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 "حماية األمن المشترك"استعداد حكومته لمتعاون مع مصر لـ يعمنهنية  5
إسماعيؿ ىنية نقال عف مراسميا مف غزة اشرؼ اليور أف  //القدس العربي، لندن،  نشرت

 ."حماية األمف المشترؾ"رئيس الحكومة في قطاع غزة أعمف يـو أمس استعداد حكومتو لمتعاوف مع مصر لػ
وبعث ىنية خالؿ لقائو بوفد برلماني مصري يزور غزة رسالة طمأف فييا ساسة القاىرة، مفادىا عدـ سعي 

قاء قطاع غزة في حجر مصر، كما تريد إسرائيؿ وقاؿ 'غزة جزء ال يتجزأ مف الكياف حركة حماس إلل
الفمسطيني والدولة الفمسطينية، وال يمكف أف نمرر أي مشروع مف قبؿ االحتالؿ لسمخ غزة عف فمسطيف، 
ولكف ىناؾ التزامات أخالقية وأخوية لمصر ومف ىنا نطرؽ باب مصر'، قاصدًا بذلؾ طمب حكومتو مف 

 صر تزويد القطاع بالوقود والكيرباء.م
أف حكومتو تقدر خشية بعض األطراؼ المصرية مف غزة، وأضاؼ 'لكف األمف القومي المصري  إلىوأشار 

التعاوف مع أي جية لحماية األمف القومي "، معمنًا استعداد حكومتو لػ "محؿ اىتماـ الشعب الفمسطيني
 ."المشترؾ بيف فمسطيف ومصر

شخصًا نصفيـ مف البرلمانييف، وذلؾ لقدوميـ  ى الوفد المصري الذي يضـ نحو وأثنى ىنية عم
لممشاركة اليوـ في مسيرة القدس العالمية، موضحًا أف ىذه المشاركة تعني لمشعب الفمسطيني الكثير، كونيا 

 زيارة لبرلماف مصر الجديد لمخارج. أوؿ
، "تكريس الدور التاريخي لمصر في القضية الفمسطينيةتدعيـ و "الزيارة ليا دالالت مف بينيا  أف إلىوأشار 

، وأكد أنو ال غنى "بوابة التحرير لفمسطيف كمما وقعت تحت االحتالؿ"مؤكدًا عمى أف قدر مصر أف تكوف 
 عف مصر بكؿ أشكاؿ الدعـ السياسي والمعنوي.

فال تنازؿ وال "وأضاؼ  وأكد لموفد المصري عمى أف الشعب الفمسطيني متمسؾ بالحقوؽ الفمسطينية كاممة،
، وجدد كذلؾ عمى تمسؾ الفمسطينييف "تفريط تحت أي ظرؼ مف الظروؼ وعمى رأس الحقوؽ حؽ العودة

، مشيرًا إلى أف خيار المفاوضات وصؿ إلى "خيارا استراتيجيا لمتحرير"بخيار المقاومة والصمود باعتباره 
 طريؽ مسدود.

نياء االنقساـ، وقاؿ كذلؾ أكد تمسؾ حركة حماس بالوحدة الفمسطي تماـ المصالحة وا  سرنا خطوات "نية وا 
ال تؤثر "، مشيرًا إلى وجود عقبات، لكنو أشار إلى أنيا "ميمة في ىذا االتجاه ومصر ليا دور كبير في ذلؾ

 ."عمى اإلستراتيجية
تسريع " وأشار إلى ما يجري الحديث عنو مف أف االحتالؿ اإلسرائيمي يجيز ليجوـ جديد عمى غزة، يتطمب

 ."جيد دبموماسي لمجـ نوايا االحتالؿ"، مطالبًا في ذات الوقت مصر أف تقوـ بػ"المصالحة وتجييز المقاومة
مساء الخميس مف غزة نقال عف )ا ش ا( أف ىنية اعتبر  //اليوم السابع، مصر،  وذكرت

وعدة دوؿ عربية  الفمسطينيخؿ ستنطمؽ بعد صالة الجمعة مباشرة مف قطاع غزة، والدا التيمسيرات القدس 
سالمية، بأنيا تبشر بقرب تحرير المسجد األقصى مف االحتالؿ.  وا 

األمة العربية واإلسالمية بإعداد خطة متكاممة إلبقاء  -بمناسبة مسيرات القدس-وطالب ىنية في تصريح 
القدس مف تيويد كبير لكشؼ ما تتعرض لو  إعالميقموب أبنائيا، داعيا إلى اىتماـ  فيالقدس حاضرة 

، مشددا عمى ضرورة توحد العرب والمسمميف حوؿ القدس، والعمؿ اإلسرائيميمتواصؿ مف قبؿ االحتالؿ 
عمى تحريرىا بكؿ السبؿ واإلمكانات المتاحة، وحيا ىنية الجماىير المسممة في ماليزيا التي انتفضت مف 

 أجؿ القدس وفمسطيف.
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يحمؿ رسالة قوية لالحتالؿ  الذي، التاريخياألقصى باليوـ ستنطمؽ غدا مف أجؿ  التيووصؼ المسيرات 
قموب  فيمفادىا أف عمميات تيويد القدس وتوسيع المستوطنات ال يمكف أف تغير مف مكانتيا  اإلسرائيمي

 .الفمسطينيالمسمميف والشعب 
 
 اء بالتزاماتهاطالب الدول العربية الوفويعمى فحوى رسالته لنتنياهو  العربية ببغداد القمةعباس يطمع  

حث الرئيس الفمسطيني محمود عباس في كممتو أماـ القمة العربية في بغداد، الدوؿ العربية  :القدس –بغداد 
عمى الوفاء بالتزاماتيا التي قطعتيا عمى نفسيا خالؿ القمـ العربية الفائتة، ودعـ القدس في مواجية سياسة 

 ينة المقدسة.التطيير العرقي الذتي تنفذىا إسرائيؿ في المد
رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو،  إلىوكشؼ عباس عف فحوى الرسالة الرسمية التي ينوي نقميا 

التي جعمت السمطة تفقد مبرر وجودىا المتمثؿ باالنتقاؿ  اإلسرائيميةقائال: "سنستعرض فييا االنتياكات 
 ".االستقالؿإلى  االحتالؿبالشعب الفمسطيني مف 

أف الرسالة ستطمب مف إسرائيؿ تحديد موقفيا مف مرجعية عممية السالـ واستمرار النشاط وأضاؼ 
 بما فييا القدس. المحتمة عاـ  األراضياالستيطاني في 

وأكد عباس أف القيادة الفمسطينية ستواصؿ التشاور مع الدوؿ العربية حوؿ الخطوات القادمة لمتحرؾ 
 الفمسطيني.

لرئيس عباس تحقيؽ خطوات الفتة في ىذا المجاؿ، وقاؿ إف ما تـ االتفاؽ عميو وبشأف المصالحة، أكد ا
مستعدوف لتنفيذه ألف المصالحة تعني عودة الشعب وعودة وحدة الوطف، داعيا إلى تفعيؿ المبادرة العربية 

 لمسالـ وتشكيؿ لجنة ليذا الغرض.
مطات االحتالؿ تعمؿ وبوتيرة غير مسبوقة واتيـ إسرائيؿ بتنفيذ سياسة تطيير عرقي في القدس، وقاؿ إف "س

وبأبشع الوسائؿ وأخطرىا عمى تنفيذ ما تعتبره الفصؿ األخير في حربيا إلزالة الطابع اإلسالمي المسيحي 
واليويات وضرب  األراضيبالضرائب العقابية وىدـ البيوت ومصادرة  إرىاقيـفي المدينة المقدسة مف خالؿ 

 االقتصاد".
طة الفمسطينية لف تستأنؼ المفاوضات مع إسرائيؿ حتى يتوقؼ االستيطاف وخاصة في وشدد عمى أف السم

 القدس.
ووجو الرئيس دعوة لمزعماء العرب مف أجؿ تفعيؿ قرارات القمـ السابقة لدعـ الشعب الفمسطيني والقدس 

المالية الحادة  زمةاألخاصة قرارات القمة السابقة في ليبيا وقاؿ" ىذا الدعـ مطموب في ىذه المرحمة لمواجية 
 التي تواجييا السمطة نتيجة سياسات االحتالؿ".

كثير مف  إلى إضافةدولة تعترؼ رسميا بدولة فمسطيف ولدينا فييا سفارات،  "ىناؾ  أفالرئيس  وأكد
 مختمفة". أشكاؿدوؿ العالـ التي لدينا فييا تمثيؿ مف 

 وأساسااعتبار المدينة عنوانًا مركزيًا  األوؿؿ العربي صدارة العم إلىالقدس  إلعادةووضع عباس ثالثة بنود 
في العالقات العربية مع جميع دوؿ العالـ، والثاني العمؿ عمى تعزيز البنية التحتية لتعزيز صمود 

 إالمميوف دوالر التي وعد العرب بدفعيا خالؿ القمة الماضية  ]خمسمائة[ المقدسييف، مذكرا بمبمغ خمسماة
 وأىمياتواصؿ دائـ مع القدس  إيجادت تنتظر ىذا الدعـ. أما البند الثالث فيو العمؿ عمى القدس ما زال أف

 مف عزلتيا وليس تحريـ زيارة المدينة. إلخراجيا
 //، القدس، القدس
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 العراقفي يسمم المالكي قائمة بأسماء المعتقمين الفمسطينيين  عباس 2

ـ الخميس، قائمة بأسماء المعتقميف الفمسطينييف بالعراؽ إلى سمـ الرئيس محمود عباس، اليو  :وفا – بغداد
 رئيس الوزراء العراقي نور الديف المالكي، الذي تعيد بدوره بمتابعة الموضوع.

 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 

 النونو: الحكومة حققت تقّدما ممموسا لحّل أزمة الكهرباءطاهر  2
طؽ باسـ الحكومة الفمسطينية طاىر النونو أف الحكومة في غزة حققت إنجاًزا ممموًسا خالؿ أكد النا: غزة

 لقائيا مع المسئوليف في جميورية مصر العربية لحؿ أزمتي الكيرباء والسوالر.
وقاؿ النونو خالؿ البرنامج اإلذاعي الحكومي األسبوعي "لقاء مع مسئوؿ حكومي" الذي ينظمو المكتب 

لحكومي أمس الخميس "منذ المحظة األولى لبدء األزمة لـ تتوقؼ الحكومة عف البحث عف حموؿ اإلعالمي ا
 ليا ولف تتوقؼ حتى المحظة عف عمؿ ذلؾ".

وأضاؼ "رئيس الوزراء ذىب بنفسو لمحديث مع المسئوليف المصريف، بيدؼ بحث محاوالت إنياء األزمة في 
 مة الوقود بشكؿ كمي، وأزمة الكيرباء بشكؿ كامؿ".حينيا وتوصؿ التفاؽ مف ثالثة مراحؿ إلنياء أز 

وتابع "ىناؾ تقدـ ممموس في المفاوضات مع المسئوليف المصريف، ومف أجؿ ذلؾ أوفد رئيس الوزراء نائبو 
لبحث المستجدات التي سنطمع عمييا شعبنا الفمسطيني حيف االنتياء منو، خاصة وأف وفًدا مف الضفة 

 ف عنواًنا لممناكفات السياسية في أي وقت".سيحضر المقاءات حتى ال تكو 
 //السبيل، عمان، 

 
 لوفد برلماني مصري: أعدوا ما استطعتم من جيوش لتحرير األقصى فتحي حماد 1

في حكومة غزة خالؿ لقاءه الوفد البرلماني المصري برئاسة  قاؿ وزير الداخمية فتحى حماد : نورا فخرى
: إذا أردتـ أف يرزؽ اهلل مصر عزيزًا مف أرضيا فاتجيوا إلى األقصى، زةالدكتور محمد السعدي ادريس بغ

وال يتخوؼ البعض ويبدأ الحديث عف ترتيب األوراؽ وترتيب أوضاع مصر الداخمية، فإذا رفعتـ الرمح 
لكـ "أعدوا ما استطعتـ مف الجيوش لتحرير  رسالتيوتابع: "عندما نتحدث عف مصر.. تمؾ  جاءتكـ العزة.

 ".األقصى
نريد أف نؤسس مع العرب والمسمميف لخالفة قادمة تقود األرض لتمتد الدعوة ويكوف الديف هلل  :وأضاؼ

سبحانو، مضيفًا "ىناؾ مف يقوؿ ال تتحدثوا عف الخالفة حتى ال تُثيروا غضب أمريكا، إال أنو فى غضب 
 أمريكا نصرنا، ويجب أف نقؼ أماميـ بالوحدة وتطبيؽ اإلسالـ".

 //بع، مصر، اليوم السا

 
 قات: الدولة الفمسطينية بعاصمتها القدس الشرقية مفتاح لمسالم والديمقراطية في المنطقةيعر  3

أكد د. صائب عريقات عضو المجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الوفد الفمسطيني لمفاوضات الوضع  :أريحا
وسط يتمثؿ بإقامة دولة فمسطيف المستقمة النيائي، أف مفتاح السالـ والديمقراطية في منطقة الشرؽ األ

 بعاصمتيا القدس الشرقية.
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جاء ذلؾ أثناء لقاء عريقات مع سفير نيوزيمندا في تركيا وممثميا لدى السمطة الفمسطينية تيو ماكفرسوف 
 والقنصؿ األميركي العاـ دانياؿ روبنستيف كاًل عمى حدة.

//الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 لوطني الفمسطيني يدعو لتعزيز المقاومة الشعبيةالمجمس ا 2
باالستمرار  الشعب الفمسطيني المجمس الوطني الفمسطيني حؽ أكد، يوـ األرضمناسبة : بالدستور -عماف 

أبناء شعبنا وفصائمو لتعزيز كافة أشكاؿ المقاومة الشعبية كتجربة نضالية  وقاؿ: ندعو .في مقاومة االحتالؿ
ض الواقع في تثبيت الفمسطيني عمى أرضو ووطنو، ويعمف دعمو ومساندة لكافة حققت النجاح عمى أر 

الفعاليات الوطنية والمسيرات التي ستشيدىا األراضي الفمسطينية المحتمة وقطاع غزة والمسيرات العربية 
تضامنا الشعبية بالتزامف مع يوـ األرض الفمسطيني والمظاىرات التي ستشيدىا العديد مف العواصـ العالمية 

قامة دولتو عمييا.  مع نضاؿ الشعب الفمسطيني باسترداد أرضو وا 
المؤسسات الدولية والبرلمانات واالتحادات والمؤسسات المدنية مف اجؿ وقؼ ىذه السياسات بحؽ  وطالب

األرض واإلنساف الفمسطيني، ودعـ الحمالت الدولية ولجاف التحقيؽ مف اجؿ وقؼ االستيطاف ومشاريعو، 
قرارات الشرعية الدولية بشأف جدار الفصؿ العنصري، وىنا فميحكـ العالـ عمى رفض السمطات وتحقيؽ 

 اإلسرائيمية استقباؿ لجنة التحقيؽ بخصوص االستيطاف التي اقرىا مجمس حقوؽ اإلنساف الدولي.
 //الدستور، عمان، 

 
 عباس تدين تصريحات أيالون ضدّ الضفة: وزارة الخارجية  0

أدانت وزارة الشؤوف الخارجية وبشدة، تصريحات نائب وزير الخارجية اإلسرائيمي داني أيالوف، ضد  :راـ اهلل
أبو مازف ىو إرىابي سياسي ورافض لمسالـ، ويحاوؿ عزؿ "الرئيس محمود عباس، التي قاؿ فييا إف 

 ."إسرائيؿ في الحمبة الدولية
يحات الحاقدة والعنصرية والمتطرفة تأتي في الخميس، أف ىذه التصر  أمسواعتبرت الوزارة في بياف ليا 

إطار الحممة اإلسرائيمية الرسمية المبرمجة التي تستيدؼ الرئيس أبو مازف، وكما فعؿ مف قبمو المستوطف 
 ليبرماف.

//الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 يةالنائب الشوا: أزمة الكهرباء والوقود في غزة ترقى إلى مستوى الكارثة اإلنسان 9
اعتبرت النائب راوية الشوا عضو المجمس التشريعي أف أزمة الكيرباء والوقود الخانقة التي يمر بيا  :غزة

قطاع غزة ىذه األياـ، ترقى إلى مستوى الكارثة اإلنسانية وأف استمرار السكوت عمييا يعني عدـ االكتراث 
 سرائيميًا.بحياة مميوف ونصؼ المميوف إنساف يعيشوف داخؿ القطاع المحاصر إ

وقالت: إف تداعيات كارثة الكيرباء والوقود ضربت جميع مناحي وقطاعات الحياة مف صحة وتعميـ ومخابز 
السائقيف لجأوا إلى استعماؿ زيت الطيي لتشغيؿ السيارات وىي المرة  أفومواصالت ووظائؼ وأشغاؿ حتى 

 آثار مدمرة صحيًا وبيئيًا.الثانية في تاريخ قطاع غزة التي يحدث فييا ىذا األمر الذي لو 
//الحياة الجديدة، رام اهلل، 
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 "الحياة": عناصر من فتح تشارك في مؤامرة إلسقاط الحكومة بغزة  58
عزا مصدر قيادي بارز في حركة حماس حممة : فتحي صّباح -جيياف الحسيني  - غزة –القاىرة 

زة األمنية في غزة أخيرًا في صفوؼ عناصر حركة االعتقاالت واالستدعاءات الواسعة التي قامت بيا األجي
فتح، إلى مشاركة ىذه العناصر في مؤامرة عمى الحكومة الفمسطينية الغرض منيا إسقاط المشروع اإلسالمي 

 في غزة.
في القاىرة أف ىناؾ تحقيقات تجرى حاليًا مع عناصر في فتح اعتقمت بتيمة  "الحياة"وكشؼ المصدر لػ

امرة الكبيرة، وذلؾ مف خالؿ إثارة البمبمة بيف المواطنيف وتحريضيـ عمى الحكومة، الضموع في ىذه المؤ 
أموااًل رصدت مف أجؿ زعزعة األوضاع في غزة... وأعدادًا "مضيفًا أف بعضيـ اعترؼ لجيات التحقيؽ بأف 

روف مف منيـ أقرت بأنيا حصمت عمى تمويؿ خارجي وتعميمات مف جيات أجنبيو وخارجية، بينما تمقاىا آخ
دوؿ عربية لـ يسميا في مقابؿ تنفيذ تعميمات تتعمؽ بتسميط الضوء عمى أزمات غزة الداخمية ومف بينيا 

 ."أزمة الكيرباء
وأوضح المصدر أف مف بيف التعميمات التي كانوا سينفذونيا ىي دعوة األىالي إلى الخروج في مسيرات 

كانوا سيعمموف ىذه الدعوات "عصياف المدني، وقاؿ: واسعة في شوارع غزة، عمى أف تصؿ في نيايتيا إلى ال
عبر فايسبوؾ، موقع التواصؿ االجتماعي، كي يبدو األمر وكأنو عفوي وغير مفتعؿ وكجزء مف ثورات 

ثارة البمبمة بيف "، مضيفًا أف "الربيع العربي ىذه العناصر تسعى إلى تحريض المواطنيف عمى الحكومة وا 
السمطة تتعمد خمؽ أزمات "مسطينية في راـ اهلل بأنيا تقود ىذه المؤامرة. وقاؿ: ، متيمًا السمطة الف"صفوفيـ

، مشيرًا إلى أزمة الكيرباء في غزة، "لتمقييا في وجو الحكومة في غزة مف أجؿ إرباكيا وىز االستقرار فييا
البمد. وأكد أف ومعتبرًا أنيا مفتعمة بقصد إظيار الحكومة في غزة بأنيا فاشمة ال تتمكف مف إدارة شؤوف 

 عندما تنتيي التحقيقات في ىذه القضية سيتـ نشر االعترافات عمنًا لكؿ مف تثبت إدانتو في ىذه المؤامرة.
 //الحياة، لندن، 

 
 تحقق في تجنيد "الشاباك" بعض األسرى المحررين "السياسة" الكويتية: األجهزة األمنية بغزة 55

 ،"السياسة"ػحكومة في قطاع غزة لمف األجيزة األمنية التابعة لكشفت مصادر مقربة م خاص: -السياسة 
أف تمؾ األجيزة تتابع ممفًا غاية في الحساسية, يتعمؽ بإمكانية قياـ جياز المخابرات اإلسرائيمي  ،أمس

"الشاباؾ" بتجنيد عدد مف األسرى الفمسطينييف الذيف أطمؽ سراحيـ, في إطار صفقة التبادؿ التي تـ إبراميا 
ف إسرائيؿ وحماس لمبادلة الجندي اإلسرائيمي جمعاد شاليط, مقابؿ المئات مف عناصر الحركة التي بي

 تسيطر عمى قطاع غزة.
إف الشبيات تتركز حوؿ إمكانية قياـ "الشاباؾ" بتجنيد عدد مف األسرى الفمسطينييف أثناء  ،وقالت المصادر

مشيرة إلى أف ىذه  ،ـ في مدف وقرى الضفة الغربيةوخاصة الذيف سمح ليـ بالعودة إلى بيوتي ،فترة سجنيـ
القضية باتت الشغؿ الشاغؿ لوحدة مكافحة التجسس التابعة لمخابرات حماس في قطاع غزة والتي قامت 

بفرز عدد مف أسماء المشتبو بتجنيدىـ لمعمؿ لصالح "الشاباؾ" بغية  ،بناء عمى إيعاز مف الحكومة المقالة
 متابعتيـ أمنيًا.

 //ة، الكويت، السياس
 

 : المشاركة في مسيرة القدس طريق لحرية واالستقاللسفارة دولة فمسطين في بيروت 53
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المشاركيف في مسيرة القدس  األجانب والمتضامنيفعقد لقاء موسع مع الناشطيف : الجئ نت - بيروت
ممية تنظيـ المسيرة الدولية في مقر سفارة دولة فمسطيف في بيروت ظير اليوـ جرى البحث خاللو في ع

 والمواقع التي ستصؿ ليا عند الحدود الجنوبية المبنانية.
السيد الرئيس محمود عباس، مؤكدًا  باسـ األجانب والمتضامنيفووجو السفير اشرؼ دبور التحية لممشاركيف 

ؽ مشاركتيـ في المسيرة باتجاه فمسطيف وتضامنًا مع القدس وشعبيا ىو شمعة مضيئة عمى طري أفعمى 
 الحرية واالستقالؿ لشعبنا الفمسطيني.

التوطيف والتيجير وااللتزاـ بالقوانيف المبنانية واحتراـ  أشكاؿوجدد الموقؼ الفمسطيني الثابت الرافض لكؿ 
 المبنانية. - الفمسطينية األخويةوعدـ السماح بالمساس بالعالقات  أرضوسيادة لبناف عمى 

 //الجئ نت، 
 

 العقارات.. وصعوبات في مالحقة المتورطين "تسريب"مفتوحة مع السمطة في حرب  52
مف دوف استئذاف أو مقدمات، اقتحـ مستوطنوف متطرفوف أحد المنازؿ الفمسطينية : كفاح زبوف - راـ اهلل

قرب الحـر اإلبراىيمي في قمب البمدة القديمة في الخميؿ، منتصؼ الميمة قبؿ الماضية، زاعميف أنيـ اشتروه 
 بو الفمسطيني، وعرضوا وثائؽ لـ يتسف التأكد مف صحتيا، ووزعوا الحموى في المكاف.مف صاح

أما الفمسطينيوف، في المحيط، الذيف لـ يكف ينقصيـ فقداف منزؿ آخر مف بيف عشرات المنازؿ التي استولى 
بعضيـ شكؾ في  عمييا المستوطنوف في المنطقة األكثر توترا في الضفة الغربية، فمـ يكف ليـ حوؿ وال قوة،

صحة األوراؽ، وبعضيـ راح يمعف الخائف وما سولت لو نفسو، وبعضيـ يفكر في التوجو إلى القضاء 
 اإلسرائيمي.

وىذا المشيد ليس جديدا، إنو متكرر في مناطؽ مختمفة في القدس المحتمة وبيت لحـ والخميؿ وفي شماؿ 
يسمى التسريب أي بيع األراضي والعقارات لمييود  الضفة، فقد فَقد الفمسطينيوف كثيرا مف أراضييـ عبر ما

عبر وسيط فمسطيني. وطواؿ عشرات السنيف كاف يجد الييود، فمسطينييف مستعديف لمبيع، مقابؿ مبالغ كبيرة 
وخيالية، مثمما كانوا يصطدموف بآخريف يرفضوف بيع ولو متر واحد مقابؿ مالييف الدوالرات، وكانت ىذه 

 فمسطينييف ولـ يجدوا ليا حال شافيا.مشكمة، طالما أرقت ال
وتحاوؿ السمطة بعد سنوات مف الوقوؼ عاجزة أمامو، مواجية األمر. وقاؿ غساف الخطيب، الناطؽ باسـ 

. وأضاؼ في تصريح "إف السمطة تبذؿ قصارى جيدىا عمى صعد مختمفة لمواجية التسريب"الحكومة: 
 ."الحكومة بأساليب مختمفة لوقؼ التسريبىناؾ إجراءات حثيثة تتخذىا ": "الشرؽ األوسط"لػ

 ."مف يثبت عميو األمر يحاكـ"وتالحؽ السمطة مف يثبت تورطيـ في تسريب أراض وعقارات. وقاؿ الخطيب 
وحاكمت السمطة فعال متورطيف في األمر، وحكمت عمييـ باألشغاؿ الشاقة، لعشرة أعواـ أو أكثر، حسب 

لردع اآلخريف، وكاف الفتا أف بعض المحاكمات كانت تتعمؽ بقضايا طبيعة المشاركة في البيع، في محاولة 
 عاما، ولكف مع ذلؾ فإف السمطة ما زالت تواجو مشكالت كبيرة في مالحقة المسربيف. عمرىا 

إف المشكمة األولى تتعمؽ، بسرية العممية برمتيا، إذ ينتظر ": "الشرؽ األوسط"وقالت مصادر أمنية لػ
طويمة بعد وفاة البائع أو ىربو إلى الخارج حتى يعمنوا أنيـ اشتروا األرض، والمشكمة اإلسرائيميوف سنيف 

الثانية أف بعض ىذه الصفقات تتـ في القدس وفي مناطؽ )سي(، وال سمطة لنا ىناؾ، وثالثا أف بعض 
بيـ إلى بائعي األراضي يعيشوف في الخارج ويتموف عمميات البيع والشراء مف حيث يعيشوف، وال نستطيع جم

 ."ىنا
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 //الشرق األوسط، لندن، 
 

 االحتالل يجدد االعتقال اإلداري لمنائب رمضان لممرة الرابعة 52
ذكرت مصادر في كتمة "التغيير واإلصالح" بالضفة أف محكمة االحتالؿ مددت االعتقاؿ اإلداري : الخميؿ

 توالي.لمنائب نزار رمضاف لمدة ثالثة أشير، وذلؾ لممرة الرابعة عمى ال
 //قدس برس،                                                                            

 
 الحية: من المبكر الحديث عن تعطيل المصالحة وهي بحاجة لدفعة قويةخميل  51

طيؿ أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الدكتور خميؿ الحية أنو مف المبكر الحديث عف تع غزة:
 المصالحة الفمسطينية، مبينًا في الوقت ذاتو أنيا بحاجة لدفعة قوية حتى يتـ تنفيذىا عمى أرض الواقع.

(، "أف 92/3وأكد الحية، في تصريحات صحفية أذاعيا القسـ اإلعالمي لحركة "حماس" اليـو الخميس )
العقبات"، مناشدًا حركة "فتح"  المصالحة أماميا عقبات ليست سيمة، وىي بحاجة لتكاتؼ الجيود إلزالة ىذه

وأضاؼ: "مف الممكف تشكيؿ حكومة التوافؽ التي أماميا ميمات  بالدفع بكؿ قوة باتجاه الوحدة الوطنية.
محددة لمقياـ بيا خاصة أنو تـ الحديث حوؿ اسـ رئيس الوزراء ما يجعمنا نقوؿ إنو يمكف إنجاز ممؼ 

 ، موضحًا أنو مازاؿ ىناؾ ما يمكف تعويضو.الحكومة سريعًا إذا توفرت النوايا الصادقة"
وجدد الحية حرص حركتو عمى المصالحة الوطنية الفمسطينية، مشددًا في الوقت ذاتو أف لدى حركتو رؤية 

ستراتيجية وقناعة بالوحدة الوطنية.  وا 
 22/3/2012قدس برس، 

 
 مقاومةحماس تدعو لممشاركة الفاعمة في مسيرة القدس العالمية وتجدد تمسكها بال 53

دمشؽ: دعت حركة حماس إلى المشاركة الفاعمة في مسيرة القدس العالمية، مجددة تمسكيا بالمقاومة سبيال 
 لنيؿ الحرية واستعادة الحقوؽ الوطنية.

(، أنو 3 -92واكدت الحركة في بياف ليا، وصؿ المركز الفمسطيني لإلعالـ نسخة عنو، اليوـ الخميس )
ّصييونية العنصرية واالنتياكات اإلجرامية ضد شعبنا الفمسطيني وأرضو بالرغـ مف كؿِّ المخططات ال

وممتمكاتو ومقدساتو ال تزاؿ جماىير شعبنا وقواه الحيَّة صامدة عمى أرضيا، محافظة عمى ثوابتيا، مدافعة 
 عف حقوقيا.

لتي جاءت ـ وا6291وأضافت، أنو بعد مضي ستة وثالثيف عامًا عمى انتفاضة يوـ األرض المباركة لعاـ 
رّدًا عمى التغّوؿ االستيطاني الصييوني في المثمث والجميؿ والنقب، لـ ولف يفمح االحتالؿ الصييوني في 
إخماد جذوة الصُّمود والمقاومة، ولـ يستطع تغييب الذاكرة الحيَّة لدى األجياؿ الفمسطينية  التي ستظؿ 

 دًا دفاعًا عف األرض والقدس واألقصى المبارؾ.حاضرة بقوَّة، وقادرة اليوـ كما األمس عمى أف تنتفض مجدّ 
 22/3/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 فتح: شراء بضائع المستوطنات جريمة أخالقية ووطنية 52

راـ اهلل: اعتبرت حركة فتح أف شراء بضائع المستوطنات اإلسرائيمية ىو دعـ مباشر لممستوطنيف الذيف 
 مقّدرات وحياة شعبنا، بدعـ مف حكومة بنياميف نتنياىو.يغتصبوف األرض الفمسطينية ويدمروف 
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وقاؿ المتحدث باسـ حركة فتح أسامة القواسمي، في بياف صدر عف مفوضية اإلعالـ والثقافة، 'إف شراء 
منتجات المستوطنات أو التبضع مف المركز التجاري لممستوطنيف 'راميو ليفي' الداعـ لالستيطاف في األرض 

 فة قانونية وجريمة أخالقية ووطنية بحؽ شعبنا الفمسطيني'.الفمسطينية، مخال
فشاؿ كؿ محاوالتو لبناء اقتصاد وطني، وييدؼ  وأضاؼ: 'يحاوؿ االحتالؿ كسر إرادة الشعب الفمسطيني وا 
لتكريس حالة التبعية اإلقتصادية وفرض الييمنة السياسية عبر استغالؿ أمواؿ الشعب الفمسطيني البتزاز 

 طينية'.القيادة الفمس
وأوضح القواسمي أف المطموب اآلف تبمور قناعة مطمقة عند أبناء شعبنا، بأف مقاطعة بضائع المستوطنات 
واجب وطني عمى الجميع االلتزاـ بيا، داعيا الحكومة التي تبذؿ جيودا مضنية في محاربة تمؾ البضائع، 

 زنا لدماء وتضحيات أبناء شعبنا.لزيادة مراقبتيا لألسواؽ، ومعاقبة المخالفيف الذيف ال يقيموف و 
وقاؿ إف حركة فتح ستطمؽ حممتيا الوطنية لدعـ المنتج الوطني الفمسطيني، يوـ األحد المقبؿ، مف مقر 
مفوضية التعبئة والتنظيـ لمحركة، بمشاركة االتحادات الصناعية والتجارية المختمفة والمؤسسات ذات 

 الصمة'.
 22/3/2012نية )وفا(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطي

 
 تدعو الى المشاركة بفعالية الحياء يوم االرض الوطنية الفصائل الفمسطينية والقوى 50

ليـو األرض،  31أكدت فصائؿ وقوى وفعاليات وطنية، امس، في بيانات أصدرتيا لمناسبة الذكرى الػ
 ضرورة تحقيؽ الوحدة الوطنية.

التعبئة والتنظيـ، محمود العالوؿ، عمى ضرورة أف تكوف وشدد عضو المجنة المركزية لحركة فتح، مفوض 
ىناؾ مشاركة واسعة، لتكوف انطالقة جديدة ودفعة ميمة لممقاومة الشعبية التي ىي جزء مف اإلستراتيجية 

 الوطنية.
وأوضح أف ىناؾ تحضيرات ولقاءات عدة عقدت حوؿ الفعاليات التي ستنظـ بمشاركة جميع الفصائؿ، ألف 

الفعاليات فمسطيني خالص والكؿ متقاطع عميو، مبينا أف المناسبة ميمة ألنيا تركت بصمة  القرار بشأف
واضحة في تاريخ النضاؿ الوطني، وأفشمت كؿ الجيود اإلسرائيمية في خمؽ انتماءات أخرى لجماىير شعبنا 

 في الداخؿ.
طيني، وتجسيميا بوحدة في بياف ليا، عمى نيج تنظيـ طاقات ومقدرات الشعب الفمس« فتح»وشددت حركة 

وطنية، كخيار إستراتيجي لمواجية االحتالؿ واالستيطاف، الذي ييدد الوجود الفمسطيني وثقافتو وتاريخو عمى 
شيداء يـو األرض، برىنوا لمعالـ أف لإلنساف الفمسطيني شجرة واحدة، بجذور طيبة »وجاء في البياف  أرضو.

ثبات ىويتو  واحدة، وأنو يستمد مف أرضو المقدسة قيمتو وكرامتو اإلنسانية، يناضؿ ألجؿ تحريرىا، وا 
 «.الوطنية

نياء االنقساـ بيف شطري الوطف، داعيا إلى إحياء  وشدد حزب الشعب، عمى أىمية تحقيؽ الوحدة الوطنية وا 
 ذكرى يـو األرض.

ربي في بغداد، وقالت جبية التحرير الفمسطينية: إف ذكرى يوـ األرض، يتزامف مع انعقاد مؤتمر القمة الع
 «.وىو ما يمقي عمى عاتقو الوقوؼ أماـ مسؤولياتو القومية تجاه القضية الفمسطينية
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وطالبت الجبية، القمة العربية بضرورة حماية الالجئيف الفمسطينييف في العراؽ، ووقؼ كافة االنتياكات 
مف دالالت وطنية ميمة  ودعت كافة الجماىير بالمشاركة الفاعمة في ذكرى يوـ األرض، لما ليا بحقيـ.

 دفاعا عف األرض والمقدسات.
30/3/2012الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 السيدعباس فصائل فمسطينية تحمل االحتالل المسئولية عن حياة األسير  59

غزة: حمؿ قادة فصائؿ ومسئولوف فمسطينيوف االحتالؿ اإلسرائيمي المسئولية الكاممة عف حياة األسير 
لسيد وباقي األسرى في السجوف، مناشديف المجتمع الدولي ومنظمات حقوؽ اإلنساف القسامي عباس ا

 لمتحرؾ لمجـ االحتالؿ ووقؼ انتياكاتو واستفراده باألسرى.
جاء ذلؾ خالؿ اعتصاـ أماـ مقر الصميب األحمر بمدينة غزة أمس الخميس لمتضامف مع األسير السيد، 

 الخضوع لمفحص النووي. الذي تعرض لمضرب والتعذيب في سجنو لرفضو
مف جانبو، حمَّؿ القيادي في حركة حماس إسماعيؿ رضواف االحتالؿ المسئولية الكاممة عف حياة األسير 
السيد، محذرًا مف أف أية محاولة الستيدافو أو أي أسير ستكوف لعنة تطارد االحتالؿ وستكوف المقاومة لو 

األسير السيد وباقي األسرى لرفضيـ الخضوع لمفحص وأكد أف ما أقدـ عميو االحتالؿ بحؽ  بالمرصاد.
 النووي يمثؿ إرىاًبا ومحاولة لالغتياؿ، وىي لف تمر دوف عقاب أو رد مف أجؿ وقفيا. وفؽ قولو.

ودعا المقاومة الفمسطينية ألف تضع األسرى عمى سمـ أولوياتيا، وأف تشرفيـ بصفقة أخرى في ظؿ استمرار 
 .ممارسات االحتالؿ بحؽ األسرى

بدوره، قاؿ القيادي في حركة الجياد اإلسالمي خضر حبيب "إف األسرى يواجيوف بأمعائيـ التي أصبحت 
 تشكؿ سالحيـ الوحيد ضد االحتالؿ اإلسرائيمي والسجاف وأشكاؿ العنصرية التي لـ تشيد البشرية ليا مثيؿ".

مسطيني مف أجؿ نصرة األسرى ودعا لبذؿ كافة الجيود واالنتفاضة الجماعية مف جميع أطياؼ الشعب الف
وأضاؼ "انو ليس مف العقؿ  الفمسطينييف واألسيرات والتضامف معيـ في معركة اإلضراب مف أجؿ الحرية.

بأف يتضامف البعض مع األسرى ويواجو االحتالؿ والبعض األخر يجمس في غرؼ مكيفة، مطالبًا بمشاركة 
 الجميع في مواجية انتياكات االحتالؿ لوضع حد ليا.

وأشاد بصمود األسيرات واإلرادة الفوالذية التي يتمتعف بيا في مواجية ممارسات االحتالؿ اإلسرائيمي 
 وتصميميف عمى نيؿ حريتيف واالستمرار في اإلضراب مف أجؿ ذلؾ.

 30/3/2012السبيل، عمان، 
 

 يرانإسرائيمي يتاجر مع إسنوات لكل  ثالث لمدة تقرر السجن الفعمينتنياهو  حكومة 38
وليد عوض: قررت الحكومة اسرائيمية برئاسة بنياميف نتنياىو معاقبة كؿ اسرائيمي يتاجر او يسيؿ  -ـ اهلل را

 اعواـ. 0التجارة مع ايراف بشكؿ مباشر او غير مباشر بالسجف الفعمي لمدة 
مػف اقامػة  وطرح مكتب رئيس وزراء اسرائيؿ بنياميف نتنياىو الخميس قانونا جديدا يمنػع بموجبػو االسػرائيمييف

 أي عالقة تجارية مع ايراف.
واوضحت مصادر اسرائيمية الخميس بأف ىذا القػانوف جػاء ليتنػاغـ مػع الموقػؼ الػدولي الػذي فػرض عقوبػات 
وحصػػارا اقتصػػاديا عمػػى ايػػراف، وكػػذلؾ يػػأتي منسػػجما مػػع الموقػػؼ االسػػرائيمي الػػذي يطالػػب العػػالـ بػػالتحرؾ 
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لوقػػػت فػػػاف التخوفػػػات االسػػػرائيمية لسػػػف ىػػػذا القػػػانوف جػػػاءت لمنػػػع لوقػػػؼ المشػػػروع النػػػووي االيرانػػػي، وبػػػنفس ا
 وصوؿ التكنولوجيا المستخدمة في الصناعات النووية لطيراف.

ومف جيتو ذكر الموقع االلكتروني لصحيفة 'ىآرتس' االسرائيمية الخمػيس بػأف القػانوف مػنح فتػرة زمنيػة لثالثػة 
 .ارية ميما كانت مع جيات ايرانية لقطعياشيور لكافة االسرائيمييف الذيف يقيموف عالقات تج

 28/2/3853القدس العربي، لندن، 

 
 ألسوأ السيناريوهات المتوقعة في ذكرى يوم األرض باالستعدادلجيش اإلسرائيمي باراك يأمر ا 35

اصػػدر وزيػػر الػػدفاع االسػػرائيمي إييػػود بػػاراؾ مسػػاء االربعػػاء تعميماتػػو لمجػػيش اإلسػػرائيمي والمنظومػػة األمنيػػة 
سػػرائيمية، لالسػػتعداد ألسػػوأ السػػيناريوىات المتوقعػػة فػػي ذكػػرى يػػـو األرض، ومسػػيرة القػػدس العالميػػة التػػي اإل

 تنطمؽ اليـو الجمعة مف دوؿ الطوؽ باتجاه فمسطيف.
وذكػػػر موقػػػع 'ولػػػال' اإلخبػػػاري اإلسػػػرائيمي أف بػػػاراؾ أجػػػرى خػػػالؿ األيػػػاـ الماضػػػية سمسػػػمة مػػػف جمسػػػات تقػػػدير 

الشخصػيات الرفيعػة فػي الجػيش والشػرطة االسػرائيمية، والمنظومػة األمنيػة، وذلػؾ الموقؼ، بمشاركة عػدد مػف 
 في إطار االستعدادات والتجييزات لتبعات يـو األرض.

وأوضػػػح الموقػػػع أف بػػػارؾ أمػػػر الجػػػيش االسػػػرائيمي وبػػػاقي األجيػػػزة األمنيػػػة، لالسػػػتعداد ألسػػػوأ السػػػيناريوىات 
التوقعػػات التػػي نشػػرتيا أجيػػزة االسػػتخبارات اإلسػػرائيمية،  المتوقعػػة فػػي ذكػػرى يػػـو األرض، وذلػػؾ بػػالرغـ مػػف

 والتي تشير إلى إحتماؿ عدـ حدوث صدامات بيف الجيش اإلسرائيمي والمتظاىريف في المناطؽ الحدودية.
وأشار الموقع إلى أف الجيش اإلسرائيمي سيتابع شػبكات التواصػؿ االجتمػاعي والقنػوات اإلعالميػة الفمسػطينية 

 لفحص مدى جدية الشارع الفمسطيني في الخروج في المظاىرات. في يـو األرض،
 28/2/3853القدس العربي، لندن، 
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تؿ أبيب: أكدت نتائج استطالع رأي نشر في تؿ أبيػب، أمػس، أف فػوز الجنػراؿ شػاؤوؿ موفػاز برئاسػة حػزب 
المعػػػػارض، ال يػػػػؤثر عمػػػػى مكانػػػػة حكومػػػػة بنيػػػػاميف نتنيػػػػاىو واسػػػػتقرارىا، لكنػػػػو يفػػػػتح الطريػػػػؽ أمػػػػاـ « كػػػػديما»

 سيناريوىات جديدة في الخريطة الحزبية، تعارض مصمحة نتنياىو وتسحب مف ائتالفو بعض الشركاء.
يمح، ونشػرتو صػحيفة برئاسة الخبيرة الدكتورة مينػا تسػ« داحاؼ»وجاء في استطالع الرأي، الذي أجراه معيد 

لػػـ يغيػػر شػػيئا فػػي فػػرص نتنيػػاىو، ولػػـ « كػػديما»يػػديعوت أحرونػػوت، أمػػس، أف فػػوز شػػاؤوؿ موفػػاز برئاسػػة »
يتمخض عف رفع التأييد ليذا الحزب، ولكنو يقوي حزب العمػؿ برئاسػة شػيمي يحيمػوفيتش. ويفػتح البػاب أمػاـ 

ائير لبيػد، الكاتػب الصػحافي والمػذيع التمفزيػوني تسيبي ليفني لكي تنشئ حزبا مع قوى ليبراليػة أخػرى بقيػادة يػ
 ويغري أوساطا كثيرة في األحزاب األخرى.« كديما»الذي يحظى بشعبية كبيرة بيف اإلسرائيمييف، الذي ييدد 

برئاسة موفاز سيفوز فقط « كديما»وأشارت نتائج االستطالع إلى أنو في حاؿ أجريت االنتخابات اليوـ، فإف 
مقعػدا(، بينمػا يحصػؿ الميكػود برئاسػة نتنيػاىو  12خابات الكنيسػت القادمػة )يوجػد لػو اليػـو مقعدا في انت 21بػ

مقعػػدا(، مقابػػؿ ازديػػاد قػػوة حػػزب العمػػؿ برئاسػػة شػػيمي يحيمػػوفيتش بثمػػث عػػدد  12مقعػػدا )لػػو اليػػـو  12عمػػى 
ينمػػا مقعػػدا، ب 21مقعػػدا. وأظيػػر االسػػتطالع أف يػػائير لبيػػد سيحصػػؿ عمػػى  22المقاعػػد حيػػث يحصػػؿ عمػػى 
 مقعدا فقط. 20تتراجع قوة حزب ليبرماف لػ
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مقعػػدا،  25فػػي المقابػػؿ، بػػّيف االسػػتطالع أنػػو فػػي حػػاؿ انضػػماـ ليفنػػي ليػػائير لبيػػد، سيحصػػؿ الحػػزب عمػػى 
 مقعدا. 22مقعدا، أما حزب العمؿ فيحصؿ عمى  12ويتراجع الميكود عندىا إلى 

رائيمية، يتضػػػح أف انسػػػػحاب ليفنػػػػي مػػػػف وعنػػػد حسػػػػاب التغيػػػػرات فػػػي المقاعػػػػد داخػػػػؿ صػػػفوؼ األحػػػػزاب اإلسػػػػ
اليػـو « كػديما»مقاعػد برلمانيػة مػف حػزب  2، وانضماميا إلػى لبيػد يعنػي عمميػا وفػي المجمػؿ انتقػاؿ «كديما»

 .إلى حزبي العمؿ ولبيد
 28/2/3853الشرق األوسط، لندن، 

 
 ومةسفير إسرائيمى سابق: األوضاع فى سيناء ستزداد سوءًا بعد تشكيل اإلسالميين لمحك 32

قاؿ السفير اإلسرائيمى األسبؽ فى مصر زفى مازؿ، إف تؿ أبيب تراقب بقمؽ متنامى تحػوؿ : ريـ عبد الحميد
شبو جزيرة سيناء إلى أرض ال يسودىا القانوف والتى يتـ استخداميا مف جانب حماس والمنظمػات الجياديػة، 

 فى مصر. وتوقع أف يزداد األمر سوءا مع تشكيؿ اإلسالمييف لمحكومة الجديدة
ألػؼ بػدوى يعيشػوف فػى شػبو  033وأوضح مازؿ فػى مقالػو بصػحيفة جيػروزاليـ بوسػت اإلسػرائيمية، إف ىنػاؾ 

جزيػػرة سػػيناء الشاسػػعة التػػى تمثػػؿ مسػػاحتيا ثالثػػة أضػػعاؼ مسػػاحة إسػػرائيؿ، وأكثػػر مػػف ربػػع البػػدو ال يزالػػوف 
ة، وطالمػا وجػدت مصػر صػعوبة رحؿ، وسيناء منطقة وعرة صعب الوصوؿ إلييا وأغمبيا جباؿ وصحراء بري

 متزايدة فى الحفاظ عمى سمطتيا ىناؾ.
وخػػػػتـ مػػػػازؿ مقالػػػػو بػػػػالقوؿ إف إسػػػػرائيؿ تراقػػػػب بقمػػػػؽ متنػػػػامى تحػػػػوؿ سػػػػيناء إلػػػػى منطقػػػػة ال يسػػػػودىا القػػػػانوف 
تسػػتخدميا حمػػاس والجماعػػات الجياديػػة األخػػرى لمتخطػػيط وتنفيػػد ىجمػػات عمػػى الحػػدود الجنوبيػػة إلسػػرائيؿ، 

سػػوءا عنػػدما يشػػكؿ اإلسػػالميوف الحكومػػة القادمػػة، فػػاإلخواف يقولػػوف اآلف إنيػػـ يريػػدوف فػػتح وسػػيزداد األمػػر 
الحدود بيف مصر وغزة، واآلف ال يممؾ البرلماف السمطة لتنفيذ إرادتو، وال أحد يعرؼ ماذا سيحدث عندما يتـ 

 انتخاب رئيس جديد وعندما تؤدى الحكومة الجديدة اليميف ويعود الجيش إلى ثكناتو.
 39/2/3853اليوم السابع، مصر، 

 
 بالضفة لمواجهة مظاهرات "يوم األرض"  السمطةمع أجهزة  سرائيمي ينسق أمنياالجيش اإل 32

كشفت مصادر صييونية مطمعة أف الجيش الصييوني قاـ برفع درجات التنسيؽ األمني مػع األجيػزة األمنيػة 
اجز الصػييونية فػي مختمػؼ منػاطؽ الضػفة الغربيػة التابعة لمسمطة الفمسطينية بالضػفة الغربيػة، وتكثيػؼ الحػو 

وذلؾ تحسًبا لمظاىرات "يوـ األرض" و"مسيرة القدس العالمية"، الفتًة إلى أف الجيش ُيتابع شػبكات "التواصػؿ 
االجتمػػاعي" والقنػػوات اإلعالميػػة الفمسػػطينية فػػي "يػػوـ األرض" لفحػػص مػػدى "جدّيػػة" الشػػارع الفمسػػطيني فػػي 

وفي سياؽ متصػؿ، أعربػت األجيػزة األمنيػة الصػييونية المختمفػة، عػف مخاوفيػا مػف  الخروج في المظاىرات.
، والقػدس والضػفة وقطػاع غػزة، وعمػى 62احتماؿ وقوع اشتباكات ومواجيات في المسػجد األقصػى، وأراضػي 

الحػػدود مػػع لبنػػاف وسػػورية واألردف، مشػػيرًة إلػػى أف الشػػرطة الصػػييونية ستضػػاعؼ مػػف تواجػػدىا فػػي القػػدس 
ذاة البمدات العربية في الجميؿ والمثمث والنقب والبمدات الدرزية في الجوالف، إلى جانب قػوات مضػاعفة وبمحا

قػػرب المعػػابر والحػػواجز فػػي الضػػفة والقطػػاع، وقػػوات ضػػخمة مػػف الجػػيش عمػػى طػػوؿ الشػػريط الحػػدودي مػػع 
 لبناف وسوريا. 

  39/2/3853، المركز الفمسطيني لإلعالم
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 د عالقتها مع مصر خالل المرحمة المقبمة لضبط سيناء أمنيًا محممون: "إسرائيل" ستوطّ  31
رأى خبراء ومحمموف متخصصػوف فػي الشػؤوف الصػييونية بػأّف الكيػاف الصػييوني سػيعطي أولويػة لمبحػث فػي 
قضية سيناء في المرحمة الُمقبمة، عمى اعتبار أنو يرى فييا المنطقة األسيؿ لتنفيذ عمميػات عسػكرية، الفتػيف 

كياف سيقوـ بالحديث بشكؿ رسمي مع مصر بعد استقرار أوضاعيا عػف التعػاوف المشػترؾ، وأىميػة إلى أّف ال
حماية الحدود، السترجاع األمف المفقود في سيناء. وأوضح المحمموف أف الكياف ييدؼ مف تمؾ األخبار التي 

مػى مصػر لزيػادة يسردىا بشكؿ مستمر حوؿ النشاطات اإلرىابية وتيريػب األسػمحة فػي سػيناء إلػى الضػغط ع
المراقبػة األمنيػػة والتحصػيف فػػي سػػيناء، متػوقعيف أف ال يخػػوض الكيػػاف أي حػرب مػػع قطػػاع غػزة قبػػؿ ضػػماف 

 حدوث االستقرار األمني والعسكري في سيناء، والسيطرة عمييا خالؿ السمـ والحرب. 
 موقع المجد األمني، غزة 

 39/2/3853(، 3182مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية، العدد )

 
 

   3852 إلى ربيع العام تيران تأجمإل ة "إسرائيل": ضرب"هآرتس" 33
االسػرائيمية الػى اف الشػكر الػذي أبػداه وزيػر الػدفاع االسػرائيمي اييػود « ىآرتس»خمصت صحيفة : عمي حيدر

بػػاراؾ لػػالدارة االميركيػػػة عمػػى دعميػػػا لمنظومػػات االعتػػػراض الصػػاروخي، يكشػػػؼ مػػف ناحيػػػة عمميػػة، وغيػػػر 
ية، عػػػف اف تػػػؿ ابيػػػب تنازلػػػت عػػػف مناورتيػػػا بالعمػػػؿ وحػػػدىا ضػػػد ايػػػراف بػػػدوف اذف مسػػػبؽ مػػػف الواليػػػات رسػػػم

 .1320المتحدة، وأكدت أف اي ضربة قد تأجمت الى ربيع العاـ 
الى اف الرئيس االميركػي بػاراؾ اوبامػا، يمكنػو اف يقػدـ نفسػو درعػًا واقيػة عػف اسػرائيؿ فػي « ىآرتس»اشارت و 

يرانيػػػػة، وخصوصػػػػًا أنػػػػو فػػػػي نيايػػػػة شػػػػير تشػػػػريف االوؿ المقبػػػػؿ، اي قبػػػػؿ اسػػػػبوع مػػػػف مواجيػػػػة الصػػػػواريخ اال
 االنتخابات الرئاسية االميركية.

في سياؽ متصؿ، سرَّبت االدارة االميركية تقريػرًا يكشػؼ عػف محدوديػة القػدرة االسػرائيمية عمػى إلحػاؽ اضػرار 
يات المتحدة، اذ حذر تقرير صادر عف مركز جوىرية بالبرنامج النووي االيراني، مف دوف دعـ ومشاركة الوال

ابحاث الكونغرس مف أف توجيو ضربة اسرائيمية اليراف لف يتمكف مف عرقمة البرنػامج النػووي ألكثػر مػف سػتة 
عف مسؤوؿ اميركي رفيع المسػتوى قولػو لمبػاحثيف فػي الكػونغرس أف أي ىجػـو « ىآرتس»اشير فقط. ونقمت 

د المركزيػػة سػػيقمؿ مػػف المػػدة الزمنيػػة الالزمػػة الصػػالح المنشػػآت النوويػػة ال يضػػرب منشػػآت انتػػاج اجيػػزة الطػػر 
 الى اف تؿ ابيب وواشنطف ال تعرفاف كؿ مواقع ىذه المنشآت.« ىآرتس»االيرانية. وأشارت 

 28/2/3853االخبار، بيروت، 

 
 ترتعد من الزيادة السكانية المصرية "إسرائيل" :إسرائيمي يرر تق 32

التقػػػارير اإلسػػػرائيمية الميمػػػة عػػػف األوضػػػاع فػػػي مصػػػر وضػػػع الخبيػػػر والمحمػػػؿ فػػػي واحػػػدة مػػػف : معتػػػز أحمػػػد
تقريػػرا مصػػغرا عػػف األوضػػاع فػػي مصػػر فػػي ظػػؿ مػػا أسػػماه بأزمػػة « مػػاتي زوىػػار»السياسػػي فػػي التمفزيػػوف 

 .سمبيا وبقوة عمى مسارات التنمية المصرية والذي سيؤثراالنفجار السكاني، 
ذي نشػػػره موقػػػع التمفزيػػػوف بػػػالمغتيف العبريػػػة والعربيػػػة إلػػػى أنػػػو ووفقػػػا ويشػػػير زوىػػػار فػػػي بدايػػػة ىػػػذا التقريػػػر الػػػ

 لإلحصاءات الرسمية فإف عدد سكاف مصر بمغ بداية العاـ الجاري أكثر مف واحد وثمانيف مميوف نسمة.
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إلػى  2253عشػرة ماليػيف نسػمة، غيػر أنػو وصػؿ ببمػوغ عػاـ  2233ويذكر أف تعداد مصر كػاف فػي بػدايات 
يقوؿ زوىار إنو ومنػذ ذلػؾ الحػيف تضػاعؼ ىػذا العػدد سػت مػرات. ومػف المتوقػع أف يصػبح عشريف مميونا. و 

 في غضوف الربع قرف القادـ مئة وثالثة وعشريف مميونا.
ويشير زوىار إلى أف نسبة التكاثر السكاني في مصر تفوؽ بكثير مواردىا وقدراتيا االقتصادية، األمر الذي 

 بة عائقا رئيسيا يقؼ بوجو تقدـ مصر ونموىا االقتصادي واالجتماعي.دفع بالخبراء إلى اعتبار ىذه النس
ويستبعد زوىار فػي نيايػة الدراسػة أف تػنجح مصػر فػي التصػدي لمزيػادة السػكانية، مشػيرًا إلػى أف تػولي حػزب 
 الحرية والعدالة السمطة بػالبالد سػيؤدي إلػى تحريمػو دعػاوى تنظػيـ األسػرة باعتبارىػا ال تتفػؽ مػع اإلسػالـ، مػا
دفعو إلى التحذير مف الزيادات السكانية المصرية التي مف الممكف أف تؤثر سمبيا عمى إسرائيؿ في أي وقػت 

 بالمستقبؿ.
 28/2/3853العرب، الدوحة، 

 
 مخطط نقل قواعد االستخبارات العسكرية إلى النقب يقتمع قرى عربية"إسرائيل":  30

سػكرية ضػخمة فػي منطقػة بئػر السػبع وذلػؾ بيػدؼ أودعت سمطات التخطيط مػؤخًرا مخطًطػا إلقامػة قاعػدة ع
نقؿ قواعد االستخبارات العسكرية مف المنػاطؽ السػكنية المكتظػة فػي مركػز الػبالد وتجميعيػا فػي ىػذه القاعػدة 

 التي سيطمؽ عمييا اسـ "مجمع االستخبارات".
قػرى العربيػة المقيػة وأـ وبحسب المخطط، ستقاـ القاعدة الجديدة في المنطقػة الواقعػة بػيف مدينػة بئػر السػبع وال

ألػػؼ  433آالؼ دونػػـ، وتشػػمؿ مبػػاف بمسػػاحة أكثػػر مػػف  5بطػػيف. وسػػتمتد القاعػػدة العسػػكرية عمػػى أكثػػر مػػف 
أف بعض ىذه القرى قائـ قبؿ قياـ دولة إسرائيؿ وبعضيا اآلخر أقػيـ فػي بدايػة الخمسػينيات  حيثمتر مربع. 

 إلى ىذه المنطقة. بعد أف اقتمع أىميا مف قراىـ األصمية وتـ تيجيرىـ 
 وتقػػع فػػي محػػيط المنطقػػة المعػػدة إلقامػػة القاعػػدة العسػػكرية العديػػد مػػف القػػرى غيػػر المعتػػرؼ بيػػا التػػي يصػػؿ 

 
آالؼ نسمة، ألفاف منيـ يسكنوف داخؿ المنطقة المعدة إلقامة القاعدة العسكرية، وبالتالي  2عدد سكانيا إلى 

 ترحيميـ مف بيوتيـ واقتالع قراىـ. فإف المصادقة عمى المخطط ستؤدي بالضرورة إلى 
 39/2/3853، 20عرب 

 
 غالء ضد ال % من اإلسرائيميين يؤيدون استئناف االحتجاجات 08: ستطالع "ذي ماركر"إ 39

%  23أظير استطالع لمرأي نشرتو صحيفة "ذي ماركر" االقتصادية التابعة لصحيفة "ىػآرتس" أف : الناصرة
ممة االحتجاجات الشعبية عمى غالء األسعار، وىي الحممة التي انطمقػت مف اإلسرائيمييف يؤيدوف استئناؼ ح

 وانطفأت في الصيؼ الماضي، وىذا عمى ضوء غالء أسعار الوقود والكيرباء ومواد غذائية أساسية.
 28/2/3853الغد، عّمان، 

 
 تكرم إرهابيين اغتاال مسؤوال بريطانيا "إسرائيل" 28

لمحتمػػة، مراسػػيـ إحيػػاء ذكػػرى اإلرىػػابييف الييػػودييف إليػػاىو حكػػيـ جػػرت أمػػس الخمػػيس فػػي القػػدس ا: الناصػػرة
ليػػاىو تسػػوري مػػف عصػػابة الميحػػي الصػػييونية المػػذيف اغتػػاال فػػي العػػاـ  المػػورد البريطػػاني مػػويف فػػي  2266وا 

 مصر، بإيعاز مف اإلرىابي يتسحاؽ شامير، بزعـ أنو عرقؿ وصوؿ الييود إلى فمسطيف.

 28/2/3853الغد، عّمان، 
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 "إسرائيل" ستهاجم إيران من قواعد قتالية في اذربيجان: بات عسكرية صهيونيةتسري 25

كشفت محافؿ عسكرية صييونية أّف "الواليػات المتحػدة تخشػى مػف قيػاـ "إسػرائيؿ" بتوجيػو ضػربة إليػراف عبػر 
واعػػد قواعػػد عسػػكرية سػػوفيتية سػػابقة فييػػا، واسػػتخداـ الق 6االنطػػالؽ مػػف أذربيجػػاف المجػػاورة ليػػا، واسػػتخداـ 

لتزويد المقاتالت الحربية الصييونية بالوقود، خصوصًا في ظػؿ تعزيػز العالقػات والتعػاوف األمنػي والعسػكري 
بينيمػػا". ولفتػػت المحافػػؿ إلػػى أّف "إسػػرائيؿ" تعتػػـز تزويػػد أذربيجػػاف بطػػائرات بػػدوف طيػػار بقيمػػة مميػػار ونصػػؼ 

يرانيػػة، مشػػيرة إلػػى أّف توجيػػو ضػػربة صػػييونية المميػػار دوالر، اسػػتعدادًا لشػػف ىجػػوـ عمػػى المنشػػآت النوويػػة اإل
إليراف قد يعرقؿ مشروعيا النووي لفترة ال تزيد عف نصؼ عاـ، موضحًة أّنو مف المحتمؿ جدًا أف تتمكف مف 

 إعادة بناء أو تغيير المنشآت الموجودة عندىا إلنتاج أجيزة الطرد المركزية الالزمة لتخصيب اليورانيوـ. 
 مة المركز(القناة الثانية )ترج

 39/2/3853(، 3182مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية، العدد )

 
  "يوم األرض" لـ 23الذكرى  في الداخل والشتات يحيون اليوم الفمسطينيون 23

، الذكرى السادسة والثالثيف لػ: أ ش أ -أ ؼ ب يـو »يحيي الفمسطينيوف في الداخؿ والشتات، اليـو
، بمشاركة «المسيرة العالمية لمزحؼ نحو القدس»عاـ زخمًا إضافيًا عبر تنظيـ ، الذي يكتسب ىذا ال«األرض

 مؤسسة ومنظمة حوؿ العالـ. 233أكثر مف 
والتنديد بالسياسات « يوـ األرض»مؤسسة ومنظمة استعدادىا إلحياء ذكرى  233أعمنت أكثر مف و 

امة جدار الفصؿ العنصري وبناء اإلسرائيمية الممنيجة البتالع األراضي وتيويدىا واالستمرار في إق
المستوطنات وتجاىؿ القرارات الدولية التي كاف آخرىا ما صدر عف مجمس حقوؽ اإلنساف التابع لألمـ 

 المتحدة.
المجنة الوطنية لمسيرة »التي تنظميا « مسيرة القدس»وفي لبناف يشارؾ الفمسطينيوف والمبنانيوف اليوـ في 

دولة أجنبية  46ناشطًا دوليًا حضروا مف  153بمشاركة نحو « األرضيوـ »لمناسبة « القدس العالمية
« الشقيؼ»وعربية لممشاركة في المسيرة التي تنطمؽ مف المخيمات الفمسطينية في بيروت والجنوب إلى قمعة 

 في قضاء النبطية.
صـ عالمية تظاىرات ستجري في عوا»وقاؿ عضو المجنة التنفيذية لمسيرة القدس العالمية سعيد يقيف إف 
ستجري مسيرات مف »وأضاؼ انو «. تضامنا مع الشعب الفمسطيني وضد تيويد مدينة القدس واالستيطاف
ىذه الفعاليات وىذا »وأكد يقيف اف «. دوؿ عربية أما في سوريا فستكوف داخمية وستتخمميا خطابات تضامنية

لدولي ومنظمات األمـ المتحدة في الحراؾ العالمي جاءت كرسالة وصرخة مف الشعب الفمسطيني لممجتمع ا
ظؿ غياب تسوية سياسية مقنعة لمشعب الفمسطيني وبعدما أفشمت إسرائيؿ باستيطانيا والجدار كؿ اإلمكانات 

 «.السياسية والجغرافية ألية تسوية
أنيا ستحيي الذكرى السادسة والثالثيف ليوـ األرض  2262وأعمنت لجنة المتابعة العربية في أراضي العاـ 

بمسيرتيف مركزيتيف تختتماف بميرجانيف « المسيرة العالمية لمناىضة تيويد القدس»الجمعة تحت شعار 
أحدىما في منطقة دير حنا في الجميؿ والثانية في النقب. كما دعت إلى المشاركة في مسيرات مختمفة في 

 مدينة القدس المحتمة وعدد مف المدف الفمسطينية.
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، أعمنت المجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطاف عف مسيرتيف ستنطمقاف نحو وفي الضفة الغربية المحتمة
القدس، موضحة أف المسيرة األولى ستنطمؽ مف مدينة راـ اهلل باتجاه معبر قمنديا، والثانية مف مدينة بيت 

 «.ايريز»لحـ باتجاه معبر قبة راحيؿ. كما ستنظـ مسيرة مف مدينة غزة باتجاه حاجز 
 28/2/3853، بيروتالسفير، 

 
 سنوات لغزة ثالثالشمبي تعمق اضرابها عن الطعام مقابل إبعادها  هناء األسيرة 22

أعمنت المعتقمة الفمسطينية في السجوف االسرائيمية ىناء شمبي تعميؽ اضرابيا عف : ا ؼ ب -راـ اهلل 
 ى قراقع مساء أمس.يوما، كما اعمف وزير شؤوف االسرى الفمسطينييف عيس 60الطعاـ الذي بدأتو قبؿ 

ىناء شمبي وافقت عمى وقؼ اضرابيا عف الطعاـ اثر اتفاؽ مع السمطات االسرائيمية »وقاؿ الوزير اف 
ممارسة ضغط نفسي »واعمف قراقع ادانتو لالبعاد، متيما المخابرات االسرائيمية بػ  «.يقضي بابعادىا الى غزة

 «.عمى االسيرة ىناء، خاصة بعد تردي حالتيا الصحية
بالنسبة لنا نحف نديف عممية االبعاد، مع االحتراـ لرغبة ىناء، ونعتبر ما مورس بحؽ ىناء يرتقي الى »وقاؿ 

 «.جريمة حرب، خاصة في ظؿ استغالؿ حالتيا الصحية مف قبؿ المخابرات االسرائيمية
وضعيا وكانت ىناء شمبي بدأت اضرابا عف الطعاـ في السادس عشر مف شباط الماضي، احتجاجا عمى 

 قيد االعتقاؿ االداري لمدة شيور، واحتجاجا عمى تعرضيا لمضرب عند اعتقاليا مف منزليا.
وبحسب نادي االسير الفمسطيني، فانو سيتـ ابعاد ىناء شمبي الى غزة لفترة ثالثة اعواـ، مؤكدا موافقة ىناء 

  فقت مكرىة عمى ىذا االبعاد.شمبي عمى انياء اضرابيا عف الطعاـ وابعادىا الى غزة، معتبرا اف ىناء وا

 «.وافقت مكرىة وىي عمى فراش المرض اف تحيا في نصؼ الوطف في غزة»وقاؿ النادي في بياف اف ىناء 
 28/2/3853، الدستور، عّمان

 
 الخندقجيأماني االحتالل يفرج عن األسيرة  22

بة عف الطعاـ في ، عف األسيرة المضر 1321-0-12أفرجت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي مساء الخميس 
 أياـ.  23سجوف االحتالؿ أماني الخندقجي مف نابمس، بعد إضراب متواصؿ عف الطعاـ منذ 

وكانت األسيرة الخندقجي أضربت عف الطعاـ منذ يـو اعتقاليا مف منزليا بمدينة نابمس، في ساعة مبكرة 
يا أف أمف االحتالؿ وجو ليا مف فجر الثالثاء قبؿ الماضي. وقالت الخندقجي في حديث سابؽ لحقوقييف ل

اتيامات بإدارة صفحة عمى موقع التواصؿ االجتماعي "فيس بوؾ"، مؤكدة أنيا رفضت التيمة وأصرت عمى 
 أف الصفحة مبادرة شخصية لمتعبير عف رأييا. 

 39/2/3853، فمسطين أون الين
 

 سير خالد إغباريةاألسمطات االحتالل تفرج عن  21
عف األسير الفمسطيني، خالد  (12/0مطات االحتالؿ صباح اليوـ الخميس )أفرجت س :توفيؽ عبد الفتاح

 سنوات. 2بعد اعتقاؿ داـ  62عبد إغبارية مف قرية عارة شماؿ فمسطيف المحتمة عاـ 
بعد اتيامو بنقؿ فدائي فمسطيني قاـ بتفجير نفسو في مطعـ  1330اعتقؿ عاـ  وكاف األسير إغبارية، 
 ى مقتؿ عدد مف المستوطنيف اإلسرائيمييف.بمدينة نتانيا، ما أدى إل

 39/2/3853، 20عرب 
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  3853 وحدة استيطانية مطمع 5081دونما وأقر بناء  2333العالقات الدولية: االحتالل صادر دائرة  23

رصدت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير، في تقريرىا الشيري، اليـو  -وفا 1321-0-12راـ اهلل 
وذكر  ليـو األرض، أبرز االنتياكات اإلسرائيمية منذ مطمع العاـ الجاري. 04بة الذكرى الػالخميس، بمناس

( دونما، وصادقت عمى 0414التقرير أف قوات االحتالؿ استولت خالؿ الثالثة شيور الماضية عمى) 
 ( فمسطينيا.05( شجرة، وقتمت)1622( وحدة استيطانية جديدة، واقتمعت) 2235بناء)

اكات بحؽ األسرى ذكر التقرير أف جيش االحتالؿ اعتقؿ خالؿ الثمث األوؿ مف العاـ الجاري وحوؿ االنتي
( مواطنا. فيما شيدت ىذه الفترة أطوؿ إضراب عف الطعاـ في سجوف االحتالؿ، حيث انيي األسير 222)

الشمبي  ( يوما متتالية، فيما تواصؿ األسيرة ىناء44خضر عدناف إضرابو عف الطعاـ الذي استمر لػ) 
( أسيرا لإلضراب، وال تزاؿ سمطات السجوف تصعد  15(، وانضماـ )66إضرابا مفتوحا عف الطعاـ لميوـ الػ)
 مف إجراءاتيا القمعية بحؽ األسرى.

 39/2/3853، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(
 

 األقصىالمسجد االحتالل يفرض قيوًدا عمى دخول المصمين إلى  22
فرض قوات االحتالؿ الصييوني قيوًدا عمى دخوؿ المصميف إلى المسجد األقصى المبارؾ ألداء ت: الناصرة

 صالة الجمعة، وذلؾ بزعـ خشية اندالع مواجيات عقب الصالة.
وأعمنت الناطقة بمساف شرطة االحتالؿ، مساء الخميس، أنو في أعقاب جمسة تقييـ الوضع التي أجريت 

نراؿ نيسو شاحـ؛ تقرر تحديد أعمار المصميف الذيف سيسمح ليـ بالدخوؿ لمحـر مساًء بإشراؼ قائد المواء الج
ونوىت إلى أف قوات  القدسي، حيث سيمنع الرجاؿ ممف ىـ دوف األربعيف عاًما مف حاممي اليوية الزرقاء.

بمدة معززة مف شرطة االحتالؿ سوؼ تقـو باالنتشار منذ ساعات الصباح الباكر في القدس الشرقية وأزقة ال
القديمة والقرى واألحياء المجاورة وعمى محور الطرقات المؤدية والمعابر المحيطة، وذلؾ تحسًبا النطالؽ 

 مسيرات فمسطينية في ذكرى "يـو األرض" التي تتزامف مع فعاليات مسيرة القدس العالمية.
 39/2/3853، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 بذكرى يوم االرضا فعاليات في سوري : ال، بيروت"األخبار" 20

كنظرائيـ في مسيرات تحمؿ « يـو األرض»وف في سوريا لف يحيوا يالالجئوف الفمسطين: أنس زرزر -دمشؽ
، وذلؾ بسبب خصوصية الوضع السوري ولعدـ تكرار األحداث المأساوية «الزحؼ نحو القدس»شعار 
 .العاـ الماضي« النكبة»و« النكسة»ليومي 

 28/2/3853، ، بيروتاألخبار
 

 مفتي القدس: االوضاع في مدينة القدس صعبة وخطيرة عمى كل المستويات 29
اكد الشيخ محمد حسيف مفتي القدس والديار الفمسطينية خطيب المسجد االقصى  :كامؿ ابراىيـ -القدس 

المبارؾ اف الدور السياسي الذي يمعبو الممؾ عبد اهلل الثاني بدعـ القضية الفمسطينية ىو دعـ غير محدود 
مشيرا الى اف الممؾ دائما يقؼ بجانب الحؽ الفمسطيني والقضايا التي تيـ الفمسطينييف في عودتيـ الى 



 
 
 

 

 

           35ص                                    3213العدد:                28/2/3853 الجمعة التاريخ:

اف « الراي»وقاؿ في تصريحات خاصة ب  ارضيـ واقامة دولتيـ وفي كؿ ما يتعمؽ بالثوابت الفمسطينية.
 عمى وجو الخصوص.الدور االردني مشكور ومحمود في ىذه الظروؼ المحدقة بالقدس والمسجد االقصى 

ووصؼ مفتي القدس االوضاع في مدينة القدس بانيا صعبة وخطيرة عمى كؿ المستويات وقاؿ اف ىناؾ 
احالال واضحا لممستوطنيف مكاف المواطف المقدسي مؤكدا وجود اجراءات تعسفية شديدة جدا تمارس ضد 

وبالتالي المواطف والمدينة المقدسة  المواطف المقدسي باف يخمي ارضو او بيتو جراء الضغوطات االسرائيمية
 بحاجة الى دعـ حقيقي معنوي ومادي مف قبؿ ابناء االمتيف العربية واالسالمية.

مف ناحية ثانية اعرب الشيخ حسيف عف اممو اف تخرج القمة العربية في بغداد بنتائج ايجابية وعممية تطبؽ 
قضايا االمة العربية وقاؿ نحف سئمنا مف عمى ارض الواقع بخصوص القضية الفمسطينية والقدس ولكؿ 

 البيانات التي ال تترجـ الى افعاؿ عمى االرض.
 28/2/3853، الرأي، عّمان

 
 معاناة المؤسسات التعميمية الفمسطينية تحت وطأة االحتالل اإلسرائيميالقدس:  28

بفعؿ اإلجراءات  تعاني المؤسسات التعميمية في ضواحي مدينة القدس مف ظروؼ بالغة التعقيد والصعوبة
اإلسرائيمية في ىذه المناطؽ، فضواحي القدس تقع في غالبيتيا تحت السيطرة اإلسرائيمية إال أف إدارة التعميـ 

 فييا تتبع لمسمطة الفمسطينية، ما يمنع تطوير الواقع التعميمي في ىذه المناطؽ.
معزولة عف بعضيا، زاد الوضع  وبعد بناء جدار العزؿ والذي قسـ مناطؽ ضواحي القدس إلى خمسة أقساـ

 تعقيًدا، حيث تتعرض مدارس ضواحي القدس النتياكات إسرائيمية كثيرة تعرقؿ المسيرة التعميمية
ويواجو المدرسوف والتالميذ صعوبات في التنقؿ بسبب الحواجز العسكرية، باإلضافة إلى االعتداءات عمى 

 في المناطؽ البدوية ميددة باليدـ واإلزالة.المدارس، كما أف ىناؾ العديد مف المدارس تحديًدا 
 39/2/3853روسيا اليوم، 

 
 لحسم الصراع عمى األرض الفمسطينية "إسرائيل"النقب .. معركة  25

، قضية فمسطيف األولى، إذ أف الحديث يجري عف تنفيذ احد : حسف مواسي تعتبر قضية النقب العربي اليـو
ألؼ دونـ مف أىالي النقب  233يقضي بسمب  الذي"برافر" اكبر مخطط لتشريد وتيجير فمسطينييف مخطط 

وكاف مركز "إعالـ" ومركز "عدالة الحقوقي" نظـ في اآلونة االخيرة  قرية عربية غير معترؼ بيا. 05وىدـ 
جولة ميدانية إلى القرى العربية المستيدفة والميددة باليدـ، والتعرؼ عف كثب عمى معاناة السكاف واالطالع 

 ت اقتالعيـ مف أرضيـ وتشريدىـ.عمى مخططا
ويقوؿ مدير مشروع "عدالة" في النقب الباحث في الجغرافيا السياسية المحاضر ثابت أبو رأس: "إف مخطط 
"برافر" ىو تزوير لمتاريخ والحقائؽ، خصوصا وأف البدو كانوا يممكوف نحو ثالثة مالييف ونصؼ المميوف 

 مميوف دونـ". 20دونـ في صحراء النقب البالغة مساحتيا 
% مف 20وأضاؼ: "أف جوىر الصراع ىو عمى األرض، فإسرائيؿ وضعت اليد وسجمت في ممكيتيا نحو 

المحتمة، وتريد في ىذه المرحمة التحايؿ عمى البدو وسمب ما تبقى ليـ مف أرض عمى الرغـ  62األراضي الػ
 االنتداب البريطاني".  مف إثبات حقوقيـ الممكية بوثائؽ مف العيد العثماني وأخرى مف فترة

ولؼ أبو رأس إلى أف مختمؼ األذرع والمؤسسات العسكرية واألمنية والمدنية في إسرائيؿ جندت نفسيا في 
ىذه المرحمة لحسـ ممؼ أراضي بدو النقب لمصمحة الييود، مف خالؿ محاولة نزع اليوية العربية 
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وىو اآلف عمى فوىة بركاف قابؿ لالنفجار في والفمسطينية عف األرض"، مؤكدًا أف "النقب قضية مشتعمة، 
وطالب االتحاد األوروبي والواليات المتحدة بممارسة الضغوط عمى إسرائيؿ لثنييا عف الشروع  اي لحظة.

 بتنفيذ مخططيا الذي سيكوف لو تداعيات إقميمية.
 28/2/3853، المستقبل، بيروت

 
 "حل الدولة الواحدة"غالبية اإلسرائيميين والفمسطينيين تعارض استطالع:  23

أظير استطالع بحثي لمرأي أجراه المركز الفمسطيني لمبحوث السياسية في راـ : برىوـ جرايسي -الناصرة 
اهلل ومعيد تروماف ألبحاث السالـ في الجامعة العبرية في القدس المحتمة، في منتصؼ الشير المنتيي آذار 

 2123فمسطينية عشوائية في الضفة والقطاع مف )مارس( عمى أساس المواجية الشخصية، شممت شريحة 
 شخص جرى االتصاؿ بيـ ىاتفيا. 433شخصا، وفي الجانب االسرائيمي فقد شممت الشريحة 

% مف اإلسرائيمييف يرفضوف الشروط الفمسطينية المتعمقة بوقؼ االستيطاف والعودة 42ويقوؿ االستطالع إف 
ينييف العودة لممفاوضات بدوف التزاـ إسرائيمي بيذه % مف الفمسط52، فيما عارض 2242لحدود العاـ 

% مف الفمسطينييف إف فرص قياـ دولة فمسطينية إلى جانب 42% مف االسرائيمييف و46الشروط. وقاؿ 
 دولة إسرائيؿ خالؿ السنوات الخمس المقبمة ضئيمة أو منعدمة.

يمييف يرفضوف حؿ "الدولة % مف االسرائ46% مف الفمسطينييف و42ويظير مف االستطالع أيضا، أف 
% مف اإلسرائيمييف يعتقدوف أف حؿ الدولتيف سوؼ يفشؿ بينما تعتقد 62الواحدة"، وفي الوقت ذاتو، فإف 

 % أف ىذا الحؿ يبقى ممكنًا.66نسبة مف 
% مف الفمسطينييف 54وحظيت المبادرة العربية لمسالـ، التي تبنتيا قمة بيروت قبؿ عشر سنوات، بتأييد 

 % مف االسرائيمييف.52% مف الفمسطينييف و61االسرائيمييف، وعارضيا  % مف02و
ف الطرفيف لف يعودا 61وقاؿ  % مف اإلسرائيمييف في االستطالع، إف العمميات المسمحة لف تتوقؼ وا 

% مف اإلسرائيمييف يعتقدوف أف المفاوضات ستعود ولكف بعض العمميات 62لممفاوضات. في المقابؿ فإف 
 % عودة المفاوضات وتوقؼ المواجيات المسمحة.6تستمر. وتوقع  المسمحة سوؼ 

% يعتقدوف أف بعض المواجيات المسمحة ستقع ولف يعود الطرفاف 22أما بيف الفمسطينييف فإف 
% يعتقدوف أف الطرفيف سيعوداف 04% إف الطرفيف سيعوداف قريبًا لممفاوضات، و15لممفاوضات، وقاؿ 

% إف الطرفيف لف يعودا لممفاوضات ولف تقع 24ت المسمحة ستقع. وقاؿ لممفاوضات ولكف بعض المواجيا
  مواجيات مسمحة.

% مف الفمسطينييف إف ىدؼ إسرائيؿ بعيد المدى ىو توسيع حدودىا لتشمؿ كافة المناطؽ بيف نير 41وقاؿ 
ة % تعتقد أف ىدؼ إسرائيؿ ىو ضـ الضف12األردف والبحر المتوسط وطرد سكانيا العرب ونسبة مف 
 الغربية وحرماف سكانيا الفمسطينييف مف حقوقيـ السياسية.

% يعتقدوف أف ىدؼ الفمسطينييف بعيد المدى ىو احتالؿ دولة إسرائيؿ وقتؿ 61أما بيف اإلسرائيمييف فإف 
% فقط 25% يعتقدوف أف ىدؼ الفمسطينييف ىو احتالؿ وىزيمة دولة إسرائيؿ. 11معظـ سكانيا الييود و

 2242يعتقدوف أف ىدؼ إسرائيؿ ىو االنسحاب مف جزء أو كؿ المناطؽ المحتمة في العاـ مف الفمسطينييف 
% مف اإلسرائيمييف يعتقدوف أف ىدؼ الفمسطينييف ىو استعادة بعض أو كؿ أراضييـ المحتمة منذ العاـ 03و

2242. 
 28/2/3853، الغد، عّمان
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 % من مساحة الضفة 52يعزل  مميون فمسطيني تأثروا بجدار الضم والتوسع الذي: اإلحصاء 22

، كانت الشرارة مف سخنيف والجميؿ دفاعا عف األرض وعف حؽ الشعب 2224في الثالثيف مف آذار عاـ 
الفمسطيني في العيش عمى أرضو حرا وكريما, جاء التحرؾ الجماىيري الفمسطيني في المناطؽ المحتمة عاـ 

جميؿ والمثمث والنقب والذي كاف مف أبرز نتائجو ألؼ دونـ مف أراضى ال 12ردا عمى قرار مصادرة  2262
استشياد ستة مف الشباف الفمسطينييف. ومنذ ذلؾ التاريخ أصبح ىذا اليـو تجسيدا لتمسؾ الشعب الفمسطيني 

 بأرضو ووطنو وتخميدا لشيداء األرض.
 % من أرض فمسطين التاريخية01اليهود يسيطرون عمى أكثر من 

والتي تبمغ مساحتيا   1322في فمسطيف التاريخية كما ىو في نياية العاـ  مميوف نسمة 2212يعيش حوالي 
% مف 25% مف مجموع السكاف ويستغموف أكثر مف 51ويشكؿ الييود ما نسبتو  1كـ 120333حوالي 

% 25% مف مجموع السكاف ويستغموف حوالي 62المساحة الكمية لألراضي. بينما تبمغ نسبة الفمسطينييف 
، مما يقود الى االستنتاج باف الفرد الفمسطيني يتمتع بأقؿ مف ربع المساحة التي يستحوذ مف مساحة األرض

 عميو الفرد اإلسرائيمي مف األرض.
 مصادرة األراضي في غور األردن

% مف إجمالي مساحة الضفة الغربية، حيث 12وفي نفس السياؽ، تشكؿ مساحة غور األردف ما نسبتو 
% مف مساحتو حسب بيانات مؤسسات حقوقية اسرائيمية، ويقيـ فيو نحو 23تسيطر اسرائيؿ عمى اكثر مف 

 مستعمر. 20533الؼ فمسطيني في حيف يبمغ عدد المستعمريف في ذات المنطقة  45
 جدار الضم والتوسع يعزل أكثر من ربع مميون فمسطيني في القدس

كـ،  252الجدار واالستيطاف نحو  مف المتوقع أف يصؿ طوؿ الجدار بناء عمى بيانات وزارة الدولة لشؤوف
% منيا تمر داخؿ اراضي الضفة الغربية، وتشير التقديرات حسب مسار الجدار إلى أف  مساحة 21

في العاـ  1كـ 200األراضي الفمسطينية المعزولة والمحاصرة بيف الجدار والخط األخضر بمغت حوالي 
أراٍض زراعية  1كـ 062ة، منيا حوالي % مف مساحة الضفة الغربي2013أي ما نسبتو حوالي  1323

 15غابات ومناطؽ مفتوحة باالضافة إلى  1كـ 153مستغمة كمستعمرات وقواعد عسكرية و 1كـ 223و
تجمعًا يسكنيا ما يزيد عمى ثالثمائة ألؼ  50أراٍض مبنية فمسطينية. ويعزؿ الجدار نيائيا حوالي  1كـ

تجمعا يسكنيا ما يزيد عمى ربع مميوف نسمة، باإلضافة  12نسمة، تتركز أغمب التجمعات في القدس بواقع 
تجمع سكاني يقطنيا ما يزيد عمى نصؼ مميوف نسمة وتعتبر مدينة قمقيمية  245الى ذلؾ يحاصر الجدار 

 أحد األمثمة الشاىدة عمى ذلؾ.
 تهويد القدس بال ضوابط واستمرار هدم المنازل
ية ووضع العراقيؿ والمعوقات إلصدار تراخيص البناء تقوـ سمطات االحتالؿ بيدـ المنازؿ الفمسطين
مبنى في القدس  20352تـ ىدـ نحو  1322وحتى  1333لمفمسطينييف وحسب مؤسسة المقدسي فمنذ العاـ 

الشرقية ) ذلؾ الجزء مف محافظة القدس الذي ضمتو إسرائيؿ عنوة بعيد احتالليا لمضفة الغربية في عاـ 
طفؿ. وتشير بيانات مؤسسات  10502شخصًا منيـ  60245ما يقارب (.  مما أسفر عف تشريد 2242

ألؼ مسكف في األراضي الفمسطينية منذ  15حقوقية اسرائيمية الى أف سمطات االحتالؿ قد قامت بيدـ نحو 
حيث أقدمت  1333. وتشير البيانات الى تزايد وتيرة عمميات اليدـ الذاتي لممنازؿ منذ العاـ 2242العاـ 

أعمى نسبة ىدـ  1323مواطنًا عمى ىدـ منازليـ بأيدييـ، وشيد العاـ  122حتالؿ عمى إجبار سمطات اال
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عممية ىدـ  13ىناؾ  1322، وفي العاـ 62بمغت  1332عممية ىدـ، وفي العاـ  23ذاتي والتي بمغت 
إبالغ اإلعالـ ذاتي موثقة، عمما بأف ىناؾ العديد مف حاالت اليدـ الذاتي يتكتـ عمييا السكاف وال يقوموف ب

ومؤسسات حقوؽ اإلنساف ومؤسسات المجتمع المدني عنيا حسب مؤسسة المقدسي.  في الوقت الذي يشكؿ 
% مف قيمة الضرائب التي تجبييا بمدية 63% مف السكاف في القدس فإنيـ يدفعوف 03الفمسطينيوف 

 %.2االحتالؿ وبالمقابؿ فالبمدية ال تنفؽ عمى الخدمات التي تقدميا ليـ سوى 
 % من المستوطنين يسكنون في محافظة القدس1803

 626في الضفة الغربية  1322بمغ عدد المواقع االستيطانية والقواعد العسكرية اإلسرائيمية في نياية العاـ 
بؤرة استيطانية جديدة، أما عدد المستوطنيف في الضفة الغربية فقد  22إقامة  1323موقعا، حيث شيد العاـ 

% مف المستوطنيف يسكنوف في 5314. ويتضح مف البيانات أف 1323ستوطنًا نياية العاـ م 5220226بمغ 
 محافظة القدس حيث بمغ عػددىـ حوالي

مستوطنًا في القدس الشرقية، وتشكؿ نسبة المستوطنيف إلى  2240222مستػوطنًا منيـ 1410620
يني، في حيف بمغت أعالىا في فمسط 233مستوطف مقابؿ كؿ  13الفمسطينييف في الضفة الغربية حوالي 

 فمسطيني. 233مستوطف مقابؿ كؿ  42محافظة القدس حوالي 
 مواطن يوميا خالل السنوات الخمس األخيرة 52إسرائيل تعتقل ما يزيد عمى 
وصؿ عدد االسرى الفمسطينييف في السجوف والمعتقالت االسرائيمية الى  1321في شير آذار مف العاـ 

عاما خمؼ  13اسيرًا أكثر مف  62اسيرات، امضى  2أسيرًا اداريا، و 222ـ أسيرًا، مف ضمني 6300
 عاما في األسر.   12أسيرًا قضوا ما يزيد عف  25القضباف، و

 39/2/3853، الجهاز المركزي لالحصاء الفمسطيني
 

 خبير اقتصادي لـ"قدس برس": أزمة الوقود والكهرباء كّبدت اقتصاد غزة ماليين الدوالرات 22
در خبير اقتصادي فمسطيني الخسائر التي تكبدىا القطاع االقتصادي الفمسطيني في قطاع غزة، غزة: ق

 جراء أزمتي الوقود والكيرباء المستفحمة منذ أكثر مف شير، بمالييف الدوالرات.
وقاؿ الباحث االقتصادي مدير العالقات العامة في الغرفة التجارية بغزة الدكتور ماىر الطباع في 

خاصة لػ"قدس برس": "إف كافة القطاعات االقتصادية في غزة تأثرت مف األزمة الراىنة، وخسرت تصريحات 
 مالييف الدوالرات، دوف أف يستطيع تحديد رقـ معيف لمخسائر المتواصمة".

عي والتجاري والزراعي وقطاع النقؿ والخدمات وغيرىا مف القطاعات تكبدت وأضاؼ: "إف القطاع الصنا
 خسائر، بينما توقفت بعد مكونات االقتصاد بغزة بالكامؿ جراء األزمة".

دخاؿ الوقود  وأشار إلى أف تعافي االقتصاد في غزة مف ىذه الحالة الطارئة "يتطمب عودة انتظاـ الكيرباء وا 
، لتشغيؿ المصانع و   المرافؽ االقتصادية المختمفة".الالـز

 39/2/3853قدس برس، 
 

 توقف سيارات إسعاف بغزة بسبب نفاد الوقود 21
أعمنت المجنة العميا لإلسعاؼ والطوارئ بغزة عف توقؼ كؿ سيارات اإلسعاؼ التي تعمؿ بالبنزيف بدءا : غزة

سيارة إسعاؼ توقَّفت  12دىا وقالت المجنة في بياف ليا إف "السيارات التي يبمغ عد مف ظير أمس الخميس.
 بشكؿ كامؿ عف العمؿ، وذلؾ بعد نفاد الوقود الالـز لتشغيميا تماًما".
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% مف خدماتيا مف جراء األزمة الخانقة التي يعانييا 43وكانت المجنة أعمنت في وقت سابؽ عف توقؼ 
 يتـ إنياء األزمة. قطاع غزة في الوقود والكيرباء، وحذرت مف توقؼ تاـ لخدماتيا خالؿ أياـ إذا لـ

وتعاني غزة مف أزمة حادَّة في الوقود، أدَّت إلى شمؿ معظـ الخدمات الحيوية في القطاع، وتوقؼ محطة 
 التوليد الوحيدة التي توفِّر أكثر مف ثمث حاجة غزة مف الكيرباء.

 28/2/3853، السبيل، عّمان
 

 ف الفمسطينيلتصميم المتح "هينيغان بنغ"و "مؤسسة التعاون"اتفاقية بين  23
لتصميـ المتحؼ الفمسطيني « ىينيغاف بنغ»وقعت مؤسسة التعاوف اتفاقية مع المكتب المعماري : عماف

دونـ استأجرتيا المؤسسة بعقد طويؿ األمد مف جامعة بيرزيت  63الذي سيتـ إنشاؤه فوؽ أرض مساحتيا 
ف نوعو، حيث يتـ تطويره ليصبح وسيمثؿ المتحؼ الفمسطيني مشروعا ثقافيا فريدا م في الضفة الغربية.

 مصدرًا ميما لممعرفة حوؿ التاريخ الفمسطيني والثقافة والحياة الفمسطينية المعاصرة.
 28/2/3853، الدستور، عّمان

 
 

 عبداهلل الثاني يدعو لموقف عربي موحد لمواجهة اإلجراءات التعسفية الخطيرة في القدس 22
الثاني اف القمة العربية تنعقد، في ظروؼ إقميمية وعالمية  أكد الممؾ عبداهلل: عمر المحارمة -بغداد 

 استثنائية، وفي زمف يشيد فيو عالمنا العربي، تحوالت وتحديات مصيرية، تفرض
عمينا مسؤوليات كبيرة، لبمورة رؤى إستراتيجية موحدة، لحماية مصالح أمتنا، وتعزيز إمكانياتنا وطاقاتنا، 

 تمس أمتنا.لمتأثير في مسار األحداث، التي 
اماـ القمة العربية التي عقدت في بغداد يوـ أمس رئيس  الممؾ وقاؿ في الكممة التي ألقاىا مندوبا عف

الوزراء عوف الخصاونة اف امتنا العربية تواجو العديد مف التحديات المصيرية، التي تحتـ عمينا جميعا 
تماسكة، تمكننا مف مواجية ىذه العمؿ عمى صياغة مقاربة إستراتيجية عربية جماعية وموحدة وم

المصاعب والتحديات بتناغـ وفاعمية واقتدار، لصوف مصالحنا ومقدراتنا، وتعزز إمكاناتنا في التأثير عمى 
 األحداث التي تمس قضايانا المختمفة.

في كممتو لمقمة اف القضية الفمسطينية، ىي جوىر الصراع في منطقة الشرؽ األوسط، واف الممؾ وأكد 
قة ستبقى، تعاني مف حالة التوتر وعدـ االستقرار، وسيبقى ىناؾ خوؼ وقمؽ، مف مخاطر مستقبمية المنط

ستواجييا المنطقة، وتجرىا إلى الياوية ويدفع بيا نحو المجيوؿ، إذا لـ يتـ التوصؿ إلى تسوية عادلة 
لذي يضمف قياـ الدولة اإلسرائيمي، والقائـ عمى حؿ الدولتيف، ا –وشاممة ودائمة لحؿ الصراع الفمسطيني 

وعاصمتيا القدس.. الفتا  2242الفمسطينية المستقمة ذات السيادة، والقابمة لمحياة عمى أساس خطوط 
 اإلسرائيمي. –جاللتو الى اف ىذا الحؿ، يشكؿ السبيؿ الوحيد إلنياء عقود طويمة مف الصراع الفمسطيني 
 28/2/3853، الدستور، عّمان

 
 يدعو المواطنين لممشاركة في مسيرة القدس االردن في «االخوان»مراقب عام  20

أىاب المراقب العاـ لجماعة اإلخواف المسمميف الدكتور ىماـ سعيد باألردنييف المشاركة في مسيرة : عماف
. وقاؿ في تصريح لو امس اف المشاركة في ىذه  ، يحمؿ معاني «الرحمة الجيادية»القدس العالمية اليـو
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تعبر عف الموقؼ الشرعي »االقصى، ونصرة المرابطيف فيو، الفتًا الى اف المسيرة شد الرحاؿ الى المسجد 
رفض الشعوب »كما نوه الى اف المشاركة تعبر عف «. الممتـز بتحرير بيت المقدس وفمسطيف المحتمة

 «. اإلسالمية التفاقيات التسوية مع الكياف الصييوني، واقامة عالقات معو، وسائر إشكاؿ التطبيع
 28/2/3853، تور، عّمانالدس

 
 يدعون إلى بذل الواجب الشرعي الستعادة المقدسات "'العمل اإلسالمي'"عمماء : نعماّ  29

أكدت المجنة المركزية لعمماء الشريعة في حزب جبية العمؿ اإلسالمي باف الشعوب لف تصفح عف : عماف
رط ببيت المقدس أضاع مسؤولية حكاـ استمرؤوا إضاعة الديف والتفريط بالمقدسات، مشددة عمى أف مف يف

 األمة، عمى حد تعبيرىـ.
( 12/0وقالت المجنة في بياف ليا الخميس بمناسبة يوـ التمسؾ باألرض والذي يصادؼ اليوـ الخميس )

إف "اهلل تعالى سائؿ حكاـ المسمميف عف خذالنيـ لممسمميف وبالدىـ ومقدساتيـ، وقد خاض الحكاـ مف قبؿ 
وطالبت المجنة بػ"موقؼ جاد يبرئ ذمتيـ أماـ اهلل  أوقعت بيت المقدس في األسر".معارؾ خاسرة مع ييود 

وشددت عمى انو "ال يممؾ أحد ميما كانت سمطتو أو  تعالى تسترد األمة فيو ما سمب مف مقدسات".
سطوتو أف يتنازؿ عف شبر واحد منيا أو يفاوض عميو، وال مكاف في التعامؿ معيا لمقايضة وال لوطف 

، ففمسطيف ىي فمسطيف، واألردف ىو األردف، وىما جزء مف بالد الشاـ التي يشكؿ الدفاع عنيا جزء بديؿ
 مف عقيدة األمة".

 39/2/3853، السبيل، عّمان
 

 مسيرة القدس تأكيد عمى تمسك الشعب الفمسطيني بحق العودة«: المؤتمر الوطني» 18
دني مواصمة الدعـ لمقضية الفمسطينية طالب حزب المؤتمر الوطني تحت التأسيس الشعب األر : عماف

 وحؽ العودة المشروعة لالشقاء الفمسطينييف ألراضييـ المحتمة.
ودعا الحزب الذي يعد الذراع السياسي لتيار المتقاعديف العسكرييف، الحكومة لدعـ المسيرة التي تعد اثباتا 

قامة دولتو المستقمة وعاص متيا القدس الشريؼ، مشير إلى اف لرغبة الشعب الفمسطيني بحقو في العودة وا 
الشعب الفمسطيني العظيـ يرفض التوطيف ويرفض الوطف البديؿ وأنو ال يقبؿ بغير فمسطيف وطنا لو ولو 

 كانت جنات الدنيا كميا.
وأضاؼ الحزب في بيانو أف شعب فمسطيف العظيـ ال يتنازؿ عف حقو في وطنو وىويتو الفمسطينية ويرفع 

إف فمسطيف لمفمسطينييف وال لمخططات امريكا »والمؤامرات عاليا قائال لمعالـ صوتو بوجو المخططات 
واعتبر أف المسيرة ىي الرد الحاسـ  «.والصييونية بحؿ القضية الفمسطينية عمى حساب الشعب األردني

 عمى دعوات التجنيس والتوطيف في األردف، مؤكدا انو يمبي النداء لفمسطيف واألقصى.
 28/2/3853، الدستور، عّمان

 
 أسيرا أردنيا ما زالوا في السجون اإلسرائيمية 32حالم التميمي: أ 15

قالت األسيرة المحررة مف سجوف االحتالؿ الصييونية احالـ التميمي خالؿ : محمد الفاعوري –المفرؽ 
د اف عد ،االحتفاؿ الذي نظمتو جمعية المركز اإلسالمي في محافظة المفرؽ احتفاء بذكرى معركة الكرامة
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( اسيرا 01( اسيرا اردنيا الى جانب فقداف )12األسرى األردنييف الذيف ما زالوا في السجوف اإلسرائمية يبمغ )
 تجرى عمييـ التجارب العممية لالدوية التي تصنعيا الدولة المغتصبة عمى حد تعبيرىا.

 28/2/3853، الدستور، عّمان

 
   20 األمن العام المبناني يعيد فمسطينيًا من عرب 13

سّمـ األمف العاـ المبناني بعثة الصميب األحمر الدولي في لبناف امس، عند معبر الناقورة، : بيروت
( الذي كاف اوقفو الجيش 6292أحمد جماؿ محمود الضعيؼ )مواليد الخضيرة  84الفمسطيني مف عرب 

رتدي بزة غطس لكف لـ المبناني في أيموؿ )سبتمبر( الماضي عندما كاف يسبح في المياه اإلقميمية، وكاف ي
ُيعرؼ حتى اآلف سبب وجوده في ىذه المنطقة البحرية. وقاـ مندوبوف مف البعثة بتسميمو إلى السمطات 

 .اإلسرائيمية
30/3/2012الحياة، لندن،   

 
 

 ؤكد أن السالم العادل والشامل لن يتحقق إال من خالل إنهاء االحتالل اإلسرائيميي" 32 بغداد إعالن" 12
، الذي "إعالف بغداد"في  واالقادة العرب دان، أف القاىرةو  ،بغدادمف  28/2/3853، الشارقة، الخميجنشرت 

صدر في ختاـ أعماؿ القمة العربية في دورتيا الثالثة والعشريف أمس ببغداد، برئاسة الرئيس العراقي جالؿ 
ي الفمسطينية المحتمة، طالباني، االنتياكات اإلسرائيمية المستمرة عمى الشعب الفمسطيني وعمى األراض

جالؿ لمشعب الفمسطيني في نضالو ضد االحتالؿ اإلسرائيمي. وَعّد القادة العرب  موجييف تحية تقدير وا 
المصالحة الفمسطينية ركيزة أساسية ومصمحة عميا لمشعب الفمسطيني، داعيف القيادة الفمسطينية إلى االلتزاـ 

عالف الدوحة  ،6/5/1322في الموّقع في القاىرة بتنفيذ اتفاؽ المصالحة الوطنية الفمسطينية  في وا 
4/1/1321. 

سنة  وأكد القادة العرب في إعالف بغداد أف القدس الشرقية جزء ال يتجزأ مف األراضي الفمسطينية المحتمة
وأف جميع اإلجراءات التي تقـو بيا سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي باطمة قانونًا وال يترتب عمييا  ،2242
أي تغيير عمى وضع المدينة القانوني كمدينة محتمة، وال عمى وضعيا السياسي باعتبارىا عاصمة  إحداث

وجدد القادة العرب التزاميـ بمبادرة السالـ العربية في التوصؿ إلى حؿ عادؿ لمصراع العربي  لدولة فمسطيف.
ف خالؿ إنياء االحتالؿ اإلسرائيمي اإلسرائيمي، وأكدوا أف السالـ العادؿ والشامؿ في المنطقة لف يتحقؽ إال م

 واالنسحاب مف األراضي الفمسطينية والعربية المحتمة كافة.
االنضماـ إلى معاىدة حظر انتشار األسمحة النووية، في حيف  "إسرائيؿ"وحذر القادة العرب مف رفض 

ألوسط خالية مف بشأف جعؿ منطقة الشرؽ ا 2226التزمت الدوؿ العربية جميع القرارات الصادرة منذ سنة 
 جميع أسمحة الدمار الشامؿ.

وصالح  ،سوسف أبو حسيف ،بغدادنقاًل عف مراسمييا في  28/2/3853الشرق األوسط، لندن، وأضافت 
قامة دولة فمسطيف  واالقادة العرب عبر ، أف وحمزة مصطفى ،جمعة عف رفضيـ كافة أشكاؿ التوطيف وا 

وفقا لما جاء في مبادرة السالـ العربية التي أقرت في قمة  "قيةالقدس الشر "المستقمة ذات السيادة وعاصمتيا 
عمى أف دولة فمسطيف شريؾ كامؿ في عممية السالـ، داعيف إلى ضرورة  وا(. كما أكد1331بيروت )

 بالوقؼ الكامؿ لالستيطاف. "إسرائيؿػ"استمرار دعـ منظمة التحرير الفمسطينية في مطالبتيا ل
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المسؤولية الكاممة لتعثر  "إسرائيؿ" واالقادة العرب حّمم ، أفبغدادمف  28/2/3853الحياة، لندن، وجاء في 
صرارىا عمى االستمرار في االستيطاف كبديؿ عف السالـ. وأكدت القمة  عممية المفاوضات بسبب تعنتيا وا 

وقاؿ  ."يؿدولة إسرائ"العربية رفض المواقؼ اإلسرائيمية الخاصة بمطالبة الفمسطينييف باالعتراؼ بييودية 
القادة العرب إف فشؿ اإلدارة األميركية وتخمييا عف إلزاـ الحكومة اإلسرائيمية بوقؼ النشاط االستيطاني 

كما  .2242يتطمباف في شكؿ فوري أف تعمف بوضوح حدود الدولتيف عمى أساس خط الرابع مف حزيراف 
القضية الفمسطينية مف كؿ جوانبيا أكدوا أىمية التحرؾ مف أجؿ الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي خاص بطرح 

 بيدؼ إنياء االحتالؿ اإلسرائيمي لألراضي الفمسطينية المحتمة.
وأكد القادة العرب دعـ التوجو الفمسطيني لتقديـ طمب لألمـ المتحدة لالعتراؼ بدولة فمسطيف عمى حدود 

لمجتمع الدولي عمى وحض القادة العرب ا ، والحصوؿ عمى العضوية الكاممة.2242الرابع مف حزيراف 
لى القطاع، وتفعيؿ اتفاؽ  "إسرائيؿ"الضغط عمى  مف أجؿ رفع الحصار عف قطاع غزة، وفتح المعابر مف وا 

وطالبوا بالعمؿ عمى تنفيذ قرارات القمـ العربية السابقة والخاصة بإنياء الحصار اإلسرائيمي  .1335المعابر 
عادة اإلعمار لقطاع غزة. ؿ العربية بمخاطبة كؿ الدوؿ والمنظمات والييئات الدولية وطالبوا جامعة الدو  وا 

المساندة لمقضية الفمسطينية لحشد التأييد لقضية األسرى، والبدء فورًا بالتحضير لعقد المؤتمر الدولي في 
كما ناشدوا كؿ الدوؿ والمنظمات والييئات الدولية  جامعة الدوؿ العربية لتوضيح قضية األسرى وأبعادىا.

االستجابة الفورية لما طالبت بو محكمة العدؿ الدولية في شأف عدـ االعتراؼ بالوضع الناشئ عف  المعنية
 .في الضفة الغربية إقامة ىذا الجدار

وجدد القادة العرب تأكيد عروبة القدس ورفض كؿ اإلجراءات اإلسرائيمية غير الشرعية وغير القانونية التي 
دانة مصادرة األراضي وبناء وحدات استيطانية في القدس تستيدؼ تيويد المدينة وضميا وتيجير  سكانيا، وا 

 كما دانوا أعماؿ الحفريات اإلسرائيمية أسفؿ وفي محيط المسجد األقصى التي تيدد بانيياره. الشرقية.
وطالب القادة العرب الفاتيكاف بعدـ توقيع أي اتفاؽ مع الحكومة اإلسرائيمية تتعمؽ بقضايا الممكية 

القدس "ية والمالية والعقارية لمكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في االقتصاد
في شأف القدس والخاص بزيادة الدعـ  530رقـ  1323تفعيؿ قرار قمة سرت عاـ طالبوا بو  ،"الشرقية

 مميوف دوالر. 533لصندوقي األقصى والقدس إلى  1331اإلضافي المقرر في قمة بيروت 
، جددوا تأكيد دعوة الدوؿ العربية إلى يفا يتعمؽ بدعـ موازنة السمطة الفمسطينية وصمود الفمسطينيوفي م

 مميوف دوالر شيريًا لمسمطة الفمسطينية. 233توفير شبكة أماف مالية بأسرع وقت ممكف بمبمغ 
 

 ة الدول العربية إلى االلتزام بالتعهدات المالية لمسمطة الفمسطينيو دعينبيل العربي  12
وصالح  ،سوسف أبو حسيف ،بغدادنقاًل عف مراسمييا في  28/2/3853الشرق األوسط، لندن، نشرت 
نبيؿ العربي قاؿ إف القمة العربية الثالثة والعشريف التي عقدت  أميف عاـ جامعة الدوؿ العربية د.، أف جمعة

ي في فمسطيف، وحوؿ الجدوى في بغداد بحثت كؿ القضايا التي تيـ المنطقة العربية وفي مقدمتيا ما يجر 
مؤتمر ، خالؿ مف اتخاذ قرارات مكررة بشأف القضية الفمسطينية، التي لـ تحؿ منذ عقود طويمة، رد العربي

مشكمة فمسطيف مستمرة منذ عاـ " :وزير خارجية العراؽ ىوشيار زيباريمع صحافي عقده في بغداد أمس 
التي تحمي إسرائيؿ، ونحف ندعـ الحقوؽ الفمسطينية وليست بيد الجامعة العربية، بؿ عند الدوؿ  2265

استمعنا إلى كممة لمرئيس الفمسطيني محمود عباس، والتقيتو لغرض التشاور، والخطوات ". وأضاؼ "بقوة
التي سيتخذىا الرئيس عباس سندعمو فييا، وىو أرسؿ خطابا واضح المعالـ لرئيس الوزراء اإلسرائيمي، 
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تابعة خالؿ األسابيع القادمة حتى تتحدد الخطوات التي يرغب الفمسطينيوف في أف والمتوقع أف تعقد لجنة الم
  ."يتخذىا العرب

الدوؿ العربية إلى االلتزاـ دعا نبيؿ العربي  ، أفبغدادمف  39/2/3853، القدس، القدسوأضافت 
ا الدوؿ العربية إلى بالتعيدات المالية لمسمطة الفمسطينية لتستطيع السمطة االضطالع بمسؤولياتيا. كما دع

وتطرؽ العربي إلى  في تذليؿ ما تبقى مف عقبات في وجو المصالحة الفمسطينية. لإلسراعتكثيؼ الجيود 
اإلسرائيمي في مخالفة لقواعد  االحتالؿ"مأساة" األسرى الفمسطينييف الذيف امضوا سنوات طويمة في سجوف 

عف الطعاـ لميوـ الثالث واألربعيف داعيا لتضافر الجيود  القوانيف الدولية، وحيا األسيرة ىناء شمبي المضربة
 مف أجؿ اإلفراج عف األسرى.

 
 افتتاح قمة بغداد: ال سالم دون إنهاء االحتالل اإلسرائيمي خاللالرئيس العراقي  11

 قاؿ الرئيس العراقي جالؿ طالباني رئيس القمة العربية الثالثة والعشريف في افتتاح القمة بالعاصمة :بغداد
كبار  العراقية بغداد، إنو ال سالـ دوف إنياء االحتالؿ اإلسرائيمي لألرض الفمسطينية. ووجو تحية إجالؿ وا 

: نحف ندعـ صموده مف أجؿ استعادة حقوقو لمشعب العربي الفمسطيني، الصامد عمى أرضو، مضيفاً 
ة، ونديف بشدة اعتداءات الكاممة، وميما انشغمنا باألحداث لف ننسى قضية فمسطيف، قضية العرب المركزي

وقاؿ: ونرحب باتفاؽ المصالحة بيف  عمى الشعب الفمسطيني واستمرارىا باألنشطة االستيطانية. "إسرائيؿ"
دعمو لمجيود المبذولة العربية إلنياء  إلجراء االنتخابات الجديدة، مؤكداً  اإلخوة الفمسطينييف، وصوالً 

نياء االحتالؿ لجميع وشدد عمى أف السالـ العادؿ لف يت االنقساـ. حقؽ إال مف خالؿ االنسحاب اإلسرائيمي وا 
عمى قرار الشرعية الدولية الذي أقرتو قمة  األراضي العربية والفمسطينية المحتمة، وبما ذلؾ الجوالف استناداً 

 بحؽ المقدسات، وخاصة "إسرائيؿ"وأكد دعـ العراؽ الكامؿ ألىالي مدينة القدس ورفضو لما تمارسو  بيروت.
 في الدوحة. بنتائج مؤتمر القدس الذي انعقد مؤخراً  المسجد األقصى، مرحباً 

 39/2/3853نية )وفا(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطي
 

 المعيار األساسي لبناء السالم العادل في المنطقة ىطنطاوي: قضية فمسطين تبقالمشير  13
المشير محمد حسيف  وقاؿيناير،  15ة، بعد ثورة أكدت مصر أنيا ستظؿ ممتزمة بقضايا أمتيا العربي :بغداد

كممة التي وجييا لمقادة العرب في اجتماعيـ يـو الفي  ،رئيس المجمس األعمى لمقوات المسمحة ،طنطاوي
ألقاىا نيابة عنو وزير الخارجية محمد كامؿ عمرو: إف األحداث  ،10 مى مستوى القمة العربية الػعالخميس 

نسينا قضية العرب األولى القضية الفمسطينية التي تبقي تعالمنا العربي، ال يجب أف المتالحقة التي يشيدىا 
المعيار األساسي لبناء السالـ العادؿ في المنطقة والشرط الضروري لتحقيؽ االستقرار الذي يحقؽ تنمية أو 

القضايا العربية، قضية المنعطؼ الحرج الذي تمر بو أـ  إننا نعمـ جميعاً "وقاؿ:  نيضة ألمتنا العربية بدونو.
كؿ جيد لتحقيؽ السالـ الشامؿ والعادؿ،  فمسطيف في ظؿ تعنت واضح مف الحكومة اإلسرائيمية يجمد عممياً 

وانقساـ بيف األشقاء يعمؽ مف االختالؿ الواضح في موازيف القوى، ويعرقؿ إمكانية التفاوض عمى سالـ 
 ."شامؿ مف موقع الحؽ المعزز بقوة الوحدة

فالمطموب مف ناحية ىو التحرؾ الحثيث الستعادة وحدة الصؼ  ،مزدوجاً  واجباً  عمينا جميعاً "مشير: وقاؿ ال
 ال نممكو في ىذه الظروؼ الدقيقة، ومصر ممتزمة التزاماً  الفمسطيني وتجاوز خالفات األشقاء التي تمثؿ ترفاً 

فيذ كافة بنودىا بما يوفر الظرؼ باستكماؿ الجيود التي بدأتيا لتحقيؽ المصالحة الفمسطينية وتن كامالً 
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ال يفوتني التأكيد عمى "وأضاؼ طنطاوي:  الموضوعي لتحقيؽ التقدـ المطموب الستعادة الحقوؽ الفمسطينية.
أىمية التحرؾ العربي المنظـ والقوى مع كافة األطراؼ الدولية المعنية لتحقيؽ السالـ العادؿ والشامؿ القائـ 

قامة الدولة الفمسطينية المستقمة عمى االنسحاب اإلسرائيمي الك امؿ مف جميع األراضي العربية المحتمة وا 
أف االستقرار ال يمكف أف يتحقؽ إال بإخالء منطقة الشرؽ األوسط مف  "، مؤكداً وعاصمتيا القدس الشريؼ
 كافة أسمحة الدمار الشامؿ.

 39/2/3853نية )وفا(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطي
 

 السالم العادل ال يتحقق إال من خالل قيام دولة فمسطينية مستقمة :الكويتأمير  12
مف خالؿ قياـ دولة فمسطينية مستقمة،  إالالسالـ العادؿ ال يتحقؽ  أفعمى  الكويتمير أأكد  :كونا وكالة

و وفؽ مبادئ وقرارات الشرعية الدولية، ومبدأ األرض مقابؿ السالـ، ومبادرة السالـ العربية. وشدد في كممت
تواصؿ قتميا ألبناء "زالت  ما سرائيمية وآلتيا العسكريةالعقمية اإلأف في افتتاح مؤتمر القمة العربية في بغداد 

في الوقت الذي مازاؿ العالـ يقؼ متفرجا تجاه  اإلنسافالشعب الفمسطيني، وانتياكيا ألبسط قواعد حقوؽ 
معنية بعممية السالـ في الشرؽ األوسط والسيما المجنة ندعو األطراؼ الدولية ال إنناتمؾ الجرائـ واالنتياكات، 

لحمميا عمى االنصياع لكافة  إسرائيؿالرباعية الدولية بتحمؿ مسؤولياتيا تجاه تمؾ الجرائـ والضغط عمى 
زالةقرارات الشرعية الدولية، ووقؼ األنشطة االستيطانية التي تدمر عممية السالـ،  جدار الفصؿ  وا 

 ."بالمساس بوضع القدس الشريؼ إلسرائيؿاح العنصري، وعدـ السم
 28/2/3853القبس، الكويت، 

 
 ة في العراق يطالب القادة العرب بإعالن الجهاد في فمسطينمفتي السنّ  10

القمة العربية حدث في زمف تكثر "اعتبر مفتي أىؿ السنة والجماعة في العراؽ ميدي الصميدعي أمس أف 
، وأضاؼ "مف بمد مف بالد العرب إال ويواجو تحديات كبيرة فيو الفتف وتعصؼ فيو التحديات، وما

كؿ ذلؾ ييوف أماـ ما يجري مف الواقع المرير الذي "الصميدعي، في رسالة وجييا إلى الزعماء العرب، أف 
ضيوؼ العراؽ المحرر مف االحتالؿ بضرورة اإلجماع " ، مطالباً "يعيشو ويعانيو شعبنا الفمسطيني المحتؿ

ذا تطمب األمر، وىو الواجب بالتدخؿ الحقي قي بالقضية الفمسطينية وما يجري لممسمميف العرب في غزة، وا 
 ."عمى كؿ مسمـ عينياً  المفروض، إعالف الجياد ليكوف فرضاً 

 28/2/3853الجريدة، الكويت، 
 

 كانت من أجل تحرير فمسطين يناير 31ثورة  :رئيس لجنة الشؤون العربية في البرلمان المصري 19
أف زيارة  ،رئيس لجنة الشؤوف العربية في البرلماف المصري إدريس،شرؼ اليور: أكد محمد السعيد أ -غزة 

لف تكوف مصر أبدًا شريكة "الوفد المصري الذي يرأسو تؤكد أف الحصار المفروض عمى غزة انتيى، وقاؿ 
 األمة بأسرىا.الثورة المصرية كانت مف أجؿ تحرير فمسطيف ومف أجؿ  أف إلى ، مشيراً "في حصار غزة

 28/2/3853، لندن، القدس العربي
 

 يحكمها قرار سيادي "إسرائيل" معالناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية: العالقات  38
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 المغربية، وزير االتصاؿ والناطؽ الرسمي باسـ الحكومة ،قاؿ مصطفى الخمفي: الحسيف إدريسي - الرباط
المصادر اإلسرائيمية بيف مقتؿ ييودي في فاس بوسط  الشرؽ األوسط حوؿ ربطجريدة عمى سؤاؿ ل رداً 

البالد، قبؿ أياـ ومطالبة الحكومة المغربية المغادرة المبكرة لدبموماسي إسرائيمي حضر أشغاؿ الجمعية 
في ميرجاف لمموسيقى  "إسرائيؿ"البرلمانية المتوسطية األحد الماضي باإلضافة إلى معارضة مشاركة 

العالقات "ايو المقبؿ، ومسألة ىيمنة اإلسالمييف عمى الحكومة الحالية، قاؿ إف م /والرقص ينظـ في أيار
. وأضاؼ الخمفي أف الحكومة "المغربية اإلسرائيمية محكومة بقرار سيادي سابؽ بقطع العالقات بيف البمديف

تزاـ بقضايا تمتـز بالسياسة الخارجية لمبالد التي تندرج في سياؽ الدستور الذي ينص عمى االل"المغربية 
 ."األمة العربية واإلسالمية، والوقوؼ إلى جانب القضايا العادلة لمشعوب

 28/2/3853الشرق األوسط، لندن، 
 
 
 
 

 ولبنان لممشاركة في المسيرة العالمية لمقدس لألردنوفود مغربية تصل  35
 ،األردف إلى اإلحسافو الرباط: وصؿ وفد مف الييئة المغربية لنصرة قضايا األمة المقربة مف جماعة العدؿ 

لبناف مف أجؿ المشاركة في المسيرة العالمية التي ستنطمؽ اتجاه  إلى آخروففيما توجو ناشطوف مغاربة 
، يتقدميـ منسؽ ىيئة النصرة عبد الصمد فتحي، مشاركاً  03ويتكوف وفد الييئة مف  فمسطيف اليوـ الجمعة.

ف ومنسؽ المؤتمر القومي اإلسالمي بالمغرب ومحمد حمداوي عضو مجمس إرشاد جماعة العدؿ واإلحسا
ويمثموف كؿ مف الييئة المغربية لنصرة قضايا األمة وجماعة العدؿ واإلحساف واالتحاد الوطني لطمبة 

 المغرب وجمعيات وىيئات مدنية ومستقموف.
 28/2/3853، لندن، القدس العربي

 
 "إسرائيل"أن مصالحه وحدود ش: الغرب يريد تطمينات بالسوري المنشق رئيس المجمس العسكري 33

 -في معسكر الضباط الواقع عند سفح جبؿ شاىؽ عمى الحدود التركية : بيساف الشيخ -انطاكية )تركيا( 
الحياة كاًل مف رئيس المجمس العسكري العميد الركف مصطفى الشيخ وقائد جريدة السورية في انطاكية التقت 

. "الجيش الحر"مف وجية نظره عف واقع  فتحدث كؿ األسعدالعقيد رياض  "الجيش الحر"  اليـو
العميد الشيخ عمى أف الغرب لف يدعـ مجمسًا وطنيًا أو جيشًا ال يحمالف تصورًا واضحًا لمرحمة ما  وشدد 

، عمى كؿ أوجو المعارضة السورية كما قاؿ "اإلخواف المسمميف"بعد سقوط النظاـ خصوصًا مع ىيمنة 
ستضمف مصالحو االستراتيجية في المنطقة  األسدأف سورية ما بعد الغرب يريد تطمينات ب"وأضاؼ: 

ونحف  األقمياتتنشط فييا التيارات المتشددة وتقمع فييا  إسالميةواحة  إلىولف تتحوؿ  إسرائيؿ:والحدود مع 
 .:بالمرصاد ألي احتماالت أسممة لمثورة وىذه معركتنا المقبمة

 28/2/3853الحياة، لندن، 
 

 باستخدام قواعدها لضرب طهران "إسرائيلـ"السماح لأذربيجان تنفي  32
 "إسرائيؿػ"لندف: نفت أذربيجاف أمس معمومات نشرت أمس في الواليات المتحدة مفادىا أف باكو أجازت ل

فورف "استخداـ قواعدىا الجوية في حاؿ توجيو ضربات جوية ضد منشآت نووية إيرانية. ونقمت مجمة 
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ف وضباط في االستخبارات األميركية قوليـ إف التعاوف بيف أذربيجاف النافذة عف دبموماسيي "بوليسي
. وذكرت المجمة أف استخداـ مطارات في "يزيد مف خطر توجيو إسرائيؿ ضربات جوية إليراف" "إسرائيؿ"و

أذربيجاف قريبة مف الحدود اإليرانية سيؤمف منفعة لوجيستية لممقاتالت اإلسرائيمية التي ستقـو بقصؼ 
النووية في إيراف، عدو الدولة العبرية التي تشتبو بأف طيراف تسعى لتطوير سالح ذري. وصرح  المنشآت

ىذه المعمومات ال "متحدث باسـ وزارة اؿ فاع األذربيجانية تيمور عبد المييؼ لوكالة الصحافة الفرنسية أف 
 ."أساس ليا

ىو الضرر بالعالقات بيف "ه االدعاءات واعتبر مسؤوؿ كبير في اإلدارة الرئاسية األذربيجانية أف ىدؼ ىذ
يراف ونكرر أنو ليس  سبؽ أف قمنا مراراً ". وصرح المسؤوؿ الكبير عمي حسانوؼ لمصحافييف "أذربيجاف وا 

 ."مف األراضي األذربيجانية ىناؾ تحركات ضد إيراف.. انطالقاً 
 28/2/3853الشرق األوسط، لندن، 

 
 

 دا إلى قطاع غزةقل وقو تنالمجنة الدولية لمصميب األحمر  32
أعمنػػت المجنػػة الدوليػػة لمصػػميب األحمػػر الخمػػيس أنيػػا سػػتنقؿ وقػػودا بشػػكؿ عاجػػؿ إلػػى قطػػاع غػػزة الػػذى : غػػزة

 يواجو نقصا حادا فى الكيرباء ما يؤثر عمى األجيزة الطبية.
مستشػفى  20ألػؼ لتػر مػف الػديزؿ سػتنقؿ بحػرا إلػى غػزة "لمسػاعدة  253وقاؿ الصػميب األحمػر فػى بيػاف إف 

 المقبمة". 23ما فى تأميف الخدمات الصحية الالزمة لألياـ الػعا
وقاؿ خواف بيدرو شيرير المسؤوؿ فى وفد الصميب األحمر السرائيؿ واألراضى الفمسطينية فى بياف الخميس 
"قد يفضى نفاد الوقود وانقطاع الكيرباء سريعا إلػى توقػؼ الخػدمات العامػة الحيويػة مثػؿ المستشػفيات والميػاه 

 عرض حياة آالؼ المرضى لمخطر".ما ي
وأضػػػاؼ "سػػػبؽ وحػػػذرنا مػػػف أف غػػػرؼ العمميػػػات والوحػػػدات المتخصصػػػة مثػػػؿ وحػػػدة العنايػػػة الفائقػػػة والوحػػػدة 
الخاصػػػػة باألطفػػػػاؿ الحػػػػديثى الػػػػوالدة ووحػػػػدة غسػػػػؿ الكمػػػػى سػػػػتكوف األكثػػػػر تضػػػػررا فػػػػى حػػػػاؿ انقطػػػػاع التيػػػػار 

 الكيربائي".
 28/2/3853، اليوم السابع، مصر

 
 : الهجوم اإلسرائيمي ال يعرقل المشروع النووي اإليراني أكثر من نصف سنةيكيأمر  تقرير 31

حذر تقرير جديد لمركز أبحاث الكونغرس األمريكي مف أف توجيو ضربة إسرائيمية إليراف قد يعرقػؿ المشػروع 
قولػو إنػو  اإليراني لفترة ال تزيػد عػف نصػؼ عػاـ. وقػاؿ التقريػر نقػال عػف مسػؤوؿ سػابؽ فػي اإلدارة األمريكيػة،

مػػف المحتمػػؿ جػػدا أف تػػتمكف إيػػراف مػػف إعػػادة بنػػاء أو تغييػػر المنشػػآت الموجػػودة عنػػدىا إلنتػػاج أجيػػزة الطػػرد 
.  المركزية الالزمة لتخصيب اليورانيـو

ووفقػػا لمتقريػػر الػػذي كشػػفت عنػػو "ىػػآرتس"، اليػػـو الخمػػيس، فقػػد أجػػرى واضػػعو القريػػر مقػػابالت مػػع عػػدد مػػف 
ة األمريكية وأجيزة األمف األمريكيػة ومسػؤوليف آخػريف لغػرض إعػداد التقريػر. وقػاؿ كبار المسؤوليف في اإلدار 

أحػػد المسػػؤوليف األمػػريكييف إف أي ىجػػـو ال يضػػرب منشػػآت تصػػنيع أجيػػزة الطػػرد المركزيػػة سػػيقمؿ مػػف المػػدة 
 الزمنية الالزمة إليراف إلصالح ىذه المنشآت.
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تنػتج األجػزاء الضػرورية لتخصػيب اليورانيػـو موزعػة فػي وبحسب موقع "ىآرتس" فػإف المنشػآت اإليرانيػة التػي 
 أنحاء إيراف، وأف إسرائيؿ والواليات المتحدة ال تعرفاف مواقعيا. 

إلػػى ذلػػؾ يشػػير التقريػػر إلػػى الصػػعوبات التقنيػػة والفنيػػة التػػي تعتػػرض أي ىجػػـو قػػد تقػػـو إسػػرائيؿ بشػػنو عمػػى 
ي بوردو يشكؿ تحديا كبيرا إلسرائيؿ بسػبب وجػودة عمػى إيراف. ووفقا لواضعي التقرير فإف المفاعؿ اإليراني ف

عمؽ كبير داخؿ األرض وأف األسمحة المتوفرة إلسرائيؿ لضرب أىداؼ في عمؽ األرض قد ال تكوف ناجعة 
 في حالة ىذه المنشآت.

 39/2/3853، 20عرب 

 
 "يوم األرض" مسيرة دخول فمسطين لممشاركة فيمن االحتالل يمنع مئات األجانب  33

ناشط سالـ أجنبػي مؤيػدوف لمقضػية الفمسػطينية، الػدخوؿ إلػى األراضػي الفمسػطينية المحتمػة  1533نحو قرر 
عبر مطػار "بػف غوريػوف" فػي فمسػطيف المحتمػة، لممشػاركة فػي فعاليػات يػـو األرض، ومسػيرة القػدس العالميػة 

 . 1321-0-03التي ستنطمؽ مف دوؿ الطوؽ، باتجاه فمسطيف يـو الجمعة 
"الجيػػروزاليـ بوسػػت" اإلسػػػرائيمية عػػف مػػازف قمصػػية، وىػػػو أحػػد المنظمػػيف لمفعاليػػة، قولػػػو إف  ونقمػػت صػػحيفة

دولػػة "وأف اليػػدؼ األساسػػي مػػف ىػػذه الخطػػوة ىػػو إرسػػاؿ رسػػالة إلػػى الحكومػػة  25الناشػػطيف سػػيتوجيوف مػػف 
شػطيف السػممييف مػف اإلسرائيمية بأننا نؤيد القضية الفمسطينية، وأف نظير لمعالـ بأجمعػو أف إسػرائيؿ تمنػع النا

 دخوؿ األراضي الفمسطينية". 
كما نقمت الصحيفة عف وزير األمف الداخمي اإلسرائيمي إسحاؽ أىارونوفيتش قولػو إف سػمطاتو "سػتعمؿ عمػى 

 منع الناشطيف مف السفر إلى إسرائيؿ". 
 39/2/3853، فمسطين أون الين

 
 أو أن تسمى دولة يكون لها أرضاً ال تممك الحق في أن  "إسرائيل": "ناطوري كارتا"حاخامات  32

، «يػػـو األرض»دولػػة إلػػى لبنػػاف لممشػػاركة فػػي مسػػيرة 46حضػػر ناشػػطوف عػػرب وأجانػػب مػػف : كػػارمف جػػابر
 المناىضة لمصييونية.« ناطوري كارتا»ومف بينيـ حاخامات مف حركة 

سػتة، الػذيف عمػى طريػؽ المطػار، شػدد الحاخامػات ال« غولدف بػالزا»في فندؽ « السفير»وفي حديث خاص لػ
« إسػػػػػرائيؿ»، عمػػػػػى أىميػػػػػة الفصػػػػػؿ بػػػػػيف «المجنػػػػػة الوطنيػػػػػة لمسػػػػػيرة القػػػػػدس العالميػػػػػة»حضػػػػػروا بػػػػػدعوة مػػػػػف 

صػػػييونية وليسػػػت ييوديػػػة، »، موضػػػحيف أف ال عالقػػػة بينيمػػػا، عمػػػى اعتبػػػار أف إسػػػرائيؿ ىػػػي «الييوديػػػة»و
تي تمارسيا بحؽ الشعبيف وتخالؼ كؿ مبادئ التوراة التي تتناقض مع أعماؿ العنؼ والسيطرة واالغتصاب ال

تمػػارس ىػػذه األفعػػاؿ اإلجراميػػة باسػػـ الػػديف الييػػودي، فػػإف ىػػذا الػػديف يتبػػرأ »وىػػي إذ «. الفمسػػطيني والييػػودي
إسرائيؿ ال تممؾ الحؽ في أف يكػوف ليػا أرضػا أو أف »، عمى اعتبار أف «منيا، نافيًا حقيا في الوجود أساساً 

تقػػوؿ إف الشػػعب الييػػودي يجػػب أف يعػػيش فػػي المنػػافي كمػػواطنيف تسػػمى دولػػة، وذلػػؾ وفػػؽ تعػػاليـ اهلل التػػي 
صالحيف في ظؿ حكـ الدولة التػي يعيشػوف فييػا، وتحػت سػيطرة الحكومػة الفمسػطينية فحسػب فػي حػاؿ كػانوا 

 «.يعيشوف في فمسطيف
ينفػػػػي الحاخامػػػػػات احتمػػػػاؿ أف تكػػػػػوف فمسػػػػطيف أرضػػػػػًا مشػػػػتركة لمشػػػػػعبيف الفمسػػػػطيني والييػػػػػودي، ويصػػػػػفونو 

، راّديف ىذه االستحالة إلى واقع أف األرض مف حؽ الفمسطينييف وحدىـ وال حؽ لمييود في أي «تحيؿالمس»بػ
 شبر منيا لكي يشاركوىا مع الشعب الفمسطيني.
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ووجو الحاخامات رسالة إلى األسرى العرب والفمسطينييف في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي، واألسيرة المضػربة 
 فييا عف تضامنيـ معيـ وشعورىـ بمأساتيـ.  عف الطعاـ ىناء شمبي، فعبروا

 28/2/3853، السفير، بيروت

 
 أراضيها بينهم عكرمة صبريمنع أربعة دعاة إسالميين من دخول فرنسا ت 30

ا ؼ ب: أعمنػػت وزارتػػا الداخميػػة والخارجيػػة الفرنسػػيتاف فػػي بيػػاف مشػػترؾ الخمػػيس منػػع اربعػػة دعػػاة  –بػػاريس 
 ية لممشاركة في مؤتمر تنظمو جمعية إسالمية.إسالمييف مف دخوؿ األراضي الفرنس

وايػػاد بػػف عبػػداهلل القرنػػي وصػػفوت  ]مفتػػي القػػدس سػػابقا[ وذكػػر البيػػاف اف الػػدعاة األربعػػة ىػػـ عكرمػػة صػػبري
تخميػا عػف »الحجازي وعبداهلل بصفر، مشيرًا الى أف داعيتيف أخرييف ىما محمود المصري ويوسؼ قرضػاوي 

 الفرنسي نيكوال ساركوزي شخصيف غير مرغوب بيما في فرنسا.بعدما أعمنيما الرئيس « القدوـ
 28/2/3853الوطن، الكويت، 

 
 

 سكان الكويت ثالثة ماليين ثمثاهم وافدون 39
أظير أحدث إحصاء سكاني في الكويت أف اآلسيوييف يشكموف غالبية الوافديف : حمد الجاسر -الكويت 

الذي أعمف قبؿ أياـ، أف  1322لتخطيط عف إحصاء عاـ الذيف يشكموف ثمثي السكاف. وجاء في تقرير وزارة ا
في المئة، فإف  010ىذا االختالؿ القديـ والمستمر في التركيبة السكانية يسوء، إذ بينما ينمو عدد الكويتييف 

 في المئة بسبب اليجرة. 4،2بواقع  1322و 1335الوافديف زادوا بيف عامي 
كويتي، أي  2322242، منيـ 0345253بمغ  1322ـ وأشار التقرير إلى أف عدد سكاف الكويت عا

في المئة. ولـ تقّدـ الوزارة أي تفاصيؿ حوؿ  46165أجنبيًا، أي  2225222في المئة، في مقابؿ  05155
حصمت عمييا مف مصدر خاص، أشار إلى استمرار اآلسيوييف في « الحياة»الوافديف وجنسياتيـ، ولكف 

داد الفعمي لموافديف أكثر بمئات اآلالؼ مما تضمنو اإلحصاء الرسمي، تشكيؿ معظـ الوافديف، كما أف التع
في حيف ال يتضمف اإلحصاء الخميجييف، عمى ما يبدو، إذ يوجد في الكويت مقيموف سعوديوف بعشرات 

 اآلالؼ.
ألفًا، يعمموف في اإلدارات الحكومية  650وأظيرت األرقاـ أف العرب في الكويت يتقدميـ المصريوف بنحو 

و التعميـ والخدمات العامة والطب وغيرىا مف المجاالت، وىناؾ نسبة كبيرة منيـ عماؿ بناء وصيانة، إلى أ
ويشكؿ السوريوف «. تجارة القامات»جانب آالؼ العاطميف مف العمؿ كونيـ ضحايا ما يسمى في الكويت 

فة وفي قطاعي التعميـ ألفًا يعمموف في مجاالت صناعية وتجارية مختم 202ثاني أكبر جالية عربية بػ
 والصحة.

ألفًا، إذ حتى مع تحسف العالقات مع عّماف  50الفمسطينية محدودة عند نحو  -وال تزاؿ الجالية األردنية 
والسمطة الفمسطينية ال تزاؿ السمطات الكويتية غير راغبة في عودة ىذه الجالية إلى ما كانت عميو عشية 

 ألفًا. 023لفمسطينيوف واألردنيوف عندما شكؿ ا 2223الغزو العراقي عاـ 
ألفًا وىو أقؿ مما كاف سابقًا، إذ يوجد تحفظ عمى التوسع في قبوؿ المبنانييف  61أما المبنانيوف فبمغ عددىـ 

بسبب التأثير اإليراني المتزايد عمى األحزاب في لبناف والمخاوؼ األمنية، ويعمؿ المبنانيوف في التجارة 
لتخّصص والخبرة. وينطبؽ األمر ذاتو عمى العراقييف الذيف ال يزيد عددىـ عمى والمجاالت المينية ذات ا
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، وليس ىناؾ أي رغبة رسمية أو شعبية في زيادة ىذه الجالية عمى 2223ألفًا معظميـ متواجد قبؿ عاـ  25
يزيد  ، وينطبؽ ذلؾ أيضًا عمى الجالية اليمنية التي ال1330رغـ التحسف الظاىري في العالقات بعد عاـ 

 ألفًا. 22عددىا عمى 
 28/2/3853، الحياة، لندن

 
 معزولة وتتجه لمتطرف "إسرائيل": "مدار"تقرير المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية  28

سػػػػمط التقريػػػػر اإلسػػػػتراتيجي السػػػػنوي الػػػػذي يصػػػػدره المركػػػػز الفمسػػػػطيني لمدراسػػػػات : راـ اهلل-ميرفػػػػت صػػػػادؽ
د اإلسػػػرائيمي خػػػالؿ العػػػاـ األخيػػػر, فػػػي ظػػػؿ جممػػػة تغّيػػػرات داخميػػػة اإلسػػػرائيمية )مػػػدار( الضػػػوء عمػػػى المشػػػي

قميمية ودولية قاؿ إنيا تقود إسرائيؿ لمعزلة ومزيد مف التطرؼ.  وا 
ويرصد التقرير، الذي قدمو مدار بمؤتمر براـ اهلل األربعاء، التطورات التػي شػيدتيا السػاحة اإلسػرائيمية فيمػا 

قػػػات الخارجيػػػة، والمشػػػيد السياسػػػي، والمشػػػيد األمنػػػي والعسػػػكري، يتعمػػػؽ بمشػػػيد مفاوضػػػات السػػػالـ، والعال
 والمشيد االقتصادي واالجتماعي، ومشيد الفمسطينييف في إسرائيؿ.

ماليػػيف  51532ماليػػيف نسػػمة بيػػنيـ  21204حػػوالي  1322وطبقػػا لمتقريػػر، بمػػغ عػػدد سػػكاف إسػػرائيؿ نيايػػة 
يشػػمؿ الفمسػػطينييف المقيمػػيف فػػي مدينػػة  % مػػف مجمػػوع السػػكاف بمػػا1315ييػػودي، فػػي حػػيف يشػػكؿ العػػرب 

 القدس المحتمة.
وبنػػاء عمػػى التقريػػر، شػػيد العػػاـ األخيػػر أحػػداثا مفصػػمية ذات طػػابع إسػػتراتيجي أثػػرت وسػػتؤثر فػػي السػػنوات 
المقبمػػػة عمػػػى وجيػػػة المشػػػيد اإلسػػػرائيمي وتطوراتػػػو المسػػػتقبمية، وعمػػػى رأسػػػيا التغييػػػرات اإلقميميػػػة المرتبطػػػة 

 وما يتمخض عنو مف إعادة صياغة لممشيد اإلقميمي وخريطة التحالفات. بػ"الربيع العربي"
بأنػو مرحمػة انتقاليػة باتجػاه إعػادة  1322ويشير التقرير إلى وصؼ االسػتخبارات العسػكرية اإلسػرائيمية عػاـ 

 إنتاج بيئة إستراتيجية مغايرة مميئة بالتيديدات لألمف القومي اإلسرائيمي. 
 األزمة المالية

األزمة المالية التي تضرب منطقة اليورو وما يترتب عمييا مف تغيػرات محتممػة فػي خريطػة القػوى  واعتُبرت
المسػػتقبمية، أحػػد أىػػـ األحػػداث المفصػػمية التػػي سػػتؤثر فػػي المشػػيد اإلسػػرائيمي خػػالؿ األعػػواـ المقبمػػة، إلػػى 

 جانب انزياح إسرائيمي واضح نحو "اليمينية والدينية واالنعزالية".
ر إف إسػرائيؿ بالعػاـ األخيػػر شػيدت تحػوالت داخميػة بنيويػة تػػذىب بفعميػا إلػى دولػة أكثػر يمينيػػة وقػاؿ التقريػ

ودينيػػػػة، بينمػػػػا تتراجػػػػع القػػػػوى العممانيػػػػة واليسػػػػارية، ويػػػػتـ فييػػػػا التضػػػػييؽ عمػػػػى منظمػػػػات المجتمػػػػع المػػػػدني 
الصػييونية، فػي ومنظمات حقوؽ اإلنساف التػي تحاصػر مػف قػوى يمينيػة لصػالح إعػادة تأكيػد القػيـ القوميػة 

 وقت تتراجع فيو فرص السالـ مع الفمسطينييف عمى أساس "حؿ الدولتيف".
ويورد التقرير التأثير الخاص لمربيع العربي والحراؾ بالدوؿ العربيػة المجػاورة إلسػرائيؿ خاصػة عمػى المشػيد 

لنظر إلػػى سػػقوط اإلسػػرائيمي، مشػػيرا إلػػى مػػا وصػػفو بإعػػادة نفػػض التحالفػػات اإلقميميػػة إلسػػرائيؿ وخاصػػة بػػا
 نظاـ الرئيس المخموع حسني مبارؾ في مصر بوصؼ أنو "إغالؽ لحقبة الخروج مف العزلة".

ويرى المحمموف بالتقرير أف إسرائيؿ خسرت آخر حمفائيا بعد خسارتيا نظاـ الشاه أوال، وتركيػا ثانيػا، بحيػث 
 أصبحت بدوف حميؼ إقميمي ميـ.
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أف الجبيػة المصػرية وخاصػة فػي سػيناء المجػاورة، تتحػوؿ تػػدريجيا و" وتػرى التقػديرات العسػكرية اإلسػرائيمية 
بفعػػؿ غيػػاب الوجػػود األمنػػي المصػػػري المالئػػـ، ومحدوديػػة القػػدرة عمػػػى اسػػتخداـ السػػالح تطبيقػػا التفاقيػػػات 

 السالـ بيف الطرفيف" إلى " دفيئة لإلجراـ المنظـ".
 اإلستراتيجية العسكرية

يمية إلػػى تمػػؾ المنطقػػة باعتبارىػػا ممجػػأ لمتنظيمػػات اإلسػػالمية الجياديػػة، كمػػا تنظػػر الػػدوائر العسػػكرية اإلسػػرائ
ويعني ىذا إستراتيجيا أف الشروط التي وضعتيا معاىدة "كامب ديفد" لمسالـ بيف إسرائيؿ ومصر، مف أجؿ 
"ضػػػماف أمػػػف إسػػػرائيؿ" مػػػف خػػػالؿ تقييػػػد الوجػػػود الرسػػػمي والعسػػػكري األمنػػػي المصػػػري ىنػػػاؾ، تحولػػػت إلػػػى 

 ة لنمو تيديدات غير رسمية وتصعب مواجيتيا.شروط ممتاز 
ويؤيد الباحػث والمحمػؿ بالشػؤوف اإلسػرائيمية وأحػد معػدي التقريػر اإلسػتراتيجي أنطػواف شػمحت نظريػة العزلػة 
التي تعيشيا إسرائيؿ فعال، خاصة بعد األحداث في العالـ العربػي وتحديػدا مصػر. ويػرى شػمحت أف مصػر 

ف لػػـ تمجػػأ إللغػػاء معاىػػػدة السػػ الـ الموقعػػة مػػػع إسػػرائيؿ، إال أنيػػا فػػػي نفػػس الوقػػت لػػػـ تعػػد ذراعػػا ضػػػاربا وا 
إلسػػرائيؿ فػػػي كػػػؿ السياسػػػة الخارجيػػة العربيػػػة وخاصػػػة فيمػػػا يتعمػػؽ بالفمسػػػطينييف. ويضػػػيؼ أف ىػػػذه العزلػػػة 
تعززىػػػػا عوامػػػػؿ داخميػػػػة موضػػػػوعية مرتبطػػػػة باألوضػػػػاع االقتصػػػػادية, وبالتزامػػػػات الدولػػػػة حيػػػػاؿ مواطنييػػػػا 

 اندالع سمسمة احتجاجات اجتماعية كما حدث الصيؼ الماضي.والمخاوؼ مف 
وذلؾ إلى جانب عزلة ناجمة عف تغييػرات فػي سػائر دوؿ اإلقمػيـ وخاصػة مػع اسػتمرار األزمػة اإلسػرائيمية 
التركية، وكذلؾ تضعضع العالقة مع دوؿ الغرب وخاصة مع فرنسا وألمانيا في ظؿ تصاعد حمالت نػزع 

 ، وفؽ أقواؿ شمحت.الشرعية عف إسرائيؿ ىناؾ
 الوضع السوري

وعمػى صػعيد تأثرىػػا باألحػداث فػػي العػالـ العربػػي أيضػا، تػػولي إسػرائيؿ اىتمامػػا بالغػا بالوضػػع فػي سػػوريا، 
 ويشير شمحت إلى ثالثة سيناريوىات إسرائيمية مرغوبة بخصوص مصير نظاـ بشار األسد.

ف يحػػػؿ مكانػػػو نظػػاـ أفضػػػؿ منػػػو بالنسػػػبة وتبنػػي إسػػػرائيؿ فػػػي السػػيناريو األوؿ أمػػػال بسػػػقوط األسػػػد عمػػى أ
 إلسرائيؿ, وىو خيار يجمع عميو قطاع واسع مف المحمميف والساسة في إسرائيؿ.

بينمػػػا تػػػذىب التقػػػديرات اإلسػػػرائيمية، وفػػػؽ التقريػػػر، إلػػػى سػػػيناريو ثػػػاٍف وىػػػو "سػػػيناريو الفوضػػػى أو الحػػػرب 
ستراتي  جيا وىو أيضا مرغوب إسرائيميا.األىمية" الذي سيؤدي إلى ضعؼ النظاـ والدولة بنيويا وا 

أما الثالث أف يبقى النظاـ الحالي ولكف لػيس بػالقوة التػي كػاف عمييػا قبػؿ الثػورة السػورية، بمعنػى انصػرافو 
لمتركيػػز عمػػى الشػػػؤوف الداخميػػة فػػي وقػػػت يضػػعؼ فيػػو تحالفػػػو مػػع إيػػراف وكػػػذلؾ دعمػػو لحػػزب اهلل, وىػػػذا 

 السيناريو األكثر تفضيال لدى إسرائيؿ.
ؼ شػػمحت أف النظػػاـ فػي سػػوريا ىػػو النظػػاـ الػذي اعتػػادت عميػػو إسػػرائيؿ عمػى مػػدى عقػػود ماضػػية، ويضػي

وىو الذي أبقى جبيػة الجػوالف فػي حالػة ىػدوء دائػـ، لػذلؾ تفضػؿ تػؿ أبيػب أف يبقػى األسػد عمػى أف يػأتي 
 نظاـ آخر معاٍد ليا عمى غرار ما يحدث في مصر.

ائيمية ال تيمػؿ فػي الوقػت ذاتػو احتمػاؿ تػدخؿ حػزب اهلل عػف غير أف التقػديرات العسػكرية والسياسػية اإلسػر 
طريؽ ما أسمتو "عمػؿ اسػتفزازي" ضػد إسػرائيؿ يػؤدي إلػى إشػعاؿ الجبيػة المبنانيػة بيػدؼ صػرؼ األنظػار 
عما يحدث في سوريا، مستخدما في ذلؾ " أسمحة إستراتيجية متطورة اشتراىا نظاـ األسد نفسو مؤخرا مف 

 روسيا".
 39/2/3853، لدوحةالجزيرة نت، ا
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 نجاح "القبة الحديدية" مؤخرا ال يعكس إمكانية نجاحها في مواجهات عسكرية واسعة 25

كانػػػػت منظومػػػػة "القبػػػػة الحديديػػػػة" العتػػػػراض الصػػػػواريخ والقػػػػذائؼ : مػػػػف إعػػػػداد وحػػػػدة المشػػػػيد اإلسػػػػرائيمي
ؿ جولػػة التصػػعيد الصػػاروخية القصػػيرة المػػدى، بالنسػػبة إلػػى إسػػرائيؿ، أبػػرز األسػػمحة التػػي اسػػتخدمت خػػال

األخيرة في قطاع غزة وجنوب إسػرائيؿ. فقػد تمكنػت بطاريػات "القبػة الحديديػة" الػثالث الموجػودة فػي حػوزة 
 63الجيش اإلسرائيمي، حتى اآلف، مف اعتراض معظـ صواريخ "غراد"، التػي يصػؿ مػداىا إلػى أكثػر مػف 

س الحكومػػػة، بنيػػػاميف نتنيػػػاىو، ووزيػػػر كيمػػػومترا. وزار كبػػػار المسػػػؤوليف اإلسػػػرائيمييف، وفػػػي مقػػػدمتيـ رئػػػي
 الدفاع، إييود باراؾ، المواقع التي تـ نصب بطاريات ىذه المنظومة فييا.

غيػػػػر أف المعطيػػػػات الرسػػػػمية والتحمػػػػيالت العسػػػػكرية فػػػػي إسػػػػرائيؿ تشػػػػير إلػػػػى محدوديػػػػة منظومػػػػة "القبػػػػة 
كيمػومترا كأقصػى  23ا إلػى الحديدية"، إذ أف ىذه المنظومة بإمكانيا اعتراض الصػواريخ التػي يصػؿ مػداى

، فػػي أعقػػاب حػػرب لبنػػاف 1334حػػد. وبمغػػت تكمفػػة تطويرىػػا قرابػػة المميػػار دوالر. وبػػدأ تطويرىػػا فػػي العػػاـ 
 .1322الثانية. وبدأ استخداميا عسكريا في شير آذار العاـ 

األسػمحة وفي المرحمة األولى اشػترى الجػيش اإلسػرائيمي بطػاريتيف مػف "القبػة الحديديػة" مػف سػمطة تطػوير 
فػػي إسػػرائيؿ، المعروفػػة باسػػـ "رفائيػػؿ"، التػػي طػػورت "القبػػة الحديديػػة" بالتعػػاوف مػػع الصػػناعات العسػػكرية 

بموجػػػب مواصػػػفات طمبيػػػا  mprestالجويػػػة وشػػػركات الصػػػناعات التكنولوجيػػػة الدقيقػػػة "إلبيػػػت" و"ألتػػػا" و
 135رصد منحػة ماليػة بمبمػغ قرر الرئيس األميركي، باراؾ أوباما،  1323الجيش اإلسرائيمي. وفي العاـ 

ماليػػيف دوالر، لتمويػػؿ شػػراء إسػػرائيؿ أربػػع بطاريػػات أخػػرى. لكػػف تحويػػؿ ىػػذا المبمػػغ تػػأخر، وقػػرر جيػػاز 
األمف اإلسرائيمي عدـ شػراء بطاريػات أخػرى وانتظػار المنحػة األميركيػة. وقػد صػادؽ الكػونغرس األميركػي 

رة الدفاع اإلسػرائيمية تمويػؿ شػراء أكثػر مػف سػبع عمى المنحة قبؿ عدة شيور. وفي ىذه األثناء ترفض وزا
بطاريات، ثػالث منيػا بتمويػؿ إسػرائيمي وأربػع بتمويػؿ أميركػي، وقػد تمػت المصػادقة عمػى صػنعيا. وتأمػؿ 
إسػػرائيؿ فػػي أف تقػػرر دوؿ أخػػرى شػػراء بطاريػػات "القبػػة الحديديػػة"، مػػا سػػيخفض تكمفػػة االنتػػاج وسػػيمكف 

 ر مف البطاريات.الجيش اإلسرائيمي مف شراء عدد أكب
 قدرات محدودة

تبيف مف جولة التصعيد األخيرة، التي كانت صغيرة نسبيا، أف قدرات "القبة الحديدية" محدودة، إلى جانب 
 كونيا مكمفة. 

ويقوؿ المسؤولوف والمحمموف العسكريوف إنو في حاؿ شف ىجمات صاروخية واسعة، فإف فاعميتيا ستكوف 
التقػػارير اإلسػػرائيمية حػػوؿ نجػػاح "القبػػة الحديديػػة" خػػالؿ جولػػة التصػػعيد محػػدودة جػػدا. وىنػػاؾ فػػروؽ بػػيف 

 األخيرة.
%، 24صػػاروخ "غػػراد"، مػػا يعنػػي أف نسػػبة النجػػاح ىػػي  52وبحسػػب صػػحيفة "ىػػآرتس" فإنػػو تػػـ اعتػػراض 

آذار. بينمػػػػا قالػػػػت صػػػػحيفة  25وذلػػػػؾ بموجػػػػب معطيػػػػات الجػػػػيش التػػػػي تػػػػوفرت حتػػػػى صػػػػباح الخمػػػػيس، 
صاروخا  21حتى ظير يوـ الخميس نفسو، تمكنت "القبة الحديدية" مف اعتراض "يديعوت أحرونوت" إنو 

 %.20صواريخ "غراد" تـ إطالقيا مف غزة، وأف نسبة النجاح ىي  223مف أصؿ 
ويتحدث اإلسرائيميوف عف مشكمة أخرى تتعمؽ بػ "القبة الحديدية". إذ تبمػغ تكمفػة كػؿ صػاروخ تطمقػو "القبػة 

ألؼ شيكؿ. وبمغت تكمفة تشغيؿ ىذه المنظمة خالؿ  025صاروخ فمسطيني  الحديدية" مف أجؿ اعتراض
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و وبػػػاراؾ ورئػػػيس أركػػػاف الجػػػيش اإلسػػػرائيمي، بينػػػي غػػػانتس، ووسػػػائؿ اإلعػػػالـ بػػػأداء "القبػػػة وأشػػػاد نتنيػػػاى
الحديدية". وأشاروا إلى أنو لو سقطت عشرات الصواريخ الفمسػطينية التػي تػـ اعتراضػيا فػي المػدف الكبيػرة 

تمػػى. فػػي جنػػوب إسػػرائيؿ، مثػػؿ بئػػر السػػبع وعسػػقالف وأسػػدود، لسػػقط عػػدد كبيػػر مػػف اإلصػػابات وربمػػا الق
ولفػػت محممػػوف إلػػى أف "القبػػة الحديديػػة" أعفػػت القيػػادة السياسػػية فػػي إسػػرائيؿ مػػف اتخػػاذ قػػرار بشػػف عمميػػة 
عسػػكرية بريػػة فػػي قطػػاع غػػزة، األمػػر الػػذي كػػاف مػػف شػػأنو أف يزيػػد عػػدد القتمػػى والجرحػػى فػػي الجػػانبيف، 

 الفمسطيني واإلسرائيمي.
 "إعادة اختراع العجمة"

الجوية في الجيش اإلسػرائيمي، العقيػد دوروف غػافيش، فػي مقابمػة أجرتيػا معػو قاؿ قائد منظومة الدفاعات 
(، إف الصػػػاروخ المعتػػػرض مػػػف "القبػػػة 241011321صػػػحيفة "يػػػديعوت أحرونػػػوت" ونشػػػرتيا يػػػـو الجمعػػػة )

الحديديػة" يػتـ إطالقػػو فقػط فػػي حػاؿ رصػػد الػرادار أف الصػػاروخ سيسػقط فػػي منطقػة سػػكنية، أمػا الصػػاروخ 
 سوؼ يسقط في منطقة مفتوحة، فال نعترضو وال نحتسبو".  "الذي نعرؼ أنو

وحوؿ تمكف "القبة الحديدية" مف اعتراض معظـ صواريخ "غراد"، أضاؼ غافيش "إنني فخور جػدا بنتػائج 
عمميػػة تطػػوير ىػػذه المنظومػػة، التػػي بػػدأت مػػف التفكيػػر فػػي الجػػيش وسػػالح الجػػو حػػوؿ مجمػػؿ التيديػػدات 

ومػػف ثػػـ وضػػع المواصػػفات المطموبػػة أمػػاـ الصػػناعات العسػػكرية، التػػػي  المتوقعػػة ضػػد الجبيػػة الداخميػػة،
 قررت مواجية المشكمة، وأصبحت تتحقؽ اآلف بواسطة منظومة الدفاعات الجوية".

وأشػػػار غػػػافيش إلػػػى الفػػػرؽ بػػػيف "القبػػػة الحديديػػػة" ومنظومػػػات دفاعيػػػة مشػػػابية، مثػػػؿ منظومػػػة "البػػػاتريوت" 
خ "ىوؾ"، وقاؿ إف "ىذه ليست منظومػة اشػتريناىا وقمنػا بترجمػة األميركية العتراض الصواريخ أو صواري

كتاب تشغيميا مف االنكميزية إلى العبرية. إننا نعيد اختراع العجمة ىنا. وىذا الحؿ ىو األوؿ مف نوعو في 
العػػالـ. وألوؿ مػػرة فػػي التػػاريخ العسػػكري العػػالمي يوجػػد حػػؿ حقيقػػي ومتمّيػػز لمشػػكمة الصػػواريخ والقػػذائؼ 

 ة قصيرة المدى".الصاروخي
وتطػػرؽ غػػافيش إلػػى قػػدرات رادارات منظومػػات "حيػػتس"، العتػػراض الصػػواريخ البالسػػتية الطويمػػة المػػدى، 
و"باتريوت" و"القبة الحديدية"، وقػاؿ إنيػا قػادرة عمػى رصػد أي صػاروخ يػتـ إطالقػو باتجػاه إسػرائيؿ "ونحػف 

"نحػف نعػرؼ بشػكؿ مؤكػد بنسػػبة  نرصػد أي صػاروخ يػتـ إطالقػو مػف أي مكػاف، بمجػرد إطالقػو". وأضػاؼ
مئػػة بالمئػػة أيػػف سيسػػقط الصػػاروخ. ونحػػف نعػػرؼ مػػف أيػػف ىػػو قػػادـ ومػػا ىػػي غايتػػو، ولػػيس فقػػط بمسػػتوى 
نمػػا بمسػػتوى المدينػػة والحػػي داخػػؿ المدينػػة. وفػػي المحظػػة التػػي يرصػػد الػػرادار صػػاروخا فإننػػا  المنطقػػة، وا 

نجاح كبيػر لمقاتمينػا، الػذيف يجمسػوف قبالػة  نعرؼ أيف سيسقط وما إذا كانت ىناؾ حاجة العتراضو. وىذا
الشاشات ويعرفوف كيفية القياـ بعمميػـ بأفضػؿ صػورة. ففػي نيايػة المطػاؼ ىػـ الػذيف يضػغطوف عمػى زر 

 اعتراض الصاروخ المعترض وىذه مسؤولية كبيرة".
جنػوب لكف غافيش اعترؼ بأف "الحماية ليست محكمة"، إذ أنو سقطت صػواريخ داخػؿ المػدف الكبيػرة فػي 

إسػػرائيؿ خػػالؿ جولػػة التصػػعيد األخيػػرة. وقػػاؿ: "مػػا زلنػػا فػػي  بدايػػة الطريػػؽ. وىػػذه منظومػػات تكنولوجيػػة 
ذكيػػة، وتػػـ تطويرىػػا بشػػكؿ سػػريع جػػدا وبجيػػود كبيػػرة مػػف جانػػب كافػػة الصػػناعات األمنيػػة. وىنػػاؾ أسػػباب 

نظومػػة بواسػػطة قػػوى عديػػدة لحػػاالت ال تعتػػرض فييػػا المنظومػػة صػػواريخ". وأشػػار إلػػى أنػػو يػػتـ تشػػغيؿ الم
بشػػػرية، وأنػػػو "منػػػذ المحظػػػة التػػػي يصػػػؿ فييػػػا اإلنػػػذار حػػػوؿ إطػػػالؽ صػػػاروخ، فػػػإف لػػػدينا ثػػػواني معػػػدودة 
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العتراضو. والجندي ىو الذي يضغط عمى زر االعتراض. وبإمكاني القوؿ باعتزاز وبعد تحقيؽ عسكري 
الت التػي لػـ يػتـ اعتراضػيا، أجريناه، أف أيا مف الصواريخ التي سقطت في تجمعات سكنية، أي فػي الحػا

 لـ تكف نابعة مف خطأ بشري".
وتابع غافيش أنو عمى الرغـ مف تكمفػة كػؿ صػاروخ تطمقػو "القبػة الحديديػة"، إال "أننػا ال نػدقؽ فػي األمػور 
مػػػف ىػػػذا الجانػػػب. والضػػػرر االقتصػػػادي ال يسػػػاوي سػػػقوط خسػػػائر بشػػػرية. ونحػػػف نػػػدرؾ كافػػػة الجوانػػػب 

 ة".ونعترض الصواريخ بأنجع صور 
وتطػػرؽ غػػافيش إلػػى حقيقػػة أنػػو ال توجػػد بطاريػػات "القبػػة الحديديػػة" حػػوؿ مدينػػة تػػؿ أبيػػب ومنطقػػة وسػػط 
إسرائيؿ عموما لحمايتيا مف الصواريخ. وقاؿ إف "القبة الحديدية غيػر موجػودة ولكػف يوجػد وسػائؿ أخػرى. 

موجػػودة، ونحػػف نواصػػؿ  ال داعػػي لمقمػػؽ. لػػدينا قػػدرات دفاعيػػة لمواجيػػة جميػػع التيديػػدات التػػي نعػػرؼ أنيػػا
 تطوير ىذه القدرات". 

وفي رده عمى سؤاؿ حوؿ ما إذا كاف ذلؾ يشمؿ "السالح النووي الذي تطوره إيراف"، قاؿ غافيش إنو "ألف 
إيراف تسير في ىذا االتجاه، فإنني أكرر القوؿ أنو توجد لدينا حماية لمواجية جميع التيديدات. عدا ذلؾ، 

 صاروخ يتـ إطالقو باتجاه إسرائيؿ وتزويدنا بإنذار مسبؽ". لدينا القدرة عمى رصد أي
وأضاؼ غافيش أنو "في حاؿ إطالؽ صػاروخ بالسػتي طويػؿ المػدى، مثػؿ حالػة إيػراف، فإننػا سػنتمكف مػف 
الحصوؿ عمى إنذار مسبؽ لمدة دقائؽ طويمة، ستسمح بتحذير السكاف الذيف يتـ توجيو الصاروخ نحوىـ. 

الػػرد، فالتجػػارب كانػػت ناجحػػة جػػدا ونحػػف نسػػير باتجػػاه تحسػػيف القػػدرات  سػػتعطي’ 1-حيػػتس’ومنظومػػة 
، التػي سػتكوف أفضػؿ ’0-حيػتس’بشكؿ دائـ. وفي موازاة ذلؾ نحف نطور سوية مػع األميػركييف منظومػة 

بكثير". واستدرؾ غافيش  قائال إنو "عمى الرغـ مف الدفاعات الجوية الممتازة، فإف مف الواجب االنصػياع 
 ة الجبية الداخمية. والدمج بيننا وبينيـ يسمح بأقؿ حد ممكف مف الخسائر البشرية".ألوامر قياد

 تسمح بالعيش في ظل الصواريخ"’ "القبة الحديدية
القبػة "’مف جانبو قاؿ قائد جناح الدفاع الفّعاؿ في سالح الجو اإلسرائيمي، العميد تسفيكا حايموفيتش، إف 

دخاؿ ُمركب الدفاع إلى سالح الجو الذي يركػز تفكيػره أحدثت تغييرا جوىريا في س’ الحديدية الح الجو. وا 
 (. 241011321 –عمى اليجوـ ىو تغيير دراماتيكي" )ىآرتس 

ويعتقػد الخبػراء األمنيػوف اإلسػرائيميوف أنػو "كممػا اكتسػبت المنظومػة خبػرة عسػكرية أكبػر، فإنيػا تقتػرب مػػف 
 . % مف الصواريخ"23غايتيا، وىي القدرة عمى اعتراض 

وفي ىذا السياؽ قاؿ حايموفيتش إنو "ال توجد نسب نجػاح كاممػة، لكػف المنظومػة تسػمح بػالعيش فػي ظػؿ 
الصػػواريخ. والنيػػة ىػػي حمايػػة أكبػػر عػػدد ممكػػف مػػف األشػػخاص. لكػػف ال يمكػػف الػػدفاع عػػف كػػؿ مكػػاف فػػي 

. فينػاؾ أمػاكف البالد. والقبة الحديدية ليست موجودة في كؿ مكاف، وىذا ينطبؽ عمى جنوب الػبالد أيضػا
 ليست مغطاة وال توجد تغطية محكمة في ىذه المينة". 

وقػػاؿ عضػػو الكنيسػػت عميػػر بيػػرتس، الػػذي أشػػغؿ منصػػب وزيػػر الػػدفاع فػػي الفتػػرة الواقعػػة بػػيف أيػػار العػػاـ 
، أف خبػػػراء جيػػػاز األمػػػف اإلسػػػرائيمي لػػػـ يريػػػدوا تطػػػوير منظومػػػة العتػػػراض 1332وتمػػػوز العػػػاـ  1334

وأضاؼ بيرتس، الذي تحدث إلى "ىآرتس"، أف "موقؼ ىيئػة األركػاف العامػة رأى  صواريخ قصيرة المدى.
أنو فيما يتعمؽ باألضرار مقابػؿ النجاعػة، فػإف جيػاز األمػف والجػيش اإلسػرائيمي ال يريػاف أف ىنػاؾ حاجػة 
لالستثمار في تطوير القبة الحديدية كأفضمية عميا". ولفت بيرتس إلػى أنػو عػارض موقػؼ الجػيش، وعمػى 

 البدء في تطوير "القبة الحديدية". 1334ر ذلؾ قرر في نياية العاـ أث
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ونقمػػػػت "ىػػػػآرتس" عػػػػف مسػػػػؤوليف أمنيػػػػيف يعارضػػػػوف تطػػػػوير "القبػػػػة الحديديػػػػة" قػػػػوليـ إف "وضػػػػع صػػػػاروخ 
ألػػؼ دوالر، أمػػاـ قذيفػة صػػاروخية ]فمسػػطينية[ بسػيطة، ال يتعػػدى ثمنيػػا  53معتػرض، تبمػػغ تكمفتػػو حػوالي 

ىػػػو خسػػػارة اقتصػػػادية ومعنويػػػة، ألف تشػػػغيؿ القبػػػة الحديديػػػة يحتػػػاج إلػػػى إطػػػالؽ بضػػػعة آالؼ الشػػػواكؿ، 
 ألؼ شيكؿ". 025صاروخيف معترضيف ضد صاروخ واحد وتكمفة اعتراضيما تصؿ إلى 

أنت تحولنا إلى جػيش دفػاعي ’وأشار بيرتس إلى أنو "كانت ىناؾ مشكمة مع نفسية الجيش. وقد قالوا لي 
ال أرى أي تناقض بيف االثنيف. فأي ىجـو يتـ منعػو بفضػؿ حمايػة ناجعػة وأنا ’. وليس إلى جيش مياجـ

 ىو أمر صائب".
يران   بين غزة وا 

وكتػػػب المحمػػػؿ العسػػػكري، عػػػاموس ىارئيػػػؿ، ومحمػػػؿ الشػػػؤوف الفمسػػػطينية، أفػػػي سػػػخاروؼ، فػػػي "ىػػػآرتس" 
تيف: األولػػى، أف (، أنػػو رغػػـ اإلشػػادة بػػػ "القبػػة الحديديػػة" إال أنػػو تػػـ نسػػياف حقيقتػػيف أساسػػي241011321)

"منظومة دفاعية مف الصواريخ والقذائؼ الصػاروخية، ميمػا كانػت متقدمػة، موجػودة اليػـو فػي حالػة تػأخر 
كبيػرة قياسػػا بمػػا كانػػت يجػػب أف تكػػوف عميػػو لػػو أنػػو تػػـ رصػػد المػػاؿ المطمػػوب لتطويرىػػا. والحقيقػػة الثانيػػة، 

مثاليػػػػة، أي أمػػػػاـ عمميػػػػات إطػػػػالؽ ىػػػػي أف أداء المنظومػػػػة النػػػػاجح تػػػػـ تحقيقػػػػو فػػػػي ظػػػػروؼ تكػػػػاد تكػػػػوف 
]صػػواريخ[ محػػدودة مػػف حيػػث حجميػػا، مػػف جانػػب الجيػػاد اإلسػػالمي ولجػػاف المقاومػػة الشػػعبية، ولكػػف لػػـ 
تشارؾ فييا حماس، ومػف جبيػة واحػدة فقػط. وفػي مواجيػة أمػاـ إيػراف، إذا كػاف ثمػة مػف يػوىـ نفسػو، فػإف 

 ىذا لف يكوف كافيا بكؿ تأكيد".
يش اإلسػػرائيمي نشػػر بطاريػػات "القبػػة الحديديػػة" التػػي فػػي حوزتػػو، خػػالؿ جولػػة وأضػػاؼ المحمػػالف أف الجػػ

التصعيد األخيرة، في مجػاؿ جغرافػي كبيػر جػدا وبشػكؿ يضػع صػعوبات أمػاـ عمميػة الػدفاع عػف المنػاطؽ 
اإلسػػرائيمية. كػػػذلؾ فإنػػػو فػػػي أعقػػاب النجػػػاح العسػػػكري الػػػذي حققتػػو ىػػػذه المنظومػػػة، الحظػػػت الصػػػناعات 

 ستعداد لدى الدولة لتسريع عممية إقرار شراء بطاريات أخرى.األمنية وجود ا
آذار الجاري، قاؿ إف حكومتو تعمؿ عمى "اقتالع القاعدة  26وفي خطاب ألقاه نتنياىو في الكنيست، في 

اإليرانيػػػة فػػػي غػػػزة". وعمػػػؽ ىارئيػػػؿ وسػػػخاروؼ عمػػػى ذلػػػؾ بػػػأف "صػػػواريخ الكاتيوشػػػا ]أي "غػػػراد"[ التػػػي تػػػـ 
تشكؿ حتى بروفػة لمػا يتوقػع أف يحػدث ىنػا عمػى مػا يبػدو، إذا مػا قػررت إسػرائيؿ فػي إطالقيا مف غزة ال 

’ القبػػػػػة الحديديػػػػػة’نيايػػػػػة المطػػػػػاؼ مياجمػػػػػة المنشػػػػػآت النوويػػػػػة ]اإليرانيػػػػػة[. واالنجػػػػػازات التكنولوجيػػػػػة لػػػػػػ 
والتحسػػػينات البػػػػارزة فػػػػي اسػػػػتعدادات الجبيػػػػة الداخميػػػػة ليسػػػت كافيػػػػة كػػػػي تشػػػػكؿ ردا مناسػػػػبا عمػػػػى تيديػػػػد 

واريخ والقػػذائؼ الصػػاروخية، المتوقػػع إطالقيػػا باتجػػاه إسػػرائيؿ فػػي حػػاؿ قػػررت إيػػراف االنتقػػاـ وتجنيػػد الصػػ
 حزب اهلل مف لبناف وحماس مف غزة".

 20مف جية ثانيػة فػإف لجنػة الخارجيػة واألمػف التابعػة لمكنيسػت قػّدرت العػاـ الماضػي أف ثمػة حاجػة إلػى 
ة إلسػرائيؿ مػف شػماليا إلػى جنوبيػا. لكػف "القبػة الحديديػة"، وفقػا بطارية مف "القبة الحديدية" لتوفير الحمايػ

لمواصفاتيا الرسمية وبإقرار العمماء الػذيف طوروىػا، ىػي منظومػة دفاعيػة مالئمػة لصػواريخ ال يزيػد مػداىا 
عػػف السػػبعيف كيمػػومترا. ومػػف أجػػؿ تػػأميف حمايػػة مػػف الصػػواريخ األطػػوؿ مػػدى، التػػي يوجػػد لػػدى حػػزب اهلل 

بحسب التقارير والتقػديرات اإلسػرائيمية، فػإف المطمػوب اسػتخداـ منظػومتي "العصػا السػحرية" اآلالؼ منيا، 
 العتراض الصواريخ المتوسطة المدى و"حيتس" العتراض الصواريخ البالستية الطويمة المدى. 

وفػػي ىػػذا السػػياؽ أشػػار ىارئيػػؿ وسػػخاروؼ إلػػى أنػػو يوجػػد فػػي حػػوزة إسػػرائيؿ عػػدد محػػدود مػػف صػػواريخ 
بينمػػا الجػػيش اإلسػػرائيمي سػػيتزود بػػأوؿ بطاريػػة مػػف "العصػػا السػػحرية" بعػػد عػػاميف عمػػى األقػػؿ.  "حيػػتس"،
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ورجحػػػا أنػػػو فػػػي حػػػاؿ تعػػػرض إسػػػرائيؿ ليجمػػػات صػػػاروخية مكثفػػػة فإنػػػو مػػػف المتوقػػػع نصػػػب منظومػػػات 
اعتػػراض الصػػواريخ بػػالقرب مػػف قواعػػد سػػالح الجػػو اإلسػػرائيمي لحمايػػة مػػدرجات تحميػػؽ الطػػائرات المقاتمػػة 

اقع بنى تحتية إستراتيجية. وأنو "سيضطر المواطنوف إلى البقاء في بيوتيـ، واالنصياع لتعميمات قيادة ومو 
الجبية الداخمية وأف يأمموا بأف األمور ستسير بشكؿ حسػف". وأضػاؼ المحمػالف أف "الخصػـ، مػف طيػراف 

صػػاروخية وغايتيػػا إغػػراؽ مػػرورا بالبقػػاع المبنػػاني وحتػػى غػػزة، يتػػزود بعشػػرات آالؼ الصػػواريخ والقػػذائؼ ال
 الرادارات اإلسرائيمية بصورة تقّيد قدراتيا عمى اعتراض الصواريخ".

وتػػابع المحمػػالف "واضػػح أنػػو سػػيتـ حسػػـ جػػزء كبيػػر مػػف صػػورة الحػػرب وفقػػا ألداء الجػػيش اإلسػػرائيمي فػػي 
ينمػػا العػػدو اليجػوـ، لكػػف كػؿ مػػا يتعمػػؽ بحػرب الصػػواريخ، يبػػدو أننػا تقػػدمنا فػي السػػنوات الخمػػس األخيػرة ب

تقػػدـ أكثػػر. وىػػذا يعنػػي أف نتػػائج الحػػرب المقبمػػة قػػد تكػػوف التعػػادؿ، وىػػذه نتيجػػة ثمػػة شػػؾ فػػي مػػا إذا كػػاف 
 بإمكاف إسرائيؿ أف تسمح بيا لنفسيا".

 33/2/3853، المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية )مدار(
 

 ـ أذربيجان... قمق أميركي! "إسرائيل"تحالف : «فورين بوليسي» 23
لػػـ يكػػف خبػػر سػػماح أذربيجػػاف إلسػػرائيؿ باسػػتخداـ قواعػػدىا الجويػػة عاديػػًا بالنسػػبة لممسػػؤوليف : «السػػفير»

سيسػػمح لتػػّؿ أبيػػب « تحػػالؼ اسػػتراتيجي»قػػواىـ معّبػػريف عػػف مخػػاوفيـ مػػف « اسػػتنفروا»األميػػركييف الػػذيف 
ى الحػدود الشػمالية بتوجيو ضربة عسكرية إليراف بفضؿ الموقع االستراتيجي الذي تحظى بو أذربيجاف عمػ

 إليراف.
أذربيجػػاف مػػف جيتيػػا، سػػارعت لنفػػي الخبػػر عبػػر المتحػػدث باسػػـ وزارة الػػدفاع األذريػػة تيمػػور عبػػد الميػػؼ 

ىػو »، الفتًا إلى أف اليدؼ مػف ىػذه االدعػاءات «ىذه المعمومات ال أساس ليا»بقولو « نوفوستي»لوكالة 
ذلػؾ، لػـ يقمّػؿ ىػذا النفػي مػف حساسػّية خبػر مماثػؿ  ومػع«. إلحاؽ الضرر بالعالقات بيف أذربيجػاف وايػراف

في تقرير فّند تداعيات خطوة مماثمة، كما طبيعة عالقات باكو مع كؿ مف « فوريف بوليسي»نشرتو مجمة 
 تّؿ أبيب وطيراف.

، بعػث بيػا نائػب 1332يعػود تاريخيػا إلػى العػاـ « ويكيمػيكس»ولفت التقرير إلػى وثيقػة كػاف كشػفيا موقػع 
ة الدبموماسػػػية فػػػي السػػػفارة األميركيػػػة فػػػي بػػػاكو إلػػػى وزارة الخارجيػػػة األميركيػػػة تحػػػت عنػػػواف رئػػػيس البعثػػػ

وتضػػمنت الوثيقػػة وصػػؼ الػػرئيس األذري اليػػاـ عمييػػؼ لعالقػػة «. تعػػايش أذربيجػػاف السػػري مػػع إسػػرائيؿ»
 بالده بالدولة الييودية بأنيا جبؿ جميد يوجد تسعة أعشاره تحت سطح الماء.

لتجيػػب بػػأف الموقػػع االسػػتراتيجي ألذربيجػػاف عمػػى الحػػدود « فػػوريف بوليسػػي»تتسػػاءؿ  لكػػف مػػا يعنيػػو ذلػػؾ 
وبحسػػب مػػا ذكػػرت مصػػادر رفيعػػة المسػػتوى فػػي الحكومػػة األميركيػػة، فػػإف »الشػػمالية إليػػراف ىػػو السػػر، و

األذري، أي التعػػػاوف  –لمتحػػػالؼ اإلسػػػرائيمي « المغمػػػور»مسػػػؤولي إدارة أوبامػػػا يعتقػػػدوف اآلف أف الجانػػػب 
 ، تضيؼ المجمة.«مني بيف الطرفيف، يفاقـ مف مخاطر شف ىجـو إسرائيمي عمى إيرافاأل

عػػػف أربعػػػة دبموماسػػػييف بػػػارزيف وعػػػف ضػػػباط اسػػػتخبارات أميػػػركييف قػػػوليـ إف « فػػػوريف بوليسػػػي»وتنقػػػؿ 
الواليات المتحدة خمصت إلى أف إسرائيؿ حظيت بإمكانية االستفادة مف قواعد جوية موجودة عمى الحدود 

ف كانوا أشاروا إلى الشم  «.عدـ إدراكيـ لما ستقـو بو إسرائيؿ بالضبط»الية مف إيراف، وا 
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المسػؤوليف العسػكرييف بػات يتعػيف عمػييـ اآلف أف »وأضافت المصادر، في حديثيا لممجمػة األميركيػة، إف 
ـّ كػػذل نمػػا لسػػيناريو قػػد يّضػػ ؾ يضػػعوا خططػػًا لػػيس لسػػيناريو حػػرب ينطػػوي عمػػى منطقػػة الخمػػيج فحسػػب، وا 

 «.منطقة القوقاز
سػػرائيؿ تحولػػت إلػػى عنصػػر اشػػتعاؿ فػػي »واعتبػػرت المجمػػة أف  العالقػػة المزدىػػرة بػػيف كػػؿ مػػف أذربيجػػاف وا 

عالقات الدولتيف مع تركيا التي تحظى بثقؿ إقميمي يجعميا تخشى مف أي تداعيات اقتصادية أو سياسػية 
 «.نتيجة الحرب عمى إيراف

لتواصػػؿ مػػع السػػفارتيف اإلسػػرائيمية واألذريػػة المتػػيف رفضػػتا التعميػػؽ، وفيمػػا أشػػارت المجمػػة إلػػى محاولتيػػا ا
تذّكر بما قالو مؤخرًا وزير الػدفاع األذري صػفار أبييػؼ، خػالؿ زيػارة قػاـ بيػا مػؤخرًا لطيػراف، بأنػو يسػتبعد 

حتػى لػو »استخداـ أذربيجاف في إمكانية شف ىجوـ عمى إيػراف. وفػي ىػذا اإلطػار، تشػير المجمػة إلػى أنػو 
، بينمػا تنقػؿ «وعد المسؤوؿ األذري جيدًا، إال أف ذلؾ ال يعني أف بالده ال تمّد إسرائيؿ بالدعـ الالـز كاف

عػف ضػػابط اسػتخبارات أميركػػي يشػػارؾ فػي تقيػػيـ التػػداعيات الخاصػة باحتماليػػة شػػف حػرب إسػػرائيمية قولػػو 
يؿ فػي أذربيجػاف. ونحػف غيػر نحف نتابع عف كثب ما تفعمو إيػراف. لكننػا نراقػب اآلف مػاذا تقػوـ بػو إسػرائ»

 «.سعداء بو
العالقػػة الجيػػدة التػػي تػػربط إسػػرائيؿ بحكومػػة بػػاكو، والتػػي توطػػدت شػػير شػػباط »وتسػػتعيد المجمػػة تفاصػػيؿ 

مميػػػار دوالر، والتػػػي تتػػػيح ألذربيجػػػاف التػػػزود  204الماضػػػي، بفضػػػؿ اتفاقيػػػة السػػػالح التػػػي تقػػػدر قيمتيػػػا بػػػػ 
وفػػي الوقػػت نفسػػو، تػػردؼ المجمػػة، دخمػػت العالقػػات عمػػى «. بطػػائرات آليػػة متطػػورة ونظػػـ دفػػاع صػػاروخية

 «.مرحمة توتر»باكو في  –خط طيراف 
األذري، كمػا االنزعػاج اإليرانػي، أمػراف مفيومػاف، تشػير إلػى  –وفيما تعتبر المجمػة أف التفػاىـ اإلسػرائيمي 

تسخيرىا لإلسػرائيمييف،  أف الجيش األذري يمتمؾ أربع قواعد جوية تعود لمحقبة السوفياتية، ويحتمؿ أف يتـ
عػػف  1322فضػػاًل عػػف أربػػع أخػػرى خاصػػة بالطػػائرات التابعػػة لػػو، وفقػػًا لمػػا ذكػػره تقريػػر صػػادر فػػي العػػاـ 

 المعيد الدولي لمدراسات االستراتيجية.
إسرائيؿ قد بات بإمكانيا الوصوؿ لتمؾ القواعد مف »وبحسب دبموماسييف ورجاؿ استخبارات أميركييف فإف 

وتنقػػػػؿ عػػػػف أحػػػػد كبػػػػار الدبموماسػػػػييف «. ف التفاىمػػػػات العسػػػػكرية والسياسػػػػية اليادئػػػػةخػػػػالؿ مجموعػػػػة مػػػػ
أشػػػؾ فػػػي أف ثمػػػة شػػػيئا مكتوبػػػا بيػػػذا الخصػػػوص. لكػػػف يمكننػػػي القػػػوؿ إف »األميػػػركييف المتقاعػػػديف قولػػػو 

 «.إسرائيؿ متأصمة في أذربيجاف، وتتواجد ىناؾ خالؿ العقديف األخيريف
« 24أؼ »و« 25أؼ »لمواقػع إلسػرائيؿ تجنبيػا ضػرورة توقػؼ طائراتيػا كما تنّوه المجمة بأف إتاحػة ىػذه ا

فػػي وسػػط الرحمػػة لمتػػزود بػػالوقود أثنػػاء الحػػرب مػػع إيػػراف، بػػؿ يمكنيػػا متابعػػة طريقيػػا ببسػػاطة نحػػو الشػػماؿ 
تحمػػياًل لممتخصػػص فػػي الشػػؤوف الدفاعيػػة دافيػػد « فػػوريف بوليسػػي»واليبػػوط فػػي إيػػراف. وفػػي السػػياؽ، تػػورد 

القدرة عمى استخداـ قواعد أذرية تعّد مكسبًا كبيرًا إلسرائيؿ ألي مخطط حرب ضد »ؿ فيو إف آيزنبيرغ يقو 
 «.مياًل مف الحدود اإليرانية 063إيراف... فالطائرات يمكف أف تيبط عمى بعد 

سيضػمف عػدـ التػزاـ إسػرائيؿ باالرتكػاز »كما لفتػت المجمػة إلػى أف اسػتخداـ القواعػد الجويػة فػي آذربيجػاف 
، «سػػطوليا المتواضػػع مػػف طػػائرات إعػػادة التػػزود بػػالوقود أو مػػا تمتمكيػػا مػػف خبػػرات فػػي ىػػذا الشػػأفعمػػى أ

 «.محدودة لمغاية»والتي وصفيا ضابط استخبارات بارز في الجيش األميركي بأنيا 
، بػأف الوصػوؿ «فػوريف بوليسػي»وحتى إف لـ تتمكف الطائرات اإلسرائيمية مف اليبوط فػي أذربيجػاف، تنػوه 

القواعػد ال تمتمػػؾ فحسػػب »لقواعػػد الجويػة األذريػػة يقػدـ عػػددًا مػف المزايػػا لقػوات الجػػيش اإلسػرائيمي، فػػػإلػى ا
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منشآت توفر الخدمات لمقاذفات المقاتمة، بؿ إف إسرائيؿ ستتمكف مف وضع وحدات مروحية لإلنقاذ ىنػاؾ 
نقاذ  «.في األياـ التي تسبؽ اليجوـ لمقياـ ربما بمياـ بحث وا 

التػػػي تتمتػػػع بيػػػا أذربيجػػػاف بفضػػػؿ عالقاتيػػػا المميػػػزة مػػػع « أوجػػػو االسػػػتفادة»ة األميركيػػػة وتناولػػػت المجمػػػ
تعتبر ثاني أكبر زبػوف لمػنفط األذري، والتػي تسػمح تجارتيػا العسػكرية ألذربيجػاف بتحػديث »إسرائيؿ، التي 

خؿ فػي جيشيا، فضاًل عف أف تطوير قػدرات الجػيش األذري يبعػث برسػالة واضػحة إليػراف مفادىػا أف التػد
 «.أذربيجاف قد يكوف مكمفاً 

، وأف 2226وفػػػي النيايػػػة، يػػػذّكر التقريػػػر بػػػأف إسػػػرائيؿ انكّبػػػت عمػػػى تحسػػػيف عالقاتيػػػا ببػػػاكو منػػػذ العػػػاـ 
، 1332مسؤولي االستخبارات األميركية بدأوا يتعامموف بجديػة مػع تقػّرب إسػرائيؿ مػف أذربيجػاف فػي العػاـ 

 ميركي.وفقًا لما قالو ضابط بارزوف في الجيش األ
 28/2/3853، السفير، بيروت

 
 
 
 

 في الشرق األوسط« صفقة كبيرة»حان وقت إبرام  22
 باتريؾ سيؿ
ـّ حّميػا داخػؿ كػؿ دولػة مػف دولػو مػف جيػة وفػي مػا بػيف  تعاني منطقة الشرؽ األوسط أزمػات صػعبة لػـ يػت
ف ىػػذه الػػدوؿ مػػف جيػػة اخػػرى، وىػػي فػػي وضػػع خطػػر يوشػػؾ أف يتحػػّوؿ إلػػى حػػرب واسػػعة النطػػاؽ. ومػػ

المرجح أف تنجّر القوى الخارجية التي طالما اعتادت التدّخؿ في شؤوف الشرؽ األوسػط إلػى ىػذه الحػرب. 
ويحػـو مػػف جديػد شػػبح الضػحايا الكثػػر الػذيف سػػقطوا والضػرر المػػادي الكبيػر الػػذي حصػؿ، عمػػى المنطقػػة 

 1332ونيايػػػػة  1334و 1330و 2222و 2221و 2220و 2242و 2262كمػػػػا كػػػػاف الحػػػػاؿ فػػػػي عػػػػاـ 
 وخالؿ االشتباكات وأعماؿ العنؼ األخرى التي اندلعت في العقود الستة األخيرة. 1332وبداية 

ال شّؾ في أّف الوقت حاف كي يسعى المجتمع الدولي إلى وقؼ ىذا االنحدار المتكّرر نحو الحػرب وذلػؾ 
 بمعالجة النزاعات المتفاقمة عمى الفور.

ي إلنجػاز ىػذه الميّمػة  تقػع المسػؤولية األساسػية عمػى عػاتؽ ما ىػي األدوات المتاحػة أمػاـ المجتمػع الػدول
مجمػػػػس األمػػػػف الػػػػدولي والػػػػدوؿ الخمػػػػس الدائمػػػػة العضػػػػوية فيػػػػو، أي الواليػػػػات المتحػػػػّدة وروسػػػػيا والصػػػػيف 
وبريطانيػػا وفرنسػػا. كمػػا يجػػب إشػػراؾ الػػدوؿ المػػؤّثرة األخػػرى مثػػؿ ألمانيػػا والينػػد والبرازيػػؿ لتمػػّد بػػدورىا يػػد 

صػػفقة »ذه الػػدوؿ إذا عممػت مػػع بعضػػيا بعضػػًا أف تكػػوف فػي موقػػع يسػػمح ليػػا بػػإبراـ العػوف. ففػػي وسػػع ىػػ
ـّ اسػتخداـ نفوذىػا المشػترؾ لضػماف تطبيػؽ أي « كبيرة بيف الخصوـ المتناحريف في الشرؽ األوسط ومف ث

ـّ التوّصؿ إليو. كما اف ثمة حاجة إلى اعتماد سياسة العصا والجزرة.  اتفاؽ يت
  الجواب عف ىذا السؤاؿ ىو بسبب طبيعة النزاعات في الشرؽ األوسػط «ة كبيرةصفق»لماذا الحاجة إلى 

التػػي تتطمّػػب اعتمػػاد مقاربػػة شػػاممة ولػػيس مقاربػػة جزئيػػة. والالفػػت أّف مػػا يمّيػػز ىػػذه النزاعػػات ىػػو مػػدى 
 ارتباطيا ببعضيا بعضًا. فالنظاـ السوري يواجػو حربػًا عمػى جبيتػيف. إذ إنػو يواجػو االنتفاضػة فػي الػداخؿ
وضد حممة يديرىا أعداؤه في الخارج وتيدؼ إلى إسقاطو وفرض عقوبات عميو ومقاطعتو. إال أّف الحممة 
ضد سورية مرتبطة أيضًا بحممة مماثمة وأكثر حّدة ضد إيراف التي تعّد شريؾ سػورية االسػتراتيجي. وتبػدو 
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وضع حػّد لبرنامجيػا الجيات التي ترغب في إسقاط النظاـ في دمشؽ عازمة عمى إضعاؼ طيراف وعمى 
 النووي وربما عمى اإلطاحة بنظاميا أيضًا.

وحركػة « حػزب اهلل»وييدؼ استيداؼ إيراف إلى شّميا لثنييا عف التحّوؿ إلى قوة إقميميػة إلػى جانػب عػزؿ 
وتقويضيما عممًا أّف إيراف دعمتيما في نضػاليما ضػد إسػرائيؿ. ويشػّكؿ ىػذاف التنظيمػاف جػزءًا « حماس»

اإلسػرائيمي األوسػع المحتػدـ الػذي تػأثر بالعػداوة القائمػة بػيف أميركػا وطيػراف  -النػزاع العربػي ال يتجزأ مف 
عمػػى مػػدى ثالثػػة عقػػود. وتبػػدو ىػػذه النزاعػػات مرتبطػػة ببعضػػيا فيمػػا يػػؤثر كػػّؿ واحػػد منيػػا فػػي النزاعػػات 

 األخرى.
مقابػؿ تقػديـ تنػازالت عمػى في السماح بتقديـ التنازالت عمى جبية واحػدة « صفقة كبيرة»وتكمف ميزة إبراـ 

جبية أخرى، األمر الػذي يضػاعؼ فػرص النجػاح. وقػد تػنجح محاولػة إقنػاع إيػراف بػالتخمي عػف برنامجيػا 
النووي أو إيقافو عند مستوى ال يسمح ليا بصناعة قنبمة، في حاؿ كانت مقرونة بصفقة تسمح بقياـ دولة 

ـّ التفاوض عمييا في مؤتمر دولي ب رعاية كتمة موّحدة مػف القػوى العظمػى. ومػف شػأف فمسطينية مستقمة يت
ذلؾ فؽء الدمؿ الذي سّمـ العالقات السياسية في الشػرؽ األوسػط عمػى مػدى عقػود وتحػّوؿ باسػتمرار إلػى 

سرائيؿ المزيد مف المآسي.  عنؼ. كما يجب حّؿ ىذه االزمة بغية تجنيب العرب وا 
عظػػػـ أقػػػواؿ الػػػرئيس محمػػػود أحمػػػدي نجػػػاد تبػػػدو طيػػػراف منخرطػػػة بالكامػػػؿ فػػػي مسػػػألة فمسػػػطيف. إذ إف م

المعاديػػػػة إلسػػػػرائيؿ متػػػػأثرة بالغضػػػػب حيػػػػاؿ مصػػػػير الفمسػػػػطينييف الػػػػواقعيف تحػػػػت االحػػػػتالؿ أو الحصػػػػار 
اإلسرائيمي. وفي حاؿ أدت الضغوط والمساعي التي تقوـ بيا القوى الكبػرى إلػى التوّصػؿ إلػى حػّؿ مقبػوؿ 

اسػػتعدادىا لمتفػػاوض عمػػى المسػػألة النوويػػة. وستضػػمحؿ  لممسػػألة الفمسػػطينية، مػػف المػػرجح أف تبػػدي إيػػراف
ـّ مياجمتيػا. وقػد تصػبح « محرقة»حينيا مخاوؼ إسرائيؿ مف إمكاف حصوؿ  ومخػاوؼ طيػراف مػف أف تػت

يراف قادرتيف عمى إعادة إحياء الصداقة الوثيقة التي كانت قائمة بينيما في عيد الشاه.  إسرائيؿ وا 
حػػوار بّنػػاء بػػيف واشػػنطف وطيػػراف، األمػػر الػػذي قػػد يػػؤدي إلػػى قػػرار إطػػالؽ « الصػػفقة الكبيػػرة»ومػػف شػػأف 

عػػػادة إطػػػالؽ  لغػػػاء العقوبػػػات وا  عػػػادة إحيػػػاء العالقػػػات الديبموماسػػػية وا  بوضػػػع الخالفػػػات الماضػػػية جانبػػػًا وا 
العالقة بيف الدولتيف عمى أساس االحتراـ المتبادؿ. وسيفيد تطّور مماثػؿ المنطقػة برّمتيػا فػي شػكؿ كبيػر. 

يػراف، المتػيف واألىـ أ نو سيفتح الطريؽ أماـ إمكاف إجراء حوار استراتيجي بيف المممكة العربية السػعودية وا 
تممكاف نفوذًا إقميميًا كبيرًا، األمر الػذي سيسػاىـ فػي تخفيػؼ حػّدة التػوترات بػيف السػّنة والشػيعة فػي الخمػيج 

بعػػاد شػبح انػػدالع حػػرب اخػر  ى فػػي الخمػيج. وسػػتقّر السػػعودية والعػراؽ ولبنػػاف والػيمف وفػػي امكنػػة اخػرى، وا 
يػراف مػػف موقعيمػػا كشػػريكيف ولػيس كخصػػميف بمسػػؤوليتيما المشػػتركة مػف أجػػؿ فػػرض االسػػتقرار واألمػػف  وا 

 في المنطقة الغنية بالنفط.
ـّ إشراؾ إيػراف فػي المنظومػة األمنيػة فػي الخمػيج، سػيكوف ممكنػًا تخّيػؿ العاىػؿ السػعودي والمرشػد  وحيف يت

راف معػػًا قمػػة مسػػتقبمية فػػي مجمػػس التعػػاوف الخميجػػي فػػي جػػّو يطغػػى عميػػو السػػالـ األعمػػى اإليرانػػي يحضػػ
 واالزدىار والمصالحة.

ىػػػؿ ىػػػذا حمػػػـ وىمػػػي  لػػػيس بالضػػػرورة. تحػػػاوؿ كػػػاثريف آشػػػتوف، مسػػػؤولة الشػػػؤوف الخارجيػػػة فػػػي االتحػػػاد 
العضػػوية فػػي  األوروبػػي إعػػادة إحيػػاء المفاوضػػات فػػي المسػػألة النوويػػة بػػيف إيػػراف والػػدوؿ الخمػػس الدائمػػة

مجمػػس األمػػف زائػػدًا ألمانيػػا. فػػي الوقػػت نفسػػو، يحػػاوؿ أمػػيف عػػاـ األمػػـ المتحػػّدة السػػابؽ كػػوفي أنػػاف إقنػػاع 
النظػاـ والمعارضػػة فػػي سػػورية بالتوصػػؿ إلػى اتفػػاؽ لوقػػؼ إطػػالؽ النػػار كشػرط أساسػػي لمحػػوار. وفػػي كمتػػا 
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ًا وبضػػرورة إجػػراء المفاوضػػات إلعػػادة الحػػالتيف، يقػػّر الطرفػػاف بعػػدـ إمكػػاف حػػّؿ النزاعػػات الحاليػػة عسػػكري
 الحياة إلى مجراىا الطبيعي.

تحتػػػاج سػػػورية إلػػػى تػػػأثير عالجػػػي مثػػػؿ قيػػػاـ لجنػػػة لمحقيقػػػة والمصػػػالحة لعػػػالج الجػػػروح العميقػػػة الجسػػػدية 
والنفسػية التػػي حصػػمت فػػي األشػػير األخيػػرة. ويجػػب أف يعمػػؿ النظػػاـ وخصػػومو عمػػى التوّصػػؿ إلػػى تغييػػر 

فػػي سػػورية الػػذي يحتػػاج إليػػو البمػػد واألزمػػة. وحػػيف يسػػكت أزيػػز الرصػػاص، يحػػيف  عميػػؽ لمنظػػاـ السياسػػي
وقت قياـ دولة حقيقية والتوصؿ الى تسوية مشتركة. فسورية تعد بمدًا عربيًا ميمًا جدًا عمى صعيد التاريخ 

ـّ السماح ليا بالغرؽ في أتوف حرب أىمية.  والضمير العربي إلى حّد أنو لف يت
سرائيؿ  وسيكوف مف األسيؿ يراف وا  حّؿ كؿ ىذه المشاكؿ سواء كانت طائفية وسياسية وسواء في سورية وا 

تتفػػاوض عمييػػا القػػوى « صػػفقة كبيػػرة»وقطػػاع غػػزة والضػػفة الغربيػػة والعػػراؽ والخمػػيج وواشػػنطف فػػي إطػػار 
اء. العظمػػى وتػػدفعيا قػػدمًا وتراقبيػػا. ويقػػوـ اليػػدؼ األكبػػر عمػػى إنقػػاذ المنطقػػة مػػف إراقػػة المزيػػد مػػف الػػدم

 والطريؽ إلى تحقيؽ ىذا اليدؼ يكوف عبر تقديـ التنازالت.
ـّ اإلقرار بأّف مبدأ األخذ والعطاء سواء في حّؿ الخالفات العائمية أو النزاعػات الدوليػة يعػّد مفتاحػًا  طالما ت
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 عوفر شيمح
فػي المظميػيف.  131اليـو الذي تمقػى فيػو القيػادة عمػى كتيبػة سنة، مف  05أعرؼ شاؤوؿ موفاز منذ نحو 

ومع أنو كاف قائد دورية المظمييف في حرب يـو الغفراف، قمة أولئؾ الذيف كانوا يعرفوف اسمو حػيف أصػبح 
قائد كتيبة. االمر المعروؼ أكثر مف غيره بالنسبة لو كاف أنو تجوؿ مع قبعة عمؿ طواؿ اليػـو وبقػدر مػا 

ف يعرؼ فانو كاف يناـ بيا. ظيػور الصػمع قػد يكػوف التغييػر الوحيػد الػذي طػرأ عميػو فػي ىػذه يمكف الحد أ
 السنوات. 

موفػػاز ىػػو رجػػؿ مركػػز بشػػكؿ يكػػاد ال يكػػوف إنسػػانيا. فقػػد عممتػػو الحيػػاة درسػػيف: دومػػا توجػػد ثغػػرة، إف لػػـ  
ابطية، وفي نياية درس تعممو ألوؿ مرة حيف فشؿ ثالث مرات في فحوصات الض –تكف بالباب فبالنافذة 

المطاؼ أصبح ضابطا متميزا ورئيس أركاف. وثانيا، في األماكف التي توجد فييا مراتبية، النػاس يتػدبروف 
ىكػذا كػاف حػيف قفػز فػي غضػوف أقػؿ مػف خمػس سػنوات عبػر أربعػة  –أمرىـ في نياية المطاؼ بموجبيا 

كػاف حػيف أصػبح وزيػر دفػاع بعػد  مناصب لواء، وعيف رئيسػا لالركػاف مػف فػوؽ رأس متػاف فيمنػائي؛ ىكػذا
شيريف مف تحرره مف الجيش. لمناس توجد حساسيات، ولكف لمناس أيضا مصالح، فما بالؾ أف موفاز ال 

 يخمؽ حولو عدائية مف النوع الذي يخمقو اييود باراؾ مثال. في نياية المطاؼ المصمحة تنتصر. 
 66ممػػة االنتخابيػػة: مصػػمحتكـ، مصػػمحة الػػػ ىػػذه سػػتكوف الحممػػة التػػي سػػيديرىا موفػػاز مػػف االف وحتػػى الح

مقعػػدا ممػػا صػػوتوا كػػديما، العمػػؿ وميػػرتس فػػي االنتخابػػات السػػابقة، ىػػي اال يكػػوف بنيػػاميف نتنيػػاىو رئػػيس 
الوزراء، وىذه المصمحة تمر مف خاللي. بيبي لػـ يفعػؿ شػيئا فػي الػثالث سػنوات االخيػرة بحيػث يػدفع مػف 

"تسػػيبي أـ بيبػػي"، الػػى التفكيػػر بشػػكؿ مختمػػؼ. إذف لػػيس ميمػػا مقعػػدا، بالشػػعار النػػاجح  12أعطػػى لفنػػي 
 كثيرا ماذا يفكر ىو عف موفاز. كؿ ما يحتاجو ىو اف يذكره أيف توجد مصمحتو. 



 
 
 

 

 

           23ص                                    3213العدد:                28/2/3853 الجمعة التاريخ:

. وسػػيكرره فػػي الصػػباح فػػي  ، وفػػي امػػاكف كثيػػرة قػػدر مػػا يمػػـز موفػػاز سػػيكرر ىػػذا لمػػرات كثيػػرة قػػدر مػػا يمػػـز
لػػـ يقمػػو مئػػات المػػرات مػػف قبػػؿ. وسػػيكرر ىػػذا مثممػػا لػػـ يتػػردد، االذاعػػة وفػػي المسػػاء فػػي التمفزيػػوف، وكأنػػو 

كرئيس لمجنة الخارجية واالمف مف أف يوقػؼ ميزانيػات لجيػاز تبػوأ فيػو المناصػب عمػى مػدى نحػو أربعػيف 
سنة، ومثمما لـ يتردد فػي أف يسػمي نتنيػاىو "كػذاب" فػي أعقػاب بيػاف اصػدره لسػاف حالػو. وسػيكوف ىنػاؾ 

ز حتػى لػف يشػعر. فالحيػاة عممتػو بػاف كػؿ مػف يسػتخؼ بػو رأى فػي النيايػة مف يضػحؾ ويسػتخؼ، وموفػا
 ظيره. 

ىذا ال يعني اف ىذا سينجح. موفاز عمؿ حتى اليـو فقط انطالقا مف منظومػات القػوة، والتػي نشػأت فييػا 
صػػالحيتو مػػف منصػػبو. فػػي السػػنوات التػػي كػػاف فييػػا وزيػػرا لمػػدفاع تمتػػع بالتأييػػد السياسػػي الريئيػػؿ شػػاروف 

ذي كاف موفاز بالنسبة لػو المػريح بػيف الػوزراء. الجػؿ اجتيػاز الحػواجز غيػر البسػيطة القائمػة بينػو وبػيف ال
دفع العجمة المتعثرة لكديما، ال يمكنو أف يعتمد عمى حموؿ مػف النػوع الػذي اكثػر مػف اسػتخداميا فػي وزارة 

ؾ لػـ يحصػؿ بيػا الكثيػر. ذات المواصالت: أساسا تشكيؿ لجاف اسػتنتاجاتيا تػـ تبنييػا مثممػا ىػي وبعػد ذلػ
األمػػر، بالمناسػػبة، حصػػؿ )أو لػػـ يحصػػؿ( لمعظػػـ االصػػالحات التػػي أعمػػف عنيػػا فػػي وزارة الػػدفاع. يتعػػيف 

 عميو أف يعرض أمورا حقيقية وأف يقنع بانو بالفعؿ يقؼ خمفيا.
حتمػػؿ فػػي ىػػذا الموضػػوع، تركيػػزه بالػػذات يمكػػف أف يعمػػؿ فػػي طالحػػو، إذ أف النػػاخبيف يرتبطػػوف بػػزعيـ م

بوسائؿ اخرى. الكثير مف الناس صوتوا لمفني النيـ احبوىا حقا، حتى واف كانت ليـ شكوؾ حوؿ قدرتيا 
ممػػف لػػـ يحظػػيف  –عمػػى القيػػادة. الكثيػػر مػػف النػػاس صػػدقوا اسػػتقامتيا. كثيػػر مػػف النػػاس، وال سػػيما النسػػاء 

يػا قػػادرة عمػى أف تكػػوف زعيمػػة اعتقػػدف أن –ابػدا بمرشػػحة حقيقيػة لرئاسػػة الػػوزراء فػي اسػػرائيؿ بعػد التحػػوؿ 
مف نوع آخر. يتعيف عمى موفاز اف يكسبيـ أكثر مما باالدعاء بػأف مصػمحتيـ تمػر عبػره. ىػذا لػف يكػوف 
بسػػيطا. ولكػػف تاريخػػو يعممنػػا مػػا عممتػػو ايػػاه الحيػػاة: نيػػج التركيػػز يػػنجح. ال يجػػدي االسػػتخفاؼ بشػػاؤوؿ 

 موفاز.
 39/2/3853معاريف 
 39/2/3853، وكالة سما اإلخبارية

 
 كاريكاتير: 21

 



 
 
 

 

 

           22ص                                    3213العدد:                28/2/3853 الجمعة التاريخ:

 
 28/2/3853موقع فمسطين أون الين، 


