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 24 :كاريكاتير

*** 
 
 .. والحركة ترحبالحكومة المصرية تطعن في حكم اعتبار حماس "إرهابية" .0

تقدمت بمذكرة طعن  في مصر قضايا الدولةأن هيئة  12/3/2112المصري اليوم، القاهرة، نشرت 
م محكمة استئناف القاهرة لألمور المستعجلة، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتصنيف أما

تنظيما إرهابيا، مطالبة بإلغاء هذا الحكم لمخالفته صحيح حكم القانون في شأن « حماس»حركة 
 االختصاص القضائي بإدراج الكيانات اإلرهابية.

الدولة والمتحدث الرسمي باسمها، في تصريح له،  وقال المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا
األربعاء، إن هيئة قضايا الدولة بوصفها النائب القانوني عن الدولة المصرية وكافة أجهزتها، واجبها 
 األول هو إعالء سيادة الدستور والقانون وتطبيق أحكامهما، ومناهضة كل حكم يخالف هذه األحكام.

في  2112( لسنة 8صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ) وأضاف المستشار سيد أنه في ظل
شأن قوائم الكيانات اإلرهابية واإلرهابيين، أصبحت هناك محكمة مختصة بهذا اإلجراء في شأن 
تنظيم قوائم الكيانات اإلرهابية واإلرهابيين بطريقة حددها القانون من خالل النائب العام، وهو القانون 

عوى قبل غلق باب المرافعة فيها، ومن ثم وجب إعمال أحكام القانون والطعن الذي أدرك هذه الد
 على الحكم لمصلحة القانون.

محكمة القاهرة صبحي أن كريم نقال عن مراسلها  11/3/2112اليوم السابع، مصر، وذكرت 
لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من هيئة  الجاريمارس  28لألمور المستعجلة، حددت جلسة 

 يا الدولة على الحكم الصادر باعتبار حماس منظمة إرهابية. قضا
في موقف نقال عن مراسلها من غزة فتحي صباح أنه و  12/3/2112الحياة، لندن، وجاء في 

الفت، قدمت الحكومة المصرية أمس طعنًا بحكم محكمة األمور المستعجلة الشهر الماضي اعتبار 
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الشهر الجاري موعدًا للنظر في  28محكمة استئناف القاهرة  ، وحددت"إرهابياً "تنظيمًا  "حماس"حركة 
 الطعن الذي تقدمت به هيئة قضايا الدولة، التي تمثل الحكومة أمام المحاكم.

الذي ُينظم عملية  "الكيانات اإلرهابية"وعزا مصدر قضائي مصري قرار الطعن إلى صدور قانون 
إذ خّص القانون محكمة استئناف القاهرة،  إدراج أي تنظيمات أو شخصيات على لوائح اإلرهاب،

 وليس محكمة األمور المستعجلة، بإصدار تلك القرارات بعد طلب من النيابة العامة.
تؤدي هذه الخطوة إلى تصحيح »سامي أبو زهري عن أمله بأن  "حماس"وعبر المتحدث باسم حركة 

ورأى أن مثل «. الفلسطيني وقضيتهإقرارًا بارتكاب خطأ بحق الشعب "، معتبرًا ذلك "الخطأ السابق
 ."ستساهم في تطوير العالقات بين الجانبين"هذه الخطوات 

وجاء قرار هيئة قضايا الدولة المصرية بعد أيام قليلة على انتهاء مهمة وساطة في القاهرة بين مصر 
النخالة.  رمضان شّلح ونائبه زياد "الجهاد اإلسالمي"قام بها األمين العام لحركة  "حماس"وحركة 

الجهاد "في العالقة المتوترة والمتدهورة بين الحركة ومصر، ونجح وفد  "اختراقًا مهماً "وحققت المهمة 
 ."حماس"عدد من العقد، من بينها قرار محكمة القاهرة في شأن  "تفكيك"في  "اإلسالمي
خطوة في اتجاه "نه قرار الطعن بأ« حماس»النيابية التابعة لحركة  "كتلة التغيير واإلصالح"ووصفت 

. "تصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكبه القضاء المصري في حق القضية الفلسطينية وحركة حماس
 ."شعبنا وقواه الحية استنكرت القرار القضائي المصري"وأضافت في بيان أمس إن 

ية عالقة استراتيجية مع مصر قائمة على قاعدة دعم القض"وشددت الكتلة على حرص الحركة على 
المركزية لفلسطين والمصالح المشتركة للشعبين في مواجهة العدو المشترك لنا وهو العدو 

 ."الصهيوني
شباط )فبراير( الماضي قرارًا يعتبر  28وكانت محكمة األمور المستعجلة في القاهرة أصدرت في 

)يناير( الماضي  كانون الثاني 31، بعدما أصدرت المحكمة نفسها قرارًا في "إرهابية"منظمة  "حماس"
 أيضًا."إرهابية" الذراع العسكرية للحركة منظمة  "كتائب القسام"يعتبر 

 
 عباس أبلغ سويسرا موافقته على خطتها لحل ملف موظفي غزة: إبراهيم خريشةالسفير  .2

قال سفير السلطة الفلسطينية لدى سويسرا إبراهيم خريشة مساء األربعاء إن  :خاص صفا -غزة 
عباس أبلغ سويسرا موافقته على خطتها الرامية إلى حل ملف موظفي الحكومة الرئيس محمود 

 السابقة في قطاع غزة لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
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وذكر خريشة في تصريحات هاتفية لوكالة "صفا" أن عباس أبلغ المسئولين في سويسرا موافقته على 
فة العقبات أمام المباشرة في تنفيذها في "خطة الطريق" التي وضعتها منذ عدة أشهر وتعهد بتذليل كا

 أقرب وقت.
وأكد خريشة أن العنوان الرئيسي لخارطة الطريق السويسرية التي وافق عليها عباس يقوم على 
ضرورة استالم كل موظف مدني في الحكومة السابقة في غزة الراتب الشهري أسوة بباقي موظفي 

 السلطة الفلسطينية.
معمق لتفاصيل الخطة السويسرية بما في ذلك آليات االندماج لموظفي  وأشار إلى أنه جرى بحث

غزة في مؤسسات السلطة الفلسطينية وما يتضمنه ذلك من حلول بينها إحالة بعضهم للتعاقد 
واستيعاب جزء أخر منهم في مشاريع على أن يكون ذلك مثار بحث من لجان مختصو تشكلها 

 سويسرا.
مليون دوالر شهريا وبالتالي  31فيذ الخطة السويسرية يحتاج إلى مبلغ غير أن خريشة لفت إلى أن تن

 دعم إضافي من الدول المانحة "خاصة في ظل األزمة المالية الحالية للسلطة الفلسطينية ".
ببذل جهد لتأمين هذا المبلغ وطرح األمر خالل أعمال  -وفق خريشة  -وبهذا الصدد تعهد عباس 
لمقررة هذا الشهر في مصر إلى جانب جهود ستبذلها سويسرا مع الدول قمة جامعة دول العربية ا

 المانحة.
11/3/2112، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(  

 
 الحمد هللا يلتقي منسق عملية السالم ويوقع مذكرة تفاهم لدعم قطاع العدالة .3

مس، منسق األمم المتحدة رام هللا: استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد هللا، في مكتبه برام هللا، أ
 لعملية السالم في الشرق األوسط روبرت سيري، لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية.

التي بذلها  اإليجابيةوقدم الحمد هللا الشكر والتقدير باسم القيادة والحكومة الفلسطينية على الجهود 
، وفي دعم األمام إلىية سيري خالل فترة عمله كمبعوث لألمم المتحدة من اجل دفع العملية السلم

 قطاع غزة، متمنيا له النجاح والتوفيق على صعيد حياته المهنية والشخصية. إعمارعملية إعادة 
، مع رئيس مكتب الممثلية الهولندية لدى أمسمن جهة ثانية وقع رئيس الوزراء، في مكتبه برام هللا، 

 ماليين يورو. 4في فلسطين بقيمة  فلسطين بيتر موليم، مذكرة تفاهم من اجل دعم قطاع العدالة
12/3/2112، األيام، رام هللا  
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 "إرهابية" خطوة في الطريق الصحيح حماس طعن قرار تصنيف محمد فرج الغول: .4

اعتبر رئيس كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية، ممثلة "حماس" في المجلس : غزة ـ ضياء خليل
مصرية على حكم قضائي سابق، باعتبارها منظمة التشريعي، محمد فرج الغول، طعن الحكومة ال

 "إرهابية"، بأنه خطوة في الطريق الصحيح، لتصحيح الخطأ الجسيم الذي وقع به القضاء المصري.
وأكد الغول، في تصريح تسلم "العربي الجديد" نسخة منه، أّن الطعن في قرار اعتبار "حماس" منظمة 

مة المقبلة للقانون واالختصاص بعين االعتبار وأن تصدر إرهابية في محله، متمنيًا أن تنظر المحك
 قرارها العادل بإلغاء القرار الظالم بحق حركة مقاومة.

وجدد الغول تأكيده على أّن محكمة األمور المستعجلة غير مختصة في النظر في هذه القضية، 
 مضيفًا أن قرارها كان غير سليم وخاطئًا وفي حكم المنعدم.

12/3/2112، لندن العربي الجديد،  
 
 لتدفع ثمن احتاللها "إسرائيل"اشتية يطالب بضغط دولي على  .5

 6رام هللا ـ "األيـام": قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، د. محمد اشتية، إن قرار مقاطعة 
شركات إسرائيلية ومنع دخول منتجاتها إلى األسواق الفلسطينية، ليس مجرد رد فعل على قيام 

جميد أموال الضرائب، بل هو خطوة تخدم حالة التحول االستراتيجي الذي تعيشه السلطة بت إسرائيل
 الوطنية.

وأضاف اشتية، خالل لقائه وفد الجمعية الفرنسية الفلسطينية للتضامن برئاسة روبر كيسوس: 
"إسرائيل من خالل إجراءاتها واحتاللها ألراضينا سعت لجعل الشعب الفلسطيني ومؤسساته رهينة 

قامت  وأخيراالتبعية لالقتصاد اإلسرائيلي وحالت دون تمكين السلطة الفلسطينية من القيام بمهامها 
 باحتجاز عائدات أموال الضرائب".

وطالب المتضامنين الفرنسيين بالضغط على بالدهم التخاذ إجراءات ضد االستيطان، وقال: "أكثر 
ألف منهم يعيشون بالمستوطنات في  211من مليون إسرائيلي يحملون جوازات فرنسية وحوالي 

الضفة والقدس، بالتالي بإمكان فرنسا إبالغ هؤالء بكونهم يعيشون بشكل غير شرعي في مستوطنات 
 غير شرعية، ويجب عليهم مغادرتها فورًا".

وأضاف: "يجب استكمال التوجيهات األوروبية، التي أوقفت تقديم دعم ألية مشاريع إسرائيلية على 
، لتشمل مقاطعة بضائع المستوطنات"، مشيرًا إلى أن المطلوب جهد 1661المحتلة منذ األراضي 

يجاد ضغط حقيقي على إسرائيل لتدفع ثمن احتاللها.  دولي وا 



 
 
 
 

 

           8ص                                     3214 العدد:    12/3/2112 الخميس التاريخ:

من جهته، تحدث رئيس الوفد الفرنسي روبير كيسوس عن أهداف الجمعية التي تعمل على توعية 
لسعي من أجل االعتراف بالدولة الفلسطينية ومقاطعة الرأي العام الفرنسي بفداحة واقع االحتالل، وا

 المنتجات اإلسرائيلية، والتعريف بحاالت األسرى في السجون اإلسرائيلية.
12/3/2112، األيام، رام هللا  

 
 شركة فلسطين لتوليد الطاقة تلغي صفقة لشراء الغاز من حقل إسرائيلي بسبب تأخر اإلنتاج .6

مليار دوالر  1.2لسطين لتوليد الطاقة صفقة لشراء ما قيمته نحو رويترز: ألغت شركة ف –تل أبيب 
 من غاز حقل لوثيان البحري اإلسرائيلي، وعزت ذلك إلى تأخيرات في تطوير المشروع العمالق.

وأصبح تطوير حقل لوثيان محل شك بعد أن أوصت الهيئة المعنية بمكافحة االحتكار في إسرائيل 
نوبل »ك ما وصفته بأنه احتكار الحتياطيات الغاز البحرية من جانب في ديسمبر/كانون األول بتفكي

 في المئة من الحقل. 82اللتين تملكان « ديليك»ومجموعة « إنرجي
عاما لشراء ما يصل إلى  21وقعت شركة فلسطين لتوليد الطاقة على اتفاق مدته  2114وفي 
حقل لوثيان في وقت الحق من  مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي فور بدء اإلنتاج من 4.12

 العقد الحالي.
وأضافت الشركة الفلسطينية أن بعض الشروط لم تلبى، بما في ذلك عدم الحصول على موافقة هيئة 

 مكافحة االحتكار وبعض الجهات التنظيمية األخرى.
أيضا  شركة فلسطين لتوليد الطاقة أشارت إنأحد الشركاء في لوثيان « ديليك دريلينغ»وقالت شركة 

يوما ما لم يتم  31وأضافت أن اإللغاء سيسري في غضون  إلى تأخيرات في تطوير المشروع.
 ة االحتكار قبل ذلك.حالحصول على موافقة هيئة مكاف

مليار  6.2بعد استثمار أولي بحوالي  2118حقل لوثيان في بوكان من المتوقع أن يبدأ اإلنتاج 
 دوالر.
ديليك »في المئة في لوثيان. وتحوز  36.66من تكساس مقرا  التي تتخذ« نوبل إِنرجي»وتملك 
في المئة  22.61حصة نسبتها « ديليك»التابعتان لمجموعة « أنفر أويل اكسبلوريشن«و« دريلينغ

 في المئة. 12« ريشيو أويل اكسبلوريشن»لكل منهما، بينما تملك 
مليون دوالر  311بالغاز بتكلفة وتهدف شركة فلسطين لتوليد الطاقة إلى بناء محطة كهرباء تعمل 

في  18وتملك شركة فلسطين للتنمية واالستثمار )باديكو( حصة نسبتها  في جنين بالضفة الغربية.
 المئة في فلسطين لتوليد الطاقة.

12/3/2112، القدس العربي، لندن  
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 "إسرائيل"بعد إعدامها فلسطينيا  بتهمة التجسس لمصلحة  "داعش"السلطة تندد بـ .7

عقب الناطق باسم األجهزة األمنية في الضفة الغربية، عدنان الضميري، : أحمد رمضان -هللارام 
عامًا( من مدينة القدس أول  16الشاب الفلسطيني محمد سعيد مسلم )« داعش»تنظيم  إعدامعلى 

حركة » داعش»إن تنظيم »قائاًل: « موساد» اإلسرائيليةامس، بتهمة التعامل مع جهاز االستخبارات 
جرامية، تمارس القتل بأبشع الصور، وال تتورع عن تلفيق التهم لمن يخالفها الرأي  إرهابية وا 

 ».بالخيانة
انه  إلى، مشيرًا «قتل أي شخص يجب أن يمثل أمام محاكم عادلة"وأضاف الضميري أمس، أن 

نم» ا في من الواضح تماما أن داعش ال تعمل ضمن إطار حقوق اإلنسان، وال عدل وال سياسة، وا 
 ."إطار تدميري للمجتمعات العربية

ال نستطيع أن »، قال الضميري: "الموساد"م بالتجسس لمصلحة للشاب مسلّ  "داعش"وحول اتهام 
تتبنى عملية القتل البشع لكل من  "داعش"نقول أن اتهامهم صحيح أو خطأ، لكن واضح تمامًا بأن 

 ».يخالفها ولكل من تدعي عليه
أستطيع أن أؤكد أن »د مسلم، والد الشاب محمد، في تصريحات صحافية، وفي وقت سابق، قال سعي

عامًا يعمل  16ما جاء من أقوال على لسان ابني، إنما تم تحت التهديد، فكيف يعقل أن ولدًا عمره 
 ."لمصلحة الموساد؟ ابني لم يسبق له أن سافر خارج البالد، وهو بالنسبة لي، ما زال طفالً 

يس من شيء جديد على الحركات األيدولوجية، أن تلفق لمن يختلف معها، تهم ل»وأكد الضميري أنه 
، مؤكدًا أنه ال يملك أي "كبيرة كالخيانة، وال تتورع أن توجه اتهامات باسم الدين وبمسميات أخرى

 معلومات عن الشاب محمد سعيد مسلم، كما لم يتواصل شخصيًا مع عائلته.
12/3/2112، المستقبل، بيروت  

 
 حقيقة "إسرائيل": اتصاالت حماس مع يزعم نيمجدال  .8

قال أحمد مجدالني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن "موضوع : وفا –رام هللا 
االتصاالت بين حماس والجانب اإلسرائيلي لتأسيس كيان سياسي منفصل في غزة حقيقة واقعة ال 

 يمكنهم إنكارها".
طني، امس، "كنا سنبقي ذلك طي الكتمان رغم معرفتنا المسبقة بذلك، وأضاف في حديث إلذاعة مو 

رغم إخفاء حماس ونكرانها االستفراد بموضوع معالجة غزة بمعزل عن الكل الوطني.. وارتباك 
 وتناقض قيادتها عند مواجهتهم بسؤال عن حقيقة هذه االتصاالت".
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لعنا روبرت سيري، ودبلوماسيون وسطاء وأوضح مجدالني، "هذا األمر لم يكن مفاجئًا لنا، حيث أط
نقلوا رسائل قادة حماس إلسرائيل"، الفتا إلى تزامن هذه الرسائل مع موعد االنتخابات اإلسرائيلية، 
ورأى أن "حركة حماس تنتظر نتائج االنتخابات اإلسرائيلية لتمضي بمشروعها الذي يؤسس إلى حالة 

 كيان سياسي منفصل في غزة".
لى خطورة مشروع "حماس" المعروض عبر اتصاالتها ورسائلها، لتقاطعه مع وشدد مجدالني ع

المشروع اإلسرائيلي القائم على أساس دولة مؤقتة في قطاع غزة، وتقاسم وظيفي في الضفة، 
 واالستمرار ببناء المستوطنات.

12/3/2112، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 ة غزةالخضري يطلع برلمانيين في بريطانيا على معانا .9

أطلع رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار عن قطاع غزة جمال الخضري نوابا : محمد أمين-لندن 
في مجلس العموم البريطاني على معاناة سكان القطاع جراء الحصار اإلسرائيلي المستمر منذ العام 

شخص وأبلغ الخضري نوابا وناشطين بريطانيين في اتصال عبر موقع سكايب بأن مليون  .2116
 في القطاع يعتمدون تماما على المساعدات، وأن دخلهم اليومي ال يتجاوز دوالرا واحدا.

نهاء  غزة،وطالب مجلَس العموم البريطاني بالضغط على إسرائيل ودول الجوار لفك الحصار عن  وا 
 االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية.

" بمقر المجلس في 11نيين وعقد في "الغرفة واستضاف اللقاء الذي ضم ناشطين فلسطينيين وبريطا
لندن. ديفد وورد النائب عن حزب الديمقراطيين األحرار المشارك في االئتالف الحاكم بقيادة حزب 

وشدد وورد على دعم حزبه لحق الشعب الفلسطيني في الحرية، ودعا إلى وقف معاناته  المحافظين.
 التي وصفها بالمأساة.
ورصدت فيه الوضع بغزة  بريطانيا،ته المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في كما استمع لتقرير أعد

 3وأشارت فيه إلى أن الحصار اشتد بعد االنقالب الذي جرى في مصر يوم  الحالي،حتى الشهر 
 .2113يوليو/تموز 

وقال مدير المنظمة محمد جميل للجزيرة نت إن أهمية هذا الحدث يكمن في شرح ظروف الحصار 
والتأكيد للنواب البريطانيين الذين سيقع انتخابهم في مايو/أيار  سنوات،على غزة منذ تسع  المستمر

 القادم ضمن االنتخابات التشريعية في بريطانيا، أن السكوت على هذا الحصار ال يمكن أن يستمر.
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 واعتبر جميل أن مصر تساعد إسرائيل في انتهاك اتفاقيات جنيف عبر تشديد الحصار من جانبها
والتنسيق الكامل مع تل أبيب، وقال إن الطرفين يرتكبان "جريمة حرب" يجب إحالتها إلى المحكمة 

 الجنائية الدولية، حسب تعبيره.
11/3/2112، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 عاما   15لحكم على متخابر باألشغال الشاقة قطاع غزة: ا .01

ى المدان بالتخابر مع االحتالل اإلسرائيلي حكمت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة، اليوم األربعاء، عل
 عامًا. 12ح( باألشغال الشاقة لمدة -)ع

عامًا( عمل بالتخابر مع  26ح( يبلغ من العمر )-وقالت المحكمة، في بيان لها، إن المتخابر )ع
ويأتي الحكم بحق المتهم بالتخابر مع جهات معادية، كونه يخالف  االحتالل، وأدين بعدة قضايا.

 م.1616من قانون العقوبات الفلسطيني لعام  131لمادة نص ا
11/3/2112فلسطين أون الين،   

 
 غزة مقابل هدنة طويلة  حول السماح بمطار وميناء لقطاع ا  أفكار أبو مرزوق: حماس رفضت  .00

أكـــد عضـــو المكتـــب السياســـي لحركـــة حمـــاس موســى أبـــو مـــرزوق أن قطـــاع غـــزة يـــدفع ضـــريبة : غــزة
ا أطـراف صـهيونية عبـر شخصـيات  عـدة لفصـله عـن الضـفة المحتلـة وتحقيـق رفضه لمقترحـات  قـدمته

 استقالله.
وقــال أبــو مــرزوق، عبــر صــفحته علــى "فــيس بــوك" مســاء اليــوم: "هنــاك بالفعــل مــن نقــل أفكــارًا حــول 
المطار والميناء، وفصل قطاع غزة عن "إسرائيل" بالدرجة األساس، وبالتالي عـن الضـفة المحتلـة، مـا 

 فتاح غزة نحو العالم الخارجي دون قيود معبر رفح وسياسات "إسرائيل".من شأنه ان
وأضـاف: "خــرج  علينـا موقــع )والــال( العبـري ليتحــدث عــن وثيقـة تفــاهم بــين حمـاس و)إســرائيل( تــدعو 

سنة، مقابل فـتح المعـابر بـين قطـاع غـزة  12سنوات ويمتد إلى  2إلى اتفاق هدنة طويل األجل يبدأ بـ
عــادة إعمــار المطــار كــي يحــق لهــا أن تمــارس اســتقاللها و)إســرائيل( والســ ماح لحمــاس ببنــاء مينــاء وا 

 الخاص في قطاع غزة".
وأكـــد أن معظـــم هـــذه األفكـــار وصـــلت للحركـــة مـــن ضـــباط  فـــي الجـــيش "اإلســـرائيلي" عبـــر شخصـــيات 

 مستقلة من التجار ورجال األعمال الفلسطينيين، وأنه ال توجد أية وثيقة حول األمر.
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بو مرزوق: "نحن في حماس لم نخف مثل هذه التقوالت، فقد تحـدثنا عنهـا مـع وفـدي الحكومـة وتابع أ
مــن الــوزراء مــرتين، ومــع الــوزراء منفــردين عــدة مــرات، وتحــدثنا عــن هــذا األمــر عبــر وســائل اإلعــالم، 

 وأمام الشخصيات العامة والفصائل الفلسطينية".
 عن الضفة المحتلة البتالعها، وفق قوله. وأوضح أن الهدف منها ليس خدمة غزة، ولكن فصلها

واســتطرد: "إننــا فــي غــزة نــدفع ضــريبة رفضــنا لهــذه األفكــار، زيــادًة فــي الحصــار، وضــغطًا اقتصــاديا، 
وعــدم حريــة الســفر وغيــر ذلــك، لكننــا لــم نقبــل هــذا المخطــط الــذي حــذرنا منــه، والــذي يعمــل فــي نفــس 

 ، بسياساتهم السيئة اتجاه غزة وأهلها".االتجاه له الرئيس أبو مازن، وحكومة الحمد هللا
وأكــد أن حركتــه لــم ُتعــِط أي موافقــة لمــن نقــل إليهــا هــذه األفكــار، ولــم تضــعها علــى جــداول أعمالهـــا 
للدراســة" "ألن مســئوليتنا الوطنيــة ووحــدة القضــية ومســتقبلها ال نقــاش حولهــا، وصــرحنا وقلنــا عشــرات 

 ولة فلسطينية بدون غزة".المرات أن ال دولة فلسطينية في غزة، وال د
واختتم أبو مـرزوق حديثـه: "نصـيحتي للسـيد الـرئيس وقـد حـارب كـل األطـراف ولـم يبـق معـه مـن يعتـّد 
بــه، بــأن يراجــع مواقفــه وسياســاته اتجــاه المصــالحة ووحــدة الضــفة والقطــاع ووحــدة المؤسســات، وعــدم 

 تمزيق الوحدة الوطنية، وبأن يراجع مواقفه اتجاه الكل الوطني"
 11/3/2112، لمركز الفلسطيني لإلعالما

 
 مجلس الشورى اإليراني يلتقي مشعل في الدوحة رئيسحركة حماس:  .02

(، لقــاء جمــع بــين وفــد رفيــع مــن حركــة حمــاس برئاســة 3-11انتهــى مســاء اليــوم األربعــاء ): الدوحــة
 رئيس المكتب السياسي خالد مشعل ورئيس مجلس الشورى اإليراني علي ال ريجاني.

حركة حماس في تصريح لها، إنه "التقى األخ خالد مشعل "أبو الوليد" رئيس المكتـب السياسـي وقالت 
لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" ووفـد مـن قيـادة الحركـة مسـاء اليـوم األربعـاء فـي الدوحـة، الـدكتور 

 .علي الريجاني رئيس مجلس الشورى في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية والوفد المرافق له"
وأضافت: "تم في اللقاء تبادل وجهات النظر حول مستجدات القضية الفلسطينية وتداعياتها في ضـوء 

 التهديدات الصهيونية للقدس والمسجد األقصى والحصار المتواصل على قطاع غزة".
وفي وقت سابق، أفـادت مصـادر مّطلعـة لــ"المركز الفلسـطيني ل،عـالم"، أنـه تـم التباحـث خـالل اللقـاء 

ي عقــد فــي العاصــمة القطريــة الدوحــة حــول آخــر مســتجدات القضــية الفلســطينية والحصــار الظــالم الــذ
 المفروض على قطاع غزة.

 11/3/2112، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 حماس: لن نسلم معابر غزة للسلطة إال ضمن الشراكة واتفاق شاملحركة  .03
يل األشقر، القيادي في حماس، جـدد النائب إسماعة، أن غز ، من 11/3/2112الرسالة نت، ذكرت 

تأكيـــد حركتـــه علـــى مبـــدأ الشـــراكة فـــي إدارة معـــابر قطـــاع غـــزة، وقـــال إنهـــا تـــرفض أي مقتـــرح يســـتبدل 
 مستنكفي السلطة بموظفي المعابر الحاليين.

وشــدد األشــقر فــي تصــريح خــاص بـــ ""، األربعــاء، علــى أن حمــاس لــن تســّلم المعــابر إال ضــمن رؤيــة 
مهام التـي أوكلـت إلـى حكومـة التوافـق، وفـي مقـدمتها إنهـاء أزمـة المـوظفين، وصـرف شاملة لتطبيق ال

وأوضـح أن  الموازنات التشغيلية للوزارات في غزة، والقيام بمسئولياتها اتجاه القطاع "على أكمل وجه".
ملفات المصالحة واحدة، "وليس من حق الحكومة ان تجزأها، بـل المطلـوب منهـا تنفيـذ مـا طلـب منهـا 

 ي اتفاق القاهرة".ف
نقلـت وسائل إعـالم محليـة فـي غـزة  ، من رام هللا، أن12/3/2112الشرق األوسط، لندن، وأضافت 

عـــن إســـماعيل األشـــقر، القيـــادي فـــي حمـــاس، قولـــه إن حركتـــه تـــرفض أي مقتـــرح الســـتبدال مـــوظفي 
  المعابر الحاليين بآخرين.

تســلم الحكومــة والمعــابر بشــكل فــردي، بــل  حكومــة التوافــق ليســت مهمتهــا الوحيــدة»األشــقر إن قــال و 
هناك ملفات يتوجب عليها إنجازها كما نص على ذلك اتفاق القاهرة والشـاط،، والتـي يوجـد مـن بينهـا 
ـــــام  ـــــة اإلعمـــــار والقي ـــــات الرئاســـــية والتشـــــريعية، وتســـــريع عملي دمـــــج المـــــوظفين، والتحضـــــير لالنتخاب

بة بإنجاز ملفات المصالحة رزمة واحدة.. والمطلوب بمسؤولياتها الموكلة إليها، كما أن الحكومة مطال
 «.منها تنفيذ ما طلب منها في اتفاق القاهرة والشاط، بشكل حرفي ودقيق

 
 لكنيست ا انتخاباتسعدات من سجنه خالل زيارة النائب بركة: أؤّيد مقاطعة  أحمد .04

ة، النائب محمد بركة، ظهـر التقى رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساوا  زهير أنداوس: - الناصرة
أمس الثالثاء، األمين العام للجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين أحمـد سـعدات، فـي سـجن نفحـة، بتـأخير 

 على اللقاء، الذي حاولت سلطة سجون االحتالل اإلسرائيلّي منعه.  أسبوع
جهات النظـر واستمر اللقاء بين بركة وسعدات، زهاء ساعة ونصف الساعة، وجرى في اللقاء تبادل و 

في الكثير من قضـايا السـاعة، وبشـكل خـاص، قـرارات المجلـس المركـزي لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية 
 الماضي. األسبوعفي 

ســرائيل، وتنشــيط المقاطعــة االقتصــادية للبضــائع  ومنهــا قــرارات بوقــف التنســيق األمنــي بــين الســلطة وا 
عنــد أوضــاع الجمــاهير الفلســطينية فـــي  وغيرهــا مــن القضــايا. كمــا توقــف بركـــة وســعدات اإلســرائيلية
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الـــبالد، وعلـــى الـــرغم مـــن موقـــف ســـعدات المؤيـــد لمقاطعـــة االنتخابـــات، إال أنـــه رأى بتشـــكيل القائمـــة 
المشـــتركة خطـــوة نحـــو تعزيـــز العمـــل الوحـــدوي فـــي الـــداخل الفلســـطيني. واســـتعرض ســـعدات أوضـــاع 

 حلة.الفلسطينيين في سجون االحتالل ومطالبهم في هذه المر  األسرى
قضـية شخصـية،  أسـره، أنه ال يـرى فـي 2116وأكد سعدات الذي يقبع في األسر االحتالل منذ العام 

 بل هذا جزء من الثمن الذي يدفعه الشعب الفلسطيني، على مقاومته لالحتالل. 
  11/3/2112، رأي اليوم، لندن

 
 حماس رفضت المفاوضات واختارت المقاومةحركة البردويل:  .05

نفــى القيــادي فــي حركــة حمــاس الــدكتور صــالح البردويــل، أي عالقــة لحركتــه بمســار  :غــزة )فلســطين(
 المفاوضات مع االحتالل، وأكد أنهم ال يعرفون طريقا للتحرير غير المقاومة.

واتهم البردويل في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" بعض القيادات في حركة "فتح" والسلطة باختالق 
اولـــة لتشـــويه "حمــاس" والمقاومـــة وجـــرهم إلــى مربـــع المفاوضـــات مـــع مــا وصـــفه بــــ "األكاذيــب" فـــي مح

االحتالل، وقال: "حركة "فتح" والسلطة الغارقتان في وحل العمالة مع االحتالل يحاولون تبرير واقعهم 
مــن خــالل اخــتالق أكاذيــب وســيناريوهات عــن وجــود قنــوات اتصــال وتفــاوض بــين حمــاس واالحــتالل، 

وقت طويل يلجأ إليه المرضى في محاولة جـر النـاس إلـى مـربعهم. وهـذا  وهو منطق اعتدنا عليه منذ
 نهج بعض قيادات فتح والسلطة معنا، وقد عرفه الناس ورفضوه فلسطينيا وعربيا".

ـــائرة، وقـــد نبـــذها  وأضـــاف: "المروجـــون للمفاوضـــات بـــين "حمـــاس" واالحـــتالل، يعرفـــون أن ســـلعتهم ب
من هي حمـاس وحجـم التضـحيات التـي قـدمتها، ويعرفـون الشعب الفلسطيني والعرب، فالجميع يعرف 

 السلطة ومشاريعها".
وجــدد البردويــل موقــف "حمــاس" الــرافض للمفاوضــات والمتمســك بالمقاومــة، وقــال: "نحــن نؤكــد أنــه ال 
عالقــة لنــا بالمفاوضــات مــع االحــتالل، فهــذا مــنهج رفضــناه ودفعنــا والزلنــا نــدفع ثمنــه باهظــا مــن دمنــا 

 وال نعرف غير المقاومة طريقا للتحرير"، على حد تعبيره.ودماء أبنائنا، 
 11/3/2112قدس برس، 

 

 دعو فرنسا إلى اتخاذ إجراءات ضد االستيطاني عضو اللجنة المركزية لحركة فتح .06
شــركات  6أكــد عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح محمــد اشــتية أن قــرار مقاطعــة : رام هللا )فلســطين(

بتجميـد  إسـرائيلاتها إلى األسواق الفلسطينية ليس مجرد رد فعل علـى قيـام إسرائيلية ومنع دخول منتج
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أمــوال الضــرائب، بــل هــو خطــوة تخــدم مــا أســماه بـــ "حالــة التحــول االســتراتيجي" الــذي تعيشــه الســلطة 
 الوطنية.

ـــه اليـــوم  ( خـــالل اســـتقباله وفـــد الجمعيـــة الفرنســـية 3|11) األربعـــاءوأضـــاف اشـــتية، فـــي تصـــريحات ل
ية للتضــامن برئاســة روبــر كيســوس، نقلهــا القســم اإلعالمــي لحركــة "فــتح": "إن إســرائيل مــن الفلســطين

خالل إجراءاتها واحتاللها ألراضينا سعت لجعل الشعب الفلسطيني ومؤسساته رهينة التبعية لالقتصاد 
دات قامـت باحتجـاز عائــ وأخيـرااإلسـرائيلي وحالـت دون تمكـين الســلطة الفلسـطينية مـن القيـام بمهامهــا 

 أموال الضرائب".
وطالب اشتية المتضامنيين الفرنسـيين بالضـغط علـى بالدهـم باتجـاه اتخـاذ إجـراءات ضـد االسـتيطان، 

الـف مسـتوطن  22، وحـوالي أوروبيـةوقال: "أكثـر مـن مليـون وسـتمئة الـف إسـرائيلي يحملـون جـوازات 
غ هؤالء بكونهم يعيشون بشـكل في الضفة والقدس يحملون الجواز الفرنسي، بالتالي بإمكان فرنسا إبال
 غير شرعي في مستوطنات غير شرعية، ويجب عليهم مغادرتها فورًا".

وأضــاف: "يجــب اســتكمال التوجيهــات األوروبيــة، التــي أوقفــت تقــديم دعــم ألي مشــاريع إســرائيلية علــى 
 ، لتشمل مقاطعة بضائع المستوطنات".1661األراضي المحتلة منذ 

يجاد ضغط حقيقي على إسرائيل لتدفع ثمن احتاللها. وأشار إلى أن المطلوب جهد  دولي وا 
 11/3/2112قدس برس، 

 

 حماس باإلرهابحركة الجهاد ترحب بالطعن المصري ضد اتهام حركة  .07
رحبــت حركــة الجهــاد اإلســالمي فــي فلســطين بــالطعن الــذي تقــدمت بــه الحكومــة المصــرية ضــد ة: غــز 

 ة حماس بـ"اإلرهاب".قرار محكمة األمور المستعجلة الذي يتهم حرك
وتمنــت الحركــة، فــي تصــريح صــحفي وزعــه المكتــب اإلعالمــي، األربعــاء، أن تكــون هــذه الخطــوة قــد 
وضـــعت حـــدًا لكـــل محـــاوالت اإلســـاءة لمفهـــوم المقاومـــة، وتأكيـــد العـــزم علـــى تعزيـــز العالقـــات وقطـــع 

 الطريق على من يسيئون لدور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.
 الحركة إلى تعزيز عوامل الثقة وتوجيه الخطاب اإلعالمي لخدمة قضايا وتطلعات األمة.ودعت 

 11/3/2112، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 هنية والسفير التركي يبحثان آخر التطوراتقطاع غزة:  .08

( 3|11التقى إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركـة حمـاس، الثالثـاء ): غزة )فلسطين(
 فير التركي لدى السلطة الفلسطينية مصطفى سارنتش، وناقش معه عدة أمور.الس
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وقال مكتـب هنيـة فـي بيـان مقتضـب أن القيـادي فـي حمـاس بحـث مـع السـفير التركـي آخـر التطـورات 
وأضاف انه تم  السياسية، وضعه في صورة األوضاع اإلنسانية والحياتية الصعبة للشعب الفلسطيني.

نهاء معاناته.االتفاق على أهمية د  عم صمود الشعب الفلسطيني وا 
 11/3/2112قدس برس، 

 
 الفلسطينية الفلسطينية في المخيمات األمنيةلبنان: بدء انتشار القوة  .09

الفلسـطينية العليـا المشـرفة علـى أمـن المخيمـات فـي لبنـان فـي بيـان صـدر  األمنيـةأعلنت اللجنة  :الغد
فلسـطينية مشـتركة فـي مخـيم الميـة  أمنيـةفاق على تشكيل قوة ، " االتاألربعاءبعد اجتماع عقدته اليوم 

ضـابطا وعنصـرا مـن كافـة القـوى والفصـائل الوطنيـة  41ومية شرق مدينة صـيدا جنـوب لبنـان قوامهـا 
 ".واإلسالمية

في مخيم عين الحلوة فيما سيتم عقـد لقـاء  اابيضالمشتركة انتشرت  األمنيةالقوة  أن إلىالبيان " وأشار
فـي مخيمـات بيـروت وانتشـارها فـي مخيمـي  األمنيةالستكمال التحضيرات في تشكيل القوة في بيروت 

 برج البراجنة وشاتيال".
 12/3/2112الغد، عّمان، 

 

 تشييع جثمان الشهيد صبح في مخيم الفارعةالضفة الغربية:  .21
هيد طوبـاس ـ محمــد بــالص: شـّيعت جمــاهير محافظــة طوبــاس واألغـوار الشــمالية، أمــس، جثمــان الشــ

 عاما(، إلى مثواه األخير في مخيم الفارعة. 42عمر حسني صبح )
« المسـتعربين»عنـدما اقتحمـت وحـدات مـن  2118وكان الشهيد صبح، أصيب بعدة رصاصـات عـام 

التابعة لجيش االحـتالل مخـيم الفارعـة بغيـة اعتقـال أحـد المطلـوبين، وتنقـل خـالل سـنوات إصـابته فـي 
 «.رفيديا»صباحا في مستشفى  رحلة عالج صعبة حتى استشهاده

 12/3/2112، األيام، رام هللا
 
 واشنطن"الشعبية" تتضامن مع فنزويال في وجه عقوبات  .20

أعربــــت الجبهــــة الشــــعبية لتحريــــر فلســــطين عــــن تضــــامنها الكامــــل مــــع فنــــزويال، فــــي وجــــه العقوبــــات 
وسياســاتها وغاياتهــا التــي األمريكيــة التــي تســتهدف إســقاط النظــام فيهــا، المعــادي للرأســمالية األمريكيــة 

ودعـا  تسعى إلعادة فنزويال إلى حظيرتها كما كان عليه الحال سـابقًا قبـل تسـلم تشـافيز السـلطة فيهـا.
عضــو المكتـــب السياســـي للجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر فلســـطين كايـــد الغـــول، فـــي بيـــان صـــحفي لـــه اليـــوم 
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التينيــة إلـــى إدانــة القــرارات األمريكيـــة ، كــل األحــرار والتقـــدمّيين فــي العــالم وشـــعوب أمريكــا الاألربعــاء
واالنتصـــار لفنـــزويال فـــي مواجهتهـــا ومقاومتهـــا لهـــذه القـــرارات األمريكيـــة بعزلهـــا عـــن دورهـــا ومحيطهـــا 

سنادها  لحركات التمرد والتقدم في العالم. وا 
 11/3/2112، فلسطين أون الين

 

 حماس عن طعن قرار تصنيفها "إرهابية": تصحيح لخطأحركة  .22
اعتبرت حركة حماس، اليوم األربعاء، طعن الحكومة المصرية على حكـم قضـائي : اء خليلـ ضي غزة

سابق، باعتبارها منظمة "إرهابية"، بأنه تصحيح للخطأ، ودعت إلى إلغاء القـرار الـذي قالـت فـي وقـت 
 سابق، إنه ال يخدم إال االحتالل اإلسرائيلي.

"العربي الجديد"، إّن طعن الحكومة علـى الحكـم وقال القيادي في حركة "حماس"، إسماعيل رضوان، لـ
القضــائي "خطــوة فــي االتجــاه الصــحيح"، إلعــادة تصــحيح الخطــأ الــذي ارتكبتــه المحكمــة، مرحبــًا بهــذا 
ـــى أســـاس المصـــالح  ـــى تـــرميم العالقـــة الفلســـطينية المصـــرية عل ـــًا فـــي نفـــس الوقـــت إل الموقـــف، وداعي

 المشتركة للشعبين والقضية الفلسطينية.
يجابية وثابتـة مـع الجميـع لمصـلحة القضـية وأّكد  رضوان، أّن حماس حريصة على عالقات متوازنة وا 

عـــادة ترتيـــب العالقـــة بـــين "حمـــاس"  الفلســـطينية، مشـــيرًا إلـــى أّن المطلـــوب هـــو إلغـــاء قـــرار المحكمـــة وا 
 .ومصر، وبين الشعبين، ووقف الحمالت اإلعالمية اآلثمة التي تستهدف المقاومة الفلسطينية وغزة

 11/3/2112، العربي الجديد، لندن
 
 في الضفة "2حماس إستان "بقيادة ليفني وهرتسوغ تقود إلى  حكومة: نتنياهو محذرا   .23

األناضول: قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومة بقيادة رئيس حزب العمل 
وبدعم من القائمة العربية )يسار( يتسحاق هرتسوغ، ورئيسة حزب الحركة )وسط( تسيبي ليفني، 

 .”خطيرة بصورة حقيقية“المشتركة 
انتخابات الكنيست )البرلمان(  أجراءوفي خطاب ألقاه من فندق بمدينة نتانيا، وسط إسرائيل، قبل 

المقررة الثالثاء المقبل، أوضح أن هذا التحالف سيعمل على إخالء الضفة الغربية ما سيدفع إلى 
 ."1حماس إستان "ي إشارة إلى أن غزة ، ف"2حماس إستان "تشكيل 

أفغانسان التي حكمتها جماعة طالبان المتشددة، قبل أن يتدخل تحالف  ”إستان”ويقصد نتنياهو بـ
، ويسقط حكمها لتشهد بعدها أعمال عنف لم تنته كليا حتى 2111دولي بقيادة الواليات المتحدة في 

 اآلن.
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حكومة بقيادة الليكود هي “ناة العاشرة اإلسرائيلية، أن وأضاف نتنياهو في كلمته، التي نقلتها الق
 .”القادرة على حفظ أمن إسرائيل

لقد نجحنا في الحفاظ على أمن إسرائيل، كما نجحنا في تخطي العقبات األمنية “ومضى قائال: 
 المعقدة والتي ما زالت بقربنا، لذلك نحن من يستطيع الحفاظ على إسرائيل.

زي على طاولة االنتخابات اليوم هو: من يستطيع الحفاظ على أمننا، وعلى السؤال المرك“وتابع: 
 .”أوالدنا، وعلى مستقبلنا، من البديهي إنه الليكود

 12/3/2112القدس العربي، لندن، 
 
 بالموساد من قبل "داعش" الذي تم إعدامه  محمد مسلم يعلون: ال يوجد عالقة للمقدسي .24

يه يعلون وزير الدفاع اإلسرائيلي، بشكل رسمي، أن يكون نفى موش: الشرق األوسط - تل أبيب
عاما(، عميال أو مرتبطا بجهاز المخابرات الخارجية  16الشاب المقدسي محمد سعيد مسلم )

اإلسرائيلي )الموساد(، أو بأي جهاز مخابرات آخر في إسرائيل، مؤكدا بذلك رواية أقارب الشاب، 
 حول انتمائه للموساد.« داعش»الذين رفضوا بالكامل ادعاءات 

صحيح أن عشرات العرب المواطنين في إسرائيل انضموا إلى تنظيم داعش، وذلك "وقال موضحا: 
غداة إعالن هذا التنظيم المتطرف عن قتل عربي إسرائيلي برصاصة في الرأس. ولكن العدد لم يزد 

. لكن ذلك ال يشكل على بضع عشرات، قتل بعضهم، فيما أوقف آخرون لدى عودتهم أو قبل رحيلهم
بث أفكار تنظيم داعش حتى في  "ليس صعبا". واعتبر أنه "ظاهرة منتشرة بين العرب اإلسرائيليين

 إسرائيل بفضل اإلنترنت.
هذا الشاب ال صلة له بالموساد، وال بأي "وبخصوص شريط الفيديو، نفى يعلون االدعاءات. وأكد أن 

 ."مؤسسة مرتبطة باألمن في إسرائيل
 12/3/2112، األوسط، لندنالشرق 

 
 لبيد: نتنياهو لن يكون رئيسا للحكومة .25

ان  صرح زعيم حزب يش عتيد، يائير لبيد قائالً  :ترجمة خاصة -القدس دوت كوم  -رام هللا 
لصحيفة "يديعوت  اإللكتروني"نتنياهو لن يكون رئيسا للحكومة... انتهى" وذلك حسب الموقع 

 احرونوت".
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يتحدث في لقاء مع موقع صحيفة يديعوت احرونوت "واي نت" ان نتنياهو لبيد الذي كان  وأضاف
جدار من الزجاج المصفح، فهو ال يهتم ال بغالء المعيشة وال بأزمة  اإلسرائيلييفصله عن الجمهور 

 السكن المتفاقمة".
 وابدى لبيد مخاوفه من تشكيل حكومة وحدة وطنية من الليكود والمعسكر الصهيوني والمتدينيين،

، ومن أماكنهاغير  إلىرئاسة الحكومة، وستذهب الميزانيات  إلىقائال "عندها سيعود نتنياهو  وأشار
 اجل ان أحارب وضع كهذا، يتوجب يكون حزب يش عتيد كبير وقوي".

 11/3/2112، القدس، القدس
 
يرانو  "إسرائيل"أمنيون إسرائيليون: نتنياهو خطر على أمن  .26  فشل مقابل حماس وحزب هللا وا 

األربعاء، إن رئيس  قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون سابقون، في مؤتمر صحفي عقد يوم: ـرب48عــ
الحكومة بنيامين نتنياهو، يشكل خطرا على أمن إسرائيل، وأنه فشل في مواجهة حركة حماس وحزب 

يران.  هللا وا 
شف عن تفاصيل جديدة إلى الك وسعى كبار المسؤولين السابقين في األجهزة األمنية اإلسرائيلية،

 بشأن أداء نتنياهو السياسي واألمني.
وبحسب منظمي المؤتمر فإنه يعقد بشكل عاجل، قبل االنتخابات بستة أيام، وأن جميع المشاركين 
فيه فقدوا أصدقاء لهم في القتال، وأن من حقهم وواجبهم إسماع صوت واضح بأن "إسرائيل بحاجة 

ر الصحفي رئيس الموساد األسبق شبتاي شفيط، وقائد سالح وقد شارك في المؤتم إلى تغيير".
المدرعات سابقا جنرال االحتياط أمنون ريشيف، وقائد وحدة االرتباط مع لبنان سابقا جنرال االحتياط 
غيورا عنبار، ورئيس هيئة قيادة الجنود العسكرية جنرال االحتياط آشر ليفي، والقائم بأعمال رئيس 

 يلمان. واعتذر رئيس الموساد السابق مئير دغان المشاركة ألسباب شخصية.الشاباك سابقا أريه ف
وفي كلمته تساءل رئيس الموساد األسبق، شبتاي شفيط، عن السبب الذي جعل نتنياهو يحوله إلى 
 عدو، بعد عشرات السنوات من العمل في الموساد، لمجرد أنه حاول وضع إسرائيل في طريق جديدة.

تصنيفه كـ"خالصي" و"خائن"، وحّمل نتنياهو المسؤولية، بصفته رأس الهرم، وقال شفيط إنه جرى 
عن "الفشل مقابل حركة حماس والتهديد اإليراني وتحول الواليات المتحدة إلى عدو". وتساءل عن 

أسير فلسطيني بينما دأب على التصريح لسنوات بأنه ضد إطالق  1211قيام نتنياهو بإطالق سراح 
ا تساءل عن األمن الشخصي الذي تعهد به نتنياهو للمستوطنين في محيط قطاع سراح األسرى، كم

 غزة.
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وقال جنرال االحتياط أمنون ريشيف، مؤسس المجموعة، إن أعضاء مجموعة "ضباط من أجل أمن 
إسرائيل" ليس لديهم مصالح شخصية، وغير مرشحين للكنيست، وال يوجد لهم أي مصلحة شخصية 

 ة إسرائيل كـ"دولة صهيونية يهودية وديمقراطية".عدا عن الخوف على دول
 11/3/2112، 48عرب 

 
 : إيران ليست قوة نووية فقط... بل دولة عظمى إقليميةية "آمان"سرائيلالمخابرات العسكرية اإل .27

إيران ليست فقط »رأى رئيس االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية )آمان( اللواء هرتسي هليفي، أن 
بل هي تراكم المزيد من القوة والنفوذ وتتعامل كدولة عظمى إقليمية، وسط الدول  مشروعًا نوويًا،

 «.التي تعيش فيها إسرائيل»، الفتًا إلى أن هذه هي المنطقة «المحيطة بإسرائيل
وأدلى هليفي بهذه المواقف خالل احتفال أقامته منظمة أصدقاء الجيش اإلسرائيلي في الواليات 

نيويورك. وهي الزيارة األولى التي يقوم بها رئيس االستخبارات العسكرية  المتحدة، في أحد فنادق
للواليات المتحدة منذ توليه منصبه. وتنبع خصوصية هذه الزيارة من كونها أتت في ظل التوتر القائم 

دارة البيت األبيض والتقارير  التي تحدثت عن تدهور  اإلعالميةبين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وا 
 عالقات بين الطرفين، بما فيها األمنية.ال

وقد شكر هليفي أعضاء منظمة أصدقاء الجيش اإلسرائيلي، باسم جنود الجيش وقادته، على 
مساهمتهم منذ سنوات طويلة، للجيش والمجتمع اإلسرائيلي. وخالل االحتفال تم التبرع لمصلحة 

 مليون دوالر. 24 بحواليرفاهية جنود الجيش 
 12/3/2112، تاألخبار، بيرو 

 
 بـ"مصنع لإلرهاب"وتصفها  النجاح"في "جامعة تهاجم الكتلة اإلسالمية  اإلسرائيليةاالستخبارات  .28

شنت االستخبارات اإلسرائيلية هجوًما عنيًفا على الكتلة اإلسالمية : ترجمة صفا -القدس المحتلة 
بنابلس شمال الضفة الغربية اإلطار الطالبي لحركة المقاومة اإلسالمية )حماس( في جامعة النجاح 

 أنها "مصنع اإلرهاب". زاعمهالمحتلة، 
وجاء في تقرير نشره مركز االستخبارات اإلسرائيلي أن الكتلة نظمت في األول من مارس الحالي 
معرًضا لمدة أسبوع بشأن القدس، وحّرضت فيه على مقاومة الكيان اإلسرائيلي، ومّجدت منفذي 

 العمليات.
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ستخبارات الكتلة اإلسالمية بالتحريض على تنفيذ العمليات، ورفع شأن منفذيها، كما واتهم مركز اال
حصل من تمجيد للشاب المقدسي محمد الساليمة الذي نّفذ آخر عملية دهس بمدينة القدس قبل 

 أيام.
وزعم أن جامعة النجاح معروفة تاريخًيا كـ"مصنع ومركز ل،رهاب لشتى التنظيمات، وبخاصة 

 ث خرجت الكثير من القادة العسكريين ومنفذي العمليات".لحماس، حي
 12/3/2112، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 من عائالت المتظاهرين المقدسيين بانتقامه"الشاباك" يعترف  .29

اعترف جهاز المخابرات اإلسرائيلية العامة "الشاباك أمس، برعاية : برهوم جرايسي -الناصرة 
التي تتخذها بلدية االحتالل في القدس المحتلة، ضد عائالت المتظاهرين  االنتقامية اإلجراءات

الفلسطينيين في المدينة، والتنكيل بهم، ومطالبتهم بتسديد ديون بلدية وسياقة وغيرها، بأساليب التنكيل 
في المظاهرات التي شهدتها وتشهدها المدينة ضد  أبنائهاوالترهيب، بعد وقت قصير من اعتقال أحد 

 حتالل وجرائمه.اال
وكانت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية، قد نشرت قبل يومين تقريرا، يؤكد أن بلدية االحتالل في القدس 
المحتلة، تتبع أساليب انتقامية من عائالت المقاومين والمتظاهرين الفلسطينيين، إذ بتنسيق مع 

، وترغم األهالي على تسديد مختلف أجهزة االحتالل، تداهم البيوت سوية مع دوائر احتاللية أخرى
مختلف أنواع الديون والضرائب، وخاصة ضريبة المسقفات، التي ال تقوى عليها العائالت الفلسطينية 
في المدينة، بسبب أوضاعها االقتصادية المتردية، بينما الضريبة هي بمستويات المعيشة اإلسرائيلية 

 العالية.
 12/3/2112، الغد، عّمان

 
 المفاوضات وال إزالة المستوطنات المعزولة ارضيعال  "شاسحزب " .31

في الشأن اإلسرائيلي المرتبط بالوضع الفلسطيني، ُسئل رئيس حركة  فادي أبو سعدى: -رام هللا 
التلفزيونية اإلسرائيلية حول مواقفه السياسية، وقال  21ارييه درعي، خالل مقابلة مع القناة  "شاس"

عزولة في إطار اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين، ونقل موقع انه ال يرفض إخالء المستوطنات الم
 أوافقفي الموضوع السياسي، الفجوة بيننا وبين اليسار كبيرة جدا، انا ال "عن درعي قوله:  "الال"و

 وأؤيدإخالء أماكن معزولة،  أؤيدعلى تقسيم القدس، وال على اإلخالء الجماعي عبثا، ولكنني 
 ."المفاوضات
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ال درعي في لقاء صحافي آخر، إنه يختلف مع اليسار في المسألة السياسية، لكنه ق أخرىمن جهة 
ال يستثني إمكانية االنضمام إلى حكومة  إنهيوجد تقارب بينهما في المسائل االجتماعية، وقال 

برئاسة يتسحاق هرتسوغ، لكنه سيوصى رئيس الدولة رؤوبين ريفلين بتكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل 
 .الحكومة

تشكيل حكومة واسعة وقلت بأنني سأوصي بنتنياهو، ولكن اذا ألقى رئيس  أؤيدأنا "وأضاف درعي 
الدولة المهمة على هرتسوغ فأنا ال ارفضه بتاتا، لكنني ارفض تشكيل حكومة ضيقة، رغم وجود 

 ."الكثير من العوامل المشتركة بيننا وبين اليسار من ناحية اجتماعية
اته، أنه ال يمارس األالعيب، وال يريد تكرار خطأ التحالف غير الحقيقي واعتبر درعي في تصريح

يوجد »ويائير لبيد رئيس يش عتيد  "البيت اليهودي" االستيطانيبين نفتالي بينت رئيس الحزب 
 «.ان فرص جلوسنا في حكومة واحدة مع لبيد تساوي الصفر»، وأضاف «مستقبل

 12/3/2112القدس العربي، لندن، 
 
 المواطنين العرب ضدّ  التصنيف العرقي سنوات: العليا اإلسرائيلية لم تلغ   ثمانيةاوالت بعد مد .30

أصدرت المحكمة العليا، اليوم األربعاء، قرار حكم نهائي في التماس التصنيف العرقي : ـرب48عــ
 سنوات. 8ضد المواطنين العرب، والذي قدمته جمعية حقوق المواطن ضد سلطة المطارات قبل 

ت هيئة القضاة )غرونيس، حايوت وروبنشطاين( قرارًا بشطب االلتماس، ودحض ادعاءات واتخذ
'حقوق المواطن' التي قدمت إبان التعديالت التي بدأت سلطة المطارات بتطبيقها بداية شهر آذار 

. وفقًا للتعديالت التي طرحت، فقد تم إلغاء التفتيش المشّدد للمواطنين العرب عند 2114)مارس( 
دخل الرئيس للمطار، كما وتم تبني نظام جديد لفحص األمتعة ُيسهل، وفق ادعاء السلطة، عملية الم

 التفتيش األمني.
 11/3/2112، 48عرب 

 
 الجيش اإلسرائيلي: مناورات تحاكي حرب ا ثالثة مع لبنان بسيناريوهات متعددة .32

سرائيلي وخدمات الطوارئ أجرت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش اإل: الشرق األوسط - تل أبيب
والسلطات المحلية في الجليل، أمس، مناورات تحاكي حربا ثالثة مع لبنان، تم خاللها فحص كيفية 
معالجة زخ صاروخي كثيف على بلدات الجليل، وصوال إلى مدينة عكا الساحلية والمناطق الحيوية 

 في خليجها.
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واحدة من لبنان وسوريا، وانهيار مبان  وشملت المناورة سيناريو إطالق عشرات الصواريخ دفعة
ضخمة، ووقوع مئات من المصابين والعالقين تحت الردم، وتحطم طائرات من دون طيار في داخل 
تجمعات سكنية. كما شملت التدريبات مواجهة تطور يعتبر في إسرائيل خطيرا، وهو تسلل مجموعات 

ال، والوصول إلى عمق األراضي اإلسرائيلية من حزب هللا إلى الجليل واحتالل قرية يهودية في الشم
 داخل مدينة عكا وتنفيذ عملية تفجير كبرى فيها أو في مدينة أخرى.

وقال الناطق العسكري اإلسرائيلي إن قيادة الجبهة الداخلية تواصل االستعداد للحرب الثالثة المتوقعة 
 مع لبنان.

ندما أطلقت صافرات اإلنذار في جميع بلدات وقد بلغت هذه المناورات أوجها مساء أمس األربعاء، ع
الشمال من المطلة وحتى مدينة الناصرة في الجليل األسفل. فبدأت عمليات تنسيق بين الطواقم حول 
سيناريو سقوط عشرات الصواريخ التي تحمل رؤوسا متفجرة ضخمة وانهيار مبان سكنية ومبان 

 عامة، ومواجهات في عدة جبهات في الوقت نفسه.
ل عن ضابط في الجبهة الداخلية قوله إنه تم األخذ بسيناريو الحرب في الشمال باعتبار أن ونق

في الحرب المقبلة مع حزب »وأضاف أنه من الواضح أنه «. حرب لم نعرفها من قبل»الحديث عن 
هللا لن نستطيع الوصول إلى كل الجبهات، ولذلك فإن المناورة ستتركز حول وضع سلم أولويات في 

صول إلى كل منطقة. وتتمشى هذه التصريحات مع التقديرات الحالية لألجهزة األمنية اإلسرائيلية، الو 
التي ترجح أنه في الحرب المقبلة مع لبنان ستتلقى الجبهة الداخلية ضربات شديدة، وستتحطم 
طائرات من دون طيار في داخل التجمعات السكنية، وأن منظومة االعتراض الصاروخي )القبة 

حديدية( لن تستطيع أن توفر الدفاع الكامل، ألنها معدة للصواريخ البعيدة المدى وليس للصواريخ ال
 «.كيلومترا 31والقذائف التي يقل مداها عن 

ولوحظ أن هذه التدريبات لم تقتصر على مواجهة حزب هللا من لبنان، بل توقعت أيضا أن تنضم 
وريا. كما توقعت أن يتسع مجال أهداف هذه إليها صواريخ ونيران أسلحة خفيفة تنطلق من س

الصواريخ شرقا )باتجاه طبريا وصفد(، وغربا باتجاه حيفا وعكا ونهاريا والبلدات المحيطة بها. كما 
تشتمل المناورات على سيناريو يحاكي مواجهة مجموعة من حزب هللا تدخل مدينة عكا وتنفذ فيها 

ى حدود لبنان، في آن واحد. ونقل عن ضابط في عمليات، ومجموعة ثانية تسيطر على بلدة عل
إدراك العدو أن السالح األكثر استراتيجية هو نقل »الجيش اإلسرائيلي قوله إن الجديد في األمر هو 

القتال إلى داخل إسرائيل.. وأن حركة حماس قد أدركت ذلك في الحرب األخيرة على قطاع غزة، 
 «.وحزب هللا يدرك ذلك جيدا

 12/3/2112، ، لندنالشرق األوسط
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 يتراجع في االستطالعات ويقلق من احتمال إسقاط حكم اليمين "ليكودتقرير: " .33

ثاء المقبل( مع بقاء خمسة أيام على االنتخابات البرلمانية في إسرائيل )الثال: أسعد تلحمي -الناصرة 
ي في اليومين دخلت الحملة االنتخابية الشوط األخير مع أرقام جديدة حملتها استطالعات الرأ

الوسطي بزعامة اسحاق هرتسوغ تتقدم، ألول مرة، « المعسكر الصهيوني»األخيرين أفادت بأن قائمة 
بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بثالثة إلى أربعة مقاعد، لكن معسكر اليمين « ليكود»على 

عد، وهو فارق أبطَلْته ببضعة مقا« اليساري –المعسكر الوسطي »المتشددين ما زال يتقدم على  -
تسيبي ليفني بقولها إن احتماالت انضمام أحزاب « المعسكر الصهيوني»الشخصية الثانية في 

محسوبة على اليمين المعتدل لحكومة برئاسة هرتسوغ واردة جدًا حيال غياب الفوارق الكبيرة بينها 
 في القضايا االجتماعية واالقتصادية.« المعسكر الصهيوني»وبين 
المعسكر »أكثر من كونها تعزز قوة « ليكود«أ مراقبون النتائج الجديدة على أنها تراجع لـوقر 

، مشيرين إلى أن مفعول خطاب نتانياهو في الكونغرس األميركي األسبوع الماضي لم «الصهيوني
 يعد قائمًا.

قيادة الوزير المتطرف الداعم له ب« ياحد»من هذه النتائج تأرجح حزب « ليكود»ولعل أكثر ما يقلق 
يشاي حول نسبة الحسم )أربعة مقاعد(، إلدراكه أن عدم اجتيازه النسبة معناه خسارة  إيليالسابق 

 مقاعد مضمونة لنتانياهو ستفقده التفوق على المعسكر الثاني. أربعةمعسكر اليمين 
استغالل  واستنفرت هذه األرقام قادة األحزاب ليطلقوا تصريحات حماسية دعوا فيها أنصارهم إلى

األيام المتبقية لتعزيز الحملة الدعائية بهدف كسب مزيد من األصوات. ولجأ نتانياهو إلى استدرار 
إسقاط »مشاعر أوساط اليمين باالدعاء بأن أحزاب الوسط واليسار تتلقى أموااًل من الخارج من أجل 

وممنوع أن »رض ذاته، وأن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية تعمل هي أيضًا لتحقيق الغ« حكم اليمين
 «.نسمح بأن يحصل ذلك

بأكبر عدد من « ليكود»ودعا أنصار اليمين للتصويت لليكود وليس ألحزاب يمينية صغيرة كي يخرج 
انتصار ليكود ليس مضمونًا، وهذا ما يجب أن يدركه مصوتو األحزاب األخرى »المقاعد. وقال: إن 

ذا ما ارتفع الفارق في المقاعد لمصلحة اليسار فإننا قد نستيقظ  في المعسكر القومي )اليميني(، وا 
على خلفية وجود اتفاق بين هرتسوغ وليفني للتناوب « ونرى هرتسوغ وليفني رؤساء للحكومة المقبلة

 على رئاسة الحكومة.
من خسارة الحكم، ما دفع نتانياهو إلى « ليكود»وأشار مراقبون إلى أن مخاوف جدية تخيم على 

مس( في أول اجتماع انتخابي جماهيري، وربما يشارك في اجتماع يخطط له الظهور )مساء أ
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معسكر اليمين، مساء األحد، في تل أبيب. وأعربت أوساط في ليكود عن قلقها من مفعول تقدم 
في المئة، وهم  1في االستطالعات على المترددين الذين ال تقل نسبتهم عن « المعسكر اليهودي»

 ، وقد يميلون للحزب المتصدر في االستطالعات.األخيرةم في الساعات في العادة يقررون موقفه
معسكر اليمين « تفوق»تسيبي ليفني من أهمية « المعسكر الصهيوني»وقللت الشخصية الثانية في 

البيت «و« ياحد)»على معسكر الوسط واليسار بداعي أنه باستثناء األحزاب اليمينية المتطرفة الثالثة 
، فإن احتمال انضمام سائر أحزاب اليمين والمتدينين المتزمتين أو بعضها إلى «(وليكود« اليهودي

 –حيال التقارب بيننا في البرامج االقتصادية »ائتالف حكومي برئاسة هرتسوغ وارد جدًا 
علينا العمل أواًل أن يخرج حزبنا األول بين األحزاب لنقنع رئيس الدولة »وأضافت: «. االجتماعية

وغ وليس نتانياهو، وعندها سيكون أسهل إقناع األحزاب اليمينية المعتدلة دعم هذا بتكليف هرتس
 «.الترشيح

الدينية المتزمتة الحاخام أريه « شاس»وقد تكون ليفني اعتمدت في حديثها على تصريح لزعيم حركة 
 درعي الذي أعلن أمس أن برنامج حزبه االجتماعي االقتصادي قريب من أحزاب الوسط واليسار

موشيه « كلنا»من جهته أيضًا لم يستبعد زعيم حزب «. لكننا نختلف معها في البرنامج السياسي»
كحلون المشاركة في حكومة برئاسة هرتسوغ لكنه اشترط ذلك بعدم اعتماد حكومة كهذه على أصوات 

 «.القائمة العربية المشتركة»
سينال « المعسكر الصهيوني»ان  اءاألربع اإلسرائيليالجيش  إذاعةواظهر استطالع للرأي نشرته 

ان  أيضا الثالثاءلليكود. وأفاد استطالعان آخران ُأجريا  21مقابل  121مقعدًا من أصل  24
مقاعد بسب تراجع شعبية الليكود مع اقتراب  أربعة إلىيتقدم بثالثة « المعسكر الصهيوني»

 آذار )مارس(. 11االنتخابات المقررة في 
ان  إيرانبشأن  األميركيالكونغرس  أمامآذار  3ل خطاب نتنياهو في وأظهر استطالع سابق قب

مقعدًا. وكان نتنياهو يأمل في ان يتيح خطابه لليكود ان يعزز موقعه في  22الليكود سينال 
 استطالعات الرأي.

 12/3/2112، الحياة، لندن
 
 قعدا  م 21والليكود  مقعدا   24: المعسكر الصهيوني سيحصد الجيشإلذاعة  استطالع .34

جيش االحتالل نشرت نتائجه أمس تقدم حزب  إذاعة أجرتهأظهر استطالع للرأي بترا:  –رام هللا 
الحالي  اإلسرائيليةالمعسكر الصهيوني برئاسة اسحاق هيرتسوغ على منافسه القوي رئيس الحكومة 

 بنيامين نتنياهو.
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مقعدا في انتخابات  24وبحسب االستطالع سيحصل المعسكر الصهيوني بزعامة هيرتسوغ على 
البيت اليهودي  أمامقعدا،  21فيما سيحصل حزب الليكود على  أيامالكنيست التي ستجري بعد عدة 

حزبي هناك مستقبل والقائمة  أماممقعدا  13بزعامة المتطرف اليمني نفتالي بانيت فسيحصل على 
 مقعدا لكل منها. 12الموحدة فستحصل على  أماالعربية 

 12/3/2112، الدستور، عّمان
 
 يواصل تفوقه على الليكود والفجوة تتقلص بين نتنياهو وهرتسوغ الصهيوني المعسكراستطالع:  .35

نتائج استطالع للرأي اجري مؤخرا أن المعسكر الصهيوني  أظهرت :القدس دوت كوم -رام هللا 
من الشهر  11الـفي  أجراؤهاالمزمع  اإلسرائيليةسيحصل على مقاعد أكثر من الليكود في االنتخابات 

الجاري، في حين تقلصت الفجوة بين بنيامين نتنياهو ويتسحاك هرتسوغ بشأن األنسب لرئاسة 
وأظهر االستطالع، الذي أجرته شركة "ديالوغ"  الحكومة، وبقيت القائمة المشتركة القوة الثالثة.

المعسكر  بإشراف البروفيسور كميل فوكس من جامعة تل أبيب، ونشرته صحيفة "هآرتس"، أن
مقعدا فقط، بينما تحصل  21مقعدا، في حين يحصل الليكود على  24الصهيوني سيحصل على 
مقعدا، بينما يحصل كل من  12مقعدا، ويحصل "يش عتيد" على  13القائمة المشتركة على 

مقاعد لكل من  6مقاعد لـ"شاس"، و 1مقعدا لكل منهما، مقابل  11"كوالنو" و"البيت اليهودي" على 
 مقاعد لـ"يسرائيل بيتينو". 4مقاعد لـ"ياحاد"، و 2هدوت هتوراه" و"ميرتس"، و"ي

 األنسبمنهم ان نتنياهو هو  %48وعند سؤال المستطلعين عن األنسب لرئاسة الحكومة، رأى 
، بينما حصل %21لهرتسوغ. يذكر أن نتنياهو حصل في االستطالع السابق على  %34مقابل 

 .%24هرتسوغ على 
 12/3/2112، قدسالقدس، ال

  
 " لن تصمد بدون التنسيق األمنيإسرائيل"فورين بوليسي": " .36

قالت مجلة "فورين بوليسي" األمريكية إن تركيز رئيس الوزراء : ترجمة خاصة - الرسالة نت
)اإلسرائيلي( بنيامين نتنياهو المهووس تجاه إيران يتجاهل تهديدًا أكبر وأكثر من ذلك بكثير ألمن 

وهو التلويح بحل السلطة الفلسطينية والتحّول المحتمل لمساحات شاسعة من الضفة )إسرائيل(، 
 المحتلة إلى مالذ ل،رهاب، حسب تعبيرها.
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وفي تقرير ُنشر اليوم بعنوان "هل يمكن إلسرائيل البقاء على قيد الحياة دون السلطة الفلسطينية؟"، 
اإلسرائيليين والفلسطينيين قاتمة وتهدد عملية  قالت المجلة الشهيرة إن الحالة الراهنة للعالقات بين

 التفاوض التي استمرت ألكثر من عشرين عامًا.
وتابعت المجلة أن بين من توصيات اجتماع رسمي لمنظمة التحرير تعليق التنسيق األمني بين 

أن يكون الخطوة األولى في -حسبما تقول المجلة–السلطة والجيش )اإلسرائيلي(، وهذا من شأنه 
فكيك السلطة الفلسطينية، التي حكمت أجزاًء واسعة من الضفة المحتلة على مدى السنوات العشرين ت

 الماضية.
وأضافت "فورين بوليسي" أن )إسرائيل( تلعب بالنار حينما تهدد وجود السلطة، وتحبس عنها عائدات 

س، فليس من المرجح مار  11الضرائب، ورغم انتظار الجميع لالنتخابات )اإلسرائيلية( المقررة في 
 أن يستجد أي تغيير حول هذا القرار اإلسرائيلي.

وتصف المجلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه رجٌل التزم التزامًا عميقًا حول منهجية 
الالعنف، لكن من ناحية أخرى، فهو أيضا زعيم ضعيف، يجد صعوبة في صد أي ضغوط سياسية 

 ة، التي تطالب بوقف التنسيق األمني.مكثفة من بقية القيادة الفلسطيني
وذكرت المجلة أن سياسة )إسرائيل( تجاه السلطة الفلسطينية على هذا النحو، ستشعل سخطًا 

 فلسطينيًا، يؤدي في النهاية إلى إضعاف فعالية األجهزة األمنية الفلسطينية، التي تمثل قوة فعالة،
اإلرهابية، وقد أشاد المسئولون )اإلسرائيليون(  تثبت نفسها عامًا تلو العام في مكافحة التهديدات

 أنفسهم بذلك.
 11/3/2112، الرسالة، فلسطين

 
 اإلسرائيليةفي االنتخابات  المرشحينأبرز تقرير:  .37

التي  اإلسرائيليةفيما يلي قائمة بأبرز المرشحين في االنتخابات البرلمانية : عال شوقي -القدس 
 تهم وموقفهم من المشاركة في حكومة ائتالفية.مارس آذار وأهم سياسا 11تجري يوم 

وفي الوقت الحالي تظهر استطالعات الرأي أن تقارب التأييد لحزب الليكود الذي يتزعمه رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو وتكتل االتحاد الصهيوني الذي ينتمي ليسار الوسط إذ يتوقع أن يفوز كل 

 مقعدا. 121البالغ عددها مقعدا من مقاعد الكنيسيت  24منهما بنحو 
 

 * بنيامين نتنياهو



 
 
 
 

 

           28ص                                     3214 العدد:    12/3/2112 الخميس التاريخ:

عاما( المعروف على المستوى الشعبي باسم )بيبي( للفوز بفترة رابعة في رئاسة  62يسعى نتنياهو )
الوزراء رئيسا لحزب الليكود اليميني. وقد جعل نتنياهو من األمن موضوع حملته االنتخابية الرئيسي 

ليهاجم فيه  األمريكيبإلقاء خطاب أمام الكونجرس  األمريكيةة وتسبب في توتر العالقات مع اإلدار 
 .إيرانأي اتفاق نووي مع 

المحتلة التي يريد الفلسطينيون  األراضيوأدت سياسة نتنياهو التي تقوم على بناء المستوطنات في 
نيسان من  أبريلإقامة دولتهم المستقلة عليها وكذلك انهيار محادثات السالم مع الفلسطينيين في 

 التقليديين. إسرائيلالعام الماضي إلى خالفات بينه وبين العديد من حلفاء 
ورغم تقارب التأييد الشعبي لحزب الليكود ويسار الوسط في استطالعات الرأي فمازال نتنياهو يعتبر 
ذا استطاع نتنياهو أن يبق ى أنسب شخص لتشكيل ائتالف من أحزاب اليمين التي تتشابه آراؤها. وا 

فسيصبح صاحب أطول فترة في شغل منصب رئيس الوزراء  2116في السلطة حتى يوليو تموز 
 .إسرائيلفي 
 

 * اسحق هرتزوج
وحفيد  إلسرائيلهو الزعيم المشارك لالتحاد الصهيوني الذي يمثل يسار الوسط وهو ابن رئيس سابق 

 .إسرائيلحاخام مشهور وابن أخ لواحد من أبرز وزراء الخارجية في 
 

وقد انتخب عضوا في البرلمان للمرة  2113عاما( محام يرأس حزب العمل منذ عام  24وهرتزوج )
 وشغل سلسلة من المناصب الوزارية في ائتالفات مختلفة. 2113األولى عام 

وفي الحملة االنتخابية أصبح شريكا لتسيبي ليفني التي تمثل تيار الوسط واتفق االثنان على أن 
 زراء عامان لكل منهما إذا شكل الحزب الحكومة الجديدة.يقتسما رئاسة الو 

عملية السالم مع الفلسطينيين لكنه ردد صدى تصريحات  ألحياءوقد دعا هرتزوج لبذل جهود 
نتنياهو عندما قال إن الكتل االستيطانية اليهودية الكبرى في الضفة الغربية المحتلة يجب أن تبقى 

 ق مستقبلي للسالم.في أي اتفا اإلسرائيليينفي أيدي 
 

 * تسيبي ليفني
بعد خالف داخلي في مجلس الوزراء على السياسات  األولأخرجها نتنياهو في ديسمبر كانون 

الحكومية. وكانت ليفني تشغل منصب وزير العدل وكبير مفاوضي السالم مع الفلسطينيين. وبدا أنها 
 ع هرتزوج.ستبتعد عن المشهد السياسي إلى أن أبرمت اتفاق الشراكة م
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عاما( من أبرز المدافعين عن حل الدولتين مع الفلسطينيين وقد تعهدت بالسعي إلى  26وليفني )
 الستئناف مباحثات السالم وبإصالح العالقات مع اإلدارة األمريكية.

وكانت ليفني دخلت معترك السياسة في التسعينات بعد أن قضت فترة في العمل لحساب جهاز 
د( أثناء دراستها في باريس. وقبل العمل بالسياسة كانت ليفني التي تنتمي لعائلة المخابرات )الموسا

 من أصحاب االتجاه القومي المتطرف تعمل محامية للشركات.
وحازت ليفني اهتماما دوليا عندما شغلت منصب وزير الخارجية في حكومة رئيس الوزراء السابق 

لها للتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين على والتي سعت خال 2116إلى  2116ايهود أولمرت من 
 مقابل السالم دون أن تحرز نجاحا. األرضأساس 

 
 * يائير لبيد
عاما( في وقت من األوقات شخصية إعالمية تلفزيونية المعة وأصبح النجم الصاعد  21كان لبيد )

قبل( الذي ينتمي . وجاء حزبه يش اتيد )هناك مست2113في انتخابات  اإلسرائيليفي عالم السياسة 
 لتيار الوسط في المركز الثاني بعد حزب الليكود.

ونتيجة لذلك عينه نتنياهو وزيرا للمالية اعترافا بنجاح حزبه ووافق على تعهده بالتخفيف من حدة أزمة 
لمن يشترون مساكن للمرة األولى ومعالجة مستوى المعيشة المرتفع في  األسعاروبخفض  اإلسكان
 بت أن هذه األهداف صعبة المنال.. وقد ثإسرائيل

 
وفصل يائير من منصبه الحكومي في الخالفات الحكومية في ديسمبر كانون األول الماضي وشهد 
شعبية حزبه تهوي في استطالعات الرأي في بداية الحملة االنتخابية فيما يعكس خيبة األمل التي 

 .اإلصالحسادت في أوساط الناخبين لفشله في تحقيق وعود 
كن أرقام التأييد للحزب انتعشت قليال ويظل لبيد عنصرا مهما في المشهد السياسي إذ من المتوقع ل

مقعدا. ولم يستبعد لبيد مشاركته في إئتالف سواء كان على رأسه حزب الليكود أم  12أن يفوز بعدد 
 حزب االتحاد الصهيوني.

 
 * نفتالي بينيت

مثل اليمين المتطرف كقصة نجاح مفاجئة في انتخابات برز بينيت زعيم حزب البيت اليهودي الذي ي
ودافع عن ضم أكثر من نصف الضفة الغربية المحتلة ووصف إقامة دولة فلسطينية  2113عام 

 .إلسرائيلبأنه "انتحار" بالنسبة 



 
 
 
 

 

           31ص                                     3214 العدد:    12/3/2112 الخميس التاريخ:

من  واإلسرائيليينعاما( اليهودي المتدين لزيادة جاذبية الحزب في عيون الشباب  42وسعى بينيت )
التلفزيونية في الحملة االنتخابية سخر فيها من  اإلعالناتيول العلمانية من خالل سلسلة من ذوي الم

 .إسرائيلالليبراليين واتهمهم باالعتذار للعالم عن وجود 
وعلى نطاق واسع يعتبر بينيت الذي يشغل اآلن منصب وزير االقتصاد مرشحا لشغل منصب وزاري 

 تالفية القادمة.رفيع إذا شكل نتنياهو الحكومة االئ
لعائلة من سان فرانسيسكو وأمضى سنوات في الواليات المتحدة قبل أن  إسرائيلوقد ولد بينيت في 

 142يبيع شركة برامج الكمبيوتر لمكافحة االحتيال التي كان يملكها لشركة أمن أمريكية مقابل 
 مليون دوالر.

 
 * أيمن عودة

فإن الحزب الذي يرأسه وهو  إسرائيلف لمعظم يهود رغم أن أيمن عودة المرشح العربي غير معرو 
حزب القائمة العربية الموحدة يكتسب شعبية متزايدة باطراد في استطالعات الرأي. فهذه هي المرة 

العربية األربعة تحت راية واحدة ومن المتوقع أن تفوز بنحو  إسرائيلاألولى التي تتحد فيها أحزاب 
 مقعدا في البرلمان. 13

يهودي لمحاربة -عاما من مدينة حيفا الشمالية. وهو ينادي بتحالف عربي 41حام عمره وعودة م
في المئة من  21التي يمثل فيها العرب نحو  إسرائيلالتمييز والعنصرية والتفاوت االجتماعي في 

 عدد السكان البالغ نحو ثمانية ماليين نسمة ويشكون منذ سنوات بعيدة بأنهم يتعرضون للتمييز.
 

قال عودة إن حزبه سيجلس في صفوف المعارضة ولن يشارك في أي حكومة بعد االنتخابات  وقد
مهما كان الفائز. لكنه قد يسهم في تحديد الفائز في االنتخابات إذا أوصى بأن يختار رئيس الدولة 

 هرتزوج بدال من نتنياهو إذا تساوت الكفتان.
 

 * موشيه كحلون
بالسعي لزيادة المنافسة في سوق الهاتف المحمول  اإلسرائيليينبق أسعد كحلون وزير االتصاالت السا
 في خطوة خفضت أسعار الخدمات.

وكحلون سياسي كان عضوا في حزب الليكود سابقا وخرج عن صفوفه بعد احتجاجات اجتماعية عام 
 .2113واختار أال يشارك في انتخابات  2111
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ا )أي كلنا( في يناير كانون الثاني وربما يصبح وشكل كحلون حزبا جديدا ينتمي للوسط باسم كوالن
عنصرا رئيسيا في بناء ائتالف بعد االنتخابات إذا حصل على المقاعد العشرة التي تتنبأ استطالعات 

 الرأي بأنه سيفوز بها.
عاما( محام ولد لمهاجرين ليبيين فقيرين يسمي نفسه "ليكودنيك" ملمحا أنه ونتنياهو قد  24وكحلون )
بسهولة شركاء في حكومة المستقبل. لكنه لم يستبعد االنضمام الئتالف برئاسة هرتزوج  يصبحان

 وهو ما يضعه في وضع يتيح له أن يقرر من سيصبح رئيس الوزراء.
 

 * أفيجدور ليبرمان
بيتنا القومي المتطرف  إسرائيلوهو يرأس حزب  اإلسرائيليعاما( هو وزير الخارجية  26ليبرمان )

 .2113ب الليكود في انتخابات عام الذي شارك حز 
وسيخوض الحزب االنتخابات وحده هذه المرة. وتتنبأ استطالعات الرأي بأنه لن يفوز إال بخمسة أو 
ستة مقاعد إذ أن قاعدة التأييد التي يتمتع بها بين المهاجرين من االتحاد السوفيتي السابق تشهد 

 أخرى. إسرائيليةه أفرادها ألحزاب ويتج اإلسرائيليمزيدا من االندماج في المجتمع 
وضم مدن عرب  إسرائيلالعربية في  األقليةوتشمل سياساته الخالفية فرض أداء يمين للوالء على 

ألي دولة فلسطينية تقام مستقبال في األراضي التي أقيمت عليها مستوطنات يهودية في  إسرائيل
 الضفة الغربية المحتلة.

 11/3/2112، وكالة رويترز لألنباء
 
 الفلسطينية اإلسرائيلية تلغي اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي للسلطة الطاقةصحيفة "جلوبس":  .38

كشفت صحيفة اقتصادية عبرية صباح اليوم األربعاء النقاب عن : ترجمة صفا -القدس المحتلة 
ريد الغاز إلغاء "إسرائيل" التفاقية توريد الغاز الطبيعي للسلطة الفلسطينية، والذي كان يقضي بتو 

 لمحطة توليد ستقام بجنين.
وقالت صحيفة "جلوبس" االقتصادية إن قرار إلغاء االتفاقية جاء بعد قرار المسئول عن الشراكة 
الصناعية في الكيان القاضي بفك شراكة احتكار الغاز لدى شركات الغاز اإلسرائيلية الثالث الكبرى 

 " ديلك كيدوحيم ، أفنر ، ورتسيف".
حيفة أن قرار فك االحتكار يلغي تلقائيًا اتفاقية توريد الغاز الطبيعي لشركة وأضافت الص

(Palestine Power Generation الفلسطينية والمتخصصة في مجال الطاقة، والتي كانت ).
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ستقوم بإنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية بجنين بشمال الضفة ضمن صفقة توريد للغاز الطبيعي 
 مليار دوالر. 1.2 وصلت تكلفتها إلى

 11/3/2112، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 
 ضفةبال تجريف وهدم لمنشآت صناعية وزراعيةو  القدسبوحدة استيطانية  49قر بناء االحتالل ي   .39

أقرت ما تسمى اللجنة المحلية اإلسرائيلية للتخطيط والبناء في مدينة  ، وكاالت:"األيام"مندوبو 
الواقعة في القدس الشرقية « راموت»وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة  46القدس، امس، بناء 

العبري فإن هذا البناء االستيطاني الجديد سيتم على دونمين « والاله»وبحسب ما نشر موقع  المحتلة.
 الواقعة شرق الخط األخضر.« راموت»في مستوطنة 

 في مناطق مختلفة في الضفة.من جانب آخر، نفذت سلطات االحتالل سلسلة من عمليات الهدم 
فقد هدمت قوات االحتالل، أمس، عدة منشآت زراعية وصناعية وجرفت أراضي زراعية في عدد من 

بدون الحصول « ج»التجمعات السكانية جنوب غربي جنين، بذريعة بنائها في المناطق المصنفة 
 ضعيف وفقوعة. على التراخيص الالزمة، في وقت اقتحمت فيه تلك القوات قريتي دير أبو

12/3/2112األيام، رام هللا،   
 
 إلقامة مدينة يهودية بالمثلث إسرائيلي مخطط حكومي .41

تسعى الحكومة في هذه الفترة لتجديد الخرائط إلقامة مدينة يهودية في منطقة المثلث : عمر ربيع
'كوخاف يائير'  الجنوبي، بين بلدتي 'تسور يتسحاك' التابعة للمجلس اإلقليمي 'دروم هشارون' وبلدتي

 و'تسور يجآل' جنوبي مدينة الطيبة.
شقة في المدينة الجديدة، علما  3211ومن المعلومات المتوفرة فإن المرحلة األولى ستشمل بناء نحو 

مخططات أخرى لمدن يهودية جديدة والتي طورت على حساب  4أن هذا المخطط سيضاف إلى 
 البلدات العربية في غضون السنوات األخيرة.

وعبر سكان 'دروم هشارون' المجاورة عن اعتراضهم لهذا المخطط بحجة 'أنه سيمس بالمسطحات 
 الخضراء في المنطقة والمظهر القروي له، وسيزيد من أزمات السير'. 

' إن 'هذا المخطط أعد قبل عدة 48وقال رئيس بلدية الطيرة، المحامي مأمون عبد الحي، لـ'عرب 
ئم المنطقة وال يناسبنا نحن كسلطات محلية عربية، بمعنى أنه سيكون سنوات، ونحن نرى أنه ال يال

في المنطقة إضافة غير طبيعية للسكان، والمنطقة ال تحتمل هذه الزيادة، ال من حيث الخدمات 
 والمؤسسات، وال من حيث البنية التحتية غير الجاهزة الستيعاب هذه األعداد الكبيرة'.
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وسنرى في البداية رد وزارة الداخلية على  سنعترض على هذا المخطط،وتابع قائال: 'نحن اعترضنا و 
اعتراضنا، وبحال كان ردهم سلبيا أتوقع أن نعقد اجتماعا رسميا لرؤساء السلطات المحلية عربا 
ويهودا التخاذ قرار باإلجراءات والخطوات العملية القادمة، ومن بينها سيتم فحص إمكانية تنظيم 

 العامل الجماهيري وسنحرك الشارع ضد هذه المخططات إذا لزم األمر'.مظاهرات، ولن نسقط 
11/3/2112، 48عرب   

 
 يعتقل أربع مرابطات واالحتالل األقصى المسجد يقتحمونمستوطنون  .40

اقتحم جنود االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنون متطرفون، يوم األربعاء، باحات : قنا –القدس المحتلة 
 ن جهة باب المغاربة، وسط حراسة أمنية مشددة.المسجد األقصى المبارك م

جندًيا من قوات االحتالل  32وقال أحد الموظفين في دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة إن 
متطرًفا اقتحموا منذ ساعات الصباح المسجد األقصى على مجموعات، ونظموا جولة في أنحاء  31و

 متفرقة من باحاته.
لذين انتشروا في باحات األقصى بشكل ملحوظ تصدوا لتلك االقتحامات، الفتًا وأوضح أن المرابطين ا

 إلى أن المسجد شهد أيًضا تواجًدا لألطفال وطالب المدارس.
نساء "مرابطات" أثناء خروجهن من المسجد  4اعتقلت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، يوم األربعاء، و 

 المسجد. األقصى المبارك، واعتدت أيضا على إحدى حارسات
بحسب التليفزيون الفلسطيني، إن شرطة االحتالل ، وقالت مصادر األوقاف اإلسالمية في القدس

أثناء خروجهن من باب السلسلة، واقتادتهن إلى مركز شرطة "بيت الياهو"  4اعتقلت النساء الـ 
كبير من  مما أدى لتدخل عدد، بالمدينة، مؤكدة أن هذه القوات اعتدت على إحدى حارسات األقصى

 حراس المسجد على الفور، حيث اندلعت مناوشات بينهم وبين الشرطة اإلسرائيلية.
12/3/2112الشرق، الدوحة،   

 
 2014 /ديسمبر المحاصر للمرة األولى منذ كانون األول اليرموكمساعدات لمخيم  .42

المخيم لتلقي تجمع الالجئون الفلسطينيون الباقون في مخيم اليرموك أمس في الساحة الرئيسية في 
مساعدات للمرة األولى منذ كانون األول الماضي. وتأتي عملية استئناف توزيع المساعدات بعد 
انقطاع طويل عن توزيع المساعدات اإلنسانية والذي دام ألكثر من ثالثة شهور بدءا من بداية شهر 

ن تفشي الحرمان مع انتشار التقارير التي تتحدث ع 2112وحتى بداية آذار  2114كانون األول 
 وسوء التغذية في أوساط سكان المخيم.
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وناشد المفوض العام لألونروا بيير كرينبول الحكومة باإلبقاء على فتح هذه النقطة وبالبناء عليها من 
أجل دعم السكان المدنيين في اليرموك. وطلب تحديدا عدم فرض أي قيد على عدد أيام التوزيع أو 

تتسلم المساعدات في كل يوم من أيام التوزيع" وحث الجماعات المسلحة  على عدد العائالت التي قد
 داخل المخيم على ضمان سالمة الجئي فلسطين والمدنيين اآلخرين وعدم التدخل في عملية التوزيع.

12/3/2112المستقبل، بيروت،   
 
 األطفال إهانة وانتهاك للعدالة اإلنسانية اعتقالقراقع: استمرار  .43

دي أبو سعدى: أعرب عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين، عن اعتقاده فا -رام هللا 
بأن استمرار اعتقال األطفال القاصرين بشكل منهجي ومستمر، ومالحقة طفولتهم، واستخدام القمع 
هانة للعدالة اإلنسانية، وألطفال العالم، ولكل مجتمع إنساني  والتعذيب والتنكيل بحقهم، هو انتهاك وا 

 وحضاري، على هذه األرض.
حالة، ممن تقل  121، وصلت حاالت اعتقال األطفال إلى 2112وأعلن أنه منذ بداية العام الحالي 

من هؤالء األطفال تعرضوا للضرب والتهديد  %62عاما، ويشمل ذلك الفتيات، وأن  18أعمارهم عن 
تقبلهم ونفسياتهم، لما يترك خالل اعتقالهم. وحذر قراقع من نتائج االعتقال على األطفال، ومس

 االعتقال من آثار نفسية ومرضية، وأعراض خطيرة على حياة الطفل األسير ومستقبله.
وجاءت تصريحات قراقع، خالل زيارة وفد من الهيئة والقوى الوطنية في بيت لحم، لألسيرة المحررة 

 .ةعاما، من سكان بيت دقو في محافظة رام هللا والبير  16يثرب أبو ريان 
12/3/2112القدس العربي، لندن،   

 
 "جفعات هاتمار" تتوسع على حساب أراضي الخضر االستيطانية"أريج": البؤرة  .44

، إن شروع جرافات االحتالل، في «أريج»قال معهد األبحاث التطبيقية ـ القدس  حسن عبد الجواد:
ة أن االراضي التاسع من آذار الجاري، بتجريف أراضي بلدة الخضر، غرب بيت لحم، بذريع

« االدارة المدنية»، بحسب تصريح ضابط في «أراضي دولة»المستهدفة تخضع لتصنيف 
 االسرائيلية، يهدد مصير التجمعات السكانية في حي ام ركبة، في الجهة الجنوبية لبلدة الخضر.

ي أن المنطقة المستهدفة والجاري العمل عليها، تقع في منطقة جبل بطن المعصي ف« أريج»وبين 
المقامة بشكل غير شرعي على أراضي « جفعات هاتمار»الخضر، بالقرب من البؤرة االستيطانية 

البلدة، وأن عمليات التجريف التي تجري في المنطقة تأتي كخطوة اولى نحو توسيع البؤرة 
 «. افرات»وربطها بالمستوطنة األم « حي استيطاني جديد»االستيطانية على هيئة 
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على صفحتها االلكترونية، يظهر « دائرة أراضي اسرائيل»ان العطاء الذي نشرته ولفت التقرير إلى 
على « افرات»ان حكومة االحتالل تنوي اضافة حي جديد في الجهة الشمالية الغربية لمستوطنة 

هيئة أربع بنايات، على حساب أراضي الخضر، وأن العطاء الصادر شمل الدعوة الى تقديم عروض 
عاما، مع امكانية تمديد  68شهرا عاما، وعقد استئجار االرض لمدة  36مدته  لتوقيع عقد تطوير

 مليون شيكل.  14عاما اخرى، وتبلغ التكلفة االجمالية للمشروع أكثر من  68فترة استئجار االرض لـ 
، الدكتور جاد اسحق، ان التوسع الذي تنوي اسرائيل فرضه «اريج»واعتبر المدير التنفيذي لمعهد 

من شأنه أن يغير الواقع الجغرافي في المنطقة، على  411/2/1و 411/2ل المخططين من خال
 حساب أراضي المواطنين في الخضر. 

ولفت المعهد الى ان اسرائيل تهدف الى إعادة تعريف حدود بلدية القدس بشكل احادي الجانب، 
يطانية التي تحيط بها، من والتالعب في نسبة السكان اليهود في المدينة المقدسة، والتجمعات االست

خالل توسيع البناء االستيطاني فيها، وتوطين المزيد من المستوطنين لتصبح المدينة ذات اغلبية 
 يهودية واقلية فلسطينية. 

12/3/2112األيام، رام هللا،   
 
 في فلسطين حول العدوان على المساجد والكنائس والدعاةبيان هيئة العلماء  .45

تعمل مع خفافيش الليل على حرق المساجد والكنائس بدعوى تدفيع  منظمة إرهابية يهودية
الفلسطينيين ثمن وجودهم على األراضي التي يعتبرونها إرثًا تاريخيًا ودينيًا لهم من سالف األجيال 

 وعابر األزمان.
عصابات "تدفيع الثمن" )كما تسمي نفسها( تعمل في الليل تحت سمع وبصر األجهزة األمنية 

لية الرسمية، وقد جرى تصويرهم مرارًا وهم يقومون بحرق سيارات عربية داخل فلسطين اإلسرائي
م، وهؤالء الخفافيش معروفون باإلسم والصوت والصورة لدى أجهزة الدولة، والتي 1648المحتلة عام 

 تمنحهم على ما يبدو الحق في العدوان على العرب دون إبداء األسباب!!
علن بوضوح عن مطالبها بالموت للعرب، وتكتب ذلك على جدران البيوت وهذه العصابات اإلرهابية ت

واألسوار والمساجد والكنائس بخط واضح مكتوب بالصباغ )البويا(، وقد قامت مجموعة من السكان 
العرب بتصوير هؤالء الخفافيش وتقديم شكوى إلى الشرطة لكنها )أي الشرطة( لم تقم بأي عمل يردع 

 بالتحقيق معهم!! هؤالء أو حتى لم تقم
هذه الحقيقة تعكس سلوك الدولة العبرية الخائفة من الوجود الفلسطيني رغم وقوع هذا الوجود تحت 

 االحتالل.
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إن هذه الممارسات يجب نشرها عالميًا حتى يعرف العالم طريقة التفكير اإلسرائيلية التي تعاقب 
لسلطات اإلسرائيلية تنطبق على العرب الضحية بداًل من معاقبة المعتدي، لكن كلمة معتد  لدى ا

 فقط، وليس على اليهود.
إن كشف عورة النظام القانوني والقضائي اإلسرائيلي صار ضروريًا، وصار تسويق صورة هؤالء 

 الخفافيش مهمة كل إنسان حريص على حياة الناس ومعتقداتهم وبيوتهم وممتلكاتهم.
اإلجتماعي مدعوة إلى تعميم صورة مجموعات تدفيع  أجهزة اإلعالم المرئية بخاصة ووسائط التواصل

الثمن بعد ترجمة هذه المشاهد إلى لغات العالم الحية، وبخاصة االنجليزية واالسبانية والفرنسية، فال 
 يجوز السكوت على هذه األعمال اإلجرامية دون عمل، ودون متابعة.

 ِويٌّ َعِزيٌز""َوَلَينُصَرنَّ اَّللَُّ َمن َينُصُرُه ِإنَّ اَّللََّ َلقَ 
11/3/2112، فلســــطين، هـيئـة العـلـمـاء والدعاة  

 
صابة  24"التربية": اعتقال  .46  خالل شهرين تسعةمعلما  وطالبا  وا 

: أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي، من خالل اإلدارة العامة للمتابعة الميدانية، "األيام" –رام هللا 
ات االحتالل بحق العملية التعليمية التعلمية، على مدار الشهرين أمس، تقريرًا شاماًل حول انتهاك

 الماضيين.
وأشار التقرير إلى اعتقال معلمين هما: خليل الخروف من مدرسة معاذ بن جبل في مديرية جنوب 

براهيم الشيخ من مدرسة بيت سوريك الثانوية في مديرية ضواحي القدس.  الخليل، وا 
ولفت التقرير إلى  طالبًا خالل الفترة ذاتها، 22ات االحتالل اعتقلت أن قو « التربية»وبين تقرير 

مدارس من مختلف  11وأظهر التقرير تعرض  طلبة على يد االحتالل ومستوطنيه، 6إصابة 
محافظات الضفة العتداءات مختلفة من االحتالل ومستوطنيه، ما أدى إلى تخويف الطلبة وهدر 

 رة التعليمية في هذه المناطق.الحصص المدرسية وتشويش سير المسي
12/3/2112األيام، رام هللا،   

 
 تهديدات وزير الخارجية الصهيوني بقطع رؤوس الفلسطينيين يستنكرسالمي العمل اإل .47

عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل اإلسالمي اجتماعه العادي مساء : حمدان الحاج - عمان
حمد عواد الزيود، واستنكر الحزب التصريحات الصهيونية الثالثاء برئاسة األمين العام م أمساول 

العنصرية الصادرة عن وزير خارجية الكيان الصهيوني، وتهديده للشعب الفلسطيني بقطع رؤوسهم 
 بالفؤوس. مما يؤكد على قيام هذا الكيان على العنصرية واإلرهاب.
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 اه شبيهاتها من تلك الجرائم.وطالب الحزب بمواقف دولية وعربية أسوة بالمواقف التي تتخذ اتج
واستنكر الحزب الحملة المكثفة التي تشنها السلطة الفلسطينية تجاه النشطاء الفلسطينيين ورجال 
المقاومة، باالشتراك والتنسيق مع الكيان الصهيوني، األمر الذي يدحض ما توصل إليه المجلس 

 ب.المركزي الفلسطيني بوقف التنسيق مع العدو الصهيوني الغاص
 12/3/2112الدستور، عمان، 

 
 إعمار غزة: انفراجة حقيقية سيشهدها ملف إعمار غزة إلعادةرئيس اللجنة القطرية   .48

قال رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار قطاع غزة محمد العمادي إن انفراجة حقيقية : صفا –غزة 
المواد الالزمة لبناء ما  من %11سيشهدها ملف إعمار غزة، مشيًرا إلى أن قطر ستعمل على توفير 

 دمرته العدوان اإلسرائيلي األخير.
وأضاف العمادي في تصريح متلفز مساء األربعاء أن "قطر ستعمل من خالل مشاريعها على توفير 

من المواد الالزمة إلعمار القطاع. وهذه المواد بدأت بالفعل بالدخول للقطاع عبر معبر كرم  11%
 أبو سالم".

إعمار ما دمرته الحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة سيشهد إنفراجة حقيقية"، مشيرا وتابع أن "ملف 
إلى أنه اقترح على رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد هلل إعمار غزة عن طريق تشكيل لجان 

 على غرار اللجنة القطرية.
معربا عن أمله أن  وأوضح أن هناك تجاوب من حكومة التوافق و"إسرائيل" تجاه ملف إعمار غزة،

 يتم إنجاز هذا الملف بأقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أنه بصدد عقد زيارة لمدينة رام هللا للقاء الحمد هلل لبحث أزمات قطاع غزة القائمة 

 ومحاولة الوصول لتفاهمات تُنهي معاناة أهله.
العاطلين عن وقال إن "قطر تهدف من خالل مشاريعها إضافة إلعمار ما دمرته الحرب، تشغيل 

 العمل ليتمكنوا من إعالة عائالتهم".
وأضاف العمادي: "لم نعتمد على شركات خارجية من أجل عملية اإلعمار بل لجأنا إلى الكفاءات 

 الفلسطينية واأليدي العاملة التي يمكن أن تستفيد من هذه المشاريع". 
غال واإلسكان مفيد الحساينة، وأعلن العمادي، خالل مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس مع وزير األش

في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، عن بدء المشاريع القطرية إلعمار ما خلفته الحرب اإلسرائيلية 
األخيرة، عبر بناء ألف وحدة سكنية، سيتم تمويلها من "منحة المليار دوالر" التي تبرعت بها قطر 

 خالل مؤتمر القاهرة إلعمار غزة.
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نفيذ المشروع سيبدأ فورا وأن مواد البناء الالزمة لذلك بدأت فعال بالدخول إلى وقال العمادي إن "ت
 القطاع"، مشيرا إلى أن منحة المليار دوالر التي قدمتها قطر ستذهب كلها إلعمار غزة.

وفي سياق متصل، أشار رئيس لجنة اإلعمار القطرية إلى أن قطر تسعى لحل أزمة الكهرباء في 
 .قطاع غزة بشكل جذري

وقال: إن "حل أزمة الكهرباء في غزة يتطلب قراًرا سياسًيا من حكومة التوافق"، موضًحا أن مباحثات 
ميغاوات، وشركة توليد الكهرباء التي  32ميغاوات، ومصر  121لتمديد خط لتزويد محطة منها 

من  ميغاوات الكهرباء بالغاز بدال 61توقفت عن العمل مساء أول من أمس بسبب نفاذ الوقود 
 "السوالر الصناعي" خالل األسبوع المقبل.

ساعة، بينما ال يتوفر حاليًا  24ميغاوات من الكهرباء، حتى تعمل مدة  411ويحتاج قطاع غزة إلى 
 ميغاوات توفر "إسرائيل". 211إال 

 11/3/2112وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، 
 
 طنا  مساعدات إماراتية تصل إلى غزة عبر رفحثمانون  .49

سّيرت دولة اإلمارات العربية المتحدة، قافلة مساعدات إلى أهالي قطاع غزة، في  الخليج: -القاهرة 
 إطار المساعدات التي تقدمها اإلمارات ومؤسساتها إلى الشعب الفلسطيني.

 81وقال اللواء جابر العربي، رئيس مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر المصري بشمال سيناء، إن 
 دوية والمساعدات الطبية اإلماراتية وصلت إلى القطاع عبر معبر رفح الحدودي طنًا من األ

 12/3/2112الخليج، الشارقة، 
 
 ت عاقب الشهداء بعد موتهم  "إسرائيل": بجنيف"المجموعة العربية"  .51

طالبت المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني، التي تتخذ من جنيف مقرًا لها،  :وفا –جنيف 
لزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة لحقوق األموات الفلسطينيين والعرب.بالت  دخل وا 

ودعت إلى دفعها إلى إعادة رفات مئات الشهداء المحتجزة فيما ُيعرف بـ "مقابر األرقام"، وفي 
مقدمتهم جثمان الشهيدة دالل المغربي المحتجز منذ قرابة أربعة عقود. وقالت المجموعة العربية في 

في مخيم  1628بيان لها اليوم امس: إن الشهيدة المغربي فلسطينية الجنسية، من مواليد عام 
على  1618الالجئين )صبرا(، القريب من العاصمة اللبنانية بيروت، يصادف تاريخ استشهادها عام 

، في مثل هذا اليوم الحادي عشر من آذار، ومنذ ذلك 1648سواحل مدينة هرتسيليا في أراضي الـ
سرائيل تحتجز جثمانها، بجانب مئات الجثامين المحتجزة، فيما يعرف بمقابر األرقام".  التاريخ وا 
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وأضافت: ما زالت إسرائيل تحتجز مئات الجثامين لفلسطينيين وعرب استشهدوا في ظروف مختلفة، 
منها،  ، ويمنع زيارتها أو االقتراب48وذلك في مقابر سرية تقع في مناطق عسكرية داخل أراضي الـ

 وكشف عن بعضها عبر وسائل اإلعالم العبرية قبل بضع سنوات".
وأشارت المجموعة العربية في بيانها، إلى "أن إسرائيل هي الوحيدة في العالم التي تنتهج هذا السلوك 
المشين كسياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين والعرب، وهي الوحيدة التي ُتعاقب الشهداء بعد 

 منع عائالتهم من دفنهم في مدافن خاصة بهم، ووفقا لشرائعهم وتقاليدهم الدينية".موتهم، وت
 11/3/2112الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 إقامة دولة فلسطينية في أسرع وقت ممكن إلى تدعوانالبرتغال والجزائر  .50

في  1661حدود  دعت دولتا الجزائر والبرتغال إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على: وفا –الجزائر 
 أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الحكومتين الجزائرية والبرتغالية، تم توقيعه في القمة البرتغالية 
الجزائرية التي عقدت في الجزائر، بمشاركة رئيس الوزراء البرتغالي بيدرو باسوس كويلو، ونظيره 

 الجزائري عبد المالك سالل.
على الحاجة الملحة إليجاد حل عادل ودائم وشامل للصراع في الشرق األوسط، وقال البيان: "نؤكد 

، كجزء من حل الدولتين وفقا للقانون الدولي، ووفقا 1661إلقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 
 لمبادرة السالم العربية والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة".

 12/3/2112جديدة، رام هللا،الحياة ال
 
 يصف أوضاع سكان مخيم اليرموك بالصادمة "األونروا"مدير  .52

وصف مدير وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين "أونروا" بيير كرينبول أمس أوضاع  :كونا
 سكان مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين القريب من دمشق بأنها "صادمة".

ح للصحفيين خالل زيارة للمخيم الحكومة السورية وفصائل المعارضة ودعا كرينبول في تصري
السورية المسلحة إلى السماح بمرور المساعدات اإلغاثية إلنقاذ ما تبقى من األحياء داخل المخيم 

يوم. وقال إن سكان المخيم  611الذي يتعرض لحصار مميت من قبل قوات النظام منذ أكثر من 
توفر المياه والكهرباء واألغذية والرعاية الصحية داعيًا المجتمع الدولي إلى يعانون الكثير بسبب عدم 

 إيجاد حل للنزاع القائم في سوريا. 
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وكان مدير "أونروا" قد التقى في دمشق وزير الخارجية السوري وليد المعلم لبحث األوضاع في 
اجل إدخال المساعدات  المخيمات الفلسطينية في سوريا وبخاصة مخيم اليرموك وسبل التعاون من

 لسكانه المحاصرين. 
 12/3/2112الخليج، الشارقة، 

 
 شركة أمريكية تقدم مقترحا  لحل أزمة كهرباء غزة بإنشاء محطة رياح .53

قدمت شركة أمريكية مملوكة لفلسطينيين مقيمين في الواليات المتحدة األمريكية، مقترحا : األناضول
 قطاع غزة منذ سنوات.لحل أزمة الكهرباء التي يعاني منها 

( العاملة في الواليات المتحدة، والمتخصصة في مجال Samaha Groupواقترحت مجموعة سماحة )
توليد الكهرباء من طاقة الرياح المتجددة، أن يتم إنشاء محطة لتوليد الطاقة، عبر تثبيت مراوح الهواء 

 اطنين في القطاع.في أكثر البقاع نشاطًا للرياح في غزة، وعلى أسطح منازل المو 
وكان رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة، قد عاد مؤخرًا، من الواليات المتحدة، بعد االطالع على 

ميغاوات من الطاقة الكهربائية، والتي تسد نحو  211تفاصيل المشروع المقترح، والذي يوفر نحو 
 ? من احتياجات قطاع غزة من الكهرباء.61

ساعة، بينما ال  24ميغاوات من الكهرباء، حتى تعمل مدة  311 - 361ويحتاج قطاع غزة إلى 
ميغاوات، وشركة  32ميغاوات، ومصر  121منها  "إسرائيل"ميغاوات توفر  211يتوفر حاليًا إال 

 ميغاوات. 61توليد الكهرباء التي توقفت عن العمل مساء أول من أمس بسبب نفاذ الوقود 
 11/3/2112فلسطين أون الين، 

 
 إيران ضدّ  "إسرائيل"واشنطن تعترف بتخريب إلكتروني مع ": ستواشنطن بو " .54

، أمس، بأنه قد يكون مطلوبًا من إسرائيل والواليات المتحدة "واشنطن بوست"أفادت صحيفة 
 .2111االعتراف بالقيام بتخريب شبكة اإلنترنت قصدًا في برنامج إيران النووي، خالل عام 

فرض المحكمة االتحادية على الحكومة األميركية االعتراف وبحسب التقرير، فإن من المتوقع أن ت
بأن أجهزة االستخبارات األميركية واإلسرائيلية وقفت وراء هجمات إلكترونية بهدف تعطيل برنامج 
إيران النووي. ويأتي ذلك في إطار تحقيق ضد الجنرال المتقاعد، جيمس كارترايت، المشتبه فيه 

 ية.بتسريب معلومات حول هذه العمل
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عملية "تفاصيل حول  "نيويورك تايمز"ويعتقد المحققون الفدراليون بأن كارترايت قد سّرب لصحيفة 
، "عالية السرية هدفت إلى إعاقة قدرات التخصيب النووي في إيران من خالل عملية تخريب إلكترونية

 وهو أمر اشتركت في القيام به إسرائيل والواليات المتحدة.
سيتعّين على المّدعين التغّلب على الهواجس المتعلقة "ضحت الصحيفة أنه وبناًء على ذلك، أو 

باألمن القومي واالهتمامات الدبلوماسية إذا ما أرادوا المضي قدمًا في هذه القضية، ما يعني تأليب 
اإلدارة األميركية ضد إسرائيل، خصوصًا في حال كان هذا الحليف ضد الكشف عن أي معلومات 

 ."صنة في المحكمةحول عملية القر 
الواليات المتحدة قد تمضي قدمًا في إطار هذه المسألة، في "وأشارت الصحيفة، في السياق، إلى أن 

مواجهة إرادة إسرائيل، وهي خطوة يمكن أن تؤذي العالقات بين الحليفين، ال سيما أن هذه العالقات 
 ."تشهد خالفًا حول كيفية منع إيران من الحصول على سالح نووي

عالوة على ذلك، ذكرت الصحيفة أن المسؤولين األميركيين يخشون من أن الكشف عن المعلومات 
 ."يمكن أيضًا أن يعّقد المفاوضات الجارية مع إيران بشأن برنامجها النووي"

 12/3/2112األخبار، بيروت، 
 
 "تنازالت" نتنياهو وحدودوثيقة مولخو/آغا  .55

 ياسر الزعاترة
ي ومزايـدة واتهامـات بـين نتنيـاهو مـن جهـة وخصـومه مـن جهـة أخـرى، بشـأن زفة في الكيان الصـهيون

وثيقة كشفها الصحفي اإلسرائيلي ناحوم برنياع بعنوان "مشروع وثيقة مبادئ حـول الوضـع الـدائم"، تـم 
إثر مفاوضات سرية في لندن بين كل من مبعوث نتنياهو المحامي إسـحق  2013التوصل إليها عام 

 ين آغا )أكاديمي بجامعة أوكسفورد(.مولخو ورجل عباس حس
إذ يعــاير ليبرمــان وبينيــت نتنيــاهو بالتنــازالت "الرهيبــة" التــي قــدمها فــي الوثيقــة، بينمــا يــرد هــو قــائال: 
"وثيقة التنازالت هي استعراض عابث اعترضت عليه" )الحظوا كيف سّماها وثيقـة تنـازالت؟!(. وحـين 

مــارس/آذار( بتصــريح  8نتخابــات، خــرج مســاء األحــد )خشــي نتنيــاهو مــن تأثيرهــا علــى فرصــه فــي اال
 أعلن فيه التخلي عن حل الدولتين، والتوقف عن أية انسحابات جديدة.

تستحق الوثيقة )وثيقة مولخو/آغا( تبعا لذلك أن يطلـع المـواطن الفلسـطيني علـى مضـمونها لكـي يـرى 
ول إلى دليل اتهام له مـن قبـل األكثـر أية تنازالت "رهيبة"!! قدمها نتنياهو، وتستحق تبعا لذلك أن تتح

يمينيـــة فـــي المعســـكر الصـــهيوني، ولكـــي يـــدرك تبعـــا لـــذلك أي عبـــث يمارســـه عبـــاس إذ يعـــدهم بأنـــه 
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بمـا فـي ذلـك القـدس  1967سيحصل من خالل المفاوضات على دولة كاملة السيادة على حدود عام 
 الشرقية، مع عودة الالجئين!!

كشــفها "برنيــاع"، لنــرى أنهــا ال تختلــف كثيــرا عــن وثيقــة جنيــف  دعونــا هنــا نســتعرض الوثيقــة حســبما
لصاحبها ياسر عبد ربه وأصحابه، والتي أنجزت أيضا بمباركة من عباس، وتكاد تتطابق مع عـرض 

 .2000كلينتون/باراك في قمة كامب ديفد صيف عام 
..، وهمـا متفقـان هدف المفاوضات بحسب الوثيقة "هو الوصول إلى إنهاء المواجهة وكل االدعـاءات.

على أن المسائل المتعلقة بالوضع الدائم يجب أن تتعـاطى مـع االحتياجـات الشـرعية للطـرفين بطريقـة 
عملية ونزيهة تسمح بتأييد جماهيري. وهما شريكان في الرؤية التي تتحدث عن دولتين للشعبين، مـع 

 حقوق دينية متساوية وبال تمييز تجاه أي طائفة عرقية أو دينية".
يتحــدث البنــد الثــاني عــن "األراضــي اإلقليميــة، الحــدود والمســتوطنات"، وهنــا "يتفــق الطرفــان علــى أن و 

تكـون إلسـرائيل وفلسـطين حـدود دائمـة الواحـدة مـع األخـرى، وتكـون لفلسـطين حـدود دائمـة مــع األردن 
مــع تبــادل لألراضــي متفــق  67ومصــر. الحــدود بــين إســرائيل وفلســطين ســتكون علــى أســاس خطــوط 

يـــه، يأخـــذ بالحســـبان التطـــورات المتـــأخرة. وســـتقرر االعتبـــارات العمليـــة والواقـــع علـــى األرض حجـــم عل
 ومكان األراضي المتبادلة".

فــي هــذا البنــد المتعلــق بــاألرض والمســاحة تــنهض قضــية التبــادل بوصــفها األكثــر أهميــة، وال بــد مــن 
لكبيـرة فـي عمـق الضـفة" وهـي التـي القول إن تبـادل األراضـي يعنـي ببسـاطة بقـاء الكتـل االسـتيطانية ا

 تفتت الكيان الفلسطيني إلى كانتونات، وتأكل أفضل األراضي ومصادر المياه.
ثــم تقــول الوثيقــة: "يتفــق الطرفــان علــى أن تكــون فلســطين دولــة مســتقلة وذات ســيادة فــي أرض قابلــة 

ساوي في حجمها المساحة بالفعل فما الداعي لحكاية قابلة للحياة هذه؟!( ت 67للحياة )لو كانت حدود 
)الحجــم شــيء والنــوع  1967التــي كانــت تحــت ســيطرة مصــر واألردن قبــل الرابــع مــن يونيــو/حزيران 

شيء آخـر(" ويكـون أمـن إسـرائيل مضـمونا" )سـيترتب علـى ذلـك وجـود محطـات إنـذار مبكـر وسـيطرة 
ن لم ُيذكر ذلك(.   على األجواء بطبيعة الحال، وا 

طرفــان أيضـــا علــى ارتبــاط آمـــن بــين الضــفة وغـــزة"، وهــذا معــروف، لكنهـــا ثــم تقــول الوثيقـــة: "يتفــق ال
)الوثيقــة( تعــاود التأكيــد علــى أن "احتياجــات إســرائيل األمنيــة تكــون مضــمونة ضــمن أمــور أخــرى مــن 
خالل: دولة فلسطينية مجردة في الضفة وفي غزة مع قـدرة أمنيـة قويـة، التعـاون بـين قـوات األمـن فـي 

ل الميدانية، فلسطين ال توافق على مرابطة قوات أجنبية في أراضيها، وال توقع المعلومات وفي األعما
علــى معاهــدات دفــاع مــع دول أخــرى، يكــون انســحاب كامــل علــى مراحــل لقــوات إســرائيل مــن أرض 
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فلسطين. القوات اإلسرائيلية األخيرة يتم إخالؤها عندما تنفذ المرحلة األخيـرة مـن االتفـاق )إنـه مسلسـل 
 جديد(".أوسلو من 

بعد ذلك وطبعا ألغراض الكيان الصهيوني األمنية، يتحـدث االتفـاق عـن إمكانيـة تـأجير غـور األردن 
(. وبعد فتـرة التـأجير )إذا انتهـت طبعـا وهـي لـم تحـدد( ينشـأ 67لفترة زمنية محدودة )هنا تتبخر حدود 

إلــى أن تقــرر كــل "نظــام خــاص لمــدًى طويــل يقــام علــى جــانبْي نهــر األردن. ويبقــى النظــام الخــاص 
 األطراف أن الظروف تبرر التغيير.

"عـــام وحـــذر". وفيـــه: "كـــل حـــل يجـــب أن  -حســـب برنيـــاع-الموقـــف مـــن مســـألة القـــدس فـــي االتفـــاق 
يتعـــاطى مـــع االرتباطـــات التاريخيـــة والدينيـــة والثقافيـــة والعاطفيـــة للشـــعبين بالمدينـــة، وحمايـــة األمـــاكن 

مـع اإلســالمية فـي شـرقي المدينـة، رغـم أنهـا للتـذكير محتلــة المقدسـة". هكـذا تتسـاوى الحقـوق اليهوديـة 
 .67عام 

وتضيف الوثيقة: "توجد ثالثـة وجـوه لمسـألة القـدس: أرض إقليميـة، وحكـم، وأمـاكن مقدسـة. كجـزء مـن 
التقــدم إلــى حــل النــزاع، يمكــن للطــرفين أن يتعاطيــا مــع أمانيهمــا باالرتبــاط بالمدينــة، شــريطة أال يعــاد 

 تقسيمها".
فــي الخالصــة ال عــودة للقــدس، فهــي باقيــة دون تقســيم كمــا يعلــن نتنيــاهو ليــل نهــار، وكــل مــا يعنــي 

سيحصل عليه الفلسطينيون هو الحقوق الدينية. فبماذا يختلف هذا عن عرض كلينتون/باراك في قمة 
 ، وعن وثيقة جنيف لصاحبها ياسر عبد ربه؟!2000كامب ديفد صيف عام 

ـــأن عـــن الالجئـــين تقـــول الوثيقـــة: " الحـــل ســـيكون عـــادال، نزيهـــا وواقعيـــا )األهـــم واقعيـــا(. وهـــو ملـــزم ب
وفـي نفـس الوقـت يتطلـب حساسـية تجـاه مصـادر القلـق  -دولتـين للشـعبين-يستجيب للهدف المشـترك 

 األعمق للطرفين".
ثــم "يعــد االتفــاق الالجئــين بــرد كــرامتهم لهــم، ويعــدهم بحيــاة جديــدة وطبيعيــة" ويعــد اإلســرائيليين بــأال 

غل مشــــكلة الالجئــــين لمواصــــلة النــــزاع أو لتغييــــر الطــــابع اليهــــودي للدولــــة". والخالصــــة ال عــــودة تســــت
 .48لألراضي المحتلة عام 

وفــي التفصــيل "كيــف يــتم ذلــك؟ هنــاك عــدة خيــارات. أحــدها يتحــدث عــن االعتــراف بمعانــاة الالجئــين 
عـــادة تـــوطينهم فـــي فلســـطين )منـــاطق  . يقـــام صـــندوق دولـــي ( وفـــي دول ثالثـــة، بمســـاعدة دوليـــة67وا 

لمعالجـــة ادعـــاءات األمـــالك والنفقـــات المترتبـــة علـــى إعـــادة التـــوطين. وتســـاهم إســـرائيل بنصـــيبها فـــي 
 الصندوق. كما ستعمد الدول العربية هي األخرى إلى المساهمة".
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إال على أسـس  48والخالصة هي توطين وتعويض، مع قلة لمناطق الدولة العتيدة، وال أحد ألراضي 
جمع شمل العائالت( كمـا يـرد فـي موضـع آخـر، لكـن حسـين آغـا يطالـب بصـيغة أكثـر إلزامـا، فردية )

 وال يستجيب مولخو.
مقابل هذه الصيغة الخاصة بالالجئين الفلسطينيين مـع أنهـا ال عـودة فيهـا، هنـاك فـي مشـروع االتفـاق 

 تناول أيضا لالجئين اليهود الذين وصلوا إلى إسرائيل من البلدان العربية.
هنا ينص االتفاق على أن "مطالب اليهود الذين هربوا أو طردوا مـن البلـدان العربيـة ونفقـات إسـرائيل و 

في استيعابهم تتطلـب معالجـة. وتعتـزم الواليـات المتحـدة قيـادة الجهـود الدوليـة فـي هـذا الموضـوع، بمـا 
 في ذلك دعوة الدول العربية للتبرع من أموالها".

لـى أمـوال تعــويض لليهـود أكثـر ممـا سـيدفعون تعويضـات لالجئــين والخالصـة هـي أنهـم سيحصـلون ع
 الفلسطينيين )ستجري مقاصة على األرجح ترجح كفة الحقوق الصهيونية(!!

، وعـرض كلينتـون، وال خـالف يـذكر 2000ال جديد يـذكر عمـا تـوفر فـي مفاوضـات كامـب ديفـد عـام 
نتنيـاهو أنـه قـدم "تنـازالت"، بينمـا هـو عما ورد في وثيقة جنيف السيئة الذكر، ومع ذلك يعتبر خصوم 

 ينكر ذلك.
وهو صادق في ذلـك لألمانـة، حيـث لخـص األمـر بقولـه ألعضـاء الليكـود: "لـم أوافـق أبـدا علـى تقسـيم 

، ولــم أوافــق أبــدا علــى االعتــراف بحــق العــودة، أو 67القــدس، لــم أوافــق أبــدا علــى العــودة إلــى خطــوط 
 التنازل عن وجودنا في غور األردن".

لخـص الوثيقـة بقولـه:  -وهـو خصـم نتنيـاهو، ومعنـي بتشـويهه عشـية االنتخابـات-ى نفتـالي بينيـت حت
بعـرض ألبـو مـازن، أساسـه عـودة إلـى  -تحت ضغط شديد من اإلدارة األمريكيـة-"رئيس الوزراء تقدم 

مـــع تبـــادل لألراضـــي، تأجيـــل موضـــوع القـــدس والالجئـــين إلـــى موعـــد الحـــق، عـــدم إزالـــة  67خطـــوط 
ات اليهوديـــة بـــل نقلهـــا إلـــى الســـيادة الفلســـطينية )ال يشـــمل ذلـــك الكتـــل االســـتيطانية الـــثالث المســـتوطن

 الكبرى(، أو اإلخالء الطوعي مع التعويضات. نعم، هذه هي الحقائق". 
ـــين الطـــرفين، وعلـــى صـــلة بمفاوضـــات مولخو/آغـــا-أمـــا دينـــيس روس  ـــذي كـــان الوســـيط ب فقـــال  -ال

 وتقسيم القدس وحق العودة". 1967لم يوافق على حدود  لصحيفة "إسرائيل اليوم": "نتنياهو
يبقــى مــن الضــروري التــذكير هنــا بوثــائق التفــاوض التــي كشــفتها الجزيــرة قبــل أربــع ســنوات، وفيهــا مــن 
التنــازالت مــا يقتــرب مــن هــذه الوثيقــة )أعنــي التنــازالت الفلســطينية(، ولــم ينكرهــا صــائب عريقــات فــي 

 اآلن. حينه، حتى ال يخرج أحد فينكرها
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أي طريـــق يســـلكه محمـــود عبـــاس فـــي ضـــوء ذلـــك كلـــه؟ وبمـــاذا يعـــد شـــعبه مقابـــل مطالبتـــه باالحتفـــال 
بالتنسيق األمني مع العدو، واإلدمان على التفـاوض، والتعويـل علـى الضـغط الـدولي؟! دعـك هنـا مـن 

 ال يتوقف!!تفاوضه السري كما تؤكده هذه الوثيقة، بينما يعلن أن المفاوضات متوقفة ألن االستيطان 
القضية في تيه مقيم مع هذا الرجل، ومن دون أن يرحل سـتبقى القضـية فـي ذات التيـه، وبانتظـار أن 

ر الشعب انتفاضته المنتظرة ضد السلطة التابعة وضد االحتالل في آن.   يفجِّ
 11/3/2112الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 رام هللا ومعبرمعبر رفح  .56

 نبيل عمرو
مي، وربمـــا ال تـــزال، بجهـــود حثيثـــة لـــدى مصـــر لخفـــض حـــدة التـــوتر فـــي قامـــت حركـــة الجهـــاد اإلســـال

 العالقة مع حماس.
جهود "الجهاد اإلسالمي"، لها عنوانان" واحد لـ"الجهاد"، واآلخر لحماس. عنوان "الجهاد" يتحـدث عـن 
مصلحة أهل غزة وتسهيل مرورهم على المعبر، أما وصف حمـاس فهـو جهـد يسـعى إلـى سـحب قـرار 

لمصــرية، باعتبــار حمــاس حركــة إرهابيــة، وكانــت مصــادر كثيــرة مــن حمــاس وصــفت قــرار المحكمــة ا
 المحكمة المصرية بأنه عار تاريخي ال بد من إصالحه حرًصا على سمعة مصر وتاريخها.

المصريون من جـانبهم مّيـالون إلـى تفسـير "الجهـاد"، فهـم حريصـون علـى تجنـب أكبـر قـدر مـن األذى 
 راء األزمة المصرية الحمساوية.يمكن أن يلحق بالغزيين ج

أمــا تفســير حمــاس المتعلــق بقــرار المحكمــة، فهــو مــتحفظ عليــه فــي مصــر نظــًرا لكونــه يمــس القضــاء 
المصري، الذي تعتـز الدولـة باسـتقالله ونزاهتـه، حتـى لـو صـدرت عنـه أحكـام تثيـر جـدال واسـعا داخـل 

قــة مــع حمــاس ليســت مضــمونة مصــر وخارجهــا، وال شــك أن الجهــود المبذولــة مــع مصــر بشــأن العال
النجــاح، مــا دامــت تســير فــي هــذا االتجــاه ذي الطــابع اإلداري الخــدماتي، بعيــًدا عــن البعــد األهــم فــي 

، وحتـى يومنـا هـذا، وحمـاس 2007العالقـة، وأعنـي بـه البعـد السياسـي، فمنـذ انقـالب حمـاس فـي عـام 
ون على هذا االستصـراخ بجملـة تستصرخ بكل النبرات واللغات من أجل فتح معبر رفح، ويرد المصري

واضحة محددة، مفادها أن مصر تريـد شـريكا علـى المعبـر وهـو السـلطة الشـرعية المنقلـب عليهـا، مـع 
األخذ في االعتبار اتفـاق المعبـر الـذي حـدد وجـوًدا دولًيـا عليـه، حيـث طُـرد هـذا الوجـود بعـد االنقـالب 

إال أنـه كـان يفـتح بـين حـين وآخـر ألغـراض  مباشرة، وعلى مدى السنوات الطويلـة، ظـل المعبـر مغلقًـا
محــددة دون أن يــتمكن الغزيــون مــن االنتقــال عبــره بــذات الكثافــة واالنتظــام والسالســة، التــي كانــت تــتم 

 قبل االنقالب.
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وفــي الجــوالت األخيــرة التــي تمــت تحــت عنــوان تفعيــل المصــالحة وترتيــب العالقــة بــين الحكــم فــي غــزة 
ة مليئــة بــالثقوب اســمها حكومــة التوافــق، لــم يحــدث أي تقــدم فــي العالقــة والحكــم فــي رام هللا تحــت الفتــ

بين رام هللا وغزة، بل إن تدهوًرا مروًعا حدث فيها، سواء على الصعيد الميداني، حيـث التفجيـرات، أو 
على الصعيد السياسي، حيث الحمـالت اإلعالميـة واالعتقـاالت المتبادلـة، مـا جعـل مـن تنفيـذ اتفاقـات 

المصــالحة أمــرا مســتحيال، فــال حمــاس جــاهزة لمــنح حكومــة التوافــق ســلطة كافيــة ولــو علــى وتفاهمــات 
معبـــر رفـــح والحـــدود مـــع إســـرائيل، وال الســـلطة فـــي رام هللا مســـتعدة بلعـــب دور الغطـــاء الشـــكلي لنفـــوذ 
حمـــاس الفعلـــي فـــي غـــزة جملـــة وتفصـــيال، وهـــذا مـــا يجعـــل جهـــود الوســـطاء مثـــل "الجهـــاد اإلســـالمي"، 

وجد، محدودة الفاعلية، بل لن تثمـر أكثـر مـن تسـهيالت تزيـد أو تـنقص عمـا هـو معمـول  وغيرها، إن
 به منذ االنقالب وحتى إشعار آخر.

وهنا يبدو جلًيا ذلك البعد البديهي والمتجاهل في أزمـة العالقـة بـين مصـر وحمـاس، وهـو الموقـف مـن 
تعامــل رســميا مــع شــرعيتين الشــرعية، وأيــن هــي وكيــف تمــارس العالقــة معهــا، فمصــر ال يمكــن أن ت

فلسطينيتين، كما أنهـا ال تسـتطيع عـزل العالقـة مـع حمـاس عـن العالقـة مـع "اإلخـوان المسـلمين"، بمـا 
يحمله ذلك مـن تـأثير تفـاعلي علـى مجريـات وأجـواء الحـرب المصـرية المعقـدة والواسـعة ضـد اإلرهـاب 

 في سيناء، وألسنته الممتدة في الكثير من المناطق المصرية.
ن، فإن معبر رام هللا يبدو عمليا هو توأم معبر رفح، وهنا تقع المسـؤولية فـي معالجـة أمـر المعبـرين إذ

علـــى حركـــة حمـــاس، التـــي ال تـــزال منشـــغلة فـــي معادلـــة قديمـــة، ثبـــت عـــدم منطقيتهـــا وجـــدواها، وهـــي 
قــد ينفــع اإلمسـاك بــالكثير مـن التناقضــات بقبضــة واحـدة" فهــي تريــد مـن رام هللا التعامــل معهــا كغطـاء 

 في مسألة إعادة اإلعمار مثال.
وتريد من مصر التعامل معهـا كطـرف فلسـطيني مقـاوم وحـاكم فـي نفـس الوقـت ومتحـالف مـع "العـدو" 

 المعلن في مصر "اإلخوان المسلمين".
وتريد استئناف العالقة مع إيران و"حزب هللا" في وقت نعرف فيه انعكاسات هذه العالقة علـى أطـراف 

 وغير عربية.كثيرة عربية 
وفــي هــذا الوضــع المتــداخل والمتشــابك، ال تــزال حمــاس تــراهن علــى إذعــان شــامل مــن قبــل المختلفــين 
معهـــا علـــى ســـلطة األمـــر الواقـــع لهـــا فـــي غـــزة، فـــأين نجـــد عقـــال عبقريـــا يوفـــق بـــين هـــذه التناقضـــات 

ات دوليـة والتقاطعات، وينتج منها صيغة تؤمن عالقات طبيعية مع حكم حماس في غزة وتؤمن عالق
 تعيد إعمار هذا البلد المنكوب، وعالقة وحدوية كاملة مع السلطة في رام هللا. 

 12/3/2112الشرق األوسط، لندن،  
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 .. صعود الدور وتحوالت المرحلةأوروبافلسطينيو  .57
 حسام شاكر

حــدث ســتكون ذكــرى النكبــة الفلســطينية مناســبة لفعاليــات واســعة فــي أنحــاء القــارة األوروبيــة، ومنهــا ال
الســنوي الكبيــر "مــؤتمر فلســطينيي أوروبــا"، الــذي ســيلتئم للعــام الثالــث عشــر علــى التــوالي متخــًذا مــن 

 برلين محطة له بعد أن تنقل بين العواصم. 
خلف هذه الفعاليات سيرة من النشوء والتطور شهدها الوجود الفلسطيني، في قارة انبثق منها المشروع 

 ن وصناعة نكبتها.الصهيوني في االنقضاض على فلسطي
وفي سيرة الشتات الفلسطيني في أوروبا أنه تحّول من غلبة الطابع الطالبي في بـدايات تشـّكله خـالل 
الستينيات وبداية السبعينيات من القرن العشرين، إلـى تزايـد ملمـح تجّمعـات الالجئـين ألسـباب سياسـية 

د األجيــ ــّم إلــى طــابع الوجــود المســتقّر متعــدِّ نســانية، ومــن ث ال. بيــد أّن طــابع االســتقرار والتــوّطن لــم وا 
ينتهــك االلتــزام العــام الــذي يبديــه الفلســطينيون فــي أوروبــا بحّقهــم فــي العــودة إلــى أرضــهم وديــارهم فــي 
فلسطين ورفضهم خيارات التوطين المتمثلة في "الوطن البديل". وقد كانت الفتة "حق العودة" بالتحديد 

ء علـى االنتظـام القـاري فـي فعاليـات جامعـة، بعـد صـدور إشـارات هي ما شّجع فلسطينيي أوروبا ابتـدا
 متعددة من فريق التفاوض الفلسطيني بالجاهزية للتنازل عن هذا الحق الجوهري. 

ر إجـراءات تأسـيس الجمعيـات نسـبيًا، إقـدام الفلسـطينيين  لقد أتاحت القوانين والنظم األوروبية التي تَُيسِّ
ـــى تســـجيل كثيـــر منهـــا، فنشـــط بع ن كـــان الكـــّم العـــددي ألســـماء الجمعيـــات عل ضـــها بشـــكل فّعـــال، وا 

 واالتحادات ال ُيعبِّر بالضرورة عن انتظامها جميعًا في األداء. 
ثم تزايدت منذ مطلع القرن الحادي والعشرين صفة التكّتل الفلسطيني على المستوى األوروبي القارِّّي، 

ــــى اال ــــرز مْيــــل إل ــــر ُأُطــــر وتشــــكيالت ومــــؤتمرات. وب ــــي التشــــّكل الجمعيــــاتي عب تجــــاه التخّصصــــي ف
الفلســطيني فــي أوروبــا، خاّصــة مــع نهــوض أطــر تخّصصــية وقطاعيــة ومراكــز َتُصــّب اهتمامهــا علــى 
ـــري  ـــرز دور قطـــاع خي ـــد ب ـــك فق ـــى ذل ـــه مـــن جوانـــب العمـــل الفلســـطيني العـــام. وعـــالوة عل جانـــب بعين

شــرين، واســتطاع إدارة مشــروعات فلســطيني واســع فــي أوروبــا، راكــم الخبــرات منــذ تســعينيات القــرن الع
نمائية لصالح الشعب الفلسطيني، خاّصة في ظـّل األزمـات وجـوالت العـدوان  غاثية وا  وبرامج إنسانية وا 
وســنوات الحصــار، رغــم أّن هــذا القطــاع اســتهدفته حمــالت تحــريض ضــارية مضــاّدة لــه مــن أطــراف 

 إسرائيلية وأمريكية.
طينيي أوروبـا" توّجـه الشـتات الفلسـطيني فـي القـاّرة إلـى ومن خـالل حالـة نهـوض مسـتمّرة لتجـارب فلسـ

ـــل فـــي األداء، رغـــم االنعكاســـات الســـلبية التـــي خّلفهـــا االنقســـام فـــي البيـــت  ـــد مـــن المأسســـة والتكّت مزي
 السياسي الفلسطيني الداخلي على بيئة العمل العام الفلسطينية وفرص تماسكها. 
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ــــزة للحضــــور  2014يف وتأسيســــًا علــــى تراكمــــات ســــابقة" منحــــت تطــــّورات صــــ علــــى غــــزة دفعــــة محفِّ
الفلســطيني فــي القــاّرة األوروبيــة، خاصــة مــع طــول أمــد العــدوان ليتجــاوز ســبعة أســابيع، بالمقارنــة مــع 
جولتْي العدوان السـابقتين علـى القطـاع. ومّثلـت الجولـة األخيـرة فرصـة نوعيـة إلنعـاش توريـث القضـية 

ــدان األوروبيــة بحقــائق الصــراع ومفاهيمــه وتعميــق الــوعي لــدى األجيــال الفلســطينية الصــا عدة فــي البل
وحتــى بالمعرفــة العامــة والتفصــيلية عــن فلســطين ومناطقهــا. وقــد شــحنت هــذه التطــورات الســاخنة روح 
االنتمـــاء الفلســـطيني بطاقـــة متجـــددة، بمـــا ترتّـــب علـــى ذلـــك مـــن تعبيـــرات جماهيريـــة وا عالميـــة وثقافيـــة 

 وسياسية.
ا وحـدهم فـي ميـادين التفاعـل بجمـاهيرهم ومؤّسسـاتهم، فقـد احتشـدت أطيـاف لكّن الفلسطينيين لم يكونو 

ـــزًا للحضـــور الفلســـطيني وثقـــة  عريضـــة ضـــد العـــدوان، وهـــو مـــا شـــّكل بحـــّد ذاتـــه عـــاماًل إضـــافيًا محفِّ
 الفلسطينيين بموقفهم الذي يكتسب مزيدًا من التأييد العام في المجتمعات األوروبية.

فـي أوروبـا مـن صـيغ تفاعلـه الجمـاهيري، فلـم يعـد يقتصـر علـى األشـكال لقد طّور الشتات الفلسطيني 
التقليديــة أو البدائيــة للتظــاهر، بــل تجــاوزه إلــى التجديــد والتنويــع فيهــا، مــع تبــادل التجــارب بــين ميــادين 
نـات المتنوِّعــة للمشـهد الجمــاهيري فــي  التفاعـل فــي البلـدان األوروبيــة وكـذلك تالقــح الخبـرات بــين المكوِّ

 بلد أو مدينة على حدة.  كلِّ 
تشهد الحالة الفلسطينية في أوروبا تحوالت ذات شأن، منها صعود األجيال الجديدة إلى مراتـب الفعـل 
والحضــور العــام، بكــل مــا يحملــه الناشــئون فــي المجتمعــات األوروبيــة مــن خصــائص ومــؤهالت ومــا 

التواصــل بــين األجيــال فــي  يواجهونــه مــن تحــديات وصــعوبات أيضــًا. ويثيــر ذلــك مســائل منهــا تحــدي
 التجمعات الفلسطينية، وقدرة األطر المتعددة على استيعاب مشاركة الناشئة والشبان فيها. 

وينفتح أفق جديد لخدمة قضية فلسطين في الساحة األوروبية مع التطورات المتسارعة في بيئة العمل 
 المدني ونمو فرص التواصل والتشبيك والفعل الجماهيري. 

ي النزوح الفلسطيني الكثيف من سورية ليرسـم تحـواًل سـيعيد فـي غضـون أعـوام قليلـة رسـم مشـهد ثم يأت
الشـتات الفلسـطيني فـي بعــض بلـدان القـارة فيمنحــه مزيـدًا مـن العمـق واالنتشــار، مـع وفـرة االحتياجــات 

 المصاحبة لنهوض خيمة اللجوء الجديد في بيئة مختلفة عن سابقتها. 
ــا التحــّول األكبــر فــ ي المشــهد الفلســطيني فــي أوروبــا فيبقــى مرتبطــًا بتفــاعالت القضــية الفلســطينية أّم

 ذاتها، وما تستشرفه من محطات وانعطافات في قابالت األيام. 
 11/3/2112"، 21موقع "عربي 
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 د. ماهر تيسير الطباع
منـذ أكثــر مـن خمسـة أعــوام بأزمـة ماليـة خانقــة نتيجـة لألزمـة الماليــة تمـر السـلطة الوطنيــة الفلسـطينية 

العالميــة وقلــة الــدعم الخــارجي مــن الــدول المانحــة، واشــتدت األزمــة الماليــة فــي شــهر أيلــول مــن عــام 
وذلــك بعــد إعــالن الســلطة الوطنيــة نيتهــا بالتوجــه إلــى األمــم المتحــدة لنيــل االعتــراف بعضــوية  2011

مــم المتحــدة، فســارعت إســرائيل إلــى حجــز عوائــد الجمــارك و الضــرائب الشــهرية دولــة فلســطين فــي األ
مليون دوالر، مما أدي لحدوث أزمـة ماليـة  130التي تجبيها لصالح السلطة والتي تقدر بما يزيد عن 

خانقـــة أثـــرت علـــى كافـــة المنـــاحي االقتصـــادية و أحـــدثت إربـــاك كبيـــر فـــي صـــرف الرواتـــب الخاصـــة 
وبعــد إعــالن الســلطة  2012ضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة، وفــي نــوفمبر مــن عــام بمــوظفي الســلطة فــي ال

عن نيتها بالتوجه مرة أخرى إلى األمم المتحـدة لنيـل االعتـراف بعضـوية دولـة فلسـطين لألمـم المتحـدة 
"بصفة دولة مراقب"، بدأت التهديدات اإلسرائيلية تطلق من جديد تارة بحل السلطة وتارة بوقف تحويل 

رائب والجمــــــارك الشــــــهرية، وتــــــارة بوقــــــف التعــــــاون االقتصــــــادي، وفــــــي حينــــــه و بتــــــاريخ عوائــــــد الضــــــ
كتبت مقالة بعنوان األزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية إلى متى؟، واليـوم وبعـد  11/11/2012

مـــرور عامـــان ونصـــف علـــى هـــذه المقالـــة يتكـــرر المشـــهد مـــرة أخـــرى و يـــزداد الواقـــع المـــالي للســـلطة 
 فلسطينية سوأ، حيث أننا لم نفعل أي شيء لتالفى تلك األزمات المتكررة.الوطنية ال

مليـــار دوالر أمريكـــي موزعـــه  4.8وتعـــاني الســـلطة الوطنيـــة مـــن ديـــون متراكمـــة بلـــغ حجمهـــا بحـــوالي 
مليــون دوالر  500مليــار دوالر مســتحقات لصــندوق التقاعــد،  1.6مليــار دوالر للبنــوك،  1.2 يكالتــال

 تتجاوز المليار دوالر. يباإلضافة للديون الخارجية والت للقطاع الخاص، هذا
 4.216 يبحــوال 2014وعلــى صــعيد الموازنــة فقــد بلــغ حجــم موازنــة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية لعــام 

وممــا يؤخــذ علــى الموازنــة  ،مليــار دوالر 1.629مليــار دوالر وبلغــت نســبة العجــز الكلــى فــي الموازنــة 
مليار دوالر من الموازنة العامة لألجهزة األمنية وهو  1.078بلغ وقدرة تم تخصيص م هالفلسطينية بأن

مليـون دوالر للنفقـات  350تـم رصـد مبلـغ وقـدرة  همن الموازنـة اإلجماليـة، فـي حـين أنـ %28ما يمثل 
 الموازنة. يمن إجمال %8.3التطويرية وهي تمثل 

 %54 ينجــد ارتفــاع بحــوال 2007و 2014وبمقارنــة موازنــة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بــين عــامي 
مليار دوالر، ويأتي هذا االرتفاع الكبير  2.3بحوالي  2007بالموازنة العامة، حيث بلغت موازنة عام 

، بـالرغم مـن توقـف المشـاريع 2014إلـى  2007في الموازنة خـالل سـنوات االنقسـام السـابقة مـن عـام 
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ـــات  التشـــغيلية للمؤسســـات الحكوميـــة ضـــمن التطويريـــة الحكوميـــة فـــي قطـــاع غـــزة وعـــدم تحميـــل النفق
 الموازنة العامة.

مليــار  2.018حيــث بلغــت مبلـغ وقــدرة  2014مــن موازنــة عـام  %47 واألجـوروتمثـل فــاتورة الرواتــب 
نجــد ارتفــاع فــاتورة الرواتــب  2007و 2014بــين عــامي  واألجــوردوالر وبمقارنــة مخصــص الرواتــب 

 1.370 يبحـوال 2007الرواتب واألجـور فـي عـام حيث بلغت فاتورة  %33خالل سبع سنوات بنسبة 
مليار دوالر، ويأتي هذا االرتفاع بالرغم من توقف التوظيف والتعيينات الجديدة من قطاع غزة وتوقف 

 العالوات والترقيات والدرجات لموظفي قطاع غزة خالل تلك الفترة.
تجبيهــا  يائب والجمــارك التــومــن المالحــظ أن إســرائيل وخــالل الســنوات الســابقة تســتخدم أمــوال الضــر 

لصــالح الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ألعوبــة لخدمــة مصــالحها وأجنــدتها السياســية فأحيانــا تســارع إلــى 
حجــز األمــوال وأحيانــا تســارع إلــى تحويــل األمــوال، ومــن المتوقــع أن تواجــه الســلطة أزمــة ماليــة خانقــة 

 تصادية واالجتماعية.خالل األشهر القادمة ستؤثر على كافة مناحي الحياة االق
أن األوان التخاذ إجراءات فاعلة لترشيد النفقات الجارية والتشغيلية للسلطة الوطنية  هوفي اعتقادي بأن

 الفلسطينية خاصة في بند الرواتب واألجور، كما يجب زيادة النفقات التطويرية في الموازنات القادمة.
ـــم تنشـــر حتـــى هـــذا اللحظـــة بعـــض  يوالتـــ 2015والســـؤال المطـــروح اآلن هـــل ستشـــهد موازنـــة عـــام  ل

 التغيرات الجذرية والجوهرية بما يتناسب مع الواقع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية؟ .
 12/3/2112دنيا الوطن، 

 
 نتنياهو في الكونجرس: مأزق... وتأكيد قوة .59

 شفيق ناظم الغبرا
رس األمريكــي روح العزلــة التــي عكــس خطــاب رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو فــي الكــونج

تعاني منها إسرائيل مصحوبة بروح القوة والتأثير في الساحة األمريكيـة. فإسـرائيل ال تقـوى سـوى علـى 
أخذ مواقف متصلبة، خصوصًا عندما تعلم أن الدولة الكبرى )الواليات المتحدة( لديها مصالح مختلفة 

 في منطقة الشرق األوسط في العقد األخير.عن مصالحها وسياسات تنم عن خسائر كبرى تكبدتها 
إسرائيل إلى تصعيد مواجهتها ضـد الـرئيس األمريكـي مـن خـالل الكـونجرس يعكـس مـدى  اضطرارإن 

عمــق مخاوفهــا مــن سياســات البيــت األبــيض. فإســرائيل هــي الدولــة الوحيــدة فــي إقلــيم الشــرق األوســط 
ايــران أو الســعودية أو تركيــا لمشــروع قــد  التــي تمتلــك الســالح النــووي، ولهــذا تقــف بقــوة ضــد امــتالك

يؤهلها لدخول النادي النووي، وهي تعتمد على الواليات المتحدة بدرجة كبيرة بحيث أنها ال تقوى على 
 رؤية السياسات األمريكية تتناقض وتوجهاتها.
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 سعى خطاب رئيس الوزراء اإلسرائيلي في الكونجرس إلـى كسـب ثـالث نقـاط فـي الوقـت نفسـه: واحـدة
األمريكية تجاهها، وأخرى مع اإلدارة األمريكية )بتقوية نفـوذ إسـرائيل  االندفاعةمع إيران يهدف إيقاف 

في الكونجرس( وثالثة متضمنة في كل سياسة إسرائيلية: دفاعها المستميت عن صهيونيتها المتضمن 
اضـــــطهادها اســــتعمارها المســـــتمر لفلســــطين واســـــتيطانها للضـــــفة وحصــــارها لغـــــزة وتهويــــدها للقـــــدس و 

. هذه األهداف اإلسرائيلية المتناقضة هي في جانب منها سبب للتوتر بين إسـرائيل 1948لفلسطينيي 
األمريكيــة  اإلمبراطوريــةإلــى جــر السياســة  باســتمراروالواليــات المتحــدة، خصوصــًا أن إســرائيل تهــدف 

مـــع الشـــرق والعـــالم  إلـــى مواقعهـــا وتوريطهـــا فـــي حـــال العزلـــة والعـــداء التـــي تعـــاني منهـــا فـــي العالقـــة
 اإلسالمي.

وتخشى إسرائيل من إيران النووية ليس ألنها مع السـلم العـالمي، بـل ألنهـا لـن تقبـل التشـارك مـع دولـة 
أخــرى فــي احتكارهــا للنــووي فــي منطقــة الشــرق األوســط. هــذا البعــد المعنــوي هــو األســاس فــي الموقــف 

ن يمتلك البرنامج النووي، لشاهدنا الموقـف ذاتـه. اإلسرائيلي. لهذا لو كانت المملكة العربية أو تركيا م
 -وال يهـــم نتنيـــاهو مـــدى نفـــوذ إيـــران وقوتهـــا فـــي عواصـــم عربيـــة عـــدة، فهـــو يعلـــم أن الصـــراع العربـــي 

اإليراني هو اآلخر استنزاف لطهران في المديين المتوسط والبعيد، وأنه سيأتي وقت تتراجع إيـران عـن 
العواصم التي تسيطر عليها(. فموازين القوى ستتغير بين هذه  تمددها )فهي ليست مستقرة في أي من

األطــراف، مــا قــد يعيــد إســرائيل إلــى واجهــة الصــراع األهــم فــي منطقــة الشــرق األوســط. ويعــي رئــيس 
يـــران والعــرب واألتـــراك قـــد يكونـــون يومــًا مـــا فـــي جبهــة مشـــتركة هـــدفها فـــرض إالــوزراء اإلســـرائيلي أن 

 ها.تراجعات على إسرائيل واحتالل
وبينما تحدى نتنياهو الرئيس األمريكي باراك أوباما بخطابه في الكونجرس نجده في الوقت نفسه يزيد 
من اعتماد إسرائيل على السياسة األمريكية وتقلباتها. وفي هذا تناقض، ألن السياسة األمريكية سـتجد 

اإلســرائيلية. إســرائيل فــي  طريقــًا مختلفــًا مــع الوقــت، وســتبدأ تحســب مخــاطر التحاقهــا الــدائم بالقــاطرة
صراع طويل مـع العـالم العربـي والفلسـطينيين والعـالم اإلسـالمي، وهـذا بطبيعـة الحـال سيصـل فـي أحـد 

 االيام إلى لحظات حرجة لن تكون لمصلحة إسرائيل.
ويمكن القول إن نتنياهو وحزب "ليكود" واليمين اإلسـرائيلي والرؤيـة الصـهيونية ال تسـتبعد إمكـان قـدوم 

اللحظــة التاريخيــة، ومــا ســعي نتنيــاهو فــي الواليــات المتحــدة إال محاولــة الســتباق المســتقبل عبــر  هــذه
 عرض للقوة والنفوذ والتأثير.

اسـتثارت كلمـة نتنيــاهو الكثيـر مـن األمــريكيين، كمـا وسـعت دائــرة التسـاؤل حـول النفــوذ الكبيـر للحركــة 
ــــوزراء اإلســــرائي ــــرئيس ال ــــي الكــــونجرس. وســــبق ل ــــات الرئاســــية الصــــهيونية ف لي أن دعــــم فــــي االنتخاب

المرّشح الجمهوري ميت رومني. عرض النفوذ هـذا لـم يمـر بـال خسـائر معنويـة  2012األمريكية عام 
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ن كــان بطيئــًا( بمــدى ســيطرة اللــوبي الصــهيوني علــى  وسياســية، بــل يصــب فــي بنــاء وعــي أمريكــي )وا 
االنتخابيــة وفــتح معركــة مــع رئــيس  السياســة، وبمــدى جــرأة إســرائيل فــي ممارســة التــدخل فــي الســاحة

منتخب. هذا وضع يضفي على الديموقراطية األمريكية، خصوصًا ببعدها التمثيلي، حااًل هزليـة تؤكـد 
 ما يقوله كثير من المراقبين عن أزمتها التي تؤدي إلى ضعف تمثيلها للمجتمع.
فــــي حــــروب فــــي العــــالم سيكتشــــف الشــــعب األمريكــــي أن الكثيــــر مــــن أبنائــــه قتلــــوا وأن أموالــــه بــــددت 

اإلســالمي والعربــي بســبب تحــالف ســار عكــس التــاريخ بــين الدولــة الكبــرى وبــين دولــة صــغيرة حاملــة 
جالئـــي ال يتناســـب والقـــرن الحـــادي والعشـــرين. وســـيكون هـــذا االكتشـــاف بمثابـــة  لمشـــروع اســـتعماري وا 

حصـل أخيـرًا بـين صحوة متأخرة لـن تقـع فـي المـدى المنظـور، لكـن األحـداث وتنـاقض السياسـات كمـا 
 إسرائيل وأمريكا ستكون قطعًا مكملة لعملية تراكمية طويلة.

ومــا الحركــات التــي تقــود المقاطعــة فــي الجامعــات األمريكيــة، إضــافة إلــى حــال النقــاش حــول إســرائيل 
المنتشــرة هــذه األيــام بــين الجيــل األمريكــي الشــاب إال دليــل علــى تغيــرات مهمــة تجــاه الدولــة العبريــة، 

الســتيطانها وتصــلبها وسياســاتها العنصــرية فــي ارتفــاع. هــذا اإلدراك يمــس قطاعــًا مــن اليهــود  فالعــداء
األمريكيين الذين يشعرون بتناقض كبير بين فكرهم الليبرالي واإلنساني وبين واقع دعمهم لوضع يزداد 

 عنصرية وغرورًا وعداء للحريات والقيم اإلنسانية.
ع الواليات المتحدة خالل العقود الماضية، فلقـد كانـت لهـا مكانتهـا لقد تغير دور إسرائيل في العالقة م

 ضـــد الـــدول العربيـــة وضـــد قيـــادة جمـــال عبـــد 1967فـــي الحـــرب البـــاردة، خصوصـــًا منـــذ حـــرب العـــام 
، إذ لـم 1990الناصر، لكن الدور اإلسرائيلي اكتسب بعـدًا مختلفـًا منـذ نهايـة الحـرب البـاردة فـي العـام 

وبعــد ســقوط االتحــاد الســوفياتي ونهايــة الحــرب  1991إلــى إســرائيل بعــد العــام  تعــد الحاجــة األمريكيــة
البــاردة هــي نفســها قبــل ذلــك. وقــد اجتهــدت إســرائيل إلبقــاء مكانتهــا فــي الســاحة األمريكيــة منــذ نهايــة 

 الحرب الباردة، لكن هذا األمر لم يكن سهاًل.
ا الرئيس السـابق جـورج بـوش ثـم غـزو أيلول والحرب على اإلرهاب التي أعلنه 11لهذا جاءت أحداث 

إدارته لكل من العراق وأفغانستان بمثابة هدية كبـرى سـاهمت فـي تفعيـل دور إسـرائيل كطـرف مشـارك 
وفاعل في ما يعرف بـ"الحرب على اإلرهاب". فغضت واشنطن الطرف عن الكثير من جـرائم إسـرائيل 

ـــاطق الســـلطة ـــم 2002الفلســـطينية فـــي العـــام  ضـــد الفلســـطينيين، خصوصـــًا اجتياحهـــا الـــدموي لمن ، ث
. وفــتح ذلــك البــاب إلســرائيل الســتيطان ال 2004تخلصــها قــتاًل مــن رمــز مقاومتهــا ياســر عرفــات فــي 

حــدود لــه فـــي كــل منـــاطق فلســطين، خصوصــًا فـــي القــدس والضـــفة الغربيــة كمــا فـــتح البــاب لحـــروب 
 .2006متتالية على غزة وواحدة على جنوب لبنان في 
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عامـًا دورًا جديـدًا لهـا، لكـن هـذه المـرة  14ل فـي "الحـرب علـى اإلرهـاب" المعلنـة منـذ لقد وجدت إسـرائي
فــي ظــل تنســيق غيــر مســبوق بينهــا وبــين الواليــات المتحــدة. ونجحــت فــي جــر اإلمبراطوريــة األمريكيــة 

 بذكاء واحتراف إلى موقفها وموقعها االستعماري العدائي تجاه العالم العربي واإلسالمي.
ًا من "الحرب على اإلرهاب"، تجد الواليات المتحدة أنها خسرت الكثير، وهـي لـم تتسـاءل عام 14بعد 

حتــى اآلن عــن مــدى مســاهمة تحالفهــا المفتــوح مــع إســرائيل وكــل أشــكال العــدوان التــي نفــذتها بأســلحة 
أيلول. وما زالت العالقة بـين السياسـة األمريكيـة  11ومعدات وخبرات أمريكية في حدث كارثي بحجم 

غامضـــة لألمـــريكيين وللعـــالم. ربمـــا لـــم تتطـــور بعـــد الـــرؤى والمعـــارف الكتشـــاف تلـــك  األحـــداثوتلـــك 
األمريكـي وبـين هـذا الحـدث غيـر اإلنسـاني الكـارثي المؤسـف. هـذا  -العالقة بين التحالف اإلسرائيلي 

متحـدة هو السؤال نفسه بطريقة أخرى: هل من عالقة بين موقف الكثير من المسـلمين مـن الواليـات ال
وبين سياسـتها فـي دعـم إسـرائيل ضـد القـدس والفلسـطينيين والعـرب والمسـلمين؟ نعـرف مـن التـاريخ أن 
النظـرة اإليجابيــة والمحبـة للواليــات المتحـدة متأصــلة فـي تــاريخ الشـرق، وهــذا واضـح فــي بـدايات القــرن 

ربعينـات القـرن أو العزيز آل سعود وأمير الكويت فـي ثالثينـات  كما هو واضح في سياسات الملك عبد
العشرين تجاه العقود النفطية مع أمريكا على حساب بريطانيا. لقـد وقـع الكثيـر علـى مـدى العقـود ممـا 
دفـــع بموجـــات مـــن الكراهيـــة إلـــى أعمـــاق العـــالم اإلســـالمي. وعلـــى األمـــريكيين أن يتســـاءلوا عـــن دور 

 ي في كل هذا.سياساتهم الكارثية تجاه اإلقليم وتجاه االحتالل والعدوان اإلسرائيل
وفي النسخة الجديدة من "الحرب علـى اإلرهـاب"، نجـد الواليـات المتحـدة مرهقـة وأضـعف مـن السـابق، 
وغير متحمسة للتورط في الميدان، كما أنها تنسق في العراق مع إيـران السـاعية إلـى المكانـة النوويـة، 

العـراق وسـورية والـيمن وغيـره.  بينما تخشـى الواليـات المتحـدة فـي الوقـت نفسـه مـن النفـوذ اإليرانـي فـي
 في هذا المشهد تناقض كبير يدفع بإسرائيل نحو مزيد من الخوف من المستقبل.

ثــاء المقبـــل هــذه التناقضــات كلهـــا، قــد يلــتقط الناخــب اإلســـرائيلي فــي انتخابــات الكنيســـت المقــررة الثال
أحـالم السـيطرة واالسـتيطان فيقرر أن يغير االتجاه. واألغلب سنجد أن الناخب اإلسرائيلي ضائع بين 

والقــــوة والصـــــهيونية ويهوديـــــة الدولـــــة وبـــــين حقــــائق الـــــديموغرافيا والتغيـــــرات التـــــي ال تميـــــل لمصـــــلحة 
االستيطان واالستعمار واالحتكار التسلحي بل والنووي. ستجد إسرائيل أنها في المـأزق ذاتـه الـذي مـر 

وطنون فـي الجزائـر. إنـه مـأزق ال نهايـة لـه خالله االسـتعمار القـديم والبـيض فـي جنـوب أفريقيـا والمسـت
 إال بالعدالة والحقوق.

 12/3/2112الحياة، لندن، 
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