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  لألراضيحل الدولتين مع إمكانية تبادل طفيف : عن رسالة عباس لنتنياهو" العربيالقدس " .1

 لرئيس إلرسالها إعدادهاوافقت القيادة الفلسطينية في الرسالة التي يجري  :وليد عوض -رام اهللا 
 ال يزيد أن بنيامين نتنياهو على ضم الكتل االستيطانية الرئيسية بالضفة الغربية على اإلسرائيليزراء الو

، وذلك في اإلجمالية من مساحة الضفة الغربية ةبالمائ عن اثنين إلسرائيلحجم المساحة التي ستضم 
  . بنفس المساحة والقيمةأراض تبادل إطار

 عليها الخميس بأن على الحكومة "القدس العربي'" لنتنياهو واطلعت وجاء في مسودة الرسالة التي ستوجه
 متساوي لألراضي تبادل طفيف إمكانية مع 1967القبول بمبدأ الدولتين على حدود عام " اإلسرائيلية

  ."بالقيمة والمثل
عتراف  واال1993 عام أوسلووتطالب الرسالة التي استهلتها القيادة الفلسطينية بالتذكر بتوقيع اتفاق 

وقف كافة النشاطات االستيطانية " اإلسرائيلية بان على الحكومة وإسرائيلالمتبادل بين منظمة التحرير 
وخاصة هؤالء الذين اعتقلوا قبل ' عن المعتقلين الفلسطينيين لإلفراج إضافة، "وبما يشمل القدس الشرقية

  ."1994عام 
تنياهو ويحدد فيها الموقف الفلسطيني من العملية  عباس اعتزامه توجيهها لنأعلنوتؤكد الرسالة التي 

 واحترام 2000 منذ عام اإلسرائيلية كافة القرارات التي اتخذتها الحكومات إلغاء"السلمية على ضرورة 
 ال يجوز أن يبقى االلتزام باالتفاقات الموقعة وااللتزامات الدولية قائما من الطرف إذاالتفاقيات الموقعة، 

 حتى االعتراف بالتزاماتها، فالسلطة لم تعد كما اتفق عليه، وهذا ال إسرائيلحيث ترفض الفلسطيني فقط 
  ." يستمرأنيمكن 

 القادمة من قبل الجانب الفلسطيني لمكتب نتنياهو األياموشددت الرسالة الفلسطينية التي سيتم تسليمها في 
 - القيادة الفلسطينية -وف نسعى ومن غير ذلك س" االستجابة لتلك المطالب، وقالت إسرائيلانه على 

في كافة ) إسرائيل(للتطبيق الكامل والشامل للقانون الدولي حول صالحيات ومسؤوليات سلطة االحتالل
  . المحتلةةالفلسطيني األراضي
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القدس " يوسف لـأبوكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور واصل أومن جهته 
 اتفاق أي في إسرائيل مع أراض تبادل إجراء إمكانيةوقف الفلسطيني الرسمي وافق على  بأن الم"العربي

 يتم مبادلتها أن من مساحة الضفة الغربية على ةبالمائ 1.9 ال تزيد النسبة عن حوالي أنسالم على 
  .الدولية اللجنة الرباعية أطراف به أبلغت ذلك الموقف أن إلى مساوية لها بالقيمة والمثل، مشيرا بأرض

 القادمة وتحدد الموقف الفلسطيني ورؤيته األياموتنص الرسالة الفلسطينية التي سترسل لنتنياهو خالل 
 القاضية 338 و 242 تستند في مطالبها لقرارات الشرعية الدولية خاصة قرار أنها الصراع على إلنهاء

 22 والبالغة مساحتها حوالي 1967 الفلسطينية المحتلة عام األراضي من جميع اإلسرائيليباالنسحاب 
  . من مساحة فلسطين التاريخيةةبالمائ 78 إسرائيل من مساحة فلسطين، في حين تكون مساحة ةبالمائ

 على مسودتها التي تخضع لتعديالت طفيفة "القدس العربي"وتستعرض الرسالة الفلسطينية التي اطلعت 
 ولغاية المفاوضات االستكشافية في عمان 1993 عام  منذاإلسرائيلية تاريخ المفاوضات الفلسطينية اآلن
 في اإلخفاق المتعاقبة مسؤولية اإلسرائيلية وفشلها في الوصول التفاق سالم، محملة الحكومات أسابيعقبل 

  ." الطريقةوخريطتنفيذ االلتزامات التي ترتبت عليها في االتفاقات الموقعة "
 1967مدينة القدس الشرقية هي مدينة فلسطينية محتلة عام  رسالة عباس المرتقبة لنتنياهو بأن وأوضحت

هناك " الفلسطينية، مضيفة األراضي الضفة الغربية وينطبق عليها ما ينطبق على باقي أراضيكباقي 
 أعماال واالستيطان إسرائيل إلى تعتبر ضم القدس الشرقية المحتلة األمن قرارا في مجلس 15 من أكثر

 وقف النشاطات االستيطانية كافة وفرض إلى التزاما ، وتدعو تنشئلق حقا وال غير شرعية وباطلة ال تخ
  ."األرضالحقائق على 

 في حدود الدولة الفلسطينية، مع إسرائيلي جندي أيوشددت الرسالة الفلسطينية على رفضها بقاء 
  .األردنالموافقة على تواجد قوات دولية على الحدود مع 

 االنقسام الن إلنهاء الرسالة بان الرئيس عباس جاد في سعيه أكدتيني وبشأن الوضع الداخلي الفلسط
الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة تخضع لسيادة "االلتزامات المترتبة عليه تقتضي بان 

 إنهاء مصمم على تحقيق ذلك من خالل فأننيالقانون وللسلطة الواحدة والسالح الشرعي الواحد، وعليه 
 إسرائيلنقسام عبر المصالحة ووفقا لبرنامجي المتمثل بقبول االتفاقيات الموقعة واالعتراف بدولة حالة اال

  .' وقفت منذ بداية االنقسام موقف المؤيد لهذا االنقسامإسرائيل حكومة أن إالونبذ العنف، 
  9/3/2012القدس العربي، لندن، 

  
  " التائه للدولة الفلسطينيةالمسار"عرض كتاب  .2

الذي ألفه الدكتور محسن صالح، مدير مركز الزيتونة -يتناول هذا الكتاب : حمد سعيد نوفلأ/ عرض*
 موضوعاً مهماً وهو المسار الطويل للدولة -اإلسرائيلي/للدراسات وأحد المختصين في الصراع العربي

عب ولقد عالج المؤلف أبرز محطات التطور السياسي للش. الفلسطينية منذ حوالي تسعين سنة لآلن
الفلسطيني من خالل التركيز على أهمية وجود دولة فلسطينية على الرغم من محاربة إسرائيل لهذا 

  .التوجه
من التحرير : المسار التائه"بعنوان : ويتكون الكتاب الذي نعرض له من مقدمة وفصلين، الفصل األول

الوضع الراهن "لثاني بعنوان والفصل ا. 1993-1917للفترة ما بين " الكامل إلى الحكم الذاتي المحدود
  . 2010-1993للفترة ما بين " ضوء في النفق أم اصطياد للسراب: لمشروع الدولة الفلسطينية
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  نحو دولة مستقلة عن بريطانيا
نحو دولة "وهو بعنوان -استعرض في المبحث األول : وقسم المؤلف الفصل األول إلى أربعة مباحث

ث التي مرت على فلسطين منذ صدور وعد بلفور الذي أعطته  تطور األحدا-"مستقلة عن بريطانيا
، واعدة فيه بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، في الوقت 1917بريطانيا للحركة الصهيونية في عام 

  .الذي لم تكن فيه فلسطين قد احتلت بعد، وكانت ال تزال خاضعة للدولة العثمانية
  طينيةالمسار التائه للدولة الفلس:  الكتاب-
  محسن محمد صالح. د:  المؤلف-
  126:  عدد الصفحات-
  الدار العربية للعلوم ناشرون ومركز الجزيرة للدراسات:  الناشر-
  2011/األولى:  الطبعة-

مروراً باالنتداب البريطاني على فلسطين واألحداث التي حدثت فيها، عبر التركيز على المحطات 
 ومقاومة الشعب الفلسطيني في تلك الفترة للمشروع البريطاني الرئيسية خالل االنتداب البريطاني،

  .الصهيوني في فلسطين
محسن صالح ألهم مطالب الحركة الوطنية الفلسطينية القاضية بإلغاء وعد بلفور، وإنهاء . وأشار د

االحتالل البريطاني، ووقف الهجرة اليهودية، وكذلك وقف بيع األراضي العربية لليهود بضغط من 
  .نتداب البريطاني، وإقامة حكم ديمقراطي وطني، وإجراء انتخابات حرة النتخاب مجلس نيابياال

، التي 1936ومن أجل تحقيق ذلك، قام الفلسطينيون باالنتفاضات والثورات، وكان أهمها ثورة عام 
لحركة أجبرت بريطانيا على إرسال بعثة لتقصي الحقائق أوصت بتقسيم فلسطين، مما مهد الطريق أمام ا

بإقامة الدولة المستقلة التي سعى الفلسطينيون إلى " الحلم الفلسطيني"الصهيونية إلنشاء إسرائيل، وتراجع 
  .إقامتها منذ بدء االنتداب البريطاني على بالدهم

ويتابع المؤلف تناول تطور مسار الدولة الفلسطينية، بقيام حكومة عموم فلسطين برئاسة المفتي أمين 
ويشير إلى التناقض بين الموقف . ي اعترفت بها الحكومات العربية باستثناء األردنالحسيني، الت

الفلسطيني الذي قاده الحسيني بانعقاد المجلس الوطني في غزة، والذي أعلن في األول من شهر أكتوبر 
يني  استقالل فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والموقف األردني الداعم لموقف فلسط1948

  .آخر طالب بالوحدة مع األردن
  نحو دولة محررة بالكفاح المسلح

 األحداث التي تتابعت على -"نحو دولة محررة بالكفاح المسلح"وهو بعنوان -وعالج المبحث الثاني 
الدولة الفلسطينية بعد تحول القضية الفلسطينية إلى قضية الجئين موزعين في الشتات، بدالً من شعب 

وأصبحت القضية مرتبطة بالدول العربية وإسرائيل، من دون أن . دولته المستقلة في وطنهيطالب بإقامة 
مما ساهم بدعوة الفلسطينيين إلنشاء كيان . يكون للفلسطينيين كيان سياسي يمثلهم أو يتحدث باسمهم

فلسطيني يحفظ حقوقهم الوطنية، ويتحدث باسمهم، بعد ضعف حكومة عموم فلسطين التي أوجدها 
  .سيني من قبلالح

وبدأت تظهر مالمح الكيانات الفلسطينية بظهور حركة المقاومة الفلسطينية المسلحة، كحركة فتح عام 
، وتوجت تلك المرحلة بقيام منظمة التحرير الفلسطينية التي نشأت بقرار من مؤتمر القمة العربية 1964

  .في نفس العام
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قيقة عجزها في مواجهة إسرائيل، غير أنها لم تكن األنظمة العربية كانت تدرك ح"ويقول المؤلف إن 
راغبة في ترك هيمنتها على صناعة القرار الفلسطيني، ولذلك سعت إليجاد بعض األطر التي تكون تحت 

  ". السيطرة، وتستجيب في الوقت نفسه لبعض تطلعات الشعب الفلسطيني في التعبير عن هويته وكيانيته
ة والعربية التي نشأت فيها منظمة التحرير، واآلمال الكبيرة التي علقها ويحلل المؤلف الظروف الفلسطيني

الشعب الفلسطيني على وجود المنظمة ككيان سياسي سيؤدي إلى تحقيق أهدافه الوطنية بإقامة دولته 
كما يقدم بعض التفاصيل المهمة التي صاحبت نشأة المنظمة، والدور الذي . المستقلة على تراب وطنه

واعتقاد الفلسطينيين أن .  في التحضير لوالدة المنظمة-وهو أحمد الشقيري-رئيس للمنظمة لعبه أول 
 والقضاء على الكيان اإلسرائيلي، وليس بإنشاء 1948مرتبط بتحرير فلسطين المحتلة سنة "قيام المنظمة 

  ".دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة
  بين التحرير الكلي والتحرير الجزئي

 تطور مسيرة -"من الدولة المحررة إلى دولة على جزء من األرض"وهو بعنوان - الثالث وعالج المبحث
، واحتالل إسرائيل لكامل فلسطين، مما أدى إلى تراجع 1967حزيران /الدولة الفلسطينية بعد حرب يونيو
  .المسار التائه للدولة الفلسطينية

ي والعربي فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية، وظهر بعد سنوات تحول رئيسي في الخطاب السياسي الفلسطين
بسبب انشغال الدول العربية بإزالة آثار العدوان الذي وقع على أراضيها، على حساب تحرير فلسطين 

وبعد دخول التنظيمات الفلسطينية المسلحة في منظمة التحرير الفلسطينية، تبنت المنظمة فكرة . التاريخية
إال أن المنظمة تراجعت عنها، وبدأت . وحدة، التي يعيش فيها العرب واليهودإقامة الدولة الديمقراطية الم

تطالب بإقامة دولة فلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة، واعترفت المنظمة بإسرائيل فوق 
وهو ما يعني موافقتها على إقامة دولة فلسطينية على جزء من . 1967األراضي التي احتلتها قبل عام 

ذا ما جاء في برنامج النقاط العشر الذي أعلنته المنظمة خالل انعقاد المجلس الوطني فلسطين، وه
  .1974الفلسطيني في القاهرة في صيف عام 

وشجع القرار الفلسطيني الدول العربية على اعتبار المنظمة الممثل الرسمي الوحيد للشعب الفلسطيني، 
يسها ياسر عرفات إللقاء خطاب أمام الجمعية العامة ومنحها مركز المراقب في األمم المتحدة، ودعوة رئ

وهذا التراجع الفلسطيني عن إقامة دولة فلسطينية على كامل فلسطين، إلى إقامة دولة . لألمم المتحدة
من األراضي الفلسطينية، أدى إلى دخول مسار الدولة الفلسطينية في منعطف % 23فلسطينية على 
  .جديد، لم ينته بعد

لف تطور مسار الدولة الفلسطينية في هذا الفصل، ويتوقف طويالً عند محطة االنتفاضة ويتابع المؤ
، ويحلل تأثير االنتفاضة على المطالبة بإقامة الدولة الفلسطينية، على اعتبار 1977الفلسطينية األولى عام 

  .مةأنها وفرت للمنظمة رافعة سياسية كبيرة بتأييد الفلسطينيين في الداخل لسياسة المنظ
ويشير المؤلف إلى البرنامج السياسي الذي صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني التاسع عشر عام 

 القاضي بتقسيم 181رسمياً ألول مرة بقرار األمم المتحدة رقم "، والذي اعترفت فيه المنظمة 1988
ي بات معروفاً في الذ" استقالل فلسطين"كما أعلن المجلس الوطني ". فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية

  .الضفة الغربية وقطاع غزة
  بين نقص األرض ونقص السيادة
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من دولة منقوصة "محسن في المبحث الرابع من الفصل األول تراجع الدولة الفلسطينية .  وعالج د
، وهو ما جاء في اتفاق أوسلو بين المنظمة وإسرائيل عام "األرض إلى الحكم الذاتي المنقوص السيادة

1993.  
ذا التراجع هو الذي أدى إلى موافقة المنظمة على سلسلة تنازالت للجانب اإلسرائيلي أمالً في إقامة وه

ويتناول الفصل بعض تفاصيل األحداث التي مرت في . الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة
سلو، وردود الفعل  إلى مفاوضات واشنطن وصوالً التفاقية أو1991تلك الفترة من مؤتمر مدريد عام 
القدس، والالجئين، (بسبب تأجيل القضايا الرئيسية للقضية الفلسطينية . الفلسطينية المنتقدة لهذا االتفاق

وإلى اعتراف المنظمة بالوجود . إلى المفاوضات النهائية) والمستوطنات، وجود الدولة الفلسطينية، والمياه
 إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية التي لم تعد تعمل من فلسطين، مقابل اعتراف% 77اإلسرائيلي على 

  .لتحرير فلسطين، بل إلقامة دولة على أقل من ربع مساحة فلسطين
  الوضع الراهن لمشروع الدولة الفلسطينية

ضوء في : الوضع الراهن لمشروع الدولة الفلسطينية"واختار المؤلف للفصل الثاني عنواناً معبراً هو 
بعد -وتساءل عن األسباب التي أدت إلى وصول مشروع الدولة الفلسطينية ".  للسرابالنفق أم اصطياد

  . لما وصل إليه حالياً-االستعراض الذي قام به في الفصل األول
وقسم الفصل إلى . وناقش التطورات األخيرة المتعلقة بمسار التسوية السلمية ومشروع الدولة الفلسطينية

 لمواقف الدول العربية -"سياق الموقف العربي والدولي"وهو -ول أربعة مباحث، خصص المبحث األ
وتناول المبادرة السعودية التي أصبحت المبادرة العربية في . والدولية من تطورات القضية الفلسطينية

وكذلك الموقف األميركي المتحالف مع إسرائيل، من خالل . 2002مؤتمر القمة العربي في بيروت عام 
  .لحل القضية الفلسطينيةمشروع كلينتون 

وعلى الرغم من أنه ال المبادرة العربية وال مشروع كلينتون يحققان األهداف الوطنية الفلسطينية، فإن 
) خارطة الطريق(وأشار المؤلف لمبادرة بوش . الرفض جاء من إسرائيل، بينما وافقت المنظمة عليهما
  . إقامة الدولة الفلسطينيةالتي اعتبرت أول التزام أميركي معلن بالموافقة على

  الموقف اإلسرائيلي من الدولة الفلسطينية
، مشيراً إلى أن إسرائيل كانت ترفض "الموقف اإلسرائيلي من الدولة الفلسطينية"وتناول المبحث الثاني 

وتلخص الموقف . دائماً وجود الشعب الفلسطيني، ولهذا فهي ال تعترف بحقه في إقامة دولة فلسطينية
والقلق من . بالتخوف من تصاعد التيارات اإلسالمية في داخل فلسطين وفي الدول العربية: ئيلياإلسرا

تزايد مخاطر النمو السكاني الفلسطيني في فلسطين التاريخية، لكي ال يؤثر على فقدان إسرائيل األغلبية 
  .اليهودية في فلسطين

ألراضي الفلسطينية، وعلى الهوية اليهودية ولهذا فهي تريد المحافظة على أمنها وعلى بقاء احتاللها ل
  .وهذه السياسة هي التي فرضتها إسرائيل في المفاوضات مع الفلسطينيين. للدولة

 التي وافقت فيها إسرائيل على دولة فلسطينية 1995عباس عام /وأشار المؤلف إلى تفاهمات بيلين
 عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم منزوعة السالح، وضم إسرائيل ألجزاء من الضفة الغربية، وعدم

  .1948التي طردوا منها عام 
وتبين أن السلطة ". بعاصمة للفلسطينيين في محافظة القدس مثل قرية أبو ديس"وتعترف إسرائيل 

  .الفلسطينية قدمت تنازالت مهمة من دون أن تحصل في المقابل من إسرائيل على أي نتائج عملية
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، لم تؤد إلى قيام الدولة 1993اإلسرائيلية التي بدأت منذ عام /الفلسطينيةولهذا فإن المفاوضات 
حيث إن إسرائيل وضعت برنامجاً سياسياً مبنياً . الفلسطينية، وال إلى حل القضايا الرئيسية المشار إليها

 حدود ال إلعادة القدس الشرقية، والقدس عاصمة أبدية موحدة لها، وال للعودة إلى: على الالءات الخمس
، وال لعودة الالجئين الفلسطينيين، وال إلزالة المستوطنات، وال لوجود جيش عربي 1967ما قبل حرب 

  .في الضفة الغربية
  فشل مفاوضات كامب ديفد

فشل مفاوضات كامب ديفد، وانتفاضة األقصى، وخريطة الطريق، : كما تناول المؤلف في هذا المبحث
، 2006ة حماس، والعدوان اإلسرائيلي على جنوب لبنان عام واالنتخابات الفلسطينية، وفوز حرك

والتغيرات التي حدثت في إسرائيل، وعودة اليمين المتطرف بقيادة الليكود للحكم، وانعكاس ذلك على 
  . مسار الدولة الفلسطينية

 محسن المفاوضات العبثية التي. ، تناول د"موقف المفاوض الفلسطيني"وفي المبحث الثالث بعنوان 
خاضها المفاوض الفلسطيني من دون أن يحقق أي إنجاز على صعيد الدولة الفلسطينية، وتوقف 

  .المفاوضات بسبب استمرار بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية
 1998ويرى المؤلف أن السلطة الفلسطينية أجلت إعالن الدولة الفلسطينية عدة مرات في عامي 

قة على المقترح اإلسرائيلي بإقامة دولة فلسطينية مؤقتة، لكي ال تتحول حدود كما رفضت المواف. 1999و
  . تلك الدولة إلى دائمة

واستعرض المؤلف تطورات القضية الفلسطينية من انتفاضة األقصى واتفاق مكة بين حركتي فتح 
وليس في ، وفشل مؤتمر أناب2007وحماس، وسقوط حكومة الوحدة الوطنية التي ترأستها حماس عام 

وظهور خيار الدولة الواحدة الثنائية . الواليات المتحدة، واستمرار إسرائيل في حصارها لقطاع غزة
ووصوالً إلى فشل المفاوضات وتوقف مسيرة . القومية كمطلب فلسطيني، ورفض إسرائيل لتلك الفكرة

ز اإلدارة األميركية التسوية، لرفض إسرائيل وقف االستيطان الذي تضاعف في السنوات األخيرة، وعج
  .عن الضغط على إسرائيل لوقف االستيطان

  رؤية حماس للدولة الفلسطينية
، وبين المؤلف أن موقف حركة حماس "رؤية حماس للدولة الفلسطينية"وتناول المبحث الرابع، تحليال لـ

دولة الفلسطينية يتلخص في مطلب تحرير كامل التراب الفلسطيني من النهر إلى البحر، والتمسك بإقامة ال
مقابل . المسلمة المستقلة على كامل أرض فلسطين، وعدم االعتراف بإسرائيل وبشرعية احتاللها لفلسطين

القبول بفكرة الهدنة أو الحلول المرحلية التي تؤدي النسحاب إسرائيل من أي جزء من فلسطين، شرط 
تحرير فلسطين، واستخدام الوسائل السياسية أال يتضمن ذلك اعترافاً بإسرائيل، وتبني الجهاد والمقاومة ل

  .لتحقيق ذلك
وحلل المؤلف وجهة نظر حركة حماس من التسوية مع إسرائيل، ومن العالقة مع منظمة التحرير 

ويرى أن حركة حماس ال . الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، مع التركيز على الثوابت الوطنية الفلسطينية
ولة الفلسطينية قد يقودها إلى تقديم تنازالت مجانية إلسرائيل، كما فعلت تريد الدخول في جدل حول الد

  .السلطة الفلسطينية
محسن بأن إقامة الدولة الفلسطينية ما زالت بعيدة المنال، ألن الظروف لم تكتمل بعد إلنشاء .  ويقر د
عف العربي وبأن مشروع الدولة الفلسطينية قد تراجع في السنوات األخيرة بسبب الض. الدولة
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وتراجع بعض التنظيمات الفلسطينية عن . واإلسالمي، ودخول مصر في حالة التسوية مع إسرائيل
وحالة االنقسامات في الساحة الفلسطينية، وعدم . الثوابت الفلسطينية نتيجة للضغوط التي تعرضت لها

والنتائج السلبية . لفلسطينيقدرة القيادة الفلسطينية على تفعيل مؤسساتها واالستفادة من طاقات الشعب ا
المدمرة التفاق أوسلو على القضية الفلسطينية، التي قاد المفاوضات الفلسطينية سنوات طويلة من دون أن 

  .تحقق أي إنجاز لصالح الشعب الفلسطيني، مع استمرار االستيطان وتهويد القدس
نية، ال تعبر بالضرورة عن مصلحة وحسب رأي المؤلف، فإن إسرائيل لم تعد تمانع في إقامة دولة فلسطي

أكثر من حكم ذاتي لكنه أقل من دولة مستقلة، دولة منزوعة "ألن ما يعرضه اإلسرائيليون . فلسطينية
كما أن الواليات المتحدة لم تعد ترفض قيام دولة فلسطينية ". السالح، منقوصة السيادة، منقوصة األرض

  . لة فلسطينية ما زال يسير في المسار التائه لهذه الدولةولهذا فإن قيام دو. بالمقاييس اإلسرائيلية
. والخالصة أن الكتاب قيم وجامع، ويعتبر مرجعاً مهماً للباحثين والسياسيين المهتمين بالقضية الفلسطينية

وتعود أهميته للموضوع الذي عالجه المؤلف في ظروف إعادة الحديث من جديد عن الدولة الفلسطينية، 
، ومطالبة 2011أيلول من عام /لب الفلسطيني على مجلس األمن الدولي في شهر سبتمبربعد عرض المط

وأن االعتماد على نضال الشعب الفلسطيني . الفلسطينيين من جديد بحقهم في إقامة دولتهم المستقلة
لمستقلة المدعوم من األمة العربية واإلسالمية، هو الذي سيؤدي إلى تحقيق الهدف الفلسطيني بقيام دولته ا

على تراب وطنه، وليس العودة إلى طاولة المفاوضات، في ظل استمرار بناء المستوطنات وتهويد القدس 
  .ورفض عودة الالجئين إلى ديارهم التي طردوا منها

  8/3/2012، الجزيرة نت، الدوحة
  

   الكهرباء في طريقها إلى الحلوأزمة..  غزةعمارإل مليون دوالر من قطر 250 :هنية .3
، مسجد النصر في مدينة بيت حانون )3-8(افتتح رئيس الوزراء إسماعيل هنية، عصر الخميس  :غزة

، مشيراً إلى التاريخ الكبير للمسجد، الذي تم تمويل بنائه من الشعب الماليزي من )شمال قطاع غزة(
  .خالل تجمع المؤسسات الخيرية في ماليزيا

صامدة عزيزة أبية في "، مشيراً إلى بقائها " ثغر متقدمكونهم على"وأشاد هنية بصمود أهالي بيت حانون 
، موضحاً أن بناء المساجد ال يأتي بمعزل عن اهتمام الحكومة بإعادة إعمار "وجه ما يقوم به االحتالل

كل ما دمره االحتالل، وال يسقط متابعة اإلعمار للبيوت التي دمرها االحتالل، مبيناً الجهود التي تقوم بها 
  . مليون دوالر كإغاثة طارئة للمدمرة بيوتهم50هذا الصدد والتي قدمت نحو الحكومة ب

وبين أن جوالته األخيرة تناولت ملف اإلعمار بشكل مباشر، حيث تركيا أعلنت استعدادها إعادة بناء كل 
 مليون دوالر إلعادة إعمار ما 250ما دمره االحتالل، كما خصص أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني 

االحتالل، وسيتم اإلعالن عن انطالق المشروع من الدوحة وغزة قريبا، موضحاً أنه دعا إلى إنشاء دمره 
  .بنك قطري يختص بإعمار غزة

وأشار إلى إعالن الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد استعداد بالده إلعمار ما دمره االحتالل بغزة، 
لخيرية الكويتية الشروع بالعمل إلعادة إعمار ما ولفت إلى أن أمير الكويت أعطى تعليماته للجمعية ا

يمكن إعماره بغزة، وموافقة رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة على بناء مدينة خاصة لألسرى 
  . دونما120المحررين على األرض التي تبرع بها السيد أبو مدين لألسرى والتي تبلغ مساحتها 
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بدأت فعالً بالدوران في قطاع غزة، وذلك بفضل صمود الشعب ولفت هنية النظر إلى أن عجلة اإلعمار 
  ".الفلسطيني ولكرم الخيرين في األمة العربية واإلسالمية

في الوقت الذي نشهد فيه تصاعد األمة وبدء قطف ثمار الربيع العربي والشتاء اإلسالمي، هناك : "وقال
 على أمور ثانوية مقارنة بثمار الربيع من يريد أن يشغلنا عن ذلك من خالل اإلشاعات، وتسليط الضوء

  ".العربي والتغيرات اإلستراتيجية التي تجري في األمة
وحول مشكلة الكهرباء؛ أكد هنية على أن هذه األزمة في طريقها إلى الحل من خالل ربط فلسطين 

تشكيل لجنة بالمشروع الربط الثماني العربي، موضحا أن هذا الملف دائم الطرح في مجلس الوزراء وتم 
  .برئاسة نائب رئيس الوزراء لمتابعة الملف

وناشد كل الدول العربية واإلسالمية المساهمة في إنهاء معاناة إخوانهم في غزة بسبب نقص الوقود 
وانقطاع الكهرباء، إما بتقديمه مجانًا كما وعدت الجزائر سابقاً، داعياً الجزائر إلى تطبيق هذا الوعد على 

  .أرض الواقع
  8/3/2012مركز الفلسطيني لإلعالم، ال

  
   نظام المقاصة وإصالح اإلسرائيليةفياض يشدد على ضرورة تدخل الرباعية لوقف االنتهاكات  .4

، أمس سالم فياض، في مكتبه في رئاسة الوزراء في مدينة رام اهللا .د استقبل رئيس الوزراء :رام اهللا
   .اساري والوفد المرافق لهالمبعوث االيطالي الخاص بالشرق األوسط موريزيو م

وشدد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي وخاصة اللجنة الرباعية، مسؤولياتها الكاملة إللزام 
إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، والقانون الدولي اإلنساني، وقرارات الشرعية الدولية، 

ن إسرائيل ما زالت تمعن في استخدام العنف ضد وحتى لالتفاقيات الموقعة بين الطرفين، حيث ا
 كما أطلع فياض المبعوث االيطالي على الجهود التي تبذلها .االحتجاجات السلمية من قبل أبناء شعبنا

السلطة الوطنية للتغلب على األزمة المالية الخانقة التي تمر بها مشدداً على أن تجاوز هذه األزمة يتطلب 
االلتزامات المقرة لدعم موازنة السلطة الوطنية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها إزاء إيفاء الدول المانحة ب

شعبنا واحتياجاته، باإلضافة إلى ضرورة إلزام إسرائيل بالموافقة على إصالح كافة أوجه الخلل في نظام 
جنيها إسرائيل المقاصة التي تحد من قدرة السلطة الوطنية على تحصيل كافة مستحقاتنا الضريبية التي ت

بالنيابة عن السلطة الوطنية في إطار االتفاقية التي تحكم العمل في هذا المجال، باإلضافة إلى ضرورة 
  .التزام إسرائيل بالتحويل المنتظم لإليرادات

  9/3/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   يتيمة ومهمشة الفلسطينيةالسلطة : "نيويورك تايمز" .5
 تحقيقًا عن األوضاع الصعبة التي تواجهها السلطة الوطنية أمس "نيويورك تايمز"ة نشرت صحيف: رام اهللا

الفلسطينية حاليا على الصعد المالية واألمنية والسياسية في ظل تداعيات التحوالت في العالم العربي 
تسوية وتوغالت الجيش اإلسرائيلي في المدن والبلدات والقرى الفلسطينية في الضفة وانسداد آفاق ال

 أنه : التحقيق الذي كتبه مراسل الصحيفة إيثان برونرمما جاء فيو. السلمية بين الفلسطينيين وإسرائيل
خالل األربعة عشر شهرا التي انتشرت فيها الثورات في الشرق األوسط، وتصاعد التوتر حول البرنامج "

وتعرضت السلطة المقسمة سياسيا . النووي اإليراني، وجدت القيادة الفلسطينية نفسها في حالة من اليتم
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للتهميش بسبب انقساماتها السياسية وانهيار مفاوضاتها السلمية مع إسرائيل، وانكماش الدعم الخارجي، 
  .وهي حائرة وقلقة من أن شعبها قد يعود إلى العنف

  عدا عن-التحدي األكبر الذي نواجهه": وقال رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض في مقابلة
. وهذا نتيجة مباشرة للربيع العربي الذي جعل الناس منشغلين بشؤونهم المحلية.  هو التهميش-االحتالل

. "ونحن في الزاوية. الواليات المتحدة في عام انتخابي ولديها مشكالتها االقتصادية، وألوروبا متاعبها
لفلسطينيون في قلب السياسات وتولى الحكم في البلدان المجاورة حكام مستبدون طيلة عقود كان فيها ا

الشرق أوسطية، وكان الصراع ضد االحتالل اإلسرائيلي يجسد تطلع العرب للكرامة والحرية في مرحلة 
وجاءت إدارة أوباما إلى الحكم لتؤكد أن قيام دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة هو . ما بعد االستعمار

  .الوسيلة إلحداث تقدم في المنطقة
زار رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن هذا األسبوع كان الموضوع ولكن عندما 

وفي المنطقة زاد الربيع . اإليراني هو المسيطر على محادثاته هناك، وليس محادثات السالم وال االحتالل
هم العربي من االهتمام العام بالقضية الفلسطينية، ومكن المصريين وغيرهم من التعبير عن مشاعر

لكن ذلك جعل األمور أصعب على منظمة التحرير الفلسطينية التي تفاوضت مع . المناوئة إلسرائيل
وهؤالء أيضا لديهم صعوبات خاصة . ”حماس“وانتقل التعاطف الشعبي إلى اإلسالميين في . إسرائيل

ن إيران، ويعانون بهم، فقد غادروا مقراتهم السياسية في دمشق، وتقلصت المساعدة التي كانوا يتلقونها م
  .من انقسامات متزايدة

والنتيجة هي التشظي المستمر في الحركة الفلسطينية، وخسارة لمؤيدي قيام الدولة، وشلل بالنسبة إلى 
وقبل ستة شهور فقط كانت هناك لحظة تفاؤل عندما . هؤالء الذين يريدون إقامة دولة بجانب إسرائيل

 اتفاقا "حماس"لمتحدة لالعتراف بهذه الدولة، والحقا عندما أنجزت قدمت السلطة الفلسطينية طلبا لألمم ا
  .لإلفراج عن المئات من األسرى مقابل إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي غلعاد شاليط

إال أن زخم التحرك نحو حل الدولتين تالشى اآلن، والمبادرة في األمم المتحدة متوقفة، ولم تظهر بدائل 
وقال زكريا القاق وهو خبير فلسطيني في األمن . الهتمام إلى صراعات أخرىقابلة للتطبيق، وتحول ا

 في مجال تالمحاضرا إلى عشرات من الباحثين األجانب في إلقاء سلسلة من أخيراالقومي إنه انضم 
ال أرى فلسطين ": وأضاف. ولم يتطرق أي منهم إلى القضية الفلسطينية. اختصاصه بالواليات المتحدة

وليس لدى الفلسطينيين القدرة على فرض . بل هي على الرف. الواليات المتحدة أو إسرائيلعلى أجندة 
والفلسطينيون تحولوا إلى عنصر . والعالم العربي مشغول .أنفسهم على العالم وال يستطيعون تعبئة شعبهم

  :للمزيد.... ."ثانوي
http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=3&id=165196&cid=2522 

  9/3/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  "إسرائيل" بعدم تهديد للسلطة الفلسطينيةمن واشنطن  نصائح": الوطن أون الين" .6
أميركية وصلت إلى القيادة الفلسطينية " ائحنص"أن " الوطن" علمت : عبد الرؤوف أرناؤوط- رام اهللا

تدعوها إلى عدم استخدام لغة التهديد في التعاطي مع القيادة اإلسرائيلية أو تحديد سقف زمني ألي 
  .تحرك
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وجاء الموقف األميركي على خلفية إقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إرسال مذكرة إلى 
ي بنيامين نتنياهو وأخرى للمجتمع الدولي تؤكد فيهما على أنه ال يمكن استمرار رئيس الوزراء اإلسرائيل

األوضاع على ما هي عليه، وتشدد على أن استئناف المفاوضات يتطلب وقف االستيطان وقبول إسرائيل 
  .عضو اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف" الوطن" أساسا لحل الدولتين، حسبما أبلغ 1967حدود 

  9/3/2012ن الين، السعودية، الوطن أو
  

   موقعاً على الئحة التراث العالمي20 إدراج "اليونيسكو" من تطلب  الفلسطينيةالسلطة .7
 موقعاً في القدس والضفة الغربية 20تستعد السلطة الفلسطينية إلضافة   :)االتحاد، أ ف ب( -رام اهللا 

  . للتراث العالمي"سكواليون"وقطاع غزة لالئحة منظمة التربية والثقافة والعلوم 
سنتقدم في األيام القليلة "قال عمر عوض اهللا مسؤول قسم األمم المتحدة في الخارجية الفلسطينية أمس و

من اآلن فصاعداً "وأضاف عوض اهللا . " موقعا إلضافتها إلى الالئحة20المقبلة بالئحة أولية تتضمن 
تي تستطيع الدول القيام بها حسب قوانين اتفاقية نحن عضو كامل العضوية ونستطيع القيام بكل األمور ال
  ."اليونسكو، ومن بينها تقديم الئحتنا إلى لجنة التراث العالمي

  . وقالت اليونسكو إن الالئحة التي سيتم تقديمها هي خطوة أولى النضمام هذه المواقع للتراث العالمي
  9/3/2012االتحاد، أبو ظبي، 

  
   مرهون بإطالق سراح معتقلين سياسيين بالضفةفتحاوًيا 18اإلفراج عن : األشقرالنائب  .8

أكد النائب إسماعيل األشقر، عضو لجنة الحريات العامة المنبثقة عن لقاء المصالحة الفلسطينية عن : غزة
الثمانية عشر المقرر أن يفرج عنهم من سجون الحكومة " فتح"، أن عناصر حركة "حماس"حركة 

، مشيرا إلى أن اإلفراج عنهم مرهون "معتقلين سياسيين، وإنما سجناء أمنيونليسوا "الفلسطينية في غزة، 
  .في الضفة الغربية" حماس"باإلفراج عن معتقلين سياسيين من حركة 

وكانت لجنة الحريات العامة اتفقت خالل اجتماع لها في القاهرة بحضور الوسيط المصري، على عدة 
يقبعون في سجون الحكومة الفلسطينية في "فتح"ا من حركة أمور منها اإلفراج عن ثمانية عشر عنصر ،

  .غزة
إن اإلفراج عن الثمانية عشر عنصرا من حركة ": "قدس برس"وقال األشقر في تصريحات خاصة لـ 

" فتح"المعتقلين في الضفة الغربية، مع الفارق بين أبناء " حماس"بغزة مشروط باإلفراج عن أبناء " فتح"
  ".حماس"المعتقلين على خلفية االنتماء لحركة " حماس" أمنية وإخالل باألمن، وبين أبناء المتهمين بقضايا

أن تسلمنا أسماء أبناء حركة " فتح"هذه األوراق قدمناه للوسيط المصري، واآلن على حركة : "وأضاف
ب ، الذين سيفرج عنهم ومن سيبقى في السجون، وسبب بقائهم في السجون، مع إبالغ الجان"حماس"

  ".المصري باألمر، واالهم من ذلك وقف االعتقال السياسي
نحن نفذنا ما طُلب منا، وسلمنا المصرين األسماء المقرر اإلفراج ": "حماس"وتابع القيادي في حركة 

  ".القيام بالمثل من أجل إنجاح المصالحة الفلسطينية الداخلية" فتح"عنها، وعلى حركة 
، والذين يزيد عددهم عن خمسين "حماس"لحركة " فتح"لتي سلمتها حركة وأكد األشقر أن قائمة السجناء ا

ال يوجد بينهم سجين واحد اعتقل على خلفية سياسية، وإنما جميعهم اعتقلوا على خلفية أمنية "معتقالً، 
عليها جرائم قتل وشروع : الفئة األولى"، موضحا أنه تم تقسيم هؤالء السجناء إلى أربع فئات، "وجنائية
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متهمون بالتعاون مع االحتالل والتجسس : لقتل وتهم خطيرة، وعددهم سبعة سجناء، والفئة الثانيةبا
متهمون بالتسبب بأضرار بليغة بالمقاومة، : لصالح مخابراته، وعددهم خمسة عشر سجينًا، والفئة الثالثة

ون باإلخالل باألمن متهم: من خالل تقديم معلومات عنها، وعددهم أربعة عشر سجينًا، والفئة الرابعة
  ".العام وعددهم سبعة عشر سجينًا

  8/3/2012قدس برس، 
  

   االنقسام ذريعة إلنهاء عملية السالممناالحتالل يتخذ : األحمد .9
إن منظمة التحرير الفلسطينية تسعى إلنهاء "البرلمانية النائب عزام األحمد " فتح"قال رئيس كتلة : رام اهللا

لى القضية الفلسطينية، وال يخدم إال مصالح ومخططات حكومة االحتالل االنقسام الذي يشكل خطرا ع
  ".الهادفة لمنع إقامة الدولة الفلسطينية، وتتخذ من االنقسام ذريعة إلنهاء عملية السالم

ضم ) 7/3(وأكد األحمد، في كلمة له خالل استقبال المجلس التشريعي الفلسطيني لوفد أردني األربعاء 
ن والنقابيين، أن فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة يقوض مشروع إقامة دولة عددا من المحامي

  .فلسطين
  8/3/2012قدس برس، 

  
   بدعم من جهات متنفذة بالسلطة الفلسطينيةمتواصلة" التطبيع"مشاريع : خريشة .10

اتهم حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، جهات وصفها بأنها : الخليل
مع االحتالل اإلسرائيلي، من خالل " تطبيع"في السلطة الفلسطينية برام اهللا برعاية مشاريع " متنفذة"

  .لوحات إعالنية ضخمة تدعو إلى إقامة دولة واحدة لقوميتين فلسطينية وإسرائيلية
أن الجهات التي قامت بنشر لوحات إعالنية كبيرة " قدس برس"واعتبر خريشة، في تصريحات خاصة لـ

تأتي "ي عدة محافظات بالضفة الغربية، بخصوص قبولها بدولة واحدة لإلسرائيليين والفلسطينيين؛ ف
أعلى (استكمالًا لمشروع وثيقة جنيف، والتي أعدها ياسر عبد ربه عضو في منظمة التحرير الفلسطينية 

  )".هيئة سياسية في السلطة
ار مستوى الوعي الفلسطيني، وخاصة في الخطوة السياسية التي تأتي الختب"ووصف هذه الدعوات بـ
أن القائمين على هذه المشاريع فشلوا فشالً ذريعا بعد ساعات من "، مضيفًا "ظل أزمة داخلية فلسطينية

  ".تعليق هذه اللوحات، ألن إزالتها جاءت بحركة عفوية من قبل الشبان الفلسطينيين
  8/3/2012قدس برس، 

  
  ألوضاع الفلسطينيةمشعل يبحث مع ولي العهد القطري ا .11

استقبل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولي العهد في مكتبه بالديوان األميري صباح أمـس،                  :الدوحة
تم خالل المقابلة اسـتعراض   و.  والوفد المرافق  ،السيد خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس       

 .تطورات األوضاع على الساحة الفلسطينية
 9/3/2012الشرق، الدوحة، 
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  انفصام في الشخصية عطلت تنفيذ اتفاق المصالحةحالةفتح تواجه : الزهار .12
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار إن حركة فتح تواجه حالة انفصام في : غزة

الشخصية على المستوى السياسي، وهو األمر الذي أدى إلى تأخير تطبيق اتفاق المصالحة الذي وقع في 
  .2011هرة في مايو القا

الثورات العربية " وشدد الزهار في كلمة له خالل ندوة سياسية عقدت في غزة الخميس بعنوان 
على عدم امكانية تحقيق انجازات وطنية ملموسة في ظل حالة " وانعكاساتها على مستقبل الوطن العربي

  .التنسيق األمني مع االحتالل
ة الفلسطينية في غزة يشمل افتعال أزمات، مؤكداً على وأشار إلى وجود مخطط دعائي ضد الحكوم

وبين القيادي في حماس أن حركته تدرس فكرة قيادة تنسيقية  .ضرورة التصدي بكل قوة لتلك المخططات
  .عليا مع حركة الجهاد اإلسالمي في كافة المجاالت

ورات الربيع العربي على من جهة ثانية، بين الزهار أن القضية الفلسطينية هي المستفيد األكبر من ث
المستوى االستراتيجي، واالحتالل اإلسرائيلي هو المتضرر، مؤكداً أن المستقبل القادم للثورات سيصب 

  .في صالح الشعب الفلسطيني
هنالك خطر قائم من :" وحول خطورة اندالع حرب طائفية شاملة في المنطقة بين السنة والشيعية، قال 

لذلك على الثوار أن يكونوا أكثر حكمة وعليهم التمسك بالمشروع اإلسالمي أن تندلع مثل تلك الحرب، 
  ".الذي يحتوي الجميع

ألنها تريد الهيمنة والسيطرة "ستحارب أي محاولة لتقدم بلدان الربيع العربي " إسرائيل"وبين الزهار أن 
بالمنطقة هو إزالة أي ، مشيراً أن هدف الكيان من ضرب إيران وأي دولة صاعدة "الكاملة على المنطقة

  .قوة منافسة لها
  8/3/2012، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
 مركزية فتح تدعو الى تنفيذ المصالحة الفلسطينية بدقة .13

دعت اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، : رام اهللا ـ د ب أ
تفاق القاهرة والدوحة بشأن تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الخميس إلى التنفيذ الدقيق واألمين ال

  .االنقسام الداخلي
وأكدت اللجنة في بيان للناطق باسمها نبيل أبو ردينة عقب اجتماعها برئاسة عباس في رام اهللا، على 

افة بدء تنفيذ تفاهمات القاهرة والدوحة وما تم االتفاق عليه مع حركة حماس، خاصة إزالة ك'ضرورة 
  .'العقبات أمام بدء عمل لجنة االنتخابات المركزية في قطاع غزة

 كانون 23سبق واتفقتا على بدء عمل لجنة االنتخابات في غزة منذ 'وأضاف أبو ردينة أن فتح وحماس 
الماضي من أجل اإلسراع بتشكيل حكومة التوافق الوطني االنتقالية والمؤقتة بهدف إنهاء ) ديسمبر(االول 
  .'ام من خالل إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطنياالنقس

  9/3/2012القدس العربي، لندن، 
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  التملص من تنفيذ المصالحةيحاولعباس : الحيةخليل  .14
خليل الحية القيادي البارز في حركة حماس ان حركة فتح تراجعت عن . أكد د:  شيماء مرزوق-غزة

من خالل ممارساتها بالضفة المحتلة، وأوضح " الحريات" بتعطل تهيئة اجواء متهما اياها, اعالن الدوحة
أن ربط فتح لمسألة تشكيل الحكومة بضمان اجراء االنتخابات بعد ثالثة أشهر من تشكيلها هدفه عرقلة 

  .المصالحة
كتب لجنة مشيرا الى أن موافقة حماس على فتح م, وشدد الحية أن حركته جاهزة لتنفيذ اتفاقات المصالحة

  .االنتخابات بغزة كان بادرة حسن نية اتجاه انهاء االنقسام
واوضح ان اعالن الدوحة فاجأ الجميع لذلك خرجت أصوات تقول رأيها الشخصي دون ان يقول احد ان 

الفتا الى استحالة اجراء االنتخابات في الوقت الراهن الن حماس ال تتمتع بالحرية , حماس تراجعت عنه
  .عملها بالضفةفي ممارسة 

مشددا على ان حماس مع الحل , وذكر أن مصر تمر بمرحلة انتقالية والحركة ستتعامل معها بكل حاالتها
ونوه في الوقت ذاته الى أن حركته , السياسي الذي يحقق طموح الشعب السوري كباقي شعوب المنطقة

  .خوفا على عائالتهملم تغادر سوريا ولكن الوضع االمني دفع بعض القيادات للخروج منها 
متمنيا من , وعن ملف المصالحة، أكد الحية ان الشعب الفلسطيني يريد انهاء صفحة االنقسام نهائياً

الجميع توخي الدقة في التصريحات االعالمية الن الساحة الفلسطينية ال تحتمل المزيد من السجاالت 
  .والخالفات خاصة في ظل ما تتعرض له القدس والمسجد االقصى

نحن وقعنا اتفاق المصالحة في مايو من العام الماضي والجميع تابع من الذي عطل تشكيل حكومة "وقال 
مضيفا , "التوافق تارة من اجل الذهاب لألمم المتحدة، وتارة بالتمسك بسالم فياض لرئاسة هذه الحكومة

تراح القطري بان يترأس اعالن الدوحة أنهى الجدل حول رئيس الوزراء، فقد وافق خالد مشعل على االق"
محمود عباس الحكومة، وحماس ملتزمة بهذا االتفاق ألنه جزءا ال يتجزأ من اتفاق المصالحة الذي وقع 

  ".فالحكومة واالنتخابات واالمن والمصالحة المجتمعية ملفات مركزية وال يمكن الفصل بينها", في القاهرة
لموحد اتجاه اعالن الدوحة وبانها ماضية في وأضاف الحية بأن حماس أكدت للجميع على موقفها ا

الفتا الى انها اعطت عباس , المصالحة وذلك خالل اللقاءات التي جرت بين الفصائل الشهر الماضي
  .تفويضا كامال لعباس للبدء بمشاورات الحكومة فوراً

يد من الوقت ولكنه أوضح بان عباس ومشعل قد اتفقا بحضور المخابرات المصرية على انهما بحاجة لمز
  .للمشاورات حول الحكومة

واعتبر القيادي البارز في حماس بان الكرة في ملعب عباس وعليه ان يبدأ فوراً بالتشاور مع الفصائل 
يبدو أن هناك تراجعاً من حركة فتح عن اعالن الدوحة " قائالً , وكل االطراف المعنية لتشكيل الحكومة

فالتراجع له عدة مالمح اولها عندما , نها بين الفينة واالخرىوهذا يتضح من التصريحات التي تصدر ع
صرح عباس بانه ليس حريصا على هذا المنصب، ثم قال بانه غير متمسك برئاسة الحكومة اذا كان هذا 

  ".المنصب يتعارض مع القانون
ه ملتزمة موضحاً أن حركت, وطالب الحية عباس بالمضي قدماً بأسرع وقت ممكن في تنفيذ اتفاق الدوحة

  .باتفاقات المصالحة التي وقعت عليها
واعتبر ان عباس يحاول التملص من االتفاق من خالل ربط تشكيل الحكومة بضمان اجراء االنتخابات 

الفتا الى ان هذا الربط هدفه عرقلة المصالحة وتعطيلها من جديد الن تشكيل , بعد ثالثة أشهر من تشكيلها
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وحول عمل الحريات، قال . القاهرة ودورها هو قيادة المرحلة االنتقاليةالحكومة جزء اساسي من اتفاق 
فتح هي من تعطل تهيئة اجواء الحريات من خالل ممارساتها بالضفة، فحماس هناك مالحقة "الحية 

ومطاردة وال تستطيع ان تمارس حقها االنساني والشخصي، عدا عن حقها في االستعداد لالنتخابات، 
  ".شتراطات هدفها التعطيل واعاقة تشكيل الحكومةوبالتالي فهذه اال

اتفقنا مع فتح على انهاء ملف الحريات في الخامس من شهر اذار الحالي وقد مضى هذا التاريخ "وقال  
ولم ينته ملف الجوازات واالعتقال والمسح الوظيفي، وبالتالي فان الضفة هي التي تعرقل كل ملفات 

 ".المصالحة وليس حماس
 8/3/2012، فلسطين، الرسالة

 
 عاقة المصالحة مع حماس إل"تخريبي" تتهم إيران بدور :فتح .15

عزام االحمد ايران بلعب دور » فتح«اتهم عضو اللجنة المركزية في حركة :  أ ف ب-رام اهللا
  .»حماس«لمنع تحقيق المصالحة مع حركة » تخريبي«

ايران لعبت دوراً «فيين أمس ان وقال االحمد، المسؤول عن ملف المصالحة، خالل لقاء مع صحا
) رئيس حكومة حماس المقالة(زيارة «واضاف ان . »تخريبياً بشأن المصالحة بيننا وبين حركة حماس

اسماعيل هنية االخيرة اليران، والدعم المالي الذي قدمته لحركة حماس في غزة، مؤشران على ان 
المعارضة التفاق المصالحة تأتي فقط من قيادة اليران رغبة في استمرار االنقسام، واال ماذا يفسر ان 

  .»حماس في غزة؟
وقال االحمد ان مشعل طلب من عباس تأجيل اعالن تشكيل الحكومة لمدة اسبوعين، وانتهت المهلة 

وطالما ان حماس في غزة ما . نحن اآلن ننتظر الخطوة المقبلة من حركة حماس«: وأضاف. االربعاء
ارادة انهاء االنقسام لدى «ولفت الى ان . » من العمل فهي ال تريد المصالحةزالت تمنع لجنة االنتخابات
  .»حماس في غزة لم تنضج بعد

  9/3/2012الحياة، لندن، 
  

 قرار تأجيل تشكيل الحكومة جرى بالتوافق بين عباس ومشعل: عزت الرشق .16
أن قرار تأجيل عزت الرشق » حماس«قال عضو المكتب السياسي لحركة :  جيهان الحسيني–القاهرة 

خالد مشعل، مشيراً » حماس«تشكيل الحكومة جرى بالتوافق بين عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة 
الستعراض األسماء المرشحة لشغل الحقائب الوزارية من «الى لقاء قريب بين عباس ومشعل في القاهرة 

  .»لمصالحةأجل تشكيل حكومة التوافق الوطني التي هي العقبة األساسية في ملف ا
ورداً على ما تردد من أن عباس لن يشكل الحكومة الجديدة إال بعد أن يحصل على ضمانات بأن مدينة 

. القدس يجب أن تكون مشمولة في االنتخابات«القدس ستكون مشمولة في االنتخابات، أجاب الرشق ان 
راء االنتخابات في القدس أما إذا منعت إسرائيل إج«: ، وأضاف»وهناك إجماع فلسطيني على هذا األمر

فإن ذلك سيسبب إشكالية، ولن يكون أمامنا سبيل سوى إجراء المزيد من المشاورات لكيفية الخروج من 
لكن يجب التوصل إلى . إنجاز المصالحة ليس مرهوناً بإجراء االنتخابات«، مشدداً على أن »هذا المأزق

  .»معالجة جيدة لقضية القدس ألنه ال يمكن تجاوزها
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ليس هناك تنسيق معنا في شأن «في شأن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، قال الرشق و
المفاوضات، ونحن ال نراهن عليها، ونعتبرها مضيعة للوقت ألنها وصلت إلى طريق مسدود ولن تجلب 

، »حركة حماسهذا موقف كل القوى الفلسطينية وليس فقط «، الفتاً إلى أن »الخير للشعب الفلسطيني
معتبراً أن أي مفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي ستصب لصالح رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين 

نحن نراهن على الوحدة الفلسطينية وعلى إحياء وتفعيل «وتابع . نتانياهو الذي لن يقدم للفلسطينيين شيئاً
  .»اد حقوقنامشروع المقاومة بكل أشكالها كي نتمكن من استعادة أرضنا واسترد

  9/3/2012الحياة، لندن، 
  

 "إسرائيل"السرية لتنفيذ عمليات ضد " حماة االقصى"حماس أنشأت منظمة : تيديعو .17
، أمس، نقالً عن مصادر أمنّية رفيعة 'يديعوت أحرونوت'قالت صحيفة  : زهير أندراوس-الناصرة

 في قطاع غزة منظمة سرية جديدة، المستوى في المؤسسة العسكرّية اإلسرائيلّية إّن حركة حماس، أقامت
أطلقت عليها اسم حماة األقصى، وأوكلت إليها مسؤولية تنفيذ عمليات ضد إسرائيل، بينها عمليات نفذت 

  .أخيراً، انطالقاً من القطاع وشبه جزيرة سيناء المصرية
مام في الظهور بصورة براغماتية أ) حماس(وبحسب المصادر نفسها،أضافت الصحيفة، ترغب حركة 

المجتمع الدولي، لكنها في موازاة ذلك غير معنية باالبتعاد عن العمل العسكري وتأسيس هذه المنظمة هو 
  .الحل الذي أوجدته للحصول على األمرين معاً، على حد تعبيرها

أطلقت في األشهر األخيرة صواريخ ووضعت ) حماة القدس(وأشارت الصحيفة العبرّية إلى أّن منظمة 
  .لحدود اإلسرائيلية، من دون اتهام حماس سياسياً بذلكعبوات على ا

وساقت الصحيفة قائلةً إّن وزير الداخلية في حكومة حماس، فتحي حماد، يرأس المنظمة الجديدة، وجنّد 
في صفوفها العشرات من الشبان الذين يعدون من الجيل الثاني من نشطاء اإلرهاب، على حد تعبير 

فت الصحيفة أن النموذج الذي تعمل عليه المنظمة، يقوم على تخطيط بعيد وأضا. المصادر اإلسرائيلية
المدى لتنفيذ عمليات نوعية ببصمة غير واضحة، ما يعني أنه لم يعد هناك المزيد من المجموعات 
االعتباطية التي تنتظم بسرعة وتهاجم دوريات الجيش اإلسرائيلي على الحدود، كجزء من حرب 

  .ن العمليات يخطط لها بسرية وعلى مدى زمني طويلبل إ. استنزاف مستمرة
، تهريب قذائف 2011 إنه في موازاة ذلك، تواصل حماس التزود بالسالح؛ إذ سجل في  المصادروقالت

 40، وعدد الصواريخ المضادة للمدرعات قفز 2010 مرات قياساً بعام 7إلى القطاع، بحجم مضاعف 
  . بالمائة25سبة بالمائة، وعدد صواريخ الغراد ازداد بن

 ألفا من المقاتلين وأن لديها صواريخ بعيدة المدى وقذائف 20وذكرت المصادر أيضا أن حماس لديها 
 طنا من المتفجرات، وأن عناصرها تلقوا تدريبات 80مضادة للدروع وأنها أدخلت في اآلونة األخيرة 

  .في كل من سورية وإيران
  9/3/2012القدس العربي، لندن، 

  
 تآكل عالقات حماس بسوريا وإيران:  بوستواشنطن .18

مع كل من  أشارت صحيفة واشنطن بوست األميركية إلى ما وصفته بتعرض عالقات حركة حماس
  .سوريا وإيران إلى التآكل، وذلك في ظل ما يشهده البلدان من أزمات على المستويين الداخلي والخارجي
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 ما سمته االنتفاضة الشعبية في سوريا وإلى أن وأشارت الصحيفة إلى إعالن حماس وقوفها إلى جانب
من شأن ذلك الموقف أن يتسبب لحماس في انتقادات قاسية من جانب إيران التي تعتبر الحليف الوفي 
لسوريا والراعي للحركة في نفس الوقت، وأضافت أن حماس ربما تكون قد فضلت تأييد المعارضة 

  .السورية على المالذ اآلمن لها في دمشق
أوضحت أن رئيس الحكومة المقالة أو من وصفته بزعيم حماس في غزة إسماعيل هنية حيا في كلمة و

شباط الماضي شعوب الربيع العربي وأنه / ألقاها أمام المصلين بالجامع األزهر في القاهرة أواخر فبراير
  .حيا معها الشعب السوري في سعيه لنيل الحرية والديمقراطية واإلصالح

قياديا آخر بارزا في حماس بقطاع غزة وهو صالح البردويل خاطب آالف المصلين وأضافت أن 
الفلسطينيين قائال إنه ليس هناك أي اعتبارات سياسية من شأنها أن تجعل الحركة تغمض عينيها عما 

  .يجري في األرض السورية
ومن ضمنها -وقالت واشنطن بوست إن الحركات والجماعات اإلسالمية السنية في الشرق األوسط 

 بدأت تنهض وتأخذ بزمام أمورها بنفسها وإنها بدأت تنأى بنفسها عن الهيمنة اإليرانية، وأضافت -حماس
أن البردويل نفى أن حماس تلعب دور وكيل عن إيران في حال هاجمت إسرائيل المنشآت النووية 

  .اإليرانية
 إن الفلسطينيين ال يريدون تكرار ما كما نسبت الصحيفة إلى النائب عن حماس إسماعيل األشقر القول

وصفه بغلطة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، وذلك إثر وقوف عرفات إلى جانب العراق في األزمة 
، مما تسبب في طرد قرابة نصف مليون فلسطيني من 1991التي وقعت بين العراق والكويت عام 

  .الكويت
ة في المنطقة والتي تتحكم في الموقف الفلسطيني، وقالت الصحيفة إنه انطالقا من كل الظروف الراهن

فإن رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل وافق على المصالحة مع الرئيس الفلسطيني محمود 
  .عباس برعاية قطرية

  8/3/2012الجزيرة نت،الدوحة، 
  

 وضع شعبنا في غزة مآساوي ويدفع ثمن استمرار االنقسام: فتح .19
... شعبنا في غزة يعيش أوضاعا مأساوية ويدفع ثمن استمرار االنقسام'إن ، 'فتح' قالت حركة :غزة

  .'وإطالق التصريحات واالتهامات الجزافية ال يخدم المصالحة وال ينهي المعاناة اليومية ألهلنا في قطاع
إن ': وقال المتحدث باسم الحركة فايز أبو عيطة، في تصريح صادر عن مفوضية اإلعالم والثقافة اليوم

  .'شعبنا في محافظات غزة يعيش أوضاعا مأساوية ويدفع ثمن استمرار االنقسام على مدار الساعة
وشدد أبو عيطة على أن مشاكل قطاع غزة من بطالة ومياه وكهرباء وسوالر وبنزين وغاز وإعادة 
ة إعمار وحصار ناجمة عن استمرار االنقسام، األمر الذي يتطلب جدية من قيادة حماس في غزة لجه

  .تنفيذ اتفاق المصالحة، بدال من الركون إلى إطالق التصريحات واالتهامات
  8/3/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  سابيعأيام وال خالل أ لن تهاجم إيران خالل "إسرائيل": نتنياهو .20
ه من محادثات في واشنطن     قال رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس بعد عودت         : القدس

ان اسرائيل ستعطي العقوبات على ايران فرصة لتأتي بنتيجتها ولن تهاجم منشآتها النووية ال خالل ايـام                 
 التي تنفـي سـعيها      -ولمح نتنياهو الى ان اسرائيل قد تلجأ للقوة اذا واصلت طهران             .وال خالل اسابيع  

سية التي تفرضها القوى الكبرى عليها من اجل كـبح           تجاهلها للضغوط الدبلوما   -المتالك اسلحة نووية    
  .سيسعدنا اذا تم حل هذا االمر سلميا واذا قررت ايران وقف برنامجها النووي"وقال  .برنامجها النووي

وقال مصدر مقرب من المحادثات ان نتنياهو طمأن الرئيس االمريكي باراك اوباما خالل محادثات فـي                
لكنه لم يعط اي     .يل لم تتخذ قرارا بشأن مهاجمة المنشآت النووية اإليرانية        واشنطن يوم االثنين ان اسرائ    

  .عالمة على انها تراجعت عن خيار اللجوء للقوة العسكرية
ويعتقد ان اسرائيل تمتلك الترسانة النووية الوحيدة في الشرق االوسط لكن كثيرا من الخبراء يقولون انها                

  . الحصينةيدية الالزمة لتوجيه ضربة قاضية للمنشات النووية االيرانيةربما ال تملك القدرة العسكرية التقل
وفي اجابة على سؤال للقناة االولى هل يثق في التزام اوباما بأن الواليات المتحدة لن تسمح بأن تـصبح                   

انه بيان مهم لكنها في نهاية االمر مـسؤوليتنا ان نـضمن            "ايران خطرا نوويا على اسرائيل قال نتنياهو        
يجب اال نصل الى حالة ال تملـك فيهـا          . دم الوصول الى وضع نتناقض فيه مع ما قاله الرئيس اوباما          ع

  ."اسرائيل القدرة على الدفاع عن نفسها من اي تهديد
 8/3/2012وكالة رويترز لألنباء، 

  
  "إسرائيل"ـبيريز يدعو خبراء ومستثمرين أمريكيين إلى ابتكار جيش آلي ل .21

لكيان الصهيوني شمعون بيريز خبراء ومستثمرين أمريكيين فـي مجـال التقانـة             دعا رئيس ا  : الناصرة
في الجانب العسكري، فيما لم يستبعد فكرة اللجوء        " مساعدة إسرئيل "الرقمية، إلى ابتكار تقنيات جديدة لـ       

  .إلى جيش آلي في المستقبل
ن شمعون بيريز طالب نخبة من      اإللكتروني، والمتخصص بأخبار العلوم والتقانة، أ     " سي نت "وأفاد موقع   

للتقانة الرقميـة،   " لونش"خالل مؤتمر   ) 3-7(الخبراء والمستثمرين، في حديث وجهه لهم أمس األربعاء         
والذي يعقد في مدينة سان فرانسيسكو األمريكية، بالعمل على تطوير منتجات وخـدمات تقنيـة جيـدة                 

  .بحسب قوله البشر،دون الحاجة إلى "لمساعدة إسرائيل"لمساعدة البشرية و 
 8/3/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  "إيباك"ليفني تنتقد خطاب تننياهو أمام مؤتمر  .22

دعت زعيمة المعارضـة تـسيبي ليفنـي رئـيس الـوزراء            :  أوفير براك  - اإلذاعة اإلسرائيلية الثانية  
 فيما يتعلق بالموضـوع     اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزرائه إلى التوقف عن استخدام الصور الهستيرية         

إننا لسنا في غيتو وليس هنـاك مكـان آخـر يمكـن مقارنتـه      : "وقالت ليفني. اإليراني، على حد قولها  
وحسب كالمهـا،   ". إن دولة إسرائيل قوية وليس هناك حاجة إلخافة مواطنيها بالتهديد باإلبادة          . بالمحرقة

فقط بدالً من إيران، ومـن األفـضل أن تـتم           فإن الخطابات والتصريحات تجعل العالم ينشغل بإسرائيل        
  .مناقشة هذه المواضيع بهدوء وسرية

  8/3/2012مركز دراسات الشرق األوسط، 
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   اال بموافقة الدولتين"سرائيلإ"اليمكن تعديل معاهدة السالم بين مصر و: ليبرمان .23

عاهـدة الـسالم    صرح وزير الخارجية االسرائيلي أفيجدور ليبرمان الخمـيس ان م         : ا  د ب  -تل ابيب   
  .االسرائيلية المصرية تشكل عنصرا هاما في الحفاظ على االستقرار في الشرق االوسط

وقال انه ال يمكن تعديل معاهدة السالم اال بموافقة الجانبين مشيرا الى ان االمر الذي يبعث على التفاؤل                  
  .كرت االذاعة االسرائيليةهو ان القيادة الجديدة في مصر تتحدث عن احترام معاهدة السالم، حسبما ذ

 9/3/2012القدس العربي، لندن، 
  
 

  يوجه رسالة باللغة العربية إلى الشعب السوري: آفي ديختر .24
سابقا، رسـالة   " الشاباك"وجه آفي ديختر وزير االمن الداخلي في اسرائيل ورئيس جهاز           : القدس المحتلة 

  .متعلقة باالحداث االخيرة هناكوال"  اليوتيوب"باللغة العربية للشعب السوري وجهها عبر 
وهـو احـد ثالثـة      " كاديمـا "ان افي ديختر يخوض في هذه االيام االنتخابات في برايمرز حزب             يذكر

تسيبي ليفني رئيسة الحزب حاليا وشاؤول موفاز رئيس لجنة الخارجية واالمن البرلمانيـة             : مرشحين هم 
  .وديختر نفسه

   8/3/2012وكالة سما اإلخبارية، 
  

  إسرائيلية إليران عسكريةتوجيه ضربةلمعارضته يكرر ان داغ .25
وقال داغان  . كرر رئيس الموساد السابق مئير داغان معارضته لتوجيه ضربة عسكرية إسرائيلية إليران           

أعتقد أن النظام في إيران هو نظام عقالني، بما في ذلك الـرئيس  "إس األمريكية   . بي. في مقابلة مع سي   
  ".، فهو يتصرف بعقالنية عندما يتعلق األمر بالتطلعات الذرية لبالدهاإليراني أحمدي نجاد

ن إيران تدرس كل التداعيات المترتبة على نشاطها، وهي تدرك أنها           أ أعتقد دون أدنى شك      :وقال داغان 
  ".ستدفع ثمنا باهظا مقابل مشروعها الذري وبالتالي فهي لن تتصرف بتسرع

معارضته لخطوة إسرائيلية ضد إيران أن أي هجوم ضـد إيـران            وأوضح داغان الذي أعلن في السابق       
. " يجب أن يستهدف كما كبيرا من األهداف، ولكن من أجل إحداث أي تغيير يجب اتباع تكتيكات ذكيـة                 

  ".فواجبنا يحتم علينا أن نساعد كل من يعارض النظام اإليراني علنا
د الحاجة معتبرا أنه يفضل أن تقوم الواليـات         وأعرب داغان عن قناعته بأن الواليات المتحدة تتدخل عن        

  .المتحدة وليس أي طرف آخر بتوجيه الضربة العسكرية إليران
 9/3/2012، 48عرب 

  
  نتنياهو بالتقصير في إعداد الجبهة الداخلية للحربيتهم حكومة نائب إسرائيلي  .26

غير "ية ان الدولة العبرية      رأى نائب إسرائيلي مسؤول عن التحضيرات في الجبهة الداخل         :القدس المحتلة 
لمواجهة النتائج المترتبة على الحرب بينما يتصاعد التوتر حول مواجهـة محتملـة مـع               " مستعدة تماما 

  .ايران
وقال زئيف بيليسكي رئيس لجنة تحضيرات الجبهة الداخلية في تصريح لوكالة فرانس بـرس ان هنـاك                 

  ". حال وقوع حربنقصا كبيرا في اقنعة الغاز الجاهزة لالستخدام في"
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 4.5 بالمائة فقط من اإلسـرائيليين اي        60"ان  ) يمين الوسط (واوضح بيليسكي العضو في حزب كاديما       
  ". ماليين شخص، لديهم اقنعة غاز5الى 

يجـب  "، مشيرا الى انه     " مليون مواطن بدون اي حماية من القنابل وبدون مالجئ         1.7يوجد حاليا   "وتابع  
  ".ظة الي سيناريو محتمل واليوم نحن غير مستعدين تماماان نكون حاضرين في أي لح

ورأى بيليسكي ان النقص في اقنعة الغاز هو نتيجة لفشل الحكومة في تخصيص اموال كافية للمـصنعين                 
  .اإلسرائيليين اللذين يقومان بصناعة االقنعة

حاليـة فـي حـال    وحذر بيليسكي من ان إسرائيل ستحتاج الى عامين على االقل لحل مشكلة الـنقص ال       
  ).  مليون دوالر أميركي343( مليار شيكل 1.4حصول المصانع على االموال االساسية التي تقدر بنحو 

وقـام  . من جهته حمل متحدث باسم وزير الجبهة الداخلية متان فلناي وزارة المالية المسؤولية عن ذلـك               
تاج المزيد مـن اقنعـة الغـاز لكـل          بالطلب من رئيس الوزراء ووزارة المالية توفير اموال اضافية الن         

  ".تم رفض كافة مطالب الوزير على يد وزارة المالية نظرا العتبارات مالية"وتابع انه ". السكان
 9/3/2012الغد، عمان، 

 
   توسطت لدى مصر لحل قضية المنظمات األهلية"إسرائيل" ":يديعوت" .27

لي بارز في حل قـضية الناشـطين        ، أمس، النقاب عن دور إسرائي     »يديعوت أحرونوت «كشفت صحيفة   
األجانب الذين اتهمتهم مصر بالمساهمة في عمليات التخريب، وتأجيج المشاعر، والعمل بـشكل خـارج               

  .عن القانون
وشكلت هذه المسألة أحد أسباب تأزيم العالقات بين الواليات المتحدة ومـصر، إثـر رفـض القـضاء                  

 اتهام شديدة ضدهم، اضطرت بعضهم للجـوء للـسفارة       المصري السماح للناشطين بالسفر، وتقديم لوائح     
وهذه أول إشارة إلى دور إسرائيلي في حل المسألة التي أثارت جدال واسعا فـي                .األميركية في القاهرة  

  .مصر
بين الرئيس األميركي بـاراك  » قمة إيران«عن هذا الجانب في خبر على هامش   » يديعوت«وجاء كشف   

  .ئيلية بنيامين نتنياهوأوباما ورئيس الحكومة اإلسرا
وتحدثت الصحيفة عن تقديم أوباما الشكر إلسرائيل عموما على دورها في الحل والشكر شخصيا لمبعوث              

وبالفعل كلف نتنياهو مبعوثه الشخصي اسحق مولخو لتـولي          .نتنياهو الشخصي المحامي اسحق مولخو    
منية المصرية، وتم اإلفراج عن الناشطين      المهمة على أساس العالقات التي له وإلسرائيل مع المؤسسة األ         

  .األجانب
 9/3/2012السفير، بيروت، 

 
  "إسرائيل"التي قتلت في رفح أقوى أدوات الدعاية ضد " راشيل كورى"أسطورة : "يديعوت" .28

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية أن أسطورة ناشطة السالم األمريكية راشيل           : القدس المحتلة 
ت دهسا تحت إحدى جرافات الجيش اإلسرائيلى بمخيم رفح جنوب قطاع غزة  أصـبحت               كورى التى قتل  

  .واحدة من أقوى األدوات فى الحملة الدعائية المناهضة إلسرائيل
وأوردت الصحيفة اإلسرائيلية أنه قبل بضعة أيام، رفضت المحكمة العليا فى واشنطن دعـوى قـضائية                

عاون الغذائى مع السلع اإلسرائيلية، وأولمبيـا هـى مـسقط رأس            تطالب بإلغاء مقاطعة مدينة أولمبيا للت     
من خالل سلسلة من المبادرات حتى أن كنيسة        " كاتربيلر"راشيل كورى، وبعد وفاتها، تم استهداف شركة        
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، "شـهيد الحريـة والـسالم     "إنجلترا جردت الشركة، وقامت حركة فتح الفلسطينية بنعى كورى بوصفها           
  .ها بمثابة تميمة، وأطلقت إيران اسمها على أحد الشوارع هناكواعتمدت حركة حماس وجه

المتظـاهرة  "وأضافت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية، أنه تم تقديم أسطورة كورى علـى أنهـا               
والمرأة الشابة التى كرست حياتها للدفاع السلمى عن اآلخرين، وأنها جان دارك الجديـدة كمـا                " السلمية

  .بية مثاليةأطلق اسمها على إحدى سفن أسطول غزة، وأنها ليست فقط كانت غير مسلحة وهى فتاة غر
وقد أصبحت كورى فى هذا التوقيت شهيدة وبطلة وتم استغالل قصتها من قبـل المعـادين إلسـرائيل                  

فى جميع أنحاء العالم، وبالنسبة للمتعصبين للفوضى، ساعدت وفاة كورى على تشويه سـمعة               " للسامية"
  .إسرائيل وشعبها حول رغبتهم البسيطة فى البقاء على قيد الحياة

  8/3/2012 اإلخبارية، وكالة سما
 

  "إسرائيل"نتائج الثورات العربية في المنطقة خلق مخاطر عديدة لـ: باحث صهيوني .29
، أفـرايم   "بار إيـالن  "للدراسات اإلستراتيجية بجامعة    " بيغين السادات "رأى الباحث الصهيوني في مركز      

بية، قـد خلـق مخـاطر عديـدة         أنبار، أن المشهد اإلقليمي الجديد في المنطقة والناتج عن الثورات العر          
عدم اليقين حول سلوك    : بالنسبة لها منذ نهاية الحرب الباردة، ومن أهمها       " األكثر خطورة "إسرائيل هي "لـ

قادة الدول المجاورة تجاهها، زيادة األنشطة المسلحة من قبل المنظمات المعادية، انخفاض قوة الـردع،               
متصاعدة في شرق البحر المتوسط، استمرار التحـدي النـووي          والعزلة اإلقليمية المتنامية، التهديدات ال    

ـ     " أنبار"ولفت  . اإليراني ، "الدفاع عن نفسها بـشكل أفـضل      "القيام به هو    " إسرائيل"إلى أن كل ما يمكن ل
  : موصياً للخروج من هذه األزمة بما يلي

ادة حجم الجيش النظامي،    زيادة االستثمارات العسكرية بشكل كبير من خالل زيادة نفقات الدفاع، زي           -1
  . رفع قيمة االستثمار في مجال الدفاع الصاروخي، وقوة سالح البحرية، والبحث والتطوير

مواصلة تعزيز الشراكة اإلستراتيجية مع أمريكا، ألنها ستظل القوة المهنية عالميـاً لفتـرة طويلـة،             -2
  . بالتزامن مع البحث عن حلفاء إقليميين جدد

  . دود يمكن الدفاع عنها في أي مفاوضات سالم مع سوريا أو الفلسطينييناإلصرار على ح -3
  )ترجمة المركز(موقع مركز بيغين السادات للدراسات اإلستراتيجية 

  8/3/2012، )2486(مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، العدد 
  

  مطالبة صهيونية بوضع بدائل للضربة العسكرية على إيران .30

ني االستراتيجي، دودي كوهين، بأّن سلسلة اغتياالت العلمـاء اإليـرانيين مـن قبـل               رأى الباحث األم  
، إضافةً للحوادث الكبيرة التي وقعت مؤخراً في المنشآت النووية اإليرانيـة، تُعـادل هجومـاً                "الموساد"

يـد  عسكرياً، مطالباً دوائر صنع القرار الصهيوني بضرورة القيام بجملة مـن العمليـات الواسـعة لتحد     
األنشطة السرية في إيران، عبر عمليات إستخباراتية متزايدة داخلها بهـدف تحديـد المواقـع الـسرية،                 

على ضرورة تشجيع انشقاق األفراد العاملين في البرنـامج النـووي،           " كوهين"وشدد  . واألنشطة الخفية 
دية وماليـة حـادة،     والقيام بأعمال سرية بهدف إبطاء البرنامج النووي، فضالً عن فرض عقوبات اقتصا           

من جهته، أفاد الخبير العسكري الصهيوني، غابي أفيتال،        . وبذل الجهود لضرب صادرات النفط اإليراني     
 مخططـات لعمليـة     3، مـستعرضاً    "حرب صواريخ "أّن المواجهة القادمة مع إيران ستكون عبارة عن         
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 بالوسـائل الحربيـة     عسكرية صهيونية ضد إيران، بافتراض عدم وجود تعاون أمريكي مـادي سـوى            
  :االلكترونية ووسائل االتصال، وهي

  .  القيام بهجوم جوي بطائرات مسلحة محملة بقنابل ذكية-1
  ". إسرائيل"ذات رؤوس حربية عادية تملكها " أرض أرض" القيام بهجوم بمساعدة صواريخ -2
  .  تنفيذ هجوم عن طريق البحر-3

  ) المركزعن العبرية، ترجمة(موقع تيك ديبكا األمني 
  8/3/2012، )2486(مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، العدد 

  
  "اإلرهاب"تعرض على الحكومة النيجيرية مساعدتها االستخبارية لمكافحة " إسرائيل" .31

لدى نيجيريا، موشي رام، أن الكيان الصهيوني تقّدم بعرض إلـى الحكومـة             " اإلسرائيلي"كشف السفير   
، مـن خـالل تبـادل       "بوكو حـرام  "، والقضاء على جماعة     "اإلرهاب"في مكافحة   النيجيرية لمساعدتها   

قـد  " إسرائيل"ولفت السفير إلى أن . المعلومات االستخباراتية والتدريب على محاصرة األنشطة اإلرهابية      
، مشيراً إلى أنها تـسعى      "اإلرهاب"بدأت سابقاً بعالقات صداقة مع الحكومة النيجيرية لمكافحة التطرف و         

" اإلسـرائيلي "وفي سياق متصل، عرض الـسفير       . عبر تقديمها العرض الجديد إلى تطويرها وتعزيزها      
أيضاً على الحكومة النيجيرية اإلستفادة من التكنولوجيا الصهيونية الحديثة في مجال الزراعـة لتحقيـق               

اعيـة كمـا فعلـت      االكتفاء الذاتي من الغذاء، عبر استغالل الشباب النيجيري في عمليـة التنميـة الزر             
  ".إسرائيل"

  صحيفة الديار، لبنان
  8/3/2012، )2486(مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، العدد 

  
   االسرائيلية في بئر السبع إلى متحف عام متجاهلة قرار المحكمة العلياالكبير تُحول المسجد "إسرائيل" .32

 الكبير في بئر السبع هذه األيام أن بهو يفاجأ كل من يزور مبنى المسجد: زهير أندراوس -الناصرة 
المسجد وحيطانه قد غطيت بصور لمبان حكومية وتماثيل بلباس عسكري قديم، بدالً من تحويله إلى 
. متحف للثقافة اإلسالمية كما ينص قرار المحكمة العليا الصادر في شهر حزيران من العام الماضي

ات التي توزع عند المدخل أن المبنى قد تحول إلى متحف وتشير الالفتات المعلقة في المكان والمنشور
ومن نافل ! حول تطور المباني الحكومية في مدينة بئر السبع منذ عهد االنتداب البريطاني حتى يومنا هذا

  .القول أن معروضات المتحف ال تمت بأي صلة للثقافة اإلسالمية
ير الذي يعرض باستمرار داخل مبنى المسجد القص' الفيلم الوثائقي'عالوة على ذلك فأن المنشورات و

مبنى 'يغيب أي ذكر أن المبنى هو عبارة عن مسجد اعتاد الناس الصالة والتعبد فيه، وتعتبر المسجد 
في . ، رغم أن مئذنة المسجد ال تزال شامخة والمبنى ال يدع أي مجال للشك أنه مبنى مسجد'تركي قديم

بالتماس تمهيدي للنيابة العامة وبلدية بئر السبع ' عدالة' من مركز أعقاب ذلك توجه المحامي أرام محاميد
  .طالب من خالله بإزالة المعرض المنافي لقرار المحكمة العليا
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 قرارا أمرت من خالله بتحويل 2011من العام ) يونيو(وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في حزيران 
وذلك رغم أن الملتمسين طالبوا بفتح المسجد أمام السكان ' للثقافة اإلسالمية'المسجد الكبير إلى متحف 

  .المسلمين للصالة
  9/3/2012، القدس العربي، لندن

  
  مدينة يطا جنوب الخليل شهيد وإصابات في مواجهات مع االحتالل في .33

 عاما وأصيب عدد آخر من المواطنين في مواجهات عنيفة 15استشهد الفتى زكريا أبو عرام : الخليل
  .عت مساء الخميس في مدينة يطا جنوب محافظة الخليل جنوب الضفة الغربيةاندل

وأفاد مراسلنا في الخليل أن المواجهات العنيفة اندلعت عقب اقتحام قوات كبيرة من جيش االحتالل 
مدعومة بعشرات اآلليات مدينة يطا بهدف اعتقال المحرر في صفقة تبادل األسرى األخيرة خالد موسى 

أوضح أن جنود االحتالل أطلقوا الرصاص الحي صوب المواطنين ما أدى إلى استشهاد الفتى و .مخامرة
، مشيرا إلى أن االحتالل اعتقل المصاب حوشية ) عاما20(أبو عرام وإصابة الشاب محمد عودة حوشية 

  .في مدينة بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة" سوروكا"وقام بنقله إلى مستشفى 
لى أن العديد من المواطنين أصيبوا أيضا بحاالت اختناق، موضحا أن قوات االحتالل ولفت مراسلنا إ

وبين أن الفتى أبو عرام استشهد بسبب منع جيش االحتالل للطواقم الطبية  .المعززة تحاصر المكان حاليا
  .من الوصول إليه لتقديم اإلسعاف األولية له

  . أبو عرام استشهد بعد قيامه بطعن مستوطن إسرائيليمن جهته، قال االحتالل اإلسرائيلي إن الشهيد
  8/3/2012، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  يعد العرس األضخم في القطاع  شاب500عرس جماعي في غزة لـ  .34

احتفلت وزارة الشباب والرياضة وصندوق دعم الشباب الفلسطيني بغزة مساء الخميس بزفاف : غزة
  . ، حيث يّعد العرس األضخم في القطاع"عرس الشباب الفلسطيني"ليه  عريس وفق ما أطلقت ع500

وشمل الحفل الذي أقيم على ملعب فلسطين وسط مدينة غزة العديد من الفقرات النوعية واإلنشادية 
  .المتميزة والمتنوعة، والذي تُّوجت بكلمة لرئيس الحكومة بغزة إسماعيل هنية

لجوائز القيمة المقدمة من الشركات التجارية المساهمة في وجرى خالل الحفل السحب على عشرات ا
  .االحتفال

وهنّأ رئيس الحكومة بغزة إسماعيل هنية العرسان، مؤكدا أّن غزة تُقيم أفراحها رغم الحصار والمعاناة 
وأوضح أّن مثل هذه األعراس تؤكد أّن غزة تحتفل بأيام  ".وستفرح غزة رغم أنف االحتالل"واآلالم، 
وسنعيش الفرحة الكبرى في تحرير أرضنا واستعادة قدسنا وأقصانا "تتحدى االحتالل والحصار، وطنية 

  ".وفي عودة شعبنا المشرد من المنافي والشتات إلى أرضه ودياره التي هجروا منها
هذا العرس الجماعي يّمثل مشهد النصر واالنتصار على الحصار والعدوان والمعاناة "وأشار إلى أّن 

روف القاسية الصعبة، ومشهد االنتصار في ربيع األمة العربي وشتاءها اإلسالمي وهي تصنع والظ
وثمن هنية دور وزير الشباب والرياضة والثقافة محمد المدهون وصندوق دعم  ".نهضتها من جديد

ووعد هنية الشباب الفلسطيني بطرق كل  .الشباب على ما يبذلون في سبيل دعم الشباب الفلسطيني
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بواب لدعمهم وإعانتهم في تسديد قروض الزواج، ومواجهة ظروف الحياة وتحديات الواقع على قاعدة األ
  .التكافل االجتماعي

  8/3/2012، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  الناصرة تستعد لمواجهة تظاهرة إسرائيلية عنصريةمدينة  .35
والبلدية والمدنية، لمواجهة اليميني المتطرف تستعد مدينة الناصرة، بأهلها ومؤسساتها الحزبية : الناصرة

الفاشي الذين يعتزمون القدوم إلى المدينة بعد غد األحد » كهانا حي«باروخ مرزل وأنصاره من حزب 
للتظاهر االستفزازي قبالة منزل النائب العربية في الكنيست ابنة المدينة حنين زعبي، التي تتعرض منذ 

» أسطول الحرية« حملة شرسة من أنصار اليمين وتحديداً منذ مشاركتها في انتخابها قبل ثالثة أعوام إلى
  .المتضامن مع أهالي غزة المحاصرين، قبل نحو عامين

التي تنضوي تحتها جميع األحزاب والحركات السياسية » لجنة المتابعة للجماهير العربية«وأعلنت 
 والهيئات الشعبية والحزبية الفاعلة في مدينة العربية في الداخل، أمس تبنيها أية قرارات تتخذها األطر

إلى التصدي » خاصة شبابنا«ودعت الجماهير الفلسطينية في الداخل، . »الناصرة لمواجهة المتظاهرين
لكن مع الحفاظ على ضبط النفس وعدم إعطاء مرزل أكثر من حجمه، وتوفير الجهود «لهذه الزيارة، 

ال تستهدف «كدت اللجنة في بيان أصدرته أن هذه التظاهرة وأ .»لقضايا أخرى أهم من مرزل وزمرته
الزعبي والتجمع فقط، إنما تأتي في سياق االستهداف المنهجي لجماهيرنا العربية كافة، بخاصة في ظل 

  .»استفحال المظاهر والممارسات العنصرية واالستفزازية ضد جماهيرنا وقياداتها
ة هيئاتها بما فيها الشرطة والجهاز القضائي اإلسرائيلي مسؤولية وحّملت اللجنة المؤسسة اإلسرائيلية بكاف

  .أي تطورات يمكن أن تنجم عن هذه التظاهرة االستفزازية والمستنكرة، التي تفوح منها رائحة العنصرية
  9/3/2012، الحياة، لندن

  
مخيم الرشيدية وجـل    بإنقاذ مئات المنازل المعرضة لالنهيار       ألنروا والحكومة اللبنانية  اطالب  ت" شاهد" .36

  البحر
وكالة إغاثة » منظمة أصدقاء اإلنسان الدولية«و ) شاهد(» المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان«ناشدت 

كاسح «أو » سد«والحكومة اللبنانية التحرك الفوري والعاجل لبناء ) اونروا(وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
القريبين من مدينة صور الجنوبية، » جل البحر«مع وتج» الرشيدية«على طول شاطئ مخيم » لألمواج

  .إلنقاذ مئات المنازل المعرضة لالنهيار على رؤوس ساكنيها
هذه المنازل عند شاطئ البحر، عرضة ألمواج البحر والعواصف «وأوضح الطرفان في ندائهما ان 

المنازل وبقواعدها اإلسمنتية العاتية المتتالية حيث ترتطم األمواج العاتية من دون أية عوائق بأساسات 
، »جارفة ما يوجد تحتها من رمال، ومحطمة ما يقف أمامها من جدران ونوافذ وأبواب وأعمدة إسمنتية

من حيث المبدأ أي ترميم أو بناء، وهي إن » جل البحر«ولفتا الى ان الحكومة اللبنانية تمنع في تجمع 
ات عدة، وأونروا غالباً ما تقول ان اإلمكانات المالية سمحت، فإنها تسمح ولكن بقيود شديدة وبعد مطالب

  .»غير كافية، أو ان الدولة ال تسمح لها بالقيام بأعمال البناء أو الترميم، فتقوم بعمليات إنقاذ جزئية
  9/3/2012، الحياة، لندن
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   المتطرف اإلسرائيليسنطالب بتدخل دولي لوقف انفالت اليمين: واصل طه .37
لوطني الديمقراطي، واصل طه أن فلسطينيي الداخل موحدون للتصدي لليمين الفاشي،  أكد رئيس التجمع ا

، من أن فلسطينيي الداخل سيطالبون بحماية دولية »ـرب48عــ«محذرا، في مقابلة أجراها معه موقع 
  . حدا النفالت اليمين الفاشي اإلسرائيليةإذا لم تضع السلطات

االسرائيليه تستهدفنا كتجمع وقوى وطنيه كي ترسخ حملة رئيس التجمع إلى أن المؤسسه   وأشار
،  إال أن جماهيرنا وقياداتها 2000التخويف التي بدأتها ضد جماهيرنا العربية بعد هبة اكتوبر عام 

السياسيه قد أفشلت هذه الحملة السلطوية ورسخت تمسكها بالمساواة والمواطنة الكاملة كحق لنا ألننا 
  .ذا الوطن، والحفاظ واالعتزاز بانتمائنا الوطني الفلسطينيمواطنون  أصليون في ه

 واشار طه إلى أن جميع االحزاب العربية وجماهيرنا تعتبر مظاهرة اليمين الفاشي اعتداء عليها، الفتا 
  . إلى أنه خالل  النقاش والتنسيق في إطار لجنة المتابعة تقرر التصدي لمارزل وسوائبه باالجماع 

    9/3/2012، 48عرب 
  

  الشلبي هناء زة إلنهاء االنقسام واإلفراج عن تظاهرة نسائية في غ .38
تظاهرت أكثر من ألف امرأة فلسطينية، أمس، في غزة بدعوة من االتحاد العام للمرأة : )ب.ف .أ (

  .الفلسطينية لمناسبة اليوم العالمي للمرأة للمطالبة بإنهاء االنقسام واإلفراج عن األسيرة هناء الشلبي
جمعت المتظاهرات اللواتي رفعن أعالماً فلسطينية في ميدان الجندي المجهول مقابل مقر المجلس وت

التشريعي في مدينة غزة قبل أن يتوجهن في مسيرة إلى مقر الصليب األحمر غربي المدينة للتضامن مع 
تدعو إلى ورددت المشاركات في التظاهرة هتافات . الشلبي المضربة عن الطعام في سجون االحتالل

  .إنهاء االنقسام ورفعن صور األسيرة الشلبي
  9/3/2012، الخليج، الشارقة

  
   يحتفلن بيوم المرأة بمسيرات هتفت لحرية هناء الشلبي في الضفةالفلسطينيات .39

تحول يوم المرأة العالمي في فلسطين إلى يوم للتضامن مع األسيرة المحررة هناء : كفاح زبون -رام اهللا
 مضربة عن الطعام، احتجاجا على سياسة االعتقال اإلداري التي 22ت أمس يومها الـشلبي التي دخل

في رام اهللا وجنين والخليل في ف. اكتوت بنارها عامين ونصف العام قبل أن تعتقل مجددا الشهر الماضي
ء الضفة الغربية، اختارت النسوة االحتفال بطريقة مختلفة، وخرجن في مسيرات كبيرة يحملن صور هنا

وباقي األسيرات، وبعض من رحلن في االنتفاضتين األولى والثانية، وتوجهن إلى الحواجز العسكرية 
  . اإلسرائيلية، وهتفن لحرية هناء واألسيرات في يوم المرأة العالمي، واشتبكن مع الجنود اإلسرائيليين

تنا هناء شلبي التي نحيي أختنا وشقيق«وحيا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، األسيرة هناء، وقال
ال بد أن تنتهي . أضربت وما زالت مضربة عن الطعام، نتيجة معاناتها في السجون اإلسرائيلية الظالمة

وهنأ عباس . »مأساتها وأن تخرج من سجون االحتالل، ألنها اعتقلت بطريقة غير شرعية وغير قانونية
هن بالجزء األحلى في الحياة الفلسطينية النساء الفلسطينيات والعربيات، وفي كل العالم، واصفا إيا

  .والعربية
  9/3/2012، الشرق األوسط، لندن
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  اعتصام شبابي نصرة للقدس: عين الحلوةمخيم  .40
رفع شباب وأطفال مخيم عين الحلوة أمس، أعالم فلسطين والفتات االستنكار لسياسة التهويد التي 

اريخية، في اعتصام تضامني حاشد رفضا للمساس يمارسها االحتالل اإلسرائيلي ضد القدس ومعالمها الت
  .بالمقدسات، واستنكارا لسياسة القتل واإلجرا م بحق المقدسيين

وقوف أهلنا في عين الحلوة ومخيمات الشتات، إلى جانب "أكدت الناشطة دالل صديق وفي االعتصام، 
ت العالمي حيال ما الصم"، مستغربة "شعبنا في فلسطين في معركته ضد أعتى احتالل عنصري مجرم

  ".يجري ضد القدس وأهلها، فهذا ما يجعلنا نشك بكل قيمهم وبكل عداالتهم
الحملة الشبابية تمثل مبادرة شبابية، وهي نابعة من اإلحساس "نضال لطفي فلفت إلى أن " الناشط"أما 

  ."كل حريص بالعمل على إطالق أوسع حملة ضد بربرية االحتالل"، مطالبا "بضرورة التحرك
  9/3/2012، السفير، بيروت

  
  " عربيات–يات  فلسطين-نساء "  ضحايا تمييز ثالثي48فلسطينيات  .41

 من تمييز ثالثي، يجعلهن الشريحة األكثر معاناة بين 48تعاني فلسطينيات :  برهوم جرايسي-الناصرة 
ن من فرص المواطنين، فهن يواجهن التمييز لكونهن نساء، وفلسطينييات وعربيات، فضال عن حرمانه

وتتراكم معطيات على مدى السنين، تؤكد أن الفجوات االجتماعية في إسرائيل ما تزال تتسع،  .العمل
، وعلى 48على مختلف القطاعات، ولكن القطاع األكثر عرضة لسياسة التمييز هو جمهور فلسطينيي 

  .مستوى المجتمع ككل هناك تمييز لقطاعات أخرى، ومن بينها النساء
 من ظهور إسرائيل وكأنها محسوبة على الدول المتطورة، فإن التمييز ضد النساء ما زال فعلى الرغم

كبيرا، وهذا ما تؤكده تقارير رسمية وعالمية، إذ بموجب هذه التقارير فإن النساء في إسرائيل يعانين من 
من % 72من معدل رواتب الرجال، و% 67عدم مساواة في شروط العمل، ويبلغ معدل رواتب النساء 

معدل الرواتب العام، كما أن نسبة مشاركتهن في سوق العمل تبقى أقل من نسبة الرجال، ويجري 
  .بين الرجال% 60لدى النساء، مقابل أكثر من % 51الحديث عن 

كذلك، فإن التمييز يصل عندما تكون المرأة في نفس الوظيفة والدرجة، يظهر أن راتب المرأة هو ما بين 
ولكن ما يؤثر سلبا على هذه المعطيات لدى النساء، هن النساء . اتب الرجلمن ر% 90إلى % 85

العربيات، المحرومات فعال من فرص العمل، وحسب التقديرات الرسمية فإن نسبة المشاركات في سوق 
، وحسب التقديرات غير الرسمية، هناك %22العمل بشكل رسمي من بين النساء العربيات تصل إلى 

  . بشكل غير منظم ورسميأخريات يعملن% 8
في المجتمع " التقاليد والعادات"وتدعي المؤسسة الرسمية وقادة الحكومات في إسرائيل أن هذا ناجم عن 

العربي، إال أن واقع الحال يؤكد أننا أمام افتراء من أجل التغطية على الجرم، ولهذا االستنتاج ما يعززه 
  .على أرض الواقع

من مجمل الطالب العرب، وحتى % 59بيات في الجامعات اإلسرائيلية تتجاوز فأوال، نسبة الطالبات العر
عندما نضيف إلى هذا آالف الطالب العرب الذين يتعلمون خارج البالد، فإن نسبة الطالبات تبقى أعلى 

 اللواتي يتعلمن في 48من نسبة الطالب، وما يعزز هذا االستنتاج هو نسبة الطالبات من فلسطينيي 
 األردنية، إذ حسب التقديرات، فإن الجامعات األردنية الرسمية والخاصة تحتضن حاليا ما بين الجامعات
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، وفق تقديرات غير رسمية، وهناك من يتحدث عن عدد 48 آالف طالب من فلسطينيي 9 آالف إلى 8
  .أكبر، ونسبة عالية وغير محددة هي من الطالبات
من النساء العربيات في اسرائيل الحاصالت % 30إن كذلك، وحسب تقارير صادرة عن مراكز بحثية، ف

من العامالت وبحوزتهن % 50على شهادات جامعية أو مهنية عليا عاطالت عن العمل، في حين أن 
التقاليد "وهذه المعطيات تفند مزاعم  .شهادات جامعية أو مهنية، ال يعملن في وظائف تالئم كفاءاتهن

  .لسفر بعيدا من أجل الدراسة ال يمكن أن يمنعها من العمل، ألن من يسمح البنته في ا"العربية
 محرومة من أماكن العمل والمناطق الصناعية 1948فكما هو معروف فإن البلدات العربية في مناطق 

من القوة العاملة من فلسطينيي % 70القادرة على استيعاب العمال، وحسب تقديرات نقابية، فإن أكثر من 
ادرة بلداتها والسفر بعيدا عشرات الكيلومترات من أجل العمل، وهذه نسبة ليست  تضطر يوميا إلى مغ48

  .قائمة بين اليهود
، إذ استنادا إلى تقارير سلطة التشغيل 48وهذا الواقع ينعكس ايضا في نسب البطالة العالية بين فلسطينيي 

، وهذه %20إلى % 15ا بين  ككل، تتراوح م48الرسمية االسرائيلية، فإن نسبة البطالة بين فلسطينيي 
النسبة ال تشمل النساء اللواتي لم ينخرطن ابدا في سوق العمل، بل من عمل ولو لمّرة واحدة وتحول إلى 

، ونسبة البطالة بين اليهود %5,4عاطل عن العمل، في حين أن نسبة البطالة العامة في اسرائيل هي 
  .كأقصى حد% 4، أو %3,8وحدهم، هي في حدود 

دن عربية منكوبة كليا بالبطالة، مثل ثاني المدن العربية من حيث عدد السكان، مدينة راهط في وهناك م
، %28تليها ثالث المدن، أم الفحم، ونسبة البطالة فيها % 30الجنوب، التي فيها نسبة البطالة تفوق 

  .والقائمة تطول
ميع القطاعات، وحسب يضاف إلى هذا، أن معدل رواتب النساء العربيات هو األدنى من بين ج

من % 48من معدل رواتب النساء، و% 65التقديرات، فإن معدل رواتب النساء العربيات يصل إلى 
معدل الرواتب العام، والغالبية الساحقة من النساء العربيات العامالت، يعملن براتب الحد األدنى لألجور 

  .دوالر 1100أو اقل، ويبلغ راتب الحد األدنى في إسرائيل في حدود 
  9/3/2012، الغد، عمان

  
  الفلسطينية مع االحتالل تعزز االنقسام الفلسطيني مفاوضات السلطة: ياألردنجبهة العمل اإلسالمي  .42

 في لقائه مع أوباما استنكر حزب جبهة العمل اإلسالمي تصريحات الرئيس األمريكي باراك :عّمان
أسرف من خاللها في االلتزام " الحزب بأنه ، التي قال"ايباك"رئيس الوزراء اإلسرائيلي ومنظمة 

وطالب الحزب في بيان له أذاعه قسمه اإلعالمي، السلطة الفلسطينية، وفصائل  ".بالمصالح الصهيونية
التفاوض مع العدو لن يسفر إال عن إضاعة الوقت، وتعزيز االنقسام، وإتاحة فرص "المقاومة، بإدراك أن 

 بالحكومات العربية وحكومات الدول اإلسالميوأهاب العمل  ".طانالعدو للمزيد من التهويد واالستي
إزاء القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية، وأن  اإلسالمية لالضطالع بمسؤولياتها القومية واإلسالمية

  .تتعامل بجدية مع التحذيرات من هدم المسجد األقصى، كما قال البيان
  8/3/2012قدس برس، 
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  األردنيةالجامعة ستنكار نقابي لمشاركة إسرائيليين بمؤتمر طبي في اواعتصام : األردن .43
 على مشاركة  طالب في الجامعة األردنية أمس، احتجاجا200ًاعتصم نحو :  محمد الكيالي-عمان 

  ".الطب النفسي"طبيبين إسرائيليين في مؤتمر دولي تنظمه كلية الطب بالجامعة حول 
 في بيان أمس، استضافة أساتذة إسرائيليين في المؤتمر الطبي الذي بدأ فيما نفت إدارة الجامعة األردنية،

جاءت بناء على المستوى العلمي المتميز الذي "وأكدت أن دعوة المشاركين  .أعماله يوم الثالثاء الماضي
 ".يتمتعون به وهم من الواليات المتحدة وأوروبا، وال علم للجامعة إذا كان أحدهم يحمل جنسيات أخرى

، في بيان أمس، بمحاسبة المسؤولين في الجامعة "ذبحتونا"البت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة وط
  .األردنية عن استضافة طبيب إسرائيلي للمشاركة في المؤتمر

من جهتها، أدانت نقابة األطباء دعوة الجمعية األميركية للطب النفسي ألحد األطباء الصهاينة إللقاء 
واعتبرت، في بيان أمس، أن الجمعية لجأت إلى التمويه ومخالفتها لقرار كلية  .ؤتمرمحاضرة بهذا الم

  .الطب األردنية، داعية إلى مقاطعتها وعدم التعامل معها
بدورها، دانت لجنة مقاومة التطبيع النقابية، استضافة الجامعة األردنية أكاديمي صهيوني في المؤتمر 

  .ذه الممارسات التطبيعية األكاديمية المرفوضة طالبياً وشعبياً ونقابياًالطبي، معربة عن استغرابها لمثل ه
  9/3/2012الغد، عمان، 

  
  "اإلسالمفتح "البارد تمهيداً لمحاكمة مئات من مخيم نهر القضاء يختم تحقيقاته في أحداث : لبنان .44

فتح "سلحي تنظيم  بعد مرور خمس سنوات على أحداث مخيم نهر البارد بين الجيش اللبناني وم:بيروت
 ، القاضي غسان عويدات تحقيقاته في الملفاألحداث في تلك  اللبناني، ختم المحقق العدلي"اإلسالم
وأوضحت مصادر  .ي قراره االتهامإصدار النيابة العامة التمييزية إلبداء مطالعتها قبل إلىوأحاله 

مختلفة وبينهم سعوديون، فيما هناك  موقوفاً من جنسيات 124 الملف يرسو على نحو أنقضائية لبنانية 
 مجهولو أويضاً فارون أ 200 مدعى عليهم مخلى سبيلهم، وآخرون ال يقل عددهم عن 200 من أكثر
  . معظم الموقوفين شاركوا في االشتباكات ضد الجيش اللبنانيأنوأضافت المصادر  .الهوية

  9/3/2012الحياة، لندن، 
 

  يش بأمان إال بشق الصف العربيالكيان الصهيوني ال يع: شيخ األزهر .45
 أكد شيخ األزهر أحمد الطيب أن األمة اإلسالمية مستهدفة، وكثير من االتجاهات السائدة في :القاهرة

الغرب تحاول أن تلعب على وتر الطائفية والمذهبية لتفرق كلمة المسلمين، ومن المؤكد أن الكيان 
  .لفرقة والتشرذم وشق الصف العربي اإلسالمي ال يمكن أن يعيش في أمان إالّ في ظل االصهيوني

ون الدولية وأمين الهيئة العلمية بالجمهورية اإلسالمية ؤجاء ذلك خالل استقباله مساعد األمين العام للش
  .اإليرانية، محمد حسن تبرائيان، حيث استعرضا مسيرة التفاهم بين المذاهب اإلسالمية
  8/3/2012، )فاو(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي

  
  "إسرائيل"ـلن أعترف ب: المرشح المحتمل للرئاسة المصرية عبد المنعم أبو الفتوح .46

أنه لو فاز "المنعم أبو الفتوح   عبد.دللرئاسة المصرية  أكد المرشح المحتمل : جمال جوهر- القاهرة
 توقفها عن دفع بضرورة تعطيل مصالح أميركا في مصر حال "، ملوحاً"بالمنصب فلن يعترف بإسرائيل
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وقال أبو الفتوح، في برنامج حواري مساء أول من أمس  ". التفاقية كامب ديفيدالمعونة المقررة طبقاً
، "أميركا ليست جمعية خيرية، وإذا توقفت عن دفع المعونة لمصر، فيجب على الثانية توقيف مصالحها"

  ". عن تصدير الغاز إلسرائيلبالتوقف أيضاً "مطالباً
  9/3/2012، )السعودية(ن الين،الوطن أو

  
  أي تدخل خارجي سيؤدي إلى حرب تطال الكيان اإلسرائيلي: السوريةهيئة التنسيق الوطنية  .47

العظيم  المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي حسن عبدأكد :  ريتا فرج-بيروت 
أي "إن : ال، في حوار مع جريدة الراي لحل األزمة في سورية، وق ألي تدخل عسكري خارجيرفضه

تدخل عسكري سواء كان أحادي الجانب أي من الواليات المتحدة فقط أو من أطراف دولية أخرى 
  ." الذي لن يكون بمنأى عنهااإلسرائيلي ستطال الكيان إقليميةسيؤدي إلى حرب 

  9/3/2012الراي، الكويت، 
  

  فير االنهيار على ش"إسرائيل":  في بيروتالسفير اإليراني .48
الهدف األساسي من الحرب على سورية " أكّد السفير اإليراني لدى لبنان غضنفر ركن أبادي، أن :بيروت

كل من يساعد على توتير الوضع "، معتبراً أن "هو القضاء على المقاومة في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي
إسرائيل اليوم "، مشدداً على أن "قاومة إسرائيل من ورطتها في مواجهة المإنقاذفي سورية يساعد على 

العالم كله يعرف أن هيبة الواليات ": "نيو تي في" تلفزيونوقال أبادي في حديث ل ."على شفير االنهيار
نحن في مرحلة جديدة، ويجب أن يأخذ العالم في االعتبار مكونات القوة .  انكسرتوإسرائيلالمتحدة 

ال يمكن بالتالي األخذ بأقوال أميركا وأوروبا عن قرب رحيل الجديدة وعناصرها في هذه المرحلة، و
، أشار أبادي إلى إيرانرّداً على التلويح بعمل عسكري ضد ووفي شأن الملف النووي اإليراني،  ."األسد

وقلنا إنّه ما .  قاموا بأي خطوة هجومية سنرد بشكل موجع ولن نقف ساكتينوإذاأننا في موقع الدفاع، "
 سنضرب المصالح األميركية واإلسرائيلية في المنطقة والعالم، ونحن ال إيران جوية على إن تبدأ غارة

  ."نمزح
  9/3/2012الحياة، لندن، 

  
   2013 مقابل تأجيل ضربة إيران إلى» قنابل ذكية«أوباما عرض على نتنياهو : معاريف .49

لوماسـيين غـربيين لـم      اإلسرائيلية أمس، عن دب   » معاريف«نقلت صحيفة   : نظير مجلي لندن  : تل أبيب 
تكشف عن أسمائهم، وكذلك عن مصادر استخباراتية، أن اإلدارة األميركية عرضت خالل زيارة نتنياهو              

القادرة على اختراق الخنادق    » القنابل الذكية «إلى واشنطن تزويد إسرائيل بقنابل مضادة للتحصينات بينها         
 المقابل تتعهد إسرائيل بتأجيل هجومها المحتمل       وفي.  وطائرات تزويد بالوقود بعيدة المدى     ،تحت األرض 

  .المقبل) تشرين الثاني( بعد انتهاء االنتخابات الرئاسية األميركية في نوفمبر 2013على إيران إلى عام 
أمس، إن نتنياهو رضخ إلرادة الرئيس األميركي، باراك أوباما، ووافق على أال يوجه             » معاريف «وقالت

القنابل "مقابل  لحالية، وينتظر حتى ما بعد االنتخابات األميركية في السنة المقبلة           ضربة إليران في السنة ا    
  . وطائرات تزويد بالوقود،»الذكية
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وقالت الصحيفة إن أوباما أوضح لنتنياهو أنه لن يزوده بهذين الطلبين، إذا أصر على توجيـه الـضربة                  
الماضي، إنه يريد استنفاد الجهود الدبلوماسـية       وقال له خالل لقائهما في البيت األبيض، االثنين         . إليران

وبدال من إعطائه ضوءا أخضر لتوجيه الضربة، أعطاه ضوءا أصفر          . لوقف المشروع النووي اإليراني   
أقرب إلى الضوء األحمر لمنعه من تنفيذها، حيث قال له إن هذه الجهود تسير في االتجاه الصحيح، وإن                  

  .اهظ جدا، ينبغي على شعوبنا أن تعرفه جيدا قبل أن نقدم عليهاالحرب ليست بهذه السهولة وثمنها ب
من جهته، قال البيت األبيض أمس إن أوباما ونتنياهو لم يناقشا في اجتماعاتهمـا هـذا األسـبوع طلبـا                    

وقال جاي كـارني، المتحـدث      . إسرائيليا للحصول على تكنولوجيا عسكرية يمكن استخدامها ضد إيران        
خالل االجتماعات التي أجراها الرئيس لم يتم اقتراح أو التوصل إلـى            «للصحافيين  باسم البيت األبيض،    

  .»اتفاق بهذا الشأن
  9/3/2012، الشرق األوسط، لندن

  
  أي بدائل لحل الدولتين مجرد أوهام وحق العودة يكون الى الدولة الفلسطينية : دنيس روس .50

للرئيس األميركي باراك أوبامـا لـشؤون       دنيس روس المستشار السابق     قال  :  سعيد عريقات  - واشنطن
ليس هناك بديل لحل الـدولتين؛ ال بـد مـن           "،  "القدس الفلسطينية "، في حوار مع صحيفة      الشرق األوسط 
فال بد لنا أن نستمر في السعي لتحقيق هذا الهدف واالنخراط بالعملية التي تؤدي إلى               ... تحديد أطر ذلك  

 ولكن الحقيقة هي أنك لو سألت الفلسطينيين        ام الدولة الفلسطينية،   بقي ما زلت أؤمن  "وأضاف  ". هذه النتيجة 
. من مساحة األرض   % 1.9لالستيطان يجيبونك بأنها    ) صودرت(عن مساحة األراضي التي استخدمت      

 مع تبادل أراض متساو هو أمر ممكن، كون أن هـذه الكتـل              1967لذلك فإن بحث الحدود على أساس       
  ."قد أنه ومن هذا المنظار فإن الحل موجوديمكن مبادلتها وبالتالي أعت

التي تميل إلى الجانب    " نقاط كلينتون "وهنا تكمن أهمية    . من باب األمن، الحل أيضاً موجود     : "وقال روس 
 محتوى كلمـة الـرئيس      كذلك...الفلسطيني بخصوص األرض وإلى الجانب اإلسرائيلي من ناحية األمن        

 عندها االنتقال إلى ما أسميه      ]نستطيعفإذا تحقق ذلك    ... [لى ذلك التي أكدت ع  باراك أوباما في شهر أيار      
  ."واعني بذلك الالجئين والقدس" بالقضايا األساسية"

مرة أخرى يجب أن يكون هناك تعويضات للفلـسطينيين،         :"وحول حق العودة للالجئين الفلسطينيين، قال     
ك تحدثنا عن طرق للتوطين في الدول       وبحثنا في السابق تأسيس صندوق دولي لتعويض الفلسطينيين؛ كذل        

األخرى، وبحثنا أيضاً عن وسائل لجمع الشمل لبعض العائالت، وألسباب إنسانية وفـق األطـر التـي                 
نقطة الدفع األساسية في هذه القضية هي أنه لن يكون هناك حق العـودة إلـى                " . نقاط كلينتون "تضمنت  

ولتان لشعبين؛ لن يكون باإلمكان انتهاج الحل الـذي         إسرائيل، حيث أنه إذا تحقق ذلك فلن يكون هناك د         
  . "حق العودة"يحول حل الدولتين إلى حل الدولة الواحدة ثنائية القومية عبر تفعيل 

وبالتالي فإن حل قضية الالجئين يتم عبر إعطاء خيار التعويضات أمام الفلـسطينيين أو              : "وأضاف روس 
حـق العـودة إلـى الدولـة        ." نقاط كلينتـون  " ذلك كان فحوى     العودة إلى الدولة الفلسطينية، وحقيقة أن     

  ."إذا حلت قضية الحدود تحل قضية االستيطان: " وحول االستيطان قال.الفلسطينية وليس إلسرائيل
األطر التي وضعتها الرباعيـة، والتـي تعلنهـا         : "، قال روس  الوفاق الفلسطيني بين فتح وحماس    وحول  

استها تجاه الفلسطينيين وهي نبذ العنف واالعتراف بحـق إسـرائيل فـي             اإلدارة االميركية في تحديد سي    
الوجود هذه ليست بالشروط الجديدة، حيث أن هذه هي نفسها التي وجهت لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ                
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فإذا كنـا   . البداية لالنخراط في عملية السالم، ولم نتعامل مع منظمة التحرير حتى التزمت بهذه الشروط             
؟ إذا أرادت حماس أن تكون جزءا من        !ا ذلك على منظمة التحرير، فلماذا ال نشترطه على حماس         اشترطن

 : وأضاف ."المستقبل عليها أن ترفض العنف، وتعترف بإسرائيل وتقبل باالتفاقات المعقودة كأرضية لذلك           
 إذا نبـذت    سيخلق تعقيدات والنصيحة أن ال تشكل مثل هذه الحكومـة إال          ) تشكيل حكومة وحدة وطنية   ("

لالطالع على الحـوار الكامـل اضـغط         ."حماس العنف واعترفت بإسرائيل والتزمت باالتفاقات السابقة      
  : الرابط

339429/id/view/article/news/com.alquds.www://http  
  9/3/2012، القدس، القدس

  
   المتحدة تستعد لتوجيه ضربة عسكرية إليرانالواليات: فاع األمريكيوزير الد .51

األمريكية إن الواليات   " ناشيونال جورنال "أعلن وزير الدفاع األمريكي ليئون بانيتا في مقابلة مع صحيفة           
إنه في حال قررت إسرائيل توجيه      "وقال بانيتا    .المتحدة األمريكية تستعد لتوجيه ضربة عسكرية إليران      

ربة عسكرية إليران فإنه من الواضح أن سيكون لهذه الضربة اثر ولكن أعتقد أنه إذا قامت الواليـات               ض
  ".المتحدة بذلك فإن تأثير ذلك سيكون أكبر بكثير

أن الواليات المتحدة تملك سالحا جويا أكبر بكثير من إسرائيل ومـزودا          "وأضاف وزير الدفاع األمريكي     
أقوى من سالح الجو اإلسرائيلي، لذلك فإن توجيه ضربة أمريكية وفقا لمـا             بوسائل قتالية متطورة، وهو     

  ".قال الرئيس أوباما، سيكون فقط بعد استنفاذ كافة الطرق الدبلوماسية
وأعرب بانيتا عن قناعته بأن إسرائيل تدرس جديا تداعيات كافة السبل القائمة لمواجهة إيـران، ولكنـه                 

  ".ذ قرارا نهائيا بتوجيه مثل هذه الضربةال أعتقد أن إسرائيل ستتخ"أضاف 
  9/3/2012، 48 عرب 

 
  "فوربس"في قائمة بليون دوالر  118 ثروات األغنياء العرب .52

 1226األميركية هذه السنة، إلى » فوربس«ارتفع عدد أثرياء العالم في قائمة :  دالل ابوغزالة-دبي 
 بليون 395.4ات أغنى عشرة رجال في العالم وسجلت قيمة ثرو.  العام الماضي1210بليونيراً في مقابل 
 بليون دوالر في 118وبلغت قيمة ثروات األغنياء العرب . 2011 باليين عام 406دوالر في مقابل 

  .2010 بليوناً عام 115 بليوناً العام الماضي و127مقابل 
ارلوس سليم حلو، وتصدر قائمة أثرياء العالم للعام الثالث رجل األعمال المكسيكي من أصل لبناني ك

 ثرياً، 1153أمس، وضمت » فوربس« بليون دوالر، وفق الئحة أصدرتها مجلة 69بثروة تقدر بنحو 
  . جنسيات8بينهم العشرة الكبار وهم من 

وحافظ األمير السعودي الوليد بن طالل، على المرتبة األولى بين أصحاب الباليين العرب، إذ بلغت 
 العام 19 بليون دوالر، بعدما كان في الدرجة 18 عالمياً هذه السنة 29ثروته التي وضعته في الدرجة 

  . بليون دوالر في عام واحد1.6 بليون دوالر، بتراجع بلغ 19.6الماضي، إذ كان يملك 
وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة األولى عربياً في قائمة هذه السنة، بثروات أغنيائها تالها لبنان، 

 عائالت 3 لبنانيين من 8 عائالت، و6 سعوديين من 8 دول، منهم 9 عربياً من 36ئمة إذ ضمت القا
 إماراتيين 4، و)أحدهم يقيم في بريطانيا( عائالت 3 مصريين من 7، و)اثنان منهما يقيمان في البرازيل(
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ق وسورية  كويتيين من عائلتين، وبليونيراً واحداً من كل من السودان والعرا5من عائلتين، إضافة إلى 
  ). يقيمون في بريطانيا واألردني في روسيا3(واألردن 

(  عالمياً، تاله جوزف صفرا لبناني األصل 26واحتل األمير الوليد بن طالل، المرتبة األولى عربياً و
 بليون 12.3 عالمياً والثاني عربياً وبلغت ثروته 63ويقيم في سان باولو وكان في المرتبة )  سنة73

  . بليون13.8 عالمياً هذه السنة لتبلغ ثروته 52 الماضي، فيما احتل الدرجة دوالر العام
واحتل السعودي محمد بن عيسى الجابر .  بليون دوالر12.5أما محمد العمودي السعودي فبلغت ثروته 

وحّل عبد .  بليون دوالر5.9وبلغت ثروة سليمان الراجحي .  باليين7 عالمياً بثروة قيمتها 133المرتبة 
ومحمد العيسى في .  بليون دوالر2.2 هذه السنة ووصلت ثروته إلى 578هللا الراجحي في المرتبة ا

 بليون دوالر، 1.7وبلغت ثروة صالح كامل .  بليون دوالر2.2 عالمياً وقُدرت ثروته بـ 578الدرجة 
  . بليون دوالر1.5ومحمد الراجحي 

فيما حّل .  بليون دوالر5.1اً وبلغت ثروته  عالمي199واحتل الثري المصري ناصيف ساويرس المرتبة 
 بليون دوالر، وسجلت ثروة أنسي ساويرس 3.1 وقُدرت ثروته بـ 367نجيب ساويرس في المرتبة 

أما محمد منصور فبلغت .  عالميا401ً بليون دوالر، محافظاً عليها هذه السنة لكن أصبح في المرتبة 2.9
.  بليون دوالر1.5 بليون دوالر، ثم يوسف منصور 1.6 بليون دوالر، وياسين منصور 1.7ثروته 

  . بليون دوالر1.3ويملك محمد الفايد 
أما .  باليين دوالر، ومثلها لطه ميقاتي3ومن لبنان، بلغت ثروة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي 

 وسجلت ثروة جوزف صفرا.  بليون2.9 عالمياً وبلغت ثروته 491بهاء الحريري فحّل في المرتبة 
في حين بلغت ثروة رئيس وزراء لبنان .  عالميا21ً بليون دوالر محتالً المرتبة 2.4المقيم في سان باولو 

 بليون دوالر، وأيمن 1.3 بليون دوالر، ووصلت ثروة فهد الحريري إلى 1.7السابق سعد الحريري 
  . بليون دوالر1.3الحريري إلى 

 عالمياً هذه السنة، وارتفعت ثروته إلى 401ه المرتبة ومن اإلمارات، احتل عبد العزيز الغرير وعائلت
كما بلغت ثروة سيف الغرير وعائلته بليوني دوالر، ووصلت ثروة عبد اهللا الفطيم إلى .  بليون دوالر2.9
  . بليون دوالر1.1 بليون دوالر، وماجد الفطيم إلى 1.6

ون دوالر، وثروة أيمن أصفري سوري  بلي2.1ومن األردن، بلغت ثروة زياد المناصير المقيم في روسيا 
 1.6وبلغت ثروة الكويتي بسام الغانم .  عالميا719ً بليون دوالر ليحتل المرتبة 1.8األصل مقيم في لندن 

  .بليون دوالر، ومثلها للكويتي قتيبة الغانم
  9/3/2012، الحياة، لندن

  
  والشرق األوسطاالميركية على الواليات المتحدة " إيباك"مخاطر  .53

، هذا العام،   ”إيباك “-”العامة” إسرائيل“للجنة األمريكية لشؤون    “ينعقد المؤتمر السنوي    : داد عمر عدس  إع
وسط احتجاجات متصاعدة، من ِقبل ناشطين أمريكيين، من جملتهم، ميديا بنيامين، الناشـطة الـسياسية               

ـ   “المعروفة في العديد من الجماعات المناوئة للحرب، مثل منظمة           ” ل الـسالم والعدالـة    متحدين من أج
  . ” نساء من أجل السالم: كود بينْك“ومنظمة 
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، إحـدى أقـوى     ”إيباك“إن منظمة   : تقول الكاتبة ) . . 28/2/2012(،  ”احتلوا إيباك “في مقالة في موقع     
ويساعد نفوذها في وجود دورة ال نهائية مـن العنـف فـي             . منظمات حشد التأييد في الواليات المتحدة       

  :تقول. . . تسرد الكاتبة عشرة أسباب تجعل هذه المنظمة على قدر كبير من الخطورة   .الشرق األوسط
، ”اإلسـرائيلية “ومثلما الحكومة   . بحشد تأييد الكونغرس لدعم مواجهة عسكرية مع إيران         ” إيباك“ تقوم   -

لوجية على إنتاج   بأن تهاجم الواليات المتحدة إيران عسكرياً لمنعها من امتالك قدرات تكنو          ” إيباك“تطالب  
ورغـم أن   (أسلحة نووية، رغم أن المسؤولين األمريكيين يقولون إن إيران ال تحاول بناء سالح نـووي                

فـي حـشد تأييـد الحكومـة        ” إيباك“وقد نجحت   ) . تملك مئات األسلحة النووية غير المعلنة     ” إسرائيل“
محاولة وقف صادرات إيران النفطية،     األمريكية لتبنّي عقوبات اقتصادية باهظة على إيران، بما في ذلك           

  .على الرغم من أن تلك العقوبات ترفع أسعار البنزين وتهدد االقتصاد األمريكي
ومن بين  . التي تتعارض بصورة مباشرة مع القانون الدولي        ” اإلسرائيلية“بدعم السياسات   ” إيباك“ تقوم   -

ربيـة المحتلـة، ومـصادرة األراضـي        في الـضفة الغ   ) المستوطنات(تلك السياسات بناء المستعمرات     
ودعم هـذه   .  قدماً، يمتّد عبر الضفة الغربية       26أسمنتي بارتفاع   ” جدار فصل “الفلسطينية من خالل بناء     

  .”اإلسرائيلي “-الممارسات غير الشرعية، يجعل من المستحيل تحقيق حّل للصراع الفلسطيني
وقد أذكى الدعم   . ، أمننا القومي    ”اإلسرائيلية“حكومة  إلى تقديم دعم غير مشروط لل     ” إيباك“ تهدد دعوة    -

، روح العداء نحو أمريكـا فـي أرجـاء          ”إيباك“، الذي تطالب به     ”إسرائيل”األمريكي من جانب واحد ل    
الشرق األوسط، وبذلك عّرض جنودنا للخطر، وزرع بذور مزيد من الهجمات اإلرهابية المحتملة ضدنا              

/ آذار من العام الماضي، بأن النـزاع األمريكـي        /  مارس 16رايوس في   وقد اعترف الجنرال ديفيد بت    . 
. ”” إسـرائيل “يثير مشاعر مناوئة ألمريكا، نظراً لالعتقاد بأن الواليات المتحدة منحازة إلى            “الفلسطيني  

األمريكيـة   الغضب العربي في ما يخص المسألة الفلسطينية، يحّد من قوة وعمق الشراكات           “كما قال إن    
وفي أثنـاء   . كومات والشعوب في المنطقة، ويضعف شرعية األنظمة المعتدلة في العالم العربي            مع الح 

  .”ذلك، تستغل حركة القاعدة وغيرها من الجماعات المسلحة ذلك الغضب للتعبئة وحشد الدعم
 وهي تـرى العـالم    . الدعم األمريكي للحركات الديمقراطية في العالم العربي        ” إيباك“ تقّوض منظمة    -

. ، ال بعين الطموحات الديمقراطية للشعوب العربية        ”اإلسرائيلية“العربي برمته، بمنظار مصالح الحكومة      
، مثل مصر فـي عهـد   ”اإلسرائيلية“ولذلك، ظلت تساند األنظمة الفاسدة القمعية، التي تُكّن الود للحكومة  

 أن تقِنع صنّاع السياسة األمريكية،      وينبغي لألحداث التي تجري اآلن في الشرق األوسط،       . حسني مبارك   
  .، ومؤازرة القوى الديمقراطية في العالم العربي”إيباك“بالحاجة إلى االنفالت من قبضة 

األمم المتحدة بأنها هيئة    ” إيباك“وتصف  . تجعل الواليات المتحدة منبوذة في األمم المتحدة        ” إيباك“ إن   -
كومة األمريكية لكي تعارض القـرارات التـي طالبـت          ، وقد ضغطت على الح    ”إسرائيل“معادية لدولة   

 قـراراً   44ضّد  ) الفيتو( استخدمت الواليات المتحدة حق النقض       1972فمنذ سنة ،  . ” إسرائيل“بمحاسبة  
. ويواصل الرئيس باراك أوباما تلك السياسة       . ضد الفلسطينيين   ” إسرائيل“لمجلس األمن، تدين تصرفات     
الوحشي ” اإلسرائيلي“المتحدة حق النقض ضّد إدانة األمم المتحدة للعدوان         ففي عهده استخدمت الواليات     

 فلسطيني، وضّد قـرارٍ سـنة       1400 الذي راح ضحيته نحو      2009كانون الثاني ،  / على غزة في يناير   
 دعا إلى وقف االستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية، على الرغم مـن أن تلـك الـدعوة،                   2011،

بالتوقف عن إعاقة أعمال وكالة غـوث       ” إسرائيل“ طالب   2011نة، وضّد قرارٍ سنة ،    سياسة أمريكية معل  
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الالجئين الفلسطينيين التابعة لألمم المتحدة، وضّد قرار آخر دعا إلى إنهـاء بنـاء المـستوطنات غيـر                  
  .الشرعية في القدس الشرقية ومرتفعات الجوالن السورية المحتلة

. ” إسـرائيل ”ين الذين يطرحون التساؤالت عن الدعم غير المشروط ل        الساسة األمريكي ” إيباك“ تهاجم   -
وهـي  . ” إيبـاك “وتطالب الكونغرس بالموافقة العمياء على مشروعات القرارات التي يصوغها أعضاء           

تحتفظ بسجّل للكيفية التي يصّوت بها الكونغرس، ويستخدم هذا السجل من قبـل المتبـرعين للحمـالت                 
ويجري استهداف أعـضاء الكـونغرس   . ” نظيفاً“رعون إالّ للساسة الذين يكون سجلهم االنتخابية، فال يتب 

وكان مـن بـين هـؤالء       . ، لضمان عدم انتخابهم مرة أخرى     ”إيباك“الذين يمتنعون عن تأييد تشريعات      
بيرسي، والنواب بول فيندلي، وبيت ماك كلوسكي،       . السناتوران، إدالي ستيفنسون الثالث، وتشارلس اتش     

الـساحق علـى الكـونغرس، يفـسد نظامنـا          ” إيبـاك “ونفوذ  . هيليارد. نثيا ماكينري، وايرك إف     وسي
  . الديمقراطي، كما تقول الكاتبة 

، وأنهـم   ”معـادون للـسامية   “، بوصم المنتقدين بـأنهم      ”إسرائيل”إخراس كل انتقاد ل   ” إيباك“ تحاول   -
 ويجري اتهـام الـصحافيين، والطـالب،        .” كارهون لليهود “، وأنهم   ”إسرائيل“عن  ” ينزعون الشرعية “

وهـذه  . ” اإلسرائيلية“وأساتذة الجامعات بمعاداة السامية لمجرد اتخاذهم مواقف منتقدة لسياسات الحكومة           
ومـا  . الهجمات تخنق النقاشات والمناظرات النقدية، التي تشكل جوهر صـنع الـسياسة الديمقراطيـة               

لسحق ” إيباك“إالّ مثال واحد على مساعي      ” التقدم األمريكي مركز  “الهجمات األخيرة على أعضاء منظمة      
  .كل معارضة

. ” اإلسرائيلي“/ مسؤولي الحكومة األمريكية بوجهة نظر مشوهة عن الصراع الفلسطيني        ” إيباك“ تغذي   -
” إيبـاك “ أخـذت    2011ففي سنة ،  . وتأخذ النواب األمريكيين في رحالت جذابة إلى الكيان الصهيوني          

” إسـرائيل “ في رحالت مجانية إلى      - والعديد من زوجاتهم   -كل خمسة أعضاء من الكونغرس    واحداً من   
ومن غير الشرعي أن تأخذ جماعات الضغط       . لهم أن يروه    ” اإلسرائيلية“ليروا بأعينهم ما تريد الحكومة      

تلتف على القانون بإيجاد جماعـة تربويـة زائفـة، هـي       ” إيباك“أعضاء الكونغرس في رحالت، ولكن      
وعنوان مكاتب هذه الجماعة، هو عنوان      . الرحالت لهم   ” تنظيم”، ل ”المؤسسة األمريكية للتربية الدولية   “

وتساعد تلك الرحالت في تمتين الروابط بين       . ذاتهم  ” إيباك“ذاته، وأعضاؤها هم أعضاء     ” إيباك“مكاتب  
  .والكونغرس، وتعزيز نفوذها غير المشروع” إيباك“
من أجل أن تذهب مليارات الدوالرات من أموال دافعي الضرائب األمـريكيين            الضغط  ” إيباك“ تحشد   -

وبينما تترنح الواليات المتحدة من جراء األزمـة الماليـة   . بدالً من إعادة بناء أمريكا بها   ” إسرائيل“إلى  
ومـع  . الثريـة   ” إسرائيل”لمنع إجراء أي تخفيضات في التمويل العسكري ل       ” إيباك“المتمادية، تضغط   

إجراء االقتطاعات من ميزانيات الفئات المختلفة في المجتمع األمريكي، من معلمين، ورجـال إطفـاء،               
  .”إسرائيل” مليارات دوالر سنوياً ل3بإلحاح بتقديم أكثر من ” إيباك“ورجال شرطة وغيرهم، تطالب 

شرين بـين أكبـر     فهي تحتل المرتبة الرابعة والع    . على حساب فقراء العالم     ” إسرائيل“ يجري تمويل    -
 تتلقى من أموال دافع الضرائب األمريكي، أكثر مـن أي  -”إيباك“ بفضل -االقتصادات في العالم، ولكنها   

تتلقـى  ” إسـرائيل “وفي الوقت الذي يجري فيه تخفيض ميزانية المعونات الخارجية، تظل           . دولة أخرى   
 أهمية حاسمة إلطعام أفقر شعوب      نصيب األسد من تلك المعونات، ما يعني أخذ األموال من برامج ذات           

 العميلة في واقـع األمـر       -”إيباك“وبيت القصيد، هو أن     . العالم، وتوفير المأوى والمساعدة الطارئة لها       
 تملك نفوذاً على السياسة األمريكية، يتجاوز كل تناسب مع عـدد األمـريكيين الـذين                -لحكومة أجنبية 



  

  

 
 

  

            37ص                                     2435: لعدد               ا9/3/2012 الجمعة :التاريخ

 كهذه، سلطة غير متناسبة، فإن ذلك يؤذي الجميع، بمـن   وحين يكون لجماعة صغيرة   . يؤيدون سياساتها   
  .واليهود األمريكيون” اإلسرائيليون“فيهم 

 من منع نشوب حرب كارثية مع إيـران، إلـى حـّل النـزاع               -وتقول الكاتبة، إّن حّل كثير من القضايا      
على السياسة  ” باكإي“ يبدأ من نقطة جوهرية، هي تحطيم قبضة         -في نهاية األمر  ” اإلسرائيلي“/ الفلسطيني
   .األمريكية

  9/3/2012، الخليج، الشارقة
  

  تحذير صهيوني من مواجهة عسكرية قادمة تدفع نحو تدريبات مكثفة والتزود بمنظومات متطورة .54
حذّر رئيس أركان الجيش الصهيوني، بيني غانتس،       : مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية     ترجمة

ة للتنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة ومنطقة سيناء، مؤكداً في مداخلة له            مما أسماه تعاظم القوة العسكري    
، حتـى لـو    "إسـرائيل "أمام لجنة الخارجية واألمن، أن الجيش سيعمل على إحباط أي عملية فدائية ضد              

  . ترتب على ذلك خطر وقوع جولة قتال جديدة
 عن هيئة أركان الجيش تفيد بـأن        من جهته، نقل المراسل العسكري الصهيوني، غيلي كوهين، تقديرات        

المواجهة القادمة مع حزب اهللا وحركة حماس تدفعهما المتالك عشرات القواعد العسكرية والمنظومـات              
الحربية المبنية تحت األرض في لبنان وغزة، تقودان منها عملياته العـسكرية، وتـصدران أوامرهمـا                

الق الصواريخ والراجمات من تحت األرض، بما في        وتعليماتهما لمقاتليهما، مع االحتفاظ بمنظومات إلط     
المرتبطة بالبيوت، بعضها معدة لعمليات اختطاف الجنود، وأسـرهم عنـد           " األنفاق القتالية "ذلك عشرات   

  .الحاجة، وأخرى معدة لنقل وتهريب األسلحة
تبـار أن   الجيش يفضل باألساس عدم الدخول إلى األنفاق والمقار العسكرية تحت األرض، باع           : وأضاف

درجة المجازفة بحياة جنوده تفوق الفائدة المرجوة منها، في حين قد تكون لمثل هـذه المواجهـة تحـت                   
األرض في بعض الحاالت نقاط تفوق، خاصة في حاالت كون الموقع ذا أهمية إستراتيجية، أو اختطاف                

زال الجنود إليها، مع العلـم      االلكترونية، ثم إن  " الروبوتات"جنود، حيث سيتم دخول هذه المواقع بمساعدة        
مليء بالمخاطر والتهديدات العسكرية، فاألنفاق ليست مجرد ظاهرة جيولوجية،         " تحت األرضي "أن العالم   

  .بل هي أمر معقد مليء بالمصائد والكمائن التي يعدها لنا العدو
  حرب في عدة جبهات

 التقدير في الجيش يزداد بأن الحـرب        أن" موشيه ديفيد "في ذات السياق، أكد الخبير العسكري الصهيوني        
القادمة ستُدار في عدة جبهات، وأنه سيضطر للتعامل مع جيوش من عدة دول ومع هجمات للمنظمـات                 
المسلحة، ولذلك فهو يتابع ما يجري حوله، وفي حال تطور األمر، فإن هذا سيتطلب استعدادات مختلفة،                

  . فإن هذا يتطلب جهداً قومياًبحيث إذا أدت االضطرابات اإلقليمية لواقع آخر،
يستعد في ذراع البر لسيناريو حرب في عدة جبهات، مـن المتوقـع أن تنـدلع فـي أعقـاب           : وأضاف

التطورات في الشرق األوسط، عبر مالحظة الجيش خالل الفترة األخيرة لزيادة واضحة للتعـاون بـين                
تندلع حرب في المستقبل، يحتمل كثيراً أن       إيران، سوريا، حماس، وحزب اهللا، والتقدير السائد أنه عندما          

في لبنـان،   " حزب اهللا "أمام حماس في غزة،     : تكون مختلفة عما عرفناه، وستشمل القتال في عدة جبهات        
سوريا، وفي حالة محددة أمام مصر، في حال أصبحت سيطرة جيشها المدرب والمتقدم نسبياً بيد الجهات                

  .المعادية
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ة لسيناريوهات حرب شاملة، تظهر صورة وضع مقلقة فيما يتعلق بإطالق           ومن خالل التحضيرات الحالي   
، فقد أقر ضابط كبير أن منظومات الدفاع الموجودة سـتكون غيـر             "إسرائيل"القذائف الصاروخية على    

قادرة على التعامل مع كمية راجمات الصواريخ المنطلقة تجاه الدولة، وإن وضعاً ترد فيه بالنيران على                
تي ستطلق عليها، مهما كانت ثقيلة، ال يمكنها أن تؤدي لحسم الحرب لصالحها، ولذلك، يتدرب               النيران ال 

  .الجيش على سيناريو تقصير جوهري أليام الحرب
  الجبهة الداخلية

وفي سياق متصل، ورغم السيناريوهات المطروحة مؤخراً حول عواقب مواجهة عسكرية إقليمية، يدور             
ول استعدادات المنظومة الدفاعية في حال وقعت الحرب، خاصة وأنها قد           جدل في األوساط الصهيونية ح    

  .تكون مشلولة بسبب الجدل حول ميزانية الحرب
ورغم تحسن أداء الجيش من حيث الجاهزية والكفاءة في إطار عملية بعيدة المدى استمرت منذ حـرب                 

فالجبهة الداخليـة   , وط مستمرة ، إال أن الجيش ووزارة الحرب يعيشان تحت ضغ        2006لبنان الثانية عام    
، مع العلم أن الجدل حول الميزانية لم يطـال الجبهـة            "إسرائيل"بحاجة لالستعداد أمام هجوم واسع على       

  .بل مس بشكل مباشر المنظومة الدفاعية ضد الصواريخ, الداخلية فحسب
 نجاح صفقة تبادل    وادعت محافل أمنية صهيونية أن التهديد بخطف جنود من قطاع غزة أصبح أكبر بعد             

مما قد يستدعي هجوما واسعا على قطاع غزة بهدف اإلطاحة بسلطة حركة حمـاس، وحينهـا                , األسرى
  .ستكون الجبهة الداخلية مكشوفة

  القناة العاشرة
  8/3/2012، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 2486الترجمات العبرية 

  
    

  تهويد القدس... حقائق وعناوين .55
  عبد الرحمنأسعد . د

على مدى عقود أربعة من احتاللها للقدس الشرقية، أقدمت إسرائيل على تنفيذ الـسياسات واإلجـراءات                
ومعلوم أن هـذه الـسياسات      . الممنهجة بهدف تقليص عدد السكان الفلسطينيين وتهجيرهم خارج ديارهم        
ـ          حاً ألحكـام القـانون الـدولي       والممارسات اإلسرائيلية في المدينة المقدسة المحتلة تشكل انتهاكاً واض

ومـن  ! وقواعده، فضالً عن أنها تخالف اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي وقعت عليه إسرائيل نفسها             
أوضح ما قيل عن هذا المخطط اإلسرائيلي القديم الجديد، قول رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق شارون               

 اليهودية بين الفلسطينيين، ثم قطاعـاً آخـر مـن           سوف نُدخل قطاعاً من المستوطنات    : "1973في عام   
 األمم المتحدة وال الواليـات      - عاماً 25بعد  -المستوطنات اليهودية مباشرة عبر الضفة، لكي ال تستطيع         

  ".المتحدة أو أي طرف آخر، تفكيكها
سات في تقرير علمي مهم وشديد التوثيق، صدر مؤخراً عن منظمة التحرير الفلسطينية، تم رصد الـسيا               

اإلسرائيلية األحادية في القدس الشرقية المحتلة والدعم المطلوب لمواجهة سياسة تهجير إنسان ومؤسسات             
بطاقـات  (سحب اإلقامـة    : وقد غطى التقرير هذه السياسات تحت عناوين بارزة، أوالً        ". زهرة المدائن "

اإلغالق العسكري المفروض   : نياًثا. من المواطنين الفلسطينيين من سكان القدس الشرقية      ) الهوية المقدسية 
سياسة هدم منازل الفلـسطينيين،     : ثالثاً. على القدس الشرقية المحتلة وبناء جدار الفصل العنصري حولها        
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اآلثار في  (الحفريات اإلسرائيلية في القدس المحتلة      : خامساً". أمالك الغائبين "تطبيق قانون ما يسمى   : رابعاً
  .وهذه العناوين الكبرى سنتناولها بالتفصيل في مقاالت قادمة). يطانخدمة الرواية التوراتية واالست

 بطاقة هوية من المقدسيين في الفترة       14000سحبت ما يزيد عن     "وقد ذكر التقرير أن سلطات االحتالل       
".  في المئة من األسر الفلسطينية المقدسية      20 مما شمل في تأثيره ما زاد عن         2010 و 1967بين عامي   

 ممـا شـكل     2008 و 2006 بطاقة هوية في الفترة بين عامي        4577لطات االحتالل نحو    كما سحبت س  
 في المئة عن العدد الكلي لبطاقات الهوية التي صادرتها تلك السلطات مـن المقدسـيين                50زيادة بنسبة   

سياسة اإلغالق التي تفرضها إسرائيل علـى القـدس         "كذلك أوضح التقرير أن     . خالل السنتين السابقتين  
شرقية، حالت دون وصول ثالثة ماليين مواطن مسيحي ومسلم من أبناء الشعب الفلسطيني إلى كنائسهم               ال

 ألف مقدسي عـن مـدينتهم باعتبـار أن    70ومساجدهم الواقعة في هذه المدينة، فضالً عن عزل حوالي    
ت االحـتالل   وسجل التقرير هدم قـوا    "! المناطق السكنية التي يقيمون فيها باتت تقع خارج جدار الفصل         

، من بينها بعـض المواقـع التاريخيـة         1967 من منازل المواطنين المقدسيين منذ احتالل        3300لقرابة  
 منزالً لمقدسيين خالل الـسنوات      499والدينية، كحي باب المغاربة التاريخي في القدس القديمة، وتدمير          

. 1967ل التي هدمت منـذ عـام         في المئة من إجمالي المناز     15الست الماضية األخيرة، وهو ما يشكل       
، 1950الذي تفرضه سلطات االحتالل منـذ عـام         " قانون أمالك الغائبين  "ونوه إلى أن استمرار تطبيق      

وعلـى صـعيد    ". يحول دون التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي يقوم على أساس الدولتين           "
ألثري فـي القـدس، خاصـة البلـدة القديمـة      الحفريات اإلسرائيلية، لفت التقرير إلى أن أعمال الحفر ا    

وبعـد  ". تسير بوتيرة غير مسبوقة، تجاوزت ما تم حفره منذ منتصف القرن التاسـع عـشر              "ومحيطها،  
إحكام الـسيطرة علـى البلـدة القديمـة         : "استعراضه ألهداف الحفريات اإلسرائيلية، يلخصها في اآلتي      

اداً عضوياً لها، وتعزيز االستيطان وتشبيكه داخـل        ومحيطها، وربطها بالقدس الغربية بحيث تصبح امتد      
  ".البلدة القديمة وخارجها، فضالً عن إحكام السيطرة على الحرم الشريف
 ألف مقدسي مهددين باإلبعاد     100لقد كشف مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس عن وجود           

 عاماً لتهجير المقدسيين، خـصوصاً أنـه ال          يبدو 2012عام  "والطرد من القدس المحتلة، مشيراً إلى أن        
يخلو أسبوع إال ويتم هدم ثالثة أو أربعة منازل للمقدسيين، وهذا يتزامن مع ما أعدته سلطات االحـتالل                  

وفـي  ". من ميزانية كبيرة للبلدية، بهدف تهويد القدس وزيادة نسبة المستوطنين على حساب الفلسطينيين            
، أكـد   )وخاصة االتحاد األوروبي واألمم المتحـدة     (ة العاملة في القدس     تقرير قدمه لبعض الجهات الدولي    

 مليون دوالر لتوفير احتياجات القطاعـات       428القدس بحاجة إلى دعم مالي عاجل بقيمة        "المستشار أن   
التنموية المختلفة ودعم صمود اإلنسان المقدسي ومؤسساته وهيئاته الشعبية والدينية والوطنية، وأن توفير             

التي تبناها االتحاد األوروبي في القـدس كوثيقـة         ) الموضوعة(المبلغ من شأنه دعم خطة الصمود       هذا  
  ".يعتمد عليها في دعم المؤسسات المقدسية المختلفة

وإذ نستعيد من وقائع أواخر فبراير المنصرم نجاح المرابطين في المسجد األقصى بصد ومنـع اقتحـام                 
القوات الخاصـة اإلسـرائيلية     " أجبر"لمتطرف، لحرم المسجد، مما     قيادات ليكودية، مع عناصر اليمين ا     

، والذي أدى يومها إلى اندالع انتفاضة       "شارون"نفسها على اقتحامه وألول مرة منذ تدنيس األقصى بأقدام          
وفي هذا السياق، بات واضحاً أن إسرائيل تستغل انشغال العالم العربي بالحراك الجاري فـي               . األقصى

كي تـسرح وتمـرح     ... انشغال الواليات المتحدة بانتخاباتها، وأوروبا بأزماتها االقتصادية      بعض دوله، و  
وإسرائيل، باإلضافة إلى عدم شرعية سياساتها وممارساتها في القدس الشرقية، تهدف إلى            . كما يحلو لها  
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لـشرقية مـن    فمن خالل سياسة اقتطاع القدس ا     . القضاء على احتماالت الحل القائم على أساس الدولتين       
مجموع األرض الفلسطينية المحتلة وعزلها عن محيطها الطبيعي والتاريخي تفصل إسرائيل شمال الضفة             
عن جنوبها وتجعل احتماالت قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة وذات سيادة، أمـراً غيـر قابـل                  

الديموغرافي لـصالح اليهـود فـي     هذا، عالوة على استراتيجيتها القاضية باإلبقاء على التفوق         . للتطبيق
جميع ربوع المدينة المقدسة، ما سيقوض أي حل تفاوضي بشأنها، بصرف النظر عن اآلثار التي تخلفها                
السياسات اإلسرائيلية الرامية إلى تغيير الوقائع الجغرافية والديموغرافية في المدينة وفرض أمـر واقـع               

  !جديد
مي والدولي للقضية الفلسطينية، ومع الحراك العربي القائم، لـم          ختاماً، وفي ظل التجاهل العربي واإلسال     

فرغم أن أهلها أوصـلوا إلـى العـالم         ! خطابي ال يغني وال يسمن من جوع      " دعم"تعد القدس تحتاج إلى     
حقيقة كونهم منزرعين وصامدين في أرضهم، فإن من حقهم البحث عمن يسند موقفهم ويدعمه بين األهل                

ميع، فلسطينيين وعرباً آخرين ومسلمين، تجاوز لغة الشعارات إلى لغـة البـرامج             وعلى الج . واألنصار
  !واألفعال التي تتحقق على أرض الواقع، فالقدس تستحق كل ذلك

  9/3/2012، االتحاد، أبو ظبي
  

  رسالة عباس .56
  نبيل عمرو

س إلـى رئـيس   تباينت القراءات اإلسرائيلية للرسالة التي وجهها، أو لم يوجهها، الرئيس محمـود عبـا         
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تضمنت سردا للوقائع والحيثيات التي تقطع بمسؤولية إسرائيل             
عن تعطل عملية السالم، وسد اآلفاق أمامها، بما في ذلك استحالة اسـتئنافها وفـق المنطـق والـسلوك                   

 الفلسطينيين للتفاوض مـع إسـرائيل       شروط) التي وجهت أو لم توجه    (اإلسرائيليين، كما حددت الرسالة     
  .وهي الشروط ذاتها، المرفوضة من قبل إسرائيل جملة وتفصيال

القراءة األولى هي تلك التي ترى الرسالة تعبيرا عن حالة يأس وصل إليها الرئيس محمود عباس، ممـا                  
القـادة  دعاه إلى إطالق صرخة ال تلبث أن تضاف إلى جميع الصرخات التي أطلقها هو وغيـره مـن                   

والزعماء الفلسطينيين والعرب، والتي لم تحقق أي أثر على األرض؛ حيث تواصـل إسـرائيل سياسـة                 
اإللحاق المنهجي للقدس وال تتوقف عن تطوير سلوكها االحتاللي في الضفة الغربيـة، بمـا فـي ذلـك                   

 العـسكرية   مواصلة االقتحامات واالعتقاالت وتسمين المستوطنات، ومصادرة األراضي ونشر الحواجز        
التي حولت، وال تزال، حياة الفلسطينيين إلى جحيم، إضافة إلى مواصلة عمل اإلدارة المدنية اإلسرائيلية               
وتطوير هذا العمل على نحو يقلص من دور السلطة الفلسطينية في إدارة شؤون الفلسطينيين ولو علـى                 

اكم بقيادة نتنياهو، تؤدي إلـى اسـتمرار        وهذه القراءة، التي يتبناها اليمين اإلسرائيلي الح      . نطاق محدود 
السياسة اإلسرائيلية المتشددة، مما يجعل السلطة الفلسطينية في حالة يأس وإحباط بفعل استحالة تحريـك               

  .األمور باتجاه تفاوض فعال أو حلول ممكنة
ـ                  صوصا حـين   أما القراءة الثانية فهي ترى في رسالة عباس ما يشبه اإلنذار إن لم يكن إنذارا حقيقيا، خ

  .»وستكون الخيارات كلها مفتوحة«اختتمت الرسالة بعبارة 
لقد قرأ فريق من اإلسرائيليين هذه الجملة على أنها تهديد بوقف أو تخفيض وتيرة التنسيق األمني، وهـو                  
إجراء لو تم اتخاذه من جانب السلطة فال بد أن يقود حتما إلى تداعيات دراماتيكية في غايـة الخطـورة                    
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ودخولهـا  ..  اإلسرائيلية منذ تجميد المفاوضات    -وضع الهش الذي فرض على العالقة الفلسطينية        على ال 
ما يسمى مجازا الحرب الباردة بين طرفي أوسلو؛ ذلك أن تراجع التنسيق األمني بـين الجـانبين، مـع                   

ـ              ادل والـدخول   اشتداد حالة اليأس الشائعة بين الفلسطينيين، يؤدي منطقيا إلى انتعاش نزعة العنف المتب
  .مجددا في نفق مجهول ال يعرف أحد إلى أي خالصة سيفضي، وال كيفية الخروج منه

وفوق ذلك فهنالك احتمال أكيد أن يصعد الفلسطينيون أنشطتهم المناوئة لالحتالل على الصعيد الـدولي،               
» مجمد تقريبا «بما في ذلك مواصلة طرق أبواب مجلس األمن والجمعية العامة، إضافة إلى تفعيل نشاط               

على مستوى المنظمات التابعة لألمم المتحدة، فإذا كان من غير المتاح للفلسطينيين مباشرة إثارة قـضايا                
داخل هذه المنظمات بما يحرج إسرائيل وحلفاءها فإن باستطاعتهم، لو أرادوا، تحريك أطـراف عربيـة                

المنظمات، وواقعة غولدستون ال تـزال      وإسالمية وحتى دولية متعددة، لحمل مطالبهم وشكاواهم إلى هذه          
  .قريبة في الذاكرة والواقع

ويرى اإلسرائيليون المتخوفون من اإلهمال الرسمي للعالقة مع الفلسطينيين أنه إذا لم يكن مـن العملـي                 
القيام بمبادرة سياسية جريئة من جانب الحكومة اإلسرائيلية نظرا لالنشغال في مراقبة تطورات ما يسمى               

العربي، ثم االنشغال المبالغ فيه بالملف اإليراني، وانتظار ما سيسفر عنـه الموسـم االنتخـابي                الربيع  
األميركي المتزامن تقريبا مع االنتخابات المنتظرة في إسرائيل، فإن هنالك من يدعو إلى تقديم مبـادرات                

ء الجمود مثـل تخفيـف   جزئية لعلها تخفف من االحتقان الخطر الذي يتفاعل في المجتمع الفلسطيني جرا   
سطوة الحواجز العسكرية على حركة الفلسطينيين ومد سلطة الفلسطينيين على مـساحات إضـافية فـي                

مع تسهيالت في الحركة واالقتصاد، إلى حين نضوج فرص مخـارج سياسـية للوضـع               » ب«مناطق  
  .الراهن الرازح تحت ثقل جمود وانسداد غير مسبوقين

 اإلسرائيلي الذي أوشك على إكمال عقدين من الـزمن، وكعـادة            -لسطيني  منذ بداية مشروع السالم الف    
اإلسرائيليين في قراءة المؤشرات الصادرة عن الجانب الفلسطيني فإنهم ال يتطرقون إال في حاالت نادرة               

وبالتالي فإن مـا يبـدو      . إلى جوهر المشكلة، لكنهم دائما ال يتقدمون ولو باقتراحات عامة حول الحلول           
يا في األمر كله أن اإلسرائيليين يحاورون أنفسهم حول مـاذا يمكـن أن يفعلـوا بالفلـسطينيين،                  مأساو

وخالصة حوار من هذا النوع أن تظل األزمة مستمرة وأن تظل النار كامنة تحت الرماد وحتى الحلـول                  
اوضات؛ حيث  المجتزأة لتنفيس االحتقان لن تكون لها فرصة في المدى المنظور، ال في أمر استئناف المف              

الشروط المستحيلة من كال الجانبين، وال في أمر التهدئة المؤقتة، فال اإلسرائيليون متفقون أصـال علـى                 
  .ذلك وال الفلسطينيون جاهزون العتبار هذا النوع من المهدئات مقبوال أو كافيا لحملهم على السكوت

لة عباس، إال أنها في مـا يبـدو قـرأت           كُتب هذا المقال قبل تسلم إسرائيل النص النهائي لرسا        : مالحظة
  !!المسودة، وسربتها للصحافة، وقام الكاتب الصحافي المعروف أليكس فيشمان بالتعليق عليها
  9/3/2012، الشرق األوسط، لندن

  
  لنتنياهو" البطة الخائفة"خطبة  .57

  جدعون ليفي
) يذيع الرعب (طبط مثل بطة    ويب) يشيع المخاوف (، ويمشي مثل بطة     )خائف(إذا كان ذلك يبدو مثل بطة       

 بطْ، بطبط نتنياهو مرة أخرى بخطبة تخويف في مؤتمر          –بطْ  ). خائف ومخوف ( فإنه في الحقيقة بطة      –



  

  

 
 

  

            42ص                                     2435: لعدد               ا9/3/2012 الجمعة :التاريخ

أول من أمس، وعاد وبرهن على أنه لم يكن في اسرائيل قط سياسي مثله بنا حياته المهنية علـى                   " ايباك"
  .قطاعالتخويف، في سجل مدهش من عشرات سني الرعب بال ان

وهو يصاب بالرعب، وأخـاف الجمهـور وأمـر       ". سيد ايران "صار على مر السنين     " سيد االرهاب "ان  
 مليون شيكل وما يزال جزء مـن        450كانت كلفة ذلك    . بتزويد جميع مواطني الدولة بتطعيم ال داعي له       

  . ال يقلب في مخازن الطوارئ2009ذلك التطعيم موضوعا منذ سنة 
 الخوف كثيرون في النظم غير الديمقراطية ويتبين أن االمر ينتقل الى الناخب فـي               يوجد زعماء يشيعون  

ومـاذا  . فما الذي عنده يعرضه على االسرائيليين سوى التخويف؟       . اسرائيل ايضا، وأمامكم حالة نتنياهو    
. هل يوجده من عدم؟   . هل يصاب بمرض جديد؟   . سيكون بعد ان يقضي بطريقة ما على الخطر الحالي؟        

ان شابا ولد في اسرائيل قبل نحو من ثالثين سنة لم ينـشأ إال              . اذا عن إشاعة األمل، من اجل التغيير؟      وم
  .على حمالت تخويف نتنياهو من االرهاب والحمى والذرة ال غير

" ايباك"وعلم نتنياهو لماذا يخطب هذه الخطبة في مؤتمر         .  مرة بتصفيق عاصف   46قُطعت خطبة نتنياهو    
ليهود المحافظين، والقوميين واليمينيين، ومكان انتخابه وتشجيعه الطبيعي، إنها اميركا          خاصة وهو بيت ا   

، قال بشعور بالمرارة عند بدء كالمه أمام اليهود الذين يهتفـون            "يا إلهي يشبه هذا ما في الكنيست      . "بيته
 قنبلة ذرية في يـد      لكن اذا كان ال بد من إلقاء هذه الخطبة التي تفضل الصواريخ على تل ابيب على               . له

ايران، فقد كان يجب على نتنياهو ان يستجمع شجاعة وان يخطبها في تل ابيب التـي ستـسقط عليهـا                    
الصواريخ المتحدث عنها، ال في أميركا اليهودية التي تهتف له في عمى ونشوة وآليـة مـن غيـر ان                    

  .تتعرض لخطر صاروخ صغير واحد
ن خطط رئيس حكومتهم قبل سكان دور في فلوريدا، لكـن           يستحق سكان تل ابيب الشباب ان يسمعوا ع       

واستل مرة اخرى مـن األرشـيف       . فقد عاد نتنياهو مرة اخرى الى التاريخ ايضا       . لندع الجغرافيا جانبا  
وكانت تلك خرائط اوشفيتس في األمم المتحدة       . وثائق المحرقة ولوح بها مثل متسول يلوح بيده المبتورة        

نت أول من أمس رسائل الجماعة اليهودية في اميركا، وبقيت الرسالة هي نفسها             قبل أكثر من سنتين، وكا    
  .نحن عشية محرقة اخرى: تقول

لكن اليهـود فـي     . ان تشبيه المانيا النازية بايران، وميونيخ بطهران يعني جعل المحرقة قزما وابتذالها           
  .اميركا يحبون هذا، أعني االستعمال المبتذل لذكرى المحرقة

 ففي استطالع المعهد االسرائيلي للديمقراطية الذي نشر فـي صـحيفة            –ائيل ايضا يحبون هذا     وفي اسر 
 في المائة من االسرائيليين بأن المحرقة هي أهم مبدأ موجه في            98قبل نحو من شهرين أجاب      " هآرتس"

  .نظرهم قبل كل مبدأ آخر
وما هي الـصلة بـين هتلـر        . ؟2012 و 1944لكن ما هي الصلة بين      . هذه هي نتيجة خطابات نتنياهو    

أليس خطر السالح الذري في ايران كبيرا بما يكفي، وهل يجب تجنيد المحرقة لزيـادة               . واحمدي نجاد؟ 
، كما ردد نتنيـاهو أول      "في كل جيل يوجد من يريدون إبادة الشعب اليهودي        : "أال يكفي ان يقال   . تكبيره؟

  .من أمس ايضا؟
وتملك اسرائيل ما يكفي من الوسائل لـردع        .  الذري حقيقي وشديد   ينبغي ان نكرر قولنا ان خطر ايران      

ايران عن استعمال السالح الذري حتى ان كل استعمال له سيكون بمثابة انتحار اليران وفـي طهـران                  
  .يعلمون هذا
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مفهوم انه ينبغي بذل كل جهد لمنع ايران من الحصول على القنبلة، لكن ال بواسطة زعماء مـسيحانيين                  
  .اخرى ال تُرى أصال" محرقة" أنفسهم بمخلّصي اسرائيل ويهود الشتات من يشبهون

 في المائة منهم على األقل عـن        55لكن أليس أكثر االسرائيليين يؤمنون بمقدم المسيح المخلّص؟ أجاب          
رئيس حكومة يخيـف شـعبه،      . في استطالع الرأي المذكور آنفا، فماذا يوجد عندنا ايضا؟        " نعم"ذلك بـ   
 الذي يؤمن بمجيء المسيح المخلص، ونتنياهو الذي يجعل من نفسه مسيحا مخلّصا ال يـأتي فـي              وشعبه

  .االثناء وال يهاتف ايضا
  8/3/2012، هآرتس 
 9/3/2012، الغد، عمان

  
  :كاريكاتير .58

 

  
  9/3/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 


