
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

     
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  
  نحن في حل من أي تهدئة: "سرايا القدس"و" المقاومة لجان"

  حماس تحمل االحتالل المسئولية الكاملة عن تبعات جريمة اغتيال زهير القيسي
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  مصر تتهم حماس بافتعال أزمة سياسية معها": الحياة"
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  31  :كاريكاتير
***  

  
 قذيفة وصاروخ   100والمقاومة ترّد بأكثر من     .. الشعبية  بينهم األمين العام للجان المقاومة     شهيداً 12 .1

 نتيجة االعتداءات اإلسرائيلية علـى      الفلسطينيينعدد الشهداء    أن 10/3/2012 فلسطين اون الين،     ذكر
علـى أهـداف مدنيـة     جريحاً في سلسلة غارات  20شهيدا، و  12 قطاع غزة المحاصر، ليلة السبت بلغ     

  .ومنازل سكنية واراض خالية
وارتفعت حصيلة الشهداء التابعين لسرايا القدس، الجناح العسكري للجهـاد اإلسـالمي فـي العـدوان                 

  . شهداء10، إلى 2012-3-9اإلسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أمس الجمعة 
اثر غارة اسـتهدفت مخـزن      ) طفيفةال(ـكما اصيب اربعة مواطنين من عائلة واحدة وصفت جراحهم ب         

  .اسفل منزل في شارع اليرموك وسط غزة
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وشنت الطائرات اإلسرائيلية غارة استهدفت موقعا لكتائب القسام مرتين غرب مدينة غزة، اضـافة الـى               
غارة استهدفت موقعا امنيا غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة ما ادى الى انقطاع التيار الكهربائي عـن                  

  .ة غزةاحياء بمدين
 46) (أبو إبراهيم (وبدا التصعيد اإلسرائيلي باستهداف األمين العام للجان المقاومة الشعبية، زهير القيسي            

مع احد ابرز مساعديه ابو احمد حنني األسير المحرر من نابلس ببالضفة المحتلة والذي قضى مع                ) عاما
  .القيسي في حي تل الهوى بمدينة غزة

فصائل المقاومة الفلسطينية واصـلت     ، أن   غزة من،  10/3/2012لإلعالم،  المركز الفلسطيني   وأضاف  
االحتالل اعترف بإصابة ثمانيـة صـهاينة   وأن ردودها من قطاع غزة على جرائم االحتالل الصهيوني،  

محتلين بجراح، إصابة أحدهم بالغة الخطورة، وذلك في سلسلة رد فصائل المقاومـة الفلـسطينية علـى                 
 صاروخ  100حيث أطلقت المقاومة الفلسطينية أكثر من       . المتواصل على قطاع غزة   العدوان الصهيوني   

وقذيفة على المغتصبات الصهيونية المجاورة للقطاع في سلسلة ردها على المجـزرة الـصهيونية فـي                
  .القطاع

المركـز  "وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في بالغات متالحقـة تلقـى               
نسخا منها، عن دك مواقع ومغتصبات لالحـتالل الـصهيوني بعـشرات القـذائف              " سطيني لإلعالم الفل

  .والصواريخ
ـًا صهيونية بــ           3 صاروخ قـدس، و    20 صاروخ جراد، و   18وقالت سرايا القدس إنها قصفت أهداف

ه  قذائف هاون، من جهته فقد اعترف العدو بوقوع العديد من اإلصابات في صـفوف              3، و 107صواريخ  
  .بينها إصابات خطرة جداً

من جهتها أعلنت ألوية الناصر صالح الدين، الجناح العسكري للجـان المقاومـة، قـصف مغتـصبات                 
  .االحتالل باثني عشر قذيفة صاروخية

نسخاً منها، إنها قصفت مدينة بئـر الـسبع         " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقالت األلوية في بالغات تلقى      
 نتيفوت بصاروخ غراد، ومغتصبة سديروت بصاروخين ومفتاحيم بـصاروخ          بصاروخ غراد ومغتصبة  

  . صواريخ غراد4غراد وعسقالن بــ 
 الجناح العسكري لحركة األحرار الفلسطينية عن إمطار المغتصبات         -من جهتها، أعلنت  كتائب األنصار     
  .الصهيونية بعشرة صواريخ مختلفة

نسخةً منه، إن الوحدات الصاروخية لكتائب األنـصار        " المالمركز الفلسطيني لإلع  "وقالت في بيان تلقى     
قصفت مغتصبة كوسوفيم، مغتصبة رعيم، مغتصبة نير عوز، العين الثالثة، كفار عزة، موقـع صـوفا،                

  .حوليت، وادي عوز
كل الظروف والتفاهمات لن تحول دون رد المقاومة الفلسطينية على جرائم العـدو الجبانـة،               "وأكدت أن   
  ". ثم أبناء شعبنا الفلسطيني البطل بمواصلة طريق الجهاد والمقاومةوتعاهد اهللا

وأكدت مصادر عسكرية صهيونية سقوط هذه الصواريخ، وأنها أحدثت أضرارا مادية، في حين اتخـذت               
إجراءات في المناطق القريبة من الحدود مع قطاع غزة، حيـث ألغـت             " الجبهة الداخلية "قيادة ما تسمى    
  . ي كان من المقرر إجراؤها في الخالء في هذه المنطقةالمهرجانات الت
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  على نقل الشعب من االحتالل إلى االستقاللرسالة عباس لنتنياهو تنص : عريقات .2
صائب عريقات في دراسة حديثة لألطر .قدم كبير المفاوضين الفلسطينيين د :عبد الرؤوف ارناؤوط

 مصممة اإلسرائيليةالحكومة "كتب فيها " األيام" لـة تلك الرسال ووصلت نسخة من،القيادية الفلسطينية
على تغيير االتفاق التعاقدي بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية والتي حددت بمقتضاه وظيفة السلطة 

  ". وظيفة ذات بعد اقتصادي أمنيإلىاالستقالل إلى الفلسطينية بنقل الشعب الفلسطيني من االحتالل 
استمرار األوضاع على ما هي عليه وفي أفضل األحوال مرحلة انتقالية "  يريد نتنياهوأنعريقات رأى 

 بدولة ذات حدود مؤقتة، ألنه ال يرغب باستخدام اإلسرائيليجديدة، وإن لم يعرفها رئيس الوزراء 
 اصطالح حدود لدولة فلسطين حتى لو كان ذلك في اإلطار المرحلي أواصطالح دولة فلسطينية 

، والذي يسقط عدداً من قضايا الوضع النهائي وعلى 1967 يشمل القدس وال حدود والمؤقت والذي ال
  ".رأسها قضية الالجئين

 األطراف الدولية إلى الرسالة المنوي توجيهها أيضاً هذا األسبوع أن إلى يشير عريقات ،وعلى ذلك
 الشعب الفلسطيني من  تحاول استبدال وظيفة السلطة الفلسطينية بنقلإسرائيل أنتؤكد على "المعنية 

اقتصادية فقط وتطلب تدخل هذه الجهات الدولية وبشكل فوري - االستقالل، بوظيفة أمنيةإلىاالحتالل 
لتفادي هذا الوضع الذي ال يمكن استمراره تحت أي ظرف من الظروف وإعطاء مهلة زمنية محددة 

  ".لذلك
 نتنياهو والجاري العمل على وضع إلىا ويقول مسؤولون فلسطينيون إن مسودة الرسالة المنوي توجيهه

 المتعاقبة تحولت السلطة اإلسرائيليةاللمسات األخيرة عليها تؤكد على انه نتيجة لسياسات الحكومات 
  .الفلسطينية لسلطة دون سلطة ودون والية حقيقية في أي من المجاالت

 منذ اإلسرائيليةخذتها الحكومات  الرسالة ستطلب إلغاء كافة القرارات التي اتأن إلىويشير المسؤولون 
  . واحترام االتفاقيات الموقعة2000عام 

 واثر اندالع انتفاضة األقصى أقدمت على سلسلة من اإلسرائيليةوفي هذا الصدد فيذكر أن الحكومات 
 تنسحب أنالخاضعة بالكامل للسلطة الفلسطينية وأعادت احتاللها قبل ) أ(القرارات بينها اجتياح المناطق 

 شبه اليومية بغرض االعتقال والقتل وأحياناً االستفزاز، أما المناطق االجتياحنها الحقاً مع إبقائها على م
الخاضعة ) ج( فباتت مثلها مثل المناطق اإلسرائيليةالخاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية واألمنية ) ب(

  . الكاملةاإلسرائيليةللسيطرة 
 ما إلىيد على المطالب التي كانت مطروحة سابقاً بإعادة األوضاع وعلى ذلك تعيد روح الرسالة للتأك

 في اإلسرائيلية بما يشمل وقف االجتياحات للمدن ووقف اإلجراءات 2000كانت عليه قبل أيلول عام 
  .وإعادة فتح المؤسسات المغلقة في القدس واإلفراج عن األسرى) ج(و) ب(المناطق 

إن الواليات المتحدة األميركية ضغطت خالل األسابيع األخيرة لعدم " األيام"وقد قالت مصادر مطلعة لـ
 تحميل الحكومة االسرائيلية أو المؤسسات الدولية إلىتضمين الرسالة أي عبارات تهديد باللجوء 

  .المسؤولية الكاملة عن األراضي الفلسطينية باعتبارها أراضي خاضعة لالحتالل
ث فيها هي أن تؤكد الرسالة على انه في غياب تراجع الحكومة ومع ذلك فإن إحدى الصيغ الجاري البح

 ووقف االستيطان بما في ذلك في القدس وقبول 2000االسرائيلية عن القرارات المتخذة منذ عام 
 واإلفراج عن األسرى فإن القيادة الفلسطينية سوف تسعى 1967 مبدأ حل الدولتين على حدود إسرائيل
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لدولي حول صالحيات ومسؤوليات سلطة االحتالل في كافة األراضي الفلسطينية للتطبيق الكامل للقانون ا
  .المحتلة

باإلجمال فإن القيادة الفلسطينية تريد إشعار الحكومة االسرائيلية بكلفة استمرار احتاللها لألراضي 
  .الفلسطينية

ع على ما هي عليه،  إلبقاء األوضاإستراتيجيةالحكومة االسرائيلية وضعت "ففي دراسته كتب عريقات 
وتريد من ذلك أن ال تكون هناك كلفة لالحتالل في المجاالت العسكرية والسياسية واالقتصادية وحتى 

لقد قرر نتنياهو االستمرار في احتالله وسيطرته على الضفة الغربية بما فيها القدس "وأضاف ". اإلعالمية
 بالنسبة للحكومة 1967لة الفلسطينية على حدود الشرقية وحصاره لقطاع غزة، إذ إن ثمن منع إقامة الدو

  ". بات يعتبر أقل تكلفة من ثمن قبول الدولة الفلسطينيةاإلسرائيلياالسرائيلية وأعضاء اليمين 
  10/3/2012األيام، رام اهللا، 

  
  رسالة عباس لنتنياهو تشمل كافة الخيارات باستثناء المواجهة: شعث .3

 نبيل شعث أن رسالة الرئيس الفلسطيني "فتح"للجنة المركزية لحركة  أعلن عضو ا:)االتحاد( -رام اهللا 
 ستكون خالل األيام المقبلة وأنها ، بنيامين نتنياهو وحكام العالمإسرائيل رئيس وزراء إلىمحمود عباس 

  .تحمل كل الخيارات الفلسطينية ما عدا المواجهة المسلحة، ألنها تضر بالشعب الفلسطيني
إن "وقال شعث  . باالتفاقات الموقعةإسرائيل مهمة حول التزام أسئلةالة تطرح وأضاف شعث أن الرس

وقال شعث إن الرسالة تشرح تفاصيل العالقة  ." على الرسالةاإلسرائيليخطتنا الدولية متوقفة على الرد 
حول حقوق السلطة الفلسطينية بالسيطرة على مناطقها وسكانها وحرية الحركة والعمل االقتصادي 

  .أوسلو الجسيمة وتنصلها من كل االتفاقات الموقعة السيما إسرائيلسرى، فضالً عن مخالفات واأل
هذا يعتبر ": ونفى شعث أن تكون الرسالة تضمنت بنداً متعلقاً بالموافقة على الكتل االستيطانية، وقال

مقامة عليها  بما فيها األراضي الأراض ولكننا تحدثنا عن مبادلة أراضيناشرعنة لالستيطان على 
  ."المستوطنات

 وأوراقا المشكلة تكمن في أن الفلسطينيين وفي كل لقاء تفاوضي كانوا يقدمون خرائط إن"وكشف شعث 
  ."وهم يقدمون مفاهيم شفوية

 واألراضي الغربية للضفة األردن اشترطت في لقاء عمان السيطرة على غور إسرائيلإن  :وأضاف
وكشف شعث أن حركة  .من أراضي الضفة الغربية% 60ادرة عسكريا مهددة بضمها، مما يعني مص

 على االنتخابات بالقدس وعلى حرية حركة قياداتهم إسرائيلحماس ترهن التقدم بملف المصالحة بموافقة 
  . اعتقالأيفي الضفة الغربية وسماحها لكل مرشحيها بالحصول على حصانة كاملة من 

  10/3/2012االتحاد، أبو ظبي، 
  

  واشنطن تنصح عباس بعدم توجيه رسالة إلى نتانياهو ":الحياة" .4
 بأن اإلدارة األميركية نصحت الرئيس "الحياة"كشف مسؤولون فلسطينيون لـ :  محمد يونس–رام اهللا 

محمود عباس مباشرة، وعبر وسطاء بصرف النظر عن الرسالة التي أعلن أنه سيوجهها قريباً إلى رئيس 
  . اإلسرائيلية- في العالقات الفلسطينية"تدهور جديد"تانياهو خشية حدوث الوزراء اإلسرائيلي بنيامين ن
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وقال المسؤولون إن اإلدارة األميركية عبرت لعباس عن قلقها من أن تحمل الرسالة عبارات يعتبرها 
 في "تدهور آخر" تؤدي إلى حدوث "استفزازية"، فيرد عليها بصورة "تهديدية" أو "تحذيرية"نتانياهو 
  . بين الجانبين"المتدهورة أصالً«ت العالقا

وقال مسؤولون إن اإلدارة األميركية أوصلت هذه الرسائل إلى الرئيس عباس مباشرة عبر السفير ديفيد 
هيل الذي بات يقوم بدور المبعوث الخاص للعملية السلمية من دون تعيين رسمي في الموقع بديالً من 

  .ليمية مثل األردن وغيرهادنيس روس أو جورج ميتشيل، أو عبر جهات إق
وتقوم فكرة بلير على سلسلة خطوات إسرائيلية وفلسطينية تؤدي إلى خلق بيئة جديدة إيجابية بين الجانبين 
بدالً من البيئة السلبية الراهنة التي تحمل معها مخاطر االنفجار، منها إطالق سراح معتقلين قدماء وقادة 

 إلى سيطرة السلطة الفلسطينية والسماح للسلطة بإقامة مشاريع سياسيين وتحويل أجزاء من مناطق الضفة
  .حيوية في بعض المناطق مثل إقامة آبار وشبكات مياه وطرق وغيرها

  .ومقابل ذلك يعود الجانب الفلسطيني إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل
وات صغيرة ال تؤدي  إن عباس رفض هذه االقتراحات ألنه يعتبرها خط"الحياة"وقال مسؤول رفيع لـ

وأكد إن أية . إلى حل القضية الفلسطينية الجاري التفاوض عليها منذ عقدين من الزمن دونما جدوى
  .خطوة ال تتضمن وقف االستيطان لن تعتبر ذات مغزى في العملية السياسية

اإلسرائيلي ويقول مقربون من الرئيس الفلسطيني إنه يرى في الرسالة التي سيوجهها إلى رئيس الوزراء 
جسراً مهماً إلى المجتمع الدولي في غياب دور حقيقي لإلدارة األميركية المنشغلة في االنتخابات 

  .الرئاسية
 إن الرسالة ستتضمن شرحاً مفصالً للعملية السلمية وانطالقتها، وإخفاق "الحياة"وقال مسئول رفيع لـ 

وقف االستيطان، وتراجعه عنها على نحو أدى نتانياهو في االستجابة إلى أدنى شروط استمرارها، وهو 
  .حتى إلى وفاة اتفاق أوسلو

  10/3/2012الحياة، لندن، 
  

  اغتيال القيسي في هذا التوقيت يعكس يأس االحتالل إلى تفجير األمور: حكومة غزة .5
لمقاومة األمين العام للجان ا في تعثيبه على اغتيال  طاهر النونوفي غزة  قال الناطق باسم الحكومة :غزة

هذه جريمة خطرة، الحكومة الفلسطينية تدينها “الشعبية، زهير القيسي، واألسير المحرر محمود حنني إن 
  ."بشدة، وتحمل االحتالل الصهيوني المسؤولية الكاملة عن التبعات المترتبة على هذه الجريمة النكراء

اومة أبو إبراهيم القيسي في هذا التوقيت إقدام االحتالل على اغتيال األمين العام للجان المق"وأضاف أن 
  ."الذي تشهد فيه الساحة حالة من الهدوء يعكس سعي االحتالل إلى تفجير األمور وعدم االستقرار

  10/3/2012الخليج، الشارقة، 
  

   تدين التصعيد اإلسرائيلي على قطاع غزةالسلطة الفلسطينية .6
ذي أدى إلى استشهاد مناضلين، في غزة، مساء اليوم  أدانت الرئاسة التصعيد اإلسرائيلي، ال:رام اهللا
  إن هذا التصعيد اإلسرائيلي يخلق مناخا سلبيا، ويوتر : وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة .الجمعة
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األجواء مما يؤدي إلى تصاعد دوامة العنف في المنطقة، محمال الحكومة اإلسرائيلية تداعيات هذه 
  .االعتداءات

  9/3/2012معا اإلخبارية، وكالة 
  

  التصعيد ضد غزة يؤكد سعي تل أبيب إلبقاء التوتر في المنطقة: رزقةيوسف  .7
اعتبر الدكتور يوسف رزقة، المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، التصعيد : غزة

 بالموقف والضمانات يؤكد أن الدولة العبرية غير معنية بالتهدئة، وال"اإلسرائيلي على قطاع غزة بأنه 
  ".االعتماد على الذات"، داعيا الشعب الفلسطيني إلى "المصرية
لقد ثبت أن إسرائيل غير معنية بالتهدئة المتبادلة، وغير معنية أيضا بالموقف المصري : "وأضاف

لي تضع هذه األمور أمام الرأي الداخ) حكومة هنية(والضمانات المصرية حول التهدئة، لذلك الحكومة 
  ".الفلسطيني، وأمام الرأي العام العربي

إسرائيل تهدد إيران، ولكنها تنفذ أعمالها في غزة، ألنها هي الساحة األكثر طمعا واألكثر اهتماما : "وقال
  ".لدى الجانب االسرائيلي، وهي الحلقة األضعف

قة باستمرار، سواء كان اإلستراتيجية اإلسرائيلية والفكر الصهيوني قائم على إرباك المنط"وأوضح أن 
هذا اإلرباك في منطقة قطاع غزة أو في الخليج العربي، معتبرا االغتياالت أداة من ادوات عملية 

التهديدات االسرائيلية لضرب إليران هي إحدى أدوات هذا "اإلرباك، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن 
  ".اإلرباك كذلك

  9/3/2012قدس برس، 
  

  فلسطينية يعد مفتاح األمن واالزدهار بالمنطقة حل القضية ال: عريقات .8
أعلن الدكتور صائب عريقات رئيس وفد المفاوضات الفلسطيني الجمعة أن حل  : أشرف الهور- غزة

 في المنطقة، وان القضية أكبر وأهم من أن يتم تهميشها "مفتاحا لألمن واالزدهار"القضية الفلسطينية يعد 
  .أو وضعها جانبا
إن حل القضية الفلسطينية من كافة جوانبها وبما يضمن إقامة "في تصريح صحافي الجمعة وقال عريقات 

القدس، الحدود، (دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وحل كافة قضايا الوضع النهائي 
ولية ذات استنادا لقرارات الشرعية الد) المستوطنات، الالجئين، المياه، األمن، واإلفراج عن المعتقلين

  ."العالقة، يعبر المفتاح لألمن واالزدهار والديمقراطية واالستقرار في المنطقة
وجاء تصريح كبير المفاوضين الفلسطينيين هذا عقب لقائه بشكل منفرد مع كل من المبعوث الخاص 

لعام لألمم لوزير الخارجية االيطالي مازاويو مساري، يرافقه القنصل االيطالي العام، ومبعوث السكرتير ا
المتحدة روبرت سيري، والقنصل األمريكي العام دانيل روبنستين، وممثل اليابان لدى السلطة الفلسطينية، 

  .والقنصل البريطاني العام السير فنسنت فين
في ما يتعلق باستمرار سياسات االحتالل " سياسة الصمت"ودعا عريقات المجتمع الدولي للكف عن 

وفرض حقائق على األرض وهدم بيوت وتهجير سكان وحصار واإلغالق، اإلسرائيلي من استيطان 
ستبقى دون مصداقية اذا استمر "مؤكدا أن أي أحاديث للدول الغربية عن حقوق اإلنسان والديمقراطية 

  ."تعاملها مع إسرائيل كدولة فوق القانون
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ية في العمل السياسي نقطة االرتكاز األساس"وأشار عريقات إلى أن المصالحة الفلسطينية تعتبر 
  ."الفلسطيني وان الجهود مستمرة لتخطي كافة العقبات

  10/3/2012القدس العربي، لندن، 
  

  اإلسرائيلية السياسة إاللقدس ال تخدم ابتحريم زيارة فتوى القرضاوي : الهباش .9
وي  الفلسطيني محمود الهباش فتوى الشيخ يوسف القرضااألوقاف اعتبر وزير : أ ف ب - رام اهللا

 التي تهدف لعزل القدس اإلسرائيلية السياسة إالال تخدم " أنها "بتحريم زيارة غير الفلسطينيين للقدس"
  ." من سكانها الفلسطينيين العرب المسلمين والمسيحيينوإفراغهاوتهويدها 

  الفلسطينيةواألراضي فتاوى القرضاوي ضد دعوة الرئيس محمود عباس لزيارة القدس إن"وقال الهباش 
القرضاوي جاء ...  نرد بالحجج الدينية والقانونية والتاريخية والسياسيةإننا"وتابع . "مخالفة للقرآن والسنة

 القدس أن أفتى بها احد من علماء المسلمين على مر التاريخ على رغم إنبفتوى غريبة ومريبة لم يسبق 
يارة القدس بعد دعوة الرئيس وكان القرضاوي أفتى بعدم جواز ز ."كانت محتلة على فترات مختلفة

  .  زيارتهاإلىالفلسطيني في مؤتمر القدس في الدوحة العرب 
  10/3/2012الحياة، لندن، 

  
   تحقق في حادثة اعتداء أفراد من قواتها األمنية على صحافيينغزةحكومة  .10

تها األمنية أعلنت الحكومة في قطاع غزة أنها تحقق في حادثة اعتداء أفراد من قوا:  أشرف الهور-غزة 
وقالت وزارة الداخلية بغزة أنها فتحت تحقيقاً في  .على مجموعة من الصحافيين، وقع ليل الخميس

مجريات االعتداء على صحافيين، من قبل أفراد جهاز األمن والحماية، وهو جهاز مخصص لحراسة 
  .الشخصيات والمسؤولين

، وعدنان البرش، ويعمل منتجا في "ي نيوزسكا"وكان ثالث صحافيين هم محمد المشهراوي، ويعمل لدى 
، إضافة إلى الصحافي عامر أبو عمر، تعرضوا لالعتداء بالضرب أثناء تغطيتهم "بي بي سي"شبكة 

 في  عريس بمدينة غزة ليل الخميس، حضره إسماعيل هنية رئيس الحكومة500عرسا جماعيا، أقيم لـ 
  .غزة

 ، وقالت أنه"المؤسف بحق اإلخوة الصحافيين"صفته بـواستنكرت وزارة الداخلية بغزة االعتداء وو
  ."عمالً غير مسؤول وال يعبر عن موقف وزارة الداخلية تجاه الصحافيين"

  10/3/2012القدس العربي، لندن، 
 

  نحن في حل من أي تهدئة:  وسرايا القدسالمقاومة لجان" .11
لدين، أنها في حل من أي تهدئـة،        أعلنت لجان المقاومة وجناحها العسكري ألوية الناصر صالح ا        : غزة

، والقيادي فـي لجـان      "أبو إبراهيم "ودعت مجاهديها للرد على اغتيال أمينها العام المجاهد زهير القيسي           
  .المقاومة أحمد الحنني

نسخةً منه، إنها في حل من أي تهدئة مع العـدو           " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقالت اللجان في بيانٍ تلقى      
  " .ندعو مجاهدينا للرد على العدوان الصهيوني بكل قوة"ضافت الصهيوني، وأ
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العدو الصهيوني باستهدافه األمين العام الشيخ الشهيد أبو ابراهيم القيـسي قـد             "وأكدت لجان المقاومة أن     
فتح على نفسه أبواب من الجحيم والثأر المتواصل لشهدائنا وكل الشهداء وأن الرد بإذن اهللا سيكون بحجم                 

على درب الجهاد والمقاومة ماضون، وإن أغتيال قادتنا ومجاهـدينا         "، وشددت على أنهم     "ة البشعة الجريم
  ".لن يزيد جهادنا إال قوة و إصرارا على مواصلة القتال

إن التضحيات والدماء هي طريقها الوحيد نحو تحرير األقصى وكامل تراب أرض فلسطين، وها              "وقالت  
ي غضون أثنى عشر سنة من مشوار اللجان واأللويـة فـي درب الجهـاد               هي تقدم آمينها العام الثالث ف     

  ".والمقاومة
ها هو شيخ المقاومة أبو أبراهيم القيسي يلتحق بركب القادة الشهداء ممن سبقوه إلى الجنـان،                "وأضافت  

يلتحق باآلمين العام المؤسس جمال أبو سمهدانة أبو عطايا، واألمين العام كمال النيـرب أبـو عـوض،                  
  ".القائد العسكري أللوية الناصر عماد حماد أبو عبد الرحمن وغيرهم الكثير الكثير من القادة الشهداءو

وقد توالت ردود فعل الفصائل الفلسطينية المنددة بجرائم االحتالل المتصاعدة في قطاع غـزة، متوعـدة                
  .بعات جرائمهبالرد المزلزل على هذه الجرائم، محملة االحتالل الصهيوني المسؤولية عن ت

واستنكرت وزارة الخارجية والتخطيط ، جريمة االغتيال البشعة التي راح ضحيتها المدنيين األمنيين من              
  .أبناء شعبنا الفلسطيني، محملة قوات االحتالل تبعات هذه الجريمة النكراء التي تناقض القانون الدولي

ل عن هذه االنتهاكات ضد المدنيين األمنيين       ودعت األسرة الدولية التدخل الفوري والعاجل لردع االحتال       
  .من أبناء الشعب الفلسطيني األعزل

من ناحيته، قال داوود شهاب، الناطق باسم حركة الجهاد اإلسالمي، في تصريحات له إن هـذه جريمـة                  
  .جديدة تؤكد أن االحتالل غير معني بالهدوء واالستقرار

ة، ويريد تحويل غزة علـى سـاحة تـدريب لجيـشه            وقال إن العدو الصهيوني يصعد عدوانه على غز       
الغاصب، مؤكداً ضرورة أن تبادر المقاومة والفصائل الفلسطينية إلى إعادة تقييم الحالة برمتها في غـزة                

  .والضفة
وشدد على أن هذا العدوان ال يستهدف غزة فقط وإن كانت تأخذ النـصيب األكبـر الـدموي، فالـضفة                    

  .عدوان، مؤكداً أن المطلوب إستراتيجية مواجهة للرد على هذا العدوانمستهدفة بأشكال متعددة من ال
الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في فلـسطين        " سرايا القدس "الناطق باسم   " أبو احمد "بدوره قال   

  .إن التهدئة مع االحتالل ماتت مع أول صاروخ أطلق على قطاع غزة
) 3-9( السرايا على االنترنت، مساء اليوم الجمعـة         وأضاف في تصريحات صحفية، نشرت على موقع      

التهدئة ماتت مع أول صاروخ أطلق على قطاع غزة والذي أدى إلى استـشهاد األمـين العـام للجـان                    "
المقاومة الشعبية زهير القيسي والمبعد محمود حنني، كذلك واستهداف مجاهدي السرايا شرق غزة وهما              

  ".عبيد الغرابلي ومحمد حرارة
ها، اعتبرت حركة األحرار الفلسطينية، اغتيال األمين العام للجان المقاومة ورفيقه تصعيد صهيوني             بدور

  .خطير يستوجب الرد
نسخةً منه، على حق شعبنا الفلـسطيني       " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وأكدت حركة األحرار في بيانٍ تلقى       
  .في الرد على هذا التصعيد الخطير

يمة الصهيونية تهدف إلى إرباك الساحة الفلسطينية وخلط األوراق فـي ظـل             وشددت على أن هذه الجر    
  .الظروف المعقدة التي تعيشها وأن ذلك لن يمنع المقاومة من الرد على هذه الجريمة النكراء
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وفي ذات السياق، أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، جريمـة االغتيـال واعتبرتهـا تـصعيداً                
في سياسة إرهاب الدولة المنظم التي تمارسه حكومة االحتالل بحق شعبنا والتي تـأتي              صهيونياً خطيراً   

  .بعد أيام من لقاء نتنياهو وأوباما وإعطاءه الضوء األخضر للتصعيد ضد قطاع غزة
نسخةً منه، إلى الرد على الجريمة النكراء ببناء        " المركز الفلسطيني لإلعالم  "ودعت الجبهة في بيانٍ تلقى      

مقاومة متحدة بمرجعية سياسية واحدة لمواجهة عدوان االحتالل واستيطانه وتهويد القدس، وتصعيد            جبهة  
المقاومة الشعبية واستنهاضها وصوال إلى إشعال االنتفاضة الـشعبية العارمـة فـي وجـه االحـتالل                 

  .والمستوطنين
األوراق والتصعيد في غزة،    جريمة االغتيال هي محاولة إسرائيلية لخلط       "وأكدت الجبهة الديمقراطية أن     

  ".وخرقاً حالة الهدوء ولصفقة التبادل األخيرة
وشددت على أن صمت المجتمع الدولي وسياسة الكيل بمكيالين التي تديرها اإلدارة األمريكيـة تـساعد                
دولة االحتالل على التمادي في جرائمها وعدوانها على شعبنا طالما لم يتـوفر أي رادع دولـي يـرغم                   

  .على االلتزام بقرارات الشرعية الدوليةإسرائيل 
  10/3/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
 دماء الشهداء ستكون لعنة على االحتالل: القسامكتائب  .12

أن دماء الشهداء التي روت ترب      " حماس"الجناح العسكري لحركة    " كتائب الشهيد عز الدين القسام    "أكدت  
  .تالل لعنة عليه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبونغزة لن تذهب هدراً بل ستكون جرائم االح

ونعت كتائب القسام في بيانٍ صحفي، شهداء شعبنا الفلسطيني الذين ارتقوا منذ عصر هذا اليـوم وعلـى    
رأسهم الشيخ القائد أبو إبراهيم القيسي، األمين العام للجان المقاومة الشعبية، والمجاهد محمـود حننـي،                

  .ى الشفاء للجرحى والمصابين من أبناء شعبنا العزلسائلة اهللا تعال
 10/3/2012فلسطين اون الين، 

  
  حماس تحمل االحتالل المسئولية الكاملة عن تبعات جريمة اغتيال زهير القيسي .13

، جريمة اغتيـال االحـتالل      "حماس"اعتبر فوزي برهوم، الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية         : غزة
لمقاومة زهير القيسي، وأحد األسرى المحررين، بأنه تصعيد صهيوني خطير، محمالً           األمين العام للجان ا   

  .االحتالل المسئولية الكاملة عن تبعات هذه الجريمة
هـذه جريمـة    "إن  ": المركز الفلسطيني لإلعالم  "لـ) 3-9(وقال برهوم في تصريحٍ خاصٍ اليوم الجمعة        

ان المقاومة، وأحد األسرى المحررين مـا يؤكـد أن          صهيونية مزدوجة خطيرة تستهدف األمين العام للج      
  ".العدو يدشن مرحلة جديدة من تكريس األزمات في قطاع غزة

وأصاف أن االحتالل يريد تفجير األوضاع بغزة ليغطي على ما يجري في القدس ومـا يجـري بحـق                   
  .المسجد األقصى من استيطان وحرب دينية وتهويد

، "لمسئولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة وهذا التصعيد الخطيـر         نحمل االحتالل الصهيوني ا   : "وقال
وطالب سلطة رام اهللا، بأن تطلق يد المقاومة حتى تدافع عن األسرى المحررين كي تقول كلمتها دفاعـاً                  

  .عن شعبنا
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ودعا الفصائل إلى وضع إستراتيجية جديدة تردع العدو الصهيوني عن االستمرار في جرائمه ضد شعبنا               
  .   ما كانت تفعل دائماًك

  10/3/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  من حق شعبنا ان يدافع عن نفسه: رضواناسماعيل  .14
ندد اسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس اليوم الجمعة بالعداون االسرائيلي الذي ادى الـى               : غزة

واالسير المحرر المبعد محمـود     " ابراهيمابو  "استشهاد االمين العام للجان المقاومة الشعبية زهير القيسي         
  .الحنني واصابة اخر

ـ     االحتالل االسرائيلي مسؤولية التصعيد الخطير علـى قطـاع غـزة           " معا"وحمل رضوان في حديث ل
  ".من حق شعبنا ان يدافع عن نفسه:" وتداعياته على الساحة الفلسطينية، وقال

لفلسطينية ويحاول االحتالل تصدير ازماته وافشال      كما يهدف هذ التصعيد الى ارباك الساحة ا       :" واضاف
 .وطالب رضوان مصر بإلجام االحتالل ووقف العدوان .المصالحة

  3/10/2012وكالة معاً االخبارية، 
  

  خالفات ادارية بين حماس وفتح حول السلطة ومستقبلها تحول دون اتمام المصالحة: محمد المدني .15
ـ    اكد عضو اللجنة     : وليد عوض  -رام اهللا  الجمعة بأن هناك   ' القدس العربي 'المركزية لفتح محمد المدني ل

خالفات ادارية بين حركتي فتح وحماس حول السلطة ومستقبلها تحول دون اتمام المصالحة الفلـسطينية،             
  .وتشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة الرئيس محمود عباس

ـ    ، 'طة والمشاركة فيها يعيق اتمـام المـصالحة       مفهوم حماس للسل  ' 'القدس العربي 'واضاف المدني قائال ل
مشيرا الى تعمدها اعاقة عمل لجنة االنتخابات المركزية ومنعها من الشروع في تحديث سجل النـاخبين                

  .في قطاع غزة لغاية اآلن
، منوها الـى ان موضـوع االنتخابـات         'هناك خالفات ادارية حول موضوع السلطة     'وتابع المدني قائال    

 تلك الخالفات االدارية، وذلك في ظل تواصل الخالفات الحادة في داخل قيادة حماس حول               المرتقبة احدى 
  .السلطة وتشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة الرئيس محمود عباس على حد قوله

فعال الخلل في موضوع المصالحة     'واوضح المدني بأن تلك الخالفات تحول دون اتمام المصالحة، وقال           
في اشارة الى خالفاتهم بشأن اعالن الدوحة الذي فـوض          ' حماس نتيجة وضعهم الداخلي   من االخوة في    

  .عباس بتشكيل الحكومة الجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية
  10/3/2012القدس العربي، لندن، 

  
  في انحدار مستمر" كاديما"نتنياهو األكثر شعبية و:  للرأياستطالع .16

 جديد للرأي العام االسرائيلي إلى أن رئيس الوزراء االسرائيلي بنيـامين            أشار استطالع ": األيام "-القدس
مـن األصـوات    % 62نتنياهو ما زال األكثر شعبية في اسرائيل لتولي رئاسة الوزراء إذ يحصل على              

  .لزعيمة المعارضة تسيبي ليفني% 25مقابل 
ول موفاز فـإن النتيجـة سـتكون        شاؤ) كاديما(أما في حال كان التنافس بين نتنياهو والقيادي في حزب           

  .لموفاز % 10لنتنياهو و% 66
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االسرائيلية فإن كتلة اليمين تواصل االحتفـاظ بأغلبيـة         " معاريف"ووفقاً لالستطالع الذي نشرته صحيفة      
  ).بمن فيهم العرب( مقعداً لكتلة اليسار 58 مقعداً مقابل 62 – 61طفيفة من 

ستطالع الى انه في حال كانت ليفني علـى رأس القائمـة فـإن              فيشير اال " كاديما"أما فيما يتعلق بحزب     
  . مقعداً إذا كان موفاز على رأس القائمة14 مقعداً ويحصل على 16الحزب سيحصل على 

االسرائيلي سيتفوق برئاسة زعيمته الجديدة شـيلي يحيمـوفيتش علـى           " العمل"ولكن بالمقابل فإن حزب   
  . مقعدا18ً-17بحصوله على " كاديما"

، وهذا أمر ال بأس به،      27الليكود مع ذات عدد المقاعد بالضبط مثلما في المرة السابقة،           "ول الصحيفة   وتق
 مقعداً ويكاد يكون الوحيد من بين األحزاب الذي يحافظ على قوته            14ولكنه ليس في السماء، ليبرمان مع       

بضعة أسـابيع، يواصـل     تضعف، ويئير لبيد، االسم الساخن قبل       "شاس"تتعزز،  " ميرتس"طوال الوقت،   
الحفاظ على الحرارة وعلى عدد من منزلتين، وهذا أمر ال بأس به بالنسبة للبداية، ولكنه مخيب لآلمـال                  

  ".جدا إذا كنا نتحدث عن النهاية
  10/3/2012، األيام، رام اهللا

  
    عند الحدود مع مصرجمع المعلومات االستخباريةتستخدم سيارة متطورة ل "إسرائيل" .17

سيارة لجمع المعلومات عند الحدود اإلسرائيلية المصرية، " إسرائيل" تستخدم :ة ـ زهير أندراوس الناصر
وبحسب المصادر األمنية في تل أبيب، كما       ،  جمع المعلومات االستخبارية التي يطلق عليها اسم غرانيت       

برز استخدام هذه المركبة بعـد      أفادت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي على موقعها االلكتروني، فقد           
الماضي على الحدود المصرية، حيث تخاف األوساط األمنية في         ) أغسطس(عملية ايالت الفدائية في آب      

  .إسرائيل من عمليات هجومية جديدة على الحدود وفى العمق الصهيوني في الفترة المقبلة
بقدراتها العالية علـى جمـع معلومـات        تتميز  ) فورد(أما السيارة المذكورة، فهي سيارة تصنعها شركة        

استخبارية سواء كانت رصد ميداني أو تصوير أو تسجيل جغرافي دقيق، ويمكنهـا مقارنـة التغيـرات                 
تعمل هذه السيارة على الحدود المصرية مع األراضي المحتلة، وتتبـع           . الجارية على المناطق الحدودية   

مل في المنطقة الجنوبية، فيما يشير الخبراء األمنيين إلـى          ألنها الوحدة التي تع   ) أدوم(هذه السيارة لوحدة    
أن الدولة العبرية وشركة فورد تودان اختبار هذه السيارة في المنطقـة الجنوبيـة ألنهـا منطقـة ذات                   

  .تضاريس واسعة وكثيرة التشعبات
  10/3/2012، القدس العربي، لندن

  
  عارض والسياسيون يريدوناالستخبارات ت: داغان عن الضربة اإلسرائيلية إليران .18

، أن رئيس الموساد السابق مئير داغـان يقـول إن االسـتخبارات             »يديعوت أحرونوت «نشرت صحيفة   
وهذه هي الخالصة لمقابلة ستبث مع داغـان        . تعارض والسياسيون يريدون الهجوم العسكري على إيران      

هـا اليـوم فـي النـشرات        األميركية صباح يوم غد ويتوقع إذاعة مقـاطع من        » سي بي إس  «في شبكة   
  .اإلخبارية

  10/3/2012، السفير، بيروت
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  2011في % 4,7نمو الناتج المحلي بنسبة : "إسرائيل" .19
أعلن مركز اإلحصاء المركزي في إسرائيل، أمس، أن إجمالي الناتج المحلـي فـي الدولـة                : )أ ف ب  (

  .طؤ الذي شهده في أواخر العام في المئة، برغم التبا4,7 سجل نمواً بلغت نسبته 2011العبرية للعام 
، حين  2010 سجل تراجعاً طفيفاً بمقارنة بالعام       2011وأشار مركز اإلحصاء إلى أن الناتج المحلي للعام         

  . في المئة4,8بلغ 
ولفت المركز إلى أن االقتصاد اإلسرائيلي سجل معدل نمو سنوي يفوق بأكثر مـن الـضعف متوسـط                  

 في المئة في    1,9ون والتنمية االقتصادية األربع والثالثين، والذي بلغ        معدالت النمو في دول منظمة التعا     
  .2011العام 

 في  3االقتصادية فإن معدل النمو اإلسرائيلي سيتراجع إلى        » ذي ماركر «ولكن بحسب تقديرات صحيفة     
  . 2012المئة عام 

  10/3/2012، السفير، بيروت
  

  مباحثات في أميركا يجريان اإلسرائيليرئيس األركان وقائد الطيران  .20
كشفت مصادر في الجيش اإلسرائيلي، أمس، عن أن رئـيس األركـان بينـي              :  نظير مجلي  - تل أبيب 

غانتس، وقائد سالح الجو عيدو نحوشتان، سيتوجهان إلى الواليات المتحدة، في الشهر المقبل، استمرارا              
ألميركي باراك أوباما، ووزير الـدفاع      للمباحثات التي بدأها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مع الرئيس ا         

  .إيهود باراك مع نظيره األميركي ليون بانيتا، حول الملف اإليراني والعالقات الثنائية
  10/3/2012، الشرق األوسط، لندن

  
  محكمة إسرائيلية ترفض إدانة مستوطنين بتهريب المخدرات .21

ـ       ترفض:  الناصرة – برهوم جرايسي  ة المحتلـة إدانـة اثنـين مـن          محكمة الصلح في القـدس المحتل
المستوطنين في إحدى المستوطنات الجاثمة على أراضي غربي مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، بعـد                
أن قبلت المحكمة بطرح المستوطنين االثنين، بأنهما اشتريا المخدرات عبر االنترنـت، ليتـسلماها فـي                

  ".المستوطنة الواقعة خارج نطاق دولة إسرائيل"
  10/3/2012، ّمانالغد، ع

  
   وحدة استيطانية جنوب القدس55االحتالل يقّر بناء  .22

 قالت لجنة الباحثين الميدانيين في القدس المحتلة، إن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء :ةالقدس المحتل
 ستوطنةالتابعة لدولة االحتالل، أصدرت تراخيص بناء لخمس وخمسين وحدة استيطانية جديدة في الم

هذه البنايات الجديدة تأتي ضمن "مشيرة إلى أن . ة على أراضي جبل أبو غنيم جنوبي القدسالمقام
 وحدة استيطانية في المستوطنة حيث تم 4000 من مستوطنة جبل أبو غنيم والذي يتيح بناء "المخطط ب"

ر التخطيط  جبل أبو غنيم أقر في دوائستوطنةيذكر أن مخطط م".  وحدة منها3000حتى اآلن بناء قرابة 
 وحدة 7000، يراد من خالل مراحله الثالث المختلفة بناء 1995والبناء عقب توقيع اتفاق أوسلو في عام 

استيطانية ستعمل على تعميق فصل جنوبي الضفة وتحديدا مدينتي بيت لحم وبيت ساحور عن مدينة 
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 ضمن المرحلة األولى ستوطنة وحدة استيطانية في هذه الم5000القدس، وحتى هذه اللحظة تم بناء قرابة 
  .والثانية

  10/03/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   رفضاً لالعتقال االداري"الشلبي"تواصل الفعاليات التضامنية مع األسيرة  .23
 تواصلت الفعاليات التضامنية مع األسيرة هناء يحيى الشلبي التي : عبد اهللا التركماني-غزة -القدس 

 يوماً، احتجاجاً على ممارسات االحتالل التعسفية ضد 24 عن الطعام منذ تخوض إضراباً مفتوحاً
انطلقت مسيرة تضامنية وفي هذا السياق، . األسرى الفلسطينيين ورفضاً لسياسة االعتقال اإلداري

وطالب المتحدثون .  مع األسيرة الشلبي،الجمعة، في بلدة برقين غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية
 على تطبيق مبادئ حقوق اإلنسان، ووقف "إسرائيل"المجتمع الدولي، بالتدخل الفوري إلجبار ة في المسير

سياسة االنتهاكات الممنهجة واإلجراءات التعسفية الممارسة بحق األسرى الفلسطينيين بكافة أشكالها 
وري والسريع من كما طالبوا بالعمل الف. وأنواعها وألوانها، والعمل على وقف سياسة االعتقال اإلداري

أجل إنهاء االنقسام، وإلى مزيد من الوحدة الوطنية لكي يتمكن الشعب الفلسطيني من االستمرار في 
وفي ذات السياق، أكدت لجنة األسرى للقوى  .نضاله التحرري من االحتالل وإقامة دولته المستقلة

رى والمعتقلين الفلسطينيين في الوطنية واإلسالمية في قطاع غزة على حق األسيرة الشلبي وكافة األس
جاء هذا في كلمة لجنة . الحرية ما يستوجب هبة جماهيرية غاضبة إلسنادهم في معركة الحرية والكرامة

األسرى التي ألقاها جمال الضبة ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في اللجنة خالل المؤتمر 
 للمرأة الفلسطينية عقب المسيرة النسوية والجماهيرية الصحفي الذي عقدته لجنة األسرى واالتحاد العام

الحاشدة والتي انطلقت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة من ساحة الجندي المجهول، باتجاه خيمة االعتصام 
 من ناحيته، دعا مدير مركز األسرى للدراسات رأفت حمدونة .والتضامن واإلسناد لألسيرة الشلبي

 والقوى الوطنية واإلسالمية والشباب ودوائر واتحادات العمل النسائي وسائل اإلعالم والمؤسسات
وطالب الجامعات والجماهير الفلسطينية والعربية واإلسالمية والدولية، للمشاركة في كافة الفعاليات 

كما أكد عضو لجنة األسرى للقوى الوطنية . المساندة لألسيرة الشلبي في إضرابها المفتوح عن الطعام
مية في قطاع غزة نشأت الوحيدي، أن هناك عدداً من المبادرات المهمة واإلسنادية لألسيرة واإلسال

الشلبي خاصة ولألسرى والمعتقلين في سجون االحتالل اإلسرائيلي عامة، يقوم عليها ناشطون 
ومن جانب آخر، . ومتضامنون وأسرى محررون ذاقوا ويالت وعذابات األسر في السجون اإلسرائيلية

دت مصادر عربية عن إصابة رئيس الجالية الفلسطينية في الكويت عبد الكريم الشوا بوعكة صحية أفا
 أيام تضامنا 10نتيجة لقيامه باإلضراب عن الطعام إلى جانب عدد من أبناء الجالية الفلسطينية منذ 

  .وإسنادا لألسيرة الشلبي في معركة الحرية والكرامة
  09/03/2012، فلسطين أون الين

  
   ضد االستيطان والجداراألسبوعيةالضفة إصابة عشرات المواطنين والمتضامنين في مسيرات  .24

قمعت قوات االحتالل، أمس، المسيرات األسبوعية المناهضة لالستيطان ": وفا"، "األيـام" كتب مندوبو
 عدة وجدار الفصل العنصري، والمتضامنة مع األسيرة هناء شلبي في يوم المرأة العالمي، وذلك في

ففي قرية بلعين، غرب رام اهللا، أصيب، أمس، مواطنان بجروح، والعشرات من .  الغربيةمناطق بالضفة
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المواطنين والمتضامنين األجانب باالختناق، جراء إطالق قوات االحتالل قنابل الغاز المسيل للدموع لقمع 
صور صحافي وعشرات وفي قرية النبي صالح، أصيب م. المشاركين في مسيرة القرية األسبوعية

وفي قرية المعصرة، غربي . المواطنين والمتضامنين األجانب، خالل قمع االحتالل المسيرة األسبوعية
بيت لحم، اعتقلت قوات االحتالل، أمس، مواطناً ومتضامناً أجنبياً خالل قمع المسيرة األسبوعية، 

لقيلية، أصيب، أمس، عشرات المواطنين وفي قرية كفر قدوم بمحافظة ق. وتضامناً مع األسيرة هناء شلبي
والمتضامنين األجانب باالختناق، جراء إطالق قوات االحتالل قنابل الغاز المسيل للدموع لقمع 

  .المشاركين في مسيرة القرية األسبوعية التي تنظمها حركة فتح، لمناهضة سياسة التوسع االستيطاني
  10/03/2012، األيام، رام اهللا

  
  ينيون حقل تجارب لالحتالل األسرى الفلسط .25

 أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية بأن إدارة سجون االحتالل قد :معا
 على األسرى، وأن ذلك سيتم قريباً وقد "DNA"أبلغت األسرى بقرارها إجراء فحوص الحمض النووي 

إدارة السجون أعلنت أنها إن لتقرير وقال ا. وزعت إعالنات ومنشورات في ساحات السجون حول ذلك
حذر وزير األسرى عيسى من جهته و. ستجري هذه الفحوص بالقوة على األسرى في حال رفضهم ذلك

قراقع من هذه اإلجراءات الطبية على المعتقلين، موضحاً أنها سابقة خطرة، مخالفة للقانون واألخالق 
تعامل معهم كمجرمين وجنائيين وليسوا أسرى حرب وآداب المهنة الطبية، واعتبر أن في ذلك تكريس لل

  .ومقاتلين شرعيين
  10/03/2012، الخليج، الشارقة

  
  "راصد"استقالة المديرة التنفيذية للجمعية الفلسطينية لحقوق اإلنسان  .26

في الضفة الغربية روال اشتية عن " راصد"أعلنت المديرة التنفيذية للجمعية الفلسطينية لحقوق اإلنسان 
 استقالتها لمجلس إدارة الجمعية في لبنان، وقد سلمت نسخة من االستقالة لوزارة داخلية الحكومة تقديم

بعد تكرار قيام رئيس مجلس اإلدارة عبد العزيز "وأكدت أن خطوتها هذه جاءت . الفلسطينية في رام اهللا
وأشارت الى أن ". مختلفةطارقجي بكتابة تقارير صحافية تتطاول على قيادات فلسطينية وتوجه لهم تهماً 

طارقجي تحدث مع إحدى الصحف في لبنان حول القيادي الفتحاوي عزام األحمد بكالم غير الئق وقام "
  ".مؤخرا برفع قضية على احد القيادات الديبلوماسية في لبنان

  10/03/2012، المستقبل، بيروت
  

  وسطمذكرات حرب وتجسس ودبلوماسية في الشرق األ: كاتم أسرار الملك .27
، 266: عـدد الـصفحات   ،  جاك ُأكُنِّل، فرنُن لـوب    ، للمؤلف   كاتم أسرار الملك   كتاب   عرض زياد منى  

  :جاء في العرض ما يلي. 2011األولى : الطبعة، لندن-دبليو دبليو نُرتن آند كمبني، نيويورك: الناشر
تم المهمة نيابة عنـه صـديقه       بداية، المؤلف، انتقل إلى الدار األبدية قبل انتهائه من عمله في الكتاب، فأ            

وصاحب فكرة الكتاب، والذي صدر بناء على وصية خاصة، هو ملك األردن الراحل حسين              . فرنن لوب 
الملك أراد من نشر الكتاب التوضيح بأنه نـذر         . بن طالل، الذي طلب من جاك أكنل نقل محتوياته للعالم         
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لماذا فشل الـسالم مـع   :  اإلجابة عن السؤالوالهدف من النشر! نفسه ألمر واحد هو السالم مع إسرائيل    
  .إسرائيل

في األردن، ولكن نـشاطه     ) CIA(ثانيا، صاحب الكتاب كان رئيس محطة وكالة االستخبارات المركزية          
أما المؤلف فيركز على األردن وملكه الراحـل حيـث          . توسع ليغطي مناطق أخرى في المشرق العربي      

وألن موضوع الكتاب وموقع صـاحبيه      . مل طيلة أربعين عاما   ارتبط كالهما بعالقة شخصية وعالقة ع     
على جانب كبير للغاية من الحساسية والخطورة، من الطبيعي أن يحوي حقائق كثيـرة بهـدف تمريـر                  

  .، واهللا أعلم"أنصاف حقائق"
: الكاتب لخص مهمته عندما تسلم رئاسة محطة وكالة االستخبارات المركزية في عمان بصريح العبـارة              

  .اء الملك حسين في السلطةإبق
مذكرات مكثفة للمؤلف عن عالقاته مع ملك األردن الراحل، تتعامل مع محطات عدها مهمة، فلم               : الكتاب

تأت على نحو كرونولوجي بل توقفت عند محطات رئيسة في تلك العالقات وزعها صاحب الكتاب على                
الة االستخبارات األميركية خطـة لقلـب    عشرين فصال، يتناول كل منها حادثا محددا، بدءا من كشف وك          

، حتى وفاة الملك، وما بينهما من أحداث مثل صدام الجيش األردنـي بمـا               1958النظام في األردن عام     
 1967، مرورا بمحادثات الملك السرية مع اإلسرائيليين، وعدوان عـام           "العمل الفدائي "كان يسمى وقتها    
  .تشرين األول وحربي الخليج/وحرب أكتوبر

لذا فإننا سنحاول كسب اهتمام القارئ بالكتاب عبر التوقف عند محطات معلوماتية ذكرها المؤلـف، مـا                 
  .تعكس جانبا من خفايا العمل السياسي في بالدنا وبخصوص قضايانا التي تتمحور حول فلسطين

 العـالم   تشغيل عمالء : وأول ما يالحظه القارئ في عقلية المؤلف موقفه من العرب، حيث يلخصه بقوله            
ومع أنه يقول إن اإلرهابي في العادة ليس مرتبطـا بقـضية   !. العربي تسهله العالقات العائلية والعشيرية 

  .ويمكن إقناعه بالتوقف عن سلوكه، إال أنه ال يعرف القارئ بما يعنيه بالمصطلح
  : محطات هامة

 ضـابطا أردنيـا كـانوا       22ات   العمل األول الذي قام به المؤلف هو تسليم الملك حسين قائمة باعتراف            -
الطريف في األمر أن مكتب التحقيقات االتحـادي        . يخططون لإلطاحة به بالتنسيق مع مصر عبد الناصر       

)FBI (    عبر التنصت على مكالمات السفارة المصرية في واشـنطن          1958أيار  /هو من كشفها في مايو 
د الروسان، وهو األمـر المخـالف       أجراها الملحق العسكري المصري بالملحق العسكري األردني محمو       

  .للقوانين الدولية
، وكـذلك طبيعتـه     1967 هو من أخبر الملك حسين بموعد الهجوم اإلسرائيلي على مصر في العـام               -

الكاتب يقول، على لسان ملك األردن بأنه حذر        . وشكله، والذي نال موافقة الرئيس األميركي لندن جنسن       
  .صغ لهجمال عبد الناصر مرتين، لكنه لم ي

 ذكر المؤلف أنه شارك في مؤتمر أو أكثر أكاديمي لالتصال مع ضباط استخبارات أجانب يتقاضـون                 -
هذا يوضح أنه من الصعب قبول فكرة أن المؤتمرات العلمية،          . معاشات من وكالة االستخبارات المركزية    

الصعب قبول فكرة أن    المتخصصة في العلوم اإلنسانية على نحو خاص، تلتئم ألجل العلم، فحسب، ومن             
  .عمالء المخابرات غير متواجدين في المؤسسات الثقافية والعلمية واألكاديمية

 أول رئيس استخبارات في األردن كان الملك حسين نفسه، وكان هو من يختار من يـراهم مناسـبين                   -
 15مته بمبلـغ    عندها تدخلت وكالة االستخبارات المركزية ودع     . ويدفع لهم معاشاتهم من ميزانية القصر     
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ألف دوالر أميركي شهريا، وهي الفضيحة التي انتشرت بعد اضطرار الوكالة لكشف قوائم ببعض مـن                
ومـن المعـروف أن الـرئيس       . يتقاضون أمواال منها، وكان الملك حسين على رأس القائمة األردنيـة          

  .األميركي جيمي كارتر هو من أوقف الدفع
دنية األول، محمد رسول الكيالني، بأنه يشبه راسبوتين شكال          المؤلف وصف رئيس االستخبارات األر     -

كمـا يـذكر تـشارك وكالـة        . وأخالقيا، كما أنه أكد أن المعتقلين في األردن كانوا يتعرضون للتعذيب          
  .االستخبارات المركزية والمخابرات األردنية في زرع أجهزة تنصت في السفارة المصرية بعمان

 من ضباط عراقيين فارين عن تخطيط كل من عبد الكريم قاسم وعبـد               الملك حسين وصلته معلومات    -
، أرسلت كل من الواليـات المتحـدة       1958بعد ثورة تموز    . السالم عارف لإلطاحة بالحكم الملكي هناك     

  .وبريطانيا إلى كل من لبنان واألردن ما ينفي الذريعة التي كانت تقال عن تهديد مصري بغزو البلدين
ريفة األخرى الجديرة بالذكر أن رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرتشل قال لرئيس             من األمور الط   -

  .شرف لي أن أخدم تحت إمرتك: وكالة االستخبارات المركزية كيرمت روزفلت
 مايكل كوبالند أقام اتصاالت مع جمال عبد الناصر وعبد الكريم قاسم وصدام حـسين وغيـرهم فـي             -

 استمرت مع األخيرين حتى تسعينيات القرن الماضي، وهو من خطـط            حزب البعث في العراق وسوريا    
  .لالنقالب على الرئيس الغاني كوامي نكروما

  : 1973حرب أكتوبر 
  المؤلف أعرب عن قناعته، وكذلك قناعة كثير من زمالئه بأن هنري كيسنجر هو من خطط للحـرب                   -

اسة للواليات المتحدة في المنطقة، لكن لديها       باالتفاق مع أنور السادات، حيث أخبره بأنه ليس ثمة من سي          
تلك كانت كلمات كيسنجر التي     : يجب أن تحدث أزمة وأن يسيل الدم حتى نتدخل        . سياسة إدارة األزمات  

الكاتب يرجح أن الرجلين اجتمعا سرا في شرم الشيخ ال يرد ذكره فـي الوثـائق ذات                 . وصلت السادات 
  .العالقة، اتفق فيه على أمور الحرب

هـدف األول كـان     .   الرئيس المصري خدع شريكه في الحرب الرئيس السوري الراحل حافظ األسد            -
والرئيس المصري  . تحريك الوضع وليس أبعد من ذلك، أما هدف الرئيس السوري فكان تحرير الجوالن            

خان شريكه في الحرب عندما أمر بوقف تقدم القوات المصرية فـي سـيناء عنـد الممـرات لـيمكن                    
ئيليين من سحب قواتهم من سيناء لمواجهة الجيش السوري في الجوالن الذي وصل إلـى بحيـرة                 اإلسرا
  .طبرية

  ضباط سوريين منشقون أخبروا األردن باستعداد سوريا للحرب، لكن الملك لم يصدقهم، وسافر إلـى                 -
  !!تل أبيب للتأكد من صحة الخبر

ة إليه في محادثات السالم التي عقبت الحـرب،    هنري كيسنجر وعد الملك حسين بإعادة الضفة الغربي -
  .لكنه خدعه وكذب عليه

  الصحفي األميركي الشهير سيمور هيرش هو من كشف مخالفة وكالة االستخبارات المركزية القوانين               -
أعقب ذلك تشكيل لجنـة     . األميركية بتجسسها على المواطنين األميركيين المعادين لحرب فيتنام وغيرها        

كشفت عن خطط وكالة االستخبارات هذه الغتيال الزعيم األفريقي األسـطوري           ) ش كُمّتي تشرت(اسمها  
باتريس لومومبا والزعيم الكوبي كاسترو وزعيم جمهورية الدومنيكان ترخيليو واألخوين ديم في فيتنـام،              

ـ              ]والمخفي أعظم [ اء بـالد   ، ما يعد مخالفة لقوانين الواليات المتحدة التي تمنع مؤسساتها من قتـل زعم
  .أخرى
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وعندها كشف الصحفي بوب وودوارد حقيقة أن الملك حسين كان يتقاضى راتبـا شـهريا مـن وكالـة                   
المؤلف يؤكد أن األموال كانت تدفع له للـصرف         . االستخبارات المركزية، وهو الذي أوقفه جيمي كارتر      

 سنويا لحماية أبناء الملـك     على جهاز االستخبارات األردني، مع أن الوكالة كانت تنفق نحو مليون دوالر           
على أي، قرأت مقابلة الملك حسين مع مجلة نيوزويك في ذلك الحين قـال فيهـا                . في الواليات المتحدة  

الكالم نفسه بل أضاف وقتها أن قسما من المدفوعات نقل للجبهة الديمقراطية لتحرير فلـسطين لتـسهيل                 
  .لراحل جورج حبشانفصالها عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة ا

  !مشروع األمير عبد اهللا
كان وقتها ولي   (لعل أطرف ما في الكتاب من أسرار مسألة مبادرة الملك عبد اهللا ملك العربية السعودية                

التي عرضت على إسرائيل اعتراف كل الدول العربية والتطبيع الفوريين معها مقابل تطبيق قرار              ) العهد
 بها في مقابلة مع الـصحفي األميركـي تومـاس فريـدمان فـي              ، والتي صرح  242مجلس األمن رقم    

المبادرة تلك، كانت، وفق المؤلف، فكرته هو ومن صياغته أيضا، وكـان قـدمها              . 2002شباط  /فبراير
للملك حسين من قبل ومن بعده للملك عبد اهللا الثاني فور انتهاء مراسم دفن والده، المبادرة جـاءت ردا                    

ه ليس لدى الفلسطينيين أي شيء يقدمونه، فاقترح أن تقـدم الـدول العربيـة،               على قول قادة إسرائيل إن    
  .جميعها، مبادرة لالعتراف بإسرائيل والتطبيع الفوري معها

ولـي العهـد    [المؤلف فوجئ عندما أعلن توماس فريدمان أن المبادرة، التي صاغها هو قد وصلت إلى               
لوقت بطريق سفير األردن في واشـنطن مـروان         عبد اهللا ويظن أن خطوطها وصلته في ذلك ا        ] األمير

ومن المعلوم أن مؤتمر القمة العربية الذي عقد فـي          . المعشر أو أحد مستشاري ملك المغرب من اليهود       
الذي كان تجميليا لـيس     " حق العودة "شباط من العام نفسه أقر الخطة، مع إضافة بند           /بيروت في فبراير  

  .هره مقارنة بالءات الخرطوم الثالثغير، بهدف لفت األنظار بعيدا عن جو
  !وماذا بعد

الكتاب يحوي معلومات تفيـد     . الكتاب مهم، رغم الحذر الضروري الذي يجب أال يغيب عن ذهن القارئ           
القارئ في االطالع على خفايا العمل السياسي وتأثير النشاط االسـتخباراتي والمؤسـسات األكاديميـة                

  .والعلمية فيه
 9/3/2012 ،الجزيرة نت، الدوحة

  
   من اإلجراءات األحادية في الحرم القدسي"إسرائيل"منع ت بجهود أردنية "اليونسكو"قرار من  .28

نجح األردن في الحصول على إجماع دولي في منظمة األمم المتحدة للتربية :  محمد الدعمة- عمان
ئيل بعدم اللجوء إلى أي حول باب المغاربة بالقدس المحتلة، وإلزام إسرا) اليونيسكو(والعلوم والثقافة 

  .إجراءات أحادية الجانب في الحرم القدسي الشريف، باعتبارهما أرضا محتلة
الجهود الحثيثة التي بذلها «وأكد مصدر مأذون في وزارة الخارجية األردنية، أمس الجمعة، تأكيده أن 

، التي عقدت مؤخرا )كواليونيس( للمجلس التنفيذي لـ189الوفد األردني المشارك في اجتماعات الدورة 
بباريس، تكللت بالنجاح في الحصول على إجماع المجلس بشأن القرار األردني الخاص بباب المغاربة، 

  .»أحد أقدس أبواب الحرم القدسي الشريف



  

  

 
 

  

            20ص                                     2436:                العدد10/3/2012 السبت :التاريخ

وأوضح المصدر أن أهمية هذا القرار تكمن في إلزام إسرائيل بوجوب عدم اتخاذ أي إجراء أحادي 
، التي تعتبر الموقع أرضا 1954 موقع باب المغاربة، وفقا التفاقية الهاي لسنة الجانب أو غير ذلك بشأن

  .محتلة، عالوة على ضرورة أخذ موافقة األردن على أي مخطط لطريق باب المغاربة
وقال إن الوفد األردني، نجح في استثمار األجواء ليحرك دفة األمور تجاه مصادقة المجلس، وباإلجماع، 

  .ي المشاعر األردنية والعربية واإلسالمية األساسيةعلى نص قرار يلب
وأضاف أن ما حققه الوفد من نيل لمبدأ اإلجماع الدولي في وكالة رئيسية من وكاالت األمم المتحدة، 
تضفي صبغة قانونية بارزة تعكس إجماع إحدى وكاالت األمم المتحدة الرئيسية، مشيرا إلى أنه من 

 القرار، اإلشارة إلى عدم اللجوء لخطوات أحادية الجانب أو غير ذلك في المكتسبات األخرى التي حققها
  .الموقع

  10/3/2012الشرق األوسط، لندن، 
  

   العدو األول لألمة العربية والمسؤولة عن اإلرهاب في المنطقة"إسرائيل": الحاليقة .29
 محمد الحاليقة  أن أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الدكتور: تغريد الرشق -عمان 

إسرائيلي بالدرجة األولى، فهي التي تقتل الفلسطينيين وتعتقلهم وتقطع االشجار "التطرف واالرهاب 
  ".وتستبيح االرض  الزراعية، وهي التي ترسل فرق اغتيالها الستهداف شخصيات في دول عربية

 باحتاللها ألراض عربية وتنكيلها الكل يعلم ان دولة العدوان في المنطقة هي إسرائيل، اوال"وأضاف ان 
  ".بالشعب الفلسطيني ورفضها ألي تقدم في عملية السالم

جاء ذلك، في رده على تصريحات للناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية اإلسرائيلية يغئال بالمور والذي 
ي اعرب فيها التي نشرت مؤخرا الت" الغد"انتقد فيها مضامين مقابلة رئيس الوزراء عون الخصاونة مع 

  ".التحول الذي تمر به إسرائيل نحو اليمين المتطرف"الخصاونة عن قلقه جراء 
يتعين على الخصاونة "وكان بالمور قال في تصريحات نشرتها الصحف اإلسرائيلية االسبوع الماضي إنه 

  ".ان وإيرانالبحث عن المتطرفين الحقيقيين، في اماكن اخرى مثل سورية وليبيا في عهد القذافي والسود
الكالم المرفوض والمكرر لمقوالت إسرائيلية "من جانبه، وصف الحاليقة تصريحات بالمور هذه بـ 

  ". مكذوبة
  10/3/2012الغد، عمان، 

  
  "السالم قد يكون على الورق فقط: "بعد طرد محاضر إسرائيلي من عمان": يديعوت" .30

اضر إسرائيلي من الجامعة األردنية، الجامعة  اليوم الجمعة، حادثة طرد مح،"يديعوت أحرونوت"تناولت 
الحكومية األم في األردن، يوم أمس، مشيرة إلى أن السالم بين إسرائيل واألردن قد يكون موجودا على 

  .الورق فقط
وأشارت أيضا إلى أن من زار جامعة عمان يوم أمس قد يعتقد أن إسرائيل واألردن عدوتان لدودتان، 

غدعون انهولت في موضوع الصحة . الطالب احتجاجا على محاضرة دحيث تجمع حشد كبير من 
  .النفسية في كلية الطب، ومنعوه من تقديم المحاضرة، ما اضطر المنظمون إلى تهريبه عبر بوابة خلفية

كما أشارت إلى أن المتظاهرين طالبوا بإلغاء المحاضرة، ودعوا إلى طرد السفير اإلسرائيلي من األردن، 
  .1994التطبيع في العالقات، وإلغاء اتفاقية السالم التي تم التوقيع عليها في العام ووقف عملية 
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انهولت وصفه لعملية تهريبه من الجامعة، حيث قال إن الطالب بدأوا بتوزيع . ونقلت الصحيفة عن د
ضاف وأ. في مؤتمر في األردن، وطالبوا بوضع حد لذلك" المحتلين اإلسرائيليين"نشرات تندد بمشاركة 

  .أن األجواء أصبحت مشحونة، وفي نهاية المطاف اضطر الحراس إلى تهريبه من بوابة خلفية
وبحسبه فقد شعر بالخطر عندما علم أن تقديرات قوات األمن تشير إلى مشاركة أكثر من ألف طالب 

 إسرائيل عن وعندها تم تهريبه إلى خارج الجامعة عائدا إلى الفندق، ومن هناك قفل عائدا إلى. المظاهرة
  ).ألينبي(طريق جسر الملك حسين 

  9/3/2012، 48عرب
      

  مصر تتهم حماس بافتعال أزمة سياسية معها": الحياة" .31
اتهم مصدر مصري رفيع حركة حماس بأنها تريد افتعال أزمة سياسية مع :  جيهان الحسيني–القاهرة 

ؤولين المصريين سيجرون محادثات مصر على خلفية أزمة الكهرباء الراهنة في غزة، وأوضح أن المس
في القاهرة اليوم مع رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية في رام اهللا عمر كتانة في شأن الترتيبات الالزمة 

  .لكيفية معالجة أزمة الكهرباء في غزة
 ميغاوات من الكهرباء على 5وأضاف المصدر أن مصر بدأت منذ ثالثة أيام بتغذية قطاع غزة بـ 

ديم، موضحاً أن وفداً فنياً فلسطينياً وصل إلى القاهرة منذ ثالثة أيام للبحث في سبل تغذية الكابل الق
 ميغاوات، الفتاً إلى أن هذا األمر يتطلب تقوية الكابل في العريش من أجل رفع طاقته كي 40القطاع بـ

  .يستوعب هذه الزيادة
  10/3/2012الحياة، لندن، 

  
   الوقود لغزةإدخالية وراء تأخر عراقيل سياس": معا"مصدر مصري لـ .32

 إدخال بدء مرحلة اإلعالم التي تناولتها بعض وسائل األخبار نفى مصدر امني مصري : معا-العريش
  . الكهرباء بقطاع غزةأزمةمصر للوقود لقطاع غزة صباح اليوم الجمعة لحل 

 إخطارات أية اآلن تتلقى حتى  المصرية المعنية بمعبر رفح لماألمنية القيادات إن" معا" المصدر لـ وأكد
 إن الووقود المصري إلى قطاع غزة، مضيفا إدخالرسمية من القيادة السياسية المصرية ببدء مرحلة 

 الوقود المصري لقطاع غزة تحكمها ابعاد سياسية إدخال ما زال قيد التباحث بالقاهرة وان عملية األمر
دخال الوقود لقطاع غزة عبر معبر رفح البري الن  طرفا في التباحث حول اإسرائيل أنعديدة، مشيرا 

  . هي المسؤولة الوحيدة عن ادخال المواد البترولية لقطاع غزةإسرائيل
 قطاع غزة عبر إلى وقود او مواد بناء مباشرة بإدخالال تستطيع مصر ان تاخذ قرارا منفردا : "واردف

قا التفاقيات مازالت تلتزم بها مصر امام  وفاإلسرائيليمعبر رفح البري اال بعد التباحث مع الجانب 
 في االعتبار مصلحة للفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة وهي مسؤولية األخذالمجتمع الدولي مع 

 عملية ادخال الوقود أن الوقود المصري لقطاع غزة اال إلدخال إسرائيلتلزم مصر بالضغط على 
فض اسرائيل ادخال الوقود مباشرة عبر معبر رفح المصري لقطاع غزة ما زالت تواجة عراقيل بسبب ر

       .البري
  9/3/2012وكالة معا اإلخبارية، 
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  تفتح باب المشاركة في المسيرة العالمية نحو القدس" هيئة النصرة: "المغرب .33
أعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا األمة أنها فتحت باب الترشيح للمشاركة في المسيرة : الرباط
الجاري نصرة للقدس ) مارس( آذار 25ية نحو القدس، داعية في الوقت ذاته إلى مسيرة وطنية يوم العالم

  .والمسجد األقصى
المشاركة المكثفة، بالقوة والزخم المعهودين عنه، في "ودعا بالغ للهيئة، عموم الشعب المغربي إلى 

مئات من مؤسسات وجمعيات التضامن التي يشارك في تنظيمها ال" المسيرة العالمية إلى القدس"فعاليات 
مع فلسطين من كل القارات، المؤيدة للحق الفلسطيني في القدس الشريف والمنددة بالجرائم الصهيونية في 

  ".حق المدينة المقدسة وأهلها
  9/3/2012قدس برس، 

  
  عملية السالم تجتمع في نيويورك لبحث "الرباعية" .34

 التي تضم الواليات المتحدة األوسطعية للسالم في الشرق  المجموعة الرباأن المتحدة األممأعلنت 
) عملية السالم (، لبحث 2012-3-12 تجتمع االثنين األوروبي المتحدة واالتحاد واألمموروسيا 

  .والفلسطينيين" إسرائيل"المتوقفة منذ فترة طويلة بين 
 المتحدة بان كي مون لألمم  العاماألمين أن، 2012-3-9 المتحدة الجمعة لألمموقال المكتب الصحفي 

 هيالري كلينتون ووزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف سيجتمعون في األمريكيةووزيرة الخارجية 
  . الدولي جلسة خاصة بشأن انتفاضات الربيع العربياألمن المتحدة قبل عقد مجلس األمممقر 

تون مسؤولة السياسة الخارجية في  في المجموعة الرباعية وهما كاثرين اشاآلخرانوسيشارك العضوان 
 األمموقال دبلوماسيون في  . ومبعوث المجموعة الرباعية توني بلير عن طريق الفيديواألوروبياالتحاد 
 كانت المجموعة تعتزم إذا ولم يتضح ما . روسيا حثت على عقد المجموعة الرباعية اجتماعاأنالمتحدة 
  . والفلسطينييناإلسرائيليين  بيان لتشجيع استئناف المحادثات بينإصدار

  10/3/2012فلسطين أون الين، 
  

  يجب احترام حيادية الالجئين الفلسطينيين في النزاع السوري: "األونروا" .35
فيليبو جراندي الجمعة أن الالجئين ) أونروا(أعلن المفوض العام لوكالة األمم المتحدة لغوث الالجئين 

  .الة االهتمام بشؤونهم يجب أال يتأثروا باألزمة في البالدالفلسطينيين في سورية الذين تتولى الوك
من المهم جدا في الوضع الراهن أن يتم احترام حيادية الالجئين الفلسطينيين من جانب "وقال للصحفيين 

ال "، مضيفا أن "الجميع في هذا النزاع، أن يبقوا خارج هذا النزاع بصفتهم الجئين ذوي وضع حساس
  .الجئين حتى اللحظةل" أمثلة إلى تورط

البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب (ووجه جراندي نداء إلى البلدان الصاعدة في مجموعة بريكس 
 الفلسطيني ليس -النزاع اإلسرائيلي "لبرامج االونروا الن " مانحين بوتيرة اكبر"كي يصبحوا ) أفريقيا

  ".مشكلو اقليمية بل دولية
  10/3/2012الوطن اون الين، السعودية، 
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  خطر الصواريخ السوريةتحسبا لـ تحسين العالقة مع تركيا" إسرائيل"أوباما طلب من  .36
ذكرت مصادر في إسرائيل أن الرئيس األميركي باراك أوباما طلب من رئيس الوزراء : تل أبيب

 في سوريا اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن يحسن عالقته مع تركيا؛ ألن تدهور أوضاع نظام بشار األسد
  .سيضع أنقرة وتل أبيب في خندق واحد

وأوضحت هذه المصادر أن أوباما لفت نظر نتنياهو إلى أن إصابة األسد بحالة يأس من قمع الثورة 
السورية ستجعله يغامر في توسيع الصراع، وقد يلقى تشجيعا من إيران في هذا التوجه؛ ألن طهران 

 ضربة إلسرائيل، قبل أن تقدم هذه على ضرب المفاعالت ستستخدم سوريا في هذه الحالة الستقدام
النووية اإليرانية، فيطلق األسد بعض الصواريخ باتجاه إسرائيل وتركيا، لجر أقدامهما إلى حرب، 

وأضافت أن أوباما قال لنتنياهو إن خطر . »ضحية عدوان خارجي«وعندها تخمد الثورة ويتحول إلى 
وعندما يصدر أمر من . ا منها تحمل رؤوسا كيماوية وبيولوجيةالصواريخ السورية كبير؛ ألن قسم

  .الرئاسة بإطالق الصواريخ، ال تعود هناك سيطرة على الوضع فتكون النتيجة كارثية
إلى المخابرات ) المخابرات اإلسرائيلية الخارجية( عن توجيه بالغ من الموساد وفي السياق، تم الكشف

  .»انية إلى تركيا لضرب مصالح إسرائيلية هناكتسلل خلية إرهاب إير«التركية عن 
  10/3/2012، الشرق األوسط، لندن

  
  حماس وإيران .37

  عريب الرنتاوي
خصوصاً حين تأتي المعالجات والتصريحات من ...تدير حماس عالقاتها مع إيران بقدر بينٍ من اإلرتباك

مسؤول اليوم، ليعقبه نفي تصريح يصدر عن هذا ال...تسمع شيئاً اليوم، ونقيضه غداً...قطاع غزة
لكأن المسألة برمتها باتت متروكة لإلجتهادات الفردية، أو لكأن عالقة ...وتوضيح يصدران عن ذاك غداً

  .الحركة بإيران، قد أصبحت ملفاً من ملفات الخالف الداخلي في الحركة
كة بطهران شابها عالقة الحر...مع إندالع األزمة السورية، لم تتوتر عالقات حماس مع دمشق وحدها

، ”نظام المقاومة والممانعة“إيران كانت تتوقع أن تصطف الحركة بقضها وقضيضها، خلف ...فتور شديد
 – سوريا –على محور إيران ” مؤامرة“ولم ال تفعل ذلك، طالما أن ما يجري في سوريا، ليس سوى 

منذ البدء، مكاناً قصياً عن األزمة، الحركة لم تُجار الموقف اإليراني، وانتبذت !)...؟(حزب اهللا وحماس 
نأت بنفسها عرفاناً بجميل النظام عليها من جهة ورغبة منها في حفظ العالقة مع الشعب السوري من 

  .جهة ثانية
إيران أدركت بعد حين، أن حماس ال يمكنها أن تحاكي حزب اهللا في مواقفه المساندة بصورة مطلقة 

محور “مهما بلغت أهمية ” تخرج عن جلدها“حركة ال يمكن أن فال...وغير مشروطة للنظام السوري
في تحالفاتها العربية واإلقليمية، فهي وإن كانت آخر فرع يعترف به لإلخوان المسلمين، إال أن ” الممانعة

والحركة ال يمكنها أن تصطف في خندق ...مكانتها في قلب الحركة اإلخوانية العالمية، تكاد ال تُجارى
وثمة تحالفات ...كرمى لعيون النظام، أو من باب رد الجميل فحسب” السنية“غالبية السورية مناهضٍ لل

إيران أدركت ... دمشق–عربية وتطلعات لعالقات دولية، تحول دون اندماج حماس في محور طهران 
كل ذلك، وباتت مستعدة للتعامل مع حركة حماس على هذا األساس، مراهنةً على تغيير الظروف 
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صطفافات حيناً، وعلى ما يجري من تفاعالت دخل الحركة أحياناً، فما ال يدرك كُله، ال يترك جلّه واال
  .في حسابات السياسة الخارجية والدور اإلقليمي لطهران

ولم تكن آخر زيارة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، من طراز وشاكلة زياراته السابقة للعاصمة 
أمام حشد من القيادات الموالية لطهران، وعلى مبعدة ساعات من لقاء مقرر مع فالرجل، و...اإليرانية

مرشد الثورة، حرص أتم الحرص على الدفاع عن خيار المصالحة، وعن مواقف الرئيس عباس منذ 
  .استحقاق سبتمبر، ما استثار غضب اإليرانيين، واستوجب إلغاء اللقاء الذي كان مقرراً مع السيد خامنئي

لك، حرصت طهران أشد الحرص، على تمكين رئيس حكومة غزة المقالة إسماعيل هنية، من مقابل ذ
التي تلقاها في الدوحة والمنامة وغيرهما، ” النصائح”إتمام زيارته لطهران، وتخطي العقبات والعراقيل و

 عن الشكر هنية، وبعد طول تردد، حزم أمره وزار طهران، وعبر فيها...بعدم تلبية الدعوة اإليرانية
واالمتنان للدعم اإليراني األخوي والنزيه، وبدا أن العالقات بين الجانبين، قد تخطت بعض 

، التي تراهن على كسب ود بعض حماس، إن ”للحكمة اإليرانية“وهو ما عده البعض نجاحاً ...أزماتها
  .هي أخفقت في كسب ودها جميعها

، منسوبة لبعض قادة الحركة في ”غير موفقة”ي ظني، و، ف”غير دبلوماسية“قبل أيام، خرجت تصريحات 
ليرد بعد ...”أن حماس لن تدخل حرباً مع إسرائيل إن هي شنّت عدواناً حربياً على إيران“القطاع، وفيها 

يومين، مسؤولون آخرون بنفي هذه التصريحات، والتأكيد بما ال يدع مجاالً للشك، بأن حماس ستدخل 
  .قوة، إن قامت إسرائيل باالعتداء على جمهورية إيران اإلسالميةالحرب، وستدخلها بكل 

فال قرار الحرب والسلم، يمكن أن يؤخذ بهذه الخفّة ...وفي ظني أن كال التصريحين، جانبهما الصواب
واالستخفاف، وال نحن معنيين ببعث طمأنينة إسرائيل إلى سالمة حدودها الجنوبية، طوعاً والمجان، إن 

المؤكد أننا لسنا معنيين بأن نعلن حرباً من اآلن على ...رب من بعيد مع إيرانقررت خوض الح
إسرائيل، وأن نقدم مصالح شعبنا وأرواح أبنائه وبناته، على هذا القربان، هكذا بصورة فردية، ومن دون 

هذا موضوع ال يعالج بالتصريحات ...تشاور مع أحد، حتى مع بقية أعضاء المكتب السياسي للحركة
  .مرتجلة والمستعجلة في اإلعالمال

ثم، علينا أن نتواضع قليالً ونحن نتحدث في أمر كهذا، وأن ننطلق من حدود القوة التي نمتلك في ساحة 
كان يكفي القول أن أي عدوان إسرائيلي على إيران هو عدوان على األمة اإلسالمية والمجتمع ...كهذه

كان يمكن أن يقال أن نتضامن مع شعب ...للسلم واالستقرارالدولي، وهو انتهاك للقانون الدولي وتهديد 
كان يمكن أن يقال بأن إيران ليست بحاجة ...إيران المسلم والشقيق وأننا سننتصر له بكل ما نقدر عليه

كان يمكن أن يقال، لكل ...لصواريخنا بدائية الصنع، فلديها قدرات ردعية كفيلة بشل اليد التي ستمتد إليها
كان يمكن أن نقول أي شيء، سوى أن نريح إسرائيل أو أن نعلن ... وإن غداً لناظره قريبحادث حديث،

  .الحرب، وبكل قوة، مسبقاً
وفي الحقيقة، فإن عالقة حماس بإيران، باتت تستحق بحثاً معمقاً ومسؤوالً، أوالً داخل األطر القيادية 

ي الفلسطيني، ألن هذه العالقة، تتخطى في وثانياً، في اإلطار الوطن...لحركة حماس، لبلورة موقف موحد
  .أهميتها ووزنها، الشأن الفصائلي إلى الشأن الوطني العام

وإن جاز لي أن أدلي بدولي في أمر هذه العالقة، فإنني بال شك، من أنصار استمرارها، شريطة أال 
السورية وغيرها، تنزلق الحركة إلى دفع فواتير وأكالف في مواقفها من مواضيع المصالحة واألزمة 
اإلستقاللية والقرار “وهذا ما فعلته الحركة حتى اآلن، وبنجاح ملحوظ على أية حال، إذ تخطت اختبار 
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وأدعو لإلحتفاظ بعالقات متوازنة مع مختلف الالعبين العرب ...بأقل قدر من الخسائر” المستقل
صمة أو محور، هي لم ترغب في فهل من الحكمة أن تضع الحركة البيض كله في سلة عا...واإلقليميين

 –ذلك ومحور الممانعة في ذروة قوته وديناميكيته، واألرجح أنها لن ترغب بهذا ومحور الرياض 
  .الدوحة، في ذروة نشاطه المتزايد على وقع تطورات األزمة وتداعياتها

 والتحدث عنه، وألن هذا الملف، على هذا القدر من األهمية، فأحسب أن من الحكمة، ترك أمر معالجته،
لنفر محدود من قيادات حماس، فال يدخل في سياق المنافسة الداخلية، وال يتحول إلى ملف خالفي داخلي 
إضافي، وال يصبح مصدر قلق وإرباك يعطل على الحركة انخراطها في جهود المصالحة أو بناء 

 .المفقود” الفردوس الدمشقي”تحالفات جديدة، أو البحث عن بدائل لـ
  10/3/2012ور، عمان، الدست

  
  "واألمولة"األزمة المعيشية الفلسطينية بين االستهالك والمديونية األسرية  ...تساؤالت ال بد منها .38

  رجا الخالدي 
يعتبر عدول السلطة الفلسطينية األخير عن نيتها تطبيق خطط اإلصالح الهيكلي وعن مجموعة من 

، اعترافا أولياً )15/1/2012ي جريدة القدس بتاريخ انظر مقالة لنفس الباحث ف(اإلجراءات التقشفية 
بضرورة إجراء المزيد من التشاور العام والدراسة الفنية، وذلك في ما يشبه انتصاراً رمزياً لما يمكن 

في ظروف احتالل يصعب على الجميع، حاكماً وشعباً، التكيف أو التعايش " العدالة الضريبية"تسميته بـ 
الذي كان شعار الثورة " ل الضريبة دون تمثيل"القرار تأكيداً للمبدأ السياسي القائل كما يشكل هذا . معها

، فالسلطة تراجعت عن مثل هذه . سنة235األميركية ضد عبء الضرائب الملكية البريطانية قبل 
وكان . السياسات االقتصادية المفصلية، ربما ألول مرة منذ إنشائها، تحت ضغط الرأي العام والفني

قطاع الخاص، الكبير والصغير على السواء، دور أساسي في ذلك بالنظر إلى ما عبر عنه من تخوف لل
كما يبدو أن السلطة تحسست فعال لحجم . تجاه تبعات تلك السياسات على النمو واالستثمار المحليين

سرية الناجمة الغضب الشعبي المتصاعد تجاه مسائل معيشية مختلفة، تشمل تضخم األسعار والمديونية األ
ومع أن هذه األمور مترابطة ومتفاعل في ما بينها . عن تكلفة استهالكها المتزايدة في السنوات الماضية

الفني " اإلبداع"في أي اقتصاد، فإن الجدل العام بشأنها، الذي وصل في ذروته ليطلق موجه من 
  .اطئ بين آثارها المتباينةوالموسيقي االحتجاجي الساخر، كان أحيانا يخلط بشكل غير دقيق أو خ

، يوفر فرصة "ربيعاً اقتصادياً فلسطينياً مصغراً "إال انه يجب االستفادة من هذا المنعطف الهام باعتباره 
مناسبة للتدارس في بعض أهم جوانب تلك األزمة االقتصادية األسرية الخانقة، حيث لم يعد المواطن 

خر تحت وطأة تسديد فواتير الخدمات المختلفة والديون يعرف كيف يدبر وضعه من شهر إلى آ" العادي"
اإلسكانية أو االستهالكية وعدم التيقن من حصوله على راتب الشهر المقبل، وذلك في سعيه للحفاظ على 
ذات المستويات المعيشية المستقرة، إن لم تكن مزدهرة للبعض في المناطق الحضرية للضفة الغربية، 

ومع إن أألزمة المالية للسلطة الفلسطينية أصبحت تحتل المرتبة .  األخيرة5الالتي سادت طوال السنوات 
األولى في سلم أولويات صناعة القرار المالي، ألسباب مفهومة طبعا نظراً للعجز المزمن في الموازنة 

أو (العامة، أود التركيز هنا على أحد أهم عناصر الضغط أعاله، أي المديونية الخاصة 
، ومدى بلوغها حدود قد ال تتحملها األسرة العادية أو الشركات الخاصة )تراض الخاصاالق/اإلقراض

  .الصغيرة المدينة
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***  
وكما أضحى من المعترف به من قبل جميع المراقبين، أن أهم مسبب لألزمة المالية التي ال تزال تتفاعل 

المتحدة وأوروبا وخاصة في وتهدد بركود عالمي جديد، كان االقتراض المنزلي المفرط في الواليات 
وهذا أدى بدوره إلى انفجار . المجال العقاري، وبلوغ المديونية الخاصة مستويات غير قابلة لالستمرار

 بشكل لم يتعاف منه االقتصاد األمريكي حتى اآلن وتنذر عواقب تلك 2008مرة واحدة في عام " الفقاعة"
  .األزمة باهتزازات قادمة في منطقة اليورو

 الخوض هنا بتفاصيل تاريخية، تجدر اإلشارة إلى أن أقوى المؤشرات اإلحصائية للتنبؤ بنشوب ودون
أزمة مالية مصدرها اإلقراض المفرط هو نسبة إجمالي القروض التي يوفرها الجهاز المصرفي للقطاع 

د المختصون ويعتق. إلى اإلنتاج المحلي اإلجمالي، وتسارع نمو تلك النسبة) المنزلي والتجاري(الخاص 
 أن االقتصادات الصناعية الكبرى تكون اشد تعرضاً لمثل هذه األزمات عندما تفوق هذه 1بهذه المسألة

إلى حدوث فقاعات مالية في األسواق ) حسب حجم ومتانة االقتصاد المعني(، مما قد يشير %110النسبة 
لمثال في أيسلندا، التي كانت أول دولة وعلى سبيل ا. العقارية أو السلعية أو األوراق المالية أو العمالت

نشبت فيها أزمة إقراض مفرط أدت إلى انهيار قطاعها المصرفي وإفالسها الدولي وكساد اقتصادي 
. في السنوات التي سبقت انفجار األزمة% 140كبير، ارتفعت نسبة اإلقراض إلى الناتج المحلي إلى 

  .2007حتى عام % 200 عن وفي الواليات المتحدة بلغت هذه النسبة ما يزيد
وهكذا، إضافة إلى الظواهر االقتصادية األخرى التي أصبحت شائعة منذ العقد األخير على األقل، مثل 

، فإن آخر مصطلح يدخل قاموس االقتصاد العالمي يعرف بـ "التحرر"و" الخصخصة"و" العولمة"
) اإلنتاجي والخدمي( االقتصاد الحقيقي ، في إشارة إلى هيمنة األدوات والقطاعات المالية على"األمولة"

  .ألي بلد
وتوفر اإلحصاءات المصرفية التي تنشرها سلطة النقد الفلسطينية معلومات وفيرة ودقيقة لرصد نمو 
االقتراض من قبل القطاعين العام والخاص وتلقي الضوء غلى ظاهرة االقتراض والمديونية الخاصة، من 

دى مساهمتها في تضخيم الحجم الحقيقي لألزمة المعيشية وفي ظهور شأنها المساعدة في ألتعرف على م
وفي . شعور لدى األسر والشركات الخاصة بالمعاناة من ضيق مالي ملموس بسبب مستويات مديونتها

 ليصل 2011-1999، ارتفاعاً تدريجيا بين "مؤشر األمولة"الحالة الفلسطينية سجل ما يمكن تسميته بـ 
 2011في عام % 29ة مع تلك التي شهدها عدد من الدول النامية األخرى، ليبلغ إلى مستويات متقارب

  %.22 حوالي 2006، بينما كان معدله قبل عام )شامالً المحافظات الشمالية والجنوبية معاً(
ومع أن المؤشر الفلسطيني أعلى بعض الشيء من مستويات اإلقراض الخاص لمجموعة شبيهة من 

دا تماما عن مستويات المديونية الخاصة التي فجرت أزمات مالية في بالد متقدمة الدول، فإنه يبدو بعي
وبينما توفر المقارنة مع بلدان أخرى مجاالً مفيداً لتقييم مدى استفحال العبء أإلقراضي . مختلفة

وهذا يحول دون إمكانية تحديد سقف واحد . الفلسطيني، فإن لكل اقتصاد خصوصياته ونقاط ضعفه
لكن وتيرة . دول صغيرة أو فقيرة قد يشكل اجتيازه تهديدا مؤكدا لالستقرار المالي أو المعيشيومحدد ل

تدعو للقلق نظرا لهشاشة ) سنويا% 13حوالي (ارتفاع مستوى االفتراض الخاص في السنوات األخيرة 
، منحت المصارف 2006وفي السنوات الست منذ . النمو العام والخاص وصعوبة ضمان استمراره

الفلسطينية ما يقارب عشر مليارات دوالر للقطاع الخاص، موزع على القروض اإلسكانية واالستهالكية 



  

  

 
 

  

            27ص                                     2436:                العدد10/3/2012 السبت :التاريخ

اإلقراض اإلجمالي % 50وهذا المبلغ يفوق بحوالي . االقتصادية وتوفير السيولة النقدية/والتجارية
  .2006لممنوح في السنوات السبع التي سبقت 

والمسلوب سيادته والمقطعة أوصاله، فأن قدرته على استيعاب وفي حالة االقتصاد الفلسطيني المحتل 
لذلك من المفيد أجراء مقارنة أكثر مالءمة بين تسارع زيادة . المزيد من المديونية الخاصة ليست مؤكدة

فالرقم المناسب . المديونية الخاصة وزيادة الدخل األسري الذي يجب أن يتوفر لضمان تحمل االقتراض
 2006منذ عام % 2ة الزيادة في نصيب الفرد من لإلنتاج المحلي، الذي بلغ أقل من للمقارنة هو نسب

سنوياً، ما يعادل % 13، مقارنة بمعدل نمو اإلقراض اإلجمالي الذي بلغ )1999وبلغ صفر منذ عام (
لألسف فإن اإلحصاءات المنشورة ال تشير إلى التوزيع الجغرافي . الدخل/ستة أضعاف معدل نمو اإلنتاج

لإلقراض الخاص بين المحافظات الشمالية المختلفة، حيث أن نشر ذلك التفصيل سيوفر مؤشراً إضافياً 
وبالنظر إلى هذه الفجوة . يوضح تركيز أية فقاعات محتملة في مناطق معينة وخاصة راما هللا والوسط

لمستغرب أن كالً من الكبيرة بين حجم العبء االفتراضي المتزايد والنمو االقتصادي المحدود، ليس من ا
ة المصالح االقتصادية يعاني من ضيق مالي محسوس، بل ملموس وموثق اآلن باألرقام /األسرة وصاحب

  .الفلسطينية األصيلة
***  

مالية فلسطينية حالية أو " فقاعة"إن داللة هذه اإلحصاءات ال تكمن في ما تشير إليه من احتمال وجود 
ق التراجع األخير عن سياساتها التقشفية، عن وجه جديد للفشل مقبلة فحسب، بل تكشف أيضا في سيا

. المتراكم للسياسات الليبرالية الجديدة التي انتهجتها السلطة الفلسطينية في نصف العقد األخير على األقل
حيث نرى تضارباً وتردداً في األداء السياسي االقتصادي بين محاولة تشجيع االستهالك والمديونية 

 سنوات من التدهور، من جهة، 10عم الطلب اإلجمالي في اقتصاد ما زال يتعاف من آثار الخاصة لد
ومحاولة رفع نسبة الجباية العامة من نفس تلك المصادر الخاصة التي لم تعد تواكب كل هذه الضغوطات 

  .المتصاعدة، من جهة أخرى، ناهيك عن أثر االحتالل المدمر الذي لم يعد موضوع الجدل الفلسطيني
إذا كانت هذه األرقام تستدعي وقفتنا هذه، ربما تستدعي أيضا بعض االهتمام والرصد من قبل صانعي 

ومن تالؤم سياساتها مع " أزمة إقراض فلسطينية"القرار االقتصادي الفلسطيني، للتأكد من عدم حدوث 
نظور المراقب من أما من م. ومع بعضها البعض أيضا" العادي"األوضاع المعيشية الحقيقية للمواطن 

الخارج لألزمة االقتصادية العالمية والتغييرات المتسارعة في السياسات المتبعة لمواجهتها، فإن ما نشهده 
في فلسطين من تخبط وتراجع في المشروع االقتصادي الليبرالي الجديد كما في البالد العربية وغيرها 

" المغلف"في سياق " صناعة القرار"الممكنة لعملية من مناطق العالم، وما يمثله من بلوغ الحدود القصوى 
أالحتاللي اإلسرائيلي، يبشر فعالً باالقتراب من ربيع فلسطيني اقتصادي قد يأتي بثمار أوسع من نطاق 

  .فقط" الداخل الفلسطيني"
 في أمانة مؤتمر األمم المتحدة 1985باحث اقتصادي متخصص في التنمية الفلسطينية يعمل منذ عام *
وهو أيضا عضو في مجلس أمناء معهد أبحاث السياسات االقتصادية ) االونكتاد(تجارة والتنمية لل

  .والمقال الوارد هنا يعبر عن رأيه الخاص وليس بالضرورة عن آراء األمم المتحدة.  ماس–الفلسطينية 
  16/2/2012، القدس، القدس

  
  



  

  

 
 

  

            28ص                                     2436:                العدد10/3/2012 السبت :التاريخ

  !قنبلة إيرانية؟ قنبلة أمريكية .39
  وفعاموس هرئيل وآفي يسسخر
قسم . أجواء عشية الحرب يشعر بها المرء االن في واشنطن أكثر بكثير مما في القدس او في تل أبيب

كبير من البرامج الجديدة في محطات االذاعة تبدأ بالنقاش في مسألة اذا كانت اسرائيل تعتزم الهجوم 
الركود «صف هناك بـ الواليات المتحدة بدأت تخرج االن مما و. قريبا على مواقع النووي في ايران

ويخشى االمريكيون من . ، الفترة االقتصادية االسوأ منذ عهد الدرك للثالثينيات من القرن الماضي»الكبير
أن يؤدي هجوم في ايران الى ارتفاع فوري السعار النفط المرتفعة أصال فيعيد اقتصادهم الى معمعان 

  .نحو االسفل
فمجلة . االن موضوع الحديث رقم واحد في العاصمة االمريكيةان االثار الخطيرة للوضع في الخليج هي 

فريق من الخبراء الدوليين مطالب : »ساعة يوم الدين«تطلق هذا الشهر مشروعا جديدا، بمثابة » اتلنتيك«
بان يقرر، كل اسبوع، كم هي قريبة اسرائيل او الواليات المتحدة من هجوم في ايران في السنة القريبة 

تنافسون على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، الذين يغمزون الصوت اليهودي، جعلوا الم. القادمة
القنبلة االيرانية مسألة مركزية في حملة االنتخابات التي كان ينبغي لها ان تتركز كلها في المواضيع 

  .الرئيس، براك اوباما، جر في اعقابهم. الداخلية واالقتصاد
 االسبوع الماضي في واشنطن يحتمل اال يكون تغير الكثير في كل ما ولكن رغم الدراما االعالمية في

صحيح أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي اجتاز فترة قاسية من تشبيهات الكارثة، . يتعلق بالهجوم
ولكن رغم . عاد الى التشبيه بين اوشفتس والخطر االيراني في خطابه امام مؤتمر ايباك يوم االثنين

يخيل أن المنطق االساس، الذي يعتقد بان من يتحدث .  نتنياهو لم يقيد نفسه بعد بالتزام بالهجومالخطابة،
. ال يزال ليس ناضجا للقصف، يبقى على حاله) بعد ان عاد وطلب من وزرائه الصمت(على هذا القدر 

عناق شديد : المهم هو الرسالة المرحلية لالدارة. وفي موقف ادارة اوباما لم يطرأ تغيير جوهري
السرائيل، في ظل تشديد التهديدات بهجوم امريكي في المستقبل، الى جانب ايضاح حاد بان الهجوم االن 

ال . رئيس الوزراء يمكنه، بالطبع، ان يتجاهل تحذيرات اوباما ويعمل لوحده. لن يخدم اهداف الدولتين
 االخر من الميزان يوجد ايضا ولكن في الجانب. شك أنه آخذ في ترسيخ التزام ايديولوجي بالهجوم

نتنياهو الحذر والمتردد لم يقر أي مبادرة عسكرية وال حتى حيال الفلسطينيين في . مزاجه الشخصي
  .كما يوجد ايضا المعنى، الذي يفهمه جيدا، للهجوم خالفا لرأي واشنطن. ثالث سنوات من والية حكومته

. سرائيلي لم يشطب هذا االسبوع عن جدول االعمالالهجوم اال: من المبكر اآلن سماع صافرات التهدئة
ال ريب أن نتنياهو . ولكن الى جانبه، تطرح بقوة اكبر امكانية قصف امريكي بعد االنتخابات للرئاسة

السؤال هو هل السبيل لتحقيق هدفه هو عناق دب متحد مع خصوم الرئيس الجمهوريين، . يريد ذلك
  .صار في االنتخاباتوالذي حسب االستطالعات سيعود لالنت

في الوقت الذي اطلق فيه المتنافسون الجمهوريون الثالثة تهديدات عابثة على ايران، برزت اقوال ميتش 
مكونيل، زعيم االقلية الجمهور في مجلس الشيوخ الذي دعا في مؤتمر ايباك الى تقييد االدارة بتشريع 

وكقاعدة، مجلس الشيوخ .  قدرة نووية عنهايقره الحزبان يلزم الواليات المتحدة بقصف ايران لمنع
  .ومجلس النواب اكثر صقرية من البيت االبيض في مسألة ايران

في بداية كانون االول، عشية التصويت في مجلس الشيوخ على اقرار العقوبات الحادة ضد ايران، حاول 
بعيدا جدا وسيفشل مساعي وزير المالية، تيموثي جايكنر، اقناع الشيوخ بعدم اقراره، بدعوى انه يسير 
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مشروع القانون اقر في النهاية (فقط عندما فهم البيت االبيض بان الموضوع سيواجه الهزيمة . االدارة
في الكونغرس يبحث االن مشروع جديد لفرض عقوبات . ، سار مع خط مجلس الشيوخ)باغلبية مطلقة

  .على شركات اوروبية تتاجر مع ايران
سهل الحديث بصالبة من العمل «: فقال. تا رد على الجمهوريين بخطاب حازموزير الدفاع ليئون باني

ومؤشر جدا كان ظهور الرئيس في . ، ووعد بعملية عسكرية امريكية في ايران عند الحاجة»بصالبة
حاكموني حسب . فقد أصر الرئيس على موقفه. مؤتمر ايباك، الذي اعطى للحضور درسا في التصميم

والي، قال اوباما واحصى باستطراد خطوات العقوبات التي قادها ضد ايران بعد افعالي وليس حسب اق
ولكن هذا لم يمنع العديد من اليهود الى التساؤل هل يمكن االعتماد . االمتناع التام الذي خلفته ادارة بوش
  على اوباما بالدفاع عن اسرائيل؟

بار في االدارة سربوا بان الرئيس سيبحث موظفون ك. رسائل االدارة المعقدة بثت على مدى كل االسبوع
طائرات شحن الوقود وقنابل خارقة : بجدية طلبا اسرائيليا لتزويد اسرائيل بعنصرين حيويين للهجوم

واذا كانت اسرائيل ال تزال تحتاج الى ذلك فماذا يعني هذا عن االعالنات القاطعة بانها . للتحصينات
تية؟ دافيد مكوفسكي، رجل معهد واشنطن لدراسات الشرق االوسط جاهزة وقادرة على الهجوم بقواها الذا

يقول ان المؤسسة العسكرية االمريكية تتحفظ من هجوم اسرائيلي وكثيرون فيها يشككون في مجرد قدرة 
وفي لقاء مع مراسلي البيت االبيض االسبوع الماضي . الجيش االسرائيلي على االيفاء بالمهمة المعقدة

من حق اسرائيل ان تقرر كيف تدافع عن نفسها، . ا ال ينبغي السرائيل ان تهاجم االنشرح اوباما لماذ
ال تزال توجد . قال، ولكن لهجوم مسبق ستكون آثار قاسية، سواء على اسرائيل أم على الواليات المتحدة

 المفاوضات وذكر اوباما. نافذة فرص التخاذ القرارات وهذا التقدير مقبول على االستخبارات االسرائيلية
وهذه القوى لن . الجارية بين ايران والقوى العظمى الستة عن تسوية دبلوماسية لتجميد البرنامج النووي

  .تتبنى شروط نتنياهو المتصلبة في هذه المفاوضات
وقد يفكر اوباما . االدارة ستعمد االن على بذل كل المساعي لمنع هجوم اسرائيلي في االشهر القادمة

اما بالنسبة اليران فالوباما يوجد زمن . ة له الى اسرائيل في بداية الصيف في اطار ذلكبزيارة رئاسي
  كما ان الباب الدبلوماسي لاليرانيين ال يزال مفتوحا كما قال لهم النه كقائد اعلى للقوات . وتوجد مسؤولية

  
ابنائها الجنود في االمريكية يعرف ثمن الحرب الفظيع كونه اضطر الى مراسلة العائالت التي ثكلت 

  .الحروب في العراق وفي افغانستان
  هآرتس

  10/3/2012الدستور، عمان، 
  

  ال اتفاق على الخطوط الحمر بين أوباما ونتنياهو .40
  عصام نعمان

، ومن تحقيقات وتسريبات الصحف ”اإلسرائيليين”من تصريحات الرؤساء وكبار المسؤولين األمريكيين و
د المحادثات بين باراك أوباما وبنيامين نتنياهو في واشنطن وتحديد الصهيونية، يمكن استخالص حصا

  .نقاط الخالف بينهما 
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بأن زيارة نتنياهو إلى الواليات المتحدة لم تبدد الخالف بين الجانبين على ” إسرائيل“باختصار، تأكدت 
ي تحديد الخطوط كيفية التعاطي مع ملف البرنامج النووي اإليراني، السيما في المسألة األساسية وه

كذلك ظلّت واشنطن . الحمر التي، إن تجاوزتها إيران، تجد أمريكا نفسها مضطرة إلى شن الحرب عليها 
  .عن مهاجمة إيران ” إسرائيل“امتناع ” ثمن“وتل أبيب منقسمتين على 

من من نتيجة المحادثات في واشنطن عبر عنه بصراحة ياكوف عميدور، مستشار األ” إسرائيل“امتعاض 
قدرتها على التصرف بشكل فاعل ” إسرائيل“من الخطأ االنتظار إلى أن تخسر “: القومي لنتنياهو، بقوله

  .” وأحادي للدفاع عن نفسها، وأن تصبح معتمدة على قرار يتخذه الرئيس األمريكي
متناع عن ما ثمن اال“: قالت إن نتنياهو طرح سؤاالً مركزياً واحداً خالل المحادثات هو” هآرتس“صحيفة 

؟ أوباما رفض، على ما يبدو، تحديد الثمن األمر الذي حمل نتنياهو على القول إن أي ”التحرك ضد إيران
لمنشآتها النووية، ستكون ” إسرائيلية“هجوم صاروخي تشنه طهران على تل أبيب، رداً على ضربة 

   .محدودة ويمكن استيعابها، مقارنةً بعواقب امتالك إيران قدرات تسلّح ذري
على إيران سوف تترتب عليه تداعيات ” إسرائيل“في المقابل، أكد أوباما أن أي هجوم عسكري تشنه 

فقط، فضالً عن أن ثمنه سيكون ” إسرائيل“خطرة للغاية بالنسبة إلى الواليات المتحدة، ال بالنسبة إلى 
  .باهظاً جداً 

ه نتنياهو أمام المؤتمر السنوي لمنظمة تأكيد أوباما هذا جاء بعد ساعات قليلة من الخطاب الذي ألقا
، وذلك في سياق تفسير أسباب معارضته الحازمة )”إسرائيل”اللوبي اليهودي األمريكي المؤيد ل(” إيباك“

  .شن أي هجوم عسكري على إيران في الوقت الحاضر 
 الدبلوماسي إلى ذلك، أعرب أوباما عن اعتقاده أن هناك نافذة فرص تتيح إمكان دراسة احتماالت الحل

للمشكلة النووية اإليرانية، مؤكداً أن هذا االعتقاد يتبناه أيضاً جميع رؤساء األجهزة األمنية في الواليات 
، ولذا ال يجوز ألي كان اتخاذ أي قرار ”إسرائيل“المتحدة، وجميع رؤساء األجهزة االستخباراتية في 

  .لة المقبلة يقضي بشن هجوم عسكري على إيران في غضون الفترة القلي
وأشار أوباما إلى أنه ينوي قريباً أن يدفع قدماً عملية فرض مزيد من العقوبات األشد وطأة على إيران، 
بما في ذلك فرض عقوبات على المصرف المركزي اإليراني، لكن مع إبقاء باب المفاوضات مفتوحاً 

  .ل الدبلوماسية أمام إيران في حال وجود رغبة لدى زعمائها في حل المشكلة بالوسائ
إن ” يديعوت أحرونوت“إثر تصريحات أوباما، قال مصدر رفيع المستوى في اإلدارة األمريكية لصحيفة 

من شن هجوم عسكري على إيران، لكن ما ” اإلسرائيلية“الرئيس أوباما ال يمكنه أن يمنع رئيس الحكومة 
لقد أصبحت مواقف الجانبين واضحة “: وأضاف هذا المصدر نفسه. قاله يشكّل ضوءاً أحمر لنتنياهو 

للغاية اآلن، فالرئيس األمريكي يعارض بحزم شن هجوم عسكري على إيران، وفي حال إقدام نتنياهو 
  .” على الرغم من ذلك على شن هجوم كهذا، فسيكون ذلك بمثابة خطوة ضد اإلدارة األمريكية أيضاً

ألمنية األمريكية رفيعة المستوى فسرت تهديد غير أن الصحيفة نفسها أوردت أيضاً أن أحد المصادر ا
نتنياهو بشن هجوم عسكري على إيران بأن من يقارن زعماء طهران بالزعيم النازي هتلر، ويحذّر من 

  .مغبة تكرار المحرقة النازية، إنما يفرض على نفسه تعهداً بشن هجوم عسكري 
أن الواليات المتحدة ستلجأ ” إيباك“مام مؤتمر من ناحية أخرى، أكد وزير الدفاع األمريكي ليون بانيتا أ

إن “إلى استعمال الخيار العسكري ضد إيران فقط في حال فشل جميع الخيارات األخرى، وأضاف 
الخيار العسكري هو بمثابة آخر خيار بالنسبة إلى الواليات المتحدة، لكن على الجميع أن يكونوا متأكدين 
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يران على أسلحة نووية، وأن سياستنا تهدف في نهاية المطاف إلى أننا ال ننوي احتواء موضوع حصول إ
  .” منعها من الحصول على أسلحة كهذه
رفيع المستوى في واشنطن ” إسرائيلياً“أن مصدراً سياسياً ” معاريف“على صعيد آخر، ذكرت صحيفة 

ع استنفاد الوسائل قال لها إن نتنياهو أقنع أوباما بضرورة تقصير أمد الجدول الزمني المتعلق بموضو
الدبلوماسية إزاء إيران، وأكد أن هذا األمر أدى إلى تقليص الفجوات بين الدولتين بشأن الجدول الزمني 

  .المتعلق بالخيار العسكري 
  ماذا عن العقوبات االقتصادية؟

لين إلى أن نتنياهو أعرب، في جميع اللقاءات التي عقدها في واشنطن مع كبار المسؤو” هآرتس“أشارت 
في اإلدارة األمريكية والكونغرس وزعماء الحزب الجمهوري، عن اعتقاده بعدم جدوى العقوبات 
االقتصادية المفروضة على إيران، وعدم قدرة الوسائل الدبلوماسية أو سياسة الحوار على التسبب بكبح 

  .برنامجها النووي 
زيارة نتنياهو للواليات المتحدة ولقاءه ، أكدت أن ”إسرائيل“، وخالفاً لغيرها من صحف ”هآرتس“غير أن 

الرئيس أوباما لم يؤديا إلى تخفيف حدة الخالفات بين الدولتين بشأن النتائج المتوقعة لشن هجوم عسكري 
  .على المنشآت النووية اإليرانية 

  10/3/2012الخليج، الشارقة، 
  

  :كاريكاتير .41
 

  
  10/3/2012موقع فلسطين أون الين، 
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