
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

  عملية سيناء اإلرهابية تهدف إلبقاء حالة التوتر قائمة بين غزة والقاهرة: أبو مرزوق
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 الهجوم القادم في القدس ال يمكن منعه: يتسحاق أهرونوفيتش

 معاناة عشرات اآلالف من العالقين بعد إعادة فتح معبر رفحغزة: 
 غزة تطلب تأجيل نشر تقريرها العدوان علىالمتحدة للتحقيق في  األمملجنة 
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*** 
 
 عرب يطالبون برفع الحصار عن غزة فورا  وزراء الخارجية ال 

طالب وزراء الخارجية العرب المجتمع الدولي واألمم المتحدة بالعمل على الرفع : صفا –القاهرة 
 الجائر وغير القانوني على قطاع غزة. اإلسرائيليالفوري لكافة أشكال الحصار 

لمجلس الجامعة العربية  043وأكد وزراء الخارجية العرب في قرار صدر في ختام أعمال الدورة 
المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد  إلىمساء االثنين برئاسة األردن، دعم توجه القيادة الفلسطينية 

الخاص بعضوية دولة فلسطين في األمم المتحدة مما يتيح لها  01/76صدور قرار األمم المتحدة 
 االنضمام للمنظمات واالتفاقيات الدولية. إمكانية
الستمرار التنسيق مع مجموعة الدول  اإلنسانا الوزراء، المجموعة العربية في مجلس حقوق ودع

بإلغاء البند السابع )أوضاع حقوق  إسرائيلومجموعة عدم االنحياز للتصدي لمحاوالت  اإلسالمية
 .اإلنسانفي فلسطين واألراضي العربية المحتلة األخرى( كبند دائم على أجندة حقوق  اإلنسان
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على  اإلسرائيليالب الوزراء المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل إلجبار حكومة االحتالل وط
االستيطانية في األرض الفلسطينية المحتلة وبخاصة في مدنية القدس الشرقية  أنشطتهاوقف جميع 

زالةالمحتلة،  عاقب تلك المستوطنات من تلك األراضي، واعتبار عملية االستيطان جريمة حرب ي وا 
 عليها القانون الدولي.

وأكد الوزراء أن مدينة القدس الشريف جزء ال يتجزأ من الوطن الفلسطيني المغتصب وهي عاصمة 
 فلسطين األبدية، وتأمين حرية العبادة فيها لجميع معتنقي الديانات السماوية األخرى.

هدم لمنازل المواطنين  من اإلسرائيليوأدان الوزراء األعمال التي تقوم بها سلطات االحتالل 
الفلسطينيين وترحيل العديد منهم في منطقة األغوار الفلسطينية والتي تعتبر عملية تطهير عرقي 

 اإلنسانللمواطنين الفلسطينيين وتفريغ األراضي من سكانها وهذا يعد انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق 
 العالمية.

في مساندتها لصمود  اإلنسانلة في مجال حقوق وثمن الوزراء دور المجتمع الدولي ومؤسساته العام
ترحيل المواطنين  إلىالذي يهدف  "برافر"مخطط  إفشالالمواطنين الفلسطينيين في منطقة النقب وفي 

 .أراضيهمالفلسطينيين واقتالعهم من 
 9/3/5102وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، 

 
 : االستيطان اإلسرائيلي يقوض فرص السالمعباس 

: قال الرئيس محمود عباس: نريد أن نعيش في وطننا أحرارًا وبكرامة في ظل سيادة دولة "وفا"–بيرن 
فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والعيش بأمن وأمان وحسن جوار مع جيراننا كافة، بمن 

 فيهم إسرائيل، فالسالم واالستقرار هو مصلحة لنا ولهم وللجوار والعالم بأسره.
ي مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة الكونفدرالية السويسرية سيمونيتا سوماروغا في وأضاف ف

العاصمة بيرن، أمس: إسرائيل حجزت أموال الضرائب الفلسطينية وهو ما يخالف االتفاقيات المبرمة 
بين الجانبين وهو عقاب جماعي غير مقبول ضد شعبنا، فمنذ ثالثة أشهر لم ندفع للموظفين سوى 

من مرتباتهم، األمر الذي يعطل عمل األمن ومؤسسات الدولة، وعمل حكومة  %71ما نسبته 
 الوفاق الوطني وخاصة في غزة.

التمسك بخيار السالم، وتحقيقه، وقال: لكن إسرائيل تقوض السالم في منطقتنا من خالل  عباسوأكد 
طالق أيدي المستوطنين ليمارس وا العنف واإلرهاب ضد استمرارها في بناء المزيد من المستوطنات، وا 

مواطنينا وممتلكاتهم ومقدساتهم، مشيرا إلى أن انضمام فلسطين للمعاهدات والمواثيق الدولية بما فيها 
 محكمة الجنايات الدولية، ليس بدياًل عن التفاوض.
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وعبر عن تقديره للجهود السويسرية في عمل دراسة لحل مشكلة الموظفين في غزة، والمعروفة بـ 
لطريق السويسرية( المدعومة من أطراف دولية أخرى، منوها إلى أن سويسرا هي الدولة )خارطة ا

الحاضنة لمعاهدات جنيف األربع، ومجلس حقوق اإلنسان، واللجنة الدولية للصليب األحمر، وهي 
 «.شواهد على المكانة السياسية واألخالقية الرفيعة التي تحتلها سويسرا وشعبها الصديق»

ى محادثات طيبة وبناءة، حول العالقات الثنائية، والتي نطمح للمزيد من التنمية وقال إنه أجر 
 والتطوير لها في مختلف الميادين، وبما يعود بالفائدة على الشعبين.

سويسرا وشعبها الصديق على التصويت في األمم المتحدة لصالح منح فلسطين صفة » عباسوشكر 
 «.دولة مراقبة في المنظمة الدولية

 01/3/5102يام، رام هللا، األ
 

 اشتية يؤكد ضرورة التحرر من اتفاقية باريس االقتصادية 
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتية خالل محاضرة في جامعة خضوري  :رام هللا
نهائه من  طولكرم:في  ال يمكن تجزئة اتفاق باريس عن اتفاق أوسلو، الذي قامت إسرائيل بقتله وا 
والحيلولة دون تمكين  5115إجراءاتها األمنية، باحتالل أراضي السلطة الفلسطينية العام  خالل

السلطة الفلسطينية من القيام بمهامها وانتهاء باحتجاز عائدات أموال الشعب الفلسطيني، في سياق 
 .  جعل الشعب الفلسطيني ومؤسساته رهينة التبعية لالقتصاد اإلسرائيلي بدال من االنفكاك عنه

خضوري،  –جاء ذلك في الندوة التي نظمتها وحدة العالقات العامة في جامعة فلسطين التقنية 
 «.اتفاقية باريس إلى أين»وضمن سلسلة آفاق التنويرية بعنوان: 

اشتية: إن المرحلة الحالية تتطلب صياغة كاملة لعالقة السلطة الفلسطينية مع إسرائيل بما  وأضاف
 فيها اتفاقية باريس.

 01/3/5102األيام، رام هللا، 
 

 صالح رأفت: ال صحة لألنباء حول تأجيل قرار وقف التنسيق األمني 
التي  لألنباءلندن: قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت انه ال صحة 

ق باريس ووقف التعامل مع اتفا األمنيتحدثت عن تأجيل قرار المجلس المركزي بوقف التنسيق 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وهي الجهة المخولة  أناالقتصادي. وأضاف في تصريح صحافي 

 اجتماع لها في مدينة رام هللا. أوللتنفيذ قرارات المجلس المركزي ستبحث تنفيذ القرار في 
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ما  إلىذ القرار حول قرار فلسطيني بتأجيل تنفي اإلعالماألنباء التي تناقلتها بعض وسائل  رأفتونفى 
 اإلسرائيلية.االنتخابات  أن إلىمشيرا  اإلسرائيليةبعد االنتخابات 

 01/3/5102القدس العربي، لندن، 
 

 حرب وعدوان على دولة فلسطين جريمةعشراوي: االستيطان  
دانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي بشدة، أمس : )وكاالت(
واصلة "إسرائيل" ممارساتها االستيطانية والتوسعية وسياساتها الممنهجة للنقل القسري االثنين، م

 الدولي.والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني في تحد صارخ لإلرادة الدولية والقانون 
وأشارت عشراوي في بيان إلى ما يقوم به االحتالل من توسيع لمستوطنة "معاليه ادوميم" شرق القدس 

على حساب أراضي دولة فلسطين، في الوقت الذي يتم فيه هدم منازل أبناء الشعب الفلسطيني وذلك 
 قسريا.في وادي األردن وطردهم ومنعهم من البناء وترحيلهم 

وقالت إن هذه الجرائم االستيطانية هي جزء من مخططات حكومة االحتالل للقضاء على دولة 
 .جغرافيةفلسطين وتقطيع أوصالها وتقسيم وحدتها ال

 01/3/5102الخليج، الشارقة، 
 

 ن"تحرض أعضاءها على خرق القانو"بأنها  حماسحركة  يتهم الضميري 
« حماس»اإلثنين العشرات من أعضاء حركة  -اعتقلت أجهزة األمن الفلسطينية ليل األحد: رام هللا

  في الضفة الغربية. 
أن االعتقاالت لم تستهدف أعضاء « الحياة»وأعلن الناطق باسم األجهزة األمنية عدنان الضميري لـ 

نما لقيامهم بـ « حماس»  «.خروقات للقانون»بصفتهم أعضاء في هذه الحركة وا 
نصب تذكاري للطيار « بتخريب»وقال الضميري إن من بين المعتقلين اثنين من أعضاء الحركة قاما 

 في سورية. « داعش»األردني معاذ الكساسبة الذي أحرقه تنظيم 
إن أربعة أشخاص قاموا بكتابة شعارات على نصب الكساسبة، وأن اثنين منهم ينتميان لحركة  وقال

 «.حماس»
لو أن السلطة الفلسطينية تعتقل أعضاء حركة حماس لشملت االعتقاالت اآلالف، »وقال الضميري: 

تحرض أعضاءها على خرق »بأنها « حماس»واتهم «. لكنها تعتقل فقط من يخرقون القانون
 محماًل إياها المسؤولية عن اعتقالهم.« قانونال

 01/3/5102الحياة، لندن، 
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 قوات فلسطينية لحفظ الحدود مع مصر انتشارحسين أبو عاذرة:  

عززت "قوات األمن الوطني" التابعة لوزارة الداخلية بغزة من تواجد أفرادها ومواقعها المحاذية للحدود 
لك بهدف المحافظة على أمن وسالمة الحدود وضمان الفلسطينية المصرية جنوب قطاع غزة "وذ

 استقرار الوضع ومالحقة الخارجين عن القانون والمهربين".
وأكد اللواء ركن حسين أبو عاذرة، القائد األعلى لقوات األمن الوطني وجيش التحرير الفلسطيني أن 

اق ترتيب عمل القوات عملية إعادة هيكلة مواقع األمن الوطني على الحدود مع مصر "يأتي في سي
 لحفظ أمن الحدود".

وقال أبو عاذرة في تصريح مكتوب، االثنين، إن "ما نقوم به من إجراءات من تغيير المواقع ليس كما 
 أشيع إنها مواقع محصنة بل هي نقاط مراقبة وضبط".

 9/3/5102، فلسطين أون الين
 

 نيتدعو السلطة لوقف التخابر األم "كتلة التغيير واإلصالح" 
قالت كتلة "التغيير واإلصالح" في المجلس التشريعي الفلسطيني، إن حملة اعتقاالت الواسعة التي 
شنتها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بحق أنصار حركة "حماس" تؤكد 

لة قلب إصرار السلطة الفلسطينية على "عدم مغادرة مربع التخابر األمني مع االحتالل، ومحاو 
 الطاولة على المصالحة الفلسطينية والعمل على إفشال أي جهود دافعة باتجاه الوحدة الوطنية".

وقالت الكتلة في بيان صحفي اليوم االثنين، إن "هذه االعتقاالت تأتي في اليوم الذي رفض فيه 
ة المجلس المجرم نتانياهو مشروع الدولتين الذي قامت على أساسه السلطة، وبعد يوم من توصي

 المركزي التابع لمنظمة التحرير بوقف التنسيق األمني".
واعتبرت الكتلة أن "إجراءات أجهزة السلطة األمنية هي رد واضح على تمسك األجهزة األمنية بسر 

 وجودها وبقائها وهو التخابر األمني مع االحتالل والتبادل الوظيفي معه" على حد قول البيان.
صالح" إلى أن "عار االعتقاالت السياسية سيبقى في جبين كل من ارتكب هذه وأشارت "التغيير واإل

الحماقات، وسيشكل مغامرة ألصحابه ألن الشعب لن يرحم والتاريخ لن يغفر" على حد تعبير بيان 
 الكتلة التي تمثل نّواب حركة "حماس" في البرلمان الفلسطيني.

 9/3/5102، فلسطين أون الين
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 مرفوض ويسمم أجواء المصالحة السياسيال مجدالني: االعتق 

أدان عضو وفد منظمة التحرير الفلسطينية للحوار مع حركة "حماس" أحمد مجدالني : رام هللا
 االعتقاالت السياسية، عادًا أنها تسمم أجواء المصالحة.

وقال المجدالني في تصريٍح خاٍص لـ"المركز الفلسطيني لإلعالم": "من حيث المبدأ نحن ضد 
 االعتقال السياسي أيًا كانت الجهة المنفذة له، وأيًا كان سببه".

الضفة، شنت حملة اعتقاالت واسعة الليلة الماضية وفجر اليوم طالت  األمنية فيوكانت األجهزة 
 العشرات من أعضاء ومناصري حركة حماس.

 9/3/5102، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 عمليات عشية االنتخابات معاريف: اعتقاالت السلطة بالضفة خشية 

أعرب مصدر أمني إسرائيلي صباح االثنين عن اعتقاده بأن الرئيس : ترجمة صفا -القدس المحتلة 
الفلسطيني محمود عباس يقف خلف حملة االعتقاالت التي تشنها أجهزته بحق أنصار حماس بمدن 

 سرائيلية.الضفة المحتلة منذ أمس األحد، وذلك مع اقتراب موعد االنتخابات اإل
وقال المصدر في حديث نقله موقع صحيفة "معاريف هشبوع" العبرية أنه وعلى الرغم من عدم 
تحويل "إسرائيل" ألموال الضرائب إال أن إصرار السلطة على مكافحة ما أسمته "اإلرهاب" لم يتوقف 

 وتواصل منع ذلك بكل ما أوتيت من قوة.
السلطة بحملة االعتقاالت في صفوف نشطاء حماس ولفت المصدر إلى أن الدافع من وراء قيام 

 أيام، ونية السلطة مكافحة العمليات. 1مرتبط باقتراب موعد االنتخابات اإلسرائيلية والمقررة بعد 
وزعم أن مرد الهدوء الحاصل في الضفة الغربية هو تحسن الوضع االقتصادي للسكان وعدم وجود 

أن تجميد أموال المقاصة في وقت سابق كان سيجر مصلحة لديهم بتدهور الوضع، منوًها إلى 
 لمواجهة في الضفة، ولكن الوضع هذه المرة مختلف، على حد تعبيره.

  9/3/5102(، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا
 
 الحمد هللا يبحث مع السفير العمادي تنفيذ المشاريع القطرية في غزة 

رئيس اللجنة القطرية  أمس، في مكتبه برام هللا، رام هللا: التقى رئيس الوزراء د. رامي الحمد هللا
العادة اعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي، حيث بحث معه اخر تطورات عملية االعمار، 

 وسبل تنفيذ المشاريع المقدمة من قطر.
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اء ، ولقائه رئيس الوزر المرافق لقطرواستعرض الحمد هللا خالل اللقاء نتائج زيارته األخيرة والوفد 
القطري عبد هللا بن ناصر آل ثاني وعدد من المسؤولين القطريين، معبرا في هذا السياق عن تقديره 
للجهود القطرية قيادة وحكومة وشعبا في دعم صمود الفلسطينيين، وبشكل خاص في غزة، كما ناقش 

ع االسكان االعمار، خاصة على صعيد قطا إلعادةماهية المشاريع والدعم المقدم من قطر الشقيقة 
 والبنية التحتية.  

وأكد الحمد هللا على أهمية الدعم العربي ال سيما القطري في تسريع عملية اعادة االعمار وبشكل 
خاص في ظل عدم ايفاء العديد من الدول المانحة بتعهداتها تجاه غزة، إضافة إلى األزمة المالية 

 إسرائيل ألموال المقاصة.التي تعاني منها حكومة الوفاق الوطني نتيجة احتجاز 
 01/3/5102األيام، رام هللا، 

 
 السياسي هو الداعم للتنسيق األمني االعتقالالنائب حاليقة:  

اعتبرت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، سميرة حاليقة، أن حملة االعتقاالت : الخليل
حركة "حماس"، تأتي للتأكيد السياسية التي شنتها أجهزة أمن السلطة الليلة الماضية ضد أنصار 

 على استمرار التنسيق األمني مع االحتالل االسرائيلي.
وأوضحت حاليقة في تصريحات لوكالة "قدس برس"، أن االعتقال السياسي يشكل داعمًا أساسيًا 
للتنسيق األمني، ويعد تأكيدًا وخروجًا واضحًا على التوصية التي وجهها المجلس المركزي الفلسطيني 

 اضية بوقف التنسيق األمني.والق
 9/3/5102قدس برس، 

 
 والحركة تنفي… حماس إلبرام تهدئة إلنهاء الحصارحركة من  رسائلتزعم تلقيها  "إسرائيل" 

أن  نفـت حركـة حمـاس، أن غـزة مـن أشـرف الهـور، عن 01/3/5102القدس العربي، لندن، ذكرت 
ى قبولهـا بتهدئـة طويلـة األمـد تمتـد لمـدة تكون قد تقـدمت مـؤخرا عبـر وسـطاء دوليـين برسـائل تشـير إلـ

خمس سنوات، في مقابل إنهاء الحصـار المفـروض علـى قطـاع غـزة منـذ ثمـاني سـنوات، وذلـك خالفـا 
 المقترحات هذه نقلتها أطراف دولية. إنلتقارير إسرائيلية، وقالت 

تكـون  وقال سامي أبو زهري المتحـدث باسـم حركـة حمـاس فـي تصـريح صـحافي، إن حركتـه تنفـي أن
قــد قــدمت عرضــًا لالحــتالل بشــأن اتفــاق هــدن. وأضــاف "الحقيقــة أن بعــض األطــراف الدوليــة قــدمت 
مقترحــًا للحركــة بهــذا الشــأن". وأكــد أن حمــاس "لــم تعــطم ردًا ألن هــذا الموضــوع، يجــب أن يعــالج مــن 

 خالل بحث وتوافق وطني".
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ا سلسلة مـن الرسـائل إلـى إسـرائيل، وفي التفاصيل ذكر موقع "والال" اإلخباري أن حماس أرسلت مؤخر 
تقول فيها إنها معنية بالتوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطـالق نـار طويـل األمـد، لمـدة خمـس سـنوات 

 على األقل، في مقابل إنهاء الحصار على قطاع غزة.
واســتند التقريــر إلــى دبلوماســي إســرائيلي قــال إن حمــاس بعثــت بالعديــد مــن الرســائل بهــذا الشــأن عبــر 

وماسيين أجانب، على عالقة وثيقة مع محادثـات "التهدئـة". لكـن الدبلوماسـي اإلسـرائيلي أشـار إلـى دبل
أن موقف بالده من هذه المقترحات سـيحدد بعـد االنتهـاء مـن إجـراء االنتخابـات البرلمانيـة. وكـان أحـد 

لـذي ينهـي من حمل هذه الرسائل حسب الموقع، روبرت سـيري مبعـوث األمـين العـام لألمـم المتحـدة، ا
 مهامه نهاية هذا الشهر، إضافة إلى القنصل السويسري بول غرينير.

وهذان الدبلوماسيان زارا غزة مؤخرا والتقيا قادة حماس، بينهم الدكتور موسى أبـو مـرزوق نائـب رئـيس 
 المكتب السياسي، وغازي حمد وباسم نعيم.

وبحـث  قنصل السويسري العام لقطاع غـزة.وأوضح التقرير اإلسرائيلي أن هذه الزيارة لم تكن األولى لل
 المسؤوالن، موضوع وقف إطالق النار، وتفاهمات فيما يتعلق بطبيعة التهدئة.

كـــذلك تشـــير المعلومـــات إلـــى أن حمـــاس أبـــدت اســـتعدادها لوقـــف طويـــل إلطـــالق النـــار يـــدوم لخمـــس 
سـ 02سنوات، في ظـل مقترحـات ألن يـدوم االتفـاق لــ  رائيل بوقـف كامـل عامـا، تلتـزم خاللـه حمـاس وا 

للعمــل العســكري، تحــت األرض وفــوق األرض، مقابــل رفــع الحصــار عــن قطــاع غــزة، بمــا فيهــا منــع 
 الدخول والخروج من القطاع، وسماح إسرائيل ببناء ميناء ومطار في قطاع غزة.

جانـب، ونشر الموقع ورقة مكتوبة باللغة العربية، ذكر أنها الورقة التي قدمتها حماس للدبلوماسـيين األ
 :بندها األول عدة نقاط وهيجاءت في 

 
 ـ أوال: فتح معابر قطاع غزة كافة.

 ـ ثانيا إدخال كافة البضائع الالزمة للقطاع، وعدم وضع حظر على أي منها.
لى قطاع غزة.  ـ ثالثا: السماح بحرية االستيراد والتصدير من وا 

ك بنـاء علـى مـا اتفـاق عليـه فـي االتفاقيـات ـ رابعا: السمح بإنشاء الميناء والمطار في قطـاع غـزة، وذلـ
 الموقعة.

 .5بالبند رقم  ةتفصيليـ خامسا: توضع مذكرة 
 

 :وشمل البند الثاني من الورقة المقترحة
 ـ أوال: يتم تحديد مدة التهدئة بتوافق الطرفين.



 
 
 
 

 

           05ص                                     3205 العدد:    01/3/5102 الثالثاء التاريخ:

 ـ ثانيا: ال يتم تمديد أو تقصير مدة التهدئة إال بتوافق الطرفين.
 كون مدة التهدئة من ثالث إلى خمس سنوات، تبدأ من توقيع االتفاق.ـ ثالثا: يمكن أن ت

ونقــل القنصــل السويســري هــذه االقتراحــات لمســؤولين كبــار فــي االتحــاد األوروبــي الــذين لهــم صــالت 
 وثيقة مع إسرائيل.

وأشار مصدر في الحكومة اإلسرائيلية إلـى أن المقترحـات نقلـت إلـى إسـرائيل، مؤكـدًا علـى أن حمـاس 
 ت تثبت وضعها الصعب في قطاع غزة.بدأ

باســـم نعـــيم، القيـــادي فـــي حركـــة  ، مـــن غـــزة، أن9/3/5102م، المركـــز الفلســـطيني لإلعـــالوأضـــاف 
صـحة مـا نشـره موقـع "واال" العبـري عـن أن حركتـه قـدمت نفـى حماس وعضو العالقات الدوليـة فيهـا، 

 عرضًا للتهدئة.
(: "الورقة التي نشرها موقع 3-1م" اليوم االثنين )وقال في تصريٍح خاص لـ"المركز الفلسطيني لإلعال

"واال" العبـري حــول تقـديم حمــاس لورقـة تهدئــة غيـر صــحيح، ونحـن لــم ننـاقش مــع القنصـل السويســري 
 أمرًا بهذا الخصوص".

وأشــار القيــادي فــي حمــاس، أن مــا ناقشــته حركــة "حمــاس" مــع القنصــل السويســري دار حــول الورقــة 
 بدمج الموظفين بغزة. السويسرية والتي تتعلق

أكـــد القيــادي فـــي حركـــة ، أن غــزةصــقر مـــن أحمـــد ، عــن 01/3/5102، "50موقـــع "عربـــي ونشــر 
أوضــح البردويــل و  ن الحركــة "لــم تعــرض أو تطلــب التهدئــة" مــن أحــد.كــد أحمــاس، صــالح البردويــل، أ
ترحا "، أن "هناك بعض الجهات األوروبية )رفض تسميتها( عرضت مق50في تصريح خاص لـ"عربي

منذ ثالثة أسابيع على حركة حماس، بأن تكون هناك تهدئـة لمـدة ثـالث سـنوات مقابـل اإلعمـار ورفـع 
 الحصار عن قطاع غزة".

وأضــاف أن الحركــة بــدورها أوضــحت "للوســيط األوروبــي أن قضــية رفــح الحصــار والشــروع فــي إعــادة 
وأن الحركــة وجهــت بالســؤال إلــى  اإلعمــار هــي اســتحقاقات التهدئــة الســابقة مــع االحــتالل اإلســرائيلي"،

 : "لماذا تكون هناك تهدئة غير السابقة؟".األوروبيالوسيط 
 
  أبو مرزوق: عملية سيناء اإلرهابية تهدف إلبقاء حالة التوتر قائمة بين غزة والقاهرة  

استنكر موسى أبو مرزوق عضو المكتـب السياسـي  :خالد أحمد -خاص بـالقدس دوت كوم -القاهرة 
حماس، العملية اإلرهابية التي جرت صباح هذا اليوم ضد الجنود المصريين في منطقة الشيخ لحركة 

 زويد بمدينة رفح الحدودية مع قطاع غزة.
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ـالقدس أنه "تم فتح معبر رفح بعـد إغـالق طويـل، ومناشـدات لوقال أبو مرزوق في تصريحات خاصة 
فـي غـزة، وال أدري خشـيت أن يفـتح المعبـر  من مختلف األطراف لفتح هذا المعبر الحيـوي جـدًا ألهلنـا

معبر  بإبقاءفيكرر اإلرهاب فعله إلغالق المعبر ثانية، حيث لم يعد لدي شك من أن هناك من يفكر 
بقاءرفح مقفاًل،   حالة التوتر بين غزة والقاهرة قائمة". وا 

ليـــة مـــا وأضـــاف أبـــو مـــرزوق: "أول أمـــس تـــم اإلعـــالن عـــن فـــتح المعبـــر، فانتـــابني إحســـاس  أن عم
عبـــوة ناســـفة بســـيارة  انفجـــارســـتحدث، ولألســـف صـــدق الحـــدس، فثالثـــة شـــهداء وآخـــرين جرحـــى فـــي 

 "هامر"، بمنطقة الخروبة بمركز الشيخ زويد صباح هذا اليوم".
بقـاءوواصل أبو مرزوق: "هذه العملية اإلرهابية ال تهدف إال إلغالق معبر رفح  األجـواء المسـمومة  وا 

بقى مجال للشك عندي من أن هنـاك أيـدي خبيثـة تقـف وراء كـل هـذا اإلرهـاب، بين غزة والقاهرة. لم ي
مــن عمليــة استشــهاد الجنــود المصــريين وهــم  ابتــداءالصــهاينة عــن هــذا الفعــل،  أيــديوال أســتبعد هنــا 

 وحتى عملية اليوم". 5105صائمون في منطقة الماسورة في رفح في شهر أغسطس/ آب 
ن ال يحـدثنا أحـد بـأن هـذه العمليـات تـتم بمسـاعدة مـن غـزة لتـزامن : "أرجو أفي حماس القيادي وأردف

الوقـت بـين العمليـة وبـين فـتح معبـر رفـح.. وذلـك ألن مثـل هـذه العمليـات اإلرهابيـة تحتـاج إلـى وقـت، 
واإلعالن عن فتح المعبر كان قريبا منذ أول أمس، واليوم هو أول يوم في فتحـه، وال يمكـن أن يكـون 

 القة في هذه العمليات اإلرهابية".لغزة أو أحد منها ع
ووجــه أبــو مــرزوق دعــوة لألشــقاء فــي مصــر "راجيــًا مــنهم عــدم تحقيــق المــراد مــن هــذه العمليــات ســواء 

معبر رفح، أو بتوتير األجواء مع غزة وأهلها، فهذه العملية وغيرها هـي صـناعة متقنـة لتـوتير  بإغالق
شـرته صـحيفة "األخبـار" المصـرية فـي عـددها الصـادر األجواء.. وأقرب األمثلة هو اتهام اليـوم الـذي ن

(، والمنسوب كالعادة لمصادر ُمجهولة، تتقول: بأن "حماس ُتدرب ضـفادع بشـرية 3-1اليوم اإلثنين )
 لضرب حقول الغاز المصرية".

وبـين أبـو مـرزوق: "بـالطبع لـن يفكـر أحـد بــأن غـزة ال تملـك سـالحًا بحريـا، وال سـفنا غواصـة، كمــا أن 
بــين غــزة وحقــول الغــاز المصــرية فــي دميــاط والــدلتا وغيرهــا مــن المنــاطق، هــي مئــات مئــات  المســافة

الكيلومترات، وهذا ُيبين استحالة العمل الذي لن ولم يفكر فيه أحد من غزة ضد مصر، ويبين كـم هـو 
الخبر متهافت، ال يرقى لمجرد الـرد عليـه، لكـن نحـن ننبـه مـن أن الغـرض مـن هـذا الخبـر لـيس ذاتـه، 

خاصة أن المانشيت منشـور فـي الصـفحة األولـى فـي جريـدة األخبـار المصـرية، ولكـن الغـرض إبقـاء و 
 التوتر وسوء العالقة بين مصر وفلسطين، وهو يندرج ضمن حملة الكراهية لحماس وغزة وفلسطين".

 9/3/5102القدس، القدس، 
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 2014ل عدوان كثيرة بقضية محاولة اغتيال الضيف خال  وتفاصيلالقسام: كشفنا خيوط  

كتائـب القسـام الجنـاح  : أنغـزة، مـن 9/3/5102وكالة الصـحافة الفلسـطينية )صـفا(، غـزة، ذكرت 
العســكري لحركــة حمــاس أكــدت عصــر االثنــين أن التحقيقــات فــي قضــية محاولــة اغتيــال القائــد العــام 

 كثيرة.للكتائب حمد الضيف ال زالت مستمرة، مشيرة إلى أنها وضعت يدها على خيوط وتفاصيل 
وشددت الكتائب في بيان صحافي نشرته على موقعها االلكتروني على أن مصلحة التحقيقات تتطلب 
فــي المرحلــة الحاليــة التكـــتم علــى كافــة التفاصـــيل المتعلقــة بالموضــوع، مؤكــدة أنـــه "لــن يســتطيع أحـــد 

 استدراج الكتائب لإلفصاح عن معلومات قد يستفيد منها العدو".
تعليًقـــا علـــى "مـــا أوردتــه بعـــض وســـائل اإلعـــالم حـــول  -حســب قولهـــا-الكتائـــب وجــاء هـــذا البيـــان مـــن

ادعائها بكشف تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال القائد العام لكتائـب القسـام المجاهـد محمـد الضـيف 
 فإن كتائب القسام".

ا وأكدت أن التفاصيل التي نشرتها بعـض وسـائل اإلعـالم غيـر صـحيحة جملـة وتفصـياًل، مضـيفة "إننـ
نربــأ بوســائل اإلعــالم الفلســطينية ســيما المواقــع االلكترونيــة أن تقــع فــي شــرك الخــداع الصــهيوني الــذي 
-يهدف إلـى إصـدار ضـجيج معلومـاتي اسـتخباري يـؤدي إلـى خلـط األوراق وحـرف مسـار التحقيقـات 

 وبث الشكوك لدى المقاومة وأبنائها وشعبها". -التي ستوجع نتائجها هذا العدو وعمالءه
ت وسائل اإلعالم هـذه للتحلـي بـروح الوطنيـة واالرتقـاء إلـى مسـتوى الحـدث، والتصـرف بمسـئولية ودع

 ووعي للرسالة اإلعالمية.
ونبهــت كتائــب القســام إلــى أنهــا تجــري تحقيقاتهــا ومراجعاتهــا الشــاملة بعــد كــل معركــة وخاصــة معركــة 

ت تهــدف للوصــول إلــى مــا ، مبينــة أن هــذه التحقيقــا-الصــيف الماضــي–)العصــف المــأكول( األخيــرة 
يفكــر بــه العــدو ومــا يســتخدمه مــن أدوات لكســر هــذه األدوات واســتخالص العبــر لالســتفادة منهــا فــي 

 مواجهته.
ولفتت إلـى أن تلـك التحقيقـات ليسـت بالضـرورة مـع أشـخاص مشـتبهين مزعـومين، بـل هـي أعمـق مـن 

 ذلك بكثير.
مقاومتنـا وكتائـب القسـام بـألف خيـر وأّن عـدونا  وختمت الكتائـب بيانهـا قائلـة "نطمـئن شـعبنا وأمتنـا أن

تلقّــى فــي حــرب العصــف المــأكول األخيــرة ضــربًة قاســيًة وُمنــي بفشــٍل كبيــر علــى الصــعيد االســتخباري 
 واألمني وأن كل محاوالته الستدراك ذلك باءت وستبوء بالفشل بعون هللا".
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الثانيـة، زعمـت مسـاء االثنـين،  القنـاة العبريـة، مـن القـدس، أن 9/3/5102القدس، القدس، ونشـرت 
أن حركة حماس اعتقلت قياديا في كتائب القسام يقف خلف محاولة اغتيال القائد العام للكتائب محمد 

 الضيف.
مـن  إنهـاونقل ايهود ايعاري المسؤول عن الشأن الفلسطيني في القناة العبرية الثانية عن مصادر قـال 

علـى نشـر اسـمه كـامال(، قـد تـم اعتقالـه مـؤخرا بعـد أن  حماس، أن المعتقـل )م.ر.ش( )تـتحفظ القـدس
تبـــين أنـــه يتعـــاون مـــع جهـــاز "الشـــاباك" اإلســـرائيلي وكـــان يقـــف بشـــكل مباشـــر خلـــف محاولـــة اغتيـــال 

 الضيف خالل الحرب األخيرة على غزة.
انــه وحســب مصــادر مــن حمــاس تحــدثت للقنــاة، فإنــه ُطلــب مــن المعتقــل أن يوصــل عائلــة  إلــى وأشــار

يـــه فـــي منـــزل عائلـــة الـــدلو فـــي حـــي الشـــيخ رضـــوان شـــمال مدينـــة غـــزة، وبعـــد أن أوصـــلهم الضـــيف إل
وتحــدث مــع الضــيف قــدم لضــابط الشــاباك معلومــات كاملــة عــن المكــان المتواجــد فيــه الضــيف وتمــت 

 عملية القصف، لكن الضيف نجا حينها واستشهدت زوجته واثنين من أطفاله.
ذه القضية، اتهم أيضا ببيع أسلحة وصـواريخ لحركـة الجهـاد وتقول المصادر بأن القيادي المتهم في ه

 اإلسالمي بهدف زرع البلبلة والخالفات بين الجانبين.
مصادر مختلفة في غزة أكدت اعتقال القيادي المذكور منذ ثالثة أسابيع، ولكنها لـم تعـرف بعـد خلفيـة 

 االعتقال.
ح المسلح لحركة حماس بيانا نفـت فيـه مـا وجاء هذا بعد ساعات قليلة من إصدار كتائب القسام الجنا

نشرته بعض وسائل اإلعالم وخاصًة صحيفة "الخليج أونالين" حول التفاصيل التـي أثارتهـا الصـحيفة 
 بشأن محاولة االغتيال.

 
 في الضفة تخدم العدو  التي تنفذها السلطة االعتقاالتالرشق: حملة  

عــــزت الرشــــق بشــــدة اســــتمرار الســــلطة  انتقــــد عضــــو المكتــــب السياســــي فــــي حركــــة حمــــاس: الدوحــــة
الفلســطينية فــي تنفيــذ الحملــة األمنيــة ضــد أنصــار "حمــاس" واألســرى فــي الضــفة الغربيــة، واعتبــر ذلــك 

 خدمة مجانية لالحتالل.
ورأى الرشق في تصريحات صحفية، أن استمرار الحملة األمنية ضد المقاومة واألسرى المحررين في 

 سيق األمني شعارا بال معنى.الضفة يجعل من دعوات وقف التن
وقـال: "حملـة االعتقـاالت والمـداهمات الشرسـة التـي تشـنها السـلطة وأجهزتهـا األمنيـة ضـد أبنـاء شــعبنا 
وأنصار حماس في الضفة الغربية وضـد األسـرى المحـررين ال تخـدم إال العـدو الصـهيوني، وتؤكـد أن 
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للرمـاد فـي العيـون، ومحاولـة المتصــاص قـرار المجلـس المركـزي وقـف التنسـيق األمنـي مـا هـو إال ذر 
 الغضب الشعبي على السلطة وأجهزتها األمنية".

وأضـــاف: "مـــن يقـــوم باعتقـــال شـــرفاء شـــعبنا يوظـــف نفســـه كعصـــا غليظـــة بيـــد المحتـــل وحارســـا ألمـــن 
 العدو".

 9/3/5102، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 مستقبل سيثبتالقسام: سنحرر األسرى تحت أي ظرف والتاريخ شاهد والكتائب  

أكــــدت كتائــــب الشــــهيد عــــز الــــدين القســــام الجنــــاح العســــكري لحركــــة المقاومــــة : متابعــــة صــــفا -غــــزة 
اإلسالمية )حماس( اإلثنين أن قضية األسـرى علـى رأس أولوياتهـا، وسـتعمل علـى تحريـرهم تحـت أي 

 ظرف من الظروف.
ة األسـرى علـى رأس أولويـات وكتب المتحدث باسم الكتائب أبو عبيدة على حسابه عبر تويتر: "قضـي

 الكتائب. سّطر التاريخ هذا، ويشهد الحاضر، وسيثبت المستقبل ذلك بإذن هللا".
وأكد أن الوفاء لألسرى، والسعي لتحريرهم، قاعدة راسخة في صـلب العقيـدة العسـكرية لكتائـب القسـام، 

 "وال تراجع عن ذلك، تحت أي ظرف، وفي أية مرحلة".
ام تحمل مشـعل تحريـر األسـرى منـذ نشـأتها، وسـتظل كـذلك، حتـى يـنعم آخـر وأضاف أن "كتائب القس

 أسير فلسطيني بالحرية، بإذن هللا".
 9/3/5102، غزة، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 حول أزمة رواتب غزة ""الوثيقة السويسرية إلىأحمد يوسف لـ "الحياة": نريد إضافة تفاهمات  

اد القيــادي فــي حركــة "حمــاس" أحمــد يوســف بـــ "الوثيقــة السويســرية" أشــ: جيهــان الحســيني -واشــنطن 
المتعلقة بوضع خطة كاملة لمعالجة أزمة رواتب موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة، معتبرًا أنهـا 
"خريطة طريق رائعة ومتكاملة تناقش دمج كل الموظفين الذين عينوا في الحكومة قبل االنقسام وبعده 

 لحة، وكذلك حل أزمة الرواتب".وفق اتفاق المصا
وأوضــح فــي تصــريحات لـــ "الحيــاة" أن الوثيقــة فيهــا نقــاط إيجابيــة كثيــرة، لكــن هنــاك بنــودًا تحتــاج إلــى 
مراجعــات كــي نضــمن اســتيعاب مــوظفي وزارة الداخليــة فــي غــزة... منهــا مــن ســيظل مــنهم فــي موقعــه 

لمســتحقات، وأيضــًا تــأمين الــذين ومــن ســيغادر، وكيــف، وكــذلك الضــمانات فــي شــأن التعــويض وأخــذ ا
 لهم عالقة بالمقاومة".
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واعتبـر أن ثمـة حاجـة ملحـة إلضـافة ورقـة تفاهمـات علـى الوثيقـة، وقـال: "نريـد إضـافة ورقـة تفاهمـات 
موظفـو حمـاس حتـى نطمئـنهم". ولفـت إلـى أن السويسـريين  إليهـالمعالجة اإلشكاالت التي قد يتعرض 
 هات أوروبية، وأنها تحظى بموافقة األميركيين واإلسرائيليين معًا.صاغوا هذه الوثيقة بالتعاون مع ج

وكشــف أســباب تحفــظ حركــة "حمــاس" عنهــا، وقــال: "الفحــص األمنــي لمــوظفي وزارة الداخليــة فــي غــزة 
هو نقطة الخالف ألنه يفتح الباب أمام تفسيرات كثيرة وقضايا شائكة". وتساءل باسـتنكار: "مـن الـذي 

 ؟".سيقوم بالفحص األمني
موظـف، لـذلك هنـاك أسـئلة  1211 حـواليوأوضح أن "حماس عينـت بعـد االنقسـام فـي وزارة الداخليـة 

كثيــرة نطرحهــا، ويجــب أن نجــد لهــا إجابــة. علــى ســبيل المثــال: مــن الــذي ســيحدد إن كــان علــى هــذا 
الموظــف تحفظــات أمنيـــة أم ال، ووفــق أي معــايير؟ هـــل ألن لــه عالقــة بالمقاومـــة، أم ألنــه كــان مـــن 
المقاومين، أم ألنه كان أحد عناصر كتائب القسام )الجناح العسكري لحمـاس(؟ وكـم سـتبلغ أعـدادهم، 
بالعشرات أم بالمئات؟"، الفتًا إلى أن موظفي الداخلية يعتبرون مدنيين وليس عسكريين. وتابع: "وفـي 

هم؟ ومــا هــي حــال تــم التوافــق علــى مــن هــم المــتحفظ عــنهم أمنيــًا، كيــف ســيتم التعــاطي معهــم وتــأمين
 البدائل والخيارات؟ هل سيتم إنهاء خدماتهم واالستغناء عنهم، أم سيتم توزيعهم في وزارات أخرى؟".

وأضاف يوسف: "هناك جهد ما زال يبذل... وهناك لقاءات عقدت بيننا وبين مسؤولين سويسريين هنا 
لقاء األخير الذي عقد مع السفير )في غزة( وفي الخارج، لكننا لم نعط بعد ردنا النهائي"، مشيرًا إلى ال

 السويسري في غزة من أجل بحث الوثيقة.
وأوضــح أن "الوثيقــة ُفتحــت، ومــا زالــت هنــاك مشــاورات تجــري فــي شــأنها بــين قيــادات الحركــة، وهنــاك 

 اجتهادات كثيرة".
"، وأردف: "يجب أن تكون هناك لجنة لتقرر هذا األمر بناء على مبـادئ محـددة يتوافـق عليهـا الجميـع

مشــيرًا إلــى اتفــاقي القــاهرة والشــاطت، وفيهمــا تــم التوافــق علــى تشــكيل لجنــة إداريــة قانونيــة تعمــل وفقــًا 
للــوائح والقــوانين لــدرس ملــف المــوظفين وفحــص مــدى جــدارتهم بــالمواقع التــي يشــغلونها والرتــب التــي 

 حصلوا عليها، وكذلك بحث تقاعدهم.
يس الحكومــة رامــي حمــد هللا حــاولوا إجــراء تعــديالت ولفــت يوســف إلــى أن المســؤولين فــي الســلطة ورئــ

جحافـًا  على الوثيقة بإضافة بعض البنود التـي مـن شـأنها أن تخلـق تمييـزًا لمصـلحة مـوظفي السـلطة وا 
 بحق موظفي "حماس"، لكن السويسريين رفضوها.

 .وقال: "إذا توافرت حسن النيات لدى السلطة، فإننا سنتوافق وسيتم حل اإلشكاالت كافة"
 01/3/5102الحياة، لندن، 
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 الجهاد: جهودنا مع مصر لن تقف عند فتح معبر رفححركة  
قالــت حركــة الجهــاد اإلســالمي إن الجهــود التــي تبــذلها مــع مصــر لــن تقــف عنــد فــتح معبــر رفــح : غــزة

البري فقط، بل ستستمر، حتى تصل ألعلى مستوى من الدعم واإلسناد للقضـية الفلسـطينية، وتخفيـف 
 الي قطاع غزة.معاناة أه

( وصــل "المركــز الفلســطيني 3-1وأكــد النــاطق باســم الحركــة داود شــهاب، فــي بيــان، اليــوم االثنــين )
لإلعـــــالم" نســـــخة عنـــــه، أن زيـــــارة وفـــــد حركتـــــه للقـــــاهرة حملـــــت الكثيـــــر مـــــن األهمّيـــــة، واصـــــًفا إي اهـــــا 

 بـ"اإليجابية"، خصوًصا فيما يتعّلق بتصويب العالقة مع مصر.
نحــرص علــى أن تــأتي هــذه الزيــارة فــي ســياقاتها الطبيعيــة، بمــا يخــدم القضــية الفلســطينية وتــابع: "كّنــا 

 ويخّفف من معاناة شعبنا".
وكان وفد من الجهاد اإلسالمي برئاسة األمين العام للحركة رمضان شّلح، اختتم السبت، زيارة للقاهرة 

لسـطيني، والعالقـة المصـرية مـع استمرت عدة أيام، بحث خاللها مع المسؤولين المصـريين الوضـع الف
 قطاع غزة.

ـــق بـــاإلعالن عـــن فـــتح معبـــر رفـــح، أوضـــح أن الحركـــة ليســـت صـــاحبة االختصـــاص فـــي  وفيمـــا يتعّل
 اإلعالن عن فتحه أو إغالقه  ألنها ليست سلطة معابر أو بدياًل عنها.

لشركاء والرفقاء وأشار القيادي أن حركته ال تطرح نفسها بدياًل عن أحد، وهي تسعى للتكامل مع كل ا
 في مسيرة الكفاح والمقاومة للعمل على خدمة أبناء الشعب الفلسطيني.

 9/3/5102، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 حماس: اعتقاالت الضفة دليٌل على استمرار التنسيق األمنيحركة  

التــي قــال القيــادي فــي حركــة حمــاس حســام بــدران إن حملــة االعتقــاالت : الضــفة الغربيــة-الجزيــرة نــت
-شنتها أجهزة السلطة الفلسطينية األمنية على قيادات وكوادر الحركة في الضفة الغربية أمس األحد 

تؤكـد أن التنسـيق األمنـي  -والتي شملت فـي إحصـائية أوليـة اعتقـال خمسـين شخصـا واسـتدعاء عشـرة
 مع االحتالل ما زال على حاله وأنه مستمر على أعلى المستويات.

ريح صحفي أن استمرار التنسيق األمني بتلك الوتيرة يثبت أن القـرارات األخيـرة وأضاف بدران في تص
للمجلـس المركـزي لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية بشـأن وقـف التنسـيق ليسـت حقيقيـة وال معنـى لهـا علـى 

 األرض، وأن األجهزة األمنية تقوم بما هو مطلوب منها، حسب قوله.
مجلس المركزي باإلعالن عن موقف صريح إزاء "استهتار" وطالب القيادي في حماس كافة أعضاء ال

تمام المصالحة الوطنية.  األجهزة األمنية بقراراتهم المتعلقة بوقف التنسيق األمني مع االحتالل، وا 
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ولفــت بــدران إلــى خطــورة التــزامن بــين الحملــة الشرســة التــي شــنتها أجهــزة الســلطة الليلــة الماضــية مــع 
 من أعمال المقاومة في الضفة قامت بها حركة حماس. %01لية بأن إعالن المخابرات اإلسرائي

 9/3/5102الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 .. من "المّية ومّية" حتى "شاتيال"الفلسطينية في لبنان خطة أمنية للمخيماتمنير المقدح:  
اسـل "المسـتقبل" كشف القائد العام للقوة األمنية الفلسـطينية المشـتركة فـي لبنـان اللـواء منيـر المقـدح لمر 

أنــه أخــذ "الضــوء األخضــر مــن القيــادة الفلســطينية لتعمــيم نمــوذج القــوة  فــي صــيدا الزميــل رأفــت نعــيم
األمنية المشتركة على كافة المخيمات في لبنان بالتنسيق والتواصل مع السلطات اللبنانية"، الفتـًا إلـى 

سـتكون المحطـة التاليـة نشـر قـوة فلسـطينية أنه "بموازاة تعزيز عديد هذه القوة المنتشرة في عين الحلـوة 
مشــتركة فــي مخــيم المّيــة ومّيــة، يليهــا مباشــرًة انتشــار مماثــل فــي مخيمــات بيــروت ال ســيما فــي بــرج 

 البراجنة وشاتيال".
ذ أوضــح أّن آليــة تشــكيل ونشــر القــوة المشــتركة فــي "المّيــة ومّيــة" ســتتحدد بصــورتها النهائيــة خــالل  وا 

يـة غـدًا فـي المخـيم نفسـه، أكـد المقـدح العمـل علـى "أن تكـون المخيمـات عـاماًل اجتماع يعقـد لهـذه الغا
مسـاعدًا" للخطــط األمنيــة التــي تنفــذها الدولــة اللبنانيــة، مـع إشــارته فــي هــذا المجــال إلــى تشــكيل "لجــان 

فيها ارتباط مشتركة بين القوى الفلسطينية واألجهزة األمنية والعسكرية اللبنانية في المناطق التي يوجد 
 مخيمات فلسطينية ومنها بطبيعة الحال تلك الموجودة في العاصمة".

 01/3/5102المستقبل، بيروت، 

  
 ـ"المجلس المركزي الفلسطيني"ر: اعتقاالت الضفة رسالة تحدٍّّ لاحركة األحر  

ر خالـد أبـو هـالل، إن مـا قامـت بـه أجهـزة السـلطة يؤكـد أن هـذه اقـال األمـين العـام لحركـة األحـر : غزة
 ألجهزة مجرد عصابات خارجة عن المجموع الفلسطيني وعن اإلجماع الوطني.ا

ـــ"المركز الفلســطيني لإلعــالم"، إن االعتقــاالت السياســية التــي شــنتها األجهــزة  وأضــاف، فــي تصــريح ل
، وهـي ضـربب بعـرض الحـائط لقراراتـه التـي الفلسـطيني األمنية الليلة هي رسالة تحدٍّ للمجلـس المركـزي

 ها بعد. لم يجّف حبر 
 9/3/5102، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 حماس تنفي تدريبها "ضفادع بشرية" الستهداف حقول الغاز المصرية حركة  

نفت حركة حماس، اإلثنين، مـا أوردتـه إحـدى الصـحف المصـرية، حـول تـدريب : األناضول - القاهرة
سـتراتيجية مصـرية، علـى رأسـها ضـرب أهـداف ا“، الستخدامها  في ”ضفادع بشرية“الحركة ما أسمته 

 ”.حقول التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط
جــــاء ذلــــك علــــى لســــان القيــــادي فــــي حركــــة حمــــاس، محمــــود الزهــــار فــــي اتصــــال هــــاتفي مــــع وكالــــة 

كـة للدولـة(، و المصـرية )الممل” األخبـار“األناضول، في رٍد منه على ما جـاء فـي خبـر نشـرته صـحيفة 
 ثنين.في عددها الصادر اليوم اإل

 ”.ما جاء في الصحيفة المصرية غير صحيح، واإلعالم المصري غير صادق“وقال الزهار: 
ليس في بالنا وال نفكـر فـي هـذا األمـر، ومـا جـاء فـي هـذه الصـحيفة هـو محاولـة للتحـريض “وأضاف: 
 ”.على غزة

ل غزة )عملية نحن لدينا ضفادع بشرية، استخدمناها في عملية في هربيا شما“غير أنه أوضح قائاًل: 
زيكــــيم العســــكرية(، حيــــث دخلــــت علــــى مســــتوطنين، ومقــــر للجــــيش اإلســــرائيلي هنــــاك، وهــــذه قضــــية 

 ”.معروفة
 9/3/5102، رأي اليوم، لندن

 
 مأمون سويدان في حركة فتحعن القيادي  قطاع غزة: اإلفراج 

مون مــأ فــي فــتح، عــن القيــادي أمــسحمــاس فــي قطــاع غــزة مســاء حركــة أفرجــت أجهــزة : وفــا –غــزة 
وكانــت عائلــة  ســويدان مــدير العالقــات الدوليــة لحركــة فــتح فــي القطــاع بعــد احتجــاز دام خمســة أيــام.

 ، حماس المسؤولية عن حياة ابنها.أمسسويدان في الوطن والشتات حملت في وقت سابق من يوم 
 01/3/5102، الحياة الجديدة، رام هللا

 

 غربي غزة لقساما انفجار غامض قرب موقع تدريب تابع لكتائب 
األناضول: وقع انفجار غامض، في وقـت متـأخر مـن مسـاء االثنـين، قـرب أحـد مواقـع التـدريب  -غزة

التابعـــة لكتائـــب عـــز الـــدين القســـام، الجنـــاح العســـكري لحركـــة حمـــاس، غربـــي مدينـــة غـــزة، دون وقـــوع 
 إصابات.
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ســل )األناضــول( مــن جانبهــا، قالــت وزارة الداخليــة الفلســطينية فــي قطــاع غــزة فــي تصــريح وصــل مرا
وأوضـحت الـوزارة أن  ”.االنفجـار وقـع فـي أرض خاليـة ولـم يسـفر عـن وقـوع إصـابات“نسخة منـه، إن 

 ”.الشرطة الفلسطينية فتحت تحقيقا في الحادث“
 01/3/5102القدس العربي، لندن، 

 
 الهجوم القادم في القدس ال يمكن منعه: أهرونوفيتشيتسحاق  

العام الصهيوني يتسحاق أهرونوفيتش بأن مدينة القدس المحتلة صرح وزير األمن : خاص  –المجد 
والمستوطنين، مؤكدًا أن الهجوم القادم في القدس ال  االحتاللتعتبر هدفًا لتنفيذ عمليات فيها ضد 

 يمكن وقفه.
التي تكفل منع وقوع  االستخباريةأهرونوفيتش طالب أجهزة األمن الصهيونية بجمع المعلومات 

في مدينة القدس، وبالرغم من ذلك أكد الوزير على أن العملية القادمة ال يمكن هجمات جديدة 
 منعها.

األسباب المنطقية لعدم قدرة العدو الصهيوني على منع هذه العمليات أن اإلرادة نحو تنفيذها فردية ال 
األمن  الفرد صعبة جدا، وبناء على ذلك ال يمكن ألجهزة اختراقيمكن ضبطها معلوماتيًا، فعملية 
 الصهيونية التنبؤ بوقت وقوعها.

بين األحزاب الصهيونية، فاجتهد كل حزب منهم أن  االنتخاباتوبمجرد وقوع العملية، اشتعل بازار 
 يدين العملية، وأن يطالب بأقسى الردود على المنفذين.

ين الذي تنوعت اإلجراءات التي طالبت بها األحزاب الصهيونية فما بين المطالبة بإعدام المنفذ
يطالب به ليبرمان، إلى الهجوم على الرئيس عباس، والمطالبة بسحب الجنسية من المنفذين 

 القادمة. االنتخاباتوأهاليهم، تراوح التطرف الصهيوني لكسب تأييد الصهاينة في 
بهذا التعامل الذي يعكس العنجهية الصهيونية والتطرف في التعامل مع أهل القدس والمقدسات، 

ر اقتحام المسجد األقصى، واإلعالن الدائم عن نية صهيونية لبناء الهيكل، واضطهاد واستمرا
المقدسيين وهدم بيوتهم وتهجيرهم، يرى محلل موقع "المجد األمني" أن العمليات ستتزايد في الفترة 

 القادمة، وستكون أكثر كثافة وتركيزًا.
بالعملية وأكدت على حق الشعب الفلسطيني  المقاومة الفلسطينية وعلى لسان الناطقين باسمها أشادت

في مقاومة اإلرهاب الصهيوني واصفة العملية التي نفذها المواطن المقدسي محمد الساليمة بأنها 
 "عمل بطولي".
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جميع األطراف المتابعة للواقع في األراضي المحتلة، سواء األطراف الفلسطينية أوالصهيونية ترى أن 
 المزيد من العمليات. انتظارمواجهة وبذلك يمكن القول بأن القدس في األمور مرشحة للتصعيد وال

 01/3/5102األمني، المجد 
 
 القائمة المشتركةدعم تعتمد على يرأسها "المعسكر الصهيوني" قد  حكومةبكحلون: لن أشارك  

سها أعلن رئيس حزب "كلنا"، موشيه كحلون، أنه لن ينضم إلى حكومة يرأ: برهوم جرايسي -الناصرة 
، 40"المعســكر الصــهيوني"، فــي حــال حصــلت علــى دعــم خــارجي مــن القائمــة المشــتركة لفلســطينيي 

لمنع تشكيل حكومة الليكود. إال أن كحلـون كـان قـد سـارع إلـى التأكيـد علـى هويتـه اليمينيـة المتشـددة، 
، وهـذه ليسـت من خالل رؤيته لحل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، إذ قال إنه ال توجد قيادة فلسـطينية

 مرحلة باإلمكان التوصل فيها إلى حل، وهذا يتطابق مع توجهات الليكود.
 01/3/5102الغد، عّمان، 

 
 االنتخابية تحت شعار "صوت الشرقيين للشرقيين" حملتهحزب "شاس" يطلق  

، أطلقت حركة "شـاس" الدينيـة المتزمتـة )الحريـديم( لليهـود الشـرقيين، أمـس: برهوم جرايسي -الناصرة 
حملتهـا الدعائيــة لالنتخابــات المقبلــة، التـي كانــت تحــت شــعار "صـوت الشــرقيين للشــرقيين"، فــي إشــارة 
واضــحة لبــروز الطائفيــة فــي اللعبــة االنتخابيــة، فــي الوقــت ذاتــه تصــاعدت المواجهــات بــين األحــزاب 

زيـد مـن شـرذمة ، في إشارة واضـحة إلـى اسـتعار المعركـة االنتخابيـة، التـي سـتنتهي بنتـائج تاإلسرائيلية
 الحلبة البرلمانية وتعقيداتها في المرحلة المقبلة.

لــم تــبطن حركــة "شــاس" فــي أي وقــت طابعهــا الطــائفي، كممثــل لليهــود الشــرقيين المتــدينين، كمــا أن  
قائمة "الحريديم" األخرى، "يهدوت هتوراة" لم تخف طابعها الطائفي لليهود األشكناز )الغـربيين( إال أن 

ذ بدء الحملة االنتخابية، على إثـارة الكثيـر مـن ملفـات التمييـز ضـد اليهـود الشـرقيين، شاس، عملت من
حتى جاء شعارها األخير، الذي هو محاولة جديدة للحركـة السـتعادة بعـض مـن قوتهـا البرلمانيـة التـي 

 4إلـى  3خسرتها في اسـتطالعات الـرأي بسـبب االنشـقاق الـذي حصـل فـي الحركـة، وقـد يفقـدها نحـو 
 التي حصلت عليها في االنتخابات السابقة. 00من مقاعدها الـ مقاعد

 01/3/5102الغد، عّمان، 
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 "المعسكر الصهيوني" يطلق حملة دعائية ضّد لبيد  
شــنت قائمــة "المعســكر الصــهيوني"، التحالفيــة، لحزبــي "العمــل" و"الحركــة" : برهــوم جرايســي -الناصــرة 

ســة يــائير لبيــد، تحــت شــعار "كــل صــوت للبيــد يعنــي حملــة دعائيــة ضــد حــزب "يوجــد مســتقبل"، برئا
صــوت لنتنيــاهو"، بهــدف جــذب كميـــات أصــوات أكثــر مــن معســـكر مــا يســمى بـــ"الوسط"، إذ إن لبيـــد 

 ينتعش نوعا ما في استطالعات األسابيع الثالثة األخيرة.
 01/3/5102الغد، عّمان، 

 
 تسوية السياسية مع الفلسطينيينبشأن ال مزدوجا   نتنياهو يعتمد خطابا  "كتلة السالم اآلن":  

 رئيس الوزراء يرى المتحدث باسم "كتلة السالم اآلن" آدم كلير أن: محمد محسن وتد -القدس 
نتنياهو يعتمد خطابا مزدوجا بشأن التسوية السياسية مع الفلسطينيين، إذ يراوغ على مستوى بنيامين 

ل يؤكد لمعسكر اليمين رفضه حل الدولتين وأي المجتمع الدولي ويبدي ليونة بالمواقف، ولكنه بالمقاب
 انسحاب من األراضي الفلسطينية.

وأوضح كلير للجزيرة نت أن نتنياهو اختار مواجهة هذا الخطاب المزدوج باالستعانة بقيادات 
محسوبة على معسكر اليمين للتأثير على الرأي العام اإلسرائيلي ومخاطبته، وهي التي نفت ما نسب 

شأن تعهده بتقديم تنازالت للرئيس محمود عباس بتسوية سياسية تستند إلى القرارات  لنتنياهو في
 يونيو/حزيران مع إعادة ترسيم الحدود والقبول بتقسيم القدس. 4الدولية واالنسحاب إلى حدود 

 9/3/5102، الجزيرة نت، الدوحة
 
 تنياهو السياسي"وثيقة التنازالت" والمظاهرات تهددان مستقبل نالصحف اإلسرائيلية:  

تناولــــت صــــحف إســــرائيل بقــــراءة متباينــــة مــــا نشــــرته صــــحيفة يــــديعوت : عــــوض الرجــــوب -الخليــــل 
أحرونـــوت حـــول مـــا ســـمتها "وثيقـــة التنـــازالت" التـــي قـــدمها رئـــيس الـــوزراء اإلســـرائيلي بنيـــامين نتنيـــاهو 

انتخابـات  ، كمـا تناولـت السـباق نحـو5103للرئيس الفلسطيني محمود عباس خالل المفاوضات عام 
الكنيســــت، حيــــث ألقــــى العــــدوان األخيــــر علــــى غــــزة بظاللــــه علــــى الــــراغبين بتــــولي وزارة الــــدفاع بعــــد 

 االنتخابات.
وتحــدثت صـــحيفة معــاريف عـــن العاصــفة بالســـاحة السياســية التـــي خلفهــا نشـــر الوثيقــة التـــي "تكشـــف 

 نيين بواليته السابقة".سلسلة من التنازالت المفاجئة التي كان نتنياهو مستعدا لتقديمها للفلسطي
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وصفت بأنها "اقتراح لوثيقة مبادئ حول الوضع  5103وتضيف الصحيفة أن الوثيقة التي كتبت عام 
الدائم"، وتوثق أهم نقاط المفاوضات السرية التي دارت بين إسحق مولخو ممثل نتنياهو، وحسين آغـا 

 ممثل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
رئيس حزب البيت اليهود نفتالي بينيت تأكيده صحة الوثيقة، ويقـول إن "نتنيـاهو وتنسب معاريف إلى 

مــع  76تعــرض لضــغط شــديد مــن اإلدارة األميركيــة، وتقــدم بعــرض ألبــو مــازن أساســه عــودة لخطــوط 
تبـادل لألراضـي، وتأجيـل موضــوع القـدس والالجئـين، وعــدم إزالـة المسـتوطنات اليهوديــة بـل نقلهـا إلــى 

وفي الصحيفة ذاتها كتب بن كسـبيت معلقـا  طينية أو اإلخالء الطوعي مع التعويضات".السيادة الفلس
على الوثيقة أن القاسم المشترك بـين تصـرفات نتنيـاهو هـو الكـذب علـى مـن يتفـاوض معهـم ويعطـيهم 

 الوعود.
مــن جهتــه، هــاجم كاشـــف الوثيقــة نــاحوم برنيـــاع فــي افتتاحيــة يـــديعوت أحرونــوت نتنيــاهو علـــى رده، 

فا إياه بأنـه كـان "مفزوعـا، ومصـابا بخطيئـة انعـدام الحقيقـة"، ومؤكـدا أن المفاوضـات السـرية بـين واص
 مولخو وآغا جرت في لندن على فترة والية الحكومة السابقة.

بــدورها، دافعــت صــحيفة إســرائيل اليــوم المقربــة مــن رئــيس الحكومــة عــن موقــف نتنيــاهو، نافيــة وجــود 
أن الوثيقــــة كانــــت  -الـــذي أشــــرف علــــى المفاوضـــات-دنــــيس روس  وثيقـــة أو تنــــازالت. ونســـبت إلــــى

مشــروعا تمــت مناقشــته مــع مولخــو لعرضــها علــى الفلســطينيين مــن أجــل تحريــك المفاوضــات، وكــان 
وتضيف أن روس هو الذي صاغ الوثيقة، وقال للصحيفة إن نتنياهو لم يوافق  يحق للطرفين رفضها.

 وتقسيم القدس وحق العودة. 0176على حدود 
أبــــرزت صــــحيفة هــــهرتس خبــــر تظــــاهر عشــــرات آالف  -لكنــــه يتعلــــق بنتنيــــاهو-فــــي شــــأن مختلــــف و 

اإلسرائيليين في تل أبيب الليلة الماضية للمطالبة برحيله، موضحة أن قيادات عسكرية وأمنية شاركت 
ووفـــق الصـــحيفة، فـــإن كلمـــات المتظـــاهرين ركـــزت أساســـا علـــى مواضـــيع األمـــن، فـــي  فـــي التظـــاهرة.

تقويض الحملة االنتخابية لنتنياهو التي تركز على إنجازاتـه فـي الحـرب ضـد النـووي اإليرانـي محاولة ل
 وحركة حماس.

 9/3/5102، الجزيرة نت، الدوحة
 
 ترجيح بقاء نتنياهو رئيسا  للحكومة!تقرير:  

وجه خصوم حزب الليكود الحاكم وزعيمه رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ضربات 
ة لكليهما، إلى جانب تقريري مراقب الدولة حول مصروفات منازل رئيس الحكومة وأزمة السكن موجع
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واللذين سببا حرجا سياسيا له، وذلك في أوج معركة انتخابات الكنيست التي ستجري يوم الثالثاء من 
 األسبوع المقبل.

نتنياهو عن الحكم،  ورغم مشاركة نحو أربعين ألفا في مظاهرة جرت في تل أبيب، وطالبت برحيل
مساء أول من أمس السبت، وخطاب رئيس الموساد السابق مئير داغان في المظاهرة، الذي قال، 
وهو يذرف دموعا، إنه خائف على "الحلم الصهيوني" في حال عدم حل الصراع مع الفلسطينيين، إال 

نشر صحيفة "يديعوت أن الضربة الموجعة الحقيقية التي ُوجهت لليكود ونتنياهو شخصيا، كانت ب
أحرونوت"، بقلم كبير محلليها ناحوم برنياع، تقريرًا حول مسودة اتفاق سالم توصل إليه مبعوث 
نتنياهو الخاص، يتسحاق مولخو، واألكاديمي اللبناني حسين آغا، كمبعوث خاص للرئيس 

 .5103الفلسطيني، محمود عباس )أبو مازن(، في آب العام 
بنود حل دائم للصراع، أبرزها قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة في الضفة  ونصت مسودة االتفاق على

الغربية وقطاع غزة، أو بحسب النص "في المناطق التي كانت خاضعة للسيطرة المصرية واألردنية 
، واالنسحاب من مناطق في 0:0"، مع تبادل أراض بنسبة 0176قبل الرابع من حزيران العام 

وطنات وأن المستوطنين الذين يرغبون في البقاء مكانهم يتعين عليهم العيش الضفة توجد فيها مست
 في الدولة الفلسطينية ووفقًا لقوانينها.

وجاءت صياغة البنود المتعلقة بالقدس المحتلة ضبابية، لكنها توحي بوجود حق للفلسطينيين في 
البنود المتعلقة بقضية الالجئين المدينة، شريطة أال تتم "إعادة تقسيم القدس مجددا". كذلك لم تكن 

 واضحة، لكن بدا أن الجانب اإلسرائيلي يوافق على "حل عادل" لهذه القضية.
 

 وتجدر اإلشارة هنا إلى ثالثة أمور:
األول هو أن نتنياهو لم يعبر أبدا عن استعداده لقبول حل كهذا، بل على العكس تماما، فقد وضع 

المصالح األمنية اإلسرائيلية، منذ عودته إلى الحكم في العام  عراقيل أمام بحث أي قضية، باستثناء
 ، إضافة إلى شرط االعتراف بالدولة اليهودية.5111

واألمر الثاني هو أن الخالف بين نتنياهو و"يديعوت أحرونوت" وصل إلى ذروته في اآلونة األخيرة 
في مهاجمة ناشر الصحيفة، نوني وأصبح خالفا علنيا، ولم يتردد نتنياهو في أكثر من مناسبة مؤخرا 

موزيس. واندلع هذا الخالف في أعقاب صدور صحيفة "يسرائيل هيوم )إسرائيل اليوم(، التي تأسست 
 خصيصا من أجل دعم نتنياهو.

واألمر الثالث هو أن النشر عن مسودة االتفاق هذه يأتي بعد أيام من خطاب نتنياهو في الكونغرس 
أغلبية بين اإلسرائيليين باستياء كونه يسيء إلى أحد أهم المقدسات األميركي، الذي نظرت إليه 
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مع الواليات المتحدة. ورغم أن استطالعات الرأي  االستراتيجيالسياسية اإلسرائيلية وهو التحالف 
التي ُنشرت بعد هذا الخطاب أظهرت ازدياد قوة حزب الليكود بما بين مقعد أو اثنين في الكنيست، 

ة جاءت على حساب أحزاب يمينية أخرى، إذ أن االستطالعات تؤكد أن تحرك لكن هذه الزياد
اليسار وليس بين الكتلتين، بمعنى أن الناخب يصوت  –الناخبين يجري داخل كتلتي اليمين والوسط 

 اليسار والعكس صحيح. –لهذا الحزب اليميني أو ذاك وليس لحزب من كتلة أحزاب الوسط 
 
 التنازالت ال صلة لها بالواقع"نتنياهو: "االنسحابات و  

رد نتنياهو على مسودة االتفاق التي نشرتها "يديعوت" بأن هذه كانت مسودة اتفاق طرحتها اإلدارة 
األميركية وأنه لم يوافق عليها أبدا. وعلى خلفية تخوفه من خسارة أصوات في االنتخابات الوشيكة 

ب "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، ورئيس لصالح أحزاب يمينية، خاصة في أعقاب هجوم رئيس حز 
حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، ضده في أعقاب النشر، أعلن نتنياهو، مساء أمس، عن 
تنكره لخطاب بار إيالن، الذي عبر فيه عن موافقته على "إقامة دولة فلسطينية منزوعة السالح 

 وتعترف بالدولة اليهودية". 
من الليكود تسيبي حوطوفيللي قد صرحت يوم الجمعة الماضي، بأن "رئيس وكانت عضو الكنيست 

الحكومة بنيامين نتنياهو أعلن للجمهور أن خطاب بار إيالن الغ، وكل سيرة نتنياهو السياسية هي 
 نضال ضد قيام دولة فلسطينية".

شخصي وليس وعقبت مصادر في الليكود، صباح أمس، بالقول إن أقوال حوطوفيللي تمثل موقفها ال
موقف الليكود. لكن في أعقاب توجه وسائل إعالم ومطالبة الليكود بالتوضيح رسميا ما إذا كان 
نتنياهو متمسكا بتصريحاته في خطاب بار إيالن، أصدر الحزب بيانا مقتضبا جاء فيه أن "نتنياهو 

ر عليها قال إنه في الوضع الحاصل في الشرق األوسط، فإن أي منطقة سيتم إخالؤها سيسيط
اإلسالم المتطرف والمنظمات اإلرهابية المدعومة من إيران. ولذلك لن تكون هناك أي انسحابات وأي 

 تنازالت، وببساطة ال صلة لهذا األمر بالواقع".        
من جانبه، اعتبر رئيس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي السابق والمقرب من نتنياهو، يعقوب 

ميركية هي التي سربت وثيقة مسودة االتفاق التي نشرتها "يديعوت". وقال عميدرور، أن اإلدارة األ
لموقع "والال" االلكتروني، أمس، إنه "ال شك في أن هذا التسريب يمس بصورة متطرفة بالقدرة على 
ذا كان التسريب قد وصل من واشنطن فعال مثلما تم  إجراء مفاوضات جدية في المستقبل. وا 

 أن المؤسسة األميركية قابلة للتسرب بشكل مطلق".االدعاء، فإنه يتضح 
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وأضاف عميدرور أنه "ليس مهما من سيكون رئيس الحكومة المقبل، بنيامين نتنياهو أو إسحاق 
على سرية المفاوضات بعد تسريب من هذا  %011هرتسوغ، فإنه لن يتمكن من االعتماد بنسبة 

الذين سيتساءلون: إذا وافقنا على أفكار متنوعة، النوع. وينطبق هذا األمر على الفلسطينيين أيضا، 
هل سنقرأ عن ذلك في الصحيفة؟ إن الضرر عندنا هو سياسي فقط، لكن في الجانب الفلسطيني قد 
يكلف أمرا كهذا حياة بشر. ومن سرب هذا ألحق ضررا غير عادي بالعملية السياسية، ألن الجانبين 

 يركية بعد اآلن".لن يتمكنا من االعتماد على المؤسسة األم
فلسطينية،  -وكرر عميدرور أقوال نتنياهو بأن هذه الوثيقة ليست مسودة تفاهمات رسمية إسرائيلية 

بداء تحفظات على  نما هي "محاولة لبلورة وثيقة أميركية تسمح للجانبين بإجراء مفاوضات وا  وا 
 أساسها".   

 
 اتهام جهات خارجية بالتدخل في االنتخابات

هو أن ثمة تحالفا تشكل ضده من داخل إسرائيل وخارجها، وأن هذا التحالف ينفق عشرات اعتبر نتنيا
ماليين الشواكل، من أجل إحضار المواطنين العرب إلى صناديق االقتراع، من أجل التصويت ضده 

سقاط حكم حزب الليكود.  وا 
ماضي، إنه "يوجد تحالف وقال نتنياهو في مقابلة معه نشرتها صحيفة "يسرائيل هيوم"، يوم الجمعة ال

 تحركه جهات خفية ومكشوفة، وهدفها إسقاط الليكود عن الحكم وتشكيل حكومة يسار مكانه".
ووصف نتنياهو الوضع وكأن هناك مؤامرة كبرى ضده: "أتحدث عن قوى كبيرة جدا، وعن جمع 

يق أمرين: عشرات ماليين الشواكل من خارج البالد، وهناك مستشارون وجهات أخرى، من أجل تحق
التسبب بحضور أعداد كبيرة للغاية من مصوتي اليسار إلى صناديق االقتراع، والتسبب بامتثال 
مكثف لعرب إسرائيل في صناديق االقتراع". وتابع أن "الحديث يدور عن جمعيات يتم تمويلها جيدا 

 بات".   نائبًا وحسم نتيجة االنتخا 07وأن يكون بإمكانها إيصال عدد النواب العرب إلى 
وهاجم نتنياهو ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نوني موزيس، وقال إنه يعمل من أجل اإلطاحة 
به. وقال إنه "يوجد هنا إعالم مركز وموجه ومنهجي يديره نوني موزيس وفي نيته تغيير حكم 

ات الليكود، وبضمن ذلك ممارسة ضغوط على مراقب الدولة من أجل إصدار تقارير قبل االنتخاب
 بأسابيع قليلة". 

ويشار إلى أن جميع استطالعات الرأي التي نشرت مؤخرا، أظهرت أن حزب الليكود ال ينجح في أن 
يكون أكبر قوة سياسية في انتخابات الكنيست المقبلة، إضافة إلى تراجع قوة كتلة أحزاب اليمين 

 والحريديم.
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ة المقبلة، سيكون مضطرا إلى ضم ويرى محللون أن نتنياهو، في حال تكليفه بتشكيل الحكوم
"المعسكر الصهيوني" إلى حكومته. لكن في المقابل، فإن "المعسكر الصهيوني" سيواجه صعوبة في 
تشكيل الحكومة المقبلة، ألنه لن يوافق على االعتماد على القائمة العربية المشتركة من جهة، وألن 

حكومة برئاسة "المعسكر الصهيوني" من جهة كتلة اليمين والحريديم لن توافق على االنضمام إلى 
أخرى. وما يرجح استبعاد إمكانية تشكيل "المعسكر الصهيوني" للحكومة المقبلة هو رفض أحزاب 
الحريديم الدخول في ائتالف حكومي يشارك فيه حزب "يش عتيد" )يوجد مستقبل( برئاسة يائير لبيد، 

 اليتها.الذي منع ضم الحريديم إلى الحكومة المنتهية و 
 

 أسلوب نبوءات نتنياهو السوداء
من اإلسرائيليين يرون بنتنياهو الشخص  %42رغم أن استطالعات الرأي األخيرة تبين أن حوالي 

األنسب لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، إال أن األجواء العامة ضده، وخاصة في وسائل اإلعالم التي 
تصريحات بدون رصيد، وبضمن ذلك تصريحاته تركز على خدعه السياسية وتصوره بأنه يطلق ال

 ضد إيران.
في هذا السياق، كتب المحلل السياسي في القناة العاشرة للتلفزيون اإلسرائيلي، رفيف دروكر، في 

 مقاله األسبوعي في صحيفة "ههرتس"، أمس، ما يلي:
تلك إيران قال نتنياهو في الكنيست إنه في غضون ثالث إلى خمس سنوات ستم 0115في العام  -

، نشر مقاال في "يديعوت" توقع فيه بأن إيران ستمتلك قنبلة نووية حتى 0113قنبلة نووية. وفي العام 
 ، وأن هذا هو التهديد األكبر على إسرائيل.0111العام 

، ألقى نتنياهو الذي كان رئيس حكومة جديدًا خطابا في الكونغرس 0117في تموز العام  -
 لقنبلة اإليرانية وقال إن إيران تقترب من هذه الغاية بسرعة مقلقة.األميركي، حذر فيه من ا

، تحدث "المواطن القلق" نتنياهو أمام الكونغرس، وشجع أعضاءه على تأييد 5115في أيلول العام  -
شن حرب ضد العراق، وادعى أنه "ما من شك" في أن صدام حسين يقترب من صنع قنبلة ذرية وأن 

بخطى سريعة جدا وأن لديه أجهزة طرد مركزي بحجم "ماكينة غسيل". وأشار  برنامجه النووي يتقدم
 دروكر إلى أنه لم يكن لدى صدام حسين برنامج نووي.

نتنياهو ادعى أن لدى صدام حسين أسلحة بيولوجية وكيميائية "ولم يكن لديه سالح كهذا"، كما  -
هذا السالح سيطلق باتجاه إسرائيل، وكرر  أنه حذر من أنه عندما تهاجم الواليات المتحدة العراق فإن

 هذا األمر في رسالة سرية بعث بها إلى رئيس حكومة إسرائيل حينذاك، أريئيل شارون.
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نتنياهو توقع في حديثه للكونغرس أن إسقاط صدام حسين سيؤثر على المنطقة كلها وربما سيؤدي  -
 إلى سقوط النظام في إيران ونظام ليبيا أيضا.

يران هو  5103الثاني العام في تشرين - ادعى نتنياهو أن االتفاق األولي بين الدول الكبرى وا 
"صفقة القرن" بالنسبة لألخيرة وتنبأ بأن نظام العقوبات سينهار، لكن تبين أن إسرائيل نفسها اعترفت 

 أن هذا لم يحدث وأن إيران التزمت باالتفاق خالفا ألقوال نتنياهو.
، بعد دخول الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات إلى المستشفى، "تنبأ 5114 في تشرين الثاني العام -

نتنياهو في محادثة مع صحافيين أن خليفته لن يأتي من أوساط القيادة الفلسطينية المعروفة. وفي 
توقع أنه في حال تنفيذ خطة االنفصال عن غزة من دون إجراء استفتاء شعبي  5114نهاية العام 

 حربا أهلية".   "فإن النتيجة ستكون 
نتنياهو أجرى مفاوضات مع الرئيس السوري السابق حافظ األسد حول انسحاب من مرتفعات  -

الجوالن. وقال، عندما كان رئيسا للمعارضة، في محادثة مع الصحافي دروكر، بعد أن أصبح بشار 
 األسد رئيسا، إنه لو كان )نتنياهو( في الحكم لبدأ مفاوضات معه.

ياهو تتدحرج إلى االدعاء الساحق التالي: كل سنتمتر انسحبت إسرائيل منه، في جنوب تحذيرات نتن-
لبنان أو في قطاع غزة، امتأل بمندوبي إيران. االستنتاج هو أنه يحظر إخالء مناطق. هل حذر 

 نتنياهو من ذلك فعال في الماضي؟
وب لبنان، وعندما كان شهور من انسحاب إسرائيل من جن 3، أي قبل 5111لكن في شباط العام  -

ال يزال رئيسا للحكومة، قال نتنياهو لدروكر إن "المؤسسة األمنية ال تسمح لي بانسحاب أحادي 
 الجانب من لبنان".

صوت نتنياهو إلى جانب خطة االنفصال عن غزة. وقال من على  5114في تشرين األول العام  -
بية، ولكنها قد تنتهي بإطالق صواريخ على منصة الكنيست إنه ربما تنتهي هذه الخطة بصورة إيجا

أشكلون. وفي نهاية األمر صوت إلى جانب الخطة. وقبل أسبوع واحد فقط من تنفيذ الخطة استقال 
 من الحكومة.

وخلص دروكر إلى أن "التناقض الكبير في االنتخابات الحالية هو أن نتنياهو يلوح بسجله السياسي 
وهو يفعل كل شيء من أجل أال يتحدث عن االقتصاد األمني، وهو سجل بائس وخطير،  –

 والمجتمع، بينما في هذه المواضيع بالذات حقق عدة إنجازات".  

 9/3/5102، المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية )مدار(
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 التعاون العسكري بين تركيا وقطر  إعالن اتفاقمن  إسرائيليقلق  
من إعالن اتفاق التعاون العسكري بين تركيا وقطر،  عبرت أوساط عسكرية صهيونية عن قلقها

تضمن تبادل خبرات التدريب العملياتي، وتطوير الصناعات العسكرية، مشيرةً إلى أن  هذا االتفاق ي
جراء مناورات عسكرية  مع إمكانية تبادل نشر قوات مشتركة بين البلدين إذا اقتضت الحاجة، وا 

تركيا سبق لها أن عقدت العديد من التفاهمات  تت إلى أن  . ولفمشتركة، وتطوير آفاق التعاون
واالتفاقيات في مجاالت التعاون العسكري، والصناعات الدفاعية، والتدريب والتأهيل العسكري، مع 

الممكن أن تشهد األيام المقبلة توقيع مذكرات تفاهم  موضحًة أن ه منمعظم دول الخليج العربي، 
 الخليج األخرى.واتفاقيات مماثلة مع دول 

 7/3/5102، 3578 التقرير المعلوماتي
 
 : "البيت اليهودي" يفقد اإلحساس بالذنب وهو يشبه النازيةأديب إسرائيلي 

)القومي الديني( بالنازية،  شبه األديب اإلسرائيلي، يهوشع سوبول، حزب البيت اليهودي: 40عرب 
 وقال إنه يفقد اإلحساس بالذنب.

مساء أمس تعقيبا على العاصفة التي أثيرت حول خطاب  اإلسرائيليةاعة سوبول الذي تحدث لإلذ
الرسام اإلسرائيلي يائير غاربوز في المظاهرة التي نظمت السبت الماضي في تل أبيب للمطالبة 
برحيل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تطرق إلى الحملة الدعائية لحزب البيت اليهودي 'نتوقف عن 

 ."النازيين أيضا فقدوا اإلحساس بالذنب"ن االعتذار' وقال إ
وأضاف سوبول قائال: 'بينيت يعلن أنه يبطل الشعور بالذنب من اآلن فصاعدا في المجتمع 

حينما فاز حزب  0133اإلسرائيلي، وهو ليس األول الذي يعلن عن إبطال الشعور بالذنب. في عام 
التي سنها هو قانون 'عدم الشعو بالذنب عن  لمانيا، من القوانين األولىأقومي اشتراكي بالحكم في 

 نتائج الحرب العالمية األولى'.
وتابع: 'اليمين ال يحتمل النقد ألن ضميره موبوء، ألنه يشعر بأنه أدخل إسرائيل إلى وحل فظيع، 

 يشعر بأنه مذنب وال يستطيع تحمل هذا الذنب'.
 01/3/5102، 48عرب 
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 واألسرى يعلقون خطواتهم التصعيدية  ..السجونبوادر انفراج األزمة في  
التوصل  وذلك بعدتعليق خطواتهم التصعيدية المقررة اليوم الثالثاء،  أمسقرر األسرى مساء  :رام هللا

 التفاق مبدئي مع مصلحة السجون اإلسرائيلية.
، أن هناك مؤشرات على وجود بوادر انفراج في األزمة الحالية أمساألسير أكد مساء  وكان نادي

داخل سجون االحتالل  قد تؤدي إلى تعليق الخطوات التي ينوي األسرى القيام بها اليوم. وأوضح 
النادي أن بوادر االنفراج جاءت عقب الحوار الدائم والذي يجري بين قيادة األسرى وقائد مصلحة 

 سجون االحتالل في المنطقة الجنوبية آشير شريكي.
ات القمع التابعة لمصلحة سجون االحتالل )النحشون( من جهة ثانية، قال نادي األسير إن قو 

، على عدد من األسرى الموقوفين والقابعين في غرف انتظار سجن "عوفر" مستخدمة أمساعتدت، 
الكالب البوليسية. وأضاف النادي، في بيان صحفي، أن األسرى كان قد جرى نقلهم من سجن 

 .أمس"ريمون" إلى محكمة االحتالل في "عوفر" 
01/3/5102، ياة الجديدة، رام هللاالح  

 
 يهدده الموت فلسطينيأسير  

قدم محامي هيئة شؤون األسرى والمحررين خالد األعرج أمس طلبًا مستعجاًل إلى النيابة : رام هللا
عامًا( الذي أصبحت حياته مهددة  30العسكرية اإلسرائيلية لإلفراج عن األسير إبراهيم الجمال )

 األخيرة الرؤية والنطق والسمع. بعدما فقد في األيام
وقال المحامي أن األسير الجمال، وهو من مخيم العروب جنوب الضفة الغربية وأب لستة أطفال، 

 معرض لموت فجائي، مشيرًا إلى أن وضعه الصحي بالغ الخطورة.
وية. أيلول )سبتمبر( العام الماضي وهو يعاني من مرض سحايا األغشية الدم 06واعتقل إبراهيم في 

 وقال المحامي أن السلطات لم تقدم لألسير العالج الالزم على رغم معرفة األطباء بمرضه.
وحمل رئيس هيئة شؤون األسرى الوزير عيسى قراقع مصلحة السجون اإلسرائيلية المسؤولية عن 
 حياة األسير الجمال، موضحًا أنه نقل إلى المستشفى مرات عدة وأعيد إلى السجن على رغم خطورة

 حالته وحاجته إلى عناية طبية خاصة.
وقال قراقع أن مرض السحايا أصاب الجهاز العصبي لألسير إبراهيم، ما أفقده الوعي وسبب له شلاًل 

 في أعضاء حواسه كافة.
أنه وجده أشبه بجثة متحركة. « إيشل»وقال محامي نادي األسير الذي زار األسير الجمال في سجن 

الجمال سقط أرضًا أثناء قيام  إن األسيرونقل عن ممثل األسرى في السجن معمر شحرور قوله 
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وبعد أن نقل إلى عيادة السجن »السجانين بعّد األسرى، وأن رأسه ارتطم بطرف السرير. وأضاف: 
باألسرى لتلبية احتياجاته  إنه يستعين، وقال «اتضح أنه فقد النطق والبصر، وبعد أيام فقد السمع

 «.كافة
01/3/5102، الحياة، لندن  

 
  في مدن الضفة يعيثون فسادا   نمستوطنوالو يهدم منزال  في طولكرم االحتالل  

لى المواطنين وأمالكهم شنت قوات االحتالل ومستوطنوه عدة هجمات واعتداءات ع :وفا –محافظات
الضفة المحتلة، وتراوحت هذه االعتداءات بين عمليات اعتقال واعتداءات على المزارعين  أرجاءفي 

طالقوهدم منازل والقيام بتدريبات عسكرية في محيط المدارس  أراضوتجريف  أشجارهموقطع   وا 
 الغاز على طلبتها. 

كمة االستئناف في رام هللا كفاح الشولي في منزل قاضي مح أمسفقد هدمت قوات االحتالل فجر 
قرية الجاروشية شمال طولكرم بحجة عدم حصوله على ترخيص وقربه من جدار الفصل العنصري. 
وقال صاحب المنزل كفاح الشولي لـ"الحياة الجديدة" انه فوجت بقوات كبيرة من جيش االحتالل تداهم 

ل هدمه. والمنزل مكون من طابقين ومقام على منزله فجرا وشرعت بهدم األسوار المحيطة به قب
من قبل سلطات االحتالل بوقف البناء منذ  إخطارامترا. وقال الشولي انه تلقى  051مساحة تبلغ 

بهدم المنزل بالكامل دون سابق  أمستقوم سلطات االحتالل فجر  أنعامين والتزم بهذا القرار قبل 
ن صدمتها من قيام سلطات االحتالل بهدم منزلها . وعبرت صاحبة المنزل غدير الشولي عإنذار

حلم العمر بسكن هذا المنزل نسفته جرافات االحتالل بثوان معدودة خالل  أنمؤكدة  إنذاردون سابق 
 ساعات وقالت "حسبنا هللا ونعم الوكيل ". 

هم عددا من المزارعين في قرية بورين خالل حراثت أمسوفي محافظة نابلس، هاجم مستوطنون ظهر 
ألراضيهم وطردوهم منها تحت تهديد السالح. ودارت مواجهات في المنطقة بين أهالي القرية 

عدد من المواطنين  إصابةما أدى إلى  لحمايتهموالمستوطنين وجنود االحتالل الذي جاءوا 
 باالختناق.

01/3/5102، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 شجرة زيتون شرق نابلس 300االحتالل يدمر  
شجرة زيتون في قرية  311اقتلعت جرافات االحتالل صباح أمس  :كامل إبراهيم -دس ا لمحتلة الق

السماح  اإلسرائيليساعة من مطالبة االرتباط الفلسطيني نظيره  40سالم شرق نابلس وذلك بعد 
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شجرة زيتون بالقرب من البؤرة  وأربعين أربعةبحراثتها. كما اقتلع مستوطنون أمس،  لألهالي
 الواقعة شمال غرب بورين جنوب مدينة نابلس.« عرويتسي»تيطانية االس

شجرة  44عددا من المستوطنين قاموا باقتالع  إنوقال لؤي السعدي مدير االرتباط المدني بنابلس 
 زيتون مثمرة وكبيرة، تعود ملكيتها للمواطن احمد عبد الفتاح فالح خليفة من قرية بورين.

 .األشجارفاجأوا عند توجههم ألراضيهم باقتالع المواطنين ت أنوأكد السعدي 
وهاجم مستوطنون مسلحون أمس المضارب البدوية قرب قرية الطيبة شرق مدينة رام هللا وسط الضفة 

 الغربية المحتلة، وقتلوا وسرقوا أغناما وتسببوا بحاالت هلع للسكان.
في مدينة أم « كيوبرس»عالم واقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي صباح أمس مكتب مركز قدسنا لإل

وقال شهود  الفحم بالداخل الفلسطيني المحتل وصادرت ملفات األرشيف والحواسيب التابعة للوكالة.
عنصًرا من القوات الخاصة اقتحموا المكتب في حي الباطن بمدينة أم الفحم،  21عيان إن نحو 

شرعوا بإجراء عمليات تفتيش وحاصر عدًدا منهم المكتب من جميع الجهات، وآخرون داهموه، و 
  بداخله.

01/3/5102، الرأي، عّمان  
 
 الخضر أراضيدونم من  400تهدد  استيطانيةبدء عمليات تجريف  

زراعية  أراضضخمة بعمليات تجريف واسعة في  إسرائيليةباشرت جرافات : نجيب فراج-بيت لحم
دونم  411ة تستهدف نحو الجنوب من بيت لحم، وذلك في خطوة استيطاني إلىفي بلدة الخضر 

 زراعية في تلك المنطقة.
احمد صالح منسق لجنة االستيطان والجدار في بلدة الخضر في حديث لـ القدس دوت كوم  وأوضح

م حمدين" اللتان تبلغ أعمليات التجريف التي وصفها بالخطيرة تتم في تلتي "بطن المعصي" و " أن
جزءا من  وأصبحتا 5111ات البناء عليهما بدأت عام عملي أن إلىدونم، مشيرا  ألفمساحتهما نحو 

 تكون جزء من القدس الكبرى. أنمستوطنة افرات التي يخطط لها 
9/3/5102، القدس، القدس  

 
 لقائمة المنع من األسواق الفلسطينية إسرائيليةقرار بإضافة شركات  

 إصداربصدد  أنهاالعقابية"،  يةاإلسرائيل اإلجراءاتأكدت "اللجنة الوطنية العليا لمواجهة : رام هللا
 إلىعلى قائمة الممنوع دخول منتجاتها  إسرائيليةشركات  أسماءقرارات لتوسيع قائمة المنع بإضافة 

 األسواق الفلسطينية.
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اجتماع عقدته في رام هللا برئاسة محمود العالول عضو  إثر أمس أصدرتهوقالت اللجنة في بيان 
" أمام استمرار تنكر حكومة دولة االحتالل لحقوق شعبنا اللجنة:س اللجنة المركزية لحركة فتح رئي

صرارهاالمشروعة،  الشعب الفلسطيني، فان اللجنة تدرس اتخاذ قرارات جديدة،  أموالعلى قرصنة  وا 
 حكومة دولة االحتالل العقابية". إجراءاتكرد وطني شعبي مشروع على 

الوطنية الفلسطينية ذات العالقة، الستكمال  قامت بمخاطبة وزارات السلطة أنهاوأكدت اللجنة 
 المنع، ولضمان نجاح خطوات وقرارات اللجنة الوطنية العليا. إجراءات

01/3/5102، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 يوم المرأةفي يتظاهـرن  فلسطينياتعين الحلوة: مخيم  

يوم لتجديد النضال  إلىخيمات تحول يوم المرأة العالمي لدى المرأة الفلسطينية في الم: محمد صالح
ونـظـم االتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمراكـز  المصير". الفلسطيني من "اجل العودة وتقرير

والجمعيات النسوية العاملة في لبنان مسيرة في عين الحلوة تظاهرة تقدمتها رئيسة فرع االتحاد في 
ممثلي فصائل  إلى باإلضافةجمانة مرعي  إلنسانالبنان أمنة سليمان ورئيسة المعهـد العربي لحقوق 

 منظمة التحرير الفلسطينية.
، ورفعت األعالم الفلسطينية، وشعارات واالنقساموهتفت المشاركات خالل التظاهرة ضد االحتالل 

تدعـوا لرص الصفوف والتوحـد خلف الشرعية الفلسطينية. واختتمت المسيرة في مدافـن شـهـداء الثورة 
 فوضعن أكاليل الورد وقرأن الفاتحة. ية،الفلسطين
"إننا كنساء فلسطينيات نطالب الدولة اللبنانية بمنح  إلىفيها  أشارت " كلمةسليمان آمنةوالقت 

الفلسطينيين حقوقهم المدنية واإلنسانية واالجتماعية لتمكينهم من مواصلة نضالهم لحين تحقيق 
 العودة".

01/3/5102، السفير، بيروت  
 
 في انتخابات الكنيست االحتاللعنصرية  يواجهون" 48"فلسطينيو تقرير:  

الذين ظلوا على الهامش سياسيًا طوال ستة عقود مضت، بسبب  0140يأمل فلسطينيو : رويترز
االحتالل اإلسرائيلي لبلدهم، في كسب نفوذ سياسي أكبر بعد االنتخابات البرلمانية الُمقررة األسبوع 

 ب الفلسطينية األربع ألول مرة تحت شعار واحد.المقبل، إذ توحدت األحزا
وأظهرت استطالعات رأي أن "القائمة العربية الموحدة" قد تأتي في المرتبة الثالثة وربما تصبح قوة 

 كبيرة في ائتالف تشكيل الحكومة في كيان لم يفز فيه حزب واحد من قبل بغالبية برلمانية مطلقة.
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لعربية الموحدة" حنين زعبي، وهي أول إمرأة عربية فلسطينية ومن بين المرشحين على "القائمة ا
 تُنتخب عضوًا في الكنيست اإلسرائيلي.

وتقول زعبي: "يعني أوال داخل الكنيست نحن ال نمثل الدولة أمام شعبنا نحن نمثل شعبنا أمام الدولة. 
كدولة نحن نمثل مشروع وطني. نحن نتحدى مشروع عنصري صهيوني يعرف هذه الدولة فقط 

يهودية تعطي شرعية إلعطاء امتيازات لليهود على حساب الفلسطينيين. نحن أصحاب الوطن نحن 
 سكان أصليون. من هذا الَنَفس من هذا المنطلق ونحمل هذا المشروع بهذا نحن ندخل للكنسيت."
توطن وفي الفترة األخيرة، أثناء حضورها ندوة عن المرأة في السياسة، تعرضت زعبي لهجوم من مس

 إسرائيلي متطرف رشقها بعصير فواكه في وجهها.
ألف نسمة، وتقع على  40وفي مدينة أم الفحم وهي مدينة يقطنها فلسطينيون ويبلغ عدد سكانها نحو 

حدود القطاع الشمالي من الضفة الغربية المحتلة، ُعلمقت الفتات على امتداد الطريق الرئيسي الذي 
 تصويت لـ"القائمة العربية الموحدة".يصل إلى الجبال تدعو الناس لل

وُكتب على إحدى الالفتات "صوت واحد ضد العنصرية". وُكتب على أخرى "هم واحد .. صوت 
 واحد".

ولم تشارك األحزاب الفلسطينية قط في أي حكومة إسرائيلية ولم تسع لالشتراك. وليس من الُمرجح 
ُموحدة" قد يكون لها دور كبير بعد انتهاء أن يتغير هذا الوضع اآلن لكن "القائمة العربية ال

 االنتخابات.
في المئة، أي أقل من المتوسط على  26نسبة  5103في انتخابات العام  40وبلغ إقبال فلسطينيو 
 في المئة. 7670مستوى البالد البالغ 

ن في المئة من الناخبين الذين احتل واستوطن معظمهم أراضي فلسطي 02ويمثل الفلسطينيون نحو 
 مقعدًا. 00ما يعني أن بإمكانهم الحصول على  ،0176و 0140في العامين 

مقعدًا، ارتفاعًا من  02وُتظهر استطالعات الرأي أن "القائمة العربية" يمكن أن تفوز بما يصل إلى 
 مقعدًا يشغلها حاليًا أعضاء األحزاب العربية. 00

ن اإلسرائيليين في الكنيست سبيل إلحراز على أن العمل مع المشرعي 40لكن ال يتفق كل فلسطينيي 
 تقدم فيما يتعلق بقضية العرب.

ويقول رئيس "حركة أبناء البلد" محمد كناعنة، أن "الدخول إلى الكنيست هي قضية مبدئية سياسية 
 فيها تنازل مبدئي عن حقنا كأصحاب األرض واعتراف بشرعية االحتالل."

 01/3/5102السفير، بيروت، 
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 فلسطين المحتلةعاما شمالي  2300عمالت فضية وبرونزية تعود إلى العثور على  
عثر مستكشفو كهوف إسرائيليون على مخبأ من العمالت : األناضول-عبد الرؤوف ارناؤوط-القدس

 عاما، في مغارة شمالي إسرائيل. 5311الفضية والبرونزية النادرة تعود إلى 
ور على عدة قطع من الفضة والمجوهرات إلى جانب تم العث“وبحسب سلطة اآلثار اإلسرائيلية، فقد 

القطع النقدية من بينها خواتم وأقراط وأساور، كانت مخبأة على ما يبدوا داخل الكهف، جنبا إلى 
 ”.عاما 5311جنب مع قطعة قماش تعود إلى نحو 

د أخفيت في قد تكون هذه األشياء الثمينة ق“ويعتقد علماء اآلثار في سلطة اآلثار اإلسرائيلية أنه 
الكهف من قبل سكان محليين فروا إلى هناك خالل فترة االضطرابات الحكومية الناتجة عن وفاة 

 ، بحسب البيان.”اإلسكندر
يعتقد أنه تم اكتشاف تحف في المغارة تعود إلى العصر النحاسي “وأضافت سلطة اآلثار اإلسرائيلية: 

 3111عام، والفترة التوراتية قبل  2111قبل  عام، ومن الوقت المبكر للعصر البرونزي 7111قبل 
عام، كما تم أيضا اكتشاف العديد من األواني الفخارية في  5311عام والفترة الهلنستية قبل 

 ”.الكهف
9/3/5102، رأي اليوم، لندن  

 
 أزمة الكهرباء تتجدد في غزة للمرة الثانية خالل أسبوع بتوقف محطة التوليد 

سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة عن توقف محطة توليد أشرف الهور: أعلنت  -غزة
الكهرباء عن العمل بشكل كامل، بعد انتهاء منحة الوقود التي قدمتها تركيا مؤخرا، وذلك مع استمرار 
فرض السلطة الفلسطينية ضرائب على الوقود المورد لهذه المحطة، ما يعني عودة السكان ألزمة 

 ار للمرة الثانية خالل أسبوع.انقطاع شديدة للتي
وذكرت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في بيان لها أن استمرار فرض الضرائب على الوقود ال 
يمكنها من شرائه، خاصة بعد أن تم استهالك وقود المنحة التركية بالكامل خالل األيام األربعة 

 األخيرة.
من  %036ء الضرائب بالكامل عن الوقود التي تبلغ واعتبرت أن عدم االستجابة لموقفها الثابت بإلغا

هو السبب الرئيسي وراء التوقف المتكرر لمحطة الكهرباء بما يربك برامج التوزيع »سعره األصلي 
 «.ويتسبب في تعميق معاناة المواطنين

اء وأكدت استعدادها التام لشراء الوقود من خالل أموال التحصيل الشهرية لشركة التوزيع بشرط إلغ
بقائه على سعره األصلي فقط.  الضرائب بالكامل وا 
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االصطفاف الكامل مع «وكررت مناشدتها لكافة الجهات الرسمية واألهلية والشعبية والفصائل لـ
المطلب اإلنساني لشعبنا في قطاع غزة إللغاء الضرائب بالكامل عن وقود المحطة من قبل 

لى األبد، وتجنيب هذه القضية اإلن سانية المناكفات السياسية التي ال تخدم مصلحة الحكومة، وا 
 «.الشعب واحتياجاته األساسية

وهذه هي المرة الثانية التي تتوقف فيها محطة التوليد عن العمل خالل أسبوع، إذ توقفت قبل عدة 
أيام بعد انتهاء قيمة المنحة القطرية لشراء الوقود الالزم لتشغيلها، وذلك طول األشهر الثالثة 

 ية.الماض
01/3/5102، القدس العربي، لندن  

 
 بعد إعادة فتح معبر رفح من العالقين اآلالفمعاناة عشرات غزة:  

فاقت معاناة عشرات اآلالف من العالقين في الجانب الفلسطيني من معبر العودة  محمد الجمل:
دسوا الحدودي بمحافظة رفح، كل التوقعات، وسادت حالة من الغضب أواسط المسافرين، ممن تك

بأعداد غير مسبوقة خارج ساحات المعبر، بعيد أن أعيد فتحه ليومين، عقب إغالق استمر أكثر من 
 شهر ونصف الشهر.

واصطحب العديد من الراغبين في السفر حتى من لم ترد أسماؤهم في سجالت المسافرين حقائبهم، 
 بحقهم الطبيعي في السفر. وقرروا االستماتة أمام بوابات المعبر، من أجل الحصول على ما وصفوه

المواطن أحمد شكري، كان ممسكًا برزمة من جوازات السفر التي تخصه وزوجته وأبناءه، محاواًل 
تسليمها عبر إحدى النوافذ، غير أنه لم يستطع، فسارع إلى إخراج هاتفه النقال من جيبه، وحاول 

ب وجلس إلى جانب عائلته التي إجراء أكثر من مكالمة هاتفية، فلم ينجح في ذلك أيضًا، ثم ذه
افترشت األرض، وأخبر زوجته الحزينة، أن األمر صعب، وقد ال يتمكنون من السفر هذه المرة 

 أيضًا.
وأوضح شكري أن معاناته تتفاقم مع استمرار بقائه في قطاع غزة للشهر الرابع على التوالي، وعجزه 

 عن المغادرة إلى البلد التي يقيم فيها منذ عقود.
بين أنه كغيره من العالقين، لم يدع بابًا إال وطرقه، وها هو يجلس خارج المعبر على أمل أن تحدث و 

 معجزة تمكنه من السفر.
وليس بعيدًا عن شكري وعائلته، كانت بوابة المعبر الموصدة، تشهد تجمعًا لعشرات العالقين، لكل 

 ال األمن كي يسمحوا لهم بالعبور.منهم قصة وحكاية مع المعاناة واالنتظار، جلهم يتوسلون رج
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وال يزال السفر مقتصرًا على المرضى والحاالت اإلنسانية فقط، بحيث تسمح مصر بسفر المرضى 
من حملة التحويالت المرضية الصادرة من قبل وزارة الصحة، وكذلك الطالب الدارسين في الخارج، 

 41يقدر أعداد هؤالء في قطاع غزة بنحو إضافة إلى األجانب وحملة اإلقامات العربية واألجنبية، و 
 ألف مواطن على أقل تقدير.

وأبدى عالقون وصلوا من الجانب المصري، عائدين إلى منازلهم في القطاع، ارتياحهم لتمكنهم من 
اجتياز المعبر بعد طول انتظار، مؤكدين أنهم تعرضوا لمعاناة كبيرة، جراء انتظارهم أسابيع في 

 مصر.
قين أن الشقق المؤجرة، والشاليهات السياحية في مدينة العريش ومدن مصرية أخرى، وأكد بعض العال

 كانت تغص بالمئات من العالقين طوال الفترة الماضية، وبعضهم كان يعيش ظروفًا صعبة.
وأوضح بعض العائدين للقطاع، أن اإلعالن عن فتح المعبر، دفع بالمئات للتوجه إلى البوابة 

خيرة تغص بالمئات، ممن ينتظرون دورهم إلنهاء إجراءات سفرهم والوصول المصرية، وكانت األ
 للقطاع.

وكانت مصادر عدة تحدثت عن جهود واتصاالت حثيثة تقوم بها جهات عدة مع السلطات 
المصرية، من بينها سفارة فلسطين في القاهرة، من أجل تمديد العمل في المعبر أياما إضافية، 

 العالقين بالمغادرة.والسماح ألعداد أكبر من 
وحتى ساعات ما بعد ظهر أمس، سمحت السلطات المصرية لحمولة خمس حافالت وعدد من 

 سيارات اإلسعاف كان على متنها مرضى بالعبور في اتجاه مصر.
يذكر أن المعبر كان فتح لثالثة أيام في العشرين من كانون أول الماضي، وسمح حينها لنحو 

 ع، وتسهيل عودة المئات لغزة.عالق بمغادرة القطا 0211
01/3/5102، األيام، رام هللا  

 
يطاليا "يبتلعهم"الحلوة  عينمخيم فلسطينيون من    البحر بين ليبيا وا 

يتابع سكان مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان بكثير من القلق، مصير : بيروت
قبل أسابيع وانسلت بواسطة سماسرة في تجارة دفعة جديدة من الشباب الفلسطينيين غادرت المخيم 

البشر إلى قوارب قادتهم بطريقة غير شرعية إلى السودان ومنها إلى ليبيا، لكن القارب الذي أقلهم 
غرق بهم ونجا سبعة « رحلة الموت»من مصراتة في ليبيا إلى إيطاليا في رحلة يطلق عليها األهالي 

 ن مجهواًل وبينهم شخص من آل حميد.منهم بينهم فتاة، فيما بقي مصير آخري
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وذكر أن القوات اإليطالية أنقذت العشرات على متن القارب الغارق ومنهم سبعة فلسطينيين من 
المخيم المذكور هم: ضياء حمد، أدهم دحابرة ونور دحابرة، خالد محمد، فؤاد موسى، محمود 

« األلماني«محمد الملقب بـنصرهللا وحسام الحاج حسن، فيما ال يزال مصير صالح محمود ال
 مجهواًل وتردد الحقًا أنه غرق.

أن بعض الناجين تمكنوا من التواصل مع أهاليهم من خالل الرسائل النصية أو « الحياة»وعلمت 
االتصاالت الهاتفية المباشرة. وتحدث هؤالء عن فلسطينيين آخرين ال يزالون عالقين في ليبيا ولم 

 رب.يتمكنوا من الصعود إلى القا
إن مثل هذه الحاالت تتكرر منذ « الحياة«في لبنان فتحي أبو عردات لـ« فتح»وقال أمين سر حركة 

فترة طويلة، فالشباب الفلسطيني يريد الهجرة إلى الخارج بحثًا عن حياة أفضل من المخيمات، وهربًا 
لمخيم من البطالة واألوضاع الصعبة التي يعيشها ولو عن طريق شبكات تهريب من خارج ا

تستقطبهم لقاء أموال يستدينوها، بعضهم يتم تزويده بجوازات سفر مزورة وبعض آخر ينقله سماسرة 
أو موانت في السودان أو ليبيا، أو يتركونهم للمجهول أو  اإلسكندريةبواسطة البحر إلى ميناء 

 طاليا.يزودونهم بعلبتي بسكويت وقنينة ماء ويصعدونهم إلى قوارب بسيطة تبحر بهم إلى إي
وتحدث أبو عردات عن كثر ابتلعهم البحر وآخرون فقد االتصال بهم ألسابيع ليتبين الحقًا أنهم 
عالقون في ليبيا أو مخطوفون لدى ميلشيات تطلب منهم االتصال بأهلهم لتحويل مبالغ مالية لقاء 

إندونيسيا ومن اإلفراج عنهم. ولفت إلى أن بعض المهاجرين غير الشرعيين حملهم تجار البشر إلى 
 هناك إلى ألمانيا أو السويد والدنمارك.

وقال إن السماسرة نجحوا قبل فترة بتهريب شبان من مخيمات صور والبص، الفتًا إلى أن بين 
 الشبان من هم من النازحين الفلسطينيين النازحين من مخيم اليرموك في سورية.

ة فال يزالون في معسكرات لالجئين غير أما الذين وصلوا إلى بعض البلدان األوروبية المذكور 
 الشرعيين ينتظرون فرزهم لتوزيعهم وقبولهم كالجئين مرة أخرى.

01/3/5102، الحياة، لندن  
 
 إلى قطاع غزة شيكلمليون  11بـ  أدوية"الصحة" تسّير قافلة  

الطبية إلى ، قافلة من األدوية، والمواد المخبرية، والمستهلكات أمسسّيرت وزارة الصحة : رام هللا
 مستودعات الوزارة في المحافظات الجنوبية.

وقال وزير الصحة جواد عواد في تصريح صحفي "إنه تقرر تسيير هذه القافلة من مستودعات الوزارة 
". وأوضح "تضم هذه الشحنة شيكلمليون  00، والتي تقدر قيمتها بـ أمسالمركزية في نابلس صباح 
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طان، والجهاز الهضمي، والجهاز التنفسي، إضافة إلى أدوية أدوية لعالج أمراض القلب، والسر 
هذه القافلة تضم كواشف  إنلعالج أمراض السكري، والضغط، وعدد من المضادات الحيوية"، وقال 

للفحوصات المخبرية المختلفة، وعددا من المواد الخاصة بغرف العمليات، وأقسام الطوارئ داخل 
 المستشفيات.

طرد دواء، حيث من المتوقع  041شاحنة محملة  05حنة تحتوي على: يشار إلى أن هذه الش
من قيمة الشحنة تم التبرع بها من  %01وصولها إلى مستودعات الوزارة في غزة ظهر الثالثاء، و

 اتحاد اإلغاثة اإلسالمي في واشنطن.
01/3/5102، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 العربيةلقراءة النصوص  جهازا  طلبة غزيون يبتكرون  

لم يكن حلم التخرج في الجامعة فقط هدف أربعة طالب من قسم الهندسة : أحمد عبد العال-غزة 
الكهربائية بكلية الهندسة في الجامعة اإلسالمية بقطاع غزة، عندما ابتكروا جهازًا لقراءة النصوص 

 .وترجمتها، بل كان طموحهم أن يعود مشروعهم بالنفع على ذوي االحتياجات الخاصة
وحاول الطالب األربعة من خالل جهازهم الصغير الذي يعتبر األول من نوعه لقراءة النصوص 
باللغة العربية، أن يتركوا بصمة لهم في حياة عشرات اآلالف من المكفوفين، وممن يعانون ضعفا 

 شديدا في الرؤية واألميين.
ل الجزيرة نت أن هذا عاما( أحد طلبة المشروع، في حديث لمراس 53ويوضح ناجي الزطمة )

االبتكار الصغير في حجمه هو األول من نوعه في الوطن العربي الذي يقرأ النصوص باللغة 
 العربية.

وبإمكان الجهاز قراءة النصوص أيضا باللغتين العربية واإلنجليزية، وهذا غير موجود في الوطن 
ويخشى الطلبة  فاد أبو ريدة.العربي، حيث إنه يوجد قارئ للنصوص باللغة اإلنجليزية، حسبما أ

الفلسطينيون أن يتوقف مشروعهم إن لم يتم تبينه ودعمه من قبل الجهات الحكومية أو األهلية 
ويتمنى الطلبة األربعة أن يتم دعم مشروعهم المبتكر حتى يتمكنوا من إفادة  المختصة في فلسطين.

 الشرائح التي صمم من أجلها.
لجهاز ويستخدمه بسهولة لكونه صغير الحجم بسيط البرمجة، ويمكن للمستخدم أن يحمل هذا ا

 ويطمح الطالب الفلسطينيون ألن يكون جهازهم في المستقبل أصغر حجما.
وتمكن خريجو كلية الهندسة األربعة من إضافة خاصية للجهاز وهي ترجمة النصوص من اللغة 

 اإلنجليزية إلى العربية وبالعكس، وقراءة النص صوتيا أيضا.
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قول الطالب أنيس الريس إنه وزمالءه الطالب يأملون في أن يتمكنوا خالل الفترة القريبة القادمة وي
من العمل على إنجاز وتطوير جهاز قارئ النصوص وتطوير شكله وزيادة كفاءته، من خالل زيادة 

لغات  ويطمح الطلبة لزيادة اللغات المستخدمة في قراءة النصوص والترجمة لتشمل سرعة استجابته.
 أخرى غير اللغة العربية واإلنجليزية.

9/3/5102، الجزيرة نت، الدوحة  
 
 إرهابية" لم يدخل حيز التنفيذ حماسمسؤول مصري: حكم " 

قال مسؤول حكومي معني بتنفيذ قرارات التحفظ على أموال : األناضول – جودت عيد - القاهرة
لم ” إرهابية“تبار حركة حماس الفلسطينية الحركات التي يتم اعتبارها إرهابية في مصر إن حكم اع

 يصله، وبالتالي هو ليس معني بالتحفظ على أموالهم.
وهو ما اعتبره خبير قضائي، سابقة ال يعرف لها سببا، مطالبا الحكومة بإيضاح حقيقة األمر، وسبب 

 عدم إرسال الحكم إلى اللجنة المعنية لتنفيذه.
ير العدل )محفوظ صابر(، رئيس لجنة حصر أموال وأوضح القاضي عزت خميس، مساعد أول وز 

لجنة حصر أموال اإلخوان ليس لها عالقة من قريب أو “تصريح لوكالة األناضول، أن  فياإلخوان، 
 ”.بعيد بحكم إدراج حماس منظمة إرهابية

الحكمان الصادران من محكمة األمور المستعجلة، الزاال في حوزة مجلس الوزراء، ولم يتم “وتابع: 
 ”.إرسالهما إلى اللجنة

محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة األسبق، قال، في تصريح لوكالة األناضول عبر الهاتف، 
تنفيذ األحكام، ويعد  فيإطار التباطؤ  فيعدم تنفيذ الحكومة حتى اآلن، يثير الريبة، ويدخل “إن 

 ”.سابقة خطيرة تهدد عالقة السلطة القضائية بالتنفيذية
إطار عدم التنفيذ، ما يشير إلى رغبة حكومية لعدم تعميم  فييالحظ أن هناك تباطًؤا “ى أنه وأشار إل

 ”.وطالب الجمل الحكومة بإعالن أسباب عدم تعميم الحكم ”.الحكم على جهات التنفيذ
 9/3/5102رأي اليوم، لندن، 

 
 األقصىمسجد الدعوات اليهودية لالحتفال بعيد المساخر في ال يستنكر "سالميالعمل اإل" 

حزب جبهة العمل االسالمي ان الدعوات اليهودية إلقامة احتفاالت داخل  : أكدالدستور –عمان 
المسجد األقصى، بعيد المساخر، حاقدة تهدف لالعتداء على حرمة المسجد من قبل المستوطنين 

 وأعضاء منظمات الهيكل.



 
 
 
 

 

           45ص                                     3205 العدد:    01/3/5102 الثالثاء التاريخ:

ني في الحزب نعيم الخصاونة، أن واستنكر الحزب في بيان جاء على لسان مسؤول الملف الفلسطي
يرفض ويستنكر دعوات االعتداء على حرمة المسجد األقصى، مشددا على « العمل اإلسالمي»

وتجاه المسجد األقصى،  ضرورة قيام الحكومة بمسؤولياتها الراعية للمقدسات في فلسطين والقدس،
داخل « البوريم اليهودي»ر في ضوء تجدد دعوات منظمات الهيكل المزعوم االحتفال بعيد المساخ

 باحات المسجد.
كما دعا الحزب المرابطين في المسجد األقصى إلى االعتكاف داخله وساحاته الخارجية، لرد 

 المتطرفين الذين يدنسون المقدسات اإلسالمية برعاية أمنية من حكومة االحتالل.
 01/3/5102الدستور، عمان، 

 
 أسواق األردنتنتشـر في  "يلإسـرائ"أسماك مستزرعة في "الدستور":  

انتشرت بصورة ملحوظة مؤخرا تجارة االسماك الطازجة المستوردة في : محمود كريشان - عمان
عديدة من هذه االسماك التي يدعي من  بأنواعالمحال التجارية والمطاعم واكتظت االسواق المحلية 

مشهد وتبين ان جزءا كبيرا من تلك رصدت ال "الدستور"يبيعها انها مستوردة من دول عربية، اال ان 
االسماك يتم استيرادها من اسرائيل التي تنتج كميات هائلة من خالل مزارع االستزراع السمكي في 

 االراضي التي يحتلها الكيان الغاصب.
 01/3/5102الدستور، عمان، 

 
 "حزب هللا": نرفض التوطين والوطن البديل.. "إسرائيل" وهم قد سقط 

أكد نائب األمين العام لحزب هللا الشيخ نعيم قاسم أن إسرائيل "وهم سقط" : نية لإلعالمالوكالة الوط
و"مشروع قابل للهزيمة" في وقت تحّولت فيه المقاومة إلى "حقيقة ومستقبلها تحرير ونصر"، داعيًا 

 إلى االستمرار والصبر حتى يأتي الفرج الشامل بالنصر الكبير.
مي األردن برئاسة سميح خريس، إن "مشروع المقاومة مسؤولية وطنية وقال قاسم، أمام وفد من محا

سالمية، وقطب الرحى فيها فلسطين والقدس، وال أولوية تتقدم على التحرير، ألن  وقومية وعربية وا 
 نتائجه تحقق إنجازات عظيمة لكل األمة بمواقفها المختلفة وبلدانها المترامية األطراف".

التوطين، والوطن البديل، بل يرفض التسوية التي تشرعن األرض  وأضاف أن "حزب هللا يرفض
المحتلة لمصلحة الكيان الغاصب، وبعد أن حق قت المقاومة انتصارات متتالية في لبنان وفلسطين 

 والمنطقة لم يعد مسموحا العودة إلى الوراء، وليس مقبوال أن نتراخى في أداء مسؤولياتنا".
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وراء خيار المقاومة الذي يعتبر الخيار الوحيد الستعادة األرض وأكد الوفد "ضرورة التوحد 
 والمقدسات"، رافضًا "أي مسعى لتوطين الفلسطينيين في األردن وضرورة التمسك بحق العودة".

 01/3/5102السفير، بيروت، 
 
 منظمة حقوقية تطالب السلطة الفلسطينية بوقف االعتقال 

ة لحقوق اإلنسان في بريطانيا عن بالغ أسفها لتنفيذ أجهزة أعربت المنظمة العربي: قدس برس -لندن 
أمن السلطة الفلسطينية حملة اعتقاالت جديدة، ووصفتها بأنها "سياسية بامتياز"، وطالبت بالتوقف 
طالق سراح جميع المعتقلين، ودعت لتطبيق القرارات األخيرة التي صدرت عن المجلس  عنها وا 

س الفلسطيني المسؤولية الكاملة عن سالمة المعتقلين وأي خروقات المركزي الفلسطيني وحملت الرئي
 لحقوقهم.

( أن المبررات التي ساقتها السلطة الفلسطينية على لسان 1/3وأكدت المنظمة في بيان لها االثنين )
، بأن هذه االعتقاالت جاءت بسبب قيام عناصر في يالناطق باسم األجهزة األمنية عدنان الضمير 

" بتخريب نصب تذكاري وسط مدينة رام هللا يحمل اسم معاذ الكساسبه، هي مبررات حركة "حماس
والحقيقة بشيء وال يمكن جعلها سببا العتقال مواطنين ال عالقة لهم  عغير منطقية وال تمت للواق

 بهذه الحادثة )حال ثبوت صحتها أصاًل(.
 9/3/5102قدس برس، 

 
 طاعغزة يصل الق إلعماررئيس اللجنة القطرية  

(، رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة السفير 1/3وصل مساء االثنين ): قدس برس - غزة
 محمد العمادي إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال القطاع.

وكان وزير األشغال العامة واإلسكان مفيد الحساينة في استقبال العمادي حيث عقد معه اجتماعا 
 عاجال.

ر أن يعلن العمادي غدا الثالثاء وخالل مؤتمر صحفي عن مشروع بناء ألف وحدة سكنية ومن المقر 
لمتضرري العدوان اإلسرائيلي األخير على القطاع، والذي سيكون اضافة على مبلغ المليار دوالر 
الذي تعهدت قطر بتقديمه في المؤتمر الدولي إلعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في تشرين أول 

 ( الماضي في مصر.)أكتوبر
 9/3/5102قدس برس، 
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 "إسرائيل" قراصنة مغاربة يشاركون في "هولوكست إلكتروني" ضدّ  
يستعد قراصنة مغاربة ينتمون إلى منظمة "أنونيموس" المجهولون : عبد المغيث جبران -هسبريس 

الكيان الدولية، للمشاركة في حرب إلكترونية ضروس يعتزم هؤالء "الهاكرز" شنها على مواقع 
اإلسرائيلي، وذلك يوم السابع من أبريل المقبل، وفق نفس الموعد السنوي الذي بات عادة لدى 

 "أنونيموس" في هجومها على المواقع الحكومية للدولة العبرية.
وقال أحد القراصنة المغاربة المنتمين إلى "أنونيموس" المغرب، لهسبريس، بأنهم لن يفلتوا هذا الموعد 

التاريخي، من أجل تحطيم مواقع العدو الصهيوني، وتكبيده الخسائر المالية الذي وصفه ب
 واالقتصادية التي ال قمبل له بها، مثلما يعيث هو فسادا في البالد والعباد بأرض فلسطين" وفق تعبيره.
وأوضح الهاكر من "المجهولين المغاربة" بأن مئات القراصنة في العالم، خاصة من البلدان العربية 

في غيرها أيضا، يستعدون للسابع من أبريل المقبل، لشن هجوم شرس ضد مواقع حكومية هامة في و 
 إسرائيل"، مبرزا أنه "رغم علم اإلسرائيليين بالموعد، فلن يستطيعوا صد الهجمات اإللكترونية".

وبثت منظمة "أنونيموس" الدولية رسائل تحذيرية، على موقع يوتوب، وجهتها إلى الحكومة 
سرائيلية، معلنة أنه في السابع من أبريل المقبل ستتعرض المواقع اإلسرائيلية لما وصفته اإل

 بـ"هولوكست إسرائيلي" مدمر وشامل، انتقاما للفلسطينيين الذين يتعرضون للتنكيل والتقتيل".
ا لكم ووجه ممثل "القراصنة المجهولين" رسالة إلى الكيان اإلسرائيلي الذي نعته باألحمق، وقال "عدن

أبريل، فكل ما  6مرة أخرى لنعاقبكم على جرائمكم في األراضي الفلسطينية، كما نفعل كل عام في 
 نراه عدوان مستمر، وقصف وقتل، مثلما حدث في الحرب على غزة السنة الماضية".

وتابع "نحن نشهد صمت العرب والدول الحليفة إلسرائيل، وهذا ليس جديدا، ونحن نرفض الوقوف 
األيدي"، قبل أن يردف " ردا على هذه الجرائم في حق اإلنسانية، سوف نقوم بإسقاط مكتوف 

 خوادمكم ومواقعكم اإللكترونية، ومواقع الجيش واألبناك والمصالح العمومية سنمحوها".
وأكملت مجموعة "األنونيموس" خطابها الموجه إلى الحكومة اإلسرائيلية بالقول: "لم تتوقفوا عن 

لصارخة في حق الفلسطينيين، ولم تحترموا القوانين الدولية، وقتلتم اآلالف من الناس، االنتهاكات ا
 لهذا سوف يقوم النخبة الخاصة من منظمتنا بمحو إسرائيل من العالم االفتراضي".

 9/3/5102، موقع هسبريس، المغرب
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 في سجون االحتالل صفحات يومية لألسرى ثالثصحيفة جزائرية تخصص  

األيام: انضمت صحيفة "المواطن" الجزائرية اليومية لوسائل اإلعالم الفلسطينية التي منحت  - رام هللا
ثارة قضاياهم وتسليط  األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل اإلسرائيلي حيزا كبيرا من اهتمامها وا 

 الضوء عليهم.
صدر عن نادي األسير  الدين( مسؤول ملف األسرى في الجزائر، حسب بيان وأفاد خالد صالح )عز

في رام هللا، امس، أن الحملة اإلعالمية الواسعة التي أطلقتها سفارة دولة فلسطين فى الجزائر لتدويل 
قضية األسرى وتوسيع دائرة االهتمام اإلعالمي فيها حظيت باستجابة واسعة وغير مسبوقة من كافة 

وجماهيري والتي تتسابق في نشر قصصهم  وسائل اإلعالم الجزائرية الرسمية والحزبية واهتمام شعبي
براز بطوالتهم ومعاناتهم لكسر العزلة التي تفرضها إسرائيل وتعزيز دائرة الدعم والمؤازرة  وحكاياتهم وا 

 لقضيتهم.
وأوضح خالد صالح )عزالدين( المكلف من سفارة فلسطين بملف األسرى أن صحيفة "المواطن " 

صفحة تحت عنوان "  07ة لملحق اسبوعي يتكون من منحت األسرى ثالث صفحات يوميا إضاف
صفحة  051األسرى قضيتنا في الجزائر "، موضحا أن ذلك يعني توفير نافذة حرة لألسرى بمعدل 

شهريًا في صحيفة واحدة مما يشكل نقلة نوعية هامة في تعزيز مسيرة دعم األسرى التي طرا عليها 
 تطور كبير منذ مطلع العام الجاري.

  01/3/5102رام هللا،  األيام،
 
 غزة تطلب تأجيل نشر تقريرها العدوان علىالمتحدة للتحقيق في  األمملجنة  

ذكر بيان لألمم المتحدة يوم االثنين أن اللجنة التي تحقق في : عماد عمر -حسن عمار  - جنيف
ل نشر جرائم الحرب المحتملة التي ارتكبها الجانبان خالل حرب غزة العام الماضي طلبت تأجي

 تقريرها من مارس اذار حتى يونيو حزيران "لتقييم المزيد من المعلومات".
وكان من المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها عن انتهاكات القوات اإلسرائيلية ومقاتلي حماس في غزة 

 لألممخالل الحرب التي دارت في شهري يوليو تموز وأغسطس آب إلى مجلس حقوق االنسان التابع 
 مارس اذار. 53في جنيف في المتحدة 

وقال رئيس المجلس يواكيم روكر في بيان إنه يدعم الطلب الخاص بالتأجيل إلى يونيو حزيران 
لالنتهاء من التقرير. وكان الرئيس السابق للجنة التحقيق وليام شاباس تنحى عن منصبه  5102
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ورة لمنظمة التحرير الفلسطينية. الشهر الماضي بعد اتهامات إسرائيلية له باالنحياز بسبب تقديمه مش
 وتطالب إسرائيل بعدم اصدار التقرير.

وقالت ماري ماكجوان التي ترأست اللجنة خلفا لشاباس في رسالة إلى رئيس المجلس روكر والتي 
نشرت يوم االثنين ايضا "يتعين على اللجنة في هذا السياق أن تحلل بمنتهى الموضوعية العدد 

لمستندات االضافية التي وصلت على مدى االسابيع القليلة الماضية من الكبير من الوثائق وا
 الجانبين والمتعلقة بتقصي الحقائق في التفويض الممنوح لنا."

وقال المقرر الخاص لألمم المتحدة مكارم ويبيسونو في تقرير منفصل األسبوع الماضي إن نحو 
طفال بينما قتل  230مدنيا وبينهم  0273منهم  5104فلسطينيا قتلوا في حرب غزة عام  5527

 جنديا وخمسة مدنيين في الجانب اإلسرائيلي. وطالب اسرائيل بالتحقيق في قتل مدنيين. 77
 9/3/5102وكالة رويترز لألنباء، 

 
 لوكالة األونرواالسويد تزيد من مساعداتها  

م المتحدة إلغاثة وتشغيل وفا: أعلنت السويد بأنها ستزيد من مساهمتها السنوية لوكالة األم -القدس 
مليون  00مليون دوالر أميركي، ما يعني زيادة بقيمة  37الجئي فلسطين )األونروا( لتصل إلى 
 كرونة سويدية )مليوني دوالر أميركي(.

نروا أمس، ال يشمل مساهمة السويد في برنامج األونروا للطوارئ لهذا و وهذا التبرع حسب بيان لأل
مليون دوالر أميركي(، وستوظف األونروا هذا الدعم في  470رونة سويدية )مليون ك 41العام بقيمة 

أعمال التنمية البشرية في مجاالت الصحة والتعليم واإلغاثة والخدمات االجتماعية في األردن ولبنان 
 واألراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا.

 01/3/5102األيام، رام هللا، 
 
 بدولة فلسطينمطالبة يهودية لميركل باالعتراف  

اعتبر الناشط واإلعالمي اليهودي األلماني المعروف أبراهام ميلتسر أن : الجزيرة نت - برلين
مسؤولية ألمانيا التاريخية تجاه نكبة الشعب الفلسطيني تفرض على حكومة أنجيال ميركل االعتراف 

 بدولة فلسطين واإلسهام برفع الحصار عن قطاع غزة.
ابطة المرأة الفلسطينية في العاصمة برلين بشأن معاناة نساء غزة في ظل وقال في ندوة نظمتها ر 

الحصار وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة "إن مالحقة اليهود في ألمانيا وأوروبا خالل ثالثينيات 
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وأربعينيات القرن الماضي كانت العامل األبرز الذي تسبب بحدوث نكبة فلسطين وا عالن قيام دولة 
 إسرائيل".

ال الناشط اليهودي األلماني الذي ترجم تقرير األمم المتحدة بشأن عدوان إسرائيل على غزة عامي وق
تقسيم  0146لعام  000، والمعروف بـتقرير غولدستون "إن قرار األمم المتحدة 5111و 5110

 فلسطين جاء على حساب العرب والمسلمين الذين مثلوا حينذاك أكثرية سكانها".
 

 نساء غزة
لت الندوة التي تحدث فيها اإلعالمي اليهودي األلماني معاناة النساء في قطاع غزة في ظل وتناو 

 حروب وحصار إسرائيل.
وقالت رئيسة رابطة المرأة الفلسطينية المنظمة للندوة ميرفت كرت إن الندوة نظمت ضمن سلسلة من 

لجرائم التي ارتكبها االحتالل فعاليات تعتزم الرابطة إقامتها بهدف تعريف الرأي العام األلماني با
 اإلسرائيلي بحق النساء واألطفال في غزة.

وقالت للجزيرة نت إن الندوة وجهت في يوم المرأة العالمي رسالة مفادها أن تحرير المجتمع 
الفلسطيني من االحتالل مرتبط بتمكين المرأة الفلسطينية من العيش الكريم باعتبارها المتضرر األكبر 

 الحتالل.من عدوان ا
 

 إسرائيل مسؤولة
وتحدثت في الندوة المحامية اإلسرائيلية فينسيا النغر المعروفة بدفاعها عن الفلسطينيين الذين يعانون 

 القمع اإلسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
عاما،  72وحملت النغر االحتالل اإلسرائيلي مسؤولية الحروب والنزاعات ومعاناة الفلسطينيين منذ 

وقالت إن السمات الرئيسية لسياسة االحتالل هي التهجير وتدمير المنازل والحجز االحترازي وبناء 
خضاع أكثر من   من الفلسطينيين لالعتقال. %41جدار الفصل بين األراضي الفلسطينية، وا 

 
 صمت أممي

ائبة أنيته غروت من جانبها، قال ممثلة حزب اليسار المعارض في البرلمان األلماني )البوندستاغ( الن
إن صمت االجتماع األخير للجنة حقوق اإلنسان بـاألمم المتحدة األسبوع الماضي حول ما ارتكبته 

 إسرائيل في غزة ذكرها بنقاش شاركت فيه مؤخرا في كنيسة ألمانية.
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وقالت إن ذلك النقاش تعرض لقضايا عالمية مختلفة دون التطرق بكلمة واحدة لما يجري في القطاع 
 لسطيني الذي تحاصره إسرائيل.الف

 9/3/5102الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 إجماع صهيوني على أّن الحرب القادمة مع حماس مسألة وقت ليس إالتقرير صهيوني:  

اعتبر وزير الحرب الصهيوني "موشيه يعلون" أن : ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية
مليارات  01مليار دوالر أمريكي سنويًا،  572ل" أكثر من إعادة احتالل قطاع غزة سيكلف "إسرائي

شيكل، ولن يوقف إطالق الصواريخ، وسيسقط المزيد من القتلى، وكان يرد على االنتقادات الموجهة 
ن  للحكومة لعدم إعادة احتاللها غزة، خالل الحرب األخيرة، زاعمًا أن األمن ال يتّحقق بالشعارات، وا 

فوهة البندقية فقط يدّل على قلة فهم للتداعيات األوسع، وال أستطيع التخمين النظر لألمور من خالل 
 بمدة استمرار الهدوء في القطاع، ومن الممكن أن يحاول أحدهم خرقه.

فيما صّرح "عاموس يدلين" رئيس شعبة االستخبارات العسكرية السابق بأن الجيش كان قادرًا على 
اس ومفاجأتها خالل الحرب األخيرة ضد قطاع غزة، واصفًا توجيه ضربة "أكثر إيالمًا" لحركة حم

بأنها فاشلة، ألن التعليمات التي صدرت للجيش من المستوى السياسي سّببت إشكالية، حيث كانت 
القيادة السياسية مشلولة وشاردة األذهان، وكان من غير المعقول عدم استهداف قيادات حماس خالل 

 عملية الجرف الصامد.
ؤاف غاالنت" قائد المنطقة الجنوبية السابق بشّدة الحكومة وأداءها خالل الحرب على قطاع وانتقد "ي

غزة، ألنها كانت تعلم بوجود األنفاق، وتقاعست في التعامل معها، معتبرًا أن هناك مواجهة قادمة مع 
 حماس بغزة بسبب نتائج الحرب األخيرة على القطاع.

دور ليبرمان" دعوته لتطبيق عقوبة اإلعدام بحق مقاومين من جهته، جّدد وزير الخارجية "أفيغ
فلسطينيين لقيامهم بتنفيذ عمليات فدائية ضد أهداف صهيونية، زاعمًا أن تكرار العمليات دليل آخر 
على وجوب فرض عقوبة اإلعدام بحق مسلحين فلسطينيين، وأعلن رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" 

جميع القوات المطلوبة لوقف الهجمات الفلسطينية، وقال "بيتر  إن حكومته مصممة على استخدام
ليرنر" المتحدث باسم الجيش أن األخير في كامل استعداداته ألن حركتي حماس والجهاد أعلنتا أنهما 
أعادتا بناء األنفاق في قطاع غزة، واختبرتا صواريخ وأشياء أخرى، ونحن قمنا باتخاذ الخطوات 

 ن أكثر.الالزمة لنكون مستعدي
وقد اتهم مستوطنون من كيبوتسات وبلدات غالف غزة رئيس الحكومة باالستمرار في خداعهم، 
والضحك عليهم عبر االدعاء بأنه انتصر في الحرب مع حماس، في حين بدا الواقع مغايرًا، وعبروا 
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جد شك عن سخطهم من الدعاية التي يحاول تسويقها بأنه هزم حماس في المعركة األخيرة، وال يو 
ذا اعتقد أنه انتصر في  بانتصار حماس في الحرب، وما عدا ذلك ضحك وقح على الذقون، وا 
الحرب، فعليه قضاء ليلة واحدة في إحدى كيبوتسات غالف غزة كي يسمع كيف تستعيد حماس 
قوتها وتتعاظم، حماس لم تحن رأسها يومًا ولن تحنيه، وهذا جاء على لسان ضباط الجيش الذين 

 ن مع المستوطنين.يتواصلو 
 

 االنتصار الكاذب
وأضافوا في لقاءات تلفزيونية: صحيح أنه تم إضعاف حماس، لكنها ترمم نفسها منذ انتهاء المعارك، 
واألمر الذي لم يحصل قبل عملية الجرف الصامد يحصل اليوم، فحماس تبني مواقعها تحت بيوتنا، 

ماس ليست بحاجة لمجموعات مساندة، ويقومون بالتدريبات العسكرية على مدار الساعة، ح
و"نتنياهو" يثبت مرة أخرى أنه منفصل عن الواقع، وعلى ما يبدو فلم يبلغه أحد منذ فترة عن الذي 
يدور هنا، ولذلك فإن أحدًا لم يهزم حماس  وال يمكن طرح هكذا سؤال، وكيف سيقنعنا "نتنياهو" أنه 

 انتصر على حماس؟
ع "نتنياهو" اإلدعاء بأنه انتصر في المعركة، فحماس أدارت حياتنا وواصلوا أحاديثهم: كيف يستطي

خالل الصيف األخير، وتديرها اآلن، وحددت موعد وقف إطالق النار، وفرضت كل شيء، 
والحكومة لم تفرض شيء، وفي هذه اللحظات أمورنا متعلقة بقرار من حماس لبدء موجة جديدة من 

سنوات، وعبروا  7نياهو"، ألنه لم يفعل شيئًا على مدار الحرب، فحماس فرضت الوقائع وليس "نت
عن اعتقاده أن حماس ال زالت تتنفس وعلى رجليها، ورغم الحرب األخيرة فما حصل هو تأجيل 
للمشكلة وليس إنهاءها، وبإمكان حماس الفرح وليس البكاء من تصرفات بيبي  فحماس لم تضعف 

أبناء شعبها، في حين تراجع وضع مستوطني الغالف بل ازدادت قوة، وقد ازدادت قوتها في نظر 
للوراء، ألن الحرب شكلت صدمة نفسية، وليس من السهل اندمالها، وحماس لم تخسر بل خسروا 

 هم.
وحذر المستوطنون أن المواجهة القادمة في الطريق، ونعلم كلنا أن المواجهة القادمة مسألة وقت 

بما تلقت ضربة ما خالل الحرب، لكنها تعافت منها، فقط، حماس تعيد تنظيم نفسها من جديد، ر 
شراك دول العالم فيها، فقد مكن "نتنياهو" حماس من  وبداًل من التوصل لتفاهمات بعد الحرب وا 

 استعادة قوتها دون التزامات، ويبقي حماس اآلن على نار هادئة، وستزيد هذه النار والهدوء خادع.
م أجرت تدريبات عسكرية، وخرجت دورات ضخمة شمال وقالت أوساط عسكرية إن كتائب القسا

قطاع غزة، وهي تواصل التحضير للمعركة القادمة مع "إسرائيل"، ألن التدريبات جرت في مستوطنة 
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" إيلي سيناي"، وهم يتابعون هذه التدريبات عن كثب، وأن سكان المستوطنات القريبة قلقون من 
ت أن هذه التدريبات تعد األكبر واألضخم منذ انتهاء أصوات االنفجارات التي يسمعونها، واعتبر 

 الحرب األخيرة على غزة، مبينا مشاركة مئات المقاتلين فيها واستخدامهم مختلف أنواع األسلحة.
ودعا مجموعة من جنود االحتياط في الجيش لتشكيل عصابات مسلحة لمواجهة قطاع غزة على 

عامًا، وهم محبطون من الواقع األمني الذي يعيشه  71غرار عصابات "الهاغاناه والبالماخ" قبل 
سكان بلدات غالف غزة، ومن فشل العمليات العسكرية ضد القطاع، ودعوا لتشكيل عصابات غير 
نظامية للقيام بإطالق القذائف على القطاع في محاولة يائسة إليجاد حل لمقاومة القطاع، ومن باب 

الكيان على "عصابات إرهابية"، وباإلمكان العودة لهذه التعامل بالمثل، واعترفوا بتأسيس دولة 
 العصابات مستقباًل.

 القناة الثانية
9/3/5102مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية،  ،3579الترجمات العبرية   

 
 أمام نقطة تحّول 

 هاني المصري
التي قاطعت « حماس»جاءت قرارات المجلس المركزي جّيدة، ورّحبت فيها الفصائل، لدرجة أّن 

االجتماع رّحبت بالعديد من قراراته. وفي الوقت الذي رّحبت فيه الفصائل لم نلمس ترحيًبا شعبيًّا، هل 
ألّن الناس تخشى من رّدة الفعل اإلسرائيلّية واألميركّية، وربما األوروبّية، على قرارات مثل وقف 

عادة النظر في العالقة معه، ووقف التنسيق األمني، وتحميل االحتالل المسؤولية عن احتالله، وا  
االقتصادية، وعقد اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، وتفعيل المجلس « اتفاقية باريس»

 التشريعي، والتوجه نحو إجراء االنتخابات.
ربما، لكن هذا التفسير غير مقنع، ألن الفصائل والشعب يطالبان بقوة وأغلبية كبيرة باتخاذ هذه 

 الخطوات.
ًذا، ما السبب وراء الالمباالة الشعبية؟ حتى نجيب عن هذا السؤال يجب أن نتذكر أن الشعب مغيب إ

عن المشاركة في تقرير مصيره منذ فترة طويلة، وأّن الهوة ما بين القيادة كبيرة وفي اتساع مستمر، 
لتنفيذية، مثل كما أن هناك قرارات كثيرة مشابهة قد تم اتخاذها في االجتماعات السابقة للجنة ا

القرارات التي اتخذت في الثالث والعشرين من تموز الماضي، وتلك التي اتخذها المجلس المركزي 
في اجتماعه السابق في نيسان الماضي  كانت حبًرا على ورق، ولم تجد طريقها للتنفيذ، أو نّفذت 

 أو ما بعد اتخاذها.بطريقة أفرغتها من مضمونها، لدرجة لم يالحظ المواطن الفرق بين ما قبل 
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على سبيل المثال، تحّدت القيادة الفلسطينية إسرائيل والواليات المتحدة األميركية بحصولها على 
في األمم المتحدة، ولكنها تصرفت بعد هذا القرار التاريخي كما كانت « مراقب»العضوية كدولة 

ما فيه الهبوط عن سقف تتصرف قبله، باستثناء التوجه إلى مجلس األمن بمشروع قرار، أبرز 
 البرنامج الوطني وعما تقّره الشرعية الدولية، مكتفية بتحديد موعد نهائي إلنهاء االحتالل. 

المضمون الهابط كّرس الكثير من التنازالت التي قدمها المفاوض الفلسطيني خالل المسيرة الطويلة 
لقبول حل متفق عليه لقضية  العقيمة التي مرت فيها المفاوضات، مثل اإلشارة إلى االستعداد

، وغيرها من القضايا التي ال يتسع المجال لعرضها «تبادل األراضي»الالجئين، والموافقة على مبدأ 
 في هذا المقال.

لقد أصبح المواطن يتعامل مع قرارات المؤسسات المختلفة على أساس أنها مجرد كالم ليس عليه 
 جمرك، أي ال ُيعمل به.

ة المواطنين أنهم استمعوا إلى تفسيرات مختلفة لكيفية التعامل مع قرارات المجلس، ما زاد من المباال
فهناك تفسيرات عدة قّدمها أعضاء في اللجنة التنفيذية ومسؤولون لم يعّرفوا عن أنفسهم، إذ تحدث 

 كل واحد منهم بشكل مختلف.
أعلى مؤسسة في ظل غياب  فقال أحدهم إّن قرارات المجلس المركزي ملزمة للسلطة والمنظمة، ألنه

 المجلس الوطني. 
)تاريخ انتهاء  0111فالمجلس المركزي أنشأ السلطة ومدد لها عندما انتهت مّدتها في أيار 

، والمجلس هو الذي مدد والية «(اتفاق أوسلو»المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي كما نّص 
ل باالتفاقيات وتوقف تجميد األموال سيكون الرئيس والمجلس التشريعي. وأضاف: إذا لم تلتزم إسرائي

عليها تحمل مسؤولية ما يحدث، بما في ذلك تطبيق القرارات التي أصدرها المركزي. ما يعني )إما 
لجهة تطبيق االلتزامات اإلسرائيلية. إسرائيل « أوسلو»أو( أّن الرهاّن مستمرب على إمكانية إحياء 

تحمل المسؤولية عن ذلك، وهي تريد استمرار االلتزامات منذ زمن بعيد، ويجب أن ت« أوسلو»قتلت 
انتهى إسرائيلًيا، وعلى القيادة الفلسطينية أن تدرك ذلك وتتعامل على « أوسلو»الفلسطينية فيه، ولكن 

 هذا األساس، فال يمكن إحياء العظام وهي رميم.
إن  -من الرئاسة  ضمن مصدر فلسطيني مجهول، وعادة ما يكون هؤالء من القريبين -وقال آخر 

نها بحاجة إلى صدور مرسوم  مكانية وفترة تنفيذها، وا  القرارات توصيات سينظر الرئيس في كيفية وا 
رئاسي، وسط توقعات بأنه لن ينفذها على األقل حتى إجراء االنتخابات اإلسرائيلية، حتى ال يؤدي 

 سقوط نتنياهو واليمين. تنفيذها إلى زيادة فرص اليمين في االنتخابات، والرهان معقود على
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وقال ثالث إن هناك لجنة شّكلت للبحث في اآلليات المناسبة لتنفيذ قرارات المجلس المركزي، بينما 
 قال رابع إن اللجنة التنفيذية ستبحث في اجتماعها القادم في كيفية وضعها موضع التنفيذ.

ر غير متوفرة، وأن االستعدادات المنفذة إن السبب وراء هذا االرتباك أن اإلرادة السياسية لتغيير المسا
قبل اتخاذ القرارات ال تشير إلى نية حقيقية لتنفيذها، كما أن العواقب المحتملة لها إذا نّفذت تستدعي 
توفير البدائل سلًفا، فمثاًل كيف ستكون المواجهة القادمة، وما أشكال النضال المناسبة، وما األهداف 

ة، ومن سيوفر رواتب الموظفين؟ أو كيف سيتم التعامل مع هذا األمر المباشرة والمتوسطة والبعيد
ذا اّتخذت اإلدارة األميركية قراًرا  وغيره، خصوًصا إذا استمر تجميد تحويل األموال من إسرائيل، وا 
بوقف مساعداتها؟ فاإلدارة األميركية وأوروبا، وحتى األمين العام لألمم المتحدة رفضوا القرارات، 

 قف التنسيق األمني وطالبوا القيادة الفلسطينية بتجميدها.وخصوًصا و 
ذا «إذا بدها تشّتي غّيمت»إذا انهارت السلطة نتيجة لكل ذلك من سيحل محلها، والمثل يقول:  ، وا 

قادرة على  استراتيجياتأرادت القيادة التخلص من التزامات أوسلو عليها أن تبني البدائل وتضع 
عادة بناء الصمود والمجابهة، وعلى ر  أسها إعطاء األولوية إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وا 

وتفعيل المنظمة، وضم مختلف األطياف إليها، واستعادة ثقة الشعب المفقودة بها حتى تكون اإلطار 
الجامع والممثل الشرعي الحقيقي، ولتكون البديل عن السلطة في حال انهيارها، إضافة إلى اإلعالن 

جسيد الدولة على األرض، وهل سيسبق االنهيار، أم سينجم عنه، أم  سيتم التخلي عن شعار عن ت
 الدولة واالنتقال إلى خيارات أخرى؟

ال شيء مما سبق يحدث، بل رأينا تعاماًل غير جدي من خالل قول الرئيس إنه مستعد إلصدار 
 لك.على الموافقة على ذ« حماس»مرسوم بإجراء االنتخابات إذا وّقعت 

عن أي انتخابات يتحدث الرئيس، عن انتخابات لسلطة الحكم الذاتي أم للدولة، وعلى أساس أي 
قانون انتخابات، وهل لديه أو يمكن أن يحصل على موافقة أميركية إسرائيلية أوروبية دولية على 

اسية أو إجرائها، بغض النظر عن نتائج االنتخابات اإلسرائيلية وعن وجود أو عدم وجود عملية سي
 مضمون سياسي؟

، أو بداية نهج جديد ورأس حربة «عملية السالم»هل ستكون االنتخابات تمهيًدا إلحياء ما يسمى 
، واالستعداد لخيار الدولة «حل الدولتين»معركة السيادة واالستقالل، أو السهم األخير لما يسمى 

الحتاللي من أجل هزيمته وتفكيكه الواحدة على أساس الكفاح ضد المشروع االستعماري االستيطاني ا
 كشرط لقيام مثل هذه الدولة الواحدة؟

االنتظار هو سيد الموقف، ورسالة المجلس المركزي، وفًقا لمفهوم الرئيس ألنه صاحب السلطة 
الفعلية باتخاذ القرارات، في أحسن األحوال هي الضغط على إسرائيل حتى تحّول أموال العائدات 
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ا للسلطة، ألنها إذا استمرت في حجزها ستضع القيادة والرئيس في موقف الجمركية التي تجمعه
 حرج، وقد تعّرض السلطة إذا استمر هذا الموقف إلى االنهيار.

إن سياسة الرئيس الوحيدة هي االنتظار وردود األفعال االنتقائية الالمنهجية غير المترابطة، وبالرغم 
ح، إال أنها غير كافية إلحداث التحول التاريخي من أن العديد منها يسير في االتجاه الصحي

 المطلوب.
االنتظار هذه المّرة سيكون لنتائج االنتخابات اإلسرائيلية على أمل سقوط نتنياهو وائتالفه الحاكم، 
ليحل محله ائتالف جديد مستعد للتفاوض واالعتراف بوجود طرف فلسطيني، ومع أن نجاح 

ارطة السياسية، ألنه ملتزم بالالءات اإلسرائيلية ألي حل: ال لن يغّير الخ« المعسكر الصهيوني»
، والقدس هي العاصمة األبدية، وال عودة لالجئين، وبقاء السيطرة اإلسرائيلية 0176عودة إلى حدود 

، وامتالك القوات واالستراتيجيةعلى الحدود والمعابر والموانت والمطارات واألغوار والمناطق األمنية 
لحق التدخل والمطاردة الساخنة، وضمان أن تكون الدولة منزوعة السالح وال ترتبط بأي اإلسرائيلية 

معاهدات مع أي أطراف تعتبرها إسرائيل معادية، وأن تكون ضمن حل ينهي الصراع وجميع 
سرائيل ستبقى يهودية وفًقا لألحزاب المركزية وغير المركزية.   المطالب، وا 

نما على مدى الحاجة إلى إقرار أما الخالف بين األحزاب الصهيو  نية ففي جوهره ليس على المبدأ، وا 
 قانون يقّر ما هو قائم فعاًل على األرض منذ تأسيس إسرائيل، ويسبب أضراًرا إلسرائيل.

، ألّن الوضع الفلسطيني الضعيف «الوسط«و« اليسار»ستظهر المعضلة أكثر إذا فاز ما يسمى 
ات في إسرائيل، بل هو مؤهل للوقوع ضحيتها من جديد، وأن والمنقسم غير مؤهل لتوظيف التناقض

يبقى محصوًرا في هوامشها الضّيقة، وربما تؤدي نتائج االنتخابات إلى حكومة وحدة في إسرائيل، 
ألّن األحزاب الصهيونّية لن تقبل أن تحكم اعتماًدا على األصوات العربية، إذ تتزايد التوقعات بأن 

لمشتركة على الترتيب الثالث بعدد مقاعد ُيمكمن أن ُتمّكن رئيسها من أن يتبوأ تحصل القائمة العربية ا
رئاسة المعارضة، ما يلزم رئيس الحكومة اإلسرائيلية القادمة بالتشاور معه في قضايا مصيرية، وهذا 

الدولة التي تحظى بشبه إجماع في إسرائيل، ما يفتح الباب أمام « يهودية»من شأنه أن يمس بجوهر 
لى تغيير القانون الذي يسمح لعربي أن يصبح رئيًسا للمعارضة.ح  كومة وحدة وطنية، وا 

رهاصات عديدة ومتناثرة تشير إلى أننا نقترب من مرحلة جديدة من نقطة تحّول اقتربنا  هناك بوادر وا 
إلى منها، بل يبدو أننا وصلنا إليها منذ وقت طويل، وتأبى القيادة االعتراف بذلك، وتسعى للعودة 

 جّنة المفاوضات الثنائية حتى تقيم الدولة العتيدة.
المرحلة اآلن ليست مرحلة فرض الحل الوطني، بل مرحلة صمود وتعزيز عوامل تواجد الشعب 
الفلسطيني على أرض وطنه واستعادة وحدته ومؤسساته ومشروعه الوطني، والتراجع عن التنازالت 
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سرائيل في الوجود، ونبذ الحق الفلسطيني في المقاومة وبأثر الكبيرة التي قّدمت، مثل االعتراف بحق إ
رجعي، والتنسيق األمني، والتبعية االقتصادية، والقبول بااللتزام باالتفاقيات من جانب واحد، واستمرار 
حباط السيناريوهات والخيارات المفضلة لدى إسرائيل، بما  الحكم الذاتي، وتقليل األضرار والخسائر، وا 

 واعتماد مقاربة جديدة. « أوسلو»رار األمر الواقع، والبدء بشكل تدريجي للتراجع عن فيها استم
وعندما يتم ذلك وتتغير األحوال العربية واإلقليمية والدولية يمكن التقدم على طريق تحقيق الحل 

 الوطني.
01/3/5102، األيام، رام هللا  

 
 صيف ساخن في غزة 

 معين الطاهر
ع قرار كانت الواليات المتحدة والمجموعة األوروبية، بدعم من دول نقلت عدة مصادر أن مشرو 

عربية، تنوي تقديمه إلى مجلس األمن الدولي، بعد الحرب اإلسرائيلية العدوانية على قطاع غزة. نص 
على تشكيل قوة عسكرية، يتم تفويضها بمراقبة وقف إطالق النار، ومساعدة السلطة الفلسطينية في 

القطاع، ونزع سالح المقاومة فيه. وقرر القائمون على مشروع القرار أخذ  فرض سيطرتها على
سرائيل عليه، قبل عرضه على مجلس األمن، إال أن السلطة لم توافق، إذ، بحسب  موافقة السلطة وا 
المصادر نفسها، توجست من احتمال حدوث قتال فلسطيني فلسطيني، وخافت من تحميلها مسؤولية 

تلك الظروف المضطربة، والتي توجت بصمود المقاومة في قطاع غزة،  الوضع في القطاع في
 وعجز الجيش اإلسرائيلي عن التقدم على األرض.

هذا هو السيناريو الذي كان يجري إعداده للمقاومة في غزة. حرب إسرائيلية ضروس يعقبها تدخل 
سلطة من العودة إلى قوات دولية وعربية، تتولى تجريد المقاومة من سالحها، بذريعة تمكين ال

القطاع، والمحافظة على وقف إطالق النار. وربما يأتي الكشف عن مثل هذا المشروع، اآلن، بمثابة 
تمهيد إلعادة فرضه في األشهر القليلة المقبلة، وبعد أن يكتمل إنضاج الظروف الموضوعية الالزمة 

 لنجاحه.
كومة الوفاق تحقيق أي من أهدافها، وباتت ال فشلت المصالحة الفلسطينية فشاًل ذريعًا، ولم تستطع ح

تحمل من الوفاق سوى اسم فارغ من أي مضمون. وتحولت المصالحة من شأن فلسطيني إلى شأن 
تتداخل فيه العالقات اإلقليمية، وتتحكم مصر في مسارها، بل وحتى في استمرار الحوار حولها، بعد 

ركتي حماس وفتح في القاهرة، إذ حتى هذا الشكل أن رفضت، أخيرًا، السماح بعقد لقاء بين وفدي ح
الذي يذر الرماد في العيون، ويجعل بعضهم يتعلقون ببعض األمل في تحقيق تقدم ما لم يعد مقبواًل 
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أو مسموحا به. وعلى الرغم من رغبة حماس في التخلي عن العبء اإلداري في القطاع، وا عالنها 
المعابر والحدود، حيث نص اتفاق المصالحة على نشر  مراٍت ترحيبها بحرس الرئيس لإلشراف على

ثالثة آالف جندي لهذه المهمة، إال أن ذلك لم يتحقق، وتمت إضافة شرط جديد بعد الحرب، هو 
"سلطة واحدة وسالح واحد"، أي، بمعنى آخر، الطلب من المقاومة االستسالم بال قيد أو شرط، 

ار الذي زادت حلقاته إحكاما باإلغالق المستمر وتسليم سالحها قبل أي جهد عملي في فك الحص
لمعبر رفح الواصل بين مصر وقطاع غزة، وا عالن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أيام، عدم فتح 
المعبر قبل عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، وتعطيل ملف إعادة اإلعمار، ما أدى إلى زيادة 

 لها تكون وسيلة ناجعة في الضغط على المقاومة.المعاناة اإلنسانية ألهل فلسطين هناك، لع
يأتي ذلك، أيضًا، ضمن سياق متصل لقرارات صادرة عن المحاكم المصرية، تارة باعتبار كتائب عز 
الدين القسام منظمة إرهابية، وأخرى باعتبار حركة حماس إرهابية، وهي قرارات ذات مدلول سياسي 

حملة تحريض إعالمية مصرية شديدة، يمألها الكذب  بامتياز. وتترافق، معها وقبلها وبعدها،
والتضليل، تصور قطاع غزة منبع اإلرهاب في سيناء، والخطر المحدق القادم على مصر. ليتواكب 
معها تصريحات من مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية تبرر مثل تلك القرارات، بل ويصل 

 بعضها إلى اعتبار حماس داعش الفلسطينية.
حية أخرى، يقدر جهاز األمن اإلسرائيلي "الشاباك" بأن الهدوء مع غزة مؤقت، وأن المعركة من نا

المقبلة أقرب مما يتصورها بعضهم، بحسب موقع "والال" العبري. وهو يماثل ما ذهب إليه الخبير 
 اإلسرائيلي في الشؤون العربية، جدعون ليفي، من توقع صيف ساخن في غزة، ويترافق هذا مع أكبر
مناورات يجريها الجيش اإلسرائيلي في الضفة الغربية، وتتضمن فرضيتها احتمال اندالع انتفاضة 
خالء مدنيين من ساحات  عنيفة، إثر حرب في غزة، وتشمل اقتحام مخيمات ومناطق مكتظة، وا 

 المعارك.
لمقبلة، من هل بات في مقدورنا تجميع أجزاء الصورة، وتوقع ما يمكن أن يحدث في األشهر القليلة ا

استمرار الحصار على قطاع غزة، وزيادة المعاناة اإلنسانية على السكان، واالمتناع عن إحراز أي 
تقدم في مجال إعادة اإلعمار، وربط حركات المقاومة فيه باإلرهاب، وزيادة وتيرة التحريض ضده، 

ائه إحياء مشروع بحيث تكون األمور قد نضجت لعمل عسكري إسرائيلي جديد ضد غزة. يتم في أثن
القرار القديم بتشكيل قوة عسكرية، تتولى دخول القطاع، ونزع سالح المقاومة فيه، وفرض وقف دائم 

 إلطالق النار، تحت شعار إعادة الشرعية الفلسطينية إلى القطاع.
يبقى سؤال عما إذا كان إلعالن السيسي عن تشكيل قوة عربية مشتركة لمكافحة اإلرهاب، عمادها 

اسي الجيش المصري، وبمشاركة رمزية عربية، عالقة بذلك؟ وهل ستكون غزة إحدى مهامها؟ األس
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وهل يكفي هذا الغطاء العربي لتجنيب السلطة الفلسطينية اإلحساس بالحرج الذي دفعها إلى رفض 
المشروع السابق، وبحيث تكون مشاركتها تحت ستار من الرغبة في التوصل إلى وقف إلطالق 

 يف معاناة السكان وعودة الشرعية؟النار، وتخف
أسئلة كثيرة، وأخرى غيرها، سيأتي الصيف حاماًل إجاباته عنها، وربما على قوى المقاومة أن تبدأ من 
اآلن سعيها إلى إحباط ذلك. ولعل في مبادرة حركة الجهاد اإلسالمي، أخيرًا، خطوة على هذه 

أن إرادة المقاومة حتما ستنتصر، وقد تكون هذه  الطريق، إال أن اإلجابة الوحيدة الحاضرة أبدًا هي
 شرارة تحرق سهاًل.

01/3/5102، العربي الجديد، لندن  
 
 خطوة أنقرة نحو الرياض 

 تسفي بارئيل
مجهز يعمل  لألكلاحدى التجديدات المتعددة التي ادخلها رئيس تركيا إلى قصره الفاخر هو مختبر 

 األمورالذي يصل إلى فم الرئيس.  األكلمكونات مختصون يفحصون  أشخاص أربعةبه بشكل دائم 
الصحية ليست على الجدول، ولكن الخوف من التسميم. رجب طيب أردوغان ليس رئيس الدولة 

الذي يصل إلى مائدة  األكل، الذي يشغل طاقما لمراقبة وفحص األولالوحيد، وبالتأكيد ليس هو 
، وكذلك ايضا العديد من الزعماء لألكلمتذوقون  الزعيم. فقد اعتاد السالطنة العثمانيون على تشغيل

يتحدث عن ذلك علنا، وعندما كشف الطبيب الخاص ألردوغان،  أحدالعرب المعاصرين. ولكن ال 
 اإلعالن، كان في تركيا من فسر ذلك اإلجراءالماضي عن تفاصيل  األسبوعالدكتور جودت أردول، 

 هاره كمن هو عرضة للخطر.نزوات أردوغان التي تهدف إلى إظ كإحدىعن ذلك 
 األسبوعجانب ذلك، يبدو ان التهديد بالتسميم لم يزعج أردوغان إلى هذا الحد عندما زار هذا  إلى

العربية السعودية، والذي وفقا لمصادر تركية، تناول الرئيس الطعام على مائدة الملك سلمان بدون ان 
في الصحف المصرية، كان  أساسيشكل الذي تم فحصه بدقة، ب األمربفحص الوجبات.  أحديقوم 

االستقبال الذي حظي به أردوغان مقابل ذلك الذي حظي به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
الذي زار السعودية في نفس الفترة. ففي الوقت الذي استقبل فيه الملك سلمان بنفسه الرئيس السيسي، 

 اعديه.فقد استقبل أردوغان في مطار جدة حاكم جدة وبعض مس
ليس هناك شك في ان السعوديين يعرفون كيفية تمرير الرسائل الدبلوماسية من دون ان تكون ظاهرة. 
وعلى الرغم من ذلك، فإن زيارة أردوغان للسعودية هي عالمة هامة على الطريق في سياسة كال 

ا دولة يجب كبح الدولتين. فمقابل الملك السعودي الراحل عبد هللا الذي رأى بأردوغان خصما وبتركي



 
 
 
 

 

           27ص                                     3205 العدد:    01/3/5102 الثالثاء التاريخ:

تأثيرها وقوتها في الشرق الوسط العربي، يبدو ان للملك سلمان تفكيرا آخر. العديد من المحللين 
لن تملي  أنهالمصر  وأوضحواالسعوديين الذين كتبوا عن الزيارتين الرسميتين، رحبوا بزيارة أردوغان، 

 ستقوي عالقاتها مع السعودية ام ال. كانت تركيا إذاعلى السعودية سياستها الخارجية، او تحدد فيما 
سعودية الملك سلمان تلمح، وليس بمرونة، إلى ان سياسة الملك عبد هللا هي التي تسببت بانتشار 

من السعودية، هي التي تقاتل بشكل فاعل تنظيم  أكثرتأثير أردوغان في المنطقة، وان إيران تعتبر، 
إلى سيطرة الحوثيين، المدعومين من  أدىة في اليمن الدولة اإلسالمية )داعش(. وان تساهل السعودي

إيران، على السلطة في البالد. ويقدر بعض المحللين ان السعودية تطالب بتشكيل محور ضد ـ 
الشيعة وضد إيران الذي من الممكن ان تلعب فيه تركيا دورا رئيسيا. ولكن محور كهذا ال يمكن بدون 

قوة عربية مشتركة للتدخل السريع  إقامةودول الخليج على ان يضم مصر، التي تعمل مع السعودية 
 جندي. ألف 41تضم 

تم نقاشه بتوسع في  األمرتركيا لمحور مثل هذا يستوجب تصالحا بين مصر وتركيا. وهذا  انضمام
السعودية ترغب بالمصالحة بين » إناللقاء بين سلمان وأردوغان، والذي في ختامه قال أردوغان 

السعودية لم تمارس عليه ضغوطا لتحسين عالقاته مع مصر  أنالرئيس إلى  أشارو «. تركيا ومصر
كما قال «.ال يجوز ان تقام عالقة تركيا والسعودية في ظل العالقات بين مصر وتركيا»واضاف انه 

ولكن على عكس «. مصر، تركيا والسعودية تشكل مثلث دول هامة في المنطقة« ان أيضاأردوغان 
كالين، مقاال في  إبراهيمالدكتور  أردوغانوجه إلى مصر، نشر كبير مستشاري الم اإلطراءهذا 

الذي حصل في مصر تسبب بتوتر  أن "االنقالبالصحيفة التركية المؤيدة للحكومة )ساباه( 
 ."وخالفات سياسية

، كما هو معروف هو تعبير عن عدم مشروعية النظام، وهو يثير حفيظة «انقالب»مصطلح 
 إلزاحة. االنتقاد الشديد الذي وجهته تركيا، 5103لمه للسلطة في تموز من العام السيسي منذ تس

المسلمين، كان عنصرا رئيسيا في القطيعة بين البلدين، والذي شمل مقاطعة مصرية رسمية  اإلخوان
لشركات تركية وا عادة سفيري البلدين إلى بالدهما. وبناء على ذلك فمن الصعب التحديد في هذه 

كانت جهود المصالحة التي يقوم بها الملك السعودي سوف تؤدي إلى انطالقة في  إذا المرحلة
العالقات بين مصر وتركيا، ولكن بالنسبة لمصر، المرتبطة اقتصاديا بالدعم السعودي، تم التلميح 

 مؤخرا ان سياستها الخارجية ال يمكن ان تكون منفصلة عن التطلعات السعودية.
كهذا سيؤدي  إجراءالكل راض عن كسر الجليد مع السعودية، وخاصة وان  وفي تركيا ايضا، فليس

على تركيا  أنإلى العداوة بين إيران وتركيا. الخبير في القانون الدولي التركي، مورات ياتكين، يعتقد 
تؤدي إلى مواجهة مع إيران، وان التحالف السني  أنمن شأنها  أحاديةاالمتناع عن اتخاذ خطوات 
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يلحق الضرر في شبكة العالقات الهشة والحيوية بين الدولتين. ويطرح ياتكين  أنشأنه  العربي من
المعركة الرئيسية في الشرق  أنفكرة التحالف السني تتجاهل حقيقة  أن، وذلك أخرىحجة هامة 

 هي ضد التنظيمات السنية المتطرفة مثل تنظيم الدولة اإلسالمية والقاعدة. األوسط
ن تركيا تدير لعبة متعددة الوجوه: فمن جانب هي ليست شريكا رسميا في التحالف من هذه الناحية فإ

الغربي ضد تنظيم الدولة اإلسالمية، والطائرات األمريكية ال يسمح لها باستخدام المطارات التركية، 
من اجل القيام بعمليات القصف لمواقع تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا. ومن جانب آخر، 

وستستمر في إرسال،  أرسلتتركيا  أنوزير الدفاع التركي عصمت يلماظ  األسبوعهذا  أعلنفقد 
تجهيزات عسكرية إلى العراق من اجل المساعدة في المعركة التي يتم التخطيط لها من اجل تحرير 

على  سوف تستقبل الالجئين العراقيين الراغبين أنهاتركيا  أعلنتالموصل من ايدي الجهاديين. كما 
 مع نشوب المعركة، ولكنها لن تشارك بصورة مباشرة في النشاطات العسكرية. أراضيها

زار الجنرال األمريكي المتقاعد، جون آلين، الذي ينسق نشاطات قوات التحالف ضد الدولة 
الماضي تركيا من اجل مواصلة الحوار المستمر فيما يتعلق بالتعاون التركي.  األسبوعاإلسالمية، في 

 ولكن لم يتم لغاية اآلن الوصول إلى نتائج فعلية.« الحوار يتقدم« آلين ان علنوأ 
تعاون عسكري مع  أي إنيتمسك بالموقف القائل  أردوغانفيما يتعلق بالحرب في سوريا، ما زال 

إبعاد الرئيس  أيضاالدول الغربية مشروط بان الهدف منه ليس فقط طرد تنظيم الدولة اإلسالمية، بل 
والواليات المتحدة ترفض هذا الشرط، وان بعضها  األوروبية. وانه طالما الدول األسدبشار  السوري

شريكا في محاربة الدولة اإلسالمية، فإن لتركيا ذريعة جيدة باالمتناع عن التدخل  األسديرى في 
كيا ال بالمصالح التركية المباشرة، فإن تر  األمورالعسكري المباشر. وفي الوقت نفسه، عندما تمس 

الماضي من اجل السيطرة على  األسبوعالسورية في  لألراضيومثال ذلك اجتياح قوات تركية  تتردد.
، 0150العثمانية. فحسب االتفاق مع فرنسا منذ العام  اإلمبراطوريةقبر سليمان شاه، جد مؤسس 

الذين كانوا  ألتراكاالجنود  إلجالءفإن منطقة القبر تعود لتركيا، وان تركيا قامت بالفعل بالعملية 
 المقتنيات الموجودة هناك إلى تركيا. وإلعادةيحرسون الموقع 

ال تنفصل عن االنتخابات للبرلمان التركي المقررة في بداية شهر حزيران.  ردوغانالحبكة السياسية أل
 لإسطنبو فالتدخل العسكري المباشر في سوريا والعراق ال تحظى بشعبية كبيرة في تركيا، خاصة وان 

من الالجئين السوريين والعراقيين التي من شأنها ان تجتاح البالد. حيث يقيم  إضافيةتخشى موجه 
من مليون ونصف الجت يخلقون توترا اقتصاديا واجتماعيا هائال. فتنظيم الدولة  أكثرفي تركيا اآلن 

ا سنيا من شأنه ان اإلسالمية ال يشكل خطرا مباشرا على تركيا، ولكن في المقابل، فإن تحالفا سياسي
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في تركيا، التي ال تتضامن مع تلك الموجودة في سوريا، والتي تعد  األكبريزعزع الطائفة العلوية 
 مليون نسمة. 00حوالي 

للمطالبة بالمساواة  إسطنبولالطائفة العلوية الشيعة في  أبناءفي الشهر الماضي تجمع اآلالف من 
بع الديني الوحيد )السني( التي تطمح الحكومة إلى تطبيقه الطا»في الحقوق الدينية، واحتجاجا على 

مليون شخص الذين يقاتل  51الذين يعدون  األتراك األكراديضاف  أنوالى ذلك يمكن «. في تركيا
في سوريا والعراق ضد الدولة اإلسالمية. فهذه قوى سياسية يحظر إغضابها عشية  إخوانهم

المقاعد في  أعضاءمن ثلثي  أكثرلها الحصول على من خال أردوغاناالنتخابات، التي يطمح 
 البرلمان، وذلك كي يتمكن من تغيير الدستور ويتحول إلى رئيس على النمط األمريكي.
7/3/5102هآرتس   
01/3/5102القدس العربي، لندن،   

 
 روسـيـا حـلـيـفـا  إلسرائيل بـدال  مـن أمـيـركـا 

 عوديد طيرا
بالمئة من صادرات النفط العالمية. اعتمادها  52الواليات المتحدة حتى السنوات األخيرة استوردت 

مصدرة  إلىكان كبيرا. اآلن الواليات المتحدة ستتحول  أخرىعلى النفط السعودي والكويتي ودول 
للطاقة، وخصوصا للغاز الطبيعي الموجود لديها بكميات هائلة. طورت الواليات المتحدة خالل العقد 

دة للتنقيب عن مصادر الطاقة التي وضعت تحت تصرفها غازا طبيعيا رخيصا جدي أساليب األخير
 إلىجديدة لتصدير النفط والغاز، وهدفها ال يتجه  أسواقوبكميات كبيرة. اآلن هي تبحث عن 

 األوسطمنطقتنا الغنية بمصادر الطاقة. الدليل على ذلك أنه ليس للواليات المتحدة اهتمام بالشرق 
يتمتع بقوة شرائية منخفضة. يوجد  األوسطنظرا ألن الشرق  األخرىلمنتوجات كمستهلك للغاز ول

. يمكن أن الواليات المتحدة ترى أوروباوربما مع  األقصىللواليات المتحدة اهتمام بالتجارة مع الشرق 
 .ألوروبافي قناة السويس عامال استراتيجيا حيويا، لكن حسب رأيي القناة مهمة اآلن أكثر 

 أخرى أمثلة، وهناك بإسرائيلفط هو مثال واحد لمكان لم يعد فيه للواليات المتحدة اهتمام موضوع الن
هو التكنولوجيا، للواليات المتحدة تكنولوجيا ولكنها دائما كانت  إلسرائيل األساسيكثيرة. الذخر 

من قبل تشتري التكنولوجيا من إسرائيل بوساطة شراء الشركات اإلسرائيلية التي قامت باالختراع 
نضوجا، كما كانت هناك  األكثرالشركات األميركية ابتداء من الشركات الصغيرة وانتهاء بالشركات 

عملية تبادل للمعرفة بين الجيوش. رغم ذلك يمكن االفتراض أن الواليات المتحدة يمكنها تدبر أمرها 
 من غيرنا.
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وروسيا. الصين تحتاجها لكنها  والصين األوروبيةالدول  األساسمن يحتاجون التكنولوجيا هم في 
معروفة أيضا كـ"سارقة" للتكنولوجيا، وهي ال تحترم حقوق الملكية الفكرية. أوروبا تحتاجها من اجل 
النمو االقتصادي الذي يمكنه أن يشكل بديال للهجرة إليها، لكنها آخذة في التأسلم سريعا وقد وصلت 

المتطرف عدوا  اإلسالم. أما روسيا فهي ترى في ةاإلضافينقطة الالعودة حتى من غير الهجرة  إلى
. في الوقت الذي تنطوي فيه أميركا على نفسها األقوىمركزيا، وهي اليوم تشكل العامل االستراتيجي 

االقتصادية التي تمر بها. أميركا  األزمةوترتدع عن خوض الصراعات فإن روسيا تمضي قدما رغم 
 إيرانالمتطرفة عدوا يهدد بالخطر بالدها، تعقد االتفاق مع السني  اإلسالمالتي ترى في تنظيمات 

إلسرائيل. تقديري هو أنه في أعقاب ذلك فإن العالقات بين  األساسيون األعداءوالشيعة الذين هم 
الشيعية وروسيا ستضعف، كما أن المصالح الحقيقية بين إسرائيل والواليات المتحدة ستتالشى.  إيران

وحزبه تجاه  أوباماالذي يفسر تصرف  األمرب مصالح بدأ يظهر منذ اآلن في الحقيقة هناك تضار 
 نتنياهو.

إذا قررت روسيا أنها ترى في إسرائيل مصلحة مهمة فستكون هي الحليف المناسب. في الوقت ذاته 
التي اعترفت بإسرائيل، والتي زودتها بالسالح في "حرب  األولىعلينا أن نتذكر أن روسيا هي الدولة 

، األمر الذي األوسطتقالل"، في حين أن الواليات المتحدة ترددت وفرضت حظرا على الشرق االس
واليتين من  إلىالتحالف مع روسيا تحتاج إسرائيل  إلىكان معناه المس بإسرائيل. من أجل "االنتقال" 

داء حكم الديمقراطيين في الواليات المتحدة، وذلك من اجل القيام بانتقال تدريجي من دون الع
األميركي، ومن دون قطع العالقات من قبلهم ومن دون فرض الحظر على قطع الغيار والعتاد 

 والوسائل القتالية التي قمنا بشرائها.
ترك المنطقة، وليس مهمًا كم سنكون لطيفين،  إلىبشكل عام يمكن القول: الواليات المتحدة تتجه 

 علينا البحث عن شريك آخر.
 "معاريف"

 01/3/5102، هللااأليام، رام 
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 :كاريكاتير 
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