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  وسوريا لتبرير ضرب غزةيران إالعدو الصهيوني يحاول ربط حماس بحزب اهللا و: الزهار .1
 :محمود الزهار في تصريحات خاصة لوكالة فارس. قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس د: غزة

إن كثير من وسائل اإلعالم التي يقودها الصهاينة يلفقون ادعاءات بأسماء قيادات حركة حماس على "
  ."مواضيع عدة لهم فيها مآرب

قول على لساني في صحف أجنبية، وها هي اليوم تلفق هذه الصحف أنه سبق وأن تم الت" :وأضاف قائالً
  ."على لسان الدكتور صالح البردويل تصريحات جديدة

ن البريطانية بأن حركة حماس لن تتدخل فيما لو جرت اوعقب الزهار على ما نشرته صحيفة الغاردي
متلكه من آلة إعالمية يحاول إن الكيان الصهيوني بما ي" :حرب بين الكيان الصهيوني وإيران، قائالً

بادعاءاته على قيادات حركة حماس ربط حركة حماس على أنها جزء من التحالف الشيطاني، كما 
يسمونه، والمتمثل في حزب اهللا وإيران وسوريا، لتبرير عدوانه على قطاع غزة دون أن يكون رد فعل 

التي يقف خلفها الصهاينة، وأنه من من الواجب أن نحذر من هذه الوسائل اإلعالمية " :وقال. دولي
  ."المفترض أن ال نناقش هذه السياسات وتبقى مرهونة في وقتها

أن موقف حركة حماس من أي عدوان صهيوني سيكون الرد بكل قوة سواء صاحب " :وأوضح الزهار
ي ، وف2006هذا العدوان حرب على إيران أو لم يصاحبها، موضحاً أن الكيان الصهيوني شن في عام 

 حربين على غزة، ودافعت حركة حماس عن شعبها، وأنها لن تتأخر لحظة في 2008/2009شتاء 
  .الدفاع عن شعبها في أي عدوان آخر

" إسرائيل"نحن ال نعتقد أن :" وبخصوص إمكانية نشوب حرب بين الكيان الصهيوني وإيران، قال الزهار
ض األمريكي بعد خروجها بفشل ذريع من سوف تقوم باالعتداء على إيران لعدة أسباب، منها الرف

وأن المصالح األمريكية في ظل أجواء االنتخابات غير مناسبة، وأخيراً أن الرد . "العراق وأفغانستان
  .اإليراني سوف يكون قاسياً على المصالح األمريكية والعدو الصهيوني

  7/3/2012وكالة فارس، 
  

  س الحكومة كإجراء استثنائي مؤقت وافق على أن يرأ الرئيس عباس :منظمة التحرير .2
 شددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في ختام اجتماع لها برئاسة الرئيس محمود :رام اهللا

عباس على أهمية استئناف الجهود مع جميع األطراف العربية والدولية لضمان إطالق عملية سياسية 
 كأساس لحل 1967 بجميع أشكاله واالعتراف بحدود تقوم على األسس التي تتضمن وقف االستيطان

 انه ستقوم بعدد من الخطوات واإلجراءات السياسية التي تخدم هذه األهداف خالل إلىالدولتين، مشيرة 
  الفترة المقبلة

 اللجنة على إن الحكومة الجديدة يجب أن تكون مستقلة ومهمتها مؤقتة تبدأ مع أكدتمن جهة ثانية فقد 
تخابات وتنتهي مع انتهاء االنتخابات، والتسجيل لالنتخابات في غزة مع الضفة هو نقطة تحضير االن

  .البداية
 في هذا الصدد االلتزام باتفاق القاهرة والدوحة إلنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، ولذا وأكدت

خير في القاهرة بحضور جميع تدعو اللجنة التنفيذية إلى تطبيق ما تم التوصل إليه في اللقاء القيادي األ
 الماضي، والذي ينص بوضوح على البدء في التحضير لالنتخابات 2012-2-22قادة الفصائل يوم 

الخاصة بالرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني من خالل مباشرة لجنة االنتخابات في تسجيل 
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اء التسجيل واالتفاق على موعد إجراء الناخبين، وتشكيل حكومة برئاسة الرئيس عباس بالتزامن مع انته
  .االنتخابات

إن مهمة هذه الحكومة االنتقالية المرتقبة هي مهمة مؤقتة لإلشراف على االنتخابات، ولهذا فإنها "وقالت 
ستكون حكومة كفاءات مستقلة، ولذلك أيضا وافق الرئيس محمود عباس على أن يرأس الحكومة كإجراء 

تجاوز فترة والية الحكومة الجديدة عدة أشهر، وهي مدة التحضير لالنتخابات استثنائي مؤقت، بحيث ال ت
  ".وأجراءها
 البدء الفوري في تسجيل الناخبين كمفتاح ونقطة إلىانطالقا من ذلك كله تدعو اللجنة التنفيذية "وأضافت 

 في قطاع غزة انطالق للبدء في هذه العملية كلها، وعلى لجنة االنتخابات المركزية أن تباشر عملها
إضافة إلى الضفة الغربية بما فيها القدس، كما أنه على الجميع تسهيل هذه العملية وعدم عرقلتها تحت 

  ".أية ذريعة أو حجة أو وضع اشتراطات ومطالب جديدة
  8/3/2012القدس، القدس، 

  
  " عمانلقاءات"الخيارات بعد فشل  يبحث مع وزير الخارجية األردني عباس .3

وزير الخارجية األردني ناصر جودة مع في رام مع بحث الرئيس محمود عباس : محمد يونس –رام اهللا 
اهللا أمس الخيارات الفلسطينية للمرحلة المقبلة بعد فشل جوالت عمان االستكشافية في إحداث تقدم يقود 

  . المفاوضاتإلى العودة إلى
مع الرئيس عباس مضمون الرسالة التي  إن الوزير األردني بحث "الحياة"وقال مسؤولون فلسطينيون لـ 

.  رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو في األيام المقبلة، والتداعيات المحتملةإلىسيوجهها األخير 
  . التي اقترحها المبعوث الخاص للجنة الرباعية الدولية توني بلير"الحزمة"كما بحث معه أيضاً اقتراحات 

مشترك مع رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات وقال جودة في مؤتمر صحافي 
 أرضية كافة في محاولة لخلق األطراف يواصل إجراء االتصاالت مع األردن"عقب اللقاء مع عباس، إن 

الجهد " جودة أن وأضاف. "مناسبة الستئناف المفاوضات المتوقفة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي
من أجل العمل على جسر الهوة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، وستواصل المملكة األردني مستمر 

  ."هذا الجهد وبحثه مع مختلف األطراف لتأمين الظروف المواتية الستئناف المفاوضات
واهم من يعتقد أن أحداً يمكنه تغييب القضية الفلسطينية عن المشهد، والحق الفلسطيني غير ": وأضاف

  ."للمناقشة أو المساومة، فموقف األردن هو ذاته الموقف الفلسطينيقابل 
 أننعلم ":  المفاوضات، وقالإزاء مع الموقف الفلسطيني األردنيوأعلن جودة عن تطابق الموقف 

 الجانب، وان االستيطان غير شرعي، ولكن التنسيق مهم في المرحلة أحادية بإجراءات تقوم إسرائيل
  ." متطابق تماماً مع موقف السلطة الفلسطينيةردنياألالمقبلة، والموقف 

وزير الخارجية " أن، مضيفاً "إن المصالح الفلسطينية األردنية واحدة"من جانبه، قال صائب عريقات 
 الجهود األردنية لم أنوأكد . "األردني نقل إلى الرئيس عباس موقف األردن الداعم للقضية الفلسطينية

الجهد األردني لم يفشل، وكان واضحاً منذ البداية "وقال إن . االستكشافية السابقةتفشل مع انتهاء الجلسات 
  ."، وال تزال هذه الجهود تبذلاستكشافيةانه يقوم بلقاءات 
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 بوقف إسرائيللم يكن يوماً ضد المفاوضات، وإنما مع التزام " الموقف الفلسطيني أن إلى عريقات وأشار
وتعثرت . "هذه ليست شروطاً وإنما التزامات": وقال. "1967 العام االستيطان واالعتراف بأساس حدود

  .2010) سبتمبر (أيلول والفلسطينيين منذ اإلسرائيليينمحادثات السالم بين 
  8/3/2012الحياة، لندن، 

 
  تشكل نموذجا للصمود والتضحية األسيرة شلبي :فياض .4

سلطة الوطنية على مواصلة جهودها سالم فياض، أمس، تصميم ال. أكد رئيس الوزراء د: رام اهللا
  .ونضالها من اجل بناء دولة القانون والمواطنة، المطبقة على الجميع وخاصة النساء

 حشد من النساء في قاعة مجلس الوزراء خالل مهرجان خطابي نظمه أماموحيا فياض خالل كلمة ألقاها 
مي، أمس، نساء فلسطين بهذه المناسبة االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بمناسبة يوم المرأة العال

، مؤكدا استمرار العمل من اجل ضمان حقوق النساء الكاملة، من منطلق القبول التام واإلنسانيةالوطنية 
  .بأن مساواة النساء هو حق طبيعي للمرأة

 إنها:  هناء شلبي، وقالاألسيرة المتواصل عن الطعام الذي تخوضه اإلضرابواشار بهذا الشأن الى 
  . تشكل نموذجا للصمود والتضحيةإنها. تقاوم انتصارا لحقها في الحرية والكرامة

 للعامالت ومساواتهن في ظروف العمل وتصحيح لألجور األدنى نعمل من اجل ضمان الحد إننا: وقال
  . الواحد للعمل المماثللألجر، وصوال األجور

  8/3/2012األيام، رام اهللا، 
  

   " الدوحةإعالن"نب الحديث حول تشكيل حكومة التوافق الوطني وفق عباس يتج": القدس العربي" .5
 بأن الرئيس األربعاء "القدس العربي" مصادر فلسطينية رسمية لـأكدت: وليد عوض -رام اهللا 

الفلسطيني محمود عباس ما زال يتجنب بل يرفض الحديث حول تشكيل حكومة التوافق الوطني وفق 
  .ئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل الدوحة الذي وقعه مع رإعالن

 "القدس العربي" يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لـأبو الدكتور واصل أوضحومن جهته 
 لحجم إدراكه بأن قرار عباس عدم الحديث حول تأخر تشكيل الحكومة لغاية اآلن يأتي من األربعاء

 حجم التصريحات التي صدرت عن قادة بحماس لىإالخالفات داخل حماس حول تلك الحكومة، منوها 
  . الدوحة الذي ينص على تولي عباس رئاسة الحكومةإلعالنتعبر عن اعتراضها ورفضها 

 تشكيل هذه الحكومة أمامهذا االعتراض يشكل عقبة رئيسية " "القدس العربي" يوسف قائال لـأبو وأضاف
 القيادي الفلسطيني بمشاركة حماس لإلطار تم مؤخرا  انه في اجتماع القاهرة الذيإلى، مشيرا "المستقلة
كان واضحا ' كان الخالف واضحا بين قيادات حماس حول تشكيل تلك الحكومة، وقال اإلسالميوالجهاد 

 الرئيس فرصة أعطيانه من الصعب جسرة الفجوة والخالف بين قيادات حماس حول تلك الحكومة لذلك 
  ." تشكيل هذه الحكومةأماملتذليل العقبات  من اجل المزيد من المشاورات أخرى
 انه يتجنب الشروع في إال لرفضه الحديث حول تشكيل الحكومة إضافة يوسف بان عباس أبو وأكد

 مشاورات من اجل تشكيل هذه الحكومة إجراءالرئيس يتجنب كذلك "حوارات لتشكيل تلك الحكومة، وقال 
ا واضح من خالل التصريحات الصادرة عن بعض كون الخالف لم ينته حتى اآلن داخل حماس، وهذ

  ."قادة حركة حماس
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ومن جهتها أكدت حركة فتح أن مسألة تشكيل حكومة التوافق برئاسة عباس ستبقى معطّلة إلى حين 
سماح حركة حماس للجنة االنتخابات المركزية بممارسة نشاطها في قطاع غزة، وتحديث السجل 

  .بات الرئاسية والتشريعية االنتخاإلجراءاالنتخابي تمهيدا 
  8/3/2012القدس العربي، لندن، 

  
  مطالب في رسالة عباس إلى نتنياهوأربعة ": الوطن أون الين" .6

بدأت القيادة الفلسطينية سلسلة اجتماعات لوضع اللمسات األخيرة على :  عبد الرؤوف أرناؤوط- رام اهللا
اس إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين الرسالة المزمع أن يوجهها الرئيس الفلسطيني محمود عب

  .نتنياهو خالل األيام القريبة المقبلة
أوال، قبول الحكومة اإلسرائيلية "إن الرسالة ستتضمن المطالب التالية " الوطن"وقالت مصادر مطلعة لـ
ا، وقف ، مع إمكانية تبادل طفيف لألراضي متساو بالقيمة والمثل، ثاني1967بمبدأ الدولتين على حدود 

النشاطات االستيطانية بما يشمل القدس الشرقية، ثالثا، اإلفراج عن المعتقلين وخاصة هؤالء الذين اعتقلوا 
، واحترام 2000، رابعا، إلغاء كافة القرارات التي اتخذتها الحكومة اإلسرائيلية منذ عام 1994قبل عام 

قات الموقعة وااللتزامات الدولية قائما من الطرف االتفاقات الموقعة، إذ ال يجوز أن يبقى االلتزام باالتفا
الفلسطيني فقط حيث ترفض إسرائيل حتى االعتراف بالتزاماتها، فالسلطة لم تعد كما اتفق عليه وهذا ال 

  ".يمكن أن يستمر
من غير ذلك سوف نسعى للتطبيق الكامل والشامل للقانون الدولي حول صالحيات "وتضيف الرسالة

  ". في كافة األراضي الفلسطينية المحتلة"إسرائيل"االحتالل ومسؤوليات سلطة 
  8/3/2012الوطن أون الين، السعودية، 

  
   فياضإلسقاطمستمرون في العمل : "2005لجنة تعيينات " .7

، رامي أبو كرش أنهم سيواصلون فعالياتهم 2005أكد الناطق باسم لجنة تعيينات : محمد جاسر - غزة
  . رام اهللا، في حال لم تستجب األخيرة لمطالب اللجنة المشروعة والعادلة حكومة إسقاطوأنشطتهم حتى 

، األربعاء، أن تواصل مع القياديان في "فلسطين أون الين"وأكد أبو كرش في تصريح صحفي خاص بـ
حركة فتح بغزة زكريا اآلغا وآمال حمد، إليصال الرسالة اإلنسانية والضغط على حكومة فياض 

  .  ألف عائلة مظلومة13 ينصف للخروج بقرار عادل
اإلضراب عن الطعام مفتوح لحين حل الملف وإعادة الرواتب المقطوعة للموظفين منذ : "وأضاف

، بوقف 2005وطالب الناطق باسم تعيينات  ".  سنوات الماضية5االنقسام الفلسطيني منذ ما يقارب 
إلضراب مستمر لحين استجابة حكومة رام ، مبيناً أن فترة ا"القذرة"سياسة قطع الرواتب التي وصفها بـ

  . اهللا لمطالبنا المشروعة
  7/3/2012فلسطين أون الين، 

  
  وفود عربية تلبي دعوة عباس لزيارة القدس : أبو ردينة .8

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة مساء أمس األربعاء أن وفوداً عربية ): د ب أ(
تلة واألراضي الفلسطينية بعد الدعوة التي وجهها الرئيس الفلسطيني محمود ستزور مدينة القدس المح
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وقال أبو ردينة في بيان إن الوفود ستشمل . عباس خالل مؤتمر القدس الدولي في قطر قبل أسبوعين
دعماً ألهلها "وأضاف أن هذه الزيارات تأتي  .دول البحرين وقطر وتونس واألردن ودوالً عربية أخرى

 وتأكيداً لعروبة القدس وأن قضية القدس ليست فلسطينية فقط بل تهم كل العرب والمسلمين ولصمودهم
  ."والمسيحيين في العالم

ولم يحدد أبو ردينة موعداً لهذه الزيارات التي ستعد سابقة من نوعها في ظل الجدل الذي يعترض زيارة 
  .     "سرائيلإ"العرب والمسلمين إلى القدس باعتبار أنها تشكل تطبيعاً مع 

  8/3/2012الخليج، الشارقة، 
  

 البرغوثي يدعو الستنهاض حملة دولية للتضامن مع األسيرة الشلبيمصطفى  .9
، مصطفى البرغوثي، إلى استنهاض حملة "المبادرة الوطنية الفلسطينية"دعا أمين عام حركة : رام اهللا

لبي، التي تخوض إضراباً مفتوحاً عن دولية واسعة النطاق للتضامن مع األسيرة الفلسطينية هناء الش
 .الطعام منذ ثالثة أسابيع

في مسعى إلنقاذ حياة الشلبي "وشّدد البرغوثي، على ضرورة التحّرك العاجل واستنهاض الجهود الدولية 
والضغط على الحكومة اإلسرائيلية لضمان اإلفراج عنها قبل أن تدخل مرحلة الخطر بسبب تدهور 

 ".وضعها الصحي
  7/3/2012رس، قدس ب

  
  المقبلمايو/ أبو عرفة حتى أيارالوزير طوطح و النائب محكمة إسرائيلية تؤجل النظر في قضية .10

، النظر في قضية النائب المقدسي محمد طوطح ووزير )7/3(أجلت محكمة إسرائيلية، األربعاء : رام اهللا
 .المقبل) مايو(القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة حتى شهر أيار 

أن قرار المحكمة المركزية اإلسرائيلي في مدينة القدس " قدس برس"وذكر المحامي فادي القواسمي لـ
بتأجيل النظر في قضية طوطح وأبو عرفة، جاء استجابة لطلب النيابة العسكرية اإلسرائيلية، التي طلبت 

دار الئحة االتهام المقدمة ذلك لعدم كشف األدلة السرية التي استندت عليها المخابرات اإلسرائيلية في إص
 .بحق النائب المقدسي والوزير السابق

  7/3/2012قدس برس، 
  

  قطاع الشمال وزارة الداخلية في حكومة غزة تستنكر التوغل اإلسرائيلي  .11
 شمال قطاع غزة في بيان التوغل اإلسرائيلي استنكرت وزارة الداخلية في حكومة): أ ف ب( – الحياة
ءات اإلسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومواصلة  واستمرار االعتداغزة

  ."غير مبرر"واعتبرت التوغل . عمليات القتل والقصف واستهداف المواطنين
وحملت الوزارة سلطات االحتالل المسؤولية الكاملة عن التصعيد العسكري ضد القطاع، معتبرة أن هدفه 

وطالبت الوزارة  .ومحاولة التنغيص على المرضى وذوي الحاجاتتعكير أجواء المصالحة الفلسطينية 
المؤسسات الحقوقية واألطراف العربية والدولية كافة بالتدخل من أجل وضع حد للتصعيد اإلسرائيلي 

  .المتكرر، ومطالبة االحتالل بوقف جرائمه ضد البشر والحجر والشجر في قطاع غزة
  8/3/2012الحياة، لندن، 
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  طينية تطالب تل أبيب بتسليمها خرائط األلغام المنتشرة في الضفةالسلطة الفلس .12

حملت السلطة الفلسطينية سلطات االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الطفلين : رام اهللا
، وإصابة ثالثة آخرين، جراء انفجار قذيفة من ) عاما13(وحمزة جرادات )  عاما12(زايد جرادات 
  . االحتالل في بلدة سعير بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربيةمخلفات جيش

نسخة عنه أن األجهزة األمنية في " قدس برس"في بيان صحفي وصل " المركز اإلعالمي الحكومي"وأكد 
مدينة الخليل شكلت لجانًا للتحقيق في ظروف الحادثة، وأظهرت نتائج التحقيق الصادر عنها اليوم أن ما 

وطالبت السلطة .  ملم من مخلفات جيش االحتالل62من عيار " هاون"نفجار قذيفة جرى كان بفعل ا
بالتدخل الفوري إلجبار إسرائيل على التوقف عن القيام بتدريبات عسكرية في مناطق "المجتمع الدولي 

  .الضفة الغربية المحتلة وعلى مقربة من مراكز الحياة الفلسطينية
تسليمها خرائط حقول األلغام المنتشرة في عدة مناطق في الضفة ب"وطالبت السلطة سلطات االحتالل 

  ".الغربية، والتي تسببت بوقوع حوادث وفاة وإصابات في صفوف المواطنين
  7/3/2012قدس برس، 

  
  انطالق حملة القدس عاصمة فلسطين في نيودلهي .13

لفعاليات المجتمع المدني  اجتماع أمسعقد في مقر سفارة دولة فلسطين في العاصمة الهندية، : رام اهللا
وحضر . والنشطاء السياسيين، لوضع اللمسات األخيرة لحملة من أجل القدس الشرقية كعاصمة لفلسطين

  .االجتماع عدد من الشخصيات الهندية والسفراء العرب
أحمد . وتحدث سفراء فلسطين عدلي صادق، والكويت سامي محمد السلمان وجامعة الدول العربية د

مرحبين بالنشطاء الهنود، باسم الرئيس محمود عباس ومجلس السفراء العرب وجامعة الدول الوحيشي، 
  .العربية

  8/3/2012األيام، رام اهللا، 
  

   الحكومة بيد الرئيس عباستشكيلمسألة : حماس .14
مسؤولة عن تعطيل تنفيذ " حماس"نفى المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري أن تكون : لندن

  .د أن أمر تشكيل الحكومة بيد رئيس السلطة محمود عباسالمصالحة، وأك
ّن إ"جمال محيسن قال فيها " فتح"جاء ذلك ردا على تصريحات أطلقها عضو اللجنة المركزية لحركة 

" حماس"مسألة تشكيل حكومة التوافق برئاسة الرئيس محمود عّباس ستبقى معطّلة إلى حين سماح حركة 
بممارسة نشاطها في قطاع غزة، وتحديث السجل اإلنتخابي تمهيداً إلجراء للجنة اإلنتخابات المركزية 

  ".اإلنتخابات الرئاسية والتشريعية
هذا الكالم ليس له أي معنى وال عالقة له " ":قدس برس"وقال أبو زهري في تصريحات خاصة لـ 

م محيسن صحيحا بأن بالحقيقة، ولسنا معنيين بالدخول في سجاالت إعالمية ال مبرر لها، وإذا كان كال
عباس ال يربط بين تشكيل الحكومة وإجراء االنتخابات، فعليه أن يبدأ باجراءات تشكيل الحكومة وفق 

  ".اآلليات المتفق عليها
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لدراسة " فتح"قد طلبت مهلة من حركة " حماس"ونفى القيادي في حركة حماس مشير المصري أن تكون 
على أن يدها ممدودة لتنفيذ المصالحة، كما تم االتفاق " حماس "الموقف من تشكيل الحكومة، وجدد تأكيد

  .عليها في القاهرة والدوحة دون شروط مسبقة
أن حماس تنظر إلى المصالحة الوطنية كخيار " قدس برس"وأوضح المصري، في تصريحات خاصة لـ 

،  وبالتالي الكرة في ليس على مناصب بدليل أنها أعطتها كل المناصب" فتح"إستراتيجي، وأن خالفها مع 
ملعب الرئيس محمود عباس، فهو المكلف بتشكيل الحكومة، وهو لم يبدأ في مشاورات تشكيل الحكومة 

ومن هنا نقول إن الباب مفتوح لعباس لتشكيل الحكومة دون شروط مسبقة ". ولم يعرض علينا أية تشكيلة
  ".ودون التهرب من استحقاقات المصالحة

  7/3/2012قدس برس، 
   

   أي ترتيبات جديدة بين فتح وحماس بشأن تشكيل الحكومةتوجدال : األحمدعزام  .15
لحوار المصالحة الفلسطينية عزام األحمد عدم وجود ترتيبات جديدة " فتح"أكد رئيس وفد حركة : رام اهللا 

 بعد "حماس"بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، وأن حركته بانتظار رد " حماس"و" فتح"حتى اآلن بين حركتي 
أن طلبت مهلة أسبوعين لتحديد موقفها من الحكومة المقبلة، وأكد ان هذه المهلة تنتهي غدا الخميس 

)8/3.(  
" فتح"الرسمية، أن " صوت فلسطين"إلذاعة ) 7/3(وأوضح األحمد في تصريحات له اليوم األربعاء 

  .ستحدد الخطوة المقبلة بشأن تشكيل الحكومة بعد انتهاء هذه المهلة
موضحا أن  لالجتماع والتشاور فيما يتعلق بموضوع الحكومة،" حماس"و" فتح"ى تشكيل طاقم من ونف

  .لم تكلف أيا من قادتها بغزة لتشكيل مثل هكذا طاقم" فتح"
محمود عباس من قبل الفصائل بناء على إعالن   وجدد األحمد تأكيده على أن تكليف رئيس السلطة

في الوقت ذاته إلى أن  الفتًا النظر  ،" الرئيس حتى اللحظة لم يكلف نفسهليس تكليفًا رسميا وأن"الدوحة 
  .تكليف الرئيس لنفسه لرئاسة الحكومة قانوني ووفق الدستور

  7/3/2012قدس برس، 
  

  الحكومة معطلة لحين السماح للجنة االنتخابات بالعمل في غزة: فتح .16
 برئاسة الرئيس محمود عباس ستبقى معطّلة أكدت حركة فتح أن مسألة تشكيل حكومة التوافق: رام اهللا

إلى حين سماح حركة حماس للجنة االنتخابات المركزية بممارسة نشاطها في قطاع غزة، وتحديث 
جمال محيسن عضو اللجنة . ونفى د. السجل االنتخابي تمهيدا الجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية

مستشار رئيس وزراء الحكومة حول تقديم الرئيس قائمة احمد يوسف . المركزية لحركة فتح، ما قاله د
  .بأسماء وزراء حكومة التوافق خالل أسبوعين

وبشأن تشكيلة الحكومة المتوقعة، جدد القيادي في حركة فتح التأكيد على أنها حكومة مستقلين وال أحد 
  .يتوقف عند تشكيلها من حيث االنتماء السياسي

  8/3/2012الدستور،عمان، 
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  حملة في الضفة الغربية تدعو لدولة واحدة والجهاد تنددان بحماس .17
نددت حركتا حماس والجهاد اإلسالمي بالحملة التي ظهرت فجأة في الضفة الغربية تدعو : القدس المحتلة

دون ذكر الالجئين وحق العودة واستعادة ..  ماليين يهودي6 ماليين فلسطيني و5لحل الدولة الواحدة لـ
وبحسب الحركتين فإن مجرد وجود هذه . ضي، واتهمتا حركة فتح بأنها تقف وراءهااألمالك واالرا

  .الحملة يخدم عملية التطبيع مع إسرائيل، وهي المستفيد الوحيد منها
في موقعها على الشبكة الحملة اإلعالمية التي يجري تنظيمها في الضفة » يديعوت أحرونوت«وتناولت 

وأشارت إلى أن جهة سرية تقف وراء الحملة، تطلق ،  عن حل الدولتين الغربية، والتي تدعو إلى التخلي
  .، وقامت بنشر إعالنات ضخمة في المدن الفلسطينية»التكامل«على نفسها 

  8/3/2012الدستور،عمان، 
  

   من أنصارنا بينهم أسير محررأربعةأمن الضفة يعتقل : حماس .18
 في الضفة الغربية المحتلة اعتقلت أربعة من قالت حركة حماس إن األجهزة األمنية: الضفة الغربية

أنصارها في محافظتي نابلس والخليل بينهم أسيرا محررا، فيما نقلت اثنين من المعتقلين السياسيين إلى 
  .سجن أريحا

وأضافت الحركة في بيان صحفي أمس األربعاء أن جهاز األمن الوقائي في نابلس اعتقل الثالثاء ثالثة 
  .النجاح من أمام مقر الجامعة، كما استدعى عددا آخر من الطالبمن طلبة جامعة 

  3/8/2012السبيل، عمان، 
  

  نتنياهو الوحيد القادر على تشكيل الحكومة القادمة: "ديالوغ"ستطالع معهد إ .19
خـالل زيـارة    " هـارتس "بادارة بروفسور اميل فوكس وصحيفة      " ديالوغ"اظهر االستطالع اجراه معهد     

ان حزب الليكود بزعامة نتنياهو يتمتع بشعبية كبيـرة مقابـل            اليوم،" هارتس"، ونشرته   نتنياهو المريكا 
 مقعدا، في حين ستحصل     37-35االحزاب االخرى حيث سيحظى في حال جرت االنتخابات اليوم على           

ل  مقعدا، ما يعني ان نتنياهو هو الوحيد القادر على تشكي          74-71كتلة اليمين التي يتزعمها الليكود على       
  .الحكومة القادمة

بالمقابل اظهراالستطالع، تقهقرا كبيرا في شعبية حزب كاديما المنافس، حيث بين ان كاديما بزعامة لفني               
  . مقعدا فقط12 مقاعد فقط، في حين سيحصل بزعامة موفاز على 10سيحصل على 

" القبيلة البيضاء "موه ب ويعزو معدو االستطالع هذا االنحفاض في شعبية كاديما ولفني، الى مغادرة ما اس            
الى مواقع سياسية اخرى مثل حزب العمل وميرتس والمرشح الجديد يائير لبيد، الذي سيجرف الكثير من                

النتائج التي تنشر قبل ثالثة اسابيع من االنتخابات الداخلية في كاديما، التي يتنافس فيهـا                .اصوات كاديما 
حب البساط من تحت اقدام لفني التي طالما ادعـت ان           موفاز ولفني وافي ديختر على زعامة الحزب، تس       

ويبين االستطالع ان يائير لبيد، الذي حصل عنـدما اعلـن نيتـه              .كاديما بزعامتها هي االقوى انتخابيا    
  .  مقاعد8 -7 مقعدا قد هبط في استطالع هارتس 15-14خوص األنتخابات قبل شهرين على

 8/3/2012، 48عرب 
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  الفلسطيني على خطابه في يوم الشهيد الطيبيالكنيست تعاقب  .20
قررت لجنة الطاعة البرلمانية معاقبة النائب أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير، بتوجيـه              : لندن

له في أعقاب الخطاب الذي ألقاه بمناسبة يوم الشهيد الفلسطيني في رام اهللا، وذلك بعـد ان                 ' توبيخ شديد '
ائيل باإلضافة الى جهات ومواطنين يمينيين آخـرين، شـكوى ضـده            قدم المنتدى القضائي ألرض إسر    

وأنـه يـدعم   ' يدعم اإلرهـاب 'مطالبين لجنة السلوك البرلمانية بمعاقبته، بذريعة ان خطابه يدل على أنه          
  .الشهداء وبطوالتهم

يرافقه من جهة اخرى قام الطيبي بزيارة للشيخ رائد صالح في مقر اقامته في العاصمة البريطانية لندن                 
  .السفير الفلسطيني في بريطانيا البوفيسور مانويل حساسيان

 8/3/2012القدس العربي، لندن، 
 

   ستكون حكيمة إن التزمت الصمت حيال الموضوع اإليراني"إسرائيل": دان مريدور .21
تـزام  أوضح وزير الشؤون االستخباراتية اإلسرائيلي دان مريدور بأن نبـأ ال          : اإلذاعة اإلسرائيلية الثانية  

كما صّرح الوزير مريدور في     . الواليات المتحدة بمنع إيران من امتالك سالح نووي يعتبر رسالة مهمة          
مقابلة مع إذاعة صوت إسرائيل بان إسرائيل ستكون حكيمة في حال التزمت الصمت حيـال موضـوع                 

  . ل القدراتالهجوم على إيران، وأكد على أنه ليس هناك أي شخص يشك بأن إسرائيل دولة لديها ك
وحسب كالمه، فإن استخدام كل الوسائل ومن ضمنها اإلشارة إلى الخيار العسكري سيزيد من الـضغط                

وأضاف مريدور بأنه   . على طهران ويوضح لها بأنه ليس هناك مناص من التخلي عن برنامجها النووي            
ض عقوبات على طهران،    في حال انضمت المزيد من الدول مثل روسيا والهند إلى عجلة الدولة التي تفر             

 .فإن الضغط سيزيد على إيران
 7/3/2012مركز دراسات الشرق األوسط، 

  
   تتهم وزير الداخلية في حكومة حماس بتشكيل خاليا عمل مسلح سرية"إسرائيل" .22

وجهت مصادر أمنية عليا في إسرائيل، أمس، اتهاما لقيادة حركة حمـاس فـي              :  نظير مجلي  -تل أبيب   
.  خاليا مسلحة تعمل على تخطيط وتنفيذ عمليات ضد إسرائيل من سيناء المـصرية             قطاع غزة، بتشكيل  

وادعت أن هذه الخاليا تابعة مباشرة لحركة حماس، ويقود تنظيمها األعلى وزير الداخلية فـي حكومـة                 
وهي تخطط لخطف شخصية قيادية في صفوف المـستوطنين فـي الـضفة        . إسماعيل هنية، فتحي حامد   

وهي تعمل بشكل   . وقالت هذه المصادر إن الخاليا المذكورة أنشئت قبل سنة        .  إسرائيليين الغربية أو جنود  
مستقل، وتتظاهر أنها غير تابعة لحماس، ألن هذه الحركة تحاول الظهور بمظهر االعتدال السياسي حتى               

  .يوهذا الموقف يتطلب منها اتخاذ قرارات سياسية بعيدة عن النشاط العسكر. تحظى باعتراف دولي
 8/3/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
   تصدر أمرا يقضي بإخالء مستوطنين محالت في الخليلاالسرائيليةالمحكمة العليا  .23

أصدرت محكمة العدل العليا االسرائيلية، اليوم األربعاء، قرارا يقضي بإخالء مستوطنين مـن محـالت               
، بـالقرب مـن البـؤرة       "الحسبة"لقديم  تعود ملكيتها للمواطنين الفلسطينيين، الواقعة في سوق الخضار ا        

  .في البلدة القديمة بالخليل" أبراهام أفينو"االستيطانية 
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وجاء في نص القرار أن المحكمة قبلت ادعاءات المواطنين المعتدى علـيهم، وأمـرت بتنفيـذ إخـالء                  
 مقنعـة  المستوطنين فورا ودون إبطاء من المحالت، وأن على جيش االحتالل االسرائيلي تقـديم دفـوع             

  . يوما من تاريخ هذا القرار60للمحكمة إذا لم يتم تنفيذ اإلخالء طوعا خالل 
ويعتبر هذا القرار الناجح ذو أهمية كبيرة من حيث التأكيد على حقوق المواطنين الفلسطينيين في حمايـة                 

رة علـى   ممتلكاتهم الواقعة في المناطق المغلقة بأوامر عسكرية، والتي يـستغلها المـستوطنون للـسيط             
الممتلكات الفلسطينية الواقعة هناك، حيث يصعب على المواطنين الفلسطينيين معرفة طبيعة ما يجري من              

  .انتهاكات ضد ممتلكاتهم الواقعة في تلك المناطق، كونها مغلقة بأوامر عسكرية
أن يـستمر   وثمنت لجنة إعمار الخليل جهود طاقمها القانوني الذي حقق تلك النجاحات المتتاليـة، آملـة                

 .الطاقم بهذا العطاء من أجل حماية حقوق الناس وممتلكاتهم في البلدة القديمة
 8/3/2012، 48عرب 

 
  باتجاهنا البطاقة الصفراء للهجوم على إيرانرفع أوباما : اإلسرائيلية "هيئة الثمانية" .24

إن الموقـف   : لي اليوم الثالثاء  قال وزير في هيئة الثمانية اإلسرائيلية للقناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائي          
. األمريكي الذي عرضه أوباما في لقائه مع نتنياهو من شأنه أن يمنع إسرائيل من القيام بمهاجمة إيـران                 

إن هذا لم يكـن ضـوءاً       . لقد رفع الرئيس أوباما باتجاهنا بطاقة صفراء للهجوم اإلسرائيلي على إيران          "
كأنه يقف في وجه إسرائيل، ولكن من المؤكد بأنـه ال يوجـد             أحمر، وذلك ألن أوباما ال يريد أن يبدو و        

  ".إنه ال يريد هجوماً اآلن بالذات، ألن هذا العام هو عام االنتخابات. ضوء أخضر حتى اآلن
 7/3/2012مركز دراسات الشرق األوسط، 

  
  ديرانيالبالمعتقل  التنكيلوبالتحقيق  الذي اتهم  الكابتن جورجمحاكمة تفتتح "إسرائيل" .25

افتتحت صباح اليوم األربعاء، محاكمة ما يعرف بالكابتن جورج، الذي اشتهر بالتحقيق والتنكيل بالمعتقل              
اللبناني مصطفى الديراني، وتنظر المحكمة المركزية في تل أبيب بدعوى قدمها الكابتن جورج، يطالـب               

باعه أساليب تحقيق عنيفـة     فيها بدفع تعويضات مالية له، لألضرار التي لحقت به نتيجة ادعاءات حول ات            
  .في التحقيق مع مصطفى الديراني، واغتصابه أثناء التحقيقات

 504ورغم أن المحكمة حظرت نشر اسم الكابتن جوج الحقيقي، بصفته محققا سابقا في صفوف الوحدة                
لية السرية، التابعة لسالح االستخبارات، إال أن قاضيتها، دالية غنوت،  رفضت طلب الحكومة االسـرائي              

  .إجراء المحاكمة خلف أبواب مغلقة، وقررت فتح الجلسات وإجراء المحكمة علنيا
هل يستحق األمر فتح صندوق العجائـب حتـى   : "وسألت القاضية ممثلي النيابة العامة بطريقة استنكارية    

ول ، واقترحت على أطراف القضية التـدا     "نثبت بأنه لم يفصل من عمله على خلفية التحقيق مع الديراني؟          
فيما بينهم خارج أسوار المحكمة بهدف التوصل إلى تفاهمات، بعيدا عن المحكمة، وذلك في محاولة مـن    
القاضية لتجنب استمرار المحكمة وما يعنيه ذلك من كشف لألسرار والمعطيات التـي ال يرغـب أحـد                  

  .بسماعها أو الكشف عنها  في إسرائيل
 8/3/2012، 48عرب 
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  ضربة عسكرية ضد ايرانب "اسرائيل" يعارضون انفراد ائيلييناالسرمن % 58: "هارتس" .26
% 58اليوم الخميس، في موقعها على الـشبكة، ان         " هارتس"كشف استطالع للرأي العام نشرته صحيفة       

من االسرائيليين يعارضون توجيه ضربة عسكرية إليران اذا لم تشارك الواليات المتحدة األمريكية فـي               
من الجمهور االسرائيلي ابدوا ثقتهم بـرئيس الـوزراء نتنيـاهو           % 50 من ان    هذه الضربة، هذا بالرغم   

  .ووزير األمن براك بما يتعلق بمعالجة الشأن االيراني
 8/3/2012، 48عرب 

 
  األقصىالمسجد خالف بين حاخامات يهود حول اقتحام ": إسرائيل" .27

ختلفة في أعقاب حـاالت اقتحـام        نشب خالف بين الحاخات اليهود من تيارات دينية م         :الصحافة العبرية 
  . جماعات يهودية متزمتة باحات المسجد األقصى المبارك

إنه : "وقال عضو الكنيست أرييه ألداد موجها كالمه للجهات التي تعارض الوصول إلى المسجد األقصى             
عن إن الشخص الذي يتخلى     "وأضاف  ,  المسجد األقصى  "جبل الهيكل "يجوز وفق الشريعة اليهودية زيارة      

جبل "وجود يهودي دائم في الحرم القدس فهو يعارض األوامر السماوية ويقبل بحالة سيطرة العرب على                
 المسجد األقصى وتدمير ما تبقى من الجبل ويقنع العالم كله بأن إسرائيل غير جادة في مطالبهـا                  "الهيكل
  ". بالقدس

إن بيانـات   ", معهد الهيكل ومقرها القـدس    وقال الحاخام حاييم ريتشمان مدير دائرة العالقات الخارجية ل        
  ".  مناف للعقل وسخيف"لجبل الهيكل"بعض الحاخامات بتحريم الوصول 

عضو الكنيست السابق أنه حسب رأيه يجوز الصعود إلـى الجبـل            " يهودا جلعاد "من جانبه قال الحاخام     
  . ولكن لديه تحفظات بشأن القيام بذلك, والوصول إليه

جبـل  "وأيضا  , البراقحائط   "حائط المبكى "أتطلع إلى أقدس مكان لدينا بما في ذلك          بالطبع أنا    :وأضاف
  . على حد تعبيره, ولكن ربما ينبغي أن ننتظر لفترة عودة المسيح المنتظر  المسجد األقصى"الهيكل

 7/3/2012فلسطين أون الين، 
 

  "حائط المبكى" أنه الواليات المتحدة مجسماً لحائط البراق علىفي منظمة اسرائيلية تبني  .28
ن منظمة يهودية أقامت مؤخراً مجسما كبيرا       أ” مؤسسة األقصى للوقف والتراث   “أفادت  : محمود ابو عطا  
، في متحف خاص في حي بروكلين في مدينة نيويـورك           "حائط المبكى اليهودي  "على أنه    لحائط البراق، 

 فيمـا تعهـدت شـركة الطيـران         االمريكية وقد نظم حفل افتتاح رسمي شارك فيه وزير اسـرائيلي ،           
” التي ستوضع في المجسم ببروكلين ، لوضعها بين حجارة          ” أوراق االمنيات   ” بنقل  ” إلعال“االسرائيلية  

   .في القدس المحتلة” المبكى
” المبكى” أن في إقامة هذا المجسم التهويدي الذي يكّرس أسطورة          ” مؤسسة االقصى “من جهتها اعتبرت    
في الواليات المتحدة انما يشير الى المسعى المحموم الذي يبذلـه االحـتالل إلقامـة               والهيكل المزعوم ،    

الهيكل المزعوم على حساب المسجد االقصى المبارك ، مؤكدة ان حائط البراق هو جزء ال يتجزأ مـن                  
ى  صـل –المسجد االقصى المبارك ، ويرتبط ارتباطاً كلياً برحلة االسراء والمعراج ، وبربط النبي محمد              

 دابة البراق في هذا الحائط ، وان هذا الجدار والساحة التي امامه هما وقـف اسـالمي                  –اهللا عليه وسلم    
  .هو مجرد أكاذيب وخرافات” المبكى” بحت وأن ما يدعيه االحتالل بانه 

 7/3/2012مؤسسة األقصى للوقف والتراث، 
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  خسائر بباليين الدوالرات" ائيلإسر" العسكرية اإلسرائيلية يكلف الصناعاتقرار مقاطعة الهند  .29

أحدثَ قرار وزارة الدفاع في الهند مقاطعة الصناعات العسكرية اإلسرائيلية في           :  أسعد تلحمي  –الناصرة  
السنوات العشر المقبلة صدمةً في أوساط المؤسسة األمنية اإلسرائيلية التي أشارت إلى أن الخسائر مـن                

ت فضالً عن تأثيره في العالقات العسكرية واألمنية بين البلـدين           هذا القرار قد تصل الى باليين الدوالرا      
  .التي توطدت في السنوات األخيرة

وأشارت وسائل اإلعالم العبرية إلى أن وزارة الدفاع الهندية أدرجت الصناعات العسكرية اإلسـرائيلية               
ـ          » القائمة السوداء «ضمن   زمن بعـد أن تبـين      التي تشمل ست شركات دولية تقرر مقاطعتها لعقد من ال

للوزارة أن هذه الشركات كانت ضالعة في دفع رشاوى كبيرة لنظيرتها الهندية لقاء الفـوز بمناقـصات                 
  .إلبرام اتفاقات مع الهند لبيع أسلحة ومعّدات في عهد الحكومة الهندية السابقة

  عقود بباليين الدوالرات
  .ية للعقد القريب بباليين الدوالراتوقّدرت الشركات اإلسرائيلية قدرات السوق األمنية الهند

وأعلنت وزارة الدفاع الهندية االثنين انها وضعت ست شركات تسلح على قائمتها السوداء لمـدة عـشر                 
  .سنوات بسبب فضيحة رشوة موظف حكومي هندي

واستهدفت العقوبات اربع شركات دولية هي، اضافة الى الشركة االسرائيلية، شركات روسية وسويسرية             
  .اما الشركتان الباقيتان فهما هنديتان. غافوريةوسن

ورفضت وزارة الدفاع اإلسرائيلية التعقيب على خبر المقاطعة الهندية واكتفت بالقول إنها فوجئت بالقرار              
إلى ممثلي الصناعات العسكرية اإلسرائيلية قبل االقتصاص منها لم         » جلسة االستماع «الهندي بداعي أن    

ويأتي قرار وزارة الدفاع الهندية فـي       . العسكرية حججاً قوية ضد قرار العقوبات     تكتمل، وأن للصناعات    
  .وقت تشهد العالقات األمنية والعسكرية اإلسرائيلية تعاوناً غير مسبوق

  تعاون أمني
، وطائرات هجومية مـن دون      »فالكون«وأبرمت صفقات كبيرة لتزويد الهند طائرات تجسس من طراز          

الباكستانية، وأنظمة دفاع جوية متنقلـة،  -متطورة تم نصبها على الحدود الهندية  طيار، ومنظومات رادار    
، وتحديث طائرات هجوميـة لـدى الجـيش         »8باراك  «وصواريخ بحرية مضادة للطائرات من طراز       

  .كما تعزز التعاون بين البلدين في المجال الفضائي. الهندي
اتت الهند تدعم مواقف إسرائيل في عدد من القـضايا          كذلك تحسنت العالقات الديبلوماسية بين البلدين، وب      
  .بعكس ما كان سائداً قبل تسعينات القرن الماضي

وتعزز التعاون المخابراتي بينهما منذ تفجيرات ومباي قبل أكثر من ثالت سنوات وفي أعقـاب الهجـوم               
 فـي اصـابة زوجـة       بقنبلة على سيارة ديبلوماسية اسرائيلية في العاصمة الهندية قبل نحو شهر، تسبب           

  .الملحق الدفاعي في سفارة اسرائيل بجروح خطيرة في العمود الفقري، وسقوط اربعة جرحى آخرين
 8/3/2012الحياة، لندن،

 
  "اإلسالميين" العربية ستحاول االمساك بالسلطة لتقييد صعود الجيوش: محافل صهيونية .30

تعود لتحتل المكانة السياسية األهم بـصفتها       رأت محافل سياسية صهيونية أن الجيوش العربية أثبتت أنها          
المؤسسة األكثر تنظيما في العالم العربي، ولذلك سيكون وضعها أشبه بالجيش التركي المحـافظ علـى                
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وحذرت المحافل من تأثير التطورات األخيـرة فـي العـالم           . الطابع العلماني، وتقييد صعود اإلسالميين    
ألن هناك دالئل على قوة المعسكر اإلسالمي، رغم أن         "منطقة،  العربي، على إضعاف موقف أمريكا في ال      

الثورات لم تكن بمبادرة منه، لكنها أسهمت بإحداث زخم يصب في مصلحته، وتـضعف فـي المقابـل                  
وأضافت المحافل أن األحداث المتواصلة في الشرق األوسط ستؤدي         ". المعسكر المعتدل الذي ينهار تماما    

ين داخلياً، مما يزيد من عجزهم على االحتشاد والعمل ضمن تكتل عربي، ومن             النغالق الالعبين األساسي  
يمأل الفراغ تدريجياً هي قوة غير عربية كانت توجد على هامش العالم العربي، وعلـى رأسـها إيـران                   

 ، مشيرةً إلى أن هذه الدول تعمق تدريجياً من تأثيرها على الساحات األساسية في العالم              "إسرائيل"وتركيا و 
  .العربي، وعلى رأسها العراق والخليج العربي والساحة الفلسطينية ولبنان، وساحة البحر األحمر

  )ترجمة المركز(معهد أبحاث األمن القومي الصهيوني 
  7/3/2012، )2485(مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، العدد 

  
  للعرب واليهودواحدة دولة ديمقراطية إلقامة  الغربية تدعو الضفةحملة في : يديعوت .31

في موقعها على الشبكة الحملة اإلعالمية التي يجري » يديعوت أحرونوت «نشرت:  الدستور–القدس 
دولة ديمقراطية واحدة «تنظيمها في الضفة الغربية، والتي تدعو إلى التخلي عن حل الدولتين وإقامة 

وأشارت . ين أو ذكر الشعب الفلسطيني، بدون اإلشارة إلى الالجئ» ماليين يهودي6 ماليين عربي و5لـ
، وقامت بنشر إعالنات ضخمة في »التكامل«إلى أن جهة سرية تقف وراء الحملة، تطلق على نفسها 

كما أشارت إلى أن هذه الحملة أدت إلى انتشار شائعات في مناطق السلطة الفلسطينية  .المدن الفلسطينية
 التي تحاول القيام بمناورة إعالمية للضغط على بشأن هوية من يقف وراءها، بدءا من حركة فتح

إسرائيل، وانتهاء بإسرائيل نفسها حيث يوجد مبادرات تدعو إلى ضم غالبية الضفة الغربية ومنح 
  .الفلسطينيين فيها المواطنة اإلسرائيلية
، سامر مخلوف، قوله إن الجهة التي تقف وراء »صوتنا فلسطين«ونقلت عن المدير العام لمؤسسة 

وتعرف المؤسسة . الحملة غير معروفة، ومن المحتمل أن تكون مجموعة أكاديميين ومثقفين فلسطينيين
تسعى الجماع لحل الصراع وبناء بنية بشرية قادرة على حشد الجماهير نحو اتفاقية شاملة «نفسها بأنها 

يا الوضع النهائي وفقا ودائمة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين تفضي إلى إنهاء االحتالل وحل كافة قضا
  ).الشعبين(لقرارات الشرعية الدولية لجلب ألمن والسالم لكال 

  8/3/2012، الدستور، عمان
  

   والدفاع للتفاوض حول قضية األسيرة الشلبي النيابة تدعو "عوفر"محكمة  .32
لتماس العسكرية، أمس، تأجيل النظر في اال» عوفر«قّررت قاضية محكمة : فادي أبو سعدى -رام اهللا 

حل «الذي قّدمته هيئة الدفاع عن األسيرة هناء الشلبي، إلفساح المجال أمام الهيئة وممثلي النيابة إليجاد 
وانعقدت جلسة المحاكمة بحضور األسيرة الشلبي، المضربة عن الطعام لليوم الثاني والعشرين  .»مناسب

دفاع المحامي، جواد بولس، رئيس الوحدة وطالب المتحدث باسم هيئة ال. على التوالي، اضافة إلى والدها
 أشهر، 6القانونية في نادي األسير، بقبول االستئناف وإلغاء قرار القاضي بإبقاء الشلبي في السجن لمدة 

 حزيران القادم، ألنه ال أساس قانونياً لالعتقال الصادر بحقها، والدليل على ذلك قبول 23حتى تاريخ 
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بعد المداوالت والنقاش أخبرنا القاضية أن موقفنا «وقال بولس . اً يوم50القاضي بخفض مدة الحكم 
  .»الوحيد التمسك بحرية هناء وسنتخذ كافة االجراءات القانونية حتى يتم االفراج عنها

  8/3/2012، االخبار، بيروت
  

   حققت أطول إضراب عن الطعام تخوضه أسيرة فلسطينيةشلبيهناء : رياض األشقر .33
مختص بشؤون األسرى رياض األشقر أن األسيرة هناء يحيى الشلبي التي تخوض أكد الباحث ال: غزة

 يوماً احتجاجاً على إعادة اعتقالها إدارياً بعد اإلفراج عنها في صفقة 21إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 
  .وفاء األحرار، حققت أطول إضراب تخوضه أسيرة فلسطينية

 900 منهم نحو1967ن عشرة آالف امرأة فلسطينية منذ العام وأكد األشقر أن االحتالل اعتقل أكثر م
  .خالل انتفاضة األقصى، مشيراً إلى أنه ال يزال يعتقل تسعاً منهن وسط ظروف الإنسانية

  8/3/2012، األيام، رام اهللا
  

   المجتمع الدولي العمل إلنقاذ حياة األسيرة شلبيتناشدمنظمات حقوقية  .34
ر لحقوق اإلنسان، ومركز الميزان لحقوق اإلنسان، والمركز الفلسطيني طالبت مؤسسة الضمي: رام اهللا

لحقوق اإلنسان، في بيان صحافي مشترك، أمس، في غزة، المجتمع الدولي بالضغط على قوات االحتالل 
  .اإلسرائيلي لإلفراج الفوري عن شلبي التي تخضع لالعتقال اإلداري من دون محاكمة

ل منظمات حقوق اإلنسان ومنظمات التضامن الدولية لوقف استخدام دولة كما دعت لتكثيف الجهود من قب
وأشارت المؤسسات الى قلقها  .االحتالل لالعتقال اإلداري الذي ينتهك الحق األساسي في محاكمة عادلة

  . معتقل فلسطيني في سجون االحتالل اإلسرائيلي5000من استمرار تدهور الظروف المعيشية ألكثر من 
  8/3/2012، ام اهللاأليام، ر

  
  بايقاف اعتقال موظفيها في الضفة ولجنة الحريات عباس تطالب قناة األقصى .35

استنكرت قناة األقصى الفضائية، تصاعد الهجمة التي تقودها أجهزة امن الضفة المحتلة بحق : غزة
صوريها في باعتقال اثنين من م) 3-7(موظفيها في الضفة الغربية المحتلة والتي توجت أمس األربعاء 

وطالبت رئيس السلطة محمود عباس بالتدخل لوقف تغول األجهزة األمنية على  .بيت لحم ورام اهللا
كما طالبت لجنة الحريات المنبثقة عن  .موظفي فضائية األقصى وحمايتهم وتوفير الحرية الكاملة لهم

ومنع االعتداء عليهم أو اتفاق المصالحة وجمعيات حقوق اإلنسان والهيئات المختصة بحماية موظفيها 
وأكدت القناة على حقها في العمل بحرية كاملة في الضفة المحتلة  .اعتقالهم أو التضييق على عملهم

وقالت إنها إذ تندد باعتقال  .والسماح لها بإعادة افتتاح مكتبها وترخيصه كوسيلة إعالم فلسطينية
ل حثيث، لتؤكد حرصها على المحافظة على موظفيها، وتعلن وقوفها إلى جانبهم ومتابعة قضيتهم بشك

  .أجواء المصالحة
  7/3/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  

  بجدار الفصل العنصري تعاني من تراكم النفايات أحياء القدس المحاصرة .36
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تتفاقم معاناة أهالي القدس المحتلة يوميا، لكن معاناة األحياء التي تحولت إلى :  برهوم جرايسي-الناصرة 
 كيلومترا، تتكثف أكثر فأكثر 43ون محاصرة بجدار الفصل العنصري الذي يخترق المدينة بطول سج

ويعاني أهالي حيي قلنديا وكفر عقب، على وجه الخصوص من حرمانهم  .خصوصا في إخالء النفايات
أ من من إخالء النفايات بشكل منظم، وفي كثير من األماكن تشاهد أكواما من النفايات، ولكن من يتجر

الفلسطينيين على البحث عن مكب نفايات منظم، فسيكون عليه حمل النفايات لمسافات طويلة، وحتى 
  .اجتياز حواجز عسكرية، يرفض فيها الجنود عبور المواطنين مع اكياس النفايات

وقالت تقارير حقوقية، إن األوضاع الصحية في االحياء الفلسطينية المحاصرة باتت مقلقة للغاية، إذ 
تتراكم النفايات وال يكون مفر من حرقها، وفي كال الحالتين فإنها تتسبب بتلوث بيئي مضر بشكل كبير 

  .للصحة
  8/3/2012، الغد، عمان

  
   وجيش اإلسرائيلي بحق األطفال الفلسطينيينالمستوطنيناستمرار اعتداءات  .37

الل اإلسرائيلي على تستمر اعتداءات المتطرفين من المستوطنين وجيش االحت: مصطفى األسواني
واكتسبت هذه الممارسات مؤخرا زيادة كمية ونوعية، حيث أصبحت . األطفال واألحداث الفلسطينيين

  .ظاهرة ملحوظة حوادث القتل واالعتقال والضرب والترهيب وتكسير العظام والدهس بالسيارات
الراهنة، لكن الظاهر اآلن هو وليست االعتداءات اإلسرائيلية بحق األطفال الفلسطينيين وليدة اللحظة 

  .حجم ونوعية االعتداءات النفسية والجسدية التي تطال األطفال واألحداث بشكل مباشر
روسيا " المستشار القانوني للحركة العالمية للدفاع عن األطفال، في مقابلة مع قناة -وأكد خالد كزمار

الطفل الذي سلم من القتل واإلصابة يتم . .هناك استهدافًا لألطفال بشكل مباشر"الفضائية، إن " اليوم
 حتى اآلن قتل 2000وذكر أنه منذ عام ". اعتقاله واالعتداء عليه بالضرب وتعريضه ألشد أنواع التعذيب

  . طفل، واعتقل ثمانية آالف طفل من قبل قوات جيش االحتالل اإلسرائيلي1400
  8/3/2012، الشروق، مصر

  
   ومستوطنون يقتحمون قبر يوسف في نابلس "بيت حانون" بر معويغلق االحتالل يتوغل في غزة .38

توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، صباح أمس األربعاء ، شمال قطاع :  السبيل– الضفة الغربية -غزة 
  .لفترة محدودة" ايرز"غزة، وقامت بعمليات تجريف، وأغلقت معبر بيت حانون 

 مساء الثالثاء، قبر يوسف شرقي مدينة نابلس، من جهة أخرى، اقتحم عشرات المستوطنين اليهود،
وذكر شهود عيان، شهود العيان أن جنود االحتالل  .بحماية معّززة من قوات جيش االحتالل اإلسرائيلي

شرعوا بإطالق القنابل الصوتية والغازية تجاه المنازل الفلسطينية الموجودة في المنطقة، وهو ما تسّبب 
ن بحاالت اختناق، فيما رّد الشّبان الفلسطينيون على جنود االحتالل بإلقاء بإصابة العديد من المواطني
  .الحجارة والزجاجات الفارغة

  8/3/2012، السبيل، عمان
  
  

   بوحدة نقابة الصحفيين وإجراء انتخابات موحدة للتمسكحقوقية تدعو منظمات  .39
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 حقوق اإلنسان الكتل الصحفية طالبت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية ومنظمات:  حامد جاد-غزة 
وجموع الصحفيين الفلسطينين بالتمسك بوحدة نقابة الصحفيين وإجراء انتخابات موحدة في قطاع غزة 

وأعرب ممثلو مؤسسات المجتمع المدني وحقوقيون وصحفيون مستقلون  .والضفة الغربية بما فيها القدس
في مدينة غزة أمس عن رفضهم إلجراء اي خالل اجتماع عقدته شبكة المنظمات األهلية في مقرها 

انتخابات احادية في الضفة الغربية بدون قطاع غزة أو بالعكس بما يكرس االنقسام ويكون له تداعيات 
  .خطيرة على الجسم الصحفي الفلسطيني

  8/3/2012، الغد، عمان
  

  ليومية لالجئين الفلسطينيينرصد الحياة ا ي إلكترونياً تطلق موقعاًالفلسطينيةاللجان الشعبية : لبنان .40
ما هو وضع الكهرباء في مخيم شاتيال؟ أين أصبحت البنى التحتية في مخيم برج البراجنة؟ أين هو حّل 
المشاكل الصحية في مخيم الرشدية في صور؟ متى ستنطلق عملية إعادة اإلعمار في نهر البارد؟ هل من 

  ي المخيمات الفلسطينية؟نظرة إلى المشاكل االجتماعية والصحية والبيئية ف
اليوم، تجتمع العناوين هذه في موقع الكتروني خاص بالمخيمات الفلسطينية في لبنان 

)www.plopcs.com( وهو األول من نوعه في رصد الحياة اليومية لالجئين الفلسطينيين، بهدف تقديم ،
  .صورة عن الواقع بسلبياته وإيجابياته

معهد عصام «في تجمعات لبنان ومخيماته، بالتعاون مع » لفلسطينيةاللجان الشعبية ا«أطلقت الموقع 
، بعد تدريب المعهد عدداً من أعضاء اللجان، مما يخّولهم إدارة عدد من الملفات الخاصة التي »فارس

  .يعانيها الالجئون
  8/3/2012، السفير، بيروت

  
   36الـ  بالنقب للمرةالعراقيباالحتالل يهدم قرية  .41

، على حملة هدم جديدة في النقب جنوب فلسطين 2012-3-7أقدمت جرافات االحتالل مساء األربعاء 
 بيتًا تدعي سلطات االحتالل عدم 11، هدمت خاللها بيتين في قرية اللقية، من أصل 1948المحتلة عام 

ندها قوات وهدمت جرافات االحتالل تسا . 36ترخيصها، كما هدمت قرية العراقيب بالنقب للمرة الـ
 للمرة 48كبيرة من الشرطة اإلسرائيلية قرية العراقيب التي يسكنها فلسطينيو النقب داخل أراضي عام 

قبل سن الخطة "  رافر–غولدبرغ "وتأتي عملية الهدم هذه في إطار تنفيذ مخطط .  على التوالي36الـ 
راضي العربية وتهجير قرابة  ألف دونم من األ860كقانون، علما أن المخطط ينص على مصادرة نحو 

  . ألف عربي من سكان القرى غير المعترف بها في النقب30
  7/3/2012، فلسطين أون الين

  
  ناشد مصر حل أزمة الكهرباء المتفاقمة تتجمع النقابات المهنية في غزة  .42

إنهاء ناشد تجمع النقابات المهنية في قطاع غزة، أمس، مصر بالعمل الحثيث من أجل  : الخليج-غزة 
وأكد ممثلون عن . أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن القطاع المتفاقمة منذ منتصف الشهر الماضي

التجمع في مؤتمر صحفي أمام مقر السفارة المصرية المغلق في غزة، ضرورة التعامل مع ملف 
  .الكهرباء سياسياً وإنسانياً وليس تعامالً أمنياً



  

  

 
 

  

            21ص                                     2434:                العدد8/3/2012 الخميس :التاريخ

  8/3/2012، الخليج، الشارقة
  

     تداعيات نقص األدوية على حياة مرضى غزة منحذر ي " سواسيةمركز" .43
أكد مركز حقوقي فلسطيني، أمس، أن مرضى قطاع غزة يتعرضون ألخطار محدقة  : الخليج-غزة 

ودعا مركز سواسية لحقوق اإلنسان المنظمات الدولية والقيادات . جراء نقص األدوية الالزمة لعالجهم
في تقريره حول ” سواسية“وأوضح .  إلنقاذ المرضى الفلسطينيين في القطاعالفلسطينية إلى سرعة التدخل

  . جراء عدم توفر األدوية الالزمة” الموت المحقق“نقص األدوية في غزة أن المرضى يواجهون 
  8/3/2012، الخليج، الشارقة

  
  "إسرائيل"تقرير أوروبى يرصد تردى أوضاع النساء العربيات فى  .44

وبى عن تنامى معدالت الفقر وتراجع فى معدالت العمل واألوضاع الصحية كشف تقرير أور: أ ش أ
  .للنساء العربيات داخل إسرائيل، مقارنة بالنساء اليهوديات

وأوضح التقرير أن معدالت الفقر أعلى بكثير بين المجتمعات العربية مقارنة بالمجتمعات اليهودية داخل 
 فى 12اخل إسرائيل يعشن تحت خط الفقر، مقارنة ب وأكد أن نصف السيدات العربيات د.. إسرائيل

  .المائة النساء اليهوديات يعشن تحت خط الفقر فى إسرائيل
وتناول التقرير الصادر عن آلية الجوار األوروبية األوضاع االقتصادية للنساء العربيات داخل إسرائيل 

وجاء .. وضاع النساء اليهودياتعلى مدى السنوات العشر الماضية، والتى اعتبرها متدنية مقارنة بأ
  .إصدار هذا التقرير تزامنا مع اليوم العالمى للمرأة

ورصد التقرير متوسط دخل العائالت العربية بأنه أقل من نظيره بين العائالت اليهودية فى إسرائيل 
ساهم فى بغض النظر عما إذا كانت المرأة تعمل أم ال، أخذا فى االعتبار أن مشاركة المرأة فى العمل ت

  .تناقص مستويات الفقر لدى المجتمعين العربى واليهودى على حد سواء
وأضاف أن التغيير باتجاه تحسين األوضاع االقتصادية للنساء العربيات فى إسرائيل يحتاج لتحسن أكبر 
فى مجاالت التعليم، والوصول بشكل أفضل إلى سوق العمل، وبالرغم من ذلك تشير نتائج التقرير إلى 

 هناك زيادة ثابتة فى مستوى التعليم للنساء العربيات على مدى السنوات العشر الماضية مما قلل من أن
الفجوة بينهن وبين الرجال العرب، وأدى إلى زيادة بمعدل ثمانية فى المائة فى نسبة العمالة بين النساء 

  .2010 فى المائة عام 26العربيات لتصل إلى نحو 
ة ذكر التقرير، أن النساء العربيات فى إسرائيل أكثر عرضة للمرض من وبالنسبة لألوضاع الصحي

 2010 عاما للنساء العربيات عام 81النساء اليهوديات مما انعكس على متوسط سن الوفاة، حيث بلغ 
 من بين كل مائة ألف عربية يتوفين بسبب 47ر8كما أن ..  عاما للنساء اليهوديات83ر7مقارنة ب 

  . رقم أعلى مرتين مقارنة بالنساء اليهوديات الالتى يتوفين بنفس المرض فى إسرائيلأمراض قلبية، وهو
وبين التقرير أن من ضمن األمراض التى تؤدى إلى الوفاة هو مرض السكرى الذى يؤدى إلى وفاة 

  . يهودية من بين كل مائة ألف فى إسرائيل10ر1 من النساء العربيات مقارنة ب 39.6
ا التقرير يأتى ضمن مشروعات يمولها االتحاد األوروبى حول األجناس واتجاهات ويذكر أن إصدار هذ

  .األقليات
  8/3/2012، اليوم السابع، مصر
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   من األسر لديها مهاجر على األقل6.7ومن الفلسطينيين يرغبون بالهجرة % 13.3: دراسة .45

ي نتائج مسح الهجرة في قراءة ف"أعلن في رام اهللا، أمس، عن نتائج دراسة تحت عنوان : رام اهللا
، ونفذتها وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية والجهاز المركزي لإلحصاء، "2010األراضي الفلسطينية 

بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان، لرصد وتحليل نتائج هذا المسح، حيث أظهرت الدراسة أن 
من األسر لديها مهاجر % 6.7هجرة، وأن من المواطنين في األراضي الفلسطينية يرغبون في ال% 13.3

من األسر % 6.7مجدي المالكي أن . وأوضحت الدراسة التي استعرضها الباحث د .على األقل
من هؤالء المهاجرين يتركزون في الدول العربية % 52الفلسطينية لديها مهاجر واحد على األقل، وأن 

  .من إجمالي المهاجرين% 21توعب خاصة األردن ودول الخليج، أما الواليات المتحدة فتس
من المهاجرين، تاله العامل % 34.3فيما يتعلق بدوافع الهجرة جاء التعليم كعامل رئيس جذب : وقال

من المهاجرين ألسباب اقتصادية % 52، أما التوزيع األكاديمي فقد حمل %28.3االقتصادي مؤثراً على 
  .بالتعليم" غير المرافقين"رين من المهاج% 42شهادة الدبلوم فأعلى، فيما يلتحق 

  8/3/2012، األيام، رام اهللا
  

   األردنتغيب عند الالجئات الفلسطينيات في المخيمات" يوم المرأة العالمي"مفاهيم  .46
، المحتفى به سنوياً، عند الالجئات "يوم المرأة العالمي"تغيب مفاهيم :  نادية سعد الدين–عمان 

وسط وضعية مجتمعية هشّة تصل نسبة البطالة فيها بين صفوفهن إلى الفلسطينيات في مخيمات األردن، 
  .منهن أسرهن الالجئة% 14، بينما تعيل 23%

، التي تتغنى بها األمم المتحدة احتفاء بهذا اليوم، مكانها في "الحقوق والعدالة والحرية"وال تجد مفردات 
، وما تزال قابعة منذ ثالثة 1948د عام بيئة أنتجها العدوان الصهيوني بواقعة نكبة التهجير والتشري

  .وستين عاماً نظير فشل بلوغ حٍل لقضيتهم
من الالجئات % 46وتتسلل معدالت الفقر المرتفعة بين الجوانب الحياتية القاسية في المخيمات، مخلفة 

 مليون الجئ فلسطيني مسجلين 2 ألف حالة، من إجمالي زهاء 55في أتون العسر الشديد، ضمن نحو 
  .، في األردن)األونروا(دى وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ل

، داخل %25إجمالي   من% 33وتجد البطالة حضورها القوي، أيضاً، بين صفوف الالجئات بنسبة 
 970من إجمالي عديد الالجئين في األردن، بنحو % 49وتشكل الالجئات نسبة  .المخيمات وخارجها

  . مخيما13ً ألف في 350 ألف الجئة، من ضمن 150جئة، بينما يقترب عددهن في المخيمات من ألف ال
  8/3/2012، الغد، عمان

  
  
  

  أوضاع المرأة الفلسطينية عشية يوم المرأة العالمي  يعرضاإلحصاء الفلسطيني .47
م المرأة استعرضت السيدة عال عوض رئيس اإلحصاء الفلسطيني، أوضاع المرأة الفلسطينية عشية يو

بلغ عدد السكان المقدر في  :، على النحو اآلتي08/03/2012العالمي الذي يصادف يوم غد الخميس 
، فيما %49.2 مليون أنثى 2.0مقابل % 50.8 مليون ذكر 2.2 مليون فرد؛ 4.2 حوالي 2011نهاية عام 
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 فأكثر متزوجات  سنة15 نساء في العمر 10 نساء من كل 6هناك حوالي  و.103.2وصلت نسبة الجنس 
، %6 نساء لم يتزوجن أبدا، وبلغت نسبة األرامل حوالي 10 نساء من كل 3، بالمقابل هناك 2011عام 

 .منفصالت% 0.2و% 1.8، فيما كانت نسبة اللواتي عقدن قرانهن ألول مرة %1.3ونسبة المطلقات 
% 2.1ث بلغت عند الذكور معدالت األمية لإلناث ثالثة أضعاف ونصف معدالت األمية لدى الذكور حيو

من .  2001في العام % 15.3، في حين بلغت نسبة األمية لإلناث 2011لإلناث في العام % 7.4مقابل 
 .2011في العام % 17جهة أخرى فقد بلغت نسبة النساء الحاصالت على دبلوم متوسط فأعلى حوالي 

الل السنوات العشر الماضية، إال أن على الرغم من ارتفاع نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة خو
 مقابل 2011من مجمل اإلناث في سن العمل في العام % 16.6هذه النسبة ما زالت متدنية، حيث بلغت 

عام % 28.4أن معدالت البطالة ال زالت مرتفعة بين النساء، حيث وصلت و.  2001في العام % 10.3
ر أن معدالت البطالة بين النساء كانت األعلى الجدير بالذك.  2001عام % 13.8 في حين كانت 2011

  .2011في عام % 38.8 سنة دراسية فأعلى 13بين النساء الحاصالت على 
في % 20.6 ،من األسر التي ترأسها إناث تعاني من الفقر الشديد في األراضي الفلسطينية% 15حوالي و

ة أن األسر الفقيرة في قطاع غزة كما تجدر اإلشار.  في الضفة الغربية% 12.5قطاع غزة مقارنة بـ 
% 2.2في قطاع غزة مقابل % 3.2هي األكثر فقرا مقارنة بالضفة الغربية، حيث بلغت نسبة شدة الفقر؛ 

 سنة فأكثر يعانين من مرض مزمن واحد على 18من النساء في العمر % 20.1 وأن .في الضفة الغربية
رية، ولعل النساء في الضفة الغربية يعانين من هذه بين الرجال في نفس الفئة العم% 16.2األقل مقابل 

على التوالي، ومن الواضح أن % 17.6مقابل % 21.5األمراض بشكل أكبر من نساء قطاع غزة؛ 
من أعضاء % 7.8وأن .أمراض ضغط الدم والسكري وأمراض المفاصل هي األكثر انتشاراً بين النساء

نسبة النساء في المجلس التشريعي في قطاع غزة عنها وتزيد .   نساء2010المجلس التشريعي في عام 
من القضاة نساء، وتتقارب نسبة القاضيات % 11.3.  على التوالي% 3.7و% 15.2في الضفة الغربية؛ 

في % 10في الضفة الغربية وحوالي % 12في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة؛ حيث بلغت تقريباً 
رؤساء التحرير في األراضي الفلسطينية هن من النساء من % 10من جهة أخرى فإن .  قطاع غزة

  .رجال% 90مقابل 
  7/3/2012، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

  
  فبراير / شباطشهر خالل  االسرائيلية ارتفاع وتيرة االعتداءات واالعتقاالت": المقدسيمؤسسة " .48

قدسي في تقريرها الشهري الشامل حول أكدت دائرة الرصد والتوثيق في مؤسسة الم": األيام "-رام اهللا 
  ".االنتهاكات التي شهدتها مدينة القدس خالل شهر شباط ارتفاع وتيرة االعتداءات واالعتقاالت

سلطات االحتالل ممثلة ببلدية االحتالل واإلدارة المدنية "وأوضح التقرير الذي أصدرته الدائرة أمس أن 
عددة خالل شهر شباط، حيث نفذت جرافات البلدية وسلطة الطبيعة أقدمت على شن حمالت هدم مت

  ". عمليات هدم في القدس كما وأجبرت مواطنين على هدم منازلهم بأيديهم7وسلطة الطبيعة 
 دونما من أراضي عناتا وضاحية السالم 650ان بلدية القدس اعلنت عن مخططين لمصادرة : وأضاف 

  .يرنباال لتحويلها إلى مكبين للنفايات دونما أخرى من أراضي قلنديا وب150والعيسوية، و
تكررت دعوات جماعات يهودية متطرفة خالل هذا الشهر إلى اقتحام المسجد األقصى بهدف تثبيت و

  .السيادة اإلسرائيلية والدعوة إلى بناء الهيكل المزعوم
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م إبعاد وقد ت)  عام15( شاب من ضمنهم الفتى سميح زغير 11شهد هذا الشهر اعتقال ما ال يقل عن و
 25وتم اعتقال ما ال يقل عن  . يوما45عدد من هؤالء الشبان ومنعهم من دخول المسجد األقصى لمدة 

 نساء وطفلين ورجال كبار في السن وعدد 4مواطنا مرابطين داخل المسجد وعلى بواباته من ضمنهم 
  .من المسعفين الذين حاولوا مساعدة بعض المواطنين المصابين

  8/3/2012، األيام، رام اهللا
  

  ثلث نزالء الفنادق في الضفة من دول االتحاد األوروبي: االحصاء الفلسطيني .49
نشر جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني، في بيان أن عدد نزالء الفنادق في األراضي : رام اهللا

ألف  362 ألف نزيل، أقاموا 137بلغ حوالي ) 2011(الفلسطينية خالل الربع الرابع من العام الماضي 
من الفلسطينيين، وثمانية عشر في   في المائة11من دول االتحاد األوروبي، و  في المائة34ليلة، منهم 

من النزالء من الواليات  من دول آسيا، وستة في المائة  وعشرة في المائة من باقي دول أوروبا، المائة
 شهد انخفاضا في أبرز المؤشرات 2011وأكد الجهاز أن الربع الرابع من عام . المتحدة األمريكية وكندا

 27 في المائة إلى 41، حيث انخفضت نسبة إشغال الغرف من 2010بالمقارنة مع الربع الرابع من العام 
  . في المائة20في المائة، كما انخفض عدد النزالء بنسبة 

كانون أول  فنادق في شهر 103وبين اإلحصاء أن عدد الفنادق العاملة في األراضي الفلسطينية بلغ 
  . سريرا12759ً غرفة، وتضم 5833، يتوفر فيها 2011) ديسمبر(

  7/3/2012، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني
  

   إلنقاذهم من الموت البطيء بعد نقلهم إلى سجن نفحةالتدخلاألسرى يناشدون  .50
 قبل عدة أيام، ناشد األسرى الفلسطينيون الذين تم نقلهم من سجن الجلبوع إلى سجن نفحة الصحراوي،

كافة الفعاليات والقوى الوطنية ومؤسسات حقوق اإلنسان التدخل إلنقاذهم من الموت البطيء في سجن 
  .نفحة

وكان المحامي فؤاد سلطاني قد التقى عددا من األسرى في سجن نفحة، اليوم األربعاء، ونقل األسرى 
القوى الوطنية ولجنة المتابعة العليا بواسطة المحامي سلطاني مناشدتهم كافة المؤسسات الحقوقية و

للجماهير العربية العمل على إنقاذهم قبل فوات األوان، مؤكدين على ضرورة التحرك السريع لنقلهم من 
  .المكان، باعتبار أن وجودهم في هذه الظروف يشكل خطرا على حياتهم وصحتهم ونفسيتهم

  7/3/2012، 48عرب 
  

   الكميات الموردة"سرائيلإ"ازمة غاز في غزة بسبب تقليص : رئيس جمعية أصحاب محطات الوقود .51
 أكد محمود الشوا رئيس جمعية أصحاب محطات الوقود اليوم األربعاء، ان قطاع غزة دخل - معا-غزة

وقال الشوا في حديث لمراسل  .في أزمة غاز بسبب تقليص الجانب اإلسرائيلي الكميات الموردة لغزة
 طن من غاز 60 إلى 40اع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري من ، منذ أسبوعين يصل قط"معا"

  . طن من الغاز يوميا250 إلى 200الطهي، موضحا ان احتياجات غزة من 
نتابع : "وأشار رئيس جمعية أصحاب محطات الوقود إلى نفاذ المخزون لدى محطات التعبئة، وقال

الوضع سيئ جدا في غزة ال : "وتابع الشوا ".الغازاألزمة مع الجانب اإلسرائيلي ولكن عندنا مشكلة في 
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وهناك وعود "وأكد ان االتصاالت مستمرة مع الجانب اإلسرائيلي،  ".محروقات وال كهرباء وال غاز
  ".بتحسين التوريد يوم األحد القادم

  7/3/2012، وكالة معاً اإلخبارية
  

  بية رصيدها صفر صنفًا من األدوية والمستهلكات الط386: رة الصحة في غزةاوز .52
حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من تفاقم األزمة الدوائية من جديد في قطاع غزة ما يرفع وتيرة : غزة

  .الخطر الذي يتهدد مرضى قطاع غزة منذ خمس سنوات
نسخةً منه، أن " المركز الفلسطيني لإلعالم"، تلقى )3-7(وأعلنت الوزارة، في بيانٍ اليوم األربعاء 

الحالي بلغ ) مارس(فري لألدوية والمستهلكات الطبية في مستودعات الوزارة لشهر آذار الرصيد الص
  . صنفًا من المستهلكات الطبية200 صنفًا من األدوية و186

 صنفًا من المستهلكات الطبية ستنفذ خالل األشهر الثالثة القادمة؛ 70 صنفًا من األدوية و75وذكرت أن 
 بعد ارتفاع ،ستهلكات الطبية وصلت إلى مرحلة كارثية وغير مسبوقةما يعني أن أزمة األدوية الم"

  ". صنفًا347مؤشرات النقص عن الشهر الماضي والذي بلغ 
  7/3/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  وليست انتقائية جوازات السفر األردنية للفلسطينيين وفق قواعد وأسس قانونيةمنح : قطيشات .53

 المدنية والجوازات مروان األحوالقال مدير عام دائرة : عصفور رياض منصور ورامي -عمان 
 جوازات السفر األردنية التي تصدر للفلسطينيين في الضفة الغربية هو جواز سفر أردني إنقطيشات 

ولكنه من دون رقم وطني وهذا لغايات سياسية، حيث إن ابن الضفة الغربية ينتخب مؤسساته الدستورية 
نا المواطن األردني ينتخب مؤسساته الدستورية والتشريعية، وخوفا من االزدواجية والتشريعية وكذلك ه

هذه اإلجراءات ليست تخليا عنهم وتحديدا "، مضيفا أن "السياسية ومنعا للتداخل السلبي في هذا الموضوع
ولياته موضوع منح الجوازات األردنية، إنما هي خدمة إلخواننا وظروفهم ولم يتخل األردن أبدا عن مسؤ

  ".وهذه اإلجراءات ترسيخ للعالقة التاريخية والوطنية
أكد قطيشات أن الدائرة تمنح جوازات السفر األردنية للفلسطينيين سواء كانوا موظفي سلطة أو و

وأضاف قطيشات أن إصدار جوازات السفر . مواطنين عاديين وفق قواعد وأسس قانونية وليست انتقائية
ألبناء الضفة الغربية بناء على الحالة القانونية وليست انتقائية ) الجنسية(وطنية األردنية ذات األرقام ال

 ويترددون على 1967لكل شخص، مشيرا إلى أن الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في األردن منذ عام 
  .الضفة الغربية ولهم هويات بالضفة الغربية، فإننا نصدر لهم جوازات سفر أردنية بأرقام وطنية

قال إن هناك موظفين في السلطة يحملون هذه الجوازات حسب هذا الوضع موضحا أنه إذا ثبت لنا أن و
لديهم جوازات سفر فلسطينية وأرقاما وطنية فلسطينية فإننا نخيرهم إما االحتفاظ بالجواز األردني وإما 

  .الجواز الفلسطيني
 وهو تاريخ فك 1988) تموز (31بعد وأضاف قطيشات أن الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية 

االرتباط عن الضفة الغربية فإننا نصدر له جواز سفر أردنيا مؤقتا لمدة خمس سنوات من دون رقم 
  .وطني حيث إن الرقم الوطني هو الذي يثبت الجنسية
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 الطورة الخدمات التي المكتب إسماعيل مكتب جوازات الضفة الغربية وصفي أمينمن جهته استعرض 
 أكثر الستقبال باإلضافة جواز سفر 230 نحو إصدار انه يتم يوميا إلى الضفة الغربية الفتا ألبناءيا يوم
  . طلب في اليوم الواحد للحصول على الموافقات المطلوبة500من 

 الضفة الغربية فيما صرف خالل ألبناء جواز سفر العام الماضي 4300 المكتب صرف إنوقال الطورة 
  : للمزيد. الضفة الغربيةبأبناء جواز سفر خاص أالف 10 نحو الشهرين الماضيين

http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=\LocalAndGover\2012\03\LocalAndGover_issue1603_
day08_id397688.htm#.T1hHHHlUlPM 

  8/3/2012الدستور، عمان، 
  

  قضية عمل الالجئين الفلسطينيين» األونروا«مدير مع يبحثاللبناني وزير العمل  .54
ـ        في لبنان سلفادوري لومبـاردو، قـضية       » األونروا«بحث وزير العمل سليم جريصاتي والمدير العام ل

لالجئين الفلسطينيين في لبنان باالستناد إلى التعديل القانوني الذي أقره مجلـس النـواب فـي آب                 عمل ا 
وأكد جريصاتي للومباردو أن مقاربته تنظيم عمل الالجئين على مستوى وزارة العمل، تنطلـق               .2010

م الوطنيـة،   من بعد إنساني وقانوني والتزام الحفاظ على خصوصية الهوية القانونّية لالجئـين وهـويته             
  .وحقوقهم المعيشية واالجتماعية واالقتصادية

  8/3/2012، السفير، بيروت
  

   عالمات لجدار فاصل على حدود لبنانضعت دورية إسرائيلية .55
 جندياً بيـنهم فرقـة هندسـية بوضـع          30مؤلفة من   ” إسرائيلية“قامت أمس دورية     :”الخليج “-بيروت  

فيه جداراً يفصل بين كفركال اللبنانية ومستعمرة المطلة مقابل         ” إسرائيل“عالمات في المكان الذي ستبني      
بوابة فاطمة وسط حماية من جنود العدو وسياراته العسكرية، في وقت راقبت عناصـر مـن الجـيش                  

وأفادت  .اللبناني واليونيفل من على بوابة فاطمة هذه التحّرشات الصهيونية في الجانب اآلخر من الحدود             
اتخذت قرارها ببناء الجـدار مقابـل بوابـة فاطمـة وهـي تنفـذ               ” إسرائيل“ أن   معلومات من المنطقة  

المقابل لبلدة كفركال الحدودية، حيث يبلغ طوله أكثر        ” اإلسرائيلي“االستعالمات على األرض في الجانب      
  . كلم وبارتفاع خمسة أمتار2من 

  8/3/2012، الخليج، الشارقة
  

  "وفا"الة يستقبل مدير وك اللبنانية نقيب الصحافة .56
في بيروت عبد معروف    ) وفا(استقبل نقيب الصحافة محمد البعلبكي مدير مكتب وكالة األنباء الفلسطينية           

تقـديراً  "، وكوفية أبو عمـار،      )وفا(الذي قدم اليه درعاً مصنوعة من خشب بيت لحم وحفر عليها شعار             
انية في التعريف بالقضية الفلـسطينية      لجهوده في خدمة القضية الفلسطينية واعترافاً بفضل الصحافة اللبن        

في أجواء معاناة الفلسطينيين داخل فلسطين المحتلة من قبـل العـدو            "، كما وضعه    "داخل لبنان وخارجه  
وأكـد   ".اإلسرائيلي الذي يعمل على تهويد القدس وبناء المستوطنات فيها وفي الضفة الغربيـة المحتلـة              

  . تجاه فلسطين وحق العودةالبعلبكي موقف الصحافة اللبنانية الثابت
 8/3/2012، المستقبل، بيروت
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  األونرواالجامعة العربية تحذر من سعي جهات للخالص من  .57
 العام المساعد لشؤون فلسطين ، أن األمينبتراوكالة نقالً عن  8/3/2012الدستور، عمان، نشرت 

من سعي بعض الجهات التي لم واألراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية السفير محمد صبيح حذر 
 على الدول التي صوتت على إنوقال في تصريح صحفي أمس . ونرواأل الخالص من وكالة اإلىيسمها 

 تعمل على حماية الوكالة للقيام بواجباتها أن المتحدة األمم الصادر عن 194قرار تقسيم فلسطين رقم 
 يقدر  سخياً ويقدمون دعماًاألونروان على بقاء  العرب حريصوإلى أن ارشأو .تجاه الالجئين الفلسطينيين

  . ما تقدمه الدول العربية المضيفة من دعم مباشر لالجئينإلى إضافة موازنتها، إجماليمن % 7.4بـ 
 السفير صبيح أشاد ، أنمراد فتحي، القاهرةنقالً عن مراسلها في  8/3/2012الشرق، الدوحة، وأضافت 

ية التي وفرت شبكة حماية للتحرك الفلسطيني سواء في األمم المتحدة، أو بدور لجنة مبادرة السالم العرب
 إلى أن قطاع فلسطين ، في تصريحات له أمس،وأشار صبيح. على صعيد المفاوضات وعملية السالم

أعد مذكرة توضح مجمل التجاوزات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك في الجوالن 
  .وما تبقى من أراض لبنانية محتلةالسوري المحتل، 

  
  "عدائي وهمجي"الموقف اإلسرائيلي حيال عملية السالم بأنه يصف   غولاهللاعبد  الرئيس التركي .58

 مع "إسرائيل" ندد الرئيس التركي عبد اهللا غول باستمرار السياسة التي تتبعها : ماجد العلي وكونا- أنقرة
في لقاء مع الوفد الصحافي ، ل عملية السالم في المنطقة حيااإلسرائيليالفلسطينيين ووصف الموقف 

  . وال يبالي بالقرارات الدولية ذات الصلة"عدائي وهمجي" بأنه ،الكويتي عالي المستوى الذي يزور تركيا
  8/3/2012الراي، الكويت، 

  
  "وماتتكنولوجيا المعل"قمة توصيل العالم العربي توصي بدعم حق الشعب الفلسطيني في الحصول على  .59

 دولة قطر، أمير برعايةالتي عقدت و ،اختتمت قمة توصيل العالم العربي أعمالها أمس :يحيى عسكر
 وقد اقترحت األطراف المعنية ،وبتنظيم مشترك من االتحاد الدولي لالتصاالت وجامعة الدول العربية

ذه األهداف، بما فيها  مليار دوالر أمريكي ترمي إلى تحقيق ه46.6عدداً من المشروعات بلغت قيمتها 
 حق الشعب الفلسطيني في ت ودعمت القمةتبن و.المشاريع الخاصة بفلسطين والبلدان العربية األقل نمواً

 بما في ذلك حقه في إنشاء شبكات االتصاالت ،الحصول على خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 الترددي وإدارته، وحث االتحاد الدولي  وحقه في الحصول على الطيف،في جميع األراضي الفلسطينية

  .لالتصاالت على تنفيذ القرارات والتوصيات الدولية ذات الصلة الخاصة بفلسطين الصادرة عنه
  8/3/2012الشرق، الدوحة، 

  
  
  

  "إسرائيل"بثينة كامل ال تمانع تصدير الغاز إلى  المصرية للرئاسةالمرشحة المحتملة  .60
 اإلعالمية بثينة كامل خالل لقائها  المصريةلت المرشحة المحتملة للرئاسةقا:  ماجد فهيم-) مصر(المنيا 

، "إسرائيل"بطلبة كلية اآلداب في جامعة المنيا مساء الثالثاء إنها ال تمانع من تصدير الغاز المصري إلى 
  .لكن وفقا لألصول الدولية، واألسعار العالمية
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  8/3/2012الراي، الكويت، 
  

  دعوة إلقامة مباراة في غزةيتلقى  فريق الزمالك .61
 األعلى عضو المجلس ،تلقى نادي الزمالك دعوة من عبد السالم هنية:  عبد اهللا محمد حلمي-القاهرة 

 نائب ،وف جاسرؤوالتقى ر،  حيث حضر األخير لمقر النادي أمس األول،للشباب والرياضة الفلسطيني
 بين منتخب فلسطين اة مبارإلقامة طلب وتمت مناقشة رغبه الضيوف في . الزمالكإدارةرئيس مجلس 

 سوف اإلدارة مجلس أنورحب رءوف جاسر بطلب الجانب الفلسطيني وأكد له . مع فريق الزمالك
  .يدرس الطلب فور وصوله بشكل رسمي

  8/3/2012، لندن، القدس العربي
  

  زةللتوجه في قافلة لكسر حصار غ شوبير يبدأ حملة إعالمية لحشد الرياضيينأحمد : مصر .62
، حارس مرمى منتخب مصري األسبق لكرة حمد شوبيرأبدأ اإلعالمي :  عبد اهللا محمد حلمي-القاهرة 
 في حملة لحشد الرياضيين للتوجه في قافلة كبرى لكسر الحصار المفروض على غزة وجاري القدم،

  .االتفاق عل تحديد موعد سفر القافلة
  8/3/2012، لندن، القدس العربي

  
  عادة انتخابهإللسالم في الشرق االوسط في حال » مبادرة«ساركوزي سيطرح  .63

في باريس عن الرئيس الفرنسي نيكوال سـاركوزي        » فرانس برس «نقلت وكالة   :  محمد يونس  –رام اهللا   
للسالم في الشرق االوسط في حال اعادة انتخابه، واعداً ايضا بجعل العـام             » مبادرة«الثلثاء انه سيطرح    

وقال ساركوزي في حديث الى القناة الثانية للتلفزيون الفرنسي          .لشرق االوسط في ا » عام السالم  «2012
بعد ايام من االنتخابـات سـأتوجه الـى اسـرائيل والـى             «: متحدثاً عما سيفعله في حال اعادة انتخابه      

 2012الفلسطينيين، ألنني اريد ان تقوم فرنسا ومن ورائها كل اوروبا، بطرح مبادرة كي يكـون العـام                  
 .»لسالم بين اسرائيل والفلسطينيينعام ا

 8/3/2012، الحياة، لندن
  

   خالل عشر سنوات مقبلة مليار دوالر 30 بقيمة لتل أبيب عسكرية مساعدات تقدم واشنطن .64
علـى  " إسـرائيل "أعلن وزير الدفاع األمريكي ليون بانيتا، أن بالده ستقدم كل الدعم الالزم لكي تحافظ               

 مليار دوالر   30ة أو تحالف دول، مؤكداً تعّهد واشنطن بتقديم ما مجموعه           تفوقها العسكري على أي دول    
وفي سياق متصل، كـشفت صـحيفة       . من المساعدات العسكرية للكيان على مدى السنوات العشر المقبلة        

أن رئيس الحكومة العبرية، بنيامين نتنياهو، طلب من الرئيس األمركي، باراك أوباما، خـالل              " هآرتس"
وطـائرات  " GBU-28"بقنابل مخترقة للحصون من نـوع       " إسرائيل"خيرة لواشنطن، تزويد    زيارته األ 

  . جديدة لتزويد الوقود
  )موقع نيوز ون اإلخباري، ترجمة المركز(

  7/3/2012، 2485مركز دراسات وتحاليل المعلومات الصحفية، العدد 
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   "الهولوكوست" أول اتهام بإنكار يواجه سيناتور :رومانيا .65
أقامت جماعتان حقوقيتان فى رومانيا دعوى قضائية باتهامات جنائية ضد سياسـى            : )د ب أ  (ت  بوخارس

  .بحق اليهود فى البالد" الهولوكوست"بارز أنكر حدوث المحرقة اليهودية 
، إنهما أقامتـا الـدعوى ضـد        "رومانى كريسى "و" مركز مراقبة ومكافحة معاداة السامية    "وقالت منظمتا   

ا عن الحزب الديمقراطى االجتماعى بعد أن قال إن اليهود لم يضطَهدوا فى رومانيـا               السيناتور دان سوف  
  .إبان الحرب العالمية الثانية

تعد االتهامات، التى قدمت للمدعى العام الرومانى، األولى من نوعها بحق سياسـى إلنكـاره المحرقـة                 
  .إلى المحكمةاليهودية فى رومانيا وسيقرر االدعاء ما إذا كان سيحيل الدعوى 

  8/3/2012، اليوم السابع، مصر
  

  ويل سويسري ات مدرسة لالجئين الفلسطينيين بتم تشيد ملحقاألونروا: لبنان .66
تسع غرف جديدة وملعب، في     ،  "وكالة التنمية السويسرية  "حت وكالة األونروا بتمويل من      افتت: حسين سعد 

 دوالراً  546259كلفة المـشروع    ينيين، وبلغت   لالجئين الفلسط " الرشيدية"في مخيم   " مدرسة عين العسل  "
حذو بالدهـا فـي تقـديم الـدعم للـشعب           "دعت سفيرة سويسرا روث فلينيت، اآلخرين إلى        و .أميركياً

 فرحين، بعدما نالوا    350بمشاهدة وجوه تالمذة المدرسة الـ      "وعّبرت فلينيت، عن سرورها     ". الفلسطيني
  ". ئتهم المدرسية، وإعطاء المزيد من االهتمام بدراستهمما كانوا يطمحون اليه، من أجل تحسين بي

ـ      البيئة الجيدة هي أمر أساسي     "في لبنان سيلفاتوري لومباردو أن      " األونروا"من جهته، قال المدير العام ل
للتعليم، وبفضل المساهمة السخية من الوكالة السويسرية للتنمية، ستتأمن البيئة السليمة لطالب وتالمـذة              

ضرورة تحسين جودة التعليم، ومستوى عيش الفلـسطينيين، كـي يعيـشوا            "، مؤكداً   "ن عسل مدرسة عي 
  ".بكرامة

، في بيان صحفي وزعته خالل الحفل، الذي حضره رئيسة الوكالة السويسرية للتعاون             "األونروا"وأعلنت  
 ابتسام الخلـف    فوزي كساب ومديرة التعليم   " األونروا"والتنمية هبة الحاج فدلر، ومدير منطقة صور في         

 2,62وممثلون عن اللجان الشعبية واألهلية، عن تقديم الوكالة السويسرية تمويالً لمشروع جديد، بقيمـة               
مليون دوالر أميركي، من شأنه أن يسمح بمد شبكات مياه جديدة، وإيصال المياه النظيفة، إلى نحو سبعين                 

فتتاح ثالثة مراكز توظيف تهدف إلى فـتح        ألف الجئ فلسطيني في سبعة مخيمات في لبنان، فضالً عن ا          
  .آفاق العمل أمام الالجئين

  8/3/2012، السفير، بيروت
 

   إزاء أي هجمات إسرائيلية السورية لتوفير إنذار مبكر إليرانالراداراتروسيا حسنت  .67
رات اإلسرائيلي إن روسيا حّسنت في خالل الفترة األخيرة منظومة الرادا» Israel Defense«قال موقع 

وأشـار  . السورية البعيدة المدى لتوفير إنذار مبكر إليران إزاء أي محاولة إسرائيلية لشّن هجوم عليهـا              
الموقع المتخصص بالشؤون األمنية إلى أن خبراء من روسيا عملوا في منشأة رادارية جنـوب دمـشق                 

م تجهيزات جديـدة مـن      تضم منظومة رادارات روسية قديمة نسبياً، الفتاً إلى أن الخبراء أحضروا معه           
 .روسيا، ربطت بالمنظومة القائمة، كذلك فإنهم غّيروا برامج التوجيه الخاصة بها

 8/3/2012، االخبار، بيروت
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  توقيف مشتبه به في الهند مرتبط بالهجوم على دبلوماسي إسرائيلي .68

لـة علـى سـيارة      أعلنت الشرطة في نيودلهي أمس أنها أوقفت مشتبها في تورطه بالهجوم بالقنب           : لندن
  .والذي نسبته إسرائيل إلى إيران) شباط(دبلوماسية إسرائيلية في أواسط فبراير 

وأشارت . واكتفى متحدث باسم الشرطة يدعى راجان باغات بالقول إن الموقوف في الخمسين من العمر             
مصادر من الشرطة، رفضت الكشف عن هويتها، إلى أن المتشبه به هو سيد محمـد كـاظمي، يحمـل                   

  .الجنسية الهندية، ويقول إنه يعمل صحافيا إلحدى المطبوعات اإليرانية، حسب وكالة الصحافة الفرنسية
  8/3/2012، الشرق األوسط، لندن

  
  نتنياهو منح أوباما مدة زمنية الختبار جدوى الجهود الدبلوماسية تجاه إيران: األخبار .69

ميركية في وسائل اإلعالم العبرية التي كـشفت        اإلسرائيلية األ » قمة إيران «تواصلت أصداء   : محمد بدير 
صفحتها األولى وجاء فيه أن رئـيس  » معاريف«أمس عن تفاصيل إضافية بشأنها، أبرزها ما عنونت به  

الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وافق على منح الرئيس األميركي، باراك أوباما، فرصـة زمنيـة               
  .اسية في كبح المشروع النووي اإليرانيمحدودة الختبار جدوى الجهود الدبلوم

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي في واشنطن أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي نجح في إقنـاع                
أوباما بتقليص الجدول الزمني الستنفاد اإلجراءات الدبلوماسية حيال إيران ولفحـص تـأثير العقوبـات               

  . القريبةاالقتصادية التي سيجري تشديدها خالل األشهر
أن الموضوع السوري حضر على مائدة البحـث بـين نتنيـاهو            » هآرتس«وفي السياق، ذكرت صحيفة     

انـزالق أسـلحة    «ووفقاًَ للصحيفة، أعرب نتنياهو لسيد البيت األبيض عن مخاوف إسرائيل من            . وأوباما
ونقلـت  . »ىنووية وبيولوجية من المخازن السورية إلى أيدي حزب اهللا أو منظمـات إرهابيـة أخـر               

عن مصدر أميركي رفيع قوله إن الواليات المتحدة أثارت أخيراً هذ األمر مع كل من تركيـا                 » هآرتس«
وإسرائيل واألردن والسعودية، في محاولة لالستعداد الحتمال أن يؤدي سقوط نظام الرئيس بشار األسـد               

  . إلى تعريض مخازن السالح غير التقليدي في سوريا للخطر
  8/3/2012، روتاالخبار، بي

 
   مليار دوالر380 كلفت االقتصاد العالمي 2011الكوارث في العام  .70

اعلن مسؤول في االمم المتحدة االثنين ان الكوارث وفي طليعتها :  ا ف ب-)االمم المتحدة(نيويورك 
 380مارس الماضي كلفت االقتصاد العالمي العام الماضي اكثر من /الزلزال الذي ضرب اليابان في اذار

  .مليار دوالر وهو رقم قياسي
وادى زلزال اليابان الذي اعقبه مد بحري وحادث نووي في محطة فوكوشيما، الى خسائر قدرتها االمم 

  . مليار دوالر210المتحدة ب
وقالت مرغاريتا والستروم، الموفدة الخاصة لالمين العام لالمم المتحدة لدرء الكوارث، ان الكوارث اقل 

  . ولكن الخسائر االقتصادية التي احدثتها كانت اكبر بكثيردموية من الماضي
 2005الرقم القياسي السابق العائد للعام % 75وتخطى ب" حد ادنى" مليار هو 380واوضحت ان رقم ال

  .حين ضرب االعصار كاترينا الواليات المتحدة
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ي تايالند وفي دول ، زادت الزالزل التي ضربت اليابان ونيوزيالند والفيضانات ف2011وفي العام 
واضافت والستروم خالل مؤتمر صحافي في الذكرى االولى للزلزال الذي . اخرى من قيمة الخسائر

  ".الزالزل هي الكوارث االكثر دموية واالكثر كلفة" ان 2011مارس / اذار11ضرب اليابان في 
 مليار 40د باكثر من وقدرت وكالة االمم المتحدة لتقليص خطر الكوارث كلفة الفيضانات في تايالن

عدد الضحايا قد انخفض بشكل نسبي الن الدول حسنت انظمة الرقابة واالنذار "وقالت ايضا ان  .دوالر
  ".ولكن التأثير االقتصادي للكوارث اصبح تهديدا كبيرا لعدد من الدول

  7/3/2012، القدس، القدس
  

  »فيس بوك إسالمي«إسطنبول تحتضن أول  .71
فيس بوك «، أو ما توصف بالـ»سالم وورلد«تواصل االجتماعي الجديدة تشكل شبكة ال: إسطنبول
، التي تتخذ من إسطنبول مقرا لها، والتي ستنطلق في العالم اإلسالمي خالل شهر رمضان، أول »الحالل

 مليون 800» فيس بوك«ومع بلوغ مستخدمي الـ. موقع يقدم خدماته للمسلمين من جميع األعمار
 مليون 300، من العالم اإلسالمي، إلى »فيس بوك«، يصل عدد مستخدمي الـشخص حول العالم اآلن

  .خالل األعوام العشرة المقبلة% 100ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بنسبة . مسلم
  8/3/2012، الشرق األوسط، لندن

  
   2012الميزانية العسكرية آلسيا ستفوق ميزانية أوربا فى .72

لسنوى للمعهد الدولى للدراسات اإلستراتيجية عن توازن القوى فى أفاد التقرير ا: )ا ف ب ( -لندن
  .العالم، قائالً إن النفقات العسكرية آلسيا ستتجاوز نفقات أوربا للمرة األولى هذا العام

، حصل تقارب بين مستوى 2008وأشار جون شيبمان مدير عام المعهد إلى أنه منذ األزمة المالية فى 
  ".با وآسيااإلنفاق العسكرى فى أور

فى الوقت الذى بقيت فيه مستويات اإلنفاق بحسب الفرد فى آسيا أقل ارتفاعا بشكل ملموس من "وأضاف 
  ". نفقات أوروبا2012أوربا، فإن نفقات آسيا العسكرية ستتجاوز على األرجح فى 

 ثمار نموها وأوضح التقرير أن الصين التى بدأت برنامج تحديث لقواتها ومعداتها العسكرية بتمويل من
  .االقتصادى الكبير، تأتى فى طليعة الدول اآلسيوية لجهة النفقات العسكرية

فى الوقت ذاته تعثرت النفقات العسكرية ألوربا بسبب األزمة االقتصادية، وخفضت بريطانيا التى تملك 
ر خطة  سنوات وذلك فى إطا4على % 8أكبر ميزانية عسكرية فى أوربا ميزانية وزارة الدفاع بنحو 

  .2010تقشف حكومية وضعت فى نهاية 
  7/3/2012، اليوم السابع، مصر

  
  

  مع المكاسب تأتي التحديات: حماس والمنظور اإلقليمي .73
  يزيد صايغ

في قطاع غزة، إسماعيل هنية، في كلٍّ من مصر وتونس وتركيـا            » حماس«جّسد استقبال رئيس حكومة     
أصالً قبل أكثر من    » حماس«وز االنتخابي الذي حقَّقَته حركة      وقطر والبحرين وإيران، اعترافاً حقيقياً بالف     
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الـذي أتـى بحركـات    » الربيع العربي«ثمرةً من ثمار    » حماس«ويمثّل هذا االنفتاح على     . ستّ سنوات 
، إلى المقدمة في أغلبيـة دول  »اإلخوان المسلمين«في جماعة » حماس«إسالمية، ومنها فروع شقيقة لـ    

  .شمال أفريقيا
ومن المفارقات أن ثمرة أخرى مـن ثمـار         . بالتحديات أيضاً » حماس« التحّوالت اإلقليمية تجابه     إال أن 

اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي توّصل إليه خالد        : الربيع العربي هي التي تدفع ذلك إلى الظاهر       
عاصمة القطريـة   ، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في ال      »حماس«مشعل، رئيس المكتب السياسي لـ      

مجـدداً فـي الـضفة      » حماس«وبما أن إسرائيل أعلنت رفضها ظهور       ). فبراير( شباط   6الدوحة، في   
الغربية المحتلّة، فيعني ذلك أن االشتراك بالحكم وإعادة دمج مؤسسات السلطة الفلـسطينية ال يمكـن أن                 

ويبدو أن مشعل يعتبـر     . كوسلطتها هنا » حماس«يتّما سوى في غزة، أي على حساب وحدانية سيطرة          
  .في غزة على ذلك» حماس«ذلك ثمناً ال بد من دفعه من أجل الوحدة الوطنية، ولكن تختلف معه قيادة 

هو االختالف في تقييم مغزى وآثار الصعود اإلقليمي للتنظيم         » حماس«لعل ما يفّسر تباين المواقف داخل       
يريدون إظهار قدرتهم على الحكم بفعاليـة       » إلخوانا«ويعتقد البعض أن    . »اإلخوان المسلمين «األم، أي   

ويبدو مـن تأكيـد     . وحرصهم على االستقرار اإلقليمي، سعياً إلى كسب قبول الواليات المتحدة بدورهم          
مشعل على المقاومة غير المسلّحة ضّد إسرائيل، ومن منحه الرئيس عباس سنة إضافية لمواصلة جهـود                

  .اإلقليمية على رأس أولوياته» اإلخوان المسلمين«، يضع احتياجات السالم مع إسرائيل، أنه، أي مشعل
يوفّر لهم مكاسب أكبـر     » اإلخوان«في غزة يعتقدون، على ما يظهر، أن صعود         » حماس«غير أن قادة    

فقد استفادت حكومة هنية داخلياً مـن       . ولعلهم يبالغون في تقييم مدى التحّول اإلقليمي واتجاهه       . من ذلك 
كبير في تدفّق مواد البناء والسلع االستهالكية عبر األنفاق من سيناء المـصرية، كمـا تقـوم                 االزدياد ال 

لكن لـن   . بالتفاوض مع مصر حول إقامة منطقة حدودية للتجارة الحرة، وحول تأمين الوقود والكهرباء            
ة أو التالية في    تشكيل الحكومة المقبل  » اإلخوان«تلغي مصر اتفاقية السالم مع إسرائيل، حتى لو ُأتيح لـ           

. القاهرة، وهو ما لن يسمح به كذلك المجلس األعلى للقوات المسلحة حتى بعد تسليمه السلطة للمـدنيين                
كذلك، فإن حكومات تونس وليبيا والمغرب معنية بتطوير وتعميق العالقات االقتصادية والعـسكرية مـع    

تجـاه الـصراع مـع      » حماس«ال سياسات   الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي، ولذلك تتطلّع إلى اعتد       
  .إسرائيل مقابل دعمها السياسي واالقتصادي

هو سعيها إلى إصالح عالقاتها مع المملكـة        » حماس«وما يقّدم مؤشراً أوضح على التحّدي الذي يواجه         
. 2007) يونيـو (العربية السعودية، التي قُطعت إثر سيطرة الحركة عسكرياً على غزة فـي حزيـران               

شعب سورية البطل الذي يسعى     «د اتفاق الدوحة على ذلك، وكذلك تصريح هنية األخير دعماً لـ            ويساع
إليـران وسـورية و     » المحور الشيعي «عن  » حماس«، ما يبعد    »نحو الحرية والديموقراطية واإلصالح   

ـ      : ولكن لم تتم إعادة اللحمة تماماً حتى اآلن       . »حزب اهللا « ا العربيـة   فإذا أعادت المملكة طـرح مبادرته
، فـسوف تطالـب   2013بعد استالم اإلدارة األميركية الجديدة الحكم في أوائـل العـام     ) 2002(للسالم  

  .بتبنّي المبادرة صراحةً، األمر الذي سيضع الحركة على المحّك» حماس«
فالهدنة مع إسرائيل صمدت    . في غزة ضغوطاً فورية   » حماس«في المقابل، ال تواجه حكومة هنية وقيادة        

ألكثر من ثالث سنوات حتى اآلن، على رغم بعض الخروقات اآلنية، وقامت إسرائيل بتخفيف الحـصار         
بل إن اقتصاد غزة يشهد انتعاشاً، فيما يتراجـع اقتـصاد الـضفة             . بشكل ملموس خالل الشهور األخيرة    

حتواء تهديـد   في تقليص وا  » حماس«كما نجحت   . الغربية األسير تحت وطأة القيود اإلسرائيلية المستمرة      
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الجماعات السلفية الجهادية، وهو نجاح لم يلفت انتباه المراقبين األميركيين، وبالتالي لحكومة هنيـة مـا                
  .يبرِّر اعتقادها بأنها باقية لسنين مقبلة

لكن ذلك يتوقّف، جزئياً علـى      . تسعى حكومة هنية، إذاً، إلى توسيع ومواصلة النمو االقتصادي في غزة          
مرار تدفّق المعونات المالية التي ساهمت مساهمةً كبرى في اإلبقاء على االقتصاد المحلي             األقل، على است  

فحكومة سالم فّياض في الضفة الغربية ال تزال تنفق أكثر من نصف موازنتهـا فـي                : 2007بعد العام   
 الغذائيـة   داخل غزة، فيما تتولّى وكالة الغوث التابعة لألمم المتحدة كلفة التعلـيم والـصحة والمـساعدة               

غير أن المعونة الخارجية مهّددة اآلن، بعد تقلـيص         .  بالمئة من سكان القطاع    80 إلى   65الطارئة لنسبة   
 بالمئة خالل العامين المنصرمين، وبعد تجميد ما يصل إلى ثلثـي            40مساعدات االتحاد األوروبي بنسبة     

 من الكونغرس على مـسعى الـرئيس        ، عقاباً 2012 مليون دوالر للعام     600المساعدة األميركية البالغة    
  .الفائت) سبتمبر(عباس إلى الحصول على اعتراف األمم المتحدة بالدولة الفلسطينية في أيلول 

بهدف تشجيعها على االبتعاد عـن      » حماس«وفي هذه األثناء، قامت قطر بهدوء بتقديم الدعم المالي لـ           
» حمـاس «ولم تتحّسن عالقة    . اتفاق الدوحة » اسحم«إيران، لكنها قد تقلّص أو توقف الدعم إذا أفشلت          

بالمملكة العربية السعودية لدرجة تضمن االستعاضة عن المعونة اإليرانية، ولن تحّل تركيا محلّها علـى               
  .رغم بعض اآلمال المعلّقة على ذلك

» حمـاس «ا  ال بد أن تُثار هذه األمور والحسابات كافة خالل االنتخابات القيادية الداخلية التي سـتجريه              
وتتمتّع الحركة بالتماسك التنظيمي وبآلية صنع القرار، ما يسمح لها باجتياز امتحـان             . 2012خالل العام   

تنافس الرؤى بين مشعل وقادة غزة، غير أن ذلك لن يزيل الضغوط اإلقليمية المطاِلبة بتحديـد موقـف                  
ر اتفاق الدوحة مظلةً تلجأ إليها، فيمـا        ويوفّ. صريح تجاه حّل الدولتين مع إسرائيل ومسألة االعتراف بها        

مسؤولية التفاوض مع إسرائيل، لكن إذا دفعت قيادة غـزة باتفـاق            » فتح«يتحّمل الرئيس عباس وحركة     
الـدعم  » حمـاس «المصالحة إلى الطريق المسدود تماماً، فإن التحّوالت اإلقليمية ذاتها التي قّدمت لــ              

. م اختبار التفاوض في نهاية المطاف، من دون تلك المظلـة          المعنوي والمادي سوف تضعها مباشرة أما     
  .عاجالً أم آجالً» حماس«يمكن تأجيل تلك اللحظة، ولكنها ستدقّ على أبواب 

  8/3/2012، الحياة، لندن
  

  بال أسماء... فلسطينيات دخلن التاريخ .74
  بيان نويهض الحوت

زاتها، أو رائداتها، أو إبداعها، أو تفوقها في        حديثنا عن المرأة الفلسطينية في عيدها العالمي ليس عن إنجا         
. شتى المجاالت، بل عن النساء اللواتي طواهّن النسيان؛ حديثنا عن األكثرية العاملة المناضلة الـصامتة              

ـ بل انسجاماً مـع التـاريخ القريـب          ـ كما يبدو   وليس هذا لمجرد الرغبة في االنطالق عكس السير       
  ).وكل فلسطين اليوم تحت االحتالل(ا تحت االحتالل لفلسطين تحت االنتداب، وحاضره

مشهد الفالحة التي تعمل في الحقل كما في البيت، والتي تحمل نتاج الحقل على رأسـها      : المـشهد األول  
تلك المرأة كانت عماد أسرتها الصغيرة، وعمـاد        . وتذهب إلى أقرب المدن لبيعه، ولو مشياً على األقدام        

ففي الثورات واالضطرابات، كانت تلك الفالحة تخبئ السالح        . فيه عماد شعبها  قريتها، وجاء يوم أضحت     
» القّسامية«واشتهرت حيفا بالمرأة    . »عسكر اإلنكليز «تحت الخضار والفاكهة، وتمشي رافعة الرأس أمام        

وأمـا بعـد    . التي كانت تخبئ السالح في تنكة ثقيلة على رأسها، وهي تنادي على من يشتري الزيـت               
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، وامتداده إلى أكثر من ستة أشهر، فقد اعترف المندوب السامي واكهـوب             )1936في  (ب الكبير   اإلضرا
في إحدى رسائله بأّن اإلضراب نجح بفضل المرأة التي لم تنقطع عن حمل نتاج الحقل وإيـصاله إلـى                   

  .مقابل سكان المدن في أسوأ الظروف، ومن دون
، يوم أعدمت حكومة االنتداب ثالثـة       1930 حزيران   مشهد فلسطين في السابع عشر من     : المشهد الثاني 

كانت فلسطين في ذلك اليوم فـي إضـراب         . محمد جمجوم وفؤاد حجازي وعطا الزير     : أبطال مناضلين 
وكان القرار أن يعدم الثالثة بالتتابع مع فارق سـاعة بـين            . شامل، وصمت غاضب، وعزلة عن العالم     

م، كانت تُقرع في فلسطين كلّها أجراس الكنائس، ويرتفع مـن           ومع إعدام كّل واحد منه    . الشهيد والشهيد 
أمهات األبطال اللواتي حرمن وداع أوالدهـن، وقفـن أمـام      . »اهللا أكبر ... اهللا أكبر «أعالي المآذن نداء    

سجن عكا ينادين عليهم بأعلى أصواتهن، ويدعونهم إلى الصمود والشجاعة، ثـم رحـن ينـشدن لهـم                  
  .غير أّن الشعب استمر يرّدد تلك األهازيج. تذكر أحد أسماء األمهاتال ي. األهازيج الوطنية

، والتي ما كان لهـا      )1939ـ  1936(مشهد الثورة الكبرى التي استمرت ثالث سنوات        : المشهد الثالث 
أن تستمر لوال المرأة التي كانت ينبوع العطاء للثوار جميعاً، فهي ترسل إليهم الطعام يومياً، وهي تحميهم               

لفظـاً،  » األسـطورية «أمـا البطولـة     . بيتها بيتهم . ، كلما داهموا المكان   »عسكر اإلنكليز «فاجآت  من م 
والحقيقية تاريخياً، فهي جرأة المرأة النادرة يوم كان هؤالء العسكر يداهمون القرية، ويجمعون الـسكان               

لـى الحـائط، وهـم      في الساحة، ثم يجيئون معهم بمجموعة من الشبان مكبلين باألغالل، فيوقفـونهم ع            
كان ينكر األهالي معرفتهم بأي منهم، حتى لو كانوا جميعاً أو كان            . »أال تعرفونهم؟ «: يصرخون باألهالي 

بعضهم من أبناء القرية، ذلك بأنّهم فيما لو اعترفوا، لكان جزاء القرية التدمير، تـدمير البيـوت أمـام                   
النهاية حين يقدم العساكر على قتل هؤالء الشبان        وتقترب  . أصحابها، ولكان عقاب السكان القتل بال رادع      

األبطال بالرصاص، وفي ظنهم أنّه ال بد ألم الشهيد أو زوجته، أو أّي من قريباته أن تصرخ، غيـر أّن                    
التاريخ الذي سّجل عشرات الحوادث التي أعدم فيها الشبان في ساحة القرية، لم يسجل حادثـة واحـدة                  

  بعينيها ابنها او زوجها يقتلصرخت فيها امرأة، وهي تشاهد 
  .بالرصاص

، حتـى   1947 تشرين الثاني    29هذا هو المشهد البطولي، فما إن أعلن قرار التقسيم في           : المشهد الرابع 
قامت في البالد حرب ضد ذلك، وما كانت المرأة لتكتفي هذه المرة بإطعام المناضلين أو بحماية الخطوط                 

لـم  . ، وتحمل السالح، ولو قليالً، واستشهدت العشرات من النساء        الخلفية، بل هبت تشارك في اإلسعاف     
تعرف أسماء الكثيرات منهن، لكن عرفت أسماء البعض، وخصوصاً اللواتي كن يـضمدن الجـراح أو                

وأضـحت كـّل   . يسعفن الجرحى، فهكذا استشهدت حياة بالبسة في دير ياسين، وجولييت زكا في حيفـا       
  .منهما رمزاً

شهد اللجوء والمخيمات، ولنبدأ باالعتراف بأّن سنوات النكبة األولـى، أي سـنوات             م: المشهد الخامس 
وربمـا ألّن   . التيه، لم تكتب بعد على حقيقتها، ربما ألّن حياة الالجئين المأساوية كانت هـي الطاغيـة               

. »؟كيف صمد الشعب في المخيمات؟ كيف     «: المؤرخين والمحللين لم يسألوا بدورهم كثيراً أسئلة من نوع        
الجواب الصادق ال يكمن في عطاءات وكالة الغوث المحدودة جداً، وال يكمن في تسابق الحكام العـرب                 
على إصدار التصريحات المدوية المؤيدة لفلسطين وشعبها، بل يكمن في عمـل األم اليـومي الـصامت                 

ابنتهـا علـى   يكمن في تـشجعيها    . يكمن في تربيتها صغارها على اإليمان والحق والصبر       . والمتواصل
في تلك السنوات، فُتحت حدود الدول الخليجية أمام الفتاة الفلسطينية لتعمـل            . خوض غمار الحياة كالرجل   
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في سلك التعليم، أكثر مما كانت تُفتح للشاب الذي كانت الحكومات العربية على نحو عام تخـشى مـن                   
  .م المالي األساسي لألسرةوهكذا كانت هي ـ المرأة ـ مصدر الدع. التنظيمات السرية من ورائه

في هذا المشهد السياسي، نكتشف أّن المرأة الفلسطينية قد تكون المرأة الوحيـدة فـي               : المشهد السادس 
افتحوا لنا أبواب   «: العالم التي نالت حقوقها السياسية من دون أية مطالبة، أو تظاهرة، أو شعار من نوع              

، )1964أيـار   (اً في المجلس الوطني الفلـسطيني األول        ذلك أّن المرأة أصبحت فعالً عضو     . »!البرلمان
وهكذا نالـت   . تماماً كما أصبح الرجل عضواً في ذلك المجلس التمثيلي األول في حياة الشعب الفلسطيني             

المرأة حقوقها السياسية بناء على رصيدها التاريخي من النضال الصامت المتواصل، في الوطن، وفـي               
هم أيضاً أن نضيف إّن دخول المرأة الحياة السياسية من أوسع أبوابها، وبيسر             وم. المنفى، وفي المخيمات  

وبعدما مرت األعوام وأصبحت المـرأة      . وبساطة، لم يلق اعتراضاً واحداً من الجهة المقابلة، أي الرجال         
  .سفيرة لوطنها في أكثر من بلد، وعضواً في اللجان التنفيذية، لم يلق ذلك من الرجل غير الترحيب

، يوم فتحت معـسكرات     1967هذا مشهد متزامن مع انطالقة العمل الفدائي بعد هزيمة          : المشهد السابع 
ربما كان هناك اعتراض ما، هنا أو هناك، من بعض األهل كي يطمئنـوا      . التدريب أمام الفتاة الفلسطينية   

أة الميدان العسكري، كـان     غير أنّها مسألة الفتة للنظر أّن دخول المر       ... إلى مكان التدريب، والمسؤولين   
  إلى حد كبير، سهالً كما كان دخولها الميدان

  .السياسي
نرى األم التي تمسك بذراع الجندي اإلسرائيلي       . هذا المشهد نراه على شاشات التلفزيون     : المشهد الثامن 

وهي . ةبقوة، محاولة إبعاد ولدها ابن السنوات العشر عنه، ونسمعها تصرخ في الجندي بجرأتها المعهود             
حتى إن شاهدت ابنها يجر أمامها إلى الشاحنة، فهي تستمر في غضبها، في ثورتهـا التـي ال تعـرف                    

ونرى المرأة بثوبها الفالحي المطرز تدافع عن زيتونتها العتيقة ما استطاعت، ونراهـا تجلـس               . التوسل
  .»لن نرحل... لن نرحل«: على ركام بيتها المهّدم، وهي تقول بإصرار

... نعـم «: وجوابي دائمـاً  » هل تؤمنون حقاً بالعودة؟ أهي ممكنة؟     «: الكثيرون من عرب وأجانب   يسألنا  
وليس من الضروري أن أعود أنا أو يعود أبناء جيلي، لكن العودة قادمة، وفلسطين لـشعبها                . وألف نعم 

تمد عاطفيـاً   غير أنّني اآلن أود أن أضيف إّن هذا اإليمان مس         . »وكل من يناضل من أجلها من أصدقائها      
ومعنوياً وعقالنياً من مشاهدتي للمرأة الصلبة الصابرة تلك، مع الجندي، وأمام زيتونتها، وعلـى ركـام                

  .بيتها
  8/3/2012، االخبار، بيروت

  
  
  
  

  إيران تنتظر التوافق األميركي اإلسرائيلي .75
  ماجد أبو دياك

باراك أوباما ورئيس وزراء العدو     من الصعب التكهن بخالصات اللقاء الذي جمع بين الرئيس األميركي           
بنيامين نتنياهو في واشنطن، إذ أّن من طبيعة هذه اللقاءات المفصلية أن تتسم نتائجها بالغموض والتكـتم                 

  .ال سيما وأنّها تتعلق بموضوع توجيه ضربة استباقية إليران على خلفية برنامجها النووي
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بخالصة هذا اللقـاء، فقـد كـال أوبامـا المـديح            غير أّن تتبع التصريحات ومدلوالتها يمكن أن يشي         
وقادتها، وهذا أمر مفهوم ومتوقع مع قرب االنتخابات الرئاسية وسعي أوباما لحيازة رضـا              » إسرائيل»ل

اللوبي اإلسرائيلي األهم في الواليات المتحدة وهو اإليباك، إالّ أّن تلك التصريحات تضّمنت التزاما قويـا                
 بأّن الرئيس أوباما كان األحرص عليه من بين غيره من الرؤساء، األمر الذي              والتذكير» إسرائيل«بأمن  

في حال تعّرضها   » إسرائيل«يشير إلى أّن اإلدارة األميركية ربما تكون قّدمت تعهدات قوية بالدفاع عن             
  .ألّي هجوم بعد أّي عمل عسكري قد يتم شنّه ضد منشآت إيران النووية

 اإلسرائيلي بشأن توجيه ضربة استباقية إليران مـن قبـل           –ف األميركي   ويقودنا هذا للحديث عن الخال    
التي ما فتئت تهدد بها في األشهر القليلة الماضية زاعمة أّن طهران ماضـية فـي تطـوير                  » إسرائيل«

وفي الوقت الذي انتقد فيه أوبامـا التهديـدات العلنيـة وتـسريبات الـصحافة            . قدراتها النووية عسكريا  
بشن حرب على إيران بحلول هذا الصيف، وبأنّه ال تزال هناك فرصة للحل الدبلوماسي مـع                اإلسرائيلية  

عـن نفـسها بنفـسها دون انتظـار         » إسرائيل» «تدافع«إيران، فقد عّبر نتنياهو عن تمسكه بموقفه بأن         
ي ال يمكنه   سيدة مصيرها فيما يتعلق بأمنها، وأّن الكيان اإلسرائيل       » إسرائيل«اآلخرين، وتكرار القول أّن     

  .االنتظار أطول فيما يتعلق بتسلُّح إيران، منتقدا سياسة االحتواء األميركية
ورغم التباين الواضح بين الطرفين في سرعة التعامل العسكري مع إيران، إالّ أنّهما حرصا على القـول                 

  .أنّهما متفقان على ضرورة منعها من امتالك السالح النووي
الف األميركي اإلسرائيلي هو خالف حقيقي ولكنه تكتيكي، ويتعلـق بتوقيـت            ويشير ما سبق إلى أّن الخ     

وترى أنّها قادرة على التعامـل مـع ردود فعـل    » إسرائيل«توجيه الضربة إليران، ففي حين تستعجلها    
طهران عليها، فإّن اإلدارة األميركية ترى أنّه ال زال هناك وقت للحل الدبلوماسي، األمر الذي يـستتبع                 

  .ث قبل اللجوء إلى الحل العسكري الذي قال أوباما أنّه مطروح وجاهز على الطاولةالتري
وهكذا، فإّن السياق الموضوعي ال يعني أّن هناك خالفا حقيقيا بين الطرفين في مواجهة النووي اإليراني،                

سـي  يمكنها االنتظار بضعة أشهر وواشنطن ستلعب خالل هذه المدة على الحـل الدبلوما            » إسرائيل»ف
وتجهيز الخيار العسكري واستيعاب ردود فعل إيران، التي قد تشمل صواريخ نووية أو بعيـدة المـدى                 
وضرب للقواعد األميركية في الخليج وإشعال ساحة جنوب لبنان في وجه العدو اإلسرائيلي، وربما أيضا               

  .توجيه ضربات إيرانية مباشرة إلى الكيان الصهيوني
 نتنياهو في البيت األبيض نجح، على األرجح، في تنظيم الخالف بينهمـا             –اما  ومن هنا نقول أّن لقاء أوب     

أو وضع جدول زمني محدد إلنهائه، قد يكون منسجما مع توفير الهـدوء الـالزم إلنهـاء االنتخابـات                   
خالل هذه المدة بعـدم     » إسرائيل«، على أن تلتزم     »إسرائيل«األميركية واستعداد اإلدارة القادمة لضرب      

  . ضربات إليران في هذه المرحلة وبدون تنسيق مع واشنطنتوجيه
وفي كل األحوال فإّن التعامل مع إيران عسكريا سيفتح المنطقة أمام خيارات قـد ال يمكـن ضـبطها أو     

والغرب، وقد يخلط األوراق في سوريا، ولكنه فـي حـال           » إسرائيل»التعامل معها من طرف أميركا و     
رامج إيران العسكرية، فقد يسرع بزوال النظـام الـسوري وتغييـر            نجاحه في توجيه ضربة قاصمة لب     

  .الخارطة في لبنان
  8/3/2012، السبيل، عمان
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  ألوف بن
في خطابه، في مؤتمر ايباك، ليلة أمس، اقترب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكثر من أي وقت مـضى                 

  .مع ايرانمن نقطة الالعودة في الطريق الى حرب 
نتنياهو شبه ايران بالمانيا النازية، المنشآت النووية االيرانية بمعسكرات االبادة ورحلته الحالية الى البيت              

الطلب . االبيض بالطلب اليائس ليهود أمريكا من الرئيس فرنكلين روزفيلت مستجدين ان يقصف اوشفتس            
يرات مشابهة لتلك التـي يطلقهـا اليـوم         رفض، روى نتنياهو للجمهور العاطف في مؤتمر ايباك، بتبر        

  .معارضو الهجوم في ايران
انتظرنا . انتظرنا ان تفعل الدبلوماسية فعلها    . اسرائيل انتظرت بصبر ان تحل االسرة الدولية هذه المسألة        '

ال يمكن ألحد منا أن يسمح لنفسه بان ينتظر لزمن اضافي طويل آخـر، حـذر          . ان تفعل العقوبات فعلها   
كان هذا هو المبـرر  . 'كرئيس وزراء اسرائيل، لن أسمح ابدا لشعبي أن يعيش تحت ظل االبادة      '.نتنياهو

منع امكانية أن يعيش اطفال يهـود فـي         : 1981الذي برر فيه مناحيم بيغن قصف المفاعل العراقي في          
  .واالن دور خليفته، نتنياهو، ليبعد الخطر عن االطفال اليهود. خطر كارثة اخرى

رج على أن يشبه التهديد النووي االيراني بالكارثة في الفترة التي كان فيها رئيس المعارضـة،                نتنياهو د 
ولكن منذ أن عاد الى الحكم، قبـل ثـالث          . وادعى بان القوى العظمى الغربية ال تفعل ما يكفي الحباطه         

  .واسنوات، امتنع عن مثل هذه التعابير، فضل لغة اكثر غموضا وطلب من وزرائه اال يتحمس
في خطابه في مؤتمر ايباك، بعد ساعات من لقائه بالرئيس براك اوباما فـي البيـت                . غموضه تبدد أمس  

وكذا في تعابير خيبـة االمـل مـن         . االبيض، شدد نتنياهو جدا النبرة، وكذا في حديثه عن الزمن النافد          
  .الدبلوماسية والعقوبات التي قادتها الواليات المتحدة

. اسرائيل ملزمة بالخروج الى الحرب وضرب االيرانيين      : ة يوجد معنى واحد فقط    وعلى حد قوله للكارث   
ال يمكن الي   . المبررات ضد الهجوم، مهما كانت ثقيلة الوزن، تتبدد امام غيتو وارسو، اوشفتس وتربلنكا            

اذا كان  . حساب لصوارخ على تل أبيب، اسعار نفط عالية وضرر اقتصادي ان يكون موازيا لقتل شعب              
 هو الوضع، فان خيار القعود بصمت والتوقع من العالم أن يشل فعالية ايران، او لخلق ميزان رعب                  هذا

اذا لم يفعل نتنياهو وايران ستحقق القنبلة، فهو سيذكر في التاريخ كبائس            . مستقر حيال ايران، ليس قائما    
  .وليس كتشرتشل. ينطق بالترهات

فككـوا منـشأة    : ، عندما طرح انذارا علنيـا لاليـرانيين       نتنياهو قيد نفسه وهو في طريقه الى واشنطن       
التخصيب التحت أرضية قرب قم، كفوا عن تخصيب اليورانيوم، واخرجـوا مـن بالدكـم اليورانيـوم                 

واضح له ان الحكومة االيرانية لن توافق على مثل هذه الشروط، التـي             . المخصب الى مستوى متوسط   
ولكن خطاب الكارثة في مـؤتمر      . كمطالب دبلوماسية معقولة  تبدو بقدر أكبر كطرح ذرائع للحرب منها        

  .ايباك سار شوطا ابعد من هذا بكثير
اوباما طلب من نتنياهو أن يمتنع عن الحماسة حيال ايران، وذلك من اجل الحفاظ على البنـزين زهيـد                   

ع لحملتـه   هذا هام له العادة بناء االقتـصاد االمريكـي وبـالطب          . الثمن في محطات الوقود في امريكا     
من . اعتبار نتنياهو مفهوم، ولكنه يعيش في عالم آخر مختلف عن عالم رئيس وزراء اسرائيل             . االنتخابية

وبالتالي فان الزمن ليس ملحـا، ويوجـد        . البيت االبيض تبدو ايران كمشكلة استراتيجية، وليس ككارثة       
  .خرىأما نتنياهو فيعمل من دوافع ا. احتمال آخر للدبلوماسية والعقوبات
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يمكن أن نجد في خطاب نتنياهو ما يكفي من فتحات الفرار التي تتيح له الـتملص مـن قـرار فـوري                      
؛ له مـصلحة سياسـية فـي مـساعدة رفاقـه            'ال يوجد قرار بالهجوم   'فقد قال انه    . بالخروج الى حرب  

ممـا كـأمر    الجمهوريين ضد اوباما؛ ويمكن تفسير اقواله كنبش في حملة االنتخابات االمريكية، اكثـر              
  .عملياتي لسالح الجو

يحتمل أن  . هناك من يعتقد بانه ببساطة جبان ومتردد وأبدا لن يتجرأ على الخروج في حرب مبادر اليها               
ومع ذلك، فقد اخذ نتنياهو على نفسه تعهدا علنيا سيجعل من الصعب            . تكون كل هذه التفسيرات صحيحة    

  .عليه التراجع عن الطريق الى الحرب مع ايران
  7/3/2012آرتس ه

 8/3/2012، القدس العربي، لندن
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