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  41  :كاريكاتير
***  

  
   التأخر في اإلعالن عن تشكيل الحكومةيحمل حماس مسؤولية عباس .1

عبر الرئيس محمود عباس عن استيائه من الفتاوى التي أصدرها الشيخ يوسف القرضاوي، : رام اهللا
 الرئيس في لقاء خاص مع زينة  وأبدي.رئيس هيئة علماء المسلمين، التي تتعلق بتحريم زيارة القدس

:  استغرابه من هذه الفتاوى وتساءل،صلت بوابة األهرام وح،يازجي يذاع األحد المقبل على تلفزيون دبي
وأضاف الرئيس ان زيارة المسلمين، للقدس تندرج في خانة  .»من أين جاء القرضاوي بهذه الفتاوى؟«

، في إشارة )يقصد بذلك النفط(» الواجب الشرعي، وإذا لم يستطيعوا زيارتها عليهم أن يرسلوا لها زيتا
  .فلسطينيينإلى شح الدعم العربي لل

 بلهجة تحد على اتهامات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو له بإثارة فوضى ال تخدم عباسورد 
وأنا الداعم األكبر للسالم .. أنا رجل ال أخاف مما أقول«: السالم عبر دعوته إلى زيارة القدس، قائال

، بل وجهه أيضا لكل من يقول إن ولم يكتف الرئيس بتوجيه خطاب التحدي إلى نتنياهو .»الحقيقي
  .المفاوضين الفلسطينيين تنازلوا عن أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

 حركة حماس مسؤولية التأخر الحاصل في اإلعالن عن الحكومة الجديدة، ملمحا إلى أن عباسوحمل 
 ما تسرب عن مطالب السبب الحقيقي في ذلك يعود إلى خالفات داخل حماس، نافيا في الوقت نفسه

المتفق عليه هو حكومة مستقلة تكنوقراطية، ال «: حماس بحصة أكبر من حصة فتح في الحكومة بالقول
وأضاف انه ال يستطيع أن يغادر الحكم اآلن، غير أنه لن يرشح  .»ينتمي أعضاؤها ال لحماس وال لفتح

  .نفسه مرة أخرى في االنتخابات الرئاسية المقبلة
 للنأي بنفسه عن اشكالياته، واصفا إياه بالشأن الداخلي، كما عباسبالربيع العربي، دعا وفيما يتعلق 

وصف وصول اإلسالميين إلى الحكم في البلدان العربية بالخيار الديمقراطي الخاص للشعوب العربية، 
  .وهو خيار يجب احترامه، تاركا الحكم عليهم من خالل التجربة

  2/3/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  هنية يدعو القيادات الفلسطينية في الخارج لزيارة غزة .2
 عضو المكتب السياسي لحركة ، عماد العلمي.رحب رئيس الوزراء إسماعيل هنية بكل من م: غزة

 عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي ،حماس العائد إلى غزة، وماهر الطاهر
إن هذا الحفل " :1/3 مأدبة غداء على شرف العلمي والطاهر، الخميس وقال هنية، خالل .يزور غزة

يحمل دالالت عدة أولها وحدة األرض، ففلسطين واحدة كاملة وغزة جزء منها وهي تحررت بالمقاومة 
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، أما الداللة الثانية فهي وحدة الشعب "والصمود، وهذا الحفل رسالة تفيد التمسك بكل أرضنا الفلسطينية
 وأيضاً فلسطيني الشتات، بالتالي 48 فهذا اللقاء يضم أبناء غزة والضفة والـ"في كل مكان الفلسطيني 

هذا الملتقي الذي : "وحول وحدة الهدف والمصير قال ".االحتالل والجغرافيا ال يمكن أن تقسم هذا الشعب
 والتي من اجل يجمع الكل بال استثناء يؤكد على وحدة الهدف بتحرير فلسطين وعاصمتها القدس الشريف

  ".ذلك خاض كل الثورات وصمد وقاوم، وتلك الركائز هي ركائز موحدة
، موضحا أن رسالة اللقاء تقول "نحن الشعب الفلسطيني نسير نحو إقامة الدولة بمختلف الطرق"وأضاف 

 أن حق العودة لفلسطين حق مقدس ال يمكن العودة عنه، وأن عودة القيادات وغيرهم إلى غزة كجزء من
  ".فلسطين هو حق طبيعي، مؤكداً عدم التخلي عن حق العودة وال تنازل عن هذا الحق

نقلو ألهلنا في المنافي، حقكم في العودة ال تنازل عنه، والعودة تكون لفلسطين ومسقط رأسه ومن "وتابع 
 مشاركة ، مشيراً إلى"حيث هجر، وهذا يدلل أننا نطالب بعودة كل أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان

  .مبعدي كنيسة المهد وبيت لحم في هذه المؤدبة أيضاً تعني أنهم ال بد أن يعودوا إلى أرضهم وأهلهم
هموم غزة وما تعانيه تبقى بسيطة أمام الهم األكبر "وتطرق رئيس الحكومة إلى ما تعانيه القدس، وقال 

فلسطينية وإنهاء االنقسام الفلسطيني ، مجددا االلتزام والجدية لتحقيق المصالحة ال"الذي تعانيه القدس
فهي ليست خيار إنما هي "االضطراري، مشيراً إلى الجدية لذلك من أجل تحقيق وحدة متينة ودائمة 

  ".واجب سياسي ووطني وأخالقي
كما أكد هنية على الوقوف التام مع األسرى في سجون االحتالل والتضامن الكامل مع األسيرة البطلة 

كما وفى األحرار والمجاهدون في غزة أيام الحرب والعدوان سيبقوا أوفياء لكل و"هناء الشلبي، 
  ".األسرى

، مشيراً إلى أن "عرس وطني كونه يضم كل الفصائل والفعاليات بال استثناء"واعتبر هنية هذا اللقاء بأنه 
يكون ألحد سلطان غزة رغم أنها محاصرة إال أنها حرة في داخلها وإرادتها وفي قراراها، وال يمكن أن "

، داعياً كل القيادات الفلسطينية واألهالي بزيارة غزة ألنها ستكون "على إنسان فلسطيني بالعودة لغزة
وحيا في ختام كل الحاضرين من مختلف الفصائل والمؤسسات والجهات، والشخصيات  .بداية العودة

  .الوطنية والمجتمعية المختلفة
  2/3/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  الدويك يتوقع انفجار ملف االعتقال السياسي نهاية األسبوع الحالي .3

توقع رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك أن يشهد ملف االعتقال السياسي انفراجا : غزة
نهاية األسبوع الحالي، مستدركا أن هذا األمر يتوقف على مدى التزام األطراف بما توافقت عليه لجنة 

المقبل، كما ) أيار(واستبعد الدويك إمكانية إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية في مايو . تالحريا
نصت على ذلك التفاهمات التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، معتبرا أن الفترة الزمنية لن تكون 

وافق الوطني، التي وأوضح أنه يفترض أن تشكل قبل ذلك حكومة الت. كافية لتنظيم مثل هذه االنتخابات
  .يتوجب أن تشرف على تنظيم االنتخابات، مشيرا إلى أن جهود المصالحة شهدت تطورات إيجابية

وأشار الدويك إلى أن عمليات الفصل الوظيفي والمسح األمني على خلفية سياسية هي نتاج االنقسام 
 المصالحة المجتمعية، قال وحول ملف. الداخلي، متمنيا أن تنجح لجنة الحريات في إنهاء هذا الملف

الدويك إن لجنة خاصة تبحث هذا الملف، حيث تتم دراسة تعويض المتضررين من المواجهات التي 
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وشدد الدويك على أن المفاوضات التي تجريها السلطة مع إسرائيل ال تجري . وقعت خالل المواجهات
عائقا حقيقيا أمام «لمفاوضات تشكل على أساس الشراكة السياسية بين جميع الفصائل، معتبرا أن هذه ا

  .»المصالحة، ألن المصالحة نصت على الشراكة السياسية
  2/3/2012الشرق األوسط، لندن، 

  
  تصريحات ليبرمان حول غور األردن تناقض عملية السالم: عشراوي .4

ت وزير اعتبرت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تصريحا: رام اهللا
تمثل "الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان حول تمسك تل أبيب بغور األردن والبحر الميت، بأنها 

وأوضحت عشراوي في تصريحات  ".تناقضا جذريا مع متطلبات عملية السالم وأبسط القواعد الدولية
 السيطرة، ومحاولة تعبر عن عقلية" قدس برس أن تصريحات ليبرمان والحكومة اإلسرائيلية وكالةل

فرض الشروط على العالم من خالل رفض كافة الضغوط الدولية للعودة للمفاوضات واالنسحاب إلى 
متطرفة، والقيادة الفلسطينية ترفض "وأكدت أن طروحات ليبرمان  ". ووقف االستيطان1967حدود عام 

  ".مناقشتها أو تناولها خالل أي مفاوضات قادمة مع الجانب اإلسرائيلي
  1/3/2012قدس برس، 

  
  مايو المقبل/ أيارمؤتمر لالستثمار وإعادة اإلعمار : وزارة االقتصاد في غزة .5

 إبراهيم جابر، .أعلن وكيل وزارة االقتصاد الوطني في قطاع غزة د :محمد جمال، ريما زنادة - غز
وأكد أن  .المحاصرإلعادة إعمار قطاع غزة " آفاق االستثمار في فلسطين"عن االستعداد النطالق مؤتمر

المؤتمر المنوي عقده في قطاع غزة خالل شهر مايو القادم سيكون فرصة كبيرة لرجال األعمال إلعاده 
  .إعمار قطاع غزة ، وتنميته اقتصادياً والحد من مشكلة البطالة

الل خ":" الشرق"ووجه، دعوة لرجال األعمال القطريين للحضور والمشاركة في أعمال المؤتمر، قائالً لـ
مؤتمر اتحاد شباب األعمال في قطر تم التأكيد على رغبة رجال األعمال القطريين في القدوم لغزة 

وأشار، إلى أنه سوف يتم  ".خاصة في حالة انعقاد مؤتمرات تتعلق في العمل واالقتصاد واالستثمار
  .مرإرسال دعوة من خالل منتدى رجال األعمال في غزة لقطر من أجل المشاركة في المؤت

وأكد أن المؤتمر يهدف من أجل جلب رجال األعمال لعملية االستثمار في قطاع غزة المحاصر و ليس 
ولفت، إلى أن المؤتمر يهدف، إلى توثيق  .تقديم مساعدات أو عمل خيري إنما فيه أرباح وعملية استثمار

في قطاع غزة والعمل على العالقات الخارجية والتجارية وتشجيع رجال األعمال في العمل في االستثمار 
وذكر، أن هذا المؤتمر سيجلب ما يزيد عن  .تحدي الحصار والمعاناة جراء االحتالل بالعمل واالستثمار

 من المستثمرين و رجال األعمال من مختلف دول العالم للمساهمة في إقامة مشروعات تنموية في 150
إعماره بعد الدمار الذي حل به خالل حرب قطاع غزة، تساهم في حل مشكلة البطالة وتطوير القطاع و

وأشار، إلى أن المؤتمر جاء كمحصلة لجولة رئيس .  سنوات6الفرقان، وجراء الحصار المستمر منذ 
الوزراء في حكومة غزة إسماعيل هنية ولقاءاته مع رجال األعمال والمستثمرين في الدول التي زارها 

  .مؤخراً وخاصة دول الخليج العربي 
  2/3/2012الدوحة، الشرق، 
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  اغتيال ثالث ضابط في جيش التحرير الفلسطيني في دمشق في غضون شهر": الشرق األوسط" .6
يكتنف الغموض ثالث عمليات اغتيال راح ضحيتها ثالثة من كبار ضباط جيش :  علي الصالح- لندن

ماضية وراح ضحيتها ووقع آخر هذه العمليات الليلة قبل ال. في سوريا) قوات حطين(التحرير الفلسطيني 
  .العقيد عبد الناصر المقاري قائد كتيبة في جيش التحرير
 مخيم اليرموك في دمشق عائدا إلى منزله في -وكان العقيد المقاري يقود سيارته في شارع القدس 
 كيلومترات من وسطها، في نحو الساعة الحادية 8المخيم الذي يقع جنوب شرقي العاصمة وعلى مسافة 

الليلة قبل الماضية حسب توقيت دمشق، عندما قام مجهولون بإطالق الرصاص على سيارته، عشرة من 
  . أعيرة نارية في األطراف3مما أدى إلى مقتله على الفور وإصابة سائقه أحمد عمرو بـ

الشرق األوسط بعد جريدة وتأتي هذه العملية وفق ما قاله مسؤول فلسطيني مطلع في مخيم اليرموك ل
يد الركن رضا الخضرا قائد قوات حطين متأثرا بجروح بليغة أصيب بها قبل نحو األسبوع، وفاة العم

وسبق هذه العملية أيضا عملية اغتيال ثالثة طالت رائد الركن . جراء إطالق النار عليه من قبل مجهولين
يق علي وحسب ما قاله مسؤول فلسطيني يعيش في مخيم اليرموك، فإن رائد الركن رف. باسل رفيق علي

  .اختطف وعذب قبل إلقاء جثته على قارعة أحد الطرق
وبينما ترجح مصادر فلسطينية وقوف النظام السوري وراء عمليات االغتيال هذه، أكد مسؤول فلسطيني 
مطلع للشرق األوسط أن من يقف وراء هذه العمليات هي مجموعات مسلحة تعود إلى القوى المعارضة 

المصادر إن النظام السوري مسؤول عن هذه العمليات انتقاما منه لرفض وتقول هذه . للنظام السوري
وحسب هذه المصادر، فإنه أشيع في اآلونة . »المشاركة في قمع الثورة السورية«ضباط جيش التحرير 

األخيرة عن رغبة بعض عناصر النظام إشراك قوات من جيش التحرير في العمليات العسكرية في 
األمر الذي اصطدم برفضهم لمثل هذا التدخل وقيامهم بإبالغ صف حمص على وجه الخصوص، 

الضباط بضرورة رفض مثل هذه األوامر في حال صدورها، انطالقا من موقف اإلجماع الفلسطيني 
الواضح والصريح المتمثل بعدم التدخل بالشأن الداخلي السوري، كما هو الحال بالنسبة للشؤون الداخلية 

  .رىللبلدان العربية األخ
وأما المسؤول الفلسطيني فألقى بالمسؤولية على ما سماه المجموعات المسلحة التابعة للقوى المناوئة 
للرئيس بشار األسد، وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الغرض من عمليات االغتيال هذه هو 

ال مصلحة لنا « سوري محاولة من جانب هذه المجموعات، إلقحام المخيمات الفلسطينية في شأن داخلي
وذكر المسؤول مجددا بأن الموقف الفلسطيني موحد حول  .»وطلبنا منهم أن يتركونا خارج اللعبة.. فيه

أريد «وقال المسؤول . في المعركة» الفلسطيني«ورغم ذلك هناك حملة تحريض إلقحام .. هذه القضية
حتى فصيل أحمد جبريل ..  يقوم بهأن أؤكد أن ليس هناك فصيل فلسطيني واحد يساعد النظام في ما

الذي اتهم بإرسال شبيحة وكذلك تنظيم الصاعقة الذي يمثل جناح حزب البعث السوري في منظمة 
  .»التحرير الفلسطينية

  2/3/2012الشرق األوسط، لندن، 
  

   ترفض الوجود اإلسرائيلي في األغوار الفلسطينيةالسلطة .7
ت السلطة الفلسطينية أمس، أنه ال يمكن القبول بوجود أي  أكد: وكاالت، عبدالرحيم حسين- رام اهللا

وقال عضو اللجنة . جندي إسرائيلي في منطقة األغوار في الضفة الغربية بعد إعالن الدولة الفلسطينية
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التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدالني في تصريحات لإلذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الجانب 
.  طرف دولي ثالث للكشف عن زيف االدعاءات اإلسرائيلية بوجود تهديد أمنيالفلسطيني قد يقبل بوجود

ادعاءات إسرائيل بالدواعي األمنية تخلو من أية مصداقية وتخفي من ورائها أهدافاً “واعتبر مجدالني أن 
ية لم الحكومة اإلسرائيل“وقال إن  .”استعمارية واستغالالً بشعاً لألراضي الفلسطينية ومواردها الطبيعية

تكن يوماً من األيام شريكاً في صناعة السالم رغم الفرص الكثيرة التي منحتها القيادة الفلسطينية لها دون 
جاءت تصريحات مجدالني رداً على وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيجدور ليبرمان الذي . ”أن تستحقها

 منطقة األغوار في أي تسوية كانت صرح بأنه ال يعقل في أي حال من األحوال االستغناء إسرائيلياً عن
إن منطقة األغوار تعتبر سوراً “وقال ليبرمان في تصريحات نقلتها اإلذاعة اإلسرائيلية . في المستقبل

وأكد ليبرمان في الوقت ذاته استحالة مرابطة أي قوات أجنبية كبديل . ”أمنياً يدافع عن مركز إسرائيل
  .للقوات اإلسرائيلية

  2/3/2012، االتحاد، أبو ظبي
  

   المتواصلةاإلسرائيليةالسلطة الفلسطينية تتآكل تحت الضربات : تقرير .8
، كانت 1994عندما شكلت منظمة التحرير الفلسطينية السلطة الوطنية في العام :  محمد يونس-رام اهللا 

يوم، بعد لكن ال. تتطلع الى تحويلها الى دولة مستقلة في نهاية الفترة االنتقالية، ومدتها خمس سنوات
  . عاماً، تجد السلطة نفسها تتآكل يومياً تحت الضربات االسرائيلية المتالحقة18مرور 

كانت أولى الضربات التي وجهتها اسرائيل الى السلطة إعادة احتالل مناطق السيادة الفلسطينية، أثناء 
، وأطلق عليها في  في المئة من مساحة الضفة14االنتفاضة األخيرة، وهي المدن الرئيسة التي تشكل 

وبعد إنتهاء االنتفاضة، حافظت إسرائيل على سياسة إجتياح هذه  .»المنطقة أ«إتفاق أوسلو وتوابعه إسم 
في االتفاق االنتقالي الذي ينص على عدم قيام اسرائيل بدخول تلك » األمر الواقع«المناطق، محدثة تغيير 

وهو ما يطلق على مالحقة مهاجم لهدف اسرائيلي، المناطق سوى في حالة واحدة هي المطاردة الساخنة، 
  .وتم اكتشافة، وجرت مالحقته في الحال، ودخل في تلك األثناء الى منطقة السلطة

ولم تنجح سلسلة لقاءات عقدها قادة االمن الفلسطيني وقادة االمن االسرائيلي في السنوات التي تلت انتهاء 
وتذرعت اسرائيل على الدوام بوجود  .الى ما كان عليه في إعادة الوضع 2005االنتفاضة في العام 

  .اسباب أمنية لهذا التغيير األمر الذي يشكّك فيه قادة االمن الفلسطينيون
نحن نعرف أن المسألة سياسية وليست أمنية، فالقادة االسرائيليون «: »الحياة»وقال مسؤول أمني رفيع لـ

ناء نفسها، وأنها باتت أكثر قدرة حتى من إسرائيل في يعترفون بان أجهزة االمن الفلسطينية أعادت ب
الحفاظ على األمن الداخلي، لكنهم يريدون الحفاظ على حرية إقتحام مناطق السلطة من دون قيود لتحقيق 

وقال المسؤول األمني إن رئيس الحكومة االسرائيلية  .»أغراض سياسية اهمها تغيير قواعد اتفاق اوسلو
ياهو الذي عارض بشدة اتفاق اوسلو، وتعهد عند توقيعه بالعمل على إسقاطه، يعمل الحالي بنيامين نتان

  .على الغاء هذا االتفاق بهدف قتل إمكان تحويل السلطة الى دولة
وجاء التطور االكبر في إقدام اسرائيل أخيراً على إعادة إحياء مؤسسة االدارة المدنية وهي مؤسسة 

 على إدارة الضفة الغربية وقطاع غزة في فترة ما قبل تأسيس منبثقة عن الجيش االسرائيلي عملت
، تحت 1967وكانت اسرائيل استخدمت الجيش في ادارة االراضي الفلسطينية بعد احتاللها عام  .السلطة

  .مسمى الحكم العسكري، وخصصت لكل محافظة حاكماً عسكرياً يحمل رتبة عالية في الجيش
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مقاومة الفلسطينية في لبنان، أسست اسرائيل ادارة مدنية الدارة  بعد الحرب على ال1982وفي العام 
مختلف شؤون الحياة في االراضي الفلسطينية من صحة وتعليم وشرطة وضرائب وتجارة خارجية 

لكنها اختارت . وغيرها في محاولة لتحويل الحكم العسكري الى حكم مدني يحمل صفة االستمرارية
  .ؤسسة العسكريةرجاالت اإلدارة المدنية من الم

وجرى تغيير االدارة المدنية بعد تأسيس السلطة وتحويل مكاتبها الى مكاتب ارتباط مدني، أنيط بها 
التنسيق مع مؤسسة ارتباط مدني مماثلة في السلطة الفلسطينية لتسيير الشؤون التي تتطلب تعاوناً 

عامل مباشرة مع الجانب االسرائيلي، وأصبح الفلسطيني الذي يحتاج الى خدمة اسرائيلية ال يت. مشتركاً
  .إنما يتقدم بطلب الى مكتب االرتباط الفلسطيني الذي ينقل بدوره الطلب الى االرتباط االسرائيلي

وتحافظ اسرائيل على مكتب االرتباط المدني الذي يتعامل مع وزارة الشؤون المدنية في الجانب 
وتشغيلها للتعامل مباشرة مع الجمهور الفلسطيني خصوصاً الفلسطيني، لكنها اعادت إحياء االدارة المدنية 

وفتحت االدارة .  في المئة من مساحة الضفة الغربية59التي تشكل ) ج(القاطنين في المناطق المصنفة 
 في المئة من مساحة الضفة مثل 39المدنية أيضا مكاتبها للتعامل مع سكان باقي المناطق التي تشكل 

رت إعادة إحياء وتشغيل اإلدارة المدنية قلق السلطة الفلسطينية التي رأت فيه وأثا .التصاريح وغيرها
محاولة اسرائيلية لتكريس االحتالل والسيطرة االسرائيلية على االراضي الفلسطينية من وراء واجهة 

  ).سلطة الحكم الذاتي(السلطة الفلسطينية 
 تقويض وهدم ما تبقى من السلطة اسرائيل تعمل بذلك على«وقال رئيس الوزراء سالم فياض إن 

، معتبراً ان من غير الممكن بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه من حيث وجود سلطة »الفلسطينية
هذه االنتهاكات «: وأضاف .رسمية فلسطينية وإحتالل يفعل ما يريد من استيطان وإجتياحات وغيرها

لتزامات المترتبة على الجانب اإلسرائيلي مخالفة واضحة وصريحة لقواعد القانون الدولي، ولكل اال
  .»بموجب االتفاقات الموقعة بين الطرفين

وترى السلطة في عودة االحتالل بصيغته القديمة فشالً لمشروع العملية السلمية التي جرت برعاية دولية 
بعها، ، ومروراً بمحادثات واشنطن، ومفاوضات اوسلو السرية وما ت1991بدءاً من مؤتمر مدريد عام 
وتدرس قيادة منظمة التحرير اللجوء الى خطوات محلية وأخرى دولية  .وتهديداً حقيقياً لبقاء السلطة
وتتسم الخطوات المحلية الجاري بحثها بالطابع االحتجاجي مثل وقف . لمواجهة وتغيير هذا الواقع

  .التنسيق االمني مع اسرائيل وغيرها
لة مشروع التوجه الى األمم المتحدة ومؤسساتها، والتوجه الى اما الخطوات السياسية فتراوح بين مواص

الدول الموقعة على ميثاق جنيف الخاصة بالدول والشعوب واالقاليم الواقعة تحت االحتالل للعمل على 
ومنها ممارسة ضغوط على الراعي الدولي للعملية السلمية المتمثل في الواليات  .تطبيقه على فلسطين

  .ة واللجنة الرباعية الدوليةالمتحدة االميركي
هذه السياسات واالنتهاكات الخطيرة تظهر مدى فشل وقصور اللجنة الرباعية التي نشأت «: وقال فياض

: وأضاف .»أساساً لمتابعة تنفيذ االلتزامات بموجب خارطة الطريق واالتفاقات الموقعة بين الطرفين
 االستيطانية على األرض، خصوصاً في مدينة إمعان الحكومة اإلسرائيلية في سياسة فرض الوقائع«

القدس المحتلة ومحيطها، وفي باقي مناطق الضفة الغربية، وتواصل االنتهاكات واالجتياحات العسكرية 
لمناطق السلطة، يستهدف بصورة أساسية تقويض االنجازات التي حققتها السلطة الوطنية، وتقويض ما 

  .»تبقى من مكانتها



  

  

 
 

  

            10ص                                     2428: العدد               2/3/2012 الجمعة :التاريخ

اسية الفلسطينية نقاشات واسعة في شأن الخروج من المعادلة التي تسعى اسرائيل وتجري النخب السي
  .على فرضها على الفلسطينيين

اسرائيل تعمل على فرض حل «: المجيد سويلم استاذ العلوم السياسية في جامعة القدس وقال الدكتور عبد
غربية من دون القدس، مع  في المئة من الضفة ال40من طرف واحد يقوم على حكم ذاتي ممسوخ على 

 في المئة ستكون متقطعة االوصال 40وحتى هذه الـ«: وأضاف. »بقاء السيطرة االسرائيلية على الباقي
  .»بواسطة المستوطنات والطرق االستيطانية والسكك الحديد

ال بد أن يقوم على تجديد شباب «ويرى الدكتور سويلم ان المخرج الفلسطيني لم يتوافر بعد، وانه 
  .»المشروع الوطني

  2/3/2012الحياة، لندن، 
  

  وليست ضد النظام مع الشعب السوريحماس: موسى أبو مرزوق .9
 موسى أبو مرزوق، الموجود في القاهرة، أن مكاتب . نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، دكدأ

مي حركة حماس ال تزال موجودة في دمشق، لكن الظروف حكمت في أن يكون الحضور اإلعال
، الذي "ستوديو بيروت"وأضاف أبو مرزوق لبرنامج  .والسياسي للحركة خارج العاصمة السورية

، أن حركة حماس تقف مع الشعب السوري ومع أمانيه وطموحاته لنيل ما يتمناه، "العربية"تعرضه قناة 
سم الحركة لكن الحركة ليست ضد النظام السوري، ولم تتدخّل في الشأن السوري في البداية حتى تح

أوفياء لكل من قدم موقفاً نبيالً، ال سيما أن "وأشار إلى أنهم في الحركة  .أمورها لصالح أي طرف اآلن
  ".سوريا كانت الحاضن األهم لنا ولكل قوى الشعب الفلسطيني

أما عن االتصاالت مع القيادة السورية، فلفت أبو مرزوق إلى أنه حتى الفترة األخيرة كانت االتصاالت 
قائمة مع نفس األشخاص الذين كانوا محور االتصال في السابق، إال أنهم في حماس لم يتعودوا على أن 

  .يكون هناك اتصاالت بينهم وبين من يتواصلون معهم عادة حين يكونوا خارج سوريا
واستغرب أبو مرزوق تصريحات وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون حول دعم حركة حماس 

للمعارضة السورية والربط بينهما، مؤكداً أن كلينتون تعرف جيداً أنه ليس هناك من " القاعدة"م وتنظي
  .ربط في هذه المسألة

أما عن عالقة حركة حماس بإيران، أكّد أبو مرزوق أنهم ال زالوا حلفاء، وهناك قاعدة واسعة من 
وأوضح أن حماس إن  .هات النظرالتوافق، خاصة فيما يتعلّق باالستراتيجية، وهناك خالفات في وج

سمعت موقفاً في إيران حول سوريا فبال شك أن حماس كان لها وجهة نظرها في األحداث في سوريا 
وأقر أنه كانت لهم  .كما األحداث في كل البلدان العربية، وأنهم قالوا لإليرانيين وجهة نظرهم تلك

هم حول الكثير من القضايا المطروحة على الساحة، خالفاتهم مع اإليرانيين على مدار العالقة الطويلة مع
  .لكن هناك أيضاً توافقاً فيما يتعلّق بالقضية الفلسطينية بشكل استراتيجي وبشكل عام

  .وعن عالقة حركة حماس بحزب اهللا، أشار أبو مرزوق أنها لم تتغير وهي كما كانت سابقاً
حماس، أشار أبو مرزوق أنه من السابق ألوانه وعن إمكانية ترشحه لرئاسة المكتب السياسي في حركة 

إن هذا : "وقال .الحديث عن تغيير في رئاسة المكتب السياسي، خاصة وأن خالد مشعل مازال موجوداً
وأعتقد أن األخ خالد سيكون . المسألة رهن بشورى الحركة، هي من تختار وهناك من هو أكفأ مني

  ".من قبل آخرينمرشحاً لهذا الموقع، إن لم يكن من قبله ف
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 ة الفلسطيني السلطةوعن الحكومة الفلسطينية المرتقبة، اعتبر أبو مرزوق أنه ال رغبة حالياً عند رئيس
محمود عباس لتشكيل حكومة في الوقت الحاضر، إذ إن عباس يريد حكومة ذات مهمات ومدة زمنية 

 وقطاع غزة للرئاسة والمجلس محدودة تقوم باإلشراف على انتخابات حرة ونزيهة في الضفة الغربية
وقال أبو مرزوق إن هناك شروطاً إلجراء هذه االنتخابات، منها  .التشريعي، باإلضافة للبلديات وغيرها

  .أن يحصل الرئيس عباس على ضمانات من الجانب اإلسرائيلي بإجراء االنتخابات في مدينة القدس
ي وقعه رئيس الحركة خالد مشعل مع الرئيس وأكّد أبو مرزوق أن حماس ستلتزم باتفاق الدوحة، الذ

  .محمود عباس، وأن القيادات التي أبدت احتجاجها على االتفاق ملتزمة بقرار المكتب السياسي للحركة
وعن منظمة التحرير الفلسطينية، ذكّر أبو مرزوق أن حركة حماس ليست جزءاً منها، لكنها اآلن في 

هيكلة المنظمة باالنتخاب الحر والمباشر أو ما تتفق عليه إطار قيادي مؤقّت يسعى إلعادة تشكيل و
  .األطراف الفلسطينية، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تقود العمل السياسي

وأقر أبو مرزوق أن الربيع العربي قدم عمقاً جديداً لتوجهات حركة حماس وبرنامجها السياسي، وأشار 
فت إلى وضعها الداخلي وتسوية أمورها الداخلية والخروج من قضاياها إلى أن الدول العربية يجب أن تلت

بدون شك أن القضية "وقال إنه  .األمنية والسياسية واالقتصادية إلى شيء أقوى وبعده لكل حادث حديث
  ".الفلسطينية ستتغير نوعياً لصالح برنامج حماس ولصالح الشعب الفلسطيني

  2/3/2012موقع العربية نت، دبي، 
  

 رئيس المكتب السياسيل وراء قرار مشعل عدم الترشح حماسخالفات داخل : الحياة .10
الحياة أن إعالن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد  جريدة علمت:  جيهان الحسيني–القاهرة 

 مشعل نيته عدم ترشيح نفسه رئيساً للمكتب السياسي للحركة في الدورة المقبلة التي ستجري قريباً، يعود
وكشفت مصادر مسؤولة في حماس . الى شعوره أن هناك من يتآمر عليه بين صفوف قيادات الحركة

 أن إلىللحياة، أن مشعل قال إن هناك من يتآمر عليه ويفتش خلفه، لذلك أعلن عدم ترشيح نفسه، مشيراً 
  .ة شهورذلك جرى خالل االجتماعات األخيرة لمجلس الشورى التي عقدت في الخرطوم قبل نحو ثالث

وقالت المصادر إن الخالفات في صفوف قيادة حركة حماس بدأت في الظهور على السطح خصوصاً 
خالل اجتماع للمكتب السياسي الذي سبق اجتماعات مجلس الشورى، عندما تم طرح قضايا إدارية 

راً أن ذلك  أنها لم تبحث ألن مشعل رفض تناولها، معتبإلىومالية على جدول أعمال االجتماع، الفتاً 
 .األمر شأن منوط فقط بقيادات الحركة في الخارج وال يعني كل أعضاء المكتب السياسي

  2/3/2012الحياة، لندن، 
  

  إبراهيم حامد من عزله لوجهة مجهولةاألسيراالحتالل ينقل القيادي  .11
ل الصهيوني  إن قوات االحتال1/3قالت أسماء حامد زوجة األسير إبراهيم حامد يوم الخميس : رام اهللا

قامت بنقل زوجها يوم أمس من عزله في سجن هشارون شمال فلسطين المحتلة لسجن آخر لم تعلم 
وأضافت حامد أنها ال تعرف وجهة العزل الجديد لزوجها بحيث لم يتمكن المحامي من  .العائلة مكانه بعد

  .رؤيته قبل نقله عن طريق مصلحة السجون الصهيونية
 1/3/2012،  الينأونفلسطين موقع 
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 االعتقال السياسي يعرقل عجلة المصالحة الفلسطينية: حماس والجهاد .12
 إسماعيل رضوان، أن عملية االعتقال .دحماس أكد القيادي في حركة  :محمد جمال، ريما زنادة -غزة 

من الواضح أن األجهزة " :الشرقجريدة وقال ل. السياسي تؤثر سلباً على عجلة المصالحة الفلسطينية
منية في الضفة الغربية أو تيار منها تزيد من وتيرة االعتقال لحركة حماس ومناصري الحركة األ

هذا يدلل على أن هناك تيار داخل األجهزة " :وأضاف". اإلسالمية، كلما تحركت عجلة المصالحة لألمام
سلطة الودعا، رئيس ". األمنية في الضفة الغربية يخشى على مصالحه من المصالحة الفلسطينية

 محمود عباس، ولجنة الحريات إلى ضرورة وضع حد لهذه االعتقاالت التي تهدد عجلة ةالفلسطيني
  .المصالحة، وتؤثر بها بشكل سلبي كبير

عملية االعتقال السياسي هي " :من جهته؛ أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خضر حبيب، قائالً
 وهي يخدم العدو الصهيوني على حسب الشعب عملية فاضحة ومخزية وال مصلحة لشعبنا بذلك

تطبيق المصالحة يحتاج إلى توفير األجواء المناسبة إلتمامها فال " :الشرقجريدة وأضاف ل". الفلسطيني
  ".يمكن الحديث عن المصالحة في تواجد االعتقال السياسي

 2/3/2012الشرق، الدوحة، 
  

  حركة فتح في سجونها الفوري عن المختطفين منباإلفراج تطالب حماس فتح .13
، حركة حماس باإلفراج الفوري عن مناضلي فتح 1/3  طالبت حركة فتح، يوم الخميس:رام اهللا

وقال المتحدث باسم فتح أحمد عساف، في بيان صحفي،  .المختطفين في سجونها بظروف غير إنسانية
بهدف إبقاء األمور في وانقلبت عليه ' إعالن الدوحة'قيادات حماس التي تسيطر على غزة رفضت 'إن 

غزة على ما هي عليه، وذلك للحفاظ على امتيازاتهم الخاصة وتجارتهم غير المشروعة ومواقعهم 
السلطوية المغتصبة، والبرهان على ذلك ما استمعنا إليه من مواقف صدرت عن الزهار والحية وكتلة 

ا من جهة ومن جهة أخرى التغيير واإلصالح وساقوا لرفضهم مبررات ال تنطلي على أي طفل، هذ
  .'صعدوا من انتهاكاتهم بحق مناضلي وكوادر الحركة في القطاع

لألسف، المختطفون السياسيون من أبناء فتح المتواجدين في سجون حماس وتحديدا سجن 'وأضاف 
  .'الكتيبة يعانون ظروفا صعبة جدا تعتبر من أسوأ الظروف التي يعيشها المعتقلون بالعالم

حماس ما زالت تصعد باتجاه إفشال المصالحة وتفجير األوضاع عبر إصدار أحكام غير 'وقال عساف، 
قانونية بحق المختطفين وصلت لحد اصدار أحكام باإلعدام على مناضلي فتح من المعتقلين السياسيين 

 وحذر من .'الذين تم اعتقالهم بعد االنقالب األسود بحجة تنفيذ عمليات ضد عناصرها خالل االنقالب
كون هذا األمر سيجعلنا نتخذ موقفا غير 'على تنفيذ أحكام اإلعدام بحق مناضلي فتح بغزة ' حماس'إقدام 

حماس تريد أن تجرنا إلى ردات فعل من أجل إفشال المصالحة ... مسبوق للدفاع عن كوادرنا ومناضلينا
  .' وأية ردود فعل عليهاوتدمير كافة الجهود المبذولة، وهي وحدها تتحمل مسؤولية أفعالها المرتكبة

  1/3/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

  الجهاد في جنين حركة االحتالل يعتقل قيادياً من  .14
اعتقلت قوات االحتالل، أمس، كادراً من حركة الجهاد اإلسالمي في بلدة عرابة جنوب جنين : )أ.ب .د (

اإلخبارية الفلسطينية، إن ” معا“الت مصادر فلسطينية، لوكالة وق. شمال الضفة الغربية بعد مداهمة منزله 
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. ” اعتقلت محمد مرداوي شقيق األسير ثابت مرداوي” اإلسرائيلية“قوة عسكرية برفقة المخابرات “
القوة حاصرت المنزل وأجبرت الساكنين على اإلخالء في ظل األجواء الممطرة “وأضافت المصادر أن 

  .” وخربت األثاثوالباردة وفتشت المنزل 
  2/3/2012الخليج، الشارقة، 

  
  في ظل التحوالت العربية عسيراًمخاضاً حماس تشهد :تحليل .15

 عاما على انطالقها رسميا امام 25تجد حركة حماس نفسها بعد ما يزيد من :  علي صوافطة-رام اهللا 
ل عربية وقبول المجتمع متغيرات كبيرة في المنطقة من ابرزها صعود حركات اسالمية الى الحكم في دو

  .الدولي بالتعامل معها على انها جزء من النظام العالمي بعد قبولها بمتطلبات الدخول الى هذا النظام
وسارعت الحركات االسالمية التي وصلت الى الحكم في تونس والمغرب وحققت مكاسب كبرى في 

 الموقعة واحترامها لقواعد القانون الدولي االنتخابات التشريعية في مصر الى تأكيد التزامها باالتفاقيات
في سعيها الن تصبح جزءا من النظام السياسي العالمي االمر الذي يشكل اختبارا صعبا لحركة المقاومة 

التي لم تعلن بعد وصولها الى الحكم في قطاع غزة استعدادا لاللتزام باالتفاقيات ) حماس(االسالمية 
  .الموقعة وتحديدا مع اسرائيل

بالتأكيد هناك عدة احداث دفعت حركة حماس الى اعادة "قال المحلل السياسي ابراهيم ابراش لرويترز و
  ."النظر بنهجها فيما يتعلق بالمقاومة المسلحة وفيما يتعلق بعالقاتها مع منظمة التحرير ومحيطها العربي

دولة غزة اي تحويل من اهم هذه االحداث ان حماس اصبحت سلطة في قطاع غزة وتتجه الى "واضاف 
هذا االمر يجعلها تتوقف عن العمل المسلح حتى تحافظ على قطاع . غزة الى كيان سياسي قائم بذاته

والعامل الثاني هو الثورات العربية ووصول فروع االخوان الى السلطة وممارستهم العمل السياسي . غزة
يدفع حماس "ت بسبب الثورات العربية ويرى ابراش ان ما تشهده المنطقة من تحوال ."الوطني الداخلي

  ."الى ان تتبنى نفس التوجه اي ان تنتهج نهج االخوان المسلمين في التحول الى نظام سياسي
ويمكن قراءة جزء من التحول الذي تشهده حماس بمتابعة التصريحات الصادرة عن رئيس مكتبها 

 واعطاء فرصة 1967نية على حدود عام السياسي خالد مشعل والتي بدأها بالقبول باقامة دولة فلسطي
للرئيس الفلسطيني محمود عباس لتحقيق شيء من خالل المفاوضات وكان اخرها الموافقة على تولي 

وينظر البعض الى النقاش الذي تشهده  .عباس رئاسة حكومة انتقالية مما يعني عمليا القبول بسياسته
وحة الذي ينص على تشكيل حكومة وحدة حركة حماس وخصوصا بعد توقيع مشعل على اتفاق الد

برئاسة عباس النهاء االنقسام الفلسطيني والعمل على اجراء انتخابات جديدة واعادة اعمار غزة على انه 
  .جزء من اختالف االراء حول مستقبل الحركة ودورها في النظام السياسي خالل المرحلة القادمة

يبدو لي ان هناك نوعا من الصراع او االخذ والرد حول  "وقال المحلل السياسي اياد البرغوثي لرويترز
يبدو ان هناك اختالفا في الرؤى لدى "واضاف  ."مستقبل حماس في ظل التحالف الجاري الدولي والعربي

قادة حماس بين من يرى ان المنطقة تتجه لتكون محكومة من التيارات االسالمية واالخوان المسلمين 
  ."والمغرب وسوريابالذات وخاصة مصر وتونس 

ان حركة حماس تريد ان تستفيد من هذه الشبكة الواسعة التي تمثلها جماعات االسالم "وقال براش 
السياسي الموجودة في السلطة سواء في المغرب أو تونس أو ليبيا أو مصر وقد تمتد الى اكثر من ذلك 

هذا على مستوى ... حصن نفسهاوبالتالي ان تتحول الى فرع من جماعة االخوان المسلمين وكأنها ت
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ولكن هناك ايضا توجهات الن تسير على نفس النهج الذي سار "واضاف  ."االنتماء االيديولوجي العام
عليه االخوان في االردن ثم في مصر اي ان تشكل حزبا سياسيا يستطيع ان يتحرك على المستوى 

  ." المسلمينالوطني بمعزل عن استحقاقات كون حماس فرعا من فروع االخوان
وعملت حماس خالل الفترة الماضية على نفي توجه رئيس مكتبها السياسي ليكون في منصب المرشد 
العام لالخوان المسلمين فرع فلسطين وخصوصا بعد تسريب انباء عن فصل االخوان المسلمين في 

  .فلسطين عن االردن خالل االسابيع االخيرة
خوان المسلمون في االردن عن فلسطين وبالتالي مهدت االمور من اسبوعين انفصل اال"وقال البرغوثي 

حتى يكون هناك اخوان مسلمون في فلسطين وكان هناك شائعة تم نفيها ان خالد مشعل سيكون المراقب 
... ما يجري في حماس نقاش وليس خالفا"واضاف  ."العام لفرع فلسطين ولكن ال نعلم مدى دقة النفي

  ."رحلة االنتقالية في حماسهناك نقاش جدي تشهده الم
وهناك من يرى ان حماس تريد ان تطبق تجربة االخوان المسلمين في مصر واالردن وغيرهما بحيث 
يكون لديها حزب سياسي يستطيع التعامل مع القضايا الوطنية وينأى بالحركة عن حرج االعتراف 

تراف لن تتمكن ابدأ من ان تصبح جزءا باالتفاقيات الموقعة مع الجانب االسرائيلي النها بدون هذا االع
ويصف ابراش النقاش الذي تشهده حماس وخصوصا بعد توقيع اتفاق  .من نظام سياسي مقبول دوليا

  ."مخاض فكري كبير لتحدد مسارها السياسي وااليديولوجي خالل المرحلة القادمة"الدوحة بأنه 
  1/3/2012، لألنباءوكالة رويترز 

  
  عسكرية تحسباً من التغيير في الشرق األوسطال بزيادة المساعدات نواشنطنتنياهو سيطالب  .16

تتواصل االتصاالت بين مكتب رئيس الحكومة اإلسـرائيلية بنيـامين نتنيـاهو            :  اسعد تلحمي  –الناصرة  
والبيت األبيض في شأن مضمون البيان المشترك الذي سيصدر عقـب اللقـاء بـين رئـيس الحكومـة                   

 والـذي   ،اهو والرئيس األميركي باراك اوباما في البيت األبيض، األسبوع المقبل         اإلسرائيلية بنيامين نتني  
في الوقت نفسه سيحاول . تريد منه إسرائيل أن يتسم بلهجة أميركية شديدة ضد المشروع النووي االيراني          

ن وذُكر ا  .نتنياهو الحصول على حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية طويلة المدى من الواليات المتحدة           
االخطـار  «رئيس الوزراء اإلسرائيلي سيحض أوباما على التعهد بزيادة حزمة المساعدات في مواجهـة       

إال أن أوساطاً إسرائيلية أشارت إلى       .»المحدقة بإسرائيل نتيجة التغيرات التي تحدث في الشرق االوسط        
ياهو ولن يلجأ على المـأل      ما يتردد في وسائل اإلعالم األميركية من أن الرئيس اوباما لن يلبي طلب نتن             

إلى لغة أكثر تشدداً ضد ايران وأنه لن يغير السياسة األميركية الحالية القائمة علـى اعتمـاد عقوبـات                   
وأضافت أنه في حال قرر الرئيس األميركي تصعيد اللهجة ضد ايران فإنه سيبلغ نتنياهو بذلك                .اقتصادية

  .عندما يلتقي معه على انفراد
 2/3/2012الحياة، لندن، 

 
   لبحث التعاون المشترك بين الجانبينبلغارياليبرمان يتوجه إلى  .17

دور ليبرمان، في زيارة رسمية إلـى       جوزير الخارجية اإلسرائيلي، أفي    1/3توجه يوم الخميس    : الناصرة
ي بلغاريا يلتقي خاللها عدداً من كبار المسؤولين هناك، لبحث سبل توثيق التعاون بين تل أبيب وصوفيا ف                

وأفادت اإلذاعة العبرية، أنه من المقرر أن يجري ليبرمان خالل زيارته التي تستغرق              .مختلف المجاالت 
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ثالثة أيام، سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين في الجمهورية وفي مقدمتهم الرئيس البلغاري ووزير               
 على أهمية توثيق العالقات بـين       وكان ليبرمان قد أكّد في تصريحات قبيل توجهه إلى بلغاريا،          .خارجيته

  .الدولة العبرية وبلغاريا بما فيه مصلحة لكال الجانبين
 1/3/2012،قدس برس

 
  لمهاجمة إيران" الخطوط الحمراء" فقط حول واشنطنخالفنا مع : "إسرائيل" .18

فات بين  إن الخال "، نقالً عن مصادر سياسية إسرائيلية       1/3قالت اإلذاعة العبرية، يوم الخميس      : الناصرة
 ".إسرائيل والواليات المتحدة تتعلق بوضع خطوط حمراء وجداول زمنيـة بالنـسبة للملـف اإليرانـي               

 تساهم في خلـق     تقارير مختلفة نشرت في وسائل اإلعالم األمريكية مؤخراًً       "وأضافت المصادر ذاتها أن     
وهو ما من شـأنه أن      انطباع وكأن دول الغرب والواليات المتحدة غير مصممة على العمل ضد إيران،             

 .، حسب المصادر"يضعف موقف المجتمع الدولي
 1/3/2012،قدس برس

 
  "فيسبوك" من نشر مخططات رحالتهم على جنودهالجيش اإلسرائيلي يحذّر  .19

حذّر الجيش اإلسرائيلي جنوده من خطورة مشاركة تفاصيل حياتهم اليومية أو نشر مخططـات        : الناصرة
 .التواصل االجتماعي المختلفة، خوفاً من عمليـات اختطـاف تـستهدفهم          رحالتهم الخارجية على مواقع     

، رسالة طالبت من خاللهـا الجنـود        1/3التابعة للجيش، صباح يوم الخميس      " شعبة العمليات "وأصدرت  
اإلسرائيليين بالتحفّظ قدر اإلمكان على أسماء األماكن السياحية التي يرتادونها والفنادق التي يقيمون فيها،              

كمـا   ".تـويتر "و" فيـسبوك " نشر خط سير تنقالتهم اليومية على مواقع التواصل االجتماعي مثل            وعدم
تضمنت تحذيراً مهما للجنود والضباط اإلسرائيليين الذين ينوون قضاء العطلة الصيفية في الخارج، مـن               

لم، خـشية   استئجار غرف الفنادق الواقعة في الطوابق المتوسطة أو القريبة مـن المـصاعد أو الـسال               
 .لتنفيذ اعتداءاتها ضد الجنود، وفق قولهـا      " المعادية إلسرائيل "استخدامها كنقاط تجمع لعناصر المنظمات      

وشددت على ضرورة اتخاذ كافّة اإلجراءات الوقائية التي من شـأنها الحـؤول دون تنفيـذ أي عمليـة                   
ها ال تحتوي على عبـوات ناسـفة،        تستهدف الجنود اإلسرائيليين، كالتحقق من مداخل غرفهم والتأكد أن        

  .وإحكام إغالق األبواب والنوافذ وعدم فتحها لألشخاص الغرباء
 1/3/2012،قدس برس

  
  بالنقب اإلسرائيلي لجيشمن ا قذيفة 3000سرقة ل النشر حظر ترفعالمحكمة المركزية  .20

 3000 سـرقة     حظر النشر عن قـضية     29/2األربعاء   يومرفعت المحكمة المركزية    : توفيق عبد الفتاح  
وبحسب ما جاء في تفاصيل القـضية ان         . مليون شاقل، من معسكر للجيش في في النقب        23قذيفة بقيمة   

سبعة أشخاص متهمين بالسرقة، وقد وجهت المحكمة تهما لثالثة منهم بالسرقة، وهم من قرى عربية غير           
 القذائف، وتفجيرها، وتفكيكهـا   التهم الموجهة للمجموعة، بان افرادها قاموا بسرقة       وجاء في  .معترف بها 

وبيعها لتجار الحديد ، حيث استغل الثالثة ثغرات في سياج المعسكر، ودخلوا المعسكر على فترات، وفي                
 قذيفة، وخرجوا دون ان يالحـظ اي مـن          120احدى المرات دخل المتهمون بسيارتهم وسرقوا حوالي        

  .الجنود ما يحدث
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كانوا يحققون في القضية فـي الخفـاء بعـد          ) الشاباك(المدنية، و وتبين ان الشرطة العسكرية، والشرطة      
  .وصول معلومات عن نقص في مخزون القذائف، وقد توصلوا الى معلومات اوصلتهم للمتهمين

 1/3/2012، 48موقع عرب
 

   صواريخ اعتراضية جديدةتجربة تعلن عن "إسرائيل" .21
اعتيادية باالعالن مسبقا يوم الخميس عن انها        اتخذت إسرائيل خطوة احتياطية غير       :دان وليامز  -القدس  

ستقوم قريبا بتجربة اطالق صاروخ اعتراضي للصواريخ في الفضاء على امل تفادي زيادة التوتر بسبب               
وقالت شركة إسرائيل ايروسبيس اندستريز التي تديرها الدولة في بيان انها            .احتماالت الحرب مع ايران   

 وهو نظام تم تصنيعه وتطويره بالتعـاون        3لتجربة االولى للصاروخ ارو     با" في المستقبل القريب  "ستقوم  
  .مع الواليات المتحدة للتصدي للصواريخ في الفضاء الخارجي

 ستتـضمن اطـالق     3وقال مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته ان تجربة الـصاروخ ارو              
 التجربة بعد محادثات تجرى يوم      وسوف تجرى . صاروخ في الفضاء من قاعدة بالماخيم جنوبي تل ابيب        

  .االثنين بالبيت االبيض بين اوباما ونتنياهو
ن وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك وعددا من كبار ضباطه السابقين توجهوا لوسـائل االعـالم                اكو

  .االمريكية ليؤكدوا جدية إسرائيل وقدرتها على شن الهجوم على ايران
 1/3/2012وكالة رويترز لألنباء، 

  
   اإلسرائيليون يتدافعون نحو الكمامات الواقية ":معاريف" .22

، أمس، أن مراكز توزيع الكمامات الواقية في إسرائيل، شـهدت فـي األيـام      »معاريف«ذكرت صحيفة   
القليلة الماضية اكتظاظاً وتدافعاً من قبل اإلسرائيليين، الراغبين في الحصول على كمامات، بعد اعـالن               

الـذي ال يغطـي احتياجـات       «خلية اإلسرائيلية انها ستوزع ما تبقى لديها من مخزون و         قيادة الجبهة الدا  
ولفتت الصحيفة الى أن تزايد الطلب على الكمامـات، يـأتي بـسبب الخـشية               . »نصف سكان إسرائيل  

اإلسرائيلية من الثورات العربية في المنطقة، باالضافة الى التصريحات اإلسرائيلية المتكررة، حول نيـة              
وقالت إن الجبهة الداخليـة وزعـت       . بتوجيه ضربة عسكرية اليران   ) الصورة(ومة بنيامين نتنياهو    حك

حوالي أربعة ماليين كمامة خالل الفترات الماضية، لكنها بحاجة الى توزيع ما يساوي الكمية الموزعـة                
لغ المطلوبة، والتـي    أخيراً، األمر الذي يتطلب عامين النتاجها في حال صرفت الحكومة اإلسرائيلية المبا           

  . مليون دوالر320تقدر بـ
 2/3/2012، بيروت، األخبار

 
   على إيران عسكرياًمن اإلسرائيليين يعارضون هجوماً%  81": بروكينكز"معهد استطالع  .23

 % 81نشر معهد بروكينكز في واشنطن استطالعا للرأي العام جاء فيه أن             :زهير أندراوس  -الناصرة  
  عارضون تنفيذ سالح الجو اإلسرائيلي هجوما عسكريا على إيران لتـدمير برنامجهـا             من اإلسرائيليين ي

  .النووي، بودن مساعدة من أمريكا
إنه في حال أعلنت الواليات المتحدة عن دعمها للدولة العبريـة           ' يديعوت أحرونوت ' موقع صحيفة    وذكر

رون أن هذه هي الخطوة الصحيحة،      من اإلسرائيليين سي   % 42في توجيه الضربة العسكرية إليران، فإن       
من سكان الدولة العبرية عن معارضتهم لضرب إيران، مـع أو بـدون مـسندة                % 34في حين سيعلن    
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وقال مراسل الموقع في واشنطن، إسحاق بن حـورين، إن النتـائج كانـت              . الواليات المتحدة األمريكية  
وصول نتنياهو إلى البيت األبـيض إلجـراء        مفاجئة للباحثين األمريكيين، خصوصا وأنه تم نشره عشية         

محادثات مع الرئيس باراك أوباما، وأضاف أن من قام بطلب إجراء االسـتطالع، البروفيـسور شـبل                 
مـن   % 38تلجمي، وهو فلسطيني األصل ويعيش في أمريكا ومن المقريين للرئيس أوبامـا، قـال إن                

وم لوحدها على إيران، فإن الواليات المتحدة لـن         اإلسرائيليين يؤمنون بأنه حتى لو قامت إسرائيل بالهج       
%  27تتركها لوحدها، وستقوم بتقديم الدعم الدبلوماسي لها، عالوة على ذلك، جاء في االسـتطالع، أن                

من اإلسرائيليين يعتقدون أن أمريكا ستنضم عسكريا للدولة العبرية في حال إقدام األولى علـى توجيـه                 
من اإلسرائيليين إنهم يعتقدون بأن الـضربة العـسكرية    % 44ى ذلك، قال  باإلضافة إل . الضربة لوحدها 

إن الـضربة    % 45ضد إيران ستؤدي إلى تعزيز أركان النظام الحاكم في طهران، فـي حـين قـال                 
  .ستُضعفهم

 18كما تطرق االستطالع المذكور إلى رأي اإلسرائيليين بالنسبة للمدة الزمنية للحرب المحتملة، وقـال               
 من المستطلعة آراؤهـم أن الحـرب        29منهم إنها ستستمر يومين أو ثالثة فقط، في حين أعلن           فقط  % 

 % 70يقدرون أن الحرب ضد إيران ستدوم سنوات عديدة، وقال نحـو             % 22ستستمر لمدة شهرين، و   
ب من اإلسرائيليين إنه في حال اندالع حرب مع إيران فإن منظمة حزب اهللا اللبنانية ستنضم إلى الحـر                 

  .ضد الدولة العبرية
 2/3/2012القدس العربي، لندن، 

  
  أمريكية في أسهم األجنبي المركزي يبدأ استثمار احتياطي النقد "إسرائيل"بنك  .24

 مليار دوالر من احتياطياته من      1.5قال بنك إسرائيل المركزي يوم الخميس أنه بدأ استثمار نحو           : القدس
وقال متحدث باسم البنك المركزي ان الشراء سيبدأ من          .مخاطرهاالنقد االجنبي في أسهم أمريكية لتنويع       

وفي بادئ االمر سيستثمر البنك نحو اثنين       . اس السويسري وبالكروك  .بي.يوم الخميس من خالل بنك يو     
 في المائة او ما يقرب من ثمانية        10في المئة في أسهم أمريكية مع نية لزيادة النسبة في نهاية االمر الى              

وقد تراكمـت   .وقال المتحدث انه لتقليل المخاطر سيكون االستثمار في مؤشرات االسهم        .والرمليارات د 
وزادت كمية االحتياطيات زيادة     . مليار دوالر  77.1لدى بنك إسرائيل احتياطيات من النقد االجنبي بقيمة         

بنك المركزي شراء    بدأ ال  2008وفي عام   .  مليار دوالر خالل السنوات القليلة الماضية      50كبيرة بمقدار   
  .كميات يومية من النقد االجنبي في محاولة الضعاف العملة المحلية الشيقل

 1/3/2012وكالة رويترز لألنباء، 
  

  "المنهليقانون " فقط من أصحاب األحكام القصيرة يستفيدون من أسيراً 80: نادي األسير .25
تراوح عدد األسرى المزمع إطالق  رجح رئيس نادي األسير قدورة فارس ان ي: نائل موسى-رام اهللا 

 أسيرا بخالف الرقم الكبير والمضلل 70 و60بين » المنهلي«سراحهم وفق نظام تخفيض فترة االعتقال 
وأشار فارس في بيان صدر امس إلى أن من سيطلق سراحهم هم  .الذي تناقلته وسائل إعالم إسرائيلية

 أما األسرى المحكومين بأكثر من ذلك فيفترض من كانوا محكومين بأقل من أربع سنوات سجن فعلي،
خطورتهم على «أن يستفيدوا من لجان ثُلثي المدة، التي ترفض إطالق سراح األسرى المناضلين بذريعة 

. ، أو اإلداري من فترة االعتقال»المنهلي«وبشأن ما تناقلته وسائل اإلعالم اإلسرائيلية  .»أمن إسرائيل
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بتخفيض السقف » أوامر السجون« بقرار لجنة الداخلية في الكنيست بشأن اوضح فارس ان االمر متعلق
 معتقل، مما يتيح لمدير مصلحة 16873 إلى 24000األعلى للعدد اإلجمالي للمعتقلين واألسرى من 

ورأى فارس انه ووفقاً . السجون اطالق سراح عدد من المعتقلين، وصوال للسقف األعلى المشار إليه
 معتقل، معظمهم من اليهود الجنائيين، وال يستفيد من اإلجراء 600مية، سيطلق سراحهم للمعطيات الرق

  . أسيراً فلسطينيا80ً-70سوى 
  2/3/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   تواصل فعاليات التضامن معهامع على التوالي 16  الـ عن الطعام لليوماإلضرابتواصل هناء شلبي  .26

صل االسيرة الفلسطينية هناء شلبي االضراب المفتوح عن الطعام لليوم الـ توا:  وليد عوض-رام اهللا 
 على التوالي احتجاجا على اعادة اعتقالها بعد اطالق سراحها ضمن صفقة تبادل االسرى التي تمت 16

وتواصلت الخميس الفعاليات التضامنية مع شلبي حيث أكد المجلس  .سرائيل قبل شهورإبين حماس و
 يوما 16طيني دعمه وتضامنه مع األسيرة التي تخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ الوطني الفلس

  .رفضا لسياسة االعتقال اإلداري التي تمارسها سلطات االحتالل اإلسرائيلي بحقها
وأعلن رئيس المجلس سليم الزعنون الخميس، تأييده ودعمه وتضامنه وأعضاء المجلس الوطني لألسيرة 

رابا مفتوحا عن الطعام، مستنكرا الطريقة الهمجية والوحشية التي اعتقلت فيها شلبي التي تخوض إض
وأكد إدانته واستنكاره الشديدين  .األسيرة شلبي بعد اإلفراج عنها في صفقة التبادل األخيرة لألسرى

لسياسة االعتقال اإلداري بحق األسرى الفلسطينيين، والتعسف والمعاملة غير اآلدمية بحق االسرى 
لفلسطينيين، داعيا المجتمع الدولي وكافة مؤسساته وهيئاته الحقوقية والبرلمانية إلى إدانة هذه السياسة ا

  .المخالفة لمبادئ القانون الدولي اإلنساني واتفاقيات جنيف
وأعلن أسيران من حركة الجهاد اإلسالمي في سجن النقب الصحراوي الخميس، اإلضراب المفتوح عن 

  . األسيرة هناء الشلبي، ورفضا لالعتقال اإلداريالطعام تضامنا مع
  2/3/2012، القدس العربي، لندن

  
   نساءست و طفال54ً فبراير بينهم / شباط مواطناً خالل380 ختطفا االحتالل :رياض األشقر .27

أكد رياض األشقر الباحث المختص في شئون األسرى أن قوات االحتالل صعدت خالل الشهر : غزة
 380العتقاالت بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن عدد المختطفين يزيد عن الماضي  سياسة ا

 . والقدس، وقطاع غزة48مواطناً فلسطينياً من أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، وأراضى ال
مختطفين نسخةً منه، إن بين ال" المركز الفلسطيني لإلعالم" تلقى 1/3وقال األشقر في بيانٍ يوم الخميس 

 مواطناً من قطاع غزة تم اختطافهم 14 نساء بينهن أسيرة محررة، ومن بين المعتقلين 6 طفالً، و54
 وقد اختطفه االحتالل ،)اً عام22(قرب الحدود، أحدهم مريض بالسرطان وهو كامل حكمت الترامسى 

  ).ق سراحه الحقاًتم إطال (48على حاجز بيت حانون خالل توجهه للعالج داخل  مستشفيات أراضى ال
  1/3/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم
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  48و  ضد فلسطيني"إسرائيل" سنتها  عنصرياً قانونا40ً يشمل  مستنداًالمتحدةمركز عدالة يقدم لألمم  .28
في الجلسة الدورية للجنة ' عدالة'شاركت المحامية أورنا كوهين من مركز :  زهير أندراوس-الناصرة 

عنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري التي عقدت في مقر األمم المتحدة في األمم المتحدة الم
 قانون عنصريا يميز 40وقدمت المحامية كوهين للجنة مستندا مفصالً يشمل  .جنيف لمراجعة إسرائيل

ضد الجماهير العربية الفلسطينية في إسرائيل، ومن ضمنها قوانين تشترط الحصول على حقوق 
باإلضافة إلى هذا . دية واجتماعية في مجاالت العمل واإلسكان والتعليم بأداء الخدمة العسكريةاقتصا

وتطرقت كوهين خالل شهادتها . شهادة شفهية أمام أعضاء اللجنة حول هذه المواضيع' عدالة'المستند قدم 
ب القوانين إلى مصادقة المحكمة العليا الشهر الماضي على أحد أكثر القوانين عنصرية في كتا

اإلسرائيلي، وهو قانون المواطنة الذي يمنع لم الشمل بين فلسطينيين مواطني دولة إسرائيل وفلسطينيين 
  .'دول عدو'من الضفة الغربية وقطاع غزة وسكان الدول المعرفة بموجب القانون اإلسرائيلي 

العنصري وفسرت ألعضاء إلى مصادقة المحكمة العليا على قانون النكبة ' عدالة'كما تطرقت شهادة 
  .اللجنة أن تطبيق هذا القانون سيمس بحق العرب بالمحافظة على تاريخهم وحضارتهم

اللجنة على االلتفات إلى التمييز الذي يواجهه السكان األصليين العرب البدو مواطني ' عدالة'وحث 
سط الخدمات كالماء إسرائيل، سكان ما يسمى بالقرى غير المعترف بها في النقب، وحرمانهم من أب
  .والكهرباء والخدمات الصحية والتعليم، باإلضافة إلى الهدم المتكرر لبيوتهم وقراهم

للجنة دراسة تحليلية قصيرة تشير أنه في حال تطبيق مخطط برافر فإن ذلك سيؤدي إلى ' عدالة'وقدم 
أعضاء اللجنة أن ' عدالة'ونبه .  ألف من المواطنين العرب البدو من بيوتهم وأراضيهم70تهجير قرابة 

 التفاقية األمم المتحدة للقضاء على 6 و 5 و 2 دجميع هذه القوانين والممارسات العنصرية منافية للبنو
  .كافة أشكال التمييز العنصري، وهي االتفاقية التي تعمل هذه اللجنة على مراقبة تنفيذها

 صارمة تدعو من خاللها إسرائيل إلى سن اللجنة بإصدار مالحظات ختامية' عدالة'وفي النهاية طالب 
قانون يجعل الحق بالمساواة حق دستوري لحماية األقلية العربية من التمييز والعنصرية وإلى إلغاء 
القوانين العنصرية بما فيها قانون المواطنة وقانون النكبة والقوانين التي تشترط الحقوق االقتصادية بأداء 

  ).مخطط برافر(، 'قانون توطين البدو'تشريع الخدمة العسكرية ووقف عملية 
  2/3/2012، القدس العربي، لندن

  
  تحت العاصفة... الثانيماراثون غزة  .29

 500 ألفي طفل، وحواليعلى رغم المطر الغزير وموجة الصقيع التي تجتاح قطاع غزة، شارك : غزة
  .ونرواألظمته أمس وكالة االذي ن» ماراثون غزة الثاني«رياضي محترف وهاو من القطاع والعالم في 

وانطلق العداؤون بعد السابعة من صباح أمس بقليل من بلدة بيت حانون شمال شرقي القطاع الى مدينة 
  . كيلومتراً مروراً ببلدة بيت الهيا شمال غربي القطاع45رفح أقصى الجنوب على بعد نحو 

  2/3/2012، الحياة، لندن
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  ولمبياد لندنأسيحمل باعتزاز علم فلسطين في  من غزة وحيد عداء ":ذي غارديان" .30
البريطانية اليوم الخميس تقريراً من مراسلتها هارييت شيروود بعثت " ذي غارديان" نشرت صحيفة :غزة

به من مدينة غزة عن عداء فلسطيني من تلك المدينة سيحمل العلم الفلسطيني في دورة االلعاب االولمبية 
  .المقبل) يوليو(التي تفتتح في لندن في تموز 

  1/3/2012، القدس، القدس
  

  في رام اهللا" القدس"و" وطن" القوات اإلسرائيلية تلفزيونَي اقتحام يستنكر  في لبنان"سكايز" .31
اقتحـام القـوات    ) عيون سمير قـصير   " (سكايز" والثقافية   اإلعالميةاستنكر مركز الدفاع عن الحريات      

ة والتعرض للصحافيين والعاملين فيها مـن دون أي مـسوغ            للمؤسسات اإلعالمية الفلسطيني   اإلسرائيلية
قانوني، واعتبره ترهيباً منظماً وتعدياً على الحريات العامة والخاصة، وحرية الـرأي والتعبيـر ونقـل                

كما طالـب المركـز المؤسـسات       . واإلنسانيةالمعلومة ونشرها والتي تكفلها األعراف والقوانين الدولية        
الدولية بالتدخل السريع لوقف هذه االنتهاكات، وتـوفير الحمايـة الالزمـة لوسـائل     الحقوقية والقضائية   

  . اإلعالم والصحافيين في األراضي الفلسطينية
2/3/2012، المستقبل، بيروت  

  
  تتحمل كامل المسؤولية عن تعثر عملية السالم" إسرائيل": العربياألمين العام للجامعة العربية نبيل  .32

 تتحمل بشكل كامل مسؤولية التعثر "إسرائيل"عام الجامعة العربية نبيل العربي، إن  قال أمين :القاهرة
وأضاف العربي في مؤتمر  .بعملية السالم، بسبب استمرارها بالتصعيد والعدوان بحق الشعب الفلسطيني

ياسي، ال يوجد أي تقدم على المسار الس: 1/3 صحفي عقده بمقر الجامعة العربية في القاهرة يوم الخميس
فكل اآلفاق مسدودة والتعنت اإلسرائيلي مستمر، وأن بعض الدول مثل األردن تدخلت مشكورة على أمل 

 "إسرائيل"إخراج عملية السالم من هذا الركود، وجرت اجتماعات استكشافية، والفلسطينيون بانتظار قيام 
  .بتقديم رد للجنة الرباعية بشأن قضيتي األمن الحدود

وفي رده على أسئلة  . مؤتمر دعم القدس الذي عقد خالل األسبوع الجاري في الدوحةوأثنى على نتائج
الصحفيين، رفض العربي التبرير الذي تسوقه بعض الدول لرفضها اتفاق المصالحة الفلسطينية، بحجة 

  بأن حركتي فتح وحماس والفصائل الفلسطينية عقدت اتفاقاً، مذكراً"إسرائيل"ـأن حماس ال تعترف ب
  ."إسرائيل"ـوجبه ستدخل حماس منظمة التحرير، وأن هذه المنظمة تعترف ببم

  1/3/2012، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
  

   فلسطيناالنقسام الفلسطيني يعرقل جهود دعم قضية:  بن حليالعربيةجامعة النائب أمين عام  .33
ر أحمد بن حلي عن ألمه إزاء استمرار أعرب نائب أمين عام جامعة الدول العربية السفي :القاهرة

وقال . االنقسام الفلسطيني، وأكد ضرورة وجود وقفة فلسطينية لحماية القدس وإنقاذ القضية الفلسطينية
وفا بمقر الجامعة العربية إن استمرار االنقسام الفلسطيني يعرقل الجهود وكالة ابن حلي في تصريح ل

 ، وشدد على أهمية ترتيب البيت الفلسطيني تطبيقاً”الساحة الدوليةالرامية لدعم القضية الفلسطينية على 
القدس اآلن بحاجة "وأكد أن . " مايو الماضي/إلعالن الدوحة واتفاق المصالحة الموقع بالقاهرة في أيار

إلى وجود دعم مادي سخي لدعم صمود المقدسيين وعدم التفريط بأي منزل أو مكان تحاول إسرائيل 
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وتحدث بن حلي عن أهمية حصول فلسطين على العضوية  ."قوة أو بأي وسيلة أخرىأخذه سواء بال
  . أن هذه خطوة أولى على طريق االنضمام لبقية المنظمات األمميةالكاملة في منظمة اليونسكو، موضحاً

  1/3/2012، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
  

   حصار غزةبإنهاءالجامعة العربية تطالب  .34
بفك " إسرائيل"التزام "، بضرورة 1/3 طالبت األمانة العامة لجامعة الدول العربية، يوم الخميس :قاهرةال

، مشددة على ضرورة فتح جميع المعابر الستة المحيطة "الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة
ون فلسطين واستعرض األمين العام المساعد لشؤ. بالقطاع والتي تغلقها سلطات منذ نحو ست سنوات

واألراضي العربية المحتلة في الجامعة، محمد صبيح، تقريراً لألمين العام للجامعة، نبيل العربي، أمام 
نفذت انسحاباً أحادياً ” إسرائيل”إن الحصار المفروض على غزة غير قانوني، و: اللجنة، قال فيه العربي

وأشار تقرير الجامعة العربية إلى  . خانقةثم أحكمت الخناق على غزة، ما يتسبب بأزمة إنسانية ومعيشية
 أن ، بعد تنفيذ الكيان الصهيوني انسحابها األحادي، موضحا2005ًضرورة تعديل اتفاقية المعابر لعام 

  . بهذه االتفاقيةسلطات االحتالل أخلت كثيراً
  الفلسطينيةلسلطةواعتبر تقرير الجامعة العربية أن تشكيل الحكومة الفلسطينية التوافقية برئاسة رئيس ا

وأكد أن  ".باإلمكان حل نصف المشاكل المتعلقة بآثار الحصار المفروض على غزة"محمود عباس 
تحقيق المصالحة الفلسطينية سيعود بنتائج إيجابية كثيرة على الشعب الفلسطيني سواء على الصعيد "

تم العمل مباشرة على إعادة إعمار السياسي أو الدبلوماسي، أو اإلنساني ألنه بتشكيل الحكومة الجديدة سي
  ".2009، وشهر يناير 2008ما دمره االحتالل في غزة خالل العدوان الذي نفذ نهاية عام 

  1/3/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   بإجراء دراسة قانونية للمعابر مع غزةيوصيمجلس الشعب المصري  .35
، بإعادة إجراء دراسة 1/3صري يوم الخميس  أوصت لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب الم:القاهرة

قانونية للمعابر بين مصر وغزة وطرق تشغيلها، بما يسمح بإدخال المساعدات اإلنسانية للشعب 
الفلسطيني، والتزويد بالمواد البترولية، والكهرباء في حالة امتناع سلطات االحتالل عن القيام بالتزاماتها 

وقال وكيل لجنة الشؤون  .ات اليومية لقطاع غزة باعتبارها منطقة محتلةاإلنسانية بتوفير الحماية والخدم
إن مصر يجب أن تقوم باستمرار دورها اإلنساني في : "العربية بمجلس الشعب المصري جمال حنفي

  ".تقديم المعونات عبر معبر رفح الحدودي إلى أبناء قطاع غزة
 ر بهاء الدسوقي، إن قطاع غزة يمثل بعداًمن جهة أخرى قال مساعد وزير الخارجية المصري السفي

  . لألمن القومي المصري وإن مصر تتعامل معه كقطاع تحت االحتاللمهماً
  1/3/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   حماس مكتباً في القاهرةفتحانقسام مصري بشأن  .36

 ما إن طلبت حركة حماس فتح مكتب لها بالقاهرة، حتى ثارت حالة من الجدل بين المصريين، :لقاهرةا
الذين كان بعضهم يتوقّع هذه الخطوة بعد الثورة، وفي حين أكد القيادي في الحركة صالح البردويل أن 

رسي ، أيد رئيس حزب الحرية والعدالة محمد م"مازالت في طور الدراسة"فكرة تأسيس مكتب بمصر 
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جاء هذا، في وقت رفض كثير من العلمانيين المصريين فكرة وجود مكتب لحماس في القاهرة، . الخطوة
  .مؤكدين أن ذلك من شأنه توسيع رقعة اإلخوان المسلمين وسطوتها بالشرق األوسط

في غضون ذلك، اعتبر مراقبون أن وجود مكتب للحركة في القاهرة من شأنه إعادة الدور المصري في 
وقال عضو المكتب التنفيذي لمجلس أمناء .  على مدار عهد نظام السابق"تقزيمه"منطقة، بعد أن تم ال

 الفلسطينية، خاصة أن حماس -يدعم العالقات المصرية"الثورة علي حافظ، إن وجود مثل هذا المكتب 
ذاته إلى أن  في الوقت ، مشيراً"فصيل وطني معروف ومشهود له بنزاهته وإخالصه للقضية الفلسطينية

  ."نبرة حديث مصر مع دولة االحتالل اإلسرائيلية البد أن تتغير وأن تقوم برعاية القضية الفلسطينية"
  2/3/2012البيان، دبي، 

  
   االحتالل مقار إعالمية في رام اهللاالقتحامانتقادات مصرية  .37

ت االحتالل، أول أمس، استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان في مصر، قيام قوا :القاهرة
 في رام اهللا في الضفة الغربية، "طوطن لألنباء" ومقر موقع "القدس التربوي" و"وطن"باقتحام قناتي 

واستيالئها على جميع أجهزة اإلرسال والبث والكمبيوتر، ما أدى إلغالق المحطتين لعجزهما عن البث 
لحريات وحقوق اإلنسان في العالم إلى التحرك ودعت الشبكة، في بيان، جميع المهتمين با .بعد االقتحام

العاجل لفضح الجرائم التي يرتكبها جيش االحتالل في ظل تواطؤ المجتمع الدولي والضغط على 
  .االحتالل اإلسرائيلي للتوقف عن ممارساته الوحشية التي تنتهك حقوق الفلسطينيين

  2/3/2012الخليج، الشارقة، 
  

  "إسرائيل"ما لم تطبق الشريعة وتلغى معاهدة السالم مع نظام مبارك سيبقى : الظواهري .38
 في رسالة بثت على االنترنت يوم ، زعيم تنظيم القاعدة،قال أيمن الظواهري:  ايزابيل كولز–دبي 

نظامه "ن إ بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي فمن اإلطاحةرغم على النه إ ،29/2األربعاء 
 وتتوقف عن التجاوب مع الواليات اإلسالمية، تفرض الدولة الشريعة أن إلىسيظل في مكانه " الفاسد
 مصر ليست منطقة حرة للتجارة وال وكيالً ":ئالًقاأضاف و، "إسرائيل" وتلغي معاهدة السالم مع ،المتحدة
  ". وال ملهى للسياحةإلسرائيل  وال سمساراًألمريكا،

  29/2/2012وكالة رويترز، 
  

   مدارها الفضائي"إسرائيل" عن تجاوز بغداد تحقق في معلومات .39
كشفت وزارة االتصاالت العراقية في بيان أمس عن مساعٍ إسرائيلية إلطالق قمر صناعي على : بغداد

وقال عضو لجنة الخدمات النيابية في مجلس النواب  .المدار القريب من المدار العراقي العام المقبل
لجنة الخدمات قررت إجراء تحقيق واسع بشأن مساع "العراقي إحسان العوادي في تصريح صحافي إن 

  ."إسرائيلية للتجاوز على المدار الخاص بالعراق، بحسب ما كشفته وزارة االتصاالت
  2/3/2012البيان، دبي، 
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   أي رغبة في السالمعلى ال تدل يةسرائيلاإل واالعتداءات االستيطان :التركيكبير مستشاري الرئيس  .40
، قطرأعلنت تركيا عن تأييدها القتراح حضرة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير  :قنا وكالة -أنقرة

وقال . والمتعلق بالتوجه إلى مجلس األمن الدولي للتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية التعسفية بحق القدس
 في )قنا(في تصريح لمراسل وكالة األنباء القطرية " إرشات هرموزلو"كبير مستشاري الرئيس التركي 

نحن نؤيد هذه العملية، ونرى أن المجتمع الدولي يجب أن يتحلى بمسؤوليته الكاملة لمنع االستيطان "أنقرة 
، مؤكدا أن هذا االستيطان يتنافى مع جميع معايير القانون " غير المشروع في األراضي الفلسطينية

  . األراضي المحتلةالدولي، كما يتنافى مع جميع المواثيق الدولية التي تنظم العالقة في
 إياها بأنها ال وفي السياق ذاته استنكر هرموزلو الممارسات اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، واصفاً

واعتبر أن التوسع االستيطاني واالقتحامات التي يمارسها الجيش اإلسرائيلي . تخدم السالم في المنطقة
 عن أي رغبة حقيقية لدى إسرائيل في السالم، مطالباً داخل المدن الفلسطينية، ممارسات ال تدل وال تنم

  .المجتمع الدولي بمساندة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة
  2/3/2012الشرق، الدوحة، 

  
   يثير مخاوف جنوب القوقاز"إسرائيل" وإيرانبين التوتر  .41

 المجاورة بعد إحباط يرى محللون أن منطقة جنوب القوقاز تشعر بعواقب التوترات المتعلقة بإيران: لندن
  .هجوم ضد إسرائيليين في جورجيا والخالفات بين أذربيجان والجمهورية اإلسالمية حول شراء أسلحة

وفي حين أن التهديد بشن هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية اإليرانية يتصاعد، تخشى الجمهوريات 
أن تؤدي ضربة عسكرية ) جان وأرمينياجورجيا وأذربي(السوفياتية السابقة الثالث في جنوب القوقاز 

وقال سفانتي كورنيل مدير األبحاث في  .محتملة إلى زعزعة استقرار منطقة هشة أساسا أمام التوترات
كما يحصل على الدوام حين تتوتر العالقات بين أكبر القوى المجاورة "معهد آسيا الوسطى والقوقاز 
  .الة الصحافة الفرنسية، حسب وك"للقوقاز، فإن منطقة القوقاز تتأثر

 واشترت منها في اآلونة األخيرة أسلحة ،"إسرائيل"وبالتالي فإن أذربيجان التي تقيم عالقات جيدة مع 
 "إسرائيل" مليار دوالر، رفضت أول من أمس االنتقادات اإليرانية، حيث إن طهران تشتبه بأن 1.5بقيمة 

  . ضد إيران"رهابيةأعمال إ"تريد استخدام حليفتها القوقازية لتحقيق 
 فبراير باكو بالتعاون مع أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية /وسبق أن اتهمت طهران في منتصف شباط

  .وبتسهيل اغتيال العلماء النوويين اإليرانيين في السنوات الماضية
  وإيران على منطقة القوقاز أن عدة مؤامرات تقول"إسرائيل"وما يدل على انعكاس التوترات بين 

  .الحكومة اإلسرائيلية إنها دبرت في إيران، أحبطت في األسابيع الماضية
وفي أذربيجان . وفي جورجيا أعلنت الشرطة في مطلع فبراير أنها فككت قنبلة قرب السفارة اإلسرائيلية

  .تم توقيف أشخاص يشتبه في أنهم خططوا لهجمات ضد إسرائيليين
انهيار االتحاد السوفياتي السابق لصراع نفوذ بين روسيا وإذا كانت منطقة جنوب القوقاز تخضع منذ 

  . تحقيق طموحاتها في هذه المنطقةوالغربيين، فإن القوى اإلقليمية، ال سيما إيران وتركيا، تريد أيضاً
 بالمحروقات، لوكالة الصحافة وقال فافا غولوزاده المستشار السابق للرئاسة في هذا البلد الغني جداً

والعالقات بين البلدين . " انهيار االتحاد السوفياتي، تريد إيران وضع يدها على أذربيجانمنذ"الفرنسية 
  . بسبب وجود أقلية كبرى من اآلذريين في إيرانمعقدة أيضاً
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أذربيجان قلقة من احتمال مجيء " إن "إنترناشونال كرايسيس غروب"وقال لورنس شيتس الخبير في 
بعدما واجهت مثل هذه المشكلة مع أشخاص ) في إيران(ضع الجئين في حال تزعزع استقرار الو

  ."نازحين داخل البالد
من جهتها تخشى جورجيا، حليفة الواليات المتحدة والدولة الممر للغاز والنفط األذربيجاني الذي ينقل إلى 

قول  كما ي"حرب في إيران" كشريك للطاقة في حال وقوع "الدور االستراتيجي"أوروبا، من تهديد هذا 
 أن تستفيد روسيا، التي اجتاحت البالد في وتخشى تبليسي أيضاً .المحلل الجورجي سوزو تسينتسادزه

 لصد القوات الجورجية التي كانت تحاول استعادة السيطرة على منطقة أوسيتيا الجنوبية 2008
  .جورجيةاالنفصالية الموالية لروسيا، من نزاع إيراني محتمل لكي تتوغل مجددا في األراضي ال

تعمل جاهدة منذ ذلك الحين إلقامة عالقات ) أذربيجان وتركيا(وأرمينيا التي ال تقيم عالقات مع جيرانها 
أي تصعيد في الوضع في إيران يطرح مخاطر فعلية «"وقال تسينتسادزه إن  .جيدة مع إيران وروسيا

  ."على كل دول جنوب القوقاز
  2/3/2012الشرق األوسط، لندن، 

  
  النظام السوريخروج حماس من سوريا عرى :  األميركيةالخارجيةيرة مساعد وز .42

قال مساعد وزيرة الخارجية األميركية لشؤون الشرق األدنـى جيفـري           :  محمد علي صالح   - واشنطن
) الرئيس الـسوري بـشار    (عرى نظام   «فيلتمان، أمس، إن خروج منظمة حماس الفلسطينية من سوريا          

.. عد يتمتع بشعبية، ليس فقط في سوريا، ولكن أيضا فـي الـدول العربيـة              ، مؤكدا أن األسد لم ي     »األسد
حول شعبية الرئيس السوري في الـدول       ) األميركي» زغبي«أجراه مركز   (مشيرا إلى أن استفتاء أخيرا      

  .»في الحضيض«العربية، أوضح أنها 
  2/3/2012، الشرق األوسط، لندن

  
   "إسرائيل لن تبقى إلى األبد"إن  من حزبها بعد قولها تستقيلمشرعة بريطانية  .43

قال مسؤول من حزب الديموقراطيين األحرار البريطاني أمس، إن مشرعة استقالت من            :  رويترز –لندن  
لن «الحزب المشارك في الحكومة االئتالفية، بعدما قالت خالل مناظرة في إحدى الجامعات، إن إسرائيل               

وهي تفعل  . القانون الدولي ومعاهدة جنيف وحقوق اإلنسان     إسرائيل تخالف   «وقالت إن   . »تبقى إلى األبد  
 ،وقالت لجيني تونغ   .»ذلك محصنة من العقاب وإذا لم تتخذ أحزابنا إجراء فيتعين على األفراد القيام بذلك             

العضو في مجلس اللوردات عن الحزب، سجل سابق من اإلدالء بتصريحات مثيرة للجـدل فـي شـأن                  
احذري يا إسرائيل، إسرائيل لن تبقـى        «:ة بسبب آرائها هذه في السابق     إسرائيل وخسرت مناصب سياسي   

 بليون دوالر سنوياً لما أسميه      70إلى األبد، ألن يوماً ما ستضيق الواليات المتحدة األميركية ذرعاً بدفع            
ذات يـوم سـيقول الـشعب       «وأضافت  . »حاملة الطائرات األميركية في الشرق األوسط وهي إسرائيل       

سـتفقد إسـرائيل    . لن يستمر هذا إلى األبد    ... ضغط اإلسرائيلية في الواليات المتحدة هذا يكفي      لجماعة ال 
  .»دعمها ثم ستحصد ما زرعته
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وال تعكس قيم   » خاطئة ومزعجة «وقال نيك كليغ زعيم الحزب نائب رئيس الوزراء إن تصريحات تونغ            
مشرف من الحمالت المدافعة عن حقوق      الديموقراطيون األحرار لديهم سجل     «وأضاف في بيان     .الحزب

  .»الفلسطينيين وهذا سيستمر لكننا واضحون تماماً في موقفنا في شأن تأييد حل يستند إلى إقامة دولتين
  2/3/2012، الحياة، لندن

  
   يمنح فلسطين حقوق التبادل البريدي المباشرالدولياالتحاد البريدي  .44

، 1/3 تحاد البريدي العالمي، محمود ديوان، يوم الخمـيس       أعلن رئيس وفد فلسطين إلى اجتماع اال      : بيرن
أن مجلس إدارة االتحاد اعتمدت قرارا في دورة اجتماعاته المنعقدة في العاصـمة السويـسرية بيـرن،                 

وقال ديـوان فـي بيـان        .بخصوص التبادل البريدي المباشر بين فلسطين والبلدان األعضاء في االتحاد         
كيد على البلدان األعضاء في االتحاد والمشغلين البريديين الدوليين التقيد          صحفي إن القرار نص على التأ     

 c115باألحكام المطبقة من اتفاقية االتحاد البريدي العالمي ونظمه ولوائحه تماشيا مـع الحكـم والقـرار            
لـب  كما طا  .الخاص بفلسطين في ما يتصل بالتبادالت البريدية المباشرة واإلرساليات المغلقة مع فلسطين           

القرار البلدان األعضاء باعتماد كل الخطوات الضرورية لتمكين البريد الفلسطيني من تحصيل واسـتعادة     
النفقات الختامية واألجور األخرى المتصلة بمعالجة الطرود والبريد العاجل الدولي استنادا إلـى وثـائق               

ع المستحقات المترتبـة للبريـد      وأضاف ديوان أن المجلس قرر التأكيد على البلدان األعضاء دف          .االتحاد
كما أعلن أن مجلس اإلدارة قد اتخـذ         .الفلسطيني والناجمة عن عمليات التبادل بين فلسطين ودول العالم        

أيضا قرارا بإعادة تصنيف فلسطين ألغراض االستفادة من النفقات الختامية وصندوق تحـسين نوعيـة               
  .2017-2014الخدمة للدورة القادمة 

  1/3/2012، )وفا(والمعلومات الفلسطينية وكالة األنباء 
  

   رام اهللاتلفزيونين فلسطينيين في "إسرائيل"إغالق  فرنسا تنتقد .45
 ،”القـدس التربـوي   ”و” وطن“قناتي  ل" إسرائيل "أعربت الخارجية الفرنسية عن قلقها من إغالق      : القاهرة

وأوضحت أن القناة   ). CFI(الدولية  نظراً إلى عالقات التعاون التي أقامتها فرنسا معهما عبر قناة فرنسا            
  . عاما25ً و18تعاونت مع تلفزيون الوطن إلعداد برنامج تعليمي للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

 2/3/2012، الخليج، الشارقة
 

   الفلسطينية بلندنللدراساتتدشين مركز  .46
 في معهد الشرق األوسـط،      احتفلت جامعة لندن بافتتاح مركز الدراسات الفلسطينية      : مدين ديرية  -لندن  

ويأمل المشرفون علي المركز إنجاز مشاريع مشتركة بين الجامعات الفلسطينية والبريطانية للمساهمة في             
وشاركت في حفل االفتتاح أمس الخميس شخصيات ثقافية وأكاديمية          .تطوير األفكار والتعريف بفلسطين   

ز أكاديمي يعتني بالدراسـات الفلـسطينية فـي         أشادت بالخطوة ووصفتها بالمتميزة، لكونها تؤسس لمرك      
إحدى أهم الجامعات البريطانية، في حين أعرب المشرفون على المركز عن أمنياتهم بتعزيز الروابط مع               

  .المؤسسات األكاديمية في المملكة المتحدة
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توجيـه   على تسليط الضوء على الدراسات الفلسطينية، و       ، بحسب المشرفين عليه   ،ويعمل المركز الجديد  

  .أنظار األوساط األكاديمية البريطانية إلى الدراسات الفلسطينية
  2/3/2012، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
47.  عدواالستغالل اإلسرائيلي لموارده  حول مياه حوض نهر األردندراسةمركز بريطاني ي  

 فيـه دراسـة     ، أمس، مؤتمراً في نقابة المهندسين عرضـت       »أصدقاء إبراهيم عبد العال   «عقدت جمعية   
فـي  » أبحاث األمن المـائي   «التي أعدها مركز    » األسس الهيدروسياسية للحوض األعلى لنهر األردن     «

  .البريطانية، والتي أشرفت عليها الجمعية» إيست أنغليا«جامعة 
وتهدف الدراسة إلى توضيح المعلومات األساسية المتعلقة بالسياسات المائية المتبعة في اسـتخدام ميـاه               

  .هر األردن األعلى والمتمثلة في ثالثة أنهر أساسية، هي الحصباني واللدان وبانياسحوض ن
وتتناول الدراسة تاريخ السياسات المائية في بلدان حوض نهر األردن، والسياسات المتبعة حالياً والتوزيع              

وتوضح  .ةغير المنصف للمياه، وخاصة في ظل سيطرة إسرائيل على الجزء األكبر من المياه المستخدم             
 علـى   2006الدراسة تاريخ الصراع العربي اإلسرائيلي على المياه، وتركز على أثر حرب تموز العام              

  .الموارد المائية والبنى التحتية المتصلة بها
وتذكر الدراسة أن سوريا ال تحصل على مياه الحوض األعلى لنهر األردن، وذلك نتيجة احتالل إسرائيل                

 مليون متر مكعب، في حين تحصل إسـرائيل         11 في المئة فقط، أي      4نان على   للجوالن، بينما يحصل لب   
 مليون متر مكعب وتستخدم مياه بحيرة طبريا        520 و 360على الجزء األكبر والذي تقدر كمياته بما بين         

  .لالستعمال المنزلي ولري المناطق المحيطة وصحراء النقب
 المائية للحوض األعلى لنهر األردن فتتمثل في السيطرة        أما سياسة إسرائيل المتبعة للسيطرة على الموارد      
وباإلضافة إلى ذلك فهي تتبع سياسات أخرى للحصول        . على هضبة الجوالن وقرية الغجر ومزارع شبعا      

على المياه من دون السيطرة مباشرة على األراضي الواقعة في الحـوض األعلـى، منتهكـة القـوانين                  
  .واألعراف الدولية

  2/3/2012، تالسفير، بيرو
  

  ودول العالم لمملكةا  بين حجم التبادل التجاريدوالر مليار 358: ةالسعودي .48
عززت اإلصالحات االقتصادية التي اتخذتها السعودية األداء االقتصادي : علي زين الدين - بيروت

 288 من نحو والمؤشرات االقتصادية كافة، بما أدى إلى ارتفاع التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم
 مليار دوال، كما تم تصنيف المملكة مؤخرا من بين الدول األكثر 358 مليار دوالر إلى ما يفوق الـ

  .جذبا لالستثمار في العالم
  2/3/2012، الشرق األوسط، لندن

  
   أعوامعشرةخالل % 74عدد المساجد ارتفع بنسبة : األمريكيةالواليات المتحدة  .49

في خالل عشر سنوات في ) %74(» بسرعة ال تصدق« المساجد ازداد اكد تقرير أن عدد: )أ ف ب(
  .»أالصولية اشتدت لدى الشبان المسلمين«الواليات المتحدة لكن ال شيء يدل على ان 
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 مساجد في 2106التي نشرت االربعاء الماضي تعد البالد » 2011مسجد «وبحسب هذه الوثيقة بعنوان 
 11 مقارنة بالعام الفين، قبل سنة من اعتداءات %74مة، اي بزيادة  والية اضافة الى واشنطن العاص50

 في 120 مسجدا في منطقة نيويورك و192ويوجد  . مساجد1209 عندما كان عددها 2001ايلول 
 في فلوريدا وحتى اثنين في مونتانا حيث اقل من واحد في 118 في تكساس و166كاليفورنيا الجنوبية و

ان عدد المساجد ارتفع «واكد التقرير الذي ُأعد بمبادرة تجمع الطوائف . سيحيينالمئة من السكان ليسوا م
وفسر ذلك بوصول مهاجرين جدد خصوصا من » بسرعة ال تصدق خالل العشر سنوات االخيرة

  .الصومال والعراق وافريقيا الغربية والبوسنة، وباالزدهار المتنامي للطائفة
  2/3/2012، السفير، بيروت

  
  "سرائيلإ" بقطع الكهرباء عن تهددت في مصر االضطرابا .50

قد تواجه اسرائيل صيفا مشوبا بانقطاعات التيار الكهربي وهـي تحـاول            : أري رابينوفيتش  -تل أبيب   
جاهدة البحث عن بدائل المدادات الغاز التي فقدتها بسبب الهجمات التخريبية التي استهدفت خط االنابيب               

  .اء المصريةالممتد اليها عبر شبه جزيرة سين
وكان خط االنابيب الذي يغذي اسرائيل بالغاز من أول ضحايا الثورة التي اندلعت في مصر فـي ينـاير                   

  .كانون الثاني من العام الماضي
 فبراير شباط حين كان مكتبه يطرح مليون ونصف         15وقال وزير الطاقة االسرائيلي عوزي النداو يوم        

اسرائيل تواجه خطرا حقيقيا بانقطاع التيار      "نيات في عموم البالد     مصباح موفر للطاقة في متاجر االلكترو     
  ."قد ال نستطيع الحفاظ على امدادات الكهرباء. الكهربي

وكانت هذه أحدث محاولة لخفض استهالك الطاقة قبل ارتفاع الطلب الى مستويات الذروة فـي فـصل                  
اقة أصبحت االن أكثر الحاحا مـن       الصيف وهي جزء من خطة طويلة االجل لزيادة كفاءة استهالك الط          

  .ذي قبل
وفي الشهر المقبل سـتطرح عـشرة االف        .  ألف ثالجة جديدة بسعر مخفض     50وطرحت وزارة النداو    

  .مكيف للهواء وبعدها غساالت وسخانات موفرة للطاقة
ـ                ادة وتابع االسرائيليون بقلق الثورات الشعبية التي اجتاحت الشرق االوسط وأطاحت بعدد من أبـرز الق

وربما كان التطور االكثر ازعاجا هو االطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك الذي دعم اتفاقية              . العرب
  . والتي أصبحت حجر زاوية في الدبلوماسية االسرائيلية1979السالم الموقعة مع اسرائيل عام 

السرائيل الموقـع   وكان أهم المشروعات االقتصادية التي خرجت من رحم االتفاقية اتفاق تصدير الغاز             
وأوضح قـادة   .  الذي ضمن لها مصدرا موثوقا للطاقة وأصبح احدى ركائز العالقة االقليمية           2005عام  

  .اسرائيل أن ضمان استمرار االتفاق من أولويات السياسة االسرائيلية
. عسقالن لما يزيد عن عشرة تفجيرات منذ بداية االضطرابات في مصر          -وتعرض خط االنابيب العريش   

ومعظمه تحت المياه ليربط بين العريش المـصرية ومرفـأ          ) ميال 60( كيلومتر   100يمتد الخط لمسافة    و
  .عسقالن في اسرائيل

ومع االنقطاعـات المتكـررة     .  في المئة من امدادات اسرائيل     40ويشكل الغاز الطبيعي الذي ينقله الخط       
لى كلفة كالديزل وزيت الوقود فـضال       اضطرت اسرائيل للعودة الى الوقود االحفوري االقل نظافة واالع        

  .عن استنفاد حقل الغاز الوحيد العامل في البالد
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وتضررت الشركات المستثمرة في المشروع االسرائيلي المصري وتطلب حاليا تعويضات من الحكومـة             
  .المصرية قدرها مليارات الدوالرات

 فقـدت الـسلطات المـصرية        حـين  2011ووقع الهجوم االول على خط الغاز في الخامس من فبراير           
  .سيطرتها على المظاهرات التي اجتاحت الشوارع وقبل نحو أسبوع من االطاحة بمبارك

 يوم من العام الماضي مما كلف االقتصاد االسرائيلي ما يقـرب مـن              200وتوقف تدفق الغاز الكثر من      
 في المئة وزيـت     200سبة  وزاد استخدام الديزل بن   .  مليون دوالر يوميا في صيف كان معتدال نسبيا        2.5

  . في المئة حسب بيانات وزارة الطاقة100الوقود أكثر من 
ووقع أحدث هجـوم    . وفي الفترات التي استؤنف فيها تدفق الغاز كانت االمدادات أقل من الطاقة الكاملة            

  .2012على الخط في الخامس من فبراير 
نحن مهتمـون بالتأكيـد     "للطاقة في مقابلة    وقال النداو الذي يشرف على االتفاق مع مصر بصفته وزيرا           

نريد شراء الغاز منهم لكن كلما جرت محاوالت للبدء من جديـد            . بالحفاظ على االتفاق بقدر ما نستطيع     
  ."يتم تفجير الخط مرة أخرى

ويقول مصريون وشيوخ قبائل ان الذين نفذوا الهجمات مسلحون اسالميون يعارضون بيع الغـاز الـى                
  .النهم يتمتعون بدعم شعبي فسيواصلون هجماتهم التخريبية على االرجحاسرائيل ونظرا 

ويستهدف المسلحون خط االنابيب بالقرب من مدينة العريش على ساحل سيناء الشمالي وغالبا ما يصلون               
وساعد في نجاحهم ارتخاء االمـن      . الى المنطقة في شاحنات ويزرعون المتفجرات ثم يفجرونها عن بعد         

  . سقوط مبارك بعدما تقلص وجود الشرطة في أنحاء البالدفي سيناء بعد
وتقول الحكومة المصرية انها تقوم بحملة ضد المخربين وتستعين بدوريات أمنية من القبائل البدوية فـي                

وقال محافظ شمال سيناء عبد الوهاب مبروك ان السلطات ستقيم أسيجة وأبراج مراقبة وحواجز              . المنطقة
  .محاذاة الخطمن الحديد المسلح ب

لكن . االمر برمته يتوقف على استقرار الحكم في مصر وكيف سيتحكم فيما يحدث في سيناء             "وقال النداو   
  ."نأمل جميعا أن يصبح االتجاه في مصر ايجابيا.. من يعرف ماذا سيحدث وفي أي اتجاه ستسير االمور

همون فيها هم الـشركة المـصرية   والمسا. وقامت شركة غاز شرق المتوسط ببناء خط االنابيب وتشغيله        
تي ورجل االعمال االمريكـي سـام زيـل         .تي.القابضة للغازات الطبيعية وعمالق الطاقة التايالندي بي      

  .وشركة مرحاب االسرائيلية وشركة امبال أمريكان اسرائيل
لكـن  .  مليار متر مكعب من الغاز للعمالء في اسـرائيل         2.5 نقلت غاز شرق المتوسط      2010وفي عام   

وال .  عامـا  20كان من المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم الى أكثر من مثليه خالل فترة االتفاق التي تبلغ                 
  .تعرف بالتحديد قيمة صادرات الغاز المصرية الى اسرائيل

تي ورجل االعمال زيل اجراءات قانونية ضد الحكومـة المـصرية           .تي.وأخذت أمبال باالضافة الى بي    
  .نية مليارات دوالر لعدم تأمين استثماراتهممطالبين بتعويض قدره ثما

وتوصلت اسرائيل الى عدة اكتشافات بحرية ضخمة للغاز الطبيعي خالل الـسنوات الثالثـة الماضـية                
لكن لن يتم تشغيل أول حقـل       . ستضمن اكتفاءها من الطاقة خالل العقود القادمة وقد تمكنها من التصدير          

  .2013ام من هذه الحقول قبل الربع الثاني من ع
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ولتعويض النقص خالل أزمة الطاقة تم تسريع وتيرة االنتاج من حقل يام تطيس وهـو الحقـل الوحيـد                   
وأصـبحت احتياطيـات    . المنتج للغاز في البالد وتشغله شركة نوبل انرجي التي تتخذ من تكساس مقرا            

  .الحقل الضئيلة أصال على وشك النفاد
فقد وقعت اتفاقـا مـع شـركة ميكـوبيري          . بة لسد الفجوة  وتأخذ اسرائيل أيضا بعض االجراءات الصع     

 135( مليون شـيقل     500لالنشاءات البحرية االيطالية للتعجيل بانشاء مرفأ للغاز الطبيعي المسال بتكلفة           
وستكون هذه المحطة العائمة على بعد عشرة كيلومترات من الساحل االسـرائيلي علـى              ). مليون دوالر 

  . مليار متر مكعب من الغاز سنويا2.5استقبال حوالي البحر المتوسط قادرة على 
وتخطط اسرائيل أيضا الستيراد أسطول من نحو عشرة مولدات محمولة لتركيبها على متن الشاحنات أو               

 ميجاوات من الكهرباء وفي حاالت الطوارئ يمكن ارسـالها الـى المنـاطق              25وكل منها ينتج    . السفن
  .المحتاجة

 متأخرة مخاطر امتالك احتياطيات ضئيلة من الكهرباء تتراوح بين اثنين وثالثة            وبعد أن أدركت الحكومة   
  .في المئة من اجمالي االنتاج فقد اختارت االستثمار بكثافة في البنية التحتية من أجل المستقبل

 500وهذا أحد االسباب التي تجعل وزارة الطاقة تسعى جاهدة لبناء كابل كهرباء تحت البحـر بتكلفـة                  
  .لربطها بقبرص ومنها الى بقية أوروبا)  مليون دوالر660(ون يورو ملي

 2000 كيلـومترا تقريبـا وسيـسمح بتـدفق          270وسيمتد الجزء الواصل بين اسرائيل وقبرص لمسافة        
وستتمكن اسرائيل من بيع الكهرباء حين يزيد االنتاج وتعـويض العجـز عنـد           . ميجاوات في االتجاهين  

  .تراجع االحتياطيات
 الـسادات للدراسـات االسـتراتيجية       -ل الباحث ألكسندر مورينسون في دراسة حديثة لمركز بيجن        ويقو

الواقع بالقرب من تل أبيب انه رغم وجود أسباب قوية تدفع اسرائيل ومصر لمواصلة اتفاق الغاز فـان                  
  .النتيجة النهائية ستتوقف على العالقات االوسع نطاقا بين البلدين

زعيمين االسرائيلي مناحيم بيجن والمصري أنور السادات اللذين وقعا اتفاقية السالم           ويحمل المركز اسم ال   
  .قبل عقود

في المدى الطويل يجب على اسرائيل أن تطور مصادر الغاز المحلية واالبتعاد عـن              "ويقول مورينسون   
  ."هذا المصدر الذي ال يمكن االعتماد عليه

  1/3/2012، وكالة رويترز لألنباء
  

   والقضية الفلسطينية العربية الثورات إسالميو .51
  محسن صالح.د

 بالشأن القُطري   -الذين يقودون حركات التغيير في عالمنا العربي      -يستغرب عديدون انغماس اإلسالميين     
المحلي، وعدم حضور القضية الفلسطينية بشكل واضح في خطابهم السياسي، وعدم اتخـاذهم مواقـف               

  .وى الغربية المساندة لها وخصوصاً الواليات المتحدةوتجاه الق" إسرائيل"حاسمة تجاه 
ويقارن البعض البيانات األولى لالنقالبات العربية في أواسط القرن الماضي، والتي جعلت فلسطين إمـا               
سبباً النقالباتها أو في أولويات عملها، وبين الثورات الحالية التي ركزت على أولويات محاربة الفـساد                

والديمقراطية، وإعادة هيكلة المؤسسات، وأعطت الجهد األكبر للهم المحلـي، بينمـا            وتحسين االقتصاد   
بل ويزداد التشكّك في بعض األوساط التي مـا         . تحدثت على استحياء عن قضايا األمة وتحديداً فلسطين       
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ـ       ، والتي تدعي أن هناك صفقة ما بـين اإلخـوان           "محور الممانعة "زالت تحسب نفسها على ما يعرف ب
لمسلمين وأميركا للقيام بعملية التغيير واستيعاب اإلخوان في النظام السياسي العربـي الجديـد، دون أن                ا

  ".إسرائيل"ينعكس ذلك بالضرورة على الصراع مع 
يحاول هذا المقال فهم مواقف ومبررات اإلسالميين العرب، خصوصاً تيار اإلخوان المسلمين في مـصر          

  :العتبارات التاليةوتونس، حيث يمكن تلخيصها في ا
 الثورات أو التغيرات التي حدثت في عدد من البلدان والتي تصدر عمليات التغيير فيها اإلسالميون،                -1

هي ثورات أو تغيرات غير ناجزة أو غير مكتملة، فقد كان يزول رأس النظام وتبقى معظم مكوناته، أو                  
كما في حالة االنقالبات    (فهي لم تأت    . إلى أدناه تتسع مساحة الحريات دون تغيير النظام من رأس هرمه          

على ظهور الدبابات، ولم تمسك بعد بمفاصل الدولـة ومؤسـساتها الـسياسية واالقتـصادية               ) العسكرية
حيث آثر اإلسالميون التغيير الديمقراطي المتدرج من خالل المؤسسات         . والعسكرية واألمنية واإلعالمية  
وبالتالي فمن السابق ألوانه محاسـبة اإلسـالميين علـى          . السلمي للسلطة الدستورية ومن خالل التداول     

  .صالحيات وسلطات لم يملكوها حتى اآلن
الـزعيم  " في األنظمة الجديدة التي ال تعتمد على قرارات قادة االنقالب الجدد، وال على مـا يمليـه                   -2

 فاحترموا قواعد اللعبة الديمقراطية، ولم      ، لم يفز لون واحد من اإلسالميين بأغلبية المقاعد،        "الجديد الملهم 
يفرضوا آراءهم فرضاً وإنما سعوا إلى الشراكة مع القوى السياسية المختلفة في إدارة المرحلة االنتقالية،               

، وبالتالي فإن ناتج السياسات لم يعبر بالضرورة عن اآلراء الخاصة بهم، وإنمـا              ...بل وفي إدارة الحكم   
  .ساسية المتفق عليهاركز على القضايا األ

في التعامل مع اإلسالميين عنـدما فـازوا فـي          " النموذج الجزائري " لعب هاجس الخوف من تكرار       -3
، وهاجس احتماالت التعامل الغربي بالحصار واإلسقاط واإلفشال، كمـا حـدث            1991االنتخابات أوخر   

راً في وعي وال وعي القـوى    ؛ لعب دوراً كبي   ...ويحدث مع حماس في فلسطين ومع السودان ومع إيران        
اإلسالمية الصاعدة، للسعي لتجنب إثارة القوى المضادة للثورة والتي ما تزال تملك أوراق ضغط هائلة،               

كمـا لعـب    . تمكنها من إسقاطهم أو إفشال تجربتهم، أو زج البالد في حمامات دم داخلية وحروب أهلية              
  .سلوبه التدريجي ونجاحاته االقتصادية والسياسيةالنموذج التركي، من جهة أخرى، دوراً جذاباً في أ

وبانتظار استكمال عملية التغيير وبنيتها، واستكمال التحوالت المؤسسية السياسية واالقتصادية والعسكرية           
واألمنية، وتقوية الجبهة الداخلية، فإن القوى اإلسالمية الصاعدة آثرت تقديم أكبر قـدر مـن المرونـة،                 

  .تحييدهم، وعدم الدخول في معارك خاسرة أو سابقة ألوانها، وهي غير جاهزة لهاوطمأنة اآلخرين أو 
وبالتالي فإن الخوف على التجربة من أن يتم وأدها، وإجهاضها قبل أن يشتد عودها، كان واضـحاً فـي                   
سلوك اإلسالميين؛ وهكذا، فلم ير اإلسالميون مصلحة في استعجال استعداء القوى المختلفـة، وال فـي                

  .طاء المبررات للتدخل الخارجيإع
 وجد اإلسالميون أنفسهم أمام جبهة داخلية مضعضعة ومفككة ومخترقة من األجنبي، وتعشعش فيهـا               -4

وأمام واقع مليء بمئات األلغام المحتملة في الجيش واألجهزة األمنية واالقتصاد           . العديد من مافيات الفساد   
ابل اإلنسان الثائر في ميادين الحرية وجدوا أنفسهم أيضاً أمـام           وفي مق . وفي التكوينات العرقية والطائفية   

إنسان جرى تشويه إنسانيته وإذالله، وتغريبه، وإبعاده عن دينه وتراثه وحضارته، وعن مكونات عزتـه               
  .وكرامته
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وبالتالي فقد رأوا أن تقوية الجبهة الداخلية وتماسكها ومناعتها من االختراق، وأن بناء عناصـر القـوة،                 
وتحرير اإلنسان من براثن الفساد والتخلف، ومن عقد اإلذالل والتغريب والتبعية هي شروط سـابقة ألي                

  .وأن فقه األولويات يقتضي التركيز على هذه الجوانب أوالً. مشروع جاد لتحرير األرض والمقدسات
 ربمـا كـان      يرفض اإلسالميون االدعاء بأن فلسطين لم تكن حاضرة في خطابهم السياسي، ولكـن             -5

انشغالهم الهائل بتغيير النظام، واستهالك طاقتهم السياسية واإلعالمية في هذا المجال، مع تركيز وسـائل               
اإلعالم العالمية والمحلية على القضايا المرتبطة بالثورات، جعل الحديث عن فلسطين يبدو هامـشياً، أو               

لدعوة لنصرتها كانت حاضرة بدرجات     فأعالم فلسطين وا  . غير حاضر حضور القضايا الساخنة األخرى     
في هذه البلدان   " اليوم هنا وغداً في القدس    "مختلفة في ميادين مصر وتونس واليمن وليبيا، وترددت جمل          

وفي مصر، أقيمت جمعة للقدس في ميدان التحرير بمشاركة مئات اآلالف، وهوجمت الـسفارة              . وغيرها
  .اإلسرائيلية حتى كادت تُقتحم

وأميركا، " إسرائيل"مثال، فإن تصريحات مهمة جداً لقادة اإلخوان المسلمين في مصر بشأن            وعلى سبيل ال  
. لم تلقَ اهتماماً إعالمياً بقدر ما لقيت بعض التصريحات المبهمة المنتزعة من سياقها في الـشأن نفـسه                 

رت فـي   فمثالً قال المرشد العام لإلخوان المسلمين محمد بـديع فـي رسـالته األسـبوعية التـي نُـش                  
إسرائيل لن تهنأ بالنوم بعد اليوم، ولن تعرف طريق األمن واالسـتقرار مـا دامـت                "، إن   19/5/2011

يشرب "، وأكد أن الكيان الصهيوني وفي ظّل الثورات الشعبية العربية سوف            "تستهين بحقوق الفلسطينيين  
  ).20/5/2011جريدة الخليج، الشارقة، " (من نفس الكأس التي طالما أذاقها لآلخرين

إسرائيل لن تهنأ بالنوم بعد اليوم، ولن تعرف طريق األمن واالستقرار ما دامت تستهين بحقـوق                 :بديع"
وعلى أميركا أن تعترف بأن هناك احتالالً صهيونياً لفلسطين، وأن هناك اغتصاباً ألرضـها              , الفلسطينيين

  "وتهجيراً ألصحابها الشرعيين
أن جماعة اإلخـوان المـسلمين تعتبـر         "2011أيلول  /سبتمبروقال بديع في تصريح نُشر في منتصف        

ظلم القضية الفلـسطينية، وتخلـى عنهـا        "، وأوضح أن النظام المصري السابق       "فلسطين قضيتها األولى  
، وأن ذلك كان أحد أسباب قيام الثورة المـصرية التـي غيـرت              "لصالح المشروع الصهيوني األميركي   

وفي رسالته األسبوعية   ). 18/9/2011وكالة سما اإلخبارية،    (سطيني  األوضاع لصالح نصرة الشعب الفل    
، شن المرشد العام لإلخـوان هجومـاً    17/9/2011التي نشرت مقتطفات منها جريدة الرأي الكويتية في         

وطالب بـديع   ". أفول نجمها قد بدأ، وأنها ستسقط سريعاً مثل سقوط قوم عاد          "حاداً على أميركا مؤكداً أن      
ألميركية بأن تعترف بأن هناك احتالالً صهيونياً لفلسطين، وأن هناك اغتصاباً ألرضها وتهجيراً             اإلدارة ا 

وأضاف بأن أميركا إذا كانت معنية حقاً بالقضاء على اإلرهاب فعليها أن تبحـث              . ألصحابها الشرعيين 
يل لها بمكيال خاص،    قهر الشعوب، والتعالي عليها، والك    "عن دوافعه ومسبباته، وأنها كامنة دون شك في         

الثورات العربية قامت لـصد     "، وقال المرشد العام لإلخوان إن       "وهي تحديداً متجذرة في النكبة الفلسطينية     
  ".تلك الهجمة الصهيوأميركية

أما محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذي يمثل اإلخوان في مصر فذكر في تصريح نُشر فـي                  
طينية كانت وما زالت وسوف تظل في قلب الشعب المصري، وفي القلب            القضية الفلس " أن   23/1/2012

  ".منه حزب الحرية والعدالة، خاصة وأنها كانت إحدى المحركات األساسية لثورة الشعب المصري



  

  

 
 

  

            32ص                                     2428: العدد               2/3/2012 الجمعة :التاريخ

فلسطين والقدس وغزة والشعب    "وفي تونس أهدى راشد الغنوشي فوز حركة النهضة في االنتخابات إلى            
جريدة القـدس   " (الصمود البطولي لغزة كان له أثر على أبناء األمة في كل مكان           "معتبراً أن   " الفلسطيني

  ).27/10/2011العربي، لندن، 
وقال الغنوشي في مناسبة أخرى إن قضية فلسطين هي قضية األمة وليست قضية شعب بمفرده، وإنه ال                 

ل إلى مستوى العقيدة والقداسة،     االهتمام بالقضية الفلسطينية يص   "يمكن أن نستعيدها إال بالوحدة، وأكد أن        
وكالـة األنبـاء   " (وأن من خان القدس فقد أنكر القرآن، وأننا لن نقصر في دعم هـذا الـشعب العظـيم             

لم تحظَ هذه التصريحات القوية الواضحة للغنوشي، بمـا         ). 4/11/2011،  )وفا(والمعلومات الفلسطينية   
معهد واشنطن لسياسة الشرق    "اقه، خالل ندوة    حظيت به تصريحات أخرى له ملتبسة نُزع بعضها من سي         

  . وجرى التشهير به على أساسها11/30/2011في " األدنى
أما حمادي الجبالي رئيس الوزراء التونسي الذي أخذته الحماسة عندما رأى ضيفة فلسطينية فـي أحـد                 

يـة، مـن هنـا      حضور األخت من فلسطين إشارة ربان     "االجتماعات الشعبية في مدينة سوسة فقد قال إن         
جريـدة الحيـاة،    ." (ينطلق بعون اهللا فتح القدس، من هنا بدأت الثورة العربية، ومن هنا الفتح بعون اهللا              

  ).16/11/2011لندن، 
وال يتسع حجم المقال للمضي في االستشهادات والنقوالت، ولكن من المهم عدم االستعجال فـي توجيـه                 

ومبسترة وخارجة عن سياقها، ودون األخذ في االعتبار        االتهامات لإلسالميين بسبب تصريحات مجتزأة      
  .مجموع مواقفهم الرسمية وتصريحاتهم التي تعبر عنها قيادتهم

 هناك خلط واضح، ومتعمد أحياناً، بين موقف اإلسالميين أنفسهم كأحزاب، والطريقة التـي يرونهـا                -6
فمثالً هناك رفض قاطع من قبـل       . ةلتنفيذ مواقفهم بشكل عملي في مؤسسات الدولة الدستورية والسياسي        

اإلخوان المسلمين جرى تكراره مراراً التفاقية كامب ديفد وللحوار مع اإلسرائيليين، ولكـنهم يـرون أن                
. إلغاء هذه المعاهدة يجب أن يمر عبر المؤسسات الدستورية المصرية، بحيث يقول الشعب كلمتـه فيهـا     

قف المصري ليس مجرد موقف اإلخوان وإنما هو موقـف          وهم يريدون بذلك أن يفهم اآلخرون أن المو       
الشعب، وأن تحمل تبعات هذا القرار، بما قد يحمله من انعكاسات سياسية واقتصادية وأمنيـة، سـتكون                 

  .على عاتق الشعب كله وليس فقط أحد أحزابه وتياراته
قاومة، ورفضت التنازل عن     إن اإلسالميين كانوا  وما زالوا في طليعة القوى الشعبية التي دعمت الم             -7

أي شبر من فلسطين، والتي رفضت التسوية السلمية ونادت بالجهاد وقاومت التطبيع، وسعت إلى كـسر                
الحصار عن غزة، ودفعت أثمانا غالية من بطش األنظمة في سبيل ذلك طوال السنوات الماضية، فضالً                

 فال ينبغي االستعجال في االتهام، وإنمـا        .عن أن اإلسالميين أنفسهم هم أبرز قوى المقاومة في فلسطين         
  .االستماع إليهم، ومحاولة تفهم ظروفهم

 إن عدداً من القوى اإلسالمية وهي تلج أبواب القيادة السياسية ألول مرة، ربمـا تنقـصها الخبـرة                   -8
صل فـي   واأل. والمهارة في استخدام التعبيرات السياسية المناسبة، وفي تقديم أطروحات سياسية متماسكة          

أحوال مثل هذه أن يتم استقراء خريطة المواقف والتصريحات كلها، وأن تتم العودة للطروحات الرسمية               
التي تطرحها القيادات الممثلة لهذه التيارات، وأن يتم مراقبة ما يتم تنفيذه حقيقة على األرض، وأال يـتم                  

  . الصورة وال يعكس الحقيقةتصيد بعض الهفوات والثغرات هنا أو هناك، بشكل غير بريء يشوه
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 كثيراً ما يلجأ إلـى      -الذي يكون في كثير من األحيان خصماً لهم       -كما أن اإلعالم العالمي وحتى العربي       
تشويه صورتهم في أعين جماهيرهم، وإلى التركيز على الثغرات وعلى فلتات اللسان، أكثر مما يعكـس                

  .صورة صادقة لحقيقة مواقفهم
إلى مصدر المعلومة والتأكد من مصداقيتها فاإلعالم اإلسرائيلي والغربي بالرغم مـن            ومن المهم االنتباه    

وقد سبق لإلخوان في مصر أن نفوا بشكل قاطع مـا           . مهنيته ليس بريئاً دائماً في نقل األخبار وصياغتها       
 تجري اتصاالت بجماعة اإلخوان إلقامة حـوار معهـا، وقـال          " إسرائيل"نشرته جريدة معاريف من أن      

اإلخوان يرفضون رفـضاً    " بأن   -عضو مكتب اإلرشاد والناطق الرسمي باسم الجماعة      -محمود غزالن   
، وأن نشر هذه التقـارير هدفـه التـشويه          "تاماً أي لقاءات أو حوارات أو تواصل مع الكيان الصهيوني         

  .المتعمد لصورة اإلخوان
في فلـسطين، ويؤكـدون علـى       الوجود الصهيوني   "وأضاف غزالن أن اإلخوان يرفضون بشكل قاطع        
وينطبـق  ). 20/12/2012جريدة الرأي، الكويت،    " (مطالبهم الثابتة بتحرير فلسطين من النهر إلى البحر       

على ذلك نفي قيادة اإلخوان نفياً قاطعاً لتصريحات رسمية أميركية من أنهم تعهدوا ألميركـا بـااللتزام                 
  .باتفاقية كامب ديفد

بعض الظروف الموضوعية لعدم أخذ فلسطين مكانتها البارزة في طروحات          ربما أوضحت النقاط السابقة     
التيار اإلسالمي في الوقت الحالي، ولكن هذه المبررات ليست كافية تماماً في نظر العديدين، حيث يرون                

  :أن صدر اإلسالميين يجب أن يتسع للمالحظات التالية
هضوي وحـدوي يـستجيب لتطلعـات األمـة          إن المشروع اإلسالمي للتغيير هو بطبيعته مشروع ن        -1

وإن الطرح اإلسالمي يجب أن يكون واضح المعالم واألطر والرؤية، وال ينبغي أن يقع فـي                . وقضاياها
أسر القطرية والمحلية، وال في أسر التعبيرات الملتبسة والمواقف الضبابية، التي ال تُقربه من اآلخـرين،       

  .ه بسبب التزامه اإلسالميبقدر ما تبعده عن جماهيره التي اختارت
اإلسالميون مضوا في عملية الطمأنة للغرب أكثر مما ينبغي، فيما يتعلق بقضايا األمة وعلـى رأسـها                 "

  "وال ينبغي أن تكون نتيجة الطمأنات هي إثارة القلق لدى محبي ومؤيدي التيار اإلسالمي, فلسطين
ر مما ينبغي، فيما يتعلق بقضايا األمة وعلـى          إن اإلسالميين قد مضوا في عملية الطمأنة للغرب أكث         -2

وال ينبغي أن تكون نتيجة الطمأنات هي إثارة القلق لدى محبي ومؤيدي التيار اإلسالمي،              . رأسها فلسطين 
ثم إن هناك العديد من اإلجراءات والمواقف التي يمكـن اتخاذهـا لنـصرة              . وإفقاد الثقة به وبمصداقيته   

  ".إسرائيل"ضرورة استعجاالً للمواجهة مع أميركا وفلسطين، دون أن يعني ذلك بال
 إن الجماهير التي أحدثت عملية التغيير وأسقطت األنظمة، ال تقتصر تطلعاتها على العمـوم علـى                 -3

المحلية وقضايا المأكل والمشرب ومكافحة الفساد، وإنما ثارت أيضاً لعزتها وكرامتها ومقدسـاتها التـي               
وغيرها، كما ثارت راغبة فـي اسـتعادة مجـدها ودورهـا الحـضاري              امتُهنت في فلسطين والعراق     

واإلنساني، الذي ال يمكن التعبير عنه إال من خالل كسر األطر القطرية الضيقة، واالهتمام بقضايا األمة                
  .بشكل ال لبس فيه

دم  إن تقوية وضع اإلسالميين في أقطارهم ال تتم فقط من خالل تخذيل خصومهم وأعدائهم عنهم، وع                -4
وإن المواقـف   . استفزازهم، وإنما بااللتصاق أكثر بالجماهير التي قامت بالتغيير واالستجابة لتطلعاتهـا          

ـ       ، ودعم المقاومة، وكسر الحصار، هـي       "إسرائيل"المرتبطة بنصرة فلسطين والقدس، وعدم االعتراف ب
ن، وشبكة أمان شعبية فـي      مواقف تجد شعبية، ودعماً هائالً من الجماهير، وهي رافعة حقيقية لإلسالميي          
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تنفيذ برامجهم األخرى والصبر على إنجازها، وهي ال تقل شعبية عن إجراءات مكافحة الفساد والتنميـة                
  .االقتصادية والمجتمعية، وهي نفسها محك مصداقية اإلسالميين

 1/3/2012، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  
  

     المائيواآلبرتايدفلسطين  .52
  أسعد عبد الرحمن. د

 أحالم اليقظة التي راودت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو، خطط شاملة لتطوير وتنمية               ضمن
غير أن سياسات االحتالل اإلسرائيلي المضادة للتنمية الفلسطينية فـي الـضفة            . قطاع المياه في فلسطين   

بثيـة بعـدم تنفيـذ      والقطاع، حالت دون تنفيذ جل مشاريع هذه الخطط، في حين تسببت المفاوضات الع            
المشاريع المتبقية، التي غالباً ما كانت تتأخر سنة وراء أخرى، في ظل تزايد الطلب الفلـسطيني علـى                  

  .المياه بسبب النمو السكاني
ويتفق الخبراء على أن أبرز األخطار التي تواجه قطاع المياه في األراضي المحتلة تتمثل فـي تنـاقص                  

فبالنسبة لتناقص الميـاه،    . ططات وإجراءات االحتالل للسيطرة على المياه     المياه، وتلوثها، إضافة إلى مخ    
يضخ االحتالل كميات كبيرة من مياه الخزان الجوفي الفلسطيني الستغاللها فـي األغـراض الزراعيـة                

وقد أصبحت هذه الكميات تغطي نحو ربع احتياجات إسرائيل المائيـة           . والصناعية والمنزلية اإلسرائيلية  
هذا فضالً عن تزايد أعداد السكان، مما ساهم        .  المياه المتاحة للفلسطينيين في الضفة والقطاع      على حساب 

  .في تناقص المياه وتآكل حصة الفرد منها
أما بالنسبة لتلوث المياه، فأسبابه تتركز في الضخ الزائد للمياه الجوفيـة واسـتنزاف الميـاه الـسطحية                  

ومن أبرز مظاهر هذا التلوث تزايد نسبة األمالح في الميـاه،  ). تالمستوطنا(إسرائيلياً عبر المستعمرات    
وتزايد نسبة النيترات، مما يجعل المياه غير صالحة لالستهالك في معظم األغراض، إضافة إلى تـسببها                

  .في الكثير من المشاكل الصحية واالقتصادية
ئيلية لنهب المياه الفلسطينية فـي      وبالنسبة للسبب الثالث، وهو األخطر، فهو يتجلى في المخططات اإلسرا         

، حيث قامت الدولة العبرية بإجراءات كثيرة، مثل نسف وتدمير          1967الضفة واالستيالء عليها منذ عام      
العديد من اآلبار والمضخات على طول األغوار الغربية، بدعاوى أمنية وعسكرية، كما لم تتوقف عـن                

 في المئة من مياه الضفة بعـد أن أصـدرت           85على نحو   استنزاف مياه نهر األردن، علماً بأنها هيمنت        
وفـي  . واألوامر العسكرية التي عززت سيطرتها على الموارد المائيـة للـضفة          " القوانين"مجموعة من   

القطاع، أصدرت إسرائيل أوامر عسكرية للسيطرة على موارد المياه، وأقامت العديد مـن المـستوطنات         
بل . 2005 وحتى االنسحاب في عام      1967ة منذ احتالل القطاع عام      فوق مناطق الخزانات الجوفية العذب    

أن دراسة فلسطينية حديثة، صادرة عن مركز التجمع للحق الفلسطيني، كشفت أن االحتالل يستولي سنوياً             
على أكثر من عشرة ماليين متر مكعب من أعذب مصادر المياه في غزة، عبر حفر مياه آبار الـضخ،                   

ت المياه الجوفية، ويتسبب في تحويل مسارها من داخل القطاع إلى داخل الخـط              مما يخفض من مستويا   
  .األخضر

 للسيطرة على مصادر المياه في األراضي الفلسطينية، واتخـذت          1967ومعروف أن إسرائيل سعت منذ      
قامت الدولة المحتلـة بمـصادرة   : وإلضافة تفاصيل بارزة. إجراءات لبسط سيطرتها على مصادر المياه  

، وحددت مجرى نهر األردن، وسحبت كميات كبيرة مـن الميـاه            "المستوطنات"بار الفلسطينية لصالح    اآل
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، وحجزت مياه األودية عن الوصول إلى األراضي        "المستوطنات"الفلسطينية من خالل حفر اآلبار داخل       
لمستعمرات تـم    في المئة من ا    70(الفلسطينية، بل قامت ببناء مستعمرات فوق مصادر المياه الفلسطينية          

وطبقاً لتقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، فقـد بلـغ          ). بناؤها على حوض الخزان الشرقي    
 لتراً  353 لتر لكل فرد يومياً، لجميع االستخدامات، مقابل نحو          100متوسط نصيب الفرد الفلسطيني نحو      

ضفة، رغم أن الحد األدنى الذي توصي        لتر للمستوطن اليهودي في ال     900للفرد اإلسرائيلي يومياً، ونحو     
ويؤكد هذا األمـر وزيـر      .  لتراً في اليوم   150لنصيب الفرد من المياه يبلغ      " منظمة الصحة العالمية  "به  

اإلسرائيليون يسيطرون على مخزون المياه عندنا      : "المياه رئيس سلطة المياه الفلسطينية شداد العتيلي قائالً       
 مليون متـر    2300أي ما يعادل    ... دن ومن األحواض المائية في الضفة     وعلى حصتنا من مياه نهر األر     

  ".مكعب من المياه
وقد نشرت مؤخراً لجنة الخارجية التابعة للبرلمان الفرنسي، تقريراً غير مسبوق تضمن توجيه انتقـادات               

ة بالتفرقـة   الذعة للسياسة اإلسرائيلية في توزيع موارد المياه في الضفة الغربية، واصفةً هـذه الـسياس              
، ثم أشار إلـى أن  "إسرائيل تستخدم المياه كسالح عنصري"العنصرية الجديدة، حيث اعترف التقرير بأن      

 ألف مستوطن في الضفة يستخدمون كمية مياه أكبر مما يستخدم مليونان وثالثمائة ألف فلـسطيني                450"
ستوطنين للحصول عليها، وهو مـا      وفي حاالت شح المياه، تقوم إسرائيل بإعطاء األولوية للم        . في الضفة 

هناك نزاع على المياه بين اإلسرائيليين والفلـسطينيين،        : "وأضاف التقرير ". يتعارض مع القانون الدولي   
وفـي هـذا   ". والتوسع اإلقليمي إلسرائيل يبدو كاحتالل للمياه، سواء أكانت مياه األودية أو المياه الجوفية   

كمـا أوضـح    ".  أصبحت سالحاً لخدمة التفرقة العنصرية الجديدة      أن المياه "الخصوص شدد التقرير على     
أنه وعلى الرغم من امتناع العديد من استخدام هذا المصطلح بسبب الحساسية السياسية، فـإن الـسياسة                 "

اإلسرائيلية في الضفة هي بمثابة تفرقة عنصرية جديدة، وأن حقيقة استخدام مصطلح الدولـة اليهوديـة                
  ".لتفرقة العنصرية على أساس دينييشير إلى نوع من ا

" جـين كالفـاني   "غير أن أكثر ما يثير االهتمام في ذلك التقرير أن كاتبه، وهو عضو البرلمان الفرنسي                
إسرائيل تستخدم سالح المياه لتعزيز نظـام       "الذي ترأس وفداً لتقصي الحقائق في الضفة، خلص إلى أن           

 فعلت جنوب أفريقيا، فهي تجبر الفلسطينيين على البحـث          الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، تماماً كما     
إسرائيل تـرى أن    : "وختم كالفاني بقوله  ". عن مياه الينابيع غير الصحية وتستأثر بمخزون المياه الجوفية        

مياه الضفة الغربية أشد خطراً عليها من صواريخ الكاتيوشا، وأن جدار الفصل العنصري إنمـا أقامتـه                 
  ".لمائيلتعزيز اآلبرتايد ا

فالدولة الصهيونية تقوم بحملة منهجية     . ال تكمن فاشية إسرائيل فقط في القتل والتشريد بل في قتل الحياة           
 في المئة من أراضي الضفة، وتقع تحـت  60، التي تشكل "ج"مكثفة منذ أكثر من ستة أشهر في المنطقة      

منزلية وبرك تجميع مياه األمطار الجارية،      تدمير اآلبار ال  "السيطرة اإلسرائيلية، كما يقول العتيلي، بهدف       
، "عاموس شوكن "ويتحدث المليونير ". بهدف ترحيل السكان من أراضيهم    ... والمعروفة منذ زمن الرومان   

اآلبرتايد كان يميز بين لـونين      : "، في مقال عن حاضر إسرائيل ومستقبلها، فيقول       "هآرتس"مالك صحيفة   
، األول يملـك كـل      )شعبين(ما هنا في إسرائيل فهناك آبرتايد بين        في جنوب أفريقيا، أ   ) األبيض والسود (

لكـن  : "ويتساءل شـوكن  ". األول يحكم الشعب الثاني   ) الشعب(الحقوق، أما اآلخر فمحروٌم منها، كما أن        
  ".إلى متى ستظل إسرائيل على هذا الشكل؟

  2/3/2012، االتحاد، ابوظبي
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  " صراع من الداخل"إسرائيل"فلسطينيو " .53

  عبد الفتاحعوض 
تتعالى األصوات، أصوات السياسيين وأصوات الباحثين، يهودا وعربا، محذرة من مغبة نشوب صـدام              
واسع بين األغلبية اليهودية المهيمنة على الدولة العبرية والفلسطينيين الذين فرضـت علـيهم المواطنـة                

  .اإلسرائيلية
يكون أحدث صرخة، وأوضح تحذيرا لالعبـين       قد  " فلسطينيو إسرائيل، صراع من الداخل    "وهذا الكتاب   

  . على ساحة الصراع؛ إسرائيل والمجتمع الدولي لتدارك األمر، والقيام بالخطوات الالزمة
الكتاب هو بحث أكاديمي، يرصد ويستعرض التدهور الحاصل في السياسة اإلسرائيلية تجاه الفلـسطينيين          

مؤلفا هـذا   . ذا لم يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك      خاصة في العقد األخير، ويتوقع أن ينفجر الوضع إ        
الكتاب أستاذان جامعيان في العلوم السياسية، أحدهما يهودي إسرائيلي واآلخر يهـودي أمريكـي، فـي                

  . جامعات الواليات المتحدة؛ واشنطن ونيويورك، هما إالن بيلغ وديفيد فاكسمان
لعالقات القائمة داخل الدولة العبرية، والتحوالت التي جـرت        مؤلفا الكتاب ال يكتفيان بتحليل تركيبة بنية ا       

على المجتمع اليهودي اإلسرائيلي وعلى المجتمع العربي الفلسطيني داخل الخط األخضر، بل يطرحـان              
تصورات للحلول، لتحقيق المساواة كاالعتراف بالفلسطنيين كأقلية قومية وبحكم ذاتي ثقافي وإلغاء هيمنة             

ية على الدولة، ولكن دون مغادرة المنطقات الصهيونية األساسية، أي الحفاظ على الطـابع  األغلبية اليهود 
  . اليهودي للدولة وقانون العودة والمنظمات اليهودية شبه الرسمية كالوكالة اليهودية

هو إصدار نداء عاجل إلحداث تغيير هـام فـي العالقـات بـين              : "ويحدد المؤلفان هدف الكتاب كالتالي    
  ".ة اليهودية واألقلية الفلسطينيةاألغلبي

 ألن ذلك سيقود الى انهيار كامل لحـل         –أن التجاهل والتقليل من المشكلة تقارب الكارثة        "ويحذران من     
  ".الدولتين، وإلى اضطرابات وعنف واسع النطاق داخل اسرائيل

صى والتعامل بوحـشية  ويستعرضان األحداث والمتغيرات التي يشهدها العقد األخير منذ هبة القدس واألق 
مع المتظاهرين العرب والصدامات التي حصلت في المدن المختلطة وفي مدينة عكا بالتحديد أواخر عام               

2008.  
ما يلفت االنتباه في الكتاب، هو الربط بين قضية عرب الداخل والقضية الفلسطينية عموما، وهو األمـر                 

قت إلى تجاهله، وحاولت فرض الـوالء علـى هـذا           الذي عمدت المؤسسة االسرائيلية الرسمية طيلة الو      
وينتقدان بشدة تجاهـل  . الجزء من الشعب الفلسطيني دون أن تمنحه المساواة والحقوق الفردية والجماعية 

  . األطراف الدولية لواقع ودور الفلسطينيين داخل الخط األخضر في الصراع وفي الحل
ية إلسرائيل التي تهدد االستقرار الداخلي للبالد وحتى        إن هذه القضية ليست قضية ذات أهمية محل       : "كتبا

نظامها الديمقراطي فحسب إنما هي أيضا قضية مرتبطـة بـصورة ال تقبـل الفـصل عـن الـصراع                    
  ". االسرائيلي-الفلسطيني
ببساطة، إن هذه القضية تشكل مشكلة كبيرة بالنسبة لدولة اسرائيل؛ ولتعريف نفـسها كدولـة          : "ويضيفان

إنه من الخطأ االعتقاد أن الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل يمكن أن يحل من خالل الدولتين               يهودية، و 
  "..فقط
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األغلبية اليهودية، والحكومـات االسـرائيلية      "وينتقدان تجاهل قضية الفلسطينيين في إسرائيل من جانب         
ن التركيز على الفلـسطينيين     إذ جرى حتى اآل   ... المتعاقبة، واإلدارات األمريكية والمجتمع الدولي برمته     

  ".، وهذا التجاهل عمق المشكلة وفاقم اإلحباط لدى الفلسطينيين في إسرائيل67في األراضي المحتلة عام 
يخشى أن يتواصـل تـصاعد التـوتر    "ويحذران من أنه إذا لم تلتفت هذه األطراف إلى هذه القضية فإنه      

باختـصار  ... شاطات إرهابية، وحتى انتفاضة داخلية    وصوالً إلى مواجهات عنيفة كفقدان حقوق مدنية، ن       
الهدوء الظاهر ال يجب أن يخدع أحد، حيث        "ويحذران من أن    ". يمكن أن ينفجر هذا الصراع من الداخل      

  ". ال نشهد حاليا مواجهات وأعمال عنف واسعة، ولكن تحت سطح الحياة اليومية الهادئة يتفاقم التوتر
ليس هـذا مـا     "قضية الفلسطينية برمتها فقط هي التي تجلب السالم، ولكن          وحسب الكتاب، فإن معالجة ال    

ويقترح المؤلفـان العمـل     " يفعله باراك أوباما، وال اتفاقية أوسلو وال خريطة الطريق وال اتفاق أنابوليس           
على زيادة الوعي على المستوى الدولي بأهمية وضرورة االهتمام بالقـضيتين فـي نفـس الوقـت أو                  

   ..بالتوازي
فالفلسطينيون في الضفة والقطاع يعملون من      "ويلفتا النظر إلى أن النضال الفلسطيني الجاري هو مجزأ،          

وإذا لم يحصل الطرفان على     . "أجل دولة فلسطينية، والفلسطينيون في إسرائيل يعملون من أجل المساواة         
  ".س بالنسبة إلسرائيلإسرائيل، وهذا كابو/أهدافهما سيطالبان بحل الدولة الواحدة في فلسطين

وال يقلل المؤلفان من أهمية إيجاد حل لقضية الفلسطينيين في الضفة والقطاع، ولكنهما يؤكدان علـى أن                 
ذلك ال يكفي، ليس هذا فحسب بل يعتقدان أن ذلك قد يسارع في تفجير الوضع في الداخل اإلسرائيلي، إذ                   

ى مهملين من جانب أطراف الصراع، فيثـورون        سيجد الفلسطينيون، مواطنو إسرائيل أنفسهم، مرة أخر      
  .على أوضاعهم
  ما هو المخرج 

تُشكل مقاربة ها الكتاب لقضية عرب الداخل، من حيث ربطها بالقضية الفلسطينية، ودعـوة الالعبـين                
فحتى فترة قريبـة انتهجـت المؤسـسة        . اإلقليميين والدوليين التعامل معها على هذا النحو، خطوة مهمة        

ة سياسة طمس الهوية الفلسطينية وتجاهل االرتباط الثقافي والتاريخي لعرب الداخل مع الشعب             االسرائيلي
وكما هو معروف فإن هناك شبه إجماع في الدولة العبرية بمؤسساتها الرسمية            . الفلسطيني وأمتهم العربية  

 وقـواهم   وغير الرسمية وعلى اختالف التوجهات السياسية، حول التحدي الذي يطرحه عـرب الـداخل             
أو االحتـواء مـع إدخـال       ) جزء منهم على األقـل    (والحلول المطروحة تتراوح بين الطرد،      . الوطنية

أفيغدور ليبرمان، وزير خارجية    " يسرائيل بيتينو "على سبيل المثال فإن زعيم حزب       . تحسينات اقتصادية 
) 130.000(ث الـصغير    إسرائيل، يعترف بهذا الربط، لكنه يطرح حالً للتخلص من جزء منهم من المثل            

  . عبر ضمهم إلى دولة الحكم الذاتي، وفرض الوالء على من تبقى دون مساواة كاملة
الكتاب يرصد انزياح الدولة العبرية والمجتمع االسرائيلي نحو اليمين والتوجه أكثر نحو التـشديد علـى                

 دولة ديمقراطية ليبرالية إنما      لم تكن يوما   1948ويعترف بأن إسرائيل، منذ عام      . الطابع اليهودي للدولة  
جمهورية يهودية ثابرت على اعتماد سياسة إقصائية تجاه األقلية الفلسطينية رغم أن نظامهـا الـسياسي                

  .يحتوي على العديد من الحقوق الليبرالية كاالنتخابات الحرة، وحرية التنظيم، وحرية التعبير وغيرها
ها متقدمة على طروحات تيارات إسرائيلية ليبرالية، فإنها إما         ولكن الحلول التي يطرحها المؤلفان، رغم أن      

لدوافع أيديولوجية، أو لدوافع براغماتية، تتجاهل حقيقة أن مسار األحداث تجاوز منذ زمن ما يطرحانه،               
 15غير أنـه منـذ      . وكان ممكن أن يكون هذا الطرح مالئما للمناخ الذي ساد عشية وبعد توقيع أوسلو             
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فالوقائع التي فرضتها إسـرائيل     ).. فلسطين(سرائيل الواقع الجغرافي والديمغرافي في البالد       عاما، قلبت إ  
، تجعل حتى من أنصار أوسلو يشككون بإمكانية إقامة دولة فلسطينية في األراضي             67بالقوة في أراضي    

ـ      . ، فكم بالحري المعارضون لذلك أصالً     67المحتلة عام    ام الـسياسي   كما أن التحوالت الجارية في النظ
اإلسرائيلي والمجتمع اإلسرائيلي واالنسحاب المتواصل من الجانب الديمقراطي واإليغال فـي الجـوهر             
اليهودي لدولة إسرائيل، تطرح أمام الكثيرين ضرورة النظر بصورة جدية في مـا صـوره المؤلفـان                 

ساني يحقـق المـساواة     ككابوس إلسرائيل، أال وهو حل الدولة الواحدة، والذي يجب أن يعرض كحل إن            
  . ويكون جاذبا ومغريا ال منفرا. والعدل للجميع

الوطن "يقترح المؤلفان التخفيف من البعد اليهودي لطابع الدولة العبرية؛ أي أن يصبح اسم دولة إسرائيل                
ومنح حقوق جماعية وفردية كاملة للمواطنين العرب، وحكم ذاتـي          " القومي اليهودي ودولة كل مواطنيها    

وفي توجههما إلى المواطنين العرب، يطالبان بالتخلي عن المطالبة بتحويل إسرائيل إلـى دولـة               . قافيث
، ألن ذلك من شأنه أن يستفز األغلبيـة         "اإلمبريالية"أو  " بالكولونيالية"ثنائية القومية، وأال ينعتوا إسرائيل      

  !!ويزداد التباعد بين المجموعتين
قوالن، إنه يجب المحافظة على الطابع اليهودي للدولة مـع ضـرورة            ليس هذا فحسب بل إن المؤلفين ي      

وهـي  (والحفاظ على العالقة مع المنظمات اليهودية شبه الرسمية         !! إنهاء الهيمنة والتوجه نحو المساواة    
  !!كالوكالة اليهودية) منظمات هدفها خدمة اليهود فقط

  ماذا بعد
فاألغلبيـة، حـسبهما،    . ية اليهودية للتصورات التي يطرحانها    المؤلفان ليسا متفائلين بإمكانية قبول األغلب     

  .ستتمسك بامتيازاتها، والحكومة الحالية ليست مستعدة لقبول هذه التصورات أو الحلول
ومن الواضح للمتابع للمشهد االسرائيلي أنه ليس في األفق استعداد إسرائيلي لالنسحاب مـن األراضـي                

. من المواطنين العرب في إسرائيل    % 20لمنح المساواة الكاملة لحوالي     المحتلة، وليس في األفق استعداد      
. وتحمل في طياتها احتماالت المواجهـة والتـصعيد       ... وبالتالي فإن الصورة على المدى المتوسط قاتمة      

  . وهذا ما جاء في تقرير المخابرات اإلسرائيلية مؤخرا بخصوص اندالع انتفاضة ثالثة
هات عديدة، منها تغول الدولة اليهودية أكثر وأكثر، والتـشديد علـى الطـابع              ويطرح المؤلفان سيناريو  

انسحاب : أما على مستوى عرب الداخل فإن السيناريوهات التي يطرحانها        . اإلثني، وزيادة العداء والقمع   
ـ      )انتخابات الكنيست (العرب من اللعبة السياسية اإلسرائيلية       ات ، انفجار انتفاضة داخلية، انخراط مجموع

  .في الكفاح المسلّح، تدويل قضية عرب الداخل، دمج النضال الفلسطيني بين طرفي الخط األخضر
بطبيعة الحال، فإن الخاسر األكبر على المدى البعيد هو الدولة العبرية؛ صورتها كدولة ديمقراطية تتآكل               

، بفعل القوى اإلقليمية    والصراع الداخلي واالستقطاب يتزايد، وقوة ردعها على المستوى الخارجي مهددة         
الصاعدة، واإلمكانيات المتوقعة من الثورات العربية وبروز الشعب العربي كالعب في رسم الـسياسات              

أما أصحاب األرض األصليون وبالرغم مما يلحق بهم وما سـيلحق بهـم مـن               . المستقبلية تجاه الخارج  
كن هذا بالضبط، أي بسبب احتمال تعـرض        ول. المزيد من النهب والحصار والقتل والتدمير، فإنهم باقون       

الفلسطينيين لمزيد من المعاناة والحصار، ما يجعل التهيؤ لهذه المرحلة وتقليل الخـسائر مهمـة وطنيـة                 
  .ملحة



  

  

 
 

  

            39ص                                     2428: العدد               2/3/2012 الجمعة :التاريخ

إن السيناريوهات المطروحة تقتضي إعادة قراءة المتغيرات والمستجدات واجتراح تـصورات جديـدة،             
تصورات لمستقبل قريب ولمستقبل بعيد، يجذب كل المعنيـين   . واقعية، وجذرية ولكن بوجه إنساني كامل     

  .بالسالم الحقيقي، وبتحقيق العدالة، إلى دائرة العمل والنضال
وقد يكون من الخطوات الهامة والممكنة هو تصعيد التحرك في المحافل الدولية، واإلفادة مما تحقق حتى                

وبما أن عرب الداخل كأقلية قومية ال       . مم المتحدة اآلن، لطرح قضية عرب الداخل في الهيئة العمومية لأل        
يملكون مكانة تمثيلية، حسب قانون األمم المتحدة، فإنه فقط عبر منظمة التحرير الفلسطينية يمكن إيصال               

تتهرب من التجاوب مع هـذا      ) انصار أوسلو (وكما هو معروف، فإن قيادة المنظمة       . قضية عرب الداخل  
  .لو البائسةالطلب تقيدا باتفاقية أوس

 فقد حان الوقت لوضع المنظمة أمام مسؤولياتها اتجاه جميع الفلسطينيين أيننما كانوا طالما غـاب أفـق                 
الدولة الفلسطينية في الضفة والقطاع، وطالما   حضرت الحاجة لولوج آفاق جديدة وإن كانـت ال تقـل                   

 .وعورة وتضحيات
  1/3/2012، 48موقع عرب

  
  !ر من الحربال مف: وإيران "إسرائيل" .54

  هدى الحسيني
أسأل محدثي، الدبلوماسي الغربي الذي هو في منتصف جولة أطلسية وإقليمية، عما إذا كانـت الحـرب                 
على إيران ستقع؟ يجيب أنه ال يعرف، لكنه يضيف أن السبب الوحيد الذي يمنع إسرائيل اآلن من شـن                   

بب ما يمكن أن تُلحقـه إيـران عـسكريا          ليس الس . غارات على إيران هو العالقة مع الواليات المتحدة       
قد يكون هناك دور لحـزب اهللا،       . بإسرائيل، ألنه وبشكل مباشر، ستتسبب إيران في القليل ضد إسرائيل         

سوريا، ربما هذه المرة لن تشارك، ألنه حتى لو انتـصر بـشار األسـد وتجـاوز                 . »لست متأكدا «إنما  
ل الزمني، لن تكون سوريا جـاهزة للمـشاركة فـي    األزمة، أو أطيح به وجاء نظام آخر، فحسب الجدو       

  .حرب ضد إسرائيل
يمكن، إذا شارك حزب اهللا في الحرب دفاعا عن إيران، أن يؤذي إسرائيل كثيرا، وإذا نجحت                «: يستطرد

إيران في الحصول على سالح نووي، فإن خطر حزب اهللا سيكون عشر مرات أضعاف ما هـو عليـه                   
خطأ، أن الردع اإليراني النووي سيمنع إسرائيل من الـرد فـي لبنـان،    اآلن، ألن حزب اهللا، سيفترض     

لذلك، قد يستفز الحزب إسرائيل ويدفعها إلى حرب، اعتقادا منـه، بـأن             . حسب الطريقة التي سترد بها    
  .»عندها، الخطر نفسه يتضاعف. المظلة النووية اإليرانية ستغطي هذه الحرب

إيران على الصعيد العسكري قادرة على ردع إسرائيل من شـن           إذا كان سؤالك، عما إذا كانت       «: يقول
. والشيء الوحيد الذي يمنع إسرائيل من ضرب إيران هو السياسة األميركية          . ال: هجمات عليها، فالجواب  

ليس ألن أميركا ستغضب من إسرائيل، هذا ال يهم، ليس ألنها قد تؤذي إسرائيل، فهذا لن يحـدث، ألن                   
إذا وقعت الحرب، قد يـسمحون      . ر دفع إسرائيل إلى الزاوية، وبالتالي لن يفعلوا       األميركيين يدركون خط  

  .»لبعض المواقف المعادية إلسرائيل بالمرور في األمم المتحدة مثال، أو قد يخفضون من دعمهم المالي
تتبعها خوف إسرائيل الحقيقي، أنه مع الرئيس باراك أوباما، إذا بدأت بغارات على إيران، فإن أميركا لن                 

يقول اإلسرائيليون، إن أي رئيس أميركي آخر، كان سيقول إنه غيـر مـتحمس              «: يوضح. أو تساعدها 
للخيار اإلسرائيلي، ولكن ما قامت به إسرائيل، فرصة للمشاركة في العمل العسكري ووضع إيران تحت               
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ألنها لـم تـشجع     يتخوف اإلسرائيليون من أن تتوصل إدارة أوباما إلى نتيجة،          «: يضيف. »ضغوط قوية 
إن إسرائيل هي الطـرف     :  أن تقول إليران   - وهذا األسوأ    -على الضربة، وبالتالي لن تشارك فيها، أو        

  .»!السيئ ونحن الطرف الجيد، تعالوا لنبدأ بحوار بين واشنطن وطهران
نهـا  لتأجيل حصولها على السالح النووي، أل     «: يجيب.. لماذا تريد إسرائيل توجيه ضربة إليران؟ أسأل      

وهي أخرت العمل النـووي العراقـي عنـدما         . تدرك أنه ال يمكن التخلص النهائي من البرنامج النووي        
، وانتظرت حتى توفر مزيج من أوضاع أخرى، حيث تم الـتخلص            )أوزيراك(أو  ) تموز(قصفت مفاعل   

ن إيـرا «يضيف، أن   . »كذلك فعلت مع المشروع السوري النووي، قضت على مرحلة وهي تنتظر          . منه
ثم إن المسألة ليست المعرفـة والقـدرة، إنمـا          . أكثر تقدما، اإليرانيون يعرفون هدفهم، وعلميا متقدمون      

: قد تعود إيران إلى برنامجها، والسؤال هـو       . وال يمكن التخلص من اإلصرار بضربة واحدة      . اإلصرار
 االعتماد دائما على إسرائيل     ماذا ستفعل الواليات المتحدة عندما تعود إيران إلى برنامجها، ألنه ال يمكن           

  .»وحدها للتخلص من برنامج إيران النووي
لكـن  . هل المعنـى أن تفجـره؟ كـال       «: وهل التوقعات بأن تستعمل إيران هذا السالح يوما ما؟ يجيب         

ألنه مع السالح النووي، ستسيطر إيران على أغلب مصادر الطاقة          . ستستعمله بطريقة أخرى أكثر خطرا    
 مع كون مصر خارج المعادلة كثقل موازن، وأميركـا          -وألنه  . سط وتغير بالتالي العالم   في الشرق األو  

 يمكن لإليرانيين السيطرة على المنطقة، ثم بمجرد أن تحصل إيران على النووي،             -في ظل إدارة أوباما     
ن وعندما يكون في الشرق األوسط نحو ست قوى نووية، فـإ          . فإن مصر، والسعودية وتركيا ستلحق بها     

دوال أخرى ستتطلع إلى ذلك، مثل البرازيل واألرجنتين وفنزويال، ثم تليها دول أخرى اعتمدت حتى اآلن            
على أميركا، رغم أنها قادرة على تصنيع السالح النووي كاليابان التي تواجه كوريا الشمالية أيضا وليس                

وعندما . تقاللية الدفاع عن نفسها   فقط الصين، حتى السويد التي تملك التكنولوجيا النووية وهي تؤمن باس          
 قوة نووية، ستتغير كل حضارة العالم، ألنه يكفي أن ترتكب دولـة             40يصبح العالم الجديد مطعما بنحو      

  .»التبعات هائلة. خطأ واحدا حتى تتغير أوضاع العالم كلها
لديها المظلـة   إذا أصبحت سوريا مستقرة نوعا ما، فهي ستعتقد خطأ أيضا، أن            «من جهة أخرى، يقول،     

أي ستقع حرب تقليديـة بـسبب       . اإليرانية النووية، عندها فإن استفزازها التقليدي إلسرائيل يكون أسوأ        
  .»وجود سالح نووي

يجب أن يكون المتلقي    «: أقول لمحدثي الغربي إن إيران تقول إنها تتطلع إلى برنامج نووي سلمي، يقول            
  .»تأكيد، إيران تتطلع إلى السالح النوويبكل . على درجة كبيرة من الغباوة لكي يصدق

هناك احتمال لوقوع الحـرب، هنـاك حاجـة         «: هذا يعني أن ال حرب قبل االنتخابات األميركية؟ يجيب        
لقصف إيران من جهة، لكن من جهة أخرى، هل ستشارك أميركا فيها؟ ال أحـد قـادر علـى إعطـاء                     

ك القدرة العسكرية الالزمة، لكن اإلدارة األميركية،       لكن إسرائيل ترى أنها تمل    . الجواب، حتى أوباما نفسه   
  .»تسرب إلى كل وسائل إعالمها، بأنها ال تريد هذه الحرب

هناك قناعة لدى   «: وماذا إذا أدت العواقب إلى حرب إقليمية، هل فكرت إسرائيل في هذا؟ يجيب محدثي             
ا أو األردن ستدخل حربـا ضـد        ال تعتقد أن مصر أو سوري     . إسرائيل بأنه لن تكون هناك حرب إقليمية      

  .»إسرائيل في تلك الحالة
إن إسرائيل درست هذا االعتبار     «: وماذا إذا أثبت حزب اهللا فعال أنه خط الدفاع األول عن إيران؟ يقول            

 عندما أطالت أمد الحـرب،      2006هي تعتبر أنها أخطأت عام      . وترى أن الرد سيكون بتدمير كل لبنان      
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في حـرب   . اآلن حسب الخطة، ستستعمل قوة أكثر من المطلوب بأضعاف        . فيةوعندما لم تستعمل قوة كا    
إذا أطلق حـزب    . هذه المرة األمر سيختلف   . ، استعملت ربما ثالثة في المائة من قدرتها العسكرية        2006

اهللا صواريخه، ستستعمل إسرائيل قوة تفوق عشرة أضعاف قوة حزب اهللا، الحرب ستكون أقصر، أمـا                
  .»!شامال يغطي كل لبنان، وبطرقها أبلغت إسرائيل من يجب إبالغهالدمار فسيكون 

  .»نعم يعرف«هل تقصد حزب اهللا يعرف؟ 
  .ويستبعد محدثي، في حالة الهجوم اإلسرائيلي على إيران، أن تلجأ إلى استعمال السالح النووي

ي إذا مـا حظيـت      وهل تدخل سوريا في هذه المعادلة، بمعنى أن تتوقف إسرائيل عن دعم النظام السور             
إن المـسؤولين   «: بضمانات من أميركا بأنها ستقف إلى جانبها في الحرب ضد إيران؟ يقـول محـدثي              

ويعرفون أنه من الخطأ التدخل إلى جانـب أي         . اإلسرائيليين يقولون إنهم ال يتدخلون في الشأن السوري       
  .»ا بالنسبة إلى إسرائيلثم هناك عدة وجهات نظر في المؤسسة اإلسرائيلية تجاه األقل سوء. طرف
إن البعض يميل، إلى أن استمرار نظام بشار األسد أقل سوءا من البديل، هذا البعض يرى أن                 «: يضيف

ويعتقد أن نظاما ضعيفا على رأسـه األسـد         . »ووصاية تركية ) إخوان مسلمون (فوضى أو   : البدائل هي 
  .ليس بالسوء نفسه للبدائل األخرى

دثي إلى أن األميركيين يدعمون حاليا الحركات اإلسالمية في العالم العربي           ومن خالل جولته، توصل مح    
  .في المنطقة» السلفيين«و» اإلخوان المسلمين«وأن المشكلة بدأت تطل برأسها وهي الصراع ما بين 

الجيش المـصري مـستعد     . المطلوب فقط مراقبة األوضاع في مصر، إنها تتجه نحو الكارثة         «: ثم يقول 
. أسـلمة المجتمـع   ) اإلخـوان المـسلمون   (ومقابل هذا، يريـد     . مصر وليس عن احتكاراته   للتخلي عن   

  .»والتوقعات؟ اضطرابات اجتماعية على تزايد يوما بعد يوم
  1/3/2012، الشرق األوسط، لندن
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