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 عرضت مليار دوالر تعويضات وتخفيف حصار غزة مقابل إغالق ملف "سفينة مرمرة" "إسرائيل" .0

لتركيا، يقضي بدفع مليار دوالر تعويضات  جديدا   قدمت الحكومة اإلسرائيلية عرضا   :وكاالت –ة انقر 
ألسر ضحايا سفينة "مرمرة" وتخفيف الحصار عن قطاع غزة، مقابل إغالق ملف القضية، وسحب 

 في محكمة العدل الدولية. "إسرائيل"الدعوى التركية ضد 
" فإن العرض اإلسرائيلي IHHإلنسان والحريات التركية "وحسب هيئة اإلغاثة اإلنسانية وحقوق ا

وحسب الهيئة التي كانت  الجديد تم تقديمه قبل أسابيع من خالل رجل أعمال يهودي مقيم في تركيا.
سرائيل  مشرفة على تسيير السفينة، فإن الطرح اإلسرائيلي الجديد ينص على فتح خط بين تركيا وا 

وتخفيف الحصار عن القطاع وفتح الموانئ اإلسرائيلية أمام لنقل المساعدات إلى قطاع غزة، 
المساعدات التركية المقدمة إلى أهالي القطاع دون تعرض هذه المساعدات إلى التفتيش من قبل 
أجهزة الجمارك اإلسرائيلية، باإلضافة إلى تعهد الحكومة اإلسرائيلية بدفع غرامة مالية قدرها مليار 

 دوالر ألهالي الضحايا.
مقابل ذلك طلبت الحكومة اإلسرائيلية من الحكومة التركية التخلي عن االستمرار في القضية و 

 وسحب الدعوى المقدمة ضد إسرائيل في المحكمة الدولية.
ونقل موقع الهيئة على شبكة اإلنترنت عن محامي الدفاع ألهالي الضحايا جاهد غوك ديمير أنه 

ع الحصار المفروض على قطاع غزة أمر ال يمكن التساوم فيه أبلغ الوسيط اإلسرائيلي بأن "مسألة رف
وأن الطرح اإلسرائيلي بخصوص تخفيف الحصار مرفوض ما لم تتعهد الحكومة اإلسرائيلية برفع هذا 

 الحصار بشكل كامل ومن دون شروط أو تعهدات".
سرائيل ألغى وزير الخارجية ال تركي مولود وفي خطوة تعكس مدى تراجع العالقات بين تركيا وا 

جاويش أوغلو، في السادس من الشهر الماضي، مشاركته في مؤتمر ميونيخ لألمن، بعد أن تبين 
 مشاركة شخصيات إسرائيلية في جلسة المؤتمر التي كان من المخطط أن يلقي فيه كلمة.
 7/3/5102الجزيرة. نت، 
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 ثة خياراتأمام ثال "الحياة": قرارات المجلس المركزي وضعت السلطة الفلسطينية  .2
قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية )البرلمان المصغر(، في : محمد يونس –رام هللا 

الجمعة تحميل إسرائيل "مسؤولياتها كافة" تجاه الشعب -ختام أعماله في رام هللا ليل الخميس
 مرحلة جديدة.الفلسطيني "كسلطة احتالل"، ووقف التنسيق األمني، واضعا  السلطة على أعتاب 

ان القرارات التي اتخذها المجلس وضعت السلطة أمام ثالثة  "الحياة"واوضح مسؤولون فلسطينيون لـ
خيارات هي: اإلقدام على وقف التنسيق األمني فورا  والمخاطرة بحدوث مواجهة سياسية ينتج عنها 

القرارات ورقة للضغط  تدهور خطير في العالقات ربما يقود الى انهيار السلطة، او استخدام هذه
على إسرائيل للتراجع عن خطواتها األخيرة، ومنها تجميد أموال السلطة، او بقاء الوضع الراهن على 

 حاله من دون تغيير لفترة من الوقت.
وقال مسؤول رفيع: "وضع المجلس مصير التنسيق االمني في جيب الرئيس محمود عباس الذي 

ال فإني مضطر، بضغط من األموالفرجوا عن أسرائيل، قائال : "األمريكية وا   اإلدارة إلىسيحمله  ، وا 
 الشعب ومؤسساته السياسية، لوقف التنسيق األمني".

وقال المسؤولون إن الرئيس عباس لن يتخذ أي خطوة في اتجاه تطبيق هذه القرارات قبل االنتخابات 
"في حال فوز المعارضة التي  الشهر الجاري. وأوضح أحد المسؤولين: 07اإلسرائيلية المقبلة في 

تمثل الوسط واليسار، فإن الرئيس عباس سيكون منفتحا  على إجراء مفاوضات مع حكومة جديدة 
طالق أسرى ما قبل اتفاق أوسلو، اما في حال عودة اليمين بقيادة بنيامين  تقبل وقف االستيطان وا 

في حال رفض طلبه، فإنه حتما  نتانياهو، فإن الرئيس سيطلب استئناف تحويل اموال الجمارك، و 
 سيعلن وقف التنسيق األمني".

-ويتوقع ان يؤدي وقف التنسيق األمني الى انهيار تدريجي في منظومة العالقات الفلسطينية 
وملحقاتها، وصوال  الى انهيار السلطة التي  0553التي حددتها اتفاقات اوسلو عام  اإلسرائيلية

غيير وظائفها من سلطة سياسية تسعى الى التحول الى دولة، الى أنشئت بموجب تلك االتفاقات او ت
 سلطة خدمات شبيهة بالخدمات البلدية.

المحكمة الجنائية الدولية يشكل  إلىوقال مسؤول رفيع مقرب من الرئيس عباس: "انضمام فلسطين 
( المقبل، وهو نقطة تحول تاريخية في العالقة مع إسرائيل". وأضاف: "ابتداء من مطلع نيسان )أبريل

موعد حصول فلسطين على عضوية محكمة الجنايات الدولية، سيكون بمقدور اي فلسطيني او اي 
المحكمة بتهمة  أماممنظمة غير حكومية فلسطينية او اجنبية رفع دعاوى على مسؤولين إسرائيليين 

ضد السلطة وضد ارتكاب جرائم حرب". وتابع: "بالتأكيد لن تقف إسرائيل صامتة، وسترد بإجراءات 
 حدوث المواجهة". إلىالشعب الفلسطيني، ما يؤدي 
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صائب عريقات لـ"الحياة": "القرارات التي اتخذها . وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د
المجلس المركزي ترمي الى تصويب العالقة مع إسرائيل". وأضاف: "إسرائيل تنكرت لالتفاقات 

ستباحت مناطق السلطة الفلسطينية، واحتجزت اموال الشعب الفلسطيني، الموقعة بين الجانبين، وا
 أنوأكد  يفي بالتزاماته؟". أنوتواصل االستيطان وتهويد القدس، وتريد من الجانب الفلسطيني 

الجانب الفلسطيني لن يتمسك باتفاقات تنتهكها إسرائيل كل يوم، مشيرا  الى ان المرحلة المقبلة 
 في العالقة بين السلطة الفلسطينية وسلطة االحتالل اإلسرائيلي. "التاريخي"بـ ستشهد تغييرا  وصفه

السيطرة على السلطة وربط جهاز الخدمات  إعادة إلىتسعى إسرائيل  أنومن غير المستبعد 
المدنية اإلسرائيلية، ومحاولة تكريس الحكم الذاتي للسكان في الضفة كحل سياسي  باإلدارةالفلسطيني 

 مر الذي سيرفضه الفلسطينيون وسيقاومونه، ما يدخل الصراع في مرحلة جديدة.دائم، اال
 7/3/5102الحياة، لندن، 

 
 "وقف التنسيق األمني"بـ مسبقا   "الرباعية"الرئيس عباس أبلغ واشنطن و"القدس العربي":  .3

ة األمريكية قال مسؤول رفيع في السلطة الفلسطينية لـ"القدس العربي" إن اإلدار  :أشرف الهور -غزة 
أبلغت مسبقا بالخطوة التي أقدم عليها المجلس المركزي الفلسطيني السيما قرار "وقف التنسيق 
األمني" مع إسرائيل، وذلك في الوقت الذي دعت فيه حركة حماس التي رحبت بالقرار إلى ضرورة 

األمنية مع السلطة  التطبيق الفوري له، رغم أن إسرائيل لم تكترث كثيرا، وأكدت استمرار اتصاالتها
وقال إن مكتب الرئيس وعبر جهات االتصال الرسمية أبلغ مجددا اإلدارة األمريكية بقرار  الفلسطينية.

ن األمر أيضا أبلغ إلى أطراف اللجنة الرباعية الدولية.  المجلس "وقف التنسيق األمني"، وا 
ام هللا التي دامت يومين، أن وأشار المسؤول الفلسطيني الذي حضر اجتماعات المركزي في مدينة ر 

االتصال السابق قبل عدة أيام لوزير الخارجية األمريكي جون كيري، بالرئيس عباس الذي بحث 
البنود التي سيناقشها المركزي، كان قد تطرق إلى طلب من اإلدارة األمريكية رسميا من الرئيس 

ول األعمال، كان المعنى المقصود العمل على وقف اتخاذ القرار، وأن اإلعالن عن مناقشة بنود جد
 منها الطلب األمريكي بإلغاء إدراج البند في مداوالت المجلس.

وخالل االتصال اعتذر الرئيس عن ذلك، خاصة والكالم للمسؤول الفلسطيني لم تتحرك اإلدارة 
يس األمريكية إلى في اللحظات األخيرة، بعد أن وزع جدول األعمال، عندما أيقنت أن تلويح الرئ

السابق بوقف التنسيق "بات أمرا جديا، وليس تهديدا فقط"، خاصة وأنها لم تتحرك بالشكل المطلوب 
وأشار المسؤول إلى أن السلطة تعلم أن اإلدارة  تجاه إسرائيل، عندما أوقفت تحويل عوائد الضرائب.

 األمريكية نقلت إبالغها باألمر فورا إلى الجانب اإلسرائيلي.
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ن "التنسيق األمني" مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية يعتبر "جزءا حيويا" من وتقول إسرائيل إ
 جهودها إلحباط الهجمات على المدنيين والجنود اإلسرائيليين.

لكن تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن الجبهة الديمقراطية أكد أن قرارات 
وقال في تصريح صحافي إن  األمني "لها صفة إلزامية".المجلس بما فيها قرار وقف التنسيق 

"المجلس المركزي هو أعلى مرجعية وطنية فلسطينية"، وأكد أيضا أن اللجنة التنفيذية للمنظمة ستتابع 
 تنفيذ هذه القرارات "باعتبارها مصلحة وطنية عليا".

 7/3/5102القدس العربي، لندن، 
 
 وواشنطن حذرت السلطة من وقف التنسيق األمني : ال وجود لمبادرة سالم جديدة"القدس" .4

علمت القدس من مصدر مطلع يوم الجمعة أن الرئيس األمريكي "ال  :سعيد عريقات - واشنطن
يحتفظ في جعبته بأي مبادرات جديدة تعيد الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى طاولة المفاوضات بعد 

لطرفين، والتي وصلت إلى مستويات غير االنتخابات، خاصة في ظروف التوتر الحالية بين ا
 في نهاية االنتفاضة الفلسطينية العنيفة". 5112معهودة منذ نهاية عام 

ويؤكد المصدر "ان الرئيس أوباما ووزير الخارجية )جون( كيري يركزان تماما  على المفاوضات 
لتوصل إلى اتفاق الجارية بين أعضاء مجلس األمن الخمس الدائمين وألمانيا مع إيران من أجل ا

 آذار الجاري". 52صفقة بشأن برنامجها )إيران( النووي قبل نفاد الفترة المحددة بيوم 
وحول ما نسبته صحيفة هآرتس اإلسرائيلية صباح اليوم الجمعة ألحد المسؤولين في البيت األبيض 

لتحقيق تقدم في ما  قوله إن أوباما معني بإجراء محاولة أخرى بعد االنتخابات اإلسرائيلية المقبلة
 يسمى بـ"عملية السالم" في السنتين المتبقيتين له في منصب الرئاسة.

من جهتها لم تعلق الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية األمريكية مري هارف على سؤال القدس 
بخصوص التوقعات بشأن استئناف الدبلوماسية األمريكية بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، 

 مكتفية بالقول "ليس لدي ما أتكهن به بهذا الخصوص".
كما علمت القدس أن إدارة الرئيس أوباما أبلغت مسؤولين في السلطة الفلسطينية بضرورة "عدم 
المساس بنماذج وأنظمة التنسيق األمني المبرمة مع إسرائيل كون أن لذلك عواقب وخيمة على 

 صدر.العالقة األمريكية الفلسطينية"، بحسب الم
 7/3/5102القدس، القدس، 
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 في القدس "تلفريك"قريع يندد بمخططات االحتالل إنشاء  .5
ندد أحمد قريع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون القدس، : قنا

ووصف  بمخططات االحتالل إلنشاء "تلفريك" في محيط البلدة القديمة في القدس إلى جبل الزيتون.
قريع هذه المخططات، بانها انتهاك صارخ وآثم ويشكل عدوانا  سافرا  وانتهاكا  صارخا  لمدينة القدس 
المحتلة، واستهجن هذا المخطط اإلجرامي الذي تسعى إليه جمعيات استيطانية إرهابية مثل جمعية 

 "العاد" االستيطانية المتطرفة لتهويد المدينة المقدسة.
 7/3/5102الخليج، الشارقة، 

 
 سياسية خلف الكواليس يتخابر مع االحتالل ويلعب أدوارا   الهّباش: قيادي في حماس لـ"الرسالة" .6

، فسرعان ما : محمود هنية - الرسالة نت لم يتواَر محمود الهباش وزير األوقاف عن األنظار طويال 
رية التي عقدها فاحت رائحته المتسربة من بعض الملفات السياسية والتي تبّين خطوط اللقاءات الس

ا لمجلس القضاء الفلسطيني.  الرجل مؤخر ا، وهي ما تتعارض مع منصبه رئيس 
ويدور الحديث عن جملة من األدوار السرية التي ُنسبت للهباش، بغرض تفعيل قضايا سياسية مع 

 عدة جوانب وفي مقدمتها مصر و)إسرائيل( ودول إقليمية أخرى.
عن وجود وثائق حصلت عليها الحركة حول دور الرجل ة" "الرسالقيادي في حركة حماس كشف لـ

في انعاش "عملية المفاوضات" عبر مقابالت ولقاءات أجراها مع مسئولين بارزين في المخابرات 
وأوضح القيادي أن لقاءات الهباش ارتكزت حول سبل إحياء المفاوضات مع  اإلسرائيلية في األردن.

 الكيان، بدعٍم وتفويض كامل من عباس.
القيادي الحمساوي وصف الهباش بـ "العّراب" لدى رئيسه، ويقوم بذات الدور الذي لعبه عباس إبان 

وأكّد أن الحركة ستعلن عن هذه الوثيقة  توقيع اتفاق أوسلو منتصف التسعينيات في القرن الماضي.
 في وقت قريب، رد ا على تحريض الهباش ضدها في وسائل االعالم المختلفة.

صادر إعالمية عبرية مسبق ا عن وجود اتصاالت بين شخصيات فلسطينية و"إسرائيلية"، وقد كشفت م
من أجل بلورة خطة جديدة الستئناف المفاوضات، دون أن تفصح عن دور الهباش في هذه 

 االتصاالت.
وعلمت أن الهباش هو أحد أفراد الطاقم المكّلف من عباس بإمداد اإلعالم المصري بمعلومات مزورة 

ماس، فضال  عن كونه من الشخصيات الحاضرة باستمرار في وسائل االعالم المصرية ضد ح
بغرض التحريض على الحركة، حيث يروج لنفسه على أنه إسالمي ومن المؤسسين المنشقين عن 
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حماس، دون أن يذكر السبب الذي دعا الحركة لفصله منها، رغم انه لم يتبوأ فيها أي منصب 
 قيادي.

مع عدة مهمات أنجزها الهباش في الوقيعة بين حماس والسعودية وتخريب  ن أيضا  هذا الدور تزام
 عالقاتها اإلقليمية.

 

 دور وظيفي
فايز أبو شمالة المحلل السياسي، وصف دور الهباش بـ"الوظيفي"، قائال  إنه ال يتصرف منفرد ا  .د

لرجل يسعى للحصول على عن عباس الذي يمّثل ولي النعمة واألمر بالنسبة إليه، معتقد ا أن ا
وفّسر أبو شمالة دور الهباش، بأنه بداية الستئناف  منصب وزاري مهم في المرحلة المقبلة.

ا جزء ا من حالة  ا أن يكون أيض  المفاوضات مع االحتالل والتي لم يتخَل عباس عنها يوم ا، مرجح 
 إعداد الفريق إلدارة المشهد السياسي المقبل.

ار قاسم ما ذهب إليه أبو شمالة، مشير ا في الوقت ذاته إلى أن فريق ا بعينه عبد الست .وقد وافق د
 ُيصنع تحت عين االحتالل من أجل إدارة المرحلة المقبلة، في ضوء المتغيرات الداخلية واإلقليمية.

ن كان الموقف المعلن من رئيس السلطة هو وقف المفاوضات مع االحتالل، إاّل أنه يسعى إلعادة  وا 
 ها عبر قنوات سرية يرشح أن يكون الهباش أحدها، بحسب قاسم.تفعيل

أّما يحيى رباح القيادي بحركة فتح، فرفض الحديث عن وجود دور سياسي للهباش، وقال إنه ال 
يعمل ضمن الطاقم السياسي المختص في إدارة المفاوضات، إاّل أن ما ذهب اليه رباح يؤكد حقيقة 

شخصيات جديدة في أدوار سياسية غير معلنة من أجل تمرير هذه  ما يتوقعه المراقبون حول توظيف
 الملفات في الوقت الراهن.

 7/3/5102الرسالة، فلسطين، 

 

 مجندات أربع بينهم من إسرائيليين خمسة عملية دهس بالقدس تسفر عن إصابة .7
 من حالة لتثير الدهس عمليات أمس عادت أشهر لبضعة توقف بعد: سعدى أبو فادي - هللا رام

 في العمود رأس حي من فلسطيني شاب قام فقد .المحتلة القدس في اإلسرائيليين أوساط في الهلع
 المدينة، شطري بين متجمعين كانوا اإلسرائيليين الحدود حرس جنود من عدد بدهس القدس شرقي

 في الهوائية دراجته يقود كان ومدني مجندات 2 منهم( 7 عن تتحدث أخرى وتقارير) 2 فأصاب
 .لمنطقةا
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 55) ساليمة الرازق عبد محمود محمد واسمه العملية منفذ فإن اإلسرائيلية الشرطة معلومات وحسب
 2 فأصاب الحدود، لحرس مقر قرب المتجمعات المجندات صوب الخصوصية بسيارته توجه( عاما

 الشرطة رجال منه ويتمكن المدني، ويصيب الخفيف للقطار محطة إلى يتوجه أن قبل منهن،
صابتهو   فإن الشرطة ملفات وحسب. القطار محطة نحو تقدمه أوقفت لكنها قاتلة غير برصاصة ا 

 .األمنية السوابق أصحاب من ليس ساليمة
 معروفا ليس إنه الجهاز ويقول. وأشقاءه ساليمة والد العملية بعد" الشاباك" العام األمن جهاز واعتقل

 .إجراميا سجال له أن يزعم لكنه طينية،الفلس المنظمات من أي مع ارتباطات له كانت إن
 باتجاه تقدمت خصوصية سيارة" إن السمري لوبا الشرطة باسم المتحدثة قالت العملية، تفاصيل وفي
 طريقه في ودهس الرصيف سائقها واعتلى الحدود حرس مقر فيه يقع الذي هاتزاديك، شيمون شارع
 عيارات الحدود حرس أفراد فأطلق سيره، واصل السيارة سائق" إن القول وتابعت." اشخاص خمسة
 أكبر، هللا أكبر هللا يهتف وهو سكينا بيده شاهرا المركبة مغادرة من تمكن إنه إال باتجاهه، نارية

 إسرائيلية محكمة أن السمري وأكدت ".أمن وحارس الحدود حرس من شرطي على االعتداء وحاول
 .يوما ستين لمدة الهجوم في حقيقالت حول معلومات أي نشر المحققين من بطلب منعت
 يرقد ساليمة محمد الشاب إن" الفرنسية الصحافة لوكالة محمود محمد الضمير مؤسسة محامي وقال
 في المسكوبية في وشقيقه والده مع اإلسرائيلية المخابرات وتحقق مستقر، ووضعه المستشفى في

 نظرا اعتقاله تمديد بالقدس الصلح ةمحكم من اليوم ستطلب المخابرات أن المحامي وأضاف." القدس
 .للعالج لخضوعه

7/3/5102القدس العربي، لندن،   
 
 واستخباراتيا   أمنيا   االحتالل فشل على جديد   دليل   القدس عملية: حماس .8

 البطل المجاهد نفذها التي البطولية القدس عملية الغربية، الضفة في حماس حركة هللا: باركت رام
 العملية هذه نجاح الحركة وعّدت .المحتلة بالقدس العامود رأس حي من الساليمة محمود محمد

 .واستخباريا أمنيا االحتالل فشل على جديد ا دليال األمنية االحتالل إجراءات كل رغم البطولية
 ما بعيد الصهيونية االحتفاالت مع تزامنت التي البطولية العملية إن لها، بيان في الحركة وقالت
 مكان اختيار تعرف المقاومة بأن المختلفة بأذرعه لالحتالل واضحة رسالة كانت ،"اخرالمس" يسمونه

 أصاب التي البطولية العملية بأن صحفي، تصريح في الحركة وأضافت .المناسبين وزمانه الرد
 آخرين ليطعن حافلته من نزل ثم ومن بالدهس، االحتالل بجيش المجندات من عددا بها الساليمة



 
 
 
 

 

           00ص                                     3215 العدد:    7/3/5102 السبت التاريخ:

 الثامنة السنوية الذكرى مع تزامنا تأتي القدس، وسط" الحدود حرس" يسمى لما قاعدة من بالقرب
 .5112 عام بالقدس التلمودي المعهد في دهيم أبو عالء القسامي االستشهادي لعملية

 واستمرار القدس في المحتل جرائم على ردًّا تأتي البطولية العملية هذا أن على الحركة وشددت
 .االستيطان وتصاعد الصامد غزة قطاع وحصار المبارك قصىاأل المسجد تدنيس

6/3/5102لإلعالم،  الفلسطيني المركز  
 
 بدران: عملية القدس تؤكد تمسك الفلسطينيين بالمقاومة .9

رأى القيادي في حركة حماس حسام بدران أن عملية الدهس التي نفّذها فلسطيني اليوم : رام هللا
إسرائيليين، تأتي لـ"التأكيد على  7لمحتلة وأسفرت عن إصابة (، في مدينة القدس ا3|6الجمعة )

وقال بدران في تصريحات خاصة لـ"قدس برس"، "إن  إصرار الشعب الفلسطيني على خيار المقاومة".
العملية البطولية هي رسالة واضحة من الفلسطينيين ردا  على استمرار جرائم المحتل اإلسرائيلي في 

مبارك وتواصل حصار قطاع غزة واالستيطان في الضفة الغربية"، وفق تدنيس المسجد األقصى ال
 قوله.

وفيما يتعّلق بقرار "المجلس المركزي الفلسطيني" وقف التنسيق األمني مع االحتالل، قال بدران "نحن 
وأشار القيادي في حماس  ننظر بإيجابية للقرار ويبقى التنفيذ العملي هو المقياس لجدية هذا القرار".

لناطق باسمها في الخارج، إلى أن أول تطبيقات قرار وقف التنسيق هو اإلفراج الفوري عن كافة وا
نهاء كامل لالعتقاالت  المعتقلين السياسيين في سجون السلطة بالضفة الغربية المحتلة وا 

 واالستدعاءات على أساس سياسي، حسب تقديره.
6/3/5102قدس برس،   

 
 الدولة تتبناه ال القضاء قرار ويؤكد أن مصر أبلغته أن كزي" فورا  هنية يدعو لتطبيق قرارات "المر  .01

نائب رئيس المكتب السياسي لحركة من غزة، أن  7/3/5102المركز الفلسطيني لإلعالم، ذكر 
، إن االمتحان الحقيقي لقرارات المجلس المركزي لمنظمة 6/3حماس إسماعيل هنية، قال الجمعة 

مع االحتالل، هو في جديتها وتطبيقها وتنفيذها فور ا؛ بعيد ا عن  التحرير بوقف التنسيق األمني
 إدخالها في دوائر تضِعف هيبتها وتقلل من قيمتها.

ودعا هنية خالل خطبة صالة الجمعة في مسجد "الكتيبة" بمدينة غزة اليوم، إلى وقف فعلي وفوري 
بدى هنية خشيته من حدوث وأ للتنسيق األمني ومفاوضات التسوية مع االحتالل "اإلسرائيلي".
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مكانية عّدها مجرد توصيات ترفع للجنة التنفيذية، وبالتالي  استدراكات لقرارات المجلس المركزي وا 
 تدخل المسائل في مسالك بعيدا عما أعلن عنه.

وأكد على الحاجة إلى بناء استراتيجية فلسطينية جامعة وتوحيد الصف الداخلي على قاعدة الشراكة 
علي لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة قادة االحتالل إلى جانب ضرورة إزالة العقبات والتوجه الف

 لتحقيق المصالحة الوطنية.
وفي سياق آخر، وعلى صعيد المصالحة الوطنية، قال هنية إن قطار حكومة التوافق لم يصل إلى 

نه جرى االتفاق على وأشار إلى أ محطته المرجّوة، والمتمثلة في تطبيق كل اتفاقيات المصالحة.
جراء  خمسة ملفات، في وثيقة المصالحة؛ وهي تشكيل الحكومة وتفعيل المجلس التشريعي، وا 

 االنتخابات التشريعية، والمصالحة المجتمعية، وتفعيل اإلطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
أن اإلطار القيادي لم يجتمع  ولفت إلى أنه تم تشكيل الحكومة، وتعطيل بقية الملفات األخرى، منوها  

وأكد على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسئولياتها في غزة والضفة، الفت ا إلى  منذ تشكيل الحكومة.
وجود ثالث مهاّم رئيسة على الحكومة؛ وهي إعادة اإلعمار والتحضير إلجراء االنتخابات، وتوحيد 

فلسطينية تمر بمنعطف يحتاج إلى إرادة وأكد أن القضية ال المؤسسات الفلسطينية في غزة والضفة.
 سياسية، حتى يتفرغ الشعب لقضيته األساسية وهي القدس واألقصى.

 أنّ  كشف هنية عن األناضول، أن إسماعيل 6/3/5102فلسطين أون الين، وأضاف موقع 
 هتبني يتم لم" إرهابية منظمة" حركته باعتبار القضائي الحكم أن الحركة أبلغوا مصريين مسؤولين
 .سياسيا
 مع الماضية األيام مدار على اتصاالت أجرت حركته أن الجمعة، صالة خطبة خالل هنية، وقال

 تنقية أجل من وفلسطينيين مصريين مسؤولين ومع العربي نبيل العربية الدول لجامعة العام األمين
 يحدد لم) مصريين مسؤولين" أن وأضاف .المصري القضائي الحكم تداعيات وتدارك األجواء،
 ".سياسيا تبنيه يتم ولم قضائي المحكمة قرار أن الحركة أبلغوا( هويتهم
 قطاع" بوابة" مصر؛ خاصة داخلي، عربي شأن أي في التدخل عدم على حركته تأكيد هنية وجدد
 شرقي شمال) سيناء داخل في عسكري أو أمني دور أي لنا ليس: "وتابع ".والشقيقة الجارة"و" غزة

 أن مضيفا مصر، أمن على حريصة حركته أن وأكد ".مصر أرض من بقعة أي في وال( مصر
 ومنع العربي، البلد هذا مع الحدودي الشريط طول على الحدود، بتأمين تقوم بغزة األمنية األجهزة
 رامي) الداخلية وزير مهمة هذه: "بالقول واستدرك .إلى مصر غزة قطاع داخل من شخص أي تسلل
 هذا أمام لكن واحد، شعب ألننا مصر؛ وبين بيننا واحد جندي يكون أال طبيعيال والوضع( هللا الحمد
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 األمن بتوفير المصريين أشقائنا لتطمين يلزم ما كل وسنفعل حدودنا بضبط معنيون نحن المنعطف
 ".لهم

: مضيفا ،"تصديقها يمكن ال" غزة تجاه اإلعالميين بعض يطلقها التي التهديدات أن هنية واعتبر
 لم والسياسية الرسمية المستويات أن خاصة الفلسطينيين، يضرب من هو المصري جيشال ليس"

 (".القضائي الحكم) القرار هذا تتبنى
 
  األمني التنسيق وقف بحقيقة ونشكك لالنتخابات جاهزون: الحية .00

 يةالفلسطين التحرير لمنظمة المركزي المجلس بقرار الحية، خليل حماس حركة في القيادي غزة: شكك
 يضم ال ألنه الفلسطيني الكل يمثل ال بأنه أمس اجتماعه واصفا   االحتالل، مع األمني التنسيق وقف

 من حركته موقف الحية وجدد ".المقاومة تشكيالت وبقية اإلسالمي والجهاد حماس حركتي
 سةالرئا" انتخابات تشمل أن بشرط االنتخابات إلجراء جاهزة حماس" أن إلى مشيرا   االنتخابات،
 والمجلس الحالية االحكومة تفعيل إعادة مع متزامن بشكل" التشريعي والمجلس الوطني والمجلس
برام القائم التشريعي  ".المجتمعية المصالحة وا 

 عائالت لتكريم القطاع وسط البريج مخيم في حماس أقامته تكريم مهرجان خالل الحية أقوال جاءت 
 حماس قادة من حشد وحضره الماضية، الثالثة الحروب لوخال االنتفاضيتين في ارتقوا شهيد 211
 .هنية إسماعيل السياسي مكتبها رئيس نائب تقدمهم
 يعاقب خيانة األمني التنسيق أن على جميعنا وقعنا المصالحة اتفاق أبرمنا عندما: "الحية وأضاف
 السلطة أموال إسرائيل أعادت إذا وهل! علينا؟ تكذبون الماضية المدة طوال كنتم فهل, القانون عليها

 ".لها وجاهزون االنتخابات يريد من نحن! األمني؟ للتنسيق ستعودون المحتجزة
 في تتدخل ال" بأنها حركته موقف جدد ،"إرهابية" منظمة حماس اعتبار مصرية محكمة قرار وحول 

 بندقيتها حماس ألن اإلعالمية الحمالت بوقف القاهرة مطالبا   ،"مصر وخاصة العربية الدول شئون
 التوجه في الحركات من كثير مع نلتقي: "وتابع .قال كما فقط، اإلسرائيلي العدو نحو ووجهتها
 ".اإلعمار يعاد ولم الحصار يفك ولم حروب 3 وخضنا وفلسطين القدس فبوصلتنا والفكر،

6/3/5102لإلعالم،  الفلسطيني المركز  
 
 "إسرائيل" مع األمني التنسيق وقف بقرار الفوري االلتزام إلى السلطة أبو زهري يدعو .02

 لمنظمة المركزي المجلس بقرار فورا االلتزام إلى الفلسطينية السلطة أمس حماس حركة دعت :غزة
 أبو سامي واعتبر .أشكاله بكافة إسرائيل مع األمني التنسيق بوقف القاضي الفلسطينية، التحرير
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 االلتزام" إلى الفلسطينية السلطة داعيا. جيد أنهب القرار صحافي بيان في الحركة، باسم الناطق زهري،
 ".القرار بهذا فورا

7/3/5102الشرق األوسط، لندن،   
 

 تنفيذها سرعة إلى وتدعو المركزي المجلس بقرارات ترحب "الشعبية" .03
 الوطنية بالثوابت التمسك على أكدت التي المركزي المجلس بقرارات الشعبية الجبهة هللا: رحبت رام

 الالجئين وبحق القدس بعاصمتها السيادة كاملة المستقلة والدولة المصير تقرير في شعبنا وبحقوق
 األمني التنسيق وقف بقرار رحبت كما ،052 القرار وفق منها شردوا التي ديارهم إلى العودة في

 تفاضةان وبدعم المؤقتة، الحدود ذات الفلسطينية والدولة الدولة، يهودية فكرة ورفض كافة، بأشكاله
 .الدولية الجنايات محكمة إلى التوجه ومتابعة األسرى، ودعم فيها، المرجعيات وتوحيد القدس
 لجنة الجتماعات والدعوة المصالحة، وتحقيق االنقسام إنهاء بشأن الصادرة القرارات في الجبهة ورأت
 ضرورة غزة، قطاع في بالوضع المتعلقة القرارات ومجموع وانتظامها، التحرير منظمة وتطوير تفعيل
 عوامل ولتوفير الوطنية، القضية لها تتعرض التي المخاطر ظل في الفلسطينية الساحة توحيد إلعادة
 بخصوص المركزي المجلس قرارات تعززها وطنية لشراكة الباب تفتح أنها كما لشعبنا، الصمود
 الهيئات هذه غّيبت التي لضارةا التفرد حالة يقطع وبما التنفيذية اللجنة واجتماعات اجتماعاته انتظام
 .ودورها
 وانها تنفيذها، وسرعة المركزي المجلس عن الصادرة بالقرارات االلتزام إلى بالدعوة الجبهة وختمت

 .المستويات مختلف على ذلك ستتابع الشراكة موقع من
7/3/5102الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 سلمان ملكال من بدعوة السعودية إلى مشعل زيارة عن أنباء .04

 حماس حركة في اإلعالمي المكتب لرئيس وشيكة زيارة إلى وخليجيون عرب إعالميون ألمح السبيل:
 .عبدالعزيز بن سلمان الملك السعودي العاهل من بدعوة الرياض السعودية العاصمة إلى مشعل خالد
 انباء": "يترتو " االجتماعي التواصل موقع في حسابه عبر الشرقاوي أحمد المصري الصحفي وقال
 صح ان..السعودية لزيارة مشعل خالد حماس لحركة السياسي المكتب لرئيس رسمية دعوة توجيه عن

 ".كبري تغييرات يشهد سوف اإلقليمي النظام فان الخبر
 لرئيس مرتقبة زيارة عن تتردد أنباء: "القطرية الشرق صحيفة تحرير رئيس الحرمي جابر وأضاف
 ".السعودية العربية للمملكة مشعل خالد اسحم لحركة السياسي المكتب
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 تتضح أن ويتوقع لمشعل، زيارة توجيه حول رسمي تصريح أي السعودية الخارجية عن يصدر ولم
 .السبت صباح االجتماعي التواصل مواقع في يتداولونها المغردون بدأ التي الدعوة صحة
 ولقاءه أردوغان طيب رجب التركي سالرئي زيارة من أيام بعد للسعودية مشعل زيارة أنباء وتاتي

 .جديد سعودي عهد ببدء مراقبون ربط مما عبدالعزيز، بن سلمان الملك الجديد السعودي بالعاهل
 اإلسالميين، تجاه والخارجية الداخلية سياساته تغيير على يعمل سلمان الملك فإن لمراقبين ووفقا  
 وجماعة وتركيا قطر ضد السيسي بقيادة مصرو  اإلمارات مع حلفا   عبدهللا الملك عهد شكل بعدما

 .المسلمين اإلخوان
6/3/5102السبيل، عمان،   

 
 إرهابية اعتبارها بعد المصري النظام مع االصطدام لمنع تمتلك أدوات كثيرة حماس :حمدان .05

 أن يعتقد ال أنه -حماس حركة في الخارجية العالقات مسؤول- حمدان أسامة األناضول: كشف
 شيء يكون ال بأن متأمال عدوان، شكل على سينعكس مصر؛ في باإلرهاب لحركةا تصنيف قرار
 .ذلك دون لتحول الكثير أجندتها في ولديها قريب، اشتباك أي ترى ال فالحركة القبيل، ذلك من

 في أقيمت اإلقليم، في الجارية واألحداث فلسطين قضية مستجدات آخر حول حوارية ندوة وخالل
 الحركة بتوصيف المتعلق القضائي الحكم" أن حمدان أفاد ،5102-3-6 الجمعة يوم إسطنبول
 مشاكلها وال مصر يخدم ال وهذا بالحركة، تتعلق وال مصر في بالقضاء تتعلق كارثة إرهاببية، منظمة
 الداخلية األزمة تصدير محاولة" أن إلى ولفت ".المصريين بين يكون الداخلية المشاكل وحلّ  الداخلية

 الحركة تتمنى وال وداعميها، إسرائيل وهما باإلرهاب، حماس تصفان جهتان وهناك زمات،األ تحل لن
 قبل من اتهمت إسرائيل أن يعلم والكل المصري، القضاء يهين القرار وهذا منهم، تكون أن مصر من

 جعتترا أوروبا ولكن بذلك تبعتها وأوروبا بذلك، عدوك يتهمك أن مفهوم وهذا إرهابية، بانها الحركة
 ".ذلك عن

 أزمة، ذلك من تصنع أن تريد ال والحركة غريب، أمر عربية دولة من االتهام قدوم" أن على وشدد
 بهذه الفلسطينيين عالقات يخدم وال القضية، يخدم وال إسرائيل يخدم االتهام هذا أن تعتقد لكنها

 حماس، حركة مسيرة ىعل يؤثر لن االتهام وهذا للحركة، ال أصدره لمن يسيء الحكم وأن الدولة،
 قوة تزداد بل المقاومة، ستستمر االحتالل بقي وطالما االحتالل، بوجود مرتبط بقاءها والمقاومة

 ".المواجهة في وبأس
 ثقة من ذلك سيعزز العكس على بل عليها، يؤثر لن حماس اتهام" أن إلى ذهب ثانية، ناحية من

 ليس هذا لكن إيجابي، انعكاس له باإلرهاب فصيل ألي اتهام أي سابقا وكان بها، الفلسطيني الشعب
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 معه وتتواصل الشعب مع تعيش ألنها بل االنتخابات، في لحماس الفلسطينيين لتصويت السبب
 ".يوميا
 لتركيا، تعويضات بدفع إسرائيلية لمساعي تشير التي والمعلومات مرمرة، مافي بقضية يتعلق وفيما

 أمرين على يدلل العرض هذا أن يعتقد" أنه أوضح القطاع، على المفروض الحصار وتخفيف
 أصحاب يواصل أن المهم تنازالت، تقدم وان تهزم أن ويمكن تضغط أن يمكن أنه األول أساسيين،

 واألمة الشعب دعم إنهاء تحاول أنها ظنت إسرائيل" أن الثاني األمر أن وأضاف ".ضغوطهم الحق
 ستمنع بأنها ظنت مرمرة، مافي سفينة وباقتحام ،بذلك متوهمة فهي الفلسطينية للقضية التركية
 إسرائيل، تصرفت كيفما ولذلك عليها، للضغط جديدا بابا فتح ذلك لكن الفلسطينيين، دعم من األتراك

 إلى سيؤدي الضغط من مزيدا أن على مشددا يالحقها، أن يمكن اإلرادة يملك طرف أي كان إن
 .وصفه حد على ،"منها أفضل عرض
 لبناء سعت حماس" أن إلى لفت المنطقة، في األخيرة ودور إيران مع الحركة بعالقة لقيتع وفيما

 العالقات وكل األخرى، والدول الغرب ومع واإلسالمية، العربية المنطقة دول كل مع سياسية عالقات
 وعالقة ألحد، تابع وليس المستقل الحركة قرار والثاني الفلسطينية، الحقوق دعم أمران، يحكمها
 تراجعت سورية في جرى ما منذ" القول وتابع ".اإلطار هذا في ايران فيها بما الدول كل مع حماس

 دون بحريته، المطالبة السوري الشعب حق من أن رأت التي حماس مواقف بسبب وذلك العالقة، هذه
 قفا  مو  أخذت الحركة لكن كبير، دعم شك ال وهو للمقاومة، حقيقيا دعما قدم النظام أن ينفي أن

 مع العالقة بناء إلعادة فرصة أي ولذلك ايران، مع عالقاتها على يؤثر أن ترجو تكن لم واضحا  
 وفي سورية في أدوارا تلعب إيران أن شك ال" أنه وأفاد ".الحركة توفرها لن األسس هذه على ايران

 رغم بل األدوار، بهذه األخيرة ترحيب للمقاومة دعمها يعني وال ذلك، من مواقف ولشعوبها العراق،
 في يجري بما تقبل فال رفضت، لما مستقلة تكن لم ولو ذلك، لرفض الجرأة امتلكت حماس ذلك كل

ن تعقيدا، األمور زاد البلدين شؤون في التدخل أن وتعتقد البلدين، هذين  المشكلة بحل يرغبون كانوا وا 
 ".ذلك آخر لشعب تستنكر أن نيمك وال للحرية يتوق شعب فالفلسطينيون البلدين، شعوب ترك عليهم
 يسيران ال" بانهما التوافق وحكومة الفلسطيني الرئيس حمدان اتهم الفلسطينية، بالمصالحة يتعل وفيما
 الضغوط من مزيد ممارسة ولكن المصالحة، عن ستتراجع الحركة أن يعني ال وهذا الخط، هذا في

 المستوى على عمل أي وأن الفلسطيني، قساملالن بالعودة تقبل ولن الصحيح، بالشكل لتسير السياسية
 إلجراء المناسبة البيئة تتهيأ أن تنتظر" الحركة أن وبين ".فلسطيني بتوافق يكون أن يجب الوطني

 اإلسرائيليون ولكن بذلك، هاما شوطا وقطعوا لإلعداد، تتطلب فلسطينية متطلبات فهناك االنتخابات،
 في إجراءها وسيعرقلون القدس، في بإجرائها يسمحوا لن نهمبأ وأعلنوا االنتخابات، إعاقة يحاولون
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 ال فلسطيني مرشح أي باعتقال ومهددة للمرشحين، االنتخابية الحمالت بمنع مهددة الغربية، الضفة
 غير السياسية البيئة اآلن وحتى المقاومة، فصائل مرشحي اعتقال يعني وهذا أوسلو، باتفاق يقبل
 لتتولي الفلسطينية القيادة من األشكال من عدد هناك بل الجمود يعني ال هذا لالنتخابات، مهيأة

 ".االحتالل مقاومة في انتقالية مرحلة تكون ربما وهذه اإلدارة،
 الشعب لصالح سيكون الوضع أن على تدل إشارات؛ فيه الفلسطيني المستقبل" أن إلى وخلص

 الحقوق إنهاء وغيرهم طانيونالبري يستطع ولم 0507 منذ بدأت فلسطين فقضية الفلسطيني،
 في والتحوالت قضيتهم، وأهمية لخطورة إدراكا أكثر هم اليوم فيما أقوى، آنذاك وكانوا الفلسطينية
 ".األمور هذه في أكثر األمة ودور الفلسطينية، القضية تخدم المنطقة

7/3/5102فلسطين أون الين،   
 
 "إسرائيل" مع جديدة واجهةلم استعدادا   العسكرية بنيتها تعزز القدس" "سرايا .06

" اإلسالمي الجهاد حركة" مقاتلو يسابق غزة، قطاع ضد اإلسرائيلية الحرب على أشهر 6 بعد :غزة
 يقول لمواجهة، استعدادا قتالية، أنفاق شبكة باستخدام العسكرية، قدراتهم بناء إعادة أجل من الزمن
 .قريبة أصبحت إنها قادتهم أحد
 نحن: "اإلسالمي الجهاد لحركة العسكري الجناح القدس، سرايا في كبير ياديق وهو البراء، أبو وقال
 أي وال هدنة أي يحترم وال يغدر المحتل أن تعودنا ألننا مواجهة ألي الجاهزية من درجة أعلى على

 من تعد األنفاق" أن إلى مشيرا ،"مستمرة والحرب.. جديد من توازننا نعيد أن نحاول ونحن... اتفاقات
 المحتل لضرب تستخدم أمامية أنفاقا نمتلك ونحن. الحروب في خاصة العسكري، العمل ركائز أهم

". المقاومة وثبات تعزيز مصلحة في وتصب الصواريخ، مرابض إلى للوصول وأخرى الهاون بقذائف
 ىعل ويرد غاليا، ثمنا يدفع ويجعله العدو يؤلم أن يمكن ما تملك" القدس سرايا أن البراء أبو وأوضح
 كان مما وقدرة كفاءة أكثر" اليوم أصبح الجهاد حركة تسلح أن مؤكدا ،"وغيرها بالصواريخ جرائمه
 ".األخيرة الحرب في عليه
 إنها قيادي قال ،"جي بي آر" نوع من قذائف بنقل منشغلين آخرون مقاتلون كان النفق، داخل وفي

 قدم فقد القطاع، جنوب يونس خان خلدا" حطين" موقع في أما". العدو لمواجهة اإلعداد إطار في"
 متنوعة، عسكرية عروضا سيف، أبو للقيادي وفقا القدس، لسرايا" حديثا" انضموا مقاتل مائتي نحو

 ".إلسرائيل الموت" هتافات يرددون وهم نيران، حواجز على كالقفز
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 إن حيث ،"جدا متطورة" عسكرية علوما يتلقون إنهم الشبان، هؤالء مدربي أحد وهو أحمد، أبو يقول
 وحدات في المحاربين فرز يتم أن قبل أشهر 6 إلى يوما 36 بين ما تستمر تدريب دورة كل"

 ".المدن واقتحام والرماية والصواريخ المدفعية وحدات مثل متخصصة،
... وحدها األنفاق على تعتمد وال الخيارات، من الكثير تمتلك" حركته أن البراء أبو يؤكد جهته، من

 األخيرة الحرب وخالل". األرض هذه سيحرر وهو القتالية، وعقيدته بفكره اإلنسان في تثمرنس ونحن
 أعلنتها حصيلة بحسب يوما، 21 نحو استمرت التي القدس، سرايا من عنصرا 053 قتل غزة، على

 الصنع، إيرانية" 2 فجر" صواريخ بينها من ،"وقذيفة صاروخا 3525" أطلقت أنها موضحة السرايا،
 .إسرائيل شمال في مدنا دفتاسته

7/3/5102الشرق األوسط، لندن،   
 
 في األردن  المسلمين اإلخوان بخالفات عالقتها تنفي حماس .07

 عربي بلد من أكثر في المسلمين اإلخوان بجماعة حماس حركة ارتباط زال عامر: ما أبو عدنان
 تطالبها التي وسورية ومصر يةالفلسطين كالسلطة العربية، األنظمة وبين وبينها داخلها، جدل مثار

 هويتها على واالقتصار المسلمون، اإلخوان األم، بالجماعة العضوي ارتباطها عن بالتخلي
 .وسياسيا   تنظيميا   معهم التواصل دون الفلسطينية،

 اإلخوان علماء مجلس رئيس" القضاة شرف" وجهه الذي المسبوق غير االتهام الموضوع، في الجديد
 في الشرعيين العلماء ويضم الجماعة، داخل وشرعية دينية سلطة أعلى ألردن،ا في المسلمين
 .بحماس مرتبط الجماعة يقود سري تنظيم بوجود 53/5 يوم الشورى، مجلس عن ويختلف الجماعة،

 كشف عدم طلب فيها، مسؤول مصدر لسان على قاطع، بنفي حماس واجهته الخطير االتهام هذا
 تنظيمات هناك فليس القضاة، مزاعم من استهجانه" عن فيها عبر" يتورالمون" مع حديث في هويته،
 المسلمين اإلخوان جماعة داخل المختلفة األطراف مطالبا   األردن، في حماس تتبع علنية أو سرية

 التدخل بعدم الراسخة حماس سياسة على مؤكدا   الداخلية، خالفاتهم في حماس إقحام بعدم األردنيين
 ".العربية واألحزاب للدول ليةالداخ الشؤون في

 حين" المونيتور" مع حديثه في صراحة أكثر كان لحماس السياسي المكتب عضو خاطر سامي
 ".األردنيين المسلمين اإلخوان قيادات بين الدائر الخالف في حماس باسم الزج رفض"

 الكافية، اتالمعلوم تمتلك ال أو لـحماس، اإلساءة تريد مغرضة جهات" وصفها من خاطر واتهم
 بالشأن لها عالقة ال حماس أن يدركون األردنية األطراف كافة أن رغم االتهامات هذه مثل بنشر
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 ومواجهة فلسطين تحرير غير لها شأن ال فلسطينية وطني تحرر حركة ألنها الداخلي، األردني
 ".االحتالل

 أطراف بأي تنظيميا   لها ةعالق ال فلسطينية حركة حماس" أن" المونيتور" مع حواره ذات في وأكد
ذا فلسطين، خارج  وجود يعني ال فهذا العربية التيارات بعض مع اإلسالمية الخلفية في تالقت وا 

 ".جيدا   ذلك تعرف الرسمية األردنية واألطراف بينها، تنظيمية عالقات
2/3/5102المونيتور، واشنطن،   

 
 تحدث عن إخالء مستوطنات وعودة الجئينتثيقة و بعد نشر  للفلسطينيين "تنازالت"نتنياهو ينفي تقديم  .08

الســـاحة ، أن ســـعد تلحمـــيأ ،الناصـــرة، نقـــال  عـــن مراســـلها فـــي 7/3/5102 ،الحيـــاة، لنـــدنجـــاء فـــي 
ضـّجت أمـس فـي أعقـاب نشـر صـحيفة يـديعوت أحرونـوت مـا وصـفته بــ"مسودة  "إسـرائيل"الحزبية فـي 

وتضـــمنت  5103أغســـطس عـــام  /ا فـــي آبصـــوغه والفلســـطينيين تــمّ  "إســـرائيل"اتفــاق" مســـتقبلي بـــين 
مع تبادل أراٍض  0567استعداد رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو لالنسحاب إلى حدود عام 

 و"تنازالت" إسرائيلية في مسألتي القدس والالجئين.
كـن وسبق لمواقع إسرائيلية إخبارية أن نشرت معظم التفاصيل التي أوردتها يديعوت أحرونوت أمس، ل

نشرها من جديد في أوج المعركـة االنتخابيـة أكسـبها أهميـة خاصـة، وجعـل منهـا "مـادة دسـمة" ألحـزاب 
 اليمين لمقارعة نتنياهو.

وتتطــرق مســودة االتفــاق، التــي تحمــل عنــوان "اقتــراح لوثيقــة مبــادل فــي شــأن التســوية الدائمــة"، إلــى 
يـاهو إسـحق مولخـو مـع موفـد الـرئيس تلخيص االتصاالت السرية التي تمت لسـنوات بـين مستشـار نتن

 الفلسطيني البروفيسور في جامعة أكسفورد حسين آغا.
وتنص المسودة في بندها األول على أن الجانبين متفقان علـى أن هـدف جهودهمـا هـو "التوصـل إلـى 
نهايــة المواجهــة والمطالــب كافــة"، وأن جميــع قضــايا الصــراع الجوهريــة يجــب أن تتطــرق إلــى المطالــب 

ية لكال الجانبين، وأن الطـرفين متفقـان علـى مبـدأ دولتـين للشـعبين، ومـنح حقـوق دينيـة متسـاوية الشرع
بــال تمييــز". وتضــيف أن الدولــة الفلســطينية ســتكون منزوعــة الســالح، ولــن يــتم نشــر قــوات أجنبيــة فــي 

ان( مــع أراضــيها، وأن يكــون "الحــل عــادال  ونزيهــا  وواقعيــا . ويجــب أن يســتجيب للهــدف المشــترك )دولتــ
 إبداء تفهم للقلق لدى الجانبين".

إلـى حـدود  "إسـرائيل"واعتبر ناشر الوثيقة الصحافي ناحوم برنيـاع أن المسـودة تفـتح البـاب أمـام عـودة 
مــع تبــادل أراٍض علــى أســاس متــر مقابــل متــر )أي مبادلــة األراضــي الفلســطينية المقامــة  0567عــام 

إسرائيلية مساوية بالمساحة(، إذ جاء فيها: "يتفق الجانبان  عليها التكتالت االستيطانية الكبرى بأراضٍ 
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علــى أن فلســطين دولــة مســتقلة ذات ســيادة فــي مســاحة قابلــة للعــيش مســاوية لتلــك التــي كانــت تحــت 
". وتضــيف أن االتفــاق علــى إقامــة دولــة 0567يونيــو  /ســيطرة مصــر واألردن قبــل الرابــع مــن حزيــران

دائم، بمــا فــي ذلــك مســألة االســتيطان، و"اإلســرائيليون الــذين فلســطينية ســيحل كــل مشــاكل الوضــع الــ
يختـارون البقــاء فــي مـواقعهم، ســيكونون تحــت الحكـم الفلســطيني". وتتــابع أنـه "ســيكون هنــاك انســحاب 
تــام علــى مراحــل للقــوات اإلســرائيلية مــن أراضــي فلســطين... وتنســحب آخــر القــوات اإلســرائيلية عنــدما 

 من االتفاق".يتم تنفيذ المرحلة األخيرة 
وتتطرق المسودة إلى قضية القدس بحذر وضبابية، لكن بارنياع اعتبـر الـنص "اعترافـا  مـا" مـن جانـب 

بـ"الطموحات المشروعة للفلسطينيين في القـدس المحتلـة"، إذ جـاء فيهـا أن أي حـل يجـب أن  "إسرائيل"
طفية للشعبين لمدينة القدس وحماية يتطرق إلى "الصالت التاريخية والدينية واالجتماعية والثقافية والعا

األماكن المقدسـة"، وأنـه فـي سـياق التقـدم نحـو حـل "سـيكون فـي وسـع الجـانبين التطـرق إلـى تطلعـاتهم 
 تجاه المدينة، لكن شرط أاّل يعيدا تقسيمها".

، التــي أعلــن قادتهــا فــي الســنوات األخيــرة رفضــهم االنســحاب مــن غــور األردن "إســرائيل"وأضــافت أن 
إطـار اتفـاق سـالم، سـيمنحون الفلسـطينيين مـوطئ قـدم فـي الغـور. وعـن الالجئـين، جـاء فـي  حتى في

المســودة أنــه يجــب أن يكــون الحــل عــادال  وواقعيــا  ويلبــي تحقيــق الهــدف المشــترك، وهــو إقامــة دولتــين 
عودة للشعبين، "مع إبداء حساسية لقلق كل من الجانبين لهذه القضية". وتبقي المسودة الباب مفتوحا  ل

 الجئين إلى إسرائيل على أساس فردي.
إحضــار هــذه  وقــال زعــيم "إســرائيل بيتنــا" وزيــر الخارجيــة أفيجــدور ليبرمــان لإلذاعــة العامــة، إنــه لــو تــمّ 

المسودة للتصويت في الحكومة لعارضها ووزراء حزبه بشدة، معتبرا  وضع هـذه المسـودة "تكـرارا  لخطـأ 
ر وتحقيق أي امتياز إلسرائيل". وتابع أن المسودة ال تحل االنفصال عن غزة من دون استخالص عب

، مثــل إنهــاء حكــم حمــاس فــي القطــاع وقضــية العــرب فــي "إســرائيل"المشــاكل الصــعبة التــي تواجههــا 
، مضيفا  أن اتفاقا  إقليميا  بمشاركة الدول العربية المعتدلة يتضمن إسقاط حكم حماس وتبادل "إسرائيل"

وتطبيــع العالقـات مــع العـالم العربـي هــو فقـط الــذي يمكـن أن يحــل  "ائيلإسـر "أراض وسـكان عـرب فــي 
 ."إسرائيلـ"المشاكل ويضمن األمن الحقيقي ل
الــوزير نفتــالي بينــت المســودة باعتبــار أنهــا "تزيــل  )البيــت اليهــودي( وهــاجم زعــيم حــزب المســتوطنين

بمثابــة اســتفتاء عــام علــى  القنــاع عــن وجــه نتنيــاهو وليكــود". وأضــاف أن االنتخابــات الوشــيكة ســتكون
، "وهـو مـا يعارضـه البيـت اليهـودي، وسـيكون السـّد األخيـر لمنـع 0567إقامة فلسطين في حدود عام 

تحويل مستوطنات أرئيل وعيلي )خارج الجـدار الفاصـل( إلـى أنقـاض". وأضـاف زميلـه وزيـر اإلسـكان 
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حيـــد الــذي يقـــف أمـــام مخططـــات ، والو "أرض إســـرائيلـ"أوري أرئيــل أن حزبـــه هـــو الوحيــد الـــوفي حقـــا  لــ
 سياسية خطيرة وعديمة المسؤولية.

وعّقب مكتب رئيس الحكومة على النشر بالقول إن "رئيس الحكومة لم يقبل في أي مرحلة االنسـحاب 
وتقسـيم القـدس واالعتـراف بحـق عـودة الالجئـين الفلسـطينيين، هـذا كـان موقفـه  0567إلى حـدود عـام 

ت التي أجراها مولخو تمت بتـدخل أمريكـي، ولـم تـُؤلى إلـى أي تفاهمـات، وما زال". وتابع أن االتصاال
إنما تناولت محاولة لوضع اقتراح أمريكي لتحريك العمليـة السياسـية، مـع مـنح كـل مـن الطـرفين الحـق 
في التحفظ من البنود غير المقبولة عليه. وزاد أنه خالل السـنوات األخيـرة، تـم طـرح مسـودات مختلفـة 

اق على أي منها، وأنه حتى لو طرحت مسودة أمريكية، فإن رئيس الحكومة أوضح مسبقا  لم يتم االتف
 أنه سيعرب عن رفضه البنود التي تتعارض ومواقفه.

نفتــالي بينــت أعلــن أن ، أن الــوزير حلمــي موســى، نقــال  عــن 7/3/5102 ،الســفير، بيــروتوأضــافت 
فـي صـفحته علـى "فايسـبوك" أن "رئـيس  وكتـب بينـت نتنياهو تنازل عن القدس وعـن "أرض إسـرائيل".

الحكومــة، تحــت ضــغط شــديد مــن اإلدارة األمريكيــة، قــدم اقتراحــا  لعبــاس أساســه: العــودة إلــى خطــوط 
مــع تبــادل أراض، وتأجيــل موضــوع القــدس والالجئــين، وعــدم تــدمير مســتوطنات يهوديــة  0567العــام 

نما نقلها للسيادة الفلسطينية، أو إخالؤها باالتفاق مع  تعويضات. نعم هذه وقائع". وا 
" ووســائل إعــالم أخــرى بينهــا 7وقــال بينــت إن هــذه الوقــائع ســبق ونشــرتها "مــاكور ريشــون" و "القنــاة 

"يديعوت أحرنوت"، محذرا  أنه "في العامين القريبين سـتمارس ضـغوط شـديدة لـم يسـبق لهـا مثيـل علـى 
ســطينية. مــن دون بيــت يهــودي كبيــر، هــذه إســرائيل لتســليم يهــودا والســامرة إلــى العــرب إلقامــة دولــة فل

 الكارثة ستقع. لن يوجد من يوقفها".
ورد الليكود على الوثيقة وكالم بينت في بيان رسمي باسم نتنياهو جاء فيه: "هذا حشد من الهراء. لـم 

. كمـــا لـــم أقبـــل أبـــدا  التنـــازل عـــن 0567يســـبق لـــي أن قبلـــت بتقســـيم القـــدس أو العـــودة لخطـــوط العـــام 
وأضـــاف أن "مـــا كـــان هـــو محاولـــة لبلـــورة مســـودة  فـــي غـــور األردن أو اإلقـــرار بحـــق العـــودة".التواجـــد 

أمريكيــة، قلــت ســلفا  أننــي ســأعارض البنــود غيــر المقبولــة عنــدي. لــم يصــر رئــيس حكومــة بشــدة علــى 
البنــاء واالســتيطان مثلــي. والواقــع أننــا بنينــا آالف الوحــدات االســتيطانية فــي القــدس والســامرة وصــمدنا 

 مام ضغوط غير اعتيادية". أ
 

 ليبرمان يجّدد دعوته إلعدام مقاومين فلسطينيين .09
جــــّدد وزيــــر الخارجيــــة اإلســــرائيلي أفيجــــدور ليبرمــــان دعوتــــه لتطبيــــق عقوبــــة اإلعــــدام بحــــق  :الناصـــرة

 مقاومين فلسطينيين لقيامهم بتنفيذ عمليات فدائية ضد أهداف إسرائيلية.
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علـى عمليـة الـدهس التـي نفّـذها مـواطن فلسـطيني يـوم الجمعــة  جـاءت دعـوة ليبرمـان فـي إطـار تعقيبـه
صابة 6/3  مجندات إسرائيليات. 6، في مدينة القدس المحتلة وأسفرت عن استشهاد منّفذ العملية وا 

ــــة اإلعــــدام بحــــق مخــــربين  ــــى وجــــوب فــــرض عقوب ــــداء دليــــل آخــــر عل وزعــــم ليبرمــــان "إن هــــذا االعت
 فلسطينيين"، وفق قوله.

 6/3/5102 ،ي لإلعالمالمركز الفلسطين
  
 الفلسطينية باستخدام جميع القوات لوقف الهجمات يتوعدنتنياهو  .21

خمسـة إسـرائيليين جرحـوا الجمعـة  أنالشـرطة اإلسـرائيلية  أعلنـتوكاالت: ال ،"القدس العربي" -القدس 
عنـــدما قـــام شـــاب فلســـطيني مـــن شـــرقي القـــدس بـــدهس عـــدد مـــن المـــارة بـــين شـــطري المدينـــة الشـــرقي 

 يصاب بجروح خطرة برصاص الشرطة. أنبي قبل والغر 
وتعقيبـــا علـــى الهجـــوم، قـــال رئـــيس الـــوزراء اإلســـرائيلي، بنيـــامين نتنيـــاهو، إن حكومتـــه مصـــممة علـــى 

وفـي تغريـدة لـه علـى "تـويتر"، قـال أوفيـر  استخدام جميع القوات المطلوبة لوقف الهجمات الفلسطينية.
رائيلي، إن نتنياهو أشاد بعناصر األمن الذين أطلقوا النار جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء اإلس

على فلسطيني هاجم بسيارته إسرائيليين في القـدس. ونقـل جنـدلمان عـن نتنيـاهو قولـه "إننـا مصـممون 
 على مواصلة محاربة اإلرهاب وعلى استخدام جميع القوات المطلوبة من أجل ذلك".

 7/3/5102 ،القدس العربي، لندن
 
 إسرائيل""نياهو عاد بالضرر فقط على داغان: نت .20

قـــال مئيـــر داغـــان، رئـــيس الموســـاد الســـابق، إن رئـــيس الـــوزراء اإلســـرائيلي بنيـــامين نتنيـــاهو عـــاد فقـــط 
طــوال فتـرة رئاســته للحكومـة، وأن خطابــه فـي الكــونجرس لـم يحقــق أي نتيجــة  "إسـرائيل"بالضـرر علــى 

 ولم يؤثر على من يدير المفاوضات مع إيران. تذكر، بل زاد العالقة مع اإلدارة األمريكية سوءا  
ـــال داغـــان ـــيس الحكومـــة فـــي  ،وق ـــة حـــول خطـــاب رئ فـــي مقابلـــة أجرتهـــا معـــه القنـــاة اإلســـرائيلية الثاني

الكــــونجرس، إن "الخطــــاب لــــم يســــبب أي تغييــــر فــــي موقــــف المفاوضــــين، شــــعرت أن خطابــــه موجــــه 
يـــارات لروســـيا والصـــين وألمانيـــا وبريطانيـــا لإلســـرائيليين أكثـــر مـــن األمـــريكيين، لـــو أن نتنيـــاهو قـــام بز 

 ".  وفرنسا بعد يوم من االنتخابات، وبعدها زار الواليات المتحدة كان سيؤثر كثيرا  
مـن إمكانيـة حصـول إيـران علـى سـالح نـووي، واعتبـر أنـه فـي حالـة حصـول  شـديدا   وأظهر داغان قلقا  

سـلكها لمنـع  "إسرائيل"أخرى تستطيع  ذلك فيكون من الصعب العيش مع تهديد كهذا، وأن هناك طرق
 هذا التهديد غير خطاب أجوف في الكونجرس، والفرصة ما زالت متاحة التخاذها.
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البــدء بمحادثــات ســالم مــع إيــران، "إذا كانــت هنــاك إمكانيــة  "إســرائيل"وتســاءل داغــان لمــاذا ال تحــاول 
ع إيــران حــول ذات الموضــوع، للتفــاوض مــع الفلســطينيين حــول الســالم والحــرب، فلمــاذا ال نتفــاوض مــ
 هذه القضية تشكل إحدى أهم مركبات حاضرنا ونتنياهو هو من أثارها".

وعقب داغان على موضوع العالقات الفلسطينية اإلسـرائيلية بـالقول: "ارتكبـت أخطـاء كارثيـة فـي عهـد 
ق النـار نتنياهو، لم يستطع نتنياهو ردع حماس أو إسقاطها، نحـن اليـوم فـي حالـة مـا بعـد وقـف إطـال

 ".من الممكن أن تنتهي في أي لحظة، وبالتأكيد هذا ليس إنجازا  
تحـت قيـادة نتنيــاهو،  "دولـة إسـرائيل"واختـتم داغـان المقابلـة بـأن أعـرب عـن قلقـه الشــديد حـول مسـتقبل 

وأن لديــه عالمــات ســؤال كثيــرة حــول إذا مــا كانــت القيــادة تقــود إســرائيل لوضــع أمنــي هــش، وقــال: "ال 
 دولة أبرتهايد، هذه هي نهاية الحلم الصهيوني".  أوادي أن يكبروا في دولة ثنائية القومية أريد ألحف

 6/3/5102 ،48عرب 
 
 أن التنسيق األمني والمدني مع السلطة الفلسطينية مستمر في هذه المرحلةتؤكد "إسرائيل"  .22

ية مسـتمر فـي هـذه المرحلـة. أن التنسيق األمني والمدني مع السلطة الفلسطين "إسرائيل"أكدت : رام هللا
ونقلت اإلذاعة العبرية عن مصدر وصفته بالمقرب من الرئيس محمود عباس، قوله إن قرار المجلـس 

ما هو إال توصية، وأن علـى  "إسرائيل"المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وقف التنسيق األمني مع 
 الرئيس عباس إصدار مرسوم رئاسي بوقف التنسيق األمني.

 7/3/5102 ،ياة، لندنالح
 
 غير آمنة لليهود "إسرائيل"أبرز أدباء اليهود الشرقيين:  .23

سـفينة فـي بحـر  "إسـرائيل"يـرى أبـرز أدبـاء اليهـود الشـرقيين سـامي ميخائيـل أن : وديـع عـواودة -حيفا 
 ، ويؤكد أنها ال تضمن أمن الشعب اليهودي "المسموم بالخوف".مصيريا   متالطم وتواجه خطرا  

انتقـادات  -أحرونوت الذي يصدر الجمعـة يديعوتلملحق صحيفة -خائيل في حديث مطول ووجه مي
، وانقســام اليمــين واليســار فيهــا لشــعبين ال يقويــان "إســرائيل"قاســية لتفشــي الفســاد والفــوارق الطبقيــة فــي 

 على إدارة حوار بينهما، بل تحل الكراهية العميقة بينهما بدل العقالنية.
وهـــو ناشـــط فـــي مجـــال حقــوق اإلنســـان وولـــد فـــي العـــراق وهـــاجر إلـــى -عامـــا(  25ويعتبــر ميخائيـــل )

، وأن مـا تعانيـه هـو مـن صـنع "إسـرائيل"علـى  أن المخاطر الداخلية أشد خطرا   -0525فلسطين عام 
السابق شمعون بيريز ويقول إنه عاش حيـاة بـذخ  "إسرائيل"ويحمل ميخائيل مباشرة على رئيس  يديها.
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دوالر كــل عـام كأنــه لــويس الرابــع عشــر، فـي وقــت يــذهب تالميــذ المــدارس دون  مليــون 51أنفـق فيهــا 
 طعام، ويعدم المسنون وسائل التدفئة في برد قارس.

 6/3/5102 ،الجزيرة نت، الدوحة
 
 المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي: قمنا باتخاذ الخطوات الالزمة لنكون أكثر استعدادا   .24

ليرنــر، المتحــدث باســم الجــيش اإلســرائيلي: "نحــن نحتــاج أن نكــون غــزة: قــال اللفتنانــت كولونيــل بيتــر 
، واختبرتـــا ]فـــي قطـــاع غـــزة  مســـتعدين ألن حركتـــي حمـــاس والجهـــاد أعلنتـــا أنهمـــا أعادتـــا بنـــاء األنفـــاق

 : "نحن قمنا باتخاذ الخطوات الالزمة لنكون مستعدين أكثر". صواريخ وأشياء أخرى"، مضيفا  
 7/3/5102 ،الشرق األوسط، لندن

  
 يعلون: إيران وحزب هللا تلقيا "ضربة موجعة" في القنيطرة .25

اإلسرائيلي موشـيه يعلـون أن إيـران وحـزب هللا تلقيـا "ضـربة موجعـة" فـي  دفاعأكد وزير ال: يحيى دبوق
 إلـى، الفتـا  "إسـرائيل" القنيطرة منعتهما مـن إنشـاء "بنيـة تحتيـة إرهابيـة" تمكنهمـا مـن شـن عمليـات ضـدّ 

ردين والتنظيمـــات المســـلحة فـــي المنـــاطق الحدوديـــة الســـورية يعمـــل أيضـــا  فـــي الســـياق وجـــود المتمـــ أن
وفــــي مقابلــــة مــــع مجلــــة "إســــرائيل ديفــــنس"، لمناســــبة نهايــــة واليتــــه عشــــية االنتخابــــات العامــــة  نفســــه.

، ةتراقـــب عـــن كثـــب مـــا يجـــري خلـــف الحـــدود مـــع ســـوري "إســـرائيل" أن إلـــىيعلـــون  أشـــاراإلســـرائيلية، 
، إعــادة "احــتالل" منــاطق إيــرانيينيش الســوري، بمســاعدة مــن حــزب هللا ومستشــارين و"محــاوالت" الجــ

ن "إســرائيل، كمــا فــي الماضــي، لــن تتــدخل فــي مــا يجــري هنــاك. لكننــا أ إال يســيطر عليهــا المتمــردون.
خــــرق لســــيادتنا، أيــــا  يكــــن  أي إزاء أنفســــناملتزمــــون الخطــــوط الحمــــراء التــــي وضــــعناها، ولــــن نضــــبط 

ذروة نشاط إيـران وحـزب هللا فـي الجـوالن، كـان يفتـرض أن يكـون إنشـاء بنيـة تحتيـة  إن الفاعل". وقال
خيرا  حالت دون ذلك، كذلك إن سـيطرة المتمـردين أانهما تعرضا لضربة قاسية  إالبقيادة جهاد مغنية، 

 ."إسرائيل" من تحقيق مآربهم ضدّ  اإليرانيينفي بعض األماكن تمنع 
االتجاهــات ســلبية مــن ناحيــة  أن( ال يعنــي ةعــدم االســتقرار )فــي ســوري االتجــاه نحــو أنورأى يعلــون 

 هذه الفوضى يمكن العثور على فرص.، فـ"من داخل "إسرائيل"

 واإلخـوانوالمحور الشـيعي  إيرانسنية ترى في  أنظمةهناك  إذوهذه هي الحال على صعيد المنطقة، 
 المسلمين عدوا  مشتركا  لنا ولهم".

 7/3/5102 ،األخبار، بيروت
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 أن يشهد العام الجاري معركة عنيفة بين "إسرائيل" وحزب هللا تتوقعنشرة "إنسايت" العبرية  .26
توقعت نشرة "إنسايت" العبرية، الصـادرة عـن مركـز أبحـاث األمـن القـومي فـي تـل أبيـب، : يحيى دبوق

، وربمـا ةفـي سـوري أووحـزب هللا، سـواء فـي لبنـان  "إسـرائيل"يشهد العام الجـاري معركـة عنيفـة بـين  أن
، واإليــرانيين، ربطــا  بالمحــاوالت القائمــة مــن قبــل النظــام الســوري األوســطيضــا  خــارج منطقــة الشــرق أ

تهديــدات مســؤولين  أن إلــىومرتفعــات الجــوالن. وأشــارت  ةلتوســيع منطقــة ســيطرتهما فــي جنــوب ســوري
هللا دادي(، قـد تتـرجم لـيس  برد )علـى اغتيـال العميـد محمـد علـي "إسرائيل" اإليرانيفي الحرس الثوري 

يضــا  محاولــة مــن قــبلهم لتنفيــذ أ، بــل "إســرائيل"فقــط عبــر تقــديم الــدعم لعمليــات يشــنها حــزب هللا ضــد 
 عمليات في الخارج.

يرانمن جهة،  "إسرائيل"الرغبة لدى  أنالنشرة اإلسرائيلية في المقابل،  وأكدت وحـزب هللا، مـن جهـة  وا 
حـزب هللا "يخشـى عمليـة  – إيـرانحـرب، ألن محـور  إلـىن االنجـرار ثانية، هي إلدارة الصـراع مـن دو 

حربا  جديدة قد تلحق دمارا  هائال  بلبنان،  أن"، و"يرى إسقاطه إلى، قد تؤدي األسدإسرائيلية ضد نظام 
تحـافظ علـى مسـافة تفصـلها  أنيضـا ، أحيث وّسـع حـزب هللا أخيـرا  نفـوذه". وأكـدت أن إسـرائيل تفضـل 

 حرب في مواجهة حزب هللا في لبنان. إلىفي المنطقة، وتجنب تدهور الوضع  عن االضطرابات
 7/3/5102 ،األخبار، بيروت

 
 الليكود وهرتسوغ وليفني غير جديرين بترؤس الحكومة إلسقاطنتنياهو: مؤامرة  .27

زعـــم رئـــيس الـــوزراء اإلســـرائيلي بنيـــامين نتنيـــاهو "وجـــود مـــؤامرة  :وكـــاالتال ،الحيـــاة الجديـــدة -رام هللا 
وقال نتنياهو في مقابلة مع صحيفة "إسـرائيل اليـوم" نشـرت أمـس:  الليكود". إلسقاطتحرك من الخارج 

الليكـــود مـــن الحكـــم ووضـــع  إســـقاط إلـــىســـرية وعلنيـــة تهـــدف  أوســـاط"هنـــاك تحـــالف يـــتم تحريكـــه مـــن 
تضـم األمـوال بعشـرات ماليـين  كبيـرة جـدا   أخـرىأنا أتحدث عـن قـوى : "وأضافحكومة يسار مكانه". 

من اجل فعل شيئين: تشجيع المجيء  أخرىل التي يتم جلبها من الخارج، ومستشارين وجهات كالشوا
صـندوق االقتـراع لمصـوتي اليسـار بدرجـة كبيـرة جـدا أكثـر ممـا هـو حاليـا، لحـدوث تصـويت كبيـر  إلى

"الحـــديث يـــدور عـــن جمعيـــات ممولـــة جيـــدا يمكـــن أن تـــؤدي الـــى  أن إلـــى مـــن عـــرب إســـرائيل" مشـــيرا  
اســحق هرتســوغ وتســيبي ليفنــي "غيـــر  إنوقــال  مقعــدا لحســم االنتخابـــات". 06حصــول العــرب علــى 

جـــديرين" بتـــولي رئاســـة الـــوزراء ألنهمـــا "لـــن يصـــمدا ليـــوم واحـــد أمـــام الضـــغوط وأمـــام التســـلح النـــووي 
رام هللا، وأعـرف مـاذا سـيحدث هنـاك: سيعرضــان  إلـىهمـا ســيذهبان . لقـد أعلنـا أنـه عنـد انتخاباإليرانـي

 كما عرض في الماضي". أبيبالدولة تقسم القدس وتقف على حدود تل  إقامة
 7/3/5102 ،الحياة الجديدة، رام هللا
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 استطالعات الرأي تواصل توقع تراجع اليمين المتطرف .28

ي نشــــرت أمــــس الجمعــــة فــــي الصــــحافة أكــــدت ثالثــــة اســــتطالعات للــــرأ: برهــــوم جرايســــي - الناصــــرة
اإلسرائيلية، على أن معسـكر اليمـين المتطـرف مـع المتـدينين المتـزمتين "الحريـديم"، قـد خسـر األغلبيـة 

، وضـــــمنت لبنيـــــامين نتنيـــــاهو تشـــــكيل الحكـــــومتين 5103و 5115التـــــي حظـــــي بهـــــا فـــــي انتخابـــــات 
ة "يســـرائيل هيـــوم" اليمينيـــة، الســـابقتين. وجديـــد أمـــس، أنـــه حتـــى اســـتطالع الـــرأي الـــذي نشـــرته صـــحيف

 والمجّندة كليا لنتنياهو، جاءت بنفس النتائج.
 مقعـدا   27وصدرت االستطالعات الثالثة، في "يسرائيل هيوم"، التي حصل فيهـا المعسـكر ذاتـه علـى 

، بينمــا االســتطالع مقعــدا   26، وصــحيفة معــاريف التــي توقعــت لهــذا المعســكر مقعــدا   051مــن أصــل 
، وفي كل األحوال، سـيحظى المعسـكر بـدعم مقعدا   25ذاعة العامة منح هذا المعسكر الذي نشرته اإل

 حزب "كوالنو" بزعامة المنشق عن حزب الليكود، موشيه كحلون.
 051من أصل  مقعدا   66إلى  مقعدا   62يتراوح ما بين  أوليوبذلك فقد يرتكز نتنياهو على ائتالف  

بضـــم حركـــة "كـــاخ"  إشـــكاليةهنـــا، فـــإن لنتنيـــاهو ســـتكون  ، ولكـــن كمـــا ذكـــر فـــي تقـــارير ســـابقةمقعـــدا  
مقاعــد، وهـي مرشــحة فــي  2تحصــل علـى  أن، التــي تشـارك فــي قائمـة انتخابيــة مــن المتوقـع اإلرهابيـة

 ذات الوقت بالسقوط عن نسبة الحسم.
المنتهـي،  األسـبوعوأجمعت االستطالعات الثالثة أمـس، كمـا كـل اسـتطالعات الـرأي التـي نشـرت فـي 

، التــــي تتوقـــع لهــــا 22ن الكتلــــة الثالثـــة فــــي الكنيســـت ســــتكون "القائمـــة المشــــتركة" لفلســـطينيي علـــى أ
مقعـــدا حصـــلت عليهـــا الكتـــل الـــثالث فـــي االنتخابـــات الســـابقة،  00، مقابـــل مقعـــدا   03االســـتطالعات 

 وتبقى هذه النتيجة مرشحة للحصول على قوة أكبر.  
 7/3/5102 ،الغد، عّمان

 
 تباين حول قوة الليكود.. و"المعسكر الصهيوني" أكثر استقرارا  استطالعات للرأي:  .29

أظهـــر اســتطالعات نشــرت أمــس وجـــود تبــاين حــول قــوة حـــزب  :وكــاالتال ،الحيــاة الجديــدة -رام هللا 
الليكود، واستقرار قوة "المعسكر الصهيوني"، كذلك اختلفت قوة األحزاب األخرى، فيما ال يزال نتنياهو 

 االستمرار بمنصبه. يلقى أكبر تأييد في
 55والليكـود علـى  مقعـدا   52وتوقع استطالع صحيفة "معاريف" حصول "المعسكر الصـهيوني" علـى 

 .مقعدا   52أن كليهما يحصل على  اإللكتروني، بينما كانت نتيجة استطالع موقع "واال" مقعدا  
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اك مسـتقبل" سيحصـالن ووفقا الستطالع "معاريف" فـإن كـال مـن القائمـة العربيـة المشـتركة وحـزب "هنـ
. وسيحصــل حــزب مقعــدا   05، بينمــا توقــع اســتطالع "والــال" حصــول كــل منهمــا علــى مقعــدا   03علــى 

 مقعدا حسب "واال". 00حسب "معاريف" و مقعدا   05"البيت اليهودي على 
، بينمــا توقــع "والــال" 7مقاعــد، وشــاس علــى  2وحســب "معــاريف" فــإن حــزب "كوالنــو" سيحصــل علــى 

مقاعد  6مقاعد. وتوقعت "معاريف" حصول "يهدوت هتوراة" وميرتس على  2هما على حصول كل من
مقاعـــد، بينمـــا حســـب موقـــع "واال" ستحصـــل  2و"ياحـــد" علـــى  2لكـــل منهمـــا و"إســـرائيل بيتنـــا" علـــى 

 مقاعد لكل من ميرتس و"ياحد". 2مقاعد، و 6مقاعد و"إسرائيل بيتنا" على  7"يهدوت هتوراة" على 
إن  %31مستطلعين فـي "واال" إن نتنيـاهو هـو األنسـب لرئاسـة الحكومـة بينمـا رأى من ال %27وقال 

مـن المسـتطلعين فـي "معـاريف" إنهـم يعارضـون حكومـة وحـدة بعـد  %22هرتسوغ هـو األنسـب. وقـال 
وتطـــرق اســـتطالع "معـــاريف" إلـــى األزمـــة فـــي العالقـــات اإلســـرائيلية األمريكيـــة وخطـــاب  االنتخابـــات.

 %37إن األزمة لن تؤثر على العالقـات بـين الـدولتين فيمـا رأى  %20رس، وقال نتنياهو في الكونج
إنــه لــيس باإلمكــان وقــف البرنــامج النــووي اإليرانــي بوســائل دبلوماســية، وقــال  %23إنهــا تــؤثر، وقــال 

 إن خطاب نتنياهو لن يؤثر على اتفاق نووي محتمل. 22%
 7/3/5102 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 "باب المندب" بات معاديا  : "إسرائيل" .31

أبلغــت المؤسســة األمنيــة اإلســرائيلية أخيــرا  كــل شــركات الســفن اإلســرائيلية بالتعامــل مــع : محمــد بــدير
ســواحل الــيمن بوصــفها ســواحل دولــة معاديــة، مــا يفــرض عليهــا اتخــاذ إجــراءات متشــددة علــى مســتوى 

 الحماية والتأهب عند عبورها مضيق باب المندب.
يــــديعوت أحرونــــوت"، أمــــس، أن ثمــــة خشــــية ســــائدة داخــــل المؤسســــة األمنيــــة فــــي وذكــــرت صــــحيفة "

"من أن يحـاول اإليرانيـون الـذين سـيطروا علـى أجـزاء واسـعة مـن الـيمن، إغـالق المضـيق أو  "إسرائيل"
وأشـارت الصـحيفة إلـى أّن التحـذير  التعرض للسفن اإلسـرائيلية بواسـطة صـواريخ تطلـق مـن السـاحل".

مؤسســة األمنيـة اإلســرائيلية لشـركات الســفن التابعـة لدولــة االحـتالل يعنــي أيضــا  أن الـذي أوعــزت بـه ال
 على هذه السفن استخدام المسارات المالحية األكثر بعدا  عن الساحل اليمني.

 7/3/5102 ،األخبار، بيروت
 
 
 



 
 
 
 

 

           58ص                                     3215 العدد:    7/3/5102 السبت التاريخ:

 فوق البلدة القديمة من القدس المحتلة "تلفريك"مشروع  "هآرتس": .30
جددت بلدية االحتالل بالقدس المحتلة مشروعا قديما مثيرا للجدل : راهيمكامل إب -القدس المحتلة 

والصراع يتضمن إقامة "تلفريك" فوق البلدة القديمة من القدس المحتلة بالتعاون مع الجمعية 
 االستيطانية "العاد" وفقا لما كشفه امس الجمعة موقع "هأرتس االلكتروني".

لنهائية حتى االن بإقامة أربع محطات تفصل الواحدة منها وتقضي الخطة التي لم تنل المصادقة ا
عن األخرى مسافة قصيرة في أماكن "حساسة" من الناحية الدينية كما سيجري نصب عشرات 
األعمدة الضخمة التي ستقسم الحوض المقدس للمدينة العتيقة إلى نصفين، األمر الذي وصفه احد 

 ية المدينة التاريخية".الخبراء اليهود في شؤون القدس "بتغيير هو 
من المساحين والمختصين بعمليات التخطيط ترددوا خالل األشهر  ن عددا  أوقال موقع "هارتس" ب

الماضية أكثر من مرة على ساحة الكنيسة "بطرس" االنجليكانية القائمة على "جبل صهيون" بهدف 
الذي سينقل الناس من هناك دراسة المكان وتحديد أفضل موقع لنصب عامود هائل لحمل "التلفريك" 

ووضع "المساحون" عدة نقاط وحددوا عددا من  إلى ساحة "المبكى" والبلدة القديمة وجبل الزيتون.
 حسب تعبير الموقع االلكتروني.-األشجار الواجب قطعها األمر الذي أزعج رجال الكنيسة بشدة

7/3/5102الرأي، عمان،   
 
 التعذيب مع األسرى والمعتقلين الفلسطينيين الشاباك" يمارس أشرس أساليب""هآرتس":  .32

كشف تقرير لصحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية أمس الجمعة، عن أن جهاز : برهوم جرايسي - الناصرة
المخابرات اإلسرائيلية العامة "الشاباك"، يمارس أشرس أساليب التعذيب مع األسرى والمعتقلين 

أن المخابرات تستخدم هذه األساليب تحت ذريعة الفلسطينيين، رغم كل تقارير النفي السابقة، و 
الحصول على معلومات سريعة لمنع وقود عمليات، أو لكشف عن عمليات أخرى، بموجب "ثغرة" 
في القانون اإلسرائيلي. وبّين التقرير أن التعذيب أدى إلى اعتراف أحد المعتقلين الذين جرى توثيق 

 معاناتهم، بقضية لم يكن مشاركا فيها.
ت الصحيفة، إن التقارير التي جمعتها من المحاكم العسكرية، "تتطابق مع بيانات اللجنة ضد وقال

التعذيب، التي تتحدث عن ارتفاع كبير في االحتجاجات على الدعاوى بشأن استخدام العنف في 
فلسطينيا دعاوى بخصوص التعذيب خالل تحقيق  25، قدم 5102التحقيق.  ففي العام الماضي 

دعوى. ففي النصف  31كانت  5105، بينما في 5103دعوى في العام  06باك"، مقابل جهاز "الش
دعاوى حول استخدام الضرب في التحقيق. لم  3دعاوى حول منع النوم، و 2كان  5102االول من 

 تكن هناك دعاوى ضد الهز وال الربط بطريقة "الموزة" أو "الضفدع".
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على الضرب  05دعوى احتجاج على منع النوم،  05وفي النصف الثاني من العام الماضي كانت 
 2حالة مقابل  20على الربط ودعوتين على الهز. وباإلجمال في النصف الثاني كانت هناك  02و

حالة، في حين أنه في  25كانت هناك  5102حاالت في النصف االول. بمقارنة سنوية ففي سنة 
حالة من  25، 5101، وفي 57 ،5100، وفي 31، 5105حالة، وفي  06كانت هناك  5103

 استخدام العنف في التحقيق.
7/3/5102الغد، عمان،   

 
 2015منذ مطلع  في النقب  منزال   خمسينهدم ي االحتالل: تقرير .33

تواصل السلطات اإلسرائيلية جرائم هدم المنازل العربية في منطقة النقب جنوبي البالد، : 22عرب 
ل التي هدمتها السلطات اإلسرائيلية في النقب منذ مطلع بادعاء عدم ترخيصها، وبلغ عدد المناز 

منزال، حسبما قال الناطق باسم مؤسسة "النقب لألرض واإلنسان"سليمان أبو  21العام الجاري نحو 
منزال تضاف إلى نحو ألف منزل هدمتها إسرائيل في النقب خالل عام  21وأضاف أن "نحو  عبيد.
ية اإلنسانية والحقوقية زيارة النقب ومشاهدة حجم الجريمة ، ونناشد كافة المؤسسات الدول5102

 المقترفة بحق أهله".
وتواصل الجرافات اإلسرائيلية التابعة لما يسمى "دائرة اراضي إسرائيل"، ومنذ مطلع العام الحالي، في 
بادة المحاصيل الزراعية للعرب في النقب، حيث واصلت الجرافات تساندها قوات كبيرة م ن تدمير وا 

الشرطة ولليوم الثاني على التوالي على حرث وتدمير آالف الدونمات الزراعية التابعة للمواطنين  في 
 ."إسرائيل"منطقة اللقية وأبو كف ورهط وعشيرة الهزيل والقرى التي ال تعترف بها 
ومارست ضد العرب  5102وهدمت السلطات اإلسرائيلية نحو ألف بيت في النقب خالل عام 

يين في النقب سياسة الظلم والتمييز والعنصرية وألحقت األذى بهم، وعادة ما تتباهى الفلسطين
 الشعوب والمؤسسات بسرد إنجازاتها وفعالياتها خالل العام غير أن األمر في النقب مختلف تماما.

6/3/5102، 48عرب   
 

 بالضفة إصابة العشرات بجروح وحاالت اختناق جراء قمع االحتالل المسيرات األسبوعية .34
األيام: أصيب العشرات من المواطنين بجروح وحاالت اختناق بينهم فتى وصفت  -محافظات 

إصابته بالخطيرة جراء قمع قوات االحتالل المسيرات والتظاهرات التي خرجت، أمس، للتنديد 
خليل، باالحتالل وسياساته االستيطانية، وذلك في محافظات القدس ورام هللا والبيرة، وقلقيلية، وال



 
 
 
 

 

           31ص                                     3215 العدد:    7/3/5102 السبت التاريخ:

ونابلس، وبيت لحم، في الوقت الذي اعتقلت فيه قوات االحتالل عددا  من المشاركين فيها من بينهم 
 أربعة متضامنين أجانب، ومنعت العديد من المزارعين من فالحة أراضيهم المصادرة.

7/3/5102األيام، رام هللا،   
 

 يتيم من أبناء الشهداء ألفتجمع اليتيم في قطاع غزة يستعد لتسليم كفاالت مالية على  .35
ألف  511 تستعد جمعية طيبة اإلنسانية العالمية في السعودية لتسليم كفاالت مالية قدرها بـ ة:غز 

، مقدمة من الشعب السعودي وذلك 5102يتيم من أبناء شهداء الحرب على غزة  0111دوالر لـ 
 ختلف محافظات قطاع غزة.بتنفيذ تجمع اليتيم بقطاع غزة مع المؤسسات الشريكة موزعين على م

رمضان طنبورة المشرف العام لتجمع اليتيم في قطاع غزة ان تجمع اليتيم في قطاع  .وقال الشيخ د
أللف يتيم من أبناء شهداء الحرب  0111غزة يستعد مع المؤسسات الشريكة لتوزيع كفاالت عدد 

ل يتيم وسيصرف لكل يتيم دوالرا  شهريا لك 21من كافة مناطق قطاع غزة بواقع  5102على غزة 
 عن أربعة أشهر وكفلتهم جمعية طيبة العالمية مدة سنة قابلة للتجديد. ىولأدوالر دفعة  511

7/3/5102الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 حماس "إرهابية"  العتباررفضا  أمام السفارة المصرية في بيروت الجئات فلسطينيات يتظاهرن  .36

الجمعة، عن رفضهن لحكم قضائي مصري، عّد يوم ت في لبنان، عبرت الجئات فلسطينيا: بيروت
جاء ذلك خالل وقفة نظمتها مجموعة من الالجئات  مؤخرا  حركة حماس "منظمة إرهابية".

الفلسطينيات، ظهر يوم الجمعة، أمام مقر السفارة المصرية في العاصمة بيروت؛ تضامنا  مع حركة 
ر عن إحدى المحاكم المصرية، مطلع األسبوع الجاري، حماس، ورفضا  للحكم االبتدائي الذي صد

ورفعت المشاركات في الوقفة التي ُنظمت وسط تواجد أمني  عّدت فيه الحركة "منظمة إرهابية".
لبناني، األعالم الفلسطينية، ورايات حركة حماس، والفتات كتب عليها "حماس ليست إرهابية... بل 

 الفلسطيني".مقاومة"، "حماس شرف وفخر وعز الشعب 
6/3/5102، المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
 2007تستورد من غزة خضراوات وفواكه للمرة األولى منذ  "إسرائيل" .37

أعلنت السلطات اإلسرائيلية انها ستسمح اعتبارا من االسبوع المقبل  :)ا ف ب(-القدس المحتلة 
 .5117ذ باستيراد فواكه وخضار مباشرة من قطاع غزة وذلك للمرة األولى من
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وسيكون الخيار والطماطم أول صنفين من الفاكهة الغزية التي سيجدها المستهلكون في االسواق 
اإلسرائيلية في االيام المقبلة، بحسب ما أعلن مكتب "تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" )كوغات( 

 الفلسطينية.التابع لوزارة الدفاع والمكلف تنسيق نشاطات الحكومة اإلسرائيلية في المناطق 
وقال منسق نشاطات الحكومة في المناطق الجنرال يواف مردخاي في بيان ان "سياسة الجيش 
وقوات األمن اإلسرائيلية تقوم على دعم إعادة اعمار اقتصاد قطاع غزة. ان االجراءات )التي أعلن 

ن االرهابي عنها الخميس( تهدف الى دعم السكان الفلسطينيين وفي نفس الوقت عزل حماس، الكيا
وأكد الجنرال اإلسرائيلي ان عملية استيراد الخضار  الذي يمنع إعادة االعمار ويستولي على الموارد".
 والفواكه الغزية ستخضع بدورها الجراءات صارمة.

7/3/5102الغد، عمان،   
 
 %3تسهيالت البنوك األردنية في فلسطين ترتفع  .38

االئتمانية التي منحتها البنوك األردنية العاملة في  هبة العيساوي ارتفعت قيمة التسهيالت -عمان 
مليون دينار مقارنة مع العام الذي سبقه بحسب بيانات  25,5فلسطين خالل العام الماضي بمقدار 

وبذلك؛ ارتفع الرصيد التراكمي لقيمة التسهيالت االئتمانية الممنوحة من  البنك المركزي األردني.
مليار  0,26لتصل إلى  % 3,2فلسطين خالل العام الماضي بنسبة البنوك األردنية العاملة في 

 .5103مليار دينار في نهاية العام  0,20دينار مقارنة مع 
مليون بالدينار األردني  507وتوزعت تلك التسهيالت وفقا لنوع العمالت الممنوحة لتتضمن ما قيمته 

ي ذلك قطاع األفراد وشكل حجم هذا كتسهيالت مصرفية تم منحها لكافة القطاعات واالنشطة بما ف
من مجمل حجم الرصيد القائم للتسهيالت الممنوحة   % 02النوع من التسهيالت بالدينار ما نسبته 

 من قبل البنوك األردنية العاملة في المناطق الفلسطينية.
جم من ح % 27مليونا لتشكل بذلك ما نسبته  0522وبلغت التسهيالت البنكية الممنوحة بالدوالر

 الرصيد القائم للتسهيالت المصرفية حتى نهاية كانون الثاني )يناير( الماضي.
 % 55مليون دينار وشكلت مانسبته نحو  222وبلغت التسهيالت المصرفية بعمالت أجنبية متنوعة 

من اجمالي حجم التسهيالت البنكية التي تم منحها لمختلف الفعاليات واالنشطة االقتصادية والتجارية 
 في ذلك لمجموعات األفراد في المناطق الفلسطينية. بما

الرسمية للبنك المركزي؛ بلغت أرصدة ودائع الجمهور والعمالء المتعاملين مع  اإلحصائياتوبحسب 
واستحوذت الودائع المصرفية المودعة  مليار دينار. 3,05خالل العام الماضي  األردنيةالبنوك 

مليار دينار  0,036رصدة الودائع المصرفية والتي بلغت من حجم أ األكبربالدوالر على الجزء 
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مليون دينار وشكلت ما  533برصيد  األردنيوتوزعت باقي الودائع على الدينار  .% 36وبنسبة 
بفلسطين فيما جاءت باقي  األردنيةأرصدة الودائع المصرفية لدى البنوك  إجماليمن   31نسبته %

 المختلفة. ألجنبيةاالودائع المصرفية من خالل العمالت 
7/3/5102الغد، عمان،   

 
 رشيد الخالدي" لوسطاء الخداعكتاب " .39

وسطاء الخداع: “صدرت عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر مؤخرا  الطبعة العربية من كتاب 
للمؤرخ الفلسطيني ” كيف قّوضت الواليات المتحدة األميركية عملية السالم في الشرق األوسط

 وفيسور رشيد الخالدي، بترجمة الفلسطينية سارة ح عبد الحليم.األميركي البر 
(، 0525منعطفات، وخاتمة بعنوان "محامي إسرائيل": بيغن والحكم الذاتي الفلسطيني ) 3فيه الكتاب 

(. الهدف: 5105-5115(، باراك أوباما وفلسطين )0553-0550مفاوضات مدريد ـ واشنطن )
ا في السياسة األميركية في ما يتعّلق بفلسطين"، بعد تبيان حقائق "معاينة ثبات عناصر أساسية بعينه

 أساسية حول الوضع في فلسطين بحّد ذاتها.
7/3/5102السفير، بيروت،   

 
 محمود شقير" للكاتب مديح لنساء العائلةرواية " .41

 يبدو محمود شقير في روايته األخيرة كأنه يتحّرر من تاريخه ليكتب عمال  : مودي بيطار -لندن 
حكواتيا ، ذا نفس طويل متصل، يصّب رواية األجيال صّبا . يغيب الترميز والتكثيف والتقطيع والطراوة 

هاشيت،  -الشعرية لتتراكم المعلومات الحكائية في "مديح لنساء العائلة" الصادرة عن دار نوفل
حقبة بائدة تتجه بيروت، من دون تصاعد درامي، أو بناء عالقة مع القارل. ومع استعارة الشكل من 

الرواية نحو الفولكلور وسط الذكر المكرر لـ "تغريبة بني هالل". سرد أفقي بال انتقاء أو غائية فنّيين، 
وتدوين شبه مضبوط لسيرة عائلة ممتّدة يصل النقاط والمحطات، مجّردة من مخزونها العاطفي، في 

ة مرحلة. باعتماده صوَتي االبنين، بحث عن ألفة، انتماء أو معنى ما، أو تأكيد لالنفصال ونهاي
البار والعاق، وقطع رسائل االبن المهاجر لتّيارهما، يدّل شقير على االختالف والبعد في العائلة قبل 
االعتراف بهما. ويبلغ القطع الزمني والعائلي ذروته بإدراك محمد األصغر، الذي أنيطت به وراثة 

، بفعل فردي ال إرادي وآخر اجتماعي هو ظهور أنساق الزعامة ولّم العشيرة، أنه ينقض وال يكمل
 جديدة لالجتماع.

7/3/5102الحياة، لندن،   
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 لكل تنظيم خصوصيته لكن... و حن مع حماس في مشروعها الجهادين: يةاألردن خواناإلجمعية  .40
أعلنت جمعية "جماعة اإلخوان المسلمين في األردن"، المرخصة حديثا ، : محمد الفضيالت -عّمان 

مساء الجمعة، عن مكتبها التنفيذي المشكل من تسعة أعضاء، والذي يتزعمه في موقع المراقب العام 
عبد المجيد الذنيبات، وفي موقع نائب المراقب، شرف القضاة، على أن يكون المكتب التنفيذي بمثابة 

 إدارة مؤقتة للجماعة إلى حين انتخاب هيئاتها القيادية.
اقب الجديد، شرف القضاة، أن الجماعة ستفتتح أبوابها للجميع، حتى من جهته، أعلن نائب المر 

القيادات التي وصفها بـ"القيادة السابقة"، وقال إن "الجماعة لن تقفل أبوابها"، وانتقد ما اعتبره تنظيم 
لكن القضاة أكد أن حماس  سري حكم الجماعة سابقا ، الذي كان أشيع أنه تنظيم يتبع لحركة حماس.

وع جهادي مشّرف لكل عربي ومسلم، ونحن مع حماس في مشروعها الجهادي في هي "مشر 
 فلسطين"، لكنه استدرك: "لكل تنظيم خصوصيته".

 6/3/5102العربي الجديد، 
 
 "إسرائيل"اتفاق الستيراد الغاز من  األردن: تظاهرة ضدّ  .42

م بإلغاء اتفاق نظم ناشطون أردنيون احتجاجا  في عمان أمس لمطالبة حكومته: رويترز –عمان 
وأفاد ناشطون أن االتفاق سيعني أن  ."إسرائيل"بليون دوالر الستيراد الغاز الطبيعي من  02قيمته 

بليون دوالر إلسرائيل في صورة حقوق ملكية ورسوم وضرائب شركات. وتقول وزارة  2,2يدفع األردن 
ف استيراد الطاقة. وكان األردن بليون دوالر سنويا  من تكالي 0,2الطاقة إن االتفاق سيوفر لألردن 

يستورد الغاز من مصر أساسا ، لكن خطوط األنابيب تمر عبر شبه جزيرة سيناء، وتعرضت إلى 
هجمات عدة. يذكر أن حقلي "ليفياثان" و"تمار" من أكبر اكتشافات الغاز في السنوات العشر 

 الماضية وحوال إسرائيل من مستورد للغاز إلى مصدر له.
 7/3/5102ندن، الحياة، ل

 

 واإلمارات "إسرائيل"الكشف عن عالقة أمنية متينة بين ": العربي"القدس  .43
عن تفاصيل مثيرة حول عالقة أمنية  لندن: كشفت مواقع إلكترونية في لندن من بينها موقع "الشاهد"

بنية التحتية سرية بين إسرائيل ودولة اإلمارات العربية المتحدة، تقوم فيها شركة إسرائيلية بحماية ال
ونقل الموقع عن مصادر قال إنها تعمل عن قرب مع الشركة المعنية، أن  الحيوية في إمارة أبوظبي.

السلطات اإلماراتية تعاقدت مع الشركة لتأمين منشآت النفط والغاز فيها، وكذلك إلنشاء شبكة مراقبة 



 
 
 
 

 

           34ص                                     3215 العدد:    7/3/5102 السبت التاريخ:

منذ لحظة خروجه من ظبي، يرصد عبرها كل شخص  مدنية فريدة على الصعيد العالمي في أبو
 باب بيته وحتى لحظة عودته إليه.

وكانت صحيفة "ميدل إيست آي" كشفت في كانون األول/ ديسمبر الماضي تفاصيل حول طائرة 
 تتنقل بين تل أبيب وأبو ظبي.

ولم يعرف من كلف شركة الطيران السويسرية "برايفت آير" بتشغيل الخط، رغم أن صحيفة "هآرتس" 
محت إلى أنه قد يكون، ماتي كوخافي، الذي تمارس شركته األمنية "آسيا غلوبال اإلسرائيلية أل
 ( الدولية، أعماال تجارية في اإلمارات.AGTتكنولوجي" )

ونقل عن رجل أعمال في أبو ظبي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن كوخافي يعد من أهم 
نه هو من كلف الطائرة الخاصة وحسب  األشخاص في تجارة األمن اإلسرائيلية في اإلمارات وا 

 ظبي". المصدر أصبح كوخافي "زائرا دائما تقريبا ألبو
ووفق ا لصحيفة هآرتس، يعيش كوخافي في الواليات المتحدة، وكّون "ثروة" في سوق العقارات قبل 

في نيويورك. ويقال إن لديه "اتصاالت  5110سبتمبر  00دخوله مجال األمن الداخلي بعد هجمات 
، أفيد بأن شركته كانت تعمل في 5103اخل المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية. وفي عام مشبوهة" د

، 5117( في سويسرا عام AGTمليارات دوالر. بعد تأسيس ) 2خمس قارات بعقود بلغت قيمتها 
 .5112ظبي في عام  حصل كوخافي على أول عقد له مع حكومة أبو

ر على أن تقوم شركته "بحماية جميع المرافق مليون دوال 206ونصَّ التعاقد الذي بلغت قيمته 
الحيوية في إمارة أبوظبي" وفق ا لتقرير نشرته في نفس العام صحيفة "االتحاد" اإلماراتية. وكانت هذه 

 بداية لعالقة مربحة للشركة.
ولكنها تبعا لقانون اإلمارات كانت تحتاج لشركاء محليين، وهما شركة األنظمة الحديثة المتكاملة 

(AIS( وشركة الحلول التقنية المتقدمة )ATS.) 
أن توفر الشركات الثالث "كاميرات المراقبة، واألسوار اإللكترونية وأجهزة  5112وشمل اتفاق عام 

استشعار لمراقبة البنية التحتية وحقول النفط االستراتيجية" بما في ذلك تأمين حدود دولة اإلمارات 
 (.CNIAشآت والمرافق الحيوية في أبوظبي )العربية المتحدة، لصالح هيئة المن

( أنها تعمل في اإلمارات على موقعها AGTوظلت الشراكة التجارية الثالثية سرية، فلم تذكر شركة )
( ليس لديها موقع على اإلنترنت، ولكن التقارير الصحافية AISعلى اإلنترنت، كما أن شركة )

 ل بينهما.المحلية في اإلمارات ألمحت إلى وجود عالقة عم
حصلت على  AGT" ومقره دبي، أن شركة 7-52، ذكر الموقع اإلخباري "اإلمارات 5112ففي عام 

 (.AISعقد لحماية "األصول المهمة" في شراكة مع شركة )
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( وقال ATS( و)AISإلى الشراكة بين شركتي ) 5100كما أشارت صحيفة خليج تايمز في عام 
يعمل في مجال األعمال التجارية الرفيعة المستوى وعلى  مصدر لـ "ميدل إيست آي" في أبو ظبي،

( تدير عملياتها في اإلمارات من مكاتب شركة AGTمقربة من الشركات الثالث المعنية، إن شركة )
(AIS."في برج "سكاي ) 

مليون دوالر في  611وأعلن عن المشروع الرئيس للشركات الثالث مع ثالث صفقات بلغت قيمتها 
لتزويد "وكاالت إنفاذ القانون المحلية بحلول شاملة كاملة تشمل أنواعا مختلفة  5100 شباط/ فبراير

 من أجهزة المراقبة المدمجة في نظام تحكم واحد".
 7/3/5102القدس العربي، لندن، 

 
 "إرهابية"على حكم اعتبار حماس  بتونسمحتجون  .44

فة تضامنية، وسط العاصمة تونس؛ عائد عميرة ـ نظم عشرات التونسيين، اليوم الجمعة، وق -تونس 
 ، صدر مؤخرا ، واعتبر حركة حماس "منظمة إرهابية".يللتعبير عن رفضهم لحكم قضائي مصر 

ووفق مراسل وكالة األناضول، نظم الوقفة جمعية "أنصار فلسطين"، وهي منظمة أهلية تونسية 
طينية، وشعارات تضامنية مع متضامنة مع القضية الفلسطينية، ورفع المشاركون فيها األعالم الفلس

.. فلسطين في كل القلوب"، و"حاصروا الفقر وال ."المقاومة" في غزة، منها: "من الشمال إلى الجنوب
 تحاصروا غزة"، و"الشعب المصري شعب يحتضن المقاومة"، و"يا شباب اضموا إلى المقاومة".

ة "أنصار فلسطين، إن "ما لم تحققه وعلى هامش الوقفة، قال البشير الخذير، المدير التنفيذي لجمعي
واعتبر في حديث لوكالة األناضول أن  إسرائيل بقوة السالح، نجحت في تحقيقه مصر بالقضاء".

 الحكم "محاولة أخرى لحصار غزة وتجويع أهاليها".
 7/3/5102القدس العربي، لندن، 

 
 لطة الفلسطينيةلى استئناف نقل أموال الضرائب الى الس"إسرائيل" إ يدعوبان كي مون  .45

أعرب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون عن القلق حيال قرار المجلس المركزي : نيويورك
إن مهلة األشهر  ،في بيان ،، وقال"إسرائيل"لمنظمة التحرير الفلسطينية وقف التنسيق األمني مع 

قرار اللجنة المركزية "تشكل  الثالثة التي يفترض أن ترد فيها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على
 إلىنافذة يمكن فيها أن يتخذ الطرفان اإلجراءات الضرورية لتنفيذ التزاماتهما". ودعا الطرفين 

"ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتراجع عن أعمال العنف غير المجدية وذات التأثير 
السلطة الفلسطينية، كما دعا استئناف نقل أموال الضرائب الى  إلىالعكسي"، وجدد دعوة إسرائيل 
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ممارسة قيادته والمساعدة في إيجاد الظروف للتفاوض على الحل النهائي الذي  إلى"مجلس األمن 
جنب مع إسرائيل بسالم  إلىينهي االحتالل اإلسرائيلي ويعترف بقيام دولة فلسطين التي تعيش جنبا  

 وأمن".
 7/3/5102الحياة، لندن، 

 
 فلسطينية بضغط إسرائيليغوغل تحذف لعبة رقمية  .46

" الرقمية الفلسطينية من تطبيقاتها إثر GAZA MANحذفت شركة غوغل األمريكية لعبة ": الجزيرة
وأفادت الشركة في بيان بأن حذف  ضغوط إسرائيلية، حسب ما قالت شركة "بريدج فيو" للتجارة.

"بالي ستور" تم بذريعة اللعبة التي لم يمض سوى ثالثة أيام على إدراجها ضمن تطبيقات غوغل 
ووصف البيان الخطوة التي أقدمت عليها إدارة  أنها "تنشر الكراهية ضد جنس أو طائفة محددة".

 الشركة األمريكية بالمتسرعة، واعتبرها استجابة لضغوط سياسية.
ونفت شركة "بريدج فيو" أن تكون اللعبة المحذوفة تنطوي على عنف أو تحريض على الكراهية أو 

 مدنيين، مؤكدة أنها قامت على فكرة الدفاع عن المدنيين ومناصرة المظلومين ورد الحقوق. قتال
كما أكدت أنها اتبعت كل المعايير الفنية العالمية في إنشاء اللعبة، وحثت غوغل على التراجع عن 

قمية قرارها، والمثقفين والحقوقيين واإلعالميين على تسليط الضوء على استهداف هذه اللعبة الر 
الفلسطينية، مشيرة إلى أن آالفا من مستخدمي تطبيقات غوغل قاموا بتنزيلها خالل األيام الثالثة التي 

وقالت الشركة إن خوف المحتل اإلسرائيلي من لعبة رقمية على الفضاء اإللكتروني يدل  ظهرت فيها.
 على هشاشته وضعفه، حسب ما ورد في البيان نفسه.

 7/3/5102الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 "اإلرهابـ"تعتذر عن وصف الفلسطينيين ب أسكتلنديةمدرسة  .47

اعتذرت مدرسة أسكتلندية عن توزيع واجبات يومية على الطلبة تصف فيها الفلسطينيين : األناضول
وذكرت  باإلرهاب، كما تأسفت بلدية الناركشير التي تتبعها المدرسة لما وصفته "بالخطأ الكبير".

ية أن مدرسة "نيو ستيفنستون" األسكتلندية االبتدائية في منطقة الناركشير شمالي وسائل إعالم بريطان
أسكتلندا وزعت على طالب الصف السابع نصوصا للواجبات اليومية كان ضمنها عبارة تقول "يعتقد 

 الفلسطينيون أنهم يملكون حق الممارسات اإلرهابية ضد إسرائيل".
النصوص بعد أن أثارت ردود فعل غاضبة، معتبرة وصف  واعتذرت بلدية الناركشير عن طبع تلك

وقال رئيس رابطة اتحاد المجتمع الفلسطيني في أسكتلندا عصام  الفلسطينيين باإلرهاب "خطأ كبيرا".
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حجاوي إن النص يتجاهل جميع قرارات األمم المتحدة، مطالبا برفع النصوص التي تحتوي على 
 ليمي األسكتلندي، وداعيا الحكومة إلى االعتذار للفلسطينيين.عبارات من هذا القبيل من النظام التع

 7/3/5102الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 الفلسطينية؟ للسلطة اختبار …"إسرائيل" مع التنسيق وقف .48

 القدس رأي
 لدى القرار التخاذ هيئة أعلى ثاني وهو الفلسطينية، التحرير لمنظمة المركزي المجلس أعلن

 في يومين استمرت له اجتماعات دورة ختام في الخميس مساء الوطني، لسالمج بعد الفلسطينيين،
 الشعب عن المسؤولية وتحميلها "إسرائيل" مع أشكاله بجميع األمني التنسيق وقف هللا رام مدينة

 .احتالل" "قوة بوصفها الفلسطيني
 حدود على ينالدولت حدود لترسيم "إسرائيل" ورفض االستيطان ومواصلة قراره بين المجلس وربط
 إضافة الموقعة واالتفاقيات الدولية الشرعية لقرارات وتنكرها ،0567 عام يونيو /حزيران من الرابع
 .الفلسطيني الشعب أموال وحجز األسرى، عن اإلفراج رفضها إلى

 ،0553 العام في "إسرائيلو" التحرير منظمة بين الموقع أوسلو اتفاق إفرازات أحد األمني والتنسيق
 األمن من "إسرائيل" تطلب بحيث "،إسرائيلو" الفلسطيني األمن بين المعلومات تبادل على وينص

 األمن يمنع كما ية،إسرائيل أهداف ضد بأعمال للقيام يخطط فلسطيني أي اعتقال الفلسطيني
 ."إسرائيل" ضد بعمليات القيام من فلسطيني أي الفلسطيني

 دوالر مليون 072 تبلغ التي المقاصة إيرادات حجب "يلإسرائ" تواصل التوالي، على الرابع وللشهر
 على الماضي العام نهاية عباس محمود الفلسطيني الرئيس توقيع أعقاب في الفلسطينيين، عن شهريا
 .الدولية الجنايات محكمة أهمها دولية، معاهدة 51 إلى االنضمام طلبات
 من طويلة سلسلة على فلسطيني فعل رد ىأقو  تطبيقه، تم إنى  القرار، يشكل المبدئية الناحية ومن

. القطاع أو الضفة في سواء الفلسطيني الشعب ضد اإلرهابية نتنياهو حكومة ارتكبتها التي الجرائم
 ما رغم البعض، رأي في كثيرا تأخر الذي القرار، هذا اتخاذه الفلسطيني للرئيس يحسب أنه وال شك
قليمية يةدول أطراف من وتهديدات بل، ضغوط من له تعرض  القرار هذا ويستوجب. التصعيد لعدم وا 
 التي الضغوط مواجهة من الفلسطينية القيادة لتمكين الوطني واالصطفاف الشعبي االلتفاف من حالة

 .تطبيقه في قدما المضي عن ثنيها بهدف شك دون ستتصاعد
 هذه في عباس ودمحم الفلسطيني للرئيس الكامل الدعم بتقديم مطالبة العربية الدول أن وبديهي
 بل جوفاء، بيانات على الدعم هذا يقتصر أن يجب وال ي،سرائيلاإل االحتالل مع الجديدة المواجهة
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 أن على الصمود، على الفلسطيني الشعب تقوي عاجلة مادية مساعدات صورة في يأتي أن يتحتم
 أمام المتحدة اتالوالي رأسه وعلى الدولي المجتمع تضع حازمة سياسية مواقف مع متزامنة تكون

 .مسؤولياته
 من هو عباس محمود الرئيس أن كما للسلطة، ملزمة المركزي المجلس قرارات أن المعروف ومن
 صحافية تقارير أن إال. فورا التطبيق يبدأ أن معه يفترض ما القرار هذا اتخاذ المجلس من طلب

 إن قوله غربي دبلوماسي عن نقلت فيما لذلك، موعدا بعد تقرر لم السلطة أن إلى أمس أشارت
 عشر السابع في المقررة يةسرائيلاإل االنتخابات في سيفوز من ليروا االنتظار يفضلون قد الفلسطينيين

 .سيفعلون ما ليقرروا الحالي، الشهر من
 الرئيس فإن السياسية، المناورة مجرد هدفه أن واعتبار القرار، حقيقة في البعض تشكيك ظل وفي

 والفوري والشفاف الكامل التطبيق يعني ما الفلسطيني العمل في "المؤسسية" رامباحت مطالب عباس
 عن الفلسطينية السلطة تتخلى أن يعني ما محتواه، من تفرغه استثناءات دونما األمني التنسيق لوقف
 .االحتالل ضد هجمات شن منع طالما الذي "الدرع" بدور القيام
 ليشارك يين،سرائيلاإل مع مسبق تنسيق دون الحواجز إلى بسيارته يخرج أن عباس الرئيس على

 بها تعترف دولة رئيس االحتالل يعامل كيف العالم وليرى أمامها، اليومية معاناتهم الفلسطينيين
 .المتحدة األمم في العامة الجمعية أعضاء من الساحقة األغلبية
 يتوجب "إنه قال عندما سلطةال حل إمكانية إلى المجلس أمام كلمته في لّوح عباس الرئيس وكان
 سيادة ذات سلطة إعادة كيفية دراسة وعليه سلطة، لها تعد لم التي السلطة وظائف في النظر إعادة

 وال الشهداء، دماء من أغلى ليست واضحة وال وظيفة سلطة بال التي فالسلطة نعم. ذلك" وضمان
 .المستوطنات لبناء مصادرتها أو احتاللها "إسرائيل" تواصل التي األراضي من أهم
 ويدرك. يخسرونه ما لديهم يعد لم أنه يعتبرون الفلسطينيين من كثير وأصبح الزبى، السيل بلغ لقد
 وهو يموت أن على االحتالل مواجهة في االستشهاد يفضل أنه الفلسطيني الشعب طبيعة يعرف من

نها. نيةالفلسطي الفصائل وجميع للسلطة تاريخي اختبار إنه. المساعدات ينتظر  الصمود لساعة وا 
 فاعلون؟ أنتم فهل والصراعات، الخالفات عن والترفع الوطنية والوحدة

 7/3/5102لندن،  العربي، القدس
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 الفلسطينية المقاومة على المصري الهجوم استمرار .49
 قاسم الستار عبد

 التي ةالسريع القضائية القرارات حول لمصر الموجهة االنتقادات عن المصريين بعض يجيب
 السياسي النظام يتحمل وال قضائي قرار هذا بأن حماس، إرهاب بشأن المصري القضاء يصدرها
 .السياسي المستوى فيه يتدخل وال مستقل المصري القضاء إن حيث وزره،
 وسائل عبر القضاء بأحكام يسمع وهو باألمر، له عالقة ال المصري السياسي النظام إن يقولون
 القضية أن -أحيانا السياسي النظام يؤكد كما- يؤكدون ثم ومن. آلخرونا يسمع كما اإلعالم

 كما الفلسطينيين أشقائها على حريصة ومصر المصري، للنظام الشاغل الشغل هي الفلسطينية
 .وأكثر أنفسهم على الفلسطينيون يحرص

 ولشعب لسطينيةالف للقضية قدموها التي التضحيات الفلسطينيين على يُمنوا أن بالهم عن يغيب وال
 أجل من سقطوا الذين الشهداء كل ورحم مصر شهداء هللا رحم: يقول فلسطين وشعب. فلسطين
 إنجاز تحقيق على يصر يكن لم ألنه الشهداء دماء أهدر طالما السياسي النظام لكن فلسطين؛
 .حقوقهم من يسيرا جزءا ولو للفلسطينيين يعيد ملموس

 
 مسؤول السياسي النظام
 الشعب ضد المصري الشارع في وبغضاء كراهية يضخ المصري واإلعالم طويلة فترة مدى على

 تلفزة محطات. ساكنا يحرك ال المصري والنظام بالذات، الفلسطينية المقاومة وضد الفلسطيني
 يحرك وال ويرى يسمع المصري والنظام فلسطين شعب ضد والكراهية والبغضاء السموم تبث مصرية
 .المصري النظام حال هو وهذا الجريمة، في شريك الجريمة على الصامت إن. ساكنا
 وهذا. ويذاع يقال فيما يتدخل وال مصر في إعالم حرية وهناك ديمقراطي بأنه النظام يتذرع ربما

ذاعات قنوات بعض من نسمعه وما. التعبير حرية تحت تندرج ال والشتائم السباب ألن مردود  وا 
نما تعبير حرية يشكل ال مصر  .إصرار سابق عن اآلخرين إلى إساءة وا 
 الفلسطيني الشعب إلى المتعمدة اإلساءة في اإلعالمي للمستوى القضائي المستوى ينضم فترة ومنذ

 تعرضت عندما وتحليليا ومنطقيا فكريا تحركت أوروبا. الرهيب بالصمت يلوذ السياسي والنظام
 من حماس يبرل بإعالن خرجت هايةالن في لكنها إرهابية، منظمة حماس إلعالن عالمي لضغط
 .يسمع بما سعيد وكأنه متفرجا فيقف المصري النظام أما. التهمة
 مردود كالم وهذا الفلسطيني، الشعب ضد وليس حماس ضد موجهة االتهامات إن يقول من هناك
 هي -الفقري عمودها حماس تشكل التي- الفلسطينية المقاومة. يتكلم عمّ  يدري ال وصاحبه أيضا
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 بالتنسيق وال بأوسلو يعرف ال فلسطين شعب. بالمقاومة إال ُيعرف ال الشعب ألن الفلسطيني لشعبا
نما معها، بالمطبعين وال "إسرائيل" مع األمني  االعتداءات يواجه الذي وسالحه بمقاومته يعرف وا 

 .المتكررة يةسرائيلاإل
 5112/5115 أعوام تتاليةم حروب ثالث في "إسرائيل" وجه في وقفت التي هي المقاومة هذه
 مرغته الذي جمعاء العربية األمة شرف عن الدفاع في وعظمتها شموخها وأثبتت ،5102و 5105و
 .0567 عام األوحال في "إسرائيل"

 وكرامته، عزته وصون حقوقه استرجاع في الفلسطيني الشعب أمل وهي مقدسة، الفلسطينية المقاومة
 أن للمهزومين يجوز ال ثم. به ويستهتر فلسطين شعب يهاجم اإنم بها يستهتر أو يهاجمها من وكل

 يتلقون الذين حول األقاويل يلفقوا أن المعارك من يهربون للذين يحق وال المنتصرين، على يتطاولوا
 .ورؤوسهم بصدورهم الرصاص

 التي وهي غزة، عن العدوان صدت التي هي -المصرييىن والقضاء اإلعالم تعجب ال التي- حماس
 اإلعالم هذا وليت. المعركة أرض من للهرب واضطرته القتال جحيم يسرائيلاإل البري الجيش اقتأذ

 حماس. "إسرائيل" من بإذن إال سيناء إلى الدخول من يتمكن ال الذي المصري الجيش على يعلق
 .سيناء في اإلرهابيين لمحاربة جيشها إلرسال "إسرائيل" من إذنا تطلب ومصر تنتصر،

 
 المصري تحريضال خطورة
 الشعبين بين والبغضاء والكراهية الحقد مشاعر تأجيج على القضاء وكذلك المصري اإلعالم يعمل

 وتمزيقي، تفريقي إعالم ألنه العربية األمة مستوى على خطورة يشكل وهذا والفلسطيني، المصري
 مشاعر تسود ماعند المصري اإلعالم سيجني ماذا. الواحدة األمة شعوب بين الفتن مستوى ويرفع

 عليها؟ سيحصل التي الفوائد هي ما والفلسطينيين؟ المصريين بين الكراهية
 صهاينة من العربية األمة أعداء هم األول والمستفيد والتحريض التشويه من تستفيد لن مصر

حداث العرب بين الفرقة لبث السنوات مدى على جاهدين يسعون الذين وأمريكيين  والصراعات الفتن وا 
 أعداء إال يخدم ال والتشويهي التحريضي اإلعالم فإن األعداء، على تعود الفائدة أن وبما. داخليةال

 .األمة
 أعمالهم سوء نتائج يدركون إنهم المسألة، لهذه واعين غير والمشوهين المحرضين أن أظن ال

 ليسوا إنهم. بالتحديد مصر وأعداء العربية األمة ألعداء خدمة البغيضة نشاطاتهم على ويصرون
نما فحسب فلسطين ضد  زاد إن بها يوقعون ربما جددا أعداء تحتاج ال التي أيضا مصر ضد هم وا 
 .عليهم الممارس الضغط حجم
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 كل نواجه أن علينا بل. تمزق وال توحد التي الطرق كل نسلك أن علينا نحن العربي، الوطن في
 .بعض نع بعضهم العرب تباعد أن يمكن التي الفكرية االنحرافات

 الجهاالت في نستمر فهل التمزق، هذا ثمن دفعوا النهاية في وكلهم تمزقهم من كثيرا عانوا العرب
 بدل مفيد هو بما ينشغل أن المصري اإلعالم على القادمة؟ األجيال ومصير بمصيرنا تودي التي

 .واإلفساد بالترهات االنشغال
 ألن والعربي، الداخلي المستويين على لشعوبا تمزيق على السنين عبر العربية األنظمة عملت لقد
 وال تحديها، على الشعوب تقدر أن دون الحكم سدة في تبقى لكي والتفريق الفتنة في مصلحة لها

 خدمة نحو اإلعالم يتوجه أن فالمفروض. إفسادها على األنظمة لهذه عونا يكون أن لإلعالم يجوز
 .لتمزيقا في شريكا يكون أن ال العربية الوحدة قضايا
 دول عدة وقفت ولهذا "،إسرائيل" مواجهة في المقاومة استمرارَ  ترغب ال عدة عربية أنظمة أن واضح
 العربية المقاومة. اللبنانية أو الفلسطينية سواء المقاومة هذه ضد حروبها في "إسرائيل" جانب إلى

 مع عالقات تقيم التي ةالمتهاوي لألنظمة هزيمة هو انتصارها ألن األنظمة مضاجع تقض اإلسالمية
 .المتحدة الواليات ألوامر وتخضع "إسرائيل"

 المقاومتين حول أمنية خدمات لها وتقدم "إسرائيل" مع اآلن تتحالف العربية األنظمة من العديد
 بسبب العربية األنظمة على بالمحافظة معنية "إسرائيل" إن حيث من مفهوم هذا. والفلسطينية اللبنانية
 وجود على خطرا فتشكل المقاومة أما ككل، العربية األمة نهوض في رغبتها وعدم لهاوتره فسادها

 الذين أولئك أم وجودها على يحافظون الذين: األنظمة ستدعم فريق فأي. انتصرت إن األنظمة هذه
 مستقبال؟ مباشرة غير بصورة ولو عليها يقضوا أن يمكن
 ال- وستقف مصالحها، ستختار فإنها المقاومة رانتصا أمام مصالحها العربية األنظمة وضعت إذا
 ممارسة من وتمنعها حماس ضد عدة عربية أنظمة تقف ولهذا. "إسرائيل" جانب إلى -مفر

 النظام وخاصة- العربية األنظمة. غزة قطاع على الخناق وتشدد األموال عنها وتمنع نشاطاتها،
 غزة أهل عن الهواء منع على قادرين كانوا ولو غزة، على الحصار في أقوياء شركاء -المصري

 .لفعلوا
 وكذلك الكبرى، االستعمارية الدول تفعل وكذلك غزة، في المقاومة على القضاء على تعمل "إسرائيل"

 في الوظائف تتقاسم المعنية والدول الجوانب، متعدد حصار إنه. أوسلو وسلطة المصري النظام يفعل
 أن أجل من غزة في الشعب على يضيقون أنهم ومفهوم. غزة في الفلسطيني الشعب على التضييق

 .غزة إلى أوسلو سلطة وتعود فيسقطها حماس على يثور
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. سياسية أهداف تحقيق أجل من وأحزانهم العاديين الناس آالم يستعمل ألنه إرهاب ذاته بحد وهذا
 هو هذا أليس. ومةالمقا على القضاء في أمنياتهم فتتحقق يثوروا لكي اآلالم غزة ألهل يسببون إنهم

 السياسي، لالبتزاز كوسيلة المدنيين بمعاناة اإلرهاب يربطون األمريكيون لإلرهاب؟ األمريكي التعريف
 اإلرهابي؟ هو فمن مصر؛ به تقوم ما عينه وهذا
 

 الخط على يدخل المصري القضاء
 بالجملة، الناس بإعدام الخاصة بأحكامه القضاء هذا رأينا وقد بقضائهم، كثيرا المصريون يتغنى
ثباتات وأدلة براهين بدون وجيزة فترة خالل باإلرهاب حماس على الحكم في ورأيناه  .وا 
 وأين واحدة؟ دفعة باإلعدام المصريين من والمئات اآلالف على يحكم الذي المحترم القضاء هو أين
 ترتقي أن مكني ملموسة شواهد إلى االستناد دون بأكمله شعب إلى يسيء الذي العظيم القضاء هو
 إرهابية، منظمة حماس بأن قضت أن المصرية المستعجلة األمور لمحكمة سبق اإلدانة؟ مستوى إلى
 .اآلن تكررها وهي

 أن يبدو لكن قانوني، علمي وتحليل وتدقيق وتمحيص طويلة مداوالت إلى تحتاج باإلرهاب اإلدانة
 قرار. االعتبار في مصر مصلحة يضع وال التمييز، يستطيع وال وأحمق جاهل المصري القاضي
 .كبيرة جهالة عن وينم ومزاجي وهوجائي ارتجالي المصري القاضي

 العدوان انتهاء بعد الهلع من بنوع حماس أصيبت لقد المسؤولية؛ من جزءا تتحمل حماس لكن
 غزة إلنقاذ وأمريكا الفلسطينية والسلطة مصر وراء تلهث وذهبت ،5102 عام العسكري الصهيوني

( هللا رام سلطة) والريماويين المصريين وأعطت كثيرا رقبتها حماس أحنت لقد. والدمار الجوع من
 .إسقاطها ويمكن متهاوية بأنها انطباعا

 فال هللا، رام لسلطة لحيتها تسليم على ووافقت بالقاهرة، الحرب إنهاء مفاوضات تكون أن وافقت لقد
 المعونات تنتظر ماثلة وبقيت اإلعمار، دتأعا هي وال الرواتب، لدفع أموال على حصلت هي

 المنتصر ألن عليها، التطاول في كبيرة مسؤولية تتحمل هي. بها مستهزئين يضحكون وخصومها
 فطمع ذلك تفعل لم وحماس المحن، أمام ينحني ال متماسكا صلبا الرأس رافع يبقى أن يجب

 .بها اآلخرون
 والسلطة خطيرة، تهمة إليه وتوجه فلسطين شعب ستم قرارات المصري القضاء يصدر الثانية للمرة

 إلى الموجهة والتهمة الجريمة، في شريك والصامت. بكلمة تنبس وال ساكنا تحرك ال الفلسطينية
 في للقاضي شركاء الطرفان: الفلسطينية هللا رام سلطة إلى أيضا موجهة المصري السياسي النظام
 .أحكامه
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 كان حين في المصري، القضاء قرار وتدين تنتقد بيانات إصدارب فاكتفت الفلسطينية الفصائل أما
 الممثليات نحو وتتوجه المصري، بالقرار تندد الفلسطينية الشوارع في مسيرات تخرج أن يجب

 .سبحانه هللا لفلسطين. واإلدانة الرفض كتب لتوجيه المصرية
 6/3/5102الدوحة،  نت، الجزيرة

 
 جية السالم العربيةانهيار األساس األمريكي الستراتي .51

 نقوال ناصر
كي يي بنيامين نتنياهو في الكونجرس األمر سرائيلالخطاب الذي ألقاه رئيس وزراء دولة االحتالل اإل

في الثالث من الشهر الجاري ينبغي أن يبدد إلى األبد الوهم العربي بأن الواليات المتحدة قادرة أو 
، وهي الفرضية التي بنيت على أساسها استراتيجية لديها نية صادقة في الضغط على دولة االحتالل

السالم العربية معها والتي فرضها على عربها تنصل الدول العربية من مسؤولياتها القومية تجاه 
 .فلسطين وقضيتها وشعبها

كي نانسي بيلوسي خطاب نتنياهو بأنه يلقد وصفت زعيمة الديموقراطيين في مجلس النواب األمر 
واليات المتحدة" كادت تدفعها إلى البكاء، وكان األحرى بها وبمن يرى رأيها أن يعلنوا "إهانة لذكاء ال

كي خمسة وعشرين يمرثية لسيادة بالدها وكرامتها التي استبيحت عندما صفق ممثلو الشعب األمر 
 .مرة لنتنياهو وهو يسّفه رئيسهم المنتخب باراك أوباما وسياسته الخارجية

دارته وبالده في عقر دارهم عندما أعلن بأن "األيام" التي كانت فيها دولة وقد تحدى نتنياهو أوبا ما وا 
االحتالل "سلبية ... قد وّلت"، وبأنها لم تعد بحاجة إلى الواليات المتحدة للدفاع عنها ألنه "ألول مرة 

ألن تقف وحدها،  "إسرائيل"جيل ... نستطيع الدفاع عن أنفسنا"، و"حتى لو اضطرت  011خالل 
كيين واضحة وخالصتها أن دولة االحتالل لم تعد تعبأ برأي يفإنها سوف تفعل"، ورسالته إلى األمر 

 .الواليات المتحدة وال عادت بحاجة إلى دعمها ويمكنها أن تتصرف وحدها
ولم تكن رسالته إلى العرب أقل وضوحا وملخصها أن الوقت قد حان ليتخلصوا من وهم أن الواليات 

أو لديها النية في الضغط على دولة االحتالل، بل العكس، فهي القادرة على محاصرة المتحدة قادرة 
 .كي سياسيا في عاصمته وعلى االستقواء عليه بممثلي شعبه المنتخبين أنفسهميالرئيس األمر 

فاستراتيجية السالم العربية التي فرضت على عرب فلسطين بنيت على أساس الرهان على قدرة 
ة على الضغط على دولة االحتالل وفرض "السالم مع العرب" عليها، وقد كان الواليات المتحد

خطاب نتنياهو تتويجا لفشل هذا الرهان الذي راهنت عليه منظمة التحرير الفلسطينية منذ تبني 
 "."حل الدولتين" باسم "إعالن االستقالل 0522المجلس الوطني في الجزائر عام 
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"الخطر اإليراني" وتأجيل أي حل للصراع ـاستراتيجية منح األولوية ل منذ واليته األولى تبنى نتنياهو
العربي مع دولة االحتالل إلى ما بعد التخلص من هذا الخطر، ألنه لم يعد يوجد عمليا وواقعيا أي 
"خطر عربي" على دولة االحتالل، وقد نجح في فرض هذه االستراتيجية على الواليات المتحدة التي 

تركيز سياستها الخارجية خالل واليتي أوباما األولى والثانية انصب على هذا "الخطر  تثبت اليوم بأن
اإليراني"، ليتضح اليوم أن رعايتها المعلنة للتفاوض على "السالم في الشرق األوسط" كانت مجرد 

 .عالقات عامة إلدارة الصراع ال حله
كي بالكاد يلة االحتالل وبين راعيها األمر إن الضجة المثارة قبل خطابه وبعده حول "الخالفات" بين دو 

تحجب حقيقة أنها مجرد خالفات تكتيكية ال استراتيجية حول التخلص من "الخطر اإليراني"، فدولة 
االحتالل تسعى إلى تحقيق هذا الهدف عسكريا و"بتغيير النظام" وتسعى إدارة أوباما إليه بالتفاوض 

 .على اتفاق
كي، ولم يثن أوباما الذي لم يجد في خطابه "شيئا جديدا" يلموقف األمر ولم يغير خطاب نتنياهو في ا

كما قال عن مواصلة التفاوض مع إيران على برنامجها النووي، غير أنه قد غير فعال في قدرة 
الواليات المتحدة على الضغط على دولة االحتالل إذ أضعفها، من دون أن يغير أيضا في استمرار 

 .الل ودولته بالرغم من كل الضجة المثارة حول الخالفات بينهماكي لالحتيالدعم األمر 
" منذ عام إسرائيلمليار دوالر من التمويل العسكري األجنبي في  51"أوباما استثمر أكثر من ـف

كية لدى األمم المتحدة، بينما كان وزير خارجيته جون كيري، بعد يكما قالت المندوبة األمر  5115
مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة من أنه "ال ينبغي ألحد أن  خطاب نتنياهو، يحذر في

 إسرائيليشك لثانية واحدة في أن الواليات المتحدة سوف تعارض أي محاولة ... لنزع الشرعية عن 
( قرارا في الجمعية 02المنصرمة وحدها عارضت الواليات المتحدة ) 5102أو لعزلها". وفي سنة 

دة دفاعا عن دولة االحتالل وكان صوتها الوحيد المعارض لخمسة قرارات في العامة لألمم المتح
 .مجلس حقوق اإلنسان التابع للهيئة األممية

ومع ذلك لم يصدر عن قادة العرب بعد ما يشير إلى أي احتمال لتغيير رهانهم على األساس 
عانا منهم إلمالءات الواليات كي الستراتيجية السالم التي فرضوها على قيادة منظمة التحرير إذياألمر 

المتحدة ولعجزهم عن تحمل مسؤولياتهم القومية تجاه فلسطين وعربها، ليتضح اليوم، خصوصا بعد 
خطاب نتنياهو، أن رهانهم على الواليات المتحدة لم يكن له عالقة ال بالسالم وال بفلسطين بقدر ما 

 .ي كراسي الحكمكان سعيا منهم إلى حماية الواليات المتحدة لبقائهم ف
وبالرغم من ذلك لم يصدر كذلك عن قيادة منظمة التحرير ما يشير إلى أي احتمال قريب بالخروج 
على استراتيجية السالم العربية ومبادرتها المعروفة، ال بل إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس جدد 
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ل أواخر هذا الشهر في تعهده بتنسيق حراكه السياسي مع الدول العربية في مؤتمر قمتها المقب
القاهرة، ووضع على جدول أعمال الدورة السابعة والعشرين للمجلس المركزي للمنظمة الذي أنهى 
أعماله في رام هللا الخميس الماضي بحث "مستقبل" العالقات مع دولة االحتالل بدل أن يبحث 

 .مستقبل الرهان العربي على الواليات المتحدة
فلسطيني أن يستصدر من المجلس المركزي قرارا بوضع مستقبل العالقات وكان األجدر بالرئيس ال

كية على جدول أعمال القمة العربية بعد أن أثبت خطاب نتنياهو األخير أن استمرار يالعربية األمر 
مراهنة االستراتيجية العربية على حسن نوايا الواليات المتحدة وعلى وهم أن لديها النية الصادقة أو 

إمكانية واقعية للضغط على دولة االحتالل لالستجابة إلى الحد األدنى من استحقاقات  أنها تملك
كي ال جدوى من االستمرار فيه يالسالم المعلنة إنما هو استمرار عربي في الحرث في البحر األمر 

ى كية كاذبة، وأن اآلمال العربية المعلقة عليأن الوعود األمر  0522بعد أن ثبت بالملموس منذ عام 
الواليات المتحدة زائفة، وأن الرهان العربي عليها كان خاسرا منذ البداية، وأن ارتهان الموقف 

 .الفلسطيني للرهان العربي على الواليات المتحدة لم يعد له ما يسوغه
كي يوم الثالثاء الماضي أثبت نتنياهو أنه يرفض السالم والتفاوض عليه مع يفي الكونجرس األمر 

لى الحرب معها حتى تستسلم أو يتغير النظام الحاكم فيها مثلما أجهض ما سمي إيران ويسعى إ
"عملية السالم" مع العرب حتى يستسلموا كما فعل بعضهم أو يتم تغيير أنظمتهم الحاكمة الرافضة 

 .لالستسالم
كي هو الذي مول االحتالل ودولته لتستقوي بالقوات المسلحة يومثلما كان دافع الضرائب األمر 

كية إلى يكية في حروبها العدوانية على العرب يسعى نتنياهو اليوم إلى تحويل القوات األمر يألمر ا
جيش مرتزق يحارب إيران بالنيابة عن دولة االحتالل، وهنا المأزق في العالقات الثنائية، فالظروف 

واحتالله ي على غزو العراق سرائيلالموضوعية التي جعلت الواليات المتحدة تذعن للتحريض اإل
 .مختلفة مع إيران

 7/3/5102ن،فلسطين أون الي
 
 " القضاء الدولي؟إسرائيللماذا تخشى " .50

 شعبان عبدالحسين. د
 يكون دولية اتفاقية 55 فلسطين وتوقيع الدولية الجنائية المحكمة إلى االنضمام الفلسطيني القرار مع

 والقانوني والدولي الدبلوماسي توىالمس على جديدا   ُبعدا   اتخذ قد يسرائيلاإل العربي الصراع
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 في "إسرائيل" قيام وبعد قبل والعرب الفلسطينيين جانب من جيدا   يستثمر لم ميدان وهو والقضائي،
 .المرتكب يخشاه ما أول ذلك ولعلّ  ،0522 العام
 وذ "سالح لكنه والقانونية، الدبلوماسية األسلحة أقوى أحد اختارت قد فلسطين تكون الخطوة هذه مع

 انسحابها من الرغم على "إسرائيلفـ" ومؤثرة، فّعالة بصورة استخدامه ُأحسن إذا إالّ  يقال كما حّدين"
 ،5115 العام التنفيذ حّيز دخوله بعد الدولية الجنائية للمحكمة أسس الذي األساسي روما نظام من

 بل عنها، الخطر لدرء متخصصين دوليين محامين مجموعة وكّلفت مماثلة، أسلحة باستخدام هّددت
 أقدمت ما وهو والمعنوي، المادي بالتعويض ومطالبتها باإلرهاب الفلسطينية الوطنية السلطة التهام
 وصفتها أعمال بسبب أميركي، محكمة قرار على بناء   دوالر مليارات 3 مبلغ بدفع طالبتها حين عليه

 .5112-5115 بين للفترة باإلرهاب
 الوزراء لرئيس خطة من جزء ا يكون قد أو إعالمية زوبعة إثارة فيستهد ذلك إن افترضنا لو وحتى

 فعل رد عن يكشف نفسه الوقت في لكنه االنتخابية، المعركة لكسب نتنياهو بنيامين يسرائيلاإل
 هجوم شن إلى نتنياهو دعا ما وهو يين،سرائيلاإل المرتكبين بمقاضاة الفلسطينية الخطوة إزاء حقيقي
 المحكمة، لقرارات "إسرائيل" جنود امتثال عدم مؤكدا   بالنفاق إّياها متهما   الدولية ةالجنائي المحكمة ضد

 إلى فلسطين دولة انضمام بقبول لقرارها الدولي اإلرهاب بتشجيع المحكمة اتهم ذلك من واألكثر
 .المحكمة

 من لمنعها فلسطين عجلة في العصي وضع المتحدة الواليات الكبرى وحليفتها "إسرائيل" حاولت لقد
 األمريكي الخارجية بوزير نتنياهو اتصل وقد عليها، خطورته مدى تدرك ألنها الطريق هذا في السير
 إلغاء إلى إضافة إليها، الموجهة باالتهامات بالتحقيق المحكمة قرار إحباط منه طالبا   كيري جون

 وقف أجل من العمل إلى األمريكي الكونغرس أعضاء بعض توّجه كما المحكمة، تمويل في حصتها
ذا دولة، فلسطين كون على اعترضت قد "إسرائيل" وكانت الفلسطينية، للسلطة األمريكية المعونات  وا 

 .تبريراتها حسب اإلرهابيين، سيطرة تحت تقع ألنها منها، جزءا   ليست فغزة كذلك، كانت
 حركة معه يجلبس الدولي القضاء إلى "إسرائيل" جلب بأن عديدة، قوى لّوحت نفسه الوقت وفي

 إضافة المدنيين، للسكان التعّرض والسّيما الحرب، لقوانين انتهاكات عن قيل ما بشأن أيضا ، حماس
 ،0577 لعام وملحقيها 0525 لعام األربعة جنيف واتفاقيات واإلنساني الدولي القانونين قواعد إلى
 والذي ،0577-0572 العام بين رةللفت جنيف في المنعقد الدبلوماسي المؤتمر عن انبثقا اللذان وهما

 والثاني المسلحة، الدولية المنازعات ضحايا بحماية الخاص األول بروتوكولين توقيع عن تمّخض
 .الدولية غير المسّلحة المنازعات ضحايا بحماية الخاص



 
 
 
 

 

           47ص                                     3215 العدد:    7/3/5102 السبت التاريخ:

 وليةالد الجنائية المحكمة من طلبت قد كانت الفلسطينية الوطنية السلطة أن إلى اإلشارة بالذكر جدير
 أواخر) غّزة قطاع على يسرائيلاإل العدوان عقب الحرب" "جرائم بشأن تحقيق إجراء 5115 العام في

 العام المدعي ولكن المصبوب"، "الرصاص بعملية المعروف وهو( 5115 العام وأوائل 5112 العام
 الدعوى تبمعطيا النظر في قضاها سنوات ثالث وبعد أوكامبو مورينو لويس حينها في المحكمة في

 تقّدمها لم ما النوع هذا من قضية في النظر للمحكمة يمكن ال أنه 5105 العام في أعلن الفلسطينية،
 في مراقب كدولة بفلسطين االعتراف لصالح المتحدة األمم تصّوت أن قبل وذلك بها"، معترف "دولة
 .5105 الثاني/ نوفمبر تشرين 55
 لحين وذلك يبّرره، ما له الدولية الجنائية المحكمة إلى ماملالنض الفلسطينية السلطة تأّخر يكون قد

 تواقيع على للحصول سعت مازن" "أبو عباس محمود الرئيس قيادة فإن ولهذا فلسطيني، إجماع توفر
 الفلسطينية القيادة إن وثانيا   والجهاد، حماس فيها بما المقاومة، الفلسطينية والفصائل المنظمات جميع
ن خصوصا   الخيار، هذا إلى لجأت قريب، لحل أفق حتى أو حل إيجاد احتمال من يئست أن بعد  وا 

 كان إذى  مسدود، طريق إلى وصلت الزمان من ونصف عقد من ألكثر استمرت التي المفاوضات
 قضايا وحلّ  0553 العام أوسلو اتفاق حسب 0555 العام في النهائي االتفاق مرحلة انتهاء يفترض
 .ذلك وغير والحدود المياه ومشاكل الالجئين وعودة القدس وعاصمتها ينيةالفلسط الوطنية الدولة
 أن بعد ،5111 العام في الثانية الفلسطينية االنتفاضة اندالع إلى قاد الذي األمر يتحّقق لم ذلك لكن

 مفاوضات قبل ما سنوات لعّدة وامتّدت ،0527 العام أواخر في بدأت قد األولى االنتفاضة كانت
 عّدة األبيض البيت على توالى 5102 العام ولغاية 0555 العام من الفترة وفي. سلوأو -مدريد
 الثانية واليته أواخر في بوش دبليو وجورج( 0556 العام في كلينتون) الدولتين بحلّ  وعدوا رؤساء

 لكن ،5103-5115 الدولتين حل بخيار واليته بدأ الذي وأوباما بعدها، وما( 5116 العام)
 العربي الشعب بحق جديدة مجازر مرتكبة وعسفا   تعّنتا   ازدادت ذلك من الرغم على "إسرائيل"

 وثالثة( 5116يوليو /تموز عدوان) لبنان جنوب ضد بعدوان قامت مثلما العربية، واألمة الفلسطيني
 عملية) 5105 العام وفي( المصبوب الرصاص عملية) 5115-5112 في غّزة على عدوانات

 المستوطنات، بناء في مستمرة وهي( الصامد الجرف عملية) 5102 العام وفي( السحاب عمود
 .الفلسطينية واآلثار المقدسات على واالعتداء القدس تهويد عملية في وكذلك

 العربي، - الفلسطيني القرار مشروع الدولي األمن مجلس رفض إثر الفلسطينية الخطوة جاءت لقد
 مثلما رفضه األمن مجلس فإن ذلك ومع األدنى، الحد ارلمعي يستجيب ال المشروع هذا بأن علما  

 ال فترة في العربية لألراضي يسرائيلاإل االحتالل إنهاء على المشروع هذا نّص  وقد "إسرائيل" رفضته
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 الفلسطينيين بين شامل اتفاق إلى دعا كما ،5107 العام بنهاية وستنتهي سنوات، ثالث عن تزيد
 .عام غضون في يينسرائيلواإل
 الحرب، جرائم في بالتحقيق الدولية المطالبة وتيرة ارتفاع إلى تستند الفلسطيني القرار خلفية إن

 الشاشات أيضا   نقلتها كما الجرائم، هذه بتوثيق قامت الدولية المنظمات بعض هناك وأن خصوصا  
ن مستقلة دولية تحقيقات إجراء رفضت "إسرائيل" ولكن بساعة، وساعة بيوم يوما   مباشرة الزرقاء  وا 
 مع التعاون رفضت إنها بل أوقفتها، ما سرعان لكنها الميدانية، التحقيقات بعض إجراء على وافقت
 ،0567 العام منذ المحتلة الفلسطينية األراضي في اإلنسان حقوق بحالة المعني الخاص المقرر
 كما ،(غوريون نب مطار) اللد مطار في ساعة 31 لمدة فولك ريتشارد باحتجاز قامت كيف ونتذكر

 العربي الشعب ضد بارتكاباتها االعتراف ترفض ال بذلك وهي التحقيق، في مهمته أداء من ُمنع
 ما وهو اإلنساني، الدولي القانون لقواعد وتتنّكر المتحدة األمم تزدري إنها بل فحسب، الفلسطيني

 من يفلتوا ال كي تكبينالمر  مالحقة واجبه من الذي الدولي، المجتمع على جديدة مسؤوليات يلقي
 من السابع للفصل طبقا   للعدالة، االمتثال على إلرغامهم الممكنة الوسائل جميع باستخدام العقاب
 .المتحدة األمم ميثاق

( ف.ت.م) عاتق على جديدة مسؤوليات يلقي الدولية الجنائية المحكمة إلى فلسطين انضمام إن
 أو المحكمة نظام عبر سواء ضدهم، دعاوى وتقديم كبينالمرت مالحقة ملف لمتابعة الوطنية والسلطة

 الدفاع وزير) إليعازار بن ضد إسبانيا وفي سابقا   بلجيكا في حصل كما الوطني، القضاء عبر
 .األسبق الخارجية وزيرة ليفني تسيبي مالحقة تّمت حين بريطانيا وفي( األسبق
 "،إسرائيللـ" مؤرقة ستصبح نفسه الوقت في كنهال طويلة، ستكون والقانونية الدبلوماسية المعركة ولعلّ 

ضافة  عنه وكتب تابعه ما وهو البشرية باألعضاء االتجار مسألة فهناك المعروفة، االرتكابات إلى وا 
 الذي( العنصري الفصل جدار) الديمغرافي الجدار مسألة هنالك مثلما بوستروم، السويدي الصحافي
 في هدمه من بدّ  وال شرعي غير أنه االستشارية، فتواها في اي،اله في الدولية العدل محكمة اعتبرته

 تقرير أيضا   وهناك معالمها، وتغيير القدس قضم محاوالت إلى إضافة ،5112 تموز/ يوليو
 التي الجريمة وهناك الحرب، لقوانين لخرقها "إسرائيل" إدانة فيه بما متابعته ينبغي الذي غولدستون
 األساسية القضية من متفرعة قضايا كّلها وهذه الحرية، قافلة في مدنيينال بحق "إسرائيل" ارتكبتها

 العام منذ تستمر التي الجسيمة ارتكاباتها على "إسرائيل" ومقاضاة المصير تقرير بحق تتعلق التي
 .اليوم ولحد 0522

 لقواعد امخالفته على بتجريمها يكتفي ال قد أنه إلى تعود الدولي، القضاء من "إسرائيل" خشّية إن
 العدوان وجرائم الحرب وجرائم الجماعية اإلبادة وجرائم اإلنسانية ضد جرائم والرتكابها الدولي القانون
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 حقوق باحترام لتعهداتها تنّكرها بعد خصوصا   قيامها، شرعية عدم إلى سيتعّرض إنه بل فحسب،
 ذلك منذ لكنها المتحدة، ماألم جانب من بها لالعتراف ضمانة أعطتها التي التعهدات وهي اإلنسان،
 حروبا   وشّنت العودة، حق بخصوص 0522 عام الصادر 052 القرار تطبيق عن امتنعت التاريخ
 العام القدس بضم وقامت ،0567 العام في فلسطين أراضي كل قضمها بعد العربية األمة على

 .األمن مجلس قرارات بتحّدي 0520 العام والجوالن 0521
 العنصرية، على تقوم التي السياسية بعقيدتها أيضا   تتعلق الدولي القضاء من "يلإسرائ" خشية إن كما

 والتمييز العنصرية أشكال من شكال   باعتبارها الصهيونية عاما   21 قبل المتحدة األمم دانت حيث
 في 0572 الثاني/ نوفمبر تشرين 01 في الصادر 3375 القرار إلغاء من الرغم وعلى العنصري،

 خالل به قامت ما كل على يزيد اليوم به تقوم ما إن إالّ  ،0550 العام األول/ ديسمبر كانون 06
 دمغ إلى العنصرية ضد ديربن مؤتمر في ومدنية حقوقية منظمة 3111 نحو ذهبت وقد تاريخها،
 قبول ورفضها الدولي القضاء إلى االمتثال لرفضها كافٍ  سبب   ذاته بحد وهذا بالعنصرية، سياستها
 .الدولية الجنائية المحكمة في فلسطين

 7/3/5102بيروت،  المستقبل،
 
 :كاريكاتير .52

 

 
7/3/5102األيام، رام هللا،   

 


