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" .8يديعوت" :مفاوضات سرية بين "إسرائيل" والسمطة الفمسطينية لتعديل اتفاق "باريس االقتصادي"
القدس المحتمة – سما :نقمت صحيفة يديعوت احرونوت اإلسرائيمية عن مصادر فمسطينية قوليا اليوم أن
و ازرة المالية والسمطة الفمسطينية تجريان مفاوضات سرية منذ فترة طويمة مع إسرائيل وتوشكان عمى توقيع
اتفاقية اقتصادية جديدة.
وتيدف ىذه المفاوضات إلى تحسين اتفاق باريس االقتصادي الموقع بين الجانبين عام  5773والذي
يقضي بقيام إسرائيل بجباية الضرائب لصالح السمطة الفمسطينية وتحويميا إلييا.
ولم يتم تعديل ىذا االتفاق منذ توقيعو قبل سبعة عشر عاما ويسعى الجانبان حاليا إلى مالءمتو لألوضاع
الحالية.
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وأكد مسئولون كبار في و ازرة المالية اإلسرائيمية إجراء المفاوضات السرية بين الجانبين ولكنيا أوضحت انو
لم تحرز خالليا بعد أي انطالقة حتى اآلن.
وكالة سما اإلخبارية0080/3/88 ،
 .0فياض :يجب ممارسة الضغوط عمى الطرف الذي يعرقل المصالحة
الخميل :أكد د .سالم فياض رئيس الوزراء ،أمس ،أىمية إجراء االنتخابات العامة والبمدية بالسرعة الممكنة،
مشددا عمى أن "االنتخابات ىي حق واستحقاق لممواطن عمى النظام السياسي برمتو" وعمى ضرورة تشكيل
حكومة "قادرة عمى العمل في كافة أنحاء الوطن في قطاع غزة والضفة الغربية ،وبما يشمل القدس الشرقية
العاصمة األبدية لدولة فمسطين".
وأكد فياض عمى ضرورة إنياء االنقسام و"إعادة توحيد مؤسسات الوطن لموصول بمشروعنا الوطني إلى
نيايتو الحتمية المتمثمة في إنياء االحتالل ،وتمكين شعبنا من تقرير مصيره والعيش بحرية كرامة في كنف
دولة فمسطين المستقمة عمى حدود عام  ،5745في قطاع غزة والضفة الغربية وفي القمب منيا في القدس
الشرقية العاصمة األبدية ليذه الدولة".
وقال :آن األوان ،وبعد أربع سنوات ونصف ،من إغالق ىذا الفصل المأساوي في تاريخ شعبنا ،وبذل كل
الجيود الممكنة إلنياء االنقسام ،وممارسة الضغط عمى من يعيق التقدم بيذا االتجاه ،ودعا إلى ضرورة
إجراء مساءلة موضوعية ألي طرف يخل بااللتزامات المطموبة منو من أجل إحراز التقدم المطموب إلنياء
االنقسام واعادة الوحدة لموطن.
وكان رئيس الوزراء يتحدث خالل جولة في محافظة الخميل افتتح فييا عدداً من المشاريع في بمدتي إذنا
والظاىرية.
األيام ،رام اهلل0080/3/88 ،
 .3السمطة الفمسطينية ترفض عرضا إسرائيميا بإبعاد األسيرة شمبي إلى غزة
رام اهلل  -كفاح زبون :رفضت السمطة الفمسطينية ،عرضا إسرائيميا ،بترحيل المعتقمة اإلدارية ىناء شمبي،
المضربة عن الطعام منذ  15يوما ،إلى قطاع غزة .وقال وزير شؤون األسرى الفمسطينيين عيسى قراقع:
"نحن ال نقبل ذلك وال نشرع عممية اإلبعاد ،وعمى اإلسرائيميين اإلفراج عن ىناء إلى بيتيا خاصة أن اعتقاليا
غير قانوني وغير منطقي وال تممك المحكمة أي إثباتات عمى إدانتيا وليست ىناك أسباب موجبة قانونيا
العتقاليا".
وجاء العرض اإلسرائيمي أثناء مشاورات بين النيابة العامة اإلسرائيمية ،وىيئة الدفاع عن شمبي ،وىي
المشاورات التي أمرت بيا محكمة االستئناف اإلسرائيمية ،التي تأمل من الطرفين التوصل إلى صفقة متفق
عمييا .وأصبحت حياة شمبي في خطر شديد بعد  15يوما من اإلضراب عن الطعام ونحو أسبوع من
التوقف عن تناول األمالح الضرورية لمجسم ،واكتفت بتناول لترين من الماء يوميا.
وقال قراقع في بيان" :إن ناقوسا جديا يقرع حول صحة األسيرة ىناء الشمبي ..حالتيا الصحية خطيرة
لمغاية" .وأضاف " :لقد انيار جسميا ولم تعد قادرة عمى الوقوف بعد أن ىبط وزنيا بشكل حاد ،وبدأت
تصاب بالدوخان وعدم القدرة عمى الكالم والنوم".
الشرق األوسط ،لندن0080/3/88 ،
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 .4مستشار ىنية :زيارة طيران كانت بدعوة رسمية من نجاد
أ ش أ :قال يوسف رزقة ،المستشار السياسى لرئيس وزراء حكومة غزة أمس أن زيارة إسماعيل ىنية إلى
إيران كانت رسمية وبدعوة من الرئيس اإليراني احمدي نجاد وتم خالليا تناول كل الممفات الميمو مثل
حصار غزة واعادة اعمار القطاع ،مضيفا أن "ىنية عندما زار طيران كان بصفتو رئيس وزراء منتخبا من
الشعب الفمسطيني".
وكان عضو المجنة المركزية لحركة "فتح" رئيس كتمتيا البرلمانية عزام األحمد قد قال في مقابمة نشرتيا أمس
"المستقبل" أن "إيران لعبت دو ار سمبيا إزاء المصالحة الفمسطينية وتأكدنا أن دعما ماليا كبي ار قدمتو إيران
إلسماعيل ىنية ،ولألسف باعتباره رئيس حكومة غزة وليس باعتباره قياديا في حماس ،وكأن إيران تقول
استمروا باالنقسام وفي المقابل سنمدكم بالمال".
واستغرب ىنية ،الذي رافق ىنيو في زيارتو إلى طيران في تصريح لمراسل وكالة انباء الشرق األوسط
المصرية في غزة ما أعمنو األحمد ،والربط بين مساعدات إيران المالية بالمصالحة ،مؤكدا أن حكومة غزة
"ليست في جيب إيران" ،ومضيفا أن "ما ذكره األحمد في ىذا الصدد غير صحيح".
المستقبل ،بيروت0080/3/88 ،
 .5حكومة غزة :المخابرات المصرية تعيق إمداد غزة بالوقود
غزة  -أحمد المبابيدي :كشف أمين عام مجمس الوزراء الفمسطيني د.محمد عسقول  ،أن جياز "المخابرات
المصري" ىو من " يقف عثرة أمام توريد الوقود الالزم لتشغيل محطة الكيرباء في غزة " .وقال لـ"فمسطين
أون الين"" ،إنو لم يتم تحويل الوقود إلى سمطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة بعد توريدىا مميوني دوالر
مقدمة لموقود الالزم لتشغيل محطة التوليد حسب ما ىو متفق
إلى الييئة العامة لمبترول المصرية" كدفعة ّ
عميو بين الطرفين.
وأشار إلى أن "المخابرات المصرية" أبمغت سمطة الطاقة بغزة  ،بأن تقوم بنقل المعدات الالزمة لنقل الوقود
إلى معبر كرم أبو سالم (اإلسرائيمي) الستالم كميات الوقود من ىناك ،مؤكداً أن طمب المخابرات " مرفوض
جممة وتفصيال "العتبارات سياسية وفنية وادارية.
بناء عمى اتفاق بين رئيسي الييئة العامة لمبترول المصرية وسمطة
وبين ،أنو تم تحويل الـ 2مميون دوالر ً
الطاقة الفمسطينية ،مشدداً أن االتفاق ينص عمى إدخال الوقود إلى القطاع عبر معبر رفح البري الحدودي.
وطالب الحكومة المصرية بالضغط عمى "المخابرات" لمسماح بإدخال الوقود إلى غزة "لتشغيل محطة التوليد"
في أسرع وقت ممكن ،وبالكميات الكافية لرفع المعاناة عن كاىل الغزيين.
موقع فمسطين أون الين0080/3/87 ،
 .6عباس ينعى البابا شنودة الثالث
رام اهلل :نعى الرئيس محمود عباس ،البابا شنودة الثالث ،بابا اإلسكندرية وبطريرك الك ارزة المرقسية ،الذي
توفي مساء أمس ،بعد صراع طويل مع المرض ،عن عمر يناىز ( 67عاماً) .وبعث الرئيس
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برقيتي تعزية بوفاة البابا لمقائد العام لمقوات المسمحة رئيس المجمس األعمى لمقوات المسمحة المصرية المشير
محمد حسين طنطاوي ،ولمكنيسة القبطية.
األيام ،رام اهلل0080/3/88 ،
 .7نواب حماس يحممون االحتالل المسؤولية عن حياة النائب الحاج عمي
حمل النواب البرلمانيون اإلسالميون في المجمس التشريعي الفمسطيني ،سمطات االحتالل اإلسرائيمي
رام اهللّ :
عاما) ،والذي يخوض إضراباً مفتوحاً عن
المسؤولية الكاممة عن حياة النائب األسير أحمد الحاج عمي (ً 52
الطعام منذ أربعة أيام .ودعت كتمة "التغيير واإلصالح" في بيان تمقت "قدس برس" نسخة عنو ،السبت
( ،)1/55إلى اإلفراج الفوري عن الحاج عمي وبقية النواب المعتقمين في سجون االحتالل ،مؤكدة عمى عدم
قانونية االعتقاالت اإلدارية.
قدس برس0080/3/87 ،
 .8دمشق :ثالثة قتمى بانفجار سيارة لجيش التحرير الفمسطيني بمخيم اليرموك
بيت لحم  -معا :أكدت مصادر فمسطينية في دمشق لـ"معا" أن انفجا ار استيدف سيارة تابعة لجيش التحرير
الفمسطيني بمخيم اليرموك أدى إلى وقوع ثالثة قتمى عمى األقل.
وأضافت المصادر أن انفجا ار ىز سيارة تابعة لجيش التحرير كانت تسير بالقرب من مقر القيادة العامة في
شارع الثالثين بمخيم اليرموك أدى إلى سقوط عدد من القتمى بداخميا ،مضيفة أن األشالء تطايرت لمسافة
 222متر ،وانو لم تعرف بعد طبيعة االنفجار ،أو الجية التي نفذتو.
وأكدت المصادر أن السمطات السورية ،منعت أي تصوير ،وفو ار فرضت طوقا امنيا ،بعكس تفجيري دوار
الجمارك وتفجير مقر المخابرات الجوية في ساحة التحرير ،حيث يستطيع المارة التصوير بشكل عادي،
وتواجد التمفزيون السوري ،بينما في تفجير المخيم لم يوجد احد ومنع احد من االقتراب أو التصوير.
وكانت قالت مصادر في دمشق لـ"معا" قبل أيام أن األمن السوري ىدد حركة فتح في سورية باقتحام مخيم
اليرموك بادعاء أن الحركة تقف وراء التظاىرات التي تجري في المخيم والمخيمات الفمسطينية األخرى ضد
النظام السوري.
األيام ،رام اهلل0080/3/88 ،
 .9وزير األسرى بغزة يرحب بزيارة عيسى قراقع وقدورة فارس
غزة  -محمد عيد :أعمن وزير شؤون األسرى والمحررين د.عطا اهلل أبو السبح ،ترحيبو بنية نظيره في
حكومة رام اهلل عيسى قراقع ورئيس نادي األسير في الضفة الغربية قدورة فارس ،زيارة قطاع غزة خالل
رسميا بشأن الزيارة.
تيبا أو تنسيقًا
ً
األيام الماضية ،لكنو نفى تمقيو تر ً
وأكد أبو السبح في تصريح لـ"فمسطين أون الين" ،2252-1-55 ،عمى أىمية دراسة العمل المشترك بين
المسؤولين الفمسطينيين من أجل نصرة قضية األسرى القابعين خمف سجون االحتالل اإلسرائيمي.
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وقال" :إن قضية األسرى ىي محل إجماع وطني ،تستوجب العمل المشترك والموحد من قبل جميع األطراف
والمؤسسات ،في ظل المعاناة المستمرة ،والعقوبات المتزايدة بحق األسرى الفمسطينيين".
موقع فمسطين أون الين0080/3/87 ،
 .80مشعل :الفمسطينيون ال يمكن أن ينسوا المبادرات التركية تجاىيم
(يو .بي .آي) :قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ،أمس ،إن الفمسطينيين ال يمكن أن
ينسوا المبادرات التركية تجاىيم ،فيما شدد الرئيس التركي عبداهلل غول عمى أن المصالحة بين الفمسطينيين
أمر إجباري  .ونقمت وكالة أنباء األناضول عن مكتب غول أن مشعل قال خالل لقائو غول في أنقرة إن
“الفمسطينيين لن ينسوا أبداً المبادرات التركية تجاه الشعب الفمسطيني ،وال الذين قتموا في اليجوم عمى سفينة
مافي مرمرة” التركية التي كانت جزءاً من أسطول الحرية إلى غزة  .من جانبو شدد غول خالل لقائو “عمى
أىمية الوحدة والتضامن بين الفمسطينيين” ،معتب اًر أن المصالحة بينيم أمر "إجباري".
الخميج ،الشارقة2012/3/11 ،
 .88جمال محيسن :حماس ال تريد "إعادة غزة" وفقدنا الثقة بأي حوار معيا
الخميل  :اتيم جمال محيسن ،عضو المجنة المركزية لحركة "فتح" ،قيادة حركة "حماس" بعدم الرغبة في
إتمام المصالحة أو إعادة "الشرعية" إلى قطاع غزة.
وأضاف محيسن ،في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" حول اجتماع بين رئيس السمطة محمود عباس وخالد
مشير إلى أن
ًا
يعول عمى الحوار مع "حماس"،
مشعل رئيس المكتب السياسي لـ "حماس" ،إنو لم يعد ّ
"المقاءات واالجتماعات مع "حماس" منذ سنوات لم تؤد إلى شيء" ،حسب قولو.
واتيم محيسن قيادة "حماس" بغزة بـ "السعي نحو مصالحيم الشخصية ،وأنيم ال يريدون إرجاع غزة بعد
المكاسب التي يحققونيا بالمميارات من خالل تجارة األنفاق ،ولم يعد ىناك أي ثقة بيم" ،حسب تعبيره.
وحول ممف تشكيل الحكومة القادمة؛ شدد محيسن عمى أنو "لن يتم تشكيل الحكومة بدون سماح "حماس"
لمجنة االنتخابات بالعمل واالنتياء من السجل االنتخابي ،كون أن ميمة الحكومة ستكون إجراء االنتخابات
واعادة إعمار غزة".
مؤخر وبعد مشاورات طويمة بفتح مقار لجنة االنتخابات المركزية بغزة ،والتي
ًا
وأشار إلى أن "حماس" سمحت
تم التوافق عمييا في اجتماعات القاىرة" ،ولكنيا ممنوعة من مباشرة أعماليا" ،عمى حد تعبيره.
قدس برس2012/3/11 ،
 .80أبو زىري :تذليل عقبات المصالحة يتم من خالل الحوار
غزة  -محمد جاسر :وصف الناطق باسم حركة "حماس" د .سامي أبو زىري تصريحات رئيس السمطة
محمود عباس بأنيا غير صحيحة ،،منوىاً إلى أن أي عقبة تعيق المصالحة يمكن طرحيا عمى طاولة
المصالحة بين حركتي فتح وحماس.
وأكد د .أبو زىري في حديثو لـ"فمسطين أون الين" السبت  ،2012-3-11أن "حماس" لدييا اإلرادة الكاممة
إلنياء ممف االنقسام ،مستنك اًر تصريحات القيادة الفتحاوية الرامية إلى إتيام الحركة التي تعترض المصالحة
الفمسطينية.
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وفي موضوع التصعيد ،نفى الناطق باسم "حماس" األنباء التي أوردت أن دولة االحتالل اإلسرائيمي أميمت
الحركة لمدة  "24ساعة لضبط الوضع الميداني في قطاع غزة ،ومنع اطالق الصواريخ اتجاه البمدات
اإلسرائيمية المحاذية لمقطاع.
أكد أبو زىري أن دولة االحتالل اإلسرائيمي تتحمل عواقب اختراقيا لمتيدئة في قطاع غزة ،معمالً ذلك
باغتيال األمين العام لمجان المقاومة الشعبية زىير أبو القيس.
وكانت قوات االحتالل اإلسرائيمي اغتالت األمين العام لمجان المقاومة الشعبية زىير القيسي ومساعده المبعد
محمود حنني ،يوم الجمعة  ،2012-3-9في مدينة غزة.
وفي ذات السياق ،أكد الناطق باسم "حماس" أن تصريحات رئيس كتمة فتح البرلمانية عزام األحمد
بـ"المتوترة" ،مشدداً عمى أن "فتح" بدأت تتراجع عمى تطبيق المصالحة الفمسطينية من خالل تصريحات
قيادتيا.
وتابع" :تفاجأنا بتصريحات األحمد ،الرامية إلى اتيام حماس بتعثر المصالحة" ،منوىاً إلى أن ىناك قنوات
مفتوحة لطرح أية إشكالية تعترض طريق المصالحة.
فمسطين اون الين2012/3/11 ،
 .83خضر حبيب :دور السمطة الفمسطينية "مخزي" بإحباط اختطاف االسرائيميين
غزة  -محمد جاسر :وصف القيادي في حركة الجياد اإلسالمي خضر حبيب إحباط األجيزة األمنية في
الضفة الغربية ،اختطاف الجنود اإلسرائيميين باألمر "المخزي" و"الفاضح" ،مشدداً عمى أن السمطة تقوم بأي
عمل ضد الشعب الفمسطيني ،لكي تخدم االحتالل اإلسرائيمي.
وقال حبيب في حديثو لـ"فمسطين أون الين" السبت  ،2012-3-11إن ىذا ىو ديدن السمطة في رام اهلل
باعتقال كوادر رجال المقاومة في الضفة الغربية ،معتب اًر ذلك ثمرة من ثمرات "التنسيق األمني".
وتابع" :االعتقاالت السياسية جريمة ترتكب بحق الشعب الفمسطيني الذي يقاوم المحتل اإلسرائيمي ،وييدف
لتنفيذ أجندة خارجية".
وجدد القيادي في الجياد اإلسالمي مطالبتو السمطة الفمسطينية بالتوقف عن االعتقاالت السياسية بحق
رجال المقاومة ،مستذك اًر بأن ىذه إحدى الوظائف التي أنشئت السمطة لخدمة العدو اإلسرائيمي ،عمى حساب
المواطن الفمسطيني.
فمسطين اون الين2012/3/11 ،
 .84حركة الجياد تنفي مسؤوليتيا عن خرق التيدئة
القاىرة – جييان الحسيني :رفض قيادي رفيع في حركة «الجياد اإلسالمي» اتيامات البعض لمحركة بأنيا
تقود حرباً في غزة بالوكالة عن إيران لحرف األنظار عما يجري في سورية .وقال لـ «الحياة»« :إذا سكتنا
مش خالصين ،واذا دافعنا عن أنفسنا قالوا وكالء ويعممون لصالح أجندة خارجية».
وزاد« :من يريد أن يقاتل إسرائيل وفق أجندة أجنبية فميتفضل» ،مشدداً عمى أن المقاومة في جميع الظروف
ىي مصمحة فمسطينية ،وقال باستنكار« :ىل من المعقول تخريب التيدئة لصالح إيران؟» ،معتب اًر أن ىذا
المنطق غير عاقل .وأضاف« :نحن من عقد اتفاق التيدئة ،واتفقنا مع الجانب المصري عمى سريانيا،
وممتزمون بيا» .وذ ّكر بأن إسرائيل ىي التي تقف وراء التصعيد الذي جرى أخي اًر في غزة نتيجة االغتياالت
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التي قامت بيا .ونفى المصدر مساعدة «الجياد» إليران ،وقال« :إمكاناتنا محدودة جداً ،وال نمتمك القدرة في
الدفاع عنيا أو عن أي بمد إسالمي» ،مضيفاً« :إيران تدعم مشروع المقاومة ،وال تطالبنا باالستسالم
إلسرائيل واعتقال المقاومين بالنيابة عنيا» ،متيماً سمطة رام اهلل من دون أن يسميا ،بأنيا ال تممك اتخاذ
خطوة أو موقف سياسي حفاظاً عمى الرواتب.
ونفى المصدر وجود خالفات داخمية في صفوف «الجياد» ،الفتاً إلى أن ما يحدث من خروق لمتيدئة ليس
شرطاً أن تكون «الجياد» ىي المتسببة فيو ،مشي اًر الى أن ىناك  13تنظيماً فمسطينياً في غزة ،وليس
«الجياد» وحدىا من يطمق الصواريخ ،وقال« :نحن َم ْن قمنا بالتيدئة».
الحياة ،لندن2012/3/11 ،
 .85عباس والقيادة الفمسطينية ينعيان المناضل الكبير محجوب عمر
رام اهلل – وفا :نعى الرئيس محمود عباس ،والقيادة الفمسطينية امس ،المناضل العربي الكبير محجوب عمر
(رؤوف نظمي عبد الممك) الذي وافتو المنية بعد صراع طويل مع المرض في القاىرة.
واستذكر الرئيس ،في بيان النعي ،مناقب الراحل الكبيرة ومسيرتو النضالية الطويمة ،ودوره الرائد في الدفاع
عن فمسطين ،أرضا وقضية ومقدسات ،حيث التحق بحركة فتح عام  1991مقاتال في صفوفيا ومسؤوال
لمقطاع الجنوبي ومفوضا سياسيا لقوات الثورة الفمسطينية في االردن ولبنان ،وقد كانت لو مواقف قيادية
مشرفة في تعزيز العالقة بين الثورة الفمسطينية والشعب االردني الشقيق ،وانتقل الى لبنان مع قوات الثورة
الفمسطينية حيث تم تعيينو نائبا لمدير عام مركز التخطيط الفمسطيني .وكان الشييد المناضل محجوب
مساعدا مقربا من الشييد القائد ابو جياد والشييد القائد المؤسس الخالد (ابو عمار).
وتقدم الرئيس إلى عائمة الفقيد بأحر التعازي ،داعيا اهلل سبحانو وتعالى ،أن يشممو بعميم عفوه وغفرانو،
ويسكنو فسيح جناتو ،ويميم ذويو وأسرتو الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2012/3/11 ،
 .86جياز األمن الوقائي في الخميل يعتقل خمسة من كوادر حركة الجياد
قام جياز األمن الوقائي ،مساء السبت  ،2012-3-11باعتقال خمسة من أعضاء وكوادر حركة الجياد
اإلسالمي في الخميل ونقميم إلى مقر الجياز في حمول قضاء الخميل لمتحقيق معيم.
وأكدت مصادر في المدينة أن الوقائي اعتقل كال من حابس أبو ماريا  ,محمد العالمي ,أحمد الصميبي,
وحيدر أبو ماريا ,وعصام أبو ماريا ,وجميعيم من مدينة الخميل في الضفة المحتمة.
فمسطين اون الين2012/3/11 ،

" .87إسرائيل" تثني عمى حرمان طي ارن من التحويالت المالية وتحذر من "إيران نووية"
بيونس آيرس  -لندن :أثنى النائب األول لرئيس الوزراء اإلسرائيمي سمفان شالوم خالل ندوة ثقافية عقدت في
مدينة رمات جان اإلسرائيمية ،أمس ،عمى قرار تشديد العقوبات الدولية المفروضة عمى إيران وحرمانيا من
حق االستفادة من نظام (سويفت) لمتحويالت المالية ،ووصفو بـ«شديد األىمية» ،وأضاف أن سياسة رئيس
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الوزراء اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو إزاء الممف النووي اإليراني دفعت العالم إلى التحرك ضد طيران ،بحسب
ما ذكرتو اإلذاعة اإلسرائيمية أمس.
وكان وزير الخارجية اإلسرائيمي أفيغدور ليبرمان قال أول من أمس إن إسرائيل تأمل في أن تقنع العقوبات
والمفاوضات الحكومة اإليرانية بإنياء برنامجيا النووي.
وتنظر إسرائيل إلى إيران باعتبارىا خط ار قائما وتخشى من أن يتم استخدام القنابل النووية لدعم تصريحات
القادة اإليرانيين بأنو يجب أن تمحى إسرائيل من عمى الخريطة .وتصر إيران عمى أن برنامجيا النووي
مخصص ألغراض سممية بحتة.
وجاءت تصريحات شالوم غداة تصريحات أدلى بيا نائب وزير الخارجية اإلسرائيمي داني أيالون في بيونس
آيرس دعا فييا إلى "منع إيران من التحرك" إذا حاولت استخدام سالح نووي.
وقال أيالون إن إيران بأسمحة ذرية يمكن أن يكون ليا «تفرعات في جميع أنحاء العالم» ويمكن أن يسمح
ليا ذلك «بالييمنة عمى الشرق األوسط" ،وأضاف" :في أسوأ االحتماالت قد تستخدم إيران السالح النووي»،
مؤكدا «سنقوم بحماية مواطنينا ومصالحنا في أي مكان من العالم وسنمنع إيران من التحرك».
كما وصف نائب المدير العام لو ازرة الخارجية اإلسرائيمية دانيال كارمون إيران بأنيا «تيديد لمعالم أجمع».
وقال« :ىذا التيديد يتطمب ردا فوريا".
الشرق األوسط ،لندن0080/3/88 ،
 .88ليفني تدعو إلى تكثيف التدخل الدولي في سوريا
(يو بي آي) :دعت رئيسة حزب "كاديما" والمعارضة اإلسرائيمية تسيبي ليفني أمس ،إلى تكثيف التدخل
الدولي في األزمة السورية ،والى إدانة “إسرائيمية” أكثر صرامة ل”جرائم “ النظام السوري.
وذكرت إذاعة االحتالل أن ليفني أدلت بتصريحات في جولة قامت بيا في عدة قرى شمالي فمسطين
المحتمة ،حيث أعربت عن اعتقادىا بأن "استمرار المجازر في سوريا يستوجب تكثيف التدخل الدولي في
األزمة وادانة إسرائيمية أشد صرامة" .وقالت إن "األزمة السورية تفسح إلسرائيل مجال تفعيل قنوات عمل
جديدة مع الجامعة العربية والدول العربية المعتدلة".
الخميج ،الشارقة0080/3/88 ،
 .89ليبرمان يرفض فحص حقيبتو في مطار أنشيون الكوري
سول  -د ب أ :رفض وزير الخارجية اإلسرائيمي أفيجدور ليبرمان فحص حقيبتو بجياز أشعة إكس لدى
مغادرتو كوريا الجنوبية الخميس التي زارىا ليومين.
وقال مسؤول بمطار انشيون الدولي في سول أمس السبت إن ليبرمان غادر الخميس بعدما رفض طمبات
متكررة من مسؤولي األمن بفحص حقيبة سفره بأشعة إكس.
وتقضي تعميمات األمن باال يتم السماح لمركاب بالصعود إلى الطائرة قبل فحص حقائبيم بأشعة إكس ويتم
وضع عالمة مميزة عمى الحقائب الدبموماسية التي تحمل ممفات رسمية عمى نحو منفصل الستثنائيا من
ىذه القواعد.
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وقال مسؤول بشرطة المطار ،تحدث بشرط عدم ذكر اسمو" :حقيبة الوزير اإلسرائيمي لم تنطبق عمييا قاعدة
االستثناء وكان يجب أن تخضع لمفحص األمني بحسب الموائح والتعميمات" ،وأضاف" :في معظم الحاالت،
يخضع الدبموماسيون لمفحص األمني ولذا كان رفض الوزير غير مألوف".
الشرق ،الدوحة0080/3/88 ،
 .00االحتالل "ينسى" أحد جنوده في رام اهلل لممرة الثانية عقب عممية عسكرية
رصدت وسائل إعالم إسرائيمية ،واقعة نسيان وحدة عسكرية في جيش االحتالل اإلسرائيمي ألحد جنودىا في
الضفة الغربية المحتمة ،عقب تنفيذىا عممية عسكرية ،وذلك لممرة الثانية عمى التوالي خالل أقل من شير
ونصف الشير.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في دوريتيا الصادرة السبت  ،2252-1-55أن قوة من لواء المدرعات
في الجيش تتمركز عمى حاجز بالقرب من قرية رنتيس شمال غرب مدينة رام اهلل ،تركت ورائيا أحد جنودىا
أثناء قياميا بمالحقة عدد من الشبان الفمسطينيين بيدف اعتقاليم.
وأوضحت أن القوة العسكرية سارعت إلى رفع حالة االستنفار فور اكتشاف فقدان أحد جنودىا ،ليتم العثور
عميو خالل وقت قصير ،كما قالت.
وبحسب الصحيفة؛ فإنو لم يتم حتى اآلن تقديم أي لوائح اتيام ضد قائد القوة كما لم يتم اتخاذ أي من
اإلجراءات التأديبية بحقو ،في حين أعمن المتحدث باسم الجيش أنو سيصار إلى التحقيق المستفيض في ىذا
الحادث.
موقع فمسطين أون الين0080/3/87 ،
 .08االحتالل يتأىب لمواجية المسيرة المميونية نحو القدس في يوم األرض
القدس المحتمة  -جمال جمال ،وكاالت :تراقب االجيزة األمنية االسرائيمية بحذر مساعي فمسطينية وجيات
م ختمفة في العالم العربي وأوروبا لتنظيم مظاىرات حاشدة تجاه مدينة القدس المحتمة في خمس جبيات عمى
الحدود الشمالية والغربية والجنوبية .واعمنت و ازرة األمن الداخمي عن تشكيل لجنة امنية فاحصة لالستعداد
حيث من المقرر أن يحيي الفمسطينيون والمتضامنون مع القضية الفمسطينية في العالم يوم األرض من
خالل مسيرات تضامنية تنطمق في أنحاء التجمعات العربية الفمسطينية داخل إسرائيل ،وفي الضفة الغربية
والقدس وقطاع غزة ،كما تستعد منظمات وحركات إسالمية ودولية تنظيم مسيرات تجاه الحدود في وقت
متزامن إلى انو عمى الرغم من ان جولة التصعيد الحالية لم تنتو في غزة ،إال أن المسؤولين في المنظومة
األمنية يتأىبون لما يمكن أن يشعل الجولة التالية من المواجية.
ولفتت المحافل األمنية اإلسرائيمية إلى أن االستخبارات العسكرية اإلسرائيمية تراقب عن كثب االستعدادات
ليذا الحدث الذي يطمق عميو «مسيرة مميونية» ويخشون أن تتطور ىذه األحداث وتخرج األمور عن
السيطرة لتأخذ صدى عالميا مثمما حدث في حادث مرمرة .ويقدر مسؤولون عسكريون بأن آالف من الناس
والكثير من الالجئين الفمسطينيين في الدول المضيفة سيسيرون نحو الحدود وعدة دول أخرى من أجل تكرار
أحداث مجدل شمس العام الماضي.
ولفتت صحيفة معاريف اليمينية إلى أن تخوفات الجيش اإلسرائيمي واألجيزة األمنية تتمحور حول تحول
المسيرة ألحداث عنف واسعة .وأجرى الجيش اإلسرائيمي األسبوع الماضي مناورة تحاكي عدة سيناريوىات
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أحدىا ىي اقتحام أعداد كبيرة لمحدود وسيناريو آخر يحاكي اندالع أعمال عنف داخل إسرائيل في ذكرى
يوم األرض.
الدستور ،عمان0080/3/88 ،
 .00االحتالل يضاعف ميزانية بناء ال ُك ُنس في القدس
القدس المحتمة – البيان – وكاالت :كشفت إذاعة جيش االحتالل االسرائيمي أنو منذ تولي رئيس بمدية
االحتالل في القدس نير بركات منصبو في العام  2227تم مضاعفة الميزانية التي تخصصيا البمدية لبناء
منشآت دينية ييودية في المدينة.
وأوضحت اإلذاعة أن بمدية القدس أقرت في العام  2227ميزانية تزيد عمى  52ماليين شيكل مخصصة
لبناء الكنس والمنشآت الدينية ،ووصمت الميزانية في العام  2255إلى نحو  55مميون شيكل ،ومن المتوقع
أن تصل الميزانية المخصصة لذلك ىذا العام إلى  5683مميون شيكل.
بدورىا ،ردت بمدية القدس معمقة عمى ىذا األمر بقوليا :إنو «لم يتم تفعيل أي ضغوط عمى رئيس البمدية،
وميزانية بناء المنشآت الدينية الييودية لم تتضاعف عن حجميا في العام  ،2252والميزانية التي يدور
الحديث عنو تخصصيا الحكومة ليذه األمور» .إلى ذلك ،حطم عشرات المستوطنين االسرائيميين مساء
الجمعة أكثر من  222شجرة زيتون مثمرة وكبيرة في قرية دوما جنوب نابمس.
وقال مسؤول ممف االستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغمس :إن مستوطنين من البؤرة االستيطانية
«يش كودش» المحاذية لقرية دوما حطموا أكثر من  222شجرة زيتون كبيرة ومثمرة في منطقة المحف
غربي قرية دوما .وأكد دغمس أن ىذه األشجار تعود ممكيتيا إلى فمسطينيين من القرية التي تقع جنوب
مدينة نابمس .محذ ار من تصاعد ىجمات المستوطنين في األيام الماضية« ،السيما وأن العالم مشغول بما
يجري في قطاع غزة وسوريا والربيع العربي وأسعار النفط المتصاعدة».
البيان ،دبي0080/3/88 ،
 .03عصام عدوان" :األونروا" تستأنف تقديم المعونة المالية لـ  808آالف الجئ في غزة قريباً
غزة :أفادت حركة حماس ،بأن وكالة األمم المتحدة لدعم وتشغيل الالجئين الفمسطينيين "األونروا" بصدد
استئناف تقديم مساعداتيا المالية لالجئين في قطاع غزة ،خالل الفترة المقبمة.
وأ ّكد رئيس دائرة شؤون الالجئين في حركة "حماس" ،عصام عدوان ،في بيان صحفي تمقت "قدس برس"
نسخة عنو ،السبت ( ،)1/55أن الدائرة تمقت تأكيدات من مسؤولين في الوكالة األممية تفيد باعتزام الوكالة
استئناف تقديم المساعدات المالية التعويضية البالغ قيمتيا عشرة دوالرات لمفرد في الدورة القادمة (مدتيا
ثالثة شيور وتنتيي بنياية حزيران (يونيو) القادم ،ويستفيد منيا ما يقرب من مائة وثمانية آالف الجئ
فمسطيني في قطاع غزة.
وحث عدوان ،الوكالة األممية عمى زيادة جيودىا عمى الساحة الدولية لمحصول عمى التمويل الالزم لسد
ّ
العجز في ميزانيتيا وحل أزماتيا المالية من خالل البحث عن ممولين جدد ،وزيادة قيمة تبرعات بعض
الدول.
ودعا الالجئين الفمسطينيين إلى "اليقظة" ومواصمة فعالياتيم االحتجاجية لممطالبة بحقوقيم في اإلغاثة
يعد "الضمانة الحقيقية الستمرار خدمات الوكالة بالشكل المطموب".
الدولية ،مشي اًر إلى أن ىذا النيج ّ
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قدس برس0080/3/87 ،
 .04إصابة فمسطينيين خالل تظاىرة مناىضة لالستيطان في بيت أمر
الخميل :أصيب ،أمس ،مواطنان ،في بمدة بيت أمر ،شمال الخميل ،جراء قمع قوات االحتالل ،لتظاىرة
مناىضة لالستيطان نظمت في البمدة ،وذلك باستخداميا القنابل الصوتية وباعتدائيا بالضرب عمى عدد من
المشاركين في التظاىرة.
وقال الناشط في المجنة يوسف أبو ماريا ،أمس ،إن التظاىرة التي نظمت بجانب السياج العازل المقام حول
مستوطنة "كارمي تسور" من الجية الشمالية الغربية ،استيدفت االحتجاج عمى بناء وحدات استيطانية جديدة
بالمنطقة وعمى إقدام المستوطنين عمى "إعدام" عشرات أشجار العنب والزيتون في وادي أبو الريش القريب
من مستوطنة "بات عين" المقامة شمال غربي البمدة ،األسبوع الماضي ،مشي اًر إلى أن اعتداءات جنود
االحتالل عمى المشاركين في التظاىرة ،بدأت عندما حاول عدد منيم اقتالع مقطع من السياج.
األيام ،رام اهلل0080/3/88 ،
 .05األسرى المرضى ييددون بإضراب عن الطعام والدواء احتجاجاً عمى اإلىمال الطبي
رام اهلل :أكدت و ازرة شؤون األسرى والمحررين أن األسرى المرضى القابعين في سجون االحتالل ،ىددوا
بالشروع في إضراب مفتوح عن الطعام والدواء ،في ظل تواصل سياسة اإلىمال الطبي ضدىم ،وتجاىل
الحكومة اإلسرائيمية وادارة سجون االحتالل وضعيم الذي يزداد تدىورا.
وقالت الو ازرة في تقرير ليا ،أمس ،إنيا تمقت رسالة موقعة من  12أسي ار مريضا يقبعون في سجون
االحتالل ،وجزء منيم في مستشفى سجن "الرممة" جاء فييا :إن ىناك إىماال ليم من قبل إدارة السجون
وأطبائيا ،وتجاىالً من مؤسسات حقوق االنسان الدولية في الوقت الذي يموت فيو األسرى المرضى ببطء
شديد وتتفاقم األمراض في أجساميم يوما بعد يوم ،وتتصاعد نسبة اإلصابة بأمراض خبيثة وخطيرة في
صفوفيم.
وأضاف األسرى في رسالتيم :نتعرض لممماطمة في إجراء العمميات الجراحية ،وال نتمقى سوى المسكنات ،وال
يوجد مستشفى مالئم نوضع فيو ،والمستشفى القائم ىو عبارة عن قبو لمعزل ،ونتعرض لإلىانات ورفض
مطالبنا اإلنسانية ،وال نعيش إال عمى المسكنات.
ودعا األسرى في رسالتيم السمطة الوطنية وو ازرة شؤون األسرى ومؤسسات حقوق اإلنسان بالضغط عمى
المستوى الدولي واألمم المتحدة إلرسال لجنة تحقيق دولية لموقوف عمى ظروفيم الصحية،
واالطالع عمى مدى التزام اسرائيل بالمعايير الدولية وقوانين حقوق اإلنسان في التعامل مع األسرى
المرضى.
األيام ،رام اهلل0080/3/88 ،
 .06إدارة سجن "مجدو" تعزل عدداً من المتضامنين مع األسيرة الشمبي
رام اهلل  -أحمد رمضان :أعمن مدير الوحدة القانونية في نادي األسير الفمسطيني جواد بولس أن إدارة سجن
"مجدو" اإلسرائيمي عزلت عددا من األسرى المتضامنين مع ىناء الشمبي.
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وقال في بيان أمس" :إن األسرى في سجن مجدو أبمغوه خالل زيارتو ليم أن إدارة السجن عزلت األسير
محمد صبحة ممثل أسرى حماس إلى قسم العزل في جمبوع ،واألسير محمد العبوشي إلى عزل عسقالن،
واألسير طارق قعدان إلى سجن عكا ،واألسير بالل كميل إلى جية غير معمومة ،مؤكدين أن إدارة السجون
اتخذت إجراءات عقابية ضدىم بيدف فك وحدة وعزيمة األسرى وتخوفيا من انضمام أسرى آخرين إلى
اإلضراب المفتوح عن الطعام بعد ارتفاع عدد المضربين عن الطعام إلى  22أسي ار منيم من تجاوز إضرابو
أكثر من  52أيام".
وتابع بولس أن "األسرى أعادوا وجبة من الطعام إلدارة السجن ردا عمى ىذه اإلجراءات التصعيدية ،كما
سيقومون بإعادة وجبات يوم األحد واألربعاء والخميس من كل أسبوع".
وأشار إلى أن "األسرى في سجن مجدو وجيوا التحية لصمود األسيرة ىناء الشمبي التي تخوض معركة
األمعاء الخاوية ،داعيين المؤسسات والجيات الفاعمة في قضية األسرى إلى تكثيف الجيود والتركيز عمى
قضية االعتقال اإلداري التي بدأت تأخذ صدى عمى المستوى العربي والدولي بعد إضراب األسير خضر
عدنان واألسيرة ىناء الشمبي".
المستقبل ،بيروت0080/3/88 ،
 .07عكرمة صبري يدعو إلشراك العالم في قضية القدس
غزة  -جمال غيث :أكد مفتي القدس والديار الفمسطينية السابق الشيخ عكرمة صبري ،أن الحراك الدولي
العام مع المسجد األقصى ومدينة القدس المحتمة "موسمي وضعيف" ،مشدداً عمى ضرورة أن يكون ىدف
القائمين عمى مسيرة القدس العالمية ىو إشراك العالم لالىتمام في قضية القدس.
واستبعد صبري أن ينجح الحراك الدولي ومسيرة القدس العالمية التي من المقرر أن تنطمق نياية الشير
الجاري ،وفي وقف االحتالل اإلسرائيمي عن ممارسة جرائمو التيويدية بحق المسجد األقصى المبارك.
وقال" :أتوقع أال تتوقف (إسرائيل) عن ممارسة جرائميا بحق المدينة المقدسة دون موقف عربي حقيقي"،
مشدداً عمى ضرورة تدخل دولي لوقف جرائم االحتالل اإلسرائيمي بحق المسجد األقصى المبارك.
واستدرك بالقول" :نريد خطوات متقدمة لدعم القدس والمسجد األقصى ومؤسساتو ،ويجب أال نكتفي بالحراك
اإلعالمي أو بالمؤتمرات التضامنية فنحن بحاجة إلى دعم مؤسساتي ليتمكن أىالي القدس من الثبات
الصمود في وجو االحتالل".
وأضاف" :في وقت سابق تدخمت مصر واألردن لوقف (إسرائيل) عند جرائميا المرتكبة بحق المسجد
األقصى وتراجع االحتالل عن تنفيذ مشاريعو التيويدية ىناك ،فمو تدخمت الدول العربية بشكل جدي ستعطي
نتائج إيجابية ،ويجب عدم االكتفاء بالمسي ارت أو المؤتمرات أو غيرىا".
من جية أخرى ،أكد مفتي القدس والديار المقدسة ،أن االعتداءات عمى المسجد األقصى والمدينة المقدسة
متكررة ومتواصمة ،وكان آخرىا اقتحامو من قبل سمطات االحتالل اإلسرائيمي ،الخميس ،برفقة أعضاء من
الكنيست اإلسرائيمي وبحراسة مشددة.
موقع فمسطين أون الين0080/3/87 ،
 .08األردن :إعادة النظر في آلية تشكيل لجان الخدمات في "مخيمات الفمسطينيين"
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عمان – ماجد القرعان :قال مدير عام دائرة الشؤون الفمسطينية الميندس محمود العقرباوي ان الدائرة
تحرص عمى فتح قنوات االتصال مع مختمف الييئات الدولية ذات االىتمام لمحصول عمى دعم مالي لتنفيذ
المزيد من المشاريع االساسية التي تسيم في رفع سوية الخدمات المقدمة لالجئين في المخيمات الـ  51في
المممكة التي تستضيف اكثر من  %22من الالجئين الفمسطينيين.
توقع العقرباوي في حديث لـ»الدستور» مباشرة الدائرة إعداد خططيا االستراتيجية لالعوام الثالثة القادمة
باحتياجات المخيمات الفمسطينية في االردن من الخدمات والمشاريع قريبا.
وفي موضوع تشكيل لجان الخدمات في المخيمات ،حيث يطالب المواطنون بأن تتم باالنتخابات ،أوضح
العقرباوي أنو سيتم اعادة النظر في آلية تشكيل لجان الخدمات لضمان تمثيل أوسع واعادة صياغة مياميا
لمزيد من المشاركة الفاعمة ،مشددا عمى اىمية تقديم الدعم المناسب ليذه المجان لتمكينيا من القيام
بالواجبات المناطة بيا.
وركز العقرباوي عمى دور ومسؤوليات دائرة الشؤون الفمسطينية في دعم تنفيذ المشاريع االنتاجية المدرة
لمدخل والموفرة لفرص العمل ،مشي ار الى حزمة من المشاريع التي سيتم انجازىا العام الحالي بمنح دولية
جرى توقيع اتفاقياتيا.
وأضاف أن من ضمن ىذه المشاريع إنشاء شبكة صرف صحي بمنحة سويسرية مقدارىا  3ماليين دوالر
في مخيم جرش الذي يقطنو نحو  23ألف الجئ واعادة تأىيل  132وحدة سكنية الى جانب تنفيذ مشاريع
لتدريب وتأىيل الباحثين عن العمل لممساعدة في تخفيف حدة البطالة والفقر ،متوقعا ان تسيم ىذه المشاريع
عن توفير نحو ألف فرصة عمل.
الدستور ،عمان0080/3/88 ،
 .09شخصيات مقدسية تثمن مواقف العاىل األردني في حماية المقدسات
القدس  -مصطفى الرياالت :قدرت شخصيات دينية مقدسية عاليا مواقف األردن وجيود جاللة الممك عبد
اهلل الثاني الموصولة في حماية ورعاية القدس ومقدساتيا والحفاظ عمى ىوية المدينة وعروبتيا.
وثمن رئيس المجمس االعمى لالوقاف االسالمية في القدس الشيخ عبد العظيم سميب الدعم الكبير الذي
يقدمو جاللة الممك عبد اهلل الثاني لمقضية الفمسطينية والمسجد االقصى المبارك والمقدسات االسالمية
والمسيحية في المدينة المقدسة.
وأكد خالل استقبالو رئيس مجمس النواب عبدالكريم الدغمي والوفد النيابي الذي يضم رؤساء الكتل النيابية،
ان دور االردن في الدفاع عن عروبة القدس والمقدسات االسالمية والمسيحية واضح وجمي ،وخاصة في
التصدي لكل محاوالت االحتالل االسرائيمي الرامية الى طمس اليوية االسالمية والعربية والفمسطينية عن
الديار المقدسة.
وكان في استقبال رئيس واعضاء الوفد محافظ القدس عدنان الحسيني ،ورئيس المجمس االعمى لالوقاف
االسالمية الشيخ عبد العظيم سميب ومفتي الديار الفمسطينية الشيخ محمد حسين ،ومدير اوقاف القدس
الشيخ عزام التميمي ،وعدد كبير من موظفي االوقاف االسالمية في المسجد االقصى المبارك.
وقال مفتى القدس والديار الفمسطينية الشيخ محمد حسين ان زيارة السجين ال تعني تطبيعا مع السجان،
موضحا ان ىذه الزيارة تأتي في إطار الدعم لممسجد االقصى قبمتنا االولى ولممدينة المقدسة بشكل عام،
ولمشعب الفمسطيني.
التاريخ :األحد 0280/3/88

العدد0222 :

ص 85

من جيتو ،طالب محافظ القدس عدنان الحسيني اليونسكو بسرعة الحضور الى االقصى والوقوف عمى ما
تقوم بو اسرائيل من حفريات ،مطالبا الدول العربية بتشديد الضغط عمى اسرائيل في المحافل الدولية لوقف
اعتداءاتيا المتواصمة عمى المدينة المقدسة والوقف االسالمي فييا ،معب ار عن قمقو من استمرار الحفريات
االسرائيمية.
وقال مدير اوقاف القدس عزام التميمي ان القدس محاصرة وىي معزولة عن محيطيا الفمسطيني بفعل
الحواجز والجدار العازل ،واجراءات االحتالل اليومية ،المخالفة لمشرائع السماوية.
من جيتو قدر رئيس رئيس مجمس النواب عبد الكريم الدغمي صمود الشعب الفمسطيني عمى ارضو
ومقاومتو لممحتل الغاصب ،وحفاظو وحمايتو لممقدسات االسالمية والمسيحية في المدنية المقدسة ،مبينا ان
ما تقوم بو دائرة االوقاف والمقدسيين يشكل عمال كبيرا.
الدستور ،عمان0080/3/88 ،
قانونيا
 .30شبكة أوروبية تطالب تل أبيب باإلفراج الفوري عن النائب الحاج وتبدأ ح ار ًكا
ً
أوسمو :طالبت "الشبكة األوروبية لمدفاع عن حقوق األسرى والمعتقمين الفمسطينيين" ،ومقرىا الرئيس في
عاما) ،والمعتقل في السجون
أوسمو بالنرويج ،باإلفراج عن النائب الفمسطيني أحمد الحاج عمي (ً 52
مفتوحا عن الطعام لميوم الرابع عمى التوالي ،احتجاجاً عمى استمرار
اإلسرائيمية ،والذي يخوض إضرًابا
ً
اعتقالو إدارياً (دون تيمة أو محاكمة).
وح ّذرت الشبكة ،في بيان صادر عنيا السبت ( ،)1/55تمقت "قدس برس" نسخة عنو ،من أن "خط اًر محدقاً
سنا".
يحيط بحياة النائب الحاج عمي ،من مواليد العام  ،5712والذي ُي ّ
عد أكبر األسرى اإلداريين ً
أن النائب الحاج الذي اعتقل في السابع من حزيران (يونيو) عام  2255الماضي ،جدد لو الحاكم
وأضافت ّ
العسكري اإلسرائيمي حكماً باالعتقال اإلداري مرتين عمى التوالي ،كل منيما لستة أشير.
قدس برس0080/3/87 ،
" .38منتدى اإلعالميين" يستنكر منع االحتالل الشيخ بكيرات من التصريح لإلعالم
رام اهلل :استنكر "منتدى اإلعالميين" الفمسطينيين ،بشدة ،قرار االحتالل اإلسرائيمي ،القاضي بمنع الشيخ
ناجح بكيرات ،رئيس قسم المخطوطات والتراث في المسجد األقصى ،من الحديث لوسائل اإلعالم أو
اإلدالء بأي تصريحات حتى نياية العام الجاري.
ورأى المنتدى في ىذا القرار "تمادياً لسياسة تكميم األفواه ،وقمع الحريات ،التي صعدت منيا قوات
االحتالل ،واستكماالً لحربيا المفتوحة ضد الصحفيين الفمسطينيين واألجانب العاممين في األراضي
الفمسطينية المحتمة ،ضمن محاوالتيا الرامية لمتغطية عمى جرائميا بحق الشعب الفمسطيني ومقدساتو".
ودعا في بيان تمقت " قدس برس " نسخة عنو إلى عدم الرضوخ لق اررات سمطات االحتالل ،التي تشكل
وصمة عار ،وتضاف إلى السجل األسود لالحتالل في مجال انتياك الحريات.
قدس برس0080/3/87 ،
 .30تقرير يرصد ىجمة إسرائيمية متصاعدة ضد أشجار الزيتون الفمسطينية

التاريخ :األحد 0280/3/88

العدد0222 :

ص 86

رام اهلل :رصد تقرير حقوقي ،صدر عن المكتب الوطني لمدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان ،أن
المستوطنين وجنود االحتالل شنوا ىجمة شرسة ضد أشجار الزيتون في الضفة الغربية وسط استمرار
االستيطان بالرغم من اإلدانات الدولية.
وبين التقرير ،الذي تمقت "قدس برس" نسخة عنو ،أن "شجر الزيتون كان عمى مدار األسبوع الماضي ىدفا
العتداءات جرافات االحتالل والمستوطنين ،فقد شن االحتالل والمستوطنون ىجمة وحشية عمى أشجار
الزيتون ،تمثمت باقتالع عشرات أشجار الزيتون ،في قرى نابمس وسمفيت والخميل".
وأضاف أنو "بالرغم من التحذير الذي أطمقو تقرير أعده سفراء دول االتحاد األوروبي المعتمدون لدى
السمطة الفمسطينية ،وانتق بشده استمرار األعمال االستيطانية ومياجمة الفمسطينيين وممتمكاتيم؛ إال أن
إسرائيل سارعت إلى رفض االتيامات األوروبية ،وكان الرد اإلسرائيمي يدل عمى إستراتيجيتيا الممنيجة في
تيويد األراضي وتكثيف االستيطان في القدس ،وكافة المحافظات وىدم المساكن ،إضافة إلى تدمير
الممتمكات".
وأشار التقرير إلى أن "حكومة نتنياىو أعمنت عن العديد من المخططات منيا إقامة مركز سياحي في بركة
بالبمدة القديمة وسبعة أبراج في مستوطنة "معاليو أدوميم" و 33وحدة استيطانية في جبل أبو غنيم ومشروع
استيطاني ضخم تم عرضو في المجنة الموائية لمتخطيط والبناء التابعة لحكومة االحتالل ،وسط حي وادي
حموة في بمدة سموان جنوبي المسجد األقصى المبارك ،يشمل إنشاء مبنى ضخم بمسطح بناء يقترب من ستة
عشر ألف متر مربع ،فضالً عن بناء  32ألف وحدة استيطانية في القدس خالل العقد المقبل".
قدس برس0080/3/87 ،
" .33التضامن الدولي" :االحتالل يستخدم الكالب لقمع المظاىرات الفمسطينية
نابمس :أكدت مؤسسة "التضامن الدولي" لحقوق اإلنسان ،أن قيام االحتالل اإلسرائيمي باستخدام كالب
بوليسية في قمع المسيرات االحتجاجية وخالل عمميات اعتقال المواطنين الفمسطينيين ،ىو إجراء غير
قانوني عمى اإلطالق ويخالف اتفاقيات مناىضة التعذيب والمواثيق الدولية.
وقالت المؤسسة في بيان صدر عنيا السبت (" ،)1/55إن استخدام االحتالل ولألول مرة الكالب المدربة
في قمع المسيرات السممية التي تخرج في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية رفضاً لمسياسيات اإلسرائيمية ،ىو
ويعد امتياناً لمكرامة اإلنسانية ألنو يخمق
إجراء محظور بحسب اتفاقية حقوق اإلنسان والقانون الدولي،
ّ
حالة من الرعب النفسي والضرر الجسدي لدى المواطنين" ،وفق البيان.
قدس برس0080/3/87 ،
 .34أسيران من غزة والقدس يدخالن عاميم الـ  00في سجون االحتالل
رام اهلل :أفاد باحث فمسطيني مختص في شؤون األسرى لدى سمطات االحتالل اإلسرائيمي ،بأن أسيرين،
أحدىما من قطاع غزة واآلخر من القدس المحتمة ،أنيوا عاميم التاسع عشر ،ليبدءوا عاميم العشرين بشكل
متواصل في سجون االحتالل.
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وقال رياض األشقر في تصريح صحفي مكتوب ،تمقتو "قدس برس" السبت ( ،)1/55إن األسيرين ىما
عاطف عزت شعت ،من سكان خانيونس في قطاع غزة ،ومعتقل منذ  54آذار (مارس)  ،5771ومحكوم
بالسجن المؤبد ،وىو متزوج ،وينتمي لمجبية الشعبية لتحرير فمسطين.
أما األسير الثاني فيو محمود نوفل دعاجنة ( 42عاما) من القدس المحتمة ،وىو معتقل أيضا منذ تاريخ
 54آذار (مارس)  ،5771ومحكوم بالسجن المؤبد ،ومتزوج ولو  1أبناء و  5بنات تزوجوا جميعا خالل
وجوده في األسر ،بحسب ما أورده األشقر.
ويعتبر األسير دعاجنو أكبر األسرى المقدسيين سناً ،ويعانى من عدة أمراض أخطرىا القمب والكمى،
إضافة إلى أنو يعانى من مرض السكري ،وقد مكث فترة طويمة في مستشفى سجن "الرممة" حيث أجريت لو
عممية لتغيير أحد صمامات القمب .وأضاف األشقر يقول إن "األسير دعاجنو رفيق درب شييد الحركة
األسيرة جمعة موسى ،الذي استشيد في سجون االحتالل بفعل اإلىمال الطبي في أواخر عام  ،2226بعد
 53عاماً قضاىا في سجون االحتالل.
قدس برس0080/3/87 ،
 .35والدا األسيرة الشمبي يناشدان اإلفراج عنيا بعد تدىور حالتيا الصحية
جنين :ناشد والدا األسيرة الفمسطينية ىناء الشمبي و"نادي األسير" في جنين المؤسسات الحقوقية والدولية،
وخاصة الصميب األحمر الدولي وىيئة األمم المتحدة والمجنة الرباعية الدولية والبرلمانات التشريعية في
العالم ،لمتحرك العاجل النتزاع قرار من حكومة االحتالل اإلسرائيمي يقضى باإلفراج الفوري عن األسيرة
ىناء ،في ظل تدىور حالتيا الصحية ودخوليا الشير الثاني باإلضراب المفتوح عن الطعام.
وقال نادي األسير في بيان لو تمقت "قدس برس" نسخة عنو إن المناشدة ،التي وجييا من خيمة االعتصام
التضامنية والدا األسيرة الشمبي وراغب أبو دياك رئيس نادي االسير الفمسطيني في جنين ،تأتي في ظل
التخوف الحقيقي الذي بات ييدد حياة ىناء الشمبي إثر التدىور بحالتيا الصحية ،والذي تمثل بنقصان
وزنيا ما يقارب الثالثة عشرة كيموغرام ،وعدم انتظام دقات القمب لدييا ونقصان في مستوى السكر بالدم
وازدياد نسبة األمالح ،األمر الذي أثر عمى الكمى لدييا وأصبحت اآلالم الحادة تحد من نوميا.
قدس برس0080/3/87 ،
 .36تقرير :تجار األنفاق في غزة يتجيون إلى قطاع العقارات لتبييض أمواليم
غزة  -صالح النعامي :أثارت موافقة أحمد السريعة عمى دفع مبمغ  52ألف دينار مقابل قطعة األرض التي
ال تتجاوز مساحتيا الـ 322متر ،في المنطقة الفاصمة بين مخيم النصيرات لالجئين وقرية الزوايدة،
ا ستيجان صاحب األرض ،الذي توقع أن يحاول الزبون تخفيض السعر .واألكثر من ذلك أنو استعجل في
كتابة العقد ودفع المبمغ كامال في غضون يومين.
لكن أحمد ،الذي يقطن مدينة غزة ،كان يرى أن السعر معقول جدا ،مقارنة بأسعار األراضي في المدينة
ومحيطيا ،التي تعاظمت بشكل كبير في العامين الماضيين بسبب إقبال تجار األنفاق عمييا ،إذ إنو يمكن
أن يدفع مقابل نفس المساحة من األرض ثالثة أضعاف المبمغ عمى األقل.
ويرجع ارتفاع أسعار األراضي والعقارات في قطاع غزة بشكل كبير إلى اتجاه تجار األنفاق ،وذلك كإحدى
الوسائل لتبييض األموال ،حسب رأي أحد الخبراء ،ال سيما في األعوام األربعة التي تمت اختطاف الجندي
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اإلسرائيمي جمعاد شاليط في  23يونيو (حزيران)  ،2224وحتى أحداث «أسطول الحرية» في مايو (أيار)
 ،2252نحو قطاع العقارات وتجارة األراضي .وأدى ىذا االتجاه إلى ارتفاع أسعار األراضي بشكل كبير،
وجعميم يتحكم ون في األسعار بشكل كبير ،ال سيما في مدينة غزة ،مما قمص ىامش المناورة أمام بقية
األشخاص الراغبين في شراء أراض بغية بناء منازل ،وجعميم يتجيون لمبحث عن أراض في شمال ووسط
وجنوب القطاع ،حيث إن األسعار أقل بكثير منيا في المدينة.
يذكر أن تجارة األنفاق التي بدأت منذ القرار اإلسرائيمي بفرض حصار خانق عمى قطاع غزة بعد أسر
شاليط وازدياد الحصار بعد سيطرة حركة حماس عمى القطاع في يونيو  ،2225أوجدت طبقة من األثرياء
الجدد ،الذين لم يكونوا ضمن رجال األعمال أو التجار المعروفين في قطاع غزة ..فسيارة «الجيب» ذات
الدفع الرباعي ال فخمة التي يقودىا تاجر األنفاق أو الثري الجديد ىذا ،ومظاىر الثراء التي يعكسيا منزلو
الفخم ال تشي بماضي ىذا التاجر صاحب العقد الخامس من عمره.
فيذا الرجل الذي نشير إليو بالحرفين األوليين من اسمو «س .ل» ظل حتى عام  ،2224يعمل سائق سيارة
أجرة متواضعا ،لكن مع اشتداد الحصار ،اتفق مع أحد معارفو عمى حفر نفق يربط قطاع غزة برفح
المصرية ،فقمب ظروف حياتو رأسا عمى عقب ..فخالل فترة الذروة في الحصار ،كان أصحاب األنفاق
يتحكمون في أسعار البضائع التي تعبر إلى القطاع ،فيضاعفون كما يحمو ليم سعر ىذه السمعة أو تمك
مرات ومرات ،ولذلك وفي فترة قياسية تراكمت الثروات لديو وتضاعفت.
وما ينطبق عمى «س .ل» ينطبق عمى العشرات من أصحاب األنفاق اآلخرين الذين تتجاوز أعدادىم
العشرات إن لم يكن المئات .وىناك من يدعي أن األنفاق خمقت في القطاع نحو  422مميونير رغم قناعة
البعض بأن ىذا الرقم مبالغ فيو.
ويقول حامد جاد ،الصحافي المختص بالشؤون االقتصادية ،إن توجو تجار األنفاق لالستثمار في مجال
العقارات يعد عممية تبييض ،إذ إنو بعد شرائيم األراضي وبيعيا يمكنيم إيداع أمواليم في البنوك ،عمى
اعتبار أنيم باتوا يممكون عقودا تدلل عمى مصادر ىذه األموال وحصوليم عمييا بسبل شرعية.
الشرق األوسط ،لندن0080/3/88 ،
" .37الوسط اإلسالمي" يدعو "القمة العربية" العمل عمى إيقاف مشروع تيويد القدس
عمان :دعا حزب الوسط اإلسالمي القمة العربية المرتقبة أن تضع األوضاع في مدينة القدس عمى رأس
أعماليا والعمل الجاد عمى إيقاف مشروع تيويد القدس العربية اإلسالمية .وأشار الحزب في بيان لو أن
الكيان اإلسرائيمي استغل حالة التمزق العربي واالنشغال عن القضية المركزية لألمة العربية بالصراعات
القائمة في العالم العربي سواء بين األنظمة وشعوبيا أو بين الدول العربية فيما بينيا ،فراح يصب جام
غضبو عل الشعب الفمسطيني األعزل من اعتداءات وحشية شبو يومية عمى قطاع غزة أزىق فييا األرواح
ودمر البيوت والممتمكات ،رافقيا اعتقاالت وحواجز ومضايقات في الضفة الغربية مع تسمين لممستوطنات
ّ
التي عممت عمى تقسيم الضفة وتقطيع أوصاليا ومصادرة أراضييا.
الدستور،عمان2012/3/11 ،
 .38األردن :مشاركة إيران و"إسرائيل" في مشروع المسرع النووي ليست جديدة
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عمان  -نبيل غيشان :أكد رئيس ىيئة الطاقة النووية االردنية خالد طوقان لـ «الحياة» ان مشاركة اسرائيل
مسرع الجزيئات اإللكترونية في األردن (السيسامي) ليست جديدة انما
وايران في المشروع اإلقميمي إلقامة ّ
المسرع
بدأت عام  2003عندما طرحت "منظمة االمم المتحدة لمتربية والعموم والثقافة" (يونيسكو) انشاء
ّ
النووي في االردن بمشاركة  8دول ىي :البحرين وقبرص ومصر وايران واسرائيل واالردن وباكستان والسمطة
الفمسطينية وتركيا .واكد طوقان ان المشروع عممي بحت ال عالقة لو بالسياسة ويستفيد منو العمماء
والجامعات والمراكز البحثية.
الحياة ،لندن2012/3/11 ،
 .39القاىرة تنفي تيديدات إسرائيمية بعدوان جديد عمى غزة
(د ب أ) :نفي ياسر عثمان ،السفير المصري لدى السمطة الفمسطينية ياسر عثمان ،وجود تيديدات إسرائيمية
بشن عدوان جديد عمى قطاع غزة ،نظ اًر لمجيود الكبيرة التي تبذليا الفصائل الفمسطينية لتثبيت التيدئة .وأكد
عثمان ،أمس ،أن مصر لم تتمق رسالة تيديد من "إسرائيل" لحماس أميمتيا (حتى مساء أمس) بتنفيذ
عمميات عسكرية في القطاع في حال عدم توقف إطالق الصواريخ باتجاه المستوطنات .وتابع "ال مجال
لمحديث ع ن عدوان جديد ،خاصة بعد الجيود التي بذلتيا مصر مع الفصائل لضمان عدم حدوث أي توتر
أو جولة جديدة من التوتر" .وقال "ىناك قرار من الفصائل بالتيدئة وانيا متوافقة عمى تثبيتيا عمى األرض".
الخميج ،الشارقة0080/3/88 ،
 .40وفاة البابا شنودة بطريرك األقباط المصريين
القاىرة – رويترز :قال صمويل القمص مدير المراسم في المقر البابوي بالقاىرة إن البابا شنودة الثالث
بطريرك الكنيسة القبطية االرثوذكسية المصرية توفي أمس عن عمر يناىز  67عاما.
ولد البابا شنودة في قرية سالم بمحافظة أسيوط في جنوب مصر وتوفيت والدتو بعد والدتو بسبب حمى
النفاس .وقال البابا كثي ار في حياتو إن جارات مسممات ألسرتو أرضعنو بعد وفاة والدتو.
خدم البابا شنودة الذي حمل في االصل اسم نظير جيد روفائيل في القوات المسمحة المصرية برتبة ضابط
احتياط .وقد اختير لمجموس عمى كرسي البابوية في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالقاىرة بعد وفاة البابا
كيرلس في العام  5755ليصبح البابا رقم  555في تاريخ البطاركة.
كانت العالقة بين شنودة والسادات متوترة لرفضو معاىدة السالم مع "إسرائيل" ،بسبب اجراءات "إسرائيل" في
مدينة القدس وعمى خمفية حوادث طائفية .بينما ظمت عالقاتو بالرئيس السابق حسني مبارك
وحكوماتو طيبة ،وكان البابا قد رفض مشاركة االقباط في االنتفاضة التي أسقطت مبارك لكنو بارك نجاح
االنتفاضة التي شارك فييا مسيحيون بالمخالفة لموقفو.
الغد ،عمان0080/3/88 ،
 .48فرضيات وتبعات االنتفاضة الفمسطينية الثالثة
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تجمع المحافل اإلسرائيمية األمنية والعسكرية -عمى حد سواء -عمى أن استمرار الجمود في العممية السممية,
وعدم االستقرار في الشرق األوسط ،من الممكن أن يدفع الفمسطينيين في الضفة الغربية نحو التصعيد
العنيف ضد إسرائيل ،في ظل طرح عدد من السيناريوىات التي تدور حول احتمال اندالع انتفاضة ثالثة
عام  , 2012سواء قررت القيادة الفمسطينية ذلك ,أو نتيجة انفجار شعبي متأثر بموجة الثورات في العالم
العربي.
المسوغات األمنية والميدانية
المالحظ أنو ال يوجد رغبة لدى السمطة الفمسطينية بيذه االنتفاضة ،عمى األقل في ىذه المرحمة ،لكن انسداد
أفق التسوية ،إلى جانب عمميات إسرائيمية في المستوى العسكري أو األمني ،مع استمرار الثورات العربية من
الممكن أن يؤدي لتغيير ىذه الوجية ،السيما إن مضى الفمسطينيين قدماً فيما تسميو تل أبيب "تدويل
الصراع" ،من خالل العمل عمى زيادة تدخل المجتمع الدولي إزاء ما يحدث في الضفة والقطاع.
وليذا ترى إسرائيل أن اندالع ىذه االنتفاضة قد يفاجئيا بين الحين واآلخر ،ليصيب قيادتيا السياسية
والعسكرية عمى ٍّ
حد سواء باالرتباك ،ألنيا لم تستطع تحديد طبيعتيا بدقة :ىل ىي حرب؟ واذا كانت كذلك،
فكيف يمكن التعامل معيا ،وبأية وسائل؟ واذا كانت تمرداً ،فكيف يمكن وضع ٍّ
حد لو؟ أم ىي نزاع طويل،
والى متى سيستمر؟
لكن االتفاق السائد داخل أوساط الحكومة والجيش في تل أبيب يرى أن االنتفاضة الثالثة ستكون -إذا ما
اندلعت -حربا جديدة بقواعد مختمفة ،دون اعتبارىا نزاعاً طويالً ،رغم أن عدداً من صناع القرار اإلسرائيمي
ييددون منذ اآلن بالنظر إلييا عمى أنيا فعل معاد ،وباإلمكان القضاء عميو دفعة واحدة ٍّ
بحل عسكري ،ألنيا
في نظرىم حرب في كل شيء ،وقد تكون أسوأ وأصعب من جميع الحروب التي مرت بيا إسرائيل ،ألنيا
متواصمة وطويمة ،و"قريبة من بيتنا".
الغريب في األمر أن التقديرات اإلسرائيمية باندالع االنتفاضة الثالثة تأتي في ظل قيادة أمنية عسكرية
سياسية "غارقة في غطرستيا" ،وأعماىا جمودىا الفكري وعنصريتيا عن فيم تمك االنتفاضة إذا ما حانت
لحظة انفجارىا ،ولم تستطع حتى المحظة رؤية الظواىر الجديدة في الحركة الشعبية الفمسطينية كما ىي،
ولم تقرأىا بصورة موضوعية مجردة عن عنجيية المحتل ،واكتفت بالتعامل معيا باعتبارىا تك ار اًر ألحداث
تعودت عمييا لسنوات طويمة ،خالل االنتفاضتين األولى والثانية.
مع العمم بأن المراقب عن بعد ربما يصطدم لعدم رؤيتو تقييماً إسرائيمياً وفمسطينياً مجمعاً عميو ألحداث
االنتفاضة المتوقعة ،في ظل بروز عدد من التنبؤات االستخبارية المتعددة ليا ،بل لكل مظير من مظاىرىا،
وحتى لو اتفق إسرائيمي وفمسطيني عمى تشخيص بعض جوانبيا ،فإنيما ال يخمصان إلى استنتاج واحد ،وما
يمبث أن يالحظ أن نظرة الجانبين لالنتفاضة "القادمة" محكومة إلى ٍّ
حد بعيد بمواقف سياسية وأيديولوجية
ص بالتالي لالستنتاجات التي
مسبقة ،أي أن كل طرف ينطمق من تقييمو ليا من موقع سياسي معين ،ويخمُ ُ
تنسجم مع آرائو وتوجياتو.
وبالتالي ،فإن اندالع االنتفاضة الثالثة -رغم توقعيا -ستشكل صدمة عنيفة لصناع القرار العسكري
اإلسرائيمي ،وبات ضباط األجيزة األمنية "الموساد والشاباك وأمان" ،منذ شيور يتداولون أسئمة باتت تطفو
عمى السطح من قبيل:
أ -ىل سيأتي اشتعال االنتفاضة بشكل متعمد أم عفوي؟
ب -ىل إن أي أمر جمل قد يقوم بو المستوطنون يمكن أن يعجل من اندالعيا ،وما طبيعة ىذا الحدث؟
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ت -ىل سيكون بمقدور إسرائيل توقع التوقيت الدقيق لالنتفاضة؟
ث -ماذا سيكون دور وموقف السمطة الفمسطينية منيا ،وما ىو مدى السيطرة الفعمية التي تمارسيا ،وىل
تممك السمطة إستراتيجية فعمية؟
ىذه األسئمة وغيرىا تؤكد حجم القمق ومدى االرتباك الذي يكتنف الرؤية األمنية اإلسرائيمية تجاه االنتفاضة
المتوقعة ،ومع أن ىناك اتفاقاً عمى محاربتيا ،واالستمرار في العدوان عمى الشعب واألرض ،إال أنو ال أحد
في إسرائيل يستطيع التنبؤ ببداية ىذه المواجية ونيايتيا.
السموك اإلسرائيمي المتوقع
تعتقد إسرائيل أن سموكيا األمني وأداءىا العسكري وتقييميا السياسي لالنتفاضة الفمسطينية الثالثة مرتبط
بصورة أساسية بما تسميو "زخم" ىذه االنتفاضة ،مستفيدة في ذلك من تعامميا مع االنتفاضتين السابقتين
رد فعميا المباشر في التقميل من شأنيما ،ومحاولة سحقيما عسكرياً،
عامي  1981و ،2000حين تمثل ّ
ْ
والزعم بأن أحداثيما لم تكن منظمة ،في محاولة فاشمة منيا لطمأنة اإلسرائيميين ،األمر الذي لم يدم طويالً،
ضد نشطائيما.
مما دفعيا لممارسة أقصى درجات العنف ّ
اليوم تجري المؤسسة العسكرية اإلسرائيمية دراسات وأبحاثا عمى مدار الساعة ،لوضع ما تسميو "خطة عمل
مفترضة" لمتعامل مع االنتفاضة الثالثة ،وجميع اإلجراءات المقدمة والتوصيات المرفوعة لممستوى السياسي
نابعة من كونيا أسيرة فكرة واحدة ،وىي القضاء عمى االنتفاضة ،وتحطيم أوىام الفمسطينيين الذين يعتقدون
بإمكانية تحقيق شيء عن طريق المظاىرات والمقاومة ،بعد انسداد أفق التسوية.
وليذا فإن التقدير السائد في ىذه األيام ىو أن رد الفعل اإلسرائيمي المتوقع عمى االنتفاضة الثالثة ،سيكون
"فاقداً لألعصاب" ،ومعب اًر عن النفسية العنصرية ،وسيتجمى في انتياج سياسة القتل ،واحكام القبضة
الحديدية ،والضرب ،وكل أشكال التعسف ،والمجاىرة بأن عمى الجيش إرعاب الفمسطينيين حتى ييدؤوا،
وتسكن حركتيم ،واصدار األوامر لمجنود ليقوموا بقمعيم.
رد الفعل
وتشير حالة التدريبات والمناورات التي تجرييا قيادة المنطقة الوسطى في الجيش اإلسرائيمي إلى أن ّ
عمى االنتفاضة الثالثة سيكون في حالة تصاعد مستمر ،ممثال في القتل والضرب واستعمال الرصاص،
واالعتقاالت العامة واالستثنائية والوقائية ،وفتح سجون جديدة ،واغالق الجامعات والكميات ،واحتالل
المدارس ،وتحويل بعضيا إلى معسكرات جيش ومراكز اعتقال ،وتعميم سياسة العقوبات الجماعية.
عمماً بأن مواجية االنتفاضة بمثل ىذه األساليب التقميدية المستخدمة خالل مواجيات سابقة ،ستفقد الجيش
معد لحروب عصرية تستخدم أحدث التكنولوجيات العسكرية ،وآخر
اإلسرائيمي خاصيتو "كجيش عصري"ّ ،
ما تنتجو صناعات األسمحة في العالم ،والقدرة عمى الحسم في معارك خاطفة وحروب قصيرة ،ليجد نفسو
متورطاً فيما يطمق عميو "حرب شوارع" ال يعرف فييا من يقاتل ،وكيف يقاتمو ،وبالتالي البقاء في حالة
استنفار ويقظة عمى مدار الساعة ،وانتظار عدو يياجمو في وقت غير معروف ،ومكان غير محدد ،مما
سيسبب لو إجياداً وتعباً في كل األماكن ،وعمى جميع المستويات.
ّ
ستعد حالة
كل ذلك يشير بما ال يدع مجاالً لمشك إلى أن االنتفاضة الثالثة -كما يسمييا الفمسطينيون-
ّ
معقدة لمغاية بالنسبة لمجيش اإلسرائيمي ،وتمقي بآثارىا وتبعاتيا عمى بنيتو ومعنوياتو ،وافشال مخططاتو
التوسعية واألمنية والسياسية واالقتصادية ،وعدم تمكينو من تحقيق أي منيا.
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مصير السمطة الفمسطينية
إذا ما قدر النتفاضة فمسطينية ثالثة أن تندلع في وجو إسرائيل ،فمن يكون في مثل ىذه األجواء مجال لمترف
الفكري والسياسي الذي ينتيجو قطاع عريض من الساسة الفمسطينيين ،وىم يحاولون "اجتراح" بعض الحمول
"الترقيعية" ألزمتيم التي يشتد خناقيا حول أعناقيم يوماً بعد يوم ،وىم عمى اختالف توجياتيم وأماكن
حكميم الموىوم يدورون في ذات الفمك ،عبر البقاء في دائرة السمطة الفمسطينية.
ويعني ذلك أن أي نقاش في مصير ىذه السمطة إذا ما اندلعت االنتفاضة ،البد من أن يوسع دائرة الخيارات
والبدائل ،والبحث عما ىو خارج ىذا الكيان المتآكل ،وعدم اعتبار مثل ىذا النقاش ضرباً من "اليرطقة
السياسية" ،و"المعب في الممنوع" ،في ضوء أن ىذه السمطة التي أرىقت القضية الوطنية ،ونجحت في
تشتيت الفمسطينيين ،باتت تشكل لجزء من صناع القرار الفمسطيني مشروعاً استثمارياً يحقق ليم "الثروة"،
بعد أن عجزت عن تحقيقو ليم سنوات "الثورة".
وليذا ،فإن قيام االنتفاضة الثالثة لن يكون فقط ضد إسرائيل ،لمن يتوىم ذلك لحظة واحدة ،لكنو ضد ىذا
العبء المسمى "سمطة" ،في ضوء أنيا كمفت الفمسطينيين كثيرا ،وحممتيم أعباء ما كان ينبغي ليم أن
يحمموىا ،وأعفت االحتالل من كل ثمن ينبغي أن يدفعو جراء احتاللو وسيطرتو.
وربما يكون اندالع مثل ىذه االنتفاضة فرصة تاريخية مواتية لنقاش عالي الصوت يطالب الساسة
الفمسطينيين بالبحث عن خيار يخمصيم من ىذه السمطة ،ويعيد األمور إلى نصابيا ،وىي أننا شعب واقع
تحت االحتالل ،ليس مطموبا منا أن نوجد حموال لمن احتل أرضنا ،ونبحث عن مخارج لمن يحاصرنا ،بحيث
يبدو الوضع أمام الناظر من بعيد كما لو كنا نحن المشكمة ،ولسنا الحل.
وتزداد ضرورة ىذا النقاش في ضوء االستمرار في تقمص سيطرة السمطة ،متمثال في غياب السمطة
المركزية ،واالنفصال البائن والشائن بين غزة والضفة ،والخالفات الداخمية المحتدة ،مما يطرح أسئمة حقيقية
حول مدى استقرار ىذه السمطة وقدرتيا عمى البقاء ،وىو ما صرح بو أخي اًر جممة من قادتيا ومسؤولييا.
أدرك جيداً أن إثارة مثل ىذه القضية قد يستفز قوماً ،ويغضب آخرين ،عمى الساحة السياسية والحزبية
والجغرافية الفمسطينية ،لكنو بالضرورة يريح قطاعاً واسعاً من الفمسطينيين الذين أروا ىذه السمطة وقد تحولت
إلى "غاية" في حد ذاتيا ،بل أسمى الغايات ،لدى قطاع عريض من قياداتيا ،بدل أن تكون "وسيمة" لتحقيق
الطموحات الوطنية ،وأصبحت مع مرور الزمن أشبو ما تكون بـ"رصيد ومشروع وصفقات واحتكارات"،
وغيرىا من المفردات السائدة التي ترتبط حتما بقاعدة "زواج المال بالسمطة".
وأكثر من ذلك ،غمب عمى ىذه السمطة طابع "إدارة األزمات" التي وجدت نفسيا فييا ،لتشكل في مجموعيا
سنوات عجاف لمرحمة تاريخية ىي األعقد واألكثر صعوبة ،وبدت إسرائيل تتفرج ،وىي ترى تمثيال غاية في
اإلتقان لسيناريو أعده خبراؤىا السياسيون ومنظروىا اإلستراتيجيون منذ عقود من الزمن.
أخي اًر ..فإن إ سرائيل التي تحولت إلى "احتالل سوبر ديموكس" بسبب قيام السمطة الفمسطينية ،البد أن تعود
إلى صيغتيا األولى ،وىي أنيا كيان محتل يتحمل كافة التبعات الممقاة عمى كاىمو ،بما في ذلك إعاشة
عامي  1991و 1994قبل نشوء ىذه السمطة
الشعب الواقع تحت احتاللو ،كما كان عميو الوضع بين
ْ
السيئة الصيت ،التي بات الفمسطينيون يتندرون عمييا ،بوصفيم ليا بأنيا :سمطة المعاشات ،وتجار الشنطة
و"السمَطة" بفتح السين والالم ،وىو ما قد تسفر عنو االنتفاضة الثالثة ،فانتظروا إنا معكم
السياسية،
َّ
منتظرون.
الجزيرة نت ،الدوحة2012/3/11 ،
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 .40رسائل بالحبر وأخرى بالدم!!..

نقوال ناصر
كاد الصخب اإلعالمي الدائر حول موعد وفحوى "الرسالة" التي يستعد الرئيس محمود عباس إلرساليا إلى
رئيس وزراء دولة االحتالل اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو وأعضاء المجنة الرباعية الدولية وغيرىما يطغى عمى
التغطية االعالمية لمعدوان اإلسرائيمي الجديد المتجدد عمى قطاع غزة األسبوع الماضي.
وال يمكن تجنب السؤال عن الحكمة من تسريب خبر ىذه الرسالة وترك موعد إرساليا موضوعا لمتكينات،
مما أتاح ميمة زمنية مفتوحة لممارسة ضغوط أميركية من أجل عدم إرساليا ،إذا صحت تقارير إعالمية
عن قيام السفير األميركي ديفيد ىيل ،نائب المبعوث الرئاسي األميركي السابق جورج ميتشل وخميفتو ،بنقل
رسالة أميركية إلى عباس "تنصح" بعدم إرسال "الرسالة" الفمسطينية.
ولم يقتصر "التسريب" عمى خبر "الرسالة" ،بل امتد إلى فحواىا ،فعضو تنفيذية منظمة التحرير الفمسطينية
ومركزية حركة فتح د .نبيل شعث قال إنيا "ستحمل كل الخيارات الفمسطينية ما عدا المواجية المسمحة"،
لكن زميمو في المجنتين التنفيذية والمركزية غسان الشكعة أضاف استثناء آخر ىو نفي أن يكون "حل
السمطة الفمسطينية" أحد الخيارات التي ستحمميا الرسالة ،وكان الشكعة في نفيو يرد عمى ما وصفو بـ"تمفيق"
ت قرير في صحيفة "ىآرتس" ادعى بأن "الرسالة" سوف تتضمن تيديدا بذلك .إن التسريبات عن الرسالة
وموعدىا وفحواىا اكتنفيا غموض وتضارب واثارة مصطنعة مما خمق مياىا فمسطينية عكرة لم يكن من
المستغرب أن تسارع ىآرتس أو غيرىا إلى االصطياد فييا.
ويظل السؤال الفمسطيني األىم ىو :إذا كان فحوى "الرسالة" سيكون فيصال استراتيجيا في المسيرة الوطنية
الفمسطينية ،فمماذا ال تكون أولوية معرفة فحواىا فمسطينية وليست إسرائيمية أوال ودولية ثانيا وفمسطينية آخرا؟
أما إذا لم تكن ليا أي أىمية استراتيجية وكانت مجرد فصل جديد من معارك "دون كيشوت" ضد طواحين
اليواء التفاوضية ،فمماذا االيغال في خداع الذات قبل اييام الشعب بآمال خادعة يعرف مؤلفو الرسالة
ومسربوا أخبارىا قبل غيرىم أنيا مجرد استمرار في طبخ الحصى!
ومن التسريبات أيضا أن "الرسالة" ستطالب دولة االحتالل بإلغاء كل الق اررات التي اتخذتيا منذ عام ألفين
بشأن األراضي الفمسطينية المحتمة عام  .5745والمفارقة أن من أىم ق اررات االحتالل ودولتو التي ليس من
المتوقع أن تطالب "الرسالة" بإلغائيا ق اررات "إزالة" الشييد ياسر عرفات ،وتغيير نظامو السياسي ،وتصفية
انتفاضة األقصى ،ومحاصرة المقاومة ومطاردتيا عبر "التنسيق األمني" ،فتنفيذ ىذه الق اررات كان ىو الشرط
الموضوعي لخمق بيئة "آمنة" و"سممية" لتسريع االستعمار االستيطاني وتيويد القدس.
لكن تنفيذىا كان أيضا شرطا موضوعيا لبقاء النظام السياسي الفمسطيني الراىن ومرجعية العتراف "شركاء
عممية السالم" بو ولتعامميم معو ،ولذلك ليس من المرجح أن تكون ىذه ىي الق اررات التي ستطالب "الرسالة"
بإلغائيا حقا ألن أي مطالبة كيذه ستعني فقط إنياء النظام السياسي الفمسطيني الراىن  ...باختياره ،وىذا
ليس متوقعا وال واقعيا.
لذلك يبدو واضحا أن الق اررات التي ستطالب "الرسالة" بإلغائيا سوق تقتصر عمى ق ار ارت االحتالل الخاصة
باالستعمار االستيطاني وبخاصة في القدس المحتمة .واذا كان من المؤكد أن مؤلفي "الرسالة" يعرفون تماما
بأن دولة االحتالل لن تستجيب ألي مطالبة كيذه ،فإنو ال يبدو عمييم أنيم يدركون بأن عمييم أوال إلغاء
الشروط الموضوعية الفمسطينية التي وفرت لالحتالل بيئة "آمنة" و"سممية" لتسريع االستعمار االستيطاني
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وتيويد القدس إذا كانوا مصممين فعال عمى إرغام دولة االحتالل عمى االستجابة لمطالبيم ،فمم يحدث في
السابق أبدا أن استجابت ألي مطمب فمسطيني باختيارىا.
لذلك يصبح السؤال مشروعا عن اليدف من إثارة كل ىذه الضجة حول رسالة من المعروف مسبقا أنو ال
جدوى منيا ،لكن من واصموا "عممية السالم" منذ توقيع اتفاق أوسمو (إعالن المبادئ) عام  5771بالرغم
من إعالن "شريكيم االسرائيمي" في تمك العممية ،اسحق رابين ،في السنة ذاتيا بأن القدس ليست قابمة
لمتفاوض وبانيا "سوف تظل موحدة ،تحت السيادة االسرائيمية ،وتظل عاصمة لمشعب الييودي ولدولة
إسرائيل إلى األبد" قد أدمنوا كما يبدو عمى كتابة الرسائل بالحبر وتبادليا ونقميا عبر الوسطاء بحيث لم
يعودوا يجيدون سوى كتابتيا ثم التفاوض حوليا إن حالفيم الحظ.
وفي المقابل ،كان العدوان االسرائيمي األخير عمى قطاع غزة تذكي ار جديدا بأن دولة االحتالل قد أدمنت
بدورىا عمى كتابة رسائميا بالدم الفمسطيني وأدمنت عمى نقميا مباشرة بواسطة آلتيا الحربية دون وسطاء،
ودون إعالن مسبق عمى الطريقة الفمسطينية.
وقد حمل ىذا العدوان المتجدد دون أي "استفزاز" عدة رسائل ،أوليا رسالة جوابية عمى "الرسالة" الفمسطينية
التي لم ترسل بعد ،مفادىا أن القوة ال المفاوضات ىي وسيمة دولة االحتالل الوحيدة لتحقيق أىدافيا.
وثانييا رسالة إسرائيمية إلى أصحاب "الرسالة" الفمسطينية بأن عمييم أوال التخمص من اتفاق المصالحة
الوطنية كي يصبحوا مؤىمين لتسمم أية رسائل منيم.
وثالثيا رسالة مزدوجة موجية إلى حركة "حماس" التي تقود الحكومة التي تستظل فصائل المقاومة بيا في
قطاع غزة بأن عمييا أن تفك ارتباطيا نيائيا بالمقاومة في الداخل من جية وبسورية وايران في الخارج من
جية أخرى ،وبأن التزاميا بـ"التيدئة" في القطاع وبـ"الحياد" في األزمة السورية ال يكفيان الطالق ضوء
اخضر إسرائيمي – أميركي ليا لممشاركة في حكومة وحدة وطنية .وفي ىذا السياق قد ال يكون من باب
تحميل األمر أكثر مما يحتمل التساؤل عن العالقة بين ىذا العدوان وبين اجتماع تزامن معو عقده نائب
رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" د .موسى أبو مرزوق مع أمين عام حزب اهلل السيد حسن نصر اهلل يوم
االثنين الماضي.
وحمل عدوان األسبوع الماضي الدموي عمى قطاع غزة رسالة رابعة موجية إلى الشعب الفمسطيني بعامة
بأن "الربيع العربي" لم يغير في اوضاعو شيئا.
فمجمس الشعب المصري ،عمى سبيل المثال ،وافق عمى طرد سفير دولة االحتالل من مصر ،وعمى
استدعاء السفير المصري لدييا ،وعمى ضرورة وقف إمدادات الغاز المصري إلييا "فورا" ،وعمى "تفعيل
سياسة المقاطعة العربية الشاممة لمكيان الصييوني ،ومن يتعامل معو من شركات عالمية" ،وعمى تقديم كل
أنواع الدعم لمشعب الفمسطيني "بما يمكنو من الصمود أمام كل السياسات العدوانية اإلسرائيمية"،الخ.
لكن كل ذلك ال يزال حب ار عمى ورق ،وكانت محصمتو الوحيدة حتى اآلن ىي عودة مصر إلى لعب دور
"الوسيط" بين الشعب الفمسطيني وبين دولة االحتالل اإلسرائيمي ،سواء في الوقف األخير الطالق النار أو
في صفقة تحرير األسرى الفمسطينيين األخيرة ،وىو دور الوساطة الذي كان يمعبو نظام الرئيس السابق
حسني مبارك طوال ثالثين سنة تقريبا ،بينما ال يزال قطاع غزة غارقا في الظالم بانتظار الدعم المصري
بالسوالر أو الغاز لمحطة توليد الكيرباء بالرغم من دفع مميوني دوالر مقدما ثمنا لموقود المصري ،ال بل إن
ىذا "الدعم" الموعود مصريا والمرتجى فمسطينيا قد تحول إلى "ورقة مساومة" النتزاع موافقة غزة عمى وقف
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إطالق النار في العدوان األخير عمييا مقابل الوفاء بالوعد المصري بتزويدىا بوقود لكيربائيا ،كما قال
عضو المجمس التشريعي الفمسطيني يونس األسطل!..
شبكة االنترنت لإلعالم العربي (أمين)0080/3/87 ،
 .43أميركا واسرائيل ...وايران

السير سيريل تاونسيند
ئيس
ال تمعب الشؤون الخارجية ،عادة ،سوى دور محدود في االنتخابات الرئاسية األميركية .فقد ُي َ
ياجم الر ُ
بنبرات حادة ألخطاء ارتكبيا في الشأن الخارجي ،وقد يقدم معارضوه السياسيون مقترحات مقنعة ،لكن
الجميع يعممون أن جوىر الحممة يقع في مكان آخر.
لكن ما يحدث في السباق الحالي لمتنافس عمى البيت األبيض ىو أن الجميوريين يبالغون في أمر التيديد
الذي يرون أن البرنامج النووي اإليراني يمثمو بالنسبة إلسرائيل .وىذا الموضوع يمثل صعوبة رىيبة لمبيت
األبيض ألنو يقرن ما بين احتمال نشوب حرب في الشرق األوسط ىذا العام ،وبين دعم أميركا الشامل،
والالمتوازن ،والمبالغ فيو ،وغير المعقول ،إلسرائيل في وقت ترى فيو بقية العالم أن تمك الدولة تتصرف
عمى نحو عدواني لمغاية.
وقد تحدث أوباما مطوالً أمام مؤتمر "لجنة الشؤون العامة األميركية اإلسرائيمية" (آيباك) -وىو في الحقيقة
مناسبة تمثل مزلقاً لكل رئيس أميركي -في الرابع من مارس الجاري ،كما التقى في اليوم التالي بنتنياىو في
البيت األبيض ،وىو تاسع لقاء في تاريخ عالقتيما المشدودة ،حيث لم يقل رئيس الوزراء اإلسرائيمي أبداً أن
الرئيس األميركي أخبره من قبل بالحاجة إلى سالم الئق في الشرق األوسط من خالل العودة لحدود ما قبل
حرب يونيو  ،5745وىي حاجة يتفق عمييا كافة أعضاء األمم المتحدة عمى وجو التقريب.
ورغم أنو وجد نفسو في موقف محرج لمغاية ،نتيجة تعرضو النتقادات منافسيو من المرشحين الجميوريين
من ناحية وغالة األميركيين المؤيدين إلسرائيل من ناحية ثانية ،وعالقتو المتوترة مع نتنياىو من ناحية ثالثة،
فإن أوباما بذل كل ما بوسعو لمتنبيو لمخاطر "الكالم غير المسؤول عن الحرب".
ويريد أوباما إعطاء مزيد من الوقت -إلى ما بعد الصيف -حتى تتحقق النتيجة المرجوة من أقسى عقوبات
فرضت عمى إيران من جانب المجتمع الدولي حتى اآلن ،وىي عقوبات تشمل فرض حظر متدرج عمى
واردات النفط من إيران ،وعمى أصول مصرفيا المركزي ،وغير ذلك من العقوبات .وقال أوباما في ىذا
الخصوص" :اآلن ىو الوقت الذي يتعين فيو عمينا ترك ضغطنا المتزايد يفعل فعمو".
وأنا واثق من أن أوباما أخبر نتنياىو عمى انفراد ،وان بميجة حازمة ،أن إسرائيل يجب أن تؤجل أي خطط
لقصف منشآت إيران النووية ،خالل الشيور القميمة القادمة .وقد أوضح أوباما أن الواليات المتحدة ال تتبع
سياسة الحتواء إيران ،وانما تمارس إلى جانب ذلك سياسة تيدف لمحيمولة بينيا وبين الحصول عمى سالح
نووي ،دون أن تستبعد خيار المجوء لمقوة في نفس الوقت .ويرى أوباما أن إسرائيل ليا الحق ،مثميا في ذلك
مثل أي عضو في األمم المتحدة ،لحماية أمنيا ،ويقول في ىذا الشأن" :إننا جميعاً نفضل حل ىذه المسألة
با لطرق الدبموماسية ،لكن يجب أال يساور الزعماء اإليرانيين أي شك بشأن عزم الواليات المتحدة
وتصميميا ...وأقول ليا إنني لن أستبعد أي خيار من عمى الطاولة ،واني أعني ما أقول تماماً" .ويضيف:
"إن إيران المسمحة نووياً مناوئة لممصالح األمنية اإلسرائيمية ،تماماً كما أنيا مناوئة لممصالح األمنية لمواليات
المتحدة ذاتيا" .واعتبر أوباما أن بعض اليجمات التي تعرض ليا من جانب المترشحين الجميوريين بشأن
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التزاماتو تجاه إسرائيل ىي ىجمات ليس ليا صمة بالحقائق .وقال في ىذا الشأن" :ال يجب أن يكون لدى
أي أحد ذرة شك في أننا سوف ندعم إس ارئيل في حالة لمخطر".
ومع كل ما قالو أوباما ،فيو يدرك جيداً أن إيران تمتمك في الوقت الحالي العديد من األصدقاء الدوليين،
وأن حميفيا الحيوي سوريا ينزلق نحو الحرب األىمية ،وأن القيام بأي عمل عسكري ضدىا في المستقبل
القريب يمكن أن يساعد عمى توحيد شعبيا خمف قادتو ويسمح ليا بمعب دور الضحية عمى المسرح الدولي.
والموضوع النووي اإليراني أكثر سيولة مما قد يموح لموىمة األولى .فيناك صراع محتدم بين الرئيس أحمدي
بالء حسناً في االنتخابات البرلمانية األخيرة ،وىو ما يجعل
نجاد والمرشد األعمى خامنئي الذي أبمى أنصاره ً
أحمدي نجاد ف ي وضع يشبو "البطة العرجاء" خالل الفترة المتبقية من واليتو .وعمى ما يبدو فإن أحمدي
نجاد بات أكثر رغبة في استئناف المحادثات الدولية بشأن برنامج بالده النووي من المرشد األعمى .ففي
السادس من مارس الحالي أدلى سعيد جميمي ،كبير المفاوضين النوويين اإليرانيين ،بتصريح قال فيو إن
بالده حريصة عمى استئناف محادثاتيا مع الواليات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ،بعد
فترة توقف امتدت ألربعة عشر شي اًر.
ولدي ثقة بأن طيران سوف تسعى لكسب الوقت عمى أمل أن يصبح العالم الغربي ،بمضي الوقت ،أكثر
ُُطمع بدقة وعناية عمى المشكالت
اىتماماً وقمقاً بشأن مشكالتو االقتصادية الخاصة .والبد أن أوباما قد أ ُ
االقتصادية التي يمكن لمواليات المتحدة أن تواجييا إذا ما اندلع الصراع مع إيران ،وارتفعت أسعار النفط
بالتالي ،وىو ما سيعرض ليس فقط اقتصاد الواليات المتحدة لمخطر ،وانما اقتصادات العديد من البمدان
المنكشفة.
المسار الذي يحتمل أن تتخذه إيران خالل الفترة القادمة ىو المجوء لتأجيل إنتاج سالح نووي ،مع االحتفاظ
في اآلن ذاتو بالقدرة عمى تصنيعو في أي وقت تريد ذلك .واالحتفاظ بالقدرة قد يشمل وضع المزيد من
المنشآت الضرورية في مواقع غائرة تحت الجبال ،بعيداً عن متناول الواليات المتحدة واسرائيل.
سياسي بريطاني من حزب "المحافظين"
االتحاد ،أبو ظبي0080/3/88 ،
 .44إسرائيل وغزة :ىل يحتاج العدوان إلى ذرائع؟

مأمون الحسيني
يبدو من المنطقي اعتبار الموجة الجديدة من القصف اإلسرائيمي البربري الذي قتل وجرح العشرات من أبناء
قطاع غزة ،بمثابة بداية فصل جديد في مشيد الظروف الداخمية واإلقميمية والدولية البالغة الدقة التي تحمل
في طياتيا مالمح الخريطة الـسياسية المقبمة لممنطقة .وذلك عمى رغم أنـيا ليست المرة األولى وال الثانية ،وال
األخيرة بالـطـبع ،التي تـشن فـيـيا إسـرائيل غـارات وحشـية عمى القطاع الغتيال قادة ومناضمين ،وتدمير بنى
تحتية ،متداعية أصالً ،وقتل مواطنين أبرياء ،من دون أي مبررات أو ذرائع يمكن اسـتخـداميا كأوراق توت
تستر فمسفة العدوان المتحكمة بالعقمية السياسية العنصرية الصييونية .أما الالفت فيو تنفيذىا عقب نجاح
نتانياىو في ابتزاز اإلدارة األميركية ،وحصولو عمى أسمحة وصواريخ متطورة قادرة عمى اختراق التحصينات،
وربما عمى ضوء أخضر حيال التعاطي بحرية مع األوضاع الفمسطينية الرخوة ،في مقابل تأجيل اتخاذ
القرار في خصوص ضرب المنشآت النووية اإليرانية إلى ما بعد االنتخابات الرئاسية األميركية ،وبعد ترنح
المصالحة الفمسطينية «األخيرة» عمى وقع المناكفات واالتيامات المتبادلة في شأن المعتقمين لدى الجانبين
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المذين تنحصر اىتماماتيما راىناً في اتجاىين مختمفين :السعي إلى اإلبقاء قدر اإلمكان عمى التيدئة
صامدة ،والعمل إلعادة األمور إلى سابق عيدىا ،بالنسبة الى «حماس» وحكومتيا التي يبدو أنيا ليست في
وارد اختبار الحميف الجديد المصري غير القادر حالياً عمى تأمين المساعدة المطموبة ،واستمرار المراىنة
شبو العبثية عمى إمكانية نيل االعتراف بالدولة الفمسطينية من جانب السمطة الفمسطينية وحركة «فتح».
ربما كان من الجائز اعتبار ىذه الطبعة األحدث لمعدوان الذي تزعم الصحافة العبرية أنو جاء عمى خمفية
انتياج رجال المقاومة الفمسطينية ،ومنذ الصيف الماضي ،التخطيط لتنفيذ عمميات من النوع المتدحرج الذي
يشمل تسمالً إلسرائيل من أماكن عدة وزرع ألغام ،وحتى خطف إسرائيميين ،انطالقاً من شبو جزيرة سيناء
التي فقد األمن المصري ،جزئياً ،سيطرتو عمييا ،بمثابة تعويض وجائزة ترضية لإلسرائيميين ،بعد تعثر
إمكانية وضع المنشآت النووية اإليرانية عمى رأس جدول أعمال العدوان ،بخاصة في ظل ارتفاع منسوب
تيويل التقارير اإلعالمية اإلسرائيمية حيال خطر صواريخ المقاومة الفمسطينية و «حزب اهلل» في لبنان التي
يمكن أن تتساقط عمى وسط إسرائيل وجنوبيا وشماليا .تزامن ذلك مع تدريب الجيش اإلسرائيمي قواتو البرية
سمي بالتحصينات في لبنان وفي قطاع غزة التي تزعم صحيفة «ىآرتس» أنيا تشمل
عمى مواجية ما ّ
معدة لعمميات خطف جنود إسرائيميين وأسرىم عند
«عشرات األنفاق المرتبطة بالمنازل ،بعضيا أنفاق ّ
معدة لنقل األسمحة وتيريبيا إلى القطاع» ،وذلك في سياق االستعدادات لخوض حرب
الحاجة ،وأنفاق أخرى ّ
ومعارك ومواجيات برية تدور رحاىا تحت سطح األرض.
غير أن ذلك ال يشكل سوى إحدى زوايا المشيد المأسوي لمعدوان المتسمسل عمى القطاع المستباح الذي
بات يشكل المتنفس األساسي والمجال الحيوي لمتعبير عن القمق اإلسرائيمي حيال المناخ االستراتيجي
اإلقميمي المتغير ،وتراجع عناصر االستقرار فيو لمصمحة تطورات مفاجئة وغير محسوبة .إذ تؤشر بوصمة
القذائف والصواريخ الت ي مزقت أجساد بعض أبناء غزة إلى رزمة من األىداف القديمة والمستجدة ،بينيا
إعادة تذكير الفمسطينيين بالثمن الواجب دفعو في حال التمسك بالمقاومة؛ توجيو رسالة دموية الى سمطتي
رام اهلل وغزة تفيد بأن من غير المسموح القيام بتصرف ال توافق عميو تل أبيب ،من نمط الرسالة المتعمقة
بإجراءات وانتياكات االحتالل االستيطانية واالستعمارية التي كان «أبو مازن» ينوي توجيييا لإلسرائيميين،
وأن ال مصالحة أو «وحدة وطنية» ولو كانت تحت سقف «المقاومة الشعبية» ،وأن عمى العرب الذين
يتخبطون في متاىة ثوراتيم وانتفاضاتيم عمى وقع تالل المخاطر الماثمة ،والعالم المندفع باتجاه تسخين
الحرب الباردة المستعادة عمى طريق حجز مناطق لمنفوذ ورسم خريطة النظام الدولي الجديد ...االستسالم
لمواقع الجديد الذي ترسمو القوة اإلسرائيمية حيال الفمسطينيين وحقوقيم الوطنية والتاريخية المشروعة.
أما الجديد في األىداف اإلسرائيمية التي تحاول االستفادة من حالة القمق واالرتباك وعدم اليقين التي تييمن
عمى المنطقة ،فيتعمق بمحاولة اختبار موقف حركة «حماس» بعد فك ارتباطيا بمحور دمشق  -طيران -
«حزب اهلل»  ،والوقوف عمى حجم تسميحيا أن نوعو في حال قـررت الـرد عمى العدوان ،ال سيما بعد
التضخيم اإلعالمي الذي جرى تسويقو ،في ىذا اإلطار ،وظـيور صـواريخ «غراد» التي يـصل مـداىا إلـى
نـحـو  22كيمومـت اًر لـدى «س اريـا القدس» التـابعة لحركة الجياد اإلسالمي ،وألوية الناصر صالح الدين،
ناىيك عن «اختبار» المواقف العربية عموماً ،خصوصاً موقف النظام الذي يتشكل في مصر ،وذلك عمى
رغـم الـتقـديـر اإلسـ ارئــيمي ،ووفقاً لما جاء في وثائق «مؤتمر ىرتسميا» األخير ،من أن زعيمة العرب السابقة
تعيش عمى شفا ىاوية سياسية ،وصراع ما بين الحكم العسكري و «اإلخوان المسممين» الذين ىيمنوا عمى
يرجح استفحاليا أكثر فأكثر .ما يعني أن أية
مجمس الشعب ،وشباب الثورة ،تحت ظالل أزمة اقتصادية ّ
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حكومة ستقام بعد انتخابات الرئاسة ستواجو ميمات شبو مستحيمة ،تصعب معيا مواجية المخططات
اإلسرائيمية.
وألن «حماس» قررت ،وفق المرئي حتى اآلن ،االستنكاف عن المشاركة في الرد عمى العدوان ،والدعوة إلى
عدم التصعيد وااللتزام بالتيدئة لتفويت الفرصة عمى االحتالل لمواصمة عممياتو وتجنيب الفمسطينيين المزيد
من القتل والدمار ،وعـدم منح اإلسرائيميين مـبر اًر لـج ّـرىا نحـو مواجـية غيـر مـتـكافـئة ،فـي ظـروف غـير
مـواتـية ،وألن السـمطة الفمسطينية لـم تـغادر عادتيا في إطالق التصريحات المنددة بالعدوان ،والمطالبة بـ
«تدخل دولي لوقف أعمال القتل» ،وألن رد الفعل العربي والدولي عمى العدوان تطابق تماماً مع التقدير
اإلسرائيمي ،واكـتفى باجـتـرار عـبارات األسف واالستنكار الممجوجة ،فالمرجح أن تسعى إسرائيل إلى وضع
قطاع غزة تحت ما يمكن تسميتو المراقبة أو «الوصاية األمنية عن بعد» ،واسـتـكمال تبديد ما تبقّى من
الحقوق الفمسطينية في الوقت العربي واإلقميمي والدولي الضائع ،ال سـيـما في مدينة القدس وجوارىا المذين
تستكمل فييا عمميات التيويد عمى وقع المخاطر التي تتيدد المسجد األقصى ،فيما يواصل الفمسطينيون
عمميات التدمير الذاتي تحت ظالل البحث عن عناوين جديدة الستمرار االنقسام ...ويواصل العرب
حولتيا النار اإلسرائيمية
والمسممون وبقية العالم مضغ الكالم عمى ضرورة العودة إلى طاولة التفاوض التي ّ
إلى مجرد رماد.
الحياة ،لندن0080/3/88 ،
 .45معادلة صاروخية جديدة

د .عبد الستار قاسم
فرضت المواجية األخيرة بين المقاومة الفمسطينية في غزة واسرائيل معادلة صاروخية جديدة تؤثر بشكل
واضح عمى أي مخطط فمسطيني لتحقيق الردع أو الرعب المتبادل .استطاعت "إسرائيل" أن تسقط عددا ال
بأس بو من صواريخ المقاومة الفمسطينية ،وقممت بذلك من حجم الخسائر التي كان يمكن أن تمنى بيا.
كان من الواضح أن المقاومة الفمسطينية قد حققت تقدما في تقنية الصواريخ ،واستطاعت أن ترفع من
مستوى كفاءة الصاروخ ومن مداه بعض الشيء ،وبدا الصاروخ الفمسطيني عمى شاشات التمفاز متوازنا
وخاليا من المسار المتعدد االعوجاجات .وىذا يشير إلى أن فصائل المقاومة الفمسطينية تبذل جيودا من
أجل التطوير والتحسين عمى ما ىو متوفر من أسمحة ،وأنيا استطاعت أن تأتي ببعض األسمحة من
الخارج ،وأن ترفع من مستواىا العممي والتقني .كما أن المقاومة قد أظيرت بعض األسمحة الجديدة ذات
الكثافة النارية .لكننا لم نر صواريخ ذات تيديد استراتيجي لـ"إسرائيل" ،وربما من الحكمة أال تعرض المقاومة
أيا منيا إن وجدت وذلك الدخارىا أليام مواجية أشد وأشمل.
استطاعت المقاومة أن تؤثر عمى الوضع الداخمي اإلسرائيمي وذلك بدفع نحو مميون شخص إلى المالجئ،
لكن من الميم أن ندرك أن المالجئ في "إسرائيل" عبارة عن جزء من استراتيجيتيا في تخفيف المعاناة
الشعبية التي تؤثر عمى المخطط العسكري والقادة الميدانيين .المعنى أن "إسرائيل" تدعو سكانيا إلى النزول
إلى المالجئ بمجرد أن شعرت باحتمال إطالق قذائف من الجانب العربي ،وبالتالي ال نستطيع أن نأخذ ىذا
مؤش ار في التوازن االستراتيجي.
الميم اآلن ىو أن القبة الحديدية الصاروخية اإلسرائيمية تحقق نجاحا عمى حساب صواريخ المقاومة
الفمسطينية ،وبالتالي من الممكن أن تحقق نجاحا ضد صواريخ حزب اهلل وايران ،وأي صواريخ أخرى يمكن
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أن تنطمق نحوىا .ىذا تطور ميم جدا يجب عمى المعنيين في التخطيط العسكري واالستراتيجي أخذه بعين
االعتبار .أي من الضروري البحث في ىذا التطور التقني اإلسرائيمي-األمريكي ،واألسس العممية التي يستند
إلييا من أجل الوصول إلى مواجيتو .من المفروض اآلن عمى كل األطراف العربية واإلسالمية المعنية بيذا
التطور أن تبحث في وسائل إبطال مفعول القبة الحديدية مثل السيطرة عمييا إليكترونيا أو تضميميا أو
تطوير صواريخ مزدوجة ،أو صواريخ ال تكتشفيا مجسات القبة ،الخ.
المركز الفمسطيني لإلعالم0080/3/87 ،
 .26كاريكاتير:

الدستور ،عمان0280/3/88 ،

التاريخ :األحد 0280/3/88

العدد0222 :

ص 32

