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  ولو توفرت للسلطة معلومات مسبقة عنها لمنعتها.. عمل حقير" ايتمار"عملية : عباس .1

قابلة مع اإلذاعة اإلسرائيلية العامة بثت، جدد رئيس السلطة الفلسطينية في رام اهللا محمود عباس في م
، إدانته للهجوم الذي أسفر فجر السبت عن مقتل خمسة من المستوطنين في شمال الضفة 14/3اإلثنين 

إن عملية قتل أسرة المستوطنين غير إنسانية وغير أخالقية وبال " :وقال الرئيس عباس. الغربية المحتلة
اإلدانة وهو عمل حقير نعتبره بكل المقاييس غير إنساني وغير شك أن الذي حصل مدان بكل أساليب 

 :وأضاف عباس في تصريحه لإلذاعة اإلسرائيلية". حضاري وال يمكن أن يقوم إنسان بمثل هذا العمل
لو قالوا لي أن هذه المشاهد يبثها التلفزيون ال .  أشهر يقتل4أنا ال أستطيع أن أرى طفالً عمره "

ال يمكن ألي إنسان يتحلى باإلنسانية أن يرى . أن أشاهدها، وخاصة منظر األطفالأشاهدها، ال يمكنني 
  ".منظراً كهذا وال يتألم وال يبكي على ما يرى
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وأكد أن السلطة الفلسطينية كانت ستمنع هذا الهجوم لو توفرت لديها معلومات مسبقة عنه، مشيراً إلى أنه 
  . هو على إجراء تحقيق مشترك في هذا الحادثاتفق مع رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنيا

نريد أن نعرف من . لكن من المسؤول؟ ال نعرف. لو كنا نعرف لمنعنا، لمنعنا بكل أساليبنا" :وقال عباس
  ". نتمنى أن نصل إلى نتيجة ونعرف ونضع يدنا على الفاعل لنقدمه للعدالة. الذي ارتكب العملية

 . ينية خالل الفترة القريبة، مشدداً على أنه لن يسمح بذلكواستبعد عباس وقوع موجة هجمات فلسط
  . بشأن وجود تحريض داخل المساجد في الضفة الغربية) إسرائيل(ورفض أيضا ادعاءات 

نحن البلد الوحيد في العالم العربي واإلسالمي، وهذا قلته أمس لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، " :وقال
 –هذا اسمه تحريض : يع المساجد، نجلس ونضع مفهوماً موحداً لنقولعندنا خطبة جمعة موحدة في جم
  ". يمشي–يتوقف، هذا اسمه غير تحريض 

ودعا عباس إلى تشكيل لجنة إسرائيلية فلسطينية أميركية مشتركة لدراسة االدعاءات بشأن تضمن الكتب 
  .المدرسية الفلسطينية عبارات تحريضية

  14/3/2011فلسطين اون الين، 
  

  من الصعب التوافق مع نموذج البرقع الذي يحكم غزة: حمادنمر  .2
استبعد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني نمر حماد أن تحقق المبادرة :  جيهان الحسيني–القاهرة 

وصرح . التي تروج لها حماس اختراقاً على صعيد إنهاء االنقسام واسترداد الوحدة الفلسطينية
، »أي بوادر من جانب حماس تعكس نيات وإرادة حقيقية باتجاه إنهاء االنقسامال توجد «بأنه » الحياة«لـ

مشيراً إلى ما ذكره المبعوث الروسي مدير دائرة الشرق األوسط في وزارة الخارجية سيرغي فيرشينين 
ونقل . عن محادثاته مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في دمشق الشهر الماضي

وجد مشعل أكثر تشدداً من ذي قبل، ألن حماس تجد أن التغيير الذي «ينين قوله إنه حماد عن فيرش
: وتابع .»ال يمكن وصف ذلك بأنه قصر نظر بل هو عمى«: وقال حماد. »يجري في المنطقة لصالحها

يعتقدون أن التغيير الذي يجري في مصر سيجلب اإلخوان المسلمين، وسيتم تبني برنامج ) حماس(هم «
، مشيراً »اتفاقية السالم بين مصر وإسرائيل وقعت، وهي قائمة، بل هي أمر واقع«، الفتاً إلى أن »سحما

عصام العريان من أن أوضاع مصر االقتصادية لها » اإلخوان المسلمين«إلى ما ذكره القيادي في تنظيم 
تبحث من خالل ) ب ديفيدفي إشارة إلى معاهدة كام(األولوية، وأن طرح أي قضايا لها عالقة بهذا الشأن 

  .البرلمان
: ورأى حماد أن الفرصة سانحة حالياً إلنهاء االنقسام، داعياً حماس إلى التعاطي مع هذه الفرصة، وقال

ويجب أن تفهم أن هذا الوقت المناسب إلنهاء . لم نترك وسيلة إلقناع حماس بالمصالحة إال وقمنا بها«
وجد طرف اآلن يمكنه أن يضغط على فتح أو حماس ليقول ال ي«وأضاف . »الخالف وإنجاز المصالحة

  .»فاألطراف الضاغطة أضعف من القيام بذلك. لهما ال تتفقا
وأوضح أن الرئيس عباس يحاول بكل الوسائل تقليص الفجوة وتقريب المسافات بين حركتين فتح 

يها قيادات غير كلنا، أنا وغيري، يجري اتصاالت مع قيادات وممثلين لحماس، وف«: وحماس وقال
  .، لكنه أعرب عن خيبة أمله ألن الذي يأخذ القرار داخل الحركة هو الجناح المتشدد»متشددة

، معبراً عن أسفه ألن نموذج البرقع »فتركيا دولة مدنية بمرجعية إسالمية«وأشاد حماد بالنموذج التركي، 
كيف يمكن االتفاق مع نموذج «: ءلوتسا. هو الذي يسيطر في غزة، ومعتبراً أن هذه بحد ذاته إشكالية

: ، الفتاً إلى أن القضية ليست في المظهر، لكن الشكل يعكس العقلية ونمط التفكير والرؤية، وقال»البرقع؟
  .»لذلك صعب أن نتفق طالماً أن القرار بيد الجناح المتطرف«

ب ان هذا االتجاه ليس ورداً على سؤال في شأن مطالبة بعض قيادات فتح برئاسة الحكومة المقبلة، أجا
قوياً في الحركة، لكن من حق فتح المشاركة في الحكومة، مرجحاً أن يكلف سالم فياض مجدداً تشكيل 
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واشار الى مشاركة كوادر شابة من أصحاب كفاءات داخل فتح في الحكومة المقبلة، . الحكومة المقبلة
واوضح أن أعضاء اللجنة المركزية . فاءةمشدداً على أن معيار شغل أي حقيبة وزارية هي المهنية والك

في فتح لن يشغلوا أي حقائب وزارية النشغالهم بالعمل التنظيمي داخل الحركة، الفتاً إلى أن هذا األمر 
ورجح اإلعالن عن تشكيل الحكومة المقبلة األسبوع المقبل عقب عودة عباس من . على رأس أولوياتهم

  .ئب الوزاريةالخارج ليشرف بنفسه على قائمة الحقا
األميركي األخير في » الفيتو«ونفى حماد أن يكون الجمود الحالي في عملية السالم، خصوصا بعد 

وقال إن إسرائيل هي التي في مأزق، مضيفاً أن هذا . مجلس األمن، ووضع القيادة الفلسطينية في مأزق
ين يشعرون بحرج بالغ نتيجة دعمهم وأضاف ان األميركي. سبب إحراجاً كبيراً لإلدارة األميركية» الفيتو«

للموقف اإلسرائيلي من دون وجه حق، ويشعرون بأنهم أصبحوا معزولين بسبب سياساتهم، الفتاً إلى أن 
  .يدعم الموقف الفلسطيني ضد االستيطان) بريطانيا وفرنسا والمانيا(أقرب حلفاء أميركا 

ية على األرض لحلحة الجمود الراهن من ورجح حماد أن تطالب أميركا إسرائيل باتخاذ خطوات إيجاب
خالل القيام بإجراءات فعلية على األرض من شأنها أن تدفع بعملية السالم أو تخلق أجواء إيجابية 

األميركيين سيبذلون مساع لحض «وقال إن . السترداد الثقة وإبداء حسن النيات تجاه الفلسطينيين
، لكنه شكك في إمكان استجابة رئيس »لتهم التي يشعرون بهااإلسرائيليين في هذا االتجاه للخروج من عز

أستبعد في ظل االئتالف الحكومي «: الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو لهذا الطرح األميركي، وقال
إن الموقف السياسي الفلسطيني صلب ومتماسك «: واضاف .»الحالي أن يتمكن نتانياهو من تقديم شيء

نتانياهو يترقب حدوث أي عملية انتحارية، بل هو يتمنى وقوع مثل «، وزاد ان »تهوثابت على استراتيجي
. »هذه الغلطة كما حدث في االنتفاضة الثانية كي يتذرع بمسألة األمن للتهرب من كافة استحقاقات السالم

  .»نحن واعون تماماً لذلك«: وقال
بوع الماضي في جنيف انتقدت وزيرة وأشار حماد إلى أنه خالل اجتماعات مجلس حقوق اإلنسان األس

الخارجية األميركية هيالري كلينتون المواقف التي يتخذها المجلس ضد إسرائيل، ما دفع بالوفد 
بعد انسحاب وفدنا اتصل به األميركيون لمعرفة سبب انسحابهم، «وأضاف . الفلسطيني الى االنسحاب
فعون عن إسرائيل على رغم أن كل ممارساتها غير ماذا تتوقعون منا وأنتم تدا: فأجاب الوفد الفلسطيني

: وقال. »فهناك ضغوط كبيرة علينا من الكونغرس. نحن مضطرون لذلك: فأجاب األميركيون. قانونية
  .»على رغم أننا األضعف، لكن موقفنا صحيح ألننا نملك حجة قوية«

إن غالبية الشعب «: وقالورأى حماد أن القرار في إسرائيل بيد المستوطنين، فهم أصحاب القرار، 
، مشيراً إلى أن »اإلسرائيلي ضد المستوطنين، لكن الجيش والمجتمع اإلسرائيلي ال يستطيعون مجابهتهم

 من ممثلي االتحاد األوروبي الى الحكومة اإلسرائيلية ضد تصرفات 127هناك احتجاجاً رسمياً قُدّم من 
ن سياراتهم على الحواجز على مرأى من الجيش الذي ال المستوطنين، ألنهم يهددون الديبلوماسيين ويوقفو

  .يملك أن يضع حداً لتصرفاتهم
وتساءل عما إذا كانت القضية الفلسطينية ستظل هي القضية المركزية للنظام العربي أم أن االنشغال 

ة حلّوا لن نستغرب إذا بدأنا نسمع نحن الفلسطينيين عبار«: بترتيب الوضع الداخلي سيستغرق وقتاً، وزاد
  .»انقساماتكم

 14/3/2011الحياة، لندن، 
  

   قرار المصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة خاطئ ومرفوض:السلطة .3
دانت السلطة الفلسطينية بشدة أمس، قرار إسرائيل تكثيف البناء االستيطاني : )وكاالت( -رام اهللا 

وقال الناطق باسم الرئاسة  ".بيرةسيدمر كل شيء ويؤدي الى مشاكل ك"وحذرت من ان هذا التوجه 
قرار الحكومة اإلسرائيلية المصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة خاطئ "الفلسطينية في بيان ان 
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والمناخ الذي (...) سيدمر كل شيء وسيؤدي إلى مشاكل كبيرة "واضاف ان هذا القرار  ".ومرفوض
  ".حتاج إلى قرارات شجاعةيخلقه ال يساعد اال في خلق المشاكل ألن السالم ي

من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لوكالة فرانس برس 
واضاف  .في الضفة الغربية" ندين بشدة قرار الحكومة اإلسرائيلية تسريع وتكثيف البناء االستيطاني"
 ".ة على ابناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربيةندين بقوة اعتداءات المستوطنين اليوم والليلة الماضي"

تحدثنا مع اطراف اللجنة الرباعية الدولية وطلبنا منهم تدخال عاجال لوقف حملة "واضاف عريقات 
االمن واالستقرار والسالم لن يتحقق للجميع من دون إنهاء االحتالل "واكد ان  ".اعتداءات المستوطنين

  ".1967ية المحتلة منذ العام اإلسرائيلي لألراضي الفلسطين
 14/3/2011الغد، عمان، 

  
  هنية يبحث العالقات الثنائية مع وزير الخارجية المصري .4

بحث رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية، أمس، في اتصال هاتفي مع وزير : )آي.بي.يو(
التاريخي “شاد هنية بدور مصر وأ. الخارجية المصري نبيل العربي، العالقات المشتركة بين الجانبين

العالقة المتينة والطبيعية التي تربط “اتجاه القضية الفلسطينية وكل القضايا العربية، وأشار إلى ” والرائد
  .    بدوره، أكد العربي اهتمام مصر بالقضية الفلسطينية. ”بين البلدين والشعبين

 14/3/2011الخليج، الشارقة، 
  

   بيد الفلسطينيين في أميركا الالتينيةالقانون الدولي سالح قوي .5
تعكس المشاركة الواسعة من جانب شخصيات سياسية :  جويس كرم-) كوستاريكا(سان خوسيه 

ومجموعات مدنية ومنظمات غير حكومية من أميركا الالتينية في مؤتمر التحالف األميركي الالتيني 
ول في تعزيز حضورها في عملية السالم للسالم في الشرق األوسط، الرغبة المتزايدة لدى هذه الد

انطالقاً من احتضانها مبادئ القانون الدولي في قراءتها للنزاع، وهو ما يطمح الجانب الفلسطيني الى 
  .توظيفه لزيادة الضغط على إسرائيل وعزلها على الساحة الدولية

ان التوقعات » الحياة« لـالرحمن وقال منظم المؤتمر، السفير الفلسطيني السابق لدى واشنطن حسن عبد
 200كانت ان يحضر نحو مئة شخص في مؤتمر كوستاريكا الذي يختتم أعماله اليوم، والرقم وصل الى 

شخص جاؤوا من السلفادور ونيكاراغوا وجمهورية الدومينيكان واألرجنتين وغيرها للمشاركة في خطوة 
حضور الذي ضم وزراء خارجية كوستاريكا وفسر السفير السابق هذا ال. هي الثانية من نوعها للتحالف

والدومينيكان ورؤساء حاليين وسابقين، برغبة قوية لدى دول أميركا الالتينية بأن يكون لها دور أكبر في 
وضم الحضور أيضاً مجموعات يهودية في أميركا . ملفات شرق أوسطية على رأسها عملية السالم
 الدعم إلسرائيل على مدى سنوات اذ كانت كوستاريكا الالتينية والتي لها نفوذ قوي ساعد في حصد

  .والسلفادور بين الدول التي اقامت سفارات في القدس
غير أن التطورات في السنوات األخيرة تعكس التحول في موقع أميركا الالتينية من النزاع، اذ أقفلت 

ويرى عبدالرحمن أن . فلسطينيةكوستاريكا والسلفادور سفارتيهما في القدس، واعترفتا أخيراً بالدولة ال
 دولة من هذا القطب بدولة فلسطين هو تعبير عن احتضانها للقانون الدولي وتطلعها لدور 15اعتراف 

  .أكبر في ملفات المنطقة
ويستخدم الجانب الفلسطيني القانون الدولي ومبررات الشرعية الدولية لحصد هذا الدعم، وهو السبيل 

وأشار عبدالرحمن . نية الى المضي به لكسب شرعية أكبر في األمم المتحدةالذي تسعى السلطة الفلسطي
، وأن التوجه الفلسطيني اليوم هو ) عضوا34ً(الى أن لدول هذه المنطقة صوتاً فاعالً في األمم المتحدة 

ن في االستفادة من هذا الحضور لتقوية بنية المجتمع المدني في األراضي الفلسطينية وزيادة التعاون بي
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هو األمر «النقابات العمالية، وفي شكل أكبر حصد دعمهم للمواقف الفلسطينية على الساحة الدولية، و 
ليس وراء «وأضاف عبدالرحمن أن الجانب الفلسطيني . »الذي يخيف إسرائيل ويساهم في زيادة عزلتها

نفوذها االقتصادي وساطة من أميركا الالتينية في عملية السالم، بل إرساء تعاون أكبر واستخدام 
وتعكس المشاركة على مستوى الرؤساء، بينهم الرئيس السابق . »والسياسي للضغط على إسرائيل

لكوستاريكا أرياس سانشيز ورئيس جمهورية الدومينيكان ليونيل فرنانديز، القفزة التي حققتها مجموعة 
 نقاط تقارب كبيرة بين أميركا ورأى عبدالرحمن. التحالف في حصد دعم النخبة السياسية لهذه البلدان

الالتينية ودول المنطقة إن لجهة الوجود الكبير للجاليات العربية فيها، أو لجهة معايشتها ثورات تحولية 
وتمثل كوستاريكا الدولة التي ال تملك جيشاً وتحتضن جامعة . توازي التطورات في العالم العربي اليوم

الرحمن، في  اً فريداً في أميركا الالتينية قابالً للتطبيق، برأي عبدالسالم التابعة لألمم المتحدة، نموذج
  .األراضي الفلسطينية

  13/3/2011الحياة، لندن، 
  

  "هيئة الوفاق الفلسطيني إلنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة "إطالق .6
حقيق هيئة الوفاق الفلسطيني إلنهاء االنقسام وت "من غزة نبأ انطالق 13/3/2011قدس برس، نشرت 

 معلنة عن سلسلة فعاليات لحماية االتفاق الوطني، وإنهاء حالة االنقسام، والدعوة  في غزة،"المصالحة
  .للوحدة والمصالحة الوطنية وتوحيد كل الجهود من أجل الوطن ومواجهة المحتل

يل كمال الشرافي، في مؤتمر صحفي عقده في غزة يوم األحد، أن تشك. وأوضح المنسق العام للهيئة د
الهيئة جاء في ظل التغيرات الجارية في المحيط العربي، معتبرا وحدة الرأي الفلسطيني صمام األمان 
من حالة التمزق وضياع الهوية والحقوق، محذرا في الوقت ذاته من أن االنقسام يشكل خطرا كبيرا على 

  .الستيطان والتهويدمستقبل الشعب الفلسطيني، ومستقبل أجياله ويمنح االحتالل فرصة الستمرار ا
وبين أن الهيئة ستعمل مع الجميع وستحرص على وضع الوحدة الوطنية فوق كل االعتبارات الحزبية 

  .والفصائلية وستعمل بما يشجع على تحقيق المصالحة وسرعة إنجازها
هناك من القدس المحتلة، أن القائمين على الهيئة كشفوا أن  14/3/2011الدستور، عمان، وذكرت 

ا مثيال في الضفة الغربية في طور اإلعداد ونظراً للظروف التي تمر بها الضفة تأخر اإلعالن جسم
وأشار النائب في المجلس التشريعي عن ". المشترك كما كان مخططاً بين غزة والضفة وفي الشتات

، نقساماالحركة فتح أشرف جمعة إلى أن الهيئة جاءت لضخ الدماء الجديدة في الحراك المستمر إلنهاء 
ستساند الحراك الشبابي الجماهيري والشعبي " وبشكل شخصي غير فصائلي"أن أعضاء الهيئة  الفتاً إلى

  ".سنكون أول النازلين للميدان للمطالبة بالوحدة"للمساعدة في تحقيق الوحدة، 
  

  "سامالشعب يريد إنهاء االنق"تجمع الشخصيات المستقلة يبدأ المرحلة الميدانية الثانية لحملة  .7
بدأ تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة المرحلة الميدانية الثانية في كافة محافظات الضفة الغربية : غزة

، وتضم الحملة جميع »الشعب يريد إنهاء االنقسام«وقطاع غزة استكماال للمرحلة األولى وتحت شعار 
ق المصالحة الفلسطينية بأسرع وقت الشخصيات المستقلة والفعاليات والطاقات والجهود الشعبية نحو تحقي

  .ممكن
وتجرى التحضيرات ليوم الخامس عشر من آذار على قدم وساق من قبل كافة اللجان المتعددة التابعة 
لتجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة، وخاصة عبر لجان الفعاليات والشباب والمصالحة والعالقات 

 رئاسة تجمع الشخصيات المستقلة أن المطلوب هو تحقيق وذكرت .العامة في قطاع غزة والضفة الغربية
خطوات حقيقية وعملية نحو تحقيق المصالحة الداخلية وتوحيد شطرى الوطن، وكشف التجمع أن اللجان 
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بدأت في إعداد وتوزيع البوسترات والملصقات بكافة األحجام والتي تحمل الدعوة إلى تحقيق المصالحة 
  .»ء االنقسامالشعب يريد إنها«تحت شعار 

  14/3/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   لشن حملة ضد السلطة وبناء مشاريع استيطانحادثة مستوطنة ايتمارتستغل " إسرائيل": فتح .8
 قال المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة، اليوم :رام اهللا

لشن حملة تحريض على الرئيس محمود عباس ' ايتمار' مستوطنة األحد، إن استغالل إسرائيل لحادثة
والسلطة الوطنية واإلعالن عن مشاريع لبناء وحدات استيطانية جديدة، محاولة لحل مشاكلها الداخلية 

وأكد أن التحريض وسياسة االستيطان لن تدفع أبناء شعبنا إلى التنازل عن حقه الثابت  .والهروب لألمام
  .ستقالل، ولن تحل المشكلة ولن تجلب شرعية لالحتالل واالستيطانفي التحرر واال

إذا كان المقصود بالتحريض : وفيما يتعلق باالتهامات اإلسرائيلية للسلطة الوطنية بالتحريض، قال عساف
لماذا يرتكب جيش االحتالل : ، فإن السؤال األوجب هنا'كشف القيادة لجرائم االحتالل ومستوطنيه'

وأشار إلى أن أقصر الطرق للخروج من دوامة العنف والكراهية هو تجاوب  هذه الجرائم؟والمستوطنون 
حكومة إسرائيل مع قرارات ومطالب المجتمع الدولي الداعية إلى تحقيق السالم العادل القائم على إنهاء 

الفلسطينية ، وإقامة الدولة 1967االحتالل اإلسرائيلي عن جميع األرض الفلسطينية التي احتلت في عام 
  .المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وعودة الالجئين إلى ديارهم

  13/3/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  "الهاون" تستهدف تجمعاً عسكرياً إسرائيلياً بـ"كتائب أبو علي مصطفى: "غزة .9
 الشعبية لتحرير فلسطين، تجمعاً ، الجناح العسكري للجبهة"كتائب أبو علي مصطفى"قصفت : غزة

نسخة " قدس برس"وقالت الكتائب في بيان لها، وصل  .للسيارات العسكرية اإلسرائيلية، شرق قطاع غزة
إن مقاتليها في وحدة المدفعية تمكنوا اليوم األحد من استهداف تجمع لحافالت وسيارات االحتالل في : منه

وأشارت الكتائب  ". ملم60عيار "قطاع غزة، بقذيفتي هاون شرق دير البلح وسط " منطقة أبو العجين"
في إطار الرد الطبيعي على جرائم المحتلين، والمستوطنين المتواصلة، بحق الشعب "إلى أن ذلك يأتي 
  ".الفلسطيني ومقاومته

  13/3/2011قدس برس، 
  

  حماس تتهم فتح بالتساوق مع االحتالل وتطالبها باإلفراج عن المعتقلين فوراً .10
التساوق مع االحتالل، "اتهمت حركة حماس حركة فتح والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بـ: غزة

، مطالبة باإلفراج "وشن حملة اعتقاالت ضد أنصارها في الضفة الغربية، في ظل حديثها عن المصالحة
 التي تجدد فيه في الوقت"إنه : نسخة منه" قدس برس"وقالت الحركة في بيان لها، وصل  .عنهم فوراً

حركة حماس نفيها ألية عالقة أو صلة بحادثة مقتل خمسة أفراد من عائلة إسرائيلية في مغتصبة إيتمار 
في " فتح"الصهيونية؛ فإننا نستغرب ونستهجن حملة المالحقة واالعتقاالت المسعورة التي تشنها سلطة 

لت العديد منهم دون أي مبررات، في الضفة المحتلة على أبناء وعناصر وأنصار حركة حماس والتي طا
  ".وسلطتها عن المصالحة، وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني" فتح"ظل حديث قيادات حركة 

  13/3/2011قدس برس، 
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  نتابع بألم ما حل باليابان من كارثة                                  : حماس .11
ضت له دولة اليابان وشعبها من زلزال عنيف ما تعر" تتابع بألم"حماس إنها حركة قالت : دمشق

ولموجات تسونامي راح ضحيتها آالف القتلى والجرحى، وتعرضت فيها للدمار العديد من المرافق العامة 
إننا نتقدم : "نسخة منه" قدس برس"وأضافت في بيان صادر عن مكتبها اإلعالمي، وصل  .والخاصة

اساة بهذا المصاب الكبير، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى لليابان حكومة وشعباً بأحر التعازي والمو
  ".والسالمة للمواطنين كافة

 درجات حسب 8.9وكانت تعرضت اليابان، في ساعة مبكرة من يوم الجمعة، لزلزال عنيف بلغت قوته 
  .مقياس رختر، أسفر عن تدمير عشرات آالف المنازل وسقوط اآلالف من القتلى والجرحى
  13/3/2011قدس برس، 

  
  "جنوب أفريقيا" ودفعها إلى زاوية "إسرائيل"باراك يحذر من نزع شرعية  .12

، وإن "تسونامي سياسياً"قال وزير األمن اإلسرائيلي، إيهود باراك، مساء أمس األحد، إن ٍإسرائيل تواجه 
نه مع في تل أبيب، قال باراك إ" المعهد لدراسات األمن القومي"وفي كلمته في . الجمهور ال يدرك ذلك

سبتمبر سوف يصل تسونامي سياسي إلى ٍإسرائيل، وإن هناك حركة دولية سوف تعترف / اقتراب أيلول
  .، ومن الخطأ عدم التنبه لهذا التسونامي1967يونيو / بالدولة الفلسطينية في حدود الرابع من حزيران

ا ويتطلب العمل على وقال باراك إن نزع شرعية إسرائيل تلوح في األفق، وإن ذلك يعتبر خطيرا جد
". دفع إسرائيل إلى الزاوية التي بدأ فيها تدهور جنوب أفريقيا" كما حذر باراك من  .مواجهة ذلك

وأضاف أن إسرائيل لم تضع كل القضايا . وبحسبه فإن مبادرة سياسية إسرائيلية سوف تقلص االحتماالت
ن تعلن استعدادها لمناقشة الحدود األمنية الجوهرية على الطاولية في السنتين األخيرتين، وأنه عليها أ

والالجئين والقدس، وفي حال عدم نجاح ذلك، فإن المسؤولية سوف تلقى على الطرف الثاني 
باالنضمام إلى الحكومة، مشيرا إلى ) كاديما(وطالب باراك في كلمته تسيبي ليفني وحزبها ). الفلسطينيين(

وبحسبه فإن المعارضة واالئتالف يجب أن يعمال . هذا الوقتأن االنتخابات لن تفيذ إسرائيل كثيرا في 
سوية من أجل مصلحة إسرائيل، وأن االستراتيجية الشاملة المطلوبة هي مبادرة سياسية مع مسؤولية 

  .أمنية
في الشرق األوسط، وأشار إلى أنه ال يوجد تهديد فوري من " جزيرة استقرار"أضاف أن إسرائيل هي و

كما أشار إلى أن حسني . وادعى أن اتفاقية السالم مهمة جدا لمصر ولجيشها. يلقبل مصر على إسرائ
  .مبارك، الذي كانت تنظر إليه إسرائيل على أنه حليفها االستراتيجي، لم يعد موجودا

دولة (ولدى تطرقه لخطة نتانياهو الجديدة، قال باراك إنه في حال جرى الحديث عن تسوية مؤقتة 
  .فإن ذلك يجب أن يشتمل على توصيف للحل الدائم المستقبلي) ةفلسطينية بحدود مؤقت

  14/3/2011، 48موقع عرب
  

   وحدهم سيحددون وسيحافظون على أمن وحدود دولتهم وليس اإلرهاب اآلثموناإلسرائيلي: باراك .13
غيل إن االعتداء الذي راح ضحيته أفراد عائلة فو«قال وزير الدفاع إيهود باراك :  كفاح زبون- رام اهللا

في مستوطنة إيتمار هو بمثابة تذكير مؤلم وال يطاق للثمن الذي ندفعه لقاء نضالنا من أجل الحفاظ على 
أنا على ثقة تامة بأن القبضة الحديدية لجيش الدفاع وجهاز «وأضاف . »سيادتنا ووجودنا على أرضنا

هم، وسنجري معهم حسابا األمن العام ستضرب القتلة بكل قوة وبسرعة متناهية حيث سيلقى القبض علي
إن «: وأردف خالل مراسم تأبينية إلحياء ذكرى جنود من الجيش اإلسرائيلي مفقودين .»عسيرا

. »اإلسرائيليين وحدهم سيحددون وسيحافظون على أمن ومستقبل وحدود دولتهم، وليس اإلرهاب اآلثم
 بعد اتهام إسرائيل السلطة وفي وقت أضرت فيه العملية بالعالقات السياسية بين إسرائيل والسلطة
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بالتحريض، وقرارها الرد عبر بناء مستوطنات جديدة في الضفة، فإن الجانب األمني في العالقات لم 
واتصل منسق أعمال الحكومة اإلسرائيلية في الضفة الغربية الميجور جنرال إيتان دانغوط . يتضرر

  .نبان بمواصلة التنسيق األمني بين الطرفينهاتفيا برئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض، وتعهد الجا
  14/3/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  بناء ألف وحدة استيطانية في الضفة مقابل كل مستوطن يقتل :إيلي يشاي .14

دعا وزير الداخلية اإلسرائيلي، إيلي يشاي، الحكومة إلى الشروع بتنفيذ مخطّط بناء خمسة  :الناصرة
في الضفة الغربية المحتلّة، بواقع ألف وحدة مقابل كل قتيل من المستوطنين آالف وحدة استيطانية جديدة 

وشدد يشاي على  .، والتي يتهم فلسطينيون بتنفيذها"ايتمار"الخمسة الذين لقوا مصرعهم في عملية 
التحريض ضد اإلسرائيليين "ضرورة تكثيف مخطّطات البناء والتوسع االستيطاني في الضفة، في ظل 

الفلسطينيون ال يرغبون في السالم، ونحن نضع "، على حد تعبيره، وأضاف " الفلسطينية لقتلهموالدعوات
  .، كما قال"رؤوسنا في الرمال مثل النعام في الوقت الذي تحرض السلطة الفلسطينية على القتل

، في 13/3فيما شكّك رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في افتتاحية جلسة الحكومة يوم األحد 
إن أعمال "رغبة السلطة الفلسطينية في إنهاء الصراع مع الجانب اإلسرائيلي وتحقيق السالم، وقال 

التحريض الجارية في مناطق السلطة الفلسطينية ال تنسجم مع إعالن السلطة عن رغبتها في تحقيق 
  .، وفق رأيه"السالم

  13/3/2011قدس برس، 
  

  ضفة هو نتاج عمل األمن الفلسطيني البالهدوء الذي ساد : إيتان هابر .15
كشف إيتان هابر، رئيس ديوان رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق، إسحق :  زهير أندراوس-الناصرة 

 النقاب عن أن الهدوء النسبي الذي ساد "يديعوت أحرونوت"رابين، النقاب في مقال نشره األحد بصحيفة 
و ليس بسبب الشاباك اإلسرائيلي وال الجيش وال الشرطة، مناطق الضفة الغربية في السنة األخيرة، ه

إنّما، أضاف هابر، كان بسبب العمليات المكثفة التي قامت بها األجهزة األمنية الفلسطينية، وساق هابر 
قائالً إن إعالن نتنياهو بأنّه جلب الهدوء في الضفة الغربية، هو إعالن عار عن الصحة وال يمت إلى 

 مضيفا أن الفلسطينيين تركوا األعمال اإلرهابية، على حد قولهن وتوجهوا للعمل السياسي الحقيقة بصلة،
  .وتمكنوا خالل فترة قصيرة بتأجيج معظم دول العالم ضد الدولة العبرية

 دولة بالدولة الفلسطينية في 140 سبتمبر القادم ستعترف أكثر من /وقال المحلل أيضا إنّه في شهر أيلول
تحدة، ولفت إلى أنّه في حال رفض إسرائيل االعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية بحدود ما قبل األمم الم

، وعلى األغلب لن تقبله الحكومة، فإن إسرائيل ستتعرض إلى 1967يونيو من العام / الرابع من حزيران
لم لن تقف إلى جانب موجة غير مسبوقة منى العمليات االنتحارية، ولكن خالفًا للماضي فإن دول العا

  .إسرائيل، ألنّها ستقول لها لقد كانت أمامكم إمكانية لقبول الحل وأنتم رفضتم
من ناحيته اعترف المحلل للشؤون العسكرية في الصحيفة نفسها، إليكس فيشمان، بأن جميع مكونات 

اد قائالً إنّه حتى في شعبة المنظومة األمنية اإلسرائيلية فشلت في منع العملية في مستوطنة إيتمار، وز
يعترفون بأنّهم غير قادرين على التنبؤ متى ستنفجر األوضاع األمنية في ) أمان(االستخبارات العسكرية 

الضفة الغربية المحتلة، أين أضاف فيشمان، أن أمان يقّر بأن المعلومات التي يقوم بجمعها وتقديمها إلى 
 وال تساهم في كشف خبايا وخفايا األمور في الضفة، وخلص إلى المستوى السياسي ال تساوي شيًئا،

القول إن األوضاع األمنية في الضفة الغربية باتت قاب قوسين أو أدنى من االنفجار، فالفلسطينيون من 
ناحية يقومون بالتحضير لمظاهرة كبرى في قلنديا، في الخامس عشر من الشهر الجاري، ويتم التجهيز 

مصادر األمنية في تل أبيب، بواسطة الفيسبوك ومن الجهة الثانية، قال المحلل فإنّه من غير لها، بحسب ال
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من الفلسطينيين، هذا أو ذاك، سيؤدي إلى إشعال ) جباية الثمن(المستعبد أن يقوم المستوطنون بعمليات 
  .الضفة الغربية، على حد تعبيره

  14/3/2011، القدس العربي، لندن
  

  الخالف مع حماس بشأن تبادل األسرى يتمحور حول المكان: ةمصادر إسرائيلي .16
كشفت مصادر إعالمية إسرائيلية النقاب عن أن الخالف بين حركة حماس وإسرائيل فيما يتعلق : غزة

بصفقة تبادل األسرى بات ينحصر في المكان الذي يتوجب أن يتم إطالق سراح كبار المعتقلين 
ن، المحلل العسكري لصحيفة هآرتس في عددها الصادر أمس في مقال وذكر أمير أور .الفلسطينيين إليه

نشره في الصحيفة، أنه لم يعد هناك خالف بين حماس وإسرائيل حول عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين 
يتوجب على إسرائيل إطالق سراحهم مقابل اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي المختطف لدى الحركة جلعاد 

ورن إلى أن نتنياهو يحتاج بشكل كبير إلى إنجاز سياسي وشعبي يتمثل في التوصل وأشار أ. شاليط
. لصفة تبادل األسرى مع حركة حماس، بسبب التفاف الرأي العام اإلسرائيلي حول قضية شاليط

واستدرك أورن قائال إن تحقيق اختراق في هذه القضية يتوقف على موقف جهاز المخابرات الداخلية 
الحالي يرفض الموافقة على » الشاباك«، مشيرا إلى أن يوفال ديسكين رئيس )الشاباك(اإلسرائيلية 

  .السماح لكبار معتقلي حركة حماس بالعودة لالستقرار في الضفة الغربية بعد إطالق سراحهم
ويزعم ديسكين أن السماح بعودة المعتقلين إلى الضفة الغربية يعني توفير األجواء لعودة العمليات 

وأشار أورن إلى أن نتنياهو يراهن على أن . حة ضد األهداف اإلسرائيلية انطالقا من الضفة الغربيةالمسل
  .، الذي من المتوقع أن يخلف ديسكين بعد شهرين، موقفا مغايرا»الشاباك«يتبنى رئيس 

 منهم أحكاما 450يذكر أن حركة حماس تطالب إسرائيل باإلفراج عن ألف معتقل فلسطيني، يقضي 
  .سجن مدى الحياة بعد إدانتهم بقتل وجرح المئات من جنود االحتالل والمستوطنينبال

  14/3/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   المصري-تحذير إسرائيلي من خطورة التقارب السوري  .17
 المصري -التقارب السوري » خطورة«حذرت محافل أمنية وسياسية إسرائيلية، أمس، من : القدس

  .»سالميين في مصر وقطاع غزة من الخروج من حال الحصار والعزلةفتح المجال امام اإل»و
 المصري قد يدفع في اتجاه تحول داخل مصر في اتجاه معادي -التقارب السوري «وذكرت ان 

وقبولها كالعب في المنطقة قبل » حماس«للمصالح اإلسرائيلية، في مقدمها تخفيف الحصار عن حركة 
  .»اعترافها بإسرائيل

الرئيس السوري بشار األسد والمشير طنطاوي رئيس المجلس «قناة العاشرة االسرائيلية ان وكشفت ال
األعلى للقوات المسلحة، تبادال رسائل ايجابية تتضمن تقوية العالقات بين الدولتين، وعودة مصر الى 

  .»تموقعها السابق بين الدول العربية، إضافة إلى التعاون بين مصر وسورية في مختلف المجاال
  14/3/2011، الراي، الكويت

  
   استئناف تصدير الغاز المصري اليوم وتوقعات بتصدير ربع الكمية":إسرائيل" .18

في بيان لها أمس عن استئناف »  أميركان إسرائيل-أمبال «أعلنت شركة :  أحمد أبو الوفا-القاهرة
ا لحقت أضرار بخط األنابيب إمدادات الغاز الطبيعي من مصر إلى المشترين اإلسرائيليين، اليوم، بعدم

أن تقل معدالت كميات الغاز المصدرة » الشرق األوسط«منذ خمسة أسابيع، فيما توقع خبراء نفطيون لـ
وقالت الشركة اإلسرائيلية الشريك في كونسورتيوم غاز شرق المتوسط إنه سيجري  .إلى الربع تقريبا

ختبار خط األنابيب الذي تضرر في انفجار استئناف ضخ الغاز بعد إتمام أعمال اإلصالح بنجاح وا
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 فبراير الماضي، وكان من المقرر أول األمر استئناف الصادرات /وحريق وقعا يوم الخامس من شباط
  . مارس الحالي لكنه تأجل عدة مرات/في الرابع من آذار

ز أن تقل كميات الغا» الشرق األوسط« عمرو حمودة في تصريحات لـ.وتوقع الخبير النفطي د
المصري المصدرة إلى إسرائيل إلى الربع تقريبا، وأرجع توقعاته تلك إلى سببين؛ األول حاجة مصر 

، والسبب اآلخر وهو األكثر أهمية، هو تراجع »البوتاجاز«الشديدة اآلن للغاز مما اضطرها إلى استيراد 
  .الناحية األمنية في سيناء

  14/3/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  طالب بحرق العربجلعاد شارون ي .19
 طالب جلعاد النجل األكبر لرئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق آرئيل شارون بحرق العرب :وكاالت

  .  مستوطنين من عائلة واحدة طعنًا بالسكين5والقضاء عليهم بعد حادث مستوطنة ايتمار، الذي قتل فيه 
ان أبرز اإلسرائيليين الذين فطنوا إن والده ك": يديعوت أحرونوت"وذكر جلعاد في مقال له في صحيفة 

وطالب بضرورة تشديد القيود الحديدية المفروضة على العرب . لما أسماه برفض العرب للسالم والتسوية
والفلسطينيين بصورة خاصة، والتصدي ألي محاولة لرفع هذا الحصار، حتى ال تتكرر حادثة مستوطنة 

 بضرورة وقف أي شكل من أشكال التعاون المتعلقة كما طالب في نهاية المقال. مرة أخرى" ايتمار"
بمسيرة التسوية، زاعما أن التجربة أثبتت أن السالم مع العرب بات أمرا غير مجد، خصوصا أنهم 

  .كما قال, يعودون ويكررون االعتداءات على اإلسرائيليين
  13/3/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  "سرائيلإ"الجيش يعتقد أن النظام الجديد لن يجرؤ على تحدي قلق في تل أبيب من الجبهة المصرية و .20

تواصل الجهات اإلسرائيلية المسؤولة متابعتها عن كثب للتغيرات الحاصلة  : زهير أندراوس-الناصرة 
في مصر، على مختلف األصعدة السياسية واالقتصادية واألمنية، في ظل شيوع أنباء عن مواقف رسمية 

  .ئيل، آخذة بالنفاذ إلى مستويات صنع القرارمصرية مناهضة إلسرا
وتعيش الساحة العسكرية اإلسرائيلية منذ عدة أسابيع حالة من االستنفار والقلق المتزايد، في ظل ما 

 سنة تقريباً لم تسأل أي 30يحصل داخل األراضي المصرية من تغيرات دراماتيكية، السيما أنه ومنذ 
ي مواجهة الجبهة المصرية، وماذا ينقصك، وكم من الوقت تحتاج كي ماذا لديك ف: حكومة عبرية جيشها

تستعد، وكم سيكلّف ذلك؟ كما لم يطلب المستوى السياسي أن يعرض عليه أي خطط عسكرية مع جداول 
 سنة 30زمنية وترتيب أفضليات، لوضع تحول استراتيجي في الساحة المصرية، ومع ذلك، فإنه ومنذ 

 الفضاء، وبقي المستويان السياسي والعسكري في إسرائيل يدفنان رأسهما في حلقّت هذه األسئلة في
  .الرمل، وأفسدا القدرات الميدانية في مجابهة ما قد يحدث في مصر

أليكس فيشمان، مضاءلة القدرات ' يديعوت أحرونوت'وفيما يفسر كبير المحللين العسكريين في صحيفة 
دنى بأنها إجراء طبيعي، وجزء من ثمار السالم مع مصر، لكنه في العسكرية في هذه الجبهة إلى الحد األ

ذات الوقت يستنكر ما أسماها ظاهرة محو المعلومات التي تجمعت طوال السنين عن هذا الميدان، 
ويعتبرها جريمة ال تُغتفر، بحيث أعفت الجهات اإلسرائيلية نفسها، على حد زعمه، من جمع المعلومات 

جات عملياتية وتكتيكية، حتى المعلومات األساسية، خاصة وأن فقدان المعلومات ال االستخبارية الحتيا
فالحديث يدور عن أشخاص . يقاس بالميزانيات الضخمة، والفرق العسكرية، والطائرات الجوية

وجماعات عمل يحتفظون بقدرات كالنظريات القتالية والمعلومات االستخبارية، ألن مراكز المعلومات 
ثابة األركان التي يمكن البدء اعتماداً عليها في اليوم الذي يعطى فيه إنذار لبناء القوة، لكن هذه هي بم

زمناً طويالً مر منذ تلك األيام التي كان فيها جهاز االستخبارات العسكرية يعرف الضباط المصريين 
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ان أن الجبهة يعتقد فيشم. معرفة حميمة، ويعرف عن كل وحدة عسكرية تدخل سيناء، أو تخرج منها
المصرية تختلف اختالفاً جوهرياً عن جبهات بنى الجيش اإلسرائيلي نفسه في مواجهتها في العقود 
األخيرة، كالفلسطينية واللبنانية والسورية مثالً، ولذلك ليس غريباً أن نجد أن المعلومات التي تم جمعها، 

هة الشمالية، يمكن أن تخدم فقط الجبهة الغربية والنظريات القتالية، والقدرات التي بنيت في مواجهة الجب
في سيناء خدمة جزئية، ألنه ببساطة إذا بحث أي جنرال إسرائيلي اليوم عن نظرية قتالية تالءم صحراء 

  .سيناء فلن يجدها في أي مخزن، ربما يجدها في متحف الجيش اإلسرائيلي فقط
اعتمادا على مصادر في ) عوت أحرونوتيدي(وبحسب المصادر الرسمية في تل أبيب، كما قالت 

المخابرات اإلسرائيلية فإن الجيش المصري هو أحد أكبر الجيوش، وأكثرها تسلحاً في المنطقة، حيث 
 دبابة من طرز مختلفة، تشتمل على 3600 مروحية حربية، و100 طائرة حربية، و400يمتلك أكثر من 

م إنتاجها في مصر، والتي يوشك أن يصدرها للجيش العراقي، األمريكية المتقدمة التي يت' أبرامز'دبابة 
لكن ما يطمئن .  أرض- أنبوب من أنابيب المدافع، وصواريخ أرض 1600ولديه ما يقرب من 

العسكريين اإلسرائيليين، بحسب الصحيفة، أنه لو حدث في مصر تحول يفضي إلى نقض اتفاقات السالم، 
مريكية ستقطع عنه التزود بالمعدات، وسيحصل له ما حصل للجيش وإعادة السفراء، فان اإلدارة األ

اإليراني والقوات المسلحة اإليرانية بعد سقوط الشاه أواخر السبعينات، لكن ذلك يحول بينه ما يتعلق بأن 
التنبؤات المعتمدة على هذه الفروض األساسية مشكوك فيها من األساس، والدليل على ذلك مفاجأتنا غير 

  .ما حصل في مصر مؤخراًالسارة ب
وأردفت الصحيفة، نقالً عن المصادر عينها، أن الخبراء العسكريين في الغرب المتابعين للجيش المصري 
في السنين األخيرة يتحدثون بيقين عن أن إسرائيل تمثل التهديد الواقع الذي يقوم في أساس بناء القوة 

على مسامع المصريين بأنهم يجرون تدريبات العسكرية في مصر، بعد شكاوي قدمها عاموس غلعاد 
تُعرف فيها إسرائيل بأنها عدو، خاصة وأن الليبيين والسودانيين ليسوا تهديداً حقيقياً للمصريين، لكن، 
أوضحت المصادر عينها، ما قد يطمئن جنراالت هيئة األركان العامة اإلسرائيلية أن أي خطط هجومية 

 كم في صحراء سيناء، ووقوف أمام الحدود اإلسرائيلية، وهو 300ياز مصرية، البد وأن تشتمل على اجت
ما يتطلب مساراً طويالً من الشراء والتدريب وبناء قدرة لوجستية وتنظيم الخطط العملياتية، خاصة وأنه 

من شرقي القناة حتى ) المنطقة أ(يحق لهم في المنطقة التي تُعرف بأنها ) كامب ديفيد(حسب اتفاق 
  . أن تكون لهم قوة عسكرية مقدارها فرقة، وقد نشروا هناك ثالثة ألويةالمعابر،

وخلصت المصادر ذاتها إلى القول إن من يتولى قيادة الجيش اإلسرائيلي اليوم هم من يطلق عليهم 
خريجو حربي لبنان الثانية وغزة، الذين أظهروا قدرات متوسطة جداً في إعداد القوة واستعمالها، ورئيس 

األركان الجديد بيني غانتس ومن حوله في هيئة القيادة يواجهون تحدياً تنظيمياً كبيراً يقتضي هيئة 
فاألزمة في مصر، وإعداد خطة العمل لسنين متعددة، يجب أن تأخذ في الحسبان : قرارات كبيرة

حيحة التغييرات في الشرق األوسط، فهل سيعرف الجنراالت الذين يقودون الجيش اتخاذ القرارات الص
وفي الوقت الصحيح؟ وإذا لم يكونوا كذلك، فللحكومة هنا دور حاسم بأن تجلس فوق وريد الجيش، 

  .وتطلب أجوبة في جداول زمنية معقولة، كي ال تفاجئنا مرة أخرى مفاجآت في التصورات العامة
  14/3/2011، القدس العربي، لندن

  
  شعب والسلطة وليس بين فتح وحماساالنقسام الفلسطيني األخطر يقع بين نضال ال: الزعبي .21

حنين الزعبي إن " الكنيست"قالت العضو العربي في البرلمان اإلسرائيلي :  نادية سعد الدين–عمان 
 عبر 1948االحتالل اإلسرائيلي نقل الصراع من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى األراضي المحتلة "

وأضافت، خالل ندوة حوارية عقدت  ".ة قوةفرض قوانين عنصرية تدل على إفالس سياسي وليس شهاد
 1948فلسطينيي األراضي المحتلة " إن :"واقع ومستقبل: 48فلسطينيو "مساء أول من أمس بعنوان 
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الثورات العربية تصب "واعتبرت أن  ".يواجهون هجمة عنصرية إسرائيلية شرسة لتضييق الخناق عليهم
 ضد المشروع 1948طينيين في األراضي المحتلة في خدمة القضية الفلسطينية وتقوية نضال الفلس

  ".العنصري الصهيوني
لتعرية البنية السياسية والقانونية العنصرية للكيان اإلسرائيلي "ودعت الزعبي الدول والشعوب العربية 

ع بالتمييز بين التواصل والتطبي"وطالبتها  ".وحصاره سياسياً، في ظل العزلة الدولية المتنامية التي يعيشها
، وذلك باحتضانهم واستضافة أنشطتهم في أراضيها 1948عند التعامل مع فلسطيني األراضي المحتلة 

  ".وليس دخول الكيان المحتل
هدف النضال بناء دولة ) 1993(مراجعة سياسية فلسطينية شاملة بعدما جعل أوسلو "ورأت ضرورة 

عادلة الصراع والقفز عن تجليات  من م1948وليس إنهاء االحتالل، وذلك عقب إخراجه فلسطينيي 
 على أوسلو وتجلياتها بحسب الزعبي بحمل 1948رد فلسطينيي األراضي المحتلة "، بينما جاء "النكبة

مشروع النضال باعتباره القاسم المشترك للفلسطينيين في األراضي المحتلة والشتات، والتحذير من خطر 
  ".تجزئة القضية الفلسطينية

فلسطيني األخطر وفق الزعبي يقع بين نضال الشعب والسلطة وليس بين حركتي فتح االنقسام ال"ولكن 
وحماس، في ظل تنسيق السلطة األمني غير المسبوق مع االحتالل والتعامل مع الشعب الرازح تحت 

  ".االحتالل باعتبارهم فوضى أمنية يتوجب عالجها، وتسليم قوائم المطلوبين للسلطات اإلسرائيلية
العودة إلى شرعية النضال ضد االحتالل، وإسقاط مسار المفاوضات العبثي "عبي على أهمية وشددت الز

تخرج فلسطيني " دولة يهودية"حل الدولتين لشعبين، دولة فلسطينية إلى جانب "، رافضة "وغير المجدي
 من مساحة% 22من إجمالي % 90  من المعادلة، مقابل قضم االحتالل لنحو1948األراضي المحتلة 

نقل سلطات االحتالل "وفسرت  ". بدون القدس المحتلة وحق عودة الالجئين1967األراضي المحتلة العام 
المتناقض مع حق العودة، كمحاولة للتعويض عن فشل مقولة " بيهودية الدولة"الصراع إلى دائرة المطالبة 

  ".من البحر للنهر، رغم وجود مطالبات بها" إسرائيل الكبرى"
  14/3/2011 الغد، عمان،

  
  "ايتمار" على حادثة المستوطنون يشنون سلسلة هجمات على قرى وبلدات فلسطينية في الضفة رداً .22

شن مستوطنون يهود أمس هجمات على العديد من القرى والبلدات : عالء المشهراوي، وكاالت
سرائيلي أنها رفعت الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من ادعاء سلطة االحتالل اإل

  ".إيتمار"مستوى حالة التأهب لكبح جماحهم غداة مقتل خمسة مستوطنين في مستوطنة 
 مستوطن هاجموا بالهراوات والسكاكين عائلة فلسطينية أثناء عودتها إلى 200وذكر شهود عيان نحو أن 

جنود االحتالل الخليل جنوبي الضفة الغربية على مرأى ومسمع من  - بيت لحم عبر طريق القدس
وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن مجموعات . اإلسرائيلي، مما أدى إلى إصابة خمسة من أفرادها بجروح

مسلحة من المستوطنين هاجمت منازل الفلسطينيين في حي تل الرميدة وسط الخليل وفي بلدة بيت أمر 
يارة ووقوع أضرار بعدة قُرب الخليل، مما أسفر عن إصابة طفل بجروح متوسطة الخطورة وحرق س

الخليل والقدس بجوار مخيم  - كما هاجم عدد من المستوطنين المنازل الواقعة على طريق القدس. منازل
العروب لالجئين الفلسطينيين، فيما أطلق جنود االحتالل قنابل الغاز المسيلة للدموع بين عدد من تلك 

  .  اختناقالمنازل، فُأصيب ثالثة فلسطينيين على األقل بحاالت
وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت بين أهالي قرية النبي صالح قُرب رام اهللا وجنود االحتالل بعد 

وذكرت مصادر . تصدي األهالي لمستوطنين حاولوا التسلل إلى المنازل القريبة من الشارع العام هناك
ألقوا بالحجارة على سيارات المارة قرب رام اهللا " بيت إيل"أمنية فلسطينية أن المستوطنين من مستوطنة 

  . على الشارع العام ورددوا هتافات معادية للفلسطينيين تطالب بقتلهم أو طردهم من أرضهم
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رام اهللا بسبب  - ودعت محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية األهالي إلى تجنب السير على طريق نابلس
وقال عضو . لى أي سيارة فلسطينية تمر تسلكهخطورته، حيث يقوم عشرات المستوطنين بإطالق النار ع

المقامة " معلي لفونا"اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن مستوطنين متطرفين في مستوطنة 
  . على أراضي قرية اللبن قذفوا بالحجارة سيارة كانت تقله من نابلس إلى رام اهللا

 جنوب نابلس حطّمت أجزاء كبيرة من مزرعة واقتحمت مجموعة من غالة المستوطنين قرية بورين
كما . ومشتل وحاولت اختطاف طفلين فلسطينيين، غير أن أهالي القرية تصدوا لها وأرغموها على الفرار

قرية حوارة القريبة من نابلس، حيث قاموا بإلقاء " يتصهار"اقتحم عشرات المستوطنين من مستوطنة 
  .متاجرالحجارة وألحقوا أضراراً بعدة منازل و

  14/2/2011االتحاد، أبو ظبي، 
  

   معتقالً في حملة تمشيط لقوات االحتالل50: الضفة الغربية .23
) شين بيت(شنت قوات من جيش االحتالل وجهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي : عالء المشهراوي، وكاالت

إلسرائيلي في بيان وقال الجيش ا.  عن قاتل المستوطنين الخمسةحملة تمشيط شمال الضفة الغربية بحثاً
عسكري إن عمليات التفتيش تركزت حول قرية عورتا ومستوطنة إيتمار المقامة على أراضيها جنوب 

وقال األهالي إن قوات إسرائيلية اقتحمت عورتا وقامت باالعتداء على السكان وتحطيم وخلع . نابلس
  .باً شا27أبواب المتاجر والمنازل والمراكز الثقافية واعتقلت أكثر من 

 عند الحاجز العسكري على مدخل قرية حوسان  فلسطينياً عامال20ًكما اعتقلت قوات االحتالل نحو 
  .غرب بيت لحم

واعتقلت شرطة االحتالل المتمركزة داخل المسجد األقصى المبارك ثالثة فلسطينيين من أهالي بلدات 
ر والهتاف ضد اقتحام جماعات  بحجة التكبي1948 سنةكفر مندا وشفا عمرو الزرازير المحتلة منذ 

  . يهودية متطرفة لباحات المسجد
  14/2/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  
   الشهرين الماضيين في بحق المقدسات انتهاكا30ًأكثر من : األوقاف .24

محمود الهباش، إن المقدسات اإلسالمية ودور العبادة، .  قال وزير األوقاف والشؤون الدنية د:رام اهللا
  . اعتداء نفذها االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنوه30شهرين الماضيين إلى أكثر من تعرضت خالل ال

وأوضحت وزارة األوقاف والشؤون الدينية في تقرير أصدرته، يوم األحد، حول االعتداءات واالنتهاكات 
 نايري/ اإلسرائيلية بحق المقدسات اإلسالمية ودور العبادة واألراضي الوقفية خالل شهري كانون الثاني

، أن هذه االعتداءات شملت تدنيس واقتحامات باحات المسجد األقصى، واستهداف التراث فبراير/ وشباط
  .اإلسالمي، وحفر األنفاق، ومنع رفع األذان في الحرم اإلبراهيمي

  13/3/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   الماضيفبراير/ غربية خالل شباطاالحتالل صعد من اعتداءاته في الضفة ال: تقرير .25
 أكد تقرير فلسطيني، أن االحتالل اإلسرائيلي ال يزال يواصل سياسته المنظمة ضد األرض  :رام اهللا

  .وسكانها الفلسطينيين، والمدعوم بصمت دولي، وتشجيع أمريكي، بحسب ما يرى التقرير
إلسرائيلية ضد الفلسطينيين في أنحاء وقال مركز أبحاث األراضي، في تقرير إحصائي حول االنتهاكات ا

 فبراير الماضي، إن االعتداءات اإلسرائيلية /مختلفة في األراضي الفلسطينية المحتلة خالل شباط
 من اتفاقية أوسلو بهدف Cفي المناطق المصنفة " عربدته"تصاعدت بشكل ملحوظ، وإن االحتالل يواصل 
/ وأضاف المركز، أن شهر شباط .كانهم مستعمرين يهودترحيل الفلسطينيين من أماكن سكناهم وإحالل م
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 منشأة تجارية و زراعية وآبار 50 منزالً، و18 شهد مزيداً من االعتداءات وأبرزها هدم 2011 فبراير
د جرى اقتالع قأشار التقرير إلى انه  و. منشأة23 منزالً، و26مياه، إضافة إلى توجيه إخطارات بهدم 

  . دونما225ًنماً، وتجريف  دو21 شجرة، ومصادرة 785
وأوضح التقرير أن كل هذه االعتداءات تترافق مع بناء مزيد من الوحدات االستيطانية داخل 

 القدس المحتلة عن  فيالمستوطنات، حيث أعلنت اللجنة المحلية للبناء والتخطيط التابعة لبلدية االحتالل
يط والبناء اإلسرائيلية، والشركتان األمريكيتان كما أعلنت اللجنة اللوائية للتخط . وحدة استيطانية154

 وحدة سكنية استيطانية على حساب مساكن ووقف آل 13، عن مخطط استعماري لبناء "دبريل"و" فيلين"
واحتفل أيضاً المستوطنون اليهود  .السعدي والمغربي في موقع المقاع في كبانية أم هارون بالشيخ جراح

الواقعة على أراضي مغتصبة في الطور بوضع حجر األساس لبناء " وروتبيت ا"في البؤرة االستعمارية 
وفي محافظة سلفيت يواصل مستوطنو  . وحدة استيطانية كما تم البدء بشق شارع استيطاني هناك24

  . وحدة استيطانية على أراضي بروقين في المحافظة30تجريف أراضي لبناء " بروخين"
  13/3/2011قدس برس، 

  
  لعادلي قام بتعذيب الفلسطينيين لحساب الكيان الصهيونيا: الزمرعبود  .26

 في مصر بعد اإلفراج عنه، وزير الداخلية المصري سياسي اتهم عبود الزمر أشهر سجين :القاهرة
األسبق حبيب العادلي بأنه كان يبلغ الكيان الصهيوني والواليات المتحدة األمريكية بكل كبيرة وصغيرة 

إن العادلي لم يكن يعذب فقط مساجين مصريين، : " للصحفيين أمس األحدوقال في تصريحات .في مصر
ولكنه كان يعذب مساجين أجانب لحساب دول أخرى، وأبرزهم المعتقلين الفلسطينيين الذين كان يتم 

  .تعذيبهم أمام أعيننا، وكان يبلغ نتائج التحقيقات معهم للدولة الصهيونية، والمسؤولين في البيت األبيض
  14/3/2011،  الفلسطيني لإلعالمالمركز

  
  رفض إطالق سراح ناشط سياسي بعد انتهاء محكوميتهاالحتالل ي .27

رفضت السلطات اإلسرائيلية أمس، إطالق سراح الناشط السياسي، عبد اهللا أبو رحمة، منسق : رام اهللا
هاء مدة محكوميته، اللجنة الشعبية لمواجهة الجدار في قرية بلعين في الضفة الغربية، على الرغم من انت

ونقل راتب عن محامية عبد اهللا، غابي السكي، أن السلطات  ."الشرق األوسط"كما قال شقيقه راتب لـ
 شهرا في السجن، قضاها بتهمة تنظيم مظاهرات سلمية 16اإلسرائيلية رفضت إطالق سراح شقيقه بعد 
  .ضد الجدار في قريته، من دون إبداء األسباب

  14/3/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  استئناف العمل في معبر كرم أبو سالم بعد وقف سائقي الشاحنات إضرابهم: غزة .28
فتحت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، معبر كرم أبو سالم، أقصى جنوب شرقي  :رائد الفي - غزة

حاب النقل قطاع غزة، أمام الحركة التجارية وإدخال المساعدات اإلنسانية للقطاع، بعد تعليق جمعية أص
وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع  .الخاص إضرابها وإغالق الطريق المؤدية للمعبر لخمسة أيام

 شاحنة عبر 180 إلى 170إلى القطاع رائد فتوح إن سلطات االحتالل من المقرر أن تدخل ما بين 
ئقو الشاحنات وجمعية وكان سا. المعبر محملة بالبضائع إضافة للبضائع للقطاعين التجاري والزراعي

  . يوما15ًأصحاب النقل الخاص قرروا تعليق إضرابهم على معبر كرم أبو سالم بدءا من أمس ولمدة 
  14/3/2011الخليج، الشارقة، 
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  البيرةحركة الشبيبة الطالبية واتحاد الكتاب الفلسطينيين يطلقون اسم دالل المغربي على ميدان في  .29

في " الشهيدة دالل المغربي" قرروا افتتاح ميدان إنهم األحدكة فتح يوم  قال مسؤولون في حر:رام اهللا
  . في وقت سابق بتدميره"إسرائيل"مدينة البيرة المالصقة لمدينة رام اهللا برغم تهديد 

ن حركة الشبيبة الطالبية واتحاد إ" سر اتحاد الكتاب الفلسطينيين لرويترز أمينوقال مراد السوداني 
ين قرروا اليوم افتتاح ميدان الشهيدة دالل المغربي في مدينة البيرة انحيازا للخط الكتاب الفلسطيني

 بعدم اإلسرائيليةننا نرفض الرضوخ لالمالءات إ " وأضاف."النضالي وتكريم شهداء الشعب الفلسطيني
  ." مسؤول رسمي عن احتفال اليومأيافتتاح هذا الميدان ونحن ناسف لغياب 

  13/3/2011وكالة رويترز، 
  

   إلنهاء االنقسامءالثالثادعوة الفلسطينيين إلى النزول إلى الشارع  .30
دعت مجموعات الحراك الشعبي والحملة الوطنية الشبابية إلنهاء االنقسام، الجماهير :  حامد جاد-غزة 

ي  والشتات للمشاركة في المسيرات السلمية الت48الفلسطينيةَ في الضفة الغربية وغزة واألراضي المحتلة 
  .ستنطلق ظهر غد الثالثاء للمطالبة بإنهاء االنقسام الفلسطيني

وأعلنت هذه المجموعات الثالث التي وحدت أخيرا جهودها مع الحملة الوطنية الشبابية إلنهاء االنقسام، 
عن سلسلة من الفعاليات التي ستبدأ غدا من مسيرات جماهيرية حاشدة تطالب بإنهاء االنقسام، وترفع فيها 

م فلسطين والشعارات الداعية للوحدة الوطنية إضافة إلى تنظيم اعتصام في ساحة الجندي المجهول أعال
  ". آذار30"وسط مدينة غزة وتنظيم مسيرة حاشدة يوم األرض 

  14/3/2011الغد، عمان، 
  

  تنديدا باغتيال الجابر في ليبيا" الجزيرة"وقفة تضامنية مع قناة : غزة .31
، في وقفة تضامنية مع مكتب قناة 13/3صحفيين الفلسطينيين، يوم األحد  شارك العشرات من ال:غزة

الجزيرة القطرية، في غزة، للتضامن معهم ومواساتهم في استشهاد مدير التصوير في القناة، المصور 
  .علي حسن الجابر، الذي قضى بعد تعرضه لكمين في ليبيا، خالل تغطيته األحداث هناك

 صورة الشهيد الجابر، والفتات طالبت بحماية الصحفيين، والدفاع عنهم ورفع المشاركون في الوقفة
  .ومالحقة قتلة الجابر، وبقية الصحفيين الذين قضوا خالل تغطيتهم لألحداث

  13/3/2011قدس برس، 
  

   في األرض الفلسطينية ثقافياً مركزا471ً: اإلحصاء في يوم الثقافة الفلسطيني .32
لفلسطيني في تقرير له لمناسبة يوم الثقافة الفلسطيني الذي يصادف يوم  أفاد جهاز اإلحصاء ا:رام اهللا

، بأن عدد المراكز الثقافية العاملة في األرض الفلسطينية في عام مارس/ الثالث عشر من شهر آذار
 . مركزاً في قطاع غزة121و في الضفة الغربية  مركزا350ً مركزاً ثقافياً تتوزع بواقع 471 بلغ 2010

وأوضح الجهاز أن المراكز العاملة تتوزع على كافة المحافظات حيث بلغ أعلى عدد مراكز عاملة في 
قلها في محافظة أريحا أ ثقافياً و مركزا65ً تليها محافظة الخليل  مركزا70ًمحافظة نابلس بواقع 

قافية في من المراكز الث% 64وأشارت البيانات إلى أن حوالي  .واألغوار بواقع مركز واحد فقط
في الضفة الغربية % 68األراضي الفلسطينية تتلقى دعماً مادياً أو معنوياً من المجتمع المحلي، بواقع 

  .في قطاع غزة،% 52مقابل 
 متاحف، جميعها في الضفة الغربية تتوزع بواقع متحفين في 6، 2010لمتاحف في عام  ابلغ عددو

  . ورام اهللا والبيرة والخليل والقدسمحافظة بيت لحم وواحد في كل من محافظات نابلس
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  . محطة عاملة، جميعها في الضفة45، 2010وبلغ عدد المحطات اإلذاعية والتلفزيونية المحلية في عام 
 مكتبة 65، بلغ 2010ولفت التقرير أن عدد المكتبات العامة العاملة في األراضي الفلسطينية في عام 

وبلغ عدد األفراد المستفيدين من .  مكتبة في قطاع غزة13 مكتبة في الضفة الغربية مقابل 52منها 
  . مستفيد في األراضي الفلسطينية90,040المكتبات العامة 

 مسرحاً في 14 مسرحاً منها 15، 2010وبلغ عدد المسارح العاملة في األراضي الفلسطينية في عام 
  .الضفة الغربية ومسرح واحد في قطاع غزة

 دور في 8 دور، بواقع 9، بلغ 2010 النشر والتوزيع العاملة في عام وقال اإلحصاء، إن عدد دور
من دور النشر والتوزيع تقوم بالنشر فقط، % 22. الضفة الغربية وداراً واحدة للنشر في قطاع غزة

أما بخصوص طباعة مواد .  منها تقوم بالطباعة والنشر معاً% 67منها تقوم بالطباعة فقط، و% 11و
من دور النشر تقوم بطباعة % 11ن دور النشر والتوزيع تقوم بطباعة الكتب، وم% 89ثقافية فإن 
  .منها تقوم بطباعة مواد ثقافية أخرى% 22 تقوم بطباعة المجالت، بينما أيضاً% 11الصحف و

  13/3/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

    الدولية في الخرطوملحركة اإلسالمية تشارك بمؤتمر مؤسسة القدس : ألردنا .33
شاركت الحركة اإلسالمية في مؤتمر مؤسسة القدس الدولية الثامن الذي بدأت فعالياته بالخرطوم : عمان

االحد الماضي بحضور الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد 
  .مشعل وعدد من الشخصيات السياسية الفلسطينية والعربية والدولية

وضم وفد الحركة االسالمية الذي كان برئاسة المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين الدكتور همام 
سعيد وعضوية كل من رئيس مجلس الشورى للجماعة الدكتور عبداللطيف عربيات، والمراقب العام 

 فارس، االسبق عبدالمجيد الذنيبات، ورئيس علماء حزب جبهة العمل االسالمي الدكتور محمد أبو
كما واستقبل الوفد  .والمراقب العام السابق سالم الفالحات وعضو المكتب التنفيذي بالجماعة كاظم عايش

العديد من الشخصيات العربية واإلسالمية في مقر إقامته بالخرطوم وتم تدارس أوضاع العالم اإلسالمي 
  .ها قضية القدسوالعربي وواجب الشعوب تجاه قضاياها المركزية األساسية وفي مقدمت

 14/3/2011، الدستور، عمان
  

   تشديد الحصار اإلسرائيلي على غزة أدى إلى تفاقم األوضاع اإلنسانية":المؤتمر اإلسالمي" .34
تشديد الحصار اإلسرائيلي المفـروض علـى       "إن  : 2011-3-13قالت منظمة المؤتمر اإلسالمي األحد      

لقطاع، نظراً لفرض الحظر التام على توريد مواد البناء         قطاع غزة أدى إلى تفاقم األوضاع اإلنسانية في ا        
  . واألجهزة والمعدات العلمية

وذكرت إدارة الشؤون اإلنسانية بالمنظمة في تقرير أصدرته حول الوضع اإلنساني في القطـاع خـالل                
طالب  سنوات لمواكبة زيادة أعداد ال     5 مدرسة بشكل سنوي ولمدة      30فبراير، أن القطاع يحتاج إلى بناء       

  . وتعويض النقص الحاصل في بناء المدارس
وأوضحت أن فرض الحظر على توريد مواد البناء والمعدات العلمية أدى إلـى توقـف إعـادة اعمـار              
المدارس حتى فترة وجيزة، الفتة إلى أن االكتظاظ في الغرف المدرسية انعكس سلبا على قدرة الطالـب                 

  . على االستيعاب
تقار جانب البنية التحتية والقطاع االقتصادي إلى المشاريع التي توازي حجمه في            ولفت التقرير إلى اف    -

  . األهمية، وضعف التدخل فيه رغم أنه يالمس الحاجات اإلنسانية ألهالي قطاع غزة
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وبين أن هناك حاجة ماسة لتعزيز مشاريع التنمية البشرية وقطاع المرأة حيث ال تتعـدى المـشاريع                  -
  . ا خالل الشهر الماضي مستوى أهميتهماالمنفذة لصالحهم

وحول معبر رفح البري، أشار التقرير إلى أنه بعد إغالقه لمدة ثالثة أسابيع تم فتحه جزئيـا لحملـة                    -
التحويالت المرضية، اإلقامات، التأشيرات والطلبة الذين يحملون شهادات قيد فـي الجامعـات وحملـة               

  . الجوازات األجنبية
م أزمة المرضى والطلبة العالقين بقطاع غزة خالل الشهر الماضي، وتفاقم أزمة اآلالف             وأشار إلى تفاق   -

  . من الفلسطينيين العالقين في دول العالم وال يسمح لهم المرور عبر معبر رفح للقدوم إلى غزة
 شاحنة من   28 شاحنة توت أرضي و    43ونوه إلى أن سلطات االحتالل سمحت خالل فبراير بتصدير           -

  . ور باإلضافة إلى شاحنة واحدة من الفلفل الحلوالزه
ووفق التقرير، تفاقمت أزمة المعابر بعد قرار سلطات االحتالل إغـالق معبـر المنطـار وتحويـل                  -

  . صالحياته لمعبر كرم أبو سالم والذي يضاعف من األزمة اإلنسانية في قطاع غزة
السيارات المصري بالتشغيل، ولكنه لـم يـف        وأشار إلى اعتماد محطة توليد كهرباء غزة على ديزل           -

  .  ساعات يوميا6-4بغرض السكان، واستمرت معاناة المواطنين بانقطاع التيار لفترات تتجاوز 
من السكان الذين يعيشون في مدينة غزة ورفح وجباليا ال تصلهم المياه إال مرة كـل                % 10وذكر أن    -

 إال مرة كل ثالثة أيام والمتبقين تصلهم المياه مرة واحـدة            ال تصلهم المياه  % 80أربعة أيام، في حين أن      
  . يوميا

 لتراً يوميا والذي يقـارب نـصف        86وبين أن االستهالك اليومي للمواطن في قطاع غزة ال يتجاوز            -
  .كمية االستهالك اليومي الموصى به عالميا

 14/3/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  "ايكو"بغزة استفادوا من مشروع مولته  فلسطيني 5400: أوكسفاممنظمة  .35
، قامـت خـالل   )معا( بريطانيا، إنها بالشراكة مع مركز العمل التنموي         - قالت منظمة أوكسفام  : رام اهللا 

 في قطاع غزة المحاصر، في اسـتعادة كـرامتهم ومـصادر        العام الماضي بمساعدة أكثر الناس تضرراً     
وأوضـحت   ).ايكو(مساعدات اإلنسانية باالتحاد األوروبي     رزقهم من خالل مشروع مبتكر مولته إدارة ال       

 فلسطيني في غزة استفادوا من المشروع، من        5400في بيان صحفي يوم األحد، أن أكثر من         " أوكسفام"
المال "خالل تعبئة المئات من النساء والرجال واألطفال الذين حضروا دورات تدريبية، وعملوا بمشاريع              

وأنشأوا وحدات تربية أرانب وحدائق منزلية، خاصة بهم بمساعدة مـن األطبـاء             المؤقتة،  " مقابل العمل 
  .البيطريين والخبراء الزراعيين وقادة المجتمعات المحلية

) ج( تقيد قدرة الفلسطينيين للوصول إلى أراضيهم الزراعية في غزة، وفي المنطقة             "إسرائيل"وأكدت أن   
 على مصادر الرزق لمئات اآلالف من األسر التي تعتمـد           بالضفة، ما يؤدي إلى أضرار بالغة الخطورة      

كما يتعرض المزارعون الفلسطينيون إلى مخاطر إطالق النـار علـيهم      . على الزراعة أو الرعي
 متر داخل قطـاع غـزة،   500في قطاع غزة، والتي تمتد إلى ما يصل إلى " المنطقة العازلة"فيما يسمى  

، حيث تقع أكثر مـن      )ج(أما في المنطقة    . ضي الزراعية في غزة    في المئة من إجمالي األرا     30وتمثل  
 في المئة من أراضي الضفة الغربية الزراعية األكثر خصوبة، فقد تم فصل المزارعين والرعاة عن                60

أراضيهم الزراعية الحيوية، عن طريق المستوطنات اإلسرائيلية ومعسكرات الجيش، والمناطق العسكرية           
  .المغلقة

  13/3/2011، )وفا(باء والمعلومات الفلسطينية وكالة األن
  

  "الهجوم اإلرهابي"واشنطن تدين مقتل مستوطنين بالضفة وتدعو السلطة إلى إدانة  .36
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قـرب  " ايتامـار "مقتل خمسة مستوطنين في مستوطنة       أدانت الواليات المتحدة   : امجد سمحان  - رام اهللا 
ـ  ,الضفة الغربية، فجر أمس األول    بنابلس     جريمـة  "، واصفة إيـاه بأنـه       "الهجوم اإلرهابي "ووصفته ب
، مـضيفاً   "ال يوجد مبرر لقتل والدين وأطفالهما في منزلهم       "واعتبر البيت األبيض، في بيان، أنه       ". بشعة

ندعو السلطة الفلسطينية إلى إدانة هذا الهجوم اإلرهابي بكل وضوح ومحاسبة مرتكبي هـذه الجريمـة                "
  ".البشعة

  14/3/2011، السفير، بيروت
  

   بالضفة الغربية"إيتمار "لمقتل يهود في مستوطنةإدانات دولية وغربية  .37
دانت اللجنة الرباعية الدولية للسالم في الشرق األوسط وعدة دول غربية الليلة قبـل الماضـية                : وكاالت

بية اليهودية شمالي الضفة الغر   ” إيتمار“مقتل خمسة مستوطنين إسرائيليين من عائلة واحدة في مستوطنة          
إن الهجمات على أي مدنيين مرفوضة بشكل كامل        “وقالت اللجنة في بيان أصدرته في نيويورك        . المحتلة

ندين الهجوم بأشد العبارات وندعو إلى تقديم مرتكبيه للعدالـة، ونرحـب            “وأضافت  . ”تحت أي ظروف  
وقالـت وزيـرة    . ”ينيةباإلدانة القوية للهجوم من جانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسط          

لقد شعرت بالصدمة العميقة حال سماعي نبأ       “الخارجية األميركية هيالري كلينتون لصحفيين في واشنطن        
ُأديـن  “وقال وزير الخارجية األلماني جيدو فيسترفيله، في بيان أصدره فـي بـرلين              . ”الجريمة الدموية 

  . ”رائمالهجوم الوحشي والغادر، وليس هناك أي مبرر لمثل تلك الج
إن االغتيـال الوحـشي     “وقال وزير الخارجية الكندي لورنس كانون في بيـان أصـدره فـي أوتـاوا                

المسؤول عن هذا االعتداء يجب أن يحاسـب        “وأضاف  . ”لإلسرائيليين الخمسة، وبينهم أطفال غير مبرر     
  . ”على أفعاله، ونأمل أن تتعاون السلطة الفلسطينية بشكل كامل في التحقيق

  14/3/2011، ظبيأبو د، االتحا
  

   كبرى عنصرية"إسرائيل" تقود إلى "إيباك"سياسة نتنياهو و: مؤلف كتاب اللوبي اإلسرائيلي .38
 قال الكاتب األميركي جون ميرشيمر في مقابلة نشرت في العدد األخيـر مـن مجلـة دراسـات                   :لندن

في الواليات المتحدة ال تريد حـال       فلسطينية، الطبعة اإلنجليزية، إن إسرائيل ومن ورائها اللوبي اليهودي          
اللـوبي اإلسـرائيلي والـسياسة      "وقال ميرشيمر الذي شارك في تأليف كتـاب          .يستند إلى قيام الدولتين   

إن سياسة الحكومة اإلسرائيلية الراهنة في تل أبيب تقود إلى قيام           "مع ستيفن وولت،    " الخارجية األميركية 
، ال تزال تتمتع بكامل قوتهـا، وأن قـوة          "إيباك"ائيلي اليهودي   إسرائيل كبرى، وإن منظمة اللوبي اإلسر     

اللوبي اتضحت في ما حدث مع الرئيس أوباما عبر ثالث محطات منفصلة منذ توليه السلطة مطلع عـام                  
، والتي طالب فيها الرئيس األميركي من نتنياهو وقف االستيطان، وتمديـده أو تجميـده، وفـي                 2009

هزيمة بالرئيس أوباما، وهذا تم فقط بفعل اللوبي اإلسرائيلي القـوي، ومنظمـة             الحاالت الثالث ألحقت ال   
  ".التي مارست ضغطا كبيرا أجبر أوباما على التراجع" إيباك"

مهتمة كثيرا بحل الدولتين وهذه     " ولستريت جورنال "وبين ميرشيمر أن هناك منظمات صحيفة ومؤسسة        
وول سـتريت   "الرئيس أوباما في خالفه مع نتنياهو ألن        ، تحاول دعم    "إيباك"المؤسسة على النقيض من     

ومن يدعمها من اليهود، يعرفون جيدا أن نتنياهو ليس مهتما بحل الدولتين، وهذا يشكل موقفـا                " جورنال
  .مدمرا  في رأيهم

قوة مؤسسة بشكل جيـد ويـدعمها       " إيباك"وتوقف ميرشيمر عند نقطتين، األولى أن هذا لن يحدث ألن           
ديها سيستغرق وقتا، والنقطة الثانية واألهم هي أن حل الدولتين قد انتهـى علـى الـصعيد                 كثيرون وتح 

العملي وأننا نتجه اآلن نحو إسرائيل  كبرى قائمة على الفصل بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، أي دولـة                 
  .حل الدولتين" وول ستريت جورنال"أبارتهايد وفصل عنصري، ولهذا السبب تريد جماعة 
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يحاول التظاهر بأن المصالح اإلسرائيلية واألميركية متطابقة، وهذا بالطبع شيء          " إيباك"إن  "ل الكاتب،   وقا
غريب ومن الصعب تطابق مصالح دولتين، وسبب التزام اللوبي الكبير بترويج هذه القصة، هو الخـشية                

ي إلى مساندة السياسة    من انكشاف دور اللوبي في حال وجود سياستين مختلفتين للبلدين واضطرار اللوب           
وبين أن مهمة اللوبي هو أن يبقى الشعب األميركي جاهال للوضـع،             ".اإلسرائيلية ضد ما تراه واشنطن    

  .ذات السياسة " الواليات المتحدة وإسرائيل"وأن يفكر بأن  لكال الدولتين 
  14/3/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   وحماس"إسرائيل" تجاه األوروبيينتحوالت مهمة في مواقف  يظهر أوروبياستطالع  .39

 مراكز بحثية في لندن واكستر      3لالستطالعات لصالح   " اي اس ام  "اظهر استطالع اجرته مؤسسة     : لندن
والدوحة ان هناك نوعا من التحول النسبي في مواقف االوربيـين تجـاه اشـكالية الـصراع العربـي                   

 االف شخص من بريطانيا والمانيـا وهولنـدا         7ذي شارك فيه اكثر من      واشار االستطالع ال   .اإلسرائيلي
وايطاليا واسبانيا الى تحول في رؤية إسرائيل كدولة ديمقراطية الى دولة ال تحترم حقوق االقليات الدينية                

  ). بالمئة من المشاركين45(ودعت نسبة ال يمكن تجاوز اهميتها الى اشراك حماس في المفاوضات . فيها
 االستطالع تزايدا في الوعي االوروبي بمجريات االحداث في المنطقة العربية خاصـة فلـسطين               واظهر

 واظهر ان هناك مـشكلة معرفـة وفهـم لـدى            2004مقارنة مع استطالع اجرته جامعة غالسكو عام        
كشف و: االوروبيين العاديين عن إسرائيل، فهم ال يعرفون اال القليل عن النزاع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني 

 بالمئة فقط من الطالب البريطانيين يعرفون ان اإلسرائيليين محتلـون غيـر             9االستطالع عن ان نسبة     
 بالمئة من المشاركين عـن اعتقادهـا ان         11شرعيين الراضي الفلسطينيين، واكثر من هذا عبرت نسبة         

  .الفلسطينيين هم من احتلوا االراضي
د ان اقلية من المشاركين ال تزال ترى واجبا على حكومات           وازاء هذا الموقف، جاء في االستطالع الجدي      

انه يجب على دولهم االستمرار في دعم إسرائيل فيما         )  بالمئة 10(بالدهم لدعم إسرائيل حيث قالت نسبة       
ويعتقد ان هذا ان التحول فـي       .  بالمئة ان على دولهم االمتناع عن دعم إسرائيل        39ترى اكثر من نسبة     
وبيين يعود للتحسن الواضح في فهم االوروبيين لجذور الصراع، فقد اظهرت نـسبة             مواقف واراء االور  

 بالمئة من المشاركين قدرة على معرفة من هو المعتدي والمعتدى عليه، وحددوا إسرائيل باعتبارهـا                49
ون وقد يك .  بالمئة قالت انها ال تزال جاهلة بجذور الصراع        22لكن االستطالع سجل نسبة     . القوة المحتلة 

. او بالـدور اإلسـرائيلي الـدعائي      . هذا الجهل مرتبط باالعالم وطريقة التغطية المتحيزة، وغير الدقيقة        
 2009االستيطان وحـرب غـزة      : ويمكن ربط التحوالت في الموقف االوروبي بالممارسات اإلسرائيلية       

لممارسات هـذه علـى     وهجومها على قافلة الحرية وخرقها للقوانين الدولية وما الى ذلك حيث انعكست ا            
 فـي   16 بالمئة الحصار على غزة بانه غير قانوني مقابل نـسبة            53اراء المشاركين فقد اعتبرت نسبة      
  .المئة من المشاركين رأت انه مبرر

 بالمئة ان   6 بالمئة ان الفلسطينيين هم ضحايا النزاع، فيما قالت نسبة           31وعن ضحايا النزاع قالت نسبة      
وعن الطابع الديمقراطي للدولة، حيث عادة ما تقدم إسرائيل نفسها على انهـا             . يااإلسرائيليين هم الضحا  

 بالمئة لم تعد مستعدة     34فقد اظهر االستطالع ان هناك نسبة       . دولة ديمقراطية في بحر من العداء العربي      
  .لتقبل زعم إسرائيل بانها دولة ديمقراطية

 بالمئة قالـت    13عات الدينية فيها بمساواة، مقابل نسبة        بالمئة ان إسرائيل ال تعامل الجما      65وقالت نسبة   
 بالمئة عـن تأييـدها اشـراك الحركـة فـي            45وعن الموقف من حماس عبرت نسبة       . انها متسامحة 

 قرارا بوضـع حركـة حمـاس علـى قائمـة            2003المفاوضات، مع ان االتحاد االوروبي اصدر عام        
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 بالمئة وقالت انه يجـب   25اوضات، فيما رفضت نسبة     المنظمات المؤيدة لالرهاب واستبعادها من اية مف      
  .استبعادها

وتتفق اراء االستطالع في هذا مع استطالع بين اليهود البريطانيين اجراه المعهد اليهـودي للـسياسات                
وعن موقف  .  بالمئة من المشاركين تؤيد المفاوضات مع حماس من اجل تحقيق السالم           52ووجد ان نسبة    

ر القوانين التي تالحق مجرمي الحرب وتعديلها بشكل يسمح لهم بالمرور او زيـارة              االوروبيين من تغيي  
 بالمئـة مـن المـشاركين       7 بالمئة اي تعديل، فيما دعمت نـسبة         58الدول االوروبية، عارضت نسبة     

يـذكر ان   . البريطانيين التعديالت التي عبرت حكومة ديفيد كاميرون الحالية عـن التزامهـا بتعـديلها             
، واشتمل االستطالع على عدد مـن       2011 - كانون الثاني    25- 19ع اجري في الفترة ما بين       االستطال
طبيعة الصراع، وضع القدس، شرعية االحتالل، ودور اللوبي المؤيد إلسرائيل وذلـك المؤيـد              : القضايا

واجري لصالح كـل مركـز الجزيـرة للدراسـات          . لفلسطين في تشكيل المواقف والموقف من حماس      
  ).اكستر(ومركز ابحاث المسلمين االوروبيين ) لندن(ومركز مراقبة الشرق االوسط ) الدوحة(اث واالبح

  14/3/2011، القدس العربي، لندن
    

   الفلسطينييناألسرى للدفاع عن األول األوروبياختتام المؤتمر الفلسطيني : سويسرا .40
يف السويسرية فعاليـات المـؤتمر     اختتمت في مركز المؤتمرات الدولية بمدينة جن      :  عالء جمعة  -برلين  

األول لدعم األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية الذي أشرفت على تنظيمه الـشبكة األوروبيـة               
، ودعمته عشرات المنظمـات الحقوقيـة   "الحقوق للجميع"للدفاع عن حقوق االسرى الفلسطينيين ومنظمة       

ه شخصيات سياسية وحقوقية فلسطينية وأوروبيـة       الدولية ذات الصلة بالدفاع عن حقوق اإلنسان وحضرت       
  .وأمريكية وآسيوية

وقد ناقش المؤتمرون خالل يومي الجمعة والسبت في مقر األمم المتحدة والثـاني بقـصر المـؤتمرات                 
بجنيف، بالتفاصيل وضعية األسرى الفلسطينيين تحت االحتالل، سواء تلك المتعلقة بظاهرة األسر المادي             

سرى الفلسطينيين في السجون العربية والدولية، وعرضوا شهادات حية عن حقيقة المعاناة            المباشر، أو األ  
وكان واضحا من خالل المشاركة البـارزة  . التي يعيشها األسرى وذووهم في الداخل الفلسطيني والشتات   

سـرى  لعدد من النشطاء السياسيين السويسريين والفرنسيين والبريطـانيين واليونـانيين أن معانـاة األ             
الفلسطينيين لم تعد شأنا خاصاً بالفلسطينيين وحدهم، وأن سياسة التضليل التي تمارسها سلطات االحتالل              
اإلسرائيلي لم تعد تنطلي على المجتمع الدولي، ال سيما في مجال االنتهاكات التي وصـفها المـشاركون                 

  .بأنها صارخة لكل األعراف الدولية
م حقوق األسرى الفلسطينيين، وهي منظمة نرويجية تعمل فـي مجـال            وقد أعلنت الشبكة األوروبية لدع    

 عام األسيرات الفلسطينيات، بينما أعلنت النائبة فـي البرلمـان           2011حقوق اإلنسان، بأنها ستجعل عام      
األندونيسي نور حياتي بأن أندونيسيا ستحتضن العام المقبل مؤتمرا دوليا لدعم النساء الفلسطينيات، قبـل               

ساسة سويسريون وبريطانيون وفرنسيون في كلماتهم إلى مضاعفة الضغوط الدولية الحقوقيـة            أن يدعو   
والسياسية من أجل عزل إسرائيل وتفعيل القوانين الدولية المتصلة بحمايـة حقـوق اإلنـسان لمحاكمـة                

  .المسؤولين اإلسرائيليين أمام المحاكم الدولية
ن منها اللجنة القانونية واللجنة اإلعالمية اللتان تعمـالن         وفي هذا السياق شكلت الشبكة مجموعة من اللجا       

على رفع قضايا األسرى في المحاكم اإلسرائيلية والعربية والدوليـة، وتقـديم االستـشارات القانونيـة                
المطلوبة لهذه القضايا، وذلك عن طريق العالقات بالمؤسـسات القانونيـة، وعـن طريـق الناشـطين                 

 قانونية، وعبر لجنة التواصل االجتماعي واالعالمي، التـي تهـتم باقامـة             والمناصرين، ممن لهم خلفية   
ورش العمل وتنظيم المؤتمرات والعمل على تطوير االتصال بين اللجنة القانونية واألسـرى وذويهـم،               
وعقد اجتماعات بين المهتمين بهذه القضية وأعضاء البرلمانات العالمية، للحصول على تأييدهم، وشـرح              
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كما سيكون من مهام هذه اللجـان       . رى بشكل مفصل لهم، بصورة مختلفة عما سمعوه من قبل         قضية األس 
إعداد البيانات الصحافية والعمل على إنشاء عالقات مع مؤسسات اإلعالم المقروء والمسموع والمرئـي،        

تـصال  وتطوير ومتابعة اإلعالم اإللكتروني والعمل على تحديث معلومات الموقع االلكتروني لتسهيل اال           
بالمناصرين والمؤيدين لقضية األسرى، وتنظيم مظاهرات سلمية في الدول االوروبية للمطالبة بـإطالق             
سراح األسرى الفلسطينيين، وسيتم ذلك بمساعدة الناشطين والمتطوعين ممن لديهم القدرة، ولـو بـشكل               

  .جزئي من المساعدة فيما سبق
كيل لجنة إعادة تأهيل األسرى وذويهـم لتهـتم بمـساعدة           وبالنسبة لألسرى أنفسهم فإن الشبكة تعتزم تش      

األسرى وعائالتهم، عبر التواصل مع المؤسسات الخيرية لتبني إقامة مشاريع تخدم األسرى المفرج عنهم              
حسب تخصصاتهم، أو بالنظر إلى خبرات معيل األسرة وإن كان األسير في المعتقل، في حالة عدم توفر                 

مكن القيام بتدريب وتأهيل األسرى المطلق سراحهم أو أحد أفراد أسرتهم           مهنة أو تخصص معين من الم     
للتمكن من االندماج الفوري في المجتمع وتغطية الناحية المادية، مما يمكنهم من تحقيق حيـاة كريمـة،                 

وسيتم ذلـك بمـساعدة     . باالضافة إلى ذلك؛ فإن اللجنة ستعمل على تقديم التأهيل النفسي لألسير وعائلته           
اشطين ممن لديهم خلفية في التخطيط للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، عن طريق عالقاتنا مع المعاهـد               الن

والكليات التي تقدم برامج مهنية للتدريب العملي والعلمي كما يمكننا االستعانة بالمتطوعين الذين لـديهم               
  .خلفية عن التأهيل النفسي للتحدث مع األسرى ولعائالتهم

ؤتمر كل من رئيس مؤسسة االحقوق للجميعب أنور الغربي، والمـدير العـام للـشبكة               وقد تحدث في الم   
األوروبية للدفاع عن حقوق األسرى الفلسطينيين محمد حمدان، و األمين العام لمؤتمر فلسطينيي أوروبا              
عادل عبد اهللا، ورئيسة لجنة التنسيق للنواب النساء في العالم نور حياتي، ورئيس حزب الخـضر فـي                  

 Jeremy:  والنائب في البرلمان البريطاني عن حـزب العمـال الـسيد   Ueli Leuenberger ويسراس
Corbyn ورئيس لجنة السياسات في الحزب اإلشتراكي في سويسرا ،Carlo Summaruga  ورئـيس ،

 AGATSAقسم الحريات والحقوق العامة بشبكة الجزيرة سامي الحاج، والنائبة في البرلمان اليونـاني  
ARIADNI . ورئيس مجلس بلدي في جمهورية إيرلنداGerry MacLochlainn ونائب رئيس اتحاد 

 ، ورئـيس الحركـة   Josef Zisyadisالمنظمات اإلسالمية أيمن علي والبرلماني عن حزب اليسارت 
اإلسالمية داخل الخط األخضر واألسير السابق الشيخ رائد صالح، ورئيس لجنة أهالي القدس أمجد أبـو                

لباحث الفلسطيني الدكتور إبراهيم حمامي ورئيس المنظمة العربية لحقوق اإلنـسان المحـامي             عصب وا 
  .أمجد السلفيتي والباحث واألكاديمي الدكتور نسيم أحمد، والمدير التنفيذي لمؤسسة إنفورم خالد الترعاني

  14/3/2011، القدس العربي، لندن
  

    في بروكسلماًحاجز للجيش اإلسرائيلي وسط الشارع األكثر ازدحا .41
فوجئ عابرو الشارع األكثر ازدحاما في بروكسل بحاجز وقف أمامـه شـباب بـزي           :  لندن -بروكسل  

وتجمع كثيرون ليتابعوا كيف يتم التوقيف على الحـاجز         . عسكري، وارتفعت إلى جانبه أعالم إسرائيلية     
المي لمناهضة التمييـز    األسبوع الع "ومنهم من جرب عبوره ومقاومة حراسه عبثا، في حدث أقيم ضمن            

  ".العنصري اإلسرائيلي
 منظمات بلجيكية، ناشطة في دعم القضية الفلسطينية، مـستثمرة أجـواء يـوم              10جاء ذلك بمبادرة من     

 .بالخارجين للتسوق وسط العاصمة البلجيكية    ) الشارع الجديد " (نيو ستريت "العطلة الذي يزدحم فيه شارع      
إنهم يريدون  : افرين، التي كانت من المنظمين، لوكالة الصحافة الفرنسية       تقول الشابة البلجيكية الرا دو و     

إن الطريقـة   : قلنا ألنفسنا : "وأضافت". توعية الناس بما يعيشه الفلسطينيون يوميا في األراضي المحتلة        "
  ".األكثر واقعية لنظهر التمييز اإلسرائيلي هي أن نقيم حاجزا كالذي يقيمونه
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جسم معدني على شكل جدار مطلي باللون الزيتي، في أعاله جزء يبدو شـبيها              الحاجز كان عبارة عن م    
بأعلى برج المراقبة، وأمامه وقف عدة شبان وشابات يرتدون الزي العسكري، ويعتمر بعـضهم الخـوذ                

  .ملوحين ببنادق ومسدسات بالستيكية
لعـب دور الجنـود     درب المنظمون بعض الشبان علـى       . الجزء المخطط من القصة جاء مشهدا تمثيليا      

اإلسرائيليين، والبعض اآلخر لعب دور فلسطينيين يحاولون عبور الحاجز، وكـان المـارة المحتـشدون       
  .للمشاهدة يتابعون كيف يصرخ الجنود ويلقون أمتعة الفلسطينيين، قبل أن يفتشوهم بعنف ويطردوهم

رة شمسية داكنة وتعتمر خوذة     وبين من لعب دور الجنود كانت الشابة ليري أشنداش التي كانت تضع نظا            
كنت أرتجف تقريبا وأنا أقول     . أنا مصعوقة : "، قبل أن توضح   "إنها تجربة صاعقة  : "قالت ليري . عسكرية

وأفعل هذه األشياء كلها، يجب أن تكون أعصابك باردة جدا وتعاني رهابا كي تتـصرف مثـل الجنـود                   
  ".اإلسرائيليين

حاول عدة شـبان التحـدث إلـى        . ف مع من بادروا بالتجربة    ولم يتصرف الممثلون الجنود بطريقة ألط     
الجنود للعبور، لكن األخيرين كانوا يكررون الصراخ والدفع، ويصدونهم بكل الطرق حتى لو اشـتبكوا               

في الدائرة القريبة من ساحة المشهد، كان الشاب حمزة الثني، البلجيكي من أصل مغربي،              . معهم باأليدي 
  .قبل أن يبادر لتجربة عبور الحاجز حينما سمع دعوة المنظمين للمشاركةيلتقط الصور بكاميرته، 

  14/3/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  !  فلسطيني؟"اتفاق دوحة"هل من سبيل لـ .42
    عريب الرنتاوي                                        

وحتى إشعار آخر، ... اقد سقطت" وساطة مصر وورقتها"بسقوط نظام الرئيس محمد حسني مبارك، تكون 
  .لن يكون بمقدور القاهرة أن تضطلع بدور خارجي مؤثر، أقله حتى تفرغ من ترتيب بيتها الداخلي

وفرحة أكثر برحيل الوزير عمر سليمان، فالخالف مع الرجل "... الورقة ـ العقدة"حماس فرحة بغياب 
انا من الشتائم والتهديدات للحركة في اآلونة األخيرة، وقد نقل عنه وسطاء ومحاورون، طوف" تشخصن"

أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فهو وإن ... وقيادتها في دمشق ورئيس مكتبها السياسي خالد مشعل
، إال أنه يؤكد في مجالسه الخاصة، بأن قنواته مفتوحة "العهد المصري القديم"كان ال يتنكر لصداقته مع 

مسترجعاً مقولة أن "... ظهره المكشوف"دة ما يقال ويتردد عن ، نافياً بش"العهد المصري الجديد"مع 
أملى ويملي عليه، أن ينأى بنفسه وبالسلطة والمنظمة عن صراعات اإلقليم " الدرس الكويتي"

  .واضطرابات دوله وثوراتها
الخالصة، أنه برحيل الرئيس مبارك ونائبه سليمان، نشأ فراغ في مساعي الوساطة اإلقليمية بين فتح 

وهو فراغ يبدو أن الدبلوماسية المصرية لن تعود لملئه في المدى المنظور، ما يفتح الباب .. وحماس
الستدعاء مساع حميدة ووساطات، نأمل أن تكون حظوظها أفضل بكثير من حظوظ المساعي التي بذلها 

  .النظام المصري المرتحل
طالما أنهم قادرون على الجلوس على مائدة قد يقول قائل، وما حاجة الفلسطينيين للوساطات والوسطاء، 

أو طالما أن هناك سيال من المبادرات المستقلة واألهلية .. واحدة، وتبادل األحاديث واألفكار والمبادرات
الجواب على هذا القول، أن محاوالت الفلسطينيين إلنجاز ... التي تقوم بها شخصيات فلسطينية مستقلة

ها النجاح من قبل، وقد ال يكتب لها النجاح من بعد، ال سيما أن كل جولة لم يكتب ل" ذاتياً"المصالحة 
  .فاشلة من جوالت الحوار بين فتح وحماس، كانت تنتهي إلى تعميق الفجوة بينهما بدل تجسيرها

وسيط يحظى ... نحن بحاجة لوسيط نزيه يسرع جهود المصالحة والحوار ويساعد على إنهاء االنقسام
... وسيط متحمس لدور كهذا وراغب فيه... عليهما" دالّة"مع الجانبين، ويمكن أن تكون له بعالقات طيبة 
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وسيط يمتلك منظومة حوافز تجعل "... أخطار الثورات القادمة"وسيط ليس مهجوساً بتحديات الداخل و
  .لما يقول" اإلنصات"األطراف المصطرعة راغبة في 

ت الخمس أو الست األخيرة على وجه الخصوص، لعبت مصر في التجربة العربية الحديثة، خالل السنوا
السعودية رعت اتفاق مكة وكانت جزءا من مبادرة ... والسعودية وقطر دور الوساطة بين فرقاء مختلفين

مصر تولت الوكالة الحصرية في ملف المصالحة الفلسطينية وموضوع ... اللبنانية المغدورة"  س-س "
قطر وسعت دائرة تحركها فشملت بمظلتها لبنان ودارفور ...  المسارينشاليط من دون تقدم يذكر على

  .واليمن، ولم تقترب من الملف الفلسطيني بسبب الفيتو المصري المثقل بحساسية الدور اإلقليمي للقاهرة
األولى تبني نظامها الجديد على أنقاض نظامها ... هذه األيام" الردار"مصر والسعودية ليستا على 

الفيتو "لم يبق إذن سوى قطر، التي تخففت من عبء ... ر، والثانية تعيد ترتيب امورها الداخليةالمنها
  .، وبات بمقدورها أن تلعب دوراً استثنائيا على هذا الصعيد"المصري

لكن الصحيح .... قطر تحتفظ بعالقات طيبة مع حركة حماس، وهي ال تخفي انحيازها لها، هذا صحيح
وبمقدورها أن تبني ...  بعالقات طيبة ووثيقة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباسأيضاً أن قطر تحتفظ

على هذه العالقات، مستفيدة من انتهاء االحتكار المصري للملف الفلسطيني، لكي تطور موقفاً أكثر 
  .توازنا وفاعلية بين األفرقاء المصطرعين

" فرقع لوز" بعض مسؤولي رام اهللا من طرازقد ال يعجب اقتراح كهذا أطرافاً فلسطينية عديدة، خصوصاً 
وقد ال يرضي اقتراح كهذا حماس، ألنه سيدخل السلطة على خط ... الذين نشهدهم على الفضائيات

لكن عدم ارتياح فرقاء من الجانبين لدور قطري مقترح، هو ... عالقاتها الخاصة والمتميزة مع الدوحة
  . قطرية بين الفلسطينيين، على ما أظنسبب أدعى للتفاؤل بشأن مستقبل أية وساطة

اتفاق "من هذا المنطق، ومن هذا المنطلق وحده، أدعو أمير قطر ورئيس وزرائه، العمل على إنجاز 
أدعو دولة قطر إلعطاء هذا الملف ما يستحق من اهتمام، ... ، ولكن بين الفلسطينيين هذه المرة"2دوحة 

أدعو الفلسطينيين على ضفتي معادلة االنقسام، إلى ... ثيينفهو ال يقل أهمية عن ملف دارفور أو الحو
  .تغليب المصلحة العامة، والمصلحة العامة وحدها

  14/3/2011الدستور، عمان، 
  

  إسرائيل والثورات العربية .43
  خالد الحروب

، ظلت الرياح العربية تسير في صالح 1973في العقود األربعة الماضية، وتحديداً منذ حرب أكتوبر 
حتى في اللحظات الحرجة التي شكلت تهديداً استراتيجياً مباشراً مثل . ئيل بهذا الشكل أو ذاكإسرا

تعرض تل أبيب للصواريخ العراقية في أوائل التسعينيات كانت خالصة التطورات تخدم المصالح 
اصة، وألول مرة، منذ فترة طويلة، تشهد المنطقة العربية تحوالت جذرية، وفي مصر خ. اإلسرائيلية

  .على الضد من إسرائيل من جهة، ولم يستطع العالم الغربي إال الوقوف معها أو عدم مواجهتها
ولذا فإسرائيل مرتبكة وتتخبط وتدخل اآلن مرحلة طويلة من التخبط، فقد انهار أهم ركن اعتمدت عليه 

ففي تصريح . لمباركيخالل العقود الماضية في الحفاظ على تفوقها االستراتيجي اإلقليمي وهو النظام ا
صريح، وصادم للرأي العام العربي، في العام الماضي قال بن أليعازر وزير الصناعة والتجارة 

ومن وجهة نظر إسرائيل كانت مصر المباركية ". مبارك كنز استراتيجي إلسرائيل"اإلسرائيلي آنذاك إن 
ادة قراءة التاريخ القريب والمعروف، وال حاجة إلع. تقوم بأدوار فائقة األهمية من ناحية استراتيجية

ففي عهد ". الكنز االستراتيجي إلسرائيل"ولكن هناك الكثير مما يبرر وصف بن أليعازر لمبارك بـ
المباركية تم منح إسرائيل أكبر مساحة زمنية وجغرافية ممكنة من األمن االستراتيجي واالقتصادي، 

شاملة والتقليدية عن إسرائيل بينما تضاعف بالنسبة وقد زال خطر الحرب ال. وتقريباً من دون مقابل
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ولم يتحقق السالم الموعود إال بالنسبة إلسرائيل بينما تحققت سيناريوهات حروب واعتداءات . للعرب
، القمع المتوحش 1982ضرب مفاعل تموز العراقي، اجتياح لبنان عام : على كل الجوار العربي تقريباً

ى في أواخر الثمانينيات واغتيال القيادات الفلسطينية في تونس في السنوات لالنتفاضة الفلسطينية األول
، 2007 فصاعداً، وقصف المفاعل النووي السوري سنة 2000نفسها، وقمع االنتفاضة الثانية سنة 

هذا عدا عن حاالت عربدة سرية واستخبارية ربما ال تحصى استباحت فيها . 2008واجتياح غزة عام 
 معظم الدول العربية، بما في ذلك مصر نفسها، عبر شبكات التجسس والتدخل الوقح في إسرائيل سيادات
  . الشؤون الداخلية

 في 30إلى انخفاض ميزانية التسلح اإلسرائيلي من حدود " الكنز االستراتيجي"اقتصادياً قادت سنوات 
رائيل واقتصادها أكثر من ثالثة  في المئة، مما منح إس10المئة من الناتج القومي اإلسرائيلي إلى أقل من 

وكأن هذه الهبة االستراتيجية . عقود من النمو االقتصادي والصعود إلى مستويات الدول المتقدمة
بتبرع مرعب على حساب ثروات مصر تمثل في صفقة " الكنز االستراتيجي"االقتصادية لم تكن كافية قام 

عاً، إذ تدفق غاز مصر إلى إسرائيل بسعر بخيس أقل غاز خيالية لم يكن يحلم بها أكثر اإلسرائيليين طم
 10من سعر التكلفة العالمية، موفراً على االقتصاد اإلسرائيلي بحسب بعض التقديرات ما يقرب من 

مقابل ذلك لنتذكر أنه تم رهن مصر كلها للمشيئة األميركية مقابل أقل من ملياري (مليارات دوالر سنوياً 
واكتشفنا هذه األيام فقط اللغز الذي حير الجميع إزاء صفقة الغاز سيئة الصيت ). دوالر كمساعدة سنوية

تلك إذ فضحت أوراق أمن الدولة السرية أن جمال وعالء مبارك كانا يتقاضيان عموالت سنوية ضخمة 
ركية عملياً إذن اشتغلت المبا. من تلك الصفقة، وهما اآلخران اعتبرا أيضاً جزءاً من الكنز االستراتيجي

كسياج واق للدولة العبرية أتاح لها مساحات التمدد والتنفس والحركة بحرية ومن دون الخوف من أية 
كما شهدنا بوضوح بالغ في -ارتدادات عربية فردية أو جماعية ألن المباركية ستعمل على امتصاصها 

  .كل مراحل الحصار على غزة والحرب عليها
يد يتمثل في انتهاء معادلة تعامل إسرائيل مع الديكتاتوريات العربية، إن أول انعكاس للواقع العربي الجد

ففي العقود األربعة الماضية . بل واالعتماد عليها، على حساب وعلى الضد من الرأي العام العربي
شهدنا إسرائيل كدولة قائمة على األحزاب والسياسة البرلمانية المرتكزة على الرأي العام الشعبي 

تتعامل، حرباً أو سلماً، مع عدد من األنظمة الديكتاتورية العربية التي ال تحفل ) اليهودي(واالنتخابي 
وانتهينا عملياً إلى معادلة سياسية بالغة الرثاثة واإلهانة جوهرها االهتمام المركزي، . بالرأي العام عندها

ها تؤثر في قرارات أي حكومة ليس فقط اإلسرائيلي بل والعالمي، بتوجهات الرأي العام اإلسرائيلي لكون
إسرائيلية، مقابل اإلهمال واالزدراء التام للرأي العام العربي، المصري واألردني المجاور، ثم ما يليهما، 

ويكفي أن نتذكر هنا المثال الطازج في مسألة . بكونه عديم الفعالية في قرارات أي من األنظمة القائمة
لرأي العام في جمهور ناخبيه اليمينيين الذين يمكن أن يسقطوا تجميد االستيطان واحتماء نتنياهو با

وفي كل مرحلة من المراحل كان الرأي العام اإلسرائيلي . العالم كله تبريراته" تفهم"حكومته، وكيف 
الكنز "والسبب في ذلك أن . عامالً مهماً ومركزياً، ولم تكن هناك أهمية تُعتبر للرأي العام العربي

في بعض البلدان العربية األخرى كانت وما تزال تقرر " الكنوز االستراتيجية"في مصر و" االستراتيجي
في الشأن العام، االستراتيجي والهامشي، بديكتاتورية مطلقة ومن دون أي اهتمام بما تراه شعوبها وما 

  .تريده
والفسحة الزمنية . رائيلواالنعكاس الثاني سيتمثل في تشدد الخيارات العربية الفردية والجماعية تجاه إس

واالستراتيجية طويلة األمد التي تمكنت خاللها إسرائيل من فرض رؤيتها وتحديد العناصر األساسية في 
فمصر المباركية انتهت ومكانها سنرى مصر األردوغانية ذات السياسة . التعامل معها إقليمياً انتهت اآلن
  .الخارجية الوطنية إزاء إسرائيل
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ثالث يتمثل في سقوط الخرافة اإلسرائيلية في تصوير وتسويق إسرائيل بزعم كونها واالنعكاس ال
الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط، التي اشتغلت عليها الدعاية الصهيونية في العقود الماضية 

وعندما كان يساق مثاال لبنان وتركيا بكونهما ديمقراطيتين شرق أوسطيتين . ونجحت إلى حد كبير
ران حصرية ذلك الوصف على إسرائيل كان المتحدث يلقى قليلًا من اإلنصات، ذلك أن المقوالت تكس

  .القاطعة والحصرية أوقع على السمع وأكثر جذابية
واالنعكاس الرابع، وليس األخير، مرتبط بما سبقه ارتباطاً وثيقاً ويتمحور حول السؤال شبه الوجودي 

هل وجود إسرائيل : ياسيون ومفكرون إسرائيليون كثر، ومفادهالذي يواجه إسرائيل اآلن، ويطرحه س
مشروط بوجود ديكتاتوريات عربية وغياب أي إرادة حرة للشعوب، بحيث تعمل تلك الديكتاتوريات 
كحاجز حماية بين إسرائيل والشعوب العربية عامة؟ مرة أخرى ما شهده تاريخ المنطقة في نصف القرن 

وهي أن . العربي اإلسرائيلي ومآالته الراهنة يشير إلى تلك الخالصةالماضي فيما يتعلق بالصراع 
والديمقراطية في المنطقة العربية عالقة معقدة، بما يعني التضحية بالثانية إن " عملية السالم"العالقة بين 

وفي الوقت الذي كانت فيه تمر تلك . أريد لألولى أن تتمخض عن معاهدات سالم مع الدول العربية
اإلسرائيلي ليوافق عليها ويصادق على ما فيها، فإن " الكنيست"هدات، مثالً مع مصر واألردن، على المعا

وينطبق ذلك على العالقات . أية آلية مناظرة في الجانب العربي كانت دائماً غائبة، وغيابها مطلوب أيضاً
ات الرسمية وافتتاح سفارة االقتصادية والمكاتب التجارية التي فتحت في بعض العواصم العربية والعالق

وكل ذلك كان يتم وفق معادلة المحافظة على نظام إقليمي عام حجر الزاوية فيه االستبداد . في موريتانيا
ونعلم أيضاً أن معظم . الذي يفرض على الرأي العام أية سياسة أو توجه أو سالم أو غيره مع إسرائيل

يقع في جوهر عملية مقايضة معقدة مع الواليات المتحدة، العالقات مع إسرائيل، سياسيها وتجاريها، كان 
أو باألحرى رشوة هذه األخيرة عن طريق التقرب من إسرائيل ألن الطريق إلى واشنطن يمر بتل آبيب، 

وليس ثمة زعم بأن االنعكاسات المذكورة أعاله كاملة . وبهدف تحقيق أهداف أو دعم لهذا النظام أو ذاك
  .ما تتيحه هذه المساحةأو حصرية، بل هي فقط 

  14/3/2011االتحاد، أبو ظبي، 
  

  يناير25الدور الفلسطيني لمصر بعد  .44
 نقوال ناصر

يبدو اليوم أن غزة سوف تكون هي االمتحان األول الذي يثبت فيه قادة مصر الجدد صدق تجاوبهم (
 ). يناير25واستجابتهم للنبض الوطني والعربي واإلسالمي لجماهير ثورة 

وبين " عملية السالم"المتوقع أن يقود استمرار االنقسام الفلسطيني بين المنخرطين في ليس من 
كانون الثاني في انتهاج سياسة تجاه القضية /  يناير25المعارضين لها إلى مساعدة مصر بعد ثورة 

بق مع الفلسطينية تفصل بين االلتزامات المصرية بموجب معاهدة الصلح المنفرد الذي وقعه النظام السا
وما لم ". طوعاً"فرضها النظام المخلوع على مصر " عملية السالم"دولة االحتالل وبين التزامات تجاه 

يتوحد الموقف الفلسطيني على استراتيجية وطنية بديلة لعملية تفاوضية انفرط عقد شركائها ولم يعد أحد 
 الفلسطيني والمنطقة نتيجة يساوره أي شك في فشلها بعد حوالي عشرين عاماً من فرضها على الشعب

 اإلسرائيلية، فإن النظام الجديد -الخلل في ميزان القوى الناجم أوالً وأخيراً عن توقيع المعاهدة المصرية 
الذي يتبلور حالياً في مصر سوف يجد في استمرار االنقسام الفلسطيني عقبة ال تسهل توجها له مؤشراته 

اقدية بموجب هذه المعاهدة وبين التزامات نظام الرئيس السابق الواضحة للفصل بين التزامات مصر التع
 ".عملية السالم"حسني مبارك الطوعية بـ 

إن الضغوط األمريكية بخاصة لحصر التغيير الذي ثار الشعب المصري من أجل إحداثه على الشأن 
يد مع دولة االحتالل الداخلي دون أن يطال العالقات المصرية الخارجية المنبثقة عن اتفاقيات كامب ديف



  

  

 
 

  

            28 ص                                     2084:         العدد       14/3/2011 اإلثنين :التاريخ

اإلسرائيلي والواليات المتحدة، والمرحلة االنتقالية الدقيقة التي يمر بها صنع القرار الوطني المصري بعد 
حد أن يعلن رئيس األركان الحالي " ثورة مضادة"كانون الثاني، واستمرار الحديث عن /  يناير 25ثورة 

بقيادة قائد الحرس الجمهوري " انقالب"إحباط محاولة للقوات المسلحة المصرية الفريق سامي عنان عن 
لرئيس الجمهورية المخلوع مبارك، مما يكسب الحديث عن ثورة مضادة واقعية خطيرة تهدد بانتكاس 

هذه العوامل وغيرها يجب أن تدفع باتجاه تسريع إنهاء االنقسام الفلسطيني على أساس ..  يناير،25ثورة 
وبين " عملية السالم"مصري نفسه مخيراً فلسطينياً بين المنخرطين في ال يجد فيه صانع القرار ال

 .المعارضين لها
سوف يضعف أي " عملية السالم"ومن الواضح أن استمرار تمسك مفاوض منظمة التحرير الفلسطينية ب

لية الدو"توجه مصري جديد نحو إنهاء الخلط الذي مارسه نظام مبارك بين احترام المعاهدات واالتفاقيات 
الموقعة، وهو ما سارع المجلس األعلى للقوات المسلحة المصرية الحاكم اآلن إلى إعالن " واإلقليمية

فاستمرار التزام مفاوض المنظمة بهذه ". عملية السالم"احترامه لها أيضاً، وبين التزام النظام السابق بـ 
 على النظام الجديد الذي يتبلور في العملية سوف تستخدمه الواليات المتحدة بالتأكيد كحجة قوية للضغط

ويمكن للمراقب حالياً أن يتكهن بأن واشنطن سوف تقول لقادة . مصر اآلن لمواصلة عملية الخلط السابقة
مصر الجدد إنه ال يمكنهم أن يكونوا ملكيين أكثر من الملك وفلسطينيين أكثر من الممثل الشرعي 

وال بد من مسارعة فلسطينية إلى إسقاط هذه .  المنظمةوالوحيد للشعب الفلسطيني الذي يمثله مفاوض
 .الحجة األمريكية كوسيلة ضغط على قرار القاهرة

في عهد مبارك، كان أفضل ما يمكن أن يتوقعه عرب فلسطين من نظامه هو أن يلتزم بما كان يدعيه من 
ليهم وعلى أرضهم، لكن بين نضالهم الوطني وبين عدوان دولة االحتالل اإلسرائيلي المتواصل ع" حياد"

العدوان اإلسرائيلي الشامل على قطاع غزة قبل أكثر من عامين أسقط كل ادعاءات نظام مبارك بـ 
الشريك "، وبالحرص على الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة االحتالل، بعد أن أسقط خذالن "الحياد"

كل إدعاءات نظام مبارك بدعم مفاوض " عملية السالم"له في الوفاء بوعوده في ما يسمى " األمريكي
منظمة التحرير الفلسطينية في تلك العملية العقيمة، ليتحول إلى شريك علني لالحتالل اإلسرائيلي وراعيه 

 .األمريكي في الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة وفي تغذية االنقسام الوطني الفلسطيني
ذي أسقط كل صدقية نظام مبارك العربية والفلسطينية ويبدو اليوم أن غزة التي كانت االمتحان ال

سوف تكون أيضاً هي االمتحان األول الذي يثبت فيه قادة مصر الجدد صدق تجاوبهم " السلمية"و
 . يناير الوطني والعربي واإلسالمي25واستجابتهم لنبض جماهير ثورة 

، عندماً تمكن الرئيس الراحل في كامب ديفيد األمريكية حوصرت عروبة مصر قبل ثالثين عاما ونيف
/ أنور السادات من اختطاف االنتصار العسكري الباهر الذي أنجزته بطوالت جيشها في حرب تشرين

 ليتنكر لتضحيات آالف الشهداء المصريين الذين سقطوا فيها وقبلها دفاعاً عن مصر 1973أكتوبر عام 
شروع الصهيوني التي فصلت بين عرب أرض وفلسطين معاً فيوقع معاهدة الصلح المنفرد مع دولة الم

الكنانة وبين أشقائهم في عمق مصر االستراتيجي العربي في بالد الشام، وبين شعب مصر العربي وبين 
إصراره على تحمل مسؤولياته القومية تجاه قضية فلسطين التي فشلت ثالثة عقود من الزمن من الدعاية 

 .لعضوية بانتمائه الطبيعي إلى الهوية العربية اإلسالميةكي يقطع صلته ا" غسل دماغه"المضللة في 
 األمريكي مع دولة االحتالل اإلسرائيلي إلى سند استراتيجي لها، -المصري " تحالف السالم"لقد تحول 

مؤمنة حين يذهبون إلى الحرب أو يبنون "مما جعل قادتها مطمئنين إلى أن خاصرتها المصرية 
رئيس الوزراء بنيامين (السالم على الجبهات األخرى، حتى أن خطة المستوطنات أو يفاوضون على 

التي استهدفت الهجوم على إيران كانت على أساس ضمان تأييد مبارك لتلك الخطوة ولذلك تم ) نتنياهو
 يوليو كما كتب ألوف بن في هآرتس في الثالث عشر من 25بعد ثورة " تأجيلها وإعادة النظر فيها اآلن

 مما أطلق يدها حرة في فرض إمالءاتها على محيطها العربي اإلسالمي حتى أجمع قادته الشهر الجاري،
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من الميزانية %) 40(، بتكلفة أقل خفضت ميزانية الحرب اإلسرائيلية من "مبادرة السالم العربية"على 
ن عدوانها حالياً، وعزز قدرتها على االحتفاظ بمكاسبها اإلقليمية م%) 10(العامة قبل كامب ديفيد إلى 

 في األراضي السورية والفلسطينية واللبنانية المحتلة، وحرك آلتها العسكرية 1967العسكري عام 
المتحررة من الرادع المصري لشن الحروب أو التهديد بها، وارتهن قضية فلسطين وحق شعبها في 

لعربي معها، مما تقرير مصيره فوق أرضه للخلل في ميزان القوى الناجم عن تحييد مصر في الصراع ا
أكسبها الوقت الكافي كي تستعمر بالتهويد االستيطاني ما لم يكن قد تهود بعد من الوطن التاريخي لعرب 
فلسطين وكي تحاصر المقاومة الفلسطينية للدفاع عن الحق الوطني والعربي واإلسالمي في ثالث 

 . رادع عربي أو إسالميالحرمين الشريفين وموطن اإلسراء والمعراج النبوي الشريف دون أي
كل هذا اإلرث الثقيل لنظام كامب ديفيد يخطر ببال عرب فلسطين وهم يستمعون إلى وزير الخارجية في 

للسياسة الخارجية " مراجعة شاملة"حكومة تسيير األعمال المصرية الجديدة، نبيل العربي، يدعو إلى 
التحقق من أن معاهدات مصر مع الدول "دف به" يليق بتاريخها ومكانتها في العالم"لبالده على نحو 

الحصار المفروض على غزة كونه " مراجعة"، ويدعو إلى "األخرى تحترم من الجانبين على قدم المساواة
، كما كتب قائالً، كمدخل أول لعودة الحكم في القاهرة إلى شعبه "يتعارض مع القانون الدولي واإلنساني"

" العربي"، ليكون "اسمه على مسمى"ني، كي يتفاءلوا بأن يكون ونبضه العربي واإلسالمي والفلسطي
التي قطعت صلتها بمسؤولياتها القيادية تجاه " حق مصر في أن تلغي معاهدة كامب ديفيد"عنواناً صادقاً ل
 .العرب والعروبة

في مصر اليوم أن عرب فلسطين تحت االحتالل يترقبون على أحر من الجمر " العربي"ويدرك 
في السياسة المصرية التي وعد بها يوم الثالثاء الماضي السفير المصري في رام اهللا " رات الكبيرةالتغيي"

بالضفة الغربية، ياسر عثمان، تجاه حصار قطاع غزة واالنقسام الوطني الفلسطيني، ويتفاءلون بمجموعة 
لسماح بإدخال االسمنت إلى من المؤشرات اإليجابية إلى صدق النوايا توالت خالل األيام األخيرة، ومنها ا

، والسماح "اقتصاد األنفاق"القطاع رسميا ألول مرة مما يبشر بسياسة تغني المحاصرين في القطاع عن 
لمسؤولين في غزة بالسفر إلى الخرطوم لحضور مؤتمر حول القدس مما يبشر بفتح البوابة الوحيدة 

 رئيس المخابرات المصرية، اللواء محمد المصرية أمامهم إلى العالم الخارجي، وإلغاء زيارة نائب
المصري " ثقب اإلبرة األمني"إبراهيم، إلى رام اهللا مما يبشر بنقل رعاية ملف المصالحة الفلسطينية من 

إلى الفضاء الرحب لسعة أفق شخصية مخضرمة خبيرة في القانون والسياسة الخارجية مثل نبيل 
 .العربي، إلخ

في غزة، إسماعيل هنية، إلى رئيس " المقالة"يس الحكومة الفلسطينية لكن الرسالة التي بعث بها رئ
المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي األسبوع الماضي بقدر ما عبرت عن اآلمال الفلسطينية 

بقدر " وضع إخوانكم في الساحة الفلسطينية وخارجها" يناير يشمل 25في دور فلسطيني جديد لمصر بعد 
الشديد الذي يتعامل به الحكم الجديد مع الملف الفلسطيني حد السلبية مما دفع هنية إلى ما كشفت الحذر 

إعادة العالقات المصرية الفلسطينية إلى طبيعتها الراسخة ومعالجة القضايا التي ال تزال "الحث على 
ن فتح معبر إن مالحظة هنية في رسالته أنه بالرغم م". بحاجة إلى عالج ومتابعة من المرحلة السابقة

أن جهاز أمن الدولة "رفح فإن غزة من خالل متابعتها لسير العمل اليومي في المعبر ال تزال تجد 
إنما هو مؤشر إلى استمرار الحذر المصري " المصري ال زال يحول دون سفر وعودة أبناء شعبنا

قارنة مع الموقف المصري حيال االنقسام الفلسطيني بالم" سياسياً"، وعدم حدوث تغيير جوهري "ميدانياً"
استقبال وفد من غزة للتباحث "في عهد مبارك كما يتضح من مطالبة هنية للمشير طنطاوي بـ 

، خصوصاً بعد استقبال وزير الخارجية ورئيس المخابرات "وبناء عالقة جديدة وطيدة.. والتشاور
نبيل . لمركزية لحركة فتح دالمصرية الجديدين في القاهرة لمفوض العالقات الخارجية وعضو اللجنة ا

 .شعث من الطرف اآلخر من االنقسام الفلسطيني
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وآمال عرب فلسطين في دور فلسطيني جديد لمصر متواضعة، وتقتصر طموحاتهم الراهنة على التخلي 
عن إرث مبارك للفصل في األقل بين التزامات مصر بموجب اتفاقياتها مع دولتي االحتالل اإلسرائيلي 

ال عالقة " عملية السالم"األمريكي في العراق وبين التزامات تطوع بها نظام مبارك تجاه في فلسطين و
فعلى سبيل المثال، إذا كانت هذه االتفاقيات تلزم مصر بالتخلي عن اتفاقية . لها بكامب ديفيد واتفاقياته

ذا كانت تلزمها بعدم الدفاع العربي المشترك فإنها ال تلزمها باتفاق دفاع مشترك مع دولة االحتالل، وإ
دعم المقاومة الفلسطينية فإنها ال تلزمها بالتحول إلى شريك في مطاردتها وحصارها، وال تلزمها بالتحول 

تقوية السلطة "إلى شريك لدولة االحتالل في حصار غزة وتعميق االنقسام الفلسطيني عن طريق 
مؤتمر " الهدف من استضافة مصر لـ عليها كما كان" زيادة الضغط"، و"إضعاف حماس"و" الفلسطينية

 ، وال بأن تبذل مصر أقصى 2009مارس عام /في شرم الشيخ في الثاني من آذار" إعادة إعمار غزة
تخاطر بالظهور بمظهر من يقف "حتى لو جعل ذلك مصر " عزل حماس وإضعافها"جهودها من أجل 

على تحقيق " التصميم المصري"قاهرة بـ ، وال تلزم ال"إلى جانب إسرائيل كسجان للفلسطينيين الغزازوة
دعم "في " مهما قد يسببه ذلك من مخاطر تتعلق بأهدافه المعلنة"كما فعل نظام مبارك " في ذلك " النجاح

كما جاء في وثيقة سرية عبارة عن برقية من السفيرة " السلطة الفلسطينية ونزع الشرعية عن حماس
 ونشرتها التلغراف البريطانية يوم 26/2/2009رخة في األمريكية في القاهرة مارغريت سكوبي مؤ

 ".ويكيليكس"الخميس الماضي نقال عن موقع 
  14/3/2011، عمان، العرب اليوم

  
  تركيا أنموذجا: شرق أوسط جديد .45

  بثينة شعبان
في خضم تسونامي التغيير الجماهيري الذي يجتاح الشواطئ العربية جاءت زيارة الرئيس الفرنسي 

كيا، لتكون ذات مغزى، فهو الذي رفض دوما القيام بزيارة تركيا، وهو الذي أعلن أكثر ساركوزي لتر
كما يراهما هو، ولكنه زارها هذه ) المسيحية(إلى أوروبا ) المسلمة(من مرة معارضته النضمام تركيا 

وقد وصلها . المرة فقط كرئيس لمجموعة العشرين، ولم يتجاوز مكوثه في تركيا ست ساعات وحسب
  !هو يمضغ اللبان، واجتمع مع رئيس الوزراء أردوغان وهو يلف ساقا على ساق؟و

الطابع غير العادي لهذا الخبر هو ردود فعل األتراك المحسوبة والموزونة، والهادفة إلى الرد السريع 
 على الصلف والتعالي الغربي المعهود بما يحفظ كرامة ومكانة تركيا التي أصبحت بنظامها الديمقراطي،

والتزامها اإلسالمي، وشموخ قادتها مصدر إلهام للشعوب العربية، إن كان لجهة إمكانية قيام حكومة 
ديمقراطية تمارس التعددية، وتداول السلطة، وسيادة القانون في مجتمع إسالمي، أو لجهة شموخ قادتها 

  .بعيدا عن مظاهر الخنوع والتبعية والعطالة
في أعلى الدرج وهو يصافح ساركوزي الذي كان يمد يده مصافحا ظهر في صورة الخبر أردوغان يقف 

من تحت، بينما وقف أردوغان، كما عرفناه، شامخا بعزة وطنه وكبرياء شعبه كأبي الهول، وليس 
كالعديد من الحكام الذين نراهم وهم يصافحون أيدي قتلة ملطخة بدماء أشقائهم في فلسطين والعراق 

قبالت على وجنات وأيدي وزيرات خارجية بلدان تهدد بلدانا عربية، ولبنان، ويطبعون صاغرين ال
ويضع أردوغان هذه المرة، . وتفرض الحصار على أشقائهم في غزة وتمول استيطان واحتالل فلسطين

وألول مرة، ساقا على ساق، وهو في اجتماع رسمي، في رد واضح على ساركوزي الذي اختار تلك 
  !الطريقة للجلوس

الرسالة، قدم أردوغان هدية تذكارية لساركوزي، كانت عبارة عن رسالة كتبها السلطان ولكي يؤكد 
، مستجيبا لرسالة استغاثة بعث بها له ملك فرنسا آنذاك، 1526سليمان القانوني عام ) المسلم(العثماني 

من الدولة اإلسبان، يطلب فيها العون ) المسيحيين(، عندما وقع أسيرا في يد )المسيحي(فرنسيس األول 
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وبالفعل، أرسل السلطان إليه قوة عسكرية حررته من . العثمانية، يطمئنه فيها بأنه سيخلصه من األسر
  .األسر

وال شك في أن ساركوزي الذي يكرر رفضه النضمام تركيا إلى عضوية االتحاد األوروبي، كان بحاجة 
 اإلسالمية المتفوقة مقارنة باالنغالق إلى من يذكره بسلوك حضاري يليق بتاريخ تركيا ومكانتها وبقيمها

ومن منا ينسى موقف أردوغان المماثل دفاعا عن كرامة شعبه . داخل غياهب اإلسالموفوبيا المخزية
عندما قام الجنود اإلسرائيليون بإعدام الناشطين األتراك العزل بدم بارد على سطح سفينة مرمرة وهي 

ة، ومن منا ينسى انتفاضته في دافوس وانسحابه الغاضب في طريقها لكسر الحصار عن أشقائهم في غز
من الجلسة، حين رفض رئيس الجلسة ديفيد إغناتيوس إعطاءه الكالم، وأعطى الكالم لشيمعون بيريس 

  .بدال منه
 الفرنسي، وما يتضمن من اإلشارات الصغيرة ذات المواقف الكبيرة، يهمنا نحن -هذا الخبر، التركي 

ل التاريخي بالذات، ألن مؤشراته ومواقفه هي جزء من منظومة قيم مفعمة العرب في هذا المفص
بالكرامة الوطنية، وباالعتزاز بتاريخ األمة ومقدراتها، ما حضر منها وما مضى، ألن هذه المواقف 
واإلشارات هي تعبير أيضا عن نضج المؤسسة السياسية العاملة، وتعبير عن حيوية القائمين عليها بفعل 

م بنبض جماهيرهم وثقتهم بدعم هذه الجماهير المؤكد بالعملية الديمقراطية، هذه الحيوية فاعلة التصاقه
إلى حد أنها تفرز من تاريخها، وتاريخ أوطانها، نقاط القوة حتى وإن مضى عليها قرون، وتضعها في 

 بتفوق القيم سياق الزمن الحاضر والمستقبل، لتعلي من شأن األمة والشعب، وتشكل ردا حضاريا متسما
  .واألخالق على المتهاونين

مقارنة األداء الرسمي العربي بما يقوم به قادة تركيا، وبمقارنة المكانة التي نحتتها تركيا الديمقراطية 
لنفسها، مقارنة بالهدر الذي يعانيه العرب، ترى الهدر في المقدرات، الهدر في الطاقات، وفي 

فكم يمتلك العرب من أفضال على ! الثقافي والحضاري للعربالمؤسسات، وفي الموارد، وفي اإلرث 
بلدان، ومجموعات دينية وعرقية، وكم ساهموا في إيقاظ العالم ونقله من الظلمات إلى النور، وكم رفدوا 

فهل ركز حكامنا، والمثقفون، واإلعالميون، أو السياسيون . العالم بأبهى وأجمل ما تعرفه البشرية اليوم
وة هذه؟ وهل استفادوا منها في أي زمان ومكان؟ وهل استحضروا ماضيهم األغر ليعالجوا على نقاط الق

  نقاط ضعف حاضرهم، ويتطلعوا إلى مستقبل أكثر إشراقا؟
ال شك في أن التقدم في تاريخ األمم، يشمل مختلف مناحي العمل والمعرفة، وكذلك التخلف أيضا عن 

وإذا أخذنا مثاال على ذلك . احي حين تبتلى به أي أمة أو شعبركب األمم، فإنه هو أيضا يشمل كافة المن
عالمنا العربي، نرى أن زمن نهوض العرب قديما، وحديثا في بداية القرن العشرين شهد انتعاش اإلعالم 
الحر، وتعدد األحزاب، اللذين ارتبطا بالكفاح التحرري من االستعمار واالستبداد، وترافق ذلك مع انتشار 

الجامعات، وتحرر المرأة من مظاهر الجاهلية األولى، المتسمة بالوأد والظلم والجهل، المدارس و
  .وانتعاش الثقافة والعلوم والفنون العربية أيما انتعاش

علمتنا أزمان النهوض تلك أن الدين، واألخالق، والتنمية، والسياسة تنتعش معا، وتنتكس معا إذا تسرب 
  . فالكل جسد واحد، ومكونات النهوض، والجمود متداخلة، ومترابطةالجمود واالستبداد إلى أي منها،

فعندما يعم أحدهما فإنه يشمل . واليوم نرى أيضا أن التقدم، أو الجمود ال يلتقيان داخل الوطن الواحد
المجاالت كافة، وال يمكن أن يلتقيا، إال ويزيح الجمود في السياسة التقدم في المجاالت األخرى كافة، وإن 

فقد رأينا في هذه اللحظة التاريخية الزاحفة أوجه التشابه في معظم الدول العربية، وأهمها . د زمنبع
الضعف القاتل للمؤسسات الرسمية السياسية، المتمثل في ضعف حضور األجيال الشابة في هذه 

وارع تخرج المؤسسات، بل وانعدام حتى نوافذ التعبير عن طموحاتها وآرائها، ولم يبق أمامها سوى الش
  .إليها إلسماع صوتها، وللتظاهر تحقيقا إلرادتها
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لقد أظهرت ثورات الحرية في مصر وتونس، والمنتشرة اآلن إلى بلدان عربية أخرى، أن المؤسسات 
الحكومية السائدة حاليا تعود في بنيتها والقائمين عليها وذهنيات بعضهم إلى القرون الوسطى، وأحدثها 

اضي، وهو األمر الذي يطرد عن قصد، أو غير قصد، كل األجيال المتعاقبة، إلى منتصف القرن الم
فيحرم أجهزة ومؤسسات الدولة من حيوية نبض الشباب، ومشاركتهم، وحماسهم في البناء واإلبداع، وهذا 
، األمر سبب احتقانا شديدا لدى هذه األجيال المتعاقبة، وترهال قاتال انتشر لحد الشلل في النظم السياسية

واإلدارية، والمعرفية السائدة التي من المفترض، والمطلوب في أي مجتمع، أن تكون نشطة في استقطاب 
إبداعات كل جيل، وطاقات أفضل الكفاءات، واالستفادة من أفضل مخرجات الجامعات لتساهم دائما في 

 عن ترميم نقاط بناء وطن أفضل للجميع، وليس لنخبة ضيقة، ولذلك عجزت األنظمة العربية السائدة
كما . الضعف في المؤسسة الحكومية، وعن مواكبة اإلبداع والتقدم في علوم اإلدارة واالقتصاد والسياسة

كشفت هذه األحداث ضعف التعليم األساسي والجامعي في مؤسساتنا التعليمية، وضعف العالقة، أو 
الجامعة إما إلى سوق البطالة، أو انعدامها بين الجامعات وسوق العمل والمجتمع، بحيث يغادر الطالب 

وكشفت أيضا غربة الثقافة والمثقفين عن بعضهم كحركة ونواة، وعن مصالح وآالم وآمال . إلى الهجرة
والضعف . الجماهير، بحيث توقفت الثقافة أيضا عن كونها عنصرا رافدا وممكنا ومعززا للكرامة الوطنية

وسرى هذا الضعف ليهدم عالقة الثقة بين ... نوننفسه يسري في عروق اإلعالم، والقضاء، والقا
  .األنظمة والشعوب

ولكن اختصارها ممكن بالقول إن الضعف األساسي . إن قائمة مؤشرات الضعف العربية تطول وتطول
في بلداننا، هو ضعف أنظمة حكم لم تتطور منذ أن استقلت البلدان العربية من االحتالل األجنبي، فقد 

 بأنماط سياسية مختلفة، العنصر الجامع بينها هو غياب المؤسسة السياسية التي تجدد أديرت هذه البلدان
  .نفسها باستمرار من خالل تدفق الدماء الجديدة، واألفكار المتجددة، ونبض الشباب في أوصالها

ا ما فعلته تركيا في العقدين األخيرين، هو وضع أسس وطنية للديمقراطية، بحيث تحصد تركيا كلها، شعب
وهذا ما يجب . وحكاما األلق كله، ويلعب الجميع دور الجنود المخلصين لهذا الدور، والبناة لهذه المكانة

  .أن يتعلمه العرب كي نبعد عن بلداننا التخلف، والجمود، والقمع، واالضطراب
  14/3/2011الشرق األوسط، لندن، 
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  14/3/2011المركز الفلسطيني لإلعالم،   


