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  24  :كاريكاتير
***  

  
   قبل زيارة أوبامااستيطانية تؤجل مشاريع "سرائيلإ" .1

قرر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو منع نشر أي عطاءات لبناء .): ب.ف.أ( –القدس المحتلة 
وحدات سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية قبل انتهاء زيارة الرئيس باراك 

  .أوباما بعد ثالثة اسابيع
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ليس تجميداً للبناء في » التعليق«نقلت صحيفة معاريف عن نتنياهو قوله للمسؤولين المعنيين ان هذا و
  .القادة السياسيين اثناء زيارة أوباما"عدم إحراج"المستوطنات، بل الهدف منه فقط 

بناء على التعليمات التي اصدرها مكتب رئيس الوزراء للمسؤولين المعنيين في ": وكتبت الصحيفة
القدس الشرقية (وزارتي الدفاع واالسكان، لن ينشر أي استدراج عروض جديد للبناء في هذه المناطق 

 المتعلقة اإلدارية اإلجراءات تأجيل كل أيضاسيتم ": واضافت. "في االسابيع المقبلة) والضفة المحتلين
  .ولم يعلق مكتب نتنياهو حتى اآلن على هذه المعلومات. "باستدراج العروض

تناداً الى القناة الثانية التلفزيونية الخاصة، فإن المفاوض الذي كلفه نتنياهو اجراء المشاورات لتشكيل واس
الحكومة الجديدة، اكد لحلفاء محتملين ان نتنياهو سيعلن بعد تشكيل هذه الحكومة تجميداًً لكل مشاريع 

  .البناء خارج الكتل االستيطانية الرئيسة
 3/3/2013الحياة، لندن، 

  
  ال انفراجة متوقعة من زيارة أوباما:  يوسفأبوواصل  .2

قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير :  عبد الرؤوف أرناؤوط- القدس
صائب عريقات، عضو .الفلسطينية، إنه بعد استماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى تقرير من د

الفلسطينية، عن نتائج اجتماعات وفد فلسطيني مع وزير الخارجية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
األميركي جون كيري ومسؤولين آخرين في اإلدارة األميركية تحضيراً لزيارة الرئيس األميركي باراك 

  .أوباما إلى المنطقة قريباً فانه ال توقعات بانفراجة في الجمود السياسي القائم
 األميركي أبلغ الوفد الفلسطيني أن الرئيس األميركي لن يطرح خالل الجانب" وأشار أبو يوسف إلى أن 

زيارته أي أفكار إلعادة إطالق عملية السالم وإنما سيكتفي باالستماع إلى مواقف الطرفين الفلسطيني 
واإلسرائيلي واستكشاف فرص إعادة إحياء عملية السالم، ومن ثم فإنهم سيفكرون في خطوات قد يقومون 

  ".ذا الصعيد ولكن الزيارة نفسها ستقتصر على االستماع واالستكشافبها على ه
الوفد الفلسطيني أكد خالل االجتماعات على خطورة التوسع االستيطاني في "ولفت أبو يوسف إلى أن 

األراضي الفلسطينية وبخاصة في مدينة القدس وأهمية الضغط األميركي على الحكومة اإلسرائيلية لوقف 
لتي تدمر حل الدولتين وتجعله مستحيالً وأيضا أهمية االعتراف بدولة فلسطينية عاصمتها هذه األنشطة ا

 تطبيقاً للقرار األخير الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة وفضالً 1967القدس الشرقية على حدود 
  ".بين عن الطعان والمضر1994عن اإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين وتحديداً من تم اعتقالهم قبل عام 

ال نعلق آماالً على الزيارة ما لم تتخذ اإلدارة األميركية قرارات واضحة بإلزام الحكومة "ولكنه تابع 
اإلسرائيلية بما عليها من التزامات، سيما ما يتعلق بوقف االستيطان وقبول حل الدولتين واإلفراج عن 

  ".األسرى
  3/3/2013األيام، رام اهللا، 

  
  "ماراثون القدس"ة تستنكر تنظيم سلطات االحتالل لـغزفي  حكومةال .3

استنكرت وزارة الشباب والرياضة والثقافة في الحكومة الفلسطينية بغزة، تنظيم سلطات االحتالل : غزة
  ".جريمة بحق المدينة"، أمس الجمعة، مشيرة إلى أنه "ماراثون القدس"اإلسرائيلي ما يسمى 
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نسخة عنه ما أقدمت عليه قوات االحتالل من تنظيم " قدس برس"ت واعتبرت الوزارة في بيان لها، تلق
جريمة بحق مدينة القدس المحتلة التي تتعرض ألبشع ممارسات العدوان والقهر ضد "هذا الماراثون 

  ".أهالي المدينة الصابرين
مشاركة جنود االحتالل في الماراثون يعبر بكل وضوح عن رسالة سياسية ومحاولة "وأوضحت أن 

، مطالبة جميع المؤسسات الدولية "رضة لتكريس زعم الكيان الغاصب بأحقيته في المدينة المقدسةمغ
بوقف مثل هذه الممارسات التي تسرق الحق من أصحابه، وتنكر حقوق الشعب "واألمم المتحدة 

  ".الفلسطيني في أرضه
  2/3/2013قدس برس، 

  
   من منصبه في حكومة فياض وزير الماليةاستقالة .4

نبيل قسيس وزير المالية، قدم استقالته . أعلنت المتحدثة باسم الحكومة نور عودة أن د:  األيام–اهللا رام 
  .إلى رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض، أمس

ليست ألسباب شخصية، وأنما لتكوين قناعة لدي بأن متطلبات "إن استقالته " األيام"وقال قسيس لـ 
لعجز المتوقع فيها بنجاح، غير متوفرة، إذ لم يتم اتخاذ قرارات  وا2013التعامل مع موازنة العام 

لخفض العجز بشكل ملموس، بل هو يتنامى في وقت تنتظر الموازنة اإلقرار من خالل قرارات لها أثر 
  ".مالي ال أتفق معها ولم ُأستشر فيها

 عدة نقابات على إثر ونفى قسيس بشدة أن تكون استقالتُه جاءت على ضوء االنتقادات التي وجهتها له
  .تصريحات نسبت إليه، مؤخراً، حول نيته تجميد بعض العالوات للموظفين

  .قسيس. من جهته، قال أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم إن الرئيس محمود عباس رفض استقالة د
ة والعدول مع قسيس للتباحث في موضوع االستقال) األحد(اجتماعاً سيعقد اليوم "وقال عبد الرحيم إن 

  ".عنها في ضوء رفض الرئيس لها
  3/3/2013األيام، رام اهللا، 

  
   يجدد االعتقال اإلداري لوزير فلسطيني سابقاالحتالل .5

جددت سلطات االحتالل الصهيوني االعتقال اإلداري لمدة شهر واحد، للوزير السابق، األسير : الخليل
  .عيسى الجعبري، من مدينة الخليل

مايو /  لجنة مؤازرة االسرى، أن قوات االحتالل اعتقلت الجعبري في شهر أياروأفاد بيان صدر عن
 شهرا، في سجن النقب الصحراوي جنوب 22، وتم تحويله إلى االعتقال اإلداري، حيث أمضى 2011

وأشار إلى أن الجعبري، أمضى في سجون االحتالل قرابة ثمانية أعوام، وكان وزيرا  .فلسطين المحتلة
  .2006محلي، في الحكومة عام للحكم ال

  2/3/2013المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  إلى الشرق األوسط عباس يرهن المصالحة بزيارة أوباما: البردويل .6
صالح البردويل إن توقف المصالحة الفلسطينية  .قال القيادي في حركة حماس د: نبيل سنونو - غزة

الرئيس األمريكي باراك أوباما إلى الشرق األوسط سببه مراهنة رئيس السلطة محمود عباس على زيارة 
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موقف حركته الثابت تجاه المصالحة الوطنية " فلسطين"وأكد البردويل في تصريح لـ .هذا الشهر
  ".تطبيق كل ما تم االتفاق عليه"بـ
ال مشكلة لدينا مع .. إن رئيس السلطة يرهن إتمام المصالحة بنتائج زيارة الرئيس األمريكي: "وقال

وأضاف أن حركته طلبت من  ".لمصالحة، إنما المشكلة هي بعدم توفر نية حقيقية لدى الرئيس عباسا
ال يتمتع باألساليب "وفدها في القاهرة عدم استقبال رئيس وفد فتح للمصالحة الوطنية عزام األحمد كونه 

  ".الدبلوماسية المناسبة
 حماس أن على االحتالل أال يتوقع أن تكافئه وفي موضوع اختراق االحتالل للتهدئة، أوضح القيادي في

المقاومة الفلسطينية على اختراقه للتهدئة، مشيراً إلى أنه إذا تواصل القصف واعتقال الصيادين وقتل 
ما التزم االحتالل "وشدد على أن المقاومة ملتزمة  .الناس األبرياء في قطاع غزة، فإن األمور ستتغير

  .أن حركته تتواصل مع الجانب المصري راعي اتفاق التهدئة، مؤكداً "باتفاقية التهدئة
وعن ما أثارته بعض وسائل اإلعالم حول استشهاد عناصر من حماس في سوريا خالل الصراع الدائر 

، أكد البردويل أن ذلك يأتي من "ماكنة الرقم القومي المصري"سيطرة الحركة على "هناك، وأخرى حول 
وتمم  ".العدو اإلسرائيلي"مولة من جهات تسعى إلى ترويج األكاذيب لصالح الم" الدعاية السوداء"قبيل 
إن بعض الفلول في مصر يسعون إلى إرباك حماس بهدف تشويه جماعة اإلخوان المسلمين " :بقوله
، مؤكداً على موقف حماس الثابت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية ألي دولة عربية أو أجنبية، وأال "ككل

 . لحركة إال في أرض فلسطينتقاتل ا
  2/3/2013فلسطين أون الين، 

  
   من حماس في دمشق وريفها200 مقتل ينفي الرشق .7

نفى عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس ما نشرته صحيفة السياسة : وكاالتال –القاهرة 
وريفها، خالل  عنصر من حماس في دمشق 200الكويتية في عددها الصادر الجمعة الماضي، عن مقتل 

 أن هذه "فيس بوك"وأكد الرشق على موقع التواصل االجتماعي  .معارك مع النظام وعمليات انتحارية
  .التقارير مفبركة وال أساس لها من الصحة

وأوضح أن حركته ليست جزءاً من الصراع الدائر في سوريا، مشدداً على ضرورة تجنب إقحام أبناء 
  دائر في سوريالشعب الفلسطيني في الصراع ال

  3/3/2013الدستور، عمان، 
  

   لحماسبعض القضايا األمنية واللوجستية تحول دون انجاز انتخابات المكتب السياسي: يوسف .8
 أكد قيادي بارز في حركة حماس أن األسابيع المقبلة ستشهد اختيار رئيس المكتب السياسي :بيت لحم

 .ى سيبقى سرا ال يعلم به سوى قادة الحركة فقطللحركة، مشددا أن موعد انعقاد اجتماع مجلس الشور
أحمد يوسف في اتصال هاتفي لغرفة تحرير معا إن بعض القضايا األمنية واللوجستية ال زالت . وقال د

تحول دون انجاز انتخابات المكتب السياسي، مبينا انه لم يتم تحديد مكان انعقاد االجتماع، كما ان الوضع 
  .ض قيادات الحركةاالمني يحول دون تنقل بع

ولفت الى ان بعض االنباء تتحدث عن رغبة بعض الدول في استمرار الحالة القائمة داخل الحركة في 
  .ظل الوضع العربي، في اشارة الى بقاء رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل لدورة مقبلة
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الرئيس باراك اوباما مهمة أما بشأن زيارة الرئيس األمريكي المزمعة لفلسطين، اعتبر يوسف زيارة 
جدا، سيطّلع خاللها اوباما عن قرب على الساحة الفلسطينية، خاصة انه سيكون محصنا ضد اي 

وخفض يوسف من حجم التوقعات للزيارة،  .ضغوطات قادمة من الكونجرس بعد انتخابه لدورة ثانية
  ".يء كبير بحجم التوقعاتبقدر اهمية الزيارة للمنطقة اال انه قد ال يتمخض عنها اي ش"قائال 

وحول المصالحة الفلسطينية، قال يوسف ان المصالحة ما زالت تمضي في طريقها وسنصل إلى الغاية 
  .بإنهاء ملف االنقسام، كل ما تم احداث عارضة ستزول بخدمة المخلصين من ابناء الشعب

لطة كانت تريد ان يتم اللقاء قبل يبدو ان الس"ورأى أن زيارة اوباما أبطأت المصالحة الفلسطينية، قائال 
  ".تشكيل حكومة فلسطينية موحدة، حيث سيكون لدى الفلسطينيين خيارات افضل بعد الزيارة

وفيما يتعلق برفع اسم حماس عن قائمة االرهاب الدولي، قال يوسف ان هناك جهات داخل الحركة تعمل 
اعتبارها مصلحة مشتركة للغرب وأوربا على اقناع الغرب من اجل رفع اسم حماس عن قائمة االرهاب ب

  .وللوضع االقليمي والفلسطيني
وحول موقف أمريكا من ذلك، قال ان أمريكا هي التي وضعت اسم حماس على قائمة االرهاب، وهي 

واشار إلى أن . حاليا اعطت مساحة لألوروبيين لما فيه مصلحتهم بشأن رفع اسم حماس عن القائمة
 .الوقتالموضوع بحاجة الى بعض 

  3/3/2013وكالة معاً اإلخبارية، 
  

  عرف لماذا هو غاضبأال خالفات مع الدويك وال : حمد لمعااألعزام  .9
 قلل مسؤول ملف المصالحة عزام االحمد من الصدام الذي حدث بينه وبين الدكتور - معا -القاهرة

  . اهللاعزيز الدويك القيادي في حركة حماس االسبوع الماضي خالل ندوة نظمت في رام
ال وجود لخالفات نهائيا مع الدويك وان االعالم ضخّم المسألة "... وقال االحمد لمراسل معا في القاهرة

ولكن ما علمته انه كان هناك انتقادا من دويك ضدي وضد حنان عشراوى وال اعلم حتى االن لماذا 
  ".عزيز الدويك غاضب مني كما سمعت

ين حماس مستقرة والخالف في الرأي لم يفسد االجواء التصالحية ان العالقات بيننا وب"واضاف االحمد 
  ".بيننا وبينهم ونحن ماضون نحو المصالحة الفلسطينية

  3/3/2013وكالة معاً اإلخبارية، 
  

  خدمة للمشروع االحتاللي االستيطاني والتهويديصفافا شق الشارع االستيطاني في بيت : حماس .10
خدمة "ي بيان لها، أن شق الشارع االستيطاني في بيت صفافا هو قالت حركة حماس، ف: القدس المحتلة

للمشروع االحتاللي االستيطاني والتهويدي، وإمعانا في التضييق على الشعب الفلسطيني، ومنعه من 
  ".ممارسة حقه الطبيعي على أرضه

هجنة وعبرت الحركة عن رفضها كل أشكال المخططات االستيطانية التي يقوم بها االحتالل، مست
، مؤكّدةً في الوقت ذات "الصمت الدولي ومواقفه الخجولة أمام جرائم االحتالل ضد األراضي الفلسطينية"

 ّط في ذرة تراب منها"أنالشعب الفلسطيني سيظل صامدا على أرضه مدافعاً عنها ولن يفر."  
ل مسؤولياتهما في ودعت حماس في بيانها منظمة التعاون اإلسالمي وجامعة الدول العربية إلى تحم

 .الدفاع عن الشعب الفلسطيني وأرضه
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  3/3/2013، السبيل، عّمان
  

   بسيسو يتّهم حماس بتعطيل المصالحة وابتزاز مصرصخر .11
اتهم القيادي في حركة فتح وعضو لجنة المصالحة صخر بسيسو، أمس، قيادات حركة حماس : )أ.ب.د(

  .ضد إنهاء االنقساموبعض األعضاء في المجلس التشريعي في غزة بعملهم 
وقال بسيسو في القاهرة إن أعضاء حماس ينظرون إلى الضرر الذي سيعود على مصالحهم االقتصادية 
من غلق اإلنفاق عقب إتمام المصالحة، مضيفاً أن تأجيل المصالحة سيكون له تأثير في دخل قيادات 

 المعبر بشكل نهائي ليكون حماس في غزة، ومن ثم تعمل حماس على ابتزاز مصر بأن تعمل على فتح
وذكر بسيسو أن حماس ال تريد المصالحة وأن قيادات حماس  .معبراً تجارياً، أو أنها تعطل المصالحة

وأضاف بسيسو أن عقلية قيادات حماس في غزة وتصريحاتهم تدل على . في غزة تريد تأجيل االنتخابات
  .      ”عقلية غير ناضجة باتجاه المشاركة مع اآلخر“

  3/3/2013، لخليج، الشارقةا
  

  لن تتحقق المصالحة دون ضغط شعبي: "الجبهة الشعبية" .12
رباح مهنا في ندوة . قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين د: وكاالتال –غزة 

مخصصة لنقاش حوارات المصالحة ومستقبل العمل السياسي الفلسطيني نظمتها اللجنة الثقافية في جمعية 
ولفت  .الهالل األحمر بقطاع غزة ان اجتماع القاهرة األخير فشل في تحقيق تقدم في عنوان المصالحة

الى أن لقاءات ثنائية بين حركتي فتح وحماس عقدت قبل اللقاء الجماعي األخير، اتفق الطرفان خاللها 
شكيل حكومة وحدة على قضايا عدة، اال أن الرئيس عباس تنكر لهذا التوافق باصراره التزامن في ت

  .وطنية والدعوة النتخابات رئاسية وتشريعية في شهر آذار الحالي وهو ما ال تريده حماس
وأكد مهنا اطالعه هو وعضو المكتب السياسي للجبهة ماهر الطاهر على اتفاقات ثنائية مكتوبة وموقعة 

 المركزية لحركة فتح بين نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى ابو مرزوق، وعضو اللجنة
ولفت الى قناعته بأن االرادة الحقيقية النهاء االنقسام لم تتولد بعد لدى الطرفين الذين . عزام االحمد

اصبح لشريحة واسعة فيهما مصالح فئوية وشخصية باستمرار االنقسام، وأن الرئيس ابو مازن ال يريد 
اس على كتفيه على حد قوله، مؤكداً حصوله على أن يقابل الرئيس األمريكي باراك اوباما وهو يحمل حم

  .معلومات تؤكد أن حماس ال تريد اجراء انتخابات قبل عامين قادمين على األقل
المصالحة تحتاج الى تحقيق شرطين رئيسيين لن تتحقق «: وفي االجابة على سؤال ما العمل، قال مهنا

، )برنامج الحد األدنى(عة سياسية للمرحلة االتفاق على برنامج سياسي بعد مراج: من دونهما، األول
وقال أن الضغط الشعبي لن ينجح من دون . »الضغط الشعبي الحقيقي على طرفي االنقسام: والثاني

جماهير الحركتين األكبر في الساحة الفلسطينية، مشيراً إلى وجود جمهور حقيقي مناضل وشريف في 
مؤكدا ضرورة تحرك هذا الجمهور مع الجمهور الوطني الحركتين يرفض حال االنقسام ويتوق النهاءه، 

  . الديموقراطي من كل التنظيمات لممارسة ضغط شعبي جدي على طرفي االنقسام النهائه
  3/3/2013، الدستور، عّمان
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   تحيي ذكرى انطالقتها في غزة" الديمقراطيةالجبهة" .13
 الرابعة واألربعين النطالقتها أمس  أحيت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الذكرى السنوية:غزة

بمسيرة في مدينة غزة، بمشاركة قيادات الفصائل الفلسطينية وشخصيات وطنية واعتبارية ووجهاء 
اإلصالح وذوي األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي وممثلي مختلف القطاعات في قطاع 

  .غزة
، في كلمة ألقاها خالل المسيرة، حكومة االحتالل وحمل عضو المكتب السياسي للجبهة صالح زيدان

اإلسرائيلي مسؤولية أي مس بحياة األسرى المضربين عن الطعام، وفي مقدمتهم سامر العيساوي وأيمن 
وأكد أن الجبهة ترفض أي حل يقوم على . الشراونة وماهر يونس وجعفر عز الدين وطارق قعدان

وطالب بإجراء تحقيق دولي في استشهاد األسير عرفات . إبعادهم من ديارهم، مقابل اإلفراج عنهم
  .جرادات تحت التعذيب، ومحاكمة المسؤولين اإلسرائيليين المتورطين في ذلك

  3/3/2013االتحاد، أبوظبي، 
 

   مليون دوالر من تخفيض اإلنفاق األمريكي500 تتوقع خسارة "إسرائيل" .14
 مليون دوالر من المساعدات األمريكية لها، بما 500توقعت إسرائيل أن تخسر : كفاح زبون -رام اهللا 

في ذلك المساعدات العسكرية المباشرة، والهادفة إلى تطوير البطاريات المضادة للصواريخ، إثر 
تخفيضات في اإلنفاق أقرها الرئيس األمريكي باراك أوباما، بعد فشل المحادثات بينه وبين الكونغرس 

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت اإلسرائيلية، إن إسرائيل . الدفاعيةلتفادي خفض اإلنفاقات، بما فيها 
.  مليارات سنويا3 مليون دوالر من المساعدات العسكرية األمريكية، من أصل 760ستفقد ما يصل إلى 

  .» مليون دوالر263في العام المقبل، ستخسر إسرائيل ما يقارب «: وأضافت
القبة «في إسرائيل ستخسر أكثر من غيرها، مثل نظام  وبحسب يديعوت أحرونوت، فإن أنظمة محددة 

ووقع أوباما على أمر ببدء سريان . ، الذي قد يخسر الدعم األكبر في موازنة العام الحالي»الحديدية
التخفيضات الشاملة في الميزانية الفيدرالية، بمبلغ يقدر بخمسة وثمانين مليار دوالر، بعد أن أخفق هو 

وستطال . ونشر البيت األبيض نسخة من هذا األمر. يجاد خطة ميزانية بديلةوزعماء الكونغرس في إ
هذه التقليصات بشكل خاص ميزانية الدفاع وخدمات القطاع العام، وتستوجب مثل هذه التخفيضات، 

  .فصل مئات اآلالف من المستخدمين عن العمل
 من ميزانياتها في الفترة من يوم  مليار دوالر85وستبدأ الهيئات الحكومية اآلن استقطاع ما إجماليه 

وتوقع البيت األبيض أن تكون التخفيضات . المقبل) تشرين األول(السبت وحتى األول من أكتوبر 
  .لألمن االقتصادي والقومي للبالد» مدمرة للغاية«

  3/3/2013الشرق األوسط، لندن، 
 

   لتشكيل الحكومةإضافيين أسبوعيننتنياهو  يمنحبيريز  .15
منح الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز امس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو :  ا ف ب-لة القدس المحت

  .مهلة اضافية من اسبوعين لتشكيل ائتالف حكومي جديد بعد انتهاء المهلة االصلية امس
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امنحكم اسبوعين «وقال بيريز امام التلفزيون لدى استقباله نتنياهو في مقره في القدس مساء امس 
  .» وفقا للقانون، الستكمال مهمة تشكيل الحكومةاضافيين،

  3/3/2013الدستور، عّمان، 
  

  اهللا  والتقى الملك عبدنتنياهو زار عمان سراً:  برسفرانس .16
قالت مصادر دبلوماسية ان رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو زار عمان االسبوع : وكاالت

  . الماضي والتقى لعاهل األردني الملك عبداهللا
اإلسرائيلية نتنياهو التقى عبداهللا   ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر دبلوماسي ان رئيس الحكومة
  .االسبوع الماضي في االردن وبحث معه عملية السالم في الشرق االوسط

االسبوع الماضي توجه نتنياهو الى "وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لفرانس برس 
  ".والتقى الملك عبد اهللا الثاني وناقشا في االجتماع عملية السالم في الشرق االوسطاالردن 

  3/3/2013، 48عرب 
  

   دوالر ماليينثالثة "إسرائيل" تكلفة إقامة أوباما في ": أحرونوتيديعوت" .17
 )إسرائيل(ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن تكلفة إقامة الرئيس األمريكي باراك أوباما في 

  . مليون شيقل15 – 10هذا الشهر ستكلف خزينة اإلسرائيلية ما بين 
  . من الشهر الجاري وتستمر لثالثة أيام20ومن المقرر أن يصل الرئيس أوباما للمنطقة في الـ 

إلى أن زيارة مهمة كهذه ستكلف الخزينة اإلسرائيلية في هذه األيام الثالثة ماليين ” يديعوت“وأشارت 
 عناصر الشرطة وتأمين مطار بن غوريون واألماكن التي سيزورها وصوالً لفندق الملك الشواقل لتجهيز
  .داوود بالقدس

كما سترافق زيارات أوباما مروحيات للشرطة اإلسرائيلية لتأمين المنطقة التي سيتواجد بها، حيث من 
  . أمريكيةالمقرر أن يحضر مئات الصحفيين والوفود المرافقة، وذلك بالتنسيق مع قوات أمن

كما تشمل التكلفة التي ذكرتها الخزينة اإلسرائيلية إقامة أوباما ومرافقيه ووجبات الطعام وجوالت سياحية 
 ألف دوالر، خصوصا وأن طوابق عدة من الفندق ستكون محظورة على 450متنوعة التي ستتجاوز 

  .النزالء العاديين
الزهور والسجاد األحمر الذي سيمأل مقر إقامته وجاء في بعض تفاصيل التكلفة نثريات أخرى كباقات 

  .والكنيست الذي سيزوره، إضافةً إلى ترتيبات االتصاالت والمعدات الطبية واإلسعافات األولية
وبعيدا عن السياسة، ستشمل جولة أوباما السياحية البحر الميت وكنائس في الناصرة ومنطقة الجليل ويافا 

  .ة الطيوروبحيرة الحولة لرؤية موسم هجر
 10ولين بالخزينة اإلسرائيلية أن زيارة أوباما مهمة بال شك وتتجاوز تكلفتها ؤونقلت الصحيفة عن مس

 . أضعاف زيارة أي رئيس دولة أخرى
 3/3/2013فلسطين أون الين، 
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   العالقة مع تركيا لن تنتهي في المستقبل المنظورأزمة: "إسرائيل" .18
 العالقات بين إسرائيل وتركيا لن تنتهي في المستقبل أزمةرائيل بأن  قالت مصادر سياسية في إس:القدس

المنظور، مشيرة بهذا الخصوص الى تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي 
  .وصف االسبوع الماضي الصهيونية بجريمة ضد االنسانية

 هذه األزمة وحتى لو استجابت واضافت المصادر السياسية ان الجانب التركي هو الذي ال يريد انهاء
إسرائيل لجميع مطالبه وبما فيها تقديم اعتذار عن قتل المواطنين االتراك على ظهر السفينة مرمرة لم 

  .تكن تركيا تكتفي بذلك
  3/3/2013وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  "رجال وبيض ورأسماليون" بينيت ولبيد أنهم -ما يجمع نتنياهو:  كنيست عن حزب العملعضو .19

شنت عضو الكنيست عن حزب العمل، ميراف ميخائيلي، يوم السبت، هجوما كاسحا على أقطاب 
الحكومة القادمة، نتنياهو، لبيد وبنيت ووصفت الثالثي بأنهم رجال وبيض وأغنياء جدا ويرون العالم من 

كتلة يمين، في موقعها على الشبكة، عن ميخائيلي قولها، انهم ك" معاريف"ونقلت صحيفة  .نفس المنظار
ال يوجد أي سبب يحول دون أن يشكلوا حكومة وينفذوا سياسة يمينية، وعندها سننتهي من ألعوبة الوسط 

  .ونرى الى أين ستقودنا حكومة من هذا النوع
استبعدت دخول حزبها الى ائتالف نتنياهو قائلة، ان " حولون"ميخائيلي التي تحدثت خالل لقاء ثقافي في 

حتى يتمكن من جسر " دينه" تختلف عن ايديولوجية نتنياهو وأن األخير يجب أن يغير ايديولوجية حزبها 
  .الهوة القائمة بينهما

  2/3/2013، 48عرب 
  

   سقوط صواريخ سورية على الجوالن المحتل يعلن اإلسرائيليجيشال .20
جح من  افاد جيش االحتالل اإلسرائيلي ان صواريخ اطلقت أمس على االر:القدس المحتلة -)ا ف ب(

االراضي السورية سقطت على القسم الذي تحتله إسرائيل من هضبة الجوالن من دون ان تسفر عن 
قذائف عدة سقطت وعثر عليها في منطقة غير "وقال متحدث عسكري إسرائيلي ان . ضحايا أو اضرار

  ".مأهولة بجنوب هضبة الجوالن
  3/3/2013الغد، عمان، 

  
   دولي للتحقيق في مقتل جرادات خدعة بطبيب"إسرائيل"استعانة : األسرى .21

وصف األسرى الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية قبول االحتالل اإلسرائيلي مشاركة : الضفة الغربية
لتسكين حالة " خديعة"طبيب دولي في لجنة تحقيق في مالبسات وفاة األسير عرفات جرادات أنها 

تعودت إسرائيل في تعاطيها مع : "، أمس السبتوقال بيان صادر عن الهيئة العليا لألسرى .الغضب
الجرائم التي تصنعها تشكيل لجان تحقيق تأخذ صفة المهنية في نظر العالم، لتسكين حالة الغضب التي 

  ".تأتي للرد على جرائم االحتالل
لن يغير في حقيقة "وأضاف أن الحديث عن تشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية في مالبسات وفاة جردات 

مة اإلسرائيلية التي نفذتها ضد األسير عرفات جردات التي وثقت من خالل شهادات لألسرى الذين الجري
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التقوا عرفات في مراكز التحقيق، وما وثقته فحوصات التشريح التي رصدت عملية قتل مباشر من خالل 
اشر تحطيم صدر جرادات، وتهشيم وجهه، واألخطر ما مورس من قبل عمالء إسرائيل من تعذيب مب

  ".للشهيد في مركز تحقيق إسرائيل في سجن مجدو
قبلت مشاركة " إسرائيل"وصرح وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، في وقت سابق أن 

 شباط 23طبيب دولي في التحقيقات الجارية لمعرفة مالبسات وفاة جرادات الذي وافته المنية في 
  .الماضي داخل سجن مجدو اإلسرائيلي

  3/3/2013بيل، عمان، الس
  

  وثالثة أسرى يضربون عن الطعام" عوفر"معتقل توتر في  .22
العسكري الصهيوني بعد اقتحام وحدات القمع " عوفر"سيطر أجواء من التوتر على معتقل ت: رام اهللا
 في السجن، والقيام بعمليات تفتيش استفزازية ووحشية أدت إلى تخريب وتكسير 15 + 14لقسمي 

  .رىممتلكات األس
وأشار الباحث الحقوقي المحامي إبراهيم األعرج الذي زار السجن اليوم إلى أن الوضع ال زال متوترا 
ومشحونًا في السجن، كما أن ثالثة أسرى تعرضوا للقمع والتنكيل بعد إضرابهم عن الطعام منذ ثالثة 

 مفتوح عن الطعام منذ ، شرعوا بإضراب"عوفر"وأضاف أن ثالثة من األسرى اإلداريين في سجن  .أيام
وأكد أن إدارة السجن  .ثالثة أيام، وهم محمد أمجد النجار، وعبد اهللا العصعيص، وإبراهيم الشيخ خليل

اتخذت خطوات مشددة تجاههم  بنقلهم إلى الزنازين وفرض غرامات مالية على كل أسير مضرب بدفع 
  . شيقال عن كل يوم إضراب150

  2/3/2013المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   عمالءأيدياألسير جرادات قضى على :  األسرىوزارة .23
 كشفت وزارة األسرى الفلسطينية أمس النقاب عن تفاصيل استشهاد األسير عرفات :وكاالتال -رام اهللا 

جرادات االسبوع الماضي، مؤكدة أن جرادات سقط شهيدا داخل قسم التحقيقات التابع للشاباك اإلسرائيلي 
في سجن مجدو، وهم قسم يعمل فيه عمالء بأوامر ) العصافير (طلق عليه قسم الذي ي) 11قسم (

إن الشهيد عرفات الذي اعتقل يوم "وقال تقرير الوزارة  .وتعليمات جهاز األمن اإلسرائيلي
، خضع لتحقيقات قاسية في معتقل الجلمة، وعانى من أساليب تعذيب وحشية وضغوطات 18/2/2013

ة، وتم نقله الستكمال التحقيق معه بسبب عدم اعترافه بالتهم الموجهة إليه إلى نفسية بتهمة رشق الحجار
  ".وهناك سقط مقتوال بعد يومين من نقله) غرف العمالء(قسم التحقيق في سجن مجدو 

واعتبرت وزارة األسرى أن قسم العمالء هو الذراع األخطر في منهجية استجواب األسرى والتحقيق 
 والتعذيب واالبتزاز والتهديد بحق األسرى دون رقابة أو رادع وبعيدا عن معهم حيث يمارس الضرب

 أن غرف العمالء تشكل مصائد لألسرى إلىولفتت . أعين المحامين واللجنة الدولية للصليب األحمر
وأسلوب خداع تنتهجه المخابرات اإلسرائيلية لإليقاع بالمعتقلين، وال تعترف سلطات االحتالل بوجود هذه 

سام التابعة لألمن اإلسرائيلي، حيث يمارس التعذيب بحرية مطلقة وبأساليب وضغوطات نفسية ال األق
  .تطاق

  3/3/2013الغد، عمان، 
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  االحتالل يعتقل فلسطينيين ويصيب آخرين خالل مواجهات قرب حوارة: نابلس .24

ن الفلسطينيين على بين قوات االحتالل اإلسرائيلي والشبا) 3|2(اندلعت مواجهات ظهر السبت : نابلس
  .حاجز حوارة قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة

 الرصاص أطلقواأن جنود االحتالل على حاجز حوارة " قدس برس" وأوضح شهود عيان لمراسل
الجبهة "المطاطي والقنابل الغازية والصوتية تجاه مئات الفلسطينيين الذين احيوا ذكرى انطالقة 

قرب الحاجز، حيث اندلعت إثر ذلك مواجهات عنيفة أسفرت عن إصابة " رير فلسطينالديمقراطية لتح
  ".العشرات من الفلسطينيين بحاالت اختناق، فيما أصيب عدد آخر بالرصاص المطاطي

وأضاف الشهود أن جنود االحتالل قاموا باعتقال شابين بعد مالحقتهما خالل المواجهات المستمرة حتى 
  .قلهم إلى داخل معسكر االحتالل القريب من الحاجزاللحظة، وقاموا بن

  2/3/2013قدس برس، 
  

  بالقدس المحتلة" كليف"لوضع اليد على فندق " المصلحة العامة"االحتالل يلجأ إلى حجة : التفكجي .25
في بلدة أبو ديس بادعاء أنه أمالك ) كليف(بعد مساع لم تنجح في مصادرة فندق : عبد الرؤوف أرناؤوط

جأت سلطات االحتالل اإلسرائيلي إلى وضع اليد على الفندق من خالل ادعاء الحاجة إليه غائبين، ل
  . سنوات10للمنفعة العامة وذلك لمدة 

لقد حاولت السلطات " "األيام"وقال خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، لـ
بين، ولكن وبسبب وجود أصحاب الفندق وهم عائلة اإلسرائيلية مصادرة الفندق بادعاء انه أمالك غائ

 ديس وانه ليس هناك في القانون اإلسرائيلي ما يعتبر سكان الضفة الغربية غائبين فان أبوعياد في بلدة 
  ". مصادرة الفندق بادعاء الحاجة إليه للمصلحة العامةإلىالسلطات تلجأ اآلن 

 سنوات لفندق كليف بمساحة تصل إلى 10ال لمدة وجاء في نص قرار إسرائيلي مصادرة ملكية واستعم
  . دونمات3

 200وأشار التفكجي إلى أن القرار يأتي في وقت أعلنت فيه مصادر إسرائيلية نيتها الشروع في إقامة 
وحدة استيطانية على ارض قريبة من الفندق يدعي المليونير اليهودي المتطرف ايرفينغ موسكوفتش 

  .ملكيته لها
عياد التي تملك الفندق تقدمت في السنوات الماضية بدعوى إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية وكانت عائلة 

  .الستعادة الفندق الذي استولى عليه الجيش اإلسرائيلي فيما تم عزله من خالل جدار الفصل العنصري
ته عائلة  بداعي انه أمالك غائبين وهو ما رفض2003وكانت سلطات االحتالل استولت على الفندق عام 

 المحكمة اإلسرائيلية للطعن بهذا القرار حيث من المقرر صدور قرار عن إلىعياد المالكة للفندق ولجأت 
  .المحكمة منتصف أيار المقبل

  3/3/2013األيام، رام اهللا، 
  

   يدعو إلخراج معابر غزة من أي معادلة سياسية أو أمنيةالخضري .26
" كرم أبو سالم"ة الشعبية لمواجهة الحصار، بفتح معبر طالب النائب جمال الخضري رئيس اللجن: غزة

  .جنوب قطاع غزة الذي يغلقه االحتالل اإلسرائيلي لليوم الخامس على التوالي بحج وذرائع أمنية
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له إلى إخراج معابر غزة من أي ) 2/3(السبت " قدس برس"ودعا الخضري في تصريح صحفي تلقته 
 إسرائيل أي خطوات تعيق عمل المعابر بشكلها االعتيادي من شأنها معادلة سياسية أو أمنية، وعدم اتخاذ

كما دعا المجتمع الدولي لممارسة ضغط حقيقي على  .تعريض السكان ومستلزمات حياتهم للخطر
  .االحتالل لفتح المعابر بشكل كامل وعدم التذرع إلغالقها ما يزيد الوضع في غزة خطورة وتعقيداً

الق إسرائيل لمعابر غزة يعتبر عقوبة جماعية تتحمل هي مسئولياتها، مبيناً وأشار الخضري، إلى أن إغ
أن غالبية معابر غزة مغلقة أصالً باستثناء معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع والذي كان مفتوحاً بشكل 

  .جزئي
  2/3/2013قدس برس، 

  
   تطالبان االحتالل باإلفراج عن أكاديمي فلسطينيحقوقيتانمنظمتان  .27

طلبت منظمتان حقوقيتان، سلطات االحتالل اإلسرائيلي، باإلفراج السريع عن األكاديمي : نابلس
، وهو من مدينة نابلس الواقعة ) عاما55ً(والمحاضر الفلسطيني في جامعة النجاح الدكتور محمد غزال 

ن فيينا مقرا الدولية، التي تتخذ م" أصدقاء اإلنسان"وقالت منظمة  .في شمال الضفة الفلسطينية المحتلة
نسخة عنه اليوم " قدس برس"الفلسطيني لحقوق اإلنسان، في بيان صحفي تلقت " أحرار"لها، ومركز 

إن سلطات االحتالل تحتجز في سجونها الدكتور غزال منذ تاريخ السابع من كانون ): "3|2(السبت 
  ".ت أشهر في كل مرة، وقد تم تجديد اعتقاله اإلداري ثالثة مرات، لمدة س2011) ديسمبر(األول 

وأشارت المنظمتان إلى عدم مراعاة سلطات االحتالل للمكانة األكاديمية والوضع الصحي لألسير غزال، 
الفتة النظر إلى أنه مصاب بمرض ضغط الدم وبأمراض أخرى، ورغم ذك تعمل سلطات االحتالل على 

من مائتي معتقل فلسطيني إداريا في وذكّرتا بوجود أكثر  .تجديد اعتقاله اإلداري دون توجيه أي تهمة
  .سجون االحتالل، دون أن توجه لهم السلطات اإلسرائيلية أي تهمة محددة

  2/3/2013قدس برس، 
  

   معتقلًا خالل شباط الماضي350شهيدان و: معطيات .28
) فبراير(قالت مؤسسة التضامن لحقوق اإلنسان إن قوات االحتالل واصلت خالل شهر شباط : رام اهللا

ورصدت المؤسسة في  .اضي سياساتها التعسفية بحق المواطنين الفلسطينيين في األراضي الفلسطينيةالم
نسخة منه جملة االنتهاكات الصهيونية المتمثلة " المركز الفلسطيني لإلعالم"تقريرها الشهري الذي وصل 

مزارع الفلسطينية من بقتل المدنيين واستمرار عمليات التوغل واالعتقال وقضم المزيد من األراضي وال
  .أجل  تغذية عمليات التوسع االستيطاني وهدم المنشآت واألبنية الفلسطينية المختلفة

وأشار الباحث في مؤسسة التضامن أحمد البيتاوي إلى أن شباط الماضي تخلله استشهاد مواطنين اثنين 
لذي قضى متأثرا بجراحه من بلدة حوارة جنوب نابلس، ا)  عاما18(قسام سعيد محمود الضميدي : هما

إثر دهسه من قبل مستوطن، إضافة إلى استشهاد األسير عرفات شليش )  سنوات8(التي أصيب بها قبل 
من بلدة سعير قضاء الخليل والذي استشهد نتيجة التعذيب الذي تعرض له )  عاما30(شاهين جرادات 
  .في سجن مجدو

وفيما يخص االعتقاالت؛ أوضح البيتاوي أن شباط الماضي شهد استمرار حماالت االعتقاالت الصهيونية 
اليومية في مختلف مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية والمنطقة الحدودية في قطاع غزة، حيث تمكنت 
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نهن زوجات مواطنات بي) 10( عملية اعتقال بينهم عشرات األطفال و350المؤسسة من إحصاء حوالي 
  . طالبا جامعيا30ًوقريبات أسرى في سجون االحتالل، إضافة إلى 

  2/3/2013المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   اثنين في مخيم اليرموك في دمشقفلسطينيينشنق  .29
 مقاتلين أيدي فلسطينيين اثنين شنقا على أن اإلنسانأعلن المرصد السوري لحقوق .): ب.ف.أ(، رويترز

التعامل مع النظام "في مخيم اليرموك لالجئين في جنوب دمشق، بعد اتهامهما بسوريين معارضين 
 رجلين اثنين متهمين بالتعامل مع إعدام كتيبة مقاتلة في مخيم اليرموك على أقدمت"وقال ". السوري

 في األشجار الفائت، وعلقتهما على األسبوعالنظام السوري ووضع شرائح توجيه قذائف القوات النظامية 
  ".وار فلسطين في المخيمد

 إلىنقال معلومات  "بأنهماوذكر مصدر فلسطيني أن المسلحين المعارضين في المخيم اتهموا الرجلين 
 في أصيب" هذا المقر أن إلى، مشيرا "قوات النظام حول مكان وجود مقر لجبهة النصرة داخل المخيم

  ". الماضياألسبوعقصف من القوات النظامية 
  3/3/2013 النهار، بيروت،

  
   بالضفةعناصرهل أربعة من اعتقبا السلطة حزب التحرير يتهم .30

اإلسالمي إن أجهزة األمن التابعة لسلطة رام اهللا اعتقلت أربعة من أنصاره " حزب التحرير"قال : رام اهللا
-2(وأوضح الحزب في بيان صحفي السبت .في مدينتي طولكرم وجنين بشمال الضفة الغربية المحتلة

 قضاء جنين، وأما الشاب -اثنين منهم اعتقلوا في بلدة سيلة الحارثية وثالث من بلدة صانور، أن )3
  .الرابع فهو من طولكرم

  2/3/2013المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  يدين استهداف االحتالل لصحافيين في الضفة " منتدى اإلعالميين" .31
 استهداف جيش االحتالل للصحافيين خالل استنكر منتدى اإلعالميين الفلسطينيين، أمس،.): آي.بي.يو(

وقال . تغطيتهم المسيرات السلمية في الضفة الغربية، الجمعة، ما تسبب بإصابة اثنين منهم بجروح 
المنتدى، في بيان، إن المصور الصحافي جهاد القاضي أصيب بعيار ناري في البطن، إثر تعرضه 

طية المسيرة والمواجهات التي اندلعت الجمعة قرب إلطالق نار من قوات االحتالل، خالل عمله على تغ
  .معتقل عوفر غربي رام اهللا، خالل فعاليات التضامن مع األسرى 

وذكر أن اإلصابة أدت إلى استئصال جزء من طحال القاضي، ووصفت حالته بالخطيرة، وجرى إدخاله 
  .قسم العناية الفائقة في مستشفى رام اهللا 

  3/3/2013الخليج، الشارقة، 
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  يستنكر استهداف االحتالل لمصّور صحفي قرب رام اهللا" مدى" .32
استهداف المصور الصحفي جهاد ) مدى(استنكر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية : رام اهللا

القاضي من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي، أثناء تغطيته لمواجهات بين الفلسطينيين وقوات االحتالل 
  ).3|1(، قرب مدينة رام اهللا، وذلك يوم الجمعة "عوفر"قل أمام معت

، ) عاما23ً(إن الصحفي القاضي : "نسخة عنه السبت" قدس برس"وقال المركز في بيان صحفي تلقت 
أصيب برصاصة دخلت من بطنه وخرجت من ظهره، مما تسببت له بجروح كبيرة في القولون والطحال 

 الصدر السفلى، األمر الذي شكل خطراً كبيراً على صحته وجرح خفيف في الكبد ورضوض في عظمة
  ".واستدعى إخضاعه لعملية جراحية طارئة استغرقت حوالي أربع ساعات ونصف

  2/3/2013قدس برس، 
  

   في سجون االحتالل25 فلسطيني يدخل عامه الـ أسير .33
السبت " قدس برس "في بيان صحفي تلقته" أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان"ذكر مركز : نابلس

من مدينة نابلس أنهى عامه الرابع والعشرين في سجون )  عاما42ً( أن األسير إبراهيم الطقطوق 2/3
اعتقل بتاريخ ، حيث االحتالل اإلسرائيلي بشكل متواصل، وسيدخل عامه الخامس والعشرين على التوالي

 له، اإلسرائيلية من قبل االحتالل بعد مطارد)  عاما18ً(، وكان حينها ال يتجاوز سن الـ 3/3/1989
  .بتهمة تنفيذ عملية قتل لجندي إسرائيلي في البلدة القديمة

  2/3/2013قدس برس، 
  

   الفلسطينية تفرج عن طاقم فضائية األقصى بعد احتجازه في أريحاالمخابرات .34
تابعة لحركة ال" األقصى"أفرج جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية، عن طاقم فضائية : أريحا

  .حماس، بعد احتجازه لعدة ساعات في مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة
، طاقم الفضائية أثناء قيامه بتغطية فعالية إحتجاجية )2/3(وكانت مخابرات السلطة اعتقلت السبت 

فيه العديد المركزي والمحتجز " أريحا"ألهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة أمام سجن 
  .من أبناء حركة حماس

  2/3/2013قدس برس، 
  

  النائب العام يطالب بإنزال عقوبة اإلعدام بحق كبار مروجي المخدرات: غزة .35
أصدر النائب العام الفلسطيني في غزة إسماعيل جبر، تعليماته لرؤساء النيابة ووكالئها بغزة؛ : غزة

وقال جبر في  .عدام بحق كبار مروجي المخدراتللمطالبة أمام المحاكم والقضاء بإيقاع عقوبة اإل
أوعزنا للنيابات ووكالئها بإنزال عقوبة اإلعدام بحق مروجي ": "قدس برس"تصريحات خاصة لـ

 بما فيها مخدر –، مشيرا إلى أن نسبة تجارة المخدرات بغزة "المخدرات، والقانون يسمح بذلك
ائم القتل، التي انخفضت بشكل ملحوظ عن األعوام  مستقرة بدون انخفاض، مقارنة بجر-"األترمادول"

/ منذ أن استلمت مهام منصب النائب العام، في األول من تشرين أول: "وأضاف .السابقة، وفق تأكيده
الحالي، لم يسجل سوى أربعة حاالت قتل، على خالل ) مارس(أكتوبر الماضي، وحتى بداية شهر آذار 
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ينية بغزة قد أجرت تعديالً وزارياً، أوكلت بموجبه منصب النائب وكانت الحكومة الفلسط ".أعوام سبقت
  .العام إلسماعيل جبر، خلفاً لسابقه محمد عابد

  2/3/2013قدس برس، 
  

  "فيس بوك"إذاعة تتبنى قضية فلسطين على  .36
معتمدة " فيس بوك" فلسطينية من غزة بثا على موقع التواصل االجتماعي إذاعة بدأت :)ا ف ب( - غزة

  . خريجا صحافة وإعالم متعطلين عن العمل35على 
 طرح قضية األسرى والالجئين والقدس إلىويهدف القائمون على اإلذاعة التي ال تعبر عن أي فصيل، 

وهو برنامج " ضيف ع الهوا"وتقدم اإلذاعة برامج عده مثل  .وما يجري في األراضي الفلسطينية
الذي يتطرق " حارتنا "وخارج فلسطين، وبرنامج يستضيف شخصيات أدبية وثقافية وفكرية من داخل 

الذي يتحدث عن المشكالت التقنية على الموقع ) شباب فيس بوك(لمشكالت الشباب في غزة، وبرنامج 
  .االجتماعي وأهم الصفحات التي يمكن أن يستفيد منها الشباب في حياتهم اليومية

  3/3/2013الغد، عمان، 
 

  يطالب باإلفراج عن األسرى المضربين في سجون االحتالل" العربي للتنميةالجسر: "األردن .37
أعرب مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق اإلنسان عن قلقه البالغ حول :  ليلى خالد الكركي- عمان

األوضاع الالإنسانية لألسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل اإلسرائيلي والتدهور 
اني منه بعضهم، ما قد يعرضهم للموت في ظل مواصلة اإلضراب المفتوح عن الصحي الشديد الذي يع

وقال المركز في بيان صادر عنه امس انه قلق بشكل خاص على اوضاع كل من األسير حسين  .الطعام
يوما، واألسير سامر ) 77(يوما، واألسير أيمن شراونة منذ ) 87(الصفدي المضرب عن الطعام منذ 

وما متواصلة قبل أن توافق سلطات االحتالل على طلب إبعاده الى جمهورية مصر ي) 117(البرق منذ 
  .العربية دون أن تحدد موعدا لذلك

. وعبر المركز عن إدانته لإلجراءات اإلسرائيلية المتواصلة لتجريد المضربين من أبسط حقوقهم اإلنسانية
اءات الالزمة للسعي نحو اإلفراج العاجل وناشد المجتمع الدولي بذل الجهود الحثيثة التخاذ كافة اإلجر

عن جميع األسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون اإلسرائيلية وخاصة األسيرات منهم 
وأشار المركز الى أنه بصدد تشكيل تحالف مدني من المنظمات الحقوقيه التي لها صفة  .واألطفال

ممارسات واالنتهاكات اإلسرائيلية الالإنسانية التي المراقب في جامعة الدول العربية من أجل فضح ال
  .ترتكبها تجاه المعتقلين الفلسطينيين والعرب والسعي الى الضغط على المجتمع الدولي لإلفراج عنهم

  3/3/2013، الدستور، عّمان
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   أمام كيري عن تصريحات أردوغان المنددة بالصهيونيةيدافعأوغلو  .38
ير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو أمس بالحملة الدولية المستهجنه ندد وز: وكاالت ال-أنقرة 

 أنلتصريحات رئيس الوزراء التركي األخيرة التي اعتبر فيها الصهيونية جريمة ضد البشرية، معتبرا 
  .لتركيا الحق في انتقاد إسرائيل

" لمالحظات العدائيةا"وردا على سؤال في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية األمريكي جون كيري عن 
  ". ألمةأو تصريح معاد لدولة أيلم يصدر منا يوما  "أوغلولتركيا حيال إسرائيل قال داوود 

 نصف بالموقف العدائي المذبحة الدامية في أن أردنا الحديث عن موقف عدائي فيمكننا إذالكن  "وأضاف
 هجوم فرقة خاصة إلى إشارةفي " خالفة مأيأعالي البحار لتسعة من مواطنينا المدنيين الذين لم يرتكبوا 

  .2010 غزة عام إلى كانت متجهة إنسانيةفي الجيش اإلسرائيلي على سفينة مساعدات 
 كانت بعض الدول تصرفت بعدائية ضد حياة مواطنينا فلتسمحوا لنا بالحق في إذا"وشدد الوزير التركي 

 ".كانوا دائما ضد معاداة السامية"مر الزمان  على األتراكن أ إلى أوغلو داوود وأشار".  بتصريحاإلدالء
 وإذا.  العنصرية وسنظل على موقفنا هذاأشكالنحن في طليعة الدول التي تتصدى لكل شكل من "وقال 

  ". النظر في موقفهاإعادةكانت إسرائيل تريد تصريحات إيجابية من تركيا فإن عليها 
  2/3/2013الغد، عمان، 

  
  مجلس حقوق اإلنسان بالنظر في معاناة الفلسطينيين"الب  التعاون اإلسالمي تطمنظمة .39

طالبت منظمة التعاون اإلسالمي من مجلس حقوق اإلنسان الدولي في جنيف النظر بمعاناة : ).آي.بي.يو(
الشعب الفلسطيني مع األخذ في االعتبار ما يفرضه االحتالل اإلسرائيلي وسياساته من تهديد مستمر 

وعدد األمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان  . األراضي الفلسطينية المحتلةلمبادئ حقوق اإلنسان في
فيما يتعلق بالالجئين  أوغلو في تصريح صحافي، أمس، القضايا التي تشهد انتهاكات إسرائيلية،

ى والحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية في مدينة القدس، إضافة إل الفلسطينيين،
المستوطنات في األراضي العربية المحتلة، وجدار الفصل العنصري والحصار المفروض على قطاع 

 .    غزة واألسرى الفلسطينيين، مؤكدا أن كل تلك القضايا تتسبب بالعنف في المنطقة برمتها
  3/3/2013، الخليج، الشارقة

  
  "ضبط النفس"واشنطن تدعو الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى  .40

دعت الواليات المتحدة الفلسطينيين واإلسرائيليين لضبط النفس في ظل استمرار التوتر في : ).آي.بي.يو(
وقال المتحدث باسم الخارجية . الضفة بعد استشهاد األسير الفلسطيني عرفات جرادات تحت التعذيب

رجات ضبط النفس نحن ندعو اإلسرائيليين والفلسطينيين إلى ممارسة أقصى د"األمريكية باتريك فنتريل 
) في الجانبين(نوجه هذه الرسالة مباشرة إلى المسؤولين "وأضاف  ."فيما ال يزال التوتر سائداً في الضفة

وحث فنتريل  ."وال بد لكل األطراف أن تفكر ملياً بعواقب أفعالها، خصوصاً في هذا الوقت الصعب
تي من شأنها زعزعة استقرار األوضاع ليس فقط على االمتناع عن األعمال االستفزازية ال"الجانبين 

  ."على األرض ولكن أيضاً إلى النظر في خطوات إيجابية إلعادة بناء الثقة وتخفيض حدة التوتر الحالية
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نعلم أن الحكومة اإلسرائيلية تدرس بدقة فائقة ظروف الوفاة، ونتوقع "وتعليقاً على استشهاد جرادات، قال 
  "...شريح جثته بهدوء ومن دون لهجة مثيرة للمشاعرمن كل األطراف أن تأخذ نتائج ت

  3/3/2013الخليج، الشارقة، 
  

  تطالب كي مون بمعالجة محنة األسرى" عدم االنحياز" .41
 بعث المندوب الدائم لجمهورية إيران اإلسالمية لدى األمم المتحدة في نيويورك، بصفته رئيساً :وكاالتال

 منها إلى رئيس مجلس الة إلى األمين العام لألمم المتحدة ونسخاًللمكتب التنسيقي لحركة عدم االنحياز رس
األمن ورئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة ورئيس مجلس حقوق اإلنسان والمفوض السامي لحقوق 
اإلنسان، أعرب فيها عن قلق الحركة البالغ إزاء الوضع الحرج لآلالف من األسرى والمعتقلين 

  .طفال والنساء، في السجون ومراكز االعتقال اإلسرائيليةالفلسطينيين، بمن فيهم األ
وذكر أنه في حين تعرب الحركة عن تقديرها العميق للتصريحات والمواقف المبدئية لألمين العام، بما 
في ذلك عن طريق ممثله الخاص، روبرت سيري، بشأن هذه المسألة الهامة، فإنها تؤكد على الحاجة 

  .سرى والمعتقلين الفلسطينيينالملحة لمعالجة محنة األ
 تعرب عن قلقها الشديد بوجه خاص إزاء وفاة األسير عرفات جرادات، االنحيازوأضاف أن حركة عدم 

لمحيطة باعتقاله ووفاته، بما في ذلك التقارير حول تعرضه افي سجن إسرائيلي، وحول الظروف 
محايد ذي شفافية في هذه الحادثة ودعت الحركة إجراء تحقيق مستقل و. لالستجواب القسري والضرب

  .الخطيرة في أقرب وقت ممكن، وإلى إعالن نتائج التحقيق تحت إشراف األمم المتحدة
وأضاف المندوب الدائم إليران أن الحركة تعرب أيضاً عن قلقها العميق إزاء محنة األسرى والمعتقلين 

سلمية وغير عنيفة الحتجازهم من قبل الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ أمد طويل في احتجاجات 
.  من دون تهمة أو محاكمة ولغيرها من الممارسات القمعية التي تنتهك حقوق اإلنسان األساسية"إسرائيل"

ودعت حركة عدم االنحياز إلى إيالء اهتمام فوري لمحنة األسرى وإيجاد حل عاجل وإنساني لها وفقاً 
  .للمعايير والمبادئ القانونية الدولية

 بإطالق سراح جميع األسرى والمعتقلين "إسرائيل"وعالوة على ذلك، فإن الحركة تكرر مطالبة 
  .الفلسطينيين وبأن توقف على الفور عمليات اعتقال واحتجاز المدنيين الفلسطينيين

 ألن يستخدم مساعيه الحميدة وسلطته المعنوية بالنيابة عن بان كي مونودعت حركة عدم االنحياز، 
ويجب إرسال رسالة .  على احترام التزاماتها القانونية في هذا الصدد"إسرائيل"المتحدة، إلجبار األمم 

  . أنه سيتم مساءلتها من قبل المجتمع الدولي على انتهاكاتها للقانون الدولي"إسرائيل"واضحة إلى 
  .وشددت الحركة على ضرورة ضمان تقديم المساعدة الالزمة لألسرى الفلسطينيين وأسرهم

  3/3/2013الغد، عّمان، 
  

  يطالب باإلفراج عن األسرى المضربينو  يزور الضفة الغربيةوفد برلماني أوروبي .42
 اً أوروبياً برلمانياًوفد، أن  محمد يونس،رام اهللانقالً عن مراسلها في ، 3/3/2013الحياة، لندن، نشرت 
 إلىالل زيارة قام بها الوفد أمس  باإلفراج عن األسرى المضربين عن الطعام، وذلك خ"إسرائيل"طالب 

 الفلسطينية ولجنة أهالي - الذي شكل بمبادرة من مجلس العالقات األوروبية ،وضم الوفد. مدينة القدس
األسرى المقدسيين بهدف اإلطالع على معاناة أهالي القدس، كالً من النائب البريطاني الوزير السابق 
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نديين ساندرا وايت وجيم هيوم، والنائب اإلرلندي بات شيهان السير جيرالد كوفمان، والنائبين االسكتل
لى عدد من الشخصيات إ إضافة،  يوما55ًً لمدة 1981الذي خاض تجربة اإلضراب عن الطعام عام 

  .السياسية األوروبية
 يوماً، واستمع من 222وزار الوفد منزل األسير المقدسي سامر العيساوي المضرب عن الطعام منذ 

 أعضاء الوفد وعدوا بطرح قضية إنوقالت عائلته .  المتواصلوإضرابه ظروف اعتقاله عائلته عن
 لإلفراج الفوري "إسرائيل" الوفد وعد بالتدخل والضغط على إنسامر على برلماناتهم، فيما قالت والدته 

قسم  إلى أن حياته في خطر شديد، وأنه نقل أبلغتهمنها أ وأضافت. عن األسرى المضربين عن الطعام
  . أخبار عنه منذ ذلك اليومأي لم تتلق ةن العائلأ، وأسبوعالطوارئ في المستشفى منذ 

 ،وقالت وايت.  مرة14كما زار الوفد منزل الطفل مسلم عودة في حي البستان، والذي اعتقل أكثر من 
 الظلم أي إنسان يرى معاناة الشعب الفلسطيني عن قرب يحزن لهذا"ن إ :في مؤتمر صحافي عقب الجولة

 الرئيس باراك أوباما خالل زيارته المرتقبة على العالم التدخل، خصوصاً": وأضافت. "الواقع عليهم
 اطلعت على معاناة إنهاوقالت . "للمنطقة بالضغط على إسرائيل إلطالق األسرى المضربين عن الطعام

رأينا انتهاكات ": توأضاف.  تجارب قاسية، مثل االعتقال في سن مبكرإلىاألطفال الذين تعرضوا 
االحتالل وسمعناها من أصحابها، ونحن بصدد توثيق هذه المعاناة وطرحها على مجالسنا وبرلماناتنا في 

  ."محاولة لمساندة الشعب الفلسطيني ورفع الظلم عنه
 خاض تجربة ألنهوقال شيهان إنه يفهم مدى الحزن الذي يشعر به أهالي األسرى المضربين عن الطعام 

  .ضرابهإ أثناءب عن الطعام، وأن عائلته مرت بظروف مشابهة اإلضرا
زار ظهر يوم اً  بريطانياً برلمانياًوفد، أن رام اهللا من 2/3/2013المركز الفلسطيني لإلعالم، وأضاف 
 عزيز دويك وعددا من النواب . مدينة الخليل والتقى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د2/3السبت 

في بلدة سعير ، ر المضرب عن الطعام أيمن شراونة وبيت الشهيد عرفات جراداتوزار والدة األسي
 حامالً رسالة تضامنية مع األسرة الثكلى، وقد استمع الوفد لشرح مفصل عن الشهيد ،شرق الخليل

 عن الشهيد عرفات والذي حصلوا  طبياًعرفات منذ لحظة اعتقاله وحتى استشهاده وسلموا الوفد تقريراً
  . اللجنة الطبية التي أشرفت على عملية التشريح في مستشفى الطب العدليعليه من

وقال السير جيرالد كوفمان إنه سيبذل جهداً في طرح هذه المأساة أمام المحافل الدولية وبرلمانات العالم 
  .للوقوف والدعم لقضية األسرى في سجون االحتالل

  
  في السجون اإلسرائيليةاألسرى نسان لجميع على ضرورة االحترام الكامل لحقوق اإلسيري يؤكد  .43

أكد المنسق الخاص لعملية التسوية في الشرق األوسط روبرت سيري في :  احمد رمضان-رام اهللا 
 المتحدة في القدس على ضرورة لألمم التابع اإلنسانية عن مكتب الشؤون أمسصدر  سياق تقرير

عتقلين والسجناء الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية، االحترام الكامل لحقوق اإلنسان الدولية لجميع الم
مشدداً على أهمية تقديم لوائح اتهام بحق السجناء اإلداريين ومحاكمتهم محاكمات منسجمة مع المعايير 

  .الدولية، أو إطالق سراحهم فوراً
  3/3/2013، بيروت، المستقبل
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   باسمها"الصهيونية" إذ يعيد تسمية أردوغان .44

  تاويعريب الرن
تصدت اإلدارة األمريكية، ومن خلفها األمانة العامة لألمم المتحدة، لتصريحات صدرت عن رئيس 

ومعاداة السامية، " اإلسالموفوبيا"الحكومة التركية رجب طيب أردوغان، وضع فيها الصهيونية والفاشية و
ون وصف التصريحات جون كيري انتقد واستهجن وندد، وبان كي م"..الجرائم ضد اإلنسانية"في خانة 

  .، أما في إسرائيل فقد قامت ولم تقعد بعد"المثيرة للشقاق"بـ
في تراث األمم المتحدة وأراشيفها، ثمة فيض من القرارات الدولية التي طالما صدرت بتأييد من غالبية 
 الدول األعضاء، وصفت فيها الصهيونية كحركة عنصرية، وقصة القرار األشهر للجمعية العامة رقم

، وعدّ الصهيونية شكالً من أشكال العنصرية والتمييز 1975 الذي صدر في تشرين الثاني عام 3379
العنصري قبل أن تشترط إسرائيل إلغاءه للمشاركة في مؤتمر مدريد، وكان لها ما أرادت في كانون أول 

  .، قصة هذا القرار أكثر من معروفة للجميع1991
تي تذهب جميعها لوصف إسرائيل والصهيونية بالعنصرية وتهمها ثمة فيض من القرارات الدولية ال

من القرارات الخاصة بمجزرة قبية وقبلها اغتيال الكونت ..بمقارفة الجرائم واالغتياالت اإلرهابية
بيرنادوت، إلى تلك الخاصة بمجزرة قانا واالعتداءات على المدن الفلسطينية والعربية، فضالً عن 

ين وسوء معاملة األسرى المستمرة، وجميعها ممارسات تندرج في سياق الجرائم عمليات ترحيل المدني
  .ضد االنسانية وانتهاك اتفاقيات جنيف

ولم يكن القضاء الدولي بعيداً عن هذا المنطق، وتلك اللغة، بداللة تقرير جولدستون وقرار المحكمة 
ل بممارسة جرائم حرب وجرائم ضد الدولية حول الجدار، وثمة توثيق حقوقي دولي التهامات إلسرائي

اإلنسانية، ودائماً من دون أن تلقى عقاباً، بسبب الحماية الدولية المقدمة لها، خصوصاً من الواليات 
  .المتحدة

بالنسبة لكاتب هذه السطور، فإن ما نقلته ذاكرة األهل واآلباء واألجداد من قصص وحكايات مروعة عن 
، لهو أقوى إدانة إلسرائيل والصهيونية "جيش الدفاع اإلسرائيلي" بعدها جرائم العصابات الصهيونية، ومن

فالضحايا هذه المرة، ..بوصفها حركة عنصرية، وأدق توصيف لممارساتهما بوصفها جرائم ضد اإلنسانية
هم أقرباء وأنسباء من الدرجة األولى، وشهود العيان هم األهل من قضى منهم ومن ينتظر، فضالً عن 

كاتب هذه السطور نفسه، ما كان اسمه ليدخل سجل الالجئين قسراً عن وطنهم وديارهم، بفعل حقيقة أن 
المجازر وجرائم التطهير العرقي، إال بفعل الجرائم ضد اإلنسانية التي قارتها إسرائيل والعصابات 

  .الصهيونية
خارج هذه المواثيق لم يقل السيد أردوغان في تصريحاته أمام مؤتمر فيينا لتحالف الحضارات شيئاً 

والقرارات والمرافعات الحقوقية الدولية، وباالستناد إلى القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني، لكن 
معايير العالم المزدوجة ونفاقه المكلف إلسرائيل والصهيونية، جعل من السيد أردوغان، هدفاً لحملة 

 التعبير عما تجمع غالبية البشرية على وصفه مكارثية شعواء، تريد مصادرة حرية الرأي والحق في
  .بالمسلمات

والمؤسف حقاً، أن أحداً من المسؤولين العرب أو الفلسطينيين، لم ينبر للدفاع عن مواقف الزعيم التركي، 
 منذ أن بدأت 3379صفحة القرار ) الرسميون(فقد طوى العرب والفلسطينيون ..أو يعيد التأكيد عليها
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من دون أن تستثيرهم عشرات المجازر والحروب والجرائم التي ..بائسة والمترنحةعملية السالم ال
 وحتى اليوم، الستعادة زمام األمور وإعادة طرح المسألة من 1991قارفتها إسرائيل منذ نهاية العام 

  .جديد على كافة المحافل الدولية، وفي مسعى لتسمية األشياء بأسمائها
الزعيم "و" حزب العدالة والتنمية"و" التجربة التركية"بأن صورة وإذ يعترف كاتب هذه السطور، 

قد اهتزت لديه كثيراً على وقع التطورات والتبدالت األخيرة في الموقف التركي، ال سيما بعد " أردوغان
إندالع األزمة السورية، إال أن هذه التصريحات، ومن قبلها مشاركة الوزير أحمد داود أوغلو في 

عية العامة لألمم المتحدة التي انتهت باالعتراف بفلسطين دولة غير عضو في األمم اجتماعات الجم
  .، ستظل من النقاط المضيئة في التجربة التركية)لم يشارك فيها أي وزير خارجية عربي(المتحدة 

نأمل أن يكون السيد أردوغان قد علّق الجرس من جديد، وأن تحرك تصريحاته االستعداد في األوساط 
لسطينية والعربية، لمعاودة الهجوم السياسي والدبلوماسي والحقوقي واإلعالمي على دولة االحتالل الف

والعنصرية والتمييز العنصري، لوضعها من جديد في المكانة التي تليق بها، كدولة مارقة وإيديولوجيا 
  .عنصرية

  3/3/2013الدستور، عمان، 
  

   االنتفاضة الثالثةعوائق .45
  مؤمن بسيسو

 الوضع الفلسطيني كل مبررات التفجير واالشتعال التي تشكل األرضية المواتية النتفاضة ثالثة يختزن
  .تخلط األوراق وتقلب الموازين

قد تكون قضية األسرى عنوان وأساس الحراك الفلسطيني الراهن، لكن القضايا الفلسطينية مجتمعة تشكل 
  .ه هو مستصغر الشرر فحسببرميل بارود قابل لالنفجار في أية لحظة، وما تنتظر

يصعب وضع سيناريو قطعي بمآالت األحداث الراهنة التي تعم الضفة الغربية إثر استشهاد األسير 
عرفات جرادات في سجون االحتالل، إذ تبدو كل الخيارات مفتوحة على مصراعيها بفعل تقلبات 

  . ما حملته سابق األيامالظروف وكر األحداث، وقد يحمل كل يوم جديدا ذا بال يعزز أو ينسف
ومع ذلك فإن االتجاه العام لتقديرات الموقف السياسي والميداني على أرض الضفة يشير إلى قرب 
انحسار المواجهات الدائرة، وصعوبة تمددها أو تطورها إلى انتفاضة ثالثة بحكم العديد من العوائق 

  .واالعتبارات
ت قيادة السلطة وأجهزتها األمنية قرارا بتهدئة األوضاع العائق األول سياسي وأمني بامتياز، فقد اتخذ

ومنع انتشار المواجهات، واستجابت بشكل سريع للتحذيرات الصارمة الصادرة عن حكومة االحتالل 
  .التي أرفقت مع تحذيراتها أموال الضرائب الشهرية المحتجزة إلنقاذ السلطة من أزمتها المالية

اإلعالمي للسلطة يلحظ بوضوح درجة االنقالب في السياسة والموقف ولعل المتابع للخطاب السياسي و
في إطار التعاطي مع األحداث واالحتجاجات الجماهيرية الدائرة، فقد رفعت السلطة سقف مواقفها خالل 
الفترة الماضية لجهة غض الطرف عن األحداث وتبريرها وطنيا، إال أنها لم تلبث أن اعتبرتها فخا 

) اإلسرائيلي(مكشوفة لجر الفلسطينيين إلى مربع التصعيد ) إسرائيلية(وبا، ومحاولة منص) إسرائيليا(
  .الرسمي الصادر عن نتنياهو وتحويل األموال قبل عدة أيام) اإلسرائيلي(عقب التحذير 
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قدرة السلطة وأجهزتها األمنية تبدو عالية على منع تطور األحداث، فهي تدرك أن وجودها كسلطة 
في إطار االلتزامات ) اإلسرائيلي( مرتبط بمدى التزامها بحفظ الهدوء وضمان األمن وكيان إداري

الواردة ضمن التعاون األمني القائم بين الطرفين، وأن اإلخالل بهذه المعادلة كفيل بتعريض مستقبل 
  .السلطة للخطر وزجها في فم التنين كما يقولون

تح ليست في وارد منح الضوء األخضر للهبة الشعبية وبين هذا وذاك، فإن السلطة ومن ورائها حركة ف
بالتواصل واالستمرار خشية دخول حركة حماس على خط المواجهات واالحتجاجات بشكل واسع، ما 
ينبئ بفقدان السيطرة وتغير المعادلة واختالط األوراق، وبالتالي عودة حماس إلى مركز الفعل والمبادرة 

  .على أرض الضفة من جديد
 اآلخر نفسي ومعنوي، إذ ال زال موروث االنقسام طاغيا على بنية ومحددات السلوك الشعبي العائق

الفلسطيني، ويترك أسوأ األثر، نفسيا ومعنويا، على حجم ودرجة ومستوى التفاعل الجماهيري مع 
  .القضايا الوطنية الكبرى

تبدو ضعيفة نسبيا في ظل أجواء وهكذا، فإن القدرة على استنهاض الشرائح والقطاعات الشعبية الخاملة 
االنقسام الحالية، ما يجعل الفعل الجماهيري الراهن قاصرا على ردود الفعل وحبيس الموجات االرتدادية 

  .المتعاقبة) اإلسرائيلية(التالية للممارسات والسلوكيات 
مثل الندالع االنتفاضة بيئة االنقسام التي يغلب عليها المحدد األمني في الضفة الغربية ال تشكل المناخ األ

الثالثة، فيما تشكل بيئة المصالحة والتوافق الوطني، أيا كانت درجتها، المحفز األهم وعنصر الدفع األبرز 
إلنضاج مواجهة شعبية حقيقية قابلة لالستمرار وتحدي إجراءات ومخططات االحتالل دون تردد أو 

  .انكسار
  2/3/2013المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  مصري وفلسطيني" يسيالس" .46

  فايز أبو شمالة.د
لوزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي أبناء عمومة فلسطينيون من عائلة السيسي نفسها، وما زالوا 
يقطنون في قطاع غزة، ولرئيس الوزراء المصري هشام قنديل، أبناء عمومه فلسطينيون من عائلة قنديل 

ئيس الجمهورية محمود مكي أبناء عمومة فلسطينيون من نفسها، ويقطنون في قطاع غزة، ولنائب ر
عائلة مكي نفسها، ويقطنون في قطاع غزة، وللمستشار عبد المجيد المقنن أبناء عمومة من عائلة المقنن 

أين المنطق في : نفسها، ويقطنون في قطاع غزة، وقدموا شهيدين في انتفاضة األقصى، لذلك أتساءل
 المصرية التي يرأسها المستشار عبد المجيد المقنن، والقاضي بإلزام قرار محكمة القضاء اإلداري

الرئيس المصري محمد مرسي باتخاذ اإلجراءات والخطوات الالزمة لغلق وهدم جميع األنفاق بين مصر 
  .وقطاع غزة؟

وكيف يتجرأ العربي المصري المقيم في وادي النيل على غلق شريان الحياة عن أخيه العربي المصري 
  مقيم في األراضي المقدسة؟ال

إن الدعوى القضائية التي رفعها أحد المحامين المصريين تخالف سماحة الدين اإلسالمي، وتنافي األخوة 
 2011 يناير 25منذ بداية الثورة في : "في المصالح واللغة والتاريخ والعادات، وتناقض نفسها حين تقول
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كافة موارد الدولة المصرية " استنزاف" داخل مصر، وتم تدفق اآلالف من الفلسطينيين عبر األنفاق إلى
  .وإرسالها عبر األنفاق إلى قطاع غزة

فمن يصدق هذا االدعاء الكاذب، وكل سكان الكرة األرضية يعرفون أن األنفاق بين قطاع غزة ومصر 
 السبب أسبق من ثورة يناير بعشر سنوات على األقل، وكل يهود األرض يعرفون أن وجود األنفاق كان

المباشر في هزيمة جيشهم، وانسحابه من قطاع غزة، وكل األمة العربية واإلسالمية تعرف أن نظام 
مبارك قد فشل فشالً مذالً في هدم األنفاق، وذلك ألنها تخدم السكان القاطنين على طرفي الحدود، وال 

م لتهريب المخدرات، وأنها صحة لما جاء في الدعوى؛ بأن األنفاق تهدد األمن القومي المصري، وتستخد
  .استنزفت موارد الدولة المصرية؟

سألفت نظر المصريين والفلسطينيين إلى أسماء بعض العائالت المعروفة، كي يدركوا أن جذور عائالت 
مصر العربية تنبت في قطاع غزة، وكي يعرفوا أن أصول عائالت قطاع غزة ترجع إلى مصر، ومن 

 النجا، والعطار، وأبو غالي، وغندور، والدسوقي، والتالوي، والسيسي، الشعراوي، وأبو: هؤالء عائلة
وأبو ريدة، والطيبي، والغرياني، وقنديل، والشامي، ومكي، والغرباوي، والكيالني، والبسيوني، والهندي، 
والشرقاوي، والعرايشي، والمصري، والشاعر، والنجار، وأبو غورة، وأبو فودة، وأبو الفول، والجمال، 

بت، وشبانة، والجندي، وعشرات األسماء األخرى التي تؤكد على التواصل االجتماعي والعائلي بين وثا
  .مصر وفلسطين

إننا بحاجة إلى بحث علمي يناقش أصول العائالت العربية، ومنبتها، وزمان ومكان انتشارها في الوطن 
ل لمصلحة دولة الصهاينة، التي العربي الواحد، قبل أن يتسلط عليه الغرباء، ويمزقونه شعوباً وقبائ

  .تحرض على القطيعة بين قطاع غزة ومصر
  2/3/2013فلسطين أون الين، 

  
  

  وغزة " إسرائيل"مصر و .47
  أمجد عرار

رئيس الوزراء في الحكومة المقالة في قطاع غزة إسماعيل هنية يقول إن مصر لم تعد ذخراً استراتيجياً 
  .لصمود لألمة العربية بل ذخر للمقاومة وا” اإلسرائيلي“للعدو 

هنية اعتبر أن مصر اليوم تكشف عن وجهها الحقيقي، وشاهده السياسي على ذلك أن الشعب الفلسطيني 
شعر بحجم هذا التغيير خالل العدوان األخير على غزة من خالل دور مصر كسند وعون لفلسطين 

بول هذا الكالم كأمنيات ورغبات، يمكن ق. ولغزة التي تعتبر البوابة الشرقية ألمن وعزة وكرامة مصر 
ومن نافل القول إن هذا الكالم صحيح بالمطلق إن كان . أو كمجاز مرسل عالقته اعتبار ما سيكون 

أما إذا كان المقصود المستوى السياسي والسياسة الخارجية، فليسمح لنا . المقصود به الشعب المصري 
 يتحدث عنه نسبي جداً، في حين أن جوهر العالقات مع السيد هنية باالختالف معه، حيث إن التغير الذي

لم يتغير، وال يستطيع أي عربي أن يجمع بين العروبة والقومية وتبني قضايا األمة، والعالقات ” إسرائيل“
المعتدية دائماً والتي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتهود مقدسات األمة في فلسطين على ” إسرائيل“مع 

  .مدار الساعة 



  

  

 
 

  

            25ص                                     2787:                العدد3/3/2013 حداأل :التاريخ

المفارقة الجلية أن كالم هنية يأتي في حين يشن األمن المصري حملة غير مسبوقة على األنفاق التي لجأ 
لم يخفوا ” حماس“إليها أهل غزة لمواجهة الحصار الخانق المفروض عليهم، حتى إن مسؤولين في 

  .امتعاضهم من هذه الحملة، بل إن أحدهم اعتبرها تجديداً للحصار على غزة 
الجهاد اإلسالمي أعلنت قبل يومين أن نائب أمينها العام زياد نخالة كان في طريقه إلى غزة عبر حركة 

السماح له بالدخول ” إسرائيل“معبر رفح لحضور حفل زفاف نجله، إال أن الجانب المصري أبلغها رفض 
لد مشعل إلى خا” حماس“نتذكر موقفاً مشابهاً في أعقاب العدوان على غزة عندما دخل رئيس حركة . 

هذا يقدم . ” إسرائيل“غزة في حين منع رئيس حركة الجهاد رمضان شلّح، وفي الحالتين كانت الكلمة لـ 
واالتفاقات معها، ولم ” إسرائيل“شاهداً إضافياً على أن النظام في مصر ما زال مكبالً بقيود العالقة مع 

على معبر بين غزة ومصر، علماً أنها غير حق السماح والمنع ” إسرائيل“يعد مفهوماً كيف يكون لـ 
موجودة على نحو مباشر، بعدما انسحبت عسكرياً من غزة قبل بضع سنوات، وال يجوز أن يكون دخول 

، ألن هذا ”إسرائيلي“الفلسطينيين وخروجهم من قطاع غزة، سواء كانوا قادة أم مسؤولين، من خالل إذن 
 بأن تغيراً قد طرأ على السياسة المصرية الرسمية بعد انتقاص من السيادة المصرية ودحض لالدعاء

تسيطر على األجواء والبحر ” إسرائيل“لكن ما دام األمر على معبر  رفح، وما دامت . ”  يناير25“
  .والمعابر، فإن غزة ال تستطيع أن تحس أو تقول إن االحتالل رفع يده عنها 

زة، بمثابة لعب لدور وسيط ولم ينطو فيما رأيناه ما قامت به القيادة المصرية خالل العدوان على غ
” إسرائيل“ولمسناه، على األقل، على دور داعم، وال ننسى أن دور الوسيط لعبه النظام السابق بين 

وتجاهل السلطة، فال يعني هذا أن تغيراً قد طرأ، ” حماس“أما كونه فتح عالقة مع . والسلطة الفلسطينية 
صحيح أن النظام الحالي ال يمكن أن يصل إلى . ” إسرائيل“ن باتجاه الموقف من ألن التغير الحقيقي يكو

. بأن تعلن من القاهرة حرباً على غزة أو لبنان، لكن هذا ليس تغييراً حقيقياً ” إسرائيل“مستوى يسمح ل 
ن مصر التغيير في السياسة المصرية ما زال في طور اآلمال واألمنيات، وهي بالتأكيد ليست أوهاماً أل

  .الشعب، مصر الحقيقية ستبزغ ذات يوم من جديد 
  3/3/2013الخليج، الشارقة، 
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  نواف الزرو
إن كل االحداث بعد كامب ديفيد أخذت تتحرك : حينما كتب محمد حسنين هيكل في مطلع الثمانينيات قائال

أن غزو "نما أشار عدد من كبار المحللين والسياسيين الى ، كان مصيبا وعميقا، وحي"لصالح اسرائيل
إن كان : ، فقد أصابوا، وكنا كتبنا في حينه"وتدمير العراق إنما كان في اجندته الخفية لصالح اسرائيل

 اإلسرائيلي من وراء العدوان على العراق واحتالله وتفكيكه ينطوي على آفاق -الحصاد الصهيوني 
تعم المنطقة برمتها، فإن الحصاد االستراتيجي األساسي المخطط والمبيت له من وتداعيات استراتيجية 

 اإلسرائيلي على األرض هناك في فلسطين، -وراء العدوان، يتعلق بصورة مباشرة بالصراع الفلسطيني 
ا، ويتعلق بالوجود الفلسطيني وبالقضايا والحقوق الفلسطينية الجوهرية التي كان وال يزال مطلوبا تصفيته

وقد ربطت المحافل والمصادر والتحليالت والتوقعات السياسية واالستراتيجية األمريكية واإلسرائيلية 
وغيرها، ما بين العدوان على العراق وضربه وتفكيكه واحتالله، وما بين تداعيات ذلك على القضية 

  . اإلسرائيلي–الفلسطينية والصراع الفلسطيني 
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 الذي حصل على -ب رئيس الوزراء البريطاني السابق جون بريسكوتوفي صميم ذلك يأتي اعتراف نائ
 امس األول، فيكشف النقاب عن الهدف الكبير المخفي وراء غزو -بعد استقالته من منصبه" لورد"لقب 

 العتقاده بأن الرئيس األمريكي جورج 2003أيد الحرب على العراق عام "إنه : وتدمير العراق قائال
، " أي لصالح اسرائيل- الصراع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني- أي تصفية -ة لتسوية بوش وقتها لديه خط

  ".2013 / 03 / 1-أن غزو العراق ال يمكن تبريره وكان قراراً خاطئاً: "مؤكدا
فاسرائيليا، ربطت االدبيات السياسية االسرائيلية ما بين تدمير العراق وتصفية القضية الفلسطينية، 

أن تغير النظام في العراق أساسي بمقدار ما يؤدي إلى : "إسرائيلية عن أملها فيأعربت مصادر عسكرية 
إن هجوماً أمريكياً ناجحاً ضد :" ، في حين كان بلدوزرهم شارون قد صرح قائالً"إضعاف الفلسطينيين

خيار العراق يمكن أن يؤدي إلى وجود فرصة جديدة أمام المسيرة السياسية في المنطقة، فطالما ال يتوفر 
، في حين قال "عسكري لدى العرب سيبدون استعداداً أكبر إلجراء مفاوضات وللتوصل لحلول وسط
إن الحرب ضد :" الجنرال أهارون زئيفي رئيس شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية آنذاك قائالً
شية قيام إسرائيل العراق ستؤدي إلى تهدئة المناطق الفلسطينية، وإلى اعتدال المنظمات الفلسطينية خ

، غير أن أبلغ إشارة رابطة بهذا الصدد جاءت على لسان نائب الرئيس "بعملية حربية واسعة النطاق
أن الحرب ضد العراق يمكن أن تدفع عملية السالم الفلسطينية : "األمريكي ديك شيني الذي أعلن محرضاً

، وعلى هذه األرضية والخلفية حصراً، ولذلك".  وفق االجندة االسرائيلية -اإلسرائيلية إلى األمام-
إلى توجيه رسائل التحذير والوعيد " سقطت بغداد " سارعت اإلدارتان األمريكية اإلسرائيلية معاً، حالما

للفلسطينيين والسوريين واللبنانيين، وإلى دعوتهم الستخالص العبر والدروس مما جرى في العراق، وإن 
تحذيراتها بشكل اساسي لسورية، فإن الحكومة اإلسرائيلية أعربت عن كانت اإلدارة األمريكية قد وجهت 

يستخلص الفلسطينيون العبر المناسبة من بغداد وأن يختاروا قيادة مسالمة أكثر تعمل على : "املها في أن
، فيما عبر الجنرال شاؤول موفاز وزير الحرب اإلسرائيلي والوجه األكثر فاشية في "مكافحة االرهاب

آمل أن يتعلم الفلسطينيون الدرس من :" شارون حينئذ، عن وجهة النظر اإلسرائيلية عموماً قائالًحكومة 
سقوط الرئيس العراقي صدام حسين بأن ينصبوا قادة جدداً وأن يوقفوا انتفاضتهم، وعلى الحكومة 

وآمل أن يفهم اإلسرائيلية أن تعمل على معاقبة المتشددين الفلسطينيين وإجبارهم على القاء سالحهم، 
، وذهب ايهود اولمرت نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي ورئيس بلدية "الفلسطينيون بأن العالم قد تغير

إن على الفلسطينيين : " القدس السابق في ذلك الوقت، إلى أبعد من موفاز بمزيد من التفصيل حينما قال
قة بكل ما يتعلق بسقف توقعاتهم من أن يعوا أن نتائج الحرب تفرض عليهم مرونه كبيرة بل غير مسبو

أية عملية سياسية معنا، وعليهم أن يعوا أنه ال طائل من االن فصاعداً من الحديث عن دولة فلسطينية 
ولعل البروفيسور اإلسرائيلي المناهض للصهيونية ". مستقلة، وال عن حق العودة لالجئين الفلسطينيين

إن الهدف الرئيسي : "تراتيجية الصهيونية، حيث قالكان خير من شرح تلك االس" يسرائيل شاحك"
للسياسة اإلسرائيلية هو السيطرة اإلقليمية على الشرق األوسط بأكمله، والمخطط اإلسرائيلي هو تحييد 
الفلسطينيين والسيطرة التامة عليهم، حتى تتفرغ إسرائيل لتحقيق اهدافها الحقيقية، والسيطرة على الشرق 

  ".في التفكير االستراتيجي اإلسرائيلياألوسط أكثر أهمية 
أن الحملة األمريكية هي حرب :"ولذلك حينما أجمعت القيادة العراقية الحقاً كما أعلن طارق عزيز على 

شاملة على الجميع، وأن العراق وفلسطين الهدف المباشر ولن يسلم أحد من الخطر، وأن إسرائيل هي 
نت تحذر العرب من ذلك المخطط، وهو ما أكده باتريك بوكنان ، إنما كا"المتهمة التي تقف وراء الحرب
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إن أنصار إسرائيل استدرجوا بوش : "المرشح السابق لرئاسة الواليات المتحدة األمريكية حينما كتب يقول
  ".إلى كمين الحرب

 ويبدو اليوم وبعد هذا االعتراف على لسان نائب رئيس الوزراء البريطاني وإن جاء متأخرا جدا، هو
الحقيقة الكبرى في المشهد العراقي، وإن كانت االدارتان االمريكية االسرائيلية فشلتا في تصفية القضية 
الفلسطينية، إال أن المخطط مستمر، فما كان في المشهد العراقي، نتابعه اليوم في المشهد السوري عبر 

لوحدة إنما يصب في سيناريو آخر مختلف، فالذي يجري في سورية من تدمير للدولة والجيش وا
  ..!الخالصة االستراتيجية لصالح االجندة االستراتيجية االسرائيلية 

  3/3/2013العرب اليوم، عمان، 
  

  :كاريكاتير .49
 

  
  

  3/3/2013، ، عّمانالدستور
  


