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 يجري تدريبات لحرب قادمة تحت االرض في لبنان وقطاع غـزة            اإلسرائيليجيش االحتالل   ": تسهار" .1

ن الجيش اإلسرائيلي يـستعد     أصباح اليوم، األربعاء،    " هارتس" موقع صحيفة    ذكر : سما - القدس المحتلة 
ض لسيناريوهات حرب لن يكون بمقدوره خاللها االمتناع عن مواجهات تدور رحاها تحت سـطح األر              

فتقديرات الجيش اإلسرائيلي تشير إلى أن حزب اهللا يمتلك عشرات القواعد العـسكرية المبنيـة تحـت                 "
األرض في لبنان، والتي يقود الحزب منها عملياته العسكرية ويصدر أوامره وتعليماتـه لجنـوده، مـع                 

  ". االحتفاظ بمنظومات إلطالق الصواريخ والراجمات من تحت األرض
 حركة حماس أيضا تمتلك هي األخرى منظومة حربيـة وعـسكرية تحـت األرض           وبحسب الموقع فإن  

المرتبطة بالبيوت داخل القطاع، بعضها أنفاق معدة لعمليـات اختطـاف           " األنفاق القتالية "تشمل عشرات   
  . الجنود اإلسرائيليين وأسرهم عند الحاجة، وأنفاق أخرى معدة لنقل وتهريب األسلحة إلى القطاع

لجيش اإلسرائيلي أمس، الثالثاء، القدرات القتالية الجديدة التي تم تطويرها منـذ الحـرب      وقد استعرض ا  
-2008، والحرب العدوانية على قطاع غزة فـي كـانوني           2006يوليو  / العدوانية على لبنان في تموز    

  . بريةحيث مقر الوحدة الهندسية للمهام الخاصة التابعة لسالح ال" سيركين" في القاعدة العسكرية 2009
وقالت الصحيفة ان الجيش أجرى في القاعدة المذكورة أمس تدريبا أظهر قدرات الجنـود اإلسـرائيليين                
وجاهزيتهم للحرب تحت األرض، من خالل محاكاة نشاط قيادة عسكرية تحت األرض تتمركز في مبنى               
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لين عنـد الهجـوم،     من طابقين يحتوي مع منشآته على غرفة قيادة، مخزن لألسلحة ومنافذ لخروج المقات            
  .ومنافذ للهواء وحتى محول للطاقة الكهربائية يمكن البقاء في الموقع لفترة طويلة ومتواصلة

وأشار الموقع إلى أن الجيش اإلسرائيلي يفضل، باألساس عدم الدخول إلى األنفاق والمقـار العـسكرية                
في . لحالة الفائدة المرجوة منها   تحت األرض على اعتبار أن درجة المجازفة بحياة جنوده تفوق في هذه ا            

المقابل قد تكون للحرب تحت األرض، في بعض الحاالت نقاط تفوق وحسنات وخاصة في حاالت كون                
الموقع ذا أهمية إستراتيجية، أو في حالة اختطاف الجنود، حيث سيتم دخول األنفـاق أو هـذه المواقـع                   

  .جنود للموقعبمساعدة الروبوتات االلكترونية، ومن ثم يتم إنزال ال
تحـت  "في الجيش اإلسرائيلي، قولـه إن العـالم         " يهلوم"ونقل عن الكولونيل ساهار أفرجيل، قائد وحدة        

مليء بالمخاطر والتهديدات العسكرية، فاألنفاق ليست مجرد ظاهرة جيولوجية بل هـي أمـر              " األرضي
  ".معقد مليء بالمصائد والكمائن التي يعدها لنا العدو

ي هذا السياق إلى التقارير التي تتحدث عن مصاعب مالية يواجها الجيش بـشكل عـام                وأشار الموقع ف  
 ألف شيكل بينمـا تبلـغ     25وسالح القوات البرية على نحو خاص، إذ يبلغ سعر القذيفة المدفعية الواحدة             

ة  شيكل، وتصل كلفة تدريب للوحدة العسكري      1500 لساعة واحة    40" مركفاه"كلفة تسيير دبابة من طراز      
  . مليون شيكل18مع تكاليف جنود االحتياط 

 7/3/2012، وكالة سما اإلخبارية
 

  ندعو عبركم كافة قيادات شعبنا إما العودة إلى غزة أو زيارتها:  ماهر الطاهرمودعاًهنية  .2
ماهر الطاهر، مسؤول الجبهة الشعبية ) 3-6(استقبل رئيس الوزراء إسماعيل هنية، اليوم الثالثاء : غزة

  . فلسطين في الخارج، وأكد الجانبان استمرار التنسيق والعمل المشتركلتحرير
ورحب رئيس الوزراء بالزيارة الوداعية من قبل السيد ماهر الطاهر قبل مغادرته للقطاع ودعاه إلى 

  ".ندعو عبركم كافة قيادات شعبنا إما العودة إلى غزة أو زيارتها بين فترة وأخرى:"تكرار الزيارة، وقال 
جانبه، أشاد الطاهر بحجم االنجاز الذي رآه في القطاع، وقال إن اإلنسان يشعر بنشوة وهو يدخل من 

مجلس الوزراء الفلسطيني ويشعر بالفخر وشعور عزة في وطنه، معبرا عن شكره وتقديره لدولة لرئيس 
 االنقسام، معتبرا وأكد الطاهر على أهمية الوحدة الوطنية وضرورة إنهاء .الوزراء على حفاوة االستقبال

  .أن الشعب الفلسطيني يملك طاقات قوية يمكن أن تصنع الكثير
 6/3/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   1967  ألف فلسطيني إدارياً منذ100 االحتالل اعتقل :منظمة التحرير الفلسطينية .3

سطينية، أمس، أن سلطات كشفت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفل ":الخليج "-رام اهللا 
 ألف أمر اعتقال إداري، بحق مواطنين فلسطينيين من دون 100 نحو 1967االحتالل أصدرت منذ 

توجيه تهم محددة أو تقديمهم للمحاكمة، مستندة إلى أوامر إدارية فردية يصدرها ضباط جهاز المخابرات 
  .اب البريطاني ، من دون حسم قضائي، معتمدة على قوانين االنتد"اإلسرائيلية"

تطبق أمر االعتقال اإلداري كجزء من السياسات والقوانين المجحفة " "إسرائيل"وأشارت الدائرة إلى أن 
  " .بحق األسرى، وفي إطار سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها تجاه الشعب الفلسطيني

  7/3/2012، الخليج، الشارقة
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  منصب رئاسة الوزراء رئيس السلطة وليطعن حول تبالالمحكمة الدستورية ترجئ النظر  .4

أجلت المحكمة الدستورية الفلسطينية امس البحث في الطعن المقدم من عضو المجلس : القدس المحتلة
المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية عبد الجواد صالح، حول قانونية ودستورية تولي الرئيس محمود 

شرين من الشهر الجاري في خضم الدعوة التي وجهتها عباس رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة، إلى الع
وكانت المحكمة الدستورية عقد جلسة . له حركة حماس لتشكيل حكومة خالل اسبوعين او االعتذار

قصيرة في مدينة رام اهللا، برئاسة رئيس مجلس القضاء األعلى المستشار فريد الجالد، وبحضور رئيس 
الطعن في دستورية تولي الرئيس لمنصب رئيس الوزراء بعد االتفاق النيابة العامة خالد عواد، حيث جاء 

  .الذي وقع في العاصمة القطرية الدوحة، بين الرئيس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل
وقدم محامي المدعي رائد عبد الحميد مرافعته حول الطعن في قرار تولي رئيس السلطة الوطنية منصب 

اء، حسبما ورد في إعالن الدوحة للمصالحة الفلسطينية، وتكليف الرئيس بتشكيل رئاسة مجلس الوزر
الحكومة، معتبراً أن هذا القرار يشكل مخالفة واضحة وصريحة للقانون األساسي للسلطة الوطنية 

  .الفلسطينية
فاً لمجلس  وما بعدها تعري63وقال عبد الحميد إن القانون األساسي المعدل نظم في بابه الخامس المواد 

 بشكل ينفصل كلياً عن منصب رئيس السلطة 68الوزراء واختصاصات رئيس الوزراء في المادة 
 من ذات القانون مسؤولية رئيس الوزراء 74حددت المادة «وأضاف عبد الحميد . الوطنية الفلسطينية

  . »والوزراء بشكل قاطع محدد ال يقبل التأويل
  7/3/2012، الدستور، عمان

  
  سيكون منبع الحروب والتطرفاإلسرائيلي  االحتالل إنهاء عدم :عريقات .5

 صائب عريقات، رئيس الوفد ، أن رام اهللا منمحمد يونس، عن 7/3/2012الحياة، لندن، ذكرت 
 نياهو وام اهللا، تركيز المحادثات بين نتفي مؤتمر صحافي عقده أمس في ر الفلسطيني المفاوض، انتقد
نياهو أمام لجنة شؤون معتبراً خطاب نت . وليس عملية السالماإليرانيي اوباما على البرنامج النوو

  .»قرعاً لطبول الحرب«) آيباك(العالقات الخارجية األميركية اإلسرائيلية 
كنا نعلم أن إسرائيل مصرة على محاربة حل الدولتين، وعلى إبقاء الشعب الفلسطيني تحت «: وتابع

  .»االحتالل
واالستقرار واالزدهار هو تجفيف مستنقع االحتالل اإلسرائيلي وإقامة دولة مفتاح السالم «وأكد ان 

  .»1967فلسطينية مستقلة على حدود عام 
 اإلسرائيليةليست لدينا أي اوهام حول عملية السالم، وفي اللحظة التي نسمع فيها الحكومة «: وأضاف

  .»ريك في إسرائيلتعلن عن تجميد البناء االستيطاني، سنعلم فيها أنه بات لدينا ش
طيني عن أجندة لقاء أوباما مع  إن الجانب الفلسطيني يدرك أن غياب الموضوع الفلسإلىولفت عريقات 

  . الغياب الفعلي للملفإلى االنتخابات األميركية وليس إلىنياهو يعود نت
 إنهاءم عد« ان إلى أشارأن عريقات  :رام اهللا من ا ف ب، عن 7/3/2012الدستور، عمان، وأضافت 

 صناعة القرار في الغرب ان أروقةاالحتالل سيكون منبع الحروب والتطرف وهذه حقيقة يجب على 
  .»تدركها
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  "سرائيلإ"نشعر بأن أوباما بات مرشحاً للرئاسة في : عشراوي .6

وقالت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لـ :  محمد يونس- رام اهللا
 وليس في إسرائيلأوباما بات مرشحاً للرئاسة في ] الرئيس األمريكي باراك[نشعر بأن «: »الحياة«

اللغة «، واستنكرت إسرائيلمشيرة الى سلسلة التصريحات التي أطلقها إلرضاء » الواليات المتحدة
  .»االعتذارية التي يستخدمها أوباما

  7/3/2012الحياة، لندن، 
  

   إلجراء انتخابات عامة هذا العامالرئيس عباس يسعى: محمد اشتية .7
نحن نعمل في «: »الحياة«المفاوض لـ الفلسطيني قال محمد أشتية عضو الوفد :  محمد يونس- رام اهللا

 داخلي، وهو استكمال المصالحة، والثاني مواصلة العمل على نقل ملف القضية األولاتجاهين، 
  .» األمم المتحدةإلىالفلسطينية 
ام يسعى الرئيس محمود عباس إلجراء انتخابات عامة، وفي غضون ذلك في هذا الع«: وأضاف

 والجمعية العمومية لألمم المتحدة للحصول على األمنسنواصل العمل في المؤسسات الدولية، في مجلس 
وسنتوجه الى «: وزاد .»االعتراف بفلسطين عضواً في المنظمة الدولية، حتى لو كان بصفة دولة مراقبة

عة على ميثاق جنيف الرابع الخاص بالدول واألقاليم الواقعة تحت االحتالل، للعمل على الدول الموقّ
  .» الفلسطينية المحتلةاألراضيتطبيقه على 

  7/3/2012الحياة، لندن، 
  

   عبر معبر رفحالتجهيزات الفنية الستقبال الوقود من مصرانتهاء : سلطة الطاقة في غزة .8
نقلت عن أحمد » فرانس برس «، أن القاهرة منجيهان الحسيني ، عن7/3/2012الحياة، لندن، ذكرت 

تم االنتهاء من كافة التجهيزات الفنية لنقطة استقبال «أبو العمرين، المسؤول في سلطة الطاقة بغزة أنه 
ضرورة بدء «وشدد على . »الوقود من مصر في معبر رفح بما في ذلك المضخات وخزانات الوقود

أمس بتوريد السوالر ) أول من( عليه مع هيئة البترول المصرية في القاهرة المصريين بتنفيذ ما اتفق
حتى يتم العمل » موقتة«وقال أبو العمرين إن هذه اآللية . »لمصلحة محطة توليد الكهرباء في غزة

  .باالتفاق الذي جرى التوصل إليه مع رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية األسبوع الماضي
سنورد السوالر إلى غزة بالسعر «: أمس» الحياة« قال مصدر مصري رفيع لـ في السياق ذاته،

بالحصول على السوالر بالسعر المدعوم، مشيراً إلى » حماس«، مؤكداً رفضه مطالب حكومة »العالمي
هذا الدعم يدفع للمواطن المصري كفرق أسعار من خزينة الدولة، ولو قمنا نحن بدعم السوالر «أن 

  .»ة فسنعرض مصر ألزمة سوالرالمورد إلى غز
  الحياة، لندن
يوسف رزقة المستشار من غزة، أن محمد األسطل ، عن 6/7/2012، القدس، القدسوأضافت 

عدم تطبيق االتفاق مع مصر إلى إصرار األخيرة على إدخال السوالر من خالل أرجع السياسي لهنية 
ك من مخاطر أمنية وسياسية واقتصادية، إضافة معبر كرم أبو سالم عبر الجانب اإلسرائيلي بما يمثله ذل
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 15إلى الكلفة الكبيرة التي ستتحملها الحكومة وغزة جراء توريد السوالر بأسعار تصل تكلفتها على 
  .مليون دوالر شهرياً، وهو ما ال تستطيع حكومة غزة على توفيره، على حد قوله

وحكومتها، " حماس"وإقليمية بمحاولة الضغط على واتهم رزقة في حديثه لـ أطرافاً فلسطينية وإسرائيلية 
إلفشال تجربتها في الحكم، بالتزامن مع قرب انعقاد االنتخابات، مؤكداً أن األزمة برمتها سياسية رغم أن 

  .القضية إنسانية وتتعلق بحاجات الناس التي يجب أن تكون بعيدة عن السياسية بصورة كاملة
هل يعقل أن حركة "زة في تحقيق مزيداً من الجباية أو الضرائب، واستهجن ما تردد عن رغبة حكومة غ

  ".وحكومة مقبلة على انتخابات تبحث عن تعذيب شعبها؟
  

  تمديد اعتقال النواب إفالس صهيوني: بحر.. يواصل زيارته للمغرب" التشريعي"وفد  .9
يد األحكام اإلدارية من أكد الدكتور أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي باإلنابة، أن حملة تمد: الرباط

تعبر عن إفالس صهيوني كامل وحالة سعار تحاول عبثا كسر إرادة شعبنا "قبل االحتالل بحق النواب 
  ".الفلسطيني

المركز الفلسطيني "تلقى ) 3-6(وأدان بحر، الذي يواصل زيارته إلى المغرب، في بيانٍ اليوم الثالثاء 
ل الصورية تمديد حكم االعتقال اإلداري بحق النائب المقدسي نسخةً منه، قرار محكمة االحتال" لإلعالم

  .محمد أبو طير لمدة ستة أشهر للمرة الثانية على التوالي
استكمال لسلسلة المحاكمات والتمديدات اإلسرائيلية غير الشرعية في إصدارها "وشدد على أن القرار هو 

  ". فلسطينيضد النواب بهدف مصادرة حقهم الشرعي في تمثيل الشعب ال
من جهة أخرى؛ التقى بحر والوفد المرافق له قادة وكوادر عدد من األحزاب المغربية من خالل زيارته 

  .عدد من مقراتها بالعاصمة الرباط، فضال عن زيارة جمعيات وشخصيات وازنة
ملف إعمار قطاع غزة وضرورة حشد الطاقات العربية وضرورة اضطالع األحزاب الوفد ناقشت و
ودعا  .ربية بدورها ومسئولياتها العروبية والقومية تجاه تفعيل هذا الملف الحيوي خالل المرحلة المقبلةالع

  .الوفد البرلماني قادة األحزاب السياسية المغربية لزيارة قطاع غزة
ووعد قادة األحزاب المغربية بتفعيل قضية القدس في المؤتمرات والمحافل الدولية وبذل كل ما في 

  .من أجل نصرة األسرى في سجون االحتاللوسعهم 
  6/3/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  اعتماد اليونسكو خمسة قرارات لدعم فلسطين أول ثمار التعامل معنا كدولة: عشراوي .10

اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية، رئيسة دائرة الثقافة واإلعالم بمنظمة التحرير الفلسطينية :  وفا–رام اهللا 
أمس ) اليونسكو(راوي، تبني المجلس التنفيذي في منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة حنان عش

  .االثنين، خمسة قرارات متعلقة بعدد من األماكن التراثية في فلسطين أول ثمار التعامل معنا كدولة
مطالبة وأضافت عشراوي في بيان صحفي، أن هذه خطوة على طريق حماية الحقوق الفلسطينية، 

المؤسسات الدولية ومنظمة اليونسكو خاصة، بتدعيم هذه القرارات بواسطة إيجاد خطوات تراكم هذه 
  .اإلنجازات لحماية اإلرث الحضاري والتاريخي والمؤسسات التربوية

  6/3/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  بوعين تتضمن تشكيلة الحكومة سيقدم قائمة أسماء خالل أسمحمود عباس: يوسفأحمد  .11
اعلن الدكتور احمد يوسف، مستشار رئيس الوزراء المقال سابقاً، والقيادي في : تقرير معا-بيت لحم 

انه حسب التوقعات وحسب ما استمعت من "، "معا"حركة حماس، في تصريح لغرفة تحرير وكالة 
ماء الوزراء في الحكومة االنتقالية بناء مسؤولين فإنه خالل األسبوعين ستتم المباشرة والتوافق على أس

  .على قائمة سيقدمها الرئيس محمود عباس
يوسف ان النقاشات الداخلية في حركة حماس انتهت حول إعالن الدوحة ورأت انه من .واكد د

انتهت من قضية ان يتولى الرئيس عباس رئاسة " حماس"الضروري التوجه لتشكيل الحكومة، مؤكداً ان 
  .نتقالية، وان الكرة اآلن في ملعب الرئيس عباسالحكومة اال

  7/3/2012، وكالة معاً اإلخبارية
  

   تعيد مستوطنين تسلال إلى جنين  الفلسطينيةالسلطة .12
أعادت مستوطنين اثنين ] الفلسطينية[إن أجهزة السلطة األمنية : "قالت إذاعة االحتالل: الضفة الغربية

عن طريق الخطأ وساعدتهما بالخروج من المدينة بالتنسيق ] أمس[ دخال مدينة جنين شمال الضفة الغربية
  ".معه دون أن يصابا بأي أذى

  7/3/2012، السبيل، عمان
 

  قت خالل أسبوع لمشكلة الكهرباء في قطاع غزةؤحل م: أبو مرزوق .13
أعلن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق أن :  جيهان الحسيني–القاهرة 

لة الكهرباء في قطاع غزة ستُحّل في شكل موقت خالل أسبوع، لكن حلّها في شكل جذري مشك«
فغزة تحتاج إلى . أزمة الكهرباء في غزة سببها نقص السوالر«ولفت إلى أن . »سيستغرق ثالثة أشهر

 مصر ستزود غزة بالسوالر بالسعر العالمي عبر معبر كرم أبو«وأضاف إن . »مليون ليتر سوالر يومياً
  .»سالم

على صعيد آخر، قال أبو مرزوق إن تشكيل حكومة التوافق الوطني رهن بالرئيس الفلسطيني محمود 
طلبت تأجيل تشكيل الحكومة » حماس«أن حركة » الحياة«وأوضح في تصريحات أدلى بها لـ . عباس

  .لفترة أسبوعين
، مشيراً إلى أن الرئيس » أبو مازنونحن اآلن بانتظار موقف. فترة المهلة التي طلبناها انتهت«وقال إن 

الفلسطيني سيوجه رسالة إلى رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو لضمان أن تكون مدينة القدس 
واستبعد أبو  .المحتلة مشمولة في االنتخابات، الفتاً إلى أن عباس لن يشكل الحكومة قبل أن يضمن ذلك

في القدس، خصوصاً في غياب أي ضغوط دولية عليها، مرزوق قبول إسرائيل بإجراء انتخابات 
 .وانشغال اإلدارة األميركية في االنتخابات

  7/3/2012الحياة، لندن، 
 

   ليس موقفاً سياسياًامن سوري  خروج حماس:الزهار .14
في " العرب اليوم" محمود الزهار في اتصال أجرته معه .قال القيادي في حركة حماس  د :أسعد العزوني
. ابته على سؤال بخصوص عالقة الحركة مع سورية وخروج قيادتها من دمشق شدد دمعرض اج
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وأال تنحاز لطرف دون آخر في الساحة التي ,  سياسة الحياد1990الزهار أن حماس اعتمدت منذ عام 
مع أنه أكد أن , مؤكدا أن حماس لم تتدخل في ثورات الربيع العربي رغم أنها تستفيد منها, تقيم فيها
  .ة وفرت للمقاومة كل ما تحتاجهسوري

وكشف القيادي الحمساوي أن حركته نصحت النظام السوري باعطاء الشعب السوري حقوقه حتى تقوى 
لكنه أشار الى اتهام بعض األطراف ,سورية بكل حكوماتها حكومة وشعبا السترداد الجوالن المحتل

الشعب لصالح النظام أم مواجهة النظام هل المطلوب منا مواجهة : لحماس بالخيانة لسورية متسائال 
  .مؤكدا أن ذلك ضد سياسة الحركة? لصالح الشعب ونحن ال نمتلك جيشا في سورية 

وتابع أن خروج كوادر وقيادات حماس من دمشق كان قرارا فرديا وليس موقفا سياسيا منوها  أن أبوابا 
وقال ان هناك من  انتقل ,  الخارجأخرى فتحت لهؤالء وغيرهم من الكوادر الذين اضطروا للعيش في

  .لكن دون فتح مكاتب, مضيفا ان مصر ترحب بقادة حماس, واألردن وقطر وكذلك مصر, الى غزة
فشدد القيادي الحمساوي على صعوبة تحقيقه في هذه الظروف الستحالة قيام , أما بخصوص اتفاق الدوحة

باجراء انتخابات ألن اسرائيل , زراءالرئيس محمود عباس الذي من المفترض أن يكون رئيسا للو
 . منوها الى قيام اسرائيل باعتقال المرشحين الفلسطينيين, سترفض ذلك

  7/3/2012العرب اليوم،عمان، 
  

  حماس لن تكون جزءاً من حرب إيرانية إسرائيلية: بردويلصالح ال .15
ذا نشبت حرب قال عضو المكتب السياسي في حركة حماس في قطاع غزة صالح بردويل أمس، إنه إ

  .من هذه الحرب» لن تكون جزءا«بين ايران واسرائيل فإن الحركة 
تنوي إطالق صواريخ » حماس«البريطانية نفى بردويل أن تكون » الغارديان«وفي مقابلة مع صحيفة 

حماس ليست جزءا «على اسرائيل بطلب من ايران ردا على ضربة اسرائيلية محتملة ضد ايران، قائال 
وأكد مسؤول بارز آخر في . »استراتيجيتنا الدفاع عن حقوقنا.  عسكرية في المنطقةمن تحالفات

  .في أي حرب بين ايران واسرائيل» لن تنخرط«للصحيفة البريطانية أن الحركة » حماس«
العالقة كانت مبنية على «لطهران، موضحا » الوفاء الكامل«، لم تقدم أبدا »حماس«وأكد بردويل أن 
بعد » حماس«ونفى البردويل أن تكون ايران قد خفضت مساعداتها المالية لـ. »كةالمصالح المشتر

في أوائل ايام . المال الذي يأتي من ايران محدود جدا«مواقفها األخيرة من األحداث السورية، وقال 
 .»الحصار على غزة، كان المال جيدا جدا، لكن تم تخفيضه قبل عامين

 7/3/2012السفير، بيروت، 
  

  حمدان ينفي عزم حماس إعالن حزب سياسي بديل عن الحركةأسامة .16
القيادي في حركة حماس أسامة حمدان نفى األنباء التي  أن بيروت من 7/3/2012 قدس برس، ذكرت

التوجه إلعالن حزب سياسي يكون بديال عن " حماس"أشاعتها بعض وسائل اإلعالم العربية عن نية 
  ".بركة وال أساس لها من الصحة في شيءمف"الحركة، وأكد أن هذه المعلومات 

: بمشروع التحرير والعودة، وقال" حماس"تمسك " قدس برس"وجدد حمدان في تصريحات خاصة لـ 
تتجه لتأسيس حزب سياسي بديل عن الحركة ال أساس له من الصحة في شيء، " حماس"الحديث عن أن "

إطار الحرب التي يقودونها ضد الحركة ومواقفها في " حماس"وهناك من يحاول أن ينسج قصصا حول 
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قاومت االحتالل وال تزال، وخاضت غمار السياسة وال تزال، وهي ال " حماس"و. ومشروعها الجهادي
  ".تزال متمسكة بمشروع التحرير والعودة

تعلن مواقفها، " حماس"ال تناقش قضايا على صفحات الجرائد وباقي وسائل اإلعالم، " حماس: "وأضاف
مع شؤونها الداخلية فهم " حماس" البعض يظن أن مثل هذه القصص المختلقة ستغير من منهج وإذا كان
وهذا هو " حماس"هذه هي . ثم إننا لسنا بحاجة إلى عنوان آخر لنخوض غمار السياسة. واهمون

  . ، على حد تعبيره"ليست بحاجة الستجداء التعامل معها من أي أحد بطريقة مبتذلة مشروعها، وهي
 من مصادر رفيعة ،عماد ناصر حسننقالً عن مراسلها  6/3/2012،الكويت،األنباءصحيفة ت وعلم

  .المستوى ان حركة حماس تتجه نحو اعالن تشكيل حزب سياسي اسالمي يحل محل حركة حماس
ووفق المصادر ان اشكاليات داخلية كبيرة تقف في وجه هذا القرار النابع من رغبة االخوان المسلمين 

ن يكون هذا الحزب احد اطراف حركة االخوان العربية والعالمية، كي يزيل عنه صبغة بهدف ا
  .االرهاب

وتقول المصادر ان اطرافا في حركة حماس ال توافق على هذا الطرح خصوصا محمود الزهار وأنصار 
  .التي سيكون مصيرها الحل واإللغاء) كتائب القسام(وقيادات الجناح العسكري للحركة 

 المصادر عن لقاءات قيادية لحماس تتم في السودان لمناقشة وثيقة الحزب األولى، والهدف الثاني وكشفت
مصادر . ان تتسلم حماس السلطة الفلسطينية كحزب سياسي من خالل األكثرية التي تحظى بها الحركة
بقاء على فلسطينية تتوقع انقسام حماس خصوصا ان األكثرية الكبرى في الحركة بقطاع غزة تريد اإل

  .الحركة المسلحة
  

  فتح وحماس تتبادالن قوائم المعتقلين السياسيين خالل يومين: عبد اهللا أبو سمهدانة .17
قال قيادي في حركة فتح في غزة، إن حركتي فتح وحماس ستتبادالن قوائم المعتقلين  :حسن جبر

  .عتقال السياسيالسياسيين خالل اليومين القادمين تمهيداً لإلفراج عنهم وإغالق ملف اال
وأكد الدكتور عبد اهللا أبو سمهدانة أمين سر الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة أن الحركتين 
 ستتبادالن قوائم بأسماء المعتقلين السياسيين خالل اليومين القادمين لتحديد من هو المعتقل السياسي

  .والمعتقل الجنائي
إن كل معتقل سياسي يتوجب اإلفراج الفوري عنه دون تأخير من أية جهة، ، "األيام"وقال أبو سمهدانة لـ

وتوقع أن يتم اإلفراج عن المعتقلين السياسيين خالل األسبوع القادم، مؤكداً أن عدد المعتقلين السياسيين 
  . معتقال55ًفي قطاع غزة يبلغ نحو " فتح"من 

 معتقل، الفتاً إلى أن الحكومة في الضفة 100 - 95قدمت قائمة تتراوح بين " حماس"وأشار إلى أن 
  .الغربية أفرجت عن عدد من المعتقلين السياسيين

من جهته، قال منسق لجنة الحريات وبناء الثقة القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش، إن ملف 
  .المعتقلين يشهد حركة بطيئة السيما في ظل تأخر موعد اإلفراج عن المعتقلين

لى أن لجنته أعطت طرفي االنقسام نهاية الشهر الجاري موعداً جديداً للبدء في إطالق سراح وأشار إ
  .المتعلقين من كال الجانبين على الخلفية السياسية
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ونوه البطش في لقاء سياسي في خان يونس جنوب قطاع غزة إلى أن لجنته ستكشف الجهة التي تعيق 

 .ينفذ األمر نهاية الشهر الجاريعملية اإلفراج عن المعتقلين في حال لم 
  7/3/2012األيام، رام اهللا، 

 
   في غزةاألونروا خدمات  تطلق حملة شعبية لمواجهة تقليصاتمنظمة التحريرفصائل من  .18

أعلنت عدة فصائل تنضوي تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية يوم أمس عن : أشرف الهور:غزة 
' األونروا'لتي أقرتها وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين إطالق حملة شعبية لمواجهة التقليصات ا

  .على خدماتها المقدمة لالجئي القطاع
وقالت هذه الفصائل وعددها خمسة ان حملتها هذه تهدف إلى التواصل مع كافة المسؤولين والمختصين 

ماهيرية والشعبية وإقامة ، إلى جانب إطالق العديد من الفعاليات الج'األونروا'وأصحاب القرار ومسؤولي 
الندوات وتنظيم االعتصامات، حتى تتراجع وكالة الغوث عن التقليصات التي أقرتها على خدماتها 

  .المقدمة لالجئين
وأشارت هذه الفصائل وهي الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب الفلسطيني، وجبهة التحرير 

ها تهدف كذلك إلى تطوير البرامج المقدمة لجمهور الالجئين العربية وجبهة النضال الشعبي إلى أن حملت
 . وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم

  7/3/2012القدس العربي، لندن، 
  

  "إسرائيل"ــفتح تدعو منظمة التحرير لسحب اعترافها بحركة الحركة الطالبية لـ .19
التحرير الفلسطينية بسحب اعترافها ، منظمة "فتح"الذراع الطالبي لحركة " الشبيبة"طالبت حركة : الخليل

  .1993بإسرائيل الذي أعلنت عنه رسمياً عام 
، منظمة )6/3(نسخة عنه، اليوم الثالثاء " قدس برس"في بيان صحفي صدر عنها وتلقت " الشبيبة"ودعت 

جدوى االعتراف بإسرائيل، في ظل إمعان حكومة االحتالل بسياساتها "التحرير إلى إعادة النظر في 
  .، وفق البيان"عنصرية المتمثلة باالستيطان والتهويد وغيرهاال

تأييدها لموقف القيادة الفلسطينية المتمثل بوقف " فتح"وفي سياق متصل، أبدت الحركة الطالبية لـ 
العملية التفاوضية مع الجانب اإلسرائيلي في ظل استمرار المشاريع االستيطانية في الضفة الغربية 

  .والقدس المحتلة
  6/3/2012دس برس، ق

  
  يرانإتزايد احتماالت الحرب مع ب" إسرائيل"يقنع الرأي العام في  خطاب نتنياهو: رويترز .20

أقنع خطاب رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو غيـر المهـادن أمـام             :  كريسبيان بالمر  - القدس
تماالت الحرب مـع ايـران      جماعة ضغط موالية السرائيل في واشنطن الرأي العام في اسرائيل بان اح           

  .تتزايد
يوم االثنين  ) ايباك(وقال أمام جماعة الضغط اليهودية المؤثرة لجنة الشؤون العامة االمريكية االسرائيلية            

باعتباري رئيس وزراء اسرائيل لن أترك شـعبي أبـدا          "بعد اجتماعه مع الرئيس االمريكي باراك أوباما        
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وال . أن تحقق الدبلوماسية نتائج وانتظرنا ان تحقق العقوبات نتائج        انتظرنا  ... يعيش في ظل شبح االبادة      
وترددت أصداء كلماته في اسرائيل حيث رصـد المحللـون والمعلقـون             ."يمكننا أن ننتظر لفترة أطول    

والمسؤولون العسكريون السابقون تصعيدا مميزا في حدة نبرته في الحديث عن ايران التي دعت للقضاء               
  .لعلى دولة اسرائي

المسدس "وقال عوزي ديان وهو جنرال سابق ومستشار سابق لالمن القومي االسرائيلي لراديو اسرائيل              
  ."ليس فقط مشحونا بالذخيرة بل جاهزا لالطالق

 فقط من االسرائيليين يعتقدون أن دولتهم يجب أن         % 19وأفاد استطالع رأي نشر االسبوع الماضي أن        
لكن منتقديه قالوا انه مازال يتعين عليـه اقنـاع          .ى دعم واشنطن أوال   تهاجم ايران حتى اذا لم تحصل عل      

  .الرأي العام المتشكك بضرورة الحرب
 6/3/2012وكالة رويترز لألنباء، 

 
  48 والعنصرية ضد عرب  العمل لتهويد القدستكثيفب "اسرائيل"يتهم  الطيبي .21

 الطيبي اسرائيل بتكثيف العمـل لتهويـد        اتهم النائب العربي في الكنيست االسرائيلي الدكتور احمد       : لندن
مدينة القدس، واكد الطيبي في محاضرة في جامعة مانشستر على اهمية المقاومة السلمية ضد االحـتالل                

 يومـا   66االسرائيلي وهو الخيار الذي اتخذه االسير الفلسطيني عدنان خضر، الذي اضرب عن الطعام              
 يمثلون الجـزء الثالـث مـن        48لطيبي انه وعرب منطقة     وقال الدكتور احمد ا    .وانهى اضرابه بكرامة  

المثلث الفلسطيني، مشيرا الى الضلعين االخرين في المثلث، وهما الضفة الغربية وقطاع غزة والثالـث               
  .هو فلسطينيو الشتات

فنحن هناك للدفاع عن ما تبقـى مـن         . نحن الضلع االصغر ولكن ال يكون بدوننا مثلث فلسطيني        'وقال  
، وهذه الحقيقة   % 3 من االراضي، واليوم ال نملك سوى        % 80بعد النكبة كان لدينا     'يرا الى   مش' ارضنا

اسـرائيل تقـول انهـا دولـة يهوديـة      'وقال . 'تلخص الوضع، حيث نعاني من عدم المساواة في الدولة      
لمباحثات ديمقراطية وتطالب منظمة التحرير القبول بهذا، واذا قبلت المنظمة بذلك فلن يكون هناك مكان               

  .عودة الالجئين
وقال ان العالم يتعامل مع اسرائيل على انها دولة ديمقراطية بينما في اسـرائيل ثالثـة نمـاذج، االول                   

واشار الى ان العرب فـي      ،  )العرب( من السكان    % 20ديمقراطية لليهود، والنموذج الثاني التمييز ضد       
  .لشمل او المساجد او الوظائفاسرائيل يعيشون كل يوم قوانين عنصرية سواء في لم ا

اما النموذج الثالث فهو اسرائيل كدولة احتالل واشار الى ان اسرائيل الدولة سنت قوانين تمنـع الحـب،                  
وختم الدكتور الطيبي بالحديث عـن      . 48حيث تمنع االرتباط بين الفلسطينيين في الضفة الغربية ومنطقة          

حكومية والشعبية لتهويدها، مشيرا الى ان المليونير اليهودي        المعاناة في مدينة القدس ومواصلة الجهود ال      
  .االمريكي ارفين موسكوفيتش دفع لتهويد المدينة اكثر مما دفعه كل العرب لحمايتها من التهويد
 7/3/2012القدس العربي، لندن، 

 
  يتقدم بشكوى بعد تهديده بالقتل» السالم اآلن«رئيس حركة  .22

المناهضة لالسـتيطان يـاريف أوبنهـايمر       » السالم اآلن « رئيس حركة     تقدم : أ ف ب   -القدس المحتلة   
  .بشكوى إلى الشرطة اإلسرائيلية أمس بعد يوم من تلقيه رسالة صوتية على هاتفه المحمول تهدده بالقتل
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اتـصل بنـا   «: وتابع. »نتلقى التهديدات في بعض األحيان وهذه المرة بدت أكثر جدية     «: وقال أوبنهايمر 
  .» االثنين وترك رسالة تقول إنه سيسعى حتى ال أنهي هذا العامالشخص صباح

إلى إزالة البؤر االستيطانية العشوائية المبنية على أراض فلسطينية خاصة من دون            » السالم اآلن «وتدعو  
  .موافقة الحكومة اإلسرائيلية

: وأضاف. تقديم الشكوى إال أن أوبنهايمر أوضح أن نوعية التهديد األخير الصريحة والجريئة دفعته إلى             
عندما يترك أحدهم بياناً واضحاً للغاية يقول فيه إنه سيحرص على إنهاء حياتي هذا العام وعندما يقـوم                  «

وأوضـح أوبنهـايمر أن     . »بذلك ورقم هاتفه واضح من دون استخدام رقم سري يبدو األمر أكثر إرباكاً            
ا وأعضاءها في األشهر األخيرة، التي تبـدو        منظمته الحظت تضاعفاً في الحوادث التي تستهدف مكاتبه       

  .بالنسبة إليه مرتبطة بانتقاد المنظمة للبؤر االستيطانية العشوائية في الضفة الغربية
 7/3/2012الحياة، لندن، 

  
  العسكرية في منطقة الجليل األعلىتدريباته يواصل اإلسرائيليجيش ال .23

 جيش االحتالل يواصل تدريباتـه العـسكرية فـي    كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية أن : وكاالت األنباء 
منطقة الجليل األعلى، حيث انتهت قبل أيام من تدريبات عسكرية على الحدود قـرب سـوريا ولبنـان                  

، أن جيش االحتالل بدأت تدريباته في منطقـة الجليـل           7وأضاف موقع المستوطنين    . وهضبة الجوالن 
وقـال النـاطق باسـم جـيش        . لقوات االحـتالل  األعلى حيث تسمع أصوات إنفجارات، وحركة نشطة        

  . االحتالل، أن التدريبات ُأعد لها سلفاً في إطار الخطة السنوية لجيش االحتالل
 7/3/2012الدستور، عمان، 

  
  حال نشوب حربفي   تعرضها لقصف صاروخيخشيةنقل مصانع كيماوية إلى النقب  .24

من خليج حيفـا    » األمونيا«ن قرار بنقل مصانع     أعلن في اسرائيل امس ع    :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   
الى النقب خشية تعرضها لقصف صاروخي في حال نشوب حرب، وذلك العتبار هذه المنطقة المعروفة               

االخطر على سكان حيفا والمنطقة بسبب ما تحتويـه مـن مـصانع كيماويـة سـبق                 » خيميكاليم«باسم  
انية وهددت ما ال يقـل عـن ربـع مليـون            في حرب لبنان الث   » حزب اهللا «وتعرضت لخطر صواريخ    

  .»كرايوت«اسرائيلي في حيفا والمنطقة المحيطة بها والمعروفة باسم 
والى حين االنتهاء من بناء مصانع بديلة في الجنوب، بوشر العمل في حفر انفاق بعمق عشرات االمتار                 

رض لنقل المواد الكيماويـة     تبدأ من شمال خليج حيفا وتنتهي في طيرة الكرمل بهدف مد انابيب تحت اال             
وعلى رغم المصادقة على مشروع االنفاق من       . والسامة والغاز من خليج حيفا بعيدا من خطر الصواريخ        

جهات مهنية عدة اال ان خبراء حذروا من ان نوعية الصواريخ التي تتـضمنها التقـارير االسـتخبارية                  
متطور والقادر على اختراق االنفاق والوصول      االسرائيلية ويتوقع استخدامها في الحرب هي من النوع ال        

  .الى االنابيب
شمعون تسور الى عـدم انتظـار انهـاء         » لنوقف الكارثة المقبلة  « مدير مجموعة    دعاوفي هذا الجانب    

مشروع االنفاق ونقل هذه المصانع، مؤكدا ان المشروع لن يمنع الصواريخ من اختراق االنفاق واحداث               
  .ت االرضانفجارات في االنابيب تح

 7/3/2012الحياة، لندن، 
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  ردنغزة ومصر واألقطاع  مع هحصن حدوديالجيش االسرائيلي  .25

تواصل قوات االحتالل االسرائيلي تحصين الحدود مع غزة ومصر وفي هضبة            : وليد عوض  -رام اهللا   
ه بدأ في   وفي اطار السعي االسرائيلي لتحصين الحدود كشف جيش االحتالل الثالثاءان          .الجوالن السورية 

  .المحيط بقطاع غزة المحاصر من قبله' السياج االمني'تسيير مركبات عسكرية غير مأهولة بمحاذاة 
وفيما تخشى اسرائيل من فتح جبهة قتالية مع غزة اذا ما اقدمت على توجيه ضربة اليران قـام وزيـر                    

ائيلية المصرية في المنطقة التي     الدفاع االسرائيلي ايهود باراك صباح الثالثاء بجولة تفقدية للحدود اإلسر         
يتم فيها بناء الجدار الفاصل، حيث عرض ضباط الجيش الذين رافقوا باراك خارطة البناء ومدى التقـدم                 

االسرائيلي لبراك بأنه وفقا لتقـديراتهم      ' واهللا نيوز 'وقال الضباط وفقا لموقع      .الذي حدث في بناء الجدار    
  . اقل مما خطط لبناءه مسبقافسيتم إتمام البناء خالل فترة قصيرة

اما قائد المنطقة الجنوبية بجيش االحتالل االسرائيلي تل روسو فقد قال نحن نعتقد بان بناء قناة مياه على                  
 .الحدود األردنية ستكون عقبة أمام عمليات التسلل ولكن على الحدود األردنية عمليات التسلل ضئيلة جدا              

  .مصر وبحث امكانية انشاء قناة مائية على الحدود مع االردنويأتي تفقد الحدود االسرائيلية مع 
وتأتي التدريبات التي يجريها جيش االحتالل االسرائيلي وتحصين الحدود مع مصر وغزة واالردن فـي               
حين تتعالى االصوات االسرائيلية المطالبة بتوجيه ضربة عسكرية اليران وامكانية اقدام اسرائيل علـى              

  .ون ابالغ االطراف الدوليةتوجيه تلك الضربة د
 7/3/2012القدس العربي، لندن، 

 
   شيكل إلكمال الجدار الفاصل مع مصرمليون 700الكنيست يخصص  .26

أنّه من المقرر أن تجتمع اللجنة المالية التابعة للكنيست، من أجل مناقشة إحـدى              " هآرتس"ذكرت صحيفة   
وأوضحت الـصحيفة أن    . تعلق بزيادة ميزانية الدفاع   أهم القضايا التي تناولتها خالل العامين الماضيين وت       

 700 مليـار شـيكل، و     5.5معظم الميزانية المعدة للدفاع ستكون إلنشاء قواعد عسكرية في النقب بقيمة            
 مليون شيكل إلنشاء سجن جديد للمتسللين األفارقة        250مليون شيكل إلكمال الجدار الفاصل مع مصر، و       

  . على الحدود المصرية
   الثانية القناة

  مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية
 

  في حال تم ضرب إيران" حزب اهللا" لحماس واً محدودتدخالخبير صهيوني يتوقّع  .27
آدم رويتر، في تناولـه     .أعرب الخبير االقتصادي وصاحب شركة إدارة المدخرات المالية الصهيونية، د         

ة على اقتصاد الكيان، عن اعتقاده بـأن النـشاط          لتأثير هجوم صهيوني على إيران واندالع حرب إقليمي       
، مشيراً إلى أن التـأثير علـى        )أقل من أسبوعين  (االقتصادي الصهيوني لن يتوقف سوى أليام معدودة        

حركة اإلنتاج ثانويا، وبناء عليه يفترض أن التهديد اإليراني بتدمير وإبادة الدولة رداً علـى أي هجـوم                  
غـوش  "ستسقط على مدن " شهاب"ج خافت، وسينتهي ببعض صواريخ سينتهي في الواقع ألصوات ضجي  

ورأى رويتـر أن حركـة      . ، حيث يفضل اإليرانيون األهداف الكبيرة، لتجاوز عدم دقة صواريخهم         "دان
حماس ستفضل، العتبارات داخلية ومتعلقة من العبر المستخلصة من حرب غزة، عدم تصعيد األوضاع              

دون أن تـشكل    "ات الصواريخ كإشارة تضامن ليس إال مع إيـران،          بشكل كبير، وستكتفي بإطالق عشر    
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أما حزب اهللا، الذي يعيش حالة معقدة       : "وأضاف". خروجاً عما عرفناه حتى اآلن، وسيكون الضرر طفيفاً       
نظرا لما يجري في سوريا، ومخاوفه من رد فعل صهيوني مماثل لما جرى في حرب غزة، فسيكتفي هو                  

" إسرائيل"صواريخ على المنطقة الشمالية، وسيكون ضررها قليال، وهنا ستقرر          اآلخر بإطالق عشرات ال   
من جهتها، قدرت محافل عسكرية صهيونية استمرار القتال عقـب توجيـه ضـربة              ". الرد بشكل معتدل  

إليران لفترة زمنية قصيرة نسبياً تمتد من أيام معدودة إلى أسبوع، وستكون الدولة في وضع طـوارئ،                 
لخسائر البشرية قليلة جدا، والضرر المادي في أرجاء الدولة بما ال يتجاوز مئـات ماليـين                كما ستكون ا  
  . الشواقل فقط

  القناة السابعة للمستوطنين 
 مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية

  
  فبراير الماضي / الفدائية في شهر شباطالعملياتزيادة عدد ": الشاباك" .28

أمني إسرائيلي، زيادة كبيرة في عمليات المقاومة الفلسطينية الموجهة أظهر تقرير ): فلسطين(الناصرة 
  .الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه) فبراير(ضد أهداف إسرائيلية خالل شهر شباط 

،  مائة عملية فدائية في جميع "شاباك"ووثق التقرير الشهري الذي يصدره جهاز األمن العام اإلسرائيلي 
  .الذي سبقه) يناير( في كانون ثاني 56الماضي مقابل ) رايرفب(المناطق في شباط 

ولفت التقرير اإلسرائيلي، إلى ازدياد عدد القذائف الصاروخية التي أطلقت من قطاع غزة نحو أهداف 
 قذائف في الشهر الذي سبقه، فيما ارتفع عدد 9  قذيفة في الشهر المذكور، مقابل 36إسرائيلية، بواقع 
  .الماضي) يناير( عملية في كانون ثاني 15 عملية، مقابل 31 إلى العمليات المسلحة

وأشار التقرير إلى أنه  طرأ ارتفاع بعدد هجمات إلقاء الزجاجات الحارقة في الضفة الغربية والقدس 
  ). يناير( في كانون ثاني 39 هجمة، مقابل 67المحتلين، بواقع 

  6/3/2012، قدس برس
 

   للحرب القادمة استعدادفي الجنوب "بن غوريون"عن راً بديال تعد مطا" إلعال"شركة طيران  .29

أن سلطة المطارات في الكيان تستعد لحالة انـدالع         " روؤيت ناوير "كشفت المراسلة العسكرية الصهيونية     
حرب في المنطقة، الفتةً إلى أنّها تعكف حالياً على إعداد خطة لذلك، بما يتالءم مع سلسلة السيناريوهات                 

سـارعت التخـاذ قـرار      " إلعـال "وأوضحت ناوير أن شركة     .  تحصل خالل الحرب المفترضة    التي قد 
في حالة الحرب؛ ألنّه سيكون خارج نطاق العمـل ولـن يعـود بمقـدور               " بن غوريون "بمغادرة مطار   

 في حال تعرض مطار بن غوريون، المطـار الـدولي الوحيـد فـي               .الطائرات اإلقالع أو الهبوط  فيه     
تعتزم " إلعال"إن  " وأضافت   .اريخ ذات قدرة تدميرية عالية تشل حركة الطيران بشكل كلي         اسرائيل، لصو 

وأشارت إلى أن   . المخول لإلستخدام كمطار رديف بجانب المطار األول      " نفاتيم"نشر طائراتها في مطار     
 شـبكات بـث   الشركة نالت المصادقات المطلوبة من سالح الجو، الفتةً إلى أنّه ُأعدت خطط عمل إلقامة  

  ". وحوسبة، إن اقتضت الحاجة
  موقع قضايا مركزية 
 مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية
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  حماس محمود المبحوحفي يسخر من اغتيال القيادي   فرنسي-فيلم إسرائيلي: "هآرتس" .30

 -ئيلياإلسرائيلية أنه يجري حاليا إعداد فيلم من إنتاج إسرا        " هآرتس" كشفت صحيفة    : وكاالت -عواصم  
 .2010فرنسي مشترك يسخر من اغتيال القائد العسكري في حركة حماس محمود المبحوح في دبي عام                

ويتحدث الفيلم عن عميلين في الموساد يفاجآن بعملية االغتيال ألنهما يعلمان أن الجهـاز ال يقـف وراء                  
  .العملية

نيسان المقبل، ولم يتم اإلعالن      / إبريل وذكرت وكالة األنباء الفرنسية أن من المتوقع أن يبدأ التصوير في          
  .عن موعد إصدار الفيلم

 7/3/2012القدس العربي، لندن، 
  

   األقصى  المسجد بالمنطقة لهدمأرضية على اصطناع هزة "سرائيلإ" إقدامر من يحذت .31
ف فيما تتواصل االنهيارات الترابية في المناطق المحيطة بالحرم القدسي الشري: رام اهللا ـ وليد عوض

حذر رئيس المجلس األعلى للقضاء الشرعي الفلسطيني يوسف ادعيس من اصطناع حكومة إسرائيل هزة 
ارضية في المنطقة ينهار على إثرها المسجد األقصى المبارك بعد ان اصبح معلقا في الهواء جراء 

  .الحفريات االسرائيلية تحته واسفل اساساته وفي محيطه
دخل في مرحلة الخطر الشديد 'ثالثاء، أن المسجد األقصى المبارك وأكد ادعيس، في تصريح صحافي ال

بل وتجاوزها وهو يواجه في هذه األيام أشرس حرب تشن ضده من قبل حكومة االحتالل اإلسرائيلي 
  .'وقطعان المستوطنين الذين يسعون لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم مكانه

سرية وعلنية مكثفة ومتسارعة في هذه األيام  أن هناك تحركات ونشاطات ولقاءات ،ادعيسأضاف و
لقادة وحاخامات المجموعات االستيطانية، تتم بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية لوضع 
المخططات الساعية لهدم المسجد األقصى المبارك، محذرا من أن إحدى هذه المخططات هو إقدام 

 ينهار على إثره المسجد األقصى خاصة بعد تفريغ 'زلزال وهمي'االحتالل اإلسرائيلي على اصطناع 
  .األتربة حول أساساته والتجاويف التي أحدثتها الحفريات المتواصلة أسفله

  7/3/2012، القدس العربي، لندن
  

  إما أن أنتصر على االحتالل وقوانينه أو الشهادة..  اإلضرابسأواصل: األسيرة هناء شلبي .32
 األسرىوزير شؤون ، أن وكاالت وأحمد رمضان، عن مراسلها 7/3/2012، المستقبل، بيروتذكرت 

قررت المناضلة هناء شلبي استمرار : "أمسوالمحررين في الحكومة الفلسطينية عيسى قراقع قال 
 خالل اعتصام وأضاف". اإلداري ضد سياسية االعتقال وإنسانيتها عن الطعام انتصارا لكرامتها إضرابها

 مقر الصليب إمام والمتضامنين معهم اإلسرائيلية في السجون ألسرىاشارك فيه العشرات من ذوي 
 وهذا التصميم االحتالل اإلرادة بهذه امرأة تتحدى إن كشعب فلسطيني نفتخر إننا": " في رام اهللاألحمر
 انتصر على االحتالل وقوانينه إن إما اإلضرابسأواصل " شلبي قولها األسيرةونقل قراقع عن  ".وقوانينه

 األسرىورفع المشاركون في االعتصام صور العديد من  ". الشهادة في سبيل اهللا والوطنوإما
  . معتقل4500 اإلسرائيلية الفلسطينيين البالغ عددهم في السجون واألسيرات
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حركة الجهاد اإلسالمي ، أن كفاح زبون، عن مراسلتها 7/3/2012، الشرق األوسط، لندنونشرت 
كالذي » انتصار مشرف«لبي، دعمها لقرارها المضي في معركتها لتحقيق أعلنت، التي تنتمي إليها ش

  .سبقها إليه الشيخ األسير خضر عدنان
لقد عهدنا عن عدونا الخداع والمراوغة، وعليه نرى أن أجهزة مخابراته قد حاكت «وقال بيان للجهاد 

اإلداري من دون تحديد لعبة ماكرة بهدف كسر إضراب األسيرة هناء، من خالل تخفيض مدة االعتقال 
. »موعد اإلفراج عنها، األمر الذي يمنح بالضرورة االحتالل حق العودة مجددا لتجديد االعتقال بحقها

وأشارت الحركة إلى أن معركة اإلرادة في وجه السجان آخذة في االتساع، مؤكدة أن إضراب أسرى 
ها اليوم شلبي ومعها كل الفرسان الذين آخرين يمثل عنوانا لحالة االشتباك التي بدأها عدنان وتواصل

  .يتالحمون معها تباعا
 وأعلن  متضامناً فلسطينياً وأجنبيا30ً، أن حامد جاد، عن مراسلها 7/3/2012، الغد، عمانوأضافت 

أمس إضرابهم عن الطعام أمام مقر هيئة الصليب األحمر في مدينة نابلس تضامناً مع األسيرة شلبي 
يل الحملة التضامنية مع األسيرة شلبي وكافة األسرى حتى إطالق سراحهم من ودعا المضربون لتفع

، "الثالثاء"وكان خمسة من أسرى حركة الجهاد اإلسالمي في سجن مجدو أعلنوا أمس  .سجون االحتالل
دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام تضامنا مع األسيرة شلبي كما انضم ستة أسرى من الحركة ذاتها 

في سجن النقب الصحراوي أول من أمس، لإلضراب المفتوح عن الطعام إسناداً " إلسالميالجهاد ا"
لمعركة األسيرة شلبي في مطلبها المشروع بإنهاء االعتقال اإلداري بحقها، وإسقاط هذه السياسة التعسفية 

  .التي يتبعها االحتالل وسبق هؤالء األسرى في اإلضراب أربعة آخرون من الحركة ذاتها أيضا
  

   في التعليم والخدمات48يتزايد التمييز العنصري ضد فلسطيني .33
في إطار السعي الدائم لرفع التمييز العنصري عن الفلسطينيين داخل الخط :  برهوم جرايسي-الناصرة 

االخضر، عقد في الكنيست االسرائيلي أمس الثالثاء مؤتمر بمبادرة النائب طلب الصانع، ومركز 
، وبحضور عدد من أعضاء الكنيست ورؤساء المجالس البلدية 48قضايا فلسطينيي الذي يعنى ب" مساواة"

، إن كان في 48والقروية، طرحت فيه عدة أبحاث أكدت استفحال التمييز العنصري ضد فلسطينيي 
، أو لجهاز التعليم العربي، الذي يعاني من نقص 48مجال توزيع ميزانيات التطوير لبلدات فلسطينيي 

  . ف الدراسية والبنى التحتيةحاد في الغر
  7/3/2012، الغد، عمان

  
   القدس  أحياء فيلالحتاللانتشار كثيف  .34

تشهد بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك واألحياء المتاخمة : وكاالت –  جمال جمال-القدس 
وقال رئيس . سللبلدة القديمة بالقدس المحتلة إجراءات أمنية وعسكرية اسرائيلية مشددة منذ صباح أم

لجنة الدفاع عن سلوان فخري أبو دياب في تصريحات صحفية أمس في القدس المحتلة إن أحياء سلوان 
المختلفة تشهد وجودا كثيفا لعناصر شرطة وحرس حدود االحتالل، باإلضافة إلى نصب حواجز عسكرية 

ثلث سلوان وحي راس وشرطية مشتركة بدءا من مدخل حي وادي حلوة ووادي الربابة وحي الثوري وم
وأضاف ان عناصر االحتالل المتمركزة على الحواجز توقف سيارات ومركبات المواطنين . العامود

› البوريم‹وتُدقق ببطاقاتهم الشخصية، مرجحا أن يكون سبب هذه اإلجراءات استباقا لعيد المساخر أو 
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ة والعسكرية اسرائيلية ايضا أحياء وشملت اإلجراءات األمني. اليهودي الذي يبدأ مساء اليوم األربعاء
وادي الجوز والشيخ جراح والصوانة، فيما حلقت طائرة مروحية تابعة لشرطة االحتالل في سماء المدينة 

  .المقدسة
  7/3/2012، الدستور، عمان

  
   بانفجار جسم مشبوه من مخلفات الجيش اإلسرائيليفلسطينيينمقتل طفلين : الخليل .35

ء بانفجار جسم مشبوه قرب مدينة الخليل جنوب الضفة الثافالن فلسطينيان الث قتل ط: أ ف ب-الخليل 
انفجر جسم مشبوه في منطقة وادي الريم في قرية سعير قرب «وقال مصدر أمني فلسطيني  .الغربية

 عاماً، 12الخليل ما أدى إلى وفاة الطفلين حمزة جرادات وزايد جرادات، وكالهما يبلغ من العمر 
، مشيراً إلى أن »غير واضح«وأوضح المصدر أن سبب االنفجار . »ة أشخاص بجروحوإصابة ثالث

وذكرت وسائل اإلعالم الفلسطينية أن االنفجار نتج عن جسم  .الشرطة الفلسطينية تحقق في الحادث
مشبوه من مخلفات الجيش اإلسرائيلي، بينما قال متحدث باسم الجيش اإلسرائيلي إن الجيش يحقق في 

  .الحادث
  7/3/2012، الحياة، لندن

  
  توزع بمدارسها خريطة مزيفة لفلسطين" ونروااأل ":في مخيم خان يونس اللجنة الشعبية لالجئين .36

قالت اللجنة الشعبية لالجئين في مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة أمس الثالثاء إن وكالة غوث : غزة
على بعض المدارس التابعة لها في وزعت خارطة تزيف جغرافية فلسطين " أونروا"وتشغيل الالجئين 

" األونروا"أن اللجنة تفاجأت بتوزيع " وأوضح رئيس اللجنة الشعبية لالجئين وسام أبو شمالة  .القطاع
  .ضمن حدود فلسطين" إسرائيل"لخريطة فلسطين، يوجد عليها ما يسمى بـ

 زع تلك الخريطة ألول مرة، " األونروا"وحسب أبو شمالة، فإنقع عليها وهي ل"توا مويست مجهولة، وإنم
  )".أوتشا(من قبل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في فلسطين 

يأتي في ظل سياسة "بتوزيع تلك الخرائط، مبينًا أن ذلك األمر " األونروا"وحذّر أبو شمالة من استمرار 
، متوقعا في الوقت نفسه أن توزيعها "ينيعامة غير مطمئنة من قبل الوكالة تجاه الالجئين والشعب الفلسط

  ".األونروا"يأتي ضمن األدوار السياسية المشبوهة لـ
  7/3/2012، السبيل، عمان

  
  تدعو إلى تعديل القانون االنتخابي في انتخابات األونروا )شاهد( اإلنسان لحقوقالمؤسسة الفلسطينية  .37

 1985حاد الموظفين في األونروا وضعت عام من المعلوم أن الالئحة الناظمة النتخابات ات: بيروت
العتبارات أمنية وسياسية كانت سائدة آنذاك، وبقيت مشروعاً لمدة طويلة ولم تطبق بحذافيرها في كل 
األقطار، حيث بقيت اآللية االنتخابية القديمة المطبقة في سوريا كما هي ليومنا هذا، كذلك هناك أقطار لم 

  .حد لكل القطاعات كما هو الحال في األردنتعتمد المجلس التنفيذي المو
، حيث طبقت الالئحة الناظمة الجديدة، ومنذ البداية 1992وفي لبنان بقيت الصيغة القديمة حتى عام 

ومن هنا عمدت المجالس التنفيذية السابقة . لوحظ أن هذه الالئحة ال تراعي تمثيل أحجام الكتل النقابية
 وناقشت مشروع تبديل اآللية وعدد 1/30 الى 1/50د المعلمين من الى تعديل هذه الالئحة لجهة عد
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أعضاء لجان القطاعات والمؤتمرات في أكثر من جلسة مع االدارة، ولوحظ أن عدد أعضاء بعض 
القطاعات يقل تدريجياً دون انعكاس هذا األمر على حجم تمثيله، حتى وصلنا الى أن أصبح عدد أعضاء 

وهذا بحد ذاته ضرب للعملية . ف زائد واحد من أعضاء مؤتمر هذا القطاعلجنة القطاع أكثر من النص
رغم كل هذه المالحظات لم يتم تعديل هذه الالئحة، األمر الذي شكل شرخاً كبيراً في جسم . الديمقراطية

االتحاد، وإضعافاً لعمله حيث أصبحت مجموعات كبيرة من ممثليه مهمشة ومحرومة من المشاركة في 
تحاد القيادية العتبارات بعيدة كل البعد عن العمل النقابي الذي يتطلب توحيد كل الجهود وحشد هيئات اال
بناء على ما تقدم ومن خالل معطيات كثيرة  فإن إدارة األونروا في لبنان ليس لها أي سلطة  .الطاقات

 اتحاداتهم بتشكيل االتحادات حيث ينص قانون الموظفين صراحة على حق الموظفين الحصري بإنشاء
وكما أن . وجمعياتهم دون الرجوع إلى اإلدارة، فهذه العملية هي حصراً حق الموظفين دون غيرهم

تشكيل االتحادات والجمعيات هو شأن الموظفين حصراً، كذلك فإن عملية تعديل هذه الالئحة أو إلغائها 
بول هذا األمر حرصاً على واإلدارة مطالبة بق. واعتماد واحدة أخرى هو أيضاً حق حصري بالموظفين

ومع اقتراب موعد انتخابات اتحاد الموظفين العاملين في لبنان، والتي من  .حياديتها  وموضوعيتها
، وبعد قراءة متأنية في القانون االنتخابي وقراءة في آليات تشكيل 2012 نيسان 4المقرر أن تجري في 

بنية هذا القانون، وتطبيقه على الشكل الحالي لجان القطاع والمجلس التنفيذي، تبين أن ثمة خلل في 
يذكر أن عملية االنتخابات هذه تجري كل ثالث سنوات . يتعارض بشكل واضح مع معايير العدالة النسبية

الضفة الغربية، قطاع غزة، األردن، سوريا، (في مناطق العمل الخمسة التي تعمل بها وكالة األونروا، 
  ).ولبنان

  5/3/2012، )شاهد( لحقوق االنسان  المؤسسة الفلسطينية
  

   آذار15 جماهيرية ضد االنقسام والفساد في لهبةشبان فلسطينيون يدعون  .38
، عن مبادرة شعبية إلنهاء " آذار15تجمع ثورة "أعلن شبان فلسطينيون يطلقون على أنفسهم : الخليل

شاركة في هبة جماهيرية تنطلق االنقسام والضغط باتجاه توحيد الصف الفلسطيني، تشتمل على الدعوة للم
منتصف الشهر الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة، لنبذ الفساد واالنقسام والمطالبة بتحقيق المصالحة 

  .الوطنية
  6/3/2012قدس برس، 

  
   فلسطيني من الخليل خالل شهرين200 اعتقلاالحتالل ": نادي األسير" .39

جنوب الضفة (حمالت االعتقال في محافظة الخليل صعدت قوات االحتالل اإلسرائيلي من : الخليل
المنصرم، على اعتقال ) فبراير(، حيث أقدمت منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر شباط )الغربية

  .نحو مائتي مواطن
نسخة " قدس برس"في الخليل، في تقرير له، تلقت " نادي األسير الفلسطيني"وقال أمجد النجار، مدير 

الماضي أكثر من مائة فلسطيني، بينهم ثالث ) فبراير(االحتالل اعتقلت خالل شهر شباط عنه، إن قوات 
  .الذي سبقه ثمانية وتسعين مواطنًا) يناير(نساء، في حين كانت اعتقلت في شهر كانون ثاني 
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حمالت االعتقال طالت كافة أنحاء محافظة الخليل، ومارس جنود االحتالل القمع "وأضاف النجار بأن 
تنكيل بحق المواطنين، كما قام جنود االحتالل، خالل المداهمات، باالعتداء على المواطنين وتحطيم وال

  ".محتويات منازلهم وإخراج جميع من في البيت رغم األجواء الباردة وتحت المطر
  6/3/2012قدس برس، 

  
  ت الفلسطينية السلميةاالحتالل ينتهج القمع العسكري ضد المسيرا: "المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان" .40

تزايدا ملحوظًا في استخدام جيش االحتالل اإلسرائيلي " المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان"رصد : رام اهللا
للقوة المفرطة ضد مسيرات االحتجاج السلمي، التي ينظمها الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة، 

  .حد المتظاهرين المدنيين بجراح حرجةوالتي كان آخرها أمس االثنين، وأسفرت عن إصابة أ
استخدام القوة المفرطة ضد مسيرات االحتجاج السلمية التي ينظمها "ولفت المركز االنتباه إلى أن 

المدنيون الفلسطينيون باتت تشكل سياسة منهجية لدى قوات االحتالل، وتعكس مدى استهتارها بأرواح 
يرى أنه قد آن األوان، في ظل التحدي المستمر "وقي أنه وأضاف المركز الحق". المواطنين الفلسطينيين

إلسرائيل وقواتها االحتاللية ألحكام اتفاقية جنيف الرابعة، لعقد مؤتمر األطراف السامية المتعاقدة على 
اتفاقيات جنيف من أجل اتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في األرض 

  .، على حد تعبيره"الفلسطينية المحتلة
   6/3/2012قدس برس، 

  
  عند اعتقالهن والتحقيق معهن  من مالبسهنالفلسطينياتالشاباك يجرد المعتقالت  .41

الشعبية ضد التعذيب، من خالل عشرات الشهادات القانونية المشفوعة بالقسم النقاب عن  كشفت اللجنة
اعتقالهن والتحقيق معهن، عبر القيام ليس فقط قيام الشاباك اإلسرائيلي بإهانة النساء الفلسطينيات عند 

  .بتفتيشهن جسديا وإنما وفي حاالت كثيرة إرغامهن على خلع مالبسهن وتجريدهن من مالبسهن
ك هي طرق اإن الطرق التي يستخدمها الشاب" هآرتس"وقال تقرير للجنة نشر صباح اليوم في صحيفة 

 من جانبه اللجوء ى، نف"الشاباك"، إال أن جهاز األمن العام مناقضة كليا للقانون ولتعليمات النيابة العامة
وقد أرسلت اللجنة الشعبية ضد التعذيب الشهادات التي تم جمعها إلى المستشار القضائي  .لهذه الطرق

للحكومة يهودا فاينشتاين، إضافة إلى طلب إصدار تعليمات واضحة لجهاز الشاباك بإلزام محققيه إتباع 
  .ء كرامتهنطرق تحفظ للنسا

، "ماحاش" كما قدمت اللجنة تسع شكاوى رسمية لقسم التحقيق مع رجال الشرطة في وزارة القضاء 
  . وثماني شكاوى مفصلة للنيابة العسكرية

   7/3/2012، 48عرب 
  

  "عسقالن"و" نفحـة"إلــى " جلـبـوع" سجن من أسيراً 80االحتالل ينقل  .42
 أسيرا من سجن 80إن إدارة سجون االحتالل نقلت : حررينقالت وزارة شؤون األسرى والم: رام اهللا

، وأن النقل شمل أسرى من فلسطينيي الداخل والقدس، ما سبب "عسقالن"و" نفحة"الى سجني " جلبوع"
غضبا واستياء لدى االسرى وذويهم، بسبب نقلهم الى سجون بعيدة عن أماكن سكنهم، معتبرين ذلك عقابا 

 الوزارة في تقرير لها، أمس، أن نقل أسرى الشمال الى سجون الجنوب يأتي وأكدت .لهم وتعذيبا لذويهم
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في إطار خطة إسرائيلية بدأت تنفذها ضد األسرى لخلق عدم استقرار في صفوفهمن وزيادة الضغط 
عليهم في ظل تصاعد موجة االحتجاجات واإلضرابات في السجون، مشيرة إلى أن االسرى قرروا 

  .ة احتجاجية الشهر المقبلالشروع في خطوات نضالي
  7/3/2012، األيام، رام اهللا

  
  في المجاالت الزراعيةة  بين االردن والسلطة الوطنيمشتركاتفاقية تعاون توقيع  .43

استمراراً لتوطيد العالقات الثنائية والتعاون المشترك بين االردن والسلطة :  محمود كريشان-عمان
ات التعاون المشترك بين البلدين في المجاالت الزراعية لبحث الوطنية الفلسطينية وفي إطار تعزيز عالق

الفلسطينية المشتركة -كافة القضايا ذات االهتمام المشترك فقد عقدت اللجنة الزراعية العليا األردنية
اجتماعاً لها في وزارة الزراعة امس الثالثاء حيث ترأس االجتماع عن الجانب األردني وزير الزراعة 

  .  وعن الجانب الفلسطيني الدكتور أحمد مجدالني وزير الزراعةأحمد آل خطاب
وتم التوقيع على اتفاقية التعاون المشترك بين االردن والسلطة الوطنية وتضمنت االتفاق على تحديد 

وفي مجال صحة النبات تم . مواعيد عقد اللجان الفنية بهدف تفعيل العمل بمذكرات التفاهم الموقعة
ء تعديالت على مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة االتفاق على إجرا

األردنية في مجال الحجر الصحي النباتي بما يتالءم مع المعايير الدولية كذلك االتفاق على استيراد 
  . »الجوافة والمانجا والحمضيات«عوائل ذباب الفاكهة 

ية أكد الجانبان على استمرار الجانب األردني بالسماح بإدخال زيت وفي مجال التسويق والمراكز الحدود
  . الزيتون على شكل هدايا مع المسافرين من الجانب الفلسطيني

اما في مجال الخدمات البيطرية واإلنتاج الحيواني فقد أبدى الجانب الفلسطيني رغبته في استيراد اللحوم 
  . الطازجة المبردة من األردن

7/3/2012، انالدستور، عم  
  

  باآللـة الحربيـة اإلسـرائيلية فـي غـزة  الخلقيةالعيوبدراسة دولية تبين ارتباط  .44
العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، حصد وال يزال أرواح شهداء كثر تتذكرهم : مازن السيد

سمه في سجّل، وال لكن آلة االحتالل العسكرية، تحصد أيضا من الضحايا من ال يحفظ ا. غزة باألسماء
باوال ماندوكا، بروفيسورة علوم . أو على األقل هكذا كان. ينسب موته أو آالمه إلى ممارسات االحتالل

بعد عرض ملصق مقال لها ينشر في مجلة » السفير«الجينات في جامعة جينوه االيطالية، والتي التقتها 
في بيروت، » ف النست لصحة الفلسطينيينائتال«الطبية العالمية، خالل المؤتمر الثالث لـ» النست«

بدأت في غزة عمال شاقا الحصاء إشكاليات الوالدة والعيوب الخلقية وفهم طبيعة ارتباطها بالعدوان 
ال يزال المشروع في مراحله االولى، ويحتاج إلى دعم متواصل لنقله إلى المستوى االعلى  .االسرائيلي

  .ء على واقع مغمور لضحايا عدوان يطال كل حيواألشمل، لكنه بدأ فعال في تسليط الضو
وعملت ماندوكا مع فريق . ق مع وزارة الصحة في غزة في إطار التعاون الدوليأطلق المشروع باالتفا

عمل على تسجيل والدات األطفال في مستشفى الشفاء، أكبر مستشفيات القطاع المحاصر، وأكبر دار 
  .»الشفاء« ألف طفل كل عام في 13للتوليد فيه، بمعدل والدة 
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 آالف 4يموغرافية، عن صحة الطفل، والعائلة لـ أشهر، جمع فريق العمل معلومات د5وخالل فترة 
كما أضيف للتسجيل انطالقا من الشهر الثاني معطى التعرض للفوسفور األبيض المستخدم . مولود جديد

  . آالف حالة والدة3من قبل قوات االحتالل بما يشمل 
الوالدات المبكرة،  ساعة يوميا، يسجل 18 أطباء ويعمل لمدة 5لخمسة أشهر كان فريق العمل الذي يضم 

  .واالجهاض المتأخر، إضافة إلى العيوب الخلقية
 1.4أولى النتائج التي تبدت في هذه المرحلة المبكرة من الدراسة، وجدت نسبة عيوب خلقية تعادل الـ

وتقول ماندوكا إن هذه النسبة مرتفعة مقارنة بالبالد غير الصناعية األخرى مثل العديد من . في المئة
لعربية، علما بأن غزة ال تملك صناعات بالمعنى الفعلي وخصوصا بعد تدمير االحتالل الدول ا

 في 1 و0.5نسب العيوب الخلقية في البالد غير الصناعية هذه تتراوح بين . للصناعات القليلة المتبقية
  .المئة

 واقع فعليا، ألن لكن ماندوكا تقول إنها أدركت سريعا أن فريقها يسجل من العيوب الخلقية، أقل مما هو
ففي السجالت لم تكن حاالت العيوب القلبية والتي . تنقصه أدوات عديدة للتشخيص» الشفاء«مستشفى 

واإلشكالية تكمن في أنه في هذه .  في المئة من العيوب الخلقية في العالم، موجودة30تمثل عادة حوالي 
سال الطفل بشكل طارئ إلى العناية الطبية الحاالت الخطرة من العيوب القلبية إذا تم تشخيصها، يتم إر

المناسبة من دون االهتمام بتسجيل العيب الخلقي، وفي معظم األحوال، تخرج األم مصطحبة وليدها معها 
بعد ساعات قليلة من الوالدة، في غياب الوقت وأدوات التشخيص المناسبة ألنواع من العيوب التي ال 

 في المئة من 30ر ماندوكا بأن نسبة العــيوب الفعلية أعلى بحوالي لذلك تقد. تظهر إال بعد فترة معينة
  .النسـبة التي تم تسجيلها

 ل فريق ماندوكا إلى تقدير نسبة األمهات اللواتي أعلنوفي ما يتعلق بالتعرض للفوسفور األبيض، توص
لدوا بعيوب وبالنظر لمجموعة األطفال الذين و.  آالف3 في المئة من أصل 1.7تعرضهن له نسبة 

 في المئة منهم تعرضت أمهاتهم 30 في المئة منهم قد تعرضت أمهاتهم للفوسفور، و27خلقية، فإن 
وتؤكد ماندوكا بذلك أن هــناك عنصر ترابط قوي بين التعرض ألحداث . للقصف بطريقة أو بأخرى

  .حربيـة والعــيوب الخلقية
لنظر إلى معطيات العائالت وحاالتهم الصحية وإضافة إلى ذلك، يضاف إلى مصداقية اإلحصاء أنه با

ودراسة تردد العيوب الخلقية بين العائالت، يتضح أنه ال مؤشرات لعنصر جيني وراثي فعلي في العيوب 
  .متبعثرة في العائلة» أحداث جديدة«، وأن األخيرة في معظم االحيان 

مثال، ال يمتلك ما يكفي من » الشفاء«ولكي تكتمل حلقة الحصار الدموي على غزة، فإن مستشفى 
 في المئة من الذين يولدون بعيوب خلقية 50التجهيزات الطبية كما ونوعية، مما يؤدي إلى وفاة حوالي 

  ). في المئة4-3(أو في والدات مبكرة وما شابه، وينقلون إلى قسم العناية المركزة 
شفيات ايطاليا أطفاال يولدون باكرا، تنقل ماندوكا بشاعة قبح المشهد اإلنساني اليوم، حين ترى في مست

 غرام، ويتمكنون من النمو والحياة الطبيعية، فيما يحكم العجز في غزة على 500بأوزان تقارب الـ
  . أضعاف هذا الوزن، بالموت3أطفال يولدون بـ

في هذه الدراسة تبقى حتى اآلن في مرحلة ابتدائية على الرغم من توصلها إلى نتائج فعلية ذات مغزى، 
انتظار الدعم المناسب الستكمال بحث يسلط الضوء، ال على جرائم االحتالل ومقدرات العجز في غزة 
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فحسب، بل أيضا على احتماالت العالج والوقاية والتصدي آللة العدوان التي تسعى بال هوادة لقتل كل ما 
  .تبقى في غزة، أو تسميمه إن عجزت عن قتله

  7/3/2012، السفير، بيروت
  

   الستئناف المفاوضاتين جودة لم ينقل رسالة إلى اإلسرائيليين من الفلسطيني":ارجية األردنيةالخ" .45
 ةالفلسطيني السلطة ناصر جودة اليوم مع رئيساألردني يبحث وزير الخارجية :  تغريد الرشق-عمان 

وقالت  ".غدال"محمود عباس في رام اهللا، عملية السالم في المنطقة، حسبما أكد مصدر دبلوماسي إلى 
 والتي تم خاللها بحث ،بعد زيارته للواليات المتحدة األميركية"مصادر فلسطينية إن زيارة جودة تأتي 

 /اللقاءات االستكشافية التي جرت في عمان، بمشاركة الفلسطينيين واإلسرائيليين في شهر كانون الثاني
إلى وكالة األنباء االيطالية، إن زيارة وقالت المصادر،  ".يناير الماضي، بدون أن تؤدي إلى أي نتيجة

جودة تأتي في إطار التنسيق والتشاور الفلسطيني األردني المستمر حول مختلف التطورات، مؤكدة أن 
  ".الرسالة الفلسطينية إلى الحكومة اإلسرائيلية بدون وسطاء"الجانب الفلسطيني هو الذي سيقوم بتسليم 
أمس، أن جودة لم ينقل رسالة إلى اإلسرائيليين " الغد"نية أكد، إلى وكان مصدر في وزارة الخارجية األرد

  ".شروطا الستئناف المفاوضات"من الجانب الفلسطيني تضم 
  7/3/2012الغد، عمان، 

  
  سقط دعوة عباس العرب لزيارة القدس يالعربي االتحاد البرلماني ":السفير" .46

البرلماني العربي أعماله في الكويت ليل أمس، بعد أنهى المؤتمر الثامن عشر لالتحاد : كامل قاسم حازر
السفير شكل البند جريدة وفي معلومات خاصة ل. جلسة مغلقة وصاخبة اقتصرت على رؤساء الوفود

الثاني عشر من القرار الخاص بفلسطين والمتضمن دعوة رئيس السلطة محمود عباس العرب لزيارة 
فد الفلسطيني سليم الزعنون تمريره واعتماده، المحور القدس المحتلة نقطة خالف، وحاول رئيس الو

الثاني للخالف والجدل، لكنه لم ينجح في التصدي لمعارضة معظم الوفود، حيث تم إسقاط هذا البند من 
  .متن القرار

  7/3/2012السفير، بيروت، 
  

   العربية مفتاح تحرير األقصى المباركالثورات: عربعلماء ودعاة  .47
  األردنيين والدعاة المشاركون في المهرجان الخطابي الذي أقامته نقابة المهندسين دعا العلماء:عمان

 إلى ضرورة التحرك السريع لتقديم الدعم والخروج بهبة ،نصرة للمسجد األقصى والشعب السوري
 الذي يتعرض لحمالت من التهويد واالستهداف الصهيوني ،جماهيرية كبيرة لنصرة المسجد األقصى

 ، صفوت حجازي.شارك في المهرجان كل من أمين عام رابطة علماء أهل السنة الداعية دو .المبرمج
محمد .  ومسؤول الملفات الطارئة في الرابطة د، صالح سلطان.ومسؤول ملف القدس في الرابطة د

  .أعضاء الرابطةبعض  و،موسى الشريف
لمسجد األقصى مبيناً أن طريق حجازي إلى أن الثورات العربية قد قربت بشرى فتح فلسطين واوأشار 

تحرير األقصى قد بدأ بالقاهرة ويمر عبر دمشق مؤكداَ أنه لن يكون هناك سالم مع الكيان الصهيوني 
   ."ليست القدس مدينة إنما القدس عقيدة"الغاصب مردداً العبارة التي قالها عز الدين القسام 
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 اإلجرام الصهيوني واالستهداف أماملها حدود بدوره أشار سلطان إلى أن التضحية للمسجد األقصى ليس 
 مشدداً على أن قضية القدس وفلسطين هي قضية عقدية ،الصهيوني المستمر لقدسية المسجد األقصى

ودعا إلى وحدة كافة التيارات والحركات اإلسالمية وكافة من يسعى إلى  .مترسخة في إيمان كل مسلم
 قوة مشتركة كبيرة توحد كل الجهود داعياً إلى ضرورة تحرير المسجد األقصى وفلسطين للوصول إلى

  .التحرك لتجهيز قوة السالح والعتاد من أجل البدء العملي لتحرير المسجد األقصى المبارك
 7/3/2012الدستور، عمان، 

  
  دعوات لحل السلطة الفلسطينية في ندوة فكرية بالقاهرة .48

بة الصحافيين المصرية، وبمشاركة مركز الشؤون بدعوة من لجنة العالقات الخارجية في نقا: القاهرة
، "ترف فكري أم خيار حقيقي: خيار حل السلطة"ندوة فكرية حوارية بعنوان  عقدت الفلسطينية في لندن،

التي   من نوعها،األولى الفلسطينيين والمصريين في مبادرة هي واإلعالميينبمشاركة نخبة من المفكرين 
وقد تحدث المشاركون في عدة محاور حول خيار حل السلطة .  وأكاديميتتناول هذا الطرح بشكل علمي

 الفلسطينية المختلفة، وواقعية هذا الطرح ومن المخول بحل األطرافومنها دعوات حل السلطة من 
  . فراغإحداثالسلطة، والبدائل لهذا الخيار، والكيفية المثلى لذلك بأقل الخسائر ودون 

ة طرح خيار حل السلطة كمخرج لحالة التراجع في المشروع الوطني  معظم اآلراء على أهميأجمعت
الفلسطيني وشكلت ندوة االثنين خطوة متقدمة نحو فتح حوار وطني فلسطيني لتقييم الحاجة للسلطة من 

 بالمشروع الوطني الفلسطيني، وسط دعوات من المشاركين لالرتقاءعدمها والبحث عن بدائل أخرى 
  .واالستمرار في الحوار بين األطراف المختلفةلتوسيع دائرة النقاش 

  7/3/2012، لندن، القدس العربي
  

   السفر لغزة دون توفير الطاقة للقطاعيرفضونبرلمانيون مصريون  .49
، 6/3 الثالثاء  في اجتماع، يوم المصريون العربية بمجلس الشعبؤ رفض أعضاء لجنة الش:القاهرة

وقال  .ادم لقطاع غزة بدون حل أزمة الطاقة كهدية ألبناء القطاعالسفر والزيارة المرتب لها األسبوع الق
 ألف لتر فقط من السوالر لتشغل محطة الكهرباء بأقصى طاقة ليوم 600إن : " خالد حنفي.وكيل اللجنة د

كامل؛ لكن ما يحدث أن الوضع رغم بساطته متوقف من الجانب المصري، رغبة في تطويع الموقف 
وأكد أن ما يدخل  ". له لتحقيق قضايا سياسية، بالرغم من أن الفصل بينهما واجباإلنساني الذي يتعرض

 ميجا 300فقط من حاجة القطاع التي تصل إلى % 2من كابل الكهرباء المصري إلى الكهرباء يصل إلى 
  . ميجا وات17وات، ومصر تعطي فقط 

  6/3/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  ألقصىلمسجد ا األزهر يتظاهرون نصرة ليف" اإلخوان المسلمين"طالب  .50
، مظاهرة حاشدة 6/3  نظم طالب جماعة اإلخوان المسلمين بجامعة األزهر، ظهر يوم الثالثاء:القاهرة

تندد بالعدوان الصهيوني على المسجد األقصى، ومحاوالت تخريبه وهدمه وتهجير المقدسيين؛ شارك فيها 
:  أمام كلية الطب لبدء المؤتمر الطالبي تحت عنوانواستقرت المظاهرة .نحو خمسة آالف طالب

، وسط هتافات تدعو الشعوب إلى نصرة األقصى المبارك، وتحريره من الصهاينة، "األقصى في خطر"
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 وعضو ، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، يونس األسطل.أكد د و.وتدين صمت األنظمة العربية
األقصى أمانة في أعناق المسلمين منذ أن سلمت " على أن ،اتفيوفي اتصال ه، رابطة علماء فلسطين

  ..."مقاليدها للنبي صلى اهللا عليه وسلم في رحلة اإلسراء، حين صلى بالرسل واألنبياء إماما
نشر قضية المسجد األقصى المبارك وفلسطين، وتوضيحها بكافة "وطالبت كلمة طالبات اإلخوان بـ

 لنصرة األقصى، والضغط على األنظمة العربية وإعداد النفس إيمانياًالوسائل اإلعالمية وغيرها، 
واإلسالمية إللغاء التطبيع بكل قوة، وغلق السفارات الصهيونية وطرد سفرائها، ومقاطعة منتجات العدو 
وحلفائه، وبث روح األمل والتفاؤل، وتربية األجيال المتعاقبة على حب األقصى وفلسطين، ونصرتها 

لنفيس، ودعاء اهللا في السحر وأوقات اإلجابة، والسعي الجاد لنيل ثواب الشهداء، وتحديد واجب بالغالي وا
 لنصرة األقصى وفلسطين، وإرساله من خالل لجنة اإلغاثة بنقابة  أو شهرياً أو أسبوعياًمالي يومياً

  ".اًي وفكر وعلمياًاألطباء، والتفوق الدراسي، والتميز على األعداء تقنياً
  6/3/2012 الفلسطيني لإلعالم، المركز

  
   تدقان طبول الحرب ضد طهران"إسرائيل"أمريكا و: األشعل عبد اهللا مصررئاسة لالمرشح المحتمل  .51

 ، اإلسرائيلي– اإليراني - التوتر المتصاعد بسبب الصراع األمريكي:  ومحمد فودة،عادل األلفي
هو دق لطبول الحرب في ، ي اإليراني ضد الملف النوو"إسرائيل"والتحالف األمريكي المطلق مع 

 مساعد وزير الخارجية ،عبد اهللا األشعل .جاءت تلك الكلمات علي لسان السفير د.. المنطقة العربية
 في تصريح خاص ، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية،ون القانونية الدوليةؤاألسبق للشالمصري 

 خطاب الرئيس األمريكي باراك ىمية اإلسرائيلية عل تعليقا علي ردود األفعال الحكو، األهرامجريدةل
  . اإلسرائيلية إيباك-ون العامة األمريكية ؤأوباما في المؤتمر السنوي للش

  7/3/2012األهرام، القاهرة، 
  

  اإليراني البرنامج النووي إليقاف نتنياهو خالية من العزم تصريحات: اإليرانيةالخارجية  .52
 رئيس وزراء ،، إن تصريحات بنيامين نتنياهوإيرانائب وزير خارجية  ن، عبد اللهيانأميرقال حسين 
 تخوف القيادة إلى، تشير أوباما باراك األمريكي بعد لقائه الرئيس أطلقها، التي إيران حول إسرائيل،
وقال خالل المؤتمر الصحفي الذي عقده . إيران، وليس استعدادها التخاذ خطوات محددة ضد اإلسرائيلية
 من الرغبة في اتخاذ أكثرإن تصريحات نتنياهو شبيهة بصرخة رعب،  ": بموسكو6/3 فييان عبد الله

 ضعفت بسبب التغيرات الحاصلة في منطقة الشرق "إسرائيل"وحسب قوله فإن مواقف ". خطوات معينة
  .إيران إلى النتائج السلبية لتوجيه ضربة عسكرية  يدركون جيداً"إسرائيل" في وإنهم. األوسط

  6/3/2012 قناة روسيا اليوم، موقع
  

   األسداألميركيون يتعرضون لضغط من اللوبي اإلسرائيلي من أجل دعم :ان في سوريواإلخوان المسلم .53
، في حديث  المسلمين في سورية رياض الشقفةاإلخوانالمراقب العام لحركة اعتبر  : ريتا فرج-بيروت 

 الدعم الذي إلىزمة السورية تعود بالدرجة األولى مماطلة المجتمع الدولي في حسم األ" لجريدة الراي،
النظام السوري مدعوم إسرائيلياً كما قال رامي مخلوف، ومن هنا يمكن أن . "إسرائيل"يتلقاه النظام من 
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 يتعرضون لضغط كبير من األميركيون.  في حسمه خياره تجاه الملف السورياألميركينفهم التوتر 
  ." النظام من أجل دعماإلسرائيلياللوبي 

  7/3/2012الراي، الكويت، 
  

  الملف اإليرانيحول أوباما  وفشل لقاء نتنياهو: العبريةلصحف ا .54
تحدثت وسائل اإلعالم العبرية عن فشل اللقاء المغلق الذي جمع بين رئيس الوزراء : محمد بدير

  ف اإليراني اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس األميركي، باراك أوباما بما يتعلق بالمل
برغم إقرار المراسلين اإلسرائيليين بأن تفاصيل اللقاء الذي عقد اول من أمس في واشنطن بين رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس األميركي باراك أوباما ستستغرق بعض الوقت حتى تتسرب 

رى يكفي لالستنتاج أن نتنياهو خرج إلى العلن، إال أن القدر الذي تمكنوا من االطالع عليه حول ما ج
من اللقاء كما دخل إليه، وأن الخالفات بين الجانبين حيال طريقة معالجة الملف النووي اإليراني بقيت 

من جهة، اعتراض أميركي على أي مغامرة عسكرية إسرائيلية ضد إيران، في وقت تعتقد : على حالها
تزال متاحة، ومن جهة أخرى، إصرار إسرائيلي على عدم فيه واشنطن أن السبل الدبلوماسية للحل ال 

جدوى العقوبات المفروضة على طهران وسعي إلى استدراج تصعيد في الموقف األميركي ضدها تعتبر 
تل أبيب أنه يشكل ضمانة تعوضها عن ترحيل االستحقاق اإليراني إلى المدى الذي ترى واشنطن أنه 

  .ل على الخيارات غير العسكريةضروري لتبيان جدوى أو عقم التعوي
وانتقل الزعيمان إلى اللقاء المغلق في ختام لقاء علني قصير لم يتضمن إتاحة الفرصة أمام الصحافيين 

وهكذا قضى الزعيمان ساعتين، . لطرح األسئلة، لكنه أوضح سريعاً االختالفات في الرؤية بين الجانبين
قاً، في بحث التباين في وجهات النظر بينهما حول بدالً من ساعة وربع الساعة كانت مقررة مسب

ودي «وعلى توفير مناخ » تدفئة األجواء«الموضوع اإليراني وسط حرص من الجانب األميركي على 
االسرائيلية » معاريف«ساد اللقاء على حد تعبير مسؤولين في البيت األبيض لصحيفة » ومباشر وجدي

  .أمس
لية حول مضمون االجتماع، هو أن نتنياهو أوضح لمضيفه األميركي وأبرز ما تناقلته الصحف اإلسرائي

أنه لم يتخذ حتى اآلن قراراً بمهاجمة إيران، إال أنه شدد في المقابل على حق إسرائيل في اتخاذ مثل هذا 
فإن رئيس الوزراء اإلسرائيلي أشار إلى أن هناك من يحاول اإليحاء بأن » معاريف«ووفقاً لـ. القرار
هدف أنباء كهذه، ال سيما في وسائل «، معتبراً أن »وهذا ليس صحيحاً« اتخذت هذا القرار، إسرائيل

كذلك أعرب نتنياهو عن إحباطه من . »اإلعالم األميركية، هو منع إمكانية اتخاذ مثل هذا القرار
 من تصريحات يطلقها مسؤولون أميركيون حول النتائج السلبية ألي هجوم على إيران، مشيراً إلى أن

  .شأن تصريحات كهذه أن تبعث برسالة ضعف إلى طهران
، عارضاً على »مملكة الشر اإليرانية«وبحسب مراسلين إسرائيليين، جهد نتنياهو في شرح رؤيته حول 

أوباما أدلة وتقديرات تفيد بأن القيادة العليا في الجمهورية اإلسالمية قد استقر رأيها على إبادة إسرائيل، 
ألميركي معلومات جديدة تشير إلى أن المشروع النووي اإليراني أكثر تقدماً مما هو وقدم للرئيس ا

على السالح النووي لحظة يقررون ذلك، وهذا من » االنقضاض«معروف، بحيث إن اإليرانيين يمكنهم 
سيكون األوان قد فات حتى «وفي مثل هذه الحالة، . شأنه أن يفاجئ الغرب وهو غير جاهز لمواجهتهم
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 الواليات المتحدة التي ال يمكنها السماح لنفسها بمهاجمة دولة يوجد لديها صاروخ نووي بعيد على
  .»المدى

وعلى المستوى العملي، طلب نتنياهو من الرئيس األميركي تشديد العقوبات على إيران بالدرجة األكثر 
أة فوردو لتخصيب تفكيك منش: تطرفاً، كما طلب تحديد ثالثة شروط واضحة لبدء المحادثات معها

اليورانيوم قرب مدينة قم، وقف تخصيب اليورانيوم وإخراج كل اليورانيوم المخصب إلى ما فوق مستوى 
  . في المئة إلى خارج إيران3.5

من جهته، أوضح الرئيس األميركي لضيفه أن هجوماً إسرائيلياً ضد إيران في الصيف المقبل لن يحقق 
وإذ شدد أوباما . بة ذات تداعيات تاريخية على إسرائيل ومستقبلهاالهدف، بل على العكس، سيكون مصي

التزامه بمنع إيران من الحصول على سالح نووي، أعرب عن تقديره بأن الدبلوماسية يمكنها منع إيران 
وعلى ذمة الصحافة اإلسرائيلية، طلب أوباما من . »أو محاولة ذلك على األقل«من تحقيق هذا الهدف 

رفض االلتزام، لكنه « الستنفاد الخيار الدبلوماسي وتحدث عن بضعة أشهر، إال أن األخير نتنياهو وقتاً
نقل إلى الرئيس رسالة مطمئنة تفيد بأن قرار الهجوم لم يتخذ بعد، وكان هذا بالنسبة إلى األميركيين 

  .»التزاماً يمكن في األثناء العمل معه
، وشرح لنتنياهو لماذا 2013ميركي على إيران في ربيع وبالرغم من كل شيء، لم يتعهد أوباما بهجوم أ

إذا انتظر واعتمد «الخط األحمر األميركي بعيد جداً عن الخط األحمر االسرائيلي، مقدماً له وعداً بأنه 
  .»عليه، فسيعمل في يوم الحسم على مواجهة إيران بطريقة عسكرية

ونقلت عن . خالي الوفاض من عند أوبامانتائج اللقاء بالقول إن نتنياهو خرج » معاريف«ولخصت 
مصادر أميركية قولها إنه لم يحصل على ما طلبه ولم يتوصل مع الرئيس األميركي إلى توافق حول 
الجدول الزمني الستنفاد الدبلوماسية وفاعلية العقوبات، كما أنه لم ينجح في تلطيف حدة الخط األحمر 

  .القوةاألميركي الذي يتحتم عند تجاوزه استخدام 
  7/3/2012، االخبار، بيروت

  
   على كل المنطقةابضمان تفوقه" إسرائيل" بانيتا يعد .."إيباك" منظمةفي كلمة ألقاها أمام  .55

إن “، ”إيباك“قال وزير الدفاع األمريكي ليون بانيتا، أمس، في كلمة ألقاها أمام منظمة : )ب.ف .أ (
لكي تحافظ على تفوقها العسكري على أي دولة أو ” ائيلإسر“الواليات المتحدة ستقدم كل الدعم الالزم ل 

وأضاف أن المساعدة العسكرية األمريكية ل  .”تحالف دول، وأيضاً على أية أطراف ليست دوالً
 مليار 2 .5 مليار دوالر مقابل 3 .1التي طلبها الرئيس باراك أوباما هذا العام بلغت قيمتها ” إسرائيل“

” إسرائيل“فاتيح البيت األبيض، مشيراً إلى أن واشنطن تعهدت بأن تقدم ل  حين تسلّم م2009دوالر في 
  . مليار دوالر من المساعدات العسكرية30على مدى السنوات العشر المقبلة ما مجموعه 

على التذكير بأن التجهيزات العسكرية التي تقدمها ” إيباك“وحرص الوزير األمريكي في كلمة أمام 
واستعرض بعضاً من هذه  .”محصورة فقط بأقرب حلفائنا وشركائنا” سرائيلإ“الواليات المتحدة ل 

على سائر دول المنطقة، ” إسرائيل“التجهيزات واألسلحة الرامية لضمان التفوق العسكري النوعي ل 
  .، وأنظمة دفاعية مضادة للصواريخ ”35-إف“وفي طليعة هذه األسلحة المقاتلة الشبح المستقبلية 
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 عن البرنامج النووي اإليراني الذي كان مدار بحث بينه وبين رئيس الوزراء وفي سياق حديثه
والمنطقة ” إسرائيل“ما من خطر أعظم على أمن “بنيامين نتنياهو، جدد بانيتا التأكيد أنه ” اإلسرائيلي“

  .”بأسرها، وبالتالي على الواليات المتحدة، من امتالك إيران السالح النووي
  7/3/2012، الخليج، الشارقة

  
  موسكو تجدد دعمها للحقوق الفلسطينية .56

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف، أمس، دعم بالده المتواصل للحقوق : )آي.بي .يو (
وذكرت وكالة  .الفلسطينية الثابتة في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

روف اجتمع مع الوفد الفلسطيني إلى اجتماعات اللجنة الفلسطينية أن الف” نوفوستي“األنباء الروسية 
، مؤكداً ”إسرائيل“الروسية المشتركة الذي أطلعه على ما تضمنته لقاءات عمان االستكشافية التي أفشلتها 

بالمرجعية الدولية وإطالق سراح األسرى من أجل ” إسرائيل“ضرورة الوقف الشامل لالستيطان والتزام 
  . المفاوضاتاستئناف

وقالت . ”تضليالً“، ليس إالّ ”رزمة تسهيالت“مما يسمى ” إسرائيل“وأوضح الوفد أن ما تعرضه 
إن لقاء الوفد الفلسطيني مع الفروف أظهر تطابق وجهات النظر إزاء مواصلة الجهود في ” نوفوستي“

هاء االحتالل ووقف األمم المتحدة ومؤسساتها، من أجل تطبيق قرارات األمم المتحدة بما يضمن إن
  . االستيطان، بما في ذلك في القدس

  7/3/2012، الخليج، الشارقة
  

     ماليين جنيه استرليني110بريطانيا تمنح السلطة الفلسطينية  .57
 ماليين جنيه استرليني كمساعدة مالية 110أعلنت بريطانيا أنها ستمنح السلطة الفلسطينية :  بترا–لندن 

وقال بيان صادر عن . ة، باالضافة إلى الدعم المقدم عبر االتحاد األوروبيفي السنوات الثالث المقبل
وزارة الخارجية أمس أن بريطانيا، التي تعد خامس أكبر دولة مانحة بشكل ثنائي للسلطة الفلسطينية، 

تعمل على تطوير القطاع الخاص لينهض باالقتصاد ويوفر فرص عمل جديد ويقدم دعما ماليا للسلطة «
األولوية الرئيسة للمملكة «وأضاف أن  .»المساعدة على توفير الخدمات ألكثر الناس حاجة اليهامن أجل 

، والترتيبات 1967المتحدة في األراضي الفلسطينية المحتلة هي تطبيق حل الدولتين وفق حدود عام 
وضات ألجل األمنية التي تحترم السيادة الفلسطينية وتحمي أمن اسرائيل ودعوة الطرفين إلجراء مفا

التوصل التفاقية تجعل هذا المستقبل ممكنا وتمنع عودة االرهاب فضال عن إيجاد حل واقعي وعادل 
  .»لالجئين

  7/3/2012، الدستور، عمان
  

   مليون دوالر لدعم التنمية في األراضي الفلسطينية50منحة بمبلغ : البنك الدولي .58
 مليون دوالر 40بنك الدولي على تقديم منحة قدرها وافق اليوم مجلس المديرين التنفيذيين بال: واشنطن

لدعم التقدم المحرز في اإلصالحات الرئيسية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية والتي ستؤدي إلى تحسين 
  .عملية تقديم الخدمات للمواطنين
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مر بين البنك  مليون دوالر في إطار التعاون المست40وتأتي منحة سياسات التنمية لدعم الميزانية بمبلغ 
. الدولي والسلطة الفلسطينية لتعزيز سجل أدائها المتميز من اإلنجازات في مجال اإلصالح والبناء عليه

.  مليون دوالر أرست أساسا قويا لإلصالحات120وقد بلغ إجمالي ثالث منح سابقة لدعم السياسات 
.  كفاءة استخدام األموال العامةوتركز هذه المساهمة األخيرة على تحسين الشفافية والمساءلة وضمان

وتشمل بعض التدابير الرئيسية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية إتاحة معلومات للجمهور حول الميزانية، 
وسن قانون جديد للمشتريات، وتحسين إدارة خدمات الكهرباء في المدن والقرى في جميع أنحاء الضفة 

  .الغربية وقطاع غزة
 ماليين دوالر لمشروع إعادة تأهيل شبكة كهرباء غزة 8قة على منحة بمبلغ كما تمت اليوم المواف

لمساعدة هيئة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية على إعادة تأهيل وتوسيع نطاق شبكات الكهرباء في 
وباإلضافة إلى ذلك، وافق المجلس على تمويل إضافي قدره مليونا دوالر لبرنامج تنمية . قطاع غزة

  .ديات لدعم البلديات في تحسين نظمها وقدراتها اإلداريةالبل
  6/3/2012موقع البنك الدولي، 

  
  "ئيلإسرا"عدم قيام الدولة الفلسطينية هو الخطر الحقيقي على : مؤلفا كتاب اللوبي اإلسرائيلي .59

 حذر جون ميرشمار وستيفن وولت األستاذان في جامعة شيكاغو وجامعة هارفرد، الرئيس :لندن
يركي باراك اوباما، من االنصياع إلى مطالب رئيس الوزراء االسرائيلي نتنياهو، بشن حرب على األم
  .إيران

إن رفض نتنياهو إقامة دولة 'وقال الكاتبان في مقال نشرته لهما اليوم االثنين، صحيفة الفايننشال تايمز 
ذان ألفا كتابا حول اللوبي وطالب األستاذان الل .فلسطينية مستقله هو الخطر الحقيقي على اسرائيل

االسرائيلي وتحكمه بالسياسة الخارجية االميركية وأثار ضجة هائلة، بأن على الرئيس اوباما أن يواصل 
رفض الضغط االسرائيلي لشن حرب على ايران، وأن يوضح لنتنياهو أن ذلك ال يخدم المصالح 

ه العلنية ومحاوالته عدم اغضاب اللوبي االستراتيجية للواليات المتحدة وذلك بغض النظر عن تصريحات
  .االسرائيلي

وشرح األستاذان التناقض في المصالح بين اسرائيل وواشنطن في مسألتي فلسطين وايران التي يمكنها 
وحذرا من  .ان تعيد بناء مفاعالتها النووية في حال ضربها مع اقتناعها بأهمية حيازتها للسالح النووي

إن نتنياهو يرفض اتفاق أوسلو 'ائيلية ورفض قيام دولة فلسطينية مستقلة، وقاال استمرار السياسات االسر
وأن حكومته تمتلئ بالوزراء الذين يريدون السيطرة على الضفة الغربية إلى األبد، وأوضحا أن كل ما 

  .يمكن لنتنياهو قبوله هو اجزاء متقطعة منزوعة السالح تحت سيطرة األمر الواقع االسرائيلي
 2009الكاتبان أن هذه السياسة تتناقض مع السياسة االميركية التي أعلنها الرئيس اوباما عام ورأى 

وقاال ' دولة فلسطينية مستقلة للمصالح االميركية واالسرائيلية وللشعب الفلسطيني'وحدد فيها أهمية قيام 
 الدولة الفلسطينية إن اوباما يعرف أن استمرار دعم اسرائيل في ظل سياسات االستيطان ورفض قيام'

يعني المزيد من معاداة العالمين العربي واالسالمي لواشنطن اضافة الى مساهمة ذلك في انتشار 
  .'االرهاب

واعتبرا أن وجود ' إن الشأن الفلسطيني هو الخطر الحقيقي الذي يهدد اسرائيل'وخلص الكاتبان إلى القول 
ضافة إلى االستمرار في السيطرة على أراضي أكثر من نصف مليون مستوطن في األرض المحتلة، إ
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وحسب الوضع الديموغرافي . وبيوت الفلسطينيين، سيقود في النهاية الى دولة واحدة ما بين النهر والبحر
ال يمكن السرائيل أن تكون يهودية وديمقراطية وستصبح دولة ابارتهايد مما يهدد شرعيتها وبقاءها على 

له رئيس الوزراء االسرائيلي االسبق ايهود اولمرت عن نهاية اسرائيل اذا لم المدى البعيد مستذكرين ما قا
  .يتم انشاء دولة فلسطينية

  5/3/2012، وكالة سما اإلخبارية
  

  نضاعف الجهود لنصرة القدس:  في أوروبااإلسالميةرئيس اتحاد المنظمات  .60
ن مخلوف، بالتحركات الرامية ، شكيب ب"رئيس اتحاد المنظمات اإلسالمية في أوروبا"رحب : بروكسيل

موقف مسلمي أوروبا الثابت في الوقوف إلى "لحماية القدس من تهديدات االحتالل اإلسرائيلي، مؤكداً 
جانب قضية القدس العادلة وقلقهم المتزايد جراء التجاوزات اإلسرائيلية الخطيرة بحق المسجد األقصى 

  ".المبارك
نسخة عنه " قدس برس"صريح مكتوب أدلى به من بروكسيل، تلقت وقال القيادي المسلم األوروبي في ت

، إن المواقف التي صدرت عن أطراف شتى في العالم اإلسالمي للتحذير من )6/3(اليوم الثالثاء 
إشارات إيجابية، لكن ينبغي ترجمتها "المساس بالمقدسات اإلسالمية والمسيحية في مدينة القدس، هي 

 االحتالل اإلسرائيلي عن نهج التمادي في االعتداءات والتجاوزات بحق على أرض الواقع بهدف لجم
  ".القدس والمقدسات

 مسلمي أوروبا ماضون في مساندة قضية القدس العادلة، مشيراً إلى أن وأوضح شكيب بن مخلوف أن
س قرر من جانبه إقامة مؤسسة أوروبية متخصصة في القد" اتحاد المنظمات اإلسالمية في أوروبا"

  .وشؤونها، ستركِّز أعمالها على حقول اإلعالم والثقافة والتعليم
اتحاد المنظمات اإلسالمية في "وأشار القيادي المسلم األوروبي إلى الموقف األخير الذي عبر عنه 

، في بيانه الصادر قبل أيام، للتحذير من االنتهاكات اإلسرائيلية المتصاعدة بحق مدينة القدس "أوروبا
  .يات على المسجد األقصى المبارك والتي أخذت منحى شديد الخطورةوالتعد

  6/3/2012قدس برس، 
  

  إعادة التفكير في اإلسالميين .61
اإلسالميين إلى سدة الحكم، بقدر ما بتنا في حاجة إلى » الربيع العربي«بقدر ما حمل : خليل العناني

منهجي الهجاء واإلطراء اللذين شكّال وعينا إعادة النظر والتفكير في المسألة اإلسالمية بطريقة تتجاوز 
، على نحو ما بشرنا به الدكتور زياد »الصحوة العربية«وبما أننا دخلنا زمن . طيلة العقود الماضية

الدريس، فإن ثمة حاجة ملحة لطرح هذه المسألة للتفكير العقالني بعيداً عن المواقف اإليديولوجية أو 
يتربص بالبالد » شراً مستطيراً«فقد عشنا عقوداً نرى اإلسالميين إما . الشخصية من هذا الفصيل أو ذاك

  .وفق منظور أتباعهم وأنصارهم» مالئكة ال يخطئون«والعباد وذلك وفق منطق أهل السلطة، وإما 
الربيع «وإذا كان من المبكر إصدار تقييم أو حكم نهائي على حال اإلسالميين في مرحلة ما بعد 

ثمة عدداً من القضايا والنقاط التي قد تمثل بداية لنقاش موضوعي وجاد حول هذه ، إال أن »العربي
ولعل نقطة االنطالق في مناقشة هذه القضايا هي انتقال اإلسالميين من المعارضة إلى السلطة . المسألة

وما يترتب عليه من تحوالت وتغيرات حتمية طاولت اإلسالميين سواء في لغة وبنية خطابهم 
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وهنا سيقتصر الحديث عن تحوالت . لوجي، أو في هياكلهم وتفاعالتهم الحركية والتنظيميةاأليديو
الخطاب وبنيته وتفاعالته، وهو ما يمكن اإلشارة إليه عبر أربع مالحظات أولية بعضها قد بدأ فعلياً في 

  .حين ال يزال البعض اآلخر في طور التفاعل والتشكّل
فقد ابتعد . في خطاب اإلسالميين) أو من المقدس إلى المدنس(» النسبي «إلى» المطلق«االنتقال من : أوالً

أو الخالص (» الحتمية التاريخية«كثير من اإلسالميين العرب، بمن فيهم السلفيون الجدد، من خطاب 
إلى خطاب الموازنات والمواءمات القائم على مراعاة الظروف ) النهائي بحسب وصف فهمي جدعان

السلفي االنتخابات في » النور«فعلى سبيل المثال عندما خاض حزب .  نسبية ومتغيرةالتي هي بطبيعتها
، إنما وعدهم »السلفية الجهادية«مصر لم يعد الناس بالجنة والحور العين على غرار ما يفعل معتنقو 

زب ربما لجأ بعض مرشحي الح. إلخ... بإصالح األوضاع االقتصادية والتعليم والصحة ومحاربة الفساد 
في دعايتهم االنتخابية، بيد أن ذلك ال يرقى إلى مستوى التعميم ولم يصل » الخطاب الديني«إلى استخدام 

التابع لجماعة » الحرية والعدالة«في حين كان هذا الملمح أكثر بروزاً في حالة حزب . »المطلق«إلى حد 
أو (واستبدله بشعار دنيوي » حلاإلسالم هو ال«والذي لم يستخدم شعاره األثير » اإلخوان المسلمين«

  .»نحمل الخير لمصر«محض بعنوان ) زمني بلغة الحداثيين
الخطاب الديني لدى اإلسالميين ليس مرده فقط الحالة الثورية التي تمر بها المنطقة العربية » تنسيب«

سياسية والتي والتي أدت إلى إعادة تشكيل الوعي لدى الجماهير، وإنما أيضاً إدراكهم لطبيعة اللعبة ال
  .تنطوي على حسابات عقالنية محضة بعيداً عن األيديولوجيا والخطاب الدوغمائي المطلق

يتمثل في الميل المتزايد لدى اإلسالميين لالبتعاد، ولو جزئياً، عن » اللغوية«ملمح آخر لهذه النسبية 
لغة (إلى ) غة الدينل(مفردات الخطاب الدعوي واقتناء مفردات الخطاب السياسي أو االنتقال من 

لذا ليس مستغرباً أن تحل مفردات مثل التوافق، الحوار، . ، على األقل في المجال العام)السياسة
... المصالح، المشاركة، االنتخابات، محل مفردات كالحالل والحرام، الدعوة، الجماعة، الوجوب والمنع

مفردات قد ال يعكس تحوالً فعلياً في وقد يرى البعض أن استبدال ال. إلخ لدى سياسيي اإلسالميين
المواقف األيديولوجية لإلسالميين، بيد أن مجرد تكرارها واستخدامها بغزارة في الفضاء اإلسالمي، 
. بخاصة السلفي، يعد تحوالً نوعياً خاصة في ظل ما يعتقده البعض حول البنية المغلقة للخطاب السلفي

وهي مسألة على . » الطقوسية-النسبية الشكالنية « بالمظهر أو أما الملمح األخير لهذه النسبية فيتعلق
فكثير . رغم رمزيتها الشديدة لكنها تعكس كيف بات يفكر اإلسالميون بأنفسهم وبمظهرهم أمام اآلخرين

الجلباب وغطاء (من اإلسالميين، بخاصة السلفيين، لم يعودوا متقيدين بالزي التقليدي في المجال العام 
حين يرتدي معظم نوابهم داخل البرلمان أفضل السترات وأربطة العنق، في حين ال يمانع في ). الرأس

  .بعضهم في الظهور في البرامج الفضائية والحوارية مع مذيعات وهو منمق ومكتمل الحلية
 اإلسالمي من المسجد إلى البرلمان بكل ما يحمله ذلك من» الفعل«المالحظة الثانية تتعلق بانتقال مركز 

فالصراع اآلن لم يعد يدور حول الشرعية الدينية أو من يحق له الحديث . دالالت ومعان واقعية ورمزية
. باسم الدين، وإنما حول الشرعية السياسية ومن يحق له أن يمثل الناس ويتحدث باسمهم في المجال العام

فمن جهة .  عدة وجوهوهو تحول ربما قد ال يلحظه كثيرون ولكنه على درجة عالية من األهمية من
فاألول هو فضاء أيديولوجي وتعبوي . »فضاء البرلمان«المسجد و » فضاء«هناك فارق كبير بين 

باألساس » رقابي«بامتياز وال يخضع ألية قواعد للمراقبة أو المراجعة، في حين أن الثاني هو فضاء 
.  المنبر قد ال يصلح تحت قبة البرلمانلذا فإن ما يقال على. ويخضع للمحاسبة والمراقبة وأحياناً العقاب
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والمسألة هنا ال تتعلق بازدواجية الخطاب والمواقف، بقدر ما ترتبط باختالف المقام والمقال، وهنا يمكن 
التي قام بها النائب السلفي ممدوح إسماعيل ونهره عليها رئيس المجلس » رفع األذان«تسكين واقعة 

هو مصدر القوة والتأثير في المسجد، فإن » النص« ثانياً إذا كان .الدكتور سعد الكتاتني» اإلخواني«
وهو ما يعني االنتقال من عالم . الفعل السياسي والرقابي والتشريعي هو مصدر القوة داخل البرلمان

ليس هو ذاته جمهور » المسجد«وأخيراً فإن جمهور . »األفعال والنتائج«إلى عالم » الشعارات والكلمات«
وهنا . فاألول مرجعيته هي الشيخ أو الداعية بينما الثاني مرجعيته هي القانون والدستور. »البرلمان«

ولعل . تصبح المصالح، وليس اإليمان والتقوى، هي الفيصل ومصدر الثواب والعقاب لهذا العضو أو ذاك
ابه في السلفي بفصل أحد أعضائه ونو» النور«أبرز األمثلة على ذلك ما حدث أخيراً حين قام حزب 

  .بسبب كذبه وخداعه للمواطنين مما أساء لصورته ولصورة حزبه) أنور البلكيمي(البرلمان 
في المجال العام وما يترتب » التراتبية الدينية«المالحظة الثالثة تتعلق بما يمكن أن نطلق عليه نهاية 

لدى كثير من » الوضعيالمقدس «وهي مسألة ترتبط بتراجع . عليها من سلطة اجتماعية وتجليات ثقافية
» الربيع العربي«وهي ظاهرة زادها . الشعوب العربية بسبب انتهاء االحتكار المعرفي والمعلوماتي

وهي ظاهرة طاولت . بروزاً حيث انتهت أسطورة تقديس األشخاص واألفكار ولم يعد أحد فوق النقد
ثير من الرموز الدينية معظم المجتمعات العربية التي شهدت ثورات أو انتفاضات، حيث سقط ك

. والسياسية سواء بسبب مواقفها الفكرية واإليديولوجية من الثورات أو بسبب انتهاء صالحيتها الفكرية
عن كثير » الهالة«ولعل هذه إحدى ثمار الثورات العربية التي فتحت كثيراً من الصناديق المغلقة ورفعت 

وهي ظاهرة وإن كانت مخيفة أحياناً كونها . ي الماضيمن الشخوص والقضايا التي لم تكن قابلة للنقاش ف
تزلزل كل ما هو ثابت وتضرب في عمق األطر المرجعية للمجتمعات، إال أن أحد فوائدها أنها تعيد رسم 
األوزان االجتماعية والسياسية لألشخاص واألفكار على أساس المعرفة والكفاءة والقدرة وليس عبر 

ونحن هنا نتحدث عن المجال العام باألساس وليس الديني الذي ربما ال . عةأدوات التجهيل والثقة والطا
بكلمات أخرى، ما دام الشيوخ والدعاة . يزال يحظى ببعض من هذه التراتبية داخل الفضاء التقليدي

ارتضوا دخول الفضاء العام وممارسة السياسة، فلم يعد هناك مجال للحديث عن شرعيتهم ) اإلسالميون(
، حالة واضحة لنهاية »النور«ويمثل الشاب نادر بكار، المتحدث الرسمي باسم حزب . الدينيوردائهم 

إال أنه يحظى باحترام ملحوظ سواء داخل الصف )  سنة29(فعلى رغم صغر سنه . هذه التراتبية الدينية
 .ثمانين ألف شخص» فايسبوك«السلفي أو خارجه وقد تجاوز حجم المشتركين في صفحته على موقع 

في حين كان الفتاً أن يقوم بكار باإلعالن عن فصل النائب البلكيمي من تلقاء نفسه قبل الرجوع إلى 
  .وذلك بحسب ما أوردته األخبار» النور«الهيئة العليا لحزب 

وإذا . بين اإلسالميين أنفسهم) إن لم يكن الصراع(أما المالحظة األخيرة، والمهمة، فهي تتعلق بالتنافس 
ا الصراع غير جديد، فإن الجديد أنه انتقل في شكل واضح وعلني من المجال الديني إلى كان مثل هذ
البرلمان، الفضائيات، (فاآلن يسعى كل تيار إسالمي إلى توسيع مساحته في المجال العام . المجال العام

ا التنافس وقد شهدنا بعضاً من تجليات هذ. على حساب الطرف اآلخر) اإلنترنت، المجتمع المدني، إلخ
مصر، الكويت، وربما ليبيا واليمن (والصراع في االنتخابات التي أجريت أخيراً في أكثر من بلد عربي 

ولعل الالفت في هذا التنافس أنه لم يعد ينطلق من خلفية أيديولوجية أو عقائدية وإنما من مصالح ). قريباً
والسلفيين في مصر » اإلخوان« حتى بين فعلى سبيل المثال ال يوجد اتفاق. سياسية وبراغماتية محضة

في حين يسعى كل طرف لدعم المرشح . حول المرشح الرئاسي الذي يجب دعمه في االنتخابات المقبلة
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واألهم في ما يتعلق بصراع . الذي يرى أنه األقرب لتحقيق مصالحه فكرياً وسياسياً وأيديولوجياً
سلمة المجتمع أو الدولة على نحو ما كان يحدث في الماضي اإلسالميين في ما بينهم أنه لم يعد مرتبطاً بأ

طيلة السبعينات » الجهاد«أو جماعة » الجماعة اإلسالمية«و » اإلخوان«كالصراع المرير بين (
  .، وإنما حول إقامة دولة ديموقراطية حديثة على األقل من الناحية الشكلية)والثمانينات

ها من هذه المالحظات األولية أنه كلما انخرط اإلسالميون في وعليه، فإن النتيجة التي يمكن استخالص
السلطة » غواية«المجال العام، كلما ابتعدوا عن األيديولوجيا وأصبحوا أكثر واقعية وعقالنية، ويبدو أنها 

  .التي ال تُقاوم
  7/3/2012، الحياة، لندن

  
  يلي واألمن القومي اإلسرائ2011 العربية الثورات: دراسة اسرائيلية .62

 نشر مركز بيغن السادات للدراسات اإلستراتيجية بواسطة مـدير المركـز البروفيـسور              :عكا أون الين  
 2011الثـورات العربيـة     " دراسة بعنـوان    , أستاذ العلوم السياسية في جامعة بار إيالن      "  إفرايم إنبار "

  ".واألمن القومي اإلسرائيلي 
قت وضعاً أمنياً هو األكثر خطورة بالنسبة إلسـرائيل منـذ           وفقاً لدراسة فإن الثورات العربية وإيران خل      

نهاية الحرب الباردة، الجو األمني في إسرائيل هو األسوأ اآلن مما كانت عليه في أي وقت مضى مـن                   
فلدينا القليل من النفوذ بعد التطورات في       . العقدين الماضيين، فماذا يمكننا أن نفعل حيال ذلك؟ ليس كثيراً         

األوسط، وأيضاً طموحات قليلة لإلنخراط في الهندسة السياسية، كل ما يمكننا القيام به هو              منطقة الشرق   
  .الدفاع عن أنفسنا بشكل أفضل

يجب على إسرائيل أن تزيد من االستثمارات العسكرية بشكل كبير، وقبل كل            " وللخروج من األزمة، قال     
  .شيء، الحفاظ على عالقتها الوثيقة مع الواليات المتحدة

إن إسرائيل ليس لديها خيار سوى مواصلة تعزيز شراكتها اإلستراتيجية مع الواليات المتحدة،             " وأضاف  
ومن المرجح أ، تظل الواليات المتحدة القوة المهنية عالمياً لفترة طويلة وانخفاض قوتهـا فـي الـشرق                  

  .األوسط، على األرجح بشكل مؤقت
  :ويحدد التقرير عدداً من االتجاهات العريضة

 وضعف الدول المتحالفة مع الغرب فـي المنطقـة،          –تراجع نفوذ الواليات المتحدة في الشرق األوسط        
  .فضالً عن تضاؤل قوة العرب لصالح غير العرب تركيا وإيران

  :المشهد اإلقليمي الجديد ، على حد قوله؛ يحمل معه مخاطر ال تعد وال تحصى إلسرائيل 
  .قادة الدول المجاورة تجاه إسرائيلمزيد من عدم اليقين حول سلوك . 1
  .زيادة األنشطة اإلرهابية. 2
  .انخفاض قوة الردع اإلسرائيلية والعزلة اإلقليمية المتنامية. 3
  .التهديدات المتصاعدة في شرق البحر المتوسط. 4
  .استمرار التحدي النووي اإليراني. 5

  :ي التعامل مع هذه التغييرات، وتشمل إنبار قدم توصيات لصناع القرار في السياسة اإلسرائيلي ف
  .زيادة نفقات الدفاع. 1
  .زيادة حجم الجيش النظامي. 2
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  .زيادة االستثمار في مجال الدفاع الصاروخي، وقوة سالح البحرية، والبحث والتطوير. 3
وكتب أيضاً بأن على إسرائيل أن تبحث عن حلفاء إقليميين جدد، والحفاظ على عالقتهـا الخاصـة مـع             

  .اشنطن، واإلصرار على حدود يمكن الدفاع عنها في أي مفاوضات سالم مع سوريا أو الفلسطينيينو
  .التقرير يصور الواليات المتحدة كوسيط إقليمي قوي في السابق واآلن ينظر إليها في انخفاض

ل هادئ فـي    فقد شهدت الواليات المتحدة إنسحاباً أميركياً من العراق وأفغانستان، وأيضاً مشاركتها بشك           
الشرق األوسط، وأيضاً في إيران وسوريا، وأيضاً هجرتها للحكام الحلفاء من العرب في الثورات، قـال                

  .إنبار بأن ذلك يعزز لنظرة سياسية عامة ضعيفة ومرتكبة للخارجية األمريكية
 اآلن فـي    اإلسالميون وجدوا ألنفسهم مكاناً في كل دول عربية قامت بها ثورة شعبية، ووجودهم األكبر             

  .الحكومة، من المغرب إلى تونس وليبيا ومصر
، قلب وروح لهوية معظـم شـعوب دول         "اإلسالم  : " ويقول التقرير، أن هذا التطور أيضاً كان متوقعاً         

  .الشرق األوسط، وقد كان دائماً نداء كبيراً في المنطقة
  .الحاليين بالدول العربية" لطغاة ل" وفي هذا الواقع، يجعل من القوى السياسية اإلسالمية أقوى بديل 

ويصف التقرير الوضع األمني في منطقة إسرائيل بالوخيم، فمنذ سقوط نظام الرئيس المـصري حـسني                
مبارك قبل عام، أصبحت شبه جزيرة سيناء المصرية منطقة ينعدم فيها القانون حيث يسهل لإلرهـابيين                

أمنية إسرائيل متزايدة على طول الحدود المصرية،       وتدعو الدراسة إلى إجراءات     . العثور على مالذ لهم   
  .وتقول بأنه في ظل ظروف معينة فإن إسرائيل قد تضطر إلى استعادة أجزاء من شبه جزيرة سيناء

األردن، هي واحدة من الدول العربية القليلة التي نجت من االضطرابات الواسعة في الدول العربية على                
الوضع األمني للعاهل األردني الملك عبد اهللا الثـاني هـش، وغالبيـة             مدى العام الماضي، إنبار يقول،      

  .السكان هناك فلسطينيين الذين يشعرون باالستياء في ظل حكمه
سوريا، على حدود إسرائيل الشمالية، وهي اآلن في خضم انتفاضة دامية منـذ عـام، ولـم تظهـر أي                    

 يمكن إزالته بسهولة ويحذر التقرير أيضاً، من        ويحذر التقرير إلى أن بشار األسد ال      . عالمات للهدوء بها  
تكرار التكتيكات في هذا الصيف واالنتباه من إرسال السوريين من أصل فلسطيني بمسيرات على حدود                

  .إسرائيل
ويكتب إنبار، ينظر إلى السلطة الفلسطينية من قبل الكثير من شعبها على أنها ضعيفة وغير شرعية، بعد                 

، واآلن  )لكنهم رفضوا التنازل عن الـسلطة       (  أمام حركة حماس     2006خابات عام   أن خسرت بالفعل انت   
  .السلطة تحت ضغط متزايد من قبل خصومها اإلسالميين

سوء تقدير فلسطيني أدى إلى جولة أخرى من العنف، وال يمكن تجاهل إسرائيل فـي               : " وأضاف إنبار   
لمنطقة بموجة واسعة من الدعم، فمن المرجح بأن        هذا اإلطار، وعالوة على ذلك، مع اإلسالميين تتمتع ا        

  .حكومة حماس في غزة ستكون أكثر جرأة في مواجهة إسرائيل عسكرياً ودبلوماسياً على حد سواء
: " ويرسم التقرير صورة محزنة للحالة األمنية في إسرائيل، وينهي إنبار بثقة بأنه غير متفائل؛ ويقـول                 

ت في واشنطن أكثر أهمية بالنسبة إلسرائيل من تلـك الموجـودة فـي              في التحليل النهائي، فإن التطورا    
المنطقة، فالعزلة اإلقليمية محتملة، بعد كل األحداث الجديدة، فإسرائيل تريد أن تكون دولـة ديمقراطيـة                

  .وقوية وتريد بالكاد اإلندماج في المنطقة التي تتميز باالستبداد والجهل والفساد والفقر
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األمنية المتغيرة قد تدهورت، تبقى إسرائيل دولة قوية، والفرق بـين قـوة إسـرائيل               في حين أن البيئة     
وجيرانها هو اكبر من أي وقت مضى والتي تسمح إلسرائيسل مواجهة معظم التحديات بمفردها، ويجب               

  .عليها أن تنفق المزيد من األموال على الدفاع ومع ذلك، ويجب عليها إنشاء عالقات جديدة في المنطقة
وتظل الواليات المتحدة هي حليفتها الهامة فقط والحفاظ علـى عالقـة جيـدة مـع                : " ويلخص التقرير   

واشنطن ركيزة أساسية ألمن إسرائيل القومي، فقد عرض المجتمع اإلسرائيلي مرونة كبيرة في الماضي              
  ".عندما واجه تحديات األمن القومي 

اقع العيش في الشرق األوسط، ولكن يجب االعتراف بأن         معظم اإلسرائيليون متهموا و   : " وينهي التقرير   
  ".هذه المنطقة الخشنة قد تصبح أكثر عقالنية في المستقبل القريب 

  6/3/2012، عكا اون الين
  

   القدس الشريف؟فيهل للصهيونية حق  .63
  محمد عمارة. د

 فيها تعلن إسـرائيل ـ    واإلجهاز علي الوجود العربي , مع تسارع وتيرة التهويد الصهيوني لمدينة القدس
بل ولكل اليهود في مختلف بـالد  , بكل وسائل اإلعالن ـ أن القدس هي العاصمة األبدية للدولة اليهودية 

  !الدنيا
وفي مواجهة هذه الدعاوي التي تجد لها أنصارا كثيرين في الغرب ـ الديني والسياسي علينا أن نعرض  

ولندعو ,  ـ سالح الوعي بالتاريخ في هذه المعركة الكبري لنمتلك نحن ـ أوال , األمر علي حقائق التاريخ
  .األخرين إلي االحتكام للحقائق بدال من األساطير واألكاذيب

إن عروبة القدس تضرب في أعماق التاريخ ستين قرنا ـ أي ستة آالف عام ـ فلقد بناهـا العـرب     > 
 العربية ـ بنوها في األلف الرابع  اليبوسيون ـ وهم من بطون العرب األوائل الذين نزحوا من الجزيرة 

ـ  , قبل الميالد ولقد شهد هذا االسم األول لهذه المدينـة ـ التـي تعـددت     .. وسموها باسمهم ـ يبوسي 
وعلي أن عمرها العربي وعمر عروبتها إنما يعـود  , اسماؤها علي مر التاريخ ـ علي أصالتها العربية 

فإذا أضيف إلي هذا العمر القديم القرنان اللذان مرا .. ـ قرنا  40إلي أربعة آالف عام قبل الميالد ـ أي 
  .كان عمر هذه المدينة المقدسة اليوم قد تجاوز ستين قرنا, بعد الميالد

واذا كانت أرض كنعان ـ أي أرض الفلسطينيين ـ والكنعانيون هم عرب كذلك ـ هي التـي رحـل      > 
السالم ـ فإن تاريخ وجود أبي األنبيـاء وتـاريخ    إليها وتغرب فيها أبو األنبياء إبراهيم الخليل ـ عليه  

أي أن عروبـة  .. رحلته إلي أرض كنعان ـ أرض الفلسطينيين ـ هو القرن التاسع عشر قبل المـيالد   
  .القدس سابقة في التاريخ علي عصر أبي األنبياء إبراهيم ـ عليه السالم ـ بواحد وعشرين قرنا

واإلسالم ـ يؤمنـون بقداسـة    , والنصرانية,  الثالث ـ اليهودية وإذا كان المتدينون بالديانات السماوية> 
فإن هذه المباركة االلهية لم تبدأ بعـصر  , وبأن اهللا ـ سبحانه وتعالي قد بارك فيها وحولها , مدينة القدس

.. أبي األنبياء ورحلته إلي أرض كنعان ـ أرض الفلسطينيين ـ وإنما سبقت هذه المباركة ذلك التـاريخ   
ألنـه ـ   ,  ـ سبحانه وتعالي قد شاء أن ينجي إبراهيم ولوطا عليهما السالم ـ إلي هذه األرض  ولعل اهللا

 71: ـ األنبيـاء ) ونجيناه ولوطا إلي األرض التي باركنا فيها للعالمين: (سبحانه ـ قد سبق وبارك فيها 
إللهية لهذه األرض قد    وهذه المباركة ا  .. وتغربه فيها , فهي أرض مباركة قبل لجوء أبي األنبياء إليها       .. ـ
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ولدي كـل الـذين     , فهي مباركة لدي كل الذين يؤمنون باهللا      , وليس لفريق دون فريق   , جعلها اهللا للعالمين  
  ..عليه السالم.. والذين ينتسبون إلي ملته, يؤمنون بالنبوات التي انحدرت من نسل ابراهيم

ونزلت عليه التوراة بشريعتها ـ  , ليهوديةوإذا كان كليم اهللا موسي عليه السالم ـ هو الذي بدأت به ا > 
قد ظهر في القرن الثالـث      .. إذ اليهودية هي شريعة موسي فإن موسي كما يشهد التاريخ ويعرف الجميع           

قد سبق ظهور موسي وظهور .. أي أن بناء العرب اليبوسيين لمدينة القدس ـ يبوسي .. عشر قبل الميالد
  ..يقرب من ثالثة آالف عاماليهودية بسبعة وعشرين قرنا ـ أي بما 

وفيهـا نـشأ   , واذا كان موسي رسول اليهودية ـ كما يشهد التاريخ ويعرف الجميع ـ قد ولد بمصر  > 
, وفي مـصر بعـث موسـي      .. وتربي وتثقف في قصر فرعون بثقافة مصر ولغتها الهيروغليفية        , وتعلم

 يعيشون بمصر منذ قـرون ـ ولغـة    ونزلت عليه التوراة بالهيروغليفية ـ لغته ولغة قومه الذين كانوا 
ـ 4:ابـراهيم ).. وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبـين لهـم  (فرعون الذي أرسل إليه موسي    ..

, إذ العبرية ـ في األصل ـ لهجة من اللهجـات الكنعانيـة    , ويومئذ لم تكن اللغة العبرية قد وجدت بعد
ـ 1250( ـ بقيادة يشوع بن نـون   تطورت وأصبحت لغة بعد غزو بني اسرائيل ألرض كنعان  1200 

واستعمارهم أجزاء من هذه األرض العربية استعمارا استيطانيا ـ بعد إبادة سكان تلك األجـزاء   ) م. ق
  ..التي استعمروها ـ كما تحكي ذلك أسفار العهد القديم

ـ  >   فمعنـي  وإذا كانت أسفار العهد القديم تعترف بأن موسي قد مات ودفن بأرض مصر ـ في سيناء 
وأن توراتـه وشـريعته ال      .. ولم تطأ قدمه أرض فلـسطين     , ذلك أن هذا النبي الكريم لم تر عينه القدس        

  .عالقة لهما بالقدس وال بفلسطين
إذن ماهي حجة الصهيونية ـ وأنصارها ـ علي أن القـدس    : يبرز السؤال, وأمام حقائق هذا التاريخ> 

  !ة الصهيونية؟وعلي أنها العاصمة األبدية للدول, يهودية
وعلي , مدينة القدس , ودون غيرهم , إن عمدة األدلة التي تحتج بها الصهيونية علي امتالك اليهود وحدهم          

والدليل العمـدة ـ   .. إن عمدة األدلة.. وجعلها بيت اليهود وحدهم من دون العالمين, تهويدها واحتكارها
حول ما أسموه وعد اهللا إلبـراهيم ـ عليـه    .. بالعهد القديم.. الذي يقدمونه هو ما جاء في سفر التكوين

األمر الذي يجعل المناقشة المنطقيـة لنـصوص   , السالم ـ بامتالك األرض المقدسة له ولذريته من بعده 
وإن سبيلنا لكشف الحقيقة فـي      .. والفصل بين الهدي والضالل   , هذا الوعد السبيل لتمييز الحق من الباطل      

  !..وإنما كشف ما فيها من تناقضات تدفع بها إلي االنهيار, صوصهذا الموضوع ليست انكار هذه الن
ـ   1 ـ  : يقول.  ـ فالنص األول ـ من هذه النصوص األربعة  : فقال الرب ألبرام ـ بعد اعتزال لوط له 

ألن جميع األرض التـي أنـت تـري         , ارفع عينيك وانظر الموضع الذي أنت فيه شماال وجنوبا وغربا         
ـ أعطيها لك ولنسلك إلي األ فالوعد في هذا النص ـ باألرض التـي يحـدها    ).. 13:14:15تكوين( بد 

  .بصر ابراهيم ـ عليه السالم ـ
وكـان  , واجتاز أبرام في األرض من مكان شـكيم إلـي بلوطـة مـورة    :  ـ أما النص الثاني فيقول 2

 مـذبحا   فبني هنـاك  , لنسلك أعطي هذه األرض   : وظهر الرب ألبرام وقال   , الكنعانيون حينئذ في األرض   
  ).12:7,6تكوين( للرب الذي ظهر له ـ

أي أرض بلوطة مورة ـ حيث  , فالوعد ـ في هذا النص ـ باألرض التي بني فيها إبراهيم مذبحا للرب  
  !.ظهر له الرب ـ فقط الغير
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ـ :  ـ أما النص الثالث فإنه يقول 3 بـل  , ال يدعي بعد اسمك أبـرام : ـ فقال) أبرام( وتكلم الرب معه 
كل أرض كنعان ملكا أبديا ـ تكوين  , وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض عزبتك.. ابراهيميكون اسمك 

17:8,5,3.  
  .فاألرض الموعودة هنا كل أرض كنعان

لنـسلك أعطـي هـذه    : في ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميثاقا قائال:  ـ أما النص الرابع فإنه يقول 4
  .ـ) 15:18تكوين( األرض من نهر مصر إلي النهر الكبير نهر الفرات

التي تكون الدليل العمدة للصهيونية اليهودية في القـدس وفلـسطين وهـي             , تلك هي النصوص األربعة   
ومرة هـي   .. فمرة تجدها حدود بصر ابراهيم    .. نصوص مليئة بالتناقضات في تحديد األرض الموعودة      

  !!اتومرة هي ما بين النيل والفر.. ومرة هي أرض بلوطة مورة.. كل أرض كنعان
فهل تصلح هذه األساطير المتناقضة حجة تواجه حقائق التاريخ ـ الصلبة والعنيـدة ـ التـي تقـول إن      

وأن عروبتها هذه ـ وأيضا قداستها  .. وأن عروبتها تضرب في أعماق التاريخ ستين قرنا, القدس عربية
لزوجه سارة ـ  ـ سابقة علي عصر إبراهيم ـ الذي عاش في أرض كنعان غريبا ال يملك موضع قبر  

إنها الحقائق التي تدحض     !وسابقة علي عصر موسي واليهودية بعشرات القرون؟      .. كما يقول العهد القديم   
  .األساطير واألكاذيب

  7/3/2012، األهرام، القاهرة
  

  !صوراً لنساء مناضالت الجموعحين ترفع  .64
  نهلة الشهال

أنْسانا إياه تالحق االحداث الجسام في      .  إليه هذا العام   لوال هناء الشلبي لما التفتنا    . غداً عيد المرأة العالمي   
بينما االحتفال بالمناسبات المقررة سلفاً يفتـرض نوعـاً   . عالمنا العربي، حيث يتكثف التاريخ ويصطخب  

لوال هناء الشلبي لكنا احتفلنا، ربما، وفي أحـسن الحـاالت، بمـساهمة             . من هناءة البال، وبعض الفراغ    
وكالعادة في مثل هذه الحاالت، لكنا      . ة بكل المقاييس في الحراك الذي يخض مجتمعاتهن       النساء االستثنائي 

. أجرينا جردة بالمنجزات وبالمهمات إلبراز ما تحقق وتعيين ما تبقى، وتحديد الصعوبات المحيطـة بـه               
عـن  وفي أفضل االحوال، لكان من يتوفق منا بتجنب االستعادية التقليديـة المـضجرة اثنـاء الكتابـة                  

الموضوع، ألزم نفسه بتحديد برنـامج أولـوي، وأدوات العمـل المناسـبة لـه، متجـاوزاً بـذا تلـك                     
الشعارات التي تصلح لكل زمان ومكان، فتبدو كمبادئ عامة ينزلق عليها البصر وال تـستوقف               /المطالب

  .العقل، وال االرادة
لصور المرفوعة في ساحات فلسطين،     ا. ولكن هناء الشلبي فرضت وجهها على الثامن من آذار لهذا العام          

التي طبقها على مارلين مونرو ملتقطا المالمح االبرز، ومقدما بـذا روح            » إنديوارهول«تستوحي تقنية   
مـع أن   . الغيفاري، حيث يطغى االحمر واالسود    » البوستر«الشخصية، وتشبه بألوانها وبعض خطوطها      

، الـذي ال    »الجهـاد االسـالمي   «االنتماء الى منظمة    هناء الشلبي متهمة من قبل السلطات االسرائيلية ب       
  !أو أيقونة اليسار» وارهول«يفترض أن هواه يطابق 

اكتوبر الفائت، في صفقة تبادل االسرى الفلسطينيين       / تشرين االول    18في  )  عاماً 28(اطلق سراح هناء    
وهناء من إحـدى  . » للمنطقةتمثل تهديداً«فبراير، بحجة أنها  / شباط 16وأعيد اعتقالها في    . بجلعاد شاليط 

وهي تتشارك في إعادة االعتقال تلـك، مـع خمـسة مناضـلين             . قرى جنين في الضفة الغربية المحتلة     
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وقد . وكانت قبلها قد امضت ثالثين شهراً في المعتقل       . فلسطينيين كانوا هم أيضاً أطلقوا في إطار التبادل       
ئم أثناء اعتقالها، وكذلك فعلـوا مـع أهلهـا، ثـم            انهال عليها الجنود والضباط بالضرب والركل والشتا      

وهي بدأت إضرابها المفتوح عـن      . اخضعوها لدورة إضافية من الضرب أثناء التحقيق معها في المعتقل         
وكـذلك اخوتهـا    )  عامـاً  67 و 65تباعاً  ( شباط أمها وأبوها     23الطعام فور اعتقالها، وانضم اليها منذ       

وقـد انطلقـت حركـة      . ثة أسابيع كاملة على إضراب هناء عن الطعام       لقد مضى إذاً اليوم ثال    . االربعة
تضامن عالمية معها، تطالب بإطالق سراحها، بعدما رفضت هي تسوية تقدمت بها السلطات االسرائيلية              

  .تعد بخفض مدة اعتقالها من ستة أشهر الى أربعة
يل من تشاء وتبقيه قيد االحتجاز      فتلك مدته، حيث توقف إسرائ    . وسر االشهر الستة هو االعتقال االداري     

قابلة للتجديد بشكل غير متناه، فيمضي المعتقلـون فـي ظلـه            ... ، أي بال محاكمة، لستة أشهر     »إدارياً«
سنوات في الحبس، وهو ما تناضل ضده منظمات حقوقية فلسطينية وعالمية، بـل وحتـى إسـرائيلية،                 

حملتها ضد االعتقـال    » أمنستي انترناسيونال «وهكذا، وبمناسبة إضراب هناء، جددت      . بوصفه اعتباطاً 
االداري في إسرائيل، كما تطالب الشبكة االوروبية للدفاع عن حقوق االسرى والمعتقلـين الفلـسطينيين،         

الفلسطينية بمحاسبة الضباط الذين ضربوا هناء، واستدعائهم للـشهادة، وهـو مـا             » الضمير«ومنظمة  
  .رفضته السلطات االسرائيلية

 يوماً، حتى حـصل علـى       66ا تستعيد الشعلة من خضر عدنان الذي أضرب عن الطعام لمدة            وهناء بذ 
واالضراب عن الطعام هو أحـد اسـلحة المعتقلـين          . التزام اسرائيلي بإطالق سراحه في نيسان المقبل      
ياً، وهو يستند الى تقليد نضالي عريق، وإن كان مأساو        . الفلسطينيين، وقد لجأوا إليه مراراً بشكل جماعي      

حيث مات منذ بضع سنوات عشرات المعتقلين االكراد في سجون تركيا، بسبب تعنـت هـذه االخيـرة                  
وقبلهم مات عشرات المناضلين االيرلنديين في سجون الـسلطات البريطانيـة التـي             . ورفضها التنازل 

ـ     . اختارت هي األخرى ممارسة التعنت الكامل وسياسة كسر الشوكة واالرادة          ردي وهـا اإلضـراب الف
  .الطويل يدخل في مفردات النضال الوطني الفلسطيني

ولكن، هل يتخذ الثامن من آذار وجه هناء هذا العام لمجرد أنها امرأة مناضلة، ومن الضروري التضامن                 
معها؟ بل يذهب االمر أبعد من ذلك، فهناء تمثل جيالً جديداً من المناضالت، يخاطب عملهن ومـسارهن                 

يقْبله المجتمع ويفخر به، وال يعتبر ما تُقدم عليـه          . لفئة التي ينتمين إليها فحسب    مجتمعهن بأكمله وليس ا   
تلك النساء محرجاً، بل مداناً ألنه يعرضهن لمخاطر الضرب والتحقيق من قبل الرجال، واالعتقال فـي                

 تفترض القيم المسيطرة أنه ال يصح تعريض النساء لهـا، ففيـه ثلـم             » بهدلة«المخافر والسجون، وهي    
بالمعنى التقليدي الشائع، وفيه خصوصاً تشارك في المسؤولية عن الشأن العام، الذي كـان              » الشرف«لـ

تعريفه حتى اليوم يحصره في نطاق اهتمام الرجال، ويحصر النساء في الحيز الخـاص، وفـي أفـضل                  
والتبـرع  (ر  االحوال في مساندة المجال االول بأعمال نسائية تعريفاً، كاإلسعاف واإلطعـام وشـد األز             

  .وكانت قلة من النساء يتخطين ذلك، معظمهن يساريات، فيكن شاذات!). بتنظيف المقرات
وثمة العديد من المؤشرات على تبدل في هذا، لعله واحد من الخاصيات المميزة التي طرحتها انتفاضات                

لون صـور توكـل     فقد خرج اآلالف في صنعاء يحم     . المجتمعات العربية الجارية ضد االستبداد والظلم     
العـادي،  » الـشعب «كانوا رجاالً، وكان مظهر معظمهم يوحي بأنهم ينتمون الى          . كرمان حين اعتقلت  

فاكتظت ساحة التغيير بهؤالء، يقبضون     . أو طالب جامعات  » أفندية«وأنهم فقراء وأبناء عشائر، وليسوا      
تلت منبر الخطابة في تلـك      وحين أطلق سراحها، اع   . على صور توكل باليدين ويرفعونها فوق رؤوسهم      
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وهناك عشرات الظواهر المشابهة في العالم العربـي، لنـساء          . الساحة العامة، وصفق وهتف لها هؤالء     
شاركن في انتفاضات مجتمعاتهن كل يوم، حتى استشهدت منهن من استشهدت، وجرحت المئات واعتقلن              

  !يا لنون النسوة هنا. وعذبن، ولكنهن لم يرتدعن
 يلغي ذلك االنخراط في الشأن العام، والحضور الفعال في الهمـوم المجتمعيـة والوطنيـة،      وبالطبع، فال 

وبالمناسـبة،  . بوصفه مسؤولية النساء أيضاً، شطر النضال من أجل مطالبهن وحقـوقهن المخـصوصة            
هـو  فاإلقرار بها، ووضعها في التنفيذ، ليس انتصاراً لنسوية ما، بمعنى الغلبة أو بمعنى القطاعية، بـل                 

  .خطوة جبارة باتجاه أنسنة المجتمعات، بما هو ارتقاء لها حين تتخلص من الظلم والتمييز
وتقود هناء الشلبي، بإضرابها عن الطعام تنديداً باالحتالل االسرائيلي وتدابيره، وجهاً أساسياً ومهماً مـن               

ولذا فهـي   . رار العالم أوجه النضال الفلسطيني، وتستدعي تضامن مجتمعها بكل فئاته معها، وتضامن أح          
  .تستحق أن يهدى إليها عيد المرأة هذا العام

  7/3/2012، السفير، بيروت
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  ساري حنفي

في ندوة حول مرحلة االنتقال الى الديموقراطية في ظل الثورات العربية، نظمت في الجامعة االميركيـة                
تحدثت ميشيل باشوليه، الرئيسة السابقة لجمهورية تـشيلي،        ) 2012يناير  /  كانون الثاني  18(ي بيروت   ف

 كشرط من شروط الـدكتاتور      1978كيف ان البرلمان التشيلي اضطر الى اصدار قانون العفو العام في            
القانون العفو  «ون  أوغستو بينوشيه آنذاك لتخليه عن السلطة، ولكن هذا القانون اصبح كما يسميه المؤرخ            

، فلقد رفض القضاة استخدامه، باتباعهم كثير من المهارات في تجنبه والتحايل عليـه، كـون مـا                  »العام
لقد ساعد القضاة   . فرضه هو المنطق السياسي لالنتقال للديموقراطية ضد المنطق األخالقي لمفهوم العدالة          

نسان من قبل اآلمرين والجالدين في نظام       مجتمع مدني وأهلي حي يكافح الحصانة عن منتهكي حقوق اإل         
  .بينوشيه

وانا استمع الى باشوليه، شعرت بمرارة كيف ان الالجئين الفلسطينيين في لبنان ليسوا فقط ضحية قوانين                
جائرة، وانما ايضاً لمهارة وحذلقة وبراعة الكثير من البيروقراطيين والسياسيين اللبنـانيين فـي كيفيـة                

 بسرعة إن كانت غابنة لهم، وعدم تطبيقها في حال أنها تحـسن وضـعهم، ولنأخـذ                 تطبيق هذه القوانين  
  :بعض األمثلة

 وبعد كثير من التردد والسجال الحاد بـين األحـزاب الـسياسية اللبنانيـة               2010) أغسطس( آب   7في  
 قـوى   المختلفة، صوت البرلمان بالمصادقة على قانون تسهيل عمالة الالجئين الفلسطينيين، وقد أصرت           

بين األحـزاب   » اإلجماع« آذار ذات األكثرية بأن يمسخ النص األولي ليرضي الجميع ويحوز على             14
وال يتناول هذا القانون المشكلة األساس التي تواجه الكثير من الالجئين، وهي مشكلة             . البرلمانية المختلفة 

 أن القانون المعدل عبارة عـن       والحال. عدم السماح لهم بممارسة مهن حرة، كالطب والقانون والهندسة        
وقد .  مهنة لها نقابة، خالفاً لألجانب     30مأسسة للتمييز، إذ يحول بين الفلسطينيين وممارسة ما يزيد على           

سمى طالل سلمان العملية بقوننة الغبن، وصخر ابو فخر بالصدقة، كونها امتصت اللحظـة الحاسـمة،                
 فالقانون مليء بالتناقضات الداخلية، وال يمكن تطبيقه مـن دون           وقدمت حالاستنسابياً في يد وزير العمل،     

وقد لعب وزير العمل آنذاك بطرس حرب دوراً أساسياً في تغيير نص            . مراسيم اجرائية من وزارة العمل    
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مسودة القانون التي طرحها الحزب االشتراكي بشكل ال يستفيد منه الفلسطيني العامـل، ووعـد وقتهـا                 
عبد اهللا بأنه سوف يعوض الالجئين الفلسطينيين بمرسوم وزاري إجرائي يجعل تطبيقـه             السفير عبد اهللا    

رغـم وعـده بعـض    (وبعده جاء الوزير شربل نحاس ليستمر في المماطلـة       . سهالً، لكنه أخلف بوعده   
، ليـصدر   2012) فبرايـر ( شباط   23حتى آخر يوم من وزارته في       ) المسؤولين الفلسطينيين واألونروا  

اراً لتنظيم آلية منح إجازة العمل لألجراء الفلسطينيين في لبنان، اي بعد سنة ونصف من اصدار                أخيراً قر 
  .القانون

وقد سررت كثيراً لذلك، وقمت في اليوم نفسه بإرسال رسالة إلى دائرة شؤون التوظيف فـي الجامعـة                  
عداً لالجئـين   االميركية في بيروت إلعالمهم بالمرسوم االجرائي، لعل ذلـك يـسمح مـن اآلن فـصا               

الفلسطينيين ان يعملوا بعقود قصيرة األمد، كباحثين مساعدين مثالً، وبدأت أيضاً باالتصال لدعوة الوزير              
ولكن فرحتي لـم تطـل،      . نحاس إللقاء محاضرة في الجامعة، وهي طريقة ما لشكره على هذا االصدار           

دأت أبواق اليمـين بـالتحرك ضـد        حيث رفض مدير عام الديوان في وزارة العمل توزيع القرار، كما ب           
استصدار القرار الوزاري، حيث أصدر المكتب السياسي لحزب الكتائب بياناً يدينه، وتبعته تـصريحات              

. »غير دسـتوري  «من بعض صقور الرابطة المارونية قائلين إنهم سيطعنون بالمرسوم اإلجرائي كونه            
  .ليجمد قرار سلفهوانتهى االمر ان جاء وزير العمل الجديد سليم جريصاتي 

، الذي منـع فيـه   2001) مارس( آذار   20 في   296أما المثال الثاني الذي سأستحضر، فهو القانون رقم         
الالجئون الفلسطينيون من امتالك عقارات سكنية او تجارية في لبنان، كما منع هذا القانون الالجئين من                

  .2001ية قبل توريث عقار بوصية، ولو كان التملك قد حصل بصورة قانون
، قـام الـسياسيون     )وهو التوصيف الذي استخدمه وليـد جنـبالط لـه         (ورغم ان هذا القانون عنصري      

والبيروقراطيون ليس فقط بتطبيقه بحذافيره، ولكن ايضاً بمنع أي إدارة عقارية من تمليك أي شخص إن                
  .كان أحد اقاربه المباشرين فلسطينياً

اً يمينياً محافظاً وعنصرياً في لبنان، تمثله سلطات وسياسيون في كل           ذكرت في مقالة سابقة ان هناك تيار      
وهو يرى بكل قدراته ومهاراته ان اي تحسين لوضع الفلسطيني خطوة نحـو       . االحزاب بدرجات متفاوتة  

  .التوطين، وأي دور للدولة مؤامرة إللغاء األونروا
يروقراطية أو غير حكوميـة متواطئـة       نحن اذاً امام تعاضد بين أكثرية تشريعية عنصرية ومؤسسات ب         

ويتضاعف التمييز المؤسساتي بتمييز مجتمعي صارخ، بما في ذلك ضمن          . بشكل نشيط أو بصمتها القاتل    
ويمكننا مثالً، أن نتساءل لماذا رفض بعض منظمات حقوق االنسان اللبنانيـة            . مؤسسات المجتمع المدني  

  ؟2009) يونيو(االقتصادية لالجئين في حزيران -تماعيةالتوقيع على بيان مسيرة الحقوق المدنية واالج
اليوم، وريح الثورات تهب على الدول العربية كافة، ومعها نتحدث عن العدالة االنتقالية، يقوم المجتمـع                
اللبناني بطرفه اليميني باستخدام المهارات البالغية والعملية كافة إللغاء أي مفهوم أخالقي او قـانوني او                

في هذا البلـد    . لة اجتماعية لالجئين العرب الذين يعيشون في كنف بلد عربي منذ ثلثي قرن            سياسي لعدا 
، )من يقف منا على اشارة مروريـة؟      (الذي تنتهك فيه معظم القوانين االقتصادية واالجتماعية والمرورية         

لقوانين »  جداً الدقيق«يقوم القضاة والمستشارون من الوزارات باستخدام كل خبراتهم للتطبيق الحرفي و            
  .العمل، بحيث تُمنع على الفلسطينيين االستفادة من اي قانون او مرسوم يمكن ان يحسن وضعهم

لماذا لم ترفض البيروقراطية اللبنانية تطبيق القوانين الجائرة كما فعل القضاة التشيليون، في مـا يتعلـق                 
بل عدة عقود الخطيئـة الكبـرى بـدعمهم         بقانون العفو؟ هل يمكن تفسير ذلك بأن الفلسطينيين ارتكبوا ق         
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نصف اللبنانيين ضد النصف اآلخر وأصبحوا طرفاً في الحرب األهلية؟ ولكن لماذا يعاقـب الفلـسطيني                
 على أخطاء آبائه؟ اليس ذلك انتهاكاً للمبادئ االساسية لحقوق االنسان؟ وهـل ذلـك    1990الذي ولد منذ    

: ن ضد الفلسطينيين السنة؟ أعتقد ان في ذلك تبسيطاً شـديداً          بسبب القطبية الطائفية، بحيث يقف المسيحيو     
فهناك من السنة والشيعة من هم ضد إعطاء الفلسطيني حق العمل والتملـك، أو علـى األقـل يكونـون        

اذاً هناك تحليل طبقي يجب األخذ بـه بعـين          . صامتين أو مسرورين الستغالله في سوق العمل السوداء       
  .االعتبار

مـن  . لفلسطيني على حق العمل، كما في سورية، خطوة نحو التـوطين؟ طبعـاً ال             هل يعتبر حصول ا   
يستخدمون فزاعة التوطين هم الذين يبدأون دائماً بمقوالت عن حبهم لفلـسطين او عـدائهم لإلمبرياليـة                 

وكأنهم يقولـون لنـا إن      . والصهيونية ووقوفهم مع تحرير كامل التراب العربي، وال ننسى القدس طبعاً          
 فلسطين يتم فقط عن طريق سحق فلسطينيي لبنان وتهجيرهم، وذلك بمـنعهم مـن حـق العمـل               تحرير
  .والتملك

 7/3/2012، الحياة، لندن
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