
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 مهنة ممنوعة 64ألف الجئ بمبنان يعانون الفقر و 051دبور لـ معا: أشرف  الفمسطيني سفيرال
 القدسبشأن  سالم عّمان سيكون لها دور رئيسي في التوصل ألي اتفاق": القدس العربي"

 .. واألفضل إقامة سالم مع الشعب الفمسطينيفاشل 56 خيار دولة فمسطينية عمى حدودبينيت:
 ": األيام القادمة حاسمة لمستقبل حكومة فياضالفمسطينية "القدس

 تمام العرب بالهولوكوست.. وزادياد كراهية اليهود بالغرب": ارتفاع اهياد فاشيم"مؤسسة 

عميدرور: قوات دولية أمنية في 
حتفاظ .. يجب االالضفة لن تحمينا

 بقوات إسرائيمية بالضفة
 3... ص 

 ٕٕٗٛ ٖٕٔٓ/ٗ/ٜ الثالثاء
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  السمطة:
 4 سمسمة لقاءات بالدوحة ويعقد "لجنة المتابعة"في اجتماع  يشارك عباس  

 4 هنية يبحث مع وزير المخابرات المصري آخر التطورات عمى الساحة   

 4 لعباس الستئناف المفاوضات  : كيري قّدم عرضاً واصل أبو يوسف  

 6 ": األيام القادمة حاسمة لمستقبل حكومة فياضالفمسطينية "القدس  

 6 بحر يدعو حركة فتح إلى وقف التفاوض مع االحتالل أحمد   

 7 وفد وزاري عربي يتوجه إلى واشنطن في نهاية الشهر لمقاء أوباما وكيري :المالكي  

 8 تبعث رسائل دبموماسية لممجتمع الدولي تطالبهم بإنقاذ األسرى  في غزةحكومة ال  

 8 التحفظ عمى رواتب بعض الموظفين توضح أسباب الضفة: وزارة المالية  

 8 من السفر  النائب حسن خريشة منعاالحتالل ي  

 8 صالح رأفت يدعو أهالي قطاع غزة لمتصدي لقوانين سنها نواب حماس  

  
  المقاومة:

 01 دعوة لدعم المقاومة في فمسطينلحماس  الضائقة الماليةأبو زهري: اإلعالن عن   

 01 "الحياة الجديدة": شعبنا مّل من "القصص المفبركة"لجريدة  اً تقرير  تنتقدحماس   

 00 اإلسرائيمي االحتالل لكترونية" ضدّ المقاومة اإل "لرشق "يشيد بـعزت ا  

 00  كايد الغول: هدف زيارة كيري الضغط عمى السمطة لمعودة إلى المفاوضات  

 01 بالخميل هاّ شن حممة اعتقاالت واستدعاءات ضدب أمن السمطةحماس تتهم أجهزة   

 01 أبريل الجاري نهاية نيسان/ي القاهرة فيحيى رباح: لقاء بين فتح وحماس   

 01 1111 سنةساعد مفجر فندق "باراك" حماس عاما عمى أحد نشطاء حركة  21حكم بالسجن   

  
  :اإلسرائيميالكيان 
 01 تقر بناء وحدات استيطانية بالقدس "سرائيل"إ  

 01 .. واألفضل إقامة سالم مع الشعب الفمسطينيفاشل 56 خيار دولة فمسطينية عمى حدودبينيت:  

 02  ليفني: "قد نتنازل عن مطمب االعتراف بيهودية إسرائيل"  

 02 الهولوكوست نتنياهو: أتعهد بأال نسمح إليران وغيرها بتكرار  

 03  ن"ان استراتيجيا"هدف ألنهما الهند والصين نتنياهو يحث وزراء حكومته تكثيف الزيارات إلى  

 03 سرائيمي يهدد باغتيال قيادات المقاومة في غزة ردًا عمى عمميات إطالق الصواريخ الجيش اإل  

 04  ": ارتفاع اهتمام العرب بالهولوكوست.. وزادياد كراهية اليهود بالغربياد فاشيم"مؤسسة   

 05 بوادر حسن نية فعميها االعتراف بيهودية الدولة الحصول عمى السمطة إذا أرادت تل أبيب:  

 05  تعّين أول سفير لها في تركمانستان "جارة إيران""إسرائيل"   

 06 "إسرائيل" تتهم إيرلندا بالتغاضي عن اإلساءة التي يتعرض لها اإلسرائيميون عمى أراضيها  

 06  : الهجوم اإللكتروني عمينا جاء متدنياً يزعم "الشاباك"  

 07 ردوغانأ: عودة السفير التركي مرهونة برغبة حكومة "إسرائيل"  

 07 هاجروا % من األطباء اإلسرائيميين00: حصاءزارة الصحة اإلسرائيمية ودائرة اإلو   
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 08 تنشر القبة الحديدية قرب غزة "إسرائيل"  

 08 .. ومباحثات مع بمير لتطوير "حقل غاز بحر غزة": جدل بشأن الغاز المتوسط"إسرائيل"  

 10  هو األقوى الذي تعرضت له المواقع اإلسرائيمية تقارير تؤكد أن الهجوم اإللكتروني  

 10 ة االحتالل بالقدس تتمنى موت أطفال فمسطينيينموظفة ببمدي  

 11 ألف عميل لمموساد 06يكشف عن  " اإللكترونيالهاكرزمعاريف: هجوم "  

 11 تقرير إسرائيمي: ارتفاع ممحوظ في عدد الحوادث "الالسامية العنيفة"  

 12  وحزبه أردوغان ستراتيجي سيؤدي لتقويةا: االعتذار اإلسرائيمي لتركيا خطأ "بيغن السادات"  

  
  األرض، الشعب:

 13 مهنة ممنوعة 64ألف الجئ بمبنان يعانون الفقر و 051دبور لـ معا: أشرف  الفمسطيني سفيرال  

 13  عامًا أمضاها في سجون االحتالل 16إطالق سراح األسير إبراهيم بارود بعد   

 14  عساف يطالب عباس بإقالة مستشاريه لتضميمهم له وخداعه  

 14 بمدية تل أبيب تمارس أوسع عممية تصفية وتطهير لمعالم يافا العربية  

 15  توغل إسرائيمي وتحميق مكثف لطائرات االستطالعغزة:   

 15 توتر بالسجون واألسرى المرضى قمقون عمى مصيرهمنادي األسير:   

 15 ميصات "األونروا"غزة: المجان الشعبية تقاطع اجتماعًا مع تيرنر لرفضه التراجع عن تق  

 16  غزةقطاع غمق معابر الجيش اإلسرائيمي ي  

 16 "فيس بوكبـ" األقصى "قبعة تممودية" عمى صفحتهالمسجد مستوطن متطرف يمبس   

 16  الرتكابها 54الذكرى الـ  الفمسطينيون يستذكرون مجزرة دير ياسين في  

 17 يزور القدس الواليات المتحدةوفد من الجالية الفمسطينية في   

 17  أسيرًا فمسطينًيا قتموا تحت التعذيب في المعتقالت اإلسرائيمية 60"الضمير":   

  

  األردن: 

 17 بشأن القدس سالم عّمان سيكون لها دور رئيسي في التوصل ألي اتفاق": القدس العربي"  

 18 تستنكر الصمت الدولي حيال قضية األسرى بسجون االحتالل األردنيين نقابة المحامين  

 18 يعتصمون أمام الديوان الممكي أهالي األسرى األردنيين  

 18 " لمقطاع12وصول قافمة تزويد "غزة   

  

  لبنان: 

 21 : لبنان ممتزم مساعدة الفمسطينيين النازحين من سوريةوائل أبو فاعور  

  

  عربي، إسالمي:

 21 وفد عربي إلى واشنطن نهاية الشهر لمبحث في تطورات القضية الفمسطينية  

 21 عمى الحدود مع قطاع غزةضبط مخزن سري جديد لممتفجرات بسيناء   

 20 ادث رفحح من منفذيخمسة جثث  تعرف عمى هوية المصري الشرعيالطب "اليوم السابع":   
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 20 لحركة حماس كرئيس المجمس الوطني السوري يهنىء مشعل بإعادة انتخابه  

 20 "إسرائيل"اعتذار  من رغمبالماضون في دعواهم  "مافي مرمرة"ضحايا   

 21 تقدر بثالثة مميارات دوالر سبب الهجوم اإللكتروني" بإسرائيل"أنونيموس": خسائر "  

 21 عمى "إسرائيل" الهجوم اإللكترونيبمشاركته لتونسي  "هاكر"اعتقال  تنفي الداخمية التونسية  

 21 ألف دوالر 111تنفذ برنامجًا إلغاثة الفمسطينيين بمبمغ  اإلماراتي الهالل هيئة  

 21 ضمن وفد برلماني أوروبي الغربية منع نائبين مغربيين من دخول الضفةاالحتالل ي  

 22 بدواء إسرائيمي "مهّرب" الجزائر: حقن مئات المرضى األطفال  

 22 دخول منتجات إسرائيمية إلى أراضيه عبر األردنالعراق يحتج عمى   

  

  دولي:

 22 وفمسطين "إسرائيل"كيري: السالم ممكن بين جون   

 23 ساعة 37ردًا إسرائيميًا حول إطالق سراح العيساوي خالل  ينتظروروبي األ  االتحاد  

 23 الدولة الفمسطينية لقيام االستيطان لم يبق أراض   يزور فمسطين ويؤكد أن وفد أوروبي  

 23 غواتيماال تعترف بدولة فمسطين  

 23 غزةقطاع األونروا تقرر إعادة فتح مكاتبها ب وكالة  

 24 كبير الحاخامات في أوروبا يحّذر من ازدياد ظاهرة "العداء لميهود"  

  
  حوارات ومقاالت:

 24 د.غازي حمد... !!"إسرائيل"الجهاد اإللكتروني.. والحرب الجديدة ضد   

 26 العربي سرأي القد... قحام االردن في المفاوضاتإ  

 27 د. نادية سعد الديف... مستقبل حركة حماس بعد إعادة انتخاب مشعل تحالفات متغيرة:  

 31 طالؿ عوكؿ... حماس.. بين مرونة الخارج وتطرف الداخل  

 33 ماجد الّشيخ... بنان.. ال ضد سورياالحرب اإلسرائيمية القادمة ضد ل  

 35 عيسى قراقع... حولتني إلى وزير جنازات "إسرائيل"حكومة   

  
 36 :كاريكاتير

*** 
 
 .. يجب االحتفاظ بقوات إسرائيمية بالضفةدولية أمنية في الضفة لن تحمينا قواتعميدرور:  

ت صحيفة معاريؼ عمى موقعيا االلكتروني عف مستشار رئيس الوزراء لألمف القومي "يعقػوب عميػدرور" نقم
 قولو :"إف الدعـ األمريكي الذي نقدره إلسرائيؿ في إطار مجمس األمف ليس مضمونًا عمى الدواـ".

رائيمي قاؿ عميػدرور وحوؿ اقتراح وضع قوات دولية في الضفة الغربية المحتمة بداًل مف جيش االحتالؿ اإلس
"إف إسػرائيؿ ال يمكنيػا أف تسػػمو بتواجػد قػوة دوليػػة فػي األراضػي الفمسػػطينية لتحػؿ محػؿ جػػيش االحػتالؿ فػػي 

 حماية االمف"، واصفًا تمؾ القوات بالمظمة التي تنطوي إذا ما بدأ ىطوؿ المطر بغزارة، عمى حد تعبيره.
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جنوب لبناف بيدؼ منع تيريب السالح لحزب اهلل والذي واستشيد عميدرور بفشؿ قوة اليونيفيؿ الموجودة في 
بحسػب المستشػار األمنػػي يواصػؿ عممػو فػػي بنػاء ذاتػػو العسػكرية مػف الػػالؿ تيريػب السػالح اإليرانػػي لػو، كمػػا 
تطػػرؽ إلػػى قػػوات األمػػـ المتحػػدة المتواجػػدة بػػيف "إسػػرائيؿ" وسػػوريا فػػي ىضػػبة الجػػوالف والػػذي قػػاؿ إنيػػا تتفكػػؾ 

 .تحت أوؿ تحدي تواجيو
وأضػػاؼ عميػػدرور فػػي كممػػة لػػو أمػػاـ مػػؤتمر عقػػد فػػي جامعػػة تػػؿ أبيػػب بمناسػػبة صػػدور كتػػاب المػػواء احتيػػاط 
البروفيسور "اسحؽ بف يسرائيؿ" "يجب عمينا الحفػاظ عمػى األمػف فػي المنػاطؽ الفمسػطينية مػف الػالؿ تواصػؿ 

مػع الفمسػػطينييف فػي ىػػذه التنسػيؽ األمنػي مػػع أجيػزة امػف السػػمطة، مفضػاًل عػػدـ التوصػؿ إلػى اتفػػاؽ "سػالـ " 
 المرحمة.

ويعتقد عميػدرور بػاف كػؿ تسػوية دائمػة مػع الفمسػطينييف يجػب أف تنطػوي عمػى ترتيبػات أمػف متشػددة لمغايػة، 
قػػائاًل "فػػي الشػػرؽ األوسػػط، مصػػير االتفاقػػات التػػي يوقػػع عمييػػا دوف أف يكػػوف فػػي أيػػدينا سػػيفًا حػػادًا ىػػو أف 

يو باف استعراض قوة عسكرية أماـ العرب وحده يمكنػو أف يحػركيـ تصبو ورقة عديمة القيمة"، وأعرب عف رأ
 في نياية المطاؼ لمتوقيع عمى تسويات سياسية مع "إسرائيؿ".

 7/4/1102، فمسطين أون الين
 
 سمسمة لقاءات بالدوحة ويعقد "لجنة المتابعة"في اجتماع  يشارك عباس 

، في الدوحة، األميف العاـ لجامعة أمسس، مساء استقبؿ الرئيس محمود عبا :وكاالت -الدوحة  -راـ اهلل 
الدوؿ العربية نبيؿ العربي، ووزير الالارجية المصري محمد كامؿ عمرو، ووزير الالارجية األردني ناصر 

 جودة.
، في ثالثة لقاءات منفصمة، عمى آالر مستجدات األوضاع في األرض الفمسطينية، عباسوأطمعيـ 

إلى العاصمة القطرية  أمسوكاف عباس، وصؿ مساء  ود المبذولة إلحيائيا.وتطورات العممية السممية، والجي
 لممشاركة في اجتماع لجنة المتابعة لمبادرة السالـ العربية.

 8/3/1102الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 المصري آخر التطورات عمى الساحة  المخابراتهنية يبحث مع وزير  

فمسطينية في غزة، مع وزير المالابرات المصري المواء رأفت بحث إسماعيؿ ىنية رئيس الحكومة ال: غزة
جاء  شحاتو آالر التطورات عمى الساحة، بما فييا الميدانية، ال سيما الالروقات اإلسرائيمية التفاؽ التيدئة.

(، بحسب مكتب رئاسة الوزراء ٗ/ٛذلؾ الالؿ اتصاؿ ىاتفي أجراه شحاتو مع ىنية مساء الثالثاء )
 ة.الفمسطينية في غز 

 7/3/1102قدس برس، 
 
 لعباس الستئناف المفاوضات  : كيري قّدم عرضاً واصل أبو يوسف 

أف لقاء وزير الالارجية  ا أكدفمسطيني، أف مسؤوال الضفة الغربيةمف  8/3/1102السبيل، عمان، ذكرت 
، بحث األمريكي جوف كيري برئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس، الذي ُعقد مساء األحد في راـ اهلل

أفكارا أمريكية الستئناؼ المفاوضات مع الجانب اإلسرائيمي، لكنو قاؿ "إف كيري لـ يكف يحمؿ أي الطة 
 سياسية لطرحيا في المنطقة".
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، عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، في تصريحات صحفية أمس يوسؼوقاؿ واصؿ أبو 
الفمسطينية بغرض فتو مسار سياسي واستئناؼ المفاوضات مع ( "إف كيري قدـ عروًضا لمقيادة ٗ/ٛاالثنيف)

عف أمواؿ الضرائب الفمسطينية وتحويميا بشكؿ مستمر،  اإلفراجاإلسرائيمييف، وتضمنت ىذه العروض 
، باإلضافة إلطالؽ اإلسرائيميةوكذلؾ توسيع مناطؽ سيطرة السمطة في المناطؽ )سي( التي تالضع لمسيطرة 

 سطينييف".سراح بعض األسرى الفم
وأوضو أبو يوسؼ أف "ىذه القضايا والعروض ىي عبارة عف استحقاقات فمسطينية وليست بوادر حسف نية 
لفتو مسار سياسي في المنطقة"، مشيًرا إلى أف "القيادة الفمسطينية أبمغت كيري بموقفيا ذاتو فيما يتعمؽ 

طالؽ سراح األسرى الفمسطينييف بضرورة وقؼ االستيطاف في أراضي الدولة الفمسطينية، بما فييا  القدس، وا 
 الاصة القدامى والمرضى منيـ، وذلؾ قبؿ البدء بأي مفاوضات مع الجانب اإلسرائيمي".

ورد في صحيفة نقال عف مراسميا مف راـ اهلل كفاح زبوف انو  8/3/1102الشرق األوسط، لندن، وذكرت 
تمارس الضغوط لتعديؿ المبادرة العربية، لتشمؿ  ، نقال عف مصادر فمسطينية، أف إسرائيؿ ىي التي"ىآرتس"

 تطبيع العالقات بيف إسرائيؿ والدوؿ العربية، ولتضمف عالقاتيا األمنية مع الدوؿ العربية.
كيري إلى راـ اهلل ولقائو مع أبو مازف، غير أف  جوف وفي راـ اهلل تكتمت السمطة الفمسطينية عمى نتائج زيارة

أف الوزير األميركي يدفع باتجاه استئناؼ المفاوضات، مقابؿ بوادر حسف  "سطالشرؽ األو "مصادر أكدت لػ
 نية إسرائيمية مف شأنيا تقوية السمطة ماليا وأمنيا وتوسيع نطاؽ نفوذىا عمى األراضي الفمسطينية.

التي تسيطر عمييا السمطة، وفتو مقار شرطية جديدة  "أ"ووفؽ المصادر فإف إسرائيؿ تطرح توسيع مناطؽ 
دارة  "ب"ي مناطؽ ف التي يفترض وفؽ تفاىمات ما بعد أوسمو أف تكوف الاضعة لسيطرة أمنية إسرائيمية وا 

الالاضعة لسيطرة أمنية ومدنية إسرائيمية. لكف السمطة  "ج"مدنية فمسطينية، والبناء وفتو طرؽ في مناطؽ 
طالؽ سراح أس دالاؿ تريد أكثر مف ذلؾ، إذ يصر أبو مازف عمى تجميد االستيطاف وا  رى ما قبؿ أوسمو، وا 

 أسمحة الاصة بيا مف األردف واالنتظاـ في تحويؿ األمواؿ.
وقالت المصادر إف السمطة تعتبر ىذه المبادرات التزامات إسرائيمية، وعمى الرغـ مف أنيا تالمؽ أجواء 

 إيجابية لكنيا ليست كافية لمعودة إلى المفاوضات.
كبير المفاوضيف ، أف فييـ الحامد ،جدةاسميا مف نقال عف مر  8/3/1102عكاظ، جدة، وجاء في 

صائب عريقات أكد أف الرئيس الفمسطيني طالب وزير الالارجية األمريكي جوف كيري  د.الفمسطينييف 
 الفمسطينية المجمدة. -بالضغط عمى إسرائيؿ لوقؼ االستيطاف مقابؿ العودة لممفاوضات اإلسرائيمية 

أف االستيطاف عدو السالـ والط أحمر وال يمكف أف يكوف ىناؾ سالـ  "عكاظ"وأفاد عريقات في تصريحات لػ
( االستيطاني ٔشامؿ في المنطقة بدوف وقؼ جميع النشاطات االستيطانية اإلسرائيمية الاصة مشروع )إي 

الذي يقسـ فمسطيف ويعزؿ مدينة القدس عف محيطيا العربي، موضحا أف السمطة ال تمانع في العودة 
ت بيد أنو قاؿ مف الضروري وقؼ االستيطاف الذي يمثؿ أولوية كبرى لمفمسطينييف واألمر لطاولة المفاوضا

 الذي سيالمؽ األجواء المناسبة لعودة المفاوضات.
النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني قيس عبد الكريـ مف راـ اهلل، أف  7/3/1102قدس برس، وأوردت 

ألمريكي جوف كيري لممنطقة "الالية مف أي مقترحات لحؿ "أبو ليمى" أكد أف زيارة وزير الالارجية ا
 الذي تعاني منو العممية السياسية وذلؾ بسبب االنحياز األمريكي األعمى إلسرائيؿ". االستعصاء

وأضاؼ أف المطموب مف الواليات المتحدة والعالـ بأسره "الضغط عمى حكومة االحتالؿ مف أجؿ وقؼ 
جبارىا   عمى وقؼ عمميات التيويد ومصادرة األراضي"إجراءاتيا عمى األرض، وا 
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 ": األيام القادمة حاسمة لمستقبل حكومة فياضالفمسطينية "القدس 

فياض عدة مرات عف رغبتو باالستقالة  د.قالت: لقد عبر أف مصادر  8/3/1102القدس، القدس، نشرت 
 د.ومف المقرر أف يترأس  ة.ولكف األمور تتجو ىذه المرة وأكثر مف أي وقت مضى إلى االستقالة الفعمي

 فياض االجتماع األسبوعي لمحكومة اليـو الثالثاء.
محمد  د.وتردد اسـ رئيس مجمس إدارة الصندوؽ الفمسطيني لالستثمار والمستشار االقتصادي لمرئيس 

 فياض فعال عمى تقديـ االستقالة. د.مصطفى كأبرز المرشحيف لتولي ىذا المنصب في حاؿ أقدـ 
 نبيؿ قسيس وصؿ إلى طريؽ مسدود. د.ادر: إف الالالؼ حوؿ استقالة وزير المالية وقالت المص

وأضافت: بموازاة اإلصرار مف قبؿ حركة "فتو" عمى عودة قسيس إلى منصبو وكأف شيئا لـ يكف رغـ تقديمو 
ددا بعد استقالتو وقبوؿ الحكومة ليذه االستقالة، فإف فياض يطمب إما أف يؤدي قسيس اليميف الدستورية مج

وقد كاف الرئيس عباس  قبوؿ الحكومة الستقالتو أو أف يعمف عف سحب استقالتو قبؿ عودتو لمزاولة ميامو.
وجرت محاوالت مف قبؿ  رفض استقالة قسيس التي قبمتيا الحكومة أثناء وجود الرئيس عباس الارج الوطف.

 .اآلفشالصيات فمسطينية لحؿ القضية ولكف دوف جدوى حتى 
مجمس الثوري لحركة "فتو" قبؿ أياـ انتقادات عمنية إلى حكومة فياض وقاؿ: يرى المجمس الثوري وقد وجو ال

أف سياسات الحكومة الفمسطينية الحالية مرتجمة ومرتبكة في الكثير مف القضايا المالية واالقتصادية، ويدعو 
 مف جديد إلى إعادة دراسة ظروؼ عمميا وبرامجيا.

 لتي تضمنيا البياف تشير إلى أف األمور وصمت إلى نقطة الالعودة.وقدرت المصادر أف المغة ا
الفمسطيني نشر نقال عف مصدر في حكومة  لإلنباءموقع شياب أف  7/3/1102السبيل، عمان،  وذكرت

وقاؿ المصدر  راـ اهلل، االثنيف، تقديـ سالـ فياض استقالتو لمرئيس عباس عمى إثر الالفات مع حركة فتو.
ذكر اسمو:" إف سالـ فياض قدـ استقالتو لعباس بسبب تفاقـ مشاكمو والالفاتو مع حركة الذي فضؿ عدـ 

 فتو مؤالرا".
 
 فتح إلى وقف التفاوض مع االحتالل  حركةبحر يدعو أحمد  

أحمد بحر حركة "فتو" إلى وقؼ  د.دعا النائب األوؿ لرئيس المجمس التشريعي الفمسطيني،  :غزة
 وؼ المؼ المقاومة كاليار لمشعب الفمسطيني.المفاوضات مع االحتالؿ والوق

وطالب المقاومة الفمسطينية بعمميات الطؼ لمجنود ومبادلتيـ باألسرى الفمسطينييف، عمى غرار صفقة 
وأسيرة مقابؿ الجندي اإلسرائيمي جمعاد  أسيراً  ٕٚٓٔ" والتي أفرج بموجبيا عف األحرار"وفاء  األاليرةالتبادؿ 
 شاليط.

صحفي عقدتو وزارة األسرى والمحرريف ولجنة األسرى لمقوى الوطنية واإلسالمية  جاء ذلؾ الالؿ مؤتمر
( مف أماـ منزؿ الشييد أحمد الجعبرى، الذي كاف يشغؿ منصب نائب القائد العاـ لػ"كتائب ٗ/ٛاالثنيف )

/ افالقساـ"، إلطالؽ فعاليات إحياء ذكرى "يوـ األسير الفمسطيني" التي توافؽ في السابع عشر مف نيس
 أبريؿ مف كؿ عاـ.

 7/3/1102قدس برس، 
 
 وفد وزاري عربي يتوجه إلى واشنطن في نهاية الشهر لمقاء أوباما وكيري :المالكي 
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رياض المالكي، وزير  د.، أف رناؤوطأعبد الرؤوؼ نقال عف مراسميا  8/3/1102األيام، رام اهلل، نشرت 
أف اجتماع لجنة المتابعة لمبادرة السالـ العربية،  الشؤوف الالارجية، أعمف في اتصاؿ ىاتفي مع "األياـ"

مساء أمس، في العاصمة القطرية الدوحة اتفؽ عمى القضايا التي سيطرحيا الوفد الوزاري العربي في 
اجتماعاتو يوـ التاسع والعشريف مف الشير الجاري في واشنطف مع وزير الالارجية األميركي جوف كيري 

 .أوباماؾ وربما الرئيس األميركي بارا
وقاؿ المالكي، بعد االجتماع، "انتيت االجتماعات إلى انسجاـ في الموقؼ العربي بشأف القضايا التي سيتـ 
طرحيا وتـ االتفاؽ عمى تشكيمة الوفد الذي سيترأسو رئيس وزراء ووزير الارجية قطر ويضـ في عضويتو 

ة السعودية واألردف والمغرب ومصر األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية نبيؿ العربي ووزراء الارجي
  .وفمسطيف"
نريد أف نطور »نقال عف مراسميا مف الدوحة أف المالكي أوضو قائال:  8/3/1102الحياة، لندن،  وذكرت

رؤية، وليذا السبب عقدت لجنة المتابعة لمبادرة السالـ العربية اجتماعًا اإلثنيف لتحديد الرؤية وتنسيؽ موقؼ 
 «.بي، الذي سيغادر إلى واشنطف، مف القضايا األساسية التي يجب التركيز عميياالوفد الوزاري العر 

األولى أف الموقؼ الفمسطيني »وأضاؼ أف الوفد الوزاري يحمؿ رسالتيف أساسيتيف إلى اإلدارة األميركية: 
و نحف التفاوضي مسنود ومدعوـ بشكؿ كامؿ ومطمؽ مف الموقؼ العربي. وثانيًا أف ما ال نستطيع أف نقول

فمسطينيًا في أحاديثنا الثنائية مع الجانب األميركي تستطيع الدوؿ العربية فرادى أو جماعة أف تقولو لإلدارة 
االولويات بالنسبة لمدوؿ العربية اآلف ىي كيفية التحرؾ السريع مف أجؿ إنياء االحتالؿ »وزاد: «. األميركية

 «.وترسيخ مفيـو الدولة الفمسطينية
وزير الالارجية األميركي جوف كيري طالب بتغيير أو تعديؿ مبادرة السالـ العربية، موضحًا ونفى أف يكوف 

مبادرة السالـ العربية كما ىي جيدة ومحكمة وتعكس الموقؼ الفمسطيني، ىي أفضؿ ما يمكف التوصؿ »أف 
 «.اليو عربيًا، وبالتالي فالمبادرة مناسبة ونحف متمسكوف بيا

ننتظر مبادرة مصرية لمدعوة الى اجتماعات الستكماؿ »نية، قاؿ المالكي: وبالصوص المصالحة الفمسطي
المصالحة. ونتوقع موقفًا حازمًا مف الدوؿ العربية، وبالاصة قطر ومصر المتيف شيدتا اتفاؽ الدوحة 

لألسؼ الشديد تراجعت »وأضاؼ: «. والقاىرة، حيث تـ التركيز عمى أىمية إتماـ ممؼ االنتالابات والحكومة
س عف ىذه االلتزامات، بحجة انتالابات داالمية واالتيار مجمس شورى ومكتب سياسي ثـ رئيس مكتب حما

سياسي، وبعد أف انتيت مف كؿ ذلؾ حتى المحظة نريد أف نرى ما ىي االستعدادات لدييا لمعودة إلى 
 «.موضوع المصالحة

 
 
 
 قاذ األسرى دبموماسية لممجتمع الدولي تطالبهم بإن رسائلتبعث  في غزةحكومة ال 

طالبت وزارة الالارجية في الحكومة الفمسطينية بغزة، المجتمع الدولي بالعمؿ عمى إطالؽ سراح األسرى : غزة
 في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي.

(، إنيا أرسمت عدة رسائؿ دبموماسية ٛ/ٗوقالت الالارجية في بياف تمقت "قدس برس" نسالة عنو، االثنيف )
جية العرب وأمناء المنظمات الدولية والاصة منظمة األمـ المتحدة ومنظمة التعاوف إلى عدٍد مف وزراء الالار 
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اإلسالمي وجامعة الدوؿ العربية، تحذر فييا مف جعؿ مصير األسرى شبييًا بمصير الشييد األسير "ميسرة 
 أبو حمدية".

د معاناتو الطويمة مع وتناولت الرسالة مسألة استشياد األسير أبو حمدية في الثاني مف الشير الجاري بع
مرض السرطاف، نتيجة إىماؿ وتقصير متعمد مف مصمحة السجوف اإلسرائيمية، وحرمانو مف قضاء ساعاتو 

 األالير مع أىمو وأصدقائو.
 7/3/1102قدس برس، 

 
 توضح أسباب التحفظ عمى رواتب بعض الموظفين الضفة: وزارة المالية 

، إف التحفظ عمى رواتب بعض الموظفيف العمومييف أمسلمالية قالت وزارة ا :الحياة الجديدة -راـ اهلل 
المدنييف والعسكرييف مؤالرا لتحديث بياناتيـ، جاء مف منطمؽ الحرص عمى الماؿ العاـ، مع االلتزاـ التاـ 
بعدـ االنتقاص مف حقوؽ أي موظؼ، وفقا ألحكاـ قانوف الالدمة المدنية، وأحكاـ قانوف الالدمة في قوى 

 يني، والموائو الصادرة بمقتضاىما.األمف الفمسط
وأشارت المالية في بياف صحفي، إلى أف طبيعة الميمة اقتضت التحفظ عمى رواتب البعض في كافة 
محافظات الوطف الشمالية والجنوبية، نافية صحة ما تـ تداولو بأف ىذه اإلجراءات مقصورة عمى قطاع غزة، 

 أو أنيا إجراءات نيائية.
 8/3/1102ام اهلل، الحياة الجديدة، ر 

 
 من السفر  النائب حسن خريشة منعاالحتالل ي 

منعت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي مجددًا، أمس، حسف الريشة نائب رئيس المجمس  الالميج: -راـ اهلل 
 التشريعي مف السفر إلى األردف بعد تمقيو دعوة لحضور اجتماعات البرلماف األورومتوسطي.

ف ىذا المنع يتكرر بشكؿ دائـ رغـ تدالؿ البرلماف األوروبي ومفوضية األمـ ، أ"الالميجػ"وأكد الريشة ل
لمنع صوت النواب ” إسرائيمية“المتحدة بالقدس، وأف ىذا يتنافى وابسط حقوؽ اإلنساف، وىي محاولة 

 الفمسطينييف مف الوصوؿ لزمالئيـ في العالـ.
 8/3/1102الخميج، الشارقة، 

 
  لمتصدي لقوانين سنها نواب حماس ةغز  أهالي قطاعيدعو صالح رأفت  

وليد عوض: قاؿ صالو رأفت عضو المجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفمسطينية في بياف  -راـ اهلل 
ندعو أبناء شعبنا في قطاع غزة إلى عدـ االنصياع لمقوانيف التي سنيا نواب " األحد "القدس العربي"لػ أرسؿ

رس بعد المرحمة األساسية، ومنع المعممات مف تدريس الطمبة، حماس بالصوص حظر االالتالط في المدا
والمعمميف مف تدريس الطالبات، وكذلؾ عدـ السماح لشرطة حماس بالتدالؿ في شؤوف المواطنيف الالاصة 
مف لبس أو مظير، مثمما حاولت التدالؿ بقص شعر الشباب الذيف يطيموف شعرىـ..الخ مف ىذه الممارسات 

 ."بأننا نعيش مرحمة الجاىمية األولى، أو فترة محاكـ التفتيش المدانة، والتي توحي
عالء الصوت عاليا  وتابع رأفت: كما ندعو أبناء شعبنا إلى التصدي ليذه الممارسات الظالمية ومقاومتيا وا 
ضدىا وفضو الرموز الحمساوية التي تروج ليا، وال يفوتنا أف نؤكد في ىذا السياؽ عمى أف الجمسات التي 
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ا نواب حماس في غزة غير مكتممة النصاب، وعميو فإف ما يصدر عنيا مف قوانيف أو قرارات غير يعقدى
 ."شرعية

 8/3/1102القدس العربي، لندن، 
 
 في فمسطين دعوة لدعم المقاومةلحماس  المالية الضائقةأبو زهري: اإلعالن عن  

لضائقة المالية التي تتعرض ليا د. سامي أبو زىري: "إفَّ ا قاؿ المتحدث الرسمي باسـ حركة "حماس"
 الحركة في اآلونة األاليرة ناتجة عف تطورات الربيع العربي وانشغاؿ الشعوب العربية بأوضاعيا الداالمية".

وأوضو أبو زىري في تصريو صحفي وصؿ "فمسطيف أوف اليف" نسالة عنو، اليـو االثنيف، أف األولويات 
ي تغيرت في المرحمة الراىنة، ما أدى لتركيا أثرًا عمى عممية نتيجة الظروؼ الداالمية بدوؿ الربيع العرب

 الدعـ المالي لحركة حماس.
وأكَّد أف حركتو متمسكة بمواقفيا السياسية وعدـ السماح بالمراىنة عمييا، مبيًنا أف ذلؾ أثر بال شؾ عمى 

 مستوى عالقاتيا مع بعض األطراؼ الداعمة ليا ولممقاومة بشكؿ أساسي.
تشديد ومالحقة مصادر تمويؿ الحركة في عدد مف البالد ترؾ أثرًا بالغًا في توفير التمويؿ وأضاؼ: "ال

ألنشطة الحركة وذراعيا العسكري المقاوـ كتائب عز الديف القساـ"، نافيًا أف تكوف حركتو قمقة مف ىذا 
 الوضع.

لى الوقوؼ عند مسؤولياتيا وذكر أبو زىري أف اإلعالف عف الضائقة المالية لػ"حماس" جاء لدعوة األمة إ
لدعـ المقاومة في فمسطيف، مشيًرا إلى أف األمة مطالبة بدعـ المقاومة ماليًا في ظؿ الدعـ الغربي 

 الالمحدود لػ)إسرائيؿ(".
 7/3/1102فمسطين أون الين، 

 
 "الحياة الجديدة": شعبنا مّل من "القصص المفبركة"لجريدة  اً تقرير  تنتقدحماس  

"حماس" تقريرًا إالباريًا نشرتو صحيفة "الحياة الجديدة" يوـ أمس االثنيف، بأنو "مجرد  وصفت حركة: غزة
 فبركات مف نسج الالياؿ".

عف الالفات كبيرة داالؿ حركة حماس، واكتفت الصحيفة بنسبة ما جاء بالتقرير مف التقرير تحدث و  
 معمومات إلى "مصادر الاصة".

باسـ الحركة صالح البردويؿ إلى رئيس تحرير صحيفة الحياة  وفيما يمي نص الرسالة التي وجييا الناطؽ
 الجديدة:

في البداية نؤكد احترامنا لموقعكـ، رغـ االتالفنا في الرؤى وفي وجيات النظر السياسية، كما نؤكد عمى 
ضرورة أف يظؿ اإلعالـ الفمسطيني عمى االتالؼ مشاربو نموذجًا حيًا لإلعالـ المناضؿ الذي يعمؿ إلى 

 كؿ األدوات الثورية في معركتو ضد االحتالؿ وضد داعمي االحتالؿ.جانب 
وبالنظر إلى ما جاء في التقرير المذكور في العنواف إف شعبنا الفمسطيني مّؿ مف ىذه القصص المفبركة 
بعناية والتي قد يشيد الجاىؿ ببراعة مف ينسجيا، ولكف البراعة في النسج ال تشفع لمناسج المزور ال في 

ا وال في اآلالرة فالحقيقة أقوى والمنطؽ أقوى والوطف أقوى مف ىذه البطوالت التي تشبو مغامرات دوف الدني
كيشوت الذي كاف يتوىـ أعداًء ونسج البطوالت في مواجية ىؤالء األعداء ولو كانوا طواحيف ىواء، حتى 

 قضى نحبو وىو يجتر اليالو.
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ف وال يجوز وال يالدـ الوطف أف تتـ شيطنتيا في إف حماس تنظيـ وطني فمسطيني يقاتؿ مف أجؿ فمسطي
 اإلعالـ الفمسطيني مساندة لما يفعمو اإلعالمي اإلسرائيمي.

إف مف السيؿ أف تشوه اآلالريف ولكف مف الصعب أف تالمؽ البدائؿ إاّل إذا كنت ترى في اليبوط السياسي 
 ، وفي المنظمة الميت قادتيا سريريًا بدياًل.بدياًل وفي التنسيؽ األمني بدياًل وفي التنازؿ عف حؽ العودة بديالً 

آف األواف لمالروج مف حالة االنكار والعمؿ بمقتضى الواضع الحّي واحتراـ عقؿ القارئ. وحماس يا عزيزي 
ال يضيرىا كؿ ىذه الفبركات التي سرعاف ما تموت مثمما تموت فقاعات الصابوف في أيدي األطفاؿ وىـ 

 يعبثوف. 
8/3/1102ية، وكالة سما اإلخبار   

 
 اإلسرائيمي اإللكترونية" ضد االحتالل المقاومة"عزت الرشق "يشيد بـ 

بيروت: أشاد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشؽ، بػ "المقاومة اإللكترونية"، التي تمكنت 
بات عمى مف مياجمة أىداؼ لالحتالؿ اإلسرائيمي واالتراؽ وتعطيؿ عشرات آالؼ المواقع الرسمية والحسا

 موقع التواصؿ االجتماعي "فيسبوؾ".
وقاؿ الرشؽ، في تصريو صحفي مكتوب تمقت "قدس برس" نسالة عنو: "إف تعّرض العدو الصييوني ليجـو 
إلكتروني ونجاح منفذييا في االتراؽ وتعطيؿ عشرات آالؼ المواقع الّرسمية والحسابات عمى موقع التواصؿ 

إضافيًا عمى ضعؼ كيانيـ اليزيؿ وىشاشة أمنيـ المزعوـ، وتأكيدًا عمى  االجتماعي )فيسبوؾ(، يعدُّ دليالً 
 صواب طريؽ الجياد والنضاؿ لنيؿ حقوقنا وتحرير أرضنا ومقدساتنا".

7/3/1102قدس برس،   
 
 الضغط عمى السمطة لمعودة إلى المفاوضات كيريرة اكايد الغول: هدف زي 

ئيسيا محمود عباس إلى عدـ االستجابة والرضوخ لمضغوط غزة: دعت الجبية الشعبية السمطة الفمسطينية ور 
االمريكية في العودة لممفاوضات، معتبرة اف وزير الالارجية االمريكي ال يحمؿ أي شيء الالؿ زيارتو 

 االاليرة لممنطقة.
وقاؿ كايد الغوؿ، عضو المكتب السياسي لمجبية لوكالة "قدس برس": "زيارة كيري لممنطقة تتجاوز حدود 

وع الفمسطيني اإلسرائيمي، فيو ركز عمى العالقات التركية االسرائيمية وفي اطار زيارتو لمضفة ىو الموض
يستيدؼ في االساس الضغط عمى القيادة الفمسطينية لمعودة لممفاوضات بدوف أي التزاـ امريكي او اسرائيمي 

 بالصوص االستيطاف."
7/3/1102قدس برس،   

 
 الخميلب هاّ شن حممة اعتقاالت واستدعاءات ضدب أمن السمطةتهم أجهزة حماس ت 

اتيمت حركة "حماس" األجيزة األمنية التابعة لمسمطة الفمسطينية باعتقاؿ المسة مف أبنائيا، واستدعاء ستة 
آالريف لالستجواب في مقراتيا، ومواصمة احتجاز عدٍد مف المعتقميف، ورفض اإلفراج عف صحفي مف راـ 

 .اهلل
وىّددت أجيزة أمف السمطة صحفيًة وناشطًة باالعتقاؿ في حاؿ لـ تغمؽ صفحتيا عمى )الفيس بوؾ(، وفؽ 

 بياف صحفي وصؿ "فمسطيف أوف اليف" نسالة عنو اليوـ االثنيف.
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 7/3/1102فمسطين أون الين، 
 
 أبريل الجاري نهاية نيسان/في القاهرة يحيى رباح: لقاء بين فتح وحماس  

كشؼ القيادي في حركة "فتو" يحيى رباح، النقاب عف لقاء جديد يجمع حركتي "فتو" : اسرمحمد ج -غزة
 و"حماس" في العاصمة المصرية القاىرة، لبحث المصالحة الفمسطينية نياية نيساف/أبريؿ الجاري.

طيبة" وأكد رباح في حديث لػ"فمسطيف أوف اليف" عمى ضرورة عقد المقاء لترجمة األقواؿ التي وصفيا بػ"ال
 ألفعاؿ عمى أرض الواقع.

7/3/1102فمسطين أون الين،   
 
 1111 سنة ساعد مفجر فندق "باراك"حماس عاما عمى أحد نشطاء حركة  21حكم بالسجن  

عامًا بالسجف  ٖٓأصدرت محكمة عسكرية إسرائيمية اليوـ االثنيف عمى الشاب الفمسطيني "عمر جابر" 
و تيمة تقديـ المساعدة لمنفذ تفجير فندؽ "بارؾ" بمدينة نتانيا عاـ عامًا، بعد أف وجيت ل ٖٓالفعمي لمدة 

 إسرائيميا. ٖٓ، ما أدى لمقتؿ ٕٕٓٓ
ووفقا لالئحة االتياـ التي قدمتيا النيابة العسكرية اإلسرائيمية قاـ "جابر" وىو أحد نشطاء حركة حماس، 

 اف العممية فتحي الطيب إلى الفندؽ.بدور الوسيط بيف منفذ العممية عباس السيد والسائؽ الذي قاده لمك
 7/3/1102عكا اون الين، 

 
 بناء وحدات استيطانية بالقدس تقر "سرائيل"إ 

ذكػػػرت صػػػحيفة "ىػػػآرتس" اف وزيػػػر االسػػػكاف االسػػػرائيمي اوري  :وكػػػاالت –الحيػػػاة الجديػػػدة  -القػػػدس المحتمػػػة
 وحدة استيطانية في القدس المحتمة. ٓ٘اريئيؿ صادؽ عمى بناء 

وزارة االسكاف االسرائيمية اعدت الطة منذ بداية العاـ لبناء وحػدات سػكنية فػي القػدس ومحيطيػا  واضافت أف
 حيث سيتـ بناء اسكانات بالقرب مف مقر الحكومة االسرائيمية وسيقطنيا كبار السف الذيف نجوا مف المحرقة.

 8/3/1102، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 .. واألفضل إقامة سالم مع الشعب الفمسطينيفاشل 56فمسطينية عمى حدود دولةخيار بينيت: 
قاؿ وزير االقتصاد االسرائيمي نفتالي بينيت اف الدولة الفمسطينية  :وكاالت –الحياة الجديدة  -القدس المحتمة

. ونقمت القناة العاشرة ٜٚٙٔلف تقوـ عمى النمط الذي يتحدث عنو الفمسطينيوف بشأف حدودىا عمى أراضي 
مى موقعيا االلكتروني اف بينيت ابمغ وزير الارجية كندا الالؿ اجتماعػو بػو انػو يعتقػد "اف اليػار االسرائيمية ع

فاشػؿ وال يمكػف اف يػنجو ألنيػا سػتكوف معاديػة، واألفضػؿ ىػو صػناعة  ٚٙاقامة دولة فمسطينية عمػى حػدود 
 السالـ مع الشعب الفمسطيني بشكؿ آالر ال يكوف نمطيا".

ذا أنشػئت سػتكوف فاشػمة  وأضاؼ "اف الدولة الفمسطينية الحالية نمطيػة وغيػر مقبولػة وانيػا سػتحدث مشػاكؿ وا 
المتمثمػة باقامػة عالقػات مػع  Bومعادية" حسب قولو. واوضو بينيت انو "يجب البدء بالتفكير بالالطة البديمة 

بمػنو  الشعب الفمسطيني بشكؿ مباشر بعيدا عػف القػادة الدبموماسػييف والسياسػييف" موضػحا اف "اسػرائيؿ تفكػر
 الفمسطينييف حرية حركة بشكؿ واسع ضمف برنامج جديد ستسعى الحكومة االسرائيمية لتنفيذه".
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وقالػػػػت القنػػػػاة العاشػػػػرة اف تصػػػػريحات الػػػػوزير االسػػػػرائيمي تعتبػػػػر ضػػػػربة لجيػػػػود االدارة األميركيػػػػة السػػػػتئناؼ 
 المفاوضات.

 8/3/1102، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 االعتراف بيهودية إسرائيل"  عن مطمب نتنازلليفني: "قد  
ألمحػػت وزيػرة العػػدؿ اإلسػػرائيمية تسػيبي ليفنػػي، المسػػؤولة عػف المفاوضػػات مػػع : يػو بػػي آي -القػدس المحتمػػة 

الفمسػطينييف، إلػػى اسػتعدادىا لمتراجػػع عػف الشػػرط الػػذي وضػعو رئػػيس الػوزراء بنيػػاميف نتانيػاىو، بػػأف "يعتػػرؼ 
المفاوضػػػات، والمطالبػػػة بػػػداًل مػػػف ذلػػػؾ بػػػاإلعتراؼ بحػػػؿ "الػػػدولتيف الفمسػػػطينيوف بييوديػػػة إسػػػرائيؿ" السػػػتئناؼ 

 لمشعبيف".
ونقمػػت صػػحيفة "معػػاريؼ" عػػػف مصػػدر غربػػي، وصػػػفتو بأنػػو "ضػػالع فػػي االتصػػػاالت الدبموماسػػية مػػف أجػػػؿ 
اسػػػتئناؼ المفاوضػػػػات"، قولػػػػو إف "ليفنػػػػي اقتنعػػػػت بػػػػأف اإلصػػػرار اإلسػػػػرائيمي عمػػػػى شػػػػرط اإلعتػػػػراؼ بييوديػػػػة 

نو أف يمنػػع اسػػتئناؼ المفاوضػػات، وأنيػػا لػػـ تػػرفض موقفػػًا تػػـ طرحػػو أماميػػا بػػأف أقصػػى مػػا إسػػرائيؿ، مػػف شػػأ
يمكػف أف تحصػػؿ عميػو إسػػرائيؿ مػػف الػرئيس الفمسػػطيني محمػػود عبػاس ىػػو اعتػػراؼ الجانػب الفمسػػطيني بحػػؿ 

 الدولتيف لمشعبيف".
لصػيغة ليسػت مقبولػة عنػد وأشارت الصحيفة إلى أف عباس "استالدـ حتػى اآلف عبػارة حػؿ الػدولتيف"، وىػذه "ا

 إسرائيؿ".
ووفقا لمصحيفة فإف ليفني "عبرت عف استعدادىا التراجع عف شرط اعتراؼ الفمسطينييف بييودية إسرائيؿ مػف 

 دوف تنسيؽ ذلؾ مع نتانياىو".
وأفادت أف مقربيف مف نتانيػاىو "اعترفػوا أمػس بػأف اسػتمرار اإلصػرار عمػى مطمػب االعتػراؼ بإسػرائيؿ كدولػة 

ة سػػػػيمنع فعػػػػاًل اسػػػػتئناؼ العمميػػػػة السياسػػػػية"، لكػػػػنيـ أشػػػػاروا إلػػػػى أنػػػػو إذا "كػػػػاف الفمسػػػػطينيوف معنيػػػػيف ييوديػػػػ
 بالحصوؿ عمى مبادرات حسف نية إسرائيمية فإف عمييـ االعتراؼ بداية بييودية إسرائيؿ".

مػاؿ اسػتئناؼ وقاؿ مسؤوؿ سياسي إسرائيمي لػػ"معاريؼ" إنػو "يبػدو أف الفمسػطينييف يريػدوف ذريعػة إلفشػاؿ احت
المحادثات، وواضو أف إسػرائيؿ ال يمكنيػا طػرح الريطػة بعيػدة المػدى وأف الريطػة محػدودة النطػاؽ لػف يوافػؽ 

 الفمسطينيوف عمييا".
 8/3/1102، الحياة، لندن

 
 بأال نسمح إليران وغيرها بتكرار الهولوكوست أتعهدنتنياهو:  

، بنيػػػاميف نتنيػػػاىو، مراسػػػـ إحيػػػاء ذكػػػرى ضػػػحايا انتيػػػز رئػػػيس الػػػوزراء اإلسػػرائيمي: نظيػػػر مجمػػػي - تػػؿ أبيػػػب
المحرقة النازية )اليولوكوست(، لييدد إيراف وكؿ مف يبغي إبادة إسرائيؿ. وقاؿ إنػو يتعيػد لمييػود فػي إسػرائيؿ 
والعالـ بأال يسمو بإعػادة تكػرار المحرقػة أبػدا، وذلػؾ بتعزيػز قػدرات إسػرائيؿ العسػكرية. وأضػاؼ نتنيػاىو، فػي 

بمناسبة افتتاح فعاليات ذكرى اليولوكوست، أف ىناؾ اليػـو أيضػا، كمػا « ياد فشيـ»مؤسسة  سياؽ كممتو في
حدث إباف الحرب العالمية الثانية، مف يسعى إلػى إبػادة الشػعب الييػودي، مشػيرا إلػى أف إيػراف تعمػف صػراحة 

تغيػر منػذ وقػػوع  لكػف مػا»نيتيػا القضػاء عمػى دولػة إسػرائيؿ وىػي تسػعى إلػى امػػتالؾ الوسػائؿ لتحقيػؽ ذلػؾ. و
إننػػا نػػثمف جيػػود المجتمػػع الػػدولي »وأضػػاؼ نتنيػػاىو: «. المحرقػػة النازيػػة ىػػو قػػدرتنا عمػػى الػػدفاع عػػف أنفسػػنا
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لوقؼ البرنامج النووي اإليراني، ولكننا لف نسمو أبدا بإيػداع مصػيرنا فػي أيػدي الغيػر. وأنػا أتعيػد بػأال تتكػرر 
 «.المحرقة أبدا

يتوجػب عمػى العػالـ المتنػور أف يسػأؿ نفسػو فػي ىػذه »ف بيػريس، فػي كممتػو: وقاؿ الرئيس اإلسرائيمي، شػيمعو 
األيػػػاـ كيػػػؼ يمكػػػف أف تظيػػػر عمػػػى المػػػأل قيػػػادة مثػػػؿ القيػػػادة اإليرانيػػػة وىػػػي تنكػػػر وقػػػوع اليولوكوسػػػت وتيػػػدد 

وأضػػاؼ أف «. بيولوكوسػػت جديػػد، وذلػػؾ بعػػد مػػرور فتػػرة ليسػػت بطويمػػة عمػػى فظػػائع الحػػرب العالميػػة الثانيػػة
«. اىػؿ ىػػذه التيديػدات التػي تطمػػؽ حيػاؿ شػػعب واحػد يجػب أف يػػدرؾ أنيػا قػد تطػػاؿ جميػع الشػػعوبمػف يتج»

وقاؿ بيريس إف العبر التي استالمصػتيا إسػرائيؿ مػف اليولوكوسػت تتمثػؿ فػي قػدرتيا عمػى التصػدي لممالػاطر 
 التي قد تحدؽ بيا، وذلؾ مف الالؿ االعتماد عمى أنفسنا والحفاظ عمى تراثنا األالالقي.

 8/3/1102، رق األوسط، لندنالش
 

 ن" ان استراتيجيا"هدف ألنهما الهند والصين حكومته تكثيف الزيارات إلى وزراءنتنياهو يحث  
طالب رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنيػاىو، الػوزراء فػي حكومتػو، بتكثيػؼ : يو بي أي -القدس المحتمة 

 ف بأنيما "ىدفاف استراتيجياف".زياراتيـ إلى اليند والصيف، واصفا ىاتيف الدولتي
وقالػػػػت صػػػػحيفة "يػػػػديعوت أحرونػػػػوت"، اليػػػػـو االثنػػػػيف، إف نتنيػػػػاىو طالػػػػب الػػػػوزراء الػػػػالؿ اجتمػػػػاع الحكومػػػػة 
األسػػػبوعي أمػػػس، بػػػأف يقمصػػػوا قػػػدر المسػػػتطاع زيػػػاراتيـ إلػػػى الػػػارج الػػػبالد، وأف تقتصػػػر ىػػػذه الزيػػػارات عمػػػى 

 ة.الحاالت الضرورية والميمة لالحتياجات اإلسرائيمي
لكف نتنياىو أضاؼ أنو يوجد استثناء في ىذه التعميمات وتتمثؿ بتكثيؼ الزيارات إلى دولتيف فقط، ىما اليند 

 والصيف، المتيف اعتبرىما "ىدفيف استراتيجييف"، وقاؿ "سافروا إلييما بقدر ما تستطيعوف".
ج الػبالد وتقمػيص تكػاليؼ وجاءت أقواؿ نتنيػاىو الػالؿ بحػث الػاص حػوؿ سػفر الػوزراء اإلسػرائيمييف إلػى الػار 

ىػػػذه الزيػػػارات، الاصػػػة وأف وزراء حكومػػػة نتنيػػػاىو السػػػابقة قػػػاموا بعػػػدد كبيػػػر جػػػدا مػػػف السػػػفريات، الرسػػػمية 
 والالاصة، إلى الارج البالد لدرجة أنيا وصفت بػ"الحكومة الطائرة".

. وأطمػب مػنكـ أف وقاؿ نتنيػاىو لمػوزراء إنػو "لػيس لػدينا ميزانيػة لسػفريات كيػذه، وىػي عمػى حسػاب الجميػور.
 تقمصوا، وأف تسافروا في حالة الضرورة فقط".

 8/3/1102، الحياة، لندن
 

 صواريخ العمى عمميات إطالق ردًا يهدد باغتيال قيادات المقاومة في غزة  سرائيمياإلالجيش  
ائيمي نقمت إذاعة الجيش االسرائيمي عف مصادر عسكرية في ما يسمى قيادة المنطقػة الجنوبيػة لمجػيش اإلسػر 

أمس أف إسرائيؿ ستتالذ مزيدًا مف اإلجراءات العقابية ضد قطاع غزة، بما فييا إغالؽ المعابر، كالطوة أولى 
 ثـ تتطور إلى استيداؼ لممسؤوليف عف إطالؽ الصواريخ.

 وىددت المصادر العسكرية بتصعيد الرد اإلسرائيمي عمى عمميات إطالؽ صواريخ المقاومة مف قطاع غزة.
حركػػة حمػػاس مسػػؤولية »اعػػة العبريػػة أف الحكومػػة االسػػرائيمية الجديػػدة، كحػػاؿ سػػابقاتيا، حّممػػت وذكػػرت اإلذ

 «.إطالؽ الصواريخ بصفتيا القوة الحاكمة لغزة والمسيطرة
قيادة المنطقة الجنوبية تجري مشاورات، وستتالذ مزيد مف اإلجراءات لمضػغط عمػى حمػاس »وأشارت إلى أف 

ال سيتـ تنفيذ عمميات اغتي  «.اؿ بحؽ قادتياوا 
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مف انو حذر مستشار رئيس الوزراء لألمف القومي في إسرائيؿ يعقوب عميدرور عف معاريؼ »نقمت صحيفة 
حمػػاس قػػد تسػػػتالدـ فػػي المواجيػػة القادمػػػة صػػواريخ أشػػػد قسػػوة مػػف تمػػػؾ التػػي كانػػت فػػػي عمميػػة عػػػامود »أف 

 «.السحاب، والتي أصابت تؿ أبيب ومدينة القدس

 8/3/1102، البيان، دبي
 

 : ارتفاع اهتمام العرب بالهولوكوست.. وزادياد كراهية اليهود بالغرب «ياد فاشيم»مؤسسة  
)يػػد واسػػـ(، وىػػي المتحػػؼ المقػػاـ بالقػػدس الغربيػػة لتالميػػد ذكػػرى المحرقػػة، تقريػػرا « يػػاد فاشػػيـ»نشػػرت مؤسسػػة 

غرب، يوجد ازديػاد فػي اىتمػاـ أشارت فيو إلى أنو في مقابؿ تزايد أعماؿ الكراىية إلسرائيؿ والييود في دوؿ ال
العرب بالكارثة التي حمت بالشعب الييودي عمى يد النازييف إباف الحرب العالمية الثانية. وذكػرت أنيػا تسػتند 

ألػؼ مػواطف مصػري تصػفحوا  ٙٔإلى عدد المتصفحيف لموقعيا اإللكترونػي مػف دوؿ عربيػة، حيػث إف نحػو 
 فمسطينية بزيارة ميدانية لممؤسسة الالؿ العاـ الماضي.مجموعة  ٕٓالموقع اإللكتروني، في حيف قامت 

لدراسػػػة ومتابعػػػة أحػػػواؿ ييػػػود أوروبػػػا، تقريػػػرا بيػػػذه المناسػػػبة يظيػػػر ارتفاعػػػا حػػػادا فػػػي « كنتػػػور»ونشػػر مركػػػز 
. ووفػؽ معطيػات الدراسػة التػي عرضػت فػي جامعػة ٕٕٔٓمظاىر العنصرية ضد الييود فػي العػالـ فػي عػاـ 

اث المعاديػػػة لمييػػػود، التػػػي تالممتيػػػا أعمػػػاؿ تالريػػػب وتيديػػػد لحيػػػاة الييػػػود، بنسػػػبة تػػػؿ أبيػػػب، ازداد عػػػدد األحػػػد
 .ٕٔٔٓحادثة عاـ  ٕٙ٘حادثة اعتداء بالمقارنة مع  ٙٛٙ%. فقد سجمت ٖٓ

 ٗٛحادثػػػا، وفػػػي بريطانيػػػا  ٜٜحػػػادث، وفػػػي الواليػػػات المتحػػػدة  ٕٓٓوحسػػػب المعطيػػػات، سػػػجؿ فػػػي فرنسػػػا 
الوضػع فػي بعػض الػدوؿ أصػبو ال يطػاؽ. »البػاحثيف فػي المركػز إف حادثا. وقاؿ أحػد  ٗٚحادثا، وفي كندا 

وأشػار البػاحثوف فػي جامعػة تػؿ أبيػب إلػى أف صػعود األحػزاب «. كثير مف الييػود يالػاؼ الالػروج مػف بيػوتيـ
 اليمنية المتطرفة في أوروبا، الاصة في اليوناف، وىنغاريا وبمغاريا، ساىـ في تزايد الظاىرة في أوروبا.

عصػػػبة منػػػع تحقيػػػر »المسػػػتقمة لمتمفزيػػػوف اإلسػػػرائيمي نتػػػائج اسػػػتطالع رأي أجرتػػػو « ة الثانيػػػةالقنػػػا»ونشػػػرت 
، تػػدؿ عمػػػى أف مكانػػة الييػػػود فػػي العػػػالـ بمغػػت أدنػػى مسػػػتوى ليػػا منػػػذ قيػػاـ إسػػػرائيؿ، حيػػث إف ثمػػػث «الييػػود

وطنيـ األميػػػركييف مقتنعػػػوف بػػػأف الييػػػود فػػػػي الواليػػػات المتحػػػدة مالمصػػػوف إلسػػػػرائيؿ أكثػػػر مػػػف إالالصػػػيـ لػػػػ
األميركي، وأف ثمث األميركييف مستعدوف لقسـ اليميف بأف الييود ىـ الذيف قتموا السيد المسيو )النبي عيسى، 

 عميو السالـ(.
« اليولوكوسػت»وكانت قد افتتحت في الميمة قبؿ الماضية فعاليات يػـو إحيػاء ذكػرى ضػحايا المحرقػة النازيػة 

ارجيػػة األميركػػي جػػوف كيػػري. والصػػص الموضػػوع المركػػزي واسػػتمرت يػػـو أمػػس، حيػػث شػػارؾ فييػػا وزيػػر الال
عامػػػا عمػػػى  ٓٚلفعاليػػػات ذكػػػرى ىػػػذا العػػػاـ لمنيضػػػة والعصػػػياف الػػػالؿ اليولوكػػػوس،ت وذلػػػؾ بمناسػػػبة مػػػرور 

انتفاضػػة ييػػود غيتػػو وارسػػو. واالتػػار رئػػيس أركػػاف الجػػيش اإلسػػرائيمي، بينػػي غػػانتس، أف يشػػارؾ فػػي مسػػيرة 
النازييف أوشفيتس وبيركيناو في بولندا عمػى رأس وفػد عسػكري إسػرائيمي  اإلحياء بيف موقعي معسكري اإلبادة

 يضـ ضباطا في الالدمتيف النظامية واالحتياط.
بعيػدا عػف المراسػـ الرسػمية، التػي »ومف الالفت لمنظر، في ىذه السنة، قيػاـ مجموعػة مػف الشػباب بنشػاطات 

ويقػوؿ ىػؤالء الشػباب إنيػـ يبحثػوف عػف «. يؿيتيميا البعض بأنيا جافة وال تالاطب الجيؿ الصاعد فػي إسػرائ
 سبؿ جديدة إلحياء ذكرى اليولوكوست.

 8/3/1102، الشرق األوسط، لندن
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 بوادر حسن نية فعميها االعتراف بيهودية الدولة الحصول عمى السمطة أرادتإذا  تل أبيب: 
انػت السػمطة معنيػة بالحصػوؿ نقػؿ عػف مقػربيف مػف نتنيػاىو قػوليـ إنػو إذا ك: كفاح زبػوف - تؿ أبيب، راـ اهلل
مف إسرائيؿ، مثؿ إطالؽ عدد محدود مف األسرى ولجـ البناء الارج الكتؿ االستيطانية، « بوادر حسنة»عمى 

عمييػػا أف تعتػػرؼ أوال بإسػػرائيؿ كدولػػة ييوديػػة. وأضػػافوا أنػػو فػػي ىػػذه الحالػػة مػػف الممكػػف أف تقػػـو الحكومػػة 
فمسػطينييف فػي القػدس. وفػي السػياؽ نفسػو أكػد مصػدر سياسػي بشػأف مكانػة ال« بيػاف حػذر»اإلسرائيمية بنشر 

أف إسػرائيؿ لػػف تعػػرض عمػػى كيػري الريطػػة حػػدود لمدولػػة الفمسػطينية حسػػبما طمػػب أبػػو « معػػاريؼ»إسػرائيمي لػػػ
إف مػف الجنػوف أف يػتـ عػرض مثػؿ ىػذه الالريطػة. »مازف كشػرط لتجديػد المفاوضػات. وقػاؿ المصػدر نفسػو: 

زؿ عػػػف الثػػػروة األىػػػـ بيػػػدنا دوف أف يمتػػػـز الفمسػػػطينيوف بالمفاوضػػػات، ودوف فػػػي الواقػػػع إف الحػػػديث عػػػف تنػػػا
وادعى المصدر نفسو أف السمطة الفمسطينية تبحث «. االعتراؼ بإسرائيؿ كدولة ييودية، ودوف ترتيبات أمنية

 عف ذريعة لعرقمة إمكانية تجديد المحادثات.
 8/3/1102، الشرق األوسط، لندن

 
 فير لها في تركمانستان "جارة إيران" تعّين أول س"إسرائيل"  

وعّينػػػت وزارة الالارجيػػػة اإلسػػػرائيمية الدبموماسػػػي شػػػيمي تسػػػور، كػػػأوؿ سػػػفير : يػػػو بػػػي أي -القػػػدس المحتمػػػة 
 إسرائيمي في عشؽ آباد عاصمة جميورية تركمانستاف التي تشترؾ بحدود طويمة مع إيراف.

مانسػػتاف رفضػػت الػػالؿ السػػنوات األربػػع الماضػػية وقالػػت صػػحيفة )معػػاريؼ(، اليػػـو االثنػػيف، إف حكومػػة ترك
مرشحيف إسرائيمييف لتولي منصب السفير في عشؽ آباد بسبب تقديرات بارتباط اسمييما بالموساد، لكف تمت 
الموافقػػة مػػؤالرًا عمػػى تعيػػيف الديبموماسػػي شػػيمي تسػػور الػػذي يعمػػؿ حاليػػًا فػػي سػػفارة إسػػرائيؿ فػػي نيوزيالنػػد، 

 اـ منصبو الجديد كأوؿ سفير في تركمانستاف في الصيؼ المقبؿ.ويتوقع أف يبدأ مزاولة مي
، بعد انييار االتحاد السوفييتي الذي ٕٜٜٔوأقامت إسرائيؿ وتركمانستاف عالقات دبموماسية بينيما في العاـ 
 كانت تركمانستاف واحدة مف بيف جميورياتو الالمس اإلسالمية.

ور ليبرمػػاف إلػى اتفػػاؽ مػع تركمانسػػتاف حػوؿ فػػتو سػفارة فػػي وتوصػؿ وزيػر الالارجيػػة اإلسػرائيمي السػػابؽ أفيغػد
 .ٜٕٓٓعشؽ آباد في العاـ 

وتػولي إسػػرائيؿ أىميػػة الاصػػة لعالقاتيػػا مػع تركمانسػػتاف بسػػبب حػػدودىا الطويمػػة مػع إيػػراف والتػػي تبمػػغ حػػوالي 
 كيمومتر. ٓٓٓٔ

نمػػا مػػف يشػػار إلػػى أنػػو توجػػد فػػي عشػػؽ آبػػاد بعثػػة دبموماسػػية إسػػرائيمية، ولكنيػػا ال تعمػػؿ  مػػف مقػػر لسػػفارة، وا 
 فندؽ.

 8/3/1102، الحياة، لندن
 

 "إسرائيل" تتهم إيرلندا بالتغاضي عن اإلساءة التي يتعرض لها اإلسرائيميون عمى أراضيها 
اتيـ سفير إسرائيؿ لدى ايرلندا بوعاز موداعي، السمطات االيرلندية، بالتغاضي عف أعمػاؿ التنكيػؿ واإلسػاءة 

ائيميوف عمػػى أراضػػييا. ونقمػػت اإلذاعػػة العامػػة عػػف السػػفير اإلسػػرائيمي قولػػو إنػػو مػػف التػػي يتعػػرض ليػػا اإلسػػر 
دبمػػف الػػالؿ األسػػبوع المقبػػؿ ميرجػػاف الثقافػػة اإلسػػرائيمية تعػػرض فيػػو  العاصػػمة اإليرلنديػػة المقػػرر أف يقػػاـ فػػي

مقػػػاطع موسػػػيقية وأفػػػػالـ، إال أف منظميػػػو يواجيػػػوف صػػػػعوبة فػػػي إيجػػػػاد مبػػػاف لمعػػػرض، عمػػػػى ضػػػوء رفػػػػض 
 أصحاب المحاؿ تأجيرىا.
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وأضػػاؼ سػػفير تػػؿ أبيػػب لػػدى دبمػػف أف عػػددا مػػف الشػػباب االيرلنػػدي حطمػػوا بوابػػات ونوافػػذ أحػػد المواقػػع الػػذي 
االتيػػر إلقامػػة الميرجػػاف فػػي دبمػػف، وأطمقػػوا التيديػػدات ضػػده وطػػاقـ السػػفارة. وأوضػػحت اإلذاعػػة العبريػػة أف 

ع وزيػػػر الالارجيػػػة االيرلنػػػدي إيمػػػوف جيممػػػور، إال أف السػػػفير اإلسػػػرائيمي اجتمػػػع فػػػي أعقػػػاب ىػػػذا االعتػػػداء مػػػ
 السمطات في دبمف لـ تستجب لو.

مػػف ناحيتيػػا، قالػػت "يػػديعوت أحرونػػوت" إف فػػرقتيف موسػػيقيتيف مػػف ايرلنػػدا قامتػػا بإلغػػاء عػػروض كانػػت مقػػررة 
اليػرة فػي ىػذه ليما في إسرائيؿ، وذلؾ رضػوالا لحممػة مقاطعػة الدولػة العبريػة التػي تنامػت كثيػرا فػي اآلونػة األ
 الدولة األوروبية، التي تتيما إسرائيؿ بأنيا تقود الحممة الغربية لنزع الشرعية عف الدولة العبرية.

ونقمت الصحيفة عف مصادر سياسية رفيعػة فػي تػؿ أبيػب قوليػا إنػو فػي األسػبوع األاليػر ظيػرت فرقػة جديػدة 
صػػفحيف بإلقػػاء الصػػالور الكبيػػرة عمػػى عمػػى موقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي )فيسػػبوؾ(، طالبػػت المشػػاركيف والمت

 مبنى السفارة اإلسرائيمية في دبمف.
 8/3/1102، القدس العربي، لندن

 
 : الهجوم اإللكتروني عمينا جاء متدنيًا يزعم "الشاباك" 

وصؼ جيػاز األمػف العػاـ اإلسػرائيمي )الشػاباؾ( اليجمػات االلكترونيػة "السػايبر" عمػى : يو بي اي -اسرائيؿ 
ونية حكومية إسرائيمية بػ"أنيا جاءت بمستوى متػدف"، وأكػد أف "حالػة التأىػب لصػد ىجمػات جديػدة مواقع الكتر 

 كيذه ما زالت متواصمة".
وقػػاؿ الشػػاباؾ فػػي بيػػاف عممػػو مكتػػب رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي إنػػو "لغايػػة اآلف كػػاف المسػػتوى المينػػي ليػػذه 

مواقػػع أو بالالػػدمات المتػػوفرة لممػػواطنيف فػػي المواقػػع اليجمػػات االلكترونيػػة متػػدنيًا، ولػػـ يػػتـ إلحػػاؽ األضػػرار ب
الحكوميػػػة أو بشػػػركات االتصػػػاالت الرئيسػػػية، أمػػػا المواقػػػع التػػػي قػػػد تضػػػررت فيػػػي تعػػػود لمػػػواطنيف ومسػػػتوى 

 حمايتيا بسيط جدًا".
ات وأضاؼ البياف أنو "تستمر اليوـ حالة التأىب تزامنًا مع الجيود والعمميات التي تسعى إلى إحباط االعتداء

االلكترونية التي بدأت يوـ السبت" مشيرًا إلى أف "موجة االعتداءات التي شممت آالؼ محػاوالت االالتػراؽ ال 
تزاؿ مستمرة وتـ تشاليص جيود قاـ بيا بضع مجموعات مف القراصنة في كؿ أنحاء العالـ بمواصمة اليجـو 

 عمى مواقع إسرائيمية".
العاـ بمشاركة مؤسسات حكومية مالتمفة في إحبػاط ىػذه اليجمػات وقاؿ البياف "لغاية اآلف نجو جياز األمف 
 التي كانت تستيدؼ مواقع انترنت كثيرة".

ولفت الشاباؾ في بيانو إلى أنو "يتالصص بحماية البنية التحتيػة المحوسػبة الحيويػة فػي دولػة اسػرائيؿ"، وأنػو 
اـ باالسػػتعدادات الالزمػػة لصػػد أصػػدر تعميمػػات لممؤسسػػات الحكوميػػة المعنيػػة ولشػػركات الاصػػة مػػف أجػػؿ القيػػ

 ىذه اليجمات.

 8/3/1102، الحياة، لندن
 

 ردوغانأالسفير التركي مرهونة برغبة حكومة  عودة: "إسرائيل" 
قالت مصادر سياسية في اسرائيؿ أمس، إف حكومػة اليمػيف ال تتوقػع عػودة قريبػة : برىوـ جرايسي - الناصرة

تنفيػػذ إسػػرائيؿ التزاماتيػػا تجػػاه تركيػػا"، فػػي الوقػػت ذاتػػو اكػػدت  لمسػػفير التركػػي الػػى تػػؿ أبيػػب، "عمػػى الػػرغـ مػػف
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مصػػادر عسػػكرية اسػػرائيمية إف االحتمػػاالت عػػودة العالقػػات العسػػكرية واألمنيػػة مػػع تركيػػا الػػى سػػابؽ عيػػدىا 
 ضئيمة جدا.

 وقالػت صػحيفة "يػديعوت أحرنػػوت" االسػرائيمية أمػس، إف الحكومػػة االسػرائيمية تعتبػر نفسػػيا كمػف أوفػت بكافػػة
التزماتيػػػػػا تجػػػػػاه تركيػػػػػا، وأف المفاوضػػػػػات جاريػػػػػة مػػػػػع تركيػػػػػا لتحديػػػػػد حجػػػػػـ التعويضػػػػػات لعػػػػػائالت الشػػػػػيداء 
والمتضرريف مف مجزرة اسطوؿ الحرية قبؿ نحو ثالث سنوات، "وعمى الرغـ مػف ذلػؾ فػإف تركيػا ال تسػتعجؿ 

 اعادة سفيرىا الى تؿ أبيب.
بنيػػاميف نتنيػػاىو بتقػػديـ االعتػػذار لتركيػػا، دوف  ونقمػػت "يػػديعوت أحرنػػوت" عػػف مصػػدر سياسػػي انتقػػاده لقػػرار

تحديد جدوؿ زمني العادة العالقات الدبموماسية مع تركيا، وقاؿ إف نتنياىو استجاب لمضغط األميركي، دوف 
 الحصوؿ عمى ضمانات كافية. 

إف الصػناعات إال أف الموقع االالباري االسرائيمي عمى شبكة االنترنت "واال" قاؿ في تقرير لو أمس االثنػيف، 
الحربية االسرائيمية تمقت في اآلونة األاليرة "ضوء أالضػر" الجػراء مفاوضػات مػع تركيػا بيػدؼ ابػراـ صػفقات 

 بيع مستقبمية.
 8/3/1102، الغد، عّمان

 
 هاجروا % من األطباء اإلسرائيميين00: حصاءودائرة اإل اإلسرائيميةزارة الصحة و  

ف وزارة الصػحة اإلسػػرائيمية ودائػرة االحصػاء الرسػمية ونشػػرت عػ أكػد بحػػث صػادر: برىػـو جرايسػي -الناصػرة
% مف األطبػاء اإلسػرائيمييف ىػاجروا منيػا، وفػؽ معطيػات البحػث حتػى العػاـ  ٔٔمعطياتو أمس االثنيف، إف 

، وأف المؤشرات تدؿ عمى أف ىذه الظاىرة لـ تتراجع في السنوات الالحقة، في حيف تعمف إسػرائيؿ اف ٕٛٓٓ
 عدد األطباء في جياز الصحة العاـ. لدييا نقصا في

ويعد ىذا البحث األوؿ مف نوعو في إسرائيؿ، الذي يحصي عدد األطباء الذيف ىاجروا مف إسرائيؿ، وال يمـز 
القانوف اإلسرائيمي مف ىاجروا مف إسرائيؿ بالتنازؿ عف الجنسية، والتعريؼ الرسمي لممياجر، ىػو مػف غػادر 

زرىا الالؿ الفترة األولػى، وحسػب التقػديرات اإلسػرائيمية الرسػمية، فػإف مػا بػيف إسرائيؿ ألكثر مف عاميف ولـ ي
ألػؼ مػف حممػة الجنسػية اإلسػرائيمية مقيمػيف فػي الالػارج بشػكؿ دائػـ، والػالؿ االنتالابػات  ٜٓٓألفا الػى  ٓ٘ٚ

 % مػػف المسػػجميف فػػي سػػجؿ ٔٔالبرلمانيػػة األاليػػرة التػػي جػػرت مطمػػع العػػاـ، قػػاؿ تقريػػر إسػػرائيمي رسػػمي إف 
 الناالبيف مقيميف بشكؿ دائـ في الالارج، اي أنيـ في عداد المياجريف.

ويقػػوؿ البحػػث الػػذي نشػػرت معطياتػػو وتفاصػػيمو بتوسػػع، صػػحيفة "ذي مػػاركر" االقتصػػادية، إف الػػدافع األكبػػر 
ليجرة األطباء، ىو مستوى الرواتب في الالارج، إذ أف التقرير يشير الى أنػو كممػا كػاف الطبيػب سػنوات عمػؿ 

 عاما. ٜٗعاما وحتى  ٖ٘% مف األطباء المياجريف ىـ مف عمر  ٓٗر زادت احتماالت ىجرتو، إذ أف اكث
% مف األطباء العػامميف فػي إسػرائيؿ ىػـ مػف فمسػطينيي  ٓٔومف بيف المعطيات التي نشرت أمس، أف نحو 

عمػى مػف نسػبتيـ ، وىذه نسبة ترتفع باستمرار، كما أف نسبة االطباء العرب في جياز الصػحة الرسػمي، أٛٗ
% مػف اجمػالي األطبػاء فػي إسػرائيؿ ىػـ مػف الميػاجريف مػف دوؿ  ٔٗمف بيف اجمػالي األطبػاء، كػذلؾ، فػإف 

 % مف األطباء الييود في إسرائيؿ. ٘ٗاالتحاد السوفييتي السابؽ، ما يعني حوالي 
اء الميػاجريف، وىػذا وتقوؿ وزارة الصػحة اإلسػرائيمية، إف البحػث سيشػكؿ قاعػدة لوضػع بػرامج السػتعادة األطبػ

كمػػػػا يبػػػػدو سػػػػيكوف كسمسػػػػمة المالططػػػػات التػػػػي وضػػػػعتيا إسػػػػرائيؿ فػػػػي السػػػػنوات الالمػػػػس األاليػػػػرة السػػػػتعادة 



 
 
 

 

 

           08ص                                    1713العدد:                8/3/1102الثالثاء  التاريخ:

اإلسػػػرائيمييف الميػػػاجريف، إال أف كػػػؿ ىػػػذه المالططػػػات التػػػي وضػػػعت الػػػالؿ فترتػػػي حكػػػومتي إييػػػود اولمػػػرت 
 متوقعا، رغـ االغراءات المالية الكثيرة. وبنياميف نتنياىو لـ تحقؽ اىدافيا وكانت النتائج اقؿ بكثير مما كاف

 8/3/1102، الغد، عّمان
 

 تنشر القبة الحديدية قرب غزة "إسرائيل" 
ذكرت مصادر إعالمية عبرية، أف الجيش اإلسػرائيمي قػرر الميمػة، نشػر بطاريػة مػف  -القدس دوت كوـ -غزة

يفصػػمو عػػف حػػدود قطػػاع غػػزة غيػػر طاني " شػػعار ىنيغػػؼ" الػػذي ال يمنظومػػة القبػػة الحديديػػة، المجمػػس االسػػت
 ثالثة كيمومترات تقريبا، وكذلؾ نشر القبة الحديدة في مدينة عسقالف القريبة شماؿ قطاع غزة.
 8/3/1102، القدس، القدس

 
 .. ومباحثات مع بمير لتطوير "حقل غاز بحر غزة": جدل بشأن الغاز المتوسط"إسرائيل" 

الكثيػػػريف فػػػي اسػػػرائيؿ جػػػراء مػػػا رافقيػػػا مػػػف مصػػػاعب  تثيػػػر صػػػناعة الغػػػاز مواجػػػع ومشػػػاعر: حممػػػي موسػػػى
إلػى البػر « تمػار»وعراقيؿ، وبسبب ما ينتظرىا مف قرارات. وكانت الفرحػة العامػة ببػدء ضػخ الغػاز مػف حقػؿ 

وشػػركة الكيربػػػاء عػػػاجزة عػػػف إالفػػػاء القمػػػؽ مػػػف القػػػرارات المقبمػػػة، التػػػي ينبغػػػي عمػػػى الحكومػػػة اتالاذىػػػا بشػػػأف 
« نوبػؿ إنرجػي»ر واألمػاف البيئػي. ويصػؿ إلػى إسػرائيؿ قريبػًا المػدير العػاـ لشػركة مسألتيف أساسيتيف: التصدي

تشػػارلز دافيدسػػوف فػػي محاولػػة لمضػػغط مػػف أجػػؿ تسػػييؿ تصػػدير الغػػاز، فػػي وقػػت أقامػػت فيػػو الشػػركة مػػؤتمرًا 
از، الاصًا في قبرص حوؿ الغاز شرقي البحر المتوسػط. ونظػرًا لألبعػاد السياسػية واالقتصػادية السػتالراج الغػ

« Gaza Marine»عػػادت إسػػرائيؿ لتبحػػث مػػع مبعػػوث الرباعيػػة الدوليػػة طػػوني بميػػر، فػػي أمػػر تطػػوير حقػػؿ 
 الفمسطيني قبالة قطاع غزة.

وكاف وزيػر الماليػة السػابؽ يوفػاؿ شػتاينتس، قػد حػرؾ بركػة راكػدة فػي مقابمػة صػحافية أجريػت معػو قبػؿ أيػاـ، 
شػأف نسػب تصػدير الغػاز. وأشػار إلػى أف االضػطرار ب« تسػيمو»حيث قاؿ إنو اضطر لقبوؿ توصيات لجنػة 

في قبوؿ ىذه التوصيات نبع مف الوؼ لديو بأنو قد يتعرض لالغتياؿ إذا لـ يفعؿ ذلػؾ. وأثػارت ىػذه األقػواؿ 
منظمػػات الشػػفافية والحكػػـ الرشػػيد فػػي إسػػرائيؿ، التػػي قػػدمت بالغػػات تطالػػب بػػالتحقيؽ مػػع شػػتاينتس لمعرفػػة 

 عميو.الجيات التي مارست الضغوط 
، وىػي الشػريؾ األكبػر فػي «نوبػؿ إنرجػي»ومف المقرر أف يصؿ في األياـ القريبة إلى إسرائيؿ المػدير العػاـ لػػ

وبػػالرغـ مػػف أف اليػػدؼ المعمػػف «. لفيتػػاف»و« تمػػار»كػػؿ حفريػػات الغػػاز اإلسػػرائيمية، والصوصػػًا فػػي حقمػػي 
سػرائيمي، إال أف التقػديرات تتحػدث عػف بالػط الغػاز البػري اإل« تمػار»لمزيارة ىو المشاركة فػي احتفػاالت ربػط 

أف الزيارة ترمي لمضغط عمى الحكومة اإلسرائيمية لممصادقة عمى التوصيات بشأف نسب تصدير الغػاز. وقػد 
.  طمب دافيدسوف االجتماع برئيس الحكومة بنياميف نتنياىو ووزير الطاقة والمياه الجديد سيمفاف شالـو

فيدسوف قولو إنو إذا لـ تسمو الحكومة اإلسرائيمية بتصدير الغاز، فإف وكانت وسائؿ اإلعالـ قد نقمت عف دا
وسػػبؽ لدافيدسػػوف أف زار إسػػرائيؿ فػػي العػػاـ الماضػػي لغػػرض إقنػػاع «. لفيتػػاف»شػػركتو لػػف تقػػـو بتطػػوير حقػػؿ 

 نتنياىو وشتاينتس بضرورة السماح بتصدير الغاز.
ة مسػألة المصػادقة عمػى توصػيات المجنػة الوزاريػة ومعروؼ أف الحكومة اإلسرائيمية ستناقش في اآلونػة القريبػ

لمسألة الغاز، والتي يرأسيا المدير العػاـ لػوزارة الطاقػة والميػاه شػاؤوؿ تسػيمو. وكانػت ىػذه المجنػة قػد أوصػت 
بالسماح لمشركات صاحبة االمتياز بتصدير الغاز مف الحقوؿ اإلسرائيمية بحجـ يصؿ إلى المسيف فػي المئػة 
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« غمػػػػوبس»بسػػػػبب أىميػػػػة ىػػػػذه التوصػػػػيات وآثارىػػػػا االسػػػػتثمارية، تحػػػػدثت صػػػػحيفة مػػػػف انتػػػػاج كػػػػؿ حقػػػػؿ. و 
االقتصادية في حينو عػف أف الشػركاء االئتالفيػيف فػي حكومػة نتنيػاىو تعيػدوا فػي إطػار االتفاقيػات االئتالفيػة 

س القػػرارات ومشػػاريع القػػوانيف التػػي سيعرضػػيا رئػػي»، وكػػذلؾ «قػػرارات الحكومػػة بشػػأف تزويػػد الطاقػػة»بتأييػػد 
 «.الحكومة بغرض ترتيب قطاع الغاز والطاقة

وأوقفت حكومة نتنيػاىو السػابقة المػداوالت بشػأف توصػيات إقػرار تصػدير الغػاز التػي قػدمت لمحكومػة فػي آب 
العاـ الماضي في أعقاب تعاظـ االنتقادات ودالوؿ إسرائيؿ في مرحمة االنتالابػات. ويعرقػؿ تجميػد المػداوالت 

عمػػػى أيػػػدي عمػػػالؽ الطاقػػػة األوسػػػترالية أي شػػػركة « لفيتػػػاف»لمئػػػة مػػػف حقػػػؿ فػػػي ا ٖٓإتمػػػاـ صػػػفقة لشػػػراء 
ػػؿ  «. وودسػػايد» وكػػاف يفتػػرض بيػػذه الصػػفقة أف تبػػـر فػػي نيايػػة شػػباط الماضػػي، إال أف تجميػػد المػػداوالت أ جَّ

 اإلبراـ إلى ما بعد اتضاح الكمية التي ستسمو الحكومة بتصديرىا مف الحقؿ.
ف حكومة نتنياىو سوؼ تضطر في نياية المطاؼ إلى تعديؿ توصيات لجنػة وتتحدث تقارير إسرائيمية عف أ

، وتقميص النسبة المسموح بتصديرىا مف كؿ حقؿ مػف حقػوؿ الغػاز. فقػد أوصػت المجنػة باالحتفػاظ «تسيمو»
فػي المئػة مػف الغػاز المتوقػع(، والسػماح بتصػدير البػاقي  ٘ٗمميار متر مكعب مػف الغػاز )أي حػوالى  ٓ٘ٗبػ

نػػػة. وبػػػدييي أف ىػػػذا سػػػوؼ يربػػػؾ العالقػػػات بػػػيف الحكومػػػة والشػػػركات صػػػاحبة االمتيػػػاز، التػػػي بشػػػروط معي
اسػػػتثمرت حتػػػى اآلف مميػػػارات الػػػدوالرات، وال تريػػػد الركػػػوف فقػػػط إلػػػى السػػػوؽ اإلسػػػرائيمي، بػػػؿ تريػػػد اسػػػتعادة 

 استثماراتيا وتحقيؽ أرباح بشكؿ أسرع عبر التصدير واالنتاج المكثؼ.
ى وزير الطاقة والمياه سيمفاف شالـو مع مبعوث الرباعية الدوليػة طػوني بميػر، وتباحثػا ومف ناحية أالرى، التق

الفمسػػطيني مقابػػؿ شػػاط  غػػزة. واتيػػـ شػػالـو بعػػد « Gaza Marine»فػػي االتصػػاالت المسػػتجدة لتطػػوير حقػػؿ 
صػػػمحة مػػػف م»المقػػػاء الفمسػػػطينييف بعرقمػػػة مشػػػاريع تطػػػوير الغػػػاز والميػػػاه جػػػراء نزاعػػػات سياسػػػية. وقػػػاؿ إنػػػو 

 «.الفمسطينييف تطوير مواضيع اقتصادية تساعدىـ في نياية المطاؼ
وفػػي نيايػػة المقػػاء تقػػرر إنشػػاء طػػواقـ مشػػتركة لتطػػوير مشػػاريع تتعمػػؽ بالطاقػػة والميػػاه والغػػاز. وتجػػدر اإلشػػارة 

مميػار متػر مكعػب مػف الغػاز توقػؼ منػذ تػولي  ٖٓالذي يضػـ حػوالى « Gaza Marine»إلى أف تطوير حقؿ 
 الحكـ في غزة. وقد سبؽ ذلؾ الالفات شديدة أساسيا عدـ رغبة إسرائيؿ في استفادة حماس 

 
الفمسػػطينييف مػػف عوائػػد ومنػػافع ىػػذا الحقػػؿ، وىػػو مػػا دعاىػػا إلػػى تفضػػيؿ شػػراء الغػػاز المصػػري. وقػػد أعمنػػت 

ت فػي المئػة مػف امتيػاز الحقػؿ نيتيػا قبػؿ عػاـ بيػع حصػتيا، لكنيػا عػاد ٓٙالتػي تممػؾ « بريتش غػاز»شركة 
 مف جديد، بعد توقؼ الغاز المصري إلى إسرائيؿ، لمتفاوض عمى تشغيؿ الحقؿ.

 8/3/1102، السفير، بيروت
 

  هو األقوى الذي تعرضت له المواقع اإلسرائيمية اإللكتروني الهجومتقارير تؤكد أن  
ز تعرضػػػػت ألقػػػػوى ىجػػػػوـ إلكترونػػػػي )سػػػػايبر( شػػػػنو ىػػػػاكر ” إسػػػػرائيؿ“ذكػػػػرت تقػػػػارير أمػػػػس، أف : )وكػػػػاالت(

فمسػػػطينيوف وعػػػرب الػػػالؿ اليػػػوميف الماضػػػييف، وأف الضػػػرر األساسػػػي تمثػػػؿ بتوقػػػؼ عمػػػؿ مواقػػػع إلكترونيػػػة 
حكوميػػػة فتػػػرات قصػػػيرة، لكػػػف التوقعػػػات تشػػػير إلػػػى ىجمػػػات كيػػػذه أقػػػوى فػػػي المسػػػتقبؿ، فيمػػػا زعمػػػت دوائػػػر 

.  االحتالؿ العكس، وقممت مف أثر اليجـو
المعمومات، أف ىجـو السايبر استيدؼ حتى مسػاء األحػد، مػا لحماية ” اإلسرائيمية“وقالت مصادر في الييئة 

موقع إلكترونػي، بينيػا مواقػع وزارة التربيػة والتعمػيـ والصػناعات العسػكرية التػي لحقػت بيمػا  ٓٓٙو ٖٓٓبيف 



 
 
 

 

 

           10ص                                    1713العدد:                8/3/1102الثالثاء  التاريخ:

أنيػػػا تصػػػدت ليجمػػػات ضػػػد ” اإلسػػػرائيمية“األضػػػرار األكبػػػر وتوقػػػؼ عمميمػػػا سػػػاعات عػػػدة، وأعمنػػػت الماليػػػة 
 مواقعيا.

المسػػؤولة عػػف تفعيػػؿ ىيئػػة ” سػػي سػػيكيورتي“عػػف أفػػي فايسػػماف مػػدير عػػاـ شػػركة ” ىػػآرتس“فة ونقمػػت صػػحي
اليجػػـو كػػاف أقػػوى مػػف أي ىجػػـو واجينػػاه فػػي الماضػػي، ورغػػـ ذلػػؾ فإنػػو كػػاف “حمايػػة المعمومػػات، قولػػو إف 

ى بعشػرة وقػّدر أف اليجػوـ كػاف أقػو ”. مفاجئًا بضعؼ نوعيتو، ونتوقع أف يكوف اليجػوـ المقبػؿ أشػد قػوة بكثيػر
موقػػع  ٓٓٔأقػػؿ مػػف “ضػػد قطػػاع غػػزة. وتػابع أف ” عمػػود السػحاب“أضػعاؼ مػػف ىجػػوـ مشػابو الػػالؿ عػػدواف 

موقعًا لمنظمات كبيرة تضررت فترات تراوحت ما بيف دقائؽ معدودة وعدة سػاعات، وبينيػا  ٘ٔصغير ونحو 
 ”.موقعاف أو ثالثة تضررت فترات طويمة

، إلػى أف عػدد مواقػع المصػالو ”كومسػؾ”و” أفنػات“وبينيػا شػركتا  وتشير تقديرات شػركات حمايػة المعمومػات،
فإنو عمػى الػرغـ ” كومسؾ“التجارية الصغيرة التي االترقيا الياكرز يصؿ إلى مئات وربما أكثر. ووفقًا لشركة 

مػػػف نشػػػر وثػػػائؽ تػػػدؿ عمػػػى تسػػػرب معمومػػػات حػػػوؿ تفاصػػػيؿ شالصػػػية مػػػف مواقػػػع إلكترونيػػػة حكوميػػػة وأرقػػػاـ 
إنػو تبػيف أف ىػػذه المعمومػات ليسػت صػحيحة بغالبيتيػا العظمػػى وتبػدو كإعػادة تػدوير لمػػواد ف“بطاقػات ائتمػاف 

 ”.قديمة نشرىا الياكرز في الماضي
 8/3/1102، الخميج، الشارقة

 
 بالقدس تتمنى موت أطفال فمسطينيين االحتاللموظفة ببمدية  

ب اسػػػتمرار ييػػػود متطرفػػػوف بنشػػػر تسػػػود حالػػػة مػػػف االسػػػتياء والتػػػذمر لػػػدى األىػػػالي المقدسػػػييف عقػػػ: السػػػبيؿ 
تعميقات عمى إحدى صفحات "فيسبوؾ" تدعو لقتؿ األطفاؿ المقدسييف بوسائؿ شتى؛ منيا الحرؽ ورمييـ في 

 القمامة.
فبعػػد نشػػر صػػفحة "كمنػػا ألجػػؿ مػػوت المالػػربيف" فػػي شػػير آذار المنصػػـر صػػورة لثالثػػة أطفػػاؿ فمسػػطينييف فػػي 

قػػدس، تسػػاءؿ القػػائموف عمػػى الصػػفحة بػػتيكـ وسػػالرية "مػػاذا اليمػػة أقيمػػت ضػػمف مالػػيـ بػػاب الشػػمس قػػرب ال
 يجب العمؿ ليـ"؟ وكانت الردود أكثر عنصرية وكراىية.

إحدى ىذه التعقيبات المقززة كتبتيا موظفة في قسـ توجيات الجميور في بمدية االحػتالؿ فػي القػدس، بحيػث 
 ا المصير.كتبت تعقيبيا "ماذا تعنوف؟ قتميـ!"، في إشارة إلى تمنييا ليـ ىذ

وطالبػػػت مجموعػػػة مػػػف األىػػػالي المقدسػػػييف بمديػػػة االحػػػتالؿ بالقػػػدس بإقالػػػة الموظفػػػة لنشػػػرىا ىػػػذه التفوىػػػات 
 العنصرية وبث الكراىية عمى صفحة الفيسبوؾ.

لكػػػػف بمديػػػػة االحػػػػتالؿ بالقػػػػدس عقّبػػػػت بػػػػالقوؿ: إف "البمديػػػػة ال تتػػػػابع نشػػػػاط موظفييػػػػا عمػػػػى موقػػػػع التواصػػػػؿ 
نو بالرغـ مف ذلؾ تـ توضيو األمر لمموظفة". كما أشارت البمدية إلى استنكارىا لما االجتماعي "فيسبوؾ"، وا  

 كتب.
  8/3/1102، السبيل، عّمان

 
 ألف عميل لمموساد 06يكشف عن  اإللكتروني «الهاكرز»معاريف: هجوم  

قيػػا االحػػد أوضػػحت صػػحيفة معػػاريؼ العبريػػة أف مػػف بػػيف المواقػػع اإلسػػرائيمية التػػي تػػـ االترا: القػػدس المحتمػػة
مػػف االسػػتحواذ عمػػى « اليػػاكرز»مواقػػع حساسػػة جػػدا، مػػف ضػػمنيا موقػػع جيػػاز الموسػػاد اإلسػػرائيمي، وتمكػػف 
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عػػف « معػػاريؼ»ألػؼ اسػػـ مػف المنتمػػيف لمجيػاز، وقػػد يكػوف مػػف بيػنيـ عمػػالء لػو، كمػػا نقمػت  ٚٔقائمػة فييػػا 
 رائيمية ما تزاؿ مستمرة.مصادر في الشاباؾ تقديراتيا أف اليجمات اإللكترونية عمى المواقع اإلس

وتمكػػف القراصػػنة مػػف االتػػراؽ عػػدة مواقػػع لمؤسسػػات إسػػرائيمية منيػػا موقػػع البورصػػة والموسػػاد والتعمػػيـ وموقػػع 
حساب في تػويتر،  ٓٓٓ٘حساب فيسبوؾ و ٕٓٓٓٓاألمف واالستالبارات اإلسرائيمية، باإلضافة إلى االتراؽ 

موقػػػع إلكترونػػي مفصػػمي تػػـ االتراقػػػو.  ٓٓٗمػػف  حسػػاب مصػػرفي فػػي البنػػػوؾ اإلسػػرائيمية، وأكثػػر ٖٓٓٓٓو
 وبحسب ما أعمنو القراصنة، فإنو تـ شؿ كياف العدو بشكؿ كامؿ إلكترونيًا.

نحػػف نسػػمع صػػراالًا مػػف غػػزة.. »ومػػف الرسػػائؿ التػػي كتبيػػا القراصػػنة عمػػى أحػػد المواقػػع اإلسػػرائيمية المالترقػػة: 
ت والػػدبابات، أمػػػا اآلف نحػػػف ننتصػػػر إلكترونيػػػًا نحػػف نػػػدافع عػػػف منطقتنػػػا.. بالسػػابؽ كانػػػت الحػػػروب بالطػػػائرا

ونيػػزمكـ فػػي الفضػػاء اإللكترونػػي... نحػػف نػػدمر.. نحػػف نسػػتطيع الوصػػوؿ لصػػفحتؾ الشالصػػية.. وجيػػػازؾ 
 «.الشالصي أينما تكوف

 8/3/1102، السبيل، عّمان
 

 ممحوظ في عدد الحوادث "الالسامية العنيفة" ارتفاعتقرير إسرائيمي:  
ى بػ"وضع الالسامية في العالـ" أعد مف قبؿ "المركز لدراسة الالسامية" في جامعة تؿ في تقرير حوؿ ما يسم

أبيب، قالت البروفيسور دينو بورات مديرة مالػزف المعمومػات فػي المركػز إنػو حصػؿ ارتفػاع ممحػوظ فػي العػاـ 
 % في عدد "الحوادث الالسامية العنيفة" وذلؾ بعد تراجع داـ سنتيف.ٖٓبنسبة  ٕٕٔٓ

لتقريػر أنػو حصػؿ ارتفػاع مممػوس فػي عػػدد الحػوادث الالسػامية فػي العػالـ، بحيػث كػاف العػدد األكبػػر ويػدعي ا
. وتشػير "ىػآرتس" فػي ىػذا السػياؽ إلػى الحػرب ٜٕٓٓباسػتثناء العػاـ  ٜٜٛٔمنذ بدء عد الحوادث فػي العػاـ 

 .ٜٕٓٓالعاـ  العدوانية عمى قطاع غزة، أو ما أطمؽ عميو "الرصاص المصبوب" كسبب ليذا االرتفاع في
ويشػير التقريػػر إلػى فرنسػػا التػي احتمػػت المكػاف األوؿ مػػف حيػث "عػػدد الحػوادث الالسػػامية العنيفػة". ويقػػوؿ د. 

 ٕٕٔٓحاييـ فيربػرغ، المسػؤوؿ عػف إجػراء اإلحصػائيات فػي تقريػر "الالسػامية"، إنػو حصػؿ ارتفػاع فػي العػاـ 
 %.ٓٛفي نسبة الحوادث الالسامية في فرنسا بنسبة 

ر التقرير إلى كندا أيضا، والاصة في كويبؾ التي تسعى لالنفصاؿ عف كندا. وتقوؿ بورات إف ييود كما يشي
كويبػػؾ ال يػػروف أنفسػػيـ فرنسػػييف، وبالتػػالي ال يريػػدوف االنفصػػاؿ عػػف كنػػدا، وأدى ذلػػؾ إلػػى أف السػػكاف بػػاتوا 

 ينظروف إلييـ "كالونة"، وبالنتيجة ارتفع عدد الحوادث "الالسامية".
 7/3/1102، 37عرب 

 
  وحزبه أردوغان ستراتيجي سيؤدي لتقويةا: االعتذار اإلسرائيمي لتركيا خطأ "بيغن السادات" 

السػػادات اإلسػػتراتيجية إف اعتػػذار -الناصػػرة ػ زىيػػر أنػػدراوس: قالػػت دراسػػة جديػػدة صػػادرة مػػف مركػػز بػػيغف
اء مػػػف حيػػػث المضػػػموف إسػػػرائيؿ لتركيػػػا عػػػف الالطػػػأ العمميػػػاتي فػػػي حادثػػػة مرمػػػرة ىػػػو الطػػػأ الدبموماسػػػية، سػػػو 

والتوقيت، ولفت ُمعد الدراسة، البروفيسور إيتمار عنباري، إلى أنو مف المستبعد جػدا أف نػرى تغييػرا أو تحػوال 
في السياسات التركية المعادية لمغرب بشكٍؿ عاـ، وإلسرائيؿ بشػكٍؿ الػاص، مشػيرا إلػى أف االعتػذار قػد ُيعػزز 

 رائيمية.الطموحات التركية فقط وُيضعؼ الردع اإلس
وأضاؼ أنو مف الصعب فيـ أو تبرير االعتذار ذلؾ أف اسػتالداـ القػوة اإلسػرائيمية فػي الحػادث المػذكور كػاف 

 مشروعا تماما، والذي أكدت لجنة بالمر التي عينتيا األمـ المتحدة، وعالوة عمى ذلؾ، كاف الحادث استؼ
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فػػػي تركيػػا، فالػػػالؿ عػػدة سػػػنوات لػػـ تػػػتمكف وبػػرأي الدراسػػػة فشػػمت إسػػػرائيؿ فػػي فيػػػـ توجػػو اإلسػػػالمييف الجػػدد 
إسرائيؿ في التعاوف مع تركيا الموالية لمغرب في الشرؽ األوسط المضطرب. فألنقرة وتػؿ أبيػب وجيػات نظػر 
مالتمفة جدا في مجموعة متنوعة مف القضايا. بينما تركيا ىي حقػا العػب ميػـ وقػوي فػي السياسػة اإلقميميػة، 

ب الضػػػرر لممصػػػالو اإلسػػػرائيمية، فتركيػػػا ال تمتػػػـز سياسػػػة الواليػػػات والسػػػموؾ عمػػػى مػػػدى العقػػػد الماضػػػي سػػػب
المتحػػػدة بشػػػأف إيػػػراف، بػػػؿ عمػػػى العكػػػس مػػػف ذلػػػؾ، ُتسػػػاعد أنقػػػرة طيػػػراف لاللتفػػػاؼ عمػػػى العقوبػػػات الدوليػػػة 
المفروضة عمييا، وىي، أْي إيراف، بمد تػدعو عمنػا إلػى شػطب إسػرائيؿ كميػا عػف الالريطػة، وبالمقابػؿ ُتواصػؿ 

 مجيا النووي.تطوير برنا
تركيا أيضا تقؼ إلى جانب حركة حماس، وىي منظمػة إرىابيػة إسػالمية تسػعى لتػدمير الدولػة الييوديػة، وقػد 
سػػػاعدت أنقػػػرة حمػػػاس فػػػي ترسػػػيخ حكميػػػا فػػػي غػػػزة وكسػػػب الػػػدعـ الػػػدولي واالعتػػػراؼ بيػػػا، عمػػػى حػػػد تعبيػػػر 

 البروفيسور عنباري.
يراف، المحكومتيف مف قبو  ؿ اإلسػالمييف، وصػفتا االعتػذار اإلسػرائيمي بأنػو انتصػار قالت الدراسة إف مصر وا 

تركػػي عمػػى الكيػػاف الصػػييوني. كمػػا أف االعتػػذار ىػػو نجػػاح لمدبموماسػػية األمريكيػػة، لكنػػو يعكػػس سػػوء فيػػـ 
 أمريكي الطير األمريكية لتركيا بأنيا تمثؿ اإلسالـ المعتدؿ، فتركيا تنأى بنفسيا عف الغرب وقيمو.

رىا منحت أردوغاف إنجازا دبموماسيا، وعمقت قبضة حزبػو عمػى السياسػة التركيػة. كمػا كما أف إسرائيؿ باعتذا
أف التوقيػػػت بػػػات عػػػامال ميمػػػا ألف السياسػػػة الالارجيػػػة التركيػػػة فػػػي أزمػػػة بسػػػبب نيجيػػػا  صػػػفر مشػػػاكؿ مػػػع 

شػكمة جيرانيا ، وبالتالي تركيا كانت في حاجة إلى نجاح دبموماسي بفضؿ إسرائيؿ، التي كاف بإمكانيا حػؿ م
العالقات الثنائيػة بشػكٍؿ أفضػٍؿ. وذكػرت الدراسػة بتصػريو أردوغػاف الػذي قػاؿ فيػو إف الصػييونية ىػي جريمػة 

 ضد اإلنسانية.
وقاؿ إنو لف يعتذر، ولكنو قاؿ لصحيفة دنمركية إنو أسيء فيمو. وكاف ىذا جزءا مف جيود منسقة في تركيا 

اإلضافة إلى ذلؾ، فإف تقديـ تؿ أبيب اعتذارا ألحد أنصػار لمنع انتقادات دولية إضافية بشأف ىذه المسألة، ب
حماس، أي أردوغاف، بعد يوـ واحد فقط مف إطالؽ حمػاس صػواريخ ضػد إسػرائيؿ مػرة أالػرى، يؤكػد لمطػرؼ 
الثػػاني مػػدى الضػػعؼ اإلسػػرائيمي، والمصػػت الدراسػػة إلػػى القػػوؿ إف منػػع إسػػرائيؿ أردوغػػاف مػػف زيػػارة النصػػر 

كوف تصرفا أحمقا، ولكف بالمقابؿ فإف توقيت الزيارة فػي الوقػت الػذي تسػعى فيػو لمقطاع في ىذه الظروؼ سي
إسػػرائيؿ لتقويػػة مكانػػة رئػػيس السػػمطة محمػػود عبػػاس ُيضػػعؼ تػػؿ أبيػػب وراـ اهلل عمػػى حػػٍد سػػواء، وعميػػو مػػف 

رائيمي الصػػعب أْف نشػػيد انعكاسػػا أْو تحػػوال فػػي السياسػػات التركيػػة المعاديػػة لمغػػرب وإلسػػرائيؿ، واالعتػػذار اإلسػػ
 ُيعزز فقط الطموحات التركية وُيضعؼ الردع اإلسرائيمية.

 8/3/1102، القدس العربي، لندن
 

 مهنة ممنوعة 64ألف الجئ بمبنان يعانون الفقر و 051لـ معا:  دبورأشرف  الفمسطيني سفيرال 
ؼ دبور لػ معا ضمف الحمقة الثانية مف المقاء الالاص، قاؿ سفير دولة فمسطيف في لبناف أشر  :معا –بيروت 

% ٛألػػؼ الجػػ ، وأف  ٓٙٔأف عػػدد الالجئػػيف الفمسػػطينييف الػػذيف يعػػانوف الفقػػر فػػي ماليمػػات لبنػػاف وصػػؿ 
ذا عمػؿ  ٘ٚمنيـ يعانوف مف فقر مدقع، فضاًل عف عػدـ تمكػف الالجػ  الفمسػطيني مػف االلتحػاؽ بػػ  مينػة، وا 

 بأي منيا يعتبر ذلؾ مالالفا لمقانوف في الجميورية المبنانية.
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ى الػػرغـ مػػف أف مجمػػس النػػواب عػػّدؿ حظػػر العمػػؿ عمػػى الفمسػػطينييف إال أف مجمػػس الػػوزراء لػػـ ينفػػذ ذلػػؾ وعمػػ
بحكػـ التجاذبػات السياسػية الحاصػمة فػي لبنػاف، وحيػث قػاؿ السػفير دبػور:" نحػف نسػمع مػف جميػع المسػؤوليف 

 ال يوجد تنفيذ لذلؾ". في لبناف كالمًا معسواًل بأحقية الفمسطيني بالعمؿ والعيش، ولكف عمى أرض الواقع
وبالحػػديث عػػف الجانػػب الصػػحي، أكػػد السػػفير دبػػور أف الفػػاتورة الصػػحية لمستشػػفيات لبنػػاف عمػػى الماليمػػات 

ألؼ دوالر، موضحا :" نحف نعاني مف عجز في الفػاتورة الصػحية، وىنػاؾ ٓٓٛالفمسطينية، وصمت مميوف و
ة الضػػماف الصػػحي التػػي نعمػػؿ بيػػا فػػي بعػػض العمميػػات تحتػػاج لتحػػويالت طبيػػة مكمفػػة، تفػػوؽ قػػدرة مؤسسػػ

لبنػػػػاف، وأنػػػػا أوجػػػػو نػػػػداء إلػػػػى األالػػػػوة العػػػػرب، ورجػػػػاؿ األعمػػػػاؿ الفمسػػػػطينييف والعػػػػرب، لمسػػػػاعدة أىمنػػػػا فػػػػي 
 الماليمات".

وحػػوؿ إذا مػػا كانػػت المشػػاريع التػػي تقػػـو بيػػا دولػػة فمسػػطيف فػػي لبنػػاف نجحػػت فػػي تالفيػػؼ معانػػاة األىػػؿ فػػي 
طة الوطنيػػة تقػػػـو بمػػا تسػػتطيع وتحػػػاوؿ تالفيػػؼ معانػػاة الفمسػػػطينييف لبنػػاف، أوضػػو دبػػور أف مؤسسػػػات السػػم

 ىناؾ، لكف السمطة نفسيا تعاني مف عجز مالي، وىذا ينعكس عمى دورىا تجاه سكاف ىذه الماليمات.
 5/3/1102، وكالة معًا اإلخبارية

 
 عامًا أمضاها في سجون االحتالل  16إطالق سراح األسير إبراهيم بارود بعد  

ألوؿ مرة يتـ افتتاح االعتصاـ األسبوعي ألىالي األسرى أمس بإطالؽ الزغاريد  :وذ البكرينف -غزة 
عاما في  ٕٚارود الذي أمضى واألعيرة النارية ال سيما اف ىذا تزامف مع إطالؽ سراح األسير إبراىيـ ب

 سجوف االحتالؿ وقرر التواجد في االعتصاـ لعدة دقائؽ قبؿ الذىاب إلى بيتو في ماليـ جباليا شماؿ غزة.
وفي الكممة المقتضبة التي ألقاىا األسير المحرر بارود تـ التأكيد عمى معاناة األسرى المتصاعدة جراء 

نقاذ حياتيـ وثمف دور الشييد احمد الجعبري ممارسات االحتالؿ التي تحتاج لممزيد مف ا لجيود لتحريرىـ وا 
الذي ساىـ في تنفيذ صفقة التبادؿ لتحرير المئات مف األسرى. وأبرؽ بارود التحية إلى كافة األسرى في 
سجوف االحتالؿ وسط أمنيات ليـ باف ينعموا بالحرية التي ناليا مؤالرا بعد سنوات طويمة مف الحرماف 

" فور وصولو الجانب الفمسطيني مف ٙٔوارتدى بارود بزة عسكرية وحمؿ بندقية مف طراز "اـ والمعاناة. 
معبر ايريز وقد احيط بعشرات المسمحيف مف عناصر سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجياد االسالمي 

 التي ينتمي الييا.
"ىذه فرحة عارمة الطالؽ سراحي ولدى وصولو منزلو في ماليـ جباليا شماؿ القطاع قاؿ أماـ الصحفييف 

واصبحت حرا لكنني اطالب كؿ فمسطيني بالعمؿ المشترؾ مف اجؿ االفراج عف جميع االسرى في سجوف 
االحتالؿ بنفس طريقة صفقة )التبادؿ( شاليط بالطؼ الجنود" االسرائيمييف، وتابع "نعاىد االسرى اال 

 ننساىـ".
 8/3/1102، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 ف يطالب عباس بإقالة مستشاريه لتضميمهم له وخداعهعسا 

طالب عضو لجنة الحريات العامة في الضفة الغربية المحتمة الميؿ عساؼ، رئيس : نادر الصفدي - غزة
 السمطة الفمسطينية محمود عباس بإقالة المستشاريف المحيطيف بو.

حالة مف الغضب الشعبي تجاه "ىناؾ  :االثنيفوقاؿ عساؼ في تصريو الاص بػ"فمسطيف أوف اليف"، 
 الرئيس عباس، وتحميمو المسؤولية عف فشؿ إتماـ المصالحة الداالمية ووضع العقبات أماميا".
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وأكد عساؼ أف المستشاريف المحيطيف بعباس قد ال ينقموف لو الصورة الفمسطينية الداالمية عمى حقيقتيا 
 بحؽ القضية والمشروع الفمسطيني. وطبيعتيا، ويحاولوف تجميميا لو، وىـ بذلؾ يالطئوف كثيراً 

وأشار عضو لجنة الحريات العامة في الضفة الغربية، إلى أف إقالة مستشاري عباس سيكوف حاًل، لتوضيو 
حقيقة الوضع أمامو، داعيًا رئيس السمطة التالاذ الطوات ممموسة عمى األرض تساعد في إتماـ المصالحة 

زالة العقبات التي تعترضيا.  وا 
 7/3/1102ن الين، فمسطين أو

 
 أوسع عممية تصفية وتطهير لمعالم يافا العربية تمارسبمدية تل أبيب  

، مف مواصمة السمطات ٜٛٗٔحذرت قيادات سياسية ناشطة في مدينة يافا العربية المحتمة العاـ : يافا
تؿ أبيب يافا  اإلسرائيمية عممية تيويد وتطيير ىادئ تتعرض لو أحياء المدينة، وذلؾ في ظؿ مواصمة بمدية

  اإلسرائيمية عرض عقارات الالجئيف الفمسطينييف في يافا لعممية بيع بالمزاد العمني.
وقاؿ عضو بمدية تؿ أبيب يافا العربي سامي أبو شحادة عف "قائمة يافا" "تشيد يافا حاليا أوسع عممية 

ت المجاؿ أماـ شركات العقارات تصفية وتطيير وبيع بالمزاد العمني مف قبؿ السمطات اإلسرائيمية التي فتح
 اإلسرائيمية واألجنبية لجمب المستثمريف واألثرياء مف جميع أنحاء العالـ وتوطينيـ فييا".

كاف يعيش في يافا أكثر مف مئة ألؼ فمسطيني، حيث ُىّجر وشرد غالبيتيـ  ٜٛٗٔوأضاؼ" قبؿ نكبة 
ء سياسات التطيير العرقي واالضطياد عمى يافوي، عانوا الويالت جرا ٓٓٓٗالعظمى، ولـ يتبؽ منيـ سوى 

 الفا". ٘ٔأساس قومي، واليـو فاؽ عدد السكاف العرب في يافا الػ
ووصؼ أبو شحادة ما تعرضت لو فمسطيف بعد النكبة ويافا عمى وجو الالصوص بأنيا "أكبر عممية سطو 

الفمسطيني ومنتج لمثقافة والفف  وقرصنة في التاريخ، إذ تعمدت إسرائيؿ تغييب يافا المدينة كحاضرة بالوجداف
والحضارة، لتتركز عممية تيويد المدينة واالستيطاف بالبمدة القديمة التي فرغت مف الفمسطينييف وأصبو 
قاطنوىا مف الييود فقط، وذلؾ بعد تدمير وطمس معالميا الثقافية والحضارية وبنيتيا االجتماعية االقتصادية 

قصاء الوجود عمى اعتبار أنيا تشكؿ الطرا عمى  المشروع الصييوني الذي تعمد الالؿ مالططاتو تيميش وا 
 الفمسطيني وتسويؽ يافا باعتبارىا مدينة ييودية".

 8/3/1102، المستقبل، بيروت
 

  توغل إسرائيمي وتحميق مكثف لطائرات االستطالعغزة:  
ة انطالقا مف بوابة "أبو ريدة" توغمت صباح اليوـ الثالثاء عدة جرافات إسرائيمية بحماية مف اآلليات العسكري

 شرؽ مدينة الاف يونس جنوب قطاع غزة.
متر، بمساندة مف دبابات  ٓ٘ٔوذكرت مصادر إعالمية أف ثماف جرافات توغمت مف بوابة أبو ريدة لمسافة 

االحتالؿ داالؿ الموقع، وشرعت بأعماؿ تجريؼ في أراضي المواطنيف منذ الساعة السادسة صباحًا، وسط 
 ثؼ لطائرات االستطالع.تحميؽ مك

وأفاد الشيود اآلليات العسكرية التي انطمقت مف مستوطنتي "ناحؿ عوز" و"كسوفيـ" شرؽ مدينة غزة وصمت 
 إلى الالط الفاصؿ دوف أف يسجؿ توغؿ الارج الحدود.

وكانت طائرات االستطالع اإلسرائيمية قد انتشرت بكثافة مساء االثنيف. وصدر إثر ذلؾ تعميمات أمنية 
 عناصر الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة تقضي باالنتشار الارج المواقع.ل
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 8/3/1102، فمسطين أون الين
 

 توتر بالسجون واألسرى المرضى قمقون عمى مصيرهمنادي األسير:  
قاؿ نادي األسير الفمسطيني إف حالة مف التوتر الشديد تسود سجوف االحتالؿ، واألوضاع تسير  -السبيؿ 

 عقب استشياد األسير ميسرة ابو حمدية.نحو التصعيد 
والالؿ زيارة قاـ بيا محامي النادي إلى سجف "عسقالف" قاؿ إف األسير فؤاد الشوبكي بدا متأثرا الستشياد 
 رفيؽ دربو الشييد أبو حمدية، حيث طالب الشوبكي بضرورة التحرؾ الجاد والحقيقي مف أجؿ إنقاذ حياتيـ.

يض بات يفكر بمصيره، فالممرض يقوـ بإعطاء األسير الدواء حسب وقاؿ الشوبكي: "إف كؿ أسير مر 
ووجو أسرى عسقالف نداًء لكؿ  يتمكف المرض مف األسير وفي النياية ال يجد عالج لو". مزاجو حتى

سالمية وعمى الجميع التدالؿ مف  األحرار بإنقاذ األسرى، معتبريف أف مسؤولية األسرى مسؤولية عربية وا 
 أجميـ.

 8/3/1102، ّمانالسبيل، ع
 

 تقاطع اجتماعًا مع تيرنر لرفضه التراجع عن تقميصات "األونروا" الشعبيةغزة: المجان  
قاطعت المجاف الشعبية لالجئيف التابعة لمنظمة التحرير الفمسطينية اجتماعا مع مدير عمميات  حسف جبر:

التقميصات التي أجرتيا الوكالة  وكالة الغوث "أونروا" في قطاع غزة روبرت تيرنر احتجاجا عمى رفضو وقؼ
 عمى الالدمات المقدمة لالجئيف.

ورفض ممثمو المجاف الشعبية المشاركة في االجتماع وأصروا عمى تمبية مطالب الالجئيف وعدـ حصرىا فقط 
 في إعادة فتو مراكز التمويف والشؤوف االجتماعية المغمقة منذ أياـ.

الجئيف اتالذت ىذا القرار في أعقاب اجتماع عاصؼ عقدتو وقالت مصادر متعددة إف المجاف الشعبية ل
 المجاف في مقر المجنة الشعبية لالجئيف الفمسطينييف في ماليـ البريج وسط قطاع غزة.

وتتيـ المجاف الشعبية تيرنر بعدـ الوفاء بوعوده بالتراجع عف التقميص والتركيز فقط عمى إعادة فتو المقار 
 المغمقة.

 8/3/1102، األيام، رام اهلل
 

 غزة قطاع غمق معابر ي اإلسرائيميالجيش  
، أمس، معابر قطاع غزة، زاعمًا سقوط صاروخ عمى النقب ”اإلسرائيمي“أغمؽ جيش االحتالؿ : )وكاالت(

” اإلسرائيمية“االثنيف. وقاؿ رئيس لجنة إدالاؿ البضائع إلى غزة رائد فتوح إف السمطات  الغربي ليؿ األحد/
 كـر أبو سالـ بحجة إطالؽ الصواريخ مف غزة.أبمغتو إغالؽ معبر 

الذي يستالدـ لمرور األفراد المرضى واألجانب ” إيرز“كما أغمقت سمطات االحتالؿ معبر بيت حانوف 
المعبر مغمؽ حتى إشعار آالر في أعقاب “وحممة التصاريو. وصرحت متحدثة باسـ جيش االحتالؿ بأف 

 ”.إطالؽ الصاروخ
 8/3/1102، الخميج، الشارقة

 
 "فيس بوكبـ" األقصى "قبعة تممودية" عمى صفحتهالمسجد  يمبسمستوطن متطرف  
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حذرت مؤسسة فمسطينية مف مالاطر جر المنطقة برمتيا إلى دوامة عنؼ ال  منتصر حمداف: -راـ اهلل 
تحمد عقباىا في ظؿ تصاعد جرائـ المستوطنيف وقادتيـ تجاه المقدسات والمساجد، بما في ذلؾ المس 

 المسجد األقصى المبارؾ. بقدسية
، وأحد المنظميف البارزيف ”الييكؿ“ونشر القيادي المتطرؼ ييودا كميج أحد المرّوجيف ألسطورة بناء 

، تظير فييا قبة الصالرة وقد استبدلت ”فيس بوؾ“القتحامات المسجد األقصى، صورة عمى صفحتو عمى 
 بقبعة يرتدييا المستوطنوف مكتوب عمييا شعارات تممودية.

أّف ىذه التحركات الالبيثة تدّلؿ عمى حجـ المؤامرة التي تحيط ” مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث“وأكدت 
بالمسجد األقصى برمتو وتؤكد أطماع االحتالؿ فيو، كما أنيا تندرج ضمف مسمسؿ التدنيس واالستيداؼ 

 الذي يتعرض لو عمى أيدي االحتالؿ واذرعو المالتمفة.

 8/3/1102، الخميج، الشارقة
 

 الرتكابها  54مجزرة دير ياسين في الذكرى الـ  يستذكرونالفمسطينيون  
فيما ترحـ الفمسطينيوف االثنيف عمى القائد التاريالي عبد القادر الحسيني الذي سقط في معركة : وليد عوض

 ٘ٙيستذكر الشعب الفمسطيني اليـو الثالثاء التاسع مف نيساف )ابريؿ(، الذكرى الػ ٜٛٗٔالقسطؿ عاـ 
لمجزرة دير ياسيف، التي راح ضحيتيا عدد كبير مف أىالي القرية، عقب اليجـو الذي نفذتو الجماعتاف 

 .ٜٗٛٔالصييونيتاف  أرغوف  و شتيرف ، في نيساف )ابريؿ( عاـ 
شييدا قتموا بدـ بارد الالؿ المجزرة، بينما ذكرت  ٖٓٙإلى  ٕٓ٘وحسب المصادر الفمسطينية فأف ما بيف 

 شيداء. ٚٓٔأف العدد لـ يتجاوز  مصادر غربية
 8/3/1102، القدس العربي، لندن

 
 

 يزور القدس الواليات المتحدةفي  الفمسطينيةوفد من الجالية  
زار وفد مف الجالية الفمسطينية في الواليات المتحدة، اليوـ االثنيف، المسجد األقصى، وكنيسة  :القدس

الحسيني، ومفتي القدس محمد الحسيف الوفد عمى ما  القيامة. وأطمع كؿ مف وزير شؤوف القدس عدناف
  يتعرض لو االقصى والقدس مف اعتداءات.

وأكد منسؽ الوفد الدكتور سناف شقديو، التزاـ الوفد برؤية القيادة الفمسطينية، وتمسؾ أبناء الجالية 
اؿ اف الزيارة تيدؼ الى وق الفمسطينية، بمنظمة التحرير الفمسطينية، ممثال شرعيا ووحيدا لمشعب الفمسطيني.

واستعرض  استطالع وبحث آليات العمؿ المشتركة، والمساىمة في تحقيؽ طموحات الشعب الفمسطيني.
شقديو بعض مف المشاريع الممكف تنفيذىا في الوقت الراىف، كالتزاـ الوفد بتقديـ المعدات الالزمة النشاء 

موسع لمشبيبة الفمسطينية المقيمة في الواليات  مالتبر حاسوب في جامعة القدس، والتنسيؽ القامة مؤتمر
 . المتحدة العاـ المقبؿ في مدينة القدس، ودعـ مشاريع االرى قد تقترحيا المؤسسات المقدسية

وكاف الوفد وصؿ فمسطيف قبؿ عدة اياـ، والتقى الرئيس محمود عباس. ويضـ الوفد كال مف عقاب حسف، 
 مي محمد صياـ، والمحامية كاريف بيننغتوف.مستشار محافظ شيكاغو، والناشر واالعال

 8/3/1102، القدس، القدس
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  قتموا تحت التعذيب في المعتقالت اإلسرائيمية فمسطينًياأسيرًا  60"الضمير":  
راـ اهلل: اتيمت مؤسسة حقوقية فمسطينية المحاكـ العسكرية اإلسرائيمية بالتسبب بوفاة أكثر مف سبعيف أسيًرا 

الضاعيـ لظروؼ تحقيؽ فمسطينًيا داالؿ ا لمعتقالت اإلسرائيمية، بسبب ما قالت عنو "تعريضيـ لمتعذيب وا 
 قاسية".

(، ٗ|ٜوقالت مؤسسة "الضمير" لرعاية األسير وحقوؽ اإلنساف، في بياف ليا تمقتو "قدس برس"، الثالثاء )
وسبعيف معتقاًل فمسطينيًا  "إف قرارات وأحكاـ المحكمة العسكرية اإلسرائيمية ىي السبب وراء وفاة قرابة واحد

 في أقبية التحقيؽ جراء تعرضيـ ألساليب التحقيؽ القاسية".
وأوضحت المؤسسة أف ىذه القرارات وفرت غطاًء قانونيًا لجياز المالابرات العامة اإلسرائيمي "الشاباؾ"، 

ي التي حظرت التعذيب مشدًدا عمى أف ذلؾ "يعتبر تنكرًا واضحًا لمقواعد اآلمرة في القانوف الدولي اإلنسان
 مف اتفاقية جنيؼ الرابعة". ٕٖوالمعاممة القاسية والالإنسانية، والتي جرى التأكيد عمييا في المادة 

 8/3/1102قدس برس، 
 
 بشأن القدس سالم دور رئيسي في التوصل ألي اتفاق لهاعّمان سيكون ": القدس العربي" 

اف ستمعب مف مصدر فمسطيني مطمع االثنيف بأف عمّ  القدس العربيجريدة وليد عوض: عممت  -راـ اهلل 
ف إالمصدر ف وحسب .أمريكيةبرعاية  واإلسرائيمييففي المفاوضات المرتقبة بيف الفمسطينييف  فاعالً  دوراً 

في المفاوضات والاصة بشأف ممؼ مدينة القدس  أساسيسيشارؾ في المفاوضات القادمة كطرؼ  األردف
في عماف بيف الرئيس  والمسيحية فييا، وفؽ اتفاؽ وقع مؤالراً  اإلسالمية عمى المقدسات التي بات وصياً 

 محمود عباس والممؾ عبد اهلل الثاني.
ف المفاوضات بشأف ممؼ القدس ستكوف ثالثية بيف أالمصدر الذي فضؿ عدـ الكشؼ عف اسمو ب وأشار

اتفاؽ بشأف  أليسي في التوصؿ اف سيكوف ليا دور رئيعمّ  أف إلىوالفمسطينييف، منوىا  واألردف "إسرائيؿ"
ما تـ التوصؿ التفاؽ سالـ بيف  إذاالقدس وطبيعة الوضع السياسي الذي سيكوف في المدينة المقدسة 

 .واإلسرائيمييفالفمسطينييف 
تحضير  إطارعمى المقدسات بالقدس جاء في  األردنيةف تجديد منظمة التحرير الوصاية أممو المصدر بيو 

لموصوؿ التفاؽ سالـ ينيي الصراع في  واإلسرائيميةشارؾ في المفاوضات الفمسطينية لمعب دور الم األردف
قامةالمنطقة،  وفمسطيف في  األردفقبؿ الشروع في بحث طبيعة العالقات بيف  أوالً الدولة الفمسطينية  وا 
وؿ التفاؽ ما بعد الوص إلىوفمسطيف مؤجؿ  األردفوحسب المصدر فاف االتحاد الكونفدرالي بيف  المستقبؿ.

 سالـ.
 8/3/1102، لندن، القدس العربي

 
 الصمت الدولي حيال قضية األسرى بسجون االحتالل تستنكر األردنيين نقابة المحامين 

استيجنت نقابة المحاميف صمت المجتمع الدولي حياؿ قضية األسرى والمعتقميف في سجوف  :عماف
األسير  إضرابوميسرة أبو حمدية، واستمرار  االحتالؿ الصييوني، واستشياد األسيريف عرفات جرادات

وطالبت النقابة، في بياف أمس، المجتمع الدولي  .ٕٓٙسامر العيساوي عف الطعاـ والذي دالؿ يومو الػ
الفوري وغير المشروط عف  لإلفراجمستعجمة  إجراءاتوالمنظمات العربية العالمية بالتحرؾ الفوري واتالاذ 

والمعتقميف في سجوف االحتالؿ وضماف سالمتيـ الجسدية والصحية،  األسير العيساوي وكافة األسرى
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حالة الممؼ لممحكمة الجنائية الدولية. وأكدت  والتحقيؽ في أسباب استشياد األسيريف جرادات وأبو حمدية وا 
قامة دولتو المستقمة عمى كامؿ التراب الوطني الفمسطيني، منددة  حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره وا 

والممارسات الصييونية التي تحاوؿ فرض سياسة األمر الواقع وحرماف الفمسطينييف مف  اإلجراءاتافة بك
 أدنى حقوقو في الحياة والكرامة اإلنسانية.

 8/3/1102الغد، عّمان، 
 
 يعتصمون أمام الديوان الممكي األردنيينأهالي األسرى  

األردنييف، في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي، أماـ اعتصـ عدد مف أىالي األسرى  :منير عبد الرحمف - عماف
اف، يوـ االثنيف، وذلؾ لممطالبة بتفعيؿ التحرؾ األردني الديواف الممكي األردني، وسط العاصمة األردنية عمّ 

مف أجؿ إطالؽ سراح أبنائيـ. وقاؿ أىالي األسرى إنيـ انتظروا عمى باب الديواف ألكثر مف ساعتيف، دوف 
 في الديواف الستقباليـ أو االستماع لمطالبيـ.أف يالرج أحد موظ

 .أردنياً  مفقوداً  ٜٕىناؾ  أف إلى إضافة أردنياً  ٕ٘تعتقؿ  "إسرائيؿ"ف إفاألسرى حصائية لجنة إوحسب 
 8/3/1102، القدس، القدس

 
 " لمقطاع12وصول قافمة تزويد "غزة  

قافمة التزويد الالاصة بالمستشفى  وصمت إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانوف شمالي القطاع :بتراوكالة 
وقاؿ قائد المستشفى أحمد الجوارنة في غزة إنو "وصمت ضمف قافمة  .ٖٕالميداني العسكري األردني غزة 

التزويد سبع شاحنات تحمؿ أدوية ومستمزمات طبية، وعددا مف األجيزة الطبية واحتياجات الاصة بإدامة 
تفؿ في الثالث والعشريف مف الشير الماضي بدالولو عامو ر إلى أف المستشفى احاوأش عمؿ المستشفى".

 الالامس ووصولو إلى الرقـ مميوف مراجع.
ألؼ  ٖ٘فيصؿ القضاة إف طواقـ المستشفى تعاممت مع أكثر مف  .ومف ناحيتو قاؿ مدير المستشفى د

أمس ليرتفع  مراجع، وقامت بتقديـ جميع الالدمات التشاليصية والعالجية منذ وصوليا إلى قطاع غزة وحتى
إجمالي عدد المراجعيف منذ إقامة المستشفى الميداني العسكري األردني في قطاع غزة ألكثر مف "مميوف 

عممية جراحية ما بيف كبرى  ٕٓٓقامت بإجراء  ٖٕوأشار إلى أف طواقـ غزة  وستة عشر ألؼ" مراجع.
 عممية. ٕٓٓٚٔحتى اليـو إلى ومتوسطة وصغرى، ليرتفع إجمالي عدد العمميات الجراحية منذ إقامتو و 

 8/3/1102الغد، عّمان، 
 
 ممتزم مساعدة الفمسطينيين النازحين من سورية لبنان: وائل أبو فاعور 

وائؿ أبو فاعور، في كممتو الالؿ اجتماع استثنائي لوزراء الالارجية  المبنانية وزير الشؤوف االجتماعيةأكد 
يمتـز سياسة النأي بالنفس،  يةاني تجاه ما يحصؿ في سور الموقؼ المبن"العرب عقد في القاىرة أمس، أف 

يوائيـ وحمايتيـ لبناف ممتـز ". وأكّد أف "لكف النأي ال ينطبؽ عمى إغاثة النازحيف السورييف إلى لبناف وا 
 .ة"مساعدة الفمسطينييف النازحيف مف سوري

 8/3/1102السفير، بيروت،   
 
 ي تطورات القضية الفمسطينيةنهاية الشهر لمبحث ف واشنطنوفد عربي إلى  
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عقػػدت لجنػػة مبػػادرة السػػالـ العربيػػة اجتماعػػًا فػػي الدوحػػة مسػػاء أمػػس برئاسػػة : محمػػد المكػػي أحمػػد -الدوحػػة 
رئيس الوزراء وزير الالارجيػة القطػري الشػيخ حمػد بػف جاسػـ بػف جبػر آؿ ثػاني وبمشػاركة الػرئيس الفمسػطيني 

وفد عربي إلى واشنطف في نيايػة الشػير لمبحػث فػي مػا آلػت لزيارة  "اإلعداد الجيد"محمود عباس، ركز عمى 
 اليو القضية الفمسطينية عمومًا وممؼ المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية الصوصًا.

وقاؿ األميف العاـ لمجامعة العربية نبيؿ العربي، إف الوفد سيكوف برئاسة رئيس المجنة الشيخ حمد بف جاسػـ، 
وأوضػو أف  واألردف وفمسػطيف والمغػرب واألمػيف العػاـ لمجامعػة العربيػة.ويضـ ممثميف مػف مصػر والسػعودية 

تشػػريف الثػػاني العػاـ الماضػػي ويتعمػػؽ بالمنيجيػة لمعالجػػة القضػػية  ٚٔتػػأتي تنفيػػذًا لمػا اتفػػؽ عميػػو فػي "الزيػارة 
 ".الفمسطينية

 8/3/1102الحياة، لندن، 
 
 زةعمى الحدود مع قطاع غلممتفجرات بسيناء  جديدضبط مخزن سري  

ضػػبطت أجيػػزة األمػػف المصػػرية، أمػػس، مالزنػػًا أرضػػيًا سػػريًا لممتفجػػرات بمنطقػػة  محمػػد سػػميـ سػػالـ: -سػػيناء 
وقالػػت  . صػػحراوية جنػػوب شػػرؽ مدينػػة العػػريش عاصػػمة محافظػػة شػػماؿ سػػيناء عمػػى الحػػدود مػػع قطػػاع غػػزة

كامػؿ األجػزاء مصادر أمنية، إنو تـ العثػور داالػؿ المالػزف عمػى مػدفع ىػاوف نصػؼ بوصػة مضػاد لمطػائرات 
سـ  ٖٓلغمًا أرضيًا مضادًا لمدبابات قطر  ٘ٔسـ، و ٘ٔسـ وقطر  ٓٙقذائؼ صاروالية بطوؿ  ٘وسميـ، و
قنابػؿ يدويػة مػدوف عمػى إحػداىا كتائػب القسػاـ، مشػيرًا إلػى أف محتويػات المالػزف  ٗسـ، بجانػب  ٕٓوارتفاع 

 .وب الجبمية إلى سيناءكاممة األجزاء وحديثة الصنع، مرجحا تيريبيا مف ليبيا عبر الدر 
 8/3/1102الخميج، الشارقة، 

 
 حادث رفح من منفذيخمسة جثث  تعرف عمى هوية المصري الشرعيالطب "اليوم السابع":  

كشػػؼ المػػواء سػػامو سػػيؼ اليػػزؿ، مػػدير مركػػز الجميوريػػة لمدراسػػات اإلسػػتراتيجية، أف : كتػػب سػػييؿ محمػػود
 ٗحػػػادث رفػػػو، مشػػػيرًا إلػػػى أنيػػػـ  منفػػػذيمػػػف  تعػػػرؼ عمػػػى ىويػػػات المسػػػة جثػػػث المصػػػري الشػػػرعيالطػػػب 

 مف مرسى مطروح. مصريفمسطينييف، وواحد 
" عمػى قنػاة اليػوـ، أف  اإلعالمػيوأضاؼ اليزؿ، الالؿ مداالمػة ىاتفيػة مػع  عمػرو أديػب ببرنػامج "القػاىرة اليػـو
 ٖ٘ة أف ىنػاؾ حتػى اآلف، مشػيرًا إلػى أف المعمومػات المؤكػد الشرعيالنيابة العسكرية لـ يصميا تقرير الطب 

 فمسطينيا قاموا بالترتيب والتالطيط، موضحًا أنو ليس بالضرورة أف يكونوا ىـ منفذو العممية.
 8/3/1102اليوم السابع، مصر، 

 
 لحركة حماس كرئيس يهنىء مشعل بإعادة انتخابه السوريالمجمس الوطني  

إلسػالمية حمػاس الالػد مشػعؿ ىنػأ المجمػس الػوطني السػوري رئػيس حركػة المقاومػة ا: قدس برس -اسطنبوؿ 
 بإعادة انتالابو كرئيس لمحركة.

فػي اتصػاؿ ىػاتفي مػف جػورج صػبرا  الموقػع اإللكترونػي لممجمػس، وجاءت تمؾ التينئة، بحسب مػا نشػر عمػى
رئػػيس المجمػػس، حيػػث أعػػرب عػػف أممػػو فػػي أف "يسػػاىـ ىػػذا االنتالػػاب فػػي الدمػػة قضػػية الشػػعب الفمسػػطيني 

 وثيقة بيف الشعبيف الثائريف".الشقيؽ، وفي تعزيز العالقات ال
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مػػػف جيتػػػو، أكػػػد مشػػػعؿ دعػػػـ الشػػػعب الفمسػػػطيني الكامػػػؿ لحػػػؽ الشػػػعب السػػػوري واليػػػاره بػػػالتحرر مػػػف "ربقػػػة 
قامة نظاـ ديمقراطي يضمف لمسوريف الحرية والكرامة والسيادة الكاممة عمى بالدىـ".االستبداد  ، وا 

 7/3/1102، قدس برس
 
 "إسرائيل"اعتذار  من رغمبالاهم ماضون في دعو  "مافي مرمرة"ضحايا  

عمػػػى  "إسػػرائيؿ"الناشػػطوف المتضػػػامنوف مػػع القضػػية الفمسػػطينية الػػذيف يقاضػػوف  أكػػداسػػطنبوؿ ػ ا ؼ ب: 
، ٕٓٔٓالتضػامني مػع قطػاع غػزة فػي  األسػطوؿاليجوـ الذي نفذتو بحريتيا عمى سفينة مػافي مرمػرة ضػمف 

 ماضوف في دعواىـ رغـ اعتذار الدولة العبرية. أنيـ
ال نناقش تعويضػات  "إنناوصرح احد الناشطيف الذيف كانوا عمى متف سفينة مافي مرمرة في مؤتمر صحافي 

 ."وال فوائد محتممة بؿ لف نتراجع عف المحاكمة طالما لـ يرفع الحصار عف غزة
ضػػباط  أربعػػةوبنػػاء عمػػى شػػكوى ضػػحايا اليجػػوـ بػػدأت محكمػػة فػػي اسػػطنبوؿ فػػي تشػػريف الثػػاني دعػػوى ضػػد 

الضػباط  أولئػؾعقوبػة السػجف مػدى الحيػاة بحػؽ  إنزاؿ إلىودعا مدعي تركي  .اإلسرائيميف في الجيش سابقي
سػابقا غػػابي اشػكينازي وقائػػدا  اإلسػرائيميالجػػيش  أركػافالمحكمػػة التركيػة وىػـ قائػػد  أمػاـالػذيف رفضػوا المثػػوؿ 

 ستالبارات عاموس يادليف.سالح البحرية والجو سابقا اليعاز الفريد وافيشاي ليفي والقائد السابؽ لال
 8/3/1102القدس العربي، لندن، 

 
 
 
 
 تقدر بثالثة مميارات دوالر " بسبب الهجوم اإللكترونيإسرائيل" خسائرأنونيموس": " 

قالػت مجموعػة القراصػنة العػالمييف "أنونيمػوس" إنيػا تقػدر الالسػائر التػي سػببيا اليجػـو : وكاالت – ٛٗعرب
مميارات دوالر أميركػي، فػي حػيف قالػت إسػرائيؿ إف آثػار  ٖإسرائيمية بنحو  اإللكتروني عمى مؤسسات ومواقع

 اليجوـ كانت محدودة.
وذكػػػرت المجموعػػػة فػػػي حسػػػابيا عمػػػى موقػػػع التواصػػػؿ االجتمػػػاعي "تػػػويتر" أف الحممػػػة التػػػي أطمقػػػت عمييػػػا 

OpIsrael ٖٓآالؼ حسػػػاب تػػػويتر و ٘ألػػؼ حسػػػاب فيسػػػبوؾ و ٓٗألػػػؼ موقػػػع إلكترونػػػي و ٓٓٔ# طالػػت 
 لؼ حساب مصرفي تتبع إلسرائيؿ.أ

 7/3/1102، 37 عرب
 
 عمى "إسرائيل" الهجوم اإللكترونيبمشاركته لتونسي  "هاكر"اعتقال  تنفي الداخمية التونسية 

تونسػي بسػبب مشػاركتو فػي  "ىػاكر"نفت وزارة الداالمية التونسية األنباء التي ترددت حػوؿ اعتقػاؿ : )وكاالت(
ائػػػد محمػػػد عمػػػي العػػػروي النػػػاطؽ الرسػػػمي باسػػػـ الػػػوزارة إف األنبػػػاء عػػػف اعتقػػػاؿ اليجػػـو اإللكترونػػػي، وقػػػاؿ الر 

 ".غير صحيحة"الياكر مرواف الييشري لمتحقيؽ معو 
 8/3/1102الخميج، الشارقة، 

 
 ألف دوالر 111تنفذ برنامجًا إلغاثة الفمسطينيين بمبمغ  اإلماراتي الهالل هيئة 
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نامجػػًا إغاثيػػًا إنسػػانيًا لمفمسػػطينييف المتضػػرريف مػػف سػػوء األحػػواؿ نفػػذت ىيئػػة اليػػالؿ األحمػػر مػػؤالرًا بر )واـ(: 
أثػػػر بشػػػكؿ الػػػذي الجويػػػة التػػػي ضػػػربت معظػػػـ األراضػػػي الفمسػػػطينية قبػػػؿ شػػػيريف، نتيجػػػة لممػػػنالفض الجػػػوي 

 ممحوظ في المدف الشمالية وقطاع غزة.
ات الالزمػة لممتضػرريف ألؼ دوالر كإغاثة عاجمػة لتػوفير االحتياجػ ٕٓٓاعتمدت ىيئة اليالؿ األحمر مبمغ و 

الذيف تعرضوا لظروؼ مناالية قاسية، وقاـ مكتب الييئة في فمسطيف بتوفير مستمزمات اإليواء والالياـ ومواد 
 أسرة. ٕٗٙالنظافة واألغطية الشتوية والفرش والمالدات ومواقد الطبخ واإلضاءة وتقديميا لنحو 

 8/3/1102الخميج الشارقة، 
 
  ضمن وفد برلماني أوروبي الغربية بيين من دخول الضفةمنع نائبين مغر االحتالل ي 

مػػف  ،كانػػا ضػػمف وفػػد برلمػػاني أوروبػػي ،منعػػت السػػمطات اإلسػػرائيمية فجػػر أمػػس نػػائبيف مغػػربييف :)أ ؼ ب(
 دالوؿ األراضي الفمسطينية، لمتوجو إلى راـ اهلل في الضفة الغربية.

المجنة السياسية الفرعية لمشػرؽ األوسػط لمجمػس  نحف وفد برلماني مف"وقاؿ النائب المغربي ميدي بف سعيد 
نقػػـو "، مضػػيفًا "جنسػػية مالتمفػػة، وبرئاسػػة الفرنسػػية جوزيػػت دوريػػو ٘ٔشالصػػًا مػػف  ٛٔأوروبػػا، ويتػػألؼ مػػف 

وأوضػو النائػب  ."بميمة في األردف واألراضي الفمسطينية حيث سنقدـ تقريرًا عف الوضػع فػي الشػرؽ األوسػط
في عماف، والتقينا بالممؾ عبد اهلل الثاني ووزراء أردنييف، وزرنػا ماليمػات الجئػيف لقد أنجزنا ميمتنا "المغربي 

عندما وصمنا إلى الحدود بيف األردف واألراضي الفمسطينية، سمحت السػمطات "، مشيرًا إلى أنو ")فمسطينييف(
لمكػوف مػف شالصػيف اإلسرائيمية بدالوؿ أعضاء الوفػد، لكنيػا منعتنػا نحػف الوفػد البرلمػاني المغربػي حصػرًا، وا

 ."أنا وزميمي عمي الشكاؼ، مف دوف أف تقدـ أي تفسيرات
 8/3/1102السفير، بيروت، 

 
 بدواء إسرائيمي "مهّرب" المرضى األطفال مئاتالجزائر: حقن  

قدس برس: كشؼ تحقيؽ أمني جزائري حقف مئات المرضى، جميـ مف األطفاؿ، بػدواء إسػرائيمي،  -الجزائر 
قيقػػات جاريػػة لمعرفػػة كيفيػػة تسػػرب الػػدواء إلػػى المشػػافي الجزائريػػة، فػػي حػػيف تػػـ وضػػع مػػف مشػػيًرا إلػػى أف التح

 تناوؿ الدواء تحت المراقبة الطبية.
داريػػة تجػػري ٖٕٔٓ/ٗ/ٛوأشػػارت صػػحيفة الشػػروؽ الجزائريػػة فػػي عػػددىا يػػـو االثنػػيف  ، أف تحقيقػػات أمنيػػة وا 

إلػػػى أنػػػو تػػػـ حقػػػف مرضػػػى مػػػف  قػػػات األوليػػػةلمعرفػػػة كيفيػػػة وصػػػوؿ الػػػدواء إلػػػى الجزائػػػر، حيػػػث أشػػػارت التحقي
" موجػػو إلػػى المصػػابيف ٛٓمالتمػػؼ األعمػػار، غػػالبيتيـ مػػف األطفػػاؿ، بػػدواء يصػػطمو عمػػى تسػػميتو بػػػ"فاكتور 

 بداء تالثر الدـ أو ما يعرؼ بػ"الييموفيميا".
 7/3/1102، قدس برس

 
 العراق يحتج عمى دخول منتجات إسرائيمية إلى أراضيه عبر األردن 

كشػػفت كتػػب رسػػمية أف العػػراؽ قػػدـ مػػؤالرا احتجاجػػا رسػػميا لػػألردف عمػػى دالػػوؿ : عمػػاف – الربيحػػات عبػػد اهلل
 منتجات إسرائيمية إلى العراؽ عبر األردف.

وحسػػب كتػػاب رسػػمي عراقػػي حصػػمت "الغػػد" عمػػى نسػػالة منػػو، فقػػد احػػتج رئػػيس وزراء العػػراؽ نػػوري المػػالكي، 
وطمب تعميـ رسمي  جات إسرائيمية إلى بالده عبر األردف.الالؿ زيارتو األاليرة إلى المممكة، عمى دالوؿ منت
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مػػف الجيػػات المعنيػػة بتصػػدير الالضػػار والفاكيػػة "بػػالعمـ بعػػدـ موافقػػة الجانػػب العراقػػي عمػػى إدالػػاؿ منتجػػات 
وتضمف الكتاب أيضا ضرورة اطالع كؿ شاحنة تمر عبػر الحػدود  زراعية غير أردنية والصوصا إسرائيمية".

 عمى التعميـ.العراقية  - األردنية
 8/3/1102الغد، عمان، 

 
 وفمسطين "إسرائيل"كيري: السالم ممكن بين جون  

، فػي اليػػـو ]أمس[جػػوف كيػري االثنػػيف األميركػيقػاؿ وزيػػر الالارجيػة ": الحيػػاة" –راـ اهلل  - الدوحػة – الناصػرة
الػػػػالؿ تمبيػػػػة  بػػػػيف الطػػػػرفيف مػػػػف "ممكػػػػف"السػػػػالـ  إفالفمسػػػػطينية،  واألراضػػػػي إلسػػػػرائيؿالثػػػػاني مػػػػف زيارتػػػػو 

 ."دولة إلىتطمعات الفمسطينييف "و إلسرائيؿ" األمنيةاالحتياجات "
 إسػػرائيؿتمبيػػة احتياجػػات  بإمكاننػػاكػػاف  "إذافػػي القػػدس الغربيػػة:  األميركيػػةمػػوظفي القنصػػمية  أمػػاـوقػػاؿ كيػػري 

ذا، وىػػػي حقيقيػػػة، األمنيػػػة ة، فسػػػيمكننا دولػػػة، وىػػػي حقيقيػػػ إلػػػىتمبيػػػة تطمعػػػات الفمسػػػطينييف  بإمكاننػػػاكػػػاف  وا 
 ."السالـ إقامةوضع يكوف مف الممكف فيو  إلىالوصوؿ 

ذكػػػػرى ضػػػػحايا  إحيػػػػاءالكبػػػػار فػػػػي مراسػػػػـ  اإلسػػػػرائيمييف المسػػػػئوليفمػػػػع  ]أمس[وشػػػػارؾ كيػػػػري صػػػػباح االثنػػػػيف
فػػي القػػدس الغربيػػة، ثػػـ  األميركيػػةالمحرقػػة، ثػػـ التقػػى رئػػيس الحكومػػة الفمسػػطينية سػػالـ فيػػاض فػػي القنصػػمية 

 شيموف بيريز. ائيمياإلسر الرئيس 
 8/3/1102الحياة، لندن، 

 
 ساعة 37ردًا إسرائيميًا حول إطالق سراح العيساوي خالل  ينتظروروبي األ  اإلتحاد 

"معػػػػا": قػػػػاؿ يورسػػػػفاف وينكػػػػؿ المالػػػػتص بالشػػػػؤوف السياسػػػػية بمقػػػػر المفوضػػػػية  - "األيػػػػاـ" -القػػػػدس، راـ اهلل 
 ٛٗوروبػػي بانتظػػار رد مػػف الجانػػب اإلسػػرائيمي الػػالؿ الػػػ األوروبيػػة فػػي مدينػػة القػػدس، أمػػس، إف االتحػػاد األ

سػػػػاعة القادمػػػػة، حػػػػوؿ مطالبيػػػػا بشػػػػأف األسػػػػرى المضػػػػربيف عػػػػف الطعػػػػاـ، الاصػػػػة األسػػػػير المقدسػػػػي سػػػػامر 
جاء ذلؾ الالؿ اعتصاـ أماـ مقر المفوضية األوروبية نظمو نادي األسير في القػدس، شػارؾ فيػو  العيساوي.

سػػػالمية وممثمػػػػوف عػػػػف المؤسسػػػات العاممػػػػة فػػػػي القػػػدس، وعػػػػدد مػػػػف أىػػػالي األسػػػػرى، وعائمػػػػة  قػػػوى وطنيػػػػة وا 
 العيساوي.

 8/3/1102األيام، رام اهلل، 
 
 الدولة الفمسطينية لقيام االستيطان لم يبق أراض   فمسطين ويؤكد أن يزور وفد أوروبي 

، االثنػػيف]أمس[اعتبػػر وفػد برلمػاني أوروبػي، زار فمسػطيف يػـو  :محمػد ابػو الػريش -راـ اهلل القػدس دوت كػـو 
 أف "االستيطاف لـ يبؽ أرضا لمفمسطينييف إلقامة دولتيـ".

وقالػػت عضػػو مجمػػس الشػػيوخ الفرنسػػي ورئػػيس لجنػػة الشػػرؽ األوسػػط فػػي الجمعيػػة البرلمانيػػة األوروبيػػة جوزيػػو 
 .لتقػػوـ عمييػػا الدولػػة الفمسػػػطينية بفعػػؿ البنػػاء االسػػتيطاني المسػػػتمر" أراضدورييػػو إنػػو "عمميػػا لػػـ تعػػػد ىنػػاؾ 

 . "حجـ االستيطاف رأيت أفيكوف حؿ الدولتيف في الطر بعد  أف أالشىبدأت "وأضافت: 
لفمسػطيف اطمػع مػف الالليػا عمػى ظػروؼ شػعبنا  األوروبيػةجاء ذلػؾ الػالؿ زيػارة لوفػد مػف الجمعيػة البرلمانيػة 

 في ظؿ االحتالؿ وتواصؿ االستيطاف.
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 ٗٔشالصػػا مػػف  ٜٔ، واف الوفػػد الزائػػر ضػػـ وبيػػةأور دولػػة  ٚٗتضػػـ  األوروبيػػةالجمعيػػة البرلمانيػػة  أفيػػذكر 
 دولة أوروبية.

 8/3/1102القدس، القدس، 
 
 تعترف بدولة فمسطين غواتيماال 

، حكومػػة غواتيمػػاال اعترافيػػا بدولػػة فمسػػطيف. وبػػذلؾ يصػػبو عػػدد الػػدوؿ التػػي أمػػسأعمنػػت  :وفػػا –نيويػػورؾ 
دائمة لدولػة فمسػطيف لػدى األمػـ المتحػدة فػي وقد تسممت البعثة المراقبة ال دولة. ٖٖٔاعترفت بدولة فمسطيف 

نيويورؾ مف البعثة الدائمة لجميورية غواتيماال لدى األمـ المتحدة رسالة موجية مف وزير الارجية غواتيماال، 
 فيرناندو كاريرا كاسترو، إلى وزير الارجية دولة فمسطيف، رياض المالكي، حوؿ ىذا الموضوع.
 8/3/1102الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 غزةقطاع فتح مكاتبها ب إعادةاألونروا تقرر  وكالة 

، إعػادة فػتو جميػع ]أمس[قررت وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف "أونروا"، مساء االثنػيف :القدس دوت كوـ-غزة
مراكز توزيع المواد الغذائية والشؤوف االجتماعيػة فػي قطػاع غػزة بعػد حصػوليا عمػى مػا قالػت إنيػا "ضػمانات 

 ة موظفييا".وتطمينات بسالم
وأوضػػو بيػػاف لالونػػروا أنػػو "بنػػاء عمػػى التطمينػػات التػػي تمقتيػػا األونػػروا فػػي غػػزة مػػف جيػػات محميػػة عػػدة، فقػػد 

[قررت الوكالة إعادة فتو مكاتبيا المنتشرة في أنحاء القطاع ابتداء مف يـو غد الثالثاء"  .]اليـو
 8/3/1102القدس، القدس، 

 
 ازدياد ظاهرة "العداء لميهود"يحّذر من  أوروباكبير الحاخامات في  

حػذر رئػيس مجمػس الحاالامػات الييػود فػي أوروبػا بنحػاس غولدشػتايف مػف قدس بػرس:  -الناصرة )فمسطيف( 
االرتفاع الذي يسجؿ عمى عدد الحوادث "المعادية لمييود" في فرنسا عمى وجو الالصوص، وقاؿ "إف النازييف 

 ا"، عمى حد تعبيره. الجدد في المجر واليوناف يرفعوف رؤوسيـ مجددً 
وقاؿ الحاالاـ غولدشتايف "إف الػدوؿ األوروبيػة تمتػـز جانػب الصػمت حيػاؿ مظػاىر الالسػامية"، داعًيػا رؤسػاء 
االتحاد األوروبي وزعماء الدوؿ األعضاء في االتحاد إلى "حماية الييود في أوروبا والقضػاء عمػى الالسػامية 

االامػات أوروبػا، لإلذاعػة العبريػة اليػـو االثنػيف ]أمػس[، إلػى بمنتيى الحـز والصرامة". وأشار رئيس مجمػس ح
أف "المحػػاوالت لسػػف قػػوانيف ضػػد الالتػػاف الييػػودي وضػػد المحػػـ الحػػراـ أدت إلػػى انتػػزاع صػػبغة الشػػرعية عػػف 

 الييود وعف دولة إسرائيؿ"، حسب قولو.
 7/3/1102، قدس برس

 
 !!"إسرائيل".. والحرب الجديدة ضد اإللكترونيالجهاد  

 زي حمدد.غا
تمؾ بالفعؿ ىزيمة إضافية ونوعيػة لػػ)إسرائيؿ(!! صػحيو أنيػا معركػة لػـ تجػرح جنػدًيا ولػـ تالتطػؼ مسػتوطًنا، 

 ولـ تدمر دبابة، لكنيا انتزعت أحشاء )إسرائيؿ( وشوشت قدرتيا الذىنية والعقمية.
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يػػػا تمسػػػع المحتمػػػيف إنيػػػا نػػػوع مػػػف المعػػػارؾ "الطريفػػػة " ذات النكيػػػة المميػػػزة. صػػػحيو أنيػػػا حػػػرب "بػػػاردة " لكن
وتشعرىـ بضعفيـ وعزلتيـ, وتشجع مف باعدت بو األقطار والحدود الجغرافية مف ألبانيػا وحتػى أندونيسػيا أف 

 يساىـ بالحرب عمى االحتالؿ.
لـ تعد عمميات الحرب اإللكترونية مجرد عمميات عشػوائية تػتـ بػدافع الفضػوؿ، بػؿ أصػبحت عمميػة مالططػة 

الوسائؿ والبػرامج لمػدالوؿ إلػى األنظمػة اإللكترونيػة وسػرقة محتوياتيػا، مثممػا ومتالصصة، تعتمد عمى أحدث 
 حدث في الواليات المتحدة عندما تعطمت أجيزة الكمبيوتر بمكتب وزير الدفاع األمريكي.

األعػػواـ القادمػػة ستشػػيد مزيػػًدا مػػف عمميػػات القرصػػنة اإللكترونيػػة التػػي تميػػد الشػػتعاؿ سػػباؽ حربػػي إلكترونيػػة 
يتزعـ ىذا المجاؿ ومف يكوف الرائد فيو، وكؿ المعطيات تشير إلى بداية حرب باردة إلكترونية بيف حوؿ: مف 

بيف « حرب عبر اإلنترنت»الواليات المتحدة والصيف، بؿ إف وزير الدفاع األمريكي قد صرح بضرورة تفادي 
 الصيف وأمريكا!

ميػػا رغػػـ تفوقيػػا اإللكترونػػي عمػػى )إسػػرائيؿ( تالضػػع لحػػرب مػػف نػػوع جديػػد, حػػرب مػػف الصػػعب أف تقػػؼ أما
أغمب دوؿ منطقة الشػرؽ األوسػط.. حػرب تمثػؿ إضػافة نوعيػة لنوعيػة الحػرب التػي تعػري االحػتالؿ وتكشػؼ 
سػػوأتو وتزيػػؿ القنػػاع عػػف وجيػػو القبػػيو. ىنػػاؾ حػػرب الصػػواريخ، وحػػرب المقاومػػة الشػػعبية، وحػػرب المالحقػػة 

قوافػػؿ التضػػامنية وحػػرب دبموماسػػية ضػػدىا فػػي المحافػػؿ القانونيػػة، وحػػرب عػػزؿ )إسػػرائيؿ( دوليػػا مػػف الػػالؿ ال
 الدولية.

لقػد جػػاس أبطػػاؿ المقاومػػة, أولػػي البػػأس اإللكترونػػي الشػػديد, الػالؿ الػػديار, وتبػػروا مػػا عمػػوا تتبيػػرا, وتنقمػػوا بػػيف 
مؤسسات الحكومة والجيش والشرطة والموساد وسوؽ األوراؽ المالية, وتغمغموا إلى ما بعد الجػدار العنصػري, 

تجاوزوا مناطؽ الحظر العسكري, ومروا مف أماـ الحػواجز المنصػوبة, والتفػوا عمػى كمػائف الجػيش المنتشػرة, و 
وموىوا عمى األقمار الصناعية و"الزنانات", وضربوا )إسرائيؿ( المسيجة باألسوار والجدراف واألسالؾ الشائكة 

 في الالاصرة !!
طيف والقدس وغزة والعيساوي عمى كػؿ شػارع وبيػت ومؤسسػة ىؤالء أبطاؿ المقاومة اإللكترونية كتبوا اسـ فمس

حكومية.. لقد دالمت إلييـ فمسطيف عنوة وبقوة الياكرز. إنو إبداع مذىؿ وعقمية فذة وجيػد اسػتثنائي ومعركػة 
 منظمة ذات مستوى عاؿ مف التالطيط والتنفيذ.

صمو الجيوش العربية وضػربت لقد زحفت جيوش "الياكرز" وأتتيـ مف حيث لـ يحتسبوا, ووصمت إلى ما لـ ت
 ضربتيا الكبيرة في الدماغ اإلسرائيمي.

نحػػف اليػػوـ أمػػاـ حػػرب مػػف نػػوع جديػػد, أىػػػـ معالميػػا إنيػػا جمعػػت العػػرب والعجػػـ والمسػػمميف فػػي أوؿ حػػػرب 
شمولية ضد )إسرائيؿ(.. حرب جمعت الفمسطينييف والسعودييف واأللبػاف واألندونيسػييف والمغاربػة والجزائػرييف 

 ييف ضد دولة االحتالؿ.والعراق
إف الشعارات التي اقتحمت المواقع اإللكترونية اإلسرائيمية قوية في العبارة والداللة.. عبارات تقوؿ " إذا كانت 
لديكـ أسمحة فممفمسطينييف عقػوؿ إلكترونيػة فػذة.. نحػف نسػمع صػراخ غػزة.. االرجػوا أييػا القتمػة.. لػـ يعػد لكػـ 

 مكاف عمى الالارطة..
ذلؾ أنؾ تستطيع أف تسمع القرآف الكريـ مف موقع الشرطة اإلسرائيمية, وبإمكانؾ أف تتفرج عمى واألدىى مف 

صػػور األسػػير العيسػػاوي عمػػى موقػػع الموسػػاد, وأف تتمتػػع بصػػور المقػػاوميف عمػػى موقػػع الشػػاباؾ, وأف تتجػػوؿ 
 بيف صور الحرب األاليرة عمى غزة عمى موقع الحكومة اإلسرائيمية.
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وؿ بػػػيف ىػػػؤالء األبطػػػاؿ الضػػػاغطيف عمػػػى زنػػػاد الكمبيػػػوتر أف يحولػػػوا )إسػػػرائيؿ( إلػػػى " لػػػـ يعػػػد اليػػػـو مػػػا يحػػػ
أضػػحوكة " أو مسػػػالرة, وأف تجعػػػؿ مػػػف ىػػذه الدولػػػة "القويػػػة" نمػػػرا عمػػى ورؽ!! ىػػػذا بفضػػػؿ الجيػػػود الموحػػػدة, 

 فكيؼ لو كانت الفصائؿ موحدة, وكيؼ لو كانت الجيوش العربية موحدة ؟؟؟
ؤمنة أو محصنة, فال ىي قػادرة عمػى حمايػة نفسػيا مػف الصػواريخ بالقبػة الحديديػة.. لـ تعد )إسرائيؿ( اليوـ م

وال عمػػى تحصػػيف نفسػػيا مػػف قػػوة اإلعػػالـ الفمسػػطيني الػػذي كشػػؼ عورتيػػا وىمجيتيػػا, ولػػـ يعػػد بإمكانيػػا أف 
شػعبية تحمي مواقعيا العسكرية واألمنية مف "الجيػاد" اإللكترونػي.. ولػـ تسػتطع أيضػا أف تتصػدى لممقاومػة ال

 دولة وقفت تصوت لفمسطيف في األمـ المتحدة. ٖٓٔفي بمعيف وباب الشمس.. ولـ تتحمؿ غصة تأييد 
ذ تػأذف ربػؾ ليبعػثف  رغـ جرائميا وضحاياىا الكثيرة فإنيا دائما تالسر!! إنيا سنة اهلل التي كتبيا في قرآنو " وا 

 يا وفجورىا وعتوىا وبما كسبت أيدييا !!عمييـ إلى يـو القيامة مف يسوميـ سوء العذاب ".. إنو بسبب كذب
صػػػحيو أف )إسػػػرائيؿ( اغتالػػػت المئػػػات منػػػا بالصػػػواريخ المبرمجػػػة إلكترونيػػػا، ودكػػػت بيوتنػػػا بالقنابػػػؿ الموجيػػػة 
إلكترونيػػا, وىػػي مػػف الػػدوؿ المتطػػورة جػػدا فػػي مجػػاؿ الصػػناعات اإللكترونيػػة, لكػػف ىػػذا لػػـ يمنػػع مػػف االتػػراؽ 

بقاء جيشيا ومؤسستيا األمنية في حالة ذىوؿ وارتباؾ."قبتيا" اإللكترونية وتشويش عمم  يا وا 
لػػـ تعػػد )إسػػرائيؿ( "البعبػػع "الػػذي يػػزرع الالػػوؼ فينػػا وال فػػي أمتنػػا.. وصػػار بإمكػػاف طفػػؿ صػػغير )مثػػؿ فػػارس 
عودة( أف يقؼ أماـ دبابة الميركافاة الضالمة.. وبإمكاف األسير العيساوي أف يصمد أماـ جبروت السػجاف.. 

المزلزلػة وتػرد عمييػا. لػـ يعػد ىنػاؾ مػا يحمػي ىػذه الدولػة المارقػة  ٙٔأف تتحمؿ ضػربات اإلؼ وبإمكاف غزة 
 مف فتى في جاكرتا أو فتاة في المغرب أو شيخ في كوسوفا..

إف ىؤالء الذيف حرموا متعة ونعمػة المقاومػة والتصػدي لالحػتالؿ بسػبب البعػد الجغرافػي لػـ يستسػمموا , وبػاتوا 
 روف في الصالر ليكونوا إلى جانب أبناء فمسطيف.ينقبوف في األرض ويحف

يقولػػوف إنػػو "جيػػد متواضػػع " لكػػف نحػػف نقػػوؿ ليػػـ إنػػو عمػػؿ عظػػيـ.. عمػػؿ أسػػطوري أف تنقشػػوا اسػػـ فمسػػطيف 
عمػػى مسػػاحات لػػـ نسػػتطع الوصػػوؿ الييػػا. إذا كانػػت الصػػواريخ قػػد ضػػربت أطنػػاب تػػؿ أبيػػب وعسػػقالف فػػأنتـ 

 قار الكذب والتضميؿ واإلفساد والتحريض.أطمقتـ صواريالكـ اإللكترونية لتدمر م
نحػػف بحاجػػة إلػػى أف نواجػػو ىػػذا االحػػتالؿ بكػػؿ أوراؽ القػػوة. مػػف الغبػػاء أف نقػػوؿ إف ىنػػاؾ ورقػػة واحػػدة فقػػط. 
ىنػػاؾ الكثيػػر مػػف الاليػػارات والوسػػائؿ التػػي تػػدعـ حقنػػا فػػي حريتنػػا واسػػتقاللنا وتضػػعؼ عػػدونا وتظيػػره ضػػعيفا 

مػػف وسػػيمة ميمػػا صػػغرت, فالبعوضػػة تػػدمي مقمػػة األسػػد, ومعظػػـ النػػار مػػف  ىػػزيال صػػاغرا. ال ينبغػػي التقميػػؿ
 مستصغر الشرر.

ما أجمؿ أف يصطؼ المفنا عشرات اآلالؼ مف جنود المقاومة اإللكترونية يضجوف باسػـ فمسػطيف وينشػروف 
 صورة القدس ومعالميا في كؿ مكاف.

مػػف االتػػراؽ  OXOMARنفسػػو قبػػؿ عػػدة أشػػير نجػػو مػػواطف سػػعودي فػػي التاسػػعة عشػػرة مػػف عمػػره يسػػمي 
مواقػػع إلكترونيػػة تالػػّص أفػػرادًا ومصػػارؼ، والحصػػوؿ عمػػى معمومػػات تتعمػػؽ بعشػػرات آالؼ بطاقػػات االئتمػػاف 

، وقاـ بنشرىا عمى المأل ما يمّكف أي شالص مف شراء ما يريد عمى اإلنترنػت باسػتالداـ ”إسرائيمييف”العائدة لػ
 تمؾ البطاقات.

( أف الشػػاب السػعودي المػذكور حػػاوؿ االتػراؽ مواقػػع ٕٕٔٓ/ٔ/ٚٔ” )يػديعوت أحرنػوت“كمػا كشػفت صػػحيفة 
دارات حكوميػػػػة. أضػػػػافت ” إسػػػػرائيمية“إلكترونيػػػػة  حساسػػػػة، بمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ مواقػػػػع عػػػػدة لبنػػػػى تحتيػػػػة ووزارات وا 

الصحيفة أف الشاب أكد أنو قػاـ بػذلؾ انتقامػًا مػف )إسػرائيؿ( عمػى أعمػاؿ القتػؿ واالعتػداء عمػى الفمسػطينييف، 
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الحافػػػؿ “كانػػػت محفّػػػزة لػػػو ليقػػػوـ بمػػػا قػػػاـ بػػػو، إلػػػى جانػػػب تػػػاريخ )إسػػػرائيؿ(  ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓزة وأف حػػػرب غػػػ
 ”.قريبة وأريد أف أبدأ بإنيائيا في عالـ اإلنترنت” إسرائيؿ“باإلبادات الجماعية، وأف نياية 

 تحية ليؤالء أبطاؿ الجياد اإللكتروني ..
بة إلكترونيػة؟ وىػؿ يمكػف شػف ىجػـو المصػالحة سؤاؿ ساذج قفز إلى ذىني: ىؿ يمكػف ىزيمػة االنقسػاـ بضػر 

 اإللكترونية وعمؿ االتراؽ في حالة الجمود القائمة؟؟
 7/3/1102، فمسطين أون الين

 
 قحام االردن في المفاوضاتإ 

 العربي رأي القدس
يبدو اف المفاوضات التي يسعى وزيػر الالارجيػة االمريكػي جػوف كيػري الػى احيائيػا بػيف الجػانبيف الفمسػطيني 

السػػػرائيمي بػػػدأت تػػػدالؿ مراحػػػؿ جديػػػة تػػػوحي بػػػاف ىنػػػاؾ مشػػػروعا جػػػرى اعػػػداده بشػػػكؿ محكػػػـ فػػػي الغػػػرؼ وا
 االمريكية المغمقة.

 ىناؾ تطوراف رئيسياف يؤكداف ىذه الحقيقة ال بد مف التوقؼ عندىما بتمعف:
ارؾ فػػي اي   االوؿ: تسػريب اوسػاط فمسػػطينية انبػاء ليػذه الصػػحيفة تقػوؿ اف المممكػة االردنيػػة الياشػمية ستشػ

مفاوضػػػات مقبمػػػة حػػػوؿ القػػػدس المحتمػػػة وبعػػػض القضػػػايا االالػػػرى، بعػػػد توقيػػػع اتفػػػاؽ بػػػيف عاىميػػػا والػػػرئيس 
 الفمسطيني محمود عباس باعطائيا الوصاية الكاممة عمى المقدسات االسالمية.

المفاوضػات    الثاني: تمميو تسيبي ليفني وزيرة العدؿ في حكومػة بنيػاميف نتنيػاىو االسػرائيمية ومسػؤولة ممػؼ
 الى استعدادىا لمتراجع عف الشرط الذي وضعو نتنياىو باف يعترؼ الفمسطينيوف بييودية دولة اسرائيؿ.

ايجاد دور لالردف في مفاوضات السالـ الفمسطينية االردنية ىو تطور جديد ومفاج ، فقد جػرت العػادة ومنػذ 
وف مشػػاركة اي طػػرؼ ثالػػث، فمػػا الػػذي اف بػػدأت قبػػؿ عشػػريف عامػػا، اف تكػػوف ىػػذه المفاوضػػات ثنائيػػة، ود
 تغير، وما ىي الطبالة الجديدة التي تستدعي حدوث ىذا التغيير؟

ىناؾ انباء تتردد بشكؿ متسارع حوؿ ارتكاز مشروع التسوية الجديػد عمػى ايجػاد صػيغة لعػودة االوضػاع الػى 
عود الضفة الغربيػة لػالردف ، اي اف تٜٚٙٔما كانت عميو قبؿ االحتالؿ االسرائيمي في حزيراف )يونيو( عاـ 

 في اطار كونفيدرالي شكمي واف يعود قطاع غزة لمحكـ االداري المصري.
الطػػرؼ الفمسػػطيني، والػػرئيس محمػػود عبػػاس عمػػى وجػػو الالصػػوص، يتكػػتـ عمػػى المشػػروع المػػذكور، ويبقػػي 

اتفػػاؽ الوصػػاية  جميػػع اوراقػػو قريبػػة الػػى صػػدره، ومثممػػا فاجأنػػا بالػػذىاب الػػى العاصػػمة االردنيػػة عمػػاف وتوقيػػع
االردنية عمى االماكف االسالمية المقدسة، يمكػف اف يفاجئنػا بتوقيػع اتفػاؽ سػالـ مػع االسػرائيمييف دوف العػودة 

 الى اي مرجعية فمسطينية.
مػػف الواضػػو اف الػػرئيس عبػػاس اقػػر بفشػػمو فػػي التوصػػؿ الػػى حػػؿ الػػدولتيف، وقيػػاـ الدولػػة الفمسػػطينية المسػػتقمة 

عامػا وفػؽ اتفػاؽ اوسػمو الػذي تفػاوض عميػو فػي العاصػمة  ٘ٔوف قػد تجسػدت قبػؿ التي مف المفتػرض اف تكػ
النرويجية. وافضؿ تعبير عف ىذا الفشؿ ىو اقحامو االردف في المفاوضػات والقفػز الػى مشػروع الكونفيدراليػة 

 قبؿ تحقيؽ شرطيا االبرز وىو تحرير االرض الفمسطينية وقياـ الدولة المستقمة فوقيا.
مسطينية داالؿ االراضػي المحتمػة والارجيػا، وحركػة فػتو عمػى وجػو الالصػوص، كميػا مطالبػة اف الفعاليات الف

تتحرؾ لمضغط عمى السػمطة ورئيسػيا لمصػارحتيا بػاالمر وكشػؼ مػا ىػو موضػع بحػث، واالسػس التػي سػيتـ 
 عمى اساسيا استئناؼ المفاوضات، وتفاصيؿ المشروع االمريكي الجديد.
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لسػمطات والقػوؿ بػاف كػؿ مػا يػتـ التوصػؿ اليػو مػف اتفاقػات سػيعرض عميػو الشعب الفمسطيني ىو اساس كؿ ا
 في استفتاء عاـ، ىو قوؿ مضمؿ، فنحف نعمـ جيدا كيؼ يتـ التزوير سواء المباشر منو او غير المباشر.

 8/3/1102، القدس العربي، لندن
 
 مستقبل حركة حماس بعد إعادة انتخاب مشعل تحالفات متغيرة: 

 يفد. نادية سعد الد
جرت انتالابػات رئػيس وأعضػاء المكتػب السياسػي لحركػة المقاومػة اإلسػالمية "حمػاس"،الالؿ اجتمػاع مجمػس 
قميمػي ودولػي غيػر مسػبوؽ، وتحػديات  شورى الحركة، الذي عقد في القاىرة مػؤالرا، وسػط اىتمػاـ فمسػطيني وا 

يا أمػاـ قيػادة الحركػة فػي داالمية والارجية، دالؿ بعضيا في حساب التقدير االنتالابي، بينما تطؿ أالرى برأس
 المرحمة المقبمة.

االنتالابات، التي أنجزت لممّرة األولى، في ظػؿ أجػواء الحػراؾ الثػوري العربػي، والمتغيػرات الجاريػة بالمنطقػة، 
لـ تسفر نتائجيا عف جديد عمى المسػتوى القيػادي، عمػى األقػؿ، حيػث كانػت المؤشػرات المسػبقة تػرجو إعػادة 

ًا لممكتػػب السياسػػي لمحركػػة ألربػػع سػػنوات قادمػػة، بػػرغـ إعػػالف عػػدـ ترشػػحو لواليػػة انتالػػاب الالػػد مشػػعؿ رئيسػػ
قميميػػػة دفعػػػت باتجػػػاه تراجعػػػو عػػػف القػػػرار، بينمػػػا وقػػػع التجديػػػد فػػػي  جديػػػدة.إال أف ضػػػغوطًا داالميػػػة وعربيػػػة وا 

 عضوية المكتب السياسي بانتالاب أعضاء جدد والروج آالريف مف صفوفو.
ذا كانت إعادة انتالاب مشعؿ ت شػي، فػي أحػد تجمياتػو، بغمبػة تيػار االعتػداؿ "الحمػائـ" عمػى تيػار "الصػقور" وا 

المتشػػدد داالػػؿ الحركػػة، غػػداة الالفػػات حػػادة طفػػت عمػػى سػػطحيا أاليػػرا، وأبػػرزت الطابػػًا متمػػايزًا بػػيف قيػػادتي 
اإلسػػػرائيمي، وقػػػارب موقفيػػػا مػػػف  –الػػػداالؿ والالػػػارج، مػػػّس رؤيتيػػػا االسػػػتراتيجية تجػػػاه إدارة الصػػػراع العربػػػي 

الثورات العربية، والتفاعالت المرتبطة بيا، ودالؿ في صمب نظرتيا لممصػالحة الفمسػطينية، التػي فجػّرت أحػد 
اتفاقاتيػػا مػػواطف التبػػايف، ممػػا تسػػبب فػػي تأجيػػؿ اجتمػػاع حمػػاس أكثػػر مػػف مػػّرة، إلػػى جانػػب حسػػابات داالميػػة 

، فإنػو يرسػـ معػالـ الطػى الحركػة والارجية أيضًا، فإف ذلؾ كمو بقدر مػا ألقػى بظاللػو عمػى نتيجػة االنتالابػات
لممرحمػػػػة المقبمػػػػة، ويالمػػػػؽ أنماطػػػػًا مغػػػػػايرة مػػػػف التحػػػػديات والفػػػػرص أماميػػػػػا، تتنقػػػػؿ بػػػػيف ممفػػػػات المصػػػػػالحة 
والمفاوضػػػات والعالقػػػات اإلقميميػػػة والدوليػػػة، إزاء مسػػػار تحػػػولي بػػػديناميات متغيػػػرة لػػػـ تسػػػتقر مالمحيػػػا فػػػي 

حتمػػة مرشػػحة لمتصػػعيد، فػػي ظػػؿ حكومػػة إسػػرائيمية يمينيػػة المنطقػػة بعػػْد، وأوضػػاع متػػدىورة فػػي األراضػػي الم
 استيطانية متطرفة.

 
 دورة حماس الجديدة

قميمػػػي ودولػػػي غيػػػر مسػػػبوؽ، منػػػذ  حظيػػػت االنتالابػػػات الداالميػػػة األاليػػػرة لحركػػػة حمػػػاس باىتمػػػاـ فمسػػػطيني وا 
ة بالمنطقػة، ووزف ، وذلؾ بفعؿ حساسية المرحمة، وحالة المتغيرات اإلقميميػة الجاريػٜٚٛٔانطالقتيا في عاـ 

الحركػػة المحمػػي واإلقميمػػي، واالىتمػػاـ الػػدولي بػػدورىا السياسػػي المفتػػرض عمػػى المػػدى المنظػػور، مقابػػؿ سػػعي 
األاليػػرة لتعزيػػز االعتػػراؼ بيػػا العبػػًا ميمػػًا فػػي المشػػيد السياسػػي العربػػي، ومكونػػًا مػػؤثرًا فػػي الحقػػؿ الػػوطني 

ثقػؿ انتالػابي إسػالمي حػاكـ فػي كػؿ مػف مصػر وتػونس  الفمسطيني، عمى وقع مػا أفرزتػو الثػورات العربيػة مػف
ف ظمػػػت لػػػو القيػػػادة(، وليبيػػػا )بطريقػػػة مالتمفػػػة(، ممػػػا أذكػػػى أنماطػػػًا مغػػػايرة مػػػف  )بالشػػػراكة مػػػع قػػػوى أالػػػرى وا 
رىاصػًا، فػي مفاعيػؿ الالطػاب، ونطػاؽ  التحديات والفػرص غيػر مسػبوقة، أماميػا، عبَّػرت عػف نفسػيا، تػأثيرًا وا 
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لػػداالمي، وفػػي محػػددات التعػػاطي معيػػا، مثممػػا أوجػػد مناالػػًا حركيِّػػا وعالئقيِّػػا أكثػػر الحػػراؾ الالػػارجي والوضػػع ا
 رحابًة وتنوعًا وانفتاحًا بالنسبة ليا.

ووسػػػط تمػػػؾ األجػػػواء المغػػػايرة لمسػػػابؽ، عقػػػد مجمػػػس الشػػػورى، الػػػذي يعػػػّد أعمػػػى سػػػمطة فػػػي الحركػػػة، وبمثابػػػة 
اء المكتب السياسي، بينما كانت المؤشرات والدالئؿ برلمانيا العاـ، اجتماعو مؤالرا في القاىرة، الالتيار أعض

تتجػػو منػػذ فتػػرة لتجديػػد رئاسػػة مشػػعؿ لممكتػػب السياسػػي، بػػرغـ إعالنػػو فػػي وقػػت سػػابؽ عػػف نيتػػو عػػدـ الترشػػو 
لرئاسػػة الحركػػة مجػػددًا، ولكػػف الضػػغوط الداالميػػة مػػف أعضػػاء الحركػػة، وكػػذلؾ الالارجيػػة، السػػيما مػػف مصػػر 

 اجعو عف القرار، واالستمرار في منصبو.وقطر وتركيا، دفعت باتجاه تر 
وقد تأجّؿ البّت في موضوع االنتالابات الداالمية لمحركة أكثر مف مّرة، ألسباب تعزوىا الحركة إلى الترتيبػات 
الداالمية، واألوضاع الالاصة بالضفة الغربية وفي المنطقة. إال أنو ال يمكف ىنا إسقاط تػأثير الالالفػات التػي 

حركػػة، منػػذ الطػػاب مشػػعؿ فػػي حفػػؿ توقيػػع اتفػػاؽ المصػػالحة فػػي القػػاىرة، فػػي أيػػار تراكمػػت بػػيف صػػفوؼ ال
، عند إعطائو المجاؿ لممفاوضات مع االحتالؿ لمدة عاـ، واألالذ بدولة فمسطينية عمػى حػدود ٕٔٔٓ)مايو( 
، ومػػػف ثػػػـ القبػػػوؿ بالمقاومػػػة الشػػػعبية، "بػػػدوف إسػػػقاط المقاومػػػة المسػػػمحة حقِّػػػا مشػػػروًعا لمشػػػعب ٜٚٙٔعػػػاـ 

 فمسطيني لمناىضة االحتالؿ".ال
وقػػد تفػػاقـ الالػػالؼ غػػداة توقيػػع اتفػػاؽ الدوحػػة بػػيف الػػرئيس محمػػود عبػػاس ومشػػعؿ برعايػػة قطريػػة فػػي شػػباط 

، إذ اعترضػػت عميػػو بعػػض قيػػادات الػػداالؿ، معتبػػرًة أف مشػػعؿ لػػـ يحصػػؿ عمػػى تفػػويض مػػف ٕٕٔٓ)فبرايػػر( 
ا الشؽ المتعمػؽ بقيػادة عبػاس لحكومػة التوافػؽ.إال الحركة لتوقيعو، وأعمنت رفضيا لما جاء في بنوده، ال سيم

أف تمتُّع "حماس" بالتماسؾ التنظيمي، وآلية صنع القرار، سمو ليا باجتياز تنافس الرؤى الداالمية، مما جعؿ 
نمػػا عػػػدَّىا  اآلراء المفسِّػػرة لمواقفيػػػا األاليػػرة تسػػػتبعد حػػدوث "تحػػػوؿ فػػي اسػػػتراتيجية الحركػػة إلدارة الصػػػراع"، وا 

ُـّ عػػف قػػراءة واقعيػػة لممعطيػػات، وتوازنػػات القػػوى الدوليػػة"، لػػـ يمػػس ثوابػػت الحركػػة باعتمػػاد "الطاًبػػا  مرحميِّػػا يػػن
 المقاومة المسمحة لتحرير كامؿ فمسطيف، وعدـ االعتراؼ بالكياف اإلسرائيمي.

غالبيػة  وقد ألقى ذلؾ بظاللو عمى مسار العممية االنتالابية األاليرة، بػدوف أف تػؤثر فػي نتيجتيػا، حيػث يعتقػد
أعضػػاء الحركػػة بػػأف مشػػعؿ األنسػػب فػػي ىػػذه المرحمػػة أمامػػالمتغيرات الجاريػػة فػػي المنطقػػة، ووضػػع الحركػػة 
الحرج، في ظؿ ما يتمتع بو مف شالصية معتدلة، ونمط تفكير، ومنيج قيػادة تنسػجـ مػع المتغيػرات اإلقميميػة 

مػي والػدولي، فضػاًل عمػا يمتمكػو مػف والدولية، وشبكة عالقات واسعة مع أطراؼ ميمة عمػى المسػتوييف اإلقمي
كاريزما قيادية قادرة عمى حسـ الكثير مف القضايا التي تحتاج لممعالجة، السيما ممؼ المصػالحة، الػذي وعػد 
بػػااللتزاـ بيػػا، وتجسػػيدىا عمميػػًا إلنيػػاء االنقسػػاـ، وتحقيػػؽ الوحػػدة الوطنيػػة.ومف شػػأف التجديػػد لمشػػعؿ تعزيػػز 

س الذي سيعكس نفسو في لغػة وماىيػة التعػاطي مػع الممفػات الشػائكة التػي المحور المعتدؿ داالؿ حركة حما
 تواجو الحركة، وسيعزز مف مكانتيا عمى المستوييف العربي واإلقميمي، ومف عالقتيا عمى المستوى الدولي.

 
 التحديات المطروحة

نتالػػابي األاليػػر، رغػػـ مػػا حممتػػو ثػػورات التغييػػر مػػف دعػػـ وتأييػػد لحركػػة "حمػػاس"، انعكػػس فػػي اسػػتحقاقيا اال
السيما بعد صعود اإلالواف المسمميف إلى الحكـ في مصر، كما في تونس، وتحقيؽ اإلسالمييف ثقاًل انتالابيِّا 
قميميِّػػا، ومسػػاحة  فػػي بمػػداف مجػػاورة، كمػػا فػػي الػػيمف والمغػػرب، بمػػا أكسػػب الحركػػة فضػػاًء اسػػتراتيجيِّا عربيِّػػا وا 

لمرجعية ضد االحتالؿ، وسنًدا قويِّا لتعزيػز االعتػراؼ بيػا العًبػا تحرؾ رحبة،ومجااًل فسيًحا الجترار أصوليا ا
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ميمِّا في المشيد السياسي العربػي، ومكونػًا مػؤثرًا فػي الحقػؿ الػوطني الفمسػطيني، فإنيػا، أيضػًا، جػّرت تبعػات 
 ثقيمة ستشكؿ أبرز التحديات التي ستجابو حماس في المرحمة القادمة.

كالية القائمة في العالقة مع مصر، والتي تظير فػي تػدمير األنفػاؽ، فػي ويقؼ في مقدمة تمؾ التحديات اإلش
عالميػة مصػرية ضػالمة، تصػؿ  ظؿ الحصار المفروض عمى قطاع غزة، وتعرض "حماس" لحممة سياسػية وا 
حد إلػى توجيػو االتيػاـ بمسػئوليتيا عػف اعتػداءات أو جػرائـ تصػب فػي سػياؽ مسػاعدة اإلالػواف المسػمميف فػي 

عسػػكري، ومسػػاعدة الػػرئيس مرسػػي وجماعتػػو. وقػػد سػػعت حمػػاس إلػػى معالجػػة التػػوتر مصػػر ضػػد المجمػػس ال
العالئقػػي بػػيف غػػزة والقػػاىرة، مػػف الػػالؿ لقػػاء رئػػيس الحكومػػة المقالػػة، إسػػماعيؿ ىنيػػة، مػػع مػػدير المالػػابرات 
المصػػػرية، رأفػػػت شػػػحاتة، األسػػػبوع الماضػػػي فػػػي القػػػاىرة لمناقشػػػة "التزامػػػات االحػػػتالؿ بشػػػأف اتفػػػاؽ التيدئػػػة، 

ضرورة تنفيذىا، وممؼ العالقات الثنائية بيف مصر وغػزة، وتفنيػد االتيامػات الموجيػة لحمػاس بشػأف جريمػة و 
 رفو التي قتمفييا الجنود المصريوف عمى الحدود"، بحسب تصريو الحركة.

حب فيما المقت التفاعالت المرتبطة بالثورات العربية والتغيرات الجارية بالمنطقة تحديات أمػاـ الحركػة، ستنسػ
عمى عالقاتيا اإلقميمية والدولية في المرحمة القادمة، حيث أدى إغالؽ مكتب الحركػة فػي دمشػؽ، ومغادرتيػا 
الػػػػبالد صػػػػوب دوؿ عربيػػػػة مالتمفػػػػة، وانتقػػػػاؿ مركػػػػز قيادتيػػػػا إلػػػػى قطػػػػر ومصػػػػر، إلػػػػى تػػػػوتر العالقػػػػة بػػػػإيراف، 

هلل" لصػػالو االقتػػراب مػػف وضعضػػعة دعميػػا، بمػػا أبعػػدىا عػػف "المحػػور الشػػيعي" إليػػراف، وسػػوريا، و"حػػزب ا
 مصر، والسعودية، وتركيا، لكنيا تغيرات تحالفية محفوفة بالمآزؽ.

فرغـ تقديـ قطر الدعـ المالي لحكومة "حماس" في غزة، بيدؼ تشجيعيا عمى االبتعػاد عػف طيػراف، إال أنيػا 
ا القمػة العربيػة األاليػرة قد تقمصو أو توقفو، إذا أفشمت اتفاؽ المصالحة، في ظؿ الػدعوة القطريػة التػي أطمقتيػ

فػػي الدوحػػة لعقػػد قمػػة عربيػػة مصػػغرة فػػي القػػاىرة لممصػػالحة، ورغػػـ االتيػػار مشػػعؿ قطػػر مكاًنػػا مؤقتًػػا إلقامتػػو، 
لكنػػو يعمػػـ أف أبوابيػػا لػػف تفػػتو كميِّػػا، إال إذا ارتػػدت الحركػػة ثوًبػػا سياسػػيِّا، وطرحػػت موقفًػػا جديػػًدا يػػتالءـ مػػع 

 التطورات التي تشيدىا المنطقة.
المقابػػؿ، لػػـ تتحسػػف عالقػػة "حمػػاس" بالسػػعودية لدرجػػة تضػػمف االستعاضػػة عػػف المعونػػة اإليرانيػػة، عػػدا  فػػي

شكوؾ حموؿ تركيا مكانيا، رغـ اآلماؿ المعمقة عمى ذلؾ، فيما سػتجد "حمػاس" نفسػيا فػي مػأزؽ، إذا طالبتيػا 
لطرحيػػػا مجػػػددًا أساسػػػًا  (، فػػػي ظػػػؿ الحػػػراؾ العربػػػي الػػػراىفٕٕٓٓالريػػػاض بتبنػػػي مبادرتيػػػا العربيػػػة لمسػػػالـ )

 اإلسرائيمية، بما سيضعيا عمى المحؾ. –الستئناؼ المفاوضات الفمسطينية 
زاء جيػػود الواليػػات المتحػػدة الحاليػػة إلحيػػاء العمميػػة السػػممية، غػػداة زيػػارة الػػرئيس األمريكػػي، بػػاراؾ أوبامػػا،  وا 

ًا لممنطقة بجولة ثانية في أقؿ مف لألراضي المحتمة الشير الماضي، وزيارة وزير الارجيتو، جوف كيري، حالي
شير، والتي ستعقبيا جوالت مكوكية بيف الطرفيف الفمسطيني واإلسرائيمي مف أجؿ استكشاؼ سبؿ فتو مسار 
سياسي، فإف حركة "حماس" ستجد نفسيا أماـ تحد أكبر حياؿ التعامؿ مع الممؼ التفاوضي، ضػمف إشػكالية 

قاربػػػة المرونػػػة، و"التكيػػػؼ التكتيكػػػي"، اآلالػػػذ بالمرحميػػػة ومتغيػػػرات تتنقػػػؿ بػػػيف متالزمػػػة المحػػػدد العقائػػػدي، وم
المحظة، دوف المّس بثوابت بنيتيا األيديولوجية الصمبة، أي بيف مرجعية الحركة التي تحكـ موقفيا مف رفض 
الصمو مع الكياف الصييوني، وعدـ االعتػراؼ بشػرعيتو المزعومػة، وبػيف متطمبػات المرحمػة الراىنػة، فػي ظػؿ 

دالاليا عنصػرًا تأيي د بعض الدوؿ الغربية لفكرة نسج العالقات مع حماس مف أجؿ دمجيا بالعممية السممية، وا 
فػػاعاًل فػػي إرىاصػػات المسػػار التحػػولي المعتمػػؿ فػػي المنطقػػة، والػػذي لػػـ تتبمػػور مالمحػػو وقواعػػده بعػػْد، مقابػػؿ 

 في النظاـ السياسي الفمسطيني.سعي الحركة لالعتراؼ بشرعيتيا عربيًا ودوليًا وقبوليا طرًفا أساسيًا 
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اإلسػرائيمي، عمػى وقػع  –غربػي لتسػوية الصػراع العربػي  -وتبرز ديناميات ذلؾ النيج فػي ظػؿ حػراؾ أمريكػي
المتغيػػرات الجاريػػة فػػي المنطقػػة، بمػػا يتطمػػب، بالنسػػبة ليػػا، اعتػػداال أكبػػر مػػف "حمػػاس"، حتػػى تقبػػؿ كالعػػب 

نييف، مرىونػػًا بقبوليػػا شػػروط المجنػػة الدوليػػة الرباعيػػة، ومػػا رئيسػػي فمسػػطيني، أو حتػػى كقيػػادة جديػػدة لمفمسػػطي
 تتضمنو مف االعتراؼ بالكياف اإلسرائيمي، وباالتفاقيات الموقعة معو، وبنبذ ما تسميو "اإلرىاب".

إال أف اعتماد "حماس" جانب االعتداؿ المطموب غربيًا يضعيا في مأزؽ. فرغـ تمسكيا بالثوابػت، فػإف تقػديـ 
مجانيػػة، والسػػعي إلػػى ضػػمانات دوليػػة لمقبػػوؿ بيػػا طرفػػًا سياسػػيًا، قػػد يقودانيػػا إلػػى طريػػؽ الطػػر، التطمينػػات ال

ويقّوضػػاف مصػػداقيتيا، ويسػػمالانيا عػػف المقاومػػة التػػي تتبناىػػا نيجػػًا، وتجسػػدىا عمميػػًا بوصػػفيا أّس وجودىػػا، 
صػػػفية القضػػػية وقػػػواـ مرجعيتيػػػا، مقابػػػؿ "مكاسػػػب" آنيػػػة سػػػتقود إلػػػى الرضػػػوخ لتسػػػوية منقوصػػػة تيػػػدؼ إلػػػى ت

سػػػػقاط حػػػػؽ عػػػػودة الالجئػػػػيف إلػػػػى ديػػػػارىـ وأراضػػػػييـ التػػػػي ُىجػػػػروا منيػػػػا قّسػػػػرًا بفعػػػػؿ العػػػػدواف  الفمسػػػػطينية، وا 
 .ٜٚٙٔو ٜٛٗٔالصييوني عامي 

ذا كانػػت زيػػارة أوبامػػا، والجيػػود األمريكيػػة الالحقػػة السػػتئناؼ المفاوضػػات بػػدوف الطػػة سياسػػية واضػػحة، قػػد  وا 
اسػتكماؿ الطػوات المسػعى األممػي، الػذي نالػت فمسػطيف بموجبػو صػفة "دولػة أجمتا المصالحة، وجمدتا مؤقتًا 

تشريف الثاني )نوفمبر( الماضي، فإف ممؼ المصالحة يعّد مف  ٜٕمراقب" غير عضو في األمـ المتحدة في 
أكثػػػر الممفػػػات إلحاحػػػًا أمػػػاـ حركتػػػي حمػػػاس وفػػػتو معػػػًا، ألجػػػؿ إنيػػػاء االنقسػػػاـ، بعيػػػدًا عػػػف االرتيػػػاف بػػػاإلدارة 

 مريكية المنحازة إلى الكياف اإلسرائيمي، وتدالؿ أطراؼ الارجية في الساحة الفمسطينية.األ
الالصػػػة القػػػوؿ: تشػػػيد "حمػػػاس"، مػػػا بعػػػد إعػػػادة انتالػػػاب مشػػػعؿ، تحػػػديات ناجمػػػة عػػػف التفػػػاعالت المرتبطػػػة 

لالػروج، لػيس بالثورات العربية، والمتغيرات الجارية بالمنطقة. غير أف معالجتيا، والتصدي لتبعاتيا مف أجؿ ا
نمػا مػف المػأزؽ الفمسػطيني العػاـ، ال يتأتيػاف إال بإنيػاء االنقسػاـ، وتحقيػؽ  مف مأزقيا، أو مأزؽ "فتو" فقػط، وا 

 الوحدة الوطنية، وفؽ استراتيجية موحدة، وشراكة حقيقية.
 8/3/1102، مجمة السياسة الدولية

 
 حماس.. بين مرونة الخارج وتطرف الداخل 

 طالؿ عوكؿ
يمة عمى بداية رحمة االنتالابات الداالمية في حركة حمػاس، الالتيػار مجػالس الشػورى والمكاتػب بعد أشير طو 

السياسػػية التػػي يعموىػػا مجمػػس الشػػػورى العػػاـ، والمكتػػب السياسػػي لمحركػػػة، اسػػتقرت األوضػػاع عمػػى انتالػػػاب 
 مكتب سياسي جديد، وتـ التجديد لوالية الامسة لالالد مشعؿ كرئيس لممكتب السياسي.

رة التي استغرقتيا عممية االنتالابػات وفػؽ النظػاـ الػداالمي لمحركػة، ال يعػود فقػط إلػى تنػوع واالػتالؼ طوؿ الفت
نما تضاؼ إلييػا  ظروؼ أقاليميا بيف الداالؿ الفمسطيني، وبيف الالارج، األمر الذي يفرض آليات مالتمفة.. وا 

العامػة التػي يتوجػب عمػى الحركػة أف جممة التفاعالت الداالمية التي رافقت تمؾ الفتػرة، لتحديػد معػالـ السياسػة 
 تتبناىا، في ضوء مستجدات الوضع اإلقميمي والعربي والفمسطيني.

ذا كانػػت الحركػػة لػػـ تنشػػر أيػػة وثػػائؽ تتعمػػؽ برؤيتيػػا السياسػػة العامػػة، فػػإف المػػراقبيف ذىبػػوا لتفسػػير سػػموؾ  وا 
سياسػػي، الػػذي كػاف أعمػػف فػػي الحركػة الػػالؿ المرحمػة المقبمػػة، مػػف الػالؿ الموقػػؼ مػػف االتيػار رئػػيس مكتبيػا ال

 وقت سابؽ أنو لف يترشو لوالية أالرى.
مف دوف الكثير مف التفاصيؿ، يقاؿ إف النظاـ الداالمي لمحركػة ال يتػيو لمشػعؿ تجديػد واليتػو، غيػر أف األىػـ 
مف ذلؾ ىو جممة التغيرات التي وقعت عمػى السػاحة الفمسػطينية، وأدت إلػى سػيطرة الحركػة عمػى قطػاع غػزة 
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جربتيػػا الالاصػػة، وعمػػى السػػاحة اإلقميميػػة حيػػث تفكػػؾ محػػور الممانعػػة، والػػروج الحركػػة مػػف سػػوريا، وبنػػاء ت
 وتراجع عالقاتيا بإيراف، وظيور مصر اإلالوانية كمركز وحميؼ أساسي وكبير.

قبؿ فوز اإلالواف في االنتالابات التشريعية والرئاسية في مصر، وفي ظػؿ وجػود محػور الممانعػة، الػذي كػاف 
المالي والتسػميحي لمحركػة، كانػت أرجحيػة ثقػؿ القػرار لمالػارج، لكػف مػع وقػوع كػؿ ىػذه التغيػرات،  يضخ الدعـ

وترسػػخ تجربػػة الحركػػة فػػي القطػػاع، وتزايػػد قػػدرتيا عمػػى الحصػػوؿ عمػػى األمػػواؿ واألسػػمحة، بػػدأت الكفػػة تميػػؿ 
 حيا فيو أو فشميا.لصالو القيادة في الداالؿ، الصوصًا في قطاع غزة، الذي يعتمد مستقبؿ الحركة عمى نجا

عمى أف التغيير الجوىري في مصر، وفي الدوؿ العربية التي اندلعت فييا حركػات التغييػر، وحممػت اإلالػواف 
إلى سدة الحكـ، أو حققوا فييا نجاحات، فرضت مرة أالرى، الالد مشػعؿ وقيػادة الالػارج، كطػرؼ مػدعـو مػف 

 رع الفمسطيني لحركة اإلالواف المسمميف العالمية.قبؿ قيادة اإلالواف الارج فمسطيف، باعتبار حركة حماس الف
ىذا يعني أف مشعؿ لـ يكف زاىدًا فػي المسػؤولية، ولػـ يكػف إعػالف رغبتػو عػدـ تجديػد ترشػحو لرئاسػة المكتػب 
نمػػا طبيعػػة التباينػػات داالػػؿ حمػػاس، والتػػي كانػػت تعكػػس  السياسػػي، سػػببو االلتػػزاـ بالنظػػاـ الػػداالمي لمحركػػة، وا 

مػػع التغييػرات الالارجيػػة. وعمػى نحػػو أو آالػر، كػػاف المراقبػوف ينظػػروف إلػى تػػولي الالػػد طبيعػة تفاعػػؿ الحركػة 
مشعؿ لرئاسة المكتب السياسي مف جديد أو عدمو، عمى أنو ينطوي عمػى مؤشػر قػوي بشػأف مػدى مرونػة أو 

 تطرؼ سياسة حماس في قادـ السنوات.
الالؿ مرحمة التفاعالت بشأف المصالحة تمؾ االعتقادات، استندت إلى جممة المواقؼ التي عبر عنيا مشعؿ 

، إنػو ٕٔٔٓالفمسطينية، فيو القائؿ مف عمى المنبر االحتفالي بتوقيػع اتفػاؽ المصػالحة فػي القػاىرة فػي مػايو 
سػػيعطي السػػالـ فرصػػة، وىػػو الػػذي وقػػع عمػػى "إعػػالف الدوحػػة" الػػذي يتػػولى بموجبػػو الػػرئيس محمػػود عبػػاس 

ة، وىػو الػذي يشػدد أكثػر مػف غيػره مػف قيػادات حمػاس عمػى الطػورة رئاسة حكومػة الكفػاءات الوطنيػة المسػتقم
 االنقساـ، وضرورة استعادة الوحدة الوطنية.

لقد جوبيت مواقفػو باعتراضػات وانتقػادات عمنيػة مػف قبػؿ بعػض قيػاديي الحركػة فػي قطػاع غػزة، األمػر الػذي 
في مواقفيا. فػي الحقيقػة فػإف  تسبب لمحركة وقيادتيا ببعض الحرج، وأعطى انطباعًا بأف الحركة غير موحدة

الالد مشعؿ يمتمؾ رؤية بعيدة المدى، لدور ومستقبؿ حركة حماس التي ال يزايد عميو أحد فييا بشأف االلتزاـ 
نجاح تجربتيا، ودفعيا نحو تسّيد القرار الفمسطيني.  بحمايتيا، وا 

عيـ، وفػػػي أف فػػي حػػػديث الػػاص لػػػـ ينشػػر، كػػػاف مشػػعؿ يتسػػػاءؿ عػػػف حػػؽ العػػػرب فػػي أف يكػػػوف ليػػـ مشػػػرو 
سػرائيؿ، وسػعي كػؿ  يناضموا مف أجؿ توسيع مصالحيـ وأدوارىـ، الصوصًا في ظؿ طموحات إيراف وتركيا وا 
منيػػا وراء مصػػالحيا ونفوذىػػا فػػي المنطقػػة. وذلػػؾ يشػػير إلػػى أف مشػػعؿ يتطمػػع لمعػػب دور فاعػػؿ وقػػوي، نحػػو 

واسعًا أمػاـ حركػة اإلالػواف المسػمميف، بمورة مثؿ ىذا المشروع، الصوصًا أف آفاؽ الحراؾ العربي تفتو مجااًل 
 لكي يفرضوا برنامجيـ ومشروعيـ.

أمػػا بالنسػػبة لموضػػع الفمسػػطيني، فػػإف مػػا رشػػو حتػػى اآلف بصػػورة متنػػاثرة، يشػػير إلػػى أف مشػػعؿ يعتمػػد الػػط 
تحقيؽ أىداؼ ومصالو وبرنامج الحركػة، مػف داالػؿ النظػاـ السياسػي الفمسػطيني، ولػذلؾ فإنػو يبػدي اسػتعدادًا 

 متعاطي مع ممؼ المصالحة الفمسطينية.أفضؿ ل
حتى اآلف ال نعمـ ما إذا كاف مشعؿ يحمؿ رؤية أالرى بشأف تجربة الحركة في قطػاع غػزة، إزاء موضػوعات 
الشراكة والحريات العامة، الصوصػًا بعػد أف الػرج النػاس فػي غػزة عمػى نحػو غيػر مسػبوؽ، احتفػااًل بانطالقػة 

ع مػػف ينػػاير الماضػػي، وكػػاف ذلػػؾ تعبيػػرًا عػػف احتجػػاج جمػػاىيري عمػػى حركػػة فػػتو والثػػورة الفمسػػطينية فػػي الرابػػ
 السياسات الداالمية لحماس، أكثر مما ىو تعبير عف دعـ لحركة فتو.



 
 
 

 

 

           32ص                                    1713العدد:                8/3/1102الثالثاء  التاريخ:

إف االتيار الالد مشػعؿ مجػددًا لرئاسػة المكتػب السياسػي لحمػاس، وتركيبػة المكتػب ذاتػو، تعطػي انطباعػًا بػأف 
ات اإلقميمية والعربيػة والفمسػطينية، وأنيػا بصػدد االنتقػاؿ أكثػر الحركة تتجو لمتعامؿ بمرونة أكبر مع المستجد

 فأكثر لمعمؿ في مربع السياسة.
لكف مثؿ ىذه االنطباعات ينبغي فحصيا في مالتبر الحياة العممية، عبر تجربة حماس وحكومتيا فػي قطػاع 

ي، ونحػو المزيػد مػف غػزة، والتػي تشػير المعطيػات العمميػة إلػى أنيػا تمضػي بسػرعة نحػو أسػممة المجتمػع الغػز 
 الالطوات والقوانيف المقيدة لمحريات.

 8/3/1102، البيان، دبي
 
 
 الحرب اإلسرائيمية القادمة ضد لبنان.. ال ضد سوريا 

 ماجد الّشيخ
لطالمػا اعتمػػد اإلسػرائيميوف نظريػػات أمػػف الاصػة واسػػتثنائية، يضػػاعفوف مػف المبالغػػة فييػػا، وعمػى الػػدواـ كػػاف 

عتمػده أجيػزة الكيػاف اإلسػرائيمي العسػكرية واالسػتالبارية، وليػذا بػات بػديييا أف يطمػؽ ىذا ديدف مػا اعتمدتػو وت
مسػػؤولوف كبػػار فػػي جػػيش اإلحػػتالؿ، تمػػؾ الصػػرالات التحذيريػػة مػػف إمكػػاف نشػػوب مواجيػػة غيػػر مسػػبوقة مػػع 

يػة حزب اهلل، وذلؾ عمى المفية الوضع المتأـز في سورية. ومػؤالرا درجػت الصػحؼ اإلسػرائيمية ومواقػع إعالم
عمى االنترنت، ونقال عف محافؿ عسكرية رفيعة، قوليا إف الوضع األمني عمػى الجبيػة الشػمالية متػأـز جػدا، 

، يتجػػو نحػػو االنسػػحاؽ ٕٙٓٓوالػػردع الػػذي تحقػػؽ مػػع حػػزب اهلل، وبػػثمف فػػادح فػػي حػػرب لبنػػاف الثانيػػة عػػاـ 
التػػي يريػػدىا، وحػػيف تفػػتو أبػػواب  بشػػكؿ كبيػػر. كمػػا أشػػارت إلػػى أف حػػزب اهلل يعػػود إلػػى المعبػػة، ولديػػو الػػذرائع

مالػػػازف جػػػيش الػػػرئيس السػػػوري بشػػػار األسػػػد )لألسػػػمحة الكيميائيػػػة والبيولوجيػػػة( لكػػػؿ مػػػف يرغػػػب، فسػػػيكوف، 
 بحسبيا، الحزب في مقدمة الصؼ األوؿ، لتمقي ىذه األسمحة.

 مواجية مغايرة
تظير لإلسػرائيمييف أنيػا مغػايرة وباإلضافة إلى ذلؾ، يجري التحذير مف أف المواجية المقبمة مع حػزب اهلل، سػ

جػػًدا لمػػا شػػاىدوه مػػع قطػػاع غػػزة الػػالؿ العػػدواف األاليػػر، وأنيػػا سػػتكوف أسػػوأ بكثيػػر مػػف أْف تقػػاس، مشػػيرة إلػػى 
عينات مما يمكف أْف يحصؿ في الجانب اإلسرائيمي: توقؼ العمؿ في مطار المد الدولي، وىذا ينسحب أيضا 

ركػػػة السػػػفف منيػػػا والييػػػا، وقيمػػػة التػػػأميف عمػػػى البضػػػائع والسػػػفف بالنسػػػبة لممػػػوان  البحريػػػة، حيػػػث سػػػتتوقؼ ح
ستصؿ إلى السماء، ما يعني أف أي سفينة لف تدالؿ أو تالرج مف ميناء حيفا وميناء أسدود في الجنوب، أما 
في ما يتعمؽ بالمواجية العسكرية نفسيا، فيشار إلى أنو لف يكفي لمنع كؿ ذلػؾ أي قصػؼ جػوي قػد يقػوـ بػو 

 إلسرائيمي، بما يشمؿ أيًضا الحماية التي تؤمنيا منظومات القبة الحديدية.سالح الجو ا
ذ يجري التذكير بأف المواجية األاليرة في قطاع غزة، لـ تشيد تدالاًل بريا مػف قبػؿ جػيش االحػتالؿ، إال أف  وا 

وقػع أْف األمر غير مشابو مع ما ىو الوضع في الشماؿ عمى الحدود مع لبناف، ذلؾ أف كميػة الصػواريخ المت
تتساقط عمى العمؽ اإلسرائيمي، إضافة إلى مداىا ونوعيتيا، ُتحتـ عمى قادة جيش االحتالؿ التالطيط لعمميػة 

 برية واسعة في موازاة القصؼ والمناورة الجوية.
ليػػذا واسػػتباقًا لمػػا تتوقعػػو دوائػػر صػػنع القػػرار فػػي إسػػرائيؿ، مػػف تفكػػؾ لبنيػػة الجػػيش السػػوري، وتػػوزع اسػػمحتو 

ألراضي المبنانية؛ وتحديدا لدى حزب اهلل، ىناؾ عممية تغيير في استعدادات الجيش اإلسػرائيمي، الاصة في ا
لممواجيػػة القادمػػة، مػػع األالػػذ باالعتبػػار حصػػوؿ الحػػزب عمػػى أسػػمحة غيػػر تقميديػػة مػػف دمشػػؽ، مثػػؿ السػػالح 
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" األربعػاء الكيماوي، وصواريخ أرض جو، وأيضا مواجيػة طػائرات بػدوف طيػار. وقػد كشػفت صػحيفة "ىػآرتس
(، النقاب عف أف جيش االحتالؿ اإلسػرائيمي حػّوؿ قريػة المغػار الفمسػطينية، فػي الجميػؿ األسػفؿ، إلػى ٖ/ٕٚ)

مسػػرح لمتػػدرب عمػػى المواجيػػة القادمػػة مػػع حػػزب اهلل، الفتػػة إلػػى أف الجػػيش دفػػع بالػػدبابات والعتػػاد العسػػكري 
و، إف القريػػة شػػبيية جػػدا بػػالقرى المبنانيػػة فػػي الثقيػػؿ والجنػػود إلػػى القريػػة، ولكػػؿ مػػف سػػأؿ عػػف السػػبب، قيػػؿ لػػ

 الجنوب.
وفي العاـ األالير، وعقب تغير الوضع في سورية، قررت القيادة العامة لجيش االحتالؿ، إعادة توزيػع قواتيػا 

ألؼ جنػدي سػوري ُقتمػوا فػي  ٖٔعمى الجبية الشمالية، ذلؾ أنو، بحسب المصادر األمنية في تؿ أبيب، فإف 
ألفػػػا عػػػف الجػػػيش السػػػوري، بينمػػػا نقمػػػت عػػػف رئػػػيس شػػػعبة  ٓٗرة فػػػي الدولػػػة، فػػػي حػػػيف انشػػػؽ المعػػػارؾ الػػػدائ

االستالبارات العسكرية )أماف(، الجنراؿ أفيؼ كوالافي قولو إف سالح المشاة السوري تفكؾ، الجاىزية ضعيفة 
وحػػزب اهلل جػػدا وأيضػػا تفكػػؾ مػػف الناحيػػة النفسػػية، مػػف العتػػاد وحتػػى الجنػػود. عػػالوة عمػػى أف كػػال مػػف إيػػراف 

دالال إلػى مػا أسػماه بػالقفص الػذىبي، الػذي منحيمػا إيػاه الػرئيس األسػد، ويقومػاف بالحصػوؿ عمػى منظومػات 
أرض، الفتػػا إلػػى أنيمػػا تفيمػػاف أف مصػػير األسػػد قػػد  -الػػدفاع الجػػوي، صػػواريخ أرض بحػػر، صػػواريخ أرض

 ُحسـ، وأنيما تستعداف لميوـ الذي يمي سقوطو.
اإلسػػرائيمي باالسػػتعداد، وذلػػؾ بتغييػػر الميػػاـ المنوطػػة فػػي قسػػـ كبيػػر مػػف وحداتػػو بمػػوازاة ذلػػؾ، يقػػـو الجػػيش 

القتالية، ليجري تأىيميا لمجبية المبنانية، وبحسب قائد إحدى الوحدات، بات عناصرىا يسمعوف ألوؿ مرة بأف 
دبابات، أمػا العدو ىو حزب اهلل في لبناف، حيث أنيـ كانوا يقوموف بالتدرب عمى ىجوـ بري واسع بواسطة ال

الميمػػػػة الجديػػػػدة التػػػػي يتػػػػدربوف عمييػػػػا؛ فيػػػػي كيفيػػػػة مواجيػػػػة الصػػػػواريخ المضػػػػادة لمػػػػدبابات، والتػػػػي بحسػػػػب 
المعمومات المتوفرة لدى االستالبارات اإلسرائيمية، يممؾ منيا حزب اهلل اآلالؼ، ووفقا لقائد كبير في الجػيش، 

 لقادمة ضد حزب اهلل.فإف ىذه الصواريخ ُتشكؿ تيديدا عمى وتيرة ومدة الحرب ا
 العدو الجديد

ونقمت الصحيفة عف الجنراؿ أيتاف الفي قولو إف العػدو الجديػد، لػيس العػدو الػذي كنػا نعرفػو، إنمػا ىػو العػدو 
الذي ُيحاربنا بطريقة حرب العصابات، إنو ليس جيشا، إنما تنظيما, لذلؾ فإف التدريب في القرية الفمسطينية؛ 

جو مف حػرب العصػابات والصػعوبات التػي سػُيواجيونيا فػي الحػرب فػي منػاطؽ  كاف ىدفو إدالاؿ الجنود في
مأىولة بالسكاف، وفي مناطؽ جبمية، وأردنا أف يفيػـ الجنػود أننػا فػي صػدد البحػث عػف "العػدو الجديػد"، الفتػا 

لى أف التدريب جػرى بعػد تػواتر األ نبػاء إلى أف التدريب يجري في ظؿ التوتر السائد عمى الجبية الشمالية، وا 
عف استعماؿ األسمحة الكيميائية في الحرب األىمية في سورية، وأف الجنود يتدربوف أيضػا عمػى مواجيػة ىػذا 

 النوع مف القتاؿ.
وقالت الصحيفة، نقال عف جنراؿ رفيع المسػتوى فػي قيػادة األركػاف العامػة لمجػيش اإلسػرائيمي قولػو إننػا عمميػا 

فػػػي لبنػػػاف، وذلػػػؾ بصػػػورة جديػػػة لمغايػػػة، أمػػػا بالنسػػػبة لجنػػػود  نقػػػـو بتحضػػػير وتجييػػػز الجػػػيش لمحػػػرب القادمػػػة
االحتيػاط فقػد قػػاـ الجػيش بتزويػػد كػؿ واحػػد مػنيـ بجيػاز جديػػد يػتـ عػػف طريقػو اسػػتدعاؤىـ بسػرعٍة فائقػػٍة، وزاد 
الجنراؿ قائال إف حزب اهلل ىػو عػدو دينػاميكي، جػدي، ولكػف الجػيش اإلسػرائيمي يممػؾ جميػع األدوات لضػربو 

 لمغاية، ونحف سنقـو بفعؿ ذلؾ في حاؿ اندالع المواجية. بصورة قاسيةٍ 
ولفػػت ُمعػػد التقريػػر، الػػذي شػػارؾ فػػي التػػدريب، إلػػى أف الجػػيش اإلسػػرائيمي ُيحػػاوؿ قػػدر اإلمكػػاف التالفيػػؼ مػػف 

، ونقػؿ عػف قائػد ٕٙٓٓالقدرة التػي حصػؿ عمييػا حػزب اهلل الػالؿ وبعػد حػرب لبنػاف الثانيػة فػي صػيؼ العػاـ 
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في جيش االحتالؿ، الجنػراؿ يػائير غػوالف قولػو إف الجػيش يريػد تطبيػع التيديػد الػذي ُيشػكمو المنطقة الشمالية 
 حزب اهلل، ذلؾ ألف ىناؾ الكثيريف في إسرائيؿ يتعامموف معو بشكؿ اليالي، وبعيدا جدا عف الواقع.

 االجتياح.. كحؿ أمثؿ!
وف بأف الحؿ األمثؿ لمواجية حزب اهلل جنراؿ في المواء الشمالي، كشؼ النقاب عف أنيـ في ىذا المواء؛ يؤمن

ىػػو إدالػػاؿ عػػدد مػػف الكتائػػب إلػػى األراضػػي المبنانيػػة، مػػع إطػػالؽ نػػار كثيػػؼ مػػف األرض ومػػف سػػالح الجػػو، 
وقػػاؿ الجنػػراؿ، الػػذي لػػـ يكشػػؼ عػػف اسػػمو، إف اليػػدؼ مػػف التػػدريبات يكمػػف فػػي تعمػػيـ الجيػػؿ الصػػاعد مػػف 

األرض ىناؾ، لكي ال يػدالموا إلػى بػالد األرز وُيواجيػوا حػزب الجنود، الذيف ال يعرفوف لبناف، ما ىي طبيعة 
اهلل فػػي أراٍض ال يعرفونيػػا، مشػػددا عمػػى أف اليػػدؼ إقنػػاع الجنػػود بػػأف لػػيس كػػؿ شػػيء بالنسػػبة ليػػـ سػػيكوف 
جديدا، وىذه الطريقػة ىػي الضػماف لالنتصػار عمػى حػزب اهلل، عمػى حػد قولػو، مضػيفا أف الجػيش اإلسػرائيمي 

 بحزب اهلل ما فعمو في األراضي الفمسطينية المحتمة ضد ما أسماه باإلرىاب.بإمكانو أْف يفعؿ 
أاليػػرا وبحسػػب الجنػػراؿ؛ فإنػػو فػػي عمميػػة )عػػامود السػػحاب( فػػي قطػػاع غػػزة السػػنة الماضػػية، لػػـ ُيحػػدد الجػػيش 
اإلسرائيمي ىدفو الرئيس بحسـ المعركة مع حركة حماس، ولو فعؿ ذلؾ، لكػاف قػد قضػى عمػى البنيػة التحتيػة 
لمحركػة، إال أنػو فػي لبنػاف، فإنػو عمػى النقػيض مػػف ذلػؾ، يجػري تحديػد اليػدؼ اإلسػرائيمي بحسػـ المعركػة مػػع 

 حزب اهلل وسحقو، وبالتالي فإف الجيش سيستالدـ جميع قدراتو وطاقاتو لتحقيؽ الحسـ مع الحزب المبناني.
 8/3/1102، المستقبل، بيروت

 
 حولتني إلى وزير جنازات "إسرائيل"حكومة  

 يسى قراقعع
واضػػو أف السػػجوف اإلسػػرائيمية ومراكػػز احتجػػاز األسػػرى تحولػػت إلػػى وبػػاء، ومرتػػع لألمػػراض العديػػدة، وأنيػػا 
البػػديؿ لمقصػػمة اإلعػػداـ ، وأصػػبو تعبيػػري الػػدائـ عػػف قمقػػي عمػػى حيػػاة األسػػرى المرضػػى صػػراالا فػػي الػػوادي 

فػي جنػازة أسػير ينظػر إلػي نائمػا العميؽ، أسمع صوتي في الصػدى، وال يتوقػؼ إال عنػدما أجػد نفسػي أمشػي 
 يسألني ماذا فعمت؟

شػػييدا مػػف األسػػرى كنػػت اعػػرفيـ وأتػػابع مػػوتيـ البطػػيء سػػاعة سػػاعة ويومػػا  ٕٔاسػػتقبمت  ٜٕٓٓمنػػذ عػػاـ 
يومػػا، أتمقػػى نػػداءاتيـ ورسػػائميـ كأنيػػا شػػيقات رجػػاء فػػي المحظػػات األاليػػرة، الشػػيداء: محمػػد العممػػة، زكريػػا 

بػو ذريػع، زىيػر لبػادة، عرفػات جػرادات، سػيطاف الػولي، ميسػرة أبػو حمديػػة ، عيسػى، رائػد أبػو حمػاد، أشػرؼ أ
زيػػاد ردايػػدة، عيسػػى زيػػدات، إيػػاد طقاطقػػة، مصػػطفى شػػياب، انفجػػرت فػػييـ الشػػراييف، وسػػالت دمػػاء الكمػػى، 
توسػػع مػػرض السػػرطاف فػػي أجسػػادىـ حتػػى التيمتيػػا عظمػػا ولحمػػا، وال زاؿ القاتػػؿ والمحقػػؽ والطبيػػب طمقػػاء 

 الاخ ألرواحنا المتمردة.ينصبوف الف
كػػػانوا أحيػػػاء، واآلف أزورىػػػـ فػػػي ثالجػػػات المػػػوتى فػػػي المستشػػػفيات، صػػػامتيف مبتسػػػميف، وأرى بضػػػع كممػػػات 

 تكرست عمى شفاىيـ لـ تكتمؿ، تجمدت بقطرات دـ أو اليبات أمؿ في أحضاف الكالـ.
رائيمية، ألف اإلىمػػػاؿ حكومػػػة إسػػػرائيؿ حػػػولتني إلػػػى وزيػػػر لمجنػػػازات ، وأرى زحمػػػة لممػػػوت فػػػي السػػػجوف اإلسػػػ

الطبػػػي واالسػػػتيتار بصػػػحة األسػػػرى المرضػػػى أصػػػبو سياسػػػة وروتػػػيف، وأطبػػػاء عيػػػادات السػػػجوف ال يتمقػػػوف 
نمػا مػف أجيػزة األمػف وتعميماتيػا التػي تقػوؿ: إمػا أف يمػوت االسػير  تعميماتيـ مف أالالقيـ المينيػة والطبيػة، وا 

ما أف يموت تدريجيا، فيو يشكؿ الطر   ا عمى األمف القومي اإلسرائيمي حيا وميتا.الفمسطيني فورا وا 
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انا وزير الجنازات، أقػرأ الجنػازات القادمػة فػي رسػائؿ االسػير ريػاض العمػور ومنصػور موقػدة والالػد الشػاويش 
وناصر الشػاويش ومحمػد التػاج، ومحمػد أبػو حميػد ونػاىض األقػرع ومحمػود سػمماف ومحمػد أبػو لبػدة وشػادي 

بكي وعػػامر بحػػر ومعتصػػـ رداد وسػػامر عويسػػات وأيمػػف أبػػو سػػتة، وفػػواز محاجنػػة، وأميػػر أسػػعد، وفػػؤاد الشػػو 
بعارة ومحمد براش وغيرىـ الكثيػر الكثيػر، مػوتى أحيػاء يفػروف مػف قبػرىـ إلينػا سػالميف أو ناقصػيف، يطيػروف 
حوؿ السماء المسيجة، يحػاولوف الوصػوؿ إلػى أي لجنػة تحقيػؽ محايػدة أو محكمػة دوليػة، تعطػييـ الحػؽ فػي 

 مناسب، وتنقذ ما تبقى فييـ مف حياة ولو مؤقتا.العالج ال
حكومػػة إسػػرائيؿ حػػولتني إلػػى وزيػػر لمجنػػازات، ألنيػػا ال زالػػت تمػػارس التعػػذيب بشػػكؿ منيجػػي ورسػػمي، وألنيػػا 
تقمع األسرى بكؿ أساليب القمع والبطش، وألنيا ال تممؾ سوى مشفى ىو أسػوأ مػف السػجف، وأكثػر قسػوة مػف 

 صبحت التنبؤ بمواعيد الموت القادـ، وترتيب حاالت الفجع و ودىشة المأساة.زنازيف العزؿ،كأف وظيفتي أ
وزيػػػر الجنػػػازات يعمػػػف أنػػػو لػػػـ يسػػػتطع أف يمػػػنعيـ مػػػف بتػػػر سػػػاؽ االسػػػير نػػػاىض األقػػػرع، ومػػػف منػػػع انتشػػػار 
السػػرطاف فػػي جسػػد االسػػير ميسػػرة أبػػو حمديػػة، لػػـ يمػػنعيـ مػػف وقػػؼ حػػاالت الصػػرع واالضػػطرابات النفسػػية 

المرضى األسرى، الذيف فقدوا الذاكرة أو صدمتيـ أحواؿ السػجف الجينميػة، وسػيبقى ىػذا الػوزير  لمعشرات مف
راحال مف عزاء إلى عزاء ، يستقبؿ التوابيت واألجسػاد المحطمػة، يشػـ رائحػة المػوت فػي أنفاسػيـ وصػرالاتيـ 

 المالنوقة في النسياف.
السػػمع، وأسػػرى مشػػموليف يتعكػػزوف عمػػى رائحػػة وزيػػر الجنػػازات يقػػرأ عػػف أسػػرى فقػػدوا النظػػر ، وآالػػريف فقػػدوا 

الدواء المسكف إلى حيف، يبحثوف عػف سػماء لمػروح إذا صػعدت، أو عػف أرض ليػا اذا نزلػت، مغسػولة بػالورد 
 وسورة الفاتحة، فيتعثروف بعبء البطولة وىروب المالئكة.

ويمقػػي الطابػػات التػػأبيف إسػػرائيؿ حػػولتني إلػػى وزيػػر لمجنازات،وظيفػػة مػػف يسػػدؿ التػػراب عمػػى الميتػػيف ظممػػا، 
الحزينػػػة، وىػػػي تحػػػاوؿ أف تجعػػػؿ ىػػػذه الوظيفػػػة عاديػػػة وطبيعيػػػة، ولكنيػػػا لػػػـ تػػػدرؾ أننػػػي أتػػػابع إيقػػػاع دوراتنػػػا 
الدمويػػة، مػػػف الدولػػػة إلػػػى المحكمػػػة الجنائيػػػة الدوليػػػة، إلػػى حيػػػث يػػػنيض كػػػؿ الضػػػحايا أحيػػػاءا وشػػػيودا عمػػػى 

 الجريمة المنظمة المعاصرة.
الرمادية، وأراىـ جميعا يأتوف كػامميف، ينشػدوف عمػى أوتػار آالميػـ وأوجػاعيـ، لػيس ال زلت أممؾ تمؾ الذاكرة 

نما الصعود إلى الحرية في جباؿ أجنحتيـ العالية.  نشيد الوداع األوؿ، وال السقوط عف قمة الياوية، وا 
مػػب أف انػػا وزيػػر الجنػػازات، ال اطمػػب اآلف سػػوى أف ال أشػػارؾ فػػي جنػػازة سػػامر العيسػػاوي المتوقعػػة، بػػؿ اط

تسػػمحوا لػػػي أف اسػػػتقبمو حيػػػا حػػػرا، يتحػػػرؾ عمػػػى قػػدميف ولػػػيس عمػػػى عربػػػة المقعػػػديف، تضػػػمنا شػػػمس القػػػدس 
وشػػػػػوارعيا ، نتبػػػػػادؿ الحػػػػػديث عػػػػػف السػػػػػالـ والجمػػػػػاؿ ال عػػػػػف الالوؼ،وننجػػػػػو معػػػػػا مػػػػػف المػػػػػوت والعػػػػػدواف، 

 ونصمي.....
 8/3/1102، وكالة سما اإلخبارية
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