
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    

  
    

  
  

  
  

    
  

  
  
  
  

  السلطة تؤكد إدانة ورفض العنف ..على خلفية حادث مستوطنة ايتمار
  تجاوزنا المصالحات الجزئية لتغيير شامل مرتقب في الواقع الفلسطيني: أسامة حمدان

  " ايتمار"اء مئات الوحدات االستيطانية في الضفة ردا على عملية  تقرر بننتتنياهوحكومة 
  عملية ايتمارعقب  المستوطنون يشنون سلسلة من الهجمات المسلحة على عدة قرى بالضفة

  ليبيامقتل عائلة فلسطينية بالكامل في قصف لمنازلهم في : مختار اهالي يبنا
 ونزع شرعيتها حملة إسرائيلية لحل االونروا: االندبندنت

نتنياهو يتوعد برّد قاس بعد
وليبرمان يقدم .. ايتمارعملية 
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***  

  
  رمان يقدم شكوى لألمم المتحدةوليب.. ايتمارعملية نتنياهو يتوعد برّد قاس بعد  .١

هددت اسرائيل برد قاس بعد مقتل خمسة مسوطنين اسرائيليين في مستوطنة :  محمد هواش-رام اهللا 
ايتامار قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة طعنا بالسكاكين، في هجوم استنكرته السلطة 

ئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إدانته داعية الر" عمل إرهابي"الفلسطينية، ووصفته واشنطن بأنه 
  ".بشكل ال يقبل اللبس واحالة مرتكبيه على المحاكمة"

قضوا في منزلهم بمستوطنة " اب وام واوالدهما القصر: ان القتلى هم ابناء عائلة واحدة"وقالت اسرائيل 
 االولية التي تجريها التحقيقات"على موقعها االلكتروني ان " يديعوت احرونوت"وأوردت صحيفة . ايتامار

االستخبارات اإلسرائيلية افادت أن متسللين قفزا من فوق السياج األمني لمستوطنة إيتامار نحو الساعة 
العاشرة مساء الجمعة، واشار نظام االنذار الى اقتراب اشخاص من السياج لكن صوت صفارة اإلنذار لم 

ابلغت عن الحادث لدى عودتها الى منزلها الساعة )  سنة١٢(فتاة من العائلة نفسها "واضافت ان ". ينطلق
  ". حيث اخذت اثنين من اشقائها الناجين وتوجهت الى الجيران لطلب النجدة١٢:٣٠
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عملية بحث وتفتيش عن " الشاباك"وفورا جردت قوات كبيرة من الجيش االسرائيلي وجهاز االمن العام 
يبة من المستوطنة، وفرضت منع التجول على هذه القرى منفذ او منفذي العملية في القرى الفلسطينية القر
  . بينما أوعز الى سكان ايتامار بمالزمة منازلهم

يد اسرائيل ستطال "وصرح قائد المنطقة الوسطى في الجيش االسرائيلي الميجر جنرال آفي مزراحي بأن 
  ". ة بريئة في جنح الظالمجبناء قتلوا عائل"ووصف منفذي العملية بأنهم ". القتلة وستصفي الحساب معهم

ووصل رئيس هيئة االركان االسرائيلي الميجر الجنرال بني غانتس الى مكان الحادث وأطلعه الضباط 
وشوهدت طائرات هيلكوبتر اسرائيلية تحلق . على تفاصيل العملية وعلى اعمال التفتيش بحثا عن منفذين

  . في المنطقة للمساعدة في عمليات البحث والتفتيش
الجيش"ونقلت اذاعة . لت مصادر امنية اسرائيلية الرئيس الفلسطيني محمود عباس مسؤولية العمليةوحم "

افشال عباس المتعمد لكل محاوالت احياء المفاوضات اوجدت اجواء مناسبة "عن تلك المصادر ان 
ديثه المتواصل عن عدم الجدية والخداع عند ح"ومتوترة لتنفيذ تلك العمليات، متهمة الرئيس الفلسطيني بـ

ان االجهزة االمنية للسلطة الفلسطينية باتت تتردد اخيراً في انجاز "واضافت ". رفضه للعمليات العسكرية
عمليات تنسيق امني كاملة مع الجانب االسرائيلي وعلى ما يبدو لديها تعليمات من المستوى السياسي 

ما يشكل خطرا على امن المستوطنات في بربط عملية التنسيق بتقدم المفاوضات ووقف االستيطان م
التطورات واالحداث في الدول العربية زادت من دوافع عناصر فلسطينية لتنفيذ "واعتبرت ان ". الضفة

خوفها من تطور مماثل على جبهة غزة الهادئة حيث تواصل "، معربة عن "عمليات ضد اسرائيل
  ".الفصائل التخطيط لهجمات ومحاوالت خطف جنود

  ونتنياه
إسرائيل لن تمر مرور الكرام على االعتداء "وصرح رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن 

إسرائيل ستعمل بحزم من أجل الحفاظ على حياة "وأضاف ان ". معاقبة مرتكبيه"، متوعدا بـ"االرهابي
جل القاء القبض على تقديم المساعدة السرائيل من أ"وطالب السلطة الفلسطينية ورئيسها بـ". مواطنيها

  ". القتلة
وأجرى نتنياهو مشاورات مع المسؤولين الكبار في الدوائر االمنية واالستخبارية بغية تقويم الوضع 

االستيطان اليهودي في " االرهاب لن يملي خريطة"وأكد في كلمة الى االمة، ان . ودرس سبل الرد
  .الضفة
  باراك

اجراء كل ما هو "اراك تعليماته الى الجهات االمنية المختصة بـوأصدر وزير الدفاع االسرائيلي ايهود ب
واوعز الى رئيس االركان والضباط الكبار ". ضروري من اجل القاء القبض على منفذي العملية

  ". والمسؤولين االمنيين الستخالص العبر الالزمة للحيلولة دون تكرار مثل هذه االعتداءات في المستقبل
، كما دعا رؤساء المستوطنين إلى التحلي بضبط النفس "ادانة الهجوم بحزم"طينية الى ودعا القيادة الفلس

  ". والمسؤولية
  ليبرمان

واصدر وزير الخارجية االسرائيلي افيغدور ليبرمان تعليماته الى البعثة االسرائيلية في االمم المتحدة 
ان : "رئيس الدوري لمجلس االمن، قائاللتقدم شكوى شديدة اللهجة الى االمين العام للمنظمة الدولية وال

حقيقة عدم اصدار السلطة الفلسطينية اي بيان مستنكر لعملية القتل يدل على طابعها الحقيقي لمن ينبغي 
اسرائيل تتوقع صدور بيانات مستنكرة شديدة "واضاف ان ". ان يكون شريك اسرائيل في عملية التفاوض

لتي تستعجل كل مرة في ادانة اسرائيل بداعي انتهاكها لحقوق اللهجة في جميع الدول الديموقراطية ا
  ". االنسان
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الرد االسرائيلي يجب اال يقتصر على النشاط العسكري " وقال النائب الليكودي كرمل شامة كوهين ان
ان "ورأى النائب الليكودي داني دانون ". ايضا) الضفة( وانما على مواصلة البناء في يهودا والسامرة 

 االسترخاء التي يتبعها وزير الدفاع ايهود باراك والمتمثلة بازالة الحواجز كان ثمنها حياة اطفال سياسة
  ". يهود والقضاء على عائلة ليلة السبت

  ١٣/٣/٢٠١١النهار، بيروت، 
  
  تؤكد إدانة ورفض العنف  السلطة..ايتمارمستوطنة على خلفية حادث  .٢

 محمود عباس رفضه وإدانته لكافة أعمال العنف الموجهة ضـد           أكد الرئيس ": وفا "-رام اهللا ، بيت جاال      
العنف لـن   "كما أكد الرئيس أن      .'ايتامار'المدنيين مهما كان مصدرها وأسبابها، وذلك على خلفية حادث          

  ".يولد سوى العنف، وأن المطلوب هو اإلسراع بإيجاد حل عادل وشامل للصراع
ال ينبغي أن يكون هناك شك بشأن موقفنا فيمـا          "وزراء إنه   من جانبه، قال الدكتور سالم فياض رئيس ال       

وتابع أثناء حفل وضع حجر األساس لمبنى تابع        ". يتعلق بالعنف، فنحن نرفضه بشكل قاطع ولطالما أدناه       
نعم أقول هذا على خلفية ما حصل ليلة أمس في مستوطنة ايتامار، والذي ذهب              'لبلدية بيت جاال، أمس ،      

ن واألب واألم، بالضبط كما قلناه مراراً إزاء العنف ضد شعبنا، نحن نرفض هذا              ضحيته رضيعة وطفال  
وأضاف رئيس الوزراء أن العنف ال يبرر العنف، ونرفـضه أيـاً كانـت األسـباب أو                 . 'العنف وندينه 

  .المنفذون أو األهداف أو الضحايا
 ١٣/٣/٢٠١١، األيام، رام اهللا

  
   تحذر االحتالل من تصدير أزماته الداخليةحكومة غزة ..ايتمارمستوطنة عقب عملية  .٣

حذرت حكومة غزة االحتالل اإلسرائيلي من تصدير أزماته الداخلية على حساب الشعب الفلسطيني : غزة
  .حسبما قال طاهر النونو المتحدث باسمها .وقطاع غزة أو في االبتزاز السياسي المرفوض

سرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني ومحاولة الزج وإقحام تتابع عن كثب التصعيد اإل"واكدت حكومة غزة أنها 
قطاع غزة في حادث القتل الذي جرى في مستوطنة ايتمار في محاولة لتبرير عمل عدواني ضد 

في الوقت الذي نفت فيه المقاومة الفلسطينية وحركة حماس عالقتها بعملية ايتمار "وأضافت  ".القطاع
  ". وراء الحادثفإننا ال نستبعد أن تكون خلفية جنائية

  ١٣/٣/٢٠١١، اإلخباريةوكالة سما 
  
  "الكاريبي"تحركاتنا في أوروبا مستمرة ونركز اآلن على اعتراف دول :وزير الخارجية الفلسطيني .٤

اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن رفع مستوى التمثيل الفلسطيني : علي الصالح-  لندن
حصانة الدبلوماسية أم ال، يشكل تطورا نوعيا بالمقارنة باألوضاع التي في أوروبا، سواء كان مقرونا بال

  .كانت سائدة سابقا
عن اإلعالن البريطاني األسبوع الماضي عن رفع » الشرق األوسط«وقال المالكي الذي كان يتحدث لـ

ال أن هناك دو«وأضاف . مستوى التمثيل من مفوضية عامة إلى بعثة فلسطين، دون حصانة دبلوماسية
فرنسا (، بينما دول أخرى ترفع مستوى التمثيل دون تحفظ مثل )مثل بريطانيا(تضع محاذير معينة 

  .»)والنرويج وإسبانيا والبرتغال واليونان والدنمارك وغيرها
إن هناك «وحول الدول األوروبية األخرى التي لم تحذ بعد حذو فرنسا وبريطانيا وغيرهما، قال المالكي 

فإيطاليا على . رى في انتظار فرصة لكي تعلن رفع مستوى التمثيل الفلسطيني لديهادوال أوروبية أخ
 اإليطالية المشتركة الذي تأجل بسبب جلسة - سبيل المثال ال الحصر، تنتظر اجتماع اللجنة الفلسطينية 

دم وفي السويد ولع. للبرلمان لمحاسبة رئيس الوزراء سلفيو بيرلسكوني، من أجل رفع مستوى التمثيل
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وجود رئيس بعثة في استوكهولم رشحنا شخصا لهذا المنصب، وسيجرى رفع مستوى التمثيل حال 
  .»وصوله، وسيقدم أوراق اعتماده إلى الملك أسوة بإسبانيا وفرنسا وغيرهما

إن هناك حراكا دبلوماسيا في أوروبا ولكننا بدأنا نأخذ الحيطة والحذر في تحركاتنا لسببين، «وتابع القول 
ما أن الخارجية اإلسرائيلية، بعثت برسالة إلى الدولة الغربية تحذر من اتخاذ إجراءات فلسطينية أوله

أحادية الجانب، لما لها من مردود عكسي على نحو يتناقض مع اتفاقيات أوسلو، وأصبح األوروبيون 
تحمل نفس والسبب الثاني هو إرسال رسالة ثانية إلى دول أميركا الالتينية . حذرين في خطواتهم

  .»هذا التطور دفعنا إلى اتخاذ مزيد من الحذر والتريث في تحركاتنا وخطواتنا«وأضاف أن . »المضمون
إن اتصاالت جرت وتجرى مع ألمانيا «وحول الموقف األلماني من رفع مستوى التمثيل قال المالكي 

عقدنا في العام « أضاف القول وفي هذه المناسبة. »حول هذه القضية، وتلقينا وعودا بمناقشة هذه المسألة
ويبدو أن األلمان يبحثون .. الماضي اجتماعا للجنة الوزارية المشتركة، ونخطط اآلن لعقد االجتماع الثاني

  .»عن فرصة لإلقدام على مثل هذه الخطوة
خر وال يعتقد المالكي أن موجة االعترافات بالدولة الفلسطينية، التي اجتاحت دول أميركا الالتينية أوا

في أميركا الالتينية لم تبق سوى دولة كولومبيا التي لم «وقال . العام الماضي ومطلع الحالي، قد توقفت
وها . ونشاطاتنا متواصلة من أجل الحصول على االعتراف. تعترف بالدولة الفلسطينية وتفتح سفارة بها

.  عضوا٣٤ذين يصل عددهم إلى نحن نحرك الجاليتين العربية والفلسطينية، ال سيما أعضاء البرلمان ال
وأذكر في هذا السياق أن رئيسة البرلمان السابقة من أصول عربية، وهي تعمل وتنسق معنا في هذا 

وبالتالي ستكون هناك مساءلة لوزيرة الخارجية الكولومبية ماريا أنجيال هولغين، عن أسباب . القضية
وأتوقع حراكا في . ية بلدان أميركا الالتينيةعدم االعتراف بدولة فلسطين حتى هذه اللحظة أسوة ببق

البرلمان الكولومبي مدعوما بمنظمات المجتمع المدني واألحزاب المختلفة والجاليتين الفلسطينية 
نحن نعرف صعوبة الوضع في كولومبيا جراء العالقات، ال سيما األمنية «واستطرد قائال . »والعربية

طبعا هذا يجب أال . د التسلح والتدريب، التي تربطها بإسرائيلواالستخباراتية والعسكرية، وعلى صعي
  .»يردعنا عن مواصلة الجهود لتحقيق هدف االعتراف بالدولة الفلسطينية قريبا

رغم اعترافنا بأن كولومبيا العب كبير في دول عدم االنحياز، فإننا نركز في الوقت الحاضر «وقال إنه 
ة قصيرة سنبعث وفودا إلى هذه الدول وكذلك إلى دول ذات نفوذ وخالل فتر. على دول البحر الكاريبي

  .»في الكاريبي لمساعدتنا في دفعها نحو االعتراف بالدولة الفلسطينية
هناك تعتيما كبيرا من قبل رئيس الوزراء المكلف سالم فياض، «أما بالنسبة للتغيير الحكومي فقال إن 

وقد أبلغنا من قبل األمانة العامة لمجلس . كمل المشاوراتولكنني أعتقد أنه است. على جهوده ومشاوراته
 ٤، وسيكون هذا أول اجتماع منذ )بعد غد(الوزراء بجلسة ستعقد في موعدها المعتاد يوم الثالثاء المقبل 

  .»أسابيع
قبل أربعة أسابيع وكلف على الفور ) أبو مازن(يذكر أن فياض تقدم باستقالته للرئيس محمود عباس 

  .كومة جديدة، وقد منح أسبوعين آخرين بعد األسبوعين األولين لتشكيل الحكومةبتشكيل ح
  ١٣/٣/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 

  
  إيران وراء إثارة الفتن في المنطقة وننحاز إلى موقف القيادة السعودية :الهباش .٥

نية الدكتور محمود اتهم وزير األوقاف والشؤون الدينية في السلطة الوطنية الفلسطي: فهيم الحامد - جدة 
الهباش، إيران بأنها وراء الحملة التحريضية وإثارة الفتن والقالقل في المنطقة العربية وبعض الدول 

أن التدخل اإليراني السافر في الشؤون الداخلية العربية، أمر » عكاظ«وأفاد في حديث لـ . الخليجية
وذهب إلى تأكيد . رة أي نعرات طائفية مقيتةمرفوض وال يتماشى مع تعاليم الدين الحنيف، مستهجنا إثا

  .رفض السلطة للتدخالت اإلقليمية والدولية في الشؤون العربية والخليجية 
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وأضاف أن السلطة الفلسطينية تؤيد كل ما ورد في بيان وزارة الداخلية السعودية، وتصريحات صاحب 
منع المظاهرات واالحتجاجات، وعدم السمو الملكي األمير سعود الفيصل وزير الخارجية، التي أكدت 

  . السماح ألي تدخالت خارجية في الشأن السعودي الداخلي
يجب على كل مسلم أن يتجنب التجاذبات السياسية والقالقل والفتن وإثارة النعرات «: وتابع قائال
  .، الفتا إلى أن المساس بأمن المملكة هو مساس باألمن العربي االستراتيجي»الطائفية
ف الوزير الفلسطيني أنه من المعيب أن تزج بعض الجهات اإليرانية نفسها في دائرة المماحكات وأضا

والخالفات السياسية، موضحا أن السلطة ضد هذه المنهجية التي تعمل من خاللها إثارة الفوضى والفتن 
قاطعات السياسية، وشدد على ضرورة عدم إقحام النعرات الدينية في دائرة الت. لتحقيق غاياتها السياسية

وأعلى من الدور . خصوصا تلك ذات المردود السلبي على المسلمين وعلى استقرار أي بلد إسالمي
الفاعل للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز في دعم األمن واالستقرار في 

  . العالميالمنطقة، وتعزيز العمل العربي المشترك وإرساء قواعد السالم
إن الجهود التي تبذلها المملكة في هذا اإلطار يشهد لها الجميع، خاصة على صعيد تقديم : واسترسل قائال

وخلص إلى أن دعم خادم الحرمين للقضية . الخدمات للحجاج وتوفير األمن والراحة والسالمة لهم
اناة الشعب الفلسطيني الذي الفلسطينية في المحافل الدولية ساهم في تعزيز موقف السلطة، وشرح مع

  .يرزح تحت نير االحتالل اإلسرائيلي
  ١٣/٣/٢٠١١عكاظ، جدة، 

  
  " قرصنة صهيونية"اختطاف المهندس أبو سيسي : الحكومة في غزة .٦

باختطاف " موساد"وصفت وزارة الداخلية الفلسطينية قيام جهاز المخابرات الصهيوني الخارجي : غزة
يسي في أوكرانيا ونقله إلى سجن عسقالن في الكيان الصهيوني، بـ المهندس الفلسطيني ضرار أبو س

  . ، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة العمل على إعادة أبو سيسي سالماً إلى غزة"القرصنة"
وحملت الوزارة، في بيان لها، السلطات األوكرانية المسؤولية عن اختفاء أبو سيسي، وحملت االحتالل 

وطالبت المجتمع الدولي بوقف جرائم االحتالل الصهيوني التي يرتكبها  . ياتهالمسؤولية الكاملة عن ح
  . ليل نهار بحق الفلسطينيين، نتيجة الصمت المتواصل على جرائمه

  ١٢/٣/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
  واعتداءات المستوطنين خلقت حالة من القهر" عمل فردي"عملية ايتمار : محافظ نابلس .٧

اليهودية القريبة من " ايتمار"محافظ نابلس العميد جبرين البكري إن ما حدث في مستوطنة قال : نابلس
من غير المقبول الرد عليه بسياسة العقاب "، مشيراً إلى أنه "عمل فردي"نابلس بشمال الضفة الغربية هو 

  ".الجماعي، كما هو حاصل حاليا من قبل الجيش اإلسرائيلي
دعونا وندعوا إلى عدم توتير : "نسخة عنه" قدس برس"توب وصل وأضاف المحافظ، في بيان مك

، مشيراً إلى أن قيام المستوطنين بسلسلة "األجواء، وعدم جر المنطقة مرة أخرى إلى مربع العنف األول
اعتداءات وهجمات على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، كما حصل مؤخرا في قصرة وحوارة 

  .، على حد تعبيره"ق حالة من القهر واالحتقان لدى الناسخل"وعراق بورين وبورين، 
، كما "معالجة الموقف بحكمة، لكي ال تُجْر المنطقة إلى مزيد من العنف"وأضاف البكري بأن المطلوب 

  .قال
  ١٢/٣/٢٠١١قدس برس، 
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  تجدد رفض السالم المرحليرام اهللا حكومة  .٨
غسان الخطيب أمس رفض االقتراحات اإلسرائيلية جدد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية : االتحاد

  . إلبرام اتفاق سالم مرحلي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
إن الوقت متأخر على المقترحات المتعلقة بالمناورة “وقال الخطيب في تصريح صحفي في رام اهللا 

ضي الفلسطينية بخطوة السياسية والمطلوب من إسرائيل التفكير جدياً في ضرورة إنهاء احتالل األرا
أولى، هي وقف توسيع المستوطنات غير القانونية، باعتبار أن تكريس االحتالل عن طريق االستيطان 

  . ”هو الشاذ عن منطق عملية السالم وتحديداً حل الدولتين وكذلك الشرعية الدولية
لي على األرض، والمؤشر فلسطينياً، نحكم على المواقف اإلسرائيلية بناء على السلوك اإلسرائي“وأضاف 

الرئيسي ألي تطور إيجابي في إسرائيل هو من خالل مراقبة ومتابعة السياسة االستيطانية في األراضي 
إذا لم تتوقف سياسة توسيع المستوطنات، فلن يأخذ الفلسطينيون والمجتع “وتابع القول . ”الفلسطينية

  .”أو غيره) بنيامين نتنياهو(رائيلية الدولي على محمل الجد أي تصريحات لرئيس الحكومة اإلس
  ١٣/٣/٢٠١١االتحاد، ابو ظبي، 

  
   المقبل األربعاء يجتمع في رام اهللا  الفلسطينيلمجلس المركزيا .٩

 كمال زكارنة  اعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون انه وجه : الدستور–عمان 
لحضور الدورة العادية المقرر عقدها ) واعض( ١٣٠الدعوات ألعضاء المجلس المركزي الفلسطيني 

ان هذه " الدستور"وقال الزعنون لـ .  األربعاء المقبل في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام اهللا
الدورة مهمة النها تأتي في ظل التطورات االخيرة التي تشهدها المنطقة ويظهر ذلك من خالل جدول 

 اهمها استحقاق شهر ايلول المقبل والجهود الالزمة العالن الدولة االعمال الذي يتضمن عددا من االبنود
 واستعراض ١٩٦٧الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على جميع االراضي المحتلة عام 

االوضاع السياسية والتطورات الجارية في المنطقة ومناقشة موضوع االنتخابات الرئاسية والتشريعية 
جنة التحضيرية النتخابات المجلس الوطني الفلسطيني ومناقشة موضوع المصالحة القادمة وتفعيل الل

    . وتحقيق الوحدة الوطنية اضافة الى اية امور اخرى يقترحها االعضاء للمناقشة والبحث
  ١٣/٣/٢٠١١الدستور، عمان، 

  
  تجاوزنا المصالحات الجزئية لتغيير شامل مرتقب في الواقع الفلسطيني : أسامة حمدان .١٠

 حمدان عضو المكتب السياسي لحركة حماس ان الثورات العربية تعكس فشل أسامةأكد  :طه حسين
مؤكدا في تصريحات لـ . مشروع التسوية مع اسرائيل الذي تبناه سنين طويلة النظام الرسمي العربي

از مشروع الشرق ان هذا الفشل سيكون له آثاره االيجابية على الفلسطينيين الذين اصبحوا معنيين بإنج
وطني فلسطيني يتجاوز حدود الحديث عن مصالحات جزئية إلى تغيير جذري وشامل في الواقع 

  .الفلسطيني
وحول تأثير ما يجري في الشارع العربي على التطورات الفلسطينية وعالقة حماس بهذه التطورات قال 

الظلم ومحاولة النهوض من ان ما يجري اجماال هو عملية تغيير شاملة وان احد وجوهها هو رفض حالة 
جديد نتيجة انهيارات المشاريع الداخلية في التنمية واالقتصاد لكن وجها آخر لها يتعلق بفشل المشروع 

  .السياسي العربي الرسمي وهو مشروع التسوية مع اسرائيل
الثورات لكني اعتقد ان هذه " وقال ان سياستنا هي احترام ارادة الشعوب وعدم التدخل في شؤون الدول 

اعطت الشعوب الحق الكامل في ان تقرر ما تريد وان شعوب هذه االمة وضميرها الجمعي ضمير حي 
وقرارها يسير في االتجاه الصحيح وان ال قلق على فلسطين في ظل ما يجري بل ويمكننا التاكيد بأن 

هم تغيير هو ان البيئة قضية فلسطين ستأخذ وضعها الطبيعي اذا ما اكتمل هذا التغيير في المنطقة وان ا
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المحيطة باسرائيل تتغير وان االسرائيليين يجب عليهم ان يقرأوا هذا مليا وان قدرة اسرائيل في ممارسة 
سلطة الردع في المنطقة تتراجع وتتراجع قدرة اسرائيل على ايقاع االذى والدمار في محيطها وان قدرة 

  .اسرائيل على تحقيق انجازات قد انتهت
ر ما يجري على عالقة حركة حماس باالنظمة العربية في ضوء ما شابها من توتر قال وحول تأثي

حمدان ان حركة حماس حافظت على عالقاتها مع االنظمة ومع الشعوب وكانت تدرك دائما ان القضية 
الفلسطينية هي قضية االمة بأسرها ولذلك لم تدخل في محاور او صراعات داخلية وحافظت على ان 

  . الجميع منصبا من اجل القضية الفلسطينيةيكون جهد
أيا كان التطور في الواقع العربي طالما انه يذهب باتجاه ارادة الشعوب والتحرر من االستبداد : " وقال

والطغيان الخارجي سيكون هذا ايجابيا تجاه القضية الفلسطينية السيما وان االمة ماتزال تعتبر قضية 
قضاياها من منظور اتفاقيات سايكس بيكو التي قطعت االمة بعد ان كانت فلسطين قضيتها وال تنظر إلى 

  ".امة واحدة
فتح " وحول رجع الصدى فيما يخص الثورات العربية وتداعياته على قطبي الفصائل الفلسطينية 

ال شك سيكون له تداعياته على الوضع الفلسطيني لكني اظن ان هذه التداعيات : قال حمدان" وحماس
كبر من الحديث عن مصالحة فيها محاصصة واننا سنذهب الى اتجاه آخر وهو استعادة ستكون ا

المشروع الوطني الفلسطيني القائم على التحرير والعودة وأداته الرئيسية هي المقاومة ووحدة الشعب 
  .الفلسطيني على قاعدة هذا المشروع

قد ان هذه الورقة شابها الكثير من أعت: وحول مصير الورقة المصرية بما لها وما عليها قال حمدان
الخلل وحاولنا ان نوجد مجموعة من المقاربات لم تنجح نتيجة التعنت في الجانب اآلخر وبعبارة ادق 
نتيجة صدى الصوت االسرائيلي واالمريكي في الجانب اآلخر واليوم نحن معنيون بانجاز مشروع وطني 

 بل يتحدث عن تغيير جذري وشامل في الواقع فلسطيني يتجاوز حدود الحديث عن مصالحات جزئية
  .الفلسطيني

أعتقد انه من السابق ألوانه الحديث عن عالقة مع مصر : وحول عالقة حماس بمصر الجديدة قال حمدان
الجديدة وماتزال االتصاالت قائمة لكننا في مرحلة من التريث حتى اكتمال المشهد المصري بصورته 

  .النهائية
 لحماس تصور لفتح حوار مع الخارجية المصرية ووزيرها الجديد نبيل العربي قال وبشأن ما اذا كان

نحن معنيون بأن يكون ليس هناك فقط حوار وانما عالقة مباشرة مع الحكومة المصرية الجديدة : حمدان
وان مصر لها دور اساسي على مستوى المنطقة وعلى مستوى الصراع العربي االسرائيلي وعلى 

ة الفلسطينية وان هذا الدور كلما كان في افضل حاالته كلما كانت قضايا االمة والقضية مستوى القضي
الفلسطينية بخير واننا معنيون بهذا الحوار ولمسنا مناخا ايجابيا نامل ان يكتمل بالوصول الى نتائج فعلية 

  ".قريبا 
ت قبل قليل ولذلك علينا الحكومة شكل: وحول وجود اتصاالت مع الحكومة الجديدة في مصر قال حمدان

ان نتريث قليال ونحن معنيون ان نتعامل مع مصر كدولة وكيان وموقع مصر الطبيعي الى جانب القضية 
  ".والشعب الفلسطيني

ان استعادة الشعوب : وتعليقا على وجود القضية الفلسطينية في شعارات الثورات العربية قال حمدان
 على القضية الفلسطينية الني اعتقد ان الهم الشعبي العربي ماتزال لزمام المبادرة سيعود بالخير الكثير

  ".قضيته هي قضية فلسطين رغم كل ماعاناه ويعانيه
: وبشأن تداعيات الثورة على المشهد الفلسطيني بعد غياب صائب عريقات وتبديل بعض الوزراء قال

وحول  . غير قابل للترميماعتقد ان فريق التسوية في فلسطين يحاول ان يرمم وضعه ولكن وضعه
استئناف اطالق الصواريخ قال ان هذا جزء من تكتيك االداء مع االحتالل هدفه ان يفهم الجميع 
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واالسرائيلي في المقدمة ان المقاومة مستمرة وانها خيار الشعب الفلسطيني وان التغييرات التي تجري لن 
  . إلى االمامتدفعنا إلى الوراء بل ستدفع قدما بالقضية الفلسطينية

وتعليقا على المستندات التي تسربت من امن الدولة في مصر وتتعلق بمحضر اجتماع لمجلس شورى 
هناك جانب : حماس في الضفة وقطاع غزة وناقش خطة العمل في العشرين سنة القادمة قال حمدان

لثقة بحركة ايجابي في هذا وهو ان حركة حماس تفكر طوال عقدين وتخطط استراتيجيا بما يعزز ا
حماس وادائها وان هذا االداء ينطلق من رؤية استراتيجية وليس من بعد الفعل ورد الفعل، ومن الجيد ان 
نكون محل اهتمام وال اريد ان اعلق على جهاز الشعب المصري اعلن تفكيكه وهي صفحة طويت وان 

ة والمقاومة وليس عينا االصل ان يكون جهاز امن مصر هو جهاز لحماية الشعب والقضية الفلسطيني
  .تتجسس عليها ولسنا في موقع التشفي او الثأر للذات

وحول ما تردد عن تدخل عناصر من حماس في ثورة الشعب المصري قال حمدان ان القول بان الشعب 
المصري بحاجة الى مساعدة يعد اهانة للشعب المصري والذي اطلق انتفاضته وثورته من داخله وحقق 

 ان نحترمه وال يساء اليه او يهان واننا امة واحدة وما يحدث من خير في مكان ينعكس انجازات ويحب
  .على االمة بأسرها

وأكد حمدان أن األمة العربية بعد الثورات التي تشهدها في أكثر من قطر عربي تتجه نحو الوحدة بغض 
لوحدة ستنعكس ايجابيا على النظر عن الشكل الذي ستنشئ فيه هذه الوحدة مؤكدا ان أية خطوة باتجاه ا

القضية الفلسطينية الن قضية فلسطين ليست قضية الشعب الفلسطيني وحده بل هي قضية الشعوب 
  .العربية واإلسالمية

وقال ان حركة حماس تجد نفسها في صلب وأساس مطلب الشعب الفلسطيني المنادي بإنهاء االنقسام وان 
الشعب الفلسطيني والشعوب العربية سترى تحقيق هذا هناك إجراءات تتخذ بهذا الصدد مضيفا ان 

  .المطلب قريبا
نحن في مرحلة التشاور مع الفصائل الفلسطينية " ورفض حمدان الكشف عن طبيعة هذه اإلجراءات قائال 

  .والقوى والشخصيات الفلسطينية المستقلة ونحن نريد ان ننجز التصور ونبلور األفكار ونقدمها لشعبنا
ركة حماس النظام الجديد في مصر إلنهاء الحصار عن غزة وفتح معبر رفح قال حمدان وحول دعوة ح

ان هناك اتصاالت مع الجانب المصري في هذا الصدد ولكننا قررنا أال نتحدث عنها حاليا ونحن ال 
نستعجل األمور ولكن ما يرضينا ان يفتح معبر رفح باالتجاهين لحركة الناس والبضائع وان تتحرر غزة 

  .ن الحاجة الى المعابر مع الكيان الصهيونيم
وشدد حمدان على ان النصر الحقيقي بالنسبة للشعب الفلسطيني يتمثل في زوال االحتالل اإلسرائيلي وان 
يحرر الشعب الفلسطيني، ويعود إلى وطنه قائال ان العقبات التي تقف في طريق الشعب الفلسطيني والتي 

شعب الفلسطيني أن يتجاوزها لكن النصر الحقيقي هو االنتصار على تحول دون تحقيق ذلك بمقدور ال
  .االحتالل

  ١٣/٣/٢٠١١الشرق، الدوحة، 
  
   أي صلة لحركته بها  وينفيجنائية" ايتمار"الرشق ال يستبعد أن تكون خلفيات عملية  .١١

نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق أن يكون لحركته أي صلة بعملية : دمشق
وطنة ايتمار قرب نابلس، مؤكدا أن حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية ليس من سياستهم مست

ولم يستبعد الرشق أن يكون من نفذ العملية مستوطنون آخرون على خلفيات جنائية،  . استهداف األطفال
  .وذلك كما حصل في حوادث سابقة هزت المجتمع الصهيوني

  ١٢/٣/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  ايتامار في مستوطنة  مستوطنينخمسةقتل تتبنى عملية " مجموعة عماد مغنية" .١٢
»  مجموعة الشهيد عماد مغنية- كتائب شهداء األقصى «أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم : رام اهللا

مسؤوليتها عن مقتل خمسة مسوطنين اسرائيليين في مستوطنة ايتامار قرب مدينة نابلس مسؤوليتها عن 
تأتي في إطار الرد الطبيعي  « هذه العملية التي قالت في بيانها انبالضفة الغربية المحتلة طعنا بالسكاكين

لكن مسؤولين في حركة . »على مجازر ومذابح االحتالل بحق أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية
هاية إنتفاضة األقصى، حلت مع ن» الكتائب«، قالوا ان »كتائب شهداء االقصى«التي تتفرع عنها » فتح«

  .ولم تعد قائمة
ورجحت مصادر أمنية فلسطينية ان تكون العملية إما فردية أو نفذتها مجموعة تتلقى تعليمات من 

الذي اغتالته » حزب اهللا«الخارج، مشيرة الى ما يوحي به اسم المجموعة، وهو اسم القائد العسكري لـ 
في » كتائب األقصى«كان الممول الرئيس لـ » ب اهللاحز«اسرائيل قبل سنوات في سورية، علماً أن 

  .سنوات االنتفاضة
  ١٣/٣/٢٠١١الحياة، لندن، 

  
   ايتمار تشيدان بعملية"لجان المقاومة" و"الجهاد" .١٣

وألوية الناصر صالح الدين بالعملية التي اسفرت عن مقتل » الجهاد اإلسالمي«أشادت حركة : غزة
الجاثمة فوق أراضي الفلسطينيين قرب نابلس شمال الضفة » إيتمار«خمسة مستوطنين من مستوطنة 

تبارك العملية البطولية التي نفذتها «إنها » الجهاد«وقالت  الغربية، فيما اكتفت الفصائل األخرى بالصمت،
، »السواعد األبية التي نفذت هذه العملية الجهادية«وحيت في بيان . »المقاومة في مستوطنة ايتمار

دليل على حيوية الشعب الفلسطيني وقدرة مقاومته الباسلة على التأقلم مع الظروف المختلفة «معتبرة أنها 
هذه العملية حملت رسالة واضحة «ورأت أن . »وتجاوز كل الصعاب والدفاع عن شعبها وأرضها

مجاهديها األمنية مفادها أن التنسيق األمني سياسة عقيمة لن تعوق المقاومة و) الفلسطينية(ألجهزة السلطة 
  .»على األرض، وأن اإلصرار على تعزيز هذه السياسية يمثل استكماالً لدور االحتالل

، الذراع العسكرية للجان المقاومة في فلسطين »ألوية الناصر صالح الدين«وقال الناطق العسكري باسم 
لمجرم يعقوب التهديدات العنصرية لرئيس ما يسمى مجلس األمن القومي الصهيوني ا«إن » أبو عطايا«

عميدرور لن ترهب أبناء شعبنا الفلسطيني وفصائل المقاومة المجاهدة، بل تزيدها قوة وإصراراً على 
. »مواصلة خيار الجهاد والمقاومة حتى تحقيق أهدافها وتحرير كامل التراب الفلسطيني المغتصب

مين، لم تكن جديدة بالنسبة تهديدات المجرم عميدرور بإعادة احتالل قطاع غزة وقتل المقاو«وأضاف أن 
مثل هذه التهديدات اإلجرامية لن يفت من عضد المقاومة، وستكون غزة مقبرة للغزاة «، مؤكداً أن »الينا

  .»الغاصبين
  ١٣/٣/٢٠١١الحياة، لندن، 

  
   اغتيال مصور الجزيرة محاولة فاشلة إلخفاء الجرائم التي يتعرض لها الشعب الليبيتعّدحماس  .١٤

بعد تعرض فريق " علي حسن الجابر"ركة حماس اغتيال مصور قناة الجزيرة الفضائية أدانت ح: دمشق
محاولة يائسة "تابع للقناة لكمين مسلح من القوات التابعة للقذافي قرب مدينة بنغازي الليبية، وعدت ذلك 
وأضافت  ". الغتيال الحقيقة ومحاولة فاشلة إلخفاء الجرائم والمجازر التي يتعرض لها الشعب الليبي

إننا في حركة حماس ندين بشدة جريمة : "الحركة في تصريح صحفي صادر عن مصدر مسؤول
  نتقدم بالعزاء والمواساة (..) االعتداء المسلح الذي تعرض له فريق قناة الجزيرة بالقرب من بنغازي 
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يرة والصحافة قناة الجز"وأعربت الحركة عن تضامنها مع  ". لعائلة الفقيد الشهيد على حسن الجابر
  ".الحرة المدافعة عن القضايا العربية وحقوق اإلنسان

  ١٢/٣/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
  حكومتا غزة ورام اهللا تخدمان االنقسام: "الشعبية" .١٥

أكد جميل مجدالوي النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني وعضو المكتب : عبد القادر فارس -غزة 
ية، عجز التنظيمات الفلسطينية كافة على التأثير في حركتي فتح وحماس إلنهاء السياسي للجبهة الشعب

  .االنقسام، مبينا عدم رغبة الطرفين بالوصول إلى تفاهم ينهي حالة االنقسام والعودة إلى الوحدة الوطنية
وقال مجدالوي في لقاء مع محطة تلفزيون محلية في رام اهللا أمس، إن قيادتي فتح وحماس ليستا 
راغبتين وليستا مؤهلتين إذا رغبتا في إنهاء االنقسام، مشددا على أن القوى السياسية كافة عاجزة هي 
األخرى أن تشكيل الضغط الكافي على الحركتين وقيادتيهما وأن القوة الوطنية واإلسالمية على الساحة 

يالت الجديدة لحكومتي وحول التشك. خذلت كل الجماهير في تحركاتها وفرض قوتها إلنهاء هذه الحالة
غزة ورام اهللا، قال إن هذا ما هو إال انحراف عن اهتمامات الشعب، وما هو إال إشارة سلبية، مؤكدا 
على أن الذي يستحق لقب القيادة هو الذي يوجه الشعب نحو الحلقة المركزية التي تستجيب للمصالح 

قسام وليس تكريسه بتشكيل وزارات متعددة الوطنية واالجتماعية للشعب الفلسطيني وهي إنهاء هذا االن
  .من شأنها أن توسع من شريحة المستفيدين وتزيد من عبء هذا الشعب ومؤسساته اقتصاديا وماليا

  ١٣/٣/٢٠١١عكاظ، جدة، 
     

   تتهم السلطة بشن حملة اعتقاالت في صفوفها بنابلس"الشعبية" .١٦
جهزة األمنية الفلسطينية بشن حملة اعتقاالت في اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، األ:  يو بي آي

وقالت الجبهة في بيان لها، أمس، إن األجهزة األمنية . صفوف عناصرها في نابلس في الضفة الغربية 
بناء على طلب االحتالل تحت “الفلسطينية قامت بحملة اعتقاالت طالت عدداً من رفاقها في مدينة نابلس 

الوقف الفوري لهذه الحملة والمالحقات، “ـوطالبت الجبهة ب .” ي اللعينبند ما يسمى بالتنسيق األمن
، مشيرة إلى أنه يوجد عدد من أعضائها المعتقلين ”ووقف التنسيق األمني واإلفراج الفوري عن المعتقلين

في الوقت الذي يستمر فيه “وأشارت إلى أن هذه االعتقاالت تأتي . لدى األجهزة منذ أكثر من سنة 
  . ” ل الصهيوني بأعماله العدوانيه ضد شعبنا من قتل وحصار ومصادرة وتهويد للقدساالحتال

  ١٣/٣/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
  شنها االحتالل وأمن السلطة " حماس"حملة اعتقاالت واسعة في صفوف أنصار  .١٧

وف قالت حركة حماس إن قوات االحتالل اإلسرائيلي، شنت حملة اعتقاالت واسعة في صف: رام اهللا
". إيتمار"أنصارها في بلدة عورتا، عقب مقتل خمس مستوطنين في عملية للمقاومة في مستوطنة 

وأضافت أن من بين المعتقلين أسرى محررون، وآخرون كانوا اعتقلوا من جانب أجهزة األمن 
إلى أن أجهزة األمن التابعة للسلطة  "قدس برس"وأشارت الحركة في بيان لها تلقته  .الفلسطينية

   .الفلسطينية، اعتقلت هي األخرى ثالثة من أنصار الحركة في جنين وقلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة
أن جهاز األمن الوقائي التابع للسلطة في محافظة نابلس،أعاد استدعاء عدد من " حماس"وأوضحت 

 بقرارات من محكمة المعتقلين ممن تم الحكم عليهم سابقاً من قبل محاكم عسكرية، وتم اإلفراج عنهم
  . العدل العليا، ليتم تحويلهم إلى محاكم مدنية من جديد
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)   عاما٢٥وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت األجهزة األمنية الفلسطينية األسير المحرر محمد نسيم الشنطي 
 سنوات في سجون االحتالل، مشيرة إلى ٤من المدينة بعد لحظات من اإلفراج عنه، بعد قضاء أكثر من 

  .أنه تم اعتقاله على حاجز ترقوميا العسكري الصهيوني جنوب مدينة الخليل
من بلدة قباطية، وهو )   عاما٣٣(وفي محافظة جنين، اعتقل جهاز األمن الوقائي محمد خالد أبو زيد 

كما  . سنوات متواصلة٨ شهور، بعد أن أمضى ٨أسير محرر من سجون االحتالل، وقد أفرج عنه قبل 
، وهو أسير محرر أمضى ) عاما٢٧(لجهاز من ذات البلدة   الشاب يوسف علي كميل اعتقل ذات ا

  .خمسة أعوام ونصف متواصلة في سجون االحتالل
  ١٢/٣/٢٠١١قدس برس، 

  
  مضرب عن الطعاممن حماس أمن السلطة في الضفة يفرج عن معتقل  .١٨

 العامة الفلسطيني في الخليل، ، أن جهاز االستخبارات"حماس"أعلنت حركة المقاومة اإلسالمية : الخليل
أفرج عن معتقل لديها هو وجدي عبد الرحيم طه، المعتقل منذ أربعة شهور، وعقب خوضه إضراباً 

  .مفتوحاً عن الطعام منذ بداية الشهر الجاري
وذكرت الحركة أن المعتقل تعرض لالعتقال عدة مرات من قبل جهازي األمن الوقائي والمخابرات في 

  .أسير محرر من سجون االحتاللالخليل وهو 
  ١٢/٣/٢٠١١قدس برس، 

  
  فتح تمنع تجار المخدرات ومروجيها من اللجوء الى مخيم عين الحلوة: المقدح .١٩

في مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان » فتح«أعلن قائد المقر العام لحركة : بيروت
بعدم السماح لتجار المخدرات ومروجيها «اخل المخيم اللواء منير المقدح، أن الحركة اتخذت قراراً د

أن الكفاح المسلح «، مشيراً الى »ومتعاطيها باللجوء الى المخيم، سواء كانوا فلسطينيين أم لبنانيين
الفلسطيني داخل المخيم برئاسة العقيد محمود عبد الحميد عيسى سيتولى تطبيق هذه المهمة بإلقاء القبض 

  .»ا اإلطار وتسليمهم الى السلطات األمنية اللبنانيةعلى المطلوبين في هذ
تأتي في إطار مكافحة آفة المخدرات «الى أن هذه الخطوة » األنباء المركزية«ولفت في حديث الى وكالة 

وتفشي ترويج واستخدام حبوب الهلوسة لما تشكله هذه اآلفة من مخاطر، وتركت ارتياحاً فلسطينياً 
يم الكفاح المسلح الفلسطيني أكثر من ستة مطلوبين لبنانيين وفلسطينيين الى تسل«، مؤكداً »ولبنانياً

  .»السلطات األمنية اللبنانية
تجاه المخيمات الفلسطينية من ناحية » أونروا«سياسة اإلهمال التي تمارسها وكالة «وحمل المقدح على 

لبرامج االجتماعية، وإدارة الظهر اإلهمال والتقصير في مجال االستشفاء والطبابة والتعليم واإلغاثة وا
  .وشدد على حق العودة.»الى المتطلبات في تحسين البنية التحتية للمخيمات

  ١٣/٣/٢٠١١الحياة، لندن، 
  
  " ايتمار" تقرر بناء مئات الوحدات االستيطانية في الضفة ردا على عملية نتنياهوحكومة  .٢٠

ئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراء  اعلنت االذاعة العبرية الرسمية ان ر:القدس المحتلة
في حكومته قرروا في نهاية مشاورات استمرت طوال الليلة الماضية بناء المئات " االستيطان"طاقم 

وقالت . ومستوطنات متفرقة في انحاء الضفة المحتلة" غوش عتصيون"الوحدات االستيطانية في منطقة 
 مستوطنين امس في مستوطنة ايتمار قرب نابلس شمال الضفة ٥تل االذاعة ان القرار ياتي ردا على ق

  .المحتلة 
  ١٣/٣/٢٠١١وكالة سما االخبارية، 
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  هل عاد زمن الوحدة بين مصر وسوريا بعد ذوبان الجليد : اإلعالم اإلسرائيلي .٢١
وي أثارت الرسالة التي بعثها بها الرئيس السوري بشار األسد للمشير محمد حسين طنطا: محمد عطية

رئيس المجلس األعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البالد ويدعو فيها للتعاون بين القاهرة ودمشق 
في كافة المجاالت، حالة من القلق في األوساط السياسية واألمنية بإسرائيل جراء التقارب المصري 

 الوحدة بين مصر هل عاد زمن: "اإلخباري اإلسرائيلي متسائال" نيوز وان"وكتب موقع .  السوري
؟، مذكرا بالوحدة بين الجانبين إبان عهد الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر التي قال "وسوريا

إنه كان لها أبلغ األثر على إسرائيل، وكثيرا ما أثارت لها حالة من الرعب والضيق، معتبرا أن رسالة 
الفزع : "وبعنوان.   بآخر على إسرائيلالرئيس السوري ربما تكون بداية وحدة جديدة تؤثر بشكل أو 

، عبرت القناة العاشرة اإلسرائيلية عن حالة الفزع ذاتها جراء التقارب "تقارب مصري سوري.. األكبر
تتضمن تقوية العالقات بين " إيجابية"المصري السوري، مشيرة إلى أن األسد وطنطاوي تبادال رسائل 

 الدول العربية، باإلضافة إلى التعاون بين مصر وسوريا في الدولتين، وعودة مصر لموقعها السابق بين
" ذوبان الجليد"وقالت إن الرسائل المتبادلة بين الجانبين المصري والسوري تأتي بعد .   مختلف المجاالت

بينهما وعودة الدفء إلى العالقات بينهما بعد إسقاط النظام المصري السابق برئاسة حسني مبارك والذي 
بين القاهرة ودمشق، واتباع مصر المحور الغربي متمثال في الواليات " االنفصال"الة من شهد عهده ح

وذكرت أن عودة .   المتحدة والدول الغربية، في الوقت الذي تتبع فيه سوريا المحور اإليراني المقابل
ا النووية، العالقات بين مصر وسوريا تأتي في الوقت الذي يكثر فيه الحديث والنقاش حول قدرات سوري

وبعد رفض األخيرة لمراقبي الوكالة الدولية للطاقة بتفتيش منشآتها النووية فيما عدا إحدى المنشأت 
  .  الواقعة غربي البالد

وكان الرئيس السوري بعث برسالة إلى رئيس المجلس العسكري األعلى في مصر أعرب فيها عن 
ونقل السفير السوري لدى القاهرة .  ي العمل العربيأمنياته الستقرار مصر واستعادتها لدورها الطبيعي ف

عن أطيب تحياته وتمنياته للمشير طنطاوي بالنجاح في "يوسف األحمد الرسالة إلى طنطاوى معربا فيها 
  ".  مهامه ولمصر الشقيقة بدوام االستقرار واستعادة دورها الطبيعي في العمل العربي المشترك

ها بالتشاور والتعاون الوثيق مع مصر في مختلف المجاالت، في وأعرب عن استعداد سوريا وترحيب
المقابل وجه طنطاوي الشكر لألسد مؤكدا متانة العالقة بين البلدين وحتمية فتح صفحة جديدة تكون قائمة 
على ثوابت العالقة السورية المصرية المعروفة والمأمولة دائما، معربا عن أمله في لقاء الرئيس األسد 

وكانت العالقات بين الرئيس السوري بشار األسد والرئيس السابق حسني مبارك .  وقت ممكنفي أقرب 
، إثر انتقادات وجهها األول ٢٠٠٦قد شابها التوتر وتحديدا منذ الحرب اإلسرائيلية على لبنان في صيف 

نت مقررة وعلى الرغم من المؤشرات على زيارة كا".   أنصاف رجال"للقادة العرب وصفهم فيها بأنهم 
في العام الماضي للرئيس السوري إلى مصر، بعد إجراء مبارك لعملية جراحية في ألمانيا إال أنها لم تتم، 

    . وهو ما عزاه مسئولون سوريون إلى عدم توجيه دعوة رسمية لألسد
  ١٣/٣/٢٠١١المصريون، القاهرة، 

  
  هل تشعل انتفاضة؟.. عملية إيتمار .٢٢

تداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية نيران انتفاضـة         أشعلت اع : عاطف دغلس  -نابلس  
تلوح مقدماتها في األفق، خاصة أن هذه االعتداءات أخذت تتصاعد وبشكل كثيف خالل اآلونة األخيـرة                

  .بالضفة
وأرجع مدير مركز الخرائط للدراسات العربية بالقدس خليل التفكجي تصعيد المستوطنين هـذا بالـسماح           

م بالتصرف خارج القانون اإلسرائيلي، وأن لديهم قوة كبيرة تجـاه الحكومـة اإلسـرائيلية عبـر                 ألنفسه
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جزء مـن الدولـة     "إسقاطها أو إبقائها، باعتبارهم الرواد بعملية تنفيذ العقيدة اليهودية وأن الضفة الغربية             
  ".العبرية

شياء أولها دعم الحكومة اإلسرائيلية     وبين التفكجي أن العنف االستيطاني المتسارع بالضفة ناتج عن عدة أ          
المتطرفة، إضافة للرغبة اإلسرائيلية بتنفيذ المخططات االستيطانية، وتزايد أعداد المستوطنين ألكثر مـن             

 ألف مستوطن بالضفة، وأكثر من مائتي ألف بالقدس، إضـافة للتنـسيق األمنـي بـين الـسلطة                   ٣٢٠
  .واالحتالل

نيين على جرائم المستوطنين ستأخذ بعدا أكبر خالل الفترة القادمة، ألن           وأكد التفكجي أن ردة فعل الفلسطي     
كل ضغط يولد انفجارا، مشيرا إلى أن هذا االنفجار سيأخذ مده باتجاهين األول تجاه السلطة الفلـسطينية                 

  . باعتبارها منسقة، واالتجاه اآلخر سيطال المستوطنين المسببين للعنف
يه اإلسرائيليون ممارسات المستوطنين تقف السلطة صـامتة وملتزمـة          وأوضح أنه بالوقت الذي يدعم ف     

فال السلطة قادرة على حماية الفلسطينيين      "باتفاق أوسلو الذي يوفر األمن لإلسرائيليين دون الفلسطينيين،         
  ".وال االحتالل يمنع اعتداءات مستوطنيه

ن شرارة االنتفاضة الجديدة التي تحدث      من جهته أكد خبير االستيطان بالضفة الغربية عبد الهادي حنتش أ          
 .عنها اإلسرائيليون مؤخرا أطلقها المستوطنون فعال، معتبرا أنهم وحكومتهم من يتحملون مسؤولية ذلـك             

وقال حنتش إن الحكومة اإلسرائيلية تعلم يقينا بالسياسات التي ينفذها المستوطنون وتغض النظـر عـن                
حتـى  "نيين بكل أطيافهم وانتماءاتهم بهذه االنتفاضة الجديـدة         وتوقع حنتش مشاركة واسعة للفلسطي     .ذلك

، باعتبار أن هذه االعتداءات طالت كل فلـسطيني، مؤكـدا أن            "األحزاب المنضوية تحت منظمة التحرير    
أكثر من مائة اعتداء نفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين األسبوع الماضي، خاصة في منـاطق شـمال                

أشار إلى أنه وبالوقت الذي تتحدث فيه السلطة عن توقف للمفاوضات وتنادي            و .الضفة بنابلس ومحيطها  
بوقف االستيطان، يستغل المستوطنون ذلك ببناء آالف الكتل االستيطانية وينفذون مئـات االعتـداءات،              

  . وتقوم حكومة االحتالل بالمقابل بإعطاء صفة الشرعية على هذه البؤر االستيطانية والمستوطنات
 رأى المحلل السياسي هاني المصري أنه من السابق ألوانه الحديث عن انتفاضة جديدة، لكنـه                من جانبه 

أكد أن االنتفاضة قادمة ال محالة في ظل تصعيد االحتالل عبر االستيطان والحـصار والقتـل وغيـره،                  
ـ          .مشيرا إلى أن هذا كله يولد المقاومة       ر، وذلـك   ورجح المصري أن تأخذ هذه االنتفاضة بعدا شعبيا أكث

تجاوبا مع المطلب الجماهيري الفلسطيني لهذه االنتفاضة واستلهاما لما يجري لدى الشعوب العربية مـن               
واعتبر أنها ستتيح المشاركة ألكبر عدد من الفلسطينيين بها وستفضح إسرائيل عالميا وتمنعهـا               .ثورات

ولفـت   .دولي مع الفلـسطينيين   من استخدام قوتها العسكرية في لجمها، وبالتالي الحصول على تعاطف           
المصري إلى أن هذا التصعيد االستيطاني يستمر ويتصاعد مستغال حالة الصمت الفلسطيني والتوقف عن              
المفاوضات، ودعم الحكومة اإلسرائيلية، داعيا الفلسطينيين لمراجعة مسيرة المفاوضات تلك، وجمع الكل            

  .يةالفلسطيني بالداخل والخارج لتحقيق أهدافهم الوطن
  ١٢/٣/٢٠١١، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  عملية ايتمارالمستوطنون يشنون سلسلة من الهجمات المسلحة على عدة قرى بالضفة عقب  .٢٣

نفذ مئات المستوطنين اإلسرائيليين، الليلة، سلسلة هجمات مسلحة استهدفت المواطنين وممتلكاتهم           : نابلس
محافظة نابلس، وبتين والنبي صالح ودير نظام بـرام         عراق بورين، بورين، وحوارة ب    : في قرى وبلدات  

وقالت  .وأسفرت تلك الهجمات عن إلحاق اضرار متفاوته في العديد من منازل المواطنين ومركباتهم             .اهللا
مصادر امنية فلسطينية في نابلس إن عشرات المستوطنين هاجموا قبيل منتصف الليلة، منازل المواطنين              

  .رين جنوب نابلس، تحت حماية قوات معززة من جنود االحتاللفي قريتي بورين وعراق بو
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جنوب نابلس تعرضـوا لـسيارات المـواطنين ورشـقوها          ' يتسهار'وأضافت أن المئات من مستوطني      
وفي هذا السياق، اقتحم عشرات المستوطنين، الليلة، المدخل الـشرقي لبلـدة             .بالحجارة في قرية حوارة   

  .ضرارا جسيمة بمنزلين يقعان بالقرب من طريق المحكمة العسكرية سابقابتين شرق رام اهللا، والحقوا أ
القائمة على أراضي محافظ رام اهللا، داهموا منـزلين         ) بيت أيل (وقالت المصادر إن عددا من مستوطنين       

فارغين، يعودان لـ بشار الطويل، وعبد الجليل حمدان، وقاموا بتدمر محتوياتهمـا، وتكـسير النوافـذ                
وأضافت المصادر، أن جيش االحتالل اإلسرائيلي وصل إلى القريـة، وعمـل            . القريبة منهما  والسيارات

شـارع رام اهللا     (٦٠وأشارت إلى أن خط      .على توفير الحماية للمستوطنين وحاول إخراجهم من القرية       
ـ             ) نابلس القديم  ارة أغلق بالكامل، بعد أن قام عدد من المستوطنين بإحراق إطارات سيارات ورشق الحج

وقالت المصادر إن اشتباكات بين مستوطنين وشبان فـي قـرى            .على السيارات الفلسطينية على الشارع    
  .دير نظام، والنبي صالح، تدور حاليا

المقامة على أراضي قريتي النبي صالح ودير نظـام         ' حلميش'إلى ذلك، أغلق مستوطنون من مستوطنة       
بط رام اهللا بقرى بنـي زيـد وبلـدات غـرب وشـمال              شمال غرب رام اهللا، الطريق الرئيسية التي تر       

وأفاد شهود عيان أن مجموعة راجلة من المستوطنين وصلت إلى احد البيوت الواقعـة علـى                 .المحافظة
أطراف القرية ويقطنه المواطنان محمد التميمي ورأفت التميمي وعائلتيهمـا، إال أن قـوة مـن جـيش                  

ف شهود العيان أن قوات االحتالل أطلقت فيما بعـد قنابـل            وأضا .االحتالل حالت دون اقتحامهم القرية    
  .مضيئة وأخرى مسيلة للدموع على منازل المواطنين، وشوهدت طائرة تصوير في سماء القرية

  ١٣/٣/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية
  
  مقتل عائلة فلسطينية بالكامل في قصف لمنازلهم في ليبيا: مختار اهالي يبنا .٢٤

منذ اندالع األحداث في ليبيا تعيش العائالت الفلسطينية حالـة مـن            : سن دوحان  ح – تقرير اخباري غزة  
القلق واأللم لمعرفة مصير أقاربهم القاطنين في ليبيا، والذين لم يتمكن سوى العشرات منهم من العـودة                 

ز ألرض الوطن، حيث تم نقلهم إلى رام اهللا، في حين لم يتم السماح ألكثر من ألفي فلسطيني من اجتيـا                   
  . معبر السلوم على الحدود المصرية الليبية

» نعيمة نصر «لقد وصلتنا أخبار عن وفاة بنت شقيقتي        «مختار أهالي يبنا    » جبر البسيوني «ويقول الحاج   
مع أفراد أسرتها بالكامل مع ابن أختها الذي كان زائراً عندهم بينما أسرته تقطن العريش في مصر وذلك                  

ي المنطقة الغربية من ليبيا قبل نحـو عـشرة أيـام، مـشيراً إلـى أن        خالل قصف تعرض له منزلهم ف     
  ..  عشر شخصا١٥ًالمعلومات الواردة تؤكد فناء العائلة بالكامل وعددها 

ورحلت مع زوجها منذ نحـو      » أبو عامر «أن بنت شقيقته متزوجة مع عائلة       » البسيوني«ويوضح الحاج   
اد أسرتها في األحداث الدائرة هناك، متسائالً بأي قلـب يـتم             عاماً إلى ليبيا لتلقى حتفها هناك مع أفر        ٤٥

إننا نتابع األخبار الواردة من ليبيا بكل       » البسيوني«ويضيف الحاج   ! قصف المدنيين اآلمنيين في منازلهم؟    
الم وقلق ونتخوف على مصير الفلسطينيين هناك، داعياً الجهات الفلسطينية لبذل المزيد من الجهود للعمل               

  ..لهم إلى وطنهمعلى نق
وكان أكثر من مئة وعشرين فلسطينياً اعتصموا على معبر السلوم على الحدود المصرية الليبية بانتظـار                

ومعظـم  .. السماح بنقلهم لقطاع غزة، ولكنهم منعوا من استمرار االعتصام واجبروا على مغادرة المكان            
ا إسرائيل، وإنما هم نـازحون أو الجئـون         الفلسطينيين في ليبيا ال يحملون بطاقات الهوية التي تصدره        

..يحملون وثائق سفر مصرية او يمنية أو أخرى أو حتى ال توجد بحوزتهم أي جوازات مـن أي نـوع                   
  ١٣/٣/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا                                                       
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  سياسي واالنقساممؤتمر شبابي في غزة يطالب بإنهاء االعتقال ال .٢٥
طالبت مؤسسات وأطر ولجان شبابية الفصائل الفلسطينية باإلفراج عـن كافـة            :  محمد أبو شحمة   -غزة

المعتقلين السياسيين في السجون الفلسطينية، وإنهاء االنقسام القائم، وإطالق الحريات الفرديـة والعامـة،              
تجسيد معـاني الوحـدة والمـصالحة،       وضمان العمل السياسي بشكل حر وديمقراطي، وتوجيه اإلعالم ل        

وشدد الناطق باسم الحملة الـشبابية إلنهـاء االنقـسام، نائـل            . وإعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية    
-٣-١٢المقادمة، خالل مؤتمر صحفي نظمه المكتب التنسيقي لقوى الحراك الشبابي في غزة، الـسبت               

وتحريم الدم الفلسطيني والعمل علـى اسـتعادة        ، على ضرورة التمسك بثوابت الشعب الفلسطيني        ٢٠١١
  . الوحدة وإنهاء االنقسام

ودعا حركتي حماس وفتح إلى وقف الحمالت اإلعالمية من كافة األطراف وتوجيـه اإلعـالم لتجـسيد                 
معاني الوحدة والمصالحة، مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة بكل أشكالها المعروفة حتى زوال              

  . االحتالل
على أبناء الشعب الفلـسطيني، مـن تـضييق وحـصار،           ) اإلسرائيلية(إن استمرار االعتداءات    : "وقال

واستمرار في عملية االستيطان وتهويد القدس، وبناء جدار الفصل العنصري، كان سبباً في زيادة ضعف               
   ".االقتصاد الفلسطيني المتمثل في زيادة الفقر والبطالة وتوقف عجلة البناء واإلعمار

إن كل هذه األسباب دفعت الشباب الفلسطيني الواعي، والحريص علـى المـصلحة الوطنيـة               : "وأضاف
والمتمثل في أطر طالبية ومؤسسات شبابية، ومجموعات شبابية نشطة، إلى التحـرك والـضغط علـى                

لوصـول  قيادات الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق الوحدة الحقيقية بين كافة مكونات المجتمع الفلسطيني ل       
  . إلى الهدف المنشود وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

وطالب المقادمة بإطالق حوار وطني شامل يجمع كل الفلسطينيين، بضمان وضع جدول زمنـي محـدد                
  . يعمل على إعادة اللحمة والتماسك للشعب الفلسطيني ويعيد االعتبار للقضية الوطنية

لتشكل بيتًا جامعا للكـل الفلـسطيني       "منظمة التحرير الفلسطينية    وأكد على ضرورة إعادة تفعيل وترتيب       
  ". لتبقى الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده

  ١٢/٣/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
  
  مجموعات شبابية ضد االنقسام تتهم قوى بمحاولة سرقة جهودها: غزة .٢٦

نهاء االنقسام التي أطلقتها ثالث مجموعات شبابية عبـر         وصفت حملة الهبة الشعبية إل    :  حامد جاد  -غزة  
مؤتمرا صحافيا نظمه أمس المكتب التنسيقي لقوى الحراك الشبابي         " فيس بوك "موقع التواصل االجتماعي    

على جهود الهبة ومجموعاتها الشبابية التي حشدت على مـدى شـهرين            " محاولة االلتفاف "في غزة بـ    
، " آذار١٥مجموعـة شـباب     "وكانت المجموعـات الـثالث       .نهاء االنقسام مئات اآلالف من المؤيدين ال    

اتفقت أخيرا علـى التحـالف تحـت عنـوان          " شباب غزة نحو التغيير   "، و " حزيران ٥مجموعة شباب   "و
في " مجموعة شباب غزة نحو التغيير    "وأكد أبو يزن احد القائمين على        ".الحراك الشعبي إلنهاء االنقسام   "

 أن ما يعرف بالمكتب التنسيقي لقوى الحراك الشبابي ال تربطه أي عالقة بالمجموعات              ،"الغد"حديث إلى   
  .منذ فترة" الحراك الشعبي إلنهاء االنقسام"الشبابية الثالث التي تعمل تحت شعار االسم ذاته 

ن ال نريد من أي حركة أو فصيل أن يجير جهودنا لصالحه أو لخدمة أهدافه الحزبية فـنح "وقال أبو يزن    
نعمل وفق مطالب الشعب الفلسطيني بعيدا عن الفصائل، واآلن وبعد أكثر من شهرين من جهودنا عبـر                 
الفيس بوك وحملتنا المتواصلة الرامية إلنهاء االنقسام نزلنا إلى الشارع وباشرنا بفعالياتنا التي اسـتهلت               

 أول من أمس بتسيير أكثر من       برفع األعالم الفلسطينية في مختلف مناطق ومدن قطاع غزة وباشرنا فعليا          
واتهم أبو يزن منظمي المـؤتمر       ". اذار ١٥"مسيرة تمهيدا النطالق الهبة الجماهيرية يوم الثالثاء المقبل         

والمشاركين فيه بالسعي لاللتفاف على دور المجموعات الشبابية الثالث وسرقة جهودها التـي أفـضت               
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 .مؤيدين والداعمين لحملتهم في داخل وخارج فلسطين      أخيرا إلى حشد قرابة مليون ونصف المليون من ال        
وشدد أبو يزن على ضرورة ان يركز الكل الفلسطيني على تحقيق الهدف األسمى المتمثل بانهاء االنقسام                

  .بعيدا عن تحقيق اية مكاسب حزبية أو فصائلية
جهـد الـشبابي    وفي وقت الحق من مساء امس اصدر الحراك الشعبي إلنهاء االنقسام وشركاؤه فـي ال              

عملية القرصنة الحزبية، وااللتفاف الماكر على حركة الـشباب         "المستقل والوطني بيانا دان فيه ما اسماه        
التواق للوحدة الوطنية، والشعب المنهك من العبثية السياسية التي ساهمت في ضـياع الـوطن وتغييـب                 

ة تنتمي لطرفـي االنقـسام الـى        وأعلن الحراك عن انضمام مجموعات شبابي      ".حقوق الشعب الفلسطيني  
صفوفه، مشددا على أن من صنع االنقسام ال يمكنه إنهاءه بالعقليـة واألدوات الفئويـة، الفتـا الـى ان                    

واعتبـر   .المطلوب من طرفي االنقسام االستجابة الصادقة والسريعة إلرادة الجماهير قبل فـوات األوان            
، مرحباً بكل الجهود المخلـصة إلنهـاء االنقـسام          ليس حكرا على أحد   ) مارس( اذار   ١٥البيان أن يوم    

  .شريطة أن تعمل خارج الحسابات الضيقة
  ١٣/٣/٢٠١١، الغد، عّمان

  
  مسيرة للنقابات المهنية تدعو إلنهاء االنقسام: غزة .٢٧

شارك مئات النقابيين في مسيرة نظمها تجمع النقابات المهنية في مدينة غزة أمـس            :  فتحي صباح  -غزة  
ـ  حماية حقوق الشعب الفلسطيني والمحافظة على الثوابت وتحقيق الوحدة الوطنيـة وإنهـاء              «للمطالبة ب

  .»حماس«، وهي الشعارات نفسها التي ترفعها حركة »االنقسام
األمني وصوالً الى حديقـة الجنـدي       » السرايا«وانطلق المشاركون من أمام مسجد الشهداء قرب مجمع         

ون العلم الفلسطيني، ورددوا هتافات تدعو إلى الوحـدة الوطنيـة           ورفع المشارك . المجهول غرب المدينة  
  .وإنهاء االحتالل واالنقسام، وفك الحصار عن غزة، والحفاظ على الثوابت الفلسطينية

وحـدة الـشعب    «واعتبر نقيب أطباء األسنان إيهاب النحال في بيان تاله باسم تجمع النقابات المهنية أن               
كمـا شـدد علـى أن       . »المتسبب بالفرقة كالمفرط بفلسطين   «اً على أن    ، مشدد »الفلسطيني واجب مقدس  

الثوابت الفلسطينية قطعية الداللة وهي غير قابلة للتجزئة والتأويل، وأن ذلك يتطلـب تغييـر القيـادة                 «
ورأى أن  . »المتنفذة لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تثبت الوثائق تنازلها عن حقوق الشعب الفلـسطيني            

ام ينتهي بتحقيق الشراكة السياسية الحقيقية بين الفلسطينيين ورفض فكرة أن االحـتالل شـريك               االنقس«
  .»للشعب الفلسطيني وتغييب الذاكرة الفلسطينية

  ١٣/٣/٢٠١١، الحياة، لندن
  
  سنبتدع وسائل جديدة للدفاع عن أسرانا: الخفش .٢٨

خفش، أن الثـورات العربيـة ضـد        أكد الباحث والناشط في شؤون األسرى فؤاد ال       :  محمد عواد  -نابلس
لرفع سقف مطالبها   " حماس"بعض األنظمة الديكتاتورية يجب أن تكون حافزا لحركة المقاومة اإلسالمية           
، داعيا البتكار   "جلعاد شاليط "في مفاوضات صفقة الجندي اإلسرائيلي األسير لدى المقاومة في قطاع غزة            

ن االحتالل أمام الممارسـات اإلجراميـة لـسلطات         وسائل جديدة من أجل الدفاع عن األسرى في سجو        
وتحدث الخفش مدير مركز أحـرار للـدفاع عـن حقـوق األسـرى واإلنـسان                . االحتالل اإلسرائيلي 

عن توقعاته فيما يتعلق بملف شاليط، وتحديدا بعد سقوط بعض األنظمة العربيـة والنظـام        " فلسطين"لــ
  . وحكومة االحتالل اإلسرائيلي" حماس" بين المصري على وجه التحديد، حيث لعب دور الوسيط

  الثورات وشاليط 
إن األسرى في سجون    : " وحول تأثير الثورات العربية على معطيات التفاوض بشأن شاليط قال الخفش            

االحتالل يتابعون وبشكل دقيق كل ما يجري من أحداث تعصف بالدول العربية، وأنهم يقضون سـاعات                
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، موضحا أن التغيير الذي جرى فـي مـصر كـان لـه              "اث ويستقرئون الواقع  طويلة يحللون فيها األحد   
النصيب األكبر من النقاشات والتحليالت السيما تلك المتعلقة بصفقة تبادل األسرى مقابل الجندي المأسور              

وعاد الخفش ليطالب المقاومة الفلسطينية بضرورة أن تستغل تلك األحداث لتقوية موقفهـا             . لدى المقاومة 
" المـصري "ف التفاوض بشأن شاليط، مشيرا إلى أنه أول من طالب المقاومة بإيجاد وسيط آخر غير                بمل

أقـوى  " حماس"وتوقع أن تكون حركة     . واقترحت حينها الوسيط األلماني لما له من خبرة في هذا المجال          
أن النظـام   في التفاوض وأكثر صالبة، وأقل تعرضا للضغوط مما كان عليه الوضع سابقا ، مشيرا إلى                

من أجل تقديم تنازالت إلتمام الصفقة، األمـر الـذي كانـت            " حماس"المصري السابق كان يضغط على      
  . برفع سقف مطالبها أمام التعنت اإلسرائيلي" حماس"تصر على رفضه، مجددا مطالبته لـ" حماس"

  ظروف األسرى 
ون اإلسرائيلية، تحدث الخفـش     وعلى صعيد الظروف المعيشية الصعبة التي يحياها األسرى داخل السج         

إن هنـاك فرقـاً     : " عن ما أثير مؤخرا عن محاوالت لالعتداء جنسيا على بعض األطفال القصر قائال              
كبيراً بين االعتداء الجنسي والتحرش الجنسي عن طريق التهديد باالعتداء، لكنه لم يقلل مـن التحـرش                 

التحرش الجنسي والتهديد   "لي يستخدمون هذا األسلوب     اإلسرائي" الشاباك"وأشار إلى أن محققي      ".والتهديد
:" وأردف قـائال    . مع األطفال وغير األطفال من باب التهديد والتخويف وانتزاع االعتراف         " باالغتصاب

، علما أن اعتقـال     لقد رصدنا عشرات التهديدات باالغتصاب، وهذا األمر محرم حسب القوانين الدولية            
هي الدولة الوحيدة في العـالم التـي        ) إسرائيل( عاما ممنوع بالعرف الدولي، ولكن       ١٨األطفال أقل من    

تعتقل أطفاالً وتخضعهم لمحاكمات وتعرضهم على القضاء في مخالفة صريحة لكل األعراف والقـوانين              
  ". الدولية

  وسائل ضغط 
تالل في سياسته تجاه األسرى، يرى الناشط الحقوقي في مجـال           وأمام التعنت اإلسرائيلي واستمرار االح    

األسرى ضرورة أن يبتدع الفلسطينيون أساليب ووسائل للدفاع عن األسرى وفضح ممارسات االحتالل ،              
  .داعيا إلى رفع قضايا ضد االحتالل للمحاكم الجنائية الدولية

ا في الوقت ذاته على ضرورة أن تقوم        وطالب الخفش بتفعيل قضية األسرى في كل بيت فلسطيني، مشدد         
المقاومة الفلسطينية برفع سقف مطالبها وتغيير شروطها وتكتيكاتها في المرحلة المقبلة وأن تقابل التعنت              

  . برفع سقف المطالب" شاليط"اإلسرائيلي في ملف 
  ١٢/٣/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
   أميركية بقرب اإلفراج عنهزوجة المهندس ضرار أبو سيسي تؤكد تلقيها تطمينات .٢٩

 عاما، من قطاع غزة،     ٣٩ما زالت قضية المهندس الفلسطيني ضرار أبو سيسي،         :  صالح النعامي  - غزة
تتفاعل بعد أن أكدت األمم المتحدة أنه يشتبه في ضلوع إسرائيلي في اختطافه من أوكرانيا ونقلـه إلـى                   

و سيسي أن السفارة األميركية في أوكرانيا قد        وأكدت زوجة أب  . الماضي) شباط( فبراير   ١٨إسرائيل في   
وفي حديث مع   . طمأنتها بقرب اإلفراج عنه بعد أن تبين بعد التحقيق معه أنه ال يوجد ما يسوغ اختطافه               

وسائل إعالم فلسطينية أوضحت الزوجة أنها كلفت محامية في إسرائيل لمتابعة نتائج التحقيقات في سجن               
  .رائيلية بزيارته يوم األربعاء الماضيوقامت محاميته اإلس. عسقالن

واتهمت زوجته إسرائيل باختطافه بهدف الحرص على تخريب محطة توليد الكهرباء الرئيسية في قطاع              
قلب محطة الكهرباء أو بـاألحرى دماغهـا، فهـذه المحطـة هـدف              «غزة، قائلة إن زوجها كان يمثل       

نفت تكهنات تفيد بأن إسرائيل، قد تكـون تالحـق          و. »يريدون تحطيمها ) اإلسرائيليين(استراتيجي، وهم   
زوجها بوصفه متعاطفا مع حركة حماس، وقالت إنه ال يشارك في نشاطات سياسـية أو مـع فـصائل                   

  .مقاومة
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السبب الوحيد وراء اختطاف شقيقها هو      « عاما، أن    ٤٥من ناحيتها أوضحت الشقيقة سوزان أبو سيسي،        
 الكهرباء لتصبح قادرة على العمل بالسوالر المصري بدال مـن           نجاحه في تحويل توربينات محطة توليد     

الماضي للحصول علـى    ) تشرين الثاني (ذهب إلى أوكرانيا في نوفمبر      «، مضيفة أن شقيقها     »اإلسرائيلي
وقال الناطق باسم المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحـدة فـي أوكرانيـا              . »الجنسية األوكرانية 

تش إن أبو سيسي قيد الحجز في إسرائيل بعد فترة وجيزة من اختفائه، مشيرا إلـى أنـه                  ماكسيم بوتكيفي 
ال نعرف  «: وأوضح. يشتبه في أن قوات أمن إسرائيلية وأوكرانية لها يد في اختفائه وسجنه في إسرائيل             

ـ           .. تفاصيل رحلته من أوكرانيا إلى إسرائيل      ة لكن لسوء الحظ، يبدو ما حدث وكأنه عملية خطـف عنيف
  .»وليس تسليما قانونيا أو أي تصرف قانوني من جانب السلطات

وأمرت محكمـة   . وامتنعت وزارتا الخارجية اإلسرائيلية واألوكرانية التعليق عن ادعاءات األمم المتحدة         
لوائية إسرائيلية مطلع األسبوع الجاري بعدم نشر أي معلومات عن اختفاء أبو سيسي، رافضة طلبا برفع                

ته المنظمة اإلسرائيلية للحقوق المدنية، لكنها سمحت بإطالع الجمهور على المعلومـات التـي              التعتيم قدم 
  .تنشر في الخارج

  ١٣/٣/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
  
   مليون دونم١,٥وسلب " الدولة الفلسطينية المستقلة"استبعاد :  بغور األردن"إسرائيل"تمسك  .٣٠

سرائيلية خطتها السياسية الجديدة الستئناف عمليـة الـسالم         دشنت الحكومة اإل  :  نادية سعد الدين   –عمان  
باشتراط التواجد األمني في غور األردن واستمرار االستيطان، والتهديد بمواجهة عسكرية مـع الجانـب        

فقد ألمح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مؤخراً بأبرز مكونات          ".في حال بقاء الجمود الراهن    "الفلسطيني،  
بقاء قوات االحـتالل    " لتحريك مسار المفاوضات المجمد منذ أشهر عند تضمينه شرط           مشروعه السلمي 

  .، بذريعة أمنية"منتشرة على امتداد نهر األردن في أي اتفاق تسوية يتم التوصل إليه
ترسيم الحدود والقضاء على فكرة الدولـة       "ويتيح البقاء األمني لسلطات االحتالل في منطقة غور األردن          

 ألف دونم من األراضي الزراعية الخصبة،       ٥٠٠ة المستقلة والمتصلة، والسيطرة على مليون و      الفلسطيني
  ".واألحواض المائية

وأبقى نتنياهو على الرفض اإلسرائيلي لتجميد االستيطان ركيزة خطته المرشحة لإلعالن قريباً، ما يعني              
 آالف مستوطن ضمن    ٥ضم حالياً زهاء    تسريع وتيرة الحركة االستيطانية في تلك المنطقة الحيوية التي ت         

وحديث نتنياهو عن االشتراطات المسبقة والمدمغة بالتهديد العـسكري أفـرغ مـضمون             .  مستوطنة ٢٥
خطته من محتواها األجوف، وأجمل الرؤية اإلسرائيلية لضم منطقة غور األردن للكيان المحتل تمهيـداً               

  .لعزلها عن بقية األراضي الفلسطينية المحتلة
تل غور األردن، الذي يشغل ثلث مساحة الضفة الغربية المحتلة ويمتد من بحيرة طبريا شماالً حتـى                 ويح

لحدود الكيان اإلسرائيلي األمنية اآلمنـة      " كم تقريباً، مكانة حيوية بالنسبة       ١١٥البحر الميت جنوباً بطول     
  ".وعالقاته بالعالم العربي عموماً

الفصل بين األردن والدولة الفلسطينية     "رة على المنطقة تمكنها من      وتزعم السلطات اإلسرائيلية أن السيط    
المستقبلية، ومنع تواصلها مع الضفة الغربية المحتلة، وإحباط إدخال وسـائل قتاليـة وأشـخاص غيـر                 

وعمدت، لتحقيق ذلك، إلى تنفيذ مخطط لعزل غور األردن عن محيطه من خالل إقامة               ".مرغوبين إليها 
  .ر تصاريح تسمح بزيارة أهالي الضفة الغربية المحتلة لذويهمالحواجز وفرض إصدا

 ألـف فلـسطيني،     ٤٠ – ٣٠بناء جدار استيطاني في الغور لتضييق الخناق علـى زهـاء            "وكثفت من   
، وفق قول   "واالستيالء على مياه األحواض الشرقية ومياه نهر األردن واألراضي الزراعية الخصبة هناك           

  .احة في بيت الشرق بالقدس المحتلة خليل التفكجيمدير دائرة الخرائط والمس
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منطقة غور األردن والبقيعة حتى الجزء الجنوبي الشرقي مـن          "من القدس المحتلة إن     " الغد"وأضاف إلى   
الخليل يشكلون احتياطي األرض الوحيد المتوفر للدولة الفلسطينية المستقبلية، بحيـث تـؤدي الـسيطرة               

رقالً لتطور الدولة الفلسطينية ويخلق ضعفاً دائماً لتغيير االتفـاق والمـساس            اإلسرائيلية عليها عامالً مع   
  ".باستقراره

تواجد جيش االحتالل وحركة قواته الدائمة في المنطقة سـيولد احتكاكـات مـع الـسكان                "وأوضح أن   
  ".الفلسطينيين، ما يبقي على أجواء التوتر فيها

المستقبلية في إطار طوق إسرائيلي محكم، والقضاء علـى         محاصرة الدولة الفلسطينية    "واستهدف نتنياهو   
  .، بحسب التفكجي"فكرة استقاللها السياسي واالقتصادي

 كم مربع من المناطق الشاطئية على البحر الميـت          ١٣٩إعالن سلطات االحتالل مؤخراً عن      "ولفت إلى   
ائد أيـة مـشاريع تنفـذ فـي         كمنطقة أمالك للكيان المحتل، بهدف حرمان الفلسطينيين من االستفادة بعو         
  ".المنطقة، مثل قناة البحرين، كالمياه والكهرباء واالقتصاد والسياحة العالجية

وقد ربطت سلطات االحتالل، منذ قيام الكيان اإلسرائيلي، بين متالزمة األمن والمستوطنات مـن خـالل           
ها في غـور األردن، وعلـى       تركيز إقامة األخيرة عند تخوم حدود فلسطين، بخاصة المنطقة الشمالية من          

  .الحدود الجنوبية وفي النقب وعلى ساحل البحر الميت
مستوطنات حدودية على طول الجبهات الجديدة بذريعة        "١٩٤٨وأقامت السلطات اإلسرائيلية إبان حرب      

ق ، وف "تحقيق األمن الخارجي وتوظيفها كمراكز مراقبة وإنذار، وإسناد مهام العمليات الهجومية والدفاعية           
وكثفت من االستيطان الحدودي باعتباره قالعاً دفاعية عسكرية، من خالل إقامـة مـستوطنات               .التفكجي

 في غور األردن، على الحدود الشرقية مـع األردن، وفـي            ١٩٦٧جديدة بعد العدوان اإلسرائيلي العام      
  .هضبة الجوالن، وعلى الحدود مع مصر

ور األردن تحت السيادة اإلسرائيلية تحظى بإجماع الكيان        مسألة الحفاظ على منطقة غ    "وبين التفكجي أن    
المحتل وتعد هدفاً مشتركاً بين مجمل األحزاب والقوى اإلسرائيلية، إزاء أهميتهـا األمنيـة والـسياسية                

بينما يشكل القرار اإلسرائيلي باالحتفاظ بغور األردن هدف الخطوة األخيرة من مراحـل              ".واالقتصادية
% ٢٩،١العنصري، الذي تعكف سلطات االحتالل على استكماله، وذلك بقضم زهـاء            بناء جدار الفصل    

وشملت المرحلة األخيرة من بناء الجدار خطاً طولياً على الحـدود بـين الـضفة الغربيـة      .من أراضيه 
، رغم قرار   ٢٠٠٢المحتلة واألردن، عند منطقة الغور، وذلك عند اكتماله بعد أن شرع االحتالل به عام               

 بهدمـه وتعـويض الفلـسطينيين       ٢٠٠٤) يوليـو ( العدل الدولية القاضي في التاسع من تمـوز          محكمة
  .المتضررين منه

وتستهدف سلطات االحتالل من وراء الجدار، وفق مركز المعلومات الوطني التابع للسلطة الفلـسطينية،              
ة، وفـصل مليـون     تجريد الضفة الغربية المحتلة من معظم مصادر مياهها وأراضيها الزراعية الخـصب           

  .ونصف المليون دونم من أراضي غور األردن عنها
من مـساحة أراضـي الـضفة       % ٥٦كما تخطط لتفريغ القدس المحتلة من سكانها الفلسطينيين، وقضم          

منها مقطعة األوصال، بينما يسمح المخطط لالحـتالل بـضم          % ٤٤الغربية المحتلة، مقابل اإلبقاء على      
 ألف مـستوطن    ٤٠٠من المستوطنات وتضم نحو      % ٨٠لة النهائية تضم    ست كتل استيطانية في المرح    

  .من المستوطنين % ٧٠بنسبة 
  ١٣/٣/٢٠١١، الغد، عّمان
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   توفيق طوبي٤٨ـرحيل القيادي الشيوعي في مناطق ال .٣١
األسبق توفيق طوبي عن عمر     ” الكنيست“توفي في مدينة حيفا، أمس، القائد الشيوعي وعضو         : يو بي آي  

 عـن   ١٩٩٠ وحتـى    ١٩٤٩منذ  ” الكنيست“وكان طوبي عضواً في     .  بعد صراع مع المرض       عاماً ٨٩
  .والجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة ” اإلسرائيلي“الحزب الشيوعي 

كما تولى طوبي مناصب قيادية عدة في الحزب ولسنوات طويلة وبينها السكرتير العام، ونائب السكرتير               
  .الحيفاوية الناطقة بلسان الحزب ” االتحاد“صحيفة العام، وتولى رئاسة تحرير 

الشيوعيين اللذين كشفا وفضحا المجزرة التي وقعـت        ” الكنيست“وكان طوبي ورفيقه مائير فلنر عضوي       
 والتي كانت السلطات الصهيونية تفرض تعتيماً عليها بعـد أن تمكنـا         ١٩٥٦في كفر قاسم في نهاية عام       

” الكنيـست “ويعتبر طوبي أحد أبرز البرلمانيين في تاريخ         . القرية   من اختراق الحصار المفروض على    
  .           سناً” الكنيست“وعندما استقال منه كان أكبر أعضاء 

  ١٣/٣/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
  "إسرائيل"مشروع الربط السككي بين الدول العربية ال يشمل  :وزير النقل األردني .٣٢

ير النقل، المهندس مهند القضاة، أن مشروع الربط السككي بين أكد وز: محمد عاكف خريسات - عمان 
  .الدول العربية ال يشمل إسرائيل

وبين القضاة ان المشروع يتضمن سورية والعراق والسعودية، فيما الربط مع إسرائيل مرهون بحل 
  .القضية الفلسطينية

، أكد أن الربط سيكون مع ، أن قرار مجلس الوزراء في وقت سابق"الغد"وبين القضاة، في حديث لـ
الدول العربية وأن األولوية لربط العقبة بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية، ما يوضح موقف األردن من 

  .هذه القضية
يأتي ذلك في وقت تناقلت فيه أنباء صحافية إعالن وزارة المواصالت اإلسرائيلية طرح عطاء رسمي 

، للربط بين مدينة حيفا الفلسطينية ومدينة إربد مرورا بمدينة إلنجاز بناء أجزاء من خط الحديد الحجازي
بيسان في غور األردن، وسيتم ربط السكة بالشبكة العامة للخطوط الحديدية في إسرائيل حيث سيكون 

  .معبر جسر الشيخ حسين نقطة االتصال بالحدود األردنية
  ١٣/٣/٢٠١١الغد، عمان، 

  
  
  لى سلم أولوياتنا فلسطين ع: اإلخوان المسلمين في مصر .٣٣

كشف نائب المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين في مصر الدكتور رشاد :  أحمد المصري-غزة
البيومي أن القضية الفلسطينية ستكون على سلم أولويات جماعته في المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن ذلك 

قدر ما هو تشديد على ضرورة دعم ليس انتقاصاً من الدور السابق الداعم في السنوات الماضية، ب"
  ". الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات المفروضة

عبر الهاتف إلى أن الجماعة ستعمل بشكل حثيث على دعم قطاع " فلسطين"ولفت البيومي في حوار مع 
غزة المحاصر منذ أربع سنوات، وفتح معبر رفح بشكل دائم أمام حركة المسافرين، من خالل دعوة أي 

  . ومة مصرية تصل إلى سدة الحكم وعبر صناديق االقتراعحك
وبين أن القضية الفلسطينية فقدت خالل فترة النظام المصري السابق، العديد من أوراق الدعم المساند في 
وجه دولة االحتالل اإلسرائيلي، مشددا على أن الفترة القادمة ستشهد تطورا في العالقات مع الشعب 

  . حقق األهداف المشتركة بين الطرفينالفلسطيني بما ي
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إن القضية الفلسطينية تشغلنا ليل نهار، ألن الفلسطينيين ذاقوا من الظلم الكثير، ولم يجدوا من : "وتابع
، منوهاً إلى أن الموقف المحايد "الدعم إال القليل في مواجهة أعتى آلة عسكرية في منطقة الشرق األوسط

  ". أكثر ما يقلق شعوبها" القضية الفلسطينية، من قبل األنظمة العربية حيال
وفرضت سلطات االحتالل اإلسرائيلي حصاراً خانقاً على قطاع غزة، منذ سيطرة حركة المقاومة 

، فيما أبقت ٢٠٠٧حزيران من عام / على قطاع غزة في الرابع عشر من شهر يونيو" حماس"اإلسالمية 
  . واطنين إال للحاالت اإلنسانيةالسلطات المصرية معبر رفح مغلقاً أمام الم

وأكد البيومي أن الحراك الشعبي واالحتجاجات العارمة التي شهدتها المدن المصرية المختلفة، التي أدت 
إلى إسقاط النظام والرئيس المصري حسني مبارك، أسس لحالة تدعو لضرورة إعادة بناء العالقات 

  . رة لما كانت عليهالمصرية مع األشقاء والدول العربية بصورة مغاي
إن جمهورية مصر تعيش في ظل منظومة ومظلة مشتركة تجمعها مع الدول العربية المجاورة، : "وقال

  ". والتي تباعدت عن أجندة النظام المصري السابق، بسبب الهيمنة األمريكية والغربية على المنطقة
  ١٢/٣/٢٠١١موقع فلسطين اون الين، 

  
  بر زار غزة ضمن سفن كسر الحصار   الجامصور الجزيرة علي: صفا .٣٤

إن مصور قناة الجزيرة الفضائية الشهيد علي الجابر، ) صفا(قالت مصادر خاصة لـ: صفا – غزة
  .حضر إلى غزة على متن إحدى سفن كسر الحصار

وأفادت المصادر أن الشهيد الجابر كان ضمن طاقم قناة الجزيرة الذي دخل قطاع غزة على متن إحدى 
وكان الشهيد الجابر استشهد بعد تعرض طاقم قناة الجزيرة  .الحرب األخيرة على القطاعالسفن قبل 

  .لكمين مسلح قرب بنغازي شرقي ليبيا
بدورها، نعت كل من حركة حماس وحركة المقاومة الشعبية استشهاد مصور قناة الجزيرة في كمين 

) صفا(يل رضوان في تصريح وصل وقال القيادي في حماس إسماع .مسلح استهدف فريق القناة بليبيا
إن حركة حماس تشاطر قناة الجزيرة الفضائية وأهل الفقيد وأبنائه العزاء باستشهاد المصور "نسخة عنه 

  ".علي حسن الجابر بعد تعرضه وفريق القناة لكمين مسلح في ليبيا
  ١٣/٣/٢٠١١، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

 
  
 
  
  ملية بشعة تنطوي على القساوة التي ال تُصدَّقع :بريطانيا تدين عملية اتيمار .٣٥

مقتل خمسة مسوطنين اسرائيليين بندد وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ  : من محمد هواش- رام اهللا 
عملية "في مستوطنة ايتامار قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة طعنا بالسكاكين، واصفاً إياه بأنه 

  ".ة التي ال تُصدقبشعة تنطوي على القساو
  ١٣/٣/٢٠١١النهار، بيروت، 

  
  ونزع شرعيتها حملة إسرائيلية لحل االونروا: االندبندنت

البريطانية، امس، إن اليمين اإلسرائيلي وأنصاره في الخارج » االندبندنت« قالت صحيفة : وفا–لندن 
التي تقدم خدمات لماليين » أونروا«يشنون حملة لنزع الشرعية عن وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين 

، وذلك على الرغم من التخفيض المتواصل لخدمات ١٩٨٤الالجئين الفلسطينيين منذ فقدانهم وطنهم عام 
وعرض الكاتب المعروف روبرت فسك في مقال رئيسي له اليوم، نماذج من كتابات تروج في . الوكالة
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» رتعاً لإلرهاب الدولي، وحيث تقوم الوكالةالعرب وخاصة في الواليات المتحدة تعتبر فيه المخيمات م
باإلنفاق على أجيال من الفلسطينيين إلبقائهم الجئين يعيشون في المخيمات وفق دورة كاملة من التدمير 

ويعتبر فيسك أن هذه الكتابات تهدف إلى إظهار أن األمم . »الذاتي والتحريض على محاربة إسرائيل
إذا كان باإلمكان في السابق «: خطورة هذه الدعاوى، وقال الكاتبالمتحدة أساس اإلرهاب، محذرا من 

تجاهل مثل هذه الدعاوى فإن ذلك أصبح اآلن جزءا من رواية خطيرة لوصم جمعيات الدعم العالمي 
 في المائة من مجموع ٩٥التي ترعى بشكل أو بآخر قرابة » االونروا«، خاصة »اإلنساني باإلرهاب

وأورد الكاتب مقتطفات من كتابات يجري .  بالغ نحو خمسة ماليين الجئالالجئين الفلسطينيين ال
خدمات االونروا تتيح إبقاء الفلسطينيين الجئين دائمين في المخيمات «إن : ترويجها وتكرارها مثل القول

يشعلون الحروب بفعل دعاوى حق العودة الذي يفترض إعطاء الفلسطينيين أرضا احتلوها قبل استقالل 
أراض محتلة من قبل الفلسطينيين وزعمهم بحق »ويلفت النظر إلى مدلوالت كلمات مثل.  »إسرائيل

العودة لالجئين الفلسطينيين وذريتهم للحلول محل دولة إسرائيل، في جهد يجعل من األمر ليس حق 
دة العودة إلى بلد ولكن حق عودة بلد تمت السيطرة عليه بعد حرب خاسرة، أي انه وفق الفلسطينيين عو

إن الحملة التي تنادي بحل وكالة الغوث تهدف إلى فرض حل : وخلص فيسك إلى القول. »ما سلب
إبعاد األمم المتحدة «لقضية الالجئين دون تحمل إسرائيل المسؤولية عن المأساة، وتعتبر أن من شأن 

    .»ألوسط، خلق ظروف مناسبة لبدء عملية سالم قابلة للحياة في الشرق ا»االونروا«وإنهاء دور 
  ١٣/٣/٢٠١١الحياة الجديدة، رام اهللا، 

    
     ماليين يورو لتحسين الظروف المعيشية لالجئين الفلسطينيين٥ تقدم " للتعاون الدولياأللمانية .٣٦

 وقعت في دائرة الشؤون الفلسطينية مذكرة تفاهم مع الوكالة األلمانية للتعاون الدولي : بترا–عمان 
ديم الوكالة مبلغ خمسة ماليين يورو لتطوير وتحسين الظروف المعيشية تقدم بموجبها تق) زد.آي.جي(

  . لالجئين الفلسطينيين في مخيمات األردن وسوريا ولبنان
وبحسب االتفاقية التي وقعها مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس وجيه عزايزة والمديرة االقليمية 

 بالمئة من هذا المبلغ لالجئين في ٦٠خصيص أكثر من للوكالة في عمان اندريا جوراس فانه سيتم ت
األردن على اعتبار انه يستضيف أكبر عدد من الالجئين الفلسطينيين الذيـن يـقـدر تعدادهم في 

وسيتم انفاق هذا المبلغ على .   بالمئة في ثالثة عشر مخيما١٨،٥االردن بنحو مليوني الجئ يعيش نحو 
المرأة الالجئة وتمكينها وتدريبها وتشغيلها وكذلك تعريفها بحقوقها القانونية األنشطة المتعلقة برفع قدرات 

وتهيئتها معنويا واجتماعيا للمساهمة في مسيرة االنتاج والعمل واالنخراط في الحياة العامة باالضافة الى 
ك دعم دعم مشاريع الطفولة من الناحيتين النفسية واالجتماعية من خالل انشاء رياض األطفال وكذل

وفي تصريحات صحفية عقب توقيع المذكرة . اللجان ومؤسسات العمل التطوعي االخرى في المخيمات
أعرب المهندس عزايزة عن تقديره وامتنانه للوكالة األلمانية لهذا الدعم الذي سيسهم في تعزيز قدرات 

 واالنخراط في المجتمع المرأة في المخيمات بما يؤدي الى تعزيز دورها ومشاركتها في العمل واالنتاج
وأشار عزايزة الى أنه تم االتفاق مع هيئات دولية مانحة أخرى لتنفيذ العديد .  بشكل أكثر فاعلية وتأثيرا

) دبليو.اف.كيه(من المشاريع الهادفة في المخيمات منها المشاريع التي سينفذها بنك االتحاد االلماني 
لة األلمانية أندريا جوراس أن توقيع المذكرة يأتي في اطار وقالت مديرة الوكا.   مليون يورو٧،٥بقيمة 

التعاون األلماني األردني وهي تهدف لتطوير مجتمعات الالجئين في المخيمات مؤكدة على دور وكالة 
    . الغوث في اللجنة التوجيهية لالشراف على المشاريع والمبادرات التي سيتم تنفيذها

  ١٣/٣/٢٠١١الدستور، عمان، 
  
  "عاماً لألسيرات الفلسطينيات "٢٠١١مؤتمر دولي حول األسرى يختار : اسويسر .٣٧
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المؤتمر الدولي "أن " الشبكة األوروبية للدفاع عن األسرى الفلسطينيين"أعلن محمد حمدان، رئيس : جنيف
، الذي يواصل أعماله بمقر األمم المتحدة في مدينة جنيف "األول عن حقوق األسرى الفلسطينيين

 أقر خطة لنصرة األسيرات في سجون االحتالل اإلسرائيلي، تقوم على اعتبار العام الحالي السويسرية،
  .، حيث يقبع أكثر من ستة وثالثين منهن خلف القضبان"عام األسيرات الفلسطينيات) "٢٠١١(

ية وقال حمدان، في الكلمة االفتتاحية لليوم الثاني للمؤتمر، الذي حظي بمشاركة أوروبية سياسية وحقوق
واسعة إلى جانب هيئات حقوقية دولية وعربية وفلسطينية، إنه تم تخصيص العام الجاري ليكون عاماً 

 لتحرك مكثّف على كل االصعدة ٢٠١١إللقاء الضوء على ما تعانيه األسيرات، حيث خصص عام 
نساني، والدفع والمحافل الدولية البراز معاناة األسيرات وذويهن على المستوى القانوني والسياسي واإل

  .باتجاه انهاء معاناتهن، إلى جانب تفعيل قضية األسرى وصوالً إلى إنهاء اعتقالهم
ويواصل المؤتمر الدولي األول حول حقوق األسرى الفلسطينيين أعماله لليوم الثاني على التوالي في مقر 

ور ومشاركة عدد من ، بحض"العمل من أجل العدالة"حيث ينعقد تحت عنوان . األمم المتحدة في جنيف
  .السياسيين الغربيين والفلسطينيين وعدد من العاملين في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان

ضمان "وأعلن رئيس الشبكة األوروبية، في كلمته، عن تشكيل مجموعة من اللجان المتخصصة لـ 
  ".متابعة قضية األسرى لجهة تحريرهم وضمان تحقيق العدالة بالنسبة إليهم

أنه تقرر تشكيل لجنة إعالمية لمتابعة التغطية الدولية لقضية األسرى، وضمان أن تكون عادلة وأوضح 
ودقيقة، إضافة إلى لجنة قانونية تتابع هدف تحرير األسرى وإنصافهم، وأخرى فنية تغطي قضية 

  .األسرى إبداعيا وتكون نواة إلرشاد الرأي العام الدولي حول معاناة األسرى الفلسطينيين
 جانبها؛ عبرت النائب اليونانية اغاستا اريادني، في كلمة مؤثر، عن سعادتها لتبنى المؤتمر قضية من

، وأعلنت دعمها إلنهاء قضية "يوم المرأة"األسيرات الفلسطينيات، في وقت يحتفل فيه العالم بـ 
  .األسيرات واألسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي

  ١٢/٣/٢٠١١قدس برس، 
  
  ل عملية ايتمارتساؤالت حو .٣٨

  عصام شاور.د
باألمس قتل خمسة أفراد من عائلة صهيونية في مستوطنة ايتمار شرقي مدينة نابلس، وقد تبنت العمليـة                 
بعض الكتائب التي اعتادت على التبني السريع لمثل تلك العمليات، مواقع فلسطينية كثيرة أشادت بالعملية               

 في العملية تثير بعض التساؤالت وخاصة أنها تمت بالسالح          ووصفتها بالبطولية، ولكن طبيعة المستهدفين    
 سنوات وطفلة لم تبلغ العام، فمـن يـستطع ذبـح            ٣ و ١١األبيض، ومن القتلى طفالن يبلغان من العمر        

  . أطفال بهذا العمر؟
الجرائم الصهيونية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة لم تتوقف للحظة، وعربدة المستوطنين كذلك، بـل                

في تصاعد مستمر، وتلك تحفز المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية على الـدفاع عـن الـشعب                 هي  
الفلسطيني رغم الصعوبات التي تواجهها، كما أن إصرار الحكومة الـصهيونية علـى االسـتمرار فـي              
عمليات االستيطان وخاصة في الضفة الغربية تدفع بعض من آمنوا بعملية الـسالم إلـى التخلـي عـن                   

سكهم بها، وبذلك تتزايد موجات الغضب ضد الصهاينة، ولهذا فإن استهداف المستوطنين في الضفة أو               تم
وقوع عمليات في أي مكان على األراضي الفلسطينية المحتلة أمر متوقع جدا ولكن ليس بأي شـكل وأي                  

ومـة  صورة فهناك ضوابط شرعية وإنسانية وحتى سياسية ال تسمح بعمل كل شيء تحت مـسمى المقا               
  . وخاصة قتل األطفال بشكل متعمد

أحياناً يجرح أو يقتل بعض األطفال اليهود في أعمال المقاومة، ولكن تلك حوادث نادرة وفـي عمليـات                  
تفجيرية كبيرة ال يمكن حصر المستهدفين فيها، أو في عمليات إطالق نار من مسافة بعيدة يكون تمييـز                  
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ية تعمل ضمن ضوابط، بعكس المحتل الصهيوني الذي يـستهدف          األهداف فيها صعباً، فالمقاومة الفلسطين    
األطفال سواء من خالل القصف العشوائي للمواقع السكنية المكتظة أو بالقتل العمد كما حصل مع الشهيد                
الطفل محمد الدرة، فاألطفال الفلسطينيون مستهدفون بالقتل واالعتقال والتجويع مثلهم مثل بـاقي شـعبنا               

  . ناك فتاوى لحاخاماتهم تشجع على قتلهمالفلسطيني، بل ه
االحتمـال  . إذن ما الذي حصل في عملية ايتمار؟ وكيف قتل األطفال اليهود طعناً أو ذبحاً بالـسكاكين؟               

األول واألضعف أن تكون العملية فلسطينية وليس بالضرورة أن تكون عمـال مقاومـا، وربمـا يكـون               
 جعلته يرتكب خطأ قتل األطفال، أما االحتمال الثاني وهو          المتسلل الفلسطيني أصيب بحالة عصبية معينة     

األقرب إلى التصور أن يكون القاتل إسرائيليا وليس فلسطينياً، وتكون دوافعه شخصية انتقامية، وإمـا أن                
تكون دوافعه ذات أبعاد سياسية ألن الحكومة الصهيونية بحاجة إلى مثل تلك الذريعة للتخلص من مأزقها                

 الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا، وخاصة أن الضغوط الدولية عليها أصبحت كبيرة جداً             السياسي أمام 
  .ال تمنع من ارتكاب أي حماقة في سبيل خالصها

  ١٢/٣/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
  
  !! محمد الدرة ومحمد األونروا .٣٩

  خيري منصور
، محمد الدرة الـذي تحـول جـسده    ذات حساب قومي سوف تعقد مقارنة تاريخية بين مصير المحمدين    

الصغير الى غربال تدفق من ثقوبه الدم برصاص االحتالل الصهيوني ومحمد األونروا الذي لفظ آخـر                
  ..أنفاسه على باب مستشفى في بيروت ألن االونروا رفضت تغطية نفقات عالجه

فانتظر عشرة أعـوام    محمد الدرة ، استشهد بشكل ساطع الوضوح ، اما توأمه الذي تعسرت والدته معه               
فقد استشهد ايضا ، لكن ليس برصاص االحتالل او أي رصاص آخر ، بل بالالمباالة التي تعاملت بهـا                   
االونروا والنكث بقسم أبوقراط ، ألن من يؤتى به الى أي مستشفى في العالم وهو في حالـة احتـضار                    

و األمم التي بعثرتها قنبلة اشد فتكا مـن         يعالج أوال ، ثم يفتح ملف الحسابات سواء تعلق باالمم المتحدة أ           
  .القنبلة النووية وهي قنبلة الصراعات االثنية والفئوية وخصومات ذوي القربى

يعيشون بجنسيات مختلفة ، وهويات مستعارة لكنهم يموتون ، بل يستشهدون فلسطين فقط ألن ما انتهـى                 
د ال تكون نموذجية بقدر ما هي عشوائية        اليه المحمدان التوأمان من موت فاضح لعصر برمته هو عينة ق          

للطفولة العربية المغدورة ، وبالتالي للمستقبل الجريح الذي لم يسلم هو اآلخر من أنياب االحتالل ببعديـه                 
  السياسي والعسكري،

لقد استقالت االونروا وربما تقاعدت ال نعرف عن دورها الذي وصف ذات يوم بأنه انساني واعتـذاري                 
ث هذا التقاعد قبل الوصول الى حد أدنى من الحل لقـضية الالجئـين ، هـذه القـضية                   واخالقي ، وحد  

المحورية والعمود الفقري للقضية الفلسطينية التي تتعرض اآلن للتهميش واحياناً للمساومة ، وال نـدري               
جرة ما الذي سوف يقوله محمد االونروا لمحمد الدرة عندما يلتقيان تحت جذور زيتونة أو صفصافة أو ش                

أرز ، هل يعاتب أحدهما اآلخر؟ أم يتعانقان ثم يروي كل منهما حكايته مع رصاص االحتالل أو بـرود                   
  االونروا وال مباالتها،

لكن العالم الواقعي الذي نموته أكثـر ممـا         . قد يكون مثل هذا الخيال اقرب الى الميتافيزيقا وعالم الغيب         
، ليحصي منهم خساراته في زمن الربح المحرم وديـة الـدم            نحياه يتيح لالرامل والثكالى فقط ان يلتقوا        

  التي يسطو عليها سراً من أنابوا أنفسهم عن الشهداء والشهود،
واذا كان مصرع الطفل محمد الدرة الذي تحول الى أيقونة وحملت عدة شوارع في العالم اسمه فـضيحة                  

.. ي منفاه هو فضيحة العـصر كلـه       االحتالل وما يحرسه من اوراق الفيتو ، فان مصرع محمد اآلخر ف           
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بأطبائه الذين أقسموا البوقراط بالوفاء لمهنتهم وبساسته الذين يتعاملون مع الدم بالحواسيب وبجنراالتـه              
  الذين ترصع صدورهم أوسمة هي في حقيقتها من عظام االطفال وجماجم الشهداء والمغدورين،

ى االونروا قبل انصراف المشاهدين وقبل الوصول       لماذا قرر العالم ان يطفىء أضواء هذا المسرح المسم        
  الى الفصل الختامي من دراما القرن العشرين وما سوف يعقبه من قرون؟

هل فرغت األمم المتحدة من مهمتها في اعادة الحقوق الى الالجئين واعادتهم الى بالدهم بحيـث تعطـي      
  لالونروا اجازة مفتوحة ، ومدفوعة األجر؟

ا أقل االجابات في عصر ال يكف أهله عن الثرثرة صباح مـساء عـن الديمقراطيـة                 ما أكثر االسئلة وم   
  ..وحقوق البشر ، لكنهم ال يكفون عن انتهاك كل ما يثرثرون حوله ويعظون الناس به

  ..لقد قالها شاعر هو جد المحمدين معا الدرة ، واالونروا
  ،،...عار عليك اذا فعلت عظيم

  ١٣/٣/٢٠١١، الدستور، عّمان
  
   ٢٠١١ - ١٩٩٠:  حماساإلسالميةركة المقاومة ح .٤٠

  علي محافظة. د
تسارع انتشار حركة حماس في فلسطين المحتلة وفي الساحتين العربية والدولية في أعقاب حرب الخليج               

فقد وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على المشاركة في مـؤتمر          . الثانية المعروفة بحرب تحرير الكويت    
المجلس الوطني الفلسطيني ، ببنيته القائمة وعدم تمثيلـه         " وعندها أعلنت حماس أن       ، ١٩٩١مدريد سنة   

لكل القوى الفلسطينية الفاعلة ، غير مؤهل وال مخول باتخاذ قرار مصيري تاريخي يعبر عـن الـشعب                  
وسعت حماس إلى تصعيد العمليات العسكرية المسلحة ضد االحتالل االسرائيلي وتطويرها ،            ". الفلسطيني

وظـل  . وتوسيع خطابها السياسي على الساحتين العربية والدولية ، ومجابهة سلطة الحكم الذاتي في غزة             
  .شعارها العمل على إنهاء االحتالل االسرائيلي وتحقيق االستقالل والحرية للشعب الفلسطيني
، والعمل على   أعلنت حماس رفضها للحلول االستسالمية ، ومشروع الحكم الذاتي وفكرة المؤتمر الدولي             

وجعلت من أهدافها المرحلية تحرير الضفة      . طرد المحتلين الصهاينة ، وتحرير الوطن كامالً والمقدسات       
ولكنها لم تـستطع هـي وفـصائل المقاومـة          . الغربية وقطاع غزة باعتباره واجباً دينياً ووطنياً وقومياً       

 والواقع أن ظاهرة التلثم     ١٩٩٣,ق أوسلو سنة    الفلسطينية األخرى إدامة االنتفاضة األولى التي أوقفها اتفا       
، وأساليب محاسبة العمالء وتصفيتهم ، وعسكرة االنتفاضة ، والصدامات بين فصائل المقاومة منذ العام               

 ، أدت الى ابتعاد الناس عن المشاركة في فعالياتها ، واللحاق بقطـار              ١٩٩٠الثالث لالنتفاضة ، أي سنة      
  .ل االحتاللالسالم لعلّه يفضي الى زوا

حرصت حماس بعد اتفاق أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية على الوحدة الوطنية ، وممارسة ضبط               
وفي المقابل اعتبرت المستوطنين االسرائيليين جنوداً تـستهدفهم فـي          . النفس ، خوفاً من الحرب األهلية     

  .ةوطالبت باالفراج عن المعتقلين في السجون االسرائيلي. عملياتها
ولذا ركزت نشاطها في قطاع غزة      . لم تعترف الدول العربية رسمياً بحركة حماس باستثناء سوريا ولبنان         

وخاضت غمار االنتخابات النقابية ومجالس الطلبة ، وحققت نجاحاً باهراً تراوح فوزها            . والضفة الغربية 
الجبهـة  "و" االسـالمي الجهـاد   "ودخلت في تحالف مع     %. ٥٠ و   ٣٥%في مقاعد هذه المجالس ما بين       

الشعبية بقيادة جورج حبش ، والجبهة الديمقراطية بقيادة نايف حواتمة التي شكلت جميعاً جبهة معارضة               
مناضالً فلـسطينياً ،    ) ٤١٣(وجاءت عملية إسرائيل بابعاد     . لتوجهات منظمة التحرير الفلسطينية السلمية    

 لتـشد  ١٩٩٢ ـ  ١٢ ـ  ١٧ لبنان فـي  معظمهم أعضاء في حركة حماس الى مرج الزهور في جنوب
وأبـدى  . االنتباه الدولي واألمريكي بخاصة لمتابعة حركة حماس ، واالطالع علـى فكرهـا ومواقفهـا              

  .الدبلوماسيون الغربيون اهتماماً واضحاً بالحركة منذئذ
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أها وعلى الصعيد الداخلي استعملت حركة حماس المؤسسات الخيرية واالقتصادية والتعليمية التـي أنـش             
االخوان المسلمون في فلسطين في خدمة الشعب الفلسطيني ، وساهمت هذه المؤسسات في تخفيف وطـأة     
االحتالل االسرائيلي وممارساته القمعية من إغالق للضفة والقطاع واعتقاالت ، واغتياالت وتدمير منازل             

تلف فئات الشعب ، من خالل      وأكسبتها هذه المؤسسات شعبية واسعة وتأييداً كبيراً لدى مخ        . ، ومنع تجول  
تطوير الصناعات والزراعة واالكتفاء الذاتي ، وترسـيخ التكافـل والتعـاون االجتمـاعي ، ومقاطعـة        

ومارست حركة حماس مختلـف     . المتنتجات االسرائيلية ، ومحاربة التجار المحتكرين للسلع والمستغلين       
دني ، واحتجاج ورفـض التعـاون مـع         أنواع المقاومة المدنية من مظاهرات ، ومسيرات ، وعصيان م         

  .سلطات االحتالل ، واالضرابات الجزئية والشاملة
وعلى صعيد المقاومة المسلحة ، بدأت حماس بالقاء الحجارة وحرق إطارات السيارات ، واالضرابات ،               

 ثم تلتها حرب السكاكين في أواخر الـسنة الثالثـة مـن           . واالعتصامات ، ومقاطعة البضائع االسرائيلية    
وقد قامت بها مجموعات محدودة العدد مارست طعن جنـود االحـتالل            . االنتفاضة وبداية السنة الرابعة   

وتطورت المقاومة المسلحة فـي     . وكان للنساء دور بارز في حرب السكاكين      . والمستوطنين االسرائيليين 
اح العسكري لحركـة    فتشكلت كتائب عز الدين القسام ، الجن      . حرب السكاكين الى العمل العسكري المنظم     

 ونفذت هذه الكتائب عمليات عسكرية كثيرة زادت من شـعبية حركـة             ١٩٩٢,حماس في كانون الثاني     
 ـ  ٤ ـ  ٦وكان من أبرز عمليات كتائب القسام عملية العفولـة فـي   . حماس ومن االستجابة الشعبية لها

 ـ  ٤ ـ  ١٧ية الخضيرة فـي  وتلتها عمل. منهم) ٥٢( التي أودت بحياة ثمانية إسرائيليين وجرح ١٩٩٤
وجاءت عملية شارع ديزنكوف فـي تـل        .  التي قتل فيها ستة إسرائيليين وجرح نحو ثالثين منهم         ١٩٩٤

إسرائيلياً لترفع من شـعبية حركـة حمـاس    ) ٢٢( التي أسفرت عن قتل ١٩٩٤ ـ  ١٠ ـ  ١٩أبيب في 
 ، وعملية المركز التجاري ١٩٩٥ ـ  ١ ـ  ٢٢وتال هذه العمليات عملية مفترق طرق بيت ليد في . كثيراً

 ، وعملية رامات ١٩٩٥ ـ  ٧ ـ  ٢٤ ، وقبلها عملية رامات غان في ١٩٩٦ ـ  ٣ ـ  ٤في تل أبيب في 
 وعمليـة  ١٩٩٦ ـ  ٢ ـ  ٢٥ وعمليتا القدس وعسقالن فـي  ١٩٩٥ ـ  ٨ ـ  ٢١إشكول في القدس في 
 ١٩٩٤س بـين أواخـر    وأسفرت العمليات التي قامت بها حما١٩٩٦, ـ  ٣ ـ  ٣الحافلة في القدس في 

كانت الروح االستشهادية هي المتفوقة في هذه       . جريحاً) ٢٥٠(إسرائيلياً و   ) ٧٤( عن مقتل    ١٩٩٦وآذار  
  .المعارك مع العدو االسرائيلي

بعد إبرام اتفاق أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية اعتبرت إسرائيل والواليات المتحدة واالتحاد األوروبـي              
ية ، وطلبت هذه األطراف من السلطة الفلسطينية مالحقة حماس ومنعها مـن             حركة حماس حركة إرهاب   

ولما قدم أفراد الشرطة الفلسطينية الى قطاع غزة قادمين من مصر           . ممارسة نشاطاتها المعادية السرائيل   
 ، رحبت بهم حركة حماس ، وفرقت في تعاملها معهم ومع قيـادة الـسلطة واألجهـزة                  ١٩٩٤في أيار   
وأدى التـوتر  . ي كانت تقوم بممارسات الرضاء السلطات االسرائيلية واألمريكية واألوروبيـة      األمنية الت 

 ، تـم خاللـه بحـث    ١٩٩٥ ـ  ١٢ ـ  ١٨و٢١بين الطرفين الى عقد أول حوار بينهما في القاهرة بين 
سلطة موضوع الوحدة الوطنية وسبل تعزيزها ، وانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني ، والعالقة بين ال             

  .وحركة حماس
 دفعت السلطة الفلـسطينية ،      ١٩٩٦والواقع أن العمليات العسكرية التي قامت بها حركة حماس في سنة            

وجاءت انتخابـات   . بضغوط إسرائيلية ، الى اعتقال العديد من أعضاء حركة حماس في الضفة والقطاع            
 مـن  ٧٠%الـسلطة بــ    التي أسفرت عن فوز ١٩٩٦ ـ  ١ ـ  ٢٠المجلس التشريعي الفلسطيني في 

األصوات في غياب حركة حماس وحلفائها ، وأعطت السلطة شرعية شعبية منحتها الجرأة في مواجهـة                
ودار نقاش داخل حركة حماس حول المشاركة في انتخاب المجلـس           . حماس واعتقال أعضائها وقيادييها   

لبة فـي الجامعـات والمعاهـد       التشريعي ، ال سيما أنها كانت تشارك في انتخابات النقابات ومجالس الط           
  .العالية
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.  التي استمرت ثماني سـنوات     ٢٠٠٠كان لحركة حماس دور بارز في قيادة انتفاضة األقصى في إيلول            
 ٢٠٠٦ وفي سـنة     ٢٠٠٥,وتمكنت مع حلفائها من إجبار إسرائيل على سحب قواتها من قطاع غزة سنة              

يني ، وحصلت على أكثرية المقاعـد فيـه         شاركت حركة حماس في إنتخابات المجلس التشريعي الفلسط       
لم تعترف إسرائيل والواليـات المتحـدة       . وتألفت حكومة برئاسة عضو من حركة حماس إسماعيل هنية        

بالحكومة الشرعية ، وفرضت إسرائيل حصاراً على قطاع غزة بعد أن حدث الخالف بين حركـة فـتح                  
ولم تكتف إسرائيل بـذلك ،      . ة الشرعية وحركة حماس ، وأقال رئيس السلطة محمود عباس حكومة هني         

وبدعم من الواليات المتحدة األمريكية شنت إسرائيل عدواناً باحدث أسلحتها األمريكية على قطاع غـزة               
 ، ووقفت الـدول     ٢٠٠٩ وكانون الثاني    ٢٠٠٨في نهاية كانون األول     " عملية الرصاص المصهور  "سمته  

لمذبحة البشرية ، ووقف العالم كله مكتوف اليدين ، ودمـرت           العربية متفرجة ال تبدي حراكاً تجاه هذه ا       
كان درساً قاسـياً ومؤلمـاً حفـرت        . وصمد أهالي غزة صمود األبطال    . مؤسسات القطاع وبنيته التحتية   

ولـم  . أحداثه في ذاكرة األطفال والشباب من أبناء غزة ، وفي ذاكرة أقرانهم من أبناء العروبة واالسالم               
لم المفروض على القطاع ، وسارع أصحاب الضمائر الحية من العرب والمـسلمين             يتوقف الحصار الظا  

وبقية العالم الى تقديم العون لسكان القطاع ، محاولين فك الحصار عنه ، غير أن جهودهم باءت بالفـشل         
  .، وأظهرت الدول العربية عجزها الفاضح في هذا المجال

  ١٣/٣/٢٠١١، الدستور، عّمان
  
   المصري الجديد وحركة حماس-التقارب التركي  .٤١

  محمد نور الدين. د
 بقيام الثورة االسالمية في إيران ومن بعدها بثالثين سـنة           ١٩٧٩بعد التغير اإلستراتيجي الذي حدث عام       

 مع التغيير الذي حملته السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية والتـي عرفـت مـع                ٢٠٠٢في العام   
 ٢٠١١ا ثورة صامتة،ها هي منطقة الشرق األوسط تـدخل فـي العـام              اإلصالحات في الداخل على أنه    

مرحلة التغيير الثالث والذي يتمثل في العودة المحتملة لمصر وبعـض الـدول العربيـة التـي شـهدت             
  .انتفاضات إلى دورها المفصلي المنتمي لهويتها العربية والمتحالفة مع القضية الفلسطينية

 في جيوبوليتيك الشرق األوسط للمرة األولى منذ عقود مـن جـراء             هذه التحوالت تفرض تحوال جذريا    
  .سقوط المثلث المعادي للعرب والذي عرف سابقا بدول الجوار الجغرافي وهي إيران وتركيا وأثيوبيا

اليوم مع انقسام اثيوبيا وخروجها من كونها قوة مؤثرة ومع التحول الجذري في الموقف اإليراني والمهم                
  .ركي تبقى المسؤولية األخيرة واألهم على عاتق العرب ومصر تحديدافي الموقف الت

ورغم كل اآلمال المعقودة على الثورة المصرية فإن القوى الماضية الداخلية والخارجية ومنها إسـرائيل               
وبالطبع الغرب لن تستكين وستعمل على تطويق أي تحول جذري على األقـل فيمـا خـص بالقـضية                   

  .الفلسطينية
ت التي خرجت حتى اآلن من المجلس العسكري األعلى ومن وزير الخارجيـة الجديـد نبيـل                 التصريحا

فهي تدعو إلى سياسة خارجية مصرية قوية تعيد لمصر اعتبارها التاريخي وفـي             .العربي تتسم بالتوازن  
  .الوقت نفسه تدعو إلى الحفاظ على اتفاقية كامب دايفيد

  . المرحلة الحالية وربما ال تكون ذلكربما تكون هذه التصريحات تكتيكية لتجاوز
  .لقد خرج السهم من القوس ولم يبق سوى الصراع على الوجهة التي يتخذها

ومع أن البعـد    .من كل االتجاهات حكمة وثباتا في اتجاه تحقيق المطالب        "  يناير ٢٥"حتى اآلن يبدي ثوار     
ر الجديدة تريد،في ظل عدم القدرة       الفلسطيني من شعاراتهم ال يزال ضعيفا فإن الواضح أن مص          -القومي

على إلغاء كامب دايفيد، أحداث اختراق في الموقف من القضية الفلسطينية من خـالل كـسر الحـصار                  
  .البري على غزة بنسبة أو بأخرى
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وأعتقد أن الصفحة الجديدة من العالقات التركية المصرية سيكون لها تأثيرها على الـساحة الفلـسطينية                
ث مصر الوحيدة،مع األردن، التي لها حدود برية مشتركة مـع إسـرائيل واألراضـي               واإلسرائيلية حي 

وهو ما يجعل التغيير في مصر ذا أهمية بالغـة علـى القـضية              .الفلسطينية المحتلة في الضفة والقطاع    
  .الفلسطينية وعملية التسوية

طة السياسية فـي غـزة      والجميع يعلم أن مصر مفتاح في مسألة الحصار على غزة وفي العالقة مع السل             
  . الفلسطينية–وهي حركة حماس وفي ملف المصالحة الفلسطينية 

وفي هذه النقاط الثالث،إضافة إلى الموقف من إسرائيل وممارساتها،وقع الخالف بين مصر وتركيا فـي               
  .المرحلة السابقة

ركي عبداهللا جول ليكـون     اليوم مع تأييد تركيا للثورة المصرية منذ لحظتها األولى ومع زيارة الرئيس الت            
تركي مشترك في قضايا المنطقة وال      -أول رئيس أجنبي يزور مصر يمكن أن نراهن على دور مصري          

  .سيما في القضية الفلسطينية
إنهاء الحصار على غزة مطلب مشترك اآلن بين العاصمتين وتحقيقه ولو براً فقط يحقق لهما انتـصارا                 

  .معنويا يحتاجان إليه
هم في أن تخرج مصر بعد الثورة حركة حماس من كونها تهديدا لألمن القومي المـصري                واالختراق األ 

  .واالستقرار الداخلي لعالقاتها مع اإلخوان المسلمين في مصر
وهي أن مصر وتركيا تشتركان في أنهما على عالقات مـع إسـرائيل             .لكن نقطة وحيدة يجب التنبه لها     

  .ود ويؤيدان عملية التسوية تحت سقف المبادرة العربية للسالموهما ال يريدان إزالة إسرائيل من الوج
ومع أن تركيا تندد بمواقف إسرائيل وقدم شعبها عبر أسطول الحرية الشهداء ومع أن تركيا تؤيد حركـة                  

فتركيا .حماس،لكنها في الوقت تدعو إلى أن تقارب حماس مسألة الصراع العربي اإلسرائيلي بعين جديدة             
لصواريخ من غزة وتدعوها إلى عدم استخدام العنف وتدعو إلى إشراك حمـاس فـي               تعارض إطالق ا  

  .عملية التسوية واالعتراف بإسرائيل وكل ذلك يتعارض مع مواقف حماس
لكـن  .في ظل الموقف المصري السابق المعادي لحماس كان الموقف التركي من حماس يبدو راديكاليـا              

خشية قائمة في أن يتحول أي تنسيق تركي مصري مـشترك           اآلن في ظل التحول المصري الجديد فإن ال       
تجاه القضية الفلسطينية إلى أداة ضغط على حماس للمشاركة في عملية تسوية تقدم للفلـسطيني بعـض                 

ومع أن حركة حماس    .المكاسب فتظهر حماس،من حيث ال يريد أحد، كما لو أنها الطرف الرافض للسالم            
طينية وستقاوم أي محاولة في هذا االتجاه حتى لو أتت من تركيـا،             ترفض قطعا أي تفريط بالحقوق الفلس     

وقد يكون أحد ثمار عودة التواصل      .فإن احتمال ممارسة ضغوط تركية مصرية مشتركة على حماس قائم         
  .بين مصر وتركيا

  ١٣/٣/٢٠١١، الشرق، الدوحة
  
  ؟»خيانة بنوايا حسنة«تحرك لإلنقاذ الفلسطيني أم  .٤٢

  أسعد عبد الرحمن. د
ال يمكن اعتمادهـا    ) بنيامين نتنياهو (فالحكومة اإلسرائيلية بزعامة    . سيىء» مسيرة التسوية «لوضع في   ا

، وهي تدير ظهرها لكل ما يطرح عليها من مبـادرات وطلبـات، وتقابـل               »التسوية«شريكا في عملية    
اآلمال قد عقـدت    ومع أن   . والتهويد» االستيطان«/ دعوات الجميع للسالم والتسوية بمزيد من االستعمار      

، لم تحدث على أرض الواقع      »البيت االبيض «منذ توليه المسؤولية في     ) باراك أوباما (على إدارة الرئيس    
تغيرات كبيرة تجاه القضية الفلسطينية رغم استمرار اإلدارة األمريكية في طرح مواقف ومبادرات، بـين     

وفي ظل االعتـراف بـأن      . ل رافضة للتجاوب  الحين واآلخر، تجاه قضايا التسوية لكننا نجد دوما إسرائي        
خطاب إدارة الرئيس اوباما والنوايا المعلنة تشكل محطات إيجابية مقارنة بمـا طرحتـه غيرهـا مـن                  
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الذي استخدمته مندوبة الواليات المتحدة مؤخرا في مجلس        » حق الفيتو «اإلدارات األمريكية السابقة، فان     
أصاب الكثيرين بخيبة األمـل، وبخاصـة وأن الدارة         » ستيطاناال«األمن ضد القرار العربي الذي يدين       

أما العالم العربي ومن ورائه اإلسالمي      . اوباما مواقف سياسية متميزة في رفض هذا النوع من االستعمار         
فهما عالمان غير قادرين على لعب أي دور أو تقديم المساعدة، وبخاصـة فـي ظـل                 . فحدث وال حرج  

أما الطامة الكبـرى فهـي اسـتمرار        . هناك من انتفاضات شعبية واحتجاجات    األحداث المتسارعة هنا و   
في الضفة  » الحاكمين«من كال الطرفين    » انتقامية«الفلسطيني الذي يتعمق باجراءات     / االنقسام الفلسطيني 

  .والقطاع
وحتى لو كـانوا موحـدين ومنـسجمين        . الفلسطينيون محاطون بكتلة من العداوات واألوضاع المزرية      

 بحاجة إلى معجـزات لتحقيـق       - حقا   -تفقين على برنامج وطني، بل حتى لو كانوا متناغمين، فإنهم           وم
أهدافهم، فما بالنا بانقسام أدى إلى تغييب الوحدة الوطنية وأصبح الفلسطينيون في ظله مقعدين عاجزين ال                

االسـرائيلية المفروضـة    يقدرون على الحركة المفيدة أو القيام بأي دور سياسي فعال لمواجهة الحقائق             
  .والملموسة على األرض من تهويد واستعمار؟

المصالحة الفلسطينية ممكنة ألن اإلرادة والنية الحقيقية متوفرة لدى أغلبيـة الفتحـاويين والحمـساويين،               
لذا، فإن بيت القصيد، وبمعزل عن المـسؤول عـن          . ناهيك عن الفصائل األخرى التي يطحنها االنقسام      

وألن موقفا مثـل    . االنقسام، بات ملحا عقد مؤتمر إنقاذ وطني مليء باألفكار اإلبداعية         » ةبيضة ودجاج «
هذا يعتبر مصيريا للقضية الفلسطينية، نتمنى على الرئيس محمود عباس، بقوة شرعيته الرسمية العربية              

علـى تحقيـق    والدولية، المبادرة إلى الدعوة لمثل هذا المؤتمر، خاصة وأنه لطالما أعلن عن إصـراره               
وإن لـم   «المصالحة بل أكد استعداده للذهاب إلى آخر الدنيا من أجل تحقيقها، وغزة قريبة وكذلك دمشق                

ومع استمرار المساعي، سواء عبر قيادات في الحركتين، أو         . »يأت الجبل إلى موسى، يذهب موسى إليه      
أين :  يبقى السؤال الجوهري   من شخصيات فلسطينية مستقلة، أو حتى من دول عربية النجاح المصالحة،          

ومـع  !  التزمت، في األغلب األعم، التصريحات دون األفعال؟     - لألسف   -دور الفصائل الفلسطينية التي     
الترحيب الكبير بالمبادرات الشعبية األخيرة التي أعلنت الغضب على االنقسام، يبقى على الجميع، فصائل              

ى هذا المؤتمر من خالل تعزيز مبادراتها عبر تقريـب          ومؤسسات مجتمعية مدنية، اإلسهام في الدعوة إل      
وإذ نكرر تثمين نداء شبكة     . وجهات النظر وبلورة االفكار وايجاد أساليب التنفيذ ووضع الخطط والبرامج         

لتتوقـف حالـة االسـتنزاف      «: المنظمات األهلية الفلسطينية الذي أطلقته قبل نحو أسبوعين تحت عنوان         
وحمل النداء توقيع أكثر من     (» ب البيت الداخلي لمواجهة االحتالل ومخططاته     الداخلي، ولنشرع في ترتي   

ثمانين منظمة أهلية فلسطينية من الضفة وغزة وجاء في اطار تفعيل النضال الشعبي إلنهـاء االنقـسام                 
  .نكرر مرة إضافية ضرورة تبني الدعوة إلى عقد مؤتمر إنقاذ وطني) واستعادة الوحدة الوطنية

ما لم تصطف فتح وحماس وكل فصائل الشعب الفلسطيني ومؤسساته المدنية في خنـدق              : لخالصة القو 
وقطعـا لـيس القـضية      (واحد لمواجهة الخطر الواحد الكبير الذي يتهدد الشعب الواحد، فإن هذه القوى             

ستشيع إلى مثواها األخير، وسيسجل التـاريخ لهـذه القـوى دورهـا             ) الفلسطينية العصية على الموت   
من هنا نؤكد مرة أخيرة على أهمية انعقـاد مـؤتمر    !!! »الخيانة بنية حسنة  «اعس الذي يصل حدود     المتق

إنقاذ وطني تشارك فيه جميع القوى الفلسطينية إلنجاز الوحدة الوطنية، الشرط الـضروري السـتكمال               
  .معركة التحرر الوطني وصوال إلى الحرية واالستقالل

  ١٣/٣/٢٠١١، الرأي، عّمان
  
  ؟"»الكنز االستراتيجي إلسرائيل"ني سقوط ماذا يع .٤٣

  خالد الحروب. د
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، هذا ما قاله العام الماضي بنيامين بـن أليعـازر وزيـر الـصناعة           »مبارك كنز استراتيجي إلسرائيل   «
والتجارة اإلسرائيلي في تصريح شهير يبدو اآلن وكأنه كان بمثابة أحد المسامير األولى في نعش النظام                 

 وجهة نظر إسرائيل كانت مصر المباركية تقوم بأدوار ال يمكن تقـدير أهميتهـا               من. المصري المنهار 
ال حاجة إلعادة قراءة التاريخ القريب والمعروف، لكن هناك الكثير مما يبرر وصف بـن               . االستراتيجية

 في عهد مبارك تم منح إسرائيل أكبر مساحة زمنية        . »الكنز االستراتيجي إلسرائيل  «أليعازر لمبارك بـ    
زال خطر الحرب الشاملة والتقليدية عن إسـرائيل        . وجغرافية ممكنة من األمن االستراتيجي واالقتصادي     

لم يتحقق السالم الموعود إال بالنسبة إلـى إسـرائيل بينمـا تحققـت              . بينما تضاعف بالنسبة الى العرب    
، ١٩٧٩عراقي عام   ضرب مفاعل تموز ال   : سيناريوات حروب واعتداءات على كل الجوار العربي تقريباً       

، القمع المتوحش لالنتفاضة الفلسطينية األولى في أواخر الثمانينـات واغتيـال            ١٩٨٢اجتياح لبنان عام    
 فـصاعداً، قـصف     ٢٠٠٠القيادات الفلسطينية في تونس في السنوات نفسها، قمع االنتفاضة الثانية عام            

في دبي  » الحماسي«اغتيال القيادي   ، إلى   ٢٠٠٨، اجتياح غزة عام     ٢٠٠٧المفاعل النووي السوري عام     
هذا عدا عن حاالت عربدة سرية واستخباراتية ربما ال تحصى استباحت فيها إسرائيل             . في العام الماضي  

سيادات معظم الدول العربية، بما في ذلك مصر نفسها، عبر شبكات التجسس والتدخل الوقح في الشؤون                
  .الداخلية

 فـي   ٣٠إلى انخفاض موازنة التسلح اإلسرائيلي من حدود        » تراتيجيالكنز االس «اقتصادياً قادت سنوات    
 في المئة، بما منح إسرائيل واقتصادها أكثر من ثالثة          ١٠المئة من الناتج القومي اإلسرائيلي إلى أقل من         

وكـأن هـذه الهبـة االسـتراتيجية        . عقود من النمو االقتصادي والصعود إلى مستويات الدول المتقدمة        
بتبرع مرعب على حساب ثروات مصر تمثـل فـي          » الكنز االستراتيجي « لم تكن كافية فقام      االقتصادية

صفقة غاز خيالية لم يكن يحلم بها أكثر اإلسرائيليين طمعاً، إذ تدفق غاز مصر إلى إسرائيل بسعر بخس                  
 باليين  ١٠ب  أقل من سعر التكلفة العالمية، موفراً على االقتصاد اإلسرائيلي وفق بعض التقديرات ما يقار             

مقابل ذلك لنتذكر أنه تم رهن مصر كلها للمشيئة األميركية مقابل أقل مـن بليـوني دوالر    (دوالر سنوياً   
واكتشفنا هذه األيام فقط اللغز الذي حير الجميع إزاء صفقة الغاز السيئة الصيت تلـك،               ). كمساعدة سنوية 

انا يتقاضيان عموالت سنوية ضخمة مـن       إذ فضحت أوراق أمن الدولة السرية أن جمال وعالء مبارك ك          
عملياً إذاً، اشتغلت المباركية كسياج     . »الكنز االستراتيجي «تلك الصفقة، واآلخران اعتبرا أيضاً جزءاً من        

واق للدولة العبرية أتاح لها مساحات التمدد والتنفس والحركة بحرية ومن دون خوف من أية ارتـدادات                 
 كما شهدنا بوضوح بـالغ فـي كـل          –مباركية ستعمل على امتصاصها     عربية فردية أو جماعية، ألن ال     

  .مراحل الحصار على غزة والحرب عليها
اآلن انتهى هذا التوزيع االستراتيجي المخاتل حيث يتم توظيف أهم دولة عربية في الجوار اإلسـرائيلي                

ار الـسد الـذي حمـى       انه. لحماية إسرائيل عوضاً عن الوقوف في وجه سياساتها االحتاللية والتوسعية         
واالنعكاسات التي تستتبع هذا    . إسرائيل من االرتدادات العربية الطبيعية والمتوقعة ضد أي سياسة مشابهة         

  .االنهيار عدة على رغم أنها ال تزال في كون التشكل، لكن من المفيد تأمل بعضها
عربية، بل واالعتماد عليها، على     أول انعكاس يتمثل في انتهاء معادلة تعامل إسرائيل مع الديكتاتوريات ال          

في العقود األربعة الماضية شهدنا إسرائيل كدولة قائمة على األحزاب          . حساب وضد الرأي العام العربي    
تتعامل، حرباً أو سلماً، مـع      ) اليهودي(والسياسة البرلمانية المرتكزة على الرأي العام الشعبي واالنتخابي         

وانتهينا عملياً إلى معادلة سياسية     . بية التي ال تحفل بالرأي العام عندها      عدد من األنظمة الديكتاتورية العر    
بالغة الرثاثة واإلهانة جوهرها االهتمام المركزي، ليس فقط اإلسرائيلي بل والعالمي، بتوجهـات الـرأي               

ـ                رأي العام اإلسرائيلي بكونها تؤثر في قرارات أي حكومة إسرائيلية، مقابل االهمال واالزدراء التـام لل
العام العربي، المصري واألردني المجاور، ثم ما يليهما، كونه عديم الفاعلية في قرارات أي من األنظمة                

ويكفي أن نتذكر هنا المثال الطازج في مسألة تجميد االستيطان واحتماء نتانياهو بالرأي العام في               . القائمة
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فـي كـل    . العالم كله تبريراتـه   » تفهم «جمهور ناخبيه اليمينيين الذين يمكن أن يسقطوا حكومته، وكيف        
مرحلة من المراحل كان الرأي العام اإلسرائيلي عامالً مهماً ومركزياً، ولم تكن هناك أهمية تُعتبر للرأي                

األخـرى  » الكنوز االسـتراتيجية  «في مصر و    » الكنز االستراتيجي «والسبب في ذلك أن     . العام العربي 
  . بديكتاتورية مطلقة ومن دون أي اهتمام بما تراه شعوبها وما تريدهكانت وال تزال تقرر في الشأن العام

الفـسحة الزمنيـة    . االنعكاس الثاني سيتمثل في تشدد الخيارات العربية الفردية والجماعية تجاه إسرائيل          
واالستراتيجية الطويلة األمد التي تمكنت خاللها إسرائيل من فرض رؤيتها وتحديد العناصر األساسية في              

ليس معنى هذا أن الخيارات العربية ستتحول إلى الـساحة العـسكرية            . تعامل معها إقليمياً انتهت اآلن    ال
والحروب مع إسرائيل، لكن على وجه شبه مؤكد ستنتهي معادالت التفهم والتواطؤ الضمني في ضـوء                

ن أي حكومـة أو     لن يكون بإمكا  . االنكشافات المتواصلة التي تتعرض لها السياسات الرسمية في المنطقة        
منظمة أن تقوم بما كانت تقوم به قبل عهد الثورات بمطلق الحرية ومن دون أخذ بالحسبان الرأي العـام                   

ومن الجائز أن نتوقع حتى في المدى القصير، وعلى سبيل المثال، سياسة مـصرية تجـاه                . الخاص بها 
  .بهذه الدرجة أو تلكإسرائيل شبيهة بالسياسة التركية التي أحرجت كل الرسميات العربية 

االنعكاس الثالث يتمثل في سقوط الخرافة اإلسرائيلية في تصوير وتسويق إسرائيل بكونها الديموقراطيـة              
الوحيدة في الشرق األوسط، والتي اشتغلت عليها الدعاية الصهيونية في العقود الماضية ونجحت إلى حد               

 ديموقراطيتين شرق أوسطيتين تكسران حصرية ذلك       عندما كانت تُساق أمثلة لبنان وتركيا بكونهما      . كبير
الوصف عن إسرائيل، كان المتحدث يلقى قليالً من اإلنصات، ذلك أن المقوالت القاطعة والحصرية أوقع               

هذا كله على رغم أن ديموقراطيتي لبنان وتركيا، على ما فيهما من اختالالت             . على السمع وأكثر جاذبية   
جة من تلك اإلسرائيلية بسبب قيام األخيرة على االحتالل العسكري شعباً آخر،            كبيرة، كانتا دوماً أعلى در    

الثورتان المصرية والتونسية كـسرتا صـورة ذلـك         . وعنصريتها القانونية والمثبتة ضد خمس سكانها     
االحتكار إلى غير رجعة مع ما حطمتاه من مقوالت وتنميطات استشراقية عدة تحوم حول عدم مالءمـة                 

ومن الطبيعي أن نتوقع أن انكسار هذا االحتكار سيضعف         . ية والحرية للعرب والعالم العربي    الديموقراط
  .مكانة إسرائيل في العالم وفي الغرب تحديداً وكل ادعاءاتها في هذا المجال

االنعكاس الرابع، وليس األخير، مرتبط بما سبقه ارتباطاً وثيقاً ويتمحور حول السؤال شبه الوجودي الذي               
 إسرائيل اآلن، ويطرحه سياسيون ومفكرون إسرائيليون كثر، ومفاده هل وجود إسرائيل مـشروط              يواجه

بوجود ديكتاتوريات عربية، بحيث تعمل تلك الديكتاتوريات كحاجز حماية بين إسرائيل والشعوب العربية             
عربـي  بعامة؟ مرة أخرى ما شهده تاريخ المنطقة في نصف القرن الماضي في ما يتعلـق بالـصراع ال                 

عمليـة  «وهي أن العالقـة بـين       . اإلسرائيلي ومآالته الراهنة يشير في ما يشير إليه إلى تلك الخالصة          
والديموقراطية في المنطقة العربية عالقة معقدة، بما يعني التضحية بالثانية إن أريد لألولـى أن               » السالم

تمر فيه تلك المعاهدات، مثالً مع      وفي الوقت الذي كانت     . تتمخض عنها معاهدات سالم مع الدول العربية      
مصر واألردن، على الكنيست اإلسرائيلي ليوافق عليها، فإن أية آلية مشابهة في الجانب العربـي كانـت                 

وينطبق ذلك على العالقات االقتصادية والمكاتب التجارية التي فتحت         . دائماً غائبة، وغيابها مطلوباً أيضاً    
كل ذلك كان يتم وفق معادلة      .  الرسمية وافتتاح سفارة في موريتانيا     في بعض العواصم العربية والعالقات    

المحافظة على نظام إقليمي عام حجر الزاوية فيه االستبداد الذي يفرض على الرأي العام أي سياسـة أو                  
نعلم أيضاً أن معظم العالقات مع إسرائيل، سياسييها وتجارها، كان          . توجه أو سالم أو غيره مع إسرائيل      

ي جوهر عملية مقايضة معقدة مع الواليات المتحدة، أو باألحرى رشوة هذه األخيرة مـن طريـق                 يقع ف 
التقرب من إسرائيل، ألن الطريق إلى واشنطن يمر بتل ابيب، وبهدف تحقيق أهداف أو دعم لهذا النظام                 

  .هذه المساحةليس ثمة زعم بأن االنعكاسات المذكورة أعاله كاملة أو حصرية، بل هي ما تتيحه . أو ذاك
  ١٣/٣/٢٠١١، الحياة، لندن
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  بعد أن خرج المارد العربي مـن القمقم .. "إسرائيل" .٤٤
  أوري أفنيري

كانـت دائمـا    . حسناً، هذه دولة عربية، ولكنها صغيرة     : حين حدث ذلك في تونس، كان يمكننا أن نقول        
  .هذه حالة فريدة. أكثر تقدما من األخريات

المركـز الروحـي للمـسلمين      . قلب األمة العربيـة   . دولة رئيسية . روها هو يحدث األمر ذاته في مص      
لها تاريخ من آالف السنين     . بالد الفراعنة . حسناً، مصر هي حالة خاصة    : ولكن يمكننا أن نقول   . السنيين

  .قبل أن يصل العرب إليها
ن، الـيمن، األردن،    ليبيا، الجزائـر، البحـري    : ولكن اآلن، ينتشر هذا االمر في كافة أنحاء العالم العربي         

  .حتى في إيران، التي ليست عربية وال سنّية. وحتى المغرب
الفيال فـي   "قد يستيقظ سكان    . إن مارد االنقالب، التجديد، التخلص، أصبح يهدد كافة األنظمة في المنطقة          

  .في صباح أحد األيام ويكتشفون أن األدغال قد اختفت، وأننا محاطون بمنظر جديد تماما" األدغال
  :، كان أمامهم خيار من بين اثنين"أرض إسرائيل"في " ملجأ آمن"عندما قرر أجدادنا الصهيونيون إقامة 

وسـيد  " األبـيض "كان يمكنهم الظهور في صدارة آسيا كمحتل أوروبي، يرى نفسه رأس حربة لإلنسان              
كذلك فعل الـصليبيون،    . ا، مثل المحتلين اإلسبان والمستعمرين األنجلوا سكسونيين في أميرك        "أبناء البالد "

  ".أرض إسرائيل"في حينه، في 
كانت الطريق الثانية هي أن يروا أنفسهم كشعب آسيوي عائد إلى وطنه، يرى نفسه وريثا لتقاليد سياسية                 
وثقافية للعرق السامي، المستعد إلرشاد شعوب المنطقة السامية في حرب تحريرهم من ضيم االسـتبداد               

  ..األوروبي
  .١٩٤٨ عاما، في كراسة ظهرت قبل شهرين فقط من اندالع حرب٦٤كلمات قبل كتبت هذه ال

  .أنا مستعد لتكريرها هنا وبإصرار أكبر
الطريق التي سـنختارها فـي      . ينتابني في هذه األيام شعور بأننا نقف مجددا أمام مفترق طرق تاريخي           

 إذا اخترنا الطريق غير الـصحيحة،       .األيام القريبة ستحدد مصير الدولة لسنوات طويلة، وربما إلى األبد         
  .سيكون ذلك بكاء مريراً ألجيال، بكل ما في هذه العبارة من معنى

ربما تكون الطامة الكبرى هي أال نختار على اإلطالق، أال نعي الحاجة لالختيـار وأن نواصـل، بكـل                   
بين وزير الدفاع ورئيس    أن ننشغل في أمور تافهة الخصام       . بساطة، الطريق التي قادتنا إلى ما نحن عليه       

وسائر تفاهات التلفـاز،    " األخ األكبر "األركان المستقيل، النزاع بين نتنياهو وليبرمان على تعيين سفير،          
  .لدرجة أننا ال نالحظ أن التاريخ يعبر أمامنا ويتركنا خلفه

تي تحيط بنا، فقـد      لالنشغال في األحداث ال    – بين كافة هذه التفاهات      –حين وجد سياسيونا ومحللونا وقتا      
  .فعلوا ذلك بالطريقة القديمة والمعروفة

بإقامـة  " العـرب "حتى في برامج النقاشات المثقفة إلى حد ما، كانت هنالك سخرية كبيرة مـن مـزاعم                 
أن شيئا كهذا ال يمكن لـه أن        " باإلثبات"قام بروفسورات مثقفون ومحللون في وسائل اإلعالم        . ديمقراطية

ضد الديمقراطية ومتخلف، تنقص المجتمعات العربيـة المبـادئ المـسيحية           " بيعتهبط" اإلسالم   -يحدث  
فـي  . البروتستانتية المطلوبة للديمقراطية، أو األسس الرأسمالية إلنشاء مكانة متوسطة ثابتة وما إلى ذلك            

  .أفضل الحاالت، سيتم استبدال دكتاتورية بأخرى
الديمقراطيـة سـتؤدي حتمـا إلـى فـوز المتعـصبين            كان االستنتاج األكثر شعبية هو أن االنتخابات        

  .، أو ما هو أسوأ من ذلك"طالبان"، الذين سيقيمون نظام حكم ديني قاس على شاكلة "اإلسالميين"
إن جزءاً من هذه االدعاءات هو، بطبيعة الحال، دعاية موجهة تم إعدادها إلقناع األميركيين واألوروبيين               

ولكـن  . ارك في المنطقة، أو، بدال من ذلك، دكتاتورات عسكرية جديـدة          السذج أن عليهم تقوية أتباع مب     
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يؤمن معظم اإلسرائيليين بالفعل أنه إذا ما تُـرك العـرب وشـأنهم             : على األغلب هذا رأي واضح تماما     
  .سفاحة يكون هدفها محو إسرائيل من الخارطة" إسالمية"سيقيمون أنظمة 

 ٦٥قبـل  ) يـساري )مثلما قال جنرال . م وعن العالم العربيال يعرف اإلسرائيلي العادي شيئا عن اإلسال    
كل شيء ينحـصر فـي      !" من خالل عدسات البندقيات   : "عاما حين سئل كيف ينظر إلى المشكلة العربية       

  .، وانعدام األمن يمنع، بطبيعة الحال، أي تفكير جدي"األمن"
  .لقد ولد هذا التوجه في األيام األولى لنشوء الصهيونية

يامين زئيف هرتسل، كما هو معروف، في كتاباته التاريخية، أن دولة اليهود التي ستقام ستـشكّل                كتب بن 
لقد أعجب هرتـسل بسـسيل      .  أي العربية  -ضد الهمجية اآلسيوية    " جزءا من سور الحضارة   "في البالد   

ي سيطر على   كان هو وتالميذه شركاء في التوجه الروحي الذ       . رودس، حامل راية اإلمبريالية البريطانية    
  ".االستشراق"أوروبا في تلك الفترة، تلك التي لقبها المثقف الفلسطيني إدوارد سعيد، بعد فترة، 

بنظرة إلى الوراء، ربما كان ذلك طبيعيا، على ضوء الحقيقة أن الحركة الصهيونية ولدت فـي أوروبـا                  
 يسكنها شعب آخـر، هـو الـشعب         قبيل نهاية العهد اإلمبريالي، وقد تأهبت إلقامة دولة يهودية في بالد          

  .العربي
بقـي مـن    .  عاما، وأنها اليوم أقوى من أي وقت مضى        ١٢٠المأساة هي أن هذه الحقيقة لم تتغير طوال         

  . أصواتا تنادي في الصحراء- وقد كانوا أقلية دائما-يقترحون لدينا اتجاها آخر 
صحيح . تي تهز العالم العربي، والعالم أجمع     يتجسد هذا في هذه األيام بالتوجه اإلسرائيلي إزاء األحداث ال         

أنه كان هنالك، بين أوساط الشعب اإلسرائيلي، الكثير من التشجيع العفوي للجمـاهير المـصرية التـي                 
واجهت النظام الدكتاتوري في ميدان التحرير، لكن الجميع تعامل مع األمر من الخارج، عن بعد، وكأنـه          

  .حدث على القمر
 المصرية؟ أو لربمـا     –هل ستصمد اتفاقية السالم اإلسرائيلية      : ي الوحيد الذي أثير هو    كان السؤال العمل  

خبراء الشؤون  "يتوجب علينا إقامة فيالق عسكرية جديدة استعدادا لحرب محتملة مع مصر؟ عندما وعدنا              
  .أنه ما من خطر كهذا، فقد الجمهور االهتمام بالموضوع كله" األمنية

كان يجب أن تقـض     - التي ليست سوى وقفا إلطالق النار بين األنظمة والجيوش           -ولكن اتفاقية السالم    
ماذا سيكون شكل العالم العربـي الجديـد؟ هـل          : السؤال المهم حقا هو   . مضجعنا أقل من موضوع آخر    

سيكون االنتقال إلى الديمقراطية سلسا وغير عنيف، نسبيا، أم ال؟ هل سيحدث ذلك أصال، وهل هذا معناه                 
ما أكثر تطرفا سيسيطر على المنطقة، أمر ممكن بالتأكيد؟ هل باستطاعتنا أن نؤثر، بطريقة مـا،                أن إسال 

  على مجريات األمور؟
. مثل هذه المعانقة هي أشبه بمعانقة الدب      . من الواضح أنه ما من حركة عربية معنية بمعانقة اإلسرائيلية         

للعرب، تقمع الفلسطينيين وتعمل علـى نهـب        يعتبر جميع العرب إسرائيل اليوم دولة مستعمرة، معادية         
 رغم أني على قناعة أن هناك أيضا الكثيـر مـن اإلعجـاب الـصامت                –أكبر عدد ممكن من العرب      

  .بإنجازات إسرائيل التكنولوجية واألخرى
ولكن عندما تثور شعوب برمتها وتحطم الثورات جميع المسلمات، هنالك احتمال حقيقي لتغيير عام فـي                

 قام اآلن في إسرائيل قادة سياسيون وروحيون وأعلنوا بملء أفواههم عن تضامنهم مع الجماهير               لو. القيم
العربية ونضالها من أجل الحرية، العدل واالحترام، الستطاعوا زرع بذرة ستحمل ثمارا فـي األعـوام                

  .المقبلة
لـك حيـل دعائيـة      إذا كانت هنا  . يجب على مثل هذه التصريحات، بطبيعة الحال، أن تصدر من القلب          

يجب أن تكون مرفقة بتغيير عميق فـي نظرتنـا إلـى الـشعب              . رخيصة فقط، فسيسخرون منها وبحق    
  .لذلك، يشكل السالم مع الفلسطينيين اآلن، وفورا، حاجة ماسة تحتاجها إسرائيل. الفلسطيني
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نا إليهـا، فـي الخيـر       مستقبلنا في هذه المنطقة، التي تنتمي دولت      . إن مستقبلنا ليس مع أوروبا أو أميركا      
ال يكفي أن تتغير سياستنا فقط، بل يجب أن يتغير توجهنا األساسي برمته، نظرتنا إلـى موقعنـا                  . والشر

علينا أن نفهم أننا لسنا رأس الحربة لشيء بعيد، بل نحن جزء من المنطقـة التـي                 . الجغرافي بحد ذاته  
  . إلى مسيرة البشرية نحو الحرية– وأخيرا –تنضم اليوم 

يمكن لهذا األمر أن يكون نضاال متواصال، تتمخض        . االستفاقة العربية ليست مسألة شهور وسنوات قليلة      
ستستمر مشاهد األيام الثمانية عـشرة فـي   . ولكن المارد لن يعود إلى القمقم . عنه إخفاقات وهزائم كثيرة   

 تنجح أي دكتاتوريـة     ميدان التحرير لتعشش في قلوب جيل عربي جديد، من مراكش إلى الموصل، ولن            
  .قد تقوم هنا أو هناك في محوها

ال يمكنني أن أتخيل طريقة أكثر حكمة وجاذبية لنا، نحن اإلسرائيليون، سوى السير فـي ركـب هـذه                   
  .المسيرة

 ١٣/٣/٢٠١١، األيام، رام اهللا
 
  
  
  :كاريكاتير .٤٥
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