
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

 : اإلمارات عّلقت العمل بمدينة األسرى المحررينفي غزة وزير األشغال العامة واإلسكان
 أبو مرزوق: حظر حماس ُيكّرس العداء للمقاومة

 ندعم حماس ألنها مقاومة وعالقتنا معها كالسابق الريجاني:
 لة حكومة "أردوغان" فى تركياقلعر  حكومة نتنياهو مركز أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي يدعو

 ليس معلوماتو  عنان: الجيش لم يرصد تسلل عناصر حماس وحزب هللا وحديث طنطاوي شواهدسامي 

نتنيااااااااهو: أي ات ااااااااق ساااااااالم مااااااا  
 ..ال لساااطينيين لااان يكاااون قبااال سااانة

مكانياااة اإلبقااااء علاااى المساااتوطنات و  ا 
 كجيوب خاضعة للسيطرة اإلسرائيلية 
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مكانية اإلبقاء على المستوطنات كجيوب .. و سنةأي ات اق سالم م  ال لسطينيين لن يكون قبل : نتنياهو .1 ا 
  خاضعة للسيطرة اإلسرائيلية

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ، أن لويس اوري عن، 9/3/4104، وكالة رويترز لألنباء ذكرت
أي اتفاق سالم مع الفلسطينيين سيستغرق عاما آخر على األقل وذلك للتفاوض إذا قبل قال إن التوصل إلى 

وقال نتنياهو "أعتقد أن )وثيقة  الجانبان بمبادئ اقترحتها الواليات المتحدة للمضي قدما في المحادثات.
اد هذ كيري( طريق محتمل باتجاه دفع المحادثات قدما. سيتطلب منا األمر عاما على األقل الستنف

 المفاوضات لكن ال يمكنني القول بان الفلسطينيين سيقبلون بهذه الوثيقة ولم أرها بعد أيضا."
القناة العبرية الثانية، مساء اليوم األحد، ذكرت أن رئيس الوزراء ، أن 9/3/4104، القدس، القدسوأضافت 

ر حكومته أفيشاي ماندلييت، دراسة اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب منذ أيام من فريقه االستشاري وسكرتي
إمكانية اإلبقاء على المستوطنات المعزولة في الضفة الغربية، كجيوب تبقى خاضعة للسيطرة والسيادة 

 األمنية إلسرائيل.
ووفقا للقناة التلفزيونية اإلسرائيلية، فإن نتنياهو سيلجأ لخطة جديدة يكشف من خاللهاا ماا يمكان أن يصال باه 

قى من اتفاق سالم مستقبلي، من خالل تطبياق نماوذا الجياوب البلجيكياة التاي أقيمات علاى إلى مصير ما تب
أراٍض هولندية، وتخضع لسيادة بلجيكية، لتطبيقهاا فاي الضافة الغربياة، ماع دراساة األبعااد القانونياة والعملياة، 

 لما يمكن إجراءه بذات الطريقة في المناطق الفلسطينية.
 

  الذي تقدمة قطر للشعب ال لسطيني ووقوفها إلى جانب غزة المحاصرةيشيد بالدعم الرسمي  هنية .2
أشاد رئيس الوزراء إسماعيل هنية بالدعم الرسمي الذي تقدمه دولة قطر للشعب الفلسطيني ووقوفها : غزة

 إلى جانب غزة المحاصرة سياسًيا ومالًيا وا عالمًيا.
آل ثاني ظهر األحد، عن شكره والشعب وعبر هنية خالل اتصال هاتفي بسمو األمير تميم بن حمد 

الفلسطيني وأهل غزة لدولة قطر الشقيقة أميرا وقيادة وشعبا لمواقفها األصيلة، وأياديها البيضاء في المجاالت 
 المتعددة لدعم الشعب الفلسطيني والشعوب العربية.
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حتية بدعم من قطر في ظل وأشار إلى أن الحكومة ال زالت تنفذ المشاريع اإلسكانية، ومشاريع البنية الت
 سمو األمير تميم على خطى األمير الوالد، حيث تعزز هذه المواقف األصيلة من صمود شعبنا.  

وقال هنية: "رغم الظروف الصعبة سنبقى متمسكين بمواقفنا الثابتة وستظل معركتنا مع االحتالل حتى نقيم 
 ألسرى".دولتنا وعاصمتها القدس الشريف وعودة الالجئين وتحرير ا

 9/3/2112، وكالة الرأي ال لسطينية لإلعالم
 

 "إسرائيل"عن الم اوضات م   التخليسرائيلي: اقترحت على عباس إلذاعة الجيش اإل عريقات .3
الجيش  إلذاعةد ب أ(: صرح رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات األحد )-ابيبتل 

وزعم  عن محادثات السالم مع إسرائيل. التخليعباس االسرائيلي أنه ناشد الرئيس الفلسطيني محمود 
عريقات ان عباس ابلغه انه لن يتخلى عن المحادثات حتى يتم االفراا عن الدفعة الرابعة من السجناء نهاية 

العام  كان قد اطلع على وثيقة تقترح مواصلة المحادثات حتى نهاية إذاوردا على سؤال عما  الشهر الجاري.
يقات في التصريحات التي نشرتها صحيفة جيروزاليم بوست االسرائيلية أن يكون قد اطلع الحالي، نفى عر 

لم "وقال  من هذا القبيل، رغم تقارير ترددت في وسائل االعالم بانه اطلع على هذه الوثيقة. شيءعلى أي 
الفجوات بين "فا مضي "اطلع على هذه الوثيقة، وذلك على النقيض مما يتردد في وسائل االعالم االسرائيلية

 ."الطرفين )االسرائيلي والفلسطيني( مازالت شاسعة
تحدثنا عن "قضية اسرائيل كدولة يهودية، وقال  هيوزعم عريقات أن العقبة الرئيسية أمام المحادثات 

اسرائيل سواء  "هوية"وتابع عريقات ان  ."القدس والحدود والالجئون والمياه والسجناء وهيالقضايا الجوهرية 
طلبنا يتمثل في أن تعترف اسرائيل "واستطرد المسؤول الفلسطيني أن  انت دولة يهودية أم ال لم تحسم.ك

وأوضح  ."ينتهي. ثم تعيش الدولتان في سالم وأن الصراع بيننا سوف 7691فسطين داخل حدود عام بدولة
 طيني.عريقات أن اتفاق السالم سوف يخدم كال الجانبين ولكن بصفة خاصة الجانب الفلس

 11/3/2112القدس العربي، لندن، 
 

 وباماأللقاء  واشنطن رياض المالكي: عباس سيتعرض لضغوط من الواليات المتحدة خالل زيارت  .2
وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي االحد بان عباس سيتعرض لضغوط  أكد عوض: وليد-رام هللا 

باما، مشددا على الرئيس الفلسطيني سيرفض اي اتفاق ال امريكية خالل زيارته المرتقبة لواشنطن للقاء او 
وعاصمتها القدس  7691دولته على االراضي المحتلة عام  بإقامةيلبي الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني 

االمريكي المرتقب سيؤدي الى فرض عقوبات  اإلطاروتوقع المالكي ان رفض عباس التفاق  الشرقية.
طينيين، موضحا بان القيادة الفلسطينية ترى السبيل في التصدي لتلك وضغوطات اميركية على الفلس

الجاري في  الشهر 59و 52الضغوطات والعقوبات المتوقعة هو من خالل القمة العربية المرتقبة في 
 الكويت.

 11/3/2112القدس العربي، لندن، 
 
 
 

 األسرى المحررين اإلمارات عّلقت العمل بمدينة في غزة: وزير األشغال العامة واإلسكان .5
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كشف وزير األشغال العامة واإلسكان يوسف الغريز عن تعليق دولة اإلمارات : أبو راضي محمود-غزة
 العربية المتحدة العمل بمشروع مدينة األسرى المحررين المنوي إقامته وسط قطاع غزة.

قف العمل في المشروع منذ يز في تصريٍح خاص لوكالة "الرأي" األحد: "إن اإلمارات أبلغتنا بتو ر وقال الغ
 فترة، ومنذ ذلك الحين ونحن نتواصل مع المسئولين هناك للتراجع عن القرار لكن دون أي نتيجة".

وأكد أن اإلمارات لم تبِد أي أسباب عن توقف العمل لبناء المشروع الذي يخدم شريحة واسعة من األسرى 
 المحررين.

من التصاميم الالزمة لبناء المدينة، إال أنهم تفاجئوا بقرار  %10وأشار الغريز إلى أن اللجان الفنية أنهت 
 توقف العمل بالمشروع.

مليون دوالر لبناء مدينة الشيخ خليفة  20وكان اإلمارات تبرعت بداية شهر يناير من العام الماضي، بمبلغ 
 دونم. 700بن زايد آل نهيان لألسرى المحررين وسط قطاع غزة على مساحة تقدر با 

 9/3/2112، الة الرأي ال لسطينية لإلعالموك
 

 إسماعيل األشقر: استيالء تل أبيب على س ينة "كلوز سي" دليل على غياب األمن القومي العربي .6
اعتبر النائب إسماعيل األشقر، رئيس لجنة الداخلية واألمن في المجلس التشريعي الفلسطيني، استيالء : غزة

فينة من عرض البحر األحمر وجرها إلى ميناء إيالت في األراضي البحرية االسرائيلية مؤخًرا على س
م "دليل على غياب االمن القومي العربي والقرصنة والعربدة االسرائيلية في 7691عام الفلسطينية المحتلة 

( سفينة "كلوز سي" التي اعترضتها سفن البحرية اإلسرائيلية قبالة 3|1ورست مساء السبت ) المنطقة".
ودان يوم األربعاء الماضي في ميناء ايالت اإلسرائيلي، وقامت بتفريغ حمولتها مدعية ان هذه شواطئ الس

وقال األشقر تعقيًبا على  الحمولة عبارة عن صواريخ وأسلحة كانت قادمة إلى المقاومة الفلسطينية في غزة.
بحيرة في الوطن العربي  ذلك لا "قدس برس": "ما يفعله الصهاينة من عربدة في البحر االحمر الذي يعتبر

كيلو متر عن المياه االقليمية الفلسطينية ليدل داللة  7200واالستيالء والقرصنة على سفينة تبعد اكثر من 
واضحة على غياب االمن القومي العربي، وليدلل داللة واضحة على العربدة الصهيونية دون راع ودون وازع 

ن او من دول اخرى وهذا نوع من تشديد الحصار على قطاع على اتهام غزة بأنها تهرب سالًحا من إيرا
 غزة".

وأضاف: "ما يقال في أروقة جامعة الدول العربية ان هناك امن قومي عربي وان الدول العربية يجب ان 
 تحمي امنها القومي، يبدو أنها مجرد شعارات ال تساوي الحبر الذي كتبت به".

 11/3/2112قدس برس، 
 

 "بالسجن على ضابط بالسلطة بتهمة التخابر م  "إسرائيلحكمًا بغزة تصدر  العسكريةالمحكمة  .7
 75بالسجن »أصدرت المحكمة العسكرية العليا في مجلس القضاء العسكري في قطاع غزة حكمًا : غزة

ويعمل )خ. «. عامًا على المتهم بالتخابر مع االحتالل )خ. ح( من مخيم الشاطئ لالجئين في مدينة غزة
امًا( برتبة مالزم أول في جهاز االستخبارات العسكرية التابع للسلطة الفلسطينية في الضفة ع 90ح( )

 الغربية. وجاء تثبيت حكم المحكمة العليا بعد تأييد الحكم من جانب محكمة االستئناف.
 11/3/2112الحياة، لندن، 
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 ماس ُيكّرس العداء للمقاومةح: حظر مرزوقأبو  .4

سياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق أن قرار المصري القضائي باعتبار أكد عضو المكتب ال: غزة
ُيكّرس عداًء للمقاومة الفلسطينية. وأوضح أبو مرزوق إلذاعة صوت األقصى مساء  إرهابية،حركة حماس 

أن هذا القرار جاء تساوقًا مع حملة تحريضية إعالمية مصرية طويلة ضد الفلسطينيين وحركة  األحد،
 حماس.

إلى أن القضية مرفوعة في المحكمة  مرزوق،أشار أبو  القرار،ل خطوات حماس العملية ضد هذا وحو  
وال تستطيع  المحاكمة،بالتالي حماس ليست طرفًا في هذه  الداخلية،باألصل ضد رئيس الجمهورية ووزير 

 إجراء أي استئناف قضائي. 
ألن حماس  األرض،ي انعكاس فعلي على وليس له أ بامتياز،ولفت أبو مرزوق إلى أن "القرار سياسي 

قائاًل:" مصر  مصر،أصال ال تمتلك أي تواجد أو أنشطة في مصر" وجدد حرص حركته على العالقة مع 
 نوايا،بالنسبة لنا جغرافيا وتاريخ وحضارة طويلة". واستدرك: "لكن أية صلة قوية بين طرفين تحتاا لحسن 

فعلى الطرف اآلخر أن تكون لديه نفس النية  حسنة،ون هناك عالقة إذا أردنا أن تك تصفق،فيد يد واحدة ال 
 ونفس التوجه".

أوضح أن أبو مرزوق أنه ضمن فلسطينيين  مصر،وفيما يتعلق بأنباء امتناع السلطات تجديد إقامته في 
 , نافيًا تعرضه ألي مضايقات في مصر.1103يونيو  31كثر لم يتم تجديد إقامتهم منذ 

 01/3/4104،  لسطينية لإلعالموكالة الرأي ال
 

 حماس ال ت ّكر بتبديل الرعاية المصرية للمصالحة: الحيةخليل  .9
نفى عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس د. خليل الحية أي توجه لدى حركته لتغيير 

ا مع الجهود المصرية مؤكدًا استعدادها لالستمرار في التفاعل إيجابي المصالحة،الرعاية المصرية لجهود 
 إلنهاء االنقسام الفلسطيني وانجاز المصالحة.

وشدد الحيَّة في تصريحات له اليوم األحد، على أن حركته "فلسطينية إسالمية رائدة المشروع المقاوم، 
وبصولتها ال تنحرف عن هذا المشروع، ولم تتدخل بشعب مصر مطلًقا، وستبقى هي ومعها الشعب 

ل الحب لمصر، ونأمل أن تسود إرادة الشعب ويصل ألهدافه وقيم العدالة والمساوة، وأن الفلسطيني يكّن ك
 تبقى الرائدة بالوطن العربي".

مكانية أن  ودعا الحية حركة "فتح" لترك "هواجس حصار حماس واالنقالب على الربيع العربي للشعوب وا 
ه الهواجس ال نلقي لها بااًل، وماضون تتنازل الحركة عن ثوابتها ومقاومتها وسالحها"، وقال: "كل هذ

ولفت  ومتمسكون بثوابتنا وواثقون من االنتصار، ونريد جميعًا البقاء موّحدين لمواجهة مشاريع االحتالل".
الحية االنتباه إلى أنَّ المصالحة بالمرحلة الحالية تراوح مكانها بسبب مراهنة حركة "فتح" ورئيس السلطة 

 لى خطة وزير الخارجية األمريكي جون كيري، كما قال.الفلسطينية محمود عباس ع
 9/3/4104، فلسطين أون الين

 
 

 تدعو القيادات الحزبية المصرية لتصحيح الموقف من المقاومة ال لسطينية حماس .01
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أكد المتحدث باسم حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" سامي أبو زهري في تصريحات : غزة )فلسطين(
ن قرار محكمة األمور المستعجلة المصرية بشأن "حماس" تمثل "نقطة سوداء في أ، خاصة لا "قدس برس"

 تاريخ مصر، وقلب للمفاهيم على نحو جعلت من إسرائيل صديقة لمصر والمقاومة عدوة لها".
وقال: "قرار المحكمة المصرية بمنع نشاطات "حماس" يمثل نقطة سوداء في تاريخ مصر، لم نكن نتمنى أن 

لمؤسسات المصرية الحالية، ألنه من أعظم ما يميز التاريخ المصري هو اعتباره القضية تتورط فيها ا
الفلسطينية قضية مصرية قبل أن تكون قضية قومية، لكن لألسف القرار األخير وما رافقه من تكريس 

للعلم إغالق معبر رفح ومنع أي نشاطات في ظل فتح معبر طابا لإلسرائيليين على مدار الساعة، والسماح 
اإلسرائيلي بأن يرفرف فوق مبنى سفارة العدو في القاهرة، كل هذا يقلب المعادلة ويجعل من العدو 

 اإلسرائيلي هو الصديق والمقاومة هي العدو".
ودعا أبو زهري القيادات الحزبية المصرية إلى أن القيام بدورها لتصحيح هذا الخلل، وقال: "انقالب المفاهيم 

قيادات الحزبية المصرية مثل حمدين صباحي وسيد بدوي وغيرهما: هل يقبلون باختالل يفرض سؤاال على ال
الموازين وقلب المعادلة لصالح االحتالل بهذه الطريقة؟ نحن ندعوهم للتحرك لوقف تدهور المفاهيم التي 

 تسيء إلى سمعة ومكانة مصر وتاريخها قبل أي طرف آخر"، على حد تعبيره.
 9/3/4104، قدس برس

 
 حماس على كوادرنا في غزة دليل على دمويتها اعتداءفتح:  .00

المتحدث باسم حركة فتح  ، أنوفاعن وكالة  رام هللا من، 01/3/4104، الحياة الجديدة، رام هللا ذكرت
، ان قيام عناصر حركة حماس بدهس أبناء فتح أمسموطني  إلذاعةأحمد عساف، قال في تصريحات 

هداء أحمد مفرا )أبو حميد( وعارف حرز هللا وحسن القصاص، والقائهم من ممن شاركوا في حفل تأبين الش
سيارات الجيب، يؤكد مدى استفحال العقلية االنقالبية الدموية التي تسيطر على فكر وممارسات حماس، 

 والتي تستسهل سفك دم األخ الفلسطيني وكل من يختلف معها في وجهات النظر.
ب الوحشية واالرهابية تجاه اآلخر الفلسطيني ال يمكن أن يكون يرغب وأكد أن من يستخدم هذه األسالي

بالمصالحة وال يريد انهاء االنقسام، وهي أساليب ال يمكن اعتبارها اال تنفيذا للفكر التكفيري الذي يحرق 
 ويمزق جسد األمة العربية ويدمر مقدراتها ويجعلها أمة عاجزة أمام دولة االحتالل.

الحركة فايز أبو عيطة في تصريح صحفي ان أبناء وقيادات الحركة تواجدوا في مكان  وقال المتحدث باسم
االحتفال استجابة منهم لدعوة كريمة من عائلة القصاص التي قررت ان تحيي ذكرى استشهاد ابنها الشهيد 

 حسن القصاص ورفاقه الشهيد اللواء أبو حميد والشهيد عارف حرز هللا.
وبالتالي  عامة،اء ذكرى الشهداء كان في ديوان عائلة القصاص وليس في ساحة أن احي عيطة،وأوضح أبو 

 فانه لم يكن مهرجان بقدر ما كان تخليدا لذكرى الشهداء من عائلة الشهيد وأصدقائه.
الدكتور حسن أحمد الناطق ، أن أشرف الهور عن غزة من، 01/4/4104، القدس العربي، لندن وأضافت

غزة، استنكر قيام أجهزة أمن في حكومة حماس المقالة بمداهمة احتفال التأبين،  باسم حركة فتح في قطاع
على المشاركين بالضرب والتنكيل واعتقال العشرات من كوادر  باالعتداءأجهزة أمن المقالة قامت ‘وقال 

قوا إلى العال حركة فتح، وترويع اآلمنين الذين قدموا إلحياء الذكرى الثانية عشر للشهداء الثالثة الذين ارت
وعبر أحمد عن رفض حركة فتح لهذا  ."اإلسرائيلي في خزاعة بخان يونس االحتاللوهم يتصدون لقوات 

 ’.ال يؤسس لمفاهيم الوحدة الوطنية‘، مؤكدا أنه االعتداء
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لن تسمح ألحد بتجاوز القانون ‘وقال إياد البزم مدير المكتب اإلعالمي في وزارة الداخلية بغزة إن وزارته 
مجموعة من ‘وأوضح في تصريح صحفي وهو يتحدث عما جرى أن  ’.والعودة إلى الفوضى في قطاع غزة

صرار على  عناصر حركة فتح في خان يونس نظمت فعالية دون أخذ موافقة الشرطة في تجاوز للقانون وا 
 ’.العودة للفوضى

ان الفعالية لتطبيق القانون، وقال على أحد أفراد الشرطة أثناء تواجدهم في مك باالعتداءواتهم عناصر فتح 
، مؤكدًا أن حرية الرأي ’وزارة الداخلية لن تسمح ألحد بأن يكون فوق القانون أو العودة للتسيب والفلتان‘

 ’.مكفولة للجميع وفق القانون‘والتعبير 
 

 مصر ترفض تجديد تصاريح إقامة مرافقي القيادي بحماس موسى أبو مرزوق : العربي القدس .04
، موسى أبو مرزوق، إن تصريح إقامة "حماس": قال مصدر مقرب من القيادي في حركة األناضول-ةالقاهر 

األخير بالقاهرة سينتهي الشهر المقبل، مشيرا إلى رفض السلطات المصرية تجديد تصاريح إقامة جميع 
 مرافقي أبو مرزوق.

إقامة موسى أبو مرزوق تصريح "وذكر المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته لحساسية الموقف، أن 
نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، والمقيم في القاهرة ينتهي خالل شهر أبريل )نيسان( 

رفضت السلطات المصرية تجديد تصاريح إقامة مرافقي "وقال المصدر المقرب من أبو مرزوق:  ."المقبل
ولم يتسن  ."األخيرة، إال أنهم لم يغادروا القاهرة بعدأبو مرزوق )لم يحدد عددهم( التي انتهت خالل الفترة 

 الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية حول ما ذكره المصدر.
أيام، عن صدور قرار بمنع أبو مرزوق من السفر  3المصدر ما تناقلته وسائل إعالم مصرية قبل  ىونف

حظر أنشطة حماس في مصر والتحفظ والتحفظ عليه داخل فيلته عقب صدور حكم من محكمة مصرية ب
 ."ال نعرف شيء عن هذه القرارات التي لم نالحظها حتى اآلن"على ممتلكاتها بالبالد، وقال: 

 01/4/4104، القدس العربي، لندن
 

 ليس ل  أي تبعات بعدالقرار المصري بحظر حماس  :الشرق األوسط مركز دراسات .03
لشااارق األوساااط جاااواد الحماااد إن:" قااارار محكماااة القااااهرة قاااال مااادير مركاااز دراساااات ا: صرصاااور أساااماء- غااازة

لألمااور المسااتعجلة بحظاار جميااع أنشااطة حركااة المقاومااة اإلسااالمية الفلسااطينية "حماااس"، واعتبارهااا "منظمااة 
 إرهابية" في مصر، وغلق مقراتها والتحفظ عليها ليس له أي تبعات بعد.

هاو قارار مؤقات كماا أسامته ويتعلاق بحظار أنشاطة وتابع الحمد في حوار خّص به "فلسطين": "قرار المحكمة 
وأردف بقولاه: "  حماس داخل مصر وال يتعلق بأي إجراءات خاصة بحماس خارا مصر كقطاع غازة ماثال".

قطاع سوف يعاني من وضع أصعب مما كان عليه ساابًقا فيماا الوفي ظل ازدياد الحصار على قطاع غزة، "
 ركة وبالتالي عالقته مع الخارا".يتعلق بالمساعدات والغذاء والدواء والح

وعان قارار المحكماة المصاارية بحظار أنشاطة حمااس فااي داخال مصار وهال ساايجعل قطااع غازة مكشاوًفا لاادى 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي بما يعني نشوب حرب من قبل االحتالل على القطاع، قال: "هذا القرار بالتأكيد 

مستدرًكا بقوله: "ولكن الحرب مع )إسرائيل( غير واردة  سيؤثر على الوضع الداخلي في غزة ووضع حماس"،
 حالًيا حسب المعلومات الواردة إلينا من داخل العمق اإلسرائيلي والتحليالت التي نعمل عليها".
9/3/4104، فلسطين أون الين  
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 رام هللا: قيادي في الجبهة الديمقراطية يحاول االنتحار في مكتب  .04

ادر فلسطينية في مدينة رام هللا وسط الضفة الغربية إن قيادًيا في الجبهة قالت مص: رام هللا )فلسطين(
 ( في مكتبه.3|8الديمقراطية لتحرير فلسطين، حاول االنتحار أمس السبت )

وأوضحت المصادر أن مسؤول اإلعالم في الجبهة نهاد أبو غوش حاول االنتحار في مكتبه في رام هللا، 
، بواسطة شفرة حادة، لكن زمالءه في المكتب تمكنوا من إنقاذه في اللحظات بعد جرح الوريد في رقبته ويده

 األخيرة، مشيرة إلى أن وجود مسعف بالصدفة في المكان أنقذ أبو غوش الذي نزف كميات كبيرة من الدم.
وحسب مصدر في الجبهة؛ فإن أبو غوش كان يمر في ظروف نفسية صعبة مؤخًرا دفعته إلى محاولة 

 دون أن يوضح أسباب ذلك.االنتحار، 
وأبو غوش في الخمسينيات من العمر، وهو من كوادر الجبهة الديمقراطية، وقد شغل منصب عضو  

المكتب السياسي واللجنة المركزية في الجبهة قبل أن يقرر مؤخرا االبتعاد عن المناصب القيادية ليصبح 
 مسؤوال لإلعالم في الجبهة.

 9/3/4104، قدس برس
 

 نتقدا زيارة آشتون إليران: هل سألتيهم عن الس ينة؟م نتنياهو .02
 "كلوس سي"رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن اعتراض سفينة األسلحة  زبون: قال كفاح-هللارام 

منع وصاول أسالحة فتاكاة إلاى قطااع غازة، وكاذلك كشاف الوجاه الحقيقاي إلياران التاي تكاذب "كان يهدف إلى 
نحان "وأضاف نتنيااهو فاي مساتهل جلساة الحكوماة اإلسارائيلية أماس:  ."ليتها عن السفينةبوقاحة وتنفي مسؤو 

 ."سنعرض أدلة على ضلوع إيران في القضية
كااثرين آشاتون،  واستغل نتنياهو قضية السفينة وانتقد زيارة مسؤولة العالقاات الخارجياة فاي االتحااد األوروباي

ذا  يريد توجيه سؤال واحد"إلى طهران قائال إنه  إليها: هل طرحتي قضية إرسال األسلحة على مستضيفيك، وا 
وانضام  ."ال يجوز ألحاد تجاهال النشااطات القاتلاة للنظاام اإليراناي". وأردف "كان الجواب ال، فلماذا الصمت؟

كنات أتوقاع مان السايدة آشاتون أن تلغاي هاذه "وزيار الشاؤون االساتراتيجية يوفاال شاتاينتز، إلاى نتنيااهو، قاائال 
رة أو تؤجلهااا فااي الوقاات الااذي تبااين فيااه أن الحكاام اإليرانااي يرتكااب عمااال خطياارا للغايااة متمااثال بإرسااال الزيااا

كاان مان األفضال "وأضااف قاائال إناه  ".صواريخ ثقيلة إلى منظمة إرهابية، خارقا بذلك جميع القرارات الدولياة
 ."عدم الحديث إلى اإليرانيين في مثل هذه الحالة، وكأن شيئا لم يكن

كناات أتوقااع كااذلك ماان رئاايس الساالطة "م يتاارك شااتاينتز الاارئيس الفلسااطيني فااي حالااه كااذلك، ومضااى يقااول ولاا
 ."الفلسطينية محمود عباس أن يدين محاولة تهريب األسلحة اإليرانية، لكننا لم نسمع شيئا منه حتى اآلن

 01/3/4104، الشرق األوسط، لندن
 
 
 

  ينة اإليرانية وعلينا االستعداد للقادملم تنت  بالسيطرة على الس المواجهة: زغانت .06
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التقى رئيس هيئة األركاان فاي جايش االحاتالل اإلسارائيلي "بيناي غاانتز" الليلاة الماضاية بعادد  :عكا أون الين
من جنود سالح البحرية الذين شاركوا في عملياة السايطرة علاى سافينة األسالحة اإليرانياة والتاي وصالت مسااء 

 أمس إلى ميناء إيالت.
لت صحيفة يديعوت أحرنوت عن غانتز زعماه "إن المعركاة التاي تخوضاها إسارائيل لمناع تعااظم المقاوماة ونق

الفلسااطينية ماان خااالل حصااولها علااى مقومااات اسااتراتيجية لاام تنتااه بهااذه العمليااة ويجااب علااى الجاايش التهيااؤ 
 للمهمة القادمة".

ينة كانات مرتبطاة بالقياام بعادد كبيار مان وأكد غانتز في كلمة أمام الجناود علاى أن مهماة السايطرة علاى الساف
الخطوات على مدى فترة طويلاة وكاان يتطلاب مان كال فارد مانكم أن يمكاث فتارة كبيارة فاي البحار، مشايرًا إلاى 
أن النتيجة التي أمامكم هي حصاد لجهودكم التي بذلتموها، "وأن كل صاروخ فاي السافينة كاان بمثاباة تحادي 

 و طلقة تم العثور عليها يوجد لها عنوان".كامل ألمن إسرائيل، ولكل صاروخ أ
 9/3/4104، عكا اون الين

 
 بأنها أخطر تجاوزات للديموقراطيةتص ها  "المعارضة"ستعد لتشري  ثالثة قوانين وي اإلسرائيليالكنيست  .07

 ساتعد الكنيسات اإلسارائيلي لتشاريع ثالثاة قاوانين جديادة هاذا األسابوع اعتبرهاا أركاان: يتلحماي أساعد-الناصارة 
أخطر "في تاريخ الدولة العبرية، بينما وصفها زعيم المعارضة اسحاق هرتسوغ بأنها  "أحداثًا تأسيسية"اليمين 

. وماان المتوقااع أن تاانعكس هااذه القااوانين بقااوة "تجاااوزات للخطااوط الحمااراء فااي تاااريخ الديموقراطيااة اإلساارائيلية
زاء الخال فااااات داخاااال مركبااااات االئااااتالف الحكااااومي علااااى المشااااهد السياسااااي الااااداخلي فااااي الدولااااة العبريااااة. وا 

ومخاوف كل منها من األخرى من أن ال تدعم مشروع القانون، تدَخل رئيس الحكومة بنياامين نتانيااهو فاألزم 
واألحزاب األربعة األخارى المشااركة فاي ائتالفاه علاى توقياع تفاهماات تقضاي باأن تصاّوت كلهاا  "ليكود"حزبه 

، ماا يضامن تمريرهاا، ويحاول فاي الوقات ذاتاه دون انشاقاق داخال "زماة واحادةر "إلى جانب القاوانين الثالثاة كاا 
 االئتالف الحاكم.

اليميناي المتطارف بزعاماة  "إسارائيل بيتناا"الاذي قدماه حازب  "نظاام الحكام"ويصّوت الكنيست غدًا على قاانون 
ياااد عااادد وزراء فاااي المئاااة، وتحد 3211وزيااار الخارجياااة أفيغااادور ليبرماااان، والقاضاااي برفاااع نسااابة الحسااام إلاااى 

وزياارًا، ونااواب الااوزراء بأربعااة نااواب، وعاادم ناازع الثقااة ماان الحكومااة إال فااي حااال نجااح مقاادم  08الحكومااة بااا 
ويثياار رفااع نساابة الحساام معارضااة شااديدة لاادى األحاازاب الصااغيرة، وكلهااا  االقتااراح فااي عاارض حكومااة بديلااة.

 .تمثل الناخبين العرب
مكِماااًل لفكاارة "النائااب أحمااد الطيبااي رفااع نساابة الحساام  "عربيااة للتغييااركتلااة القائمااة الموحاادة وال"واعتباار رئاايس 

تهويااد الاابالد وتهويااد الجلياال والنقااب والقاادس وحتااى تهويااد الحمااص والزعتاار وتهويااد الكنيساات إذ يرياادونها ماان 
 . "دون النااواب العاارب أو ماان دون هااذا النااوع ماان النااواب العاارب الااذين يمثلااون بصاادق الجمهااور الااذي أرساالهم

الجديد سايمنح الحكوماة الديموماة ال لالنشاغال فقاط فاي كيفياة الحفااظ علاى « الُحكم»أى ليبرمان أن قانون ور 
في الوضع الراهن الحكومة مكبلة اليدين في تنفيذ برامجها وتبحث دائمًا عن الحلول الوسط »وجودها، قائاًل: 
 «.لتضمن بقاءها

 
 *قانون المساواة في تحمل العبء
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ب االئتالف على أن يتم التصاويت بعاد غاٍد علاى القاانون الثااني المعاروف بقاانون التجنياد أو واتفق قادة أحزا
بزعاماة وزيار الماال يئيار لبياد ويفارض  "ياش عتياد"الاذي يقترحاه الحازب العلمااني  "المساواة في تحمل العبء"

اليهاااود. ويثيااار القاااانون التجنياااد اإللزاماااي التااادريجي والمحااادود علاااى الشاااباب المتااازمتين دينياااًا أساااوة باااأترابهم 
 الذين تظاهروا أألسبوع الماضي ضده بمشاركة مئات اآلالف منهم. "الحرديم"احتجاجات واسعة في أوساط 

 
 *قانون االست تاء العام

وتصااّوت عليااه الكنيساات فجاار الخماايس، فيقضااي  "البياات اليهااودي"و "ليكااود"أمااا القااانون الثالااث الااذي قدمتااه 
" تنااازالت"نائباًا ألي اتفااق سياساي يشامل  10ذي يلازم حصاول الحكومااة علاى تأيياد بتعاديل القاانون الحاالي الا

، أو الاذهاب إلاى اساتفتاء شاعبي. ويانص التعاديل علاى "األراضي العربياة المحتلاة"عن أراٍض تحت سيطرتها 
 "عضواً  "يقضي بوجوب حصول الحكومة على ثلثي أعضاء الكنيست  "قانون أساس"تحويل هذا القانون إلى 

 أو إجراء استفتاء عام في حال عدم حصول الحكومة على هذا العدد. "اتفاق سياسي"على األقل على 
 01/3/4104، الحياة، لندن

 
 بالميزانيات 44تمييز عنصري ضد فلسطينيي  بوزارة المالية: إسرائيليمسؤول  .04

ييااز عنصااري ضااد المااواطنين اعتاارف مسااؤول فااي وزارة الماليااة اإلساارائيلية، للماارة األولااى، بوجااود تم: الناصاارة
 ، فيمااا يتعلاااق بتخصااايص الميزانيااات للوساااط العرباااي.0448الفلسااطينيين فاااي ساااكان األراضااي المحتلاااة عاااام 

(، عان المساؤول عان الموازناات فاي 3|01ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم االثناين )
 للعرب في الداخل ال تساوي مثيلتها لإلسرائيليين". وزارة المالية أمير ليفي "أن قيمة الميزانيات المخصصة

وأكاااد وجاااود "فجاااوات شاساااعة" فاااي الماااوارد المخصصاااة للنقااال العاااام، وتقاسااام عائااادات الضااارائب، والمنااااطق 
 الصناعية المشتركة في المجتمعات العربية واليهودية، وكذلك التعليم".

حداث توزيع متسااٍو لهاذه وطالب ليفي بإجراء إصالحات جذرية في قيمة الموازنات الم وجهة للوسط العربي وا 
 الميزانيات ولضرورة االنتباه للنمو المستقبلي في المجتمع العربي.

 01/3/4104قدس برس، 
 

 قد يأتي عبر حزب هللا يران والردّ سابق: االستيالء على الس ينة ضربة إل يإسرائيلضابط  .09
ي وحاادة البحااوث العسااكرية اإلساارائيلية افاارايم كااام، اعتباار الضااابط السااابق فاا: شااحادة امااال-القاادس المحتلااة 

االساااتيالء علاااى سااافينة االسااالحة "كلاااوس ساااي"، ضاااربة إلياااران بإعتبارهاااا اساااتثمرت جهااادًا وماااوارد فاااي تنظااايم 
 الشحنة والتستر عليها.

وياارى كااام، وهااو يعماال اليااوم باحثااًا فااي معهااد ابحاااث األماان القااومي اإلساارائيلي، أن لاادى إيااران حساااب مااع 
 ئيل، قد ترد عليها وربما يأتي الرد عبر حزب هللا.إسرا

واضاااف: "الحساااب طوياال بساابب التعاارض لشااحنات سااابقة ماان األساالحة وقتاال العلماااء اإلياارانيين، وتسااريب 
 الفيروس الى نظام الحاسوب االيراني وقتل القائد العسكري في حزب هللا عماد مغنية".

 01/3/4104، الحياة، لندن
 

 في حالة تأهب قصوى بعد تهديد حزب هللا اإلسرائيلية الشمالية المنطقة العسكرية .41
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ان قياااادة "نقلااات وساااائل اإلعاااالم اإلسااارائيلية عااان مصاااادر عساااكرية فاااي الجااايش االسااارائيلي قولهاااا : المساااتقبل
المنطقاة الشاامالية فاي حالااة تأهاب تحساابًا لوقاوع هجمااات قاد ينفااذها حازب هللا اللبناااني علاى طااول الحادود مااع 

 ."سوريالبنان أو 
وحدة المشااة ووحادة المادرعات التابعاة للجايش تلقات أوامار صاارمة باإطالق "وأضافت المصادر العسكرية ان 

 ."كيلاومترا مان الساياا الحادودي 01النار تجاه أي مان عناصار حازب هللا أو غيارهم مان المقااتلين علاى بعاد 
المنطقااة الشاامالية، الفتااًا إلاااى أن وأشااار مصاادر آخاار إلااى أن التعليمااات واضااحة لااادى الجنااود العاااملين فااي 

 "حازب هللا"الجيش اإلسرائيلي ال يناوي إعاادة األوضااع إلاى ماا كانات علياه فاي الساابق، عنادما كاان عناصار 
 يهددون أمن إسرائيل.

 01/3/4104، المستقبل، بيروت

 
 كلم على متن الس ينة 061مداها  صاروخاً  أربعون: "إسرائيل" .40

قااال الجاايش اإلساارائيلي، مساااء اليااوم األحااد، انااه أنهااى تفريااع حمولااة  :صااةخا ترجمااة-كااومدوت  القاادس-غاازة
السفينة "كلوز سي" التي كان هاجمها واستولى عليها في البحر االحمر، فجر يوم األربعاء الماضاي، وقادهاا 

 إلى ميناء إيالت حيث وصلت مساء أمس السبت.
، التاي يتاراوح ماداها ماا باين M302ا مان طاراز صااروخ 41ووفقا لبيان الجيش، فإنه كان على ماتن السافينة "

 ".0211ألااف رصاصااة عياااار  411ملاام، و  011هاااون مااان عيااار  قذيفااة 080وكيلااو متاار،  011إلااى  41
وحسااب ناااطق بلسااان الجاايش فااإن متابعااة الساافينة والساايطرة عليهااا "منعاات وصااول صااواريخ مطااورة ماان قباال 

وسااائل إعااالم عبريااة، إلااى أنااه ماان المتوقااع أن يعقااد وأشااارت  إيااران إلااى منظمااات إرهابيااة فااي قطاااع غاازة".
الجيش اإلسرائيلي يوم غد االثنين مؤتمرا صحفيًا بحضور وسائل إعاالم عبرياة ودولياة لعارض األسالحة التاي 

 يقول انه عثر عليها على متن السفينة.

 9/3/4104، القدس، القدس
 

 لة حكومة "أردوغان" فى تركيا قعر ل حكومة نتنياهو األمن القومي اإلسرائيلي يدعو أبحاثمركز  .44
طيااب أردوغااان، دعااا "مركااز أبحاااث األماان القااومي  التركااي رجاابفااي محاولااة إلسااقاط حكومااة رئاايس الااوزراء 

اإلسرائيلي" حكومة بنيامين نتنياهو إلى المساعدة في عدم تحسين فرص حزب العدالة والتنمية التركي بالفوز 
 في االستحقاقات االنتخابية.

صادر عناه، حاذر المركاز مان االساتعجال فاي إجاراء مفاوضاات ماع تركياا إلنجااز اتفااق مصاالحة وفى بيان 
معهاااا، مشاااددًا علاااى أن بعاااض المصاااالح االساااتراتيجية إلسااارائيل يمكااان أن تتضااارر فاااي حاااال تااام إنجااااز هاااذا 

 االتفاق.
قات االنتخابيااة فااي حكومااة نتنياااهو للتريااث وعاادم المسااارعة إلنجاااز اتفاااق قباال انتهاااء االسااتحقا ودعااا المركااز

تركيااا، محااذرًا ماان أن رئاايس الااوزراء التركااي رجااب طيااب أردوغااان يمكاان أن يسااتغل رغبااة إساارائيل فااي إنجاااز 
 المصالحة في مهاجمتها من أجل تسجيل نقاط أمام الرأي العام التركي، مما يعزز فرصه بالفوز.

عياران، والباحثاة جالياا ليندشاتراوس إلاى ونوهت الورقة التي أعدها كال مان كبيار البااحثين فاي المركاز عودياد 
أن إلساارائيل مصاالحة واضااحة فااي إضااعاف حاازب العدالااة والتنميااة وتقلاايص فاارص أردوغااان بااالفوز، مشااددة 

 على ضرورة أن يتم ربط أي سلوك إسرائيلي تجاه تركيا بهذا الهدف.
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بدياه كردساتان العاراق، والاذي باات ونوهت الورقة إلى أن اتفاقًا مع تركيا قد يهدد التعاون االساتراتيجي الاذي ت
وأشارت الورقة إلى إن "إسرائيل" معنية بتعزيز عالقاتها مع أكاراد ساوريا، سايما فاي حاال  مهما جدا إلسرائيل.

 تفككت الدولة السورية إلى دويالت ونشأت دولة كردية، وهذا يتناقض مع المصالح التركية.
تركياا بسابب التنااقض الكبيار فاي المصاالح باين تال أبياب  واستبعدت الورقة أن يصمد أي اتفاق مساتقبلي ماع

وأنقرة، مشيرة إلاى أن إسارائيل وتركياا ستتصاادمان حاول منااطق النفاوذ فاي ساوريا فاي حاال ساقط نظاام بشاار 
األسد، مشيرة إلى أن كاًل من تل أبيب وأنقارة ساتكونان معنيتاين بهاامش حرياة كبيار فاي العمال العساكري فاي 

 د إلى تصادم.سوريا، وهذا قد يقو 
وحذرت الورقة من أن تمنح تركيا أي دور في تصدير الغاز "اإلسرائيلي" ألوروبا، خشية أن يؤدي األمر إلى 

ستراتيجي، مثل قطاع الغاز.  منح أنقرة القدرة على التأثير على قطاع حيوي وا 
رائيل مع كال مان قبارص وأضافت الورقة أن منح تركيا دورا في نقل الغاز ألوروبا يمكن أن يهدد عالقات إس

وأوضحت الورقة أنه علاى الارغم مان إصاالح العالقاات ماع تركياا قاد يقلاص العزلاة المفروضاة علاى  وروسيا.
إسااارائيل حالياااًا فااااي السااااحة الدولياااة، إال أن أردوغااااان قاااد يساااارع إلااااى نساااف هاااذا اإلنجاااااز فاااي حاااال فشاااالت 

 ة عن حالة الفشل.المفاوضات مع السلطة الفلسطينية بتحميله تل أبيب المسؤولي
وعباارت الورقااة عاان تشاااؤمها بساابب ثبااات شااعبية حاازب العاادل والتنميااة فااي أوساااط الاارأي العااام التركااي علااى 
الرغم من االتهامات بالفساد التي توجه للحزب، متوقعة أن يحقق الحزب نصرًا كبيرًا فاي االنتخاباات المحلياة 

 والبرلمانية والرئاسية.
ن استطالعات الرأي العام في تركيا تؤكاد أن حازب العدالاة والتنمياة الزال الحازب وأشارت الورقة إلى حقيقة أ

 الذي يحظى بثقة أغلبية الشعب التركي.

 9/3/4104، الشعب، مصر
 

 لمواجهة تحوالت العالم العربي تعيد تنظيم منظومتها االستخباراتية "إسرائيل" .43
الجمعاااة أن التحاااوالت المتالحقاااة فاااي العاااالم  ذكااارت صاااحيفة معااااريف اإلسااارائيلية أول أماااس: صاااالح النعاااامي

 العربي دفعت قيادات األجهزة االستخبارية في إسرائيل إلى إعادة بناء منظوماتهاا للتعامال ماع هاذه التحاوالت.
ونقل المعلق العساكري للصاحيفة عميار رابوباورت عان جنارال فاي االساتخبارات العساكرية قولاه "التحاوالت فاي 

رة عالية جدًا، فاألحداث التي كانت تستغرق سانين وعقاودا أصابحت تحادث فاي أياام العالم العربي تحدث بوتي
 بل في ساعات، ونحن يتوجب علينا أن نعيد تنظيم أنفسنا لكي نتمكن من مواجهة الواقع الجديد".

وأقر الجنرال الاذي لام ياذكر اسامه، باأن المخاابرات اإلسارائيلية سابق أن أخفقات فاي توقاع تفجار ثاورات الربياع 
 العربي مما جعل تل أبيب تقف عاجزة عن االستعداد بسرعة للحفاظ على مصالحها.

ضاابط اساتخبارات فاي شاعبة االساتخبارات العساكرية مناذ  831لاا وفي هذا اإلطار أفاد بأنه تم إجراء تانقالت 
وحادة  إلعادة تنظيم عمل المؤسسة االستخبارية لمواجهة التحوالت في المنطقة. كماا تام تدشاين 1104مطلع 

داخاال شااعبة االسااتخبارات تعاارف بااا"وحدة العمليااات الخاصااة"، التااي يرأسااها ضااابط برتبااة عميااد ومسااؤولة عاان 
 توظيف المعلومات االستخبارية في تنفيذ عمليات في قلب أرض "العدو". 

ماان وفااي سااياق متصاال، تفاااوت تقاايم النخااب اإلساارائيلية لتااأثير التحااوالت الجاريااة فااي العااالم العربااي علااى "األ
القومي اإلسرائيلي". واعتبر الرئيس األسبق لهيئة أركان قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش اإلسرائيلي الجنرال 
تسفيكا فوجل أن تلك التحوالت حسنت البيئة اإلستراتيجية إلسرائيل ووسعت هامش المناورة المتااح لهاا. وفاي 
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جل إن التعاون األمني القائم حالياًا باين تال أبياب مقال نشرته صحيفة يسرائيل هيوم الجمعة الماضي، قال فو 
ماان جهااة وبااين كاال ماان مصاار واألردن ماان جهااة أخاارى يامكاان إساارائيل ماان مواجهااة التحااديات األمنيااة التااي 

 تواجهها في ظروف مثالية.
سااقاط  كمااا اعتباار أن البيئااة اإلقليميااة الحاليااة تمكاان إساارائيل ماان اتخاااذ قاارار بالقضاااء علااى حركااة حماااس وا 

ها في قطاع غزة، محذرًا مان أن تأجيال هاذه الخطاوة لان يصاب فاي صاالح إسارائيل وحلفائهاا اإلقليمياين، حكم
مضيفا "إذا لم يسقط حكم حماس، فعلينا أن نتوقع سانين طويلاة مان عادم االساتقرار الاذي يهادد أنمااط حياتناا 

 في هذه البالد".
رائيلي األسابق إساحاق راباين دوائار صانع القارار من ناحيته، حذر إيتان هابر رئيس ديوان رئيس الوزراء اإلسا

في تل أبيب من مواصلة استغالل ضاعف العاالم العرباي الحاالي، واالعتقااد أن هاذا الضاعف سيساتمر لألباد، 
 مما جعل إسرائيل غير معنية بالتوصل لتسوية سياسية تنهي الصراع القائم.

، القياادة اإلسارائيلية إلاى اساتغالل ضاعف ودعا في مقال نشارته صاحيفة ياديعوت أحروناوت الجمعاة الماضاي
 العالم العربي وميل موازين القوى لصالحها للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع.

 9/3/4104، الجزيرة نت، الدوحة
 

 "فرض السيادة على المسجد األقصى""منظمات الهيكل" تنظم مؤتمر في القدس بعنوان  .44
(، يناقش 3-00تمر بمدينة القدس المحتلة، بعد غد الثالثاء )تعتزم منظمة صهيونية عقد مؤ : القدس المحتلة

قضية فرض السيطرة الصهيونية على المسجد األقصى، بديال للسيادة األردنية القائمة حالياا، ويهيائ األجاواء 
 لتلك المرحلة.

مؤتمرا  ( نقلته الصحف الصهيونية، أنها ستنظم3-4وقالت "منظمات الهيكل المزعوم" في إعالن لها األحد )
بعنااوان "فاارض الساايادة علااى المسااجد األقصااى"، بحضااور نائااب رئاايس الكنيساات الصااهيوني "موشاايه فاايجلن"، 

 وعدد من الحاخامات اليهود يوم الثالثاء القادم.
ونوهت إلاى أن الماؤتمر سايتناول ماا طارح داخال الكنيسات الصاهيوني الشاهر الماضاي، بشاأن مشاروع قاانون 

 كاملة على المسجد األقصى بداًل من األردنية.لفرض السيادة الصهيونية ال
 01/3/4104، المركز ال لسطيني لالعالم

 
 

 ".. لنحمان شاي حرب اإلعالمكتاب " .42
يعتبر هذا الكتااب األول باللغاة العبرياة الاذي ينشاغل فيماا باات يعارف "الدبلوماساية : عرض/عدنان أبو عامر

ساارائيل والمنظمااات المساالحة، ماان خااالل اسااتعراض كافااة الجماهيريااة"، وموقعهااا فااي الصااراعات الاادائرة بااين إ
أشكال المواجهات اإلعالمية والدعائية المرافقة للحروب العساكرية التاي يتخللهاا نزياف دمااء كبيار، فاي ضاوء 
أن الحرب على الرأي العام تحول في السنوات األخيرة إلى ساحة ليست أقل من المعارك الدامياة علاى األقال 

 سرائيلي.بالنسبة للجيش اإل
 العنوان: حرب اإلعالم -
 تأليف: نحمان شاي -
 411عدد الصفحات:  -
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 الناشر: يديعوت أحرونوت -
 1103الطبعة: األولى/  -

ويارى المؤلااف عضاو الكنيساات اإلساارائيلي "نحماان شاااي"، أن مساوغ إصاادار الكتاااب ياأتي ألن معركااة كسااب 
ة األوجه في إسرائيل، خاصاة فاي ضاوء أن المنظماات القلوب والعقول في السنوات األخيرة باتت حملة متعدد

 المسلحة التي تخوض حربا معها تلجأ لهذه المعركة للتأثير على معنويات صنع القرار اإلسرائيلي.
ويساااعى الكتااااب لتحدياااد مساااارات فريااادة مااان نوعهاااا فاااي إسااارائيل لخاااوض هاااذه المعركاااة مااان خاااالل االساااتعانة 

صراعات مماثلة، من خالل الكشف عن قرار الحكوماة اإلسارائيلية  بنماذجها المتقدمة في دول أخرى خاضت
تشاااكيل طااااقم عمااال وطناااي فاااي مكتاااب رئااايس الاااوزراء، مهمتاااه بالدرجاااة األولاااى تنسااايق عمااال جمياااع وكااااالت 
العالقااات العامااة فااي إساارائيل لتقااديم معلومااات موثوقااة وموحاادة ومتناسااقة، علااى طريااق التقاادم نحااو نظااام ال 

 لعامة.مركزي للدبلوماسية ا
 2/3/4104، الجزيرة نت، الدوحة

 
 برصاص االحتالل على معبر "الكرامة" بين الض ة واألردن فلسطينيشهيد  .46

(، برصاااص االحااتالل اإلساارائيلي علااى معباار 3|01شاااب فلسااطيني، صااباح اليااوم االثنااين ) دأريحااا: استشااه
وادعااات المصاااادر  ناااة اإلسااارائيلية."الكراماااة" الفاصااال باااين الضااافة الغربياااة واألردن، والخاضاااع للسااايطرة األمي

ماان المعباار وتاام  اإلسارائيليحااول االسااتيالء علااى سااالح أحاد الحااراس فااي الجانااب  فلسااطينياً العبرياة أن شاااًبا 
 قتله من قبل جنود االحتالل على الفور.

أي وأغلق جيش االحتالل المعبر والمنطقة وشرع فاي التحقياق فيماا حادث فيماا لام تاورد المصاادر الفلساطينية 
 تفاصيل عن الحادث.

01/3/4104، قدس برس   
 

 ةاستشهاد الجئ فلسطيني في سوري :العمل مجموعة .47
 .ةالسااابت جاااراء اساااتمرار الهجماااات علاااى مخيماااات الالجئاااين فاااي ساااوري ياااومالجااائ فلساااطيني  استشاااهد-غااازة 

النيارب ( باستشهاد الالجئ محمود قاسام مان ساكان مخايم ةوأفادت )مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوري
 في حلب، جراء اشتباكات وقعت في محيط المنطقة.

وأشااارت المجموعااة إلااى تعاارض المناااطق المحيطااة بمخاايم خااان الشاايح لقصااف بالبرامياال المتفجاارة مااا تساابب 
بإحااداث أضاارار ماديااة بالمكاااان، مشاايرة للوضااع اإلنسااااني والمعيشااي الصااعب الاااذي تشااهده كافااة المخيماااات 

 الغذائية والطبية. الفلسطينية في ظل نقص المواد
شاهيدا فلساطينيا قضاوا  1180يذكر أن المجموعة وثقت في إحصائياتها التاي نشارتها مطلاع الشاهر الجااري، 

 .ةحتى نهاية الشهر الماضي بسبب األحداث الدائرة في سوري
9/3/4104القدس، القدس،   

 
 األقصى المسجد مستوطًنا برفقة حاخامات يقتحمون 22 :األقصى مؤسسة .44
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مستوطًنا برفقاة حاخاماات  11إن ، لمنسق اإلعالمي لمؤسسة األقصى للوقف والتراث محمود أبو العطاقال ا
اقتحمااوا منااذ صااباح األحااد المسااجد األقصااى علااى مجموعااات، ونظمااوا جولااة فااي أنحاااء مختلفااة ماان باحاتااه، 

 تلقوا خاللها شروحات عن الهيكل المزعوم.
وتر الشااديد، ألن اقتحامااات المسااتوطنين فااي اآلونااة األخياارة وأوضااح أن المسااجد األقصااى يشااهد حالااة ماان التاا

وأشاار إلاى أن شارطة  ترافقت مع حركات وأعمال استفزازية بحق المصلين وطالب مصاطب العلام بالمساجد.
جراءاتها األمنية بحق الاداخلين لألقصاى، بماا فايهم طاالب العلام، وساط تواجاد  االحتالل واصلت تضييقاتها وا 

 خل السريع داخل المسجد.عدد من قوات التد
9/3/4104مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أن ال حم،   

 
 عن الطعام منذ شهرين اً م توح اً إضرابيخوضون فلسطينيين  أسرىثالثة : األسيرنادي  .49

إضارابا عان الطعاام مناذ  اإلسارائيليةيخوض ثالثة معتقلين فلسطينيين في الساجون  :الرجوب عوض- الخليل
 على اعتقالهم دون محاكمة منذ أشهر.يوما احتجاجا  11

الفلسااطيني الااذي يتااولى الاادفاع عاان األساارى الثالثااة يااوم االحااد "إن  األساايروقااال جااواد بااولس محااامي نااادي 
في محكمة عوفر للنظر في قضية اساتئناف األسارى علاى اساتمرار اعتقاالهم اإلداري  األحدجلسة عقدت يوم 

وأضاف بولس في بيان صاادر عان  ذلك قبل يوم الخميس القادم."والتي رفعت إلصدار قرار وربما لن يكون 
نادي األسير إن اثنين من المعتقلين هما أكرم الفسيسي ووحيد ابو ماريا يرقادان فاي المستشافى نظارا لخطاورة 

 وضعهما الصحي فيما أحضر معمر بنات إلى المحكمة في سيارة إسعاف.
ب بتثبياات االعتقااال اإلداري الجديااد الصااادر بحااق المعتقاال أبااو وأوضااح أن النيابااة العسااكرية اإلساارائيلية تطالاا

 شهرا إداريا. 00ماريا لمدة ثالثة شهور بعد أن أمضى في السجن 
01/3/4104الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 فلسطينيًا إثر قم  فعالية للمقاومة الشعبية شرق القدس 03 يعتقلاالحتالل  .31

آخارين علاى ياد المساتوطنين وجناود االحاتالل،  03ن واعتقل مواطني ثالثةأصيب  :الريش أبو محمد- القدس
 أراضيهمقمع االحتالل لمجموعة نشطاء وأهالي بلدة عناتا اللذين نظموا فعالية احتجاجية على مصادرة  أثناء

 شرقي مدينة القدس. األحمربمنطقة الخان 
التااي تزيااد  أراضاايهممصااادرة  لالحتجاااا ضااد األحماارالبلاادة توجهااوا لمنطقااة الخااان  أهاااليوكااان العشاارات ماان 

 (.E1دونم والواقعة ضمن المخطط االستيطاني ) 0111مساحتها عن 
 واألهاااليوأفااد الناشااط محماد عليااان لاا القاادس دوت كاوم، إن عااددا مان المسااتوطنين قااموا بمهاجمااة النشاطاء 

ناباال الصااوت علااى الغاااز المساايل للاادموع وق بااإطالقواالعتااداء علاايهم بالضاارب، فيمااا قاماات قااوات االحااتالل 
 المحتجين بهدف تفريقهم.

9/3/4104القدس، القدس،   
 

 4104 لسنةامرأة عربية"  مئةخمس فلسطينيات بين "أقوى  :بيزنيس" آرابيانمجلة " .30
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امرأة عربية  011اختارت مجلة "آرابيان بيزنيس" خمس فلسطينيات من بين قائمة أقوى : العدم مهند- الخليل
في الوطن العربي بمختلف المجاالت، ممن تركن بصمات في  تأثيراالنساء  أكثر وتضم القائمة .1104لعام 

 القطاعات االقتصادية والتكنولوجية واالجتماعية.
وهاي ناشاطة فاي  01نساء فلساطينيات هان الفناناة ساامية حلباي وجااءت فاي المركاز الاا  خمسوتضم القائمة 

وتعمل في مجال الفنون والترفيه؛ وعبير أبو غيث فاي  31مجال الفنون والترفيه؛ وهيام عباس في المركز الا 
وتعمااال فاااي مجاااال  00وتعمااال فاااي تكنولوجيااا المعلوماااات، وآن مااااري جاساااير فاااي المركااز الاااا  13المركااز الاااا 

 وتعمل في تجارة التجزئة. 41الترفيه والفنون، ومنى عطية في المركز الا 
من آذار الجاري في مدينة دبي تحت  01قائمة في الا وستقيم المجلة حفال لتكريم السيدات العربيات ضمن ال

 رعاية وزيرة التجارة الخارجية لدولة اإلمارات الشيخة لبنى القاسمي.
9/3/4104القدس، القدس،   

 
 اليرموكبشخصًا  40يعدم  "داعش".. "المبادرة ال لسطينية" رموز من اً عدد" تغتال النصرة"األخبار": " .34

ت، في اليومين الماضيين، المواجهات الى مخّيم اليرموك في ريف دمشق، عاد: الخطيب ليث-ريف دمشق 
باين القاوة الفلسااطينية المشاتركة، مان جهااة، وعناصار "جبهاة النصاارة" و"داعاش" مان جهااة أخارى، فيماا توّقفاات 

 عمليات إدخال المساعدات الغذائية الى األهالي. 
القااوة المشااتركة، أحبطااه الاارد السااريع ماان هااذه ويااوم أمااس، شااّنت "النصاارة" هجومااًا جدياادًا علااى نقاااط وجااود 

األخيرة. مصدر عسكري فلسطيني قال لاا"األخبار": "لام يعاد هنااك أي مجاال لالتصاال بالنصارة أو مسااومتها 
 على االنسحاب. ففيما عدا الهجوم األخير، قام مسلحوها باعتقال المسّلحين الذين ذهبوا للتفاوض معها".

ك أّكااد لااا"األخبار" قيااام "النصاارة" باغتيااال عاادد ماان رمااوز المبااادرة الفلسااطينية مصاادر ماان داخاال مخااّيم اليرمااو 
واعتقال العديد من الشبان الذين شاركوا في نقل المساعدات من شارع راما إلى عمق المخّيم في وقت سابق، 

مخاااّيم علاااى خلفياااة مواجهاااات الياااومين الماضااايين. فيماااا نفّاااذ "داعاااش" عملياااات دهااام واعتقاااال لفلساااطينيين فاااي 
معااتقاًل، ووجهاات ثااالث تهاام الااى هااؤالء وهااي: "الشاارك، التعاماال مااع  31اليرمااوك، وبلااغ عاادد المعتقلااين نحااو 

 10النظااام واالنتماااء إلاااى جبهااة النصااارة". ونقلاات مصاااادر مقّربااة ماان "داعاااش" معلومااات عااان قيامااه بإعااادام 
ي المخااّيم بااا"الكفر" ألنهاام قبلااوا شخصااًا ماان المعتقلااين. ونشاار "داعااش" بيانااًا يصااف فيااه الفلسااطينيين ماان أهااال

 بالمصالحة في منطقتهم.
01/3/4104األخبار، بيروت،   

 
 

 ضريبة الوقود التي ت رضها السلطة برام هللا ُتعد أهم أسباب أزمة الكهرباء :بغزة "الطاقة" .33
يااد أن كميااة الوقااود المتااوفرة لاادى محطااة تولفااي غاازة أعلناات ساالطة الطاقااة لاادى الحكومااة  جاااد: حامااد- كتااب

الكهرباااء تفااي بتشااغيل المحطااة لماادة خمسااة أيااام فقااط، وأنااه مااا لاام يااتم تااوفير مصاادر بااديل للوقااود أو تجديااد 
سااعة  01لمنحة الوقود القطرية سيتم وقف تشغيل المحطة لتعود بذلك أزماة انقطااع الكهربااء مجاددا بمعادل 

 .السابققطع مقابل ست ساعات وصل وذلك حسب جدول فصل التيار الكهربائي 
وقال فتحي الشيخ خليل رئيس سلطة الطاقاة فاي غازة لادى الحكوماة ذاتهاا فاي ماؤتمر صاحافي عقاده، أماس، 

عالم "الوقاود الخااص بمحطاة التولياد الموجاود حالياا فاي قطااع غازة ال يكفاي ساوى لخمساة اإلفي مقر مكتب 
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 مان أجال ادخاال الوقاود الاالزم وذلك بعد أن انتهت المنحة القطرية التي دفعت لاوزارة المالياة فاي رام هللا أيام،
ساعات سيكون خالل أيام إذا لم توقف السلطة في رام هللا  1الا لتشغيل المحطة، وبالتالي فإن العودة لجدول 

 ضريبة القيمة المضافة على سعر الوقود ونسعى جاهدين لتفادي العودة لبرنامج القطع القديم".
01/3/4104األيام، رام هللا،   

 
 للقضية ال لسطينية حلّ  المصالح األردنية العليا في أيّ  لىعجودة يشدد  .32

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة أن القضية الفلسطينية "تظل قضية  :بتراوكالة  –القاهرة 
على الموقف األردني الثابت بمساندة األشقاء الفلسطينيين في جهودهم  العرب واألردن المركزية"، مشدداً 

الى تجسيد حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع  الرامية
 وعاصمتها القدس الشرقية". 91من حزيران )يونيو( للعام 

لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى  797وشدد جودة، في كلمة له في اجتماعات الدورة العادية 
"يفضي  الفلسطينيةفي القاهرة، على دعم األردن لحل تفاوضي للقضية  أمسعمالها الوزاري، التي بدأت أ 

الى اتفاق سالم شامل يعالج أيضًا القضايا الجوهرية كافة، وهي قضايا القدس والالجئون واألمن والحدود 
لسالم العربية مبادرة ا والمياه، استنادا للشرعية الدولية، وطبقا للمرجعيات المعتمدة بهذا الشأن، وخصوصاً 
 بعناصرها كافة، وبشكل يصون ويحقق المصالح العليا األردنية المرتبطة بهذه القضايا".

 11/3/2112، الغد، عّمان
 

 يدين قرار حظر أنشطة حماس داخل مصر "اإلسالميالعمل عّمان: " .35
ال في بيان وق ،حداأل أمسعقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل اإلسالمي اجتماعه الدوري  :عّمان

ن قرار محكمة القضايا المستعجلة في مصر جاء صادمًا لكل أ ،على نسخة منه "الدستور"صدره وحصلت أ
حريص على مصر وفلسطين واألمة، فحماس كما يؤكد ميثاقها ومسيرتها منذ انطالقتها حركة مقاومة تعمل 

ها األرض الفلسطينية، ولم يسجل مع مثيالتها لتحرير فلسطين، وتحصر تناقضها مع االحتالل، وساحة عمل
 عليها واقعة واحدة عبر قرابة ثالثين عامًا تخالف هذا النهج.

ن حزب جبهة العمل اإلسالمي من موقع الحرص على فلسطين ومصر وكل جزء من الوطن إوبناء عليه ف
كرين دور العربي واإلسالمي يستنكر هذا القرار ويدعو السلطات المصرية إلى إغالق هذا الملف، مستذ

ورحب الحزب بموقف  مصر التاريخي في الدفاع عن فلسطين، وفي رعاية المصالحة بين حماس وفتح.
 فصائل المقاومة الوطنية في فلسطين الرافض التهام حماس باإلرهاب.

ودان حزب جبهة العمل اإلسالمي قرار محاكم سلطات االحتالل بسجن الشيخ رائد صالح مدة ثمانية أشهر 
 قفه في الدفاع عن المسجد األقصى المبارك.بسبب موا

 11/3/2112، الدستور، عّمان
  
 الوسائل المشروعة اعتداء إسرائيلي بكلّ  في مقاومة أيّ  بالده حقّ لبنان يؤكد  خارجيةوزير  .36

جبران باسيل في كلمته أمام مؤتمر وزراء الخارجية العرب في القاهرة اللبناني أّكد وزير الخارجية والمغتربين 
حق لبنان واللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتالل كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر، "
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ومقاومة أي اعتداء أو احتالل إسرائيلي بكل الوسائل المشروعة والمتاحة، وهو حق ال مصلحة ألحد في 
 ."مجتمعنا العربي بالتفكير بالتخلي عنه

إذا   يمكنهم سوى أن يتفقوا على تحييد لبنان عن المشاكل الخارجية، خصوصاً اللبنانيين ال"ورأى باسيل أّن 
عن القضية األم، قضية فلسطين وحق  ، من دون أن يعني ذلك حياداً عربية-ما كانت تلك المشاكل عربية 

 ."العودة
 11/3/2112، الس ير، بيروت

 
 وليس معلومات طاوي شواهدالجيش لم يرصد تسلل عناصر حماس وحزب هللا وحديث طن:عنانسامي  .73

شهادة الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق،  "اليوم السابع"تنشر : محمود سعد الدين
قالوا عن "حول األيام األخيرة لحكم الرئيس األسبق حسني مبارك، ضمن حلقات  "محكمة القرن"أمام 
ها اللواء عمر سليمان في شهادته بالجولة األولى كشف عن التيمن بين أهم المعلومات الخطيرة  ."مبارك

المصرية  األراضيواقعة تسلل الحمساوية إلى  هيأحمد رفعت  القاضيلمحاكمة الرئيس األسبق مبارك أمام 
 : كاآلتيوقت الثورة، وجاء نص الشهادة في تلك الواقعة 

رتب عليها خروا بعض المخابرات العامة رصدت اتصاالت بين عناصر حركة حماس وبدو سيناء، ت"
المجموعات من خالل األنفاق الموجودة بين غزة والحدود المصرية وأنه تم االتفاق على مد البدو باألسلحة 
والذخائر، في مقابل معاونتهم على إخراا عناصر من حركة حماس من السجون، وكان ذلك تحديدا يوم 

في  عشوائيضرب نقطة شرطة الشيخ زويد، وضرب ، وبالفعل قام البدو بتهيئة المناخ لعملية التهريب ب72
جميع المناطق المحيطة باألنفاق عن طريق األسلحة النارية، حتى ال تقترب الشرطة أو حرس الحدود، 
وتمت عمليات التهريب لألسلحة والذخائر والمفرقعات واأللغام، وقامت كتائب عز الدين القسام في االتجاه 

 ساميعندما سئل الفريق و  ."حتى ال تتدخل قوات حرس الحدود عسكريط اآلخر من الحدود المصرية بنشا
تسلل عبر  أيعنان عن واقعة التسلل، وهل ما إذا كانت األجهزة المخابراتية التابعة للقوات المسلحة رصدت 

األنفاق في سيناء لعناصر حزب هللا وحماس؟.. كانت إجابة الفريق عنان مغايرة تمامًا لكل أحاديث قيادات 
 ."ال لم ترصد"الجيش عن تلك الواقعة، وقال عنان: 

مقاطعة بسيطة.. كيف يقول عنان إن األجهزة المخابراتية للقوات المسلحة لم ترصد، في حين أن المشير 
 األراضيسه أكد أكثر من مرة أن بعض العناصر الفلسطينية وحزب هللا تسللت عبر األنفاق إلى نف طنطاوي

المصرية بغرض إحداث فوضى. المفاجأة الكبرى أن عنان عندما واجهوه بما قاله المشير أن عناصر بالفعل 
قد يكون ما قاله "اًل: تسللت إلى مصر، أجاب عليهم إجابة لم تكن متوقعة أبدًا وفتح النار على المشير قائ

 ."شواهد وليس معلومات طنطاويالمشير 
سئل في النهاية عن تعليقه على ما ورد بتقرير مباحث أمن الدولة بشأن القبض على عناصر من حماس و 

 ."معنديش معلومة"وحزب هللا في ميدان التحرير، أجاب با
 01/7/0101اليوم الساب ، مصر، 

 
 ظر حماس واجب الن اذ: الحكم بحالمصريوزير العدل  .73

 "حماس"أكد وزير العدل المصري المستشار منير عثمان أن حكم حظر نشاط حركة : شاهين حسن-القاهرة 
ننتظر وصول نص الحكم وصيغته حتى "واجب النفاذ، ولم يتم االستشكال عليه بوقف تنفيذه. وأضاف: 
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قف نشاط هذه الجماعة أو أعضائها ومنعها نقرر اإلجراءات التنفيذية المترتبة عليه، وحظر النشاط يعني و 
 ."من ممارسة النشاط، ولو تم ممارسة النشاط بعد صدور الحكم سيخضعون لقانون العقوبات الجنائية

 01/7/0101المستقبل، بيروت، 
 

 ت تح معبر رفح لس ر المعتمرين وعودة العالقين المصريةالسلطات  .73
( بشكل استثنائي لسفر 9/3فح البري صباح األحد )فتحت السلطات المصرية معبر ر : برس قدس-رفح 

وتمكنت عدة حافالت تقل معتمرين من  الدفعة الرابعة من معتمري قطاع غزة، وعودة العالقين في مصري.
الفوا األول في الدفعة الرابعة من معتمرين قطاع غزة من مغادرة الصالة الفلسطينية إلى الصالة المصرية 

يستمر العمل في المعبر  أنومن المفترض  القاهرة للسفر إلى الديار الحجازية. تمهيدا لنقلهم إلى مطار
 معتمرا. 257حتى يوم الثالثاء القادم لنقل 

 3/7/0101قدس برس، 
 
 يدمر ثالثة أن اق على الحدود م  قطاع غزة المصريالجيش  .11

ق بين مصر وغزة وتمكنت حملة موسعة على األنفا الميداني الثانيشنت قوات الجيش  :القادر مبارك عبد
تقع  التيأنفاق بمنطقة صالح الدين شمال معبر رفح. ونجحت الحملة في تدمير المنازل  3من تدمير 

عناصر فلسطينية  أياألنفاق بها، وفرض إجراءات مشددة على األنفاق لمالحقة المهربين، ومنع وصول 
 المصرية. األراضيمن خاللها إلى 

 3/7/0101المصري اليوم، القاهرة، 
 
 شهدتها سيناء التيوراء جمي  األحداث األمنية  "إسرائيل"حماس و يزعم: إسماعيل شريفاللواء  .10

 القومياللواء شريف إسماعيل، وكيل جهاز المخابرات العامة السابق، مستشار األمن : قال هاني بدر الدين
سرائيل كانتا دائما وراء حركة حمإن  العربي"األهرام "مجلة مع حوار في السابق في شمال سيناء،  اس وا 
دائما ما كانت تشهدها  التيشهدتها سيناء السيما األنفاق وعمليات التهريب  التيجميع األحداث األمنية 

الحدود، مما أفقد مصر بشكل كبير عامل السيادة على أرضها، بسبب عدم قدرتها في السيطرة على 
حماس بالتنسيق مع التيارات الجهادية الموجودة  عمليات التهريب، بل ووصل األمر إلى تخصيص حكومة

بمنطقة المهدية الحدودية، ألنفاق تستخدم لدخول وخروا العناصر اإلرهابية واإلجرامية والمدرجة على قوائم 
عينت أحد  والتيالمنع من الدخول والخروا من الحدود المصرية، مقابل رسوم وأختام من حكومة حماس، 

، لإلشراف على المنافذ غير الشرعية في تحد سافر للسيادة المصرية، بل ووصل حمد غازيالقيادات وهو 
واستغالل  السياسييناير وبعد تدخل جماعة اإلخوان ونجاحهم في التأثير على القرار  75األمر بعد ثورة 

ة وقطاع قادوها ضد األجهزة األمنية من استصدار قرار بفتح المنافذ بين رفح المصري التيالحملة الممنهجة 
غزة، وقد كان من الالفت للنظر تعنت حكومة حماس في التعامل مع السيادة المصرية عندما أصرت على 

بحجة  ةالفلسطينيدخول قيادات من الحركة مدرجة على قوائم المنع من الدخول بل وأغلقت المنفذ من الجهة 
 دات الجماعة للضغط بشأن إلغاء القوائم.استمرار دور األجهزة األمنية الرقابية في ممارسة دورها ووظفت قيا

كان الفتًا للنظر، تصريحات الرئيس المخلوع مرسى عندما أشار إلى إمكانية تملك الفلسطينيين في وأضاف: 
سيناء، أسوة بقرار السماح لهم بالتملك في ربوع مصر إال أن قراراته قوبلت باعتراض من األجهزة األمنية 
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اوية، مما دفعه إلى إعادة الطرح بصورة جديدة وملتفة من خالل تكليفه لرئيس واستهجان من القبائل السين
وزرائه )هشام قنديل( بدراسة إنشاء منطقة حرة صناعية ومنطقة حرة تجارية مع غزة، وعلى مساحة عشرة 
كيلو مترات من كل جانب، وبما يسمح بشكل مباشر منح إقامات للفلسطينيين لإلقامة بسيناء بحجة العمل 
واالستثمار، هذا وقوبل طلبه بالرفض من األجهزة األمنية, تراجع مرسى عن قراره، ولكنه قام بمنح الجنسية 

 وطنيبعد  أيمخالفا بذلك قرار الجامعة العربية، وضاربا بعرض الحائط  فلسطينيألف  57المصرية لا 
 يهدف الحفاظ على الهوية الفلسطينية.

لقيادات حزب الحرية والعدالة تجاه القبائل البدوية والعناصر  رصدت األجهزة األمنية نشاطوأضاف: 
يدير  والذيتعمل في التهريب وتشغيل األنفاق، خصوصًا المدعو )عبد الرحمن الدن(،  والتياإلجرامية 

، ومسئول عن ميليشيات مسلحة، تكفيريله نشاط  والذيالدهنية، وشقيقه بالل،  بمنطقةمجموعة من األنفاق 
بالجماعات الجهادية الفلسطينية، خصوصا جيش اإلسالم، وجماعة أنصار اإلسالم،  وعلى عالقة

ومجموعات جلجالت، ومرتبط أيضا بكتائب القسام الذراع العسكرية لحماس، حيث تم رصد تحركات لخيرت 
اقترح على بعض رجال األعمال بسيناء إنشاء شركة مساهمة  والذيالشاطر نائب مرشد الجماعة، 

، ويدخل رجال األعمال ةالفلسطينيفيها هو الغرفة التجارية  الفلسطينيمصرية، يكون الجانب  -فلسطينية
السيناويون في الشركة برؤوس أموال عينية، ممثلة في مصانع ومزارع وعقارات بسيناء، تقدر بنسب مبالغ 

لها باثمانية رأسما رقدر الشاط والتيفيها، تفوق ضعف قيمتها الحقيقية، وتمثل حصصهم في الشركة، 
مليارات دوالر من الجانبين، وتكون مسئولة بشكل مباشر عن توفير احتياجات حكومة حماس، وعن استيراد 
المنتجات الفلسطينية من القطاع عبر األنفاق، وتأمين األوراق الثبوتية للمنشأ لهذه المنتجات الفلسطينية 

زيت "للخارا، بزعم أنها منتجات مصرية مثل  باعتبارها منتجات زراعية زرعت في سيناء لضمان تصديرها
  ".الزيتون، الموالح، وبعض المنتجات الزراعية

هذا باإلضافة إلى أن تلك الشركة كانت لها األولوية في تصدير كل احتياجات قطاع غزة لالستفادة من 
مة حماس، مليون دوالر، خصصتها حكومة قطر لحكو  077المنحة القطرية المخصصة إلنماء غزة، بقيمة 

أعلن مقرها بأحد المكاتب التابعة له  والتيالمصرية  -ولضمان تحقيق ذلك أنشأ الشاطر الشركة الفلسطينية
نفقا  27في شارع عباس العقاد بمدينة نصر، حيث قامت الشركة بالتنسيق مع حكومة حماس باستئجار 

اص باإلضافة إلى نقل الوقود والنفط، بمنطقة الدهنية مخصصة للعمل في نقل السيارات ومواد البناء واألشخ
سيارة رينو من مختلف الطرز لحكومة حماس، هذا باإلضافة إلى نحو  077وتولت الشركة شراء ونقل 

، كانت جميعها يتم تهريبها عبر األنفاق، ولحساب الفلسطينيلبيعها بالسوق المحلى  هوندايسيارة  577
لبدو لقطع الطريق، ومنع مرور السيارات التابعة لشركة قامت بالتنسيق مع عصابات من ا والتيالشركة 

كانت متعاقدة مع حكومة حماس  والتيالمقاولون العرب من الطريق األوسط، والمؤدى إلى منفذ العوجة، 
مليون دوالر لقطاع غزة، مما أعطى الحجة لحكومة حماس لفسخ  33، بقيمة "حصى البناء"على توريد 

سناده لشركة الشاط أسندته من الباطن إلحدى شركات المقاوالت المملوكة لعناصر إجرامية  والذير، العقد وا 
بدوية، هم من كانوا وراء منع عبور سيارات شركة المقاولون العرب، بهدف خلق عالقات وربط مصالح مع 

 تلك المجموعات اإلجرامية تضمن سطوة لإلخوان ودورا نافذا لهم بين القبائل البدوية.
، المصريفتحة نفق موجودة على الجانب  0077األجهزة األمنية تشير إلى أن هناك نحو  معلوماتوقال: 

محصور أغلبها في المنطقة ما بين قرية المهدية والماسورة ومنطقة الدهنية وصالح الدين وحتى شاطئ 
 جميعها تحت إشراف حكومة حماس، وكانت تلك الفلسطينينفقا بالجانب  27البحر، يعمل في مقابلها 



 
 
 

 

 
           43 ص                                   3024العدد:     01/3/4104 اإلثنين التاريخ:

األنفاق تستغل في تهريب جميع البضائع إلى غزة أو العكس، حيث كانت أيضا تستغل في تهريب البضائع 
اإلسرائيلية إلى سيناء، هذا باإلضافة إلى أنه بالتنسيق مع حكومة حماس كانت هناك أنفاق مخصصة 

دوالرا من  57مبلغ  والبدوى على تحصيل ىالحم ساو لدخول األفراد إلى غزة والعكس؛ حيث اتفق الجانبان 
أوجد في سيناء مافيا العمل باألنفاق، حيث كان متوسط  الذيكل جانب على حركة األفراد، وهو األمر 

فجر مشكلة أمام الدولة، فمنطقة  الذييحققه النفق الواحد يوميا نحو مائة ألف دوالر، وهو  الذيالربح 
، واألنفاق نفسها مخفية داخل منازل الحدودياألنفاق موجودة على مسافات قريبة ومتفاوتة من الشريط 

، وهناك منطقة بمدينة رفح تسمى منطقة )المعسكر(، كانت تستخدمها إسرائيل وقت االحتالل األهالي
كمعسكر لقواتها، قريبة من الحدود مع غزة، استغلتها بعض العائالت كمنطقة سكنية لهم بعد تحرير سيناء، 

 فتحات لألنفاق، مربوطة باألنفاق الرئيسية التابعة لحماس.ووظفت أغلب هذه المساكن إلنشاء 
فتحة نفق، فإن األمر  0377ا يقرب من نحو م على الرغم من نجاح القوات المسلحة في تدميروأضاف: 

، وبعمق كيلو متر الحدوديالموازية للشريط  األراضييقضى بمصادرة جميع  جمهورييحتاا إلى قرار 
نشأ عليها منطقة عازلة، كحل فاعل للقضاء على نشاط مافيا األنفاق، ويحقق لصالح المنفعة العامة، وت

السيادة الكاملة لمصر على حدودها، ويضمن إحكام السيطرة على الحدود، ويهذب من سلوك وتطاول 
 .قيادات حماس

 01/7/0101األهرام العربي، مصر، 
 
 كلها تحت إشراف حماسن ق على الحدود م  غزة  0011: أكثر من يزعم مصريخبير قومي  .10

، 7772حماس ربحت االنتخابات في عام إن  القوميالدكتور سمير غطاس خبير األمن قال  سيد صالح:
ووصلت إلى السلطة، وطردت القوات الدولية على المعبر، واستولت إسرائيل عليه، وقامت بإغالق المعبر، 

كيلو مترا فقط من البحر  00افة مس فينفق  0777فنشأت األنفاق، حتى وصل عددها إلى أكثر من 
 المتوسط إلى معبر رفح.

من المواد المهربة إلى غزة، كما  %77وأصبحت العصب الوحيد لبقاء حماس في غزة، حيث تجنى نحو 
مليون دوالر سنويًا كعائدات من األنفاق، إلى جانب تهريب األسلحة واألفراد من  307تجنى حماس نحو 

 0الجماعات في سيناء بدعم من حماس وبرعاية كاملة لها، وأصبحت هناك سيناء إلى غزة، وقد تعددت 
تنظيمات إرهابية كبرى وهى التوحيد والجهاد وهو أقدم التنظيمات، ومجلس شورى المجاهدين ) أنصار بيت 

هرب مع محمد مرسى من سجن وادى  الذي "موافى رمزيد. "المقدس الحقًا(، وأنصار الشريعة ويقوده 
ان الطبيب الخاص ألسامة بن الدن مؤسس تنظيم القاعدة، وبقايا تنظيم التكفير والجهاد النطرون وك

 ويسمون أنفسهم حاليًا المقاومة والجهاد.
برئاسة أردوغان، وبحضور  الماضييوليو  00عقد في تركيا بعد سقوط مرسى في  وأضاف إن اجتماعا

له االتفاق على تصعيد العمليات اإلرهابية، أما لجماعة اإلخوان، وتم خال العالميمن قيادات التنظيم  07
االجتماع الثالث فقد عقد في مدينة الهور الباكستانية وحضره أحد أعضاء حركة حماس ويدعى محمد نزال 

للحركة، وتم فيه االتفاق على تنظيم العمليات اإلرهابية بين اإلخوان وتنظيم القاعدة،  السياسيعضو المكتب 
 .عمليات إرهابية خطيرة في مصر 0حدثت  أيام 07ل من وبعد االجتماع بأق

 01/7/0101األهرام، القاهرة، 
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 الزهار القيادي في حماس محمود الجنسية المصرية من لسحبدعوى  .17
بإلزام كال  قضائيحكم  بإصداربمجلس الدولة تطالب  اإلداريأقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء 

بحركة  القياديلداخلية بإسقاط الجنسية المصرية عن محمود الزهار مجلس الوزراء ووزير ا يسمن، رئ
المحامي أنه بعد صدور حكم بحظر حماس  صبريالدكتور سمير  أقامها التيتضمنت الدعوى  حماس.

 محمود الزهار، متطاوال على القضاء المصري، واألجهزة السيادية. اإلرهابي القياديخرا علينا 
 01/7/0101األهرام، القاهرة، 

 
 حماس ألنها مقاومة وعالقتنا معها كالسابق ندعم الريجاني: .11

قال رئيس مجلس الشورى اإليراني علي الريجاني إن إيران تدعم حركة المقاومة اإلسالمية صفا: - طهران
وأكد الريجاني، خالل لقاء عرضته قناة الميادين مساء األحد، أن  "حماس" على اعتبار أنها تيار مقاوم.

ران مع حركة حماس هي "جيدة"، مشيرا إلى أن العالقة عادت كالسابق، و"ليس لدينا أي مشكلة مع عالقة إي
وأوضح: "كانت لدينا عالقات جيدة، وسوف تكون كذلك، إننا ننظر إلى حماس على أنها  حماس". كما قال.

حماس من األزمة  ولم ينكر الريجاني تحفظ إيران من موقف حركة تيار مقاوم وندعمها من هذا المنطلق".
السورية، وقال: "قد يكون لدينا بعض المشاكل فيما يخص موقفهم، لكنننا نرى أن واجبنا اإلسالمي هو دعم 

وبخصوص العالقة مع حركة فتح التي زارت وفود منها إيران مؤخرا، قال  المقاومة ولذلك ندعم حماس".
سر عرفات، وطبعا بسبب بعض المواقف التي الريجاني: "كانت لنا عالقات مع حركة فتح زمن المرحوم يا

 ، انخفض مستوى تلك العالقات".أوسلوقامت بها م.ت.ف. بعد اتفاقية 
وبّين أن إيران كانت ترى أن اتفاقية أوسلو كانت "خطئًا استراتيجيًا"، والكثير التفت لنا بعد ذلك وأيد موقفنا. 

بعض التصرفات غير مفيدة كالمفاوضات الدائرة وأضاف: "ليس لدينا معاداة مع حركة فتح لكننا نرى أن 
 في فلسطين". اآلن

ذا  سرائيل تبحثان عن خديعة للشعوب، وهما ال تريدان منح الشعب الفلسطيني حقه، وا  وتابع: "إن أمريكا وا 
أراد الفلسطينيون استرداد حقوقهم فال يمكنهم ذلك إال من خالل المقاومة، ألن المفاوضات لن تعيد لهم 

 وأشار إلى أن اللقاءات التي تمت مؤخرًا في إيران مع وفود من حركة فتح كانت "جيدة". ".حقوقهم
 01/7/0101وكالة الصحافة ال لسطينية )ص ا(، 

 
 مواق نا الثابتة تجاه القضية ال لسطينية ودعم غزة فيأمير قطر: ال تغيير  .14

ه ال تغير في مواقف بلده الثابتة تجاه أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن: برس قدس- غزة
جاء ذلك خالل اتصال هاتفي أجراه رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة  القضية الفلسطينية ودعم غزة.

 ( مع امير دولة قطر.9/3إسماعيل هنية األحد )
ندة لغزة أكد أمير دولة قطر على مركزية القضية الفلسطينية، مطمئًنا هنية "أن قطر ستبقى داعمة ومساو 

وفلسطين وأنه ال تغيير في مواقف قطر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ودعم غزة، وهذا مبدأ ال حياد عنه"، 
وأضاف: "هذا المبدأ تربينا عليه وال يمكن أن نحيد عنه، وسنعلمه ألبنائنا"، واصًفا المرحلة التي  كما قال.

 تعيشها المنطقة العربية "مرحلة شديدة وابتالء".
 3/7/0101قدس برس، 
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 دولة يهودية "إسرائيلا"ب االعترافيرفضون  العربوزراء الخارجية  .14
عوض: أعلن وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم بالقاهرة مساء األحد رفضهم القاطع  وليد-رام هللا 

 االعتراف بإسرائيل دولة يهودية.
لمجلس الجامعة العربية على مستوى الوزراء أكد  000الا الدورة  إطارفي  ماجتماعهوفي بيان ختامي عقب 

الوزراء على أن السالم العادل والشامل هو الخيار االستراتيجي وأن عملية السالم عملية شاملة ال يمكن 
واعتبر البيان أن السالم العادل والشامل في المنطقة ال يتحقق إال من خالل االنسحاب اإلسرائيلي  تجزئتها.

اضي الفلسطينية والعربية المحتلة والتوصل إلى حل عادل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين الكامل من األر 
 .0903( لسنة 090استنادا إلى مبادرة السالم العربية ووفقا لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم )

 بن عبد العزيز، مبادرة السالم العربية التي أطلقها الملك عبد هللا 7777وأقرت القمة العربية في بيروت 
عاهل السعودية )ولي العهد في ذلك الوقت(، وتقوم على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 

وعودة الالجئين واالنسحاب من هضبة الجوالن السورية المحتلة، مقابل اعتراف الدول العربية  0922
 بإسرائيل وتطبيع العالقات معها.

، مطالبا بإقامة "كافة أشكال التوطين للفلسطينيين خارا أراضيهم‘ية العرب ورفض مجلس وزراء الخارج
دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء في مبادرة السالم العربية التي "

االعتراف بإسرائيل دولة يهودية ورفض جميع "رفض بشكل قاطع  اكم‘.  7777أقرت في قمة بيروت 
 ."لضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأنا

واعتبر الوزراء العرب أنه لن يكون هناك سالم دون القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطين، والتأكيد 
 .0922على أن القدس جزء ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية التي احتلت عام 

االستيطان وتهويد المدينة المقدسة واالعتداء على مقدساتها اإلسالمية  كما اعتبر المجلس أن االستمرار في
والمسيحية وتزييف تاريخها لطمس ارثها الحضاري واإلنساني والتاريخي والثقافي والتغيير الديمغرافي 

قية والجغرافي للمدينة جميعها إجراءات باطلة والغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفا
 جنيف واتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية.

وحّمل الوزراء إسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية السالم والتأكيد على أن استئناف المفاوضات 
 الفلسطينية اإلسرائيلية.

 01/7/0101القدس العربي، لندن، 
 
   "إسرائيل"التسوية م   السنوسي: الحرب الخليجية على اإلسالميين جزء من خطة إبراهيم .13

السنوسي، قائمة  إبراهيمانتقد نائب األمين العام لحزب المؤتمر الشعبي في السودان : برس قدس-الخرطوم 
اإلرهاب التي أصدرتها وزارة الداخلية السعودية، والتي شملت جماعة "اإلخوان المسلمين" واعتبر أن المعركة 

نما ضد كل  نفس إسالمي من أجل إزاحته لتمهيد إعالن تسوية مع إسرائيل ليست ضد اإلخوان وحدهم، "وا 
 على حساب الحقوق والثوابت الفلسطينية والعربية واإلسالمية".

ووصف السنوسي في تصريحات لا "قدس برس" قرار السعودية باعتبار اإلخوان جماعة إرهابية، بأنه في 
ة اإلرهاب السعودية تخدم مصلحة المملكة وال غير مصلحة السعودية وأمن الخليج، وقال "ما أحسب أن قائم

مصلحة الخليج وال العرب وال المسلمين، بالعكس السعودية فقدت بهذا القرار قوة إسالمية كانت صديقة لها 
ولم تكن في يوم من األيام عدوة لها، كما أنها خسرت قوة سنية كان يمكن أن تساندها في وجه المد 
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اإلخوان تنظيما إسالميا كما ستبقى السعودية موطنا للحرمين الشرفين وقبلة الشيعي، مع ذلك ستبقى جماعة 
وأضاف: "ال شك أن القرار السعودي بحق اإلخوان يتفق مع الخط العام الساعي لتجريم اإلخوان  للمسلمين".

ال ما الذي يجمع بين الحوثيين وحزب هللا من جهة  من أجل تهيئة مناخ التسوية والتطبيع مع إسرائيل، وا 
 واإلخوان من جهة أخرى!".

 3/7/0101قدس برس، 
 
 "إسرائيل" اجتماعًا بالجامعة لرصد ممارسات تعقدلجنة أممية صبيح:  .13

تعقد لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني التابعة لألمم المتحدة اجتماعًا لها اليوم : )كونا(
ه قوات االحتالل اإلسرائيلي باألراضي الفلسطينية وذلك بمقر الجامعة العربية لرصد النشاط الذي تقوم ب

وقال األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة السفير  بمشاركة جميع الدول العربية.
لسالم ديالو سيلقي كلمة حول خطورة الممارسات  محمد صبيح أمس ان رئيس اللجنة السفير عبدا

 ي الفلسطينية المحتلة السيما تجاه المقدسات اإلسالمية والمسجد األقصى. "اإلسرائيلية" باألراض
 01/7/0101الخليج، الشارقة، 

 
 يجري في مخيم اليرموك بسورية "جرائم حرب" ما"الع و الدولية":  .13

اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم االثنين الجيش السوري باستخدام الجوع : الفلسطيني لإلعالم المركز-لندن
 كسالح حرب، خاصة في حصاره لمخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بالعاصمة دمشق.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير بعنوان "خنق الحياة في اليرموك بعنوان "جرائم حرب ضد مدنيين 
م بينه-محاصرين"، إن حوالي مائتي شخص فارقوا الحياة في المخيم الفلسطيني بسبب نقص الغذاء والدواء 

، مانعا بذلك إدخال 7703أن شدد الجيش السوري حصاره للمخيم في يوليو/تموز  منذ-جوعاقضوا  073
 األغذية واألدوية إلى آالف المدنيين.

وبشكل -وقال مسؤول المنظمة في الشرق األوسط فيليب لوثر في التقرير إن "الحياة في اليرموك أصبحت 
للمدنيين اليائسين الذين يجدون أنفسهم يتضورون جوعا وعالقين في القدرة على التحمل بالنسبة  تفوق-متزايد

 حلقة من المعاناة ال سبيل لهم للفرار منها".
وأضاف التقرير أن حصار اليرموك هو "األكثر فتكا" في سلسلة عمليات حصار مسلحة تفرضها قوات 

دنيين في أنحاء مختلفة من مناطق آهلة بالم على-للمعارضةأو مجموعات مسلحة تابعة -النظام السوري 
 ألف شخص". 757سوريا، مشيرا إلى أن عدد هؤالء المحاصرين في سائر أنحاء البالد يبلغ "

بانتظام مباٍن سكنية في مخيم اليرموك، معتبرا  يقصف-الحصارإضافة إلى -وأكد التقرير أن جيش النظام 
جرائم حرب باستخدامها جوع المدنيين أن هذا يمثل "جريمة حرب". وأضاف أن "القوات السورية ترتكب 

كسالح حرب"، مشيرا إلى "شهادات لعائالت اضطرت إلى أكل قطط وكالب، ومدنيين أصيبوا برصاص 
 قناصة بينما كانوا يبحثون عن شيء يأكلونه".

من ضحايا حصار اليرموك هم أطفال أو رضع، وأن المستشفيات تعاني من نقص حاد  03وأكد التقرير أن 
 عدات األساسية مما اضطر الكثير منها إلى اإلقفال. في الم

 3/7/0101المركز ال لسطيني لإلعالم، 
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 لا"إسرائيل""قبة حديدية"  01دعم إضافة ي األمريكيالكونجرس  .41
أقر الكونجرس األمريكي مؤخرًا دعم ميزانية مشروع القبة الحديدية المضادة : صفا ترجمة- القدس المحتلة

 دى بحوالي نصف مليار شيقل.للصواريخ قصيرة الم
وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" في عددها الصادر صباح االثنين، أنه تم إبالغ رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

بطارية  00 إلى"بنيامين نتنياهو" بالدعم األمريكي أثناء زيارته األخيرة لواشنطن، والهدف هو الوصول 
فة إلى أن الواليات المتحدة تدعم أيضا تمويل مشروع وأشارت الصحي .7705جديدة حتى نهاية العام 

"الصولجان السحري" المضاد للصواريخ متوسطة المدى باإلضافة لنظام "حيتس" المضاد للصواريخ البالستية 
 بعيدة المدى.

 01/7/0101وكالة الصحافة ال لسطينية )ص ا(، 
 
 ي براغاإلدارة األمريكية تقود مؤتمرًا لدعم االقتصاد ال لسطيني ف .40

تختتم اليوم األحد أعمال مؤتمر دولي متخصص لدعم االقتصاد  :عبد هللا محمد-دوت كوم  القدس-رام هللا 
الفلسطيني، في العاصمة التشيكية براغ، بعنوان "المبادرة من أجل االقتصاد الفلسطيني" والذي تقوده الواليات 

الشرق األوسط، بحضور رئيس الوزراء البريطاني  المتحدة األمريكية، وترعاه اللجنة الرباعية الدولية في
 السابق والمبعوث الحالي للرباعية توني بلير.

ويشارك في المؤتمر الذي بدأ أمس السبت، المستشار االقتصادي لرئيس الوزراء في الحكومة د. محمد 
سياسية،  من رجال األعمال الفلسطينيين والمستثمرين األجانب، وبحضور شخصيات 57مصطفى، وقرابة 

 أبرزها وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت.
وبحسب مصادر مقربة من المطبخ السياسي الفلسطيني، فإن إقامة المؤتمر يأتي ضمن المساعي التي 
تتبعها اإلدارة األمريكية، بإدارة وزير الخارجية جون كيري، للوصول إلى اتفاق إطار بين الفلسطينيين 

 ي في النهاية إلى سالم دائم بين الطرفين.واإلسرائيليين، يفض
، إنه وفي ظل تعقد المفاوضات السياسية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، "القدس دوت كوم"وقال المصدر لا

ورفض  فإن الجانب االقتصادي قد يساهم في تذليل بعض العقبات التي تعترض طريق المفاوضين.
ي تقوده الواليات المتحدة، وطرح عطاءات للتنقيب عن النفط والغاز المصدر الربط بين فعاليات المؤتمر الذ

الطبيعي في مناطق الضفة الغربية، والذي صادقت الحكومة الفلسطينية عليها، في جلستها األخيرة، الثالثاء 
 الماضي.

 3/7/0101القدس، القدس، 
 

نشاء ردع جديد"إسرائيل":  .24  ضد غزة مطالبات بتوجي  ضربة عسكرية لحركة حماس وا 
طالب العميد الصهيوني احتياط "تسفيكا فوغل" بالعمل : ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية

اّل فان "إسرائيل" تنتظرها سنوات صعبة كثيرة بالمستقبل، زاعمًا  للقضاء على حركة حماس في قطاع غزة، وا 
المختلفة  االستخباريةوالجيش والجهات  أن الحكومة المصرية سترسل رسالة تقدير لنظيرتها في "تل أبيب"

بسبب ضبط سفينة الصواريخ، اللبنة المهمة األخرى في الحرب إلحباط العنف الذي قد يضر بالدولتين، 
ويعلم المصريون جيدًا أنه لو وصلت شحنة السالح المرسلة لميناء بورت سودان لنقلت عن طريق شبه 

 كثيرة.جزيرة سيناء لقطاع غزة بواسطة األنفاق ال
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وأوضح "فوغل" أّنه يوجد عند إيران وسوريا و"حزب هللا" اهتمام بازدياد حدة المواجهة بين "إسرائيل" وحماس، 
ن لم  شعال نار على الحدود مع مصر، ألن التعاون الصهيوني المصري األردني للقضاء على العنف، وا  وا 

الفتًا إلى أّن "إسرائيل" ومصر واألردن قد أدركوا، يكن تامًا دائمًا، ال يالئم أهواء قادة الحركات اإلسالمية، 
أن التعاون الثالثي هذا أهم للبقاء اإلقليمي من تأسيس دولة فلسطينية، وأنها معا ستمنع إيران وتوابعها من 

 التشويش على حياتنا العادية.
ريقة لتعظيم وأشار إلى أن حماس في غزة لم تقف ساكنه لحظة واحدة، فهي مستمرة على البحث عن كل ط

وتضخيم مجمل قدراتها لضرب "إسرائيل"، وللتشويش على حياة في كل مكان، حتى إن مدى الصواريخ التي 
يؤتى بها من إيران، وتوجه إلى الكيان من غزة، والصواريخ من لبنان، ال تدع قطعة أرض صغيرة واحدة 

الصاروخية في بطن السفينة كانت غير مهددة. ولفت إلى أن مجرد التفكير في احتمال أن هذه القذائف 
ذا لم نعمل اآلن على القضاء  ستطلق من سيناء على "ديمونة" وما حولها، فإنه لم يبق لنا خيارات كثيرة، وا 

 على حماس في غزة، فستنتظرنا سنوات كثيرة ال نوم فيها، تطل فيها إيران علينا في كل نشرة أخبار.
عمير ربابورت" أن الهدف من احتجاز الجيش للسفينة المحملة في سياٍق متصل، اعتبر المحلل العسكري "

 االلتفافبأسلحة غايتها قطاع غزة، هو إحراا إيران أمام الغرب، وأن األسلحة الموجودة في السفينة هدفها 
الصواريخ القصيرة المدى، ولذلك فإن "إسرائيل" موجودة في أوا  العتراضعلى منظومة "القبة الحديدية" 

، وتتمثل ببذل جهد لكشف ما يعتبر خداع من جانب إيران للعالم الغربي استراتيجيةأهمية  عملية ذات
 المتحمس إلجراء مفاوضات معها، وتخفيف العقوبات عنها دون تنازلها عن البرنامج النووي.

 
 
 

 االستراتيجيةاألهمية 
نه جاء في الوقت الذي يتواجد فيه وأشار "ربابورت" إلى أّن توقيت عملّية احتجاز السفينة لم يكن سيئًا، أل

رئيس الوزراء "نتنياهو"، في الواليات المتحدة، ويحاول إقناع األمريكيين بأن اإليرانيين ما زالوا العدو األكثر 
رهبًة، كما أن عملية احتجاز السفينة ليست حدثًا غير مألوف، فا"إسرائيل" تتمسك منذ عدة سنين بسياسة 

ليد "حزب هللا" في لبنان  استراتيجيةأن تحبط مسبقًا وصول أسلحة ذات أهمية  معلنة مفادها أنها تحاول
ومنظمات غزة. ولفت إلى أن إصرار إيران والفصائل المسلحة في غزة على مسار تهريب األسلحة عبر 
السودان، من شأنه أن يدل على أنهم حققوا نجاحات، وأن عمليات تهريب أسلحة كهذه نجحت دون أن 

 رائيل" من إحباطها. تتمكن "إس
من جانبه، اعتبر المحلل العسكري "عاموس هارئيل" أن هدف شحنة األسلحة تغيير قواعد اللعبة، ولو أنها 
وصلت قطاع غزة، لتعّين على "إسرائيل" البدء في الحديث عن ميزان ردع جديد ضد القطاع، زاعمًا أن 

غزة، هو انجاز عملياتي واستخباري من اعتراض سفينة السالح وعليها صواريخ لمدى متوسط ستصل 
الطراز األول، و"إسرائيل" في نضالها الطويل لتهريب منظومات سالح متقدمة فتاكة للمنظمات الفلسطينية 
كان لها نجاح مدهش. وأشار "هارئيل" إلى أّن احباط عملّية تهريب األسلحة ما كان لُينفذ دون تعاون وثيق 

النوعي، وقدرات التنفيذ العالية  االستخباريوقدرة على المتابعة والتحليل  ،االستخباريةبين جميع األذرع 
بخاصة، وتحمل محسوب للمسؤولية عن جميع األخطار  03لسالح الجو بعامة ومقاتلي الوحدة البحرية 

إلحراز هدف مناسب، من قبل رئيس الوزراء ووزير الحرب ورئيس هيئة األركان، ألن ضبط السفينة 
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شر إلنجازات سابقة في محور التهريب ذاك، وفيها اعتراض السفن: كارين إي وفيكتوريا استمرار مبا
 سنة األخيرة، في البحرين األحمر والمتوسط. 01وفرانكوب في الا

ومن ناحيتها، قالت أوساط عسكرّية صهيونّية أّن حركة مسار التهريب البحري من إيران لقطاع غزة قلت في 
ط السفن السابقة، وبعد عدة هجمات ُنسبت لسالح الجو على قوافل سالح في السنوات األخيرة بسبب ضب

الحالي، كان بناء على افتراض المنظمين  االعتراضالسودان، ويبدو أن تجديد التهريب الذي يشهد عليه 
 أنهم نجحوا هذه المرة بأن يغطوا شحنة السفينة الحقيقية بصورة أفضل.

 
 قدرة الرد

ّن ذلك قد يشير لضغط في طهران، ورغبة بإقرار حقائق على األرض ُتمّكن من زيادة وأشارت األوساط إلى أ
تهديد "إسرائيل" من الجنوب الغربي، في حين يتلقى "حزب هللا" وسوريا هجمات جوية، ويبدو أن قدرتهما 

جهدًا لعملية أن السوريين بحسب التحليل الصهيوني يصرفون  لالهتمامعلى الرد محدودة، معتبرًة أّنه المثير 
التهريب مع وجود الحرب األهلية الفتاكة الجارية هناك، وقد تم األمر بطلب من إيران، وأّن األسد ال يشعر 
بأنه قادر على أن يرفض طلب من ينفقون مااًل كثيرًا جدًا ووسائل في حرب نظامه ألجل البقاء، كما حدث 

رض أن آخر محطة للسالح المرسل كان يفترض أن في قضية نقل السالح لا"حزب هللا"، ومن المنطق أن نف
تكون "الجهاد اإلسالمي" في غزة، ال سلطة حماس في القطاع، فقد كان "الجهاد" العنوان النهائي لعدة 

 محاوالت تهريب لغزة السنوات األخيرة.
ي ملم من طراز صيني، ُأجريت عليه تعديالت ف 311وأوضحت أّن الصواريخ التي ُضبطت يبلغ قطرها 

كم، يزيد وزن الواحد عن نصف طن،  111-011الصناعة العسكرية السورية، ويراوح مداها المحسن بين 
مشيرًة إلى أّن مثل هذه الصواريخ قد أطلقت قبل ذلك على "إسرائيل" في حرب لبنان الثانية على مدن حيفا 

إن أصداء انفجار الصاروخ الذي والعفولة والخضيرة، وخلفت في األماكن التي أصابتها دمارًا كثيرًا، حتى 
أخطأ محطة توليد الطاقة في الخضيرة ُسمعت جيدًا في الشارون الجنوبي، وليس من السر أن المنظمات 
الفلسطينية في القطاع تّجد إلحراز قدرة ُتمّكنها من إصابة كبيرة بالقذائف الصاروخية والصواريخ ألكثر 

 مناطق الدولة.
قطرات التهريب من إيران، وفي السنة األخيرة على تطوير صناعة السالح  على باالعتمادوأضافت أّنه 

المحلية، بلغ المدى لصواريخ حماس لمنطقة "غوش دان"، ولو نجح التهريب لسجل هنا تحسن حقيقي، 
وكان يجب البدء في هذه الحال في الكالم على توازن ردع جديد تجعل فيه قدرة المنظمات "إسرائيل" تفكر 

 ل كل عملية عسكرية في قطاع غزة.مرتين قب
 القناة العبرية الثانية

 4/3/4104، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصح ية، 3131الترجمات العبرية 
 

 كاش ة  ليكوديةلحظة  .23
 فهمي هويدي

تردد أن مشكلة مصر مع حماس وحدها، وأن تضامنها مع  التيإذا احتكمنا إلى التصريحات الرسمية 
واحتضانها لقضيته من ثوابت سياستها الخارجية، فإن ما حدث مع الناشطات الغربيات  نيالفلسطيالشعب 

طريقه  فيمطار القاهرة يبدو وكأنه يكذب ذلك االدعاء. إذ ليس مفهوما أن يصل إلى المطار ذلك الوفد  في
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ازه، وال يسمح له مع نسائها الشجعان وشعبها الصامد، ثم يتم احتج العالميإلى غزة لالحتفال بيوم المرأة 
غزة صادرا  فيبالوصول إلى رفح. ويظل عصيا على الفهم أن يكون الحماس للتضامن مع الفلسطينيات 

حين يصدر التعنت والحظر من سلطات  فيعن ناشطات جئن من أمريكا وفرنسا وانجلترا وايرلندا وبلجيكا، 
يؤدى دورا نزيها يتضامن  لكيأة المصرية للمر  القوميمطار أكبر دولة عربية. وبدال من أن يتدخل المجلس 

وينقذ به الموقف ويحسن صورة البلد، فإننا وجدناه توارى، ولم نسمع له صوتا. ويبدو  النسائيفيه مع الوفد 
المطار احتجاجا على المنع، ويتمددن على األرض وقد تدثرن  فيالحرا على أشده حين تعتصم الناشطات 

 فيلصور أنحاء العالم حاملة معها الدهشة إزاء ما وصلت إليه الحال بأعالم فلسطين، ثم تطوف تلك ا
، «أناديكم وأشد على أياديكم»تقول  التيالمطار بعربية مكسرة األغنية  فيمصر بعد الثورة. أما حين رددن 

 ياأليدرأيناها مع الجميع على اليوتيوب، فإنهن بعثن إلى الجميع برسالة تقول إنهن جئن وهن يمددن  التي
 األيديإلى نساء غزة وشعبها المحاصر، ولكن مصر الليكودية قطعت عليهن الطريق ورفضت السماح لتلك 

 أن تصل إلى القطاع.
أمن المطار. فتلك سياسة ُحِسبت  موظفيال يقولن أحد إن ذلك السلوك المخجل كان تصرفا شخصيا من 

أوساط شرفاء العالم وأحراره.  فيربيا أو الحسبان صداها فلسطينيا وع فيعلى السلطة المصرية، لم تضع 
موقف أكثر تقدما منا  فيعلما بأن األخيرين يتنادون اآلن داعين إلى مقاطعة إسرائيل اقتصاديا وأكاديميا، 

 بمراحل.
مطار القاهرة لن يصدق  فيذلك اليوم الحزين  فيصاحب ضمير إذا قدر له أن يتابع وقائع ما جرى  أيإن 

 وال تزال على تضامنها مع قضيته. الفلسطينيالشعب  أن مصر ال تزال مع
لم يأِت للتضامن مع حماس. وأغلب الظن أن عضواته ال يعرفن أن لحماس  الغربي النسائيذلك أن الوفد 

نما شغلن بأمور أخرى تختلف تماما عن تلك   التيعالقة باإلخوان أو أن لمصر مشكلة أمنية معها. وا 
 المطار. فيفضحنا سلوكها  التي خطرت ببال المؤسسة األمنية.

منذ  اإلسرائيليمن الحصار  يعاني الذيلقد جئن للتضامن مع مظلومية نساء فلسطين وشعبها الصامد 
مطار القاهرة فوجئن بأن معاناة الحصار ليست صادرة عن إسرائيل فحسب،  فيسنوات. ولكنهن  ثماني

ن كان دونه جفاء وفظا اإلسرائيليلكنها مصرية أيضا. وال يقل عن   الذكاء والتدبير. فيظة، وا 
 فيترددت أصداؤها  التيوهدفها النبيل. ولم يباِل بالفضيحة  النسائيتجاهل رسالة الوفد  المصريقرار المنع 

إلى سمعة البلد ونظامه، من حيث انه يفهم صدوره  يسئكل مكان. ولم ينتبه إلى أن قرارا من ذلك القبيل 
ية وال يتوقع صدوره فى ظل الثورة المصرية. كما أنه لم يفرق بين حماس عن حكومة نتنياهو الليكود

 .االستراتيجيغزة أو بين األزمة العارضة والموقف  في الفلسطينيوالشعب 
صانع ذلك القرار العجيب لم يَر شيئا من كل ذلك. وفيما بدا فإنه صم اآلذان وأغمض األعين، وظل 

شيطنت حماس ونسبت إليها تهديد أمن البالد بصورة أو  التيية واحد هو الدعايات المصر  بشيءمهجوسا 
خطأ جسيم أساء إلى سمعة البلد وسحب  فيأخرى. وتلك مشكلة كبرى. أوال ألنها أوقعت صانع القرار 

الكثير من رصيد االحترام له والثقة فيه. ثانيا اا وهذا هو المقلق حقا اا أن ذلك الموقف جاء كاشفا لمدى 
يهدر ما  الذيالضيق  األمنيآليات إصدار القرار. إذ بدا وكأنها باتت محكومة بالنظر  فيور الخلل والقص

 يحقق بعض المكاسب الوقتية والعارضة. لكي استراتيجي، ويضحى بما هو سيأسىهو 
مطار القاهرة، وسمح له بالذهاب إلى رفح واجتياز  فيماذا كان يمكن أن يحدث لو أن الوفد قوبل باحترام 

هذه  في الحقيقيمارس؟ أزعم أن المكسب  8 فيللمرأة  العالميعبر ومن ثم حضور االحتفال باليوم الم
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حين لن يضيف ذلك شيئا إلى رصيد حماس. إذ ستظهر مصر  فيالحالة سيكون من نصيب مصر. 
ه مع يستعلى فوق مرارات األزمة العابرة مدركا لمسئولياته واستحقاقات تضامن الذيبمظهر الطرف الرصين 

، وال يحمل الفلسطينيوقضيته. وستبدو بلدا كبيرا وواعيا يفرق بين حماس وبين الشعب  الفلسطينيالشعب 
يروا لها  التيالشعب أو يعاقبه من جراء ممارسات حماس أو تجاوزاتها المفترضة. وفى ظل االدعاءات 

إذ حين تسمح بمرور فعلت ذلك.  هيمواجهة حماس إن  فياإلعالم، فإن مصر تكون قد كسبت نقطة 
الوفد ووصوله إلى غزة فإنها بذلك ستوجه رسالة تقول إن هناك فرقا بين أدائنا وأدائكم. وها نحن نقابل 

 السيئة بالحسنة.
ال تحتاا إلى عبقرية. وحين تغيب عن صانع القرار فإنها تثير تساؤالت عدة  التيهذه الحسابات البسيطة 

يتمتع به. وهو ما يبعث على القلق والخوف ألن  الذيمدى الرشد  في حول كفاءة آلياته، كما أنها تشكك
 ملفات أخرى أهم وأخطر. فيذلك الخلل قد تكون له تداعيات أفدح 

 9/3/4104، الشروق، مصر
 

  ما بعد هيمنة المتدينين على الجيش اإلسرائيلي .24
 صالح النعامي

ياغة للنخب، وذلك كنتاا للتحوالت االقتصادية شهدت إسرائيل خالل العقود الثالثة األخيرة عملية إعادة ص
 واالجتماعية والديمغرافية والسياسية.

ولقد أثر هذا التطور بشكل واضح وجلي على البيئة الداخلية اإلسرائيلية، ومن المؤكد أن تداعياته ستؤثر 
 أيضا على أنماط تعاطي إسرائيل مع محيطها العربي واإلسالمي.

األشكناز ينفردون باحتكار التأثير في مجاالت السياسة واإلعالم واألكاديميا واألمن، فبعد أن كان العلمانيون 
فإن هناك الكثير من المؤشرات التي تدل على أن العلمانيين يخسرون مواقع التأثير والنفوذ لصالح أتباع 

ر تأثيرا على التيار الديني الصهيوني، الذين يبدون حرصا وتصميما على االستحواذ على الوسائل األكث
 دوائر صنع القرار السياسي بشكل الفت، ووفق مخطط واضح وجلي.

وعلى الرغم من أن أتباع التيار الديني الصهيوني يندفعون نحو معظم المواقع التي تؤثر على دوائر صنع 
القرار في تل أبيب، فإن أوضح وأخطر النجاحات التي حققوها في هذا المجال، تتمثل في تمكنهم من 

 داث اختراقات كبيرة في الجيش والمؤسسة األمنية، كما تعكس ذلك المعطيات الرسمية.إح
من إجمالي عدد اليهود في إسرائيل  %01فبعد أن كان أتباع التيار الديني الصهيوني، الذين يمثلون 

ي فقط من الضباط في الوحدات القتالية، فإنهم اآلن يشكلون حوال %1يشكلون حتى مطلع الثمانينيات 
(، مع 01/00/1103من الضباط في ألوية الصفوة والوحدات القتالية )صحيفة إسرائيل اليوم  41%- 31%

 العلم أن نسبة المتدينين تفوق هذه النسبة في بعض األلوية والوحدات.
ة وتزداد نسبة أتباع التيار الديني في الرتب العسكرية العليا، فعلى سبيل المثال ينتمي قادة ثالثة من ألوي

الصفوة األربعة في سالح المشاة للتيار الديني الصهيوني، في حين أن معظم قادة السرايا والكتائب في هذه 
 األلوية هم من نفس التيار.

ويكفي المرء فقط أن يتابع حفالت تخرا الضباط في األلوية والوحدات القتالية، التي ينظمها الجيش عدة 
تلفزة اإلسرائيلية، ليالحظ العدد الكبير والطاغي لمعتمري القبعات مرات في العام، وتنقل بعضها قنوات ال
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الدينية المزركشة من بين الضباط المتخرجين، مع العلم أن هذا المشهد أثار، وال يزال اهتمام الكثير من 
 علماء االجتماع السياسي في الكيان الصهيوني.

سكرية يمثل أحد مظاهر االختالف بين التيار ومن األهمية بمكان أن نوضح هنا أن الموقف من الخدمة الع
الديني الصهيوني والتيار الديني الحريدي، الذي يشجع أتباعه على عدم االنخراط في سلك الخدمة العسكرية 

 والتفرغ بدال من ذلك للتعليم الديني.
 

 الهيمنة على المخابرات
يصف إسرائيل با"دولة الشاباك"، في إشارة كان السفير األميركي األسبق في إسرائيل اليهودي دان كيرتسير، 

للتأثير الطاغي الذي يحظى به جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك" على دوائر صنع القرار السياسي في هذا 
 الكيان.

فنظرا الختصاص "الشاباك" بالمسؤولية عن مواجهة المقاومة الفلسطينية والتحديات األمنية الداخلية بشكل 
صنع القرار السياسي ال تتخذ قرارات بشأن القضية الفلسطينية، إال بعد الحصول على  عام، فإن دوائر

توصيات من قيادة "الشاباك"، التي تقدم تقييماتها بهذا الشأن استنادا للمعلومات االستخبارية التي يجمعها 
 الجهاز.

حتى مطلع  إنه-"، عجل واقتلهالرئيس األسبق لا"الشاباك" في كتابه "القادم لقتلك-وكما يقول يعكوف بيري 
الثمانينيات من القرن الماضي لم يكن ألتباع التيار الديني الصهيوني تمثيل يذكر في "الشاباك"، لكن منذ 
ذلك الوقت حدث تحول واضح، بحيث بات أتباع هذا التيار، وال سيما الذين ينهون خدمتم اإللزامية كضباط 

 "الشاباك". في الوحدات القتالية يتوجهون للعمل في
وعلى الرغم من أنه يتم التكتم على هوية العاملين في هذا الجهاز، بحكم القانون، فإن المعلومات التي 

 كانت-11/0/1104في مقاله الذي نشره بتاريخ  هآرتسالمعلق العسكري لصحيفة -كشف عنها أمير أورن 
صل أهم أربعة مواقع في "الشاباك" صادمة للكثيرين في إسرائيل، حيث أكد أورن، أن ثالثة مواقع من أ

يحتلها جنراالت ينتمون للتيار الديني الصهيوني، فرئيس الجهاز يروام كوهين، ونائبه وقائد القسم العربي في 
الجهاز هم من المتدينين الصهاينة، عالوة على أن معظم مواقع القيادة المتوسطة في الجهاز يهيمن عليها 

 أتباع التيار.
 

 تنصون ال رصةالحاخامات يق
في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي انتقلت إسرائيل بشكل واضح إلى اقتصاديات السوق، وقد أحدث 

على توجهات أبناء الطبقة الوسطى العلمانية، الذين كانوا  تحوال-أخرىضمن تطورات -هذا التطور 
 من المواقع القيادية في الجيش. %01يهيمنون على 

االقتصادية االجتماعية الطبقة الوسطى العلمانية إلى تبني مسارات ريادية بعيدا عن لقد دفعت التحوالت 
الخدمة العسكرية، بحيث فضل الشباب العلماني ترك الجيش بعد إنهاء خدمته اإللزامية واالهتمام بمشاريع 

 اقتصادية تحقق لهم ربحا وفيرا.
الصهيوني، التي كانت معنية بتحقيق أكبر قدر  وقد مثل هذا التحول فرصة سانحة لمرجعيات التيار الديني

 من التأثير على دوائر صنع القرار في تل أبيب بشكل يفوق نسبة أتباع هذا التيار بين عدد السكان.
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ويجزم يسرائيل شاحك ونورتون ميزفنسكي في كتابهما "األصولية اليهودية في ٍإسرائيل" أن انقضاض أتباع 
المواقع القيادية في الجيش كان ضمن خطة محكمة وضعتها مرجعيات التيار التيار الديني الصهيوني على 

الديني، مستغلة تراجع دافعية العلمانيين لمواصلة الخدمة العسكرية، لالستحواذ على مواطن التأثير في 
 الكيان الصهيوني.

سلم القيادة في  إن أكثر ما حفز المرجعيات الدينية اليهودية الصهيونية على تشجيع أتباعها على تسلق
الجيش هو حقيقة أن هذا التيار هو الذي بادر إلى تدشين المشروع االستيطاني في األراضي العربية التي 

، وهو معني بتوفير كل الظروف التي تمكنه من تطوير هذا المشروع وتحول دون المس 0410احتلت عام 
 به.

ثيل أتباعها في سلك القيادة في الجيش والمؤسسة لقد أدركت مرجعيات التيار الديني الصهيوني أن تعاظم تم
األمنية يمكنها من التأثير على دوائر صنع القرار السياسي، بحيث تقلص فرص التوصل ألية تسوية 

 للصراع، إذا استندت إلى إخالء مستوطنات.
عملية صحيح أن المستوى السياسي هو صاحب الصالحية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالكيان، إال أن 

صنع القرار في تل أبيب معقدة ومركبة، بحيث أن الحكومة ال تقدم على اتخاذ أي قرار سياسي مهم، إال 
 بعد الحصول على التوصيات التي تقدمها الجهات المهنية، ممثلة بالجيش والمخابرات.
األيديولوجية للقيادات  ولقد تبين بالدليل القاطع أن التوصيات التي يقدمها الجيش والمخابرات تتأثر بالمواقف

في هاتين المؤسستين، وهو ما يعني أن أتباع التيار الديني الصهيوني من قادة الجيش والمخابرات 
 سيصيغون تقييماتهم وفق منطلقاتهم األيديولوجية.

فعلى سبيل المثال يرى الكثيرون في إسرائيل إن رئيس "الشاباك" الحالي يورام كوهين يستبعد في تقييماته 
لتي يقدمها للحكومة والبرلمان إمكانية اندالع انتفاضة ثالثة احتجاجا على األنشطة االستيطانية، انسجاما ا

مع توجهات التيار الديني الصهيوني الذي ينتمي إليه، على اعتبار أن توقع انتفاضة ثالثة وربطها 
 أي تدهور أمني يلحق بإسرائيل.باالستيطان سيجعل المستوطنين مسؤولين أمام الرأي العام اإلسرائيلي عن 

 
 نحو "دولة الشريعة"

كبير األطباء النفسيين في الجيش -يرسم كتاب "قبعة وقبعة"، الذي صدر مؤخرا وحرره رؤفين جال 
سوداوية لمستقبل إسرائيل والمنطقة في حال تواصلت وتيرة تعاظم تأثير أتباع التيار  صورة-سابقااإلسرائيلي 

 لجيش والمخابرات.الديني الصهيوني في ا
ويتوقع جال والباحثون الذين شاركوا في إعداد الكتاب أن يؤدي هذا الواقع إلى حدوث تغيير جوهري وكبير 

 على طابع النظام السياسي في إسرائيل ذاتها.
 ويحذر معدو الكتاب من أن هذه الظاهرة قد تؤدي إلى تدمير الطابع "الديمقراطي" لنظام الحكم.

لمستوى العسكري للمستوى السياسي هو أحد أهم مظاهر الطابع الديمقراطي ألي نظام فإن كان خضوع ا
حكم، فإن الباحثين اإلسرائيليين يتوقعون أن يتصرف القادة المتدينون للجيش وفق التوجيهات التي يتلقونها 

 من الحاخامات والمرجعيات الدينية، وليس وفق التعليمات التي يصدرها المستوى السياسي.
يحذر باحثون وجنراالت في االحتياط من إمكانية أن يستغل أتباع التيار الديني احتكارهم لمواطن النفوذ في و 

الجيش والمؤسسة األمنية في التمرد على الحكومة، مع العلم أن بعض المرجعيات الفكرية للتيار الديني 
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ستقلة لهم في الضفة الغربية، يتم الصهيوني قد دعت عالنية إلى عدم استبعاد أن يتم اإلعالن عن دولة م
 فيها تعطيل الحكم بالقوانين الوضعية والعمل وفقد تعاليم التوراة.

 
 مستقبل الصراع

إن أحد النتائج المتوقعة لهيمنة المتدينين على الجيش والمؤسسة األمنية سيكون بال شك التعاطي اإلسرائيلي 
 مع العرب، وتحديدا الفلسطينيين.

اإلسرائيلي دانييل كارلي في كتابه "مالئكة في سماء يهودا" كثيرا بتوقعاته لنتائج تعاظم لقد عنى الكاتب 
 تمثيل المتدينين في الجيش اإلسرائيلي على سلوك الكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين.

يلية ويتوقع كارلي في كتابه أن يسارع الجيش اإلسرائيلي تحت قيادة المتدينين إلى إجبار الحكومة اإلسرائ
على السيطرة على المسجد األقصى وتدميره وا عادة بناء الهيكل الثالث على أنقاضه، إلى جانب طرد 

 الفلسطينيين الذين يقطنون القدس والضفة الغربية في شاحنات إلى الدول العربية المجاورة.
إسدال الستار على  ويرى الباحث اإلسرائيلي عمير بار أور أن هيمنة المتدينين على الجيش تعني أنه سيتم

 أي فرصة لتحقيق تسوية سياسية للصراع.
ومما يبعث على المرارة أن مؤسسات الكيان الصهيوني تسمح للمتدينين بالتنافس على مواقع التأثير، على 
اعتبار أنها بذلك تكفل له "حقوق المواطنة" التي يتمتع بها اليهود، في الوقت الذي تتعامل الدولة العربية 

 ية مع مواطنيها.بانتقائ
فكثير من الدول العربية ال تسمح للمتدينين بالتقدم في سلك الخدمة العسكرية العتبارات تخص نظام الحكم 

 الضيقة، وليس وفق مصلحة الدولة وأمنها القومي.
 9/3/4104، الجزيرة نت، الدوحة

 
 االست تاء على الحل النهائي ... نعم و لكن! .22

 عريب الرنتاوي
لطة الفلسطينية عن التأكيد، بأن أي اتفاق مع إسرائيل يجري التوصل إليه بوساطة الوزير ال تتوقف الس

األمريكي جون كيري، سوف يجري إخضاعه الستفتاء عام، يشارك فيه الفلسطينيون في الوطن والشتات، 
فيها أجيال وهذا أمر محمود من الناحية النظرية، ويليق بتجربة الشعب الفلسطيني الكفاحية التي انخرطت 

، لكنه مشروط بتوفير أفضل وأوسع المشاركة "المنزرعين في منازلهم"متعاقبة سواء من الالجئين أو من 
 الشعبية فيه.

لكن االستفتاء المنشود، كما االنتخابات العامة المنتظرة، تطرح أسئلة بالغة الدقة والصعوبة، وتحتاا إلى 
ل من اإلعداد واالستعداد ... وهنا نبدأ بسؤال من هو جهود تحضيرية جبارة، قد تستغرق أشهرًا طوا

الفلسطيني؟ ... وأين هو الفلسطيني؟، وكيف يمكن رسم خريطة االنتشار الفلسطيني التي تكاد تشمل قارات 
العالم الخمس؟ ... وهل باإلمكان تنظيم مثل هذا االستفتاء في العديد من أماكن االنتشار الكثيف لالجئين 

 من أمر كهذا؟ "مجتمعات"وماذا عن الحساسيات التي تبديها حكومات وأحيانًا الفلسطينيين، 
عندما ناقشت القيادة الفلسطينية فرص إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، جرى استثناء أكثر من 
ز نصف الالجئين بجرة قلم، ألسباب قيل إنها تتعلق بظروف الدول المضيفة، من بينها األردن حيث يتمرك

من الالجئين، وسوريا بفعل حربها األهلية وحروب اآلخرين عليها، ولبنان بحجة وضعه  "بالمائة 41"قرابة الا 
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األمني المتدهور باستمرار، وبعض دول الخليج لحساسياتها الخاصة حيال االنتخابات واالستفتاءات ... أما 
بمن "ا أن البعض يفكر بانتخابات على قاعدة حين تعلق األمر بالشتات والمنافي األمريكية واألوروبية، فبد

، إذ لم نر أي جهد تحضيري إلعداد كشوف الناخبين وأصحاب الحق باالقتراع، وهي عملية قد "حضر
 في غضون ثالثة أشهر. "سلقاً "تستغرق أشهرًا طويلة إلنجازها، ودار الحديث عن انتخابات قد تجري 

البالد األصليين، هل سيشاركون في االستفتاء المذكور، ثم ماذا عن فلسطينيي الخط األخضر، أصحاب 
هل تسمح إسرائيل لهم بذلك، أم أن صيغة شبيهة بصيغ تمثيلهم في المجلس الوطني الفلسطيني، سيجري 
اعتمادها لتأكيد الداللة الرمزية على وحدة الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده، كيف يمكن حشد 

إسرائيل على السماح لما يقرب من مليون ونصف المليون فلسطيني من المشاركة الضغوط الدولية إلجبار 
 ."تقرير المصير"في 

في كل األحوال ومطلق الظروف، سواء أنجزت السلطة اتفاقها مع إسرائيل أم لم تفعل، سواء جرت جهود 
هام الجسام التي تنتظر أم ظلت على انسدادها، فإن واحدة من الم "على ما يرام"استعادة الوحدة والمصالحة 

 "التقنية الحديثة"السلطة والمنظمة على حد سواء، هي حصر خرائط االنتشار الفلسطيني، واعتماد وسائل 
عداد كشوف  الهيئة "للوصول إلى الساحات واألماكن التي يصعب فيها وصول فرق اإلحصاء والتسجيل، وا 

تفتاء الذي تتحدث السلطة عنه وتعد به، أو إلجراء التي سيجري الرجوع إليها، سواء إلتمام االس "الناخبة
 االنتخابات العامة للمجلس الوطني الفلسطيني، عند إتمام محاوالت استعادة المصالحة والوحدة.

والحقيقة أن االستفتاء، ال يطرح فقط، مشكالت تقنية ولوجستية من الطراز الذي أشرنا إليه، فهناك أيضًا 
تؤثر على نتائج االستفتاء، ومنها توفير بيئة آمنة للترويج لألفكار التي  مشكالت وتحديات سياسية سوف

 "النسبية"سُيستفتى الشعب الفلسطيني بشأنها، أو لمناهضتها ... كيف يمكن ضمان مناخات من الحرية 
 ، خصوصًا في دول"ال"والمطالبين بالتصويت با  "نعم"للحمالت المؤيدة والمعارضة، للداعين بالتصويت با 

 لها مصالح وحسابات وأجندات خاصة بقضية فلسطين أرضًا وشعبًا وحقوقًا؟
االستفتاء ضروري، كآلية ديمقراطية تضمن حق الشعب في التعبير عن رأيه وتقرير مصيره بنفسه، وا عطاء 
الكلمة الفصل فيما خص مستقبل قضية ومصير كفاحه ... لكن إجراءه بشروط ناقصة، سيكون أسوأ بكثير 

إجرائه ... ولهذا يتعين من اآلن، السير على خطين متوازيين: األول، اللوجستي والتقني المتصل  من عدم
بإعداد كشوف الناخبين وتحديثها وضمان الوصول إلى أوسع قاعدة شعبية فلسطينية في الشتات ... 

لسير عملية والثاني، سياسي، من خالل األمم المتحدة والمجتمع الدولي، لتوفير الضمانات المطلوبة 
االستفتاء أو االنتخاب، وفقًا ألفضل المعايير الدولية، ولتبديد العقبات والعقد التي قد تضعها بعض الدول 
المضيفة في الطريق، وتقليص حجم التدخالت الضارة من قبل بعضها اآلخر، واحتواء المحاوالت المحتملة 

 فتائية.لممارسة التأثير على سير العمليات االنتخابية أو االست
 01/3/4104، الدستور، عّمان

 
 سالم من صل .26

 شلومو بن عامي
في االنتخابات العامة من خالل تعبئة الدوائر االنتخابية الكبيرة  نتنياهو، فاز بنيامين 0441العام  في-مدريد

ل ضد نية رئيس الوزراء آنذاك شمعون بيريز المزعومة "تقسيم القدس". وبعد ما يقرب من عشرين عامًا، يظ
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وهو االعتقاد الذي يهدد، مرة أخرى، بإفساد -نتنياهو ملتزمًا بشعارات بلهاء قديمة حول "القدس الموحدة" 
 عملية السالم بين إسرائيل وفلسطين.

في الوقت الذي يستعد وزير الخارجية األميركي جون كيري لتقديم اتفاق إطاري لجولة حاسمة من مفاوضات 
ة، ال يشكل موقف نتنياهو المتشدد بشأن القدس بداية ناجحة ببساطة. وفي السالم اإلسرائيلية الفلسطيني

الذي تجنب إلى حد -محاولة أخيرة لتحسين فرص نجاح االقتراح، اجتمع الرئيس األميركي باراك أوباما 
نتنياهو في البيت األبيض  مع-الثانيةكبير االضطالع بدور استباقي في عملية السالم خالل فترة واليته 

 ثه على اتخاذ موقف معتدل.لح
وخاصة في ظل الضغوط السياسية المحلية التي -لكن تغيير رأي نتنياهو لن يكون بالمهمة السهلة 

، دعمت الطبقة 0410يواجهها. فمنذ احتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب األيام الستة في العام 
وهي الرؤية التي تظل غير راغبة في -سرائيل السياسية في البالد اعتبار المدينة "عاصمة أبدية موحدة" إل

 التخلي عنها اآلن.
المشكلة هي أن أي مفاوضات جادة مع الفلسطينيين من غير الممكن أن تستوعب هذا الموقف. ذلك أن 

 321بمعدل  ينمو-سكانهامن إجمالي  % 41الذين يمثلون بالفعل أكثر من -عدد سكان القدس من العرب 
. وبمجرد أن يبدأ هذا القطاع % 021معدل نمو سكانها من اإلسرائيليين والذي ال يتجاوز سنويًا، مقارنة ب %

التي تجنبوا حتى اآلن المشاركة فيها خشية أن -العريض من الناخبين المشاركة في االنتخابات البلدية 
لسيطرة على مجلس المرجح أن تنتقل ا فمن-اإلسرائيليُينَظر إلى هذا باعتباره إضفاًء للشرعية على الحكم 

 المدينة إلى األغلبية الفلسطينية.
كان بيريز يدرك أن القدس الموحدة تحت حكم إسرائيلي كلي ليست بالفكرة الواقعية القابلة للتنفيذ، فأكَّد لوزير 

-أوسلوفي خطوة بالغة األهمية إلتمام اتفاقات - 0443الخارجية النرويجي في رسالة وجهها إليه في العام 
ائيل سوف تحترم استقاللية المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية. وعلى نحو مماثل، أقر رئيس إسر  أن

معايير كلينتون، التي دعت إلى تقسيم القدس إلى عاصمتين على  1111الوزراء إيهود باراك في العام 
رئيس السلطة أساس عرقي. ثم حذا رئيس الوزراء إيهود أولمرت حذوه في اقتراح السالم الذي قدمه ل

 ؛ كما أوصى بتدويل إدارة المدينة القديمة.1118الفلسطينية محمود عباس في العام 
م. والواقع أن ما فشلوا في  ورغم هذا، فإن نتنياهو وأنصاره يظلون على إصرارهم على أن القدس لن تَُقسَّ

إلسرائيل لم ُيفض  عاصمة-""موحدة بالكامل-، والذي أعلن المدينة 0481إدراكه هو أن قانون القدس للعام 
في واقع األمر إلى الوحدة. كما فشلت الجهود الالحقة لفرض الطابع اإلسرائيلي على المدينة، من خالل 
بناء شبكة من األحياء اليهودية في القدس الشرقية التي يهيمن عليها الفلسطينيون، في تأمين أغلبية يهودية 

 أبناء الطبقة المتوسطة من اإلسرائيليين عن االستقرار هناك. راسخة، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى عزوف
الواقع أن المشروع االستيطاني لم يحول القدس الشرقية إلى مركز للتوترات السياسية واالجتماعية فحسب، 

بالضرورة تحويل الموارد  استلزمت-المجملأكثر من عشرين مليار دوالر في -بل إن التكلفة المالية العالية 
دودة من االستثمار الموجه للنمو في القدس الغربية. ونتيجة لهذا، أصبحت القدس أفقر المدن في المح

إسرائيل. ومن غير المستغرب أن أعضاء الطبقة المتوسطة الليبرالية المزدهرة، الذين هجروا القدس في 
ة ومركز النمو القائم ألف(، يعتبرون تل أبيب، عاصمة إسرائيل االقتصادي 111السنوات العشرين الماضية )

 على التكنولوجيا، مدينة أكثر جاذبية.
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ما يزيد الموقف تعقيدًا هو ذلك االنقسام القائم بين العلمانيين اإلسرائيليين والجماعات األرثوذكسية المتعصبة 
ية، التي كان رفضها للدولة العلمانية وحنينها إلى مجتمع قائم على التفسير األكثر صرامة للشريعة اليهود

والذي يلخص خوفًا عميق الجذور من العرب وانعدام الثقة المتعسف في األمميين. والواقع أن مثل هذه 
من سكان القدس، تجعل من القدس الموحدة السلمية فكرة بعيدة المنال في  % 31الجماعات التي تشكل 

 أفضل تقدير.
لتوحيد القدس في ظاهر الحال، غنت  ، قبل عام واحد من إسقاط المظليين اإلسرائيليين0411في العام 

الملحنة ناعومي شيمر "المدينة التي تقبع وحيدة، وفي قلبها جدار". إن الجدار الذي يقسم القدس اليوم ليس 
 لكن هذا ال يجعله أقل واقعية.-مبنيًا من الخرسانة أو قوالب الحجر 

بنية األساسية في األحياء اليهودية والعربية يتمثل هذا االنقسام الدائم في التناقض بين الخدمات البلدية وال
في مدينة القدس. وبطبيعة الحال، يستفيد سكان القدس الفلسطينيون إلى حد ما من أنظمة الضمان 
االجتماعي والرعاية الصحية اإلسرائيلية المتقدمة التي ال يستطيع إخوانهم في السلطة الفلسطينية إال أن 

يستمرون في تعريف أنفسهم بوصفهم فلسطينيين، حيث لم يوافق سوى مائة  يتخيلوها فقط. ولكنهم رغم ذلك
ألف فقط من أصل ثالثمائة ألف هم سكان القدس من الفلسطينيين على التقدم بطلب للحصول على 

 الجنسية اإلسرائيلية.
القدس؟ في لكن قضية القدس تشكل موضوعًا لنوع أكثر جوهرية من االرتباك: ما هي الحدود الفعلية لمدينة 

 01801، وسعت الحكومة اإلسرائيلية حدود المدينة من 0410ظل الروح المتعجرفة التي سادت بعد العام 
ألف فدان. وادعاء نتنياهو بأن القدس الموسعة على هذا النحو هي عاصمة الشعب  30فدانا إلى أكثر من 

 اليهودي المذكورة في الكتاب المقدس ليس أكثر من مهزلة تاريخية.
إن القدس الواقعة تحت سيطرة جماعات يهودية أرثوذكسية متزمتة وغير منتجة، وفلسطينيين مجردين من 
حقوقهم محكوم عليها باالنهيار االقتصادي والسياسي. والواقع أن خطة كيري التي تقترح تقسيم المدينة على 

ضفاء الشرعية على  أسس عرقية تأتي بمثابة الفرصة األخيرة السانحة إلسرائيل لتجنب مثل هذه النتيجة، وا 
 المدينة كعاصمة لها معترف بها دوليًا.

في حال موافقة نتنياهو على تقسيم القدس، فإنه يبدأ بهذا التحول الذي طال انتظاره بعيدًا عن مشاعر 
الغطرسة والغرور وجنون العظمة التي دفعت المدينة إلى حالتها الراهنة من الركود والعزلة. والتخلي عن 

 القدس "الموحدة" هو السبيل الوحيد لضمان وضع المدينة "األبدي".
 *بالتعاون م  "بروجيكت سنديكيت".

 01/3/4104، الغد، عّمان
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