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  "إسرائيل"لن أسمح بانتفاضة ثالثة أو الفوضى األمنية وسأواصل التنسيق األمني مع : عباس .1
ي ، أن فزهير اندراوس -الناصرة  عن مراسلها من، 15/3/2011القدس العربي، لندن، نشرت 

أمس ) ريشيت بيت(غة العبرية لاإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية بوقيت أجرت خطوة الفتة للغاية من حيث الت
االثنين لقاء مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، حيث قال إنّه لن يسمح باندالع انتفاضة أو أن 
ا يصل الوضع إلى فوضى أمنية في المناطق الفلسطينية، طالما هو رئيس السلطة، وأكد على أنّه طالم

يجلس على كرسي الرئاسة فإنّه لن يوقف التنسيق األمني مع األجهزة األمنية في الدولة العبرية، على حد 
وشدد عباس في سياق حديثه على أن يده ممدودة للسالم، وإذا تم اختراق الجمود الذي يحيط بما  .قوله

وقت الذي تنشغل فيه الدول العربية يسمى بالعملية السلمية، فإنّه سيستغل هذه الفرصة، حتى في ال
كما حذر عباس من الشعور باإلحباط، ومن اليأس اللذين يسودان الشارع . باألمور التي تجري داخلها

الفلسطيني، الفتا إلى أن هذا الشعور سيزداد خالل نصف سنة، إذا لم يتم التوصل حتى ذلك إلى اتفاق مع 
لسطيني إلى قناعة بأن تعهد الرئيس األمريكي، باراك أوباما، إسرائيل، أو في حالة توصل الشعب الف

  .بضم الدولة الفلسطينية إلى نادي الشعوب المستقلة، ما هو إال ذر للرماد في العيون، على حد قوله
 قال في المقابلة عباس ، أن وكاالت–رام اهللا ، من 15/3/2011، الحياة الجديدة، رام اهللاوذكرت 
. ريد السالم بصرف النظر عما يجري حولي اذا حصل هناك أي اختراق في عملية السالمأنا أ«ة ياالذاع

اذا لم تتحقق التطلعات «وتطرق الرئيس الى شهر أيلول قائال . »أنا مع استغالل الفرصة ولن أتردد
ابه معربا عن أمله بأال يفقد الجمهور أعص» الفلسطينية بشأن الدولة فان الشعب سيصاب بإحباط للمشاعر

وردا على سؤال عما . »ان كل الخيارات مفتوحة اذا لم يتحقق السالم في شهر أيلول«وقال . أو الصبر
اذا كان يتوقع ان تحدث انتفاضة من جانب الشعب الفلسطيني ضده أسوة باالنتفاضات في تونس ومصر 

نفرض ان الشعب طلع يعني ل..  سنة في الحكم20لست مع التوريث ولست مع البقاء «وليبيا قال الرئيس 
قبل ان يقول هذه الكلمة . الشعب يريد إسقاط ابو مازن: ال احتج لمن يأتي ويقول..وقال ال نريد المزيد 

  . »مع السالمة:أنا سأقول له
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  عباس يطالب الرباعية الدولية بموقف يعزز عملية السالم .2

عباس اللجنة الرباعية في طالب الرئيس الفلسطيني محمود :   وكاالت- يوسف الشايب –رام اهللا 
اجتماعها الشهر المقبل بموقف يعزز عملية السالم ويضع الشروط الضرورية لنجاحها، وعلى أساس 

  . ووقف االستيطان1967حدود العام 
، مبعوث اللجنة )المقاطعة(وجدد عباس خالل استقباله أمس في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام اهللا 

ني بلير، الموقف الفلسطيني الملتزم عملية السالم المستند على خطة خريطة الطريق الرباعية الدولية تو
  .والمبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية

طالب الرئيس محمود عباس ) "وفا(وقال بيان للرئاسة الفلسطينية نشرته وكالة االنباء الفلسطينية الرسمية 
ل بموقف يعزز عملية السالم ويضع الشروط الضرورية اللجنة الرباعية في اجتماعها الشهر المقب

  ". ووقف االستيطان67لنجاحها، وعلى اساس حدود العام 
وتابع البيان ان الرئيس عباس جدد خالل استقباله االثنين في مقر الرئاسة في مدينة رام اهللا مبعوث 

الم المستند على خطة خريطة الطريق موقف القيادة الملتزم بعملية الس"اللجنة الرباعية الدولية توني بلير 
  ".والمبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية

اطلع الضيف على آخر تطورات الوضع في المنطقة، وما آلت اليه عملية "واوضح البيان ان عباس 
السالم من طريق مسدود بسبب موقف الحكومة االسرائيلية الرافض لتجميد االستيطان، وعدم التزامها 

  ".عيات واضحة للمفاوضاتبمرج
على "واضاف ان عباس اطلع مبعوث االمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط روبرت سيري 

آخر التطورات وخاصة انسداد األفق السياسي بسبب مواقف الحكومة االسرائيلية المتعنتة ورفضها وقف 
  ".االستيطان

ولي على ادانة االستيطان اظهر صحة الموقف الى ان االجماع الد"واوضح البيان ان عباس اشار 
الفلسطيني الداعي لوقف االستيطان من اجل البدء بمفاوضات جادة تقود الى انهاء االحتالل واقامة الدولة 

  ".الفلسطينية
بلعب دور فعال على الصعيدين السياسي واالنساني في دعم حقوق "وطالب عباس مبعوث االمم المتحدة 

  ".قضاياه العادلة وفك الحصار عن قطاع غزةالشعب الفلسطيني و
الماضي لكنها سرعان ) سبتمبر(واعيد اطالق مفاوضات السالم بين االسرائيليين والفلسطينيين في ايلول

  .ما علقت مع انتهاء مفعول قرار اسرائيلي بتجميد البناء االستيطاني جزئيا في الضفة الغربية
  15/3/2011الغد، عمان، 

  
   آذار15فير مناخ ميداني مالئم إلنجاح فعاليات هنية يأمر بتو .3

أعلن إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة  :اشرف الهور غزة ـ
وقال هنية في تصريح صحافي تلقت االقدس  .دعمه للجهود الفصائلية والشبابية الداعية إلنهاء االنقسام

د الفصائلية والشبابية التي تهدف إلنهاء االنقسام على أساس حماية العربي نسخة منه انه ايدعم الجهو
وأشار إلى أنه يؤيد التحركات االمحكومة . الثوابت الفلسطينية والوحدة الجغرافية والوطنية لشعبناب

وأكد هنية أنه أعطى التعليمات الالزمة  .بالسقف الوطني على هذا الصعيد في الضفة الغربية والقطاعب
  .الداخلية لتوفير المناخ الميداني المالئم إلنجاح هذه الفعاليات الجماهيريةلوزارة 

  15/3/2011القدس العربي، لندن، 
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  عباس إلى مصر قريبا: شعث .4
نبيل شعث ان الرئيس . د» فتح« كشف عضو اللجنة المركزية لحركة : وكاالت– محمد إبراهيم -رام اهللا

مضيفا في مقابلة . ارة لمصر، هي االولى منذ تغيير النظامالفلسطيني محمود عباس سيقوم قريبا بزي
إن الرئيس محمود عباس خطط الن يكون اول زعيم عربي يزور مصر بعد » البيان«خاصة مع 

، ومشددا على ان الزيارة »وجودية«، مشيرا الى ان العالقة بين فلسطين ومصر هي عالقة »التغيير
  .وض على سكان قطاع غزةستتضمن الدعوة الى تخفيف الحصار المفر

اسرائيل امام خيارين، هما حل الدولتين «وحول الخيارات الفلسطينية في المرحلة المقبلة، قال شعث إن 
  .»او حل الدولة الواحدة

  15/3/2011البيان، دبي، 
  

  سنحمى حراك الشباب إلنهاء االنقسام:  في غزةالداخلية .5
مات الحكومة الفلسطينية، والتي أعطى رئيس الوزراء أكدت وزارة الداخلية أنها ملتزمة بتعلي: غزة

إسماعيل هنية بموجبها تعليماته لحماية حراك الشباب الفلسطيني إلنهاء االنقسام في الضفة الغربية 
  .المحتلة وقطاع غزة

، إن )2-14(وقال إيهاب الغصين، الناطق باسم الوزارة في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة، االثنين 
ستعمل جاهدة على حماية هذه األهداف النبيلة، وستظل حريصة على "من الفلسطينية في غزة أجهزة األ

أن تظل البوصلة وطنية عامة في اتجاه هذا الهدف بعيداً عن الحزبية المقيتة، التي يحاول البعض افتعالها 
  ".لتسميم األجواء وحرف هذا الحراك عن مساره الصحيح

هدف نبيل يسعى إليه كل وطني فلسطيني غيور، طالما السبيل إليه وحدة "وشدد على أن إنهاء االنقسام 
ستظل ساهرة "وأشار إلى أن عين أجهزة األمن  ".الشعب الفلسطيني ووحدة برنامجه الوطني األصيل

  ".لحماية وحدة شعبنا ومنجزاته الوطنية، ولن تسمح بالعبث بمقدرات هذا الشعب أو باستقراره وأمنه
  14/3/2011يني لإلعالم، المركز الفلسط

  
  األشقر يحمل االحتالل والسلطة مسؤولية ما يتعرض له أهالي الضفة على أيدي المستوطنين .6

حمل النائب إسماعيل األشقر، رئيس لجنة الداخلية واألمن في المجلس التشريعي الفلسطيني، : غزة
ؤولية المشتركة عن االعتداءات التي االحتالل اإلسرائيلي والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، المس

  .يتعرض لها سكان الضفة الغربية المحتلة، من قبل المستوطنين اليهود
إن اعتداءات قطعان المستوطنين في الضفة الغربية، على أبناء شعبنا ": "قدس برس"وقال األشقر لوكالة 

  ".مقاومين، وتعذيبهم فياض بمالحقة المقاومة، واعتقال ال-تأتي في سياق قيام أجهزة عباس 
لو أن يد المقاومة طليقة في الضفة الغربية الستطاعت أن تردع هؤالء القطعان من : "وأضاف

  ".المستوطنين، وتردهم على أعقابهم، بل بإمكانها أن تدحرهم من أرضنا في الضفة الغربية
ية على يد المستوطنين، وأكد النائب الفلسطيني أن من يتحمل مسؤولية ما يتعرض له أهالي الضفة الغرب

، وذلك )األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة( فياض األمنية -االحتالل اإلسرائيلي، وأجهزة عباس "
  ".لتنسيقها مع االحتالل ومالحقتها المقاومة، واعتقال المقاومين

لفلسطيني، يفترض أن تقوم هذه األجهزة بحماية المواطنين، لكنها هي سيف مسلط على الشعب ا: "وقال
  .، على حد قوله"إضافة إلى قوات االحتالل والمستوطنين

األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة، بدال من أن تكون حامية للمواطنين، أصبحت "وأضاف األشقر 
  .، حسب تعبيره"تمثل خطراً عليهم، وذلك من خالل تنسيقها مع االحتالل ومالحقتها للمقاومة

  14/3/2011قدس برس، 
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  إلى مراكز تحقيق وتوقيف" عورتا"سلطة تستنكر تحويل االحتالل مدارس ال .7
استنكرت السلطة الفلسطينية في رام اهللا، إقدام سلطات االحتالل اإلسرائيلي، على تعطيل سير : نابلس

العملية التعليمية في جميع مدارس بلدة عورتا قضاء نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وتحويلها إلى 
  .ز توقيف وتحقيق ميداني وعرقلة العملية التعليمية فيها واعتقال ستة من طالبهامراك

إن قيام سلطات ) 14/3(االثنين " قدس برس"وقالت وزارة التربية في الضفة، في بيان صحفي تلقته 
االحتالل اإلسرائيلي بفرض حظر التجول على سكان البلدة، والحيلولة دون فتح أربع مدارس فيها ومنع 

  ".يعد عمالً عنصرياً يهدف إلى تدمير العملية التعليمية"صول الطلبة والمعلمين إليها و
وأكدت الوزارة أن التحركات العسكرية لجيش االحتالل والمستوطنين، وتواجدهم الكثيف عند مداخل 

 125قرى عوريف وحوارة ومادما وعصيرة القبيلية وبورين والساوية، أثر على حركة ما يزيد عن 
لماً ومعلمة وتعطيل الدوام في بعض مدارس حوارة، وتعرض طلبة مدرسة الساوية إلى اعتداء مع

  .بالزجاجات الفارغة من قبل المستوطنين
  14/3/2011قدس برس، 

  
   الحراك الشعبي إلنهاء االنقسام تدعو إلى المشاركة فيالفلسطينيةالفصائل  .8

 على دعمها وتأييدها  أكدتسطينية،فصائل فل أن 14/3/2011موقع فلسطين أون الين، نشر 
للتحركات الشبابية والشعبية إلنهاء حالة االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية كطريق لمواجهة االحتالل 

  . اإلسرائيلي، والتي من المقرر أن تنطلق فعاليتها غداً الثالثاء
إلسالمي، لبحث الحراك جاء ذلك خالل اجتماع عقدته الفصائل بغزة، أمس، بدعوة من حركة الجهاد ا

الشعبي إلنهاء االنقسام، وذلك بمشاركة عضو المجلس الثوري لحركة فتح ذياب اللوح، وقيادات حركة 
حماس خليل الحية وفوزي برهوم وجمال أبو هاشم، وعن الجهاد محمد الهندي ونافذ عزام وخالد 

  . البطش، باإلضافة إلى ممثلين عن مختلف الفصائل
 الجهاد نافذ عزام في بيان مقتضب تاله باسم الفصائل عقب االجتماع، على ضرورة وأكد القيادي في

توفير األجواء المناسبة في كل من الضفة وغزة إلنجاح هذه التحركات وااللتزام بالنظام العام 
  . وبالشعارات الوطنية

 داعياً الحراك وأوضح عزام أن المجتمعون قرروا تكثيف الجهود الستعاده الوحدة بأسرع وقت ممكن،
  . الشعبي إلى توفير اإلرادة السياسية إلنهاء االنقسام، وتوفير األجواء المناسبة وااللتزام بالنظام العام

  الجهاد
 في  أكد, القيادي في الجهاد اإلسالمي خضر حبيب أن القيادي14/3/2011وكالة قدس نت، وجاء في 
 إتفقوا على تأييد وتوفير الحماية الكاملة للمتظاهرات أن المجتمعون, "وكالة قدس نت لألنباء " تصريح لـ

ولفت حبيب إلى أن الفصائل إتفقت  .الذي أضر بالقضية الفلسطينية, المطالبين بإنهاء اإلنقسام السياسي
لوضع آليات من شأنها تجاوز أزمة اإلنقسام , عقب الحراك الشبابي الحاصل, على البدء بحراك سياسي
  .طنالحاصل بين شطري الو

  النضال الشعبي
إن حراك الفصائل سيبدأ بعقد , وبدوره قال محمود الزق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي

معتبراً اإلجتماع أولى , سلسلة لقاءات وحوارات في محاولة للتوافق على صيغة وطنية إلنهاء اإلنقسام
أن الفصائل الفلسطينية بحاجة , "س نت قد" وأكد الزق في سياق حديثه لمراسل  .ثمرات الحراك الشعبي

ونأمل أن يتواصل ذلك الحراك حتى يكون عامل مشجع وحقيقي لترك أوهامها وتنهي , إلى ذلك الضغط
  .اإلنقسام



  

  

 
 

  

            8 ص                                     2085:         العدد       15/3/2011 الثالثاء :التاريخ

وأشار إلى أن لقاءات وحوارات الفصائل ستبدأ في القريب العاجل وستناقش اآلليات األساسية إلنهاء 
الحراك الشعبي تعبير عن فشل الفصائل في :" وأضاف  .طناإلنقسام السياسي وتوحيد شطري الو
وجاء طرحه من قبل الشباب الفلسطيني لتدرك الفصائل السياسية , التوصل لصيغة توافقية إلنهاء اإلنقسام
  ".مدى خطورته على القضية الفلسطينية 

  حماس
دث باسم حركة حماس المتح من بيت لحم أن 14/3/2011وكالة معا اإلخبارية، في نفس السياق ذكرت 

سامي أبو زهري أكد دعم وتأييد حركته للحراك الشعبي الفلسطيني من أجل إنهاء االنقسام والحفاظ على 
  .الثوابت والحقوق الفلسطينية

 وأوضح خالل مؤتمر صحفي عقده في ساحة الجندي المجهول وسط المتظاهرين في بيان مقتضب أن
ب التي يرفعها الحراك والمتمثلة في بدء حوار وطني على قاعدة حماس تعلن عن دعمها وتأييدها للمطال

  .إنهاء االنقسام
ودعا ابوزهري جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة الفاعلة التي سيجري تنظيمها غدا في غزة والضفة 

تحقيق الغربية، مبينًا أن حركة حماس نظمت وال زالت العديد من الفعاليات التي تدعو إلنهاء االنقسام ول
  .الوحدة

بالتوقف عن االعتقال التي تمارسه في صفوف أنصارها في "وطالب أبو زهري السلطة في رام اهللا 
الضفة لمنعهم من المشاركة في المسيرة التي تدعو إلنهاء االنقسام، الفتًا إلى أن السلطة تكثف حمالت 

  ".االعتقال في صفوفها هناك
  الديمقراطية

 لتحرير فلسطين دعمها للتحركات الشبابية والشعبية في الخامس عشر من آذار، أكدت الجبهة الديمقراطية
  .من اجل انهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية

على ان انهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية ضرورة " معا"وشددت الجبهة في بيان وصل لوكالة 
الحتالل واالستيطان واقامة الدولة الفلسطيينة وطنية ومطلب شعبي باعتباره طريق شعبنا نحو انهاء ا

  .194المستقلة بعاصمتها القدس وعودة الالجئين وفق القرار االممي 
وحيت الجبهة الديمقراطية كل األطر والتجمعات الشبابية المشاركة بالتحركات النهاء االنقسام، ودعت 

فعاليات الجماهيرية يوم غد الثالثاء كافة جماهير شعبنا، شباب وشابات ونساء وشيوخ للمشاركة في ال
 واالستمرار بالتحركات الشعبية لممارسة الضغط على مراكز صنع القرار الفلسطيني 15/3/2011

للشروع الفوري بحوار وطني شامل يضم كافة ممثلي القوى والفصائل الفلسطينية والمجتمع المدني 
حكومة توافق وطني تحضر النتخابات رئاسية وفئات الشباب، للخالص من االنقسام والعمل على تشكيل 

  .وتشريعية ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطيينة وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل
  حزب فدا

القيادات السياسية للشعب ) فدا(ناشد خالد الخطيب عضو المكتب السياسي لالتحاد الديمقراطي الفلسطيني 
ركاتهم الهادفة إلنهاء االنقسام وصوالً إلى إنهاء االحتالل الفلسطيني لاللتحاق خلف شباب فلسطين في تح

.  
وحذر الخطيب خالل مشاركته في المسيرة الطالبية التي جرت ظهر اليوم االثنين في غزة من ركوب 
انتفاضة الشباب من أي جهة كانت ، وعدم تسييس هذا التحرك الشبابي لصالح أجندات حزبية أو فئوية 

وأكد الخطيب على أهمية مشاركة كل شرائح  .عض وهو ما ال يتقبله الشبابكما جرى اليوم من الب
وطبقات الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع في حراك ثورة الشباب غداً الثالثاء تحت علم فلسطين 

  .الشعب يريد إنهاء االحتالل.. الشعب يريد إنهاء االنقسام: وشعار واحد 
  حزب الشعب
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 المسيرات الشبابية التي خرجت اليوم في شوارع غزة تحت شعار الشعب حيا حزب الشعب الفلسطيني
ان المسيرات " معا"وقال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب لوكالة . يريد انهاء االنقسام

التي جابت شوارع غزة وغالبيتها من الشباب تحمل رسالة واضحة لحركتي فتح وحماس لالستماع 
وقال العوض ان شباب حزب  .ذ قرارات واضحة لوضع اليات انهاء االنقساملنبض الشارع و اتخا

  .الشعب وعناصره وقياداته سيكونون جزءا ال يتجزء من هذه الهبة الجماهيرية
  المبادرة الوطنية

 مشاركة في االعتصامات والتظاهرات التي ستنظم أوسعدعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الى 
كما دعت المبادرة الى ان تكون التظاهرات تحت راية  .قسام واستعادة الوحدة الوطنيةغدا النهاء االن

واكدت المبادرة ان مختلف المدن والبلدات  .العالم الفلسطيني وبشعارات موحدة غير فئوية وحزبية
  .ستشهد اعتصامات وتظاهرات تطالب بتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة وانهاء االنقسام

  الشبيبة الفتحاوية
دعت الشبيبة الفتحاوية في الضفة الغربية وقطاع غزة كافة اعضاءها ومؤيديها والشباب الفلسطيني من 

 15مختلف المشارب السياسية والفكرية الى مشاركة كثيفة في الفعاليات المنوي تنظيمها يوم غد الثالثاء 
  .اذار النهاء االنقسام في مختلف محافظات الوطن 

 سكرتير عام الشبيبة في الضفة الغربية حسن فرج بان يوم غد هو فرصة حقيقية لوضع حد لحالة وقال
االنقسام المدمي بين جناحي الوطن وإسماع صوت الشباب الفلسطيني ، داعيا الى تغليب المصلحة 
لة الوطنية ورفع العلم الفلسطيني ورفض كافة االجندات الحزبية الضيقة التي تؤدي الى تعزيز حا

االنقسام سواء كان ذلك من خالل رفع شعارات حزبية او اثارة الفوضى واستغالل االحداث لتمرير 
  . اجندات مشبوهة

 اذار هو يوما حافال سيجمع كل اطياف وفئات 15فيما اكد قيادي في شبيبة فتح في قطاع غزة بان 
  .لمبعدين الشعب ضد االنقسام وانه يوم فرح لالسر الشهداء واالسرى والجرحى وا

  التحرير الفلسطينية
اكدت جبهة التحرير الفلسطينية تأييدها ودعمها ومباركتها للحراك الشعبي والمبادرات التي تطالب بإنهاء 

وأكدت على مشاركة جميع أعضائها في هذه المسيرات التي  االنقسام والتي يقودها جيل الشباب ،
فئات شعبنا على اختالف مشاربه وانتماءاته بالمشاركة  داعية جميع 3-15ستنطلق يوم التالتاء الموافق 

  ).الشعب يريد إنهاء االنقسام(تحت شعار 
وفي هذا المجال أعرب بسام درويش مسؤول دائرة الثقافة واألعالم في جبهة التحريرالفلسطينية عن 

ب أن يأخذ ترحيبه ودعمه للمبادرات والحراك الشعبي الذي يقوده الشباب ،مؤكدا أن جيل الشباب يج
  .زمام المبادرة في التعجيل في إنهاء ملف االنقسام

  
   خطة فتحاوية لقطاع غزة أثناء مسيرة إنهاء االنقسام:"الرسالة نت" .9

على محضر اجتماع لمركزية حركة فتح تم فيه وضع خطة فتحاوية لقطاع " الرسالة نت"حصل : غزة
  . ظمها الهبة الشبابية النهاء االنقسامغزة أثناء مسيرة إنهاء االنقسام غد الثالثاء التي تن

وحسب محضر االجتماع المسرب فإن اهم بنود الخطة عدم إنهاء مسيرة االنقسام بتاتا ويتم نصب الخيام 
والفراش في ميدان الجندي المجهول واغالق الشوارع المؤدية اليه، وعدم مغادرة الميدان والبدء بفعاليات 

  .االعتصام
فإنه سيتم توفير وجبات غذائية للمعتصمين في الخيام في ساحة الجندي وحسب محضر االجتماع 

المجهول وأن االعتصام سيكون بمشاركة أبناء فتح والشعبية والديمقراطية وحزب الشعب، مؤكدا أن 
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االتحاد العام للمرأة الفلسطينية سيشارك ضمن المسيرة واالعتصام وستكون النساء في مقدمة الصفوف 
  .منية من تفريق االعتصاملمنع القوى األ

وذكر المحضر أن حركة فتح أوعزت لبعض الفتيات المشاركات في المسيرة باستفزاز عناصر القوى 
األمنية في غزة من خالل تحريف شعارات المسيرات، وأن اجتماعات ميدانية لحركة فتح والشعبية 

  . وفصائل المنظمة ستنظم بشكل دوري في غزة والضفة
جتماع أن سلطة فتح أوعزت لضباط وعناصر سلطة فتح في غزة المشاركة الفاعلة وكشف محضر اال

  . مواقع على الفيس بوك يديرها جهاز المخابرات الفلسطينية4في المسيرات، واعتماد موازنة مالية لـ
كما أن الخطة الفتحاوية تشمل منع أي مسيرة في الضفة ترفع شعارات حماس وحزب التحرير والجهاد 

  .تاف بأي شعارات مناهضة ومناوئة للسلطة الوطنية الفلسطينيةأو اله
  14/3/2011الرسالة نت، فلسطين، 

  
  تنفي أي صلة لها بعملية مستوطنة اتيمار " شهداء األقصى" .10

نفيا قاطعا وتاما ان يكون لها اي صلة من » فتح«الجناح العسكري لحركة » شهداء االقصى«نفت كتائب 
وطنة ايتمار التي أسفرت عن مقتل خمسة مستوطنين قرب نابلس، وأكدت في قريب أو بعيد بعملية مست

ضد استهداف كافة المدنيين وقتل االطفال، تحت أي حجة او تحت أي مسمى، مشيرة «بيان لها أمس انها 
» األقصى«وحملت . »انها ال ترضى ان يذبح اي طفل في سرير نومه مهما كانت المسببات والحجج

  .»ايتمار«لية المسؤولية الكاملة عن التداعيات االخيرة وعن عملية الحكومة اإلسرائي
  15/3/2011البيان، دبي، 

  
   من أنصارها في الضفة خالل أسبوعين29 باعتقالحماس تتهم السلطة  .11

 من 29اتهمت حركة حماس، أمس، األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية باعتقال : يو بي آي
وقالت، في بيان، إنه جرى اعتقال . ربية خالل النصف األول من الشهر الحاليأنصارها في الضفة الغ

وذكرت أن  .األسير المحرر محمد نسيم الشنطي على حاجز ترقوميا فور خروجه من سجون االحتالل
استدعت أربع نساء بينهن زوجتا الشهيدين صالح دروزة وإبراهيم هواش، وعدد من ” األجهزة األمنية
وأشارت إلى أن األجهزة األمنية أفرجت عن ثالثة معتقلين بعدما فرضت عليهم . ” النجاحطالبات جامعة

 ناشطاً من أعضائها 27وقالت إن جيش االحتالل اعتقل .  ألف دينار أردني15غرامة مالية تصل إلى 
  . فور اإلفراج عنهم من سجون السلطة

  15/3/2011الخليج، الشارقة، 
  

  ة في المسيرات الشعبية إلنهاء االنقسام وانقالب حماس يدعو إلى المشاركالطيراوي .12
، مفوض المنظمات الشعبية في الحركة اللواء توفيق 'فتح' قال عضو اللجنة المركزية لحركة :جنين

قضيتنا اآلن تمر بمواقف أخطر بكثير مما يعتقد البعض، خصوصا في ظل استمرار 'الطيراوي، إن 
رعية، وااللتفاف على منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد ألبناء وتصاعد محاوالت تشويه القيادة الش

  .'شعبنا الفلسطيني في كل مكان
في مخيم جنين، ' فتح'وأضاف اللواء الطيراوي، خالل لقاء مفتوح نظمته اللجنة الشعبية للخدمات وحركة 

 والحاسمة التي نمر إن قوى وفصائل منظمة التحرير، تعي تماما خطورة المرحلة الحساسة'اليوم االثنين،
  .'بها في تاريخ القضية الوطنية

إن حركة فتح مقتنعة تماما أن مفاوضات السالم لن تفضي إلى تمكين شعبنا من 'وقال الطيراوي 
الحصول على حقوقه الوطنية المشروعة، في ظل االنحياز األميركي السافر لصالح إسرائيل، والضعف 
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لة معطيات تحتم على شعبنا، تعزيز المقاومة الشعبية والتوجه األوروبي وتفتت الوضع العربي، في جم
  .'إلى هيئة األمم المتحدة والهيئات الدولية

لن تسمحا وتتسامحا مع كل من تسول له نفسه بالعبث ' فتح'أن السلطة الوطنية وحركة 'وأكد الطيرواي 
الله باسم المقاومة والنضال في األمن ويحاول الرجوع إلى الفلتان األمني، الذي استطاعت حماس من خ

جمع النقود من المساجد باسم الزكاة والدين، لتجمع السالح وتنقلب على الشرعية، وتستبيح الدم 
  .'الفلسطيني في قطاع غزة

ودعا إلى المشاركة الفتحاوية الواسعة للمسيرات المركزية غدا من أجل إنهاء االنقسام واالنقالب األسود 
بالرغم من أن حماس ال تريد المصالحة ومتمسكة بإمارة اإلخوان المسلمين 'بنا، والكارثي في تاريخ شع

، مشددا على المقاومة الشعبية من أجل تجنيد العالم لقضيتنا الوطنية 'وإقامة واليتها على أرض غزة
  .العادلة

 الوطن سلطان أبو العينين أن مخيمات اللجوء في' فتح'من جهته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة 
  .والشتات، صنعت المعجزات واألساطير على سنوات النضال الوطني الطويلة

، أن تكون في قلب دائرة االستهداف السياسي، لكونها حاملة راية الدفاع عن 'فتح'وأضاف أن قدر حركة 
ى وأشار إل .القرار الوطني المستقل، ورائدة النضال الوطني، في وضع جعلها تدفع ضريبة باهظة الثمن

المصالحة مع حركة حماس، ليست في متناول اليد في ظل رفض حماس االستجابة لنداءات الوحدة، 'أن 
  .'وفي ظل فهمها أن اإلخوان المسلمين سيحكمون العالم

  14/3/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   حكومة نتنياهو أخفقت بمواجهة دبلوماسية القيادة:فتح .13
بتفهم ودعم المجتمع الدولي المتنامي لحقوق الشعب الفلسطيني، الذي 'فتح، إنها تثق ' الت حركة ق:رام اهللا

واعتبر المتحدث  .'نجحت قيادته في مساعيها الدبلوماسية في حين أخفقت حكومة نتنياهو في مواجهتها
ت وزير باسم الحركة أسامة القواسمي، في تصريح صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة، تصريحا

بمثابة خطة يائسة العتراض حركة القيادة الفلسطينية الدبلوماسية، 'الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان 
عبر عنه 'وأشارت الحركة إلى أن هناك قلقًا إسرائيليا بالغًا  .'والحد من نجاحاتها على الصعيد الدولي

وقيادته، وتفهمه للموقف الفلسطيني بشأن مسؤولون في حكومة نتنياهو من حجم الدعم الدولي لشعبنا 
ورأت بقرار حكومة االحتالل اإلسرائيلي ببناء مئات الوحدات اإلستيطانية  .'اإلستيطان، والعملية السلمية

دليال دامغا على نية حكومة نتنياهو توتير األجواء للهروب من االستحقاقات وااللتزامات التي حددها '
  .'ئيل تنفيذها والتقيد بهاالمجتمع الدولي وعلى إسرا

  14/3/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   يتعين على أبو مازن أن يوقف التحريض في المساجد والمدارس":إسرائيل" .14
أن رئيس الوزراء  ، كفاح زبون-رام اهللاعن مراسلها من ، 15/3/2011، الشرق األوسط، لندن ذكرت

وأضاف خالل قيامه بزيارة . »إن الفلسطينيين يقتلون وإسرائيل تبني«ياهو قال  نتناإلسرائيلي بنيامين
تعزية لعائلتي فوغيل وبن يشاي اللتين ينتمي إليهما الزوجان وأوالدهما الثالثة الذين قتلوا في الهجوم 

إن قوات األمن تبذل قصارى جهدها إللقاء القبض على القتلة المسوخ الذين فقدوا «على منزلهم، 
لالعتداء ) أمس(إن اإلدانة التي أصدرها عباس اليوم «قال مصدر سياسي مسؤول، و. »إنسانيتهم

أول من (اإلرهابي في مستوطنة إيتمار تشكل تصحيحا للهجمة الفاترة التي أدان بها هذا الحادث أمس 
  .»ولكنها ال تكفي) أمس
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لمساجد والمدارس والكتب يتعين على أبو مازن أن يوقف التحريض في ا«وبحسب المصدر فإنه 
المدرسية ووسائل اإلعالم والمناسبات العامة كما يجب عليه وقف إطالق أسماء مخربين على ميادين 

  .وأصرت إسرائيل أمس على أن منفذ عملية إيتمار، فلسطيني .»وشوارع في المدن الفلسطينية
 إيتمار، في الترويج ضد وبدأت إسرائيل، أمس، في توظيف صورة الضحايا الذين قتلوا في عملية

وأصدر وزير اإلعالم اإلسرائيلي يولي إدلشتاين أمرا بنشر صور الضحايا ألغراض . الفلسطينيين
إن هذه الصور بكل بشاعتها ستبين للعالم الصورة الحقيقية ألولئك الذين «وقال إدلشتاين . إعالمية

  .»تواجههم إسرائيل
نتنياهو قال خالل اجتماع كتلة حزب ، أن )آي.بي .يو (، عن 15/3/2011، الخليج، الشارقةوأضافت 

أن يندد، وسمعته يندد في صوت إسرائيل وتوجد أهمية ) عباس(ليكود في الكنيست طلبت من أبو مازن 
  .ألقواله لكن األهم، وهذا كان قصدي، هو أن يقول األمور في الراديو الفلسطيني

  
  ضفة على بسط سيطرتها على القادرةحماس : ليبرمان .15

أعلن وزير الخارجية اإلسرائيلية أفيغدور ليبرمان إن تقديرات وزارة :  أسعد تلحمي–الناصرة 
في الضفة الغربية » حماس«، تشير إلى أن حركة »جهات إسرائيلية أخرى«الخارجية، وخالفاً لتقديرات 

 القيام بذلك في ، وأنها قادرة على بسط سيطرتها على الضفة اال انها تمتنع عن»فتح«أقوى من حركة 
  .المرحلة الراهنة وهي تتحين الفرصة المالئمة لذلك

ليست معنية اآلن بالسيطرة على » حماس«وقال ليبرمان، أمام لجنة الخارجية واألمن البرلمانية أمس، ان 
الذي سيحققه » الحد األقصى«، وأنها تنتظر اليوم التالي لـ »وذلك بوعي وذكاء«الحكم في السلطة 

عندها «لطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس حكومته سالم فياض في الحلبة الدولية، و رئيس الس
وأضاف أن الفلسطينيين يفضلون التحرك في الساحة الدولية على المفاوضات . »ستستولي على السلطة

  .مع إسرائيل العتقادهم أنهم يحققون مكاسب أفضل
في الضفة أقل بكثير » حماس«كرية تفيد بأن شعبية وسخر ليبرمان من تقديرات لشعبة االستخبارات العس

مما ينسب لها، وقال إن وزارة الخارجية هي الجهة الوحيدة في إسرائيل التي قدرت أن نظام الرئيس 
المصري حسني مبارك ليس مستقراً، بينما قالت شعبة االستخبارات العسكرية عكس ذلك، قبل أسبوع من 

  .تنحي مبارك
  15/3/2011، الحياة، لندن

  
   بتنفيذ حكم االعدام في فلسطينيين قتلوا اسرائيليين يطالبسيلفان شالوم  .16

 دعا النائب االول لرئيس الوزراء االسرائيلي سلفان شالوم الى إعادة النظر في موضوع تنفيذ :سالقد
  . حكم اإلعدام بحق فلسطينيين قتلوا اسرائيليين

  . م به من يفتقرون الى ادنى القيم االنسانيةواكد شالوم ان ما حدث في ايتمار امر فظيع قا
وقال في تصريحات له ان التطورات الحاصلة في العالم العربي تستلزم مواصلة الجهود االسرائيلية 
للحفاظ على امن مواطني الدولة بما فيها مواصلة بناء السياج االمني على امتداد الحدود المصرية 

  . ستكمال مئة كيلومر من هذا السياج بنهاية العام الحالياالسرائيلية ، مشيرا الى انه سيتم ا
  14/3/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
     عامل مساهم في مكافحة االرهاب الفلسطينيةالسلطة: جلعادعاموس  .17

رئيس القسم األمني السياسي في وزارة الحرب اإلسرائيلية خالل " عاموس جلعاد"صرح الجنرال : القدس
ش صباح امس إلى أن السلطة الفلسطينية هي عامل مساهم في حالة االستقرار األمني لقاء مع إذاعة الجي
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في ظل نمو اقتصادي ملحوظ تشهده الضفة " اإلرهاب"الميداني القائم منذ فترة طويلة وهي تكافح 
  .الغربية

 هذا إن الحديث عن"ورفض عاموس جلعاد التطرق إلى ما أشيع حول زيارته إلى القاهرة مؤخرا ، وقال 
األمر سلبي ألن الوضع حاليا حساس ويجب النظر لألمور من منطلق المصلحة الوطنية ولن أتطرق 

  ".لشيء كهذا
  15/3/2011، الدستور، عمان

  
     سيؤدي الستيالء حماس على الضفةالسالمجمود : موفاز  .18

كنيست اإلسرائيلي قال شاؤول موفاز رئيس لجنة الشؤون الخارجية واألمن التابعة لل:  د ب أ-تل أبيب 
. ، أمس أن الجمود السياسي مع الفلسطينيين يمكن أن يؤدي إلى استيالء حماس على الضفة الغربية

يجب أال يكون الهجوم في مستوطنة إيتمار بمثابة ذريعة الستمرار "وأضاف موفاز في مقابلة إذاعية ، إنه
، وقد يؤدي إلى " العناصر المتطرفة "، محذراً من أن هذا الجمود يؤدي إلى تقوية" الجمود السياسي

  .استيالء حماس على الضفة الغربية أيضاً
واعتبر أن االمتناع عن البناء في الكتل االستيطانية الكبرى والدعوة إلى إطالق عملية البناء فيها بعد 

ولتين فمن الهجوم في إيتمار كانا خطأ استراتيجياً إذ أنه بعد أن تقرر إطالق عملية سياسية نحو حل الد
وقال موفاز إن إدانة رئيس . حق إسرائيل البناء في الكتالنية وكان من واجب الحكومة تبني هذا المبدأ

  .السلطة الفلسطينية محمود عباس لالعتداء في إيتمار لم تكن حازمة بما فيه الكفاية
  15/3/2011، الدستور، عمان

  
  وسلب تقاعد بشارة" ةقانون النكب" يصادق على مشروع  اإلسرائيليالكنيست .19

، أمس، على مشروعي قانونين يعتبران ضمن سلسلة ”الكنيست“صادقت لجنتان في : )آي.بي .يو (
، الذي يهدف إلى سلب تقاعد ”قانون عزمي بشارة”و” قانون النكبة“القوانين العنصرية، وهما مشروعا 

، ”قانون النكبة“على مشروع ” تالكنيس“وصادقت لجنة القانون والدستور في . السابق ” الكنيست“عضو 
 أصوات وذلك قبل طرحه على الهيئة العامة للتصويت عليه 3بغالبية أربعة أصوات مقابل معارضة 

  .بالقراءتين الثانية والثالثة 
وينص مشروع القانون على أنه سيكون بإمكان وزير المالية خفض الميزانيات لهيئات تمولها الحكومة 

وقررت لجنة . لطات محلية في حال إحيائها لذكرى النكبة الفلسطينية مثل جمعيات ومنظمات وس
السابق ” الكنيست“باإلجماع، أمس، التوصية أمام الهيئة العامة سلب راتب التقاعد عن عضو ” الكنيست“

وينص على سلب راتب ” قانون عزمي بشارة“عزمي بشارة وتأييد مشروع قانون بات يعرف باسم 
  . ” إسرائيل“خرى من عضو كنيست يتهم بارتكاب مخالفات تتعلق بأمن التقاعد وامتيازات أ

  15/3/2011، الخليج، الشارقة
  

  بينهم أولمرت" إسرائيليين" بالفساد ضد مسؤولين اتهاملوائح ": إسرائيل" .20
ى ، أمس، أنها ستقدم لوائح اتهام في قضية الفساد الكبر”اإلسرائيلية“أعلنت النيابة العامة : )آي.بي .يو (

وذكرت .  شخصية بينها رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت 18وستشمل ” هوليالند“المعروفة باسم 
النيابة، في بيان، أنها ستقدم لوائح اتهام ضد شخصيات دفعت رشى وحصلت على رشى بين األعوام 

دية السابق وبين الذين تلقوا رشى أولمرت خالل توليه رئاسة بلدية القدس ورئيس البل . 2007 و1994
أوري لوبليانسكي ومديرة مكتب أولمرت، شوال زاكين ومسؤولين كبار سابقين آخرين في بلدية االحتالل 

  .في القدس 
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في الشطر الغربي من ” هوليالند“ويذكر أن المبادرين وأصحاب األرض في مشروع البناء الكبير 
لل تشيرني وأن الوسيط في دفع القدس، دفعوا رشى وان من بين المشتبهين مدعي ملكية األرض هي

ووفقاً لتقديرات النيابة فإن حجم الرشى في القضية بلغت ماليين الشواقل التي تم . الرشى مائير رابين 
  .   دفعها لمنح تصاريح بتنفيذ تجاوزات بناء غير قانونية 

  15/3/2011، الخليج، الشارقة
  

   مستوطنة إيتمارعمليةاإلعالمية العالمية لل التغطية علىتحتج ": إسرائيل" .21
احتجت إسرائيل على التغطية اإلعالمية العالمية للعملية، وبعث مدير مكتب :  كفاح زبون-رام اهللا

األميركية » سي إن إن«الصحافة الحكومي أورن هيلمان برسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى إدارة شبكة 
اعتداء إرهابي «توطنة إيتمار، عبارة عن على ما جاء في تقريرها حول الحادثة، من أن العملية في مس

  .»حسب ادعاء الجيش اإلسرائيلي
أن هذا التقرير يستعرض «، وجاء في الرسالة »حسب ادعاء الجيش«واعترضت إسرائيل على جملة 

وطالب مدير مكتب الصحافة الحكومي الشبكة بإصدار توضيح . »الواقع المؤلم بصورة مشوهة تماما
تناولت النبأ تحت عنوان » بي بي سي«ولفتت الصحيفة إلى أن شبكة ، ي التقريرواعتذار على ما جاء ف

إن الشبكة نشرت العنوان » يديعوت أحرونوت«وتقول . » إسرائيليين في الضفة الغربية5فلسطيني يقتل «
كما ركزت الصحيفة على أنه قد ورد في . بين مزدوجين ما يعني أن هناك شكا في عملية القتل نفسها

يل النبأ أن جهات إسرائيلية تتهم الفلسطينيين بالهجوم الليلي على المستوطنة، وأن النبأ تضمن أن تفاص
ومن وجهة . المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية هي غير قانونية بموجب القانون الدولي

دت وأك. أغضبت اإلسرائيليين» بي بي سي«و» سي إن إن«فإن تغطية كل من » يديعوت«نظر 
يوجد حد للموضوعية في «: يقول» سي إن إن«أن المكتب الحكومي اإلسرائيلي كتب لـ» يديعوت«

  .»وصف حادث مروع كهذا
  15/3/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   بعرض فيلم في األمم المتحدة حول النزاع مع الفلسطينيينالسماحغضب إسرائيلي إثر  .22

 -بعدما سمحت بعرض فيلم حول النزاع اإلسرائيلي اشتكت إسرائيل إلى األمم المتحدة : نيويورك
وعرض فيلم . في عرضه األول في الواليات المتحدة) أمس(الفلسطيني داخل حرمها يوم االثنين 

للمخرج األميركي اليهودي جوليان شنابل مساء االثنين في الجمعية العامة لألمم المتحدة في » ميرال«
  .نيويورك

تمحور على السيرة الذاتية للصحافية الفلسطينية روال جبرايل تستعيد فيها النزاع ويستند الفيلم إلى رواية ت
واعتبرت البعثة اإلسرائيلية لدى األمم المتحدة في .  من منظار فلسطيني1948 اإلسرائيلي بعد -العربي 
. ملفي التعا» أنه بوضوح قرار مسيس من األمم المتحدة، قرار ينم عن حكم سيئ وعدم توازن«إعالن 

ودعا اإلعالن رئيس الجمعية العامة جوزيف دايس إلى عدم استضافة عرض الفيلم في مقر األمم 
  .المتحدة

مع الفيلم وهو » رابط سياسي« فيكتور نكولو أن يكون هناك -ونفى الناطق باسم الجمعية العامة جان 
يلم وسبق أن عرضت أنه مجرد مكان لعرض ف«وأوضح . إنتاج فرنسي إسرائيلي إيطالي وهندي مشترك

إال أن حاييم واكسمان مساعد السفير اإلسرائيلي لدى األمم المتحدة . »عدة أفالم أخرى في األمم المتحدة
لم يسبق أن رأينا فيلما بهذا المحتوى السياسي المثير للجدل يحصل على موافقة رئيس الجمعية «: قال

  .»العامة بهذه الطريقة
  15/3/2011، الشرق األوسط، لندن
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  مفقود" إسرائيلي"العثور على جثة جندي  .23
بوغدان شيركوف المفقود منذ أسبوع في ” اإلسرائيلي“عثر، أمس، على جثة الجندي : )آي.بي .يو (

وأعلن جيش االحتالل أنه تم العثور على السالح الشخصي للجندي قرب . غابة قرب القدس المحتلة 
مطلع أنه يستبعد أن يكون أحد ما ” إسرائيلي“در عسكري وقال مص. جثته ويرجح أنه أقدم على االنتحار 

 الجندي ليس مرتبطا وتقدر الشرطة أن اختفاء. قتل الجندي ألنه في هذه الحالة كان سيسرق سالحه 
  . وكان شيركوف فقد االثنين الماضي وأجرى في اليوم ذاته آخر اتصال مع أقربائه  .بحدث جنائي 

  15/3/2011، الخليج، الشارقة
  

   قيام المستوطنين بأنشاء مستوطنة قرب بيت لحمتنفيمصادر اسرائيلية  .24
قيام المستوطنين، بانشاء مستوطنة في " معا" نفت مصادر في االدارة المدنية االسرائيلية لـ:بيت لحم
  .قرب قرية جبعة غرب بيت لحم" اكفار الداد"البؤرة 

للحماية وسيتم ازالته عن قريب من المكان ، " بيت متنقل"وقالت المصادر انه الجيش قام بنصب كرفان 
  .وانه ال يعدو كونه مجرد حماية مؤقتة للمستوطنين في المنطقة 

هذا وكانت مصادر محلية قد قالت لمراسلنا، بان المستوطنين قاموا بوضع العديد من الكرفانات في التلة 
نهم محمود عطية محمد قرب جبعة، وتعود ملكية االرض لعائالت من بلدة صوريف والجبعة، وم

  .الشروف وورثة المرحوم احمد عطية محمد الشروف
، يقومون بزراعة أرضهم 1995وأضافت هذه المصادر، بان أصحاب االراضي كانوا لغاية العام 

  .واالعتناء بأشجار الزيتون، اال أن جنود االحتالل منعوهم من الوصول اليها وقاموا بتجريف األرض
  15/3/2011، ةوكالة معاً اإلخباري

  
   دون استئناف امدادات الغاز المصرييحول تسرب ":سرائيلإ" .25

امريكان اسرائيل يوم االثنين انه جرى اكتشاف تسرب للغاز أثناء استئناف االمدادات -قالت شركة امبال
  .الى شركة غاز شرق المتوسط) جاسكو(التجارية من الشركة المصرية للغازات الطبيعية 

 فريقا ميدانيا من جاسكو يعمل حاليا الصالح خط االنابيب وانه سيجري استئناف وأضافت الشركة أن
  .امدادات الغاز التجارية من مصر الى اسرائيل واالردن ولبنان وسوريا بعد انتهاء االصالحات

  . بالمئة في كونسورتيوم غاز شرق المتوسط12.5وتمتلك الشركة االسرائيلية حصة 
  15/3/2011، وكالة رويترز لألنباء

  
   تعاونهما في مجال الغاز توسعان وقبرص "إسرائيل" .26

 أبدت اسرائيل وقبرص أمس رغبتهما أمس في توسيع تعاونهما في مجال الغاز : و ص ف-القدس 
  .وذلك في مناسبة الزيارة التي يقوم بها الرئيس القبرصي ديمتريس خريستوفياس السرائيل

واالراضي الفلسطينية، رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين والتقى خريستوفياس، الذي يزور اسرائيل 
نتنياهو والرئيس شمعون بيريس، واجرى معهما محادثات تركزت على استخراج الغاز الطبيعي من 

  . الفلسطيني-المناجم في البحر المتوسط، كما بحث معهما في النزاع االسرائيلي 
تشكيل فريق لدرس نقل " نتنياهو بحث مع ضيفه في وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء االسرائيلي أن

  ". من فيفياتان الى قبرص ومنها الى االسواق االوروبية) االسرائيلي(الغاز 
   كانون االول من العام الماضي وقعت قبرص واسرائيل اتفاقا ثنائيا يحدد المناطق االقتصادية 17وفي 
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لمتوسط من أجل مواصلة البحث عن مكامن النفط التابعة حصرا لكل من الدولتين في البحر االبيض ا
  . والغاز تحت البحر ودون وقوع نزاعات حول االستخراج

  15/3/2011، النهار، بيروت
  

    مخاوف من تسونامي يغرق خُمس مدينتي حيفا ونهاريا: هآرتس .27
حر كشفت صحيفة هآرتس أنه يتوقع حدوث موجات تسونامي شديدة في شواطئ إسرائيل على الب: القدس

األبيض المتوسط ، وحسب إحدى السيناريوهات التي ذكرت في دراسة أجريت في الفترة األخيرة 
وأفادت الصحيفة أن . بالجامعة العبرية أنه من المتوقع أن تغرق خُمس مدينتي حيفا و نهاريا جراء ذلك
لجامعة العبرية فحصا كالً من البروفيسور رافئيل فلزنيتش والدكتور ميخاال لينختر من قسم الجغرافيا با

عدة سيناريوهات مختلفة للتأثيرات المتوقعة على شواطئ إسرائيل في حالة ارتفاع منسوب مياه البحر ، 
  .إضافةً إلى سيناريوهات مختلفة وقوية قبل حدوث تسونامي

ن أن الكثير م"ونقلت الصحيفة عن الدكتور عاموس سلمون الباحث في المعهد البيولوجي في القدس قوله 
أحداث تسونامي نتجت عن إزاحة منحدرة بالبحر في أعقاب الهزات األرضية التي حدثت في منطقة 

  ".البحر الميت
  15/3/2011، الدستور، عمان

  
  بالتمييز ضدها لصالح الفلسطينيين" يوتيوب" تتهم "إسرائيل" .28

جتماعها االثنين موقع في الكنيست اإلسرائيلي خالل ا" لجنة شؤون الهجرة واالستيعاب والشتات"اتهمت 
وعرض المواد " تفضيل"ضد الدولة العبرية وبمحاباة الفلسطينيين من خالل " التمييز"بممارسة " يوتيوب"

  .المتعلقة بهم بنسب وطرق أفضل
ففي بيان أصدره في ختام االجتماع، قال المتحدث باسم اللجنة، يغال أميتاي، إن المشاركين ناقشوا 

، في ضوء توزيع "يوتيوب"سرائيلية حيال شبكة اإلنترنت، وخصوصا موقع موضوع الدبلوماسية اإل
  ".الصادمة للهجوم اإلرهابي في إيتامار"الصور 

نحن نواجه حيوانات : "ونقل البيان عن رئيس اللجنة، داني دانون، وهو عضو في حزب العمل، قوله
 نتذكر أن هذا هو الشرق األوسط، علينا أن. بشرية، ونحتاج لكي نكون هجوميين أكثر في تقديم موقفنا

  ".وليس سويسرا، وهنا يتعيَن علينا استخدام لغة وقوانين الشرق األوسط
كما نقل البيان عن كبيرة المحررين المساهمين في صحيفة جيروزاليم بوست اإلسرائيلية ومحررة موقع 

  :، كاروالين جليك، قولها"التما إنترنت"
 يوتيوب ضد إسرائيل، إذ يستغرق األمر من القائمين عليه أشهرا إلزالة هنالك ثمة تمييز واضح من قبل"

أفالم تبثها حركة الجهاد اإلسالمي أو تنظيم القاعدة، بينما ال يزال يوتيوب يعرض شريطي فيديو يمجدان 
  ".المذابح بحق اإلسرائيليين، والمفجِرين االنتحاريين
من المشين : " في فرع إسرائيل في محرك البحث جوجلمن جانبه، قال دورون أفني، مدير السياسات

سيطلق يوتيوب قنوات لكل ) الثالثاء(حقا أن يقال في هذا الوقت إننا نمارس التمييز، فابتداء منذ يوم غد 
إن المستخدمين هم من يلفتون انتباهنا إلى المواقع التي يشعرون أنه ينبغي تصنيفها . عضو في الكنيست
  ."على أنها عدائية

فقد كنا جميعا منزعجين للغاية بسبب مذبحة إيتامار، ولكن علينا . نحن ال تحيز سياسي عندنا: "وأضاف
أن نتذكر أن األطفال والمراهقين أيضا يستخدمون الشبكة، وبالتالي يحتمل أن تسبب تلك الصور لهم 

  ".األذى
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لذي يعرض هذا المضمون من خالله نحن ال نخلق المحتوى، بل نقوم فقط بدور المنبر ا: "وأردف قائال
  ".فالقضية هي مسألة توازن، وعلينا اإلبقاء على األمور متناسبة. على الجماهير

موقع " انحياز"هذا ولم يسن الحصول على رأي الجانب الفلسطيني بشأن المزاعم اإلسرائيلية بـ 
  .نيةضد إسرائيل وتفضيل المواد التي تساند وجهة النظر الفلسطي" يوتيوب"

  15/3/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

   عملية إيتمار عامل آسيوي منفذ: مصادر فلسطينية .29
شفت عن هوية منفذ  كمصادر فلسطينية خاصة، أن غزة من، 14/3/2011وكالة قدس نت، أوردت 
حدة فجر يوم التي وقعت قرب مدينة نابلس وراح ضحيتها خمسة مستوطنين من عائلة وا" إيتمار"عملية 

  .السبت الماضي
بالقرب " عوترا"وأوضحت المصادر الخاصة وهي من إحدى العائالت الفلسطينية التي تسكن في قرية 

وكالة قدس نت لألنباء اليوم اإلثنين، أن منفذ العملية عامل آسيوي، كان "لمراسل " إيتمار"من مستوطنة 
  .المذكورةيعمل أجيراً لرب العائلة التي قتلت خالل العملية 

وأشارت المصادر إلى أن حيثيات العملية جاءت بعد رفض رب العائلة دفع أجرة العامل اآلسيوي، والتي 
 آالف شيكل، األمر الذي أدى إلى نشوب خالفات حادة بين العامل 10قدرت حسب المصادر ذاتها بـ 

  .اآلسيوي ورب اإلسرة انتهت بتهديد األخير بالقتل هو وعائلته
السبت، وأن منفذ العملية استخدم السكين / مصادر لمراسلنا، أن عملية القتل تمت ليلة الجمعةوأوضحت ال

لقتل الضحايا، منوهةً أن القاتل تجول فور تنفيذ العملية في المستوطنة المذكورة، وفور وصول الجيش 
  .المستوطنةوقوات األمن اإلسرائيلية فر إلى الجانب الفلسطيني، واختفى بين القرى القريبة من 

وأكدت المصادر من نفس العائلة، أن الجيش اإلسرائيلي يملك الخيوط الكافية لمنفذ العملية إال أنه يرفض 
  .اإلفصاح عنها لدواعي سياسية وأمنية

شبكة الحدث ، أن  يوسف الشايب–رام اهللا  عن مراسلها من، 15/3/2011، الغد، عمان نشرتو
أمس، عن مصادر وصفتها بالموثوقة أن قاتل العائلة االسرائيلية في اإلخبارية اإللكترونية نقلت عصر 

مستوطنة ايتمار هو عامل اسيوي يعمل لدى العائلة، وان القتل جاء على خلفية خالفات مالية، مضيفة ان 
  .الشرطة االسرائيلية تجري تحقيقات في الموضوع

علمت أن قوات االحتالل " معا"ة ، من نابلس، أن وكال15/3/2011، وكالة معاً اإلخباريةوذكرت 
" ايتمار"االسرائيلي قامت، مساء االثنين، باحتجاز جميع العمال التايلنديين المتواجدين في مستوطنة 

تحليالت تشير الى ان عامال تايلنديا، جرى اعتقاله في "جنوب شرق نابلس، وذلك بعد ساعات من انتشار 
  ".من المستوطنين داخل المستوطنةالمستوطنة لشبهة القيام بعملية قتل خمسة 

ان اسرائيل باجهزتها الرسمية كافة رفضت الرد على اية تساؤالت تتعلق بالموضوع، ال " معا"وعلمت 
سيما وان اسرائيل كانت شنت حملة اتهامات ليس لها آخر ضد السلطة الفلسطينية بدعوى أن منفذ العملية 

  . ولم يتبنى العملية أي فصيلفلسطيني، رغم انه ال يوجد اي اثبات على ذلك
مسؤول في جيش االحتالل اإلسرائيلي استبعد أن يكون لحركة ، أن 15/3/2011، البيان، دبيوأضافت 

حماس أو أي تنظيمات فلسطينية معروفة أي عالقة بعملية مستوطنة ايتمار التي أسفرت عن مقتل خمسة 
  .مستوطنين قرب نابلس

هناك احتماالت كبيرة «ك المسؤول، الذي لم تكشف هويته، قوله إن ونقلت إذاعة جيش االحتالل عن ذل
  .، الفتا إلى أن شخصين اثنين نفذا العملية»بان تكون خلية محلية نفذت الهجوم بدافع االنتقام

فيما كشفت مصادر فلسطينية أن منفذ الهجوم عامل آسيوي كان يعمل لدى رب األسرة التي قُتلت، مشيرة 
  .حادة بين الطرفين، ما يؤكد أن القتل كان بدافع االنتقامإلى نشوب خالفات 
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   نحو استراتيجية اقتصادية جديدة في العالم العربياإلسرائيليينالثورات تدفع  .30

على رغم محاولة اسرائيل اظهار التطورات التي تشهدها الدول العربية كخطر :  أمال شحادة-القدس 
بة وزير الدفاع ايهود باراك، االدارة االميركية بدعم جيشه كبير على امنها، والتي وصلت الى حد مطال

بعشرين بليون دوالر بذريعة ضرورة استعداده لمواجهة االبعاد االمنية الخطيرة المتوقعة، اال ان القلق 
ويبحث البعض في وضع . االسرائيلي من االبعاد االقتصادية لهذه التطورات ال يقل عن القلق االمني

السرائيل في العالم العربي » تنكرية«صادية جديدة في مركزها خلق سياسة اقتصادية استراتيجية اقت
  .لضمان المحافظة على ما حققته من مشاريع اقتصادية وارباح خالل السنوات العشر االخيرة على االقل

والقلق االسرائيلي ال يقتصر على خطر مستقبل اتفاقية السالم مع مصر واالردن وتأثير ذلك على 
لمشاريع االقتصادية بين االطراف، فهناك خوف كبير من دول عربية ال تقيم عالقات سالم مع اسرائيل ا

وبحسب غيل فيلر، مدير شركة اينفوفورد للمعلومات . لكن هناك عالقات تجارية سرية وحيوية معها
ة من خالل أطراف اإلسرائيليين يديرون عالقات تجارية خفية أو تنكري«التجارية عن العالم العربي فإن 

 مليون دوالر، إضافة إلى التجارة 400 أو 300ثالثة في غالبية الدول العربية يبلغ حجمها حوالى 
  .» مليون دوالر900الرسمية من الغاز المصري التي تبلغ نحو 

فإن ما يحصل على ارض الواقع ال يطبق » المشروع االســرائيلي«وبحسب تقرير اعده ما يسمى بـ 
ه حتى القانون االسرائيلي، الذي يمنع اإلسرائيليين من إقامة عالقات تجارية في دول العدو ما يشــمل

في سورية ولبنان والســـعودية واليــمن وإيران، باستثناء تصدير تفاح الجوالن وبيع معدات أمنية 
الذي اضاف وتكنولوجية في العراق في إطار التراخيص الحكومية الخاصة، على حد ما جاء في التقرير 

  .ان هناك عالقات تجارية سرية مع الكثير من الدول العربية
وقد بلغت قيمة . بموجب المعطيات االسرائيلية فإن عالقات تجارية مع تونس ما زالت مستمرة وبهدوء

التصدير االسرائيلي من المواد الكيماوية ومعدات االتصال في السنة الماضية الى تونس نحو مليون 
  .االستيراد، وعلى األخص من الزيوت، نحو مليوني دوالردوالر، ومن 

اما في المغرب، فوفق معهد التصدير، بلغت قيمة الصادرات االسرائيلية السنة الماضية الى المغرب ما 
 مليون دوالر، بخاصة المواد الكيماوية واآلالت وبلغت قيمة الواردات من اقمشة 4.13قيمته حوالى 

اما في مصر واالردن، فإن شركات اسرائيلية تمتلك عشرات مصانع .  دوالر مليون5.1وغذاء، حوالى 
النسيج وهذه تشكل مصدر ربح كبير لالسرائيليين بسبب االيدي العاملة العربية الرخيصة في القاهرة 

  .وإربد
ومراجعة سريعة لحجم الصادرات االسرائيلية للدولتين تعكس دوافع القلق االسرائيلي في اعقاب 

فبحسب معطيات معهد التصدير في اسرائيل بلغت قيمة الصادرات الى . ات التي تشهدها المنطقةالتطور
مصر، السنة الماضية، من مواد كيماوية وبالستيك ومنتجات نسيج وآالت ومعدات تكنولوجية حوالى 

اما معطيات اتحاد رجال الصناعة . 2009 في المئة عن عام 10 مليون دوالر، مرتفعة بنسبة 147
فتشير الى ان قيمة االستيراد من مصر لحجارة الكسارات وأقمشة وزجاج ومواد غذائية قد بلغت السنة 

واالهم بالنسبة . 2009 في المئة مقارنة مع العام 31 مليون دوالر، أي بارتفاع 355الماضية حوالى 
مصر فهذا وحده السرائيل، لدى اي حديث عن عالقات اقتصادية، هو الغاز الطبيعي الذي تشتريه من 

  .تصل قيمته الى نصف بليون دوالر سنوياً
فقد شهدت السنة الماضية انخفاضاً . أما بالنسبة لالردن فإن الوضع يختلف في ما يتعلق بالصادرات

وبحسب ابحاث .  مليون دوالر184بنسبة عشرين في المئة حيث لم تتجاوز قيمة الصادرات الى االردن 
لذين اعتادوا على اقتناء األلماس والمجوهرات من اسرائيل بماليين الدوالرات اسرائيلية فإن االردنيين ا

اما االستيراد من االردن، وبخاصة .  الى دبي لشراء االسهم في بورصة المجوهرات2010انتقلوا عام 
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 في 34 مليون دوالر، أي بارتفاع بلغت نسبته 94الفوسفور ومنتجات البالستيك، فقد بلغت قيمته حوالى 
  .لمئةا

  الغاز الطبيعي خسارة كبيرة
وقد أعرب الكثير من رجال االعمال في . ان الحفاظ على الجسر االقتصادي مع مصر هو هدف ثمين

إسرائيل عن قلقهم من تطورات قد تضر في المصالح االقتصادية الثنائية والتي توفر الفرصة للجهتين 
  .المصرية واالسرائيلية للمعيشة والعمل االزدهار

ي اسرائيل ثمة خالفات حول مستقبل اتفاقية الغاز مع مصر، ما بين متخوف من صعود قوى سياسية وف
واسالمية ترفض االلتزام باالتفاقية وتقرر وقف مد اسرائيل بالغاز الطبيعي، وبين مقتنعين بأن ما تجبيه 

مة الخسارة التي ستلحق ويقدر خبراء اسرائيليون ان قي. مصر من هذه االتفاقية سيدفعها الى التمسك بها
 باليين دوالر، بخاصة أنه يوجد اتفاق تجارة حرة مشترك بين 4بمصر في حال توقف الغاز ستصل إلى 

وبين الخبراء أن هذا األمر سيمس سلباً بالمساعدات األميركية . إسرائيل ومصر والواليات المتحدة
  .غير وارد ألنه يضر بمصالح البلدينلمصر، لذلك فإن احتمال توقف إمداد إسرائيل بالغاز يبقى 

وعلى رغم االعالن المصري عن اعادة ضخ الغاز الى اسرائيل من جديد، فإن االسرائيليين غير 
فقد . وأول االقتراحات استخدام الغاز الفلسطيني. مطمئنين وباشروا في انجاز بدائل عن الغاز المصري
. ية في عمق البحر المتوسط مقابل شواطئ غزةكانت اسرائيل اكتشفت الغاز الطبيعي بكميات تجار

وقد طلبت الرباعية الدولية من . ولكنها أوقفت العمل منذ سيطرة حركة حماس على الحكم في قطاع غزة
. اسرائيل اعادة العمل هناك، في اطار تشجيع منظمة التحرير الفلسطينية على العودة الى المفاوضات

  .لسطيني وطلب بيعه السرائيل بديالً عن الغاز المصريوفتحت بذلك آفاق استخراج الغاز الف
وفي موازاة الجهود الستخدام الغاز الفلسطيني تكثف جهات حكومية اسرائيلية جهودها لسن قانون يضمن 

لما توفره البئران من ارباح تصل قيمتها الى ستمئة » تمار«و » لفيتان«التعجيل في تجهيز بئري الغاز، 
ة اخرى تستبق اسرائيل بقانونها هذا اي قرار دولي يتجاوب مع المطلب اللبناني ومن جه. بليون دوالر

والمعروف ان هذه البئر . لوجودها خارج مياهها االقليمية» لفيتان«بمنع اسرائيل من استخدام بئر الغاز 
 مكعباً تقع على بعد مئة وأربعين كيلومتراً شمال غربي مدينة حيفا وفيها أربعمئة وثالثة وخمسون متراً

  .وتدعي اسرائيل ان البئر تقع داخل مياهها االقليمية وتؤكد على حقها في استخدام ثرواتها. من الغاز
 عبر شركة غاز شرق المتوسط 2005يشار الى ان اتفاقية الغاز بين مصر واسرائيل وقعت عام 

المصري من قبل شركة وتنظم هذه االتفاقية شراء الغاز .  وشركة الكهرباء اإلسرائيليةEMGالمصرية 
وكانت مصر قد أوقفت ضخ الغاز السرائيل .  سنة25 بليون دوالر مدة 2.5الكهرباء اإلسرائيلية بقيمة 

في أعقاب االنفجار الذي وقع في أنبوب الغاز في العريش في بداية اعمال االحتجاج والتظاهرات التي 
ر موجه ضدهم اذ تبين لهم من خالل اتصاالتهم وفي حينه اعتبر االسرائيليون القرار غي. شهدتها القاهرة

مع المصريين ان االنفجار وقع في األنبوب الذي يوصل الغاز المصري الى األردن، وليس اسرائيل وان 
مصر أوقفت ضخ الغاز ليس فقط الى اسرائيل بل الى األردن وسورية ولبنان وان هذا االجراء طبيعي 

  .جداً
  15/3/2011، الحياة، لندن

  
  عدد من دول الخليج لمواجهة العنف واإلرهاببشركة غلوبال اإلسرائيلية تؤهل قوات األمن : عوتيدي .31

النقاب عن عمل شركة أمن إسرائيلية ' يديعوت أحرونوت'كشفت صحيفة  :الناصرة ـ زهير أندراوس
رت ونش. في إحدى دول الخليج لتدريب وتأهيل مقاتلين وحراس آلبار النفط ومواقع حساسة أمنياً

الصحيفة صوراً لمدربين إسرائيليين تحت أسماء أوروبية وغربية مستعارة، خشية انكشاف هويتهم 
  .اإلسرائيلية وتعريض حياتهم للخطر
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ووحدات ) شاباك(وقالت الصحيفة إن المدربين هم من خريجي الوحدات القتالية في جهاز األمن العام 
وذكرت الصحيفة أن المدربين .  عاما25ًمارهم حوالى الـالنخبة القتالية في الجيش اإلسرائيلي وتبلغ أع

يصلون إلى إحدى دول الخليج العربية من مطار بن غوريون في اللد مروراً بعمان أو أنطاليا، الفتة إلى 
  .أن عمل الشركة كان بمعرفة ومصادقة وزارة األمن اإلسرائيلية

 إلى العام 2007تمر على مدار عامين، من العام وزادت الصحيفة قائلةً إن عمل الشركة اإلسرائيلية اس
، وهدف إلى تأهيل وحدات عسكرية نخبوية ووحدات شرطية في إحدى دول الخليج العربية 2009

وانتهى التعاقد مع الشركة اإلسرائيلية نهاية العام الحالي في ظل انتقادات شديدة لها . لحراسة آبار النفط
  .سرائيلية إلى دول عربية مقابل مبالغ طائلةخشية نقلها خبرات أجهزة األمن اإل

وقامت بتدريب الحراس والمقاتلين الخليجيين على استعمال أسلحة رشاشة ثقيلة وأساليب سيطرة على 
 مقاتل وحارس بعد 300 أشهر 3مبان في مناطق مأهولة وأساليب قتال جسدية، وخرجت في كل 

ظوا أن لدى المتدربين محفزات ورغبة ضئيلة لتطوير ولفتت إلى أن المدربين الح. تدريبهم وتأهيلهم
قدراتهم األمنية على الرغم من ظروف العمل المثالية بدءا بالسيارات الفاخرة واألسلحة المتوفرة بكميات 

على التدريب العسكري ' يديعوت أحرونوت'ولم يقتصر عمل الشركة اإلسرائيلية، كما قالت . كبيرة جداً
يقيم ويدير شركته من إحدى الدول العربية، ووقع ) ب(الشركة الملقب بالحرف واألمني، بل أن مالك 

عقوداً مع دول خليجية لتزويدها بأجهزة رقابة أمنية متطورة تكنولوجياً مقابل مبالغ مالية باهظة، ووقع 
  .ةعقوداً مع دول خليجية لتزويدها بأجهزة رقابة أمنية متطورة تكنولوجياً مقابل مبالغ مالية باهظ

االقتصادية اإلسرائيلية قد كشفت النقاب مؤخرا عن ) كالكالليست(ويأتي هذا النشر بعد أن كانت صحيفة 
أن شركة إسرائيلية تعمل في مجال الحراسة وتقديم المعلومات السرية والتقنية العالية تعمل في عدد من 

 اسمها، الفتة إلى أن حجم دول الخليج العربي، رفضت الرقابة العسكرية في تل أبيب، الكشف عن
 حوالى 2009األعمال التي تُنفذها الشركة في الدول العربية وفي دول أخرى في العالم بلغ نهاية العام 

  .سبعة مليارات دوالر
وقالت الصحيفة إن مدير الشركة عمل على تجنيد العديد من جنراالت الجيش اإلسرائيلي سابقاً للعمل في 

غّل العديد من ضباط األجهزة األمنية سابقا لموظفين كبار في الشركة، الفتة إلى أن الشركة، كما أنّه يش
الشركة تحافظ على السرية التامة وتجبر الموظفين الذين يعملون فيها على التوقيع على اتفاق خطي 

كما أشارت الصحيفة إلى أن الشركة . يمنعون بموجبه من اإلفصاح عن طبيعة عملهم أو عن مكانه
إلسرائيلية أقامت فرعاً لها في مدينة هرتسليا، شمال تل أبيب، وتعمل تحت طي الكتمان في سويسرا ا

  .بسبب سياسة اإلعفاءات الضريبية المتبعة هناك
وقال مصدر في الشركة للصحيفة إن العمل الرئيسي للمدير العام هو التجول في جميع أنحاء العالم بهدف 

ه تم مؤخراً التوقيع على أكبر عقد بين الشركة وإحدى دول الخليج التي لم تسويق شركته، مشيراً إلى أنّ
يكشف عن اسمها، وأضافت أن الشركة اإلسرائيلية وقعت اتفاقّاً مع الدولة الخليجية لتنفيذ تقنيات حماية 

ي الوقت حدود آبار النفط والبنية التحتية الوطنية، وتحويل العاصمة إلى مدينة ذكية، ورصد التحركات ف
الحقيقي من خالل نظام األمن المركزي، وترجمته على أرض الواقع، حيث تقوم األجهزة بتتبع مسارات 
حركة الناس في جميع أنحاء المدينة، وقال أحد الموظفين الكبار في الشركة، والذي طلب عدم الكشف 

 مشبوهة، وترجمة البيانات عن اسمه، نقوم بتحليل التحوالت األمنية في الوقت الحقيقي، وتحديد أنماط
  .إلى معلومات تسمح للمخابرات بمنع أعمال التهديد

وبحسب المصادر في تل أبيب فإن مفهوم هذه الشركة بسيط للغاية، حيث يتم دعوتها تقريباً إلى البلدان 
  والتي بإيجاد خطّة متعددة المراحل ) غلوبال(التي تواجه مشاكل على مستوى األمن القومي، وتقوم شركة 
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تهدف، في المرحلة األولى، إلى حّل التهديد الخطير، ومن ثم تتحرك الشركة نحو الخطط األمنية المدنية 
  .على المدى الواسع بهدف تقوية اقتصاد الدولة

  15/3/2011، القدس العربي، لندن
  

   القدس في أراض"إسرائيل" األرثوذكسية اليونانية تبيع البطريركية :موقع إخباري إسرائيلي .32
كشف موقع إخباري إسرائيلي، أمس، النقاب عن إبرام البطريركية األرثوذكسية اليونانية في القدس 

وقال الموقع إن  ."إسرائيل"المحتلة صفقة بيع وتأجير أراض كبرى في القدس ومناطق أخرى لحساب 
ف الشقق السكنية الصفقة تشمل أراضي واسعة تبلغ آالف الدونمات في غربي القدس، أقيمت عليها آال

  ). مليون دوالر20أكثر من ( مليون شيكل 80وأشار إلى أن قيمة الصفقة تبلغ . والمؤسسات العامة
 اإلخباري إلى أنه بعد مفاوضات سرية استمرت شهوراً تم االتفاق أمس األول على Newsوأشار موقع 

لى مجموعة ترأسها إاطق أخرى، صفقة تبيع فيها البطريركية اليونانية حقوقاً في أراض في القدس ومن
  .ووقع على الصفقة البطريرك اليوناني ثيوفيلوس الثالث ونائبه للشؤون المالية. عائلة بن دافيد اليهودية

وتشمل . وتتعلق الصفقة بأراضٍ بنيت عليها آالف الشقق التي أقيمت على أراض مستأجرة من الكنيسة
الكنيست  سعة في حي رحافيا، وأيضا األراضي التي تضمالحقوق المباعة أيضاً حق التأجير لمناطق وا

. كما تشمل أراضي شاسعة تستخدم حالياً كحدائق عامة في القدس. "إسرائيل"اإلسرائيلية ومقر رؤساء 
  . دونماً تقع في رحافيا والطالبية520والحديث الدائر عن األرض في وسط القدس الغربية يتعلق بـ 

أبرمت بشكل سري بسبب الضغوط التي مورست من جانب السلطة وركز الموقع على أن الصفقة 
وبالمقابل أشارت إلى ضغوط إسرائيلية على . الفلسطينية على البطريركية اليونانية لمنع إبرام الصفقة

  .البطريركية من أجل إبرام الصفقة، وإعادة تأكيد سيطرة الدولة العبرية الكاملة عليها
  15/3/2011السفير، بيروت، 

  
   عائلة لهدم بيوتهم في قرية دهمش13تقر إخالء  اإلسرائيليةمحكمة الصلح : لدال .33

دائرة أراضي "اليوم االثنين، االستجابة لطلب ما يسمى " رحوفوت "قررت محكمة الصلح في مدينة 
 شخصا، وتصريح هدم بيوتهم في قرية 60 عائلة من آل أبو كشك تضم 13بإخالء ) المنهال" (إسرائيل
التوجه للجنة اإلجراء من أجل الحصول على إذن بهدم " المنهال"ر قرار المحكمة يستطيع وفو .دهمش

  .البيوت، حيث بموجب القرار ال تستطيع لجنة اإلجراء رفض الطلب إذا توجه به المنهال
من دون حضور الطرف اآلخر " المنهال"ومن الجدير ذكره أن محكمة الصلح قد قررت االستجابة لطلب 

  .الت المتضررة من القراروهو العائ
، وذلك بسبب البعد  اإلثنينوقد عم الغضب أهالي قرية دهمش فور سماعهم هذا القرار ظهر يوم

، وهو البيت الذي كان يسكنه "قصر دهمش"التاريخي للبيوت التي تسكنها تلك العائالت، وهي ما يسمى 
  .1948 قبل عام خليل دهمش الذي يسمى الحي على اسمه، وقد كان يسكن هذا القصر

  14/3/2011، 48و موقع فلسطيني
  

   للمطالبة بإنهاء االنقساماليومالشارع الفلسطيني يتحرك  .34
تكثفت النشاطات واالستعدادات الشبابية في قطاع غزة والضفة الغربية :  فتحي صباح- رام اهللا ،غزة

في كل ) ءالثالثا(رك شعبي اليوم  البدء بتح"الحراك الشعبي إلنهاء االنقسام"تلبية للدعوة التي أطلقها 
 واإلسالميةوانضمت جميع الفصائل الوطنية  .المناطق الفلسطينية للمطالبة بإنهاء االنقسام الفلسطيني

 الدعوة، فيما قرر مئات الفتيات والشبان إلىوتجمعات المستقلين والمنظمات األهلية في الضفة الغربية 
  .االثنين والمبيت في حديقة الجندي المجهول غرب مدينة غزةالبدء باالعتصام السلمي بدءاً من ليل 
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االعتصام المفتوح ظهر غد " في غزة محمد الشيخ يوسف في بيان أن "الحراك الشعبي"وأعلن عضو 
التعاون مع لجان "وطالب الحكومتين في الضفة الغربية وقطاع غزة بـ ."حتى إنهاء االنقسام) اليوم(

 للحراك الشعبي إلنهاء االنقسام في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن ومسيرة النظام المشكّلة والتابعة
الحراك "وأعلن دعم  ." االنقسام وحمايتهم لمنع أي محاوالت للتخريب من قبل بعض أعداء الوطنإنهاء

، ودعا الشعب الفلسطيني في الوطن " إنهاء حال االنقسامإلىلكل الجهود الرامية " الكامل "الشعبي
 االنقسام وعدم رفع إنهاءالشعب يريد : االلتفاف حول الشعار الذي رفعناه منذ البداية وهو" إلىشتات وال

ليس بديالً من أحد، وليس "وشدد على أن الحراك  . خالل الفعاليات"أي شعارات أخرى فئوية أو حزبية
بأن يكونوا في وطن موجهاً ضد أي حزب فلسطيني وال ننادي بإقصاء أي حزب كان، بل نطالب الجميع 

  ."واحد وعلى موقف واحد وتحت علمٍ واحد، وعدم رفع رايات حزبية داخل أماكن التجمع
ضراباً عن الطعام في ميدان المنارة وسط رام اهللا األحد الماضي إوفي غضون ذلك، بدأ عشرة نشطاء 

  . االنقسامهاءإن الدعوة الموجهة للمشاركة في مسيرات إلى الجمهور أنظارللفت )  آذار13(
  15/3/2011الحياة، لندن، 

  
   تسلق الفصائلمحاوالتنرفض :  آذار15شباب  .35

 آذار الداعي إلنهاء االنقسام الفلسطيني رفض محاوالت التسلق على 15أكد ائتالف شباب : غزة
 عن غضبهم العميق وسخطهم الشديد من محاوالت السرقة والتسلق مجهوداتهم من قبل الفصائل، معبراً

 مارس اليوم المقرر / من آذار15 ي تقوم بها بعض القوى السياسية والحزبية التي استبقت يوم الـالت
نسخة عنه إلى " صفا"وأشار الناطق باسم االئتالف محمد عاشور في بيان صحافي وصل  .لبدء الفعاليات

يم الجبهة من قيام مجموعة شباب الخامس من حزيران التابعة للجبهة الشعبية والتي حشدت شباب تنظ
  .شمال قطاع غزة ومدينة غزة لتتسلق هي للمشهد اإلعالمي لتحقق غايتها وأغراضها الفئوية الضيقة

  14/3/2011، )فاص( الفلسطينية الصحافةوكالة 
  

  تدعو لمشاركة واسعة في مسيرات إنهاء االنقسام"  السلطةلدىلجنة أهالي المعتقلين " .36
أبناء الشعب الفلسطيني بكافة شرائحه وقطاعاته " ين في سجون السلطةلجنة أهالي المعتقل" دعت :رام اهللا

 15/3 الثالثاء يومإلى المشاركة الفاعلة في مسيرات المطالبة بإنهاء االنقسام الداخلي، والمقرر انطالقها 
  .في مختلف محافظات الضفة وقطاع غزة

  14/3/2011قدس برس، 
  

  ة للمطالب الشعبية إلتمام عملية المصالحة وحماس باالستجابفتحمؤسسة الضمير تطالب  .37
طالبت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان الحكومتين في غزة  :شرف الهورأ وليد عوض و-  غزة،رام اهللا

  ورام اهللا بضمان وتمكين المواطنين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في حرية التجمع السلمي، ضمن 
يادة حركتي فتح وحماس بضرورة وسرعة االستجابة للمطالب الدعوة الشبابية إلنهاء االنقسام، طالبت ق

  .الشعبية إلتمام عملية المصالحة الوطنية وطي صفحة االنقسام الداخلي
  15/3/2011القدس العربي، لندن، 

  
  وإنهاء االنقسام أوسلواتفاق إلسقاط  مثلية منظمة التحريرماعتصام اليوم أمام  :لبنان .38

إلى أوسع مشاركة في االعتصام الذي ينفذ الخامسة "  لبنان–ت الشعبية حملة التضامن مع الثورا"دعت 
الشعب يريد إسقاط اتفاق "عصر اليوم أمام ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت تحت عنوان 

الشعب يريد إسقاط "سنهتف من بيروت : " جاء فيهأمسصدرت الحملة بياناً أو ".أوسلو وإنهاء االنقسام
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الن االنقسام لم يأت من فراغ، وتعود أسبابه إلى قرارات المجلس الوطني " سلو وإنهاء االنقساماتفاق أو
حركة الشارع والجماهير والشباب داخل فلسطين وفي الشتات التي "وأكدت أن ". 1988الفلسطيني عام 

هللا، وستمضي تحمل شعارات إسقاط اوسلو وإنهاء االنقسام ودحر االحتالل، ستتجاوز سلطتي غزة ورام ا
  ".قدماً في نضالها من أجل أهدافها ومطالبها

  15/2/2011النهار، بيروت، 
  

   فلسطيني300 ويعتقل عورتااالحتالل يداهم : نابلس .39
ذكرت مصادر فلسطينية أن الجيش اإلسرائيلي أعلن عورتا قرب نابلس :  والوكاالت"البيان" –نابلس 

.  بعدة آليات عسكرية اقتحم خاللها غالبية المنازل السكنيةمنطقة عسكرية مغلقة، بعد أن داهمها معززاً
  عاما30ً إلى 15وأوضحت المصادر أن قوات الجيش عمدت إلى تجميع رجال القرية من عمر 

  . فلسطيني جرى اقتيادهم إلى جهات مجهولة300 من أكثرواستجوابهم قبل أن تقوم باعتقال 
 إلى قواريق الوضع في القرية بأنه مأساوي، مشيراًمن جهته، وصف عضو مجلس قروي عورتا سليمان 

  .أن األهالي يعانون من نقص الخبز وحليب األطفال وبعض المواد الغذائية األساسية
  15/3/2011، البيان، دبي

  
   الغربيةالمستوطنون يكثفون اعتداءاتهم في أنحاء الضفة .40

التوالي، هجماتهم التي تستهدف قرى  واصل المستوطنون، لليوم الثالث على : أحمد رمضان-رام اهللا 
واحرق مستوطنون، سيارة للنقل العمومي .  المادية بالممتلكاتاألضرارفلسطينية، والحقوا المزيد من 

  . الشركات التجارية الفلسطينية في بلدة دورا القرع شمال رام اهللاإلحدىومركبة تجارية تعود 
ن، النار بسيارة فلسطينية في قرية جين صافوط وفي شمال الضفة الغربية أضرم عدد من المستوطني

وأفادت مصادر أمنية أن قوات االحتالل داهمت منطقتي جبل أبو رمان وأبو اكتيلة وسط . شرق قلقيلية
كما اقتحمت قوات االحتالل عدة منازل في . الخليل، واعتقلت مواطنين واقتادتهما إلى جهة غير معلومة

  .ل وفتشت عدة منازلالمنطقة الجنوبية بمدينة الخلي
وكانت مجموعات مسلحة من المستوطنين، أغلقت الشوارع المحيطة بمحافظة الخليل والمؤدية إليها 

وأكدت مصادر أمنية أن المستوطنين تجمعوا على مداخل . واعتدت على مركبات المواطنين بالحجارة
ي قلب وف. مركباتهم بالحجارة، ومدخل مخيم العروب بيت عوا جنوب غرب الخليل، وإذنا غرباً: بلدات

على العائالت، وخاصة األطفال " بيت هداسا"مدينة الخليل، اعتدى مستوطنون من البؤرة االستيطانية 
كما أطلق جيش االحتالل الرصاص على مركبة . منهم التي تقطن في شارع الشهداء وسط المدينة

 على رار خوفاًفلسطينية على جسر حلحول شمال الخليل ما تسبب في قلبها، في حين الذ راكبوها بالف
وهاجم عشرات المستوطنين المسلحين بحماية قوات االحتالل، منزل فلسطيني في منطقة البقعة  .حياتهم

  .شمال شرق المدينة، وألحقوا أضرارا فيه إضافة إلى العديد من المنازل المحيطة
  15/3/2011، بيروت، المستقبل

  
  بذريعة قيامه بنقل أراض من اليهود إلى العرب مطران الكنيسة اإلنجيلية ى علالخناق تضييق :القدس .41

ما زالت قضية مطران الكنيسة اإلنجيلية األسقفية في القدس والشرق األوسط سهيل دواني عالقة بين 
وزارة الداخلية اإلسرائيلية وأروقة المحاكم، وسط تضييق الخناق عليه ومحاولة عرقلة أدائه لمهامه 

ها في شرقي القدس، بذريعة قيامه بنقل ملكية أراض من اليهود إلى كأسقف منتخب لهذه الكنيسة، ومقر
  .العرب، وتواصله مع السلطة الفلسطينية

  15/3/2011السفير، بيروت، 
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   غزي ممنوعون من العودة إلى بالدهم بقرار مصري200: دبي .42
ات المصرية  يوماً سماح السلط45ينتظر ثمانية فلسطينيين في مطار دبي منذ نحو :  محمد فودة- دبي

فشلت كل مساعي السفارة الفلسطينية في "لهم بالمغادرة إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي مع القطاع، إذ 
القاهرة، وقنصليتي مصر وفلسطين في دبي، في حل مشكلتهم التي نجمت عن التغيرات األخيرة التي 

  ." يناير25شهدتها مصر بعد ثورة 
 إن عدد "اإلمارات اليوم" للشؤون اإلدارية في دبي، لؤي موسى، لـقال مساعد القنصل العام الفلسطينيو

 شخص، بينهم ثمانية عالقون في مطار 200الفلسطينيين العالقين في دبي عموماً حالياً يصل إلى نحو 
وأضاف  . وليس لديهم تأشيرات لدخول الدولة"ترانزيت"دبي، ال يتمكنون من الدخول، ألنهم قادمون إليها 

ل العام الفلسطيني اجتمع مع نظيره المصري في دبي وتوصال إلى اتفاق إلصدار تأشيرات القنص"أن 
للفلسطينيين العالقين، نظراً إلى وجود أطفال وشيوخ وطلبة بينهم، وصدرت تأشيرات بالفعل، لكن فوجئنا 

  ."بصدور قرار من المجلس العسكري في مصر بوقف التأشيرات حالياً
واإلمارات الشمالية، السفير مهاب نصر، بأن القنصلية قدمت ما بوسعها لحل وأفاد قنصل مصر في دبي 

 72 فلسطينياً عالقاً تأشيرات دخول إلى مصر لمدة 177مشكلة عشرات الفلسطينيين العالقين، إذ أعطت 
ساعة، لكن منعهم من الدخول جاء من سلطات مطار القاهرة، قبل أن تتلقى القنصلية تعليمات بوقف منح 

  .تأشيرات للغزيين في الوقت الراهن، ودراسة كل حالة على حدةال
 غيث غانم السويدي، .أفاد المدير التنفيذي لقطاع حقوق اإلنسان في هيئة تنمية المجتمع، دومن جهته، 

الهيئة قررت، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، اتخاذ تدابير للتخفيف من معاناة ثمانية "بأن 
 يوماً، بانتظار السلطات المصرية السماح لهم بدخول األراضي 46عالقين في مطار دبي منذ فلسطينيين 

 "اإلمارات اليوم"وقال السويدي لـ ."المصرية في طريقهم إلى غزة، عبر معبر رفح الحدودي مع القطاع
  ."قررتا توفير مأوى الئق لهم إلى حين حل مشكلتهم"إن الهيئة وشرطة دبي 

  15/3/2011-14، اإلمارات اليوم
  

   فلسطينيينأربعةمصر تفرج عن  .43
وقال  . أفرجت السلطات المصرية االثنين عن أربعة فلسطينيين كانوا معتقلين لدى جهاز أمن الدولة:رفح

إن السلطات المصرية " صفا"الناطق باسم تجمع أهالي المعتقلين في السجون المصرية عماد السيد لـ
  . فلسطينيا33ًوأضاف السيد أن مصر ما زالت تعتقل  .م شقيقينأفرجت عن أربعة فلسطينيين بينه

  14/3/2011، )فاص( الفلسطينية الصحافةوكالة 
  

  شركة اتحاد المقاولين تطالب بإطالق سراحهو ...أبو سيسي من لقاء أي محامضرار االحتالل يمنع  .44
ير تشغيل محطة كهرباء  أفاد نادي األسير الفلسطيني بأن األسير المهندس ضرار أبو سيسي، مد:غزة

الصهيوني باختطافه من أوكرانيا قبل نحو ثالثة أسابيع، ممنوع من لقاء أي " الموساد"غزة الذي قام 
وأكد محامي نادي األسير جاد قضماني، الذي قام بزيارة إلى سجن عسقالن اليوم؛ أن األسير  .محام

  .تقل تمنعه من لقاء أي محام من أي جهةضرار أبو سيسي موجود في معتقل عسقالن، إال أن إدارة المع
، مناشداً المجتمع الدولي "جريمة تضاف على جريمة االختطاف"واعتبر نادي األسير هذه الخطوة 

  بالتدخل الفوري والعاجل من أجل اإلفراج عن األسير
بو  الفوري عن أباإلفراجاالحتالل الصهيونية  من جهة أخرى؛ طالبت شركة اتحاد المقاولين سلطات

  . للشركةالتابعةسيسي، مدير تشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة 
  14/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  



  

  

 
 

  

            25 ص                                     2085:         العدد       15/3/2011 الثالثاء :التاريخ

   عبد اهللا أبو رحمةاألسيراالحتالل يفرج عن  .45
اهللا أبو رحمة منسق  أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، عن الناشط الفلسطيني عبد: ).ب.ف.أ(

وكان من المفترض . اومة الجدار الفاصل واالستيطان في قرية بلعين بالضفة الغربيةاللجنة الشعبية لمق
  .أن يفرج عن أبو رحمة األحد إال أن سلطات االحتالل ارجأت اإلفراج عنه لمدة يوم واحد

 شهراً في سجن عوفر العسكري قرب رام اهللا بتهمة التحريض 16وأمضى أبو رحمة محكومية بلغت 
  . سنوات5لتظاهرات السلمية في قرية بلعين والتي تتواصل بشكل أسبوعي منذ وتنظيم وقيادة ا

لن تمنعنا كل هذه االعتقاالت والقتل من مواصلة نضالنا ضد "وقال أبو رحمة عقب اإلفراج عنه 
رسالتي لكل األسرى الفلسطينيين هي مواصلة الكفاح الشعبي ضد "وأضاف . "االحتالل وضد الجدار

  .         "ل إلى الوحدة الوطنيةاالحتالل والوصو
  15/3/2011الخليج، الشارقة، 

  
  الحصار يعيق اإلعمارو ... غزةتفاقم األوضاع اإلنسانية واالقتصادية في قطاع: "المؤتمر اإلسالمي" .46

تشديد الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة "إن : 13/3قالت منظمة المؤتمر اإلسالمي األحد 
ألوضاع اإلنسانية في القطاع، نظراً لفرض الحظر التام على توريد مواد البناء واألجهزة أدى إلى تفاقم ا
وذكرت إدارة الشؤون اإلنسانية بالمنظمة في تقرير أصدرته حول الوضع اإلنساني . والمعدات العلمية

وات  سن5 مدرسة بشكل سنوي ولمدة 30فبراير، أن القطاع يحتاج إلى بناء / شباطفي القطاع خالل 
وأوضحت أن فرض الحظر . لمواكبة زيادة أعداد الطالب وتعويض النقص الحاصل في بناء المدارس

 المدارس حتى فترة وجيزة، الفتة إعمارعلى توريد مواد البناء والمعدات العلمية أدى إلى توقف إعادة 
  . بإلى أن االكتظاظ في الغرف المدرسية انعكس سلبا على قدرة الطالب على االستيعا

ولفت إلى افتقار جانب البنية التحتية والقطاع االقتصادي إلى المشاريع التي توازي حجمه في األهمية، 
وبين أن هناك حاجة ماسة . وضعف التدخل فيه رغم أنه يالمس الحاجات اإلنسانية ألهالي قطاع غزة
نفذة لصالحهما خالل الشهر لتعزيز مشاريع التنمية البشرية وقطاع المرأة حيث ال تتعدى المشاريع الم

  . الماضي مستوى أهميتهما
 لحملة وحول معبر رفح البري، أشار التقرير إلى أنه بعد إغالقه لمدة ثالثة أسابيع تم فتحه جزئياً

التحويالت المرضية، اإلقامات، التأشيرات والطلبة الذين يحملون شهادات قيد في الجامعات وحملة 
لى تفاقم أزمة المرضى والطلبة العالقين بقطاع غزة خالل الشهر الماضي، وأشار إ .الجوازات األجنبية

وتفاقم أزمة اآلالف من الفلسطينيين العالقين في دول العالم وال يسمح لهم المرور عبر معبر رفح للقدوم 
 شاحنة توت أرضي 43فبراير بتصدير / شباطونوه إلى أن سلطات االحتالل سمحت خالل . إلى غزة

ووفق التقرير، تفاقمت أزمة . نة من الزهور باإلضافة إلى شاحنة واحدة من الفلفل الحلو شاح28و
المعابر بعد قرار سلطات االحتالل إغالق معبر المنطار وتحويل صالحياته لمعبر كرم أبو سالم والذي 

  . يضاعف من األزمة اإلنسانية في قطاع غزة
ديزل السيارات المصري بالتشغيل، ولكنه لم يف وأشار إلى اعتماد محطة توليد كهرباء غزة على 

  .  ساعات يوميا6ً-4بغرض السكان، واستمرت معاناة المواطنين بانقطاع التيار لفترات تتجاوز 
من السكان الذين يعيشون في مدينة غزة ورفح وجباليا ال تصلهم المياه إال مرة كل % 10وذكر أن 

ياه إال مرة كل ثالثة أيام والمتبقين تصلهم المياه مرة واحدة ال تصلهم الم% 80أربعة أيام، في حين أن 
 والذي يقارب نصف  لتراً يوميا86ًوبين أن االستهالك اليومي للمواطن في قطاع غزة ال يتجاوز . يوميا

  .كمية االستهالك اليومي الموصى به عالمياً
  13/3/2011، موقع فلسطين أون الين
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   تحقيق في وفاة فلسطينيين لعدم حصولهم على العالج المطلوبتح بفتطالب "شاهد"مؤسسة : لبنان .47

تتابع بقلق شديد حاالت الوفاة التي  "أنها، في بيان، )شاهد(أعلنت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 
ففجر يوم السبت . تعرض لها فلسطينيون في لبنان نتيجة عدم تمكنهم من الحصول على العالج المطلوب

، الذي كان قد تعرض لحروق متعددة 1954وفي الالجئ الفلسطيني وليد فؤاد طه مواليد ، ت12/3/2011
في بيروت، منذ " شاهد"وكانت عائلته قد لجأت إلى مكتب .  في جسده منذ قرابة أسبوعين%80بنسبة 

 ". وسريعا عاجالً عن حالته المرضية التي كانت تستوجب تحركاًاأليام األولى للحادث وقدمت تفصيالً
اتصاالت عدة بالجهات المعنية في مقدمها األونروا التي لم تقدم سوى مبلغ محدود ال يتجاوز  "وأجرت

" مستشفى الجعيتاوي"، علما أن تكلفة عالج المرحوم طه تتطلب أربعين ألف دوالر أميركي في 10%
طه، وحالة سبق حالة طه، حالة الطفل المرحوم محمد نبيه ال: "ضاف البيانأ". المتخصص بالحروق

ويحتاج إلى عملية عاجلة في يده ورجله " مستشفى غسان حمود"الشاب محمد الناطور الذي يرقد في 
إزاء هذه الحوادث المتكررة، بفتح تحقيق عاجل عن حاالت الوفاة المتكررة "وطالبت المؤسسة  ".اليسرى

م بسرعة أو عالجهم بفاعلية التي يتعرض لها المرضى الفلسطينيون في المستشفيات، بسبب عدم استقباله
إن الواقع اإلنساني الرهيب الذي يعيشه الالجئون الفلسطينيون في . إال بعد توفير المبالغ المالية مسبقا

 إليهملبنان يستوجب على وكالة األونروا أن تبذل جهودا صادقة وحثيثة لزيادة الخدمات المقدمة 
تحمل مسؤوليتها األخالقية والقانونية تجاه "صحة بـوزارة ال" شاهد"وطالبت ".  في قسم الصحةخصوصاً

تحمل مسؤوليتها "، كما طالبت منظمة التحرير الفلسطينية بـ"الالجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضيها
  ".تجاه الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وأن تخصص مبالغ مالية كافية لهم

  15/3/2011، بيروت، المستقبل
  

  عالقينالفلسطينيين ال تسمح بعودة صرم :زةي قطاع غمدير المعابر ف .48
قال مدير المعابر بالحكومة المقالة في قطاع غزة سالمة بركة أمـس إن الخارجيـة المـصرية أبلغـت                   

وقـال بركـة إن الخارجيـة       . سفاراتها في الخارج بإعطاء تأشيرات سفر للراغبين بالعودة إلى القطاع         
لسماح بعودة الفلسطينيين المتواجدين خارج مصر الى القطاع، وتـم          المصرية اتخذت قرارا منذ أسبوع با     

. إبالغ سفاراتها بالخارج أول من أمس بمنح الفلسطينيين الراغبين بالعودة إلى قطاع غزة تأشيرة مـرور              
يشار إلى أن المئات من الفلسطينيين الموجودين خارج مصر عالقون في الـدول العربيـة واإلسـالمية                 

  . يناير التي أطاحت بالنظام المصري السابق25 أحداث واألوروبية منذ
  15/3/2011، البيان، دبي

  
   لالسباني جويتيسولو والفلسطيني شقيردرويشمنح جائزة محمود  .49

 لكل واإلبداعمنحت جائزة الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش للثقافة :  علي صوافطة-بيرزيت 
وجاء في بيان لجنة التحكيم التي  . الفلسطيني محمود شقيرألديبوامن الكاتب االسباني خوان جويتيسيلو 

 الهيجاء أمس أبويرأسها الكاتب والناقد الفلسطيني المقيم في سوريا فيصل دراج وقرأه الشاعر محمود 
 في دورتها الثانية التي عقدت واإلبداعقررت لجنة التحكيم الخاصة بجائزة محمود درويش للحرية  "األحد

 الكاتب إلىفي السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني الماضي منح الجائزة هذا العام في عمان 
  ." الفلسطيني محمود شقيراألديباالسباني خوان غويتيسيلو والى 

  14/3/2011وكالة رويترز، 
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   يستنكر االعتداءات الصهيونية على مداخل األقصىالمقدسالمؤتمر اإلسالمي لبيت  .50

كر المؤتمر االسالمي لبيت المقدس االعتداءات الصهيونية علـى مـداخل المـسجد             استن:  بترا –عمان  
وقال المؤتمر في بيان له امس ان        .األقصى المبارك وما تتعرض له مدينة القدس الشريف من انتهاكات         

مدينة القدس الشريف والمسجد األقصى المبارك يتعرضان في هذه المرحلة من التحدي الصهيوني إلـى               
 المباشر من قبل سلطات االحتالل والمستوطنين والمتطرفين اليهود لمحـاولتهم اقتحـام المـسجد               التهديد

  .األقصى المبارك بشتى الطرق إلقامة شعائرهم الدينية في ساحاته
واضاف البيان ان آخر هذه التهديدات هو إعالن بلدية سلطات االحتالل اإلسرائيلي في القدس منح جمعية                

اليهودية المتطرفة، ترخيصاً لبدء استئناف بناء جسر حديدي يربط الحـرم           ) المبكىصندوق تراث حائط    (
القدسي الشريف بساحاته الداخلية، بحجة تسهيل وصول اليهود إلى حائط البراق، كما يـسهل للـسيارات               

  .العسكرية اإلسرائيلية اقتحام ساحات المسجد األقصى بأي وقت
س يستنكر ويدين هذه االعتداءات على مداخل المـسجد األقـصى            ان المؤتمر اإلسالمي لبيت المقد     وأكد

المبارك خاصة إقامة هذا الجسر الحديدي للسماح لليهود بالدخول إلى ساحات الحرم القدسي الشريف بكل               
سهولة، وممارسة طقوسهم الدينية في ساحاته، مشيرا الى ان هذه االعتداءات تتم وفق مخطط لـسلطات                

بفرض أمر واقع في غياب أي قوة رادعة عربياً أو          ) األقصى المبارك (وصول إلى   االحتالل الصهيوني لل  
  .إسالمياً أو دولياً، بعد ان تجاهلت تلك السلطات وجود مثل تلك القوى الرادعة

  15/3/2011، الدستور، عمان
  

   الفلسطينية تفتح آفاق سوق العمل للنساء في المخيمات"مبادرة فرصتي: "األردن .51
التي  تبنتها الوكالة اليابانية     " المرأة والعمل .. مبادرة فرصتي " أطلقت العام الماضي     :ادينسمر حد –عمان

للتعاون الدولي جايكا بالتعاون مع دائرة الشؤون الفلسطينية، وتعنى المبادرة بتوعيـة المجتمـع بأهميـة                
  .ناسبة لهامشاركة وتفعيل دور المرأة في سوق العمل بهدف المساعدة في إيجاد فرص العمل الم

المبادرة وفق مدير مديرية الخدمات العامة ومديرية التنمية والتمويل بدائرة الشؤون الفلسطينية المهنـدس    
محمود العقرباوي، تدعم عمل المرأة وتقلل من الفقر في المخيمات الفلسطينية،عبر تغيير النظرة الـسلبية       

  .تجاه عمل المرأة
 2005نسقت مع دائرة الشؤون الفلسطينية منذ عـام         ) جايكا(أن  " الرأي"ـوأوضح المهندس العقرباوي ل   

  .لدعم النساء الفقيرات في المخيمات، بعد دراسة لواقع النساء في المخيمات
وأضاف أنه نتيجة الدراسة وجدوا أن نسبة عالية من النساء تعاني من قلة الموارد، وعدم القـدرة علـى                   

ير نحو إنشاء مشروع يخدم فئة من النساء، وكانت البدايـة فـي             توفير احتياجات العائلة، ما دفعهم التفك     
  .، ومن ثم تبعها دراسة لكل مخيم)حطين وإربد(مخيمين 

  15/3/2011، الرأي، عمان
  

  يوزع مساعدات إنسانية على األطفال والجمعيات في قطاع غزة" 12 الميداني االردني غزة" .52
 كميات من المساعدات االنسانية علـى  12ردني غزة  وزع المستشفى الميداني العسكري األ    :  بترا –غزة  

األطفال والجمعيات واألهالي بقطاع غزة استمرارا لتطلعات وتوجيهات جاللة الملك عبداهللا الثاني بـدعم              
  .االسناد والدعم لالهل في قطاع غزة

  15/3/2011، الدستور، عمان
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  والسلطات أخفت الرقم 217المجنسين في عشر سنوات  الفلسطينيينعدد : األردنبصدمة  .53

أقامت قوى اجتماعية وسياسية أردنية مجدها خالل الـسنوات الماضـية علـى              : بسام البدارين  - عمان
افتراض يتحدث عن مشروع للتجنيس السياسي في المملكة سيقود في المحصلة للـوطن البـديل، فيمـا                 

جنيس عدد يكاد ال يذكر من أبنـاء        األردنية عن ت  ' الدستور'سجلت مفاجآت رقمية كشفتها مؤخرا صحيفة       
 مواطنا تم تجنيسهم مقابـل آالف األردنيـين         217الضفة الغربية خالل عشر سنوات كاملة ال يزيد عن          

  .سحبت جنسياتهم وأرقامهم الوطنية في ظاهرة ال زالت تتكرر رغم حديث الجميع عنها ليال نهارا
حلل السياسي عريب الرنتاوي مؤخرا فإن األرقـام        وحسب التحليالت الرقمية التي قدمها للرأي العام الم       

التي وردت في بيانات سياسية وقعت عليها مئات الشخصيات خالل األعوام الثالثة الماضية واهمة تماما               
وال تعكس بحال من األحوال وجود ظاهرة اسمها التجنيس السياسي في أوساط الفلسطينيين، وإن كانـت                

ن هجرة معاكسة من شرق األردن باتجاه الـضفة الغربيـة آلالف            بعض المصادر الفلسطينية تتحدث ع    
  .المواطنين األردنيين وليس العكس

المعطيات التي قرأها سياسيا الرنتاوي وتناولها مركز القدس للدراسات السياسية في نـدوة خاصـة ثـم                 
د الفضائية في برنامج خصص للموضوع تقول رقميا وبوضوح بـأن عـد           ' رؤيا'ناقشت بعضها محطة    

األشخاص وفقا لسجالت وزارة الداخلية الذين حصلوا على الجنسية األردنية طـوال الـسنوات العـشر                
 بالمئة من هؤالء حصلوا علـى       80 الف شخصا من مختلف الجنسيات وان        46الماضية يزيد بقليل عن     

  .الجنسية منقولة من أب أردني وأم أجنبية لألوالد
 من الذين حصلوا على الجنسية األردنية باستثناءات خاصـة        شخصا فقط  217وبين هؤالء حسب األرقام     

في تعليمات فك اإلرتباط، أما الغالبية الساحقة فقد حصلوا عليها ألسباب ومبررات قانونية أخرى تـدخل                
في باب اإلستحقاق الدستوري وال عالقة لها بفك اإلرتباط ومن بينهـا الـزواج بـأردني او تـصويب                   

  .عودة لجنسية بعد التخلي عنهااألوضاع القانونية او ال
ذلك يعني عمليا وواقعيا وقانونيا بأن تعليمات فك اإلرتباط ال تحتاج للقوننة أو الدسترة إلنها باختـصار                 

 عدم وجود شيء يحصل فعليا اسمه       - وهذا األهم    -وبساطة ليست مصدرا للتجنيس، كما يعني قبل ذلك         
 رسمية ال يمكن دحضها تنسف األرقام التي اعتمدت عليها         تجنيس سياسي للفلسطينيين، وهذه وقائع رقيمة     

نظرية التوسع في التجنيس او حتى الوطن البديل وهي حقيقة صادمة للواقع السياسي، لم يكـن يعرفهـا                  
حتى المعارضون الصلبون لسياسات سحب الجنسية التي ال زالت تثير الجـدل رغـم كـل الـضمانات                  

  .يةالوهمية التي تقدمها وزارة الداخل
 شكوى لسحب الجنسية بعدما تلقـى       138 2010وكان المركز الوطني لحقوق اإلنسان قال بأنه تلقى عام          

 شكوى فقط في زيادة واضحة على معدالت سحب الجنـسية رغـم ان وزارة الداخليـة                 38 2009عام  
  .وخالل األشهر الثالثة الماضية بشرت المواطنين بتجميد سحب الجنسيات

قالم وشخصيات قد تحدثت بإصرار وإلحاح عشرات المرات عن تجنيس أكثر مـن             وكانت عدة جهات وا   
  . ألف فلسطيني مؤخرا حتى جاءت أرقام الدستور لتدحض النظرية من أساسها48

 أجواء من البلبلة واإلثارة عندما أصدرت بيانا ربطت فيـه           36كما خلقت مجموعة نشطاء سميت بلجنة       
 الف فلسطيني، ورد الـديوان      85ا وشخصيات أخرى وبين تجنيس نحو       بين الملكة رانيا العبد اهللا شخصي     

الملكي على البيان بانتقاد تبنيه من قبل وكالة األنباء الفرنسية دون الرجوع لسجالت دائرة الجنسية فـي                 
وزارة الداخلية التي بقيت في الواقع تستمع للجدل حول األرقام الكاذبة بدون التدخل لتوضيح الحقيقة في                

  . من الواضح انه سياسي الخلفيةقرار
واليوم تثبت حيثيات رقمية رسمية بأن األرقام التي تم تداولها بخصوص التجنـيس الـسياسي المفـضي                 

، لكنها تميل إلى التضخيم والتهويل والمبالغـة فـي سـلوك            'عدم الدقة 'للوطن البديل ال تقف عند حدود       
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األمر الذي سمح بتأزيم وقالقل فـي صـفوف         سياسي مقصود تجاهلت كل المؤسسات الرسمية تصويبه        
  .المجتمع

وبهذه اآللية تسقط االعتبارات التي تسوق هاجس الوطن البديل على أساس وجود قرار بـاطني للدولـة                 
بتعميد سياسات التجنيس السياسي للفلسطينيين ويبقى أن أنصار التخويف من الوطن البديل ليسوا بحاجـة               

  .ويمكنهم إطالق ثم تحريف الحقائق وفقا للهوى السياسيعمليا لمبررات واقعية ومقنعة 
التي مارستها مؤسسات رسـمية     ' التضليل'لكن األهم في صدمة األرقام الجديدة أنها تكشف عن سياسات           

وبيروقراطية في هذا الملف طوال فترات التجاذب ألسباب غامضة عبر إخفـاء المعلومـات الحقيقيـة                
جوا علنا عدة مرات لكي يقدموا للرأي أرقاما مضللة بالتوازي لعدد           خصوصا وان عدة وزراء داخلية خر     

المجنسين تمثل فعليا عدد الذين صوبوا اوضاعهم واستعادوا جنسيات سلبت منهم تعسفا وخارج القـانون               
على أساس انها أرقام تخص فلسطينيين تم تجنيسهم، والهدف واضح هنا وهو استفزاز الشرق األردنيين               

  .ء بالداخلوتوتير األجوا
   15/3/2011، القدس العربي، لندن

  
   باإلفراج عن الدقامسة وإلغاء معاهدة وادي عربةيطالبمهرجان خطابي : إربد .54

إلـى  " الدقامسة عنوان للحريـة واالنتمـاء الـوطني     "دعا مشاركون في مهرجان     :  أحمد التميمي  -إربد  
عاما، مطالبين بإلغـاء معاهـدة وادي        14اإلفراج الفوري عن الجندي المسرح الذي مضى على سجنه          
  .عربة لتثبت الحكومة جديتها في موضوع اإلصالح الشامل

ونوه متحدثون في المهرجان الذي نظمته اللجنة الشعبية للدفاع عن أحمد الدقامسة أنَّه يعيشُ في سـجنه                 
ـ               ريعة، ظروفا صحية سيئة، وأنه بحاجة للعالج في مركز قلب متخصص وإخضاعه لفحوصات طبية س

  ".رمز وطني وقومي وإنساني لكل أحرار العرب"مؤكدين أن الدقامسة 
الدقامـسة  "قال رئيس الشؤون النقابية والعالقات العامة في نقابة المهندسين خير الدين أبو الهيجـاء إن                و

الح الساسي  من أولويات بنود اإلص   "، معتبرا أن    "تربى على قيم سامية منها أن اليهود أعداء ومغتصبون        
  ".أن تتخذ الحكومة قرارا جريئا وجادا وسياديا باإلفراج الفوري عن البطل الدقامسة

  15/3/2011، الغد، عمان
  

   باألردن يحصل على اعفاءات لشركة زراعيةسرائيليإ:  أردنيةوثائق رسمية .55
زراعيـة  كشفت وثائق رسمية صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة عن عمـل شـركة              : لقمان اسكندر 

 الف دينار أردنـي بـرقم وطنـي للمنـشآة           50يملكها اسرائيلي يدعى روفائيل شالوم برأسمال مقداره        
ووفق الوثـائق فقـد      .م4/12/2007فيما نشرت الشركة في الجريدة الرسمية بتاريخ        ). 200030399(

 ، الزراعيـة   بهدف االستثمارات  7/6/2007سجلت الشركة التي تتحفظ العرب اليوم على اسمها بتاريخ          
وقـد   .موسى بيتان : فيما دخل بعد عام مع صاحب الشركة االسرائيلي شريك اسرائيلي آخر مناصفة هو            

 إعفاءات على موجودات ومعدات حصلت عليها مـن         - وفق وثيقة اخرى     -نالت الشركة لدى تأسيسها     
  .الخارج بماليين الدنانير

  15/3/2011، العرب اليوم، عمان
  

  من أجل الغاز مع لبنان لفتح جبهة بحرية " اسرائيل"تعداد تنبيه دولي إلى اس .56
ردة الى بيروت من عواصم القـرار والتـي تفيـد أن            اتتقاطع المعلومات الديبلوماسية الو    :خليل فليحان 

اسرائيل مستعدة لفتح جبهة عسكرية بحرية مع لبنان اذا صادفت اية عرقلة لبنانية لدى البـدء باسـتثمار                 
وأكدت ان هناك مؤشرات ميدانية تتكرر فـي  . من الغاز قرب الحدود االقليمية التابعة لهثروتها الطبيعية  
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كل اسبوع باختراق زوارقها العسكرية لنلك الحدود او إطالق نار ترهيبا في اتجاه سـفن صـيد سـمك                   
ية التـي    ما دام مصير الشكاوى اللبنان     1701وقالت انها مستعدة الرتكاب انتهاكات بحرية للقرار        . لبنانية

  . ترسل عبر االمين العام لالمم المتحدة هو قسم المحفوظات
ونصح سفراء دول كبرى معتمدون أن يكثفّ لبنان اتصاالته مع الدول ذات العضوية الدائمة لدى مجلس                

البحرية وضـع   " اليونيفيل"االمن من اجل ان يتخذ هذا االخير االجراءات الالزمة واعطاء االوامر لقوة             
النتهاكات االسرائيلية التي تتكرر ومن دون رادع وال وازع، الن ذلك يمنع اسرائيل من سرقة               حد لتلك ا  

كما ان الخـط    . كميات من مخزون الغاز الواقع ربما في مناطق مشتركة من المياه االقليمية بين البلدين             
 لحدود الدوليـة  المحدد دوليا هو على غرار خط االزرق الذي تعتبره االمم المتحدة خط انسحاب وليس ا              

  . بين البلدين
 15/3/2011، النهار، بيروت

  
   رفض زيارة الخرطوم والترابي في السجنالقرضاويالشيخ : إعالمي مصري .57

كشف اإلعالمي المصري إبراهيم الدراوي النقاب عن أن رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين             : القاهرة
لقدس الدولي الثـامن األخيـر الـذي احتـضنته          الشيخ يوسف القرضاوي رفض المشاركة في مؤتمر ا       

العاصمة السودانية الخرطوم على خلفية استمرار السلطات السودانية في اعتقال زعيم المؤتمر الـشعبي              
  .المعارض الدكتور حسن الترابي

أن الشيخ القرضاوي أبلغ الجهات المنظمة لمؤتمر       " قدس برس "وذكر الدراوي في تصريحات خاصة لـ       
الخرطوم أنه ال يستطيع أن يشارك في مؤتمر عن القدس في وقت يقبع فيه أحد المدافعين عن                 القدس في   

  .القدس داخل السجون السودانية، على حد تعبيره
وكان الناشط األردني المعروف ليث شبيالت قد دعا من داخل أروقة مؤتمر القدس الدولي الثامن الـذي                 

رئيس عمر البشير شخصيا إلـى إطـالق سـراح الـدكتور            الجاري ال ) مارس( آذار   9اختتم أعماله في    
  .الترابي

 14/3/2011، قدس برس
  

   االستيطاني يقتل عملية السالم ويمنع إقامة دولة فلسطينيةالتوسع: جامعه الدول العربية .58
استنكرت جامعه الدول العربية أمس إعالن إسرائيل عن بناء مستوطنات جديدة           :  رلى الهباهبة  -القاهرة  
  .دس وحذرت من تهويد المدينة ومنع قيام الدولة الفلسطينيةفي الق

: وقال األمين العام المساعد للجامعة لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة السفير محمـد صـبيح              
نحن نرى الصورة واضحة تمام الوضوح ولدينا رصد دقيق للموقف اإلسرائيلي من عملية السالم وهذا               «

مستوى سواء ما يتصل بقرارات القمم العربية أم اجتماعات وزراء الخارجية           الرصد كان على أكثر من      
  .»العرب أم اجتماعات لجنة مبادرة السالم العربية أم في قطاع فلسطين حيث الرصد اليومي

الحكومة اإلسرائيلية ال تريد السالم وبالتالي تضع عراقيل بكل األشكال واأللوان، وهـذه             «إن  : وأضاف
ائيلية الحالية وهي يمين اليمين العنصري الفاشي المتطرف اآلن تعتقد أن الوقت مناسب جداً              القيادة اإلسر 

لتهويد الضفة الغربية والقدس ومنع قيام دولة فلسطينية، وأصبحوا يتحدثون بمنتهى الوضوح، والشعارات             
المبادئ التي تعارف   ، وااللتفاف على كل     »والسالم مقابل التطبيع  ... السالم مقابل االقتصاد  «التي تطرح   

عليها العالم لعملية السالم، تكشف أنهم ال يريدون دولة فلسطينية من األساس وهناك مجموعة كبيرة فـي                
الحكومة اإلسرائيلية صرحت بذلك، ومن ثم بالنسبة لهم هناك فتاوى من حاخامات رجـال ديـن يهـود                  

تحريض الجـيش علـى العـصيان       بتحريم وقف االستيطان واالنسحاب من األراضي بل أكثر من ذلك           
  .»المدني والعصيان ضد تنفيذ القرارات
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بالتالي فإن الجامعة العربية لديها موقف واضح من هذا األمر من االستيطان ومن عدم وضع               «: وأضاف
  .»ضوابط لهذه الحكومة اإلسرائيلية لتكف عن جميع االنتهاكات لتخريب عملية السالم

  15/3/2011، الوطن، سوريا
  

   واألردن"إسرائيل"ـ تشغيل خط العريش حاليا وتتعهد باستئناف التصدير لتستبعد "ابضة للغازاتالق" .59
أحمـد   و  لبنى صالح الدين    عن مراسلتها  شمال سيناء  من   15/3/2011المصري اليوم، القاهرة،    نشرت  
خـط الغـاز    أعلنت عن بدء التشغيل التجريبى ل     ) إيجاس(الشركة القابضة للغازات الطبيعية     أن  : أبودراع

بالعريش فى محاولة للعودة الستئناف ضخ الغاز إلي كل من إسرائيل واألردن، مؤكدة أن الخط اليـزال                 
  .يخضع ألعمال اإلصالح للتأكد من سالمته قبل إعادة تشغيله مرة أخرى

وقال حسن المهدى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية فإنه جارى حالياً رفع ضغوط الغاز داخـل                
 أنابيب الغاز والوصلة الفرعية لألردن وإسرائيل للتأكد من سالمة الخط ليتم اليوم أو غـداً التـدفيع                  خط

  .التجريبى للغاز داخل الخط
) إى إم جـى   (الشريك اإلسرائيلى فى كونسورتيوم غاز شـرق المتوسـط          ) امبال أمريكان (كانت شركة   

ل استئناف إمدادات الغـاز مـن مـصر إلـى     المسؤولة عن توريد الغاز إلسرائيل، قد توقعت أمس األو  
  .المشترى اإلسرائيلى أمس االثنين

وقالت الشركة فى بيان لها، إنه سيجرى استئناف ضخ الغاز بعد االنتهاء من أعمال اإلصالح واختبارات                
 فبراير الماضى، وكان من المقرر استئناف الـصادرات         5سالمة الخط الذى تضرر فى انفجار وقع فى         

  . من مارس الحالى، لكنه تأجل عدة مراتفى الرابع
ـ              » المصرى اليوم «وفى السياق ذاته، أكد مسؤول فى شركة غاز شرق المتوسط، فى تصريح خاص لـ
  .أن وزارة البترول لم تبلغ الشركة حتى هذه اللحظة بموعد استئناف التصدير بشكل كامل

طار رغبتها فـى تحـسين صـورتها        األمريكية تأتى فى إ   » امبال«وقال المسؤول إن تصريحات شركة      
  .بنيويورك» ناسداك«باألسواق الدولية، حتى ال تتأثر أسهمها المطروحة ببورصة 

 مـصدر سـيادي   ، أن مصطفى سـنجر عن مراسلهارفح  من 15/3/2011الجريدة، الكويت،   وأضافت  
 المـصري   أمس ما نشر مؤخرا في الصحافة اإلسرائيلية بشأن استئناف ضخ الغاز الطبيعي           ى  مصري نف 

إلى إسرائيل، وأكد المصدر أن عمليات اإلصالح لم تنته بعد في محطة الضخ، نافيا صحة هذه األخبـار                  
 فبراير الماضي   5قد تعرض لتفجير هائل في      ) جنوب العريش (وكان مجمع خطوط الغاز الطبيعي      . تماما

وعلمـت  . طقة عسقالن أدى إلى وقف ضخ الغاز في الخط العربي والخط اإلسرائيلي الذي يصل إلى من             
أن الجهات األمنية لم تتوصل حتى اآلن إلى العناصر التي استهدفت مجمع الخطوط جنـوب               » الجريدة«

  .العريش نظرا للظروف التي كانت تعم مصر أثناء الهجوم
  

  إلى التظاهرعبر رسائل الهواتف   السوريين تدعو"إسرائيل" : السوريةالتصاالتا .60
 العامة لالتصاالت أنها تلقت عدداً كبيراً من الشكاوي من مواطنين تلقوا            أعلن مصدر مطلع في المؤسسة    

االضطرابات واإلخالل بـأمن الـوطن بـدعوى        «رسائل نصية وصلت إلى هواتفهم الخلوية تدعو إلى         
  .»االحتجاج والتظاهر
ـ   ـ            : »الوطن«وقال المصدر ل اون إنه إثر تلقي هذه الشكاوي قامت المؤسسة عبر فريق فني مختص بالتع

مع كبار مهندسي شركتي الخلوي العاملتين في سورية بتحليل لمصدر الخرق الذي مكن مرسـلي هـذه                 
الرسائل من تنفيذ عملهم المنتهك لخصوصية المشتركين في شركات الهواتف الخلويـة والـذي سـبب                

  .إزعاجاً كبيراً للمواطنين
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ثالث تبين أن مصدر الخرق ومـصدر       وحسب المصدر فإنه وبعد الفحص الدقيق من قبل الفرق الفنية ال          
الرسائل الداعية إلى التظاهر في اليوم الثالثاء هو األراضي الفلسطينية المحتلة وبالتحديد محطـة تابعـة                
لألمن العسكري في تل هاشوميم، شمال تل أبيب حيث يتمركز مجمع الـصناعات المعلوماتيـة التابعـة                 

  .للجيش اإلسرائيلي
إلى أن نظام الخلوي المعمول به في سورية هو باألصل نظام عالمي يرتبط             إنه نظراً   : وأضاف المصدر 

بمشغالت دولية منصوبة على عدد من األقمار الصناعية التابعة لشركات دولية عدة، فإنه ال يمكن للعدو                
اإلسرائيلي أن يخترق منظومة االتصاالت السورية لوال تسهيالت قدمت إليه من واحدة على األقل مـن                

  .ت المشغلة لألقمار الصناعية تلكالشركا
إن هذه الوقائع المثبتة سيصار إلى استخدامها قانونياً عبر تقديم شكوى إلـى االتحـاد الـدولي                : وأضاف

  .لالتصاالت ضد إسرائيل وضد من سهل لها اختراقاتها
ة الفـتن   وبحسب المصدر فإن هذه الواقعة المثبتة فنياً وتقنياً تبين أن مـا يقـال أنهـا دعـوات إلثـار                   

واالضطرابات في سورية تحت عنوان تظاهرات إنما يقوم بها إسرائيليون أو متعاونون معهم وعمـالء               
  .لديهم في إطار الحرب النفسية التي يشنها اإلسرائيليون على سورية

يذكر أن الخرق اإلسرائيلي لمنظومة االتصاالت السورية بدأ منذ زمن بعيد إذ اعتـاد الـسوريين تلقـي                  
ت من رقم مجهول يتحدث عن جائزة مالية لكل من يدلي بمعلومات عن الطيار اإلسرائيلي المفقود                اتصاال

في لبنان رون أراد، وقدم حينها العديد من السوريين الشكاوي لمؤسسة االتصاالت إال أن الجواب كـان                 
  .استحالة عزل منظومة االتصاالت السورية عن المنظومة الدولية

  15/3/2011، الوطن، سوريا
  

  وفرنسا تنصح رعاياها بعدم التوجه إلى المنطقة..  بالضفةمستوطنيناليونان تدين مقتل  .61
توترات قوية بين مستوطنين اسرائيليين وسـكان       « توقعت وزارة الخارجية الفرنسية      : أ ف ب   -رام اهللا   

يـارة هـذه    بعد مقتل المستوطنين، ونصحت رعاياها بعدم ز      » فلسطينيين، وأيضاً مع الجيش االسرائيلي    
بإلغاء كل الزيارات الى قطاع غزة، إذ إن خطـر خطـف            «كما جددت نصيحتها الى رعاياها      . المنطقة

ونددت اليونان بقتل المستوطنين، وقال المتحدث باسم الخارجية اليونانية          .»رعايا اجانب ال يزال مرتفعاً    
همجي ال يتصوره العقل، ويجب     اغتيال اطفال اثناء نومهم عمل      «غريغوريس ديالفيكوراس في بيان، إن      

  .»جلب القتلة على الفور امام القضاء
  15/3/2011، الحياة، لندن

  
  الهند أكبر مستورد في العالمو ...في خمس سنوات% 24 بنسبة العالميةع مبيعات األسلحة اارتف .62

صدرت قائمة أعلن المعهد الدولي ألبحاث السالم، ومقره السويد أمس، أن الهند ت: ).أ.ب.د( –ستوكهولم 
مستوردي األسلحة في العالم، وأن الواليات المتحدة وروسيا باعتا نصف إجمالي مبيعات األسلحة في 

وقال المعهد، إن حجم مبيعات األسلحة العالمية ارتفع . 2010 و2006العالم، وذلك في الفترة بين عامي 
وفقا للبيانات التي ": ضافوأ. 2005 و2001 في خمس سنوات مقارنة بالفترة بين عامي %24بنسبة 

  ."قام بها المعهد، فإن أكبر ثالثة مستوردين هم كوريا الجنوبية وأستراليا ودولة اإلمارات العربية المتحدة
  1/2/2011الجريدة، الكويت، 
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  هل ينجح الشباب في إنهاء االنقسام؟: التغييرورياحالسلطة الفلسطينية  .63
  أحمد يوسف. د

  :تقديم
فالوطن بترابـه   .. ، تتوسع الجراح وتتعمق الخالفات، ويفتقد شعبنا حكمة الرجل الرشيد         مع كل يومٍ يمر   

 –المبارك ما زال يئن ويتوجع، ومخالب الغدر الصهيوني تنهش أغلى مقدساته، ونحـن الفلـسطينيون                
  ل؟وهل إلى خروج من سبي!! إلى متى؟:   نتخبط في عثراتنا، والعاقل فينا يتساءل بعين دامعة-وأسفاه 

إن الشرق من حولنا كله ينحو باتجاه اإلصالح والديمقراطية والتغيير، فهل تأخـذنا أقـدامنا وحناجرنـا                 
وصحوة ضمائرنا إلى حيث ينتظرنا الجميع؟ الشعوب اليوم تطالب بإسقاط الخطأ، سواء أكان هذا الخطأ               

مطالبـات فـي كـل مكـان،        المهم أن هناك اليوم نداءات و     .. مجسداً في النظام أو في األوضاع القائمة      
والجماهير باعتبار أنها تمثل الشرعية الثورية فهي صاحبة الحق في ممارسة الضغط إلنجاز المطالـب               

  .وتصويب األخطاء
 حركة النزول إلى الشارع     - بمسئولية عالية    –لقد تصدرت كوادر حماس وبعض فصائل العمل الوطني         

 والحصار واالحتالل، وداعية لحماية الحقوق والحفاظ علـى         خالل األيام الماضية، مطالبة بإنهاء االنقسام     
 يقطع ألسنة كل ما يحاول التحريض واإلدعاء بأن األجهزة األمنية في غـزة              - بال شك    –الثوابت، وهذا   

  .تتصدى لكل مظاهر االحتجاج والتظاهر وتمنعها بالقوة
صقة لهما ستشهد في الخامس     إن ساحات الجندي المجهول والمجلس التشريعي وفضاءات الشوارع المال        

مارس أوسع حشود طالبية تنادي بإنهاء االنقسام، في مسيرات هي أشـبه بـالعرس الـوطني،                /من آذار 
  .تعكس روح التآخي وحركة الوعي لهذا الشعب الفلسطيني العظيم

 –قيقـة   أخيراً، وجد هذا الشعب وسيلة للتعبير بطريقة حضارية لتحقيق المصالحة وإنهاء االنقسام، والح            
  . أنه عندما تُستنفذ كل البدائل، تأتي حكمة التصرف–كما علمنا التاريخ 

إن هؤالء الشباب قد عقدوا العزم أن ينتصر الوطن، ولذلك فال خيار أمام الساسة وصـنّاع القـرار إال                   
  .الجلوس على طاولة الحوار والعمل إلنهاء االنقسام

  : محاولة مشكورة لتبديد الشكوك
 اإلشارات القادمة من تونس ومصر، فبـدأ       - بذكاء   -قيادة السياسية في رام اهللا أول من التقط         قد تكون ال  

يهيئ نفسه لالنحناء أمام ما يمكن أن تأتي به رياح التغيير من صدمات بهدف امتصاصها، فعمـد إلـى                   
  -ألحـوال    بأي حاٍل مـن ا     –تقديم مبادرات تخرجه من دائرة المراوحة في المكان الذي لم يعد الشعب             

  .يقبل بها أو يرغب في السكوت عنها
 يطيـق   - فعـالً    -ال شك بأن االنقسام قد أوجع الجميع، والشعب في الضفة الغربية وقطاع غزة لم يعد                

رؤية مشهد االحتالل يتوسع بشكل يومي على انقاض الجسد الفلسطيني المتهالك سياسياً، والـذي يـشهد                
  .ي والدوليتراجعات واسعة على المستوى المحل

ووثائق المفاوضات التي نشرتها    )  ويكي ليكس  - WikiLeaks(في الحقيقة، أن الكثير مما كشفته وثائق        
، قد أحرجت السلطة الفلسطينية كثيراً، وهزت مكانة كل من شارك           "كشف المستور "الجزيرة تحت عنوان    

  .في تلك المفاوضات مع اإلسرائيليين
ضائية لتلك الفضائح؛ التفريط بالمقدسات، والتسليم بواقع المستوطنات        وفي خضم تناول شبكة الجزيرة الف     

بالضفة الغربية، والتنسيق األمني مع اإلسرائيليين، جاءت أحداث تونس وسقوط نظام بن علي، ثم خروج               
هذه األجواء المتقلبة حملت رياحاً عاتية،      .. ماليين المصريين للشارع مطالبين بإنهاء نظام الرئيس مبارك       

  .علت أركان النظام العربي برمته تهتز وتترنح، وتبحث لها عن مخارج آمنة تمنعها من السقوطج
لقد أظهرت الساحة الفلسطينية بدورها تفهماً لواقع المتغيرات السياسية، وشرعت على عجل فـي اتخـاذ               

مـة فـي    خطوات ال تغيب أبعادها عن عين المراقب في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أعلنت الحكو              
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عـن انتخابـات رئاسـية      ) أبو مـازن  (رام اهللا دعوتها إلجراء انتخابات محلية، ثم جاء إعالن الرئيس           
نبيل شعت والتي حملـت نبـرة تـصالحية بقبـول كـل             . وتشريعية في سبتمبر القادم، ثم تصريحات د      

  .مالحظات حماس، واالستعداد لتشكيل حكومة وحدة وطنية
 مقترحات جريئة للدكتور سالم فياض بالدعوة إلى تـشكيل حكومـة            -  أيضاً –تزامن مع هذه المواقف     

فلسطينية تنهي االنقسام، عبر طرح مجموعة من األفكار العملية تمحورت حول التفـاهم علـى شـكل                 
األوضاع األمنية التي يمكن التوافق عليها، بحيث يتم تخطي المخـاوف المـشروعة لحركـة حمـاس                 

  .وجود كوادرها األمنية واإلدارية داخل مؤسسات السلطة الفلسطينيةوتوجساتها والمتعلقة بمستقبل 
 في تفهم حساسية الواقع األمني لدى حماس، فأوجد معادلة يتم من خاللهـا              - حقيقة   –فياض  . لقد نجح د  

استمرار األوضاع والترتيبات األمنية على ما هي عليه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، مع إيجاد                 
نسيق بينهما حتى موعد االنتخابات القادمة، والتي يمكن إجراؤها بعد سنة أو أكثر، بحيث تُعطي               آليات للت 

الفرصة خاللها لكل األطراف أن تستعيد توازنها وشعبيتها في كافة مناطق السلطة الفلسطينية، وبالتـالي               
  .الذهاب لالنتخابات في ظروف صحية تكفل لها عوامل النزاهة والنجاح

ن، هل ما قامت به السلطة الفلسطينية والدكتور فياض كاف إلقناع حركة حماس بالتعاطي مع               السؤال اآل 
نعم؛ من حيث استكمال ما جاء في ورقة إنهاء االنقسام المصرية، ولكن            .. ما قدمته من طروحات سياسية    

 - بشكل واضح وصـريح      –هناك ضمانات أخرى مطلوب اإلشارة إليها في تصريحات المسئولين تؤكد           
بأن النظام السياسي الفلسطيني سوف يأخذ بمبدأ الشراكة السياسية، واعتماد آليات التمثيل النسبي لضمان              

 على شكل الحكومة القادمـة      - كذلك   -وجود الكل الوطني ممثالً في المجلس التشريعي، وتوافق الجميع          
  .والصيغة السياسية التي ستخرج بها؛ حكومة وحدة وطنية أو ائتالف وطني

وأوالً وقبل كل شيء ينبغي إعادة النظر فيما هو قائم من تنسيق أمني يشكل خطـورة علـى مـشروعنا                   
  .الوطني، وعلى نسيج عالقاتنا النضالية والمجتمعية

إن هذا التوجه نحو آلية عمل يكون التوافق عنواناً رئيسياً لها، سيسهل قبول الجميع بـالعودة الـسريعة                  
التي يحملها كل طـرف     " المكر السيئ "خاوف اإلقصاء والتهميش، ووسوسة     لالنتخابات دون أن تطارده م    

  .للطرف اآلخر
 هو الفوز بها، ثم االسـتحواذ علـى   2006لقد قيل إن ما أرادته حماس عند دخولها االنتخابات في يناير       

لـى   ع - منذ البداية    -الحقيقة أن هذه اتهامات باطلة، وأن حماس حرصت         ..!! السلطة وتهميش اآلخرين  
الشراكة السياسية، ولكن اآلخرين في فصائل العمل الوطني رفضوا أن يكونـوا شـركاء حمـاس فـي                  

  . لم تكن مقنعة  حتى اللحظة– في ظني –الحكومة، تحت ذرائع مختلفة وألسباب 
نعم، قد يكون العرض الذي قدمته حماس لحركة فتح وباقي الفصائل ليس مغرياً، وقـد تكـون طريقـة                   

 كما  – جانبها التوفيق والصواب، حيث إن خالفات فتح وحماس          – آنذاك   –كيل الحكومة   الحوار على تش  
 كانت متجذرة، وتطوقها حالة من العداء والكراهية والتحريض بين كوادر           -هي الحال بين كل الفصائل      
  دون االلتقاء تحت أي سـقف أو       – لألسف   –، وقد حالت هذه األجواء      1996وقيادات الفصيلين منذ عام     
  .عنوان للشراكة السياسية

لقد نجحنا في الحكومة الحادية عشرة بتخطي عقدة البرنامج السياسي، وشكلنا حكومـة وحـدة وطنيـة،                 
 لم تلبث أن انهارت بعد أن رفض الغرب التعاطي معها، وأخذ السالح طريقة لحـسم                - لألسف   –ولكنها  

  .ئرة في النفوس إلى يومنا هذا ما تزال جروحها غا2007الخالف عبر أحداث دامية في يونيه 
  حكومة بقفطان جديد: حماس

أجرت حماس تغييراً وزارياً أقل ما يقال فيه إنه ال يحمل مالمح جديدة، مجرد تدوير لـبعض الوجـوه                   
المعروفة، وتأكيد حضور لشخصيات ال تبتعد كثيراً عن نفس المحيط، ولكن يمكن استيعاب هذا التحرك                

ن أحداث إقليمية تريد حماس من وراء هذا التغيير الـشكلي أيـضاً إرسـال               الذكي في سياق ما يجري م     
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 تعي متغيرات األوضاع السياسية اإلستراتيجية بالمنطقة، وتـتفهم متطلبـات           - كذلك   -رسالة بأنها هي    
  .رياح التغيير

و القادمة  ال شك أن المتابع لردود الفعل داخل الشارع الفلسطيني على تشكيلة الحكومة الجديدة في غزة أ               
 –في رام اهللا سيسمع الكثير من التعليقات السلبية من ناحية توقيتات اإلعالن عنهما، حيث إنه ليس هناك                  

فالناس تعيش حالة من االنتظـار والترقـب        ..  أي جديد يستدعي حدوث مثل هذه التغييرات       -في الواقع   
  . ومأسسة بنيانهلرؤية حكومة وحدة وطنية تحمل بشائر إنهاء االنقسام وليس تأكيده

إن هذه التحركات على الساحة الفلسطينية لتشكيل حكومات في الضفة الغربية وقطاع غزة، ليست مقنعة               
 بل تمثل إشكالية للشارع ولجيل الشباب، والذي يبدو أنه مصمم على التعبير بطريقتـه               – حتى اللحظة    –

  "..!!حكومتان لشعب بال وطن: "لقائم مارس القادم عن رفضه للواقع السياسي بشكله السريالي ا15في 
 أن يضع سهمه في كنانة من يحمي مستقبل هذا الوطن، ويكون            - اليوم   –إن المطلوب من كل فلسطيني      

إن معركتنا هي مع المحتـل الغاصـب، وأي   .. صوتاً يجمع وال يفرق، يبني وال يهدم، يقاوم وال يستسلم   
قاوم ستؤدي إلى خسارة فادحة لنا جميعـاً، أمـا أمـل            انحراف في اتجاهات مسارنا السياسي وفعلنا الم      

األجيال في دولة فلسطينية حرة ومستقلة، فسيبقى معلقاً في حبل التمنيات واألوهام وما تحمله األيام مـن                 
  .كوابيس وأضغاث أحالم

  :وبورك في الشباب الطامحينا
شر من مارس القادم، وتكون مدخالً      لقد أسعدتني نداءات الشباب لهبة شعبية تنهي االنقسام في الخامس ع          

  .للمصالحة؛ ليس على المستوى السياسي فقط بل أيضاً على المستوى المجتمعي
لقد شاهدنا في ثورة شباب مصر كيف غابت األيديولوجيات في ميدان التحرير، وارتفـع الهـالل مـع                  

  ".إسقاط النظامالشعب يريد "الصليب، واصطف الغني إلى جانب الفقير، وهتف الصغير والكبير 
 بين الجموع، فأعادت لمصر وشعبها العزة والمكانة والمجـد، ولألمـة            - بال شك    –روح جديدة انبعثت    

  .العربية الهيبة واالحترام والقدرة على صناعة الغد
في الواقع، أننا سنفرح في األيام واألسابيع القادمة بعودة الوئام االجتماعي للساحة الفلسطينية في مـشهد                

القائمة بينهما، لتـسود أجـواء      " نزغ الشيطان "ن فيه الحمساوي أخاه الفتحاوي، وينهي بذلك حالة         يحتض
التسامح والتغافر، وتجد الدموع طريقها لتروي وجنات المحبة واإلخاء العطشى، وتعيـد بنـاء وتـرميم                

ـ "أواصر الثقة التي جرحتها عوادي الخالفات السياسية والعقلية القاصرة لمنطـق             اً علـى بكـم     وأحيان
  "..!!أخينا

إن هناك خيبة أمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، لعدم وجود تمثيل أوسع فـي تـشكيالت الحكومـة،                   
واالقتصار فقط على كوادر وقيادات مؤدلجة، لن تستطع إقناع الشارع بأي حاٍل أنها تمثل طوق النجـاة                 

  .للحالة الكارثية التي عليها الوطن
  هاء االنقسامالشعب يريد إن.. ختاماً

 ستكون قوية ومدوية، ألنها تخرج من       - ال شك    -إن الشارع سيقول كلمته في األيام القادمة، وهي كلمة          
من شعبنا، وإذا لم تُشنّف لها آذان المسئولين وخاصـة          % 60حناجر شابة وقيادات مستقبلية واعدة، تمثل       

التحرك كل طرف باتجاه الطـرف اآلخـر   من إخواننا في حركة فتح بالضفة الغربية، ويبدأ الطرفان في        
لاللتقاء في منتصف الطريق، فإن غضب الشارع سيتهدد الجميع، وسيخرج جيٌل من صميم واقعنا المرير               
قوي البأسِ جبار عنيد، يمسك بيده الخطام، ويمتلك الزمام لطرح مبادراته ويفـرض بطريقتـه التغييـر                 

  .المطلوب على الجميع
ر والحكومات على التنبؤ قد تطورت كثيراً، ولكن تبقـى للمفاجـآت حظوظهـا              صحيح أن قدرات البش   

  .وإمكانياتها لصناعة التغيير، والشواهد التي تدلل على ذلك في عالمنا المعاصر كثير
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أتمنى أن يدرس من بيدهم مقاليد األمور علم استشراف المستقبل، والوعي بكيفية رسم سيناريوهات لمـا                
ث، وأخذ الحيطة والحذر وترتيب أساليب المواجهة والرد، بـدل االعتمـاد علـى              يمكن أن يقع من أحدا    

  ..!!منطق الفراسة وسياسة دعوها فإنها مأمورة
إن هذه األرض المباركة كانت عبر التاريخ تلفظ حكم كل من أساء إليها أو مارس الظلم بحـق أهلهـا،                    

  .لتغيير قادم، ولصالح قضيتنا وشعبناونحن إذا أحسنّا قراءة كل ما هو وارد إلينا، سندرك أن ا
 وقد سدت فـي  - تنؤ بها العصبة -إننا حالنا اليوم أشبه بوضعية األعمى الذي يحمل سلسلة من المفاتيح    

وجهه الدروب، وُأغلقت األبواب، فأنى له أن يعرف مفتاح الخالص؟ اليوم هؤالء الشباب من أبناء هـذا                 
 األعمى إلى ثقب الباب، للخروج من األزمة التي حيـرت           -ذن اهللا    بإ –الوطن الغالي هم من سيقودون      

  .العقول وعطلت األلباب
  14/3/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  نحو قيادة موحدة للفلسطينيين في الداخل والخارج .64

  ياسر الزعاترة
ن الصراع ومهوى   لعلنا بهذا المقال نبتعد قليال عن بؤرة االهتمام الشعبي العربي، لكن فلسطين تبقى عنوا             

أفئدة أبناء األمة، كما أن فكرة هذا المقال تبدو أكثر قابلية للتنفيذ في ضوء التطورات العربية المتواليـة                  
  .من تونس إلى مصر إلى ليبيا واليمن وما سيتبعها

في سياق محاوالتها الرامية إلى استيعاب الزلزال المصري وتداعياته على الوضع الفلسطيني، لم يتوقف              
من أجل لملمة الوضـع     ) بنفس الرئيس بالطبع  (ئيس السلطة الوطنية محمود عباس عند تغيير الحكومة         ر

الداخلي الفتحاوي الذي طالما شكا من تهميشه من قبل سالم فياض، وال عند الدعوة إلى انتخابات رئاسية                 
يريده وال يفكـر    ) عافي الضفة والقطاع طب   (وتشريعية مبكرة من أجل إثبات شرعيته وإيمانه بأن الشعب          

في تفجير انتفاضة في وجهه، بل أضاف إلى ذلك أيضا الدعوة إلى انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني                
مـع  ) أعني عبـاس (الذي تطاول عليه العمر، وهو بالطبع البرلمان الخاص بمنظمة التحرير التي ورثها  

  ).السلطة وحركة فتح(عناصر تركة ياسر عرفات األخرى 
ب بالطبع فصل هذه الملفات عن تداعيات نشر الوثائق الخاصة بالتفاوض، بـدليل اسـتقالة أو                من الصع 

إقالة رئيس دائرة المفاوضات الذي اعترف بمسؤوليته عن تسرب الوثائق، فـي أول اعتـراف صـريح           
وواضح بصحتها بعد أسابيع من المراوحة بين اإلثبات واإلنكار، وبين القول إنها تعرضت لتحريف مـن                

  .قبل الجزيرة
نقول ذلك ألن نشر الوثائق كان فضيحة من العيار الثقيل رغم أنها لم تضف جديـدا بالنـسبة للمعنيـين                    

لما ورد فيهـا    ) بعضه ال يزال  (بالملف الفلسطيني، والسبب أن جمهور حركة فتح كان يعيش حالة إنكار            
لـيس  (وابت الفلسطينية المعروفة    من حقائق، مصرا على ترديد ما يقوله زعماؤه من أنهم يتمسكون بالث           

  ).من أرض فلسطين التاريخية% 78من بينها بالطبع 
 إلى ثقة شعبية    -على ما يبدو  -ومع أن عباس نفسه عاد واعترف بعدم إمكانية إجراء االنتخابات، مستندا            

يعتقد أنه حصل عليها إثر إصراره على عرض مشروع إدانة االستيطان على مجلس األمن رغم ضغوط                
  .ضد المشروع المتبنى عربيا" الفيتو"اشنطن التي اضطرت إلى استخدام و

رغم ذلك فإنه ال أحد من المراقبين المنصفين قرأ في الخطوات المشار إليها أي تعديل يذكر في المـسار                   
السياسي الذي تختطه السلطة، بما في ذلك دعواتها الجديدة للمـصالحة، وصـوال إلـى التلـويح بأخـذ                  

  .ة حماس على الورقة المصرية في االعتبارمالحظات حرك



  

  

 
 

  

            37 ص                                     2085:         العدد       15/3/2011 الثالثاء :التاريخ

واألسباب واضحة كل الوضوح، في مقدمتها أن هؤالء الذين يعيشون على المعونات الخارجية التـي ال                
التي يمنحها لهم، هؤالء ليس لديهم سوى مسار        " بي.آي.في"تتدفق إال بإذن االحتالل، ويتحركون ببطاقات       

  .ى رفض تقديم كامل التنازالت التي يريدها اإلسرائيليونسياسي واحد، حتى لو تضمن القدرة عل
إن أي مصالحة يتحدثون عنها، وأي مسار سياسي يمضون فيه، لن يغادر مربع الوفاء لشروط الـسلطة                 
والبرنامج الذي أنشئت من أجله، والمطلوب تبعا لذلك هو جر حماس إلى ذات المربـع عبـر صـيغة                   

  .2006ي حال إلى نتيجة كتلك التي أفضت إليها انتخابات انتخابات ليس مسموحا أن تفضي بأ
وبعد ذلك تتواصل اللعبة القائمة حاليا ممثلة في برنامج التنسيق األمني الذي يشرف عليه الجنرال مايكل                

، والذي ينقل صالحيات األمن إلى السلطة في المدن الفلسطينية تباعا، وصوال            )خليفة كيث دايتون  (مولر  
ار األمني التي ستسمى مؤقتة لن تلبث أن تتحول إلى دائمة ذات نزاع حدودي مع جارتها،                إلى دولة الجد  

ربما مع بعض التعديالت الطفيفة، وإذا أبدع القوم وتوصلوا إلى اتفاق فيمكن عرضه على النـاس فـي                  
  .قالضفة والقطاع من خالل استفتاء، اهللا وحده يعلم كيف سيجرى من أجل ضمان نتيجته لصالح االتفا

. يحدث ذلك رغم دخول قادة السلطة في ورطة كبيرة بعد الذي جرى في مصر، لكنهم قـوم ال ييأسـون      
ولعلهم يحاولون تجنب األسوأ عبر مناوراتهم تلك، وهم عموما يدركون أن انتخابات رئاسية وتـشريعية               

ي فهـي حكايـة     في ظل االنقسام، أما انتخابات المجلس الوطن      ) بفرض أن تكون ممكنة   (لن تكون مقنعة    
  .أخرى

، لكـن   2005نتذكر أن هذا الملف كان جزءا من التوافق الذي تم بين الفصائل فيما عرف باتفاق القاهرة                 
ما لبثوا أن ألقوا به في سلة المهمالت، ولوال التطورات المصرية لما تذكروه على هـذا             " جماعة رام اهللا  "

األخرى لعدم اإلمكانية التي لم يكونوا يجهلونها عندما        النحو العابر، وهو نسخ اآلن بعد تجاوز االنتخابات         
  .أعلنوا نيتهم إجراءها

واألصل بالطبع أن تأتي انتخابات المجلس الوطني في سياق إعادة تشكيل منظمة التحرير لتمثـل سـائر                 
نيين على إجراء االنتخابات بين الفلـسطي     ) اتفاق القاهرة (الفلسطينيين في الداخل والخارج، وينص االتفاق       

حيثما تيسر ذلك، وتعيين األعضاء بالتوافق بين الفصائل من خالل آليات معينة في حال تعـذر إجـراء                  
  .االنتخابات في بعض الدول

والحق أن قضية انتخابات المجلس الوطني ينبغي أن تكون شأنا خاصا ال صلة له بأي ملف آخر، ذلك أن                   
 المتمثل في وجود قيادة موحدة تمـثلهم حـق التمثيـل            التحدي األهم الذي يواجهه الفلسطينيون اليوم هو      

وتنطق باسمهم في سائر المحافل، واألهم تحدد مسارهم السياسي، ال سيما بعدما ثبت أن السلطة ال تمثل                 
  .الفلسطينيين، وهي حتى ال تمثل فلسطينيي الداخل

 انتخاباتهـا التـشريعية     وقد تأكد لجميع المنصفين أنها سلطة صممت لخدمة االحتالل، وأنه ما لم تـؤد             
والرئاسية إلى فوز الطرف الوفي اللتزاماتها في حماية أمن االحتالل ورفض المقاومة والقبول بتسويات              
مشوهة أو المكوث في حالة مراوحة تخدم المحتلين، ما لم يحدث ذلك فسيجري االنقالب على أي نتيجـة    

  .أخرى كما حصل بعد فوز حماس
 يمكن أن تدار بالتوافق على نحو يجعلها سلطة إدارية ال تصطدم بالمقاومة إذا              السلطة في الضفة والقطاع   

أمكن ذلك، أو تحل بناء على توافق عام، وعموما يمكن تأجيل أمر التعامل معها إلى ما بعد حسم نتيجـة                    
ـ                ده القيادة الفلسطينية في الداخل والخارج، بمعنى أن تكون االنتخابات في الداخل للمجلس الـوطني وح

يمكن اعتبار الفائزين هم أعضاء المجلس التشريعي في حال اإلبقاء على الـسلطة ومـنحهم انتخـاب                 (
  ).الرئيس

وهنا يمكن لحماس أن تقبل بإجراء تلك االنتخابات في ظل عدم الحاجة للمصالحة قبلهـا، اللهـم إال إذا                   
مسار آخر للشعب الفلسطيني يـؤدي      يأسهم من برنامج التفاوض، وإمكانية قبولهم ب      " جماعة رام اهللا  "أعلن  

  .إلى مصالحة شاملة
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اليوم، وبعد التطورات األخيرة في مصر، وتبعا لها عموم العالم العربي، ينبغي أن نعود إلى قضية القيادة                 
الموحدة للشعب الفلسطيني بصرف النظر عن وضع السلطة التي يمكن التفكير الحقا في إعادة النظر في                

 هو انتخاب قيادة فلسطينية تمثل الداخل والخارج وتقرر مسار الشعب الفلـسطيني  طبيعة دورها، والهدف 
  .بشكل عام وليس في الضفة والقطاع فقط

وفي ظني أن باإلمكان الضغط على كثير من الدول التي تؤوي الالجئين الفلسطينيين بحيث تقبل بإجراء                
ه في الحرص على حق العـودة ورفـض         انتخابات في أوساطهم، ال سيما أن أكثرها معني بإثبات جديت         

التوطين، مع أن سلطة رام اهللا هي التي ينبغي عليها أن تثبت ذلك بعدما كشفت وثائق التفاوض تضحيتها                  
الكاملة بملف الالجئين عبر تسولها إعادة مائة ألف منهم، بينما لم يوافق أولمرت إال على خمـسة آالف،                  

 الشخصي، مضيفة بكل غطرسـة وعنجهيـة أن عـدد مـن             قبل أن تخبرهم تسيبي ليفني أن ذلك رأيه       
  .سيعودون من الالجئين هو صفر

الملف الفلسطيني اليوم دخل منعطفا جديدا ال يمكن معه استخدام ذات البضاعة القديمة، وإذا لم يفهم القوم                 
، ذلك، فسيكونون هم أيضا جزءا من تلك البضاعة التي ال بد من تغييرها إلطـالق المرحلـة الجديـدة                  

  .وعنوانُها المقاومة ورفض المفاوضات العبثية ذات النتائج المعروفة
  14/3/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
   والمقاومةوالحكومةالحركة : حماس .65

  طالل عوكل
يبدو أن الظروف والمتغيرات التي مرت بها الحركة الوطنية الفلسطينية بكل تالوينها لم تـوفر لحركـة                 

 لتقديم نفسها أمام اآلخرين، بما هي عليه فعال، وبما تنطـوي عليـه منظومتهـا                حماس الفرصة الكافية،  
الفكرية والسياسية من مرونة واسعة وقدرة على التكيف، وبراغماتية تفوق كثيـرا أحزابـا وحركـات                 

  .علمانية عريقة
يدة لقد تعرضت حركة حماس إلى حملة واسعة دولية وعربية وفلسطينية من الضغوط المتواصلة والـشد              

التي ساهمت في فرض الحصار والعزلة عليها، وأسبغت عليها صفة المنظمة اإلرهابية، والمنظمة التـي               
  .ال تجيد المناورة والتعامل بمرونة مع حقائق األمر الواقع ومستجدات العمل السياسي

ا حركة حماس ساهمت بدورها، ومن خالل الممارسة، في رسم الصورة التي تموضعت فيها وبدت كأنه              
، أو  »اإلمـارة اإلسـالمية   «حركة الثورة المستمرة، األصولية في فكرها، الباحثة عن مواطئ قدم إلقامة            

القلعة األولى لحركة النهضة اإلسالمية في الوطن العربي، وأنهـا ال تجيـد إال المقاومـة، والمقاومـة                  
  .بمفهومها العنفي

فلسطينية بموجـب اتفاقيـات أوسـلو، التـي         ففي أواسط تسعينيات القرن الماضي، وبعد قيام السلطة ال        
تعارضها حركة حماس، آثرت الحركة التعبير عن رفضها الفعلي لالتفاقيات، من خالل سلسلة عمليـات               
استشهادية داخل إسرائيل، وكان ذلك أقوى تعبير عن منطقها السياسي المزدوج إزاء رغبتها في إفـشال                

ات، لتحقيق الحرية واالستقالل للشعب الفلسطيني، وإزاء       ومن ثم إسقاط القوى التي حملت خيار المفاوض       
، كانت حركة حماس المساهمة     28/9/2000وخالل انتفاضة األقصى التي اندلعت في       . مقاومة االحتالل 

األكبر، وصاحبة العمليات األشد خطورة، والتي اتخذت طابعا استشهاديا داخل األراضي المحتلة منذ عام              
1948.  

  »ا يستحق الحياةعلى هذه األرض م«
لم ينتبه كثيرون، ولم تنجح حركة حماس في توضيح أبعاد إستراتيجيتها العسكرية، التي تقوم على تركيز                

في القيام بعمليات عسكرية ضـد      » التورط«جهدها العسكري داخل فلسطين وحدها، وحرصها على عدم         
سـرائيلية خـارج األراضـي      مصالح الدول المنحازة إلسرائيل، أو حتى ضد المصالح والمؤسسات اإل         
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الفلسطينية المحتلة، األمر الذي يحدث فرقا واضحا بين مفهومها للعمل العسكري ومفهوم فصائل منظمة              
  .التحرير الفلسطينية

ولم تسجل حركة حماس على نفسها أنها مهتمة بمالحقة العدو في كل مكان أو أنهـا تـستهدف القيـام                    
وال حتى من باب االنتقام والثـأر أو ردة الفعـل علـى جـرائم          بعمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية      

ارتكبتها إسرائيل حتى بحق رموزها وبعض قياداتها في الخارج، كما حصل مثال مـع رئـيس مكتبهـا                  
  .في دبي» الموساد«السياسي خالد مشعل، والشهيد محمود المبحوح الذي اغتاله 

  : المبادئ التاليةتقوم رؤية حركة حماس وتبنيها خيار المقاومة، على
أن أراضي فلسطين هي وقف إسالمي إلى يوم الدين، وأن من المحظور التنازل عنها أو التفـريط                 : أوال
  .بها
المشكلة األساسية هي مع الحركة الصهيونية، التي تآمرت مع القوى االستعمارية، وجلبت اليهـود              : ثانيا

 اليهود الفلسطينيين أصال، كما هـو الحـال لـدى           إلى فلسطين، وبالتالي فإنها ترى إمكانية التعايش مع       
  .المسلمين، باعتبار أن فلسطين هي أرض األنبياء والرسل

ترى الحركة أن سنوات الصراع الطويل مع هذا الكيان الغاصـب أكـدت أن األرض الفلـسطينية               : ثالثا
الذي يوجب دعـم مـنهج     المحتلة لن تعود إال إذا شعرت دولة االحتالل بأن بقاءها يتهدده الخطر، األمر              

  .المقاومة المسلحة للضغط على هذا الكيان االستعماري االستيطاني كي يعيد الحقوق إلى أصحابها
بحقيقة وجود إسرائيل كأمر واقع غير شرعي       » حماس«ألسباب دينية وسياسية وأخالقية، تعترف      : رابعا

  .تفرضه القوة الغاشمة، لكن هذا ال يبرر االعتراف بها
قد أكدت وقائع التجربة العملية خالل نحو عقدين من الزمن، فشل خيار المفاوضات، ولذلك فإن               ل: خامسا

  .المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير فلسطين
وبالفعل، وعلى الرغم من مرور نحو أربع سنوات على الحصار المفروض على قطاع غـزة، وحركـة                 

تجابة لشروط اللجنة الرباعيـة الدوليـة، التـي         حماس وحكومتها، إال أن الحركة والحكومة رفضتا االس       
طالبتها مرارا باالعتراف بإسرائيل ونبذ ما يسمى باإلرهاب، والتزام االتفاقيات التي وقعتها مع إسـرائيل   

  .منظمة التحرير الفلسطينية
حركة حماس تتمسك بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل بمختلف األشـكال واألسـاليب             : سادسا

ي تقرها الشرعية الدولية، وتقول أنها تركز عملياتها العسكرية على الوجود العـسكري اإلسـرائيلي،               الت
  .وليس على المدنيين، وأن عملها وجهودها العسكرية تتركز فقط في األراضي الفلسطينية المحتلة

اسية إعالمية،  اقتحام ميدان العمل السياسي المتاح عبر االنتخابات، بدأت بحملة سي         » حماس«حين قررت   
  »الحكومة المقاومة«تستهدف تأكيد فكرة 

مبادرة «في تجيير   » حماس«ولتكريس هويتها السياسية ونهجها المقاوم باعتباره خيارها الرئيسي، نجحت          
، بإعادة انتشار جيشه إلى مداخل قطاع غزة وتفكيك تسع عشرة مستوطنة، إلى             1994في أيلول   » شارون

اقتحام ميـدان   » حماس«والحقا حين قررت    . هجها الذي أدى إلى تحرير القطاع     انتصار أكيد للمقاومة ون   
، 2006، وأوائـل العـام      2005العمل السياسي المتاح عبر االنتخابات التشريعية والبلدية أواخر العـام           

ونجاحها في الحصول على أغلبية مقاعد التشريعي، بدأت بحملة سياسية إعالمية، تستهدف تأكيد فكـرة               
. ، بما يعني أن برنامج الحكومة وعملها ينبغي أن يتكامل مع نهج المقاومة ويدعمـه              »مة المقاومة الحكو«

، وسيطرة حركة   14/6/2007في  » االنقالب«وقد ساعدت مرحلة الصراع على السلطة، والتي أدت إلى          
غزة حماس، وحكومتها المقالة على مقاليد األمور في قطاع غزة، والحصار الذي خضعت وخضع قطاع               

والحقيقة أن حالة االنقسام والحصار لم تتـرك        . »الحكومة المقاومة «له منذ ذلك الوقت، على تأكيد مقولة        
لحركة حماس وحكومتها، أي خيار، أو فرصة الختبار خيارات أخرى سوى خيار المقاومة، التي اتخذت               

لحصار، ومقاومة العـدوان  أشكاال عدة، من رفض خيار المفاوضات الذي تتبناه حركة فتح، إلى مقاومة ا            
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اإلسرائيلي المتكرر، إلى مقاومة الضغوط واالشتراطات التي تبنتها اللجنة الرباعية الدوليـة والـصمود              
  .المضني أمام الحصار المفروض على القطاع

على أن هذا المفهوم للمقاومة، الذي يزاوج بين الشعارات السياسية، والعسكرية، قـد اتخـذ بالممارسـة                 
طابعا مختلفا، حيث تميزت المقاومة السياسية بالهجومية، فيمـا تميـزت المقاومـة العـسكرية،               العملية  

فـي الـضفة    » حماس«بالدفاعية والسلبية، واألمر ال يقتصر على قطاع غزة فقط وإنما أيضا على دور              
ـ                ة، الغربية، حيث لم تنفذ خالل أربع سنوات، سوى عمليتين عسكريتين، وذلك كما تقول مصادر الحرك

بسبب مالحقة خالياها وكوادرها العسكرية والتعاون األمني بين أجهـزة الـسلطة واألجهـزة األمنيـة                
هنا يمكن أن نلمس الفارق بين مرحلتين، ما قبل االنتخابات التشريعية، حيث حرصت حركة              . اإلسرائيلية

بعد االنتخابـات،   حماس على رفض دعوات التهدئة مع إسرائيل وواصلت إطالق الصواريخ بكثافة، وما             
حيث تبنت هي الهدنة من طرف واحد، وتوقفت عن إطالق الصواريخ ومنعت الفصائل األخـرى مـن                 

  .إطالقها بين فترة وأخرى
معنية بحماية حكومتها ووجودها في غزة، وفرض تجربتها في األمـن، وحمايـة             » حماس«لقد أصبحت   

ماح لآلخرين بإفساد هـذه التجربـة، أو تقـديم          وعدم الس ) التهدئة(التي تقطعها على نفسها     » التعهدات«
الذرائع والمبررات إلسرائيل كي تواصل عدوانها على قطاع غزة، محاولة تحقيق شيء من التوازن في               

  .منطقها إزاء المقاومة
حركة حماس التي تتبنى المقاومة، لم تسحب أسلحة األذرع العـسكرية للفـصائل األخـرى، باسـتثناء                 

نها منعت الظهور المسلح وإطالق النار في المناسبات، وامتنعت عن تفعيل المقاومة            ، ولك »فتح«غريمتها  
العسكرية، أو إقامة جبهة للمقاومة بمشاركة اآلخرين، وظلت تعمل بـصمت لتعزيـز قـدرتها وبنيتهـا                 

  .العسكرية على أسس دفاعية في هذه المرحلة على األقل
عسكري هو عنوان المقاومة الـذي يـشكل الـضابط          وبشكل عام، يمكن القول إن الصمود السياسي وال       

  .والمحدد األساسي لفعل حركة حماس وذراعها العسكرية في قطاع غزة
وفي الحقيقة، فإن حركة حماس أحسنت استخدام وسائل اإلعالم، أيما استخدام، بحيـث حافظـت علـى                 

حيـان، الوقـائع الـصعبة    طابعها المقاوم، رغم براغماتيتها السياسية الواضحة، وحولت في كثير من األ    
والكلفة إلى انتصارات لنهج المقاومة، من تسيير لسفن الحرية، وتزايد حمالت التضامن الشعبي الدولي،              
وتراجع الجيش اإلسرائيلي إلى داخل حدود الخط األخضر بعد حربه المدمرة علـى قطـاع غـزة فـي                  

ة أيام بعـد تراجـع الجـيش        في إطالق عدد من الصواريخ لبضع     » حماس«، واستمرار   28/12/2008
اإلسرائيلي، وأسر الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط؛ كلها حولتها حركة حماس إلى انتـصارات عظيمـة               

  .للمقاومة، ولنفسها، رغم أن الشعب الفلسطيني دفع تكاليف باهظة الثمن خالل هذه الفترة
 المخطط اإلسـرائيلي، الـذي      في الواقع، فإن حركة حماس تتحرك بشكل مرن في المساحة التي يتيحها           

يعمل على خط تعميق االنقسام الفلسطيني، ودفع قطاع غزة كليا باتجاه مصر، والتخلـي الكامـل عـن                  
مسؤوليات إسرائيل كدولة احتالل اتجاه قطاع غزة، مما يعني أن إسرائيل ليست جادة في ادعاءاتها بشأن                

تطورات على جبهتـي الـصراع الـداخلي        وهكذا، فقد ساعدت ال   . على القطاع » حماس«إنهاء سيطرة   
الفلسطيني، والوطني مع إسرائيل، على أن تنجح حركة حماس في تأكيد نجاعة خيار المقاومـة، الـذي                 

  .أصبح العنوان الرئيسي الذي يمكن قراءة سياسة الحركة وفهم واقعها ورؤيتها من خالله
  15/3/2011، السفير، بيروت
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   الثورةتوقعناهكذا  .66
  ئيل وآفي يسسخروفعاموس هر

منذ بدء موجة الثورات في العالم العربي منذ بداية شهر كانون الثاني في تونس، تتلقـى االسـتخبارات                  
فقد زعم أن رجال االستخبارات سجلوا فشال مدويا فـي تحليـل            . االسرائيلية االنتقاد في وسائل االعالم    

، دون صلة بان عمل نظرائهم، فـي كـل          والتشديد هو على فشل المقدرين في البزات      . وتوقع التطورات 
اجهزة االستخبارات الغربية، في االكاديميا وفي اوساط المحللين في وسائل االعالم، قـد تكبـد هزيمـة                 

  .مشابهة
 فقد ادعى رجال االستخبارات ردا على ذلك بان االقتباسات عن اقوالهم عشية االضـطرابات اخرجـت                

. وقع ظواهر شعبية، ال تدار بشكل مراتبي وغير قابلة للقياس         عن سياقها وشرحوا الصعوبة الكبرى في ت      
اللواء احتياط اهرون زئيفي فركش الذي عمل كرئيس لشعبة االستخبارات العسكرية في هيئة االركـان               

يدعي بان خبراء   " هآرتس"في حديث مع    . ، يسير خطوة واحدة أبعد    2006 وحتى بداية    2001منذ نهاية   
المعنـى المتـراكم للمعطيـات      .  اجادوا في توقع الـسياقات فـي المنطقـة         شعبة االستخبارات بالذات  

بـشأن  " انذارا اسـتراتيجيا  "وللتشخيصات التي زودوا بها القيادة السياسية، كما يقول زئيفي فركش، كان            
  . تغييرات واسعة وذات مغزى في الشرق االوسط

على الحكومة، وزير الدفاع ورئيس      ويستند رئيس شعبة االستخبارات االسبق الى سلسلة وثائق عرضت          
ففـي  . االركان قبل نحو سبع سنوات وعلى االقل في حالة واحدة، الى اقوال قالها علـى المـأل ايـضا                  

وكان هذا بعد عدة اشهر مـن       .  حاضر زئيفي فركش في مؤتمر التحاد الغرف التجارية        2003حزيران  
وحـسب تحليلـه    . واسقاط نظام صدام حسين   اجتياح الواليات المتحدة للعراق     : حدث هز الشرق االوسط   

عـسكريا،  : احباط من التفوق المطلق للغرب    "ففي تلك المحاضرة، ساد في الدول العربية منذ ذلك الحين           
عـدم التطـابق بـين      . ، وقلق من استعداد ادارة بوش الستخدام القوة لتجسيد قيمها         "تكنولوجيا واقتصاديا 

  . تتسع الفجوة الواسعة بين العرب والغربالى جانب ذلك. الطرفين بارز، كما يدعي
 40حجم ديمغرافي هائل، حيـث ان       :  وعرض زئيفي فركش على مستمعيه سلسلة من المعطيات المقلقة        

ضغط كبير في سوق العمل، مع مليون نسمة        .  فدون 14في المائة من السكان في الدول العربية هم ابناء          
واقتبس بتوسع عن تقرير وضعته قبل سـنة        . ل في مصر  ينضمون كل سنة الى دائرة الباحثين عن العم       

فقد جاء في التقرير ان الـشرق       . من ذلك منظمة االمم المتحدة، والتي عرض االنظمة العربية في عريها          
واالسـباب  . االوسط يتخلف في كل المقاييس ذات المعنى حتى بالقياس الى جنوب امريكا وشرق آسـيا              

ة وحرية التعبير، المكانة المتدنية للنساء، الدور الضيق للنساء في الحياة           انعدام الحرية السياسي  : االساسية
وفي المحاضرة شدد على اهمية المحطـات الفـضائية         . االقتصادية ومنظومة اشكالية الكتساب المعرفة    

وقال ان المحطات هـي وسـائل لتجـاوز         ). كان هذا قبل ان يقتحم الفيس بوك والتويتر حياتنا        (العربية  
  .  التي تستخدمها االنظمة العربية على مواطنيهاالرقابة

 والذي عرض علـى حكومـة ارئيـل         - 2004تقويم االستخبارات العسكرية االسرائيلية للوضع للعام       
قنبلـة موقوتـة    "فقد جاء في احد بنود هذا التقويم ان الشرق االوسـط هـو              . شارون قال امورا مشابهة   
للواليات المتحدة كبيرة، االنظمة العربية ال تؤدي مهامها ويظهـر          الكراهية  ". اجتماعية، اقتصادية ودينية  

وتعاني المنطقة مـن قلـة   . بوضوح في الدول العربية الغياب التام للصلة وااللتزام بين الحكام ورعاياهم         
  .الزعماء ذوي القامة والقدرة على القيادة

 في االجتياح االمريكي للعـراق       في نظرة الى الوراء، يرى زئيفي فركش جذور ربيع الشعوب العربية          
تقـدير شـعبة    .  وفي محاولة ادارة بوش تحريك مسيرة تحـول ديمقراطـي فـي المنطقـة              2003في  

قدمنا انذارا اسـتراتيجيا قبيـل      . جرس انذار جدي  " هو في نظره     2004االستخبارات للحكومة في العام     
ن نعرف، بل ليس ممكنا المعرفـة       أم متى سيحصل هذا فلم يكن بوسعنا ا       .  السياقات بشكل واضح وحاد   
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منذ ذلك الحين وقعت عدة امور اخرى، مثل ضعف الرئيس المصري حـسني مبـارك ومرضـه                 . ابدا
التطورات التكنولوجية وفرت خشبة قفز محسنة للتنظيمـات        . وتأثير الشبكات االجتماعية على االنترنت    

  ". الشعبية
:  رجال االستخبارات الكبار يميلون الى ذلك بقدر ما        معظم.  كل هذا، بالطبع، هو حكمة بعد فوات االوان       

وكهـذه ال   (تأكيد النجاح في التوقع، في ظل التجاهل او التقليل باثر رجعي من قيمة االخطاء المرتكبـة                 
المسألة ليست فقط اذا كانت قيلت االمور، بـل         ). تنقص في كل مجال مهني ينطوي على اصدار توقعات        

صاتا كان للقادة حين عرض عليهم تحليل للظواهر معمق ومتواصل، ولـيس            بأي شدة، بأي تواتر وكم ان     
تقديرات شعبة االستخبارات عرضت على القيادة السياسية قبل نهايـة المرحلـة العاصـفة مـن                . فوريا

االنتفاضة الثانية، عندما بدأ الجيش والمخابرات االسرائيلية يتغلبـان فـي المعركـة حيـال االرهـاب                 
  . الفلسطيني

فك االرتباط، حرب لبنان الثانية، قصف المفاعل السوري        :  وقت قصير بدأت فترة ال تقل دراماتيكية        بعد
السياسيون، مثل رجال االستخبارات، عادوا ليركزوا على المسائل االكثـر          ". رصاص مصبوب "وحملة  
  .تحليل السياقات االقليمية ال بد دحر الى مكان متدن في سلم االولويات. الحاحا
بـان اسـرائيل    " وول ستريت جورنـال   " الدفاع، ايهود باراك، شرح هذا االسبوع في مقابلة مع            وزير

 مليار دوالر، في ضوء الواقـع       20ستحتاج الى مساعدة امنية اضافية من الواليات المتحدة، بمبلغ نحو           
في تفكيـر   اسرائيل كما يخشى، عالقة     . وزئيفي فركش ال يتأثر بمنطق باراك     . الجديد في الشرق االوسط   

قسم . تميزنا به قبل عشرين سنة، وكأن كل مشاكلنا يمكن ان نحلها بمزيد من الدبابات وبسالح جو قوي                
هام من المشاكل اليوم مختلف ويرتبط بعزلتنا الدبلوماسية في العالم، بحملة نزع الشرعية، بانعدام الفعـل        

  ". السياسي للحكومة
ليطا من االحداث المقلقة والمشجعة، مدى تـأثير اسـرائيل           في التطورات  االخيرة في المنطقة يرى خ       

رئـيس  (سالم فياض   . تواكلنا مقلقة للغاية  . "حيال الفلسطينيين، بالمقابل، مطلوب برأيه فعل     . عليها متدن 
قسم كبير مما وعد بعمله في خطاباته قبـل سـنة           . هو رجل جدي جدا يعنى ببناء دولة      ) وزراء السلطة 

أجد صعوبة في أن ارى اليوم كيف يمكن الوصـول الـى اتفـاق دائـم مـع                  . ونصف، بالفعل قام بها   
 القـدس، الحـدود     -الفلسطينيين في الزمن القريب القادم، في ضوء الفوارق في المـسائل المركزيـة              

  . ولكن يوجد بالتأكيد ما يمكن الحديث فيه.  واالنقسام بين الفلسطينيين في الضفة والقطاع-والالجئين 
يل أن تتخذ المبادرة لتسوية انتقالية لدرجة منح سيطرة للسلطة في القسم االكبر من الـضفة                على اسرائ  "

في الواقع الحالي، تسوية انتقالية تبدو لي       . لقد أثبت الفلسطينيون قدرة سيطرة امنية على االرض       . الغربية
  ".بانها الحل العملي الوحيد الذي يمكن الوصول اليه بسرعة نسبية

  نفط وغضب
ك هذا أن يكون اسبوع آخر في مؤشر مارك تسوكربرغ في الشرق االوسط، ربما بحقنة أعلى ممـا                  يوش

منذ اليوم يخطط في أرجاء السعودية لمظاهرات احتجاج، نظمت من خالل           . كان في الشهرين الماضيين   
 الـف   31حتى أول امس احصينا الى اكثـر مـن          . ضد النظام " يوم غضب "صفحة الفيس بوك المسماة     

  . على الصفحة" اليك "شخص
. في الفيس بوك وبين مجرد المشاركة في مظاهرات تحظر السلطات قيامها          " اليك" يوجد فارق كبير بين     

الحكم في الرياض حرص هذا االسبوع على أن ينقل قـوات    . مدى استعداد السعوديين للمخاطرة سيتضح    
، حيث ستجرى المظـاهرات مطالبـة       كبيرة من الشرطة والجيش الى المناطق الشيعية في شرقي الدولة         

في واشنطن، مثلما في عواصم     . بتحرير السجناء الذين اعتقلوا بسبب مشاركتهم في طقوس يوم عاشوراء         
اخرى في العالم، يتابعون بقلق خاص ما يجري في السعودية خشية هزات كبرى تحدث عـدم اسـتقرار                 

 اذار مهرجانا كبيرا في ساحة الحرية فـي         14 اذار سيعقد معسكر     13في  . هناك في سوق النفط العالمي    
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بيروت احتفاال بالذكرى السادسة القامة الحركة اللبنانية التي تأسست بعد شهر من اغتيال رئيس الوزراء               
المعسكر، الذي جمع معارضي سوريا وحزب اهللا، نجح في تلك الـسنة فـي              .  االسبق، رفيق الحريري  

  . ية والتقليص المؤقت لنفوذ دمشق في الدولةطرد القوات السورية من االراضي اللبنان
 ابن رفيق، سعد الدين الحريري، وحلفاؤه يقودون تنظيم المظاهرات ضمن امور اخرى من خالل الفيس               

وقد قرر الحريري االبن عقد الحدث بالذات يوم االحد وذلك كي يجند عددا كبيرا من المـشاركين                 . بوك
هذا جزء من محاولته االشارة لحزب اهللا واالسـرة الدوليـة بـان    و. في يوم عطلة المسيحيين في الدولة    

ولكن منذ سقوط حكومته العام الماضي، فان الحريري، كبـاقي          . المعارضة ال تزال حية ترزق في لبنان      
سكان لبنان يشهد الشكل التدريجي ولكن المصمم الذي يستكمل فيه حزب اهللا سيطرته على المؤسـسات                

ون عيارات نارية، عمليا دون استخدام ظاهر للقوة، نجحت المنظمة الشيعية في أن             د. السياسية في الدولة  
، بينما تستعد المكانية مواجهة عنيفة اخرى مع        )نجيب نيقاتي (تعين رئيس وزراء من شركائها السياسيين       

  . اسرائيل
في الهاي أن تنشر    مع نهاية الشهر يفترض بالمحكمة الدولية       .  التوتر في لبنان ال يزال على حاله ايضا       

اغلب الظن هذه المرة ايضا لن يشار الـى         . تفاصيل اخرى عن التحقيق في قضية اغتيال الحريري االب        
يحتمل ان يكون هذا احد اسـباب       . اسماء المشبوهين، ولكن النشر كفيل بان يلحق حرجا كبيرا لحزب اهللا          

  . قرار المنظمة البقاء في الظل مؤخرا
يحتمل أن تتخلى المنظمة عن تعيين      . معني باحتكاكات مسبقة في الساحة اللبنانية      يبدو أن حزب اهللا غير      

  . وزراء جدد من بين اعضائها في حكومة نيقاتي وتكتفي بتعيين تكنوقراطيين يرتبطون بها
   الهالل السني

مـن   ومجموعة   7منذ عدة اسابيع  .  آذار سينطلق انتظام آخر في الفيس بوك، هذه المرة فلسطيني          15 في  
الشباب تدعو عبر االنترنت لمظاهرات في الضفة وفي القطاع يوم الثالثاء، مطالبة بالمصالحة بين فـتح                

احد المنظمين، محمد يوسف من غزة، شرح بان هدف المظاهرات ليس اسقاط أي من النظامين               . وحماس
ء كلمـات امـام     ، ادعى بل ودعا زعماء الحركتين الـى القـا         "نحن باالجمال ضد االنقسام   . "الصقريين
وال بـد  . مسؤولون كبار في فتح وفي حماس بالفعل من المتوقع ان يشاركوا في المهرجانات           . المشاركين

أن الطرفين سيعربان عن التزامهما بوحدة الصف الفلسطيني، ولكن احتماالت أن تترجم هذه الفكرة الـى               
  . افعال في الزمن القريب القادم متدنية

رغم الخطة الفلسطينية العالن من طرف      .  الكثير من اسباب الرضى هذه االيام       ليس للسلطة الفلسطينية  
ورجالـه يـشعرون بـانهم      ) ابو مـازن  (واحد عن دولة في الخريف القادم، فان الرئيس محمود عباس           

المفاوضات للسالم مـع    . فقد فقدوا مؤخرا الحليف االهم لهم في الشرق االوسط، حسني مبارك          . عالقون
ت وعباس ال يؤمن بامكانية اختراق سياسي مع اسرائيل طالما بقيـت التركيبـة الحاليـة                اسرائيل تجمد 

  . لالئتالف في القدس
الفلسطينية ( مؤيد آخر، الملك االردني عبداهللا الثاني، غارق في مشاكله الداخلية مع المعارضة االسالمية              

  .ةولكن ايضا مع محافل معارضة من اوساط العشائر البدوي) في معظمها
مكانتها ضعفت جدا، ليس فقط في نظـر        .  اما الواليات المتحدة فلم تعد تعتبر جهة يمكن االعتماد عليها         

الفلسطينيين بعد الفيتو في مجلس االمن ضد مشروع قرار شجب المستوطنات، ولكن في نظـر العـالم                 
ة ضد مبارك، في اواخر     في العديد من الدول العربية فسروا التصريحات االمريكية القاطع        . العربي بأسره 

  . حكمه كخيانة لشريك هام
 الخليط بين التاريخ الموعد لالعالن، الجمود السياسي ونجاح الثورات في الدول المجاورة، من شأنه أن               

هذا يحتمـل أن يحـدث      . اقل عنفا " انتفاضة بيضاء "يزيد من احتمال اندالع عصيان مدني ضد اسرائيل،         



  

  

 
 

  

            44 ص                                     2085:         العدد       15/3/2011 الثالثاء :التاريخ

رة التي تشعل النار، ولكن من شأن هذا ان يحصل حتى في أعقاب حـدث               حاليا تنقص الشرا  . قبل ايلول 
  .محلي، جراء حدث كثير االصابات بين الفلسطينيين والمستوطنين وحتى االستفزاز على خلفية دينية

من .  كبار رجاالت السلطة يفهمون بان الكفاح غير العنيف سيكسبهم عطفا ال بأس به في االسرة الدولية               
ق بان االجهزة الخاضعة لعباس وفياض ستجتهد لوقف مسيرات جماهيرية غيـر عنيفـة              الصعب التصدي 

، مهاتمـا غانـدي، يـذكر       "غاندي"االسم  . نحو المستوطنات، مواقع الجيش االسرائيلي او جدار الفصل       
مع ذلك، فان نشطاء في الحركة يعترفون بـان         . مؤخرا كثيرا في الحوار الداخلي الجاري في حركة فتح        

 سيجدون صعوبة في السيطرة على الكفاح بشكل يمنع انزالقه الى مواجهة مسلحة مثلما حصل قبل                قادتها
  . 2000عقد، مع اندالع االنتفاضة الثانية في ايلول 

فلـيس  .  في غزة يجد كبار مسؤولي حماس صعوبة في اخفاء رضاهم مما يجري في مصر المجـاورة               
نصرفت من الحكم مجموعة مساعدين ومقربين رأوا في        عدوهم اللدود وحده نزل عن المنصة، بل معه ا        

القيادة الجديدة في مصر، مهما كانت، ستبدي في كل االحوال معاملـة اكثـر              . المنظمة الفلسطينية خطرا  
وستجد االمور تعبيرها على ما يبدو في الفترة القريبة القادمة، مع االعالن عن             . ودا مع الجيران الغزيين   
  .  حركة االشخاص والبضائع في معبر رفحالتسهيالت الواسعة في

 رجال حماس يعتبرون مؤخرا ايضا، في نظر االخوان المسلمين في مصر كمستشارين مجربين في كل               
الى جانـب ذلـك توثقـت    . ما يتعلق بالسلوك السلطوي وبين الحركتين الشقيقتين تجري اتصاالت مكثفة   

متطـرف  " هالل سني "وبالتدريج ينشأ في المنطقة     . العالقة بين االخوان المسلمين في مصر وفي االردن       
الذي ضم ايران، حـزب     " الهالل الشيعي "للغاية، بعد عدة سنوات من تبلور ما اسماه عبداهللا ملك االردن            

  .اهللا والحركات الشيعية في العراق
علـى  ايران تحرص منذ الثورة في مصر       .  في الحالة الراهنة، ال يدور الحديث عن محورين متنافسين        

الى جانب تأثيرهم على حماس السنية في غـزة، يبـدأ     . تثبيت وتعميق عالقاتها باالخوان المسلمين هناك     
 سني مشترك ومتطرف، ينجح بقدر كبير       -االيرانيون في ان يبلوروا الول مرة ما يلوح كمحور شيعي           

  . في تجاوز الخصومات الطائفية
  هآرتس

  14/3/2011، وكالة سما اإلخبارية
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  15/3/2011 رام اهللا،-الحياة الجديدة


