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  عو عباس لحوار فوري وشامل في غزة أو أي مكان إلنهاء االنقسامهنية يد .1
-3-15دعا رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هينة، الثالثاء  15/3/2011 فلسطين اون الين، ذكرت
، رئيس السلطة الفلسطينية في رام اهللا محمود عباس وحركة فتح لعقد لقاء عاجل في غزة أو أي 2011

الملفات وإنجاز المصالحة الفلسطينية التي يطالب بها الشباب في مسيراتهم بالضفة مكان آخر لبحث كافة 
  . وغزة

وقال هنية في خطاب متلفز بعد االجتماع األسبوعي لحكومته مخاطباً به الشباب الطالبين بإنهاء 
و في أدعو األخ الرئيس أبو مازن وحركة فتح إلى اجتماع فوري عاجل هنا في قطاع عزة أ:" االنقسام

  ". أي مكان يتم االتفاق عليه لنشرع بحوار وطني شامل مباشر نبحث فيه كافة الملفات إلنجاز المصالحة
إن اللقاء يهدف إلى ترجمة نداءات الجماهير وشعاراتها على أرض الواقع لتحقيق المصالحة :" وأضاف

  ". وإنهاء االنقسام
إنهاء االحتالل "ة األراضي الفلسطينية خصوصاً وأعلن هنية تأييد حكومته لمطالب المتظاهرين في كاف

وتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الحصار وتشكيل حكومة وحدة وطنية واالنتخابات البرلمانية والرئاسة 
  ".وللمجلس الوطني

رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هينـة        من غزة  15/3/2011المركز الفلسطيني لإلعالم،    واضاف  
تابعت هذا الحراك الجماهيري في الضفة وغزة، الذي استند إلى التوافق الوطني والحراك             الحكومة  : "قال

، موضحا أن الحكومة    "الشبابي وإلى الرغبة والدعم واإلسناد من الحكومة بكافة وزاراتها وأذرعها العاملة          
 نعكـس الـصورة     أعطت الدعم والتعليمات إلنجاح هذه الفعاليات ولتوفير المناخ الميداني الالزم، حتـى           

  ".المشرقة لشعبنا، من أجل تحقيق المصالحة وإنهاء االنقسام واستعادة الوحدة للشعب والقضية
االنقسام الفلسطيني الذي وقع واستمر حتى اللحظة كان بسبب العديد من التدخالت واألسباب، : "وأضاف

النقسام إلضعاف الشعب منها التدخل الخارجي واإلرادة الخارجية التي ركزت على استمرار هذا ا
  ".الفلسطيني والقضية في سلم االهتمامات العالمية

وأوضح هنية أن االنقسام استمر بسبب عدم توفر القرار السياسي لدي العديد من القيادات الفلسطينية في 
الضفة الغربية والتي ترى في المصالحة والشراكة السياسية وفي وحدة العمل المشترك الذي يقوم على 

  .سس الوطنية، تهديدا مباشرا للمصالحة الفئوية والخاصةاأل
نحن كفلسطينيين نرى في الحكومة الفلسطينية صاحبة الثقة من : "وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني بالقول

المجلس التشريعي، مع حركات المقاومة والممانعة من كل الشخصيات الراغبة والوازنة لم نكن نرغب 
، ولم تكن لنا يد مباشرة فيه، وقدمنا في أكثر من مرحلة ما يثبت مصداقيتنا في في استمرار االنقسام

إنهائه، سواء في التجاوب للمبادرات الوطنية، أو الجهود العربية وكذلك الجهود الدولية في بعض 
  ".األحيان

د أنها فإنها تؤك"وعبر عن سعادته برؤية الجماهير الملتفة حول مطلب المصالحة، وهي مهتمة بذلك، 
  ".قائمة على حماية الثوابت الوطنية واإلرادة الفلسطيني الحرة والقرار الفلسطيني المستقل

نعلن تأييدنا لكل المطالب الوطنية التي نادى بها الشعب بإنهاء االحتالل وتحقيق المصالحة، : "وقال هنية
ية وطنية إلعادة منظمة ، بمرجع"الشعب يطالب بإعادة اإلعمار"، و"الشعب يطالب بإنهاء الحصار"و

الشعب يطالب بحكومة وحدة وطنية، .. التحرير، برنامج وطني فلسطيني نابع من التوافق الوطني
  ".ومجلس وطني

الحكومة مع النظام والقانون وضد الفوضى، وأخذ المسائل بعيدا عن أهدافها : "واختتم هنية حديثه قائالً
  ".النبيلة

 هنية طالـب    ، ان   أشرف الهور نقالً عن مراسلها    غزة  من   16/3/2011القدس العربي، لندن،    واوردت  
، 'تحت سقف النظـام والقـانون     'الشبان الذين ينظمون مسيرات تنادي بإنهاء االنقسام في غزة إلى العمل            
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الحكومة مع  '، وقال   'أي اتجاه آخر بعيد عن هذا الهدف الوطني النبيل        'وحثهم على عدم أخذ الحراك إلى       
  .'انون وضد الفوضىالنظام والق

تصحيح المسار 'وأعرب عن اعتقاده بان ما يجري في المنطقة العربية من ثورات شعبية يعبر عن 
  .، سيخدم القضية الفلسطينية'العربي وتجسد مرحلة إلنهاء االستبداد السياسي

مة الشعب علينا أن نستثمر هذه الثورات العربية بما يعزز الشعب الفلسطيني، وبما يحمي مقاو'وقال 
وإنهاء االحتالل وإلقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس وتأمين عودة الالجئين، وكسر 

  .'القيد عن األسرى
  

  مظاهرات شعبنا العارمة تعبر عن تطلعاته إلنهاء االنقسام واالحتالل :عباس .2
له نظيره القبرصي ديميتريس  أكد الرئيس محمود عباس، اليوم الثالثاء، خالل استقبا:رام اهللا

  .خرستوفياس، وقوف ودعم القيادة لتطلعات الشعب في مطالبه بإنهاء االنقسام واالحتالل
إن شعبنا اليوم يعبر من : وقال الرئيس، خالل مؤتمر صحفي مشترك عقد بمقر المقاطعة بمدينة رام اهللا

نقسام واالحتالل، وهذا يؤكد أنه خالل مظاهرات عارمة في كل من الضفة وغزة عن تطلعه إلنهاء اال
  .شعب أصيل يتمسك بوحدته وثوابته، ونحن مع شعبنا وشبابنا في الوصول إلى الحرية وإنهاء االنقسام

نحن اليوم توجهنا إلى الجماهير الفلسطينية التي ترفع صوتها عاليا في كل من الضفة وقطاع ': وأضاف
 الجماهير وسنؤكد كما أكدنا في الماضي أننا مع االنتخابات غزة إلنهاء االنقسام، ونحن نحترم إرادة هذه

التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني، إذا شاؤوا وفي أقرب فرصة، ألن االنتخابات هي الطريق الوحيد 
  .'إلنهاء هذا االنقسام البغيض وغير المقبول من قبلنا جميعا

العقبات، وشعبنا يستحق أن ينال حريته إننا سنظل نسعى لتحقيق السالم رغم كل ': وأردف قائال
 وعاصمتها القدس، ألن تكون عضوا دائما 67واستقالله، حان الوقت النضمام دولة فلسطين بحدود عام 

  .'في األمم المتحدة، وهذا أحد استحقاقات سبتمبر القادم
لدولية، وبخاصة في وبهذه المناسبة فإننا نطالب كل القوى الدولية الفاعلة، وخاصة الرباعية ا': وتابع

اجتماعها القادم، باتخاذ ما يلزم لكي توقف إسرائيل انتهاكاتها للشرعية الدولية واإلجماع الدولي، وأن 
  .'تستجيب الستحقاقات السالم وإنهاء االحتالل

  15/3/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  "ساحة الكتيبة"الداخلية بغزة توضح ما جرى بـ  .3
ساحة "أصدرت وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة بياناً صحفياً أوضحت فيه مالبسات ما حدث في : غزة

وتلفزيون فلسطين، " معا"بغزة، واستهجنت الوزارة غياب المصداقية والدقة في رواية وكالة " الكتيبة
  .وبعض اإلذاعات الحزبية المحلية

إن المجموعات التي كانت موجودة في ساحة ): "3-15(وقال البيان الذي صدر مساء اليوم الثالثاء 
، وخاصة األجهزة األمنية القديمة، وال عالقة لها بفعالية إنهاء "فتح"الكتيبة غالبيتها من عناصر حركة 

  ".االنقسام، حيث أن المكان المخصص للفعالية هو ساحة الجندي المجهول
اء اليوم إال أن هذه المجموعات لم تلتزم ال كان سقف هذه الفعالية الساعة الخامسة من مس: "وأضاف

بمكان الفعالية وال بتوقيتها، وحاولت استغالل أجواء التظاهر إلثارة الفوضى، وأخذت تطلق عبارات 
  ".تحريضية ضد الحكومة الفلسطينية بغزة

ي دفع األمن وأكد البيان حدوث تدافع بين هذه المجموعات الختالفها حول توقيت إنهاء الفعالية، األمر الذ
  .الفلسطيني لفض هذا التدافع، وإلزام هذه المجموعات الفتحاوية باحترام األمن والقانون
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التي طالبت جماهيرها بإطالة أمد االعتصام في " فتح"وأشارت الوزارة إلى تصريحات بعض قيادات في 
ة كل البعد عن  وذلك في إشارة واضحة إلى أن هذه المجموعات كانت تحمل أجندة خاصة بعيد-غزة 

، كما أدان البيان الحمالت التحريضية التي تقودها بعض وسائل اإلعالم لتشويه -هدف االعتصام 
  .الصورة الحضارية التي ظهرت عليها غزة اليوم حكومة وشعبا

 15/3/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  م ترحب بالتحرك الشعبي الذي يقوده الشباب إلنهاء االنقساحكومة فياض .4
 عقدت الحكومة امس اجتماعاً لها، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض، رحبت فيه :رام اهللا

بالتحرك الشعبي الذي يقوده الشباب إلنهاء االنقسام، كمتطلب أساسي إلنهاء االحتالل وتحقيق الجاهزية 
اء باستحقاق سبتمبر، والمتمثل الوطنية إلقامة الدولة، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الكاملة للوف

في إلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية التي تقر لشعبنا بحقوقه الوطنية، 
وفي مقدمتها إنهاء االحتالل وحقه في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 

 من خطورة تزايد اعتداءات المستوطنين والتي وحذرت الحكومة . وعاصمتها القدس الشرقية1967
  .شملت كافة محافظات الضفة بما فيها القدس

  16/3/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  االنقسامتنفيذية المنظمة تطالب الجماهير مواصلة تحركهم إلنهاء  .5
لة تحركهم وإعتصامهم كافة الجماهير لمواص, مساء الثالثاء, طالبت منظمة التحرير الفلسطينية: رام اهللا

وتحويل حراكهم إلى قوة ضغط دائم لحث كافة األطراف لمواجهة التهديدات , إلنهاء اإلنقسام السياسي
  .اإلسرائيلية لقطاع غزة والسلطة الوطنية

إن اللجنة عقدت إجتماع بحضور الرئيس محمود , وقال ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة
إضافة لحملة رئيس الوزراء , لتحرك الشعبي والشبابي ضد اإلنقسام وإستعادة الوحدةعباس لدراسة ا

" اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني وقيادته وإتهام الفلسطينيين بالوقوف وراء جريمة 
  ".إيتمار

صلة التباحث وأكد عبد ربه في مؤتمر صحفي عقده في رام اهللا عقب إنتهاء اإلجتماع على ضرورة موا
في الورقة المصرية التي تشكل ركائز أساسية إلعطاء فرصة من أجل إنهاء اإلنقسام والتوصل إلى 

  .إجراء اإلنتخابات الرئاسية والتشريعية وعضوية المجلس الوطني
كما أبدى عبد ربه رفض التنفيذية لكل محاوالت إحتواء التحركات الشبابية بحجة ترك المجال إلى 

إن ذلك يعني وكأن الشعب غير معني أساساً وليس طرف رئيسي في :" قائالً , لسياسية للتحاورالقيادات ا
  ".عملية استعادة الوحدة 

وأدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الحملة التي يشنها نتنياهو وحكومته ضد الشعب الفلسطيني 
ها المسؤولية عن مقتل خمسة مستوطنين في والقيادة الفلسطينية، وإنتقد عبد ربه حكومة نتنياهو لتحميل

  .مستوطنة ايتمار إلى الفلسطينيين بالرغم من إدانة اللجنة وكل الفصائل لهذه الجريمة
إن نتنياهو وحكومته تفتعل هذه العملية بتعمد حتى تطلق العنان لمزيد من العطاءات :" وقال عبد ربه 

لمواطنين في الضفة وممارسة أحط ألوان اإلرهاب االستيطانية والعتداءات من قبل المستوطنين ضد ا
  ".ضد الشعب الفلسطيني 

  15/3/2011، وكالة قدس نت لألنباء
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  السلطة تنفي موافقتها على مخطط استيطاني جديد .6
نفى الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة المزاعم اإلسرائيلية بأن : يوسف الشايب-رام اهللا 

، التي قتل "إيتمار" وحدة سكنية استيطانية بعد عملية 400سطينية صامتة على قرار بناء هناك موافقة فل
  .فيها خمسة من عائلة يهودية، السبت الماضي

الموقف الفلسطيني قاطع وواضح تجاه : نسخة عنه" الغد"وقال أبو ردينة، في تصريح صحافي له، تلقت 
ي العلن، وهذا الموقف يحظى بدعم وتفهم وطني إنه مرفوض تماما في الخفاء كما ف.. االستيطان 

هذه المزاعم اإلسرائيلية ال قيمة وال صحة لها، وتعبر عن المأزق : وأضاف أبو ردينة .وعربي ودولي
  .اإلسرائيلي الذي يرفض تلبية متطلبات السالم

 16/3/2011الغد، عمان، 
  

  األسبوع الجاري بوجوه جديدة إعالن محتمل لحكومة رام اهللا .7
نقلت تقارير اعالمية محلية عن مصادر فلسطينية مطلعة استكمال مشاورات تشكيل الحكومة : م اهللارا

  .الجديدة برئاسة سالم فياض، رئيس وزراء حكومة رام اهللا، األسبوع الجاري
وأشارت الى انه بذلك يكون فياض قد استكمل المهلة القانونية الممنوحة له لتشكيل الحكومة التي كلفه 

س محمود عباس بتشكيلها حيث يتم االعالن عنها بموجب مرسوم رئاسي في غياب المجلس الرئي
  .التشريعي الفلسطيني المشلول

" حماس"وبحسب هذه المصادر فقد جرت محاوالت عديدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة حركة 
ما أشار اليه قيام رئيس على قاعدة المبادرة التي أطلقها فياض، غير أن هذه المساعي لم تنجح وهو 

وينتظر أن تشهد . الحكومة في غزة اسماعيل هنية باإلعالن عن تعديل وزاري على حكومته في غزة
  .األيام القليلة المقبلة وضع اللمسات األخيرة على الحكومة الجديدة

رهما عن وحتى اآلن، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية القيادة العامة اعتذا
المشاركة في الحكومة، فيما لم تتضح المواقف النهائية للفصائل األخرى المنضوية تحت لواء منظمة 
التحرير الفلسطينية، حيث تفاوتت مواقفها بين المشاركة، واستبعاد المشاركة، وامكانية المشاركة، غير 

وبحسب المصادر، فإن الحكومة .بلةأن الكلمة الفصل بهذا الشأن يجب ان تتضح خالل االيام القليلة المق
  .الجديدة ستشهد مشاركة عدد من الوجوه الجديدة

  16/3/2011المستقبل، بيروت، 
  

  األراضيهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية تسترد ماليين الدوالرات ومئات الدونمات من  .8
' القدس العربي'كشف رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية لـ : وليد عوض-رام اهللا 

الثالثاء بأن الهيئة تمكنت من استرداد ماليين الدوالرات التي تم اختالسها من المال العام الفلسطيني 
اضافة الى استرداد مئات الدونمات من االراضي، مؤكدا بان الهيئة تدرس عشرات الملفات التي تتعلق 

  .ى المحكمة المختصة للنظر فيهاباتهامات بالفساد في حين حولت العديد من قضايا الفساد ال
نحن ' القدس العربي'وعن حجم االموال المختلسة التي استردتها هيئة مكافحة الفساد قال النتشة لـ

استرجعنا مبلغا كبيرا من المال العام ولكن هو صغير بالنسبة لالتهامات الموجودة في الساحة وكذلك 
انا اتكلم عن ماليين الدوالرات 'استطرد النتشة قائال ، و'بالنسبة لالراضي، وسنعلن عن االرقام قريبا

، مشيرا الى ان مسؤولين وعاملين 'ومئات الدونمات من االراضي تم اعادتها للسلطة الوطنية الفلسطينية
  .في السلطة كان شركاء في تلك االموال المختلسة واالراضي العامة المسترجعة

سيأتي وقت قريب ان 'ردة واالراضي المسترجعة قال النتشة وحول التفاصيل الدقيقة لتلك االموال المست
، مشيرا الى ان هناك قضايا بشأن تلك االموال واالراضي تنظر 'شاء اهللا وسنعلن عن كل تلك التفاصيل
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نحن ال نستطيع ان نستبق قرارات المحكمة التي تدين او 'فيها المحكمة المختصة بمحاربة الفساد، وقال 
  . اختالس تلك االموال المستردة واالراضي المسترجعةفي' تبرىء من تورط

  16/3/2011القدس العربي، لندن، 
  

  الجهاد والشعبية ترحبان بدعوة هنية للقاء عباس وفتح ترفض التعقيب النشغالها بالحراك الشعبي .9
 بغزة عزام األحمد التعقيب على دعوة رئيس الحكومة الفلسطينية) فتح(رفض القيادي في حركة : رام اهللا

إسماعيل هنية للرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركته إلى اجتماع فوري وعاجل في غزة أو في أي 
وقال األحمد في تصريح مقتضب خاص  .مكان يتم االتفاق عليه للشروع في حوار وطني شامل ومباشر

  ".الحراك الشعبي يأخذ مداه... نحن مشغولون اآلن في الحراك الشعبي ": صفا"لـ
نبها، رحبت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين بدعوة هنية، مؤكدة أنها مع هذه الدعوة ومع أي من جا

هذا كالم إيجابي ": "صفا"وقال القيادي في الحركة الشيخ نافذ عزام لـ .دعوة إلنهاء االنقسام الفلسطيني
لحوار هو أفضل ونحن باستمرار ندعو إلى جلوس الفلسطينيين لحل مشاكلهم والوصول إلى توافق، فا

نحن مع هذه الدعوة "وأضاف  ".الوسائل لنقاش مشاكلنا والوصول إلى المصالحة التي يطمح إليها شعبنا
ومع أي دعوة على أن اعتبار أن هذا سيكون مدخال للقاء فلسطيني موسع تطرح فيه كل القضايا التي 

ال حول إن كانت حركة فتح وفي رده على سؤ ".سبق وأن نوقشت في جلسات وجوالت الحوار السابقة
ال نريد أن ندخل في تخمينات، هذه الدعوة تمثل خطوة إيجابية يجب : "ستستجيب لهذه الدعوة، قال عزام

  ".أن يبنى عليها، وأن تترافق مع جهود حثيثة لالتفاق على آليات من أجل اللقاء والوصول إلى ما نريده
نتصور "ون هناك مساع لتحديد موعد االجتماع، مضيفًا وأكد أن المطلوب حاليا الستكمال الدعوة أن تك

أن االجتماع لو كان موسعا ليشمل كل القوى والفصائل ربما يأتي بنتائج أفضل، لكن ال بأس لو كان في 
وشدد على ضرورة وجود جهود حثيثة لالتفاق على آلية  ".البداية مقصورا على حركتي فتح وحماس

ولفت إلى سماع مواقف جيدة من قيادات الفصائل التي  .اء االنقساموالحديث عن خطوات عملية إلنه
  .شاركت في االجتماع الذي دعت إليه حركته لبحث الفعاليات المطالبة بإنهاء االنقسام

الثورة "إن : وحول تأثير االنشغال المصري على جهود القاهرة لرأب الصدع الفلسطيني قال عزام
ت صفحات جديدة، نرى أنها ستكون إيجابية سواء على صعيد المصرية المباركة طوت صفحة وفتح

نتصور أن السياسية المصرية بعد الثورة ستكون "وأضاف  ".القضية الفلسطينية أو على كافة القضايا
وشدد عزام على  ".فاعلة ومؤثرة، ونرى أنها ستكون إيجابية جدا بالنسبة للشأن الفلسطيني الداخلي

وأوضح أنه  .طينيون، وأن يواصلوا مساعيهم لحل اإلشكاليات الموجودة بينهمضرورة أن ال ينتظر الفلس
يمكن أن يكون هناك تأثير للدور المصري أو أي دور عربي لتسريع الحوارات والجهود من أجل الجهود 

  .للتوصل إلى توافق
 دعوة هنية من جانبه، قال نائب األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الرحيم ملوح إن

إيجابية، مستدركًا لكننا بحاجة إلى دعوة جدية تنطلق من إرادة فلسطينية للوصول إلى تحقيق المصالحة 
  .الفلسطينية

هل دعوة هنية للقاء هدفها إنهاء االنقسام أو إعالن سياسي، عادا " "صفا"وتساءل في تصريح خاص لـ
  .صةالدعوة لحركة فتح فقط، استكمال لمنهج تفكير المحاص

ربما ليست : "وحول إن كانت دعوة هنية استجابة لمطالب الشباب الفلسطيني بإنهاء االنقسام، قال ملوح
استجابة، هي تكون رأي أمام هذا الوضع، والتفاف على الحركة الجماهيرية التي تضغط طوال الفترة 

يريد أن يصل لنتيجة معينة أشك أنها محاولة لاللتفاف، فهذه الدعوة إعالمية والذي " وأضاف  ".الماضية
  ". ال يخاطب اإلعالم
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وأكد ملوح على ضرورة عقد لقاء لمواجهة التحديات، حتى لو تم هذا اللقاء في إطار ما اتفق عليه للجنة 
 . إلعالن القاهرة، مشيرا إلى أن ذلك يتم إذا حسنت النوايا وتوفرت اإلرادة السياسية الحقيقة2005في 

  .عام للجبهة الشعبية أن الحسابات الفئوية هي الغالبة على الساحة الفلسطينيةوأوضح نائب األمين ال
  15/3/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  دم استنساخ التجارب التي أطاحت بعدد من الرؤساء العربالبردويل يدعو السلطة في رام اهللا لع .10

تو، أن حركة حماس أكدت استجابتها  نقال عن مراسلها سمير حم15/3/2011الدستور، عمان، نشرت 
لكل األصوات الداعية إلنهاء االنقسام الفلسطيني ، ودعت الحركات الشبابية للوحدة والمطالبة بالمطالب 

صالح البردويل القيادي في حماس خالل كلمة له أمام الشباب الفلسطيني في الجندي .وجدد د .الوطنية
اور من أجل إطالق حوار وطني شامل للوصول إلى مصالحة المجهول بمدينة غزة استعداد حركته للتش

وطالب البردويل الحراك . فلسطينية وإنهاء االنقسام الفلسطيني وفق برنامج وطني نواجه به االحتالل
إطالق "الشعبي والشبابي بالتوحد وصياغة أفكار وطنية، مؤكدا أن حركته ستتعاطى معها بإيجابية، و

ى إنهاء االنقسام وصياغة المرجعيات والبرنامج السياسي والوطني الذي نواجه الحوار الشامل للوصول إل
  ". به االحتالل

أن " قدس برس"خاصة لـ  من غزة أن البردويل أكد في تصريحات 15/3/2011قدس برس، وذكرت 
لقد : "الحكومة الفلسطينية في غزة هيأت كل األسباب من أجل تأمين مظاهرات إنهاء االنقسام، وقال

في ساحة الجندي المجهول في ) 15/3(احتشد عشرات اآلالف منذ الصباح المبكر لهذا اليوم الثالثاء 
إنهاء : وباقي الفصائل الفلسطينية راقعين أربعة شعارات هي" حماس"و" فتح"قطاع غزة من أبناء حركتي 

يأت الحكومة الفسطينية وقد ه. االنقسام وإنهاء االحتالل وإنهاء الحصار والحفاظ على الثوابت الوطنية
  ".في غزة بتوجيهات من رئيسها اسماعيل هنية كل الظروف المواتية من أجل هذه المسيرة

ودعا البردويل السلطة الفلسطينية في رام اهللا إلى توفير المناخ للمتظاهرين لكي يعبروا عن آرائهم وعدم 
نحن نطالب السلطة الفلسطينية في رام : "استنساخ التجارب التي أطاحت بعدد من الرؤساء العرب، وقال

اهللا بأن تسمح للشعب الفلسطيني بأن يعبر عن رغبته في إنهاء االنقسام وإنجاز المصالحة، ونأسف ألن 
  ".بعض قياداتها يعملون على استنساخ كالم األغبياء الذين سقطوا قبلهم الستعداء األمريكيين والغرب

  
  ر إلنجاح ثورة شبابية في غزة ضد حماس فتح قررت صرف مليون دوال: نبيل عمرو .11

قال القيادي في حركة فتح نبيل عمرو، الثالثاء، إنه علم ومن مصادره الخاصة داخل الحركة : وكاالت
  . قررت صرف مليون دوالر إلنجاح ثورة شبابية في قطاع غزة ضد حركة حماس" فتح"أن قيادة 

ركات الشبابية مدعومة مالياً من أي طرف وأكد عمرو في تصريحات صحافية، رفضه أن تكون التح
أن فتح تركت غزة نهائيا "وأضاف . كان، مطالباً بأن تترك التحركات الشبابية عفوية دون محرك لها

  ". واآلن يبدو أنها تريد أن ترى بحر من الدماء في القطاع
يتحمل مسؤولياته أتصور أنني اآلن وكل فلسطيني يجب أن : "وعن سبب تصريحاته المفاجئة، قال عمرو

، "تجاه أبناء شعبه في القطاع فيجب أن أال يكونوا لعبة يلعب بها من تناساهم وتناسى مشاكلهم وهمومهم
  . حسب تعبيره

وطالب عمرو حركة فتح بالقيام بثورة داخل أطرها لتصحح أوضاعها ثم تلتفت لآلخرين، مشيراً إلى أن 
ها التنظيمية وبحاجة لتصحيح أوضاعها وأن الفساد  تعانى من شلل كامل في شتى أطر-فتح–الحركة 

  . ، حسب وصفه"للركب"متغلغل فيها 
  15/3/2011موقع فلسطين أون الين، 
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  تعلن أنها ستطرح مبادرة إلنهاء االنقسام أمام المجلس المركزي" الديمقراطية" .12
 العتماد إستراتيجية أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أنها ستطرح مبادرة تدعو: رام اهللا

وطنية بديلة، وإنهاء االنقسام، أمام لمجلس المركزي الفلسطيني المقرر أن يعقد جلسة له األربعاء 
  .في مدينة رام اهللا بالضفة الغربية المحتلة) 16/3(

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة، النائب قيس عبد الكريم، في مؤتمر صحفي عقدته الجبهة 
، أن  المبادرة تهدف إنهاء االنقسام، واعتماد إستراتيجية جديدة )15/3( رام اهللا الثالثاء الديمقراطية في

للعمل الوطني، داعيا جميع القوى السياسية إلى المبادرة عبر مشاركة جميع ألوان الطيف السياسي في 
عية، إضافة إلى إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وإجراء االنتخابات الرئاسية والتشري

  .انتخابات المجلس الوطني وفق نظام التمثيل النسبي الكامل
ودعت المبادرة إلى تبني إستراتيجية جديدة للعمل الوطني، تستند إلى رفض استئناف المفاوضات في ظل 
استمرار االستيطان، ورفض الحلول الجزئية واالنتقالية والدولة ذات الحدود المؤقتة، واحترام قرارات 
الشرعية الدولية، وتصعيد التحرك السياسي على المستوى الدولي وحمل المجتمع الدولي على تحمل 

  .1967) يونيو(  حزيران 4مسؤولياته، وحشد التأييد العالمي لالعتراف بدولة فلسطين على حدود 
زامات واالتفاقيات كما تدعو المبادرة، بحسب القائمين عليها، السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر في االلت

المبرمة في ظل استمرار تنكر إسرائيل لها، والى تصعيد المقاومة الشعبية ضد الجدار واالستيطان 
  .واالحتالل حتى تتحول إلى انتفاضة شعبية شاملة

وفيما يتعلق بإنهاء االنقسام دعت المبادرة إلى ضرورة التمسك بوثيقة الوفاق الوطني وإعالن القاهرة في 
، واستئناف الحوار الوطني الشامل عبر 2009، ونتائج حوار القاهرة في 2005من العام ) ارسم(آذار 

اجتماع اللجنة العليا التي اتفق على تشكيلها في إعالن القاهرة، وتنفيذ ما تم االتفاق عليه في جوالت 
لمنتخبة للبت فيها، الحوار السابقة وصوال إلى االنتخابات، وإحالة ما يتبقى من خالفات إلى المؤسسات ا

إضافة إلى تشكيل حكومة وفاق وطني تقوم بالمهمات التي اتفق عليها في الحوار الوطني، وتشرف على 
  تأمين الشروط السياسية واألمنية لضمان حرية إجراء االنتخابات

  15/3/2011قدس برس، 
  

  الشعب يريد إنهاء االحتالل واالنقسام وحماس تريد إرهاب الشعب: فتح .13
هجوم ميليشيا حماس على المتظاهرين المطالبين بإنهاء االحتالل واستعادة ) فتح(عتبرت حركة ا: اهللارام 

الوحدة الوطنية دليال ماديا على عقلية القمع االستبدادية، ونظام الحكم الدكتاتوري الذي تنوي حماس 
أسامة القوا ' فتح'ة وقال المتحدث باسم حرك .تكريسه كواقع على ماليين الفلسطينيين في قطاع غزة

إن استخدام عسكر ومليشيا 'سمي، في تصريح صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة مساء اليوم الثالثاء، 
حماس للقوة المفرطة ضد المتظاهرين وإحراق خيام المعتصمين في ساحة الكتيبة بمدينة غزة واالعتداء 

ره عندما حدث ضد المتظاهرين في أقطار على الشابات تحت جنح الظالم بأسلوب يماثل ما كانت تستنك
  .'عربية يدلل على أن حماس متمسكة باالنقالب وبأساليب إرهاب المواطنين 

االعتداء على الصحافيين وتجريدهم من األشرطة المصورة التي تثبت اعتداءاتها الهمجية ' فتح'واعتبرت 
د قررت الوقف في الجبهة المعادية يؤكد دون أدنى شك أن حماس ق'على المواطنين المتظاهرين سلميا 

  .'إلرادة الشعب 
بات واضحا أن حماس ال تريد انهاء االحتالل، ألنها لو كانت تريد ما يريد الشعب ': وقال القواسمي

لبادرت إلى خطوات عملية النهاء االنقسام استجابة لصوت مئات اآلالف من المواطنين الذي اسمعوا 
لقد تجاوزت حماس كل الخطوط الحمراء الممكن تصورها ' :وأضاف .'نعم للمصالحة : الدنيا وهتفوا

وبلغ استهتارها حدا يستوجب على كل القوى الوطنية تحديد موقفها من أساليب قمعها لشباب وشابات 



  

  

 
 

  

            11 ص                                     2086:         العدد       16/3/2011 األربعاء :التاريخ

، معبرا عن اعتقاده أن حماس ليست نسخة طبق األصل من أجهزة قمعية دكتاتورية 'فلسطين المسالمين 
  .'وظلمابل أشد وطأة 'وحسب 

  15/3/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  ال نريد أن تكون دعوة هنية المتصاص غضب الجماهير: قيادي في فتح .14
أعربت حركة فتح عن أملها في أن تكون دعوة إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية بغزة، : غزة

 عبد اهللا أبو سمهدانة، .دوقال  ". وصادقة لرأب الصدعجادة"لرئيس السلطة محمود عباس لعقد لقاء معه، 
نأمل أن تكون هذه الدعوة ": "قدس برس"رداً على هذه الدعوة لـ " فتح"عضو المجلس الثوري لحركة 

صادقة وجادة للمصالحة ولرأب الصدع بين الفلسطينيين، وحتى نصطف جميعاً صفاً واحداً ضد االحتالل 
وأعرب عن أمله في أن ال تكون هذه الدعوة مثل اللقاء األخير بين  ".شروعةلتحقيق حقوقنا الوطنية الم

أي ورقة عمل أو أي " حماس"في دمشق قبل عدة أشهر، والتي اتضح أنه ال يوجد لدى " فتح"و" حماس"
  .جدية للمصالحة، بحسب قوله

 على إنهاء نحن ال نريد أن تكون الدعوات إعالمية المتصاص غضب الجماهير التي تصر: "وأضاف
، في إشارة منه إلى "االنقسام، نريدها دعوة جادة وحقيقية، وإذا اختلفنا كفصائل لنعيد األمانة إلى الشعب

  .إجراء انتخابات
وفي رده على سؤال بأن هذه دعوة صريحة ومباشرة من هنية إلى عباس من أجل الجلوس، أجاب أبو 

إال ) حماس( وقعناها واتفقنا عليها كلنا، وما عليهم وبعد الجلوس؟ هناك ورقة مصرية موجودة"سمهدانة، 
  ".توقيعها من أجل أن نجلس ونتحاور

  15/3/2011قدس برس، 
  

  فصائل تدين اعتداء حكومة غزة على اعتصام سلمي  .15
استنكر حزب الشعب الفلسطيني بشدة قيام األجهزة األمنية التابعة للحكومة المقالة باقتحام : فايز أبوعون
، األمر الذي  في قطاع غزةلمي الشبابي واالعتداء على المواطنين وحرق خيام االعتصامالتجمع الس

  .يتنافى مع كل األعراف والتقاليد الفلسطينية
واعتبر الحزب أن هذه الخطوة تتعارض بشكل كامل مع التصريحات اإليجابية التي أطلقها رئيس 

ره الطريقة العنيفة التي مورست بحق المواطنين الوزراء المقال إسماعيل هنية ظهر أمس، معلناً استنكا
  .المطالبين بإنهاء االنقسام ويدعو لعدم تكرارها والسماح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم

بدورها استنكرت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين استخدام القوة في فض وقمع االعتصام الشبابي في 
خليل واالعتداء على أهالي المعتقلين المطالبين بإطالق سراح غزة كما استنكرت االعتداء على مسيرة بال

  .أبنائهم
وطالبت الحركة باحترام حرية الرأي والتعبير، مؤكدة ضرورة التحرك المشترك لوحدة الصف الوطني 

  .في مواجهة االحتالل
ار وحذرت الحركة من أي محاوالت لاللتفاف على الحقوق والثوابت، داعية للشروع الفوري في حو

  .وطني شامل وجدي
وأدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين استخدام األجهزة األمنية المقالة أدوات قمعية كالعصي 
الكهربائية والهراوات واألعمدة الحديدية وإطالق األعيرة النارية الحية وإزالة كل أشكال االعتصام بما 

  .فيها الخيام، واعتداءها على الطواقم الصحافية
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ت إن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وهي تدين وتستنكر هذا اإلجراء الخطير، تؤكد تضامنها وقال
مع التحركات الشعبية والشبابية إلنهاء االنقسام، وتطالب حكومة حماس بمحاسبة أفراد األجهزة األمنية 

  .الذين اعتدوا على المواطنين والصحافيين
  16/3/2011األيام، رام اهللا، 

  
  مي يدعو لمؤسسات فلسطينية فاعلة قبل االنتخاباتالقدو .16

أكد القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح فاروق القدومي : نادية سعد الدين –عمان 
تحرك "، داعياً إلى "تفعيل بناء المنظمة ومجلس وطني جديد والمصالحة قبل إجراء االنتخابات"ضرورة 

  ".نية في غزة ضد االحتاللشعبي في الضفة الغربية وجبهة وط
فتح تعمل حالياً من أجل عقد مجلس وطني، حيث ال "أثناء وجوده بعمان إن " الغد"وقال في حديث لـ 

، غير أن "توجد معارضة لذلك، ولكن هناك من يحاول تأجيله، بسبب تدخل أطراف داخلية وخارجية
  ".الوحدة الوطنية لن تتحقق بدون عقده"

، مستبعداً "اً مصرياً في هذه المرحلة لإلنغماس في الحوار الوطني الفلسطينيهناك تردد"وأضاف إن 
العودة للورقة المصرية إلنهاء االنقسام، حيث ستكون عودة القاهرة إلى ملف المصالحة بطريقة وأسلوب "

  ".جديد
، كما تخطط "القادم) سبتمبر(عدم االنخداع بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في شهر أيلول "ودعا إلى 

ال تدل على ممارسات ديمقراطية أو نهج سليم للتوصل إلى الوحدة "السلطة الفلسطينية لذلك، حيث 
  ".الوطنية

الخطوة األولى يجب أن تتجه نحو تفعيل بناء المنظمة، من خالل إنضواء حركتي حماس "واعتبر أن 
الحالي الذي لم يجر انتخابات منذ والجهاد اإلسالمي في إطارها، وايجاد مجلس وطني جديد، يستبدل ب

المشاركة الفاعلة لجميع الفصائل، بما فيها حماس والجهاد، في المجلس "وبين ضرورة  ".1991عام 
الوطني بحيث يتم االتفاق على ذلك بين فصائل المقاومة والشخصيات الوطنية المستقلة، بما يجنب 

ره السياسي لتحقيق الوحدة الوطنية، ما دامت التدخالت الخارجية ويسمح بالتحكم الفلسطيني في مسا
  ".المفاوضات السياسية معطلة

  16/3/2011الغد، عمان، 
  

  فئوية وتروج األكاذيب" معا"وكالة : أبو زهري .17
عبرت حركة حماس، على لسان المتحدث باسمها الدكتور سامي أبو زهري، عن استيائها البالغ : غزة

وقال أبو زهري، في بيان مكتوب وصل  ".عكست فئويتها"ت إنها ، التي قال"معاً"من ممارسات وكالة 
عكست كذلك أنها " معا"إن ممارسات وكالة : نسخة منه مساء اليوم الثالثاء" المركز الفلسطيني لإلعالم"
مجرد أداة لحركة فتح من خالل الترويج ألخبار كاذبة وملفقة، ال أساس لها من الصحة، وتتعارض مع "

إن حركة حماس تتهم وكالة معا بالفئوية : "وأضاف ".االت اإلخبارية المحلية والدوليةما أوردته الوك
، داعياً وسائل اإلعالم إلى توخي الدقة والحذر في التعامل مع األخبار التي تنشرها "وترويج األكاذيب

  .هذه الوكالة
  15/3/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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   في الضفةالحركةن أنصار  م23السلطة ترجئ محاكمة : حماس .18
قالت حركة حماس إن المحاكم العسكرية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة : رام اهللا

أرجأت محاكمة ثالثة وعشرين من أنصارها  في نابلس والخليل، وواصلت احتجاز عدد كبير منهم إلى 
  . فترات متفاوتة

نسخة منه، أن األجهزة األمنية الفلسطينية في " قدس برس "وأضافت الحركة، في بيان مكتوب وصل
نابلس أجلت محاكمة ثمانية عشر من أنصار حماس المعتقلين والمفرج عنهم حتى السادس من الشهر 

  .المقبل
حتى العاشر من الشهر القادم، بينهم " حماس"وأشارت إلى أنه تم أيضاً تأجيل محاكمة خمسة من أنصار 

، مضيفة أنه أسير ) عاما58ً(ة وأحد مبعدي مرج الزهور الشيخ نبيل عزرائيل النتشة القيادي في الحرك
محرر ومعتقل سابقاً عدة مرات، ووالد الشهيد القسامي باسل النتشة، ويعاني من مرض السرطان في 

  .عظم الرقبة
  15/3/2011قدس برس، 

  
  بالمخيمات " إصالح اجتماعي"برنامج تشرع في حماس : لبنان .19

أعلنت حركة حماس في لبنان أنها وفي إطار مكافحة الفساد والتصدي النتشار المخدرات في : بيروت
المخيمات الفلسطينية في لبنان، والتي تشكل خروجاً عن القيم األخالقية للشعب الفلسطيني، فإنها ستبدأ 

  .بتنفيذ مشروع إصالحي إجتماعي في المخيمات كافة
ركة في بيروت، أن هذا المشروع يرتكز على التحذير من هذه وذكر خبر صحفي صدر عن مكتب الح

على نشر الفضيلة في المخيمات، "اآلفات الخطيرة والمدمرة، حيث ستعمل الحركة ضمن هذا المشروع 
على يد ثلّة من العلماء والمشايخ والوعاظ، وذلك عن طريق إقامة محاضرات في مراكزها وفي 

الخطوة لقيت ترحيبا من أهالي المخيمات، والتي رأت فيها خطوة مهمة هذه "وأشارت إلى أن ". المساجد
تحفظ فيها الشباب الفلسطيني من الوقوع في الرذيلة والمحرمات، وترفع عنده الروح المعنوية واألخالقية 

  ".والوطنية
  15/3/2011قدس برس، 

  
  متوجهة لغزة ة متطور وصواريختزعم العثور على رادارألمانية وسفينة تعترض  "إسرائيل" .20

في عملية ، أن  نظير مجلي-تل أبيب، عن مراسلها من 16/3/2011، الشرق األوسط، لندنذكرت 
عسكرية شارك فيها آالف الجنود من سالح البحرية اإلسرائيلية، سبيت سفينة ألمانية من عرض البحر 

ونفذت العملية . اع غزةوتم جرها إلى ميناء أسدود، بدعوى أنها تحمل سالحا من إيران وسورية إلى قط
  . ميل من الشواطئ اإلسرائيلية200في عمق البحر المتوسط، على بعد 

تلقت ) الموساد(وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن أجهزة الرصد في المخابرات اإلسرائيلية الخارجية 
ها من ميناء معلومات عن السفينة ومحتوياتها ووجهتها، منذ عدة أيام راحت تتتبع أثرها منذ انطالق

وقد لوحظ أنها أبحرت نحو ميناء مارسين في تركيا، فأجمع المراقبون اإلسرائيليون . الالذقية السوري
وعندما توجهت جنوبا في البحر . على أن الوصول إلى تركيا لم يكن سوى محاولة تضليل ومحو اآلثار
وقررت أن الهدف هو . إلسكندريةالمتوسط، التقطت أجهزة الرصد اإلسرائيلية أنها تنوي التوجه إلى ا

  .نقل األسلحة عبر األراضي المصرية إلى سيناء ومن هناك إلى قطاع غزة عبر سيناء
وفي تشاور سريع بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، إيهود باراك، ورئيس أركان 

قرر التعرض للسفينة والسيطرة الجيش، بيني غينتس، وغيرهم من قادة المؤسسات العسكرية واألمنية، ت
وقد . عليها وجرها إلى الشواطئ اإلسرائيلية لتفتيشها ومصادرة األسلحة عليها ومنع وصولها إلى هدفها
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كلفت قيادة الوحدات الخاصة في سالح البحرية بتنفيذ عملية السيطرة المباشرة على السفينة، باعتبارها 
 ألمانيا بالسيطرة على السفينة وطاقمها، باعتبار أنها وتم إبالغ. وحدة المهمات الخاصة في الجيش

  .كما تم إبالغ الواليات المتحدة وغيرها من قوات حلف األطلسي بأمر الهجوم. ألمانية
وحسب غينتس، الذي كان يتحدث في لقاء مع ضباط جدد في الجيش، فإن آالف الجنود اإلسرائيليين من 

فأبحروا في أعماق البحر المتوسط وتوزعوا إلى قوات . لعمليةسالح البحرية وغيره ساهموا في تنفيذ ا
وسيطروا عليها بسهولة بال مقاومة ومن دون االضطرار إلى . هجوم وقوات حماية وقوات رصد

وقال الناطق بلسان الجيش، آفي بنيهو، خالل مؤتمر صحافي أمس إن السفينة التجارية . استخدام السالح
وإن التحقيق األولي دل على أن طاقم السفينة لم يكن على . تحمل علم ليبيرياكانت » فيكتوريا«األلمانية 

وإن المسؤولين في ميناء مارسين في تركيا لم يكونوا هم أيضا على . علم بأن السفينة محملة بالسالح
عمل كل ما يلزم في سبيل الدفاع «ووعد بنيهو بأن يستمر الجيش في . اطالع بأمر السالح في السفينة

  .» إسرائيل وأمنهاعن
وقد التف القادة السياسيون في الحكومة والمعارضة حول القيادات األمنية في هذه العملية، وأعلنت رئيسة 

في قضايا مكافحة اإلرهاب، ال يوجد فرق بين الحكومة والمعارضة في «المعارضة، تسيبي ليفني، أنه 
زة تدل على أن العناصر المتطرفة تواصل محاولة تهريب األسلحة إلى غ«وقال باراك إن . »إسرائيل

وإن قواته ستواصل بالمقابل العمل بإصرار . مساعيها للمساس بإسرائيل ولزعزعة االستقرار في المنطقة
  .»وعناد من أجل الدفاع عن إسرائيل وأمنها

ياسيين لم ومع أن القوات اإلسرائيلية لم تكشف نوعية األسلحة التي وجدتها على السفينة، فإن مراقبين س
  .يستبعدوا أن تكون أسلحة خفيفة فقط وأن الهدف منها هو تجربة مدى يقظة إسرائيل

رئيس الوزراء ، أن محمد هواش–رام اهللا ، عن مراسلها من 16/3/2011، النهار، بيروتوأوردت 
 اعترضتها مصدر االسلحة التي كانت على ظهر السفينة التجارية التي"االسرائيلي بنيامين نتنياهو قال ان 

الوسائل القتالية التي كانت تحملها السفينة ارسلت "واضاف ان ". قوات سالح البحرية صباحا هو ايران
، مشددا "الى التنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة وكانت تستهدف ضرب دولة اسرائيل والمس بمواطنيها

  ".حق اسرائيل بل واجبها في الدفاع عن نفسها"على 
اع االسرائيلي ايهود باراك بوحدة بالكوماندوس التي استولت على السفينة التجارية، واشاد وزير الدف

ان جيشنا منع تهريب الوسائل القتالية التي كان مقرراً استخدامها ضد مواطني اسرائيل بهدف : "وقال
زعة الجهود المستمرة التي تبذلها عناصر متشددة للمس بأمن اسرائيل وزع"وتحدث عن ". المس بأمنها

ان الجيش والجهات االمنية ستواصل الدفاع عن امن الدولة بحزم "واكد ". االستقرار في الشرق االوسط
  ".واصرار

ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن باراك قوله في كلية القيادة واألركان التابعة للجيش اإلسرائيلي في تل 
لكها لبناني وطاقمها لم يعلم بأنها تحمل أسلحة سفينة شحن كبيرة جدا يم"هي " فيكتوريا"أبيب أن السفينة 

الهدف هو وصول األسلحة إلى المنظمات اإلرهابية في "وأوضح أن ". في عدد من الحاويات على متنها
غزة ونحن نعتقد أن بين األسلحة بداية لمنظومات متطورة قادرة على التأثير على حرية عملنا على طول 

أننا ال نعرف ما هو دور سوريا وحزب "وأشار الى ". راض السفينةشواطئ غزة وهنا تكمن أهمية اعت
  ".اهللا وسنعرف ذلك في الساعات واأليام القريبة وبعد ان نضع يدنا على األسلحة

نتنياهو قال انه وافق شخصياً على العملية ، أن أ ب -الناصرة ، من 16/3/2011، الحياة، لندنونشرت 
  . » يتفق والقانون الدولينفذت في أعالي البحار وبما«التي 

وكان المتحدث باسم الجيش االسرائيلي ذكر ان تفتيشاً مبدئياً اسفر عن العثور على ثالث حاويات تحتوي 
  .أسلحة، على ان تُفحص شحنات أخرى بعد وصول السفينة الى اسرائيل
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ل اإلسرائيلي سلطات االحتال، من القدس، أن 16/3/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية وأضافت 
زعمت أنها عثرت في سفينة األسلحة التي استولت عليها البحرية اإلسرائيلية صباح الثالثاء، على 

موجهة بواسطة الرادار يتم إطالقها من الساحل باتجاه سفن " C704"صواريخ إستراتيجية صينية الصنع 
  .في البحر

أنه تم العثور في السفينة " راني بن يهودا"يغادير وادعى رئيس أركان قيادة سالح البحرية اإلسرائيلية البر
 كيلومترا وهي قادرة على 35على صاروخين إلى أربعة صواريخ يصل مداها إلى " فكتوريا"المسماة 

  .تهديد سفن وزوارق سالح البحرية إضافة إلى سفن تجارية تبحر في المنطقة وكذلك خط أنبوب النفط
 في ميناء الالذقية السوري بتسع وثالثين حاوية كانت أربع منها معدة وأضاف بأنه تم تحميل هذه السفينة

للتفريغ في ميناء اإلسكندرية المصري، مشيرا إلى سالح البحرية اإلسرائيلي عثر أيضاً في الحاويات 
  .التي تم فحصها على عدد كبير من القنابل

يرة الموجودة على متن هذه السفينة ال وقدر رئيس أركان قيادة سالح البحرية اإلسرائيلية أن كمية الذخ
 طناً، مدعياً أن هذه األسلحة والمعدات كانت موجهة إلى قطاع غزة إالّ أنه لم توجد لدى 50تقل عن 

  . تركيا أو مصر معلومات عن الموضوع
ورداً على سؤال حول احتمال وجود عالقة بين سفينة األسلحة وزيارة سفينتين حربيتين إيرانيتين في 

إن السفينتين اإليرانيتين قد زارتا "قال رئيس أركان قيادة سالح البحرية . اء الالذقية السوري مؤخراًمين
  ". بالحاويات) فيكتوريا(هذا الميناء بالفعل وتم فيه كذلك تحميل السفينة 

قد تعاون مع سالح البحرية وفوجئ باكتشاف األسلحة ) فيكتوريا(ومضى يقول إن ربان السفينة 
  .على حد قوله. ات الحربية في الحاويات التي كانت السفينة تحملهاوالمعد
» فيكتوريا«الجيش اإلسرائيلي زعم إنه عثر على متن سفينة ، أن 15/3/2011، 48موقع عربونشر 

، حسب ما نقل موقع »يكسر ميزان القوة القائم«األلمانية التي سيطر عليها اليوم، جهاز رادار متطور 
  . مساء اليوم»يديعوت أحرونوت«

وقال الموقع إنه الرادار الذي تم العثور عليه مخصص لرصد السفن البحرية قبل إطالق الصواريخ 
 عندما 2006تجاهها، وهو من الطراز ذاته الذي استخدمه حزب اهللا في حرب لبنان الثانية في العام 

  .قبالة سواحل بيروت» حانيت«استهدف بارجة 
  

   أسير خطير مقابل شاليط100ج عن أكثر من حماس تريد اإلفرا :نتنياهو .21
أن المفاوضات مع حركة حماس بخصوص " بنيامين نتنياهو"ادعى رئيس وزراء االحتالل : القدس

 مخرب 100إطالق سراح أكثر من "الجندي األسير جلعاد شاليط متعثرة، بسبب إصرار األخيرة على 
  .على حد تعبيره". خطير إلى مناطق الضفة الغربية

سيكون بمقدورهم ضرب أي "م نتياهو أن هؤالء الذين تصر حماس على إطالق سراحهم إلى الضفة وزع
  ".مكان في إسرائيل

وجدد تأكيده بأن المسؤولية الملقاة على عاتقه إلعادة شاليط إلى ذويه ما زالت قائمة، إال أنه في نفس 
وأشار نتيناهو إلى أن إسرائيل  ".مة ماليين نس7ملتزم بحماية مواطني إسرائيل البالغ عددهم "الوقت 

  .تواصل العمل دون توقف من اجل اإلفراج عن شاليتط
  15/3/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  نتنياهو يخطط إلقامة جدار على الحدود مع األردن .22

 جدار كشفت مصادر إعالمية عبرية، أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يخطط للبدء بإقامة
  . على الحدود مع األردن، شبيه بالجدار الذي يتم بناؤه حاليا على الحدود مع جمهورية مصر العربية
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العبرية؛ فإن نتنياهو نقل توجهاته تلك إلى جيش االحتالل " يديعوت أحرونوت"ووفقا لموقع صحيفة 
  . ى غرار الجدار مع مصروالمؤسسة األمنية للبدء في التخطيط إلقامة جدار على الحدود األردنية عل

وكان نتنياهو قد أكد خالل جولة برفقة كبار ضباط الجيش في منطقة غور األردن، األسبوع الماضي، أن 
  . الغور وامتداد الحدود مع األردن سيبقى تحت السيطرة اإلسرائيلية في أي اتفاق يتم التوصل إليه مستقبالً

على الحدود مع األردن تمنع تهريب الصواريخ والسالح، إن سيطرة الجيش اإلسرائيلي : "وقال نتنياهو
خاصة بعد الهزة السياسية التي عصفت بالمنطقة والتي ما ) إسرائيل(كذلك تساهم في الحفاظ على أمن 

  ". زالت نتائجها غير معروفة
 الجولة، في الجيش اإلسرائيلي آفي كوخافي الذي رافق نتنياهو في تلك" المنطقة الوسطى"بدوره؛ أكد قائد 

أن الجيش يقوم بتأمين الحماية للسكان في منطقة غور األردن من الجانب األمني، وكذلك من جانب 
  .عمليات السرقة حيث ألقي القبض مؤخرا على عصابة كبيرة للسرقة هناك

  15/3/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  نانا يعني نقل الجبهة الى هرتسليا ورع67 حدود إلىاالنسحاب : مانليبر .23
وزير ، أن الناصرة ـ زهير اندراوس، عن مراسلها من 16/3/2011، القدس العربي، لندنأوردت 

الخارجية االسرائيلية، افيغدور ليبرمان، قال صباح الثالثاء، ان انسحاب اسرائيلي الى حدود الرابع من 
هرتسليا، وهي المدن  يعني ان الجبهة تصبح في كفار سابا ورعنانا و1967من العام ) يونيو(حزيران 

 وبحسب موقع صحيفة .الواقعة داخل ما يسمى بالخط االخضر، وتحديدا بالقرب من مدينة تل ابيب
على االنترنت فان اقوال وزير الخارجية جاءت خالل زيارة ليبرمان الى المنزل ' يديعوت احرونوت'

. ي مدينة بنابلس بالضفة الغربيةالمقامة على اراض) ايتمار( مستوطنين في مستوطنة 5الذي قتل فيه 
وحذّر ليبرمان مرة اخرى من سيطرة حركة حماس على الضفة الغربية، كما فعل يوم امس االول في 

. وقال انّه يجب على اسرائيل ان تضمن امن سكان اسرائيل. لجنة الخارجية واالمن التابعة للكنيست
وقال، وهو الذي يسكن في مستوطنة . نةوبحسبه فان الدولة اخفقت بالنظر لما حصل في المستوط

المتاخمة، عندما نتحدث عن تنازالت مؤلمة وعن تسويات يجب ان يكون واضحا ان الحديث ) نوكيدم(
  .عن تسويات في المجاالت السياسية وليس في مجال االمن، على حد تعبيره

راكه هو انه عندما يتم واضاف انه لن يكون تسويات في مجال االمن، وان االمر االهم الذي يجب اد
، فان ذلك يعني ان تسيطر حماس على الضفة 67ممارسة ضغوط على اسرائيل لالنسحاب الى حدود 

 67واضاف ليبرمان ان االنسحاب الى حدود . الغربية، وان ما حصل في قطاع غزة سيتكرر في الضفة
 مستوطنا في 22ان الى مقتل كما لفت ليبرم. يعني ان خطوط الجبهة ستنتقل الى كفار سابا وهرتسليا

، واكد مرة اخرى على ان اسرائيل ملتزمة بأمن االسرائيليين، بمن في ذلك المستوطنون، قبل )ايتمار(
وقال ان من . الى ذلك طالب ليبرمان السلطة الفلسطينية بوقف ما اسماه بالتحريض. اي التزام اخر

يث معه عن السالم، وحتى في المجال السياسي يتحدث عن سفك الدماء والكراهية والقتل ال يمكن الحد
وادعى ان اسرائيل ). ايتمار(واضاف انه يجب اعدام منفذي عملية . يجب ان تستخلص العبر من ذلك

  .دولة قانون، وانه من افضل الديمقراطيات في العالم
رر ليبرمان ك، أن  أسعد تلحمي–الناصرة ، عن مراسلها من 16/3/2011، الحياة، لندنونشرت 

» ايتمار«في عملية قتل المستوطنين الخمسة في مستوطنة » شريكة«االتهامات للسلطة الفلسطينية بأنها 
من يحرض على إسرائيل ويبيح هدر دماء «في الضفة الغربية المحتلة السبت الماضي بداعي أن 

الفلسطينية وأضاف أنه لم يسمع قادة السلطة . »المستوطنين يتحمل هو أيضاً المسؤولية عن القتل
إنهم فقط يخلّدون ذكرى القتلة «يستنكرون عملية قتل المستوطنين في وسائل إعالم عربية أو فلسطينية، 

  . »ويثقفون على اإلرهاب والكراهية والحرب وسفك الدماء، وال يجوز صنع السالم مع هؤالء
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   بين السعودية وإيران" مواجهات عسكرية"يتوقع نشوب  ليبرمان .24

وزعم أن "إيتمار"وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان الى إعدام منفذي عملية  دعا :القدس
وقدر بأنه من المحتمل نشوب مواجهات عسكرية بين إيران والسعودية على إثر . إسرائيل دولة قانون

ونقلت صحيفة هآرتس عن ليبرمان قوله خالل نقاش في لجنة . دخول قوات سعودية إلى البحرين
إن السعودية تسعى لمنع سقوط نظام الحكم في البحرين على أيدي اإليرانيين "ية واألمن للكنيست الخارج

إن اإليرانيين لم يكونوا سبب األحداث التي تجري هذه "وأضاف ليبرمان ". وإن إيران لن تتجاهل ذلك
تفيدون الرئيسيون في األيام في البحرين ولكن من الواضح أنهم أيدوها ويريدون التأثير عليها وأنهم المس
  ". الشرق األوسط منها ويعملون على تصعيد وتيرتها لتعزيز نفوذهم في الشرق األوسط

  16/3/2011، الدستور، عمان
  

  ضمير له  الاإلسرائيلياالحتالل : دعون ليفي بمحاضرة في ايرلنداج .25
ا الصحافي  نشرت صحف إسرائيلية امس، مقاطع من محاضرة القاه:  برهوم جرايسي-الناصرة 

االبرتهايد "في ايرلندا، ضمن اسبوع " بريتني كولج"اإلسرائيلي في صحيفة هآرتس، أمام طلبة جامعة 
إن اإلسرائيليين يؤمنون بأنهم شعب اهللا المختار، وهم واثقون من أنهم يعرفون "، وقال فيها، "اإلسرائيلي

األخرى، ومن يتجرأ على انتقاد إسرائيل، ما هو خير لهم، ولهذا هم ليسوا على استعداد للقبول باآلراء 
، إن شكل تفكير االسرائيليين منقطع عن الواقع، وبشكل عام فإن الناس "مناهضا للسامية"يتم اعتباره 

الذين ينقطعون عن الواقعين، يجب ان يمكثوا للعالج، ولكن األميركان يفسحون المجال امام هذا الجنون 
  ".ل الفيتو األميركيبأن يستمر، كما شهدنا ذلك من خال

إن االسرائيليين يحتلون من دون وخز ضمير، ألن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية تعمل "وتابع ليفي يقول، 
على تصوير الفلسطينيين كأنهم ليسوا إنسانيين، فقد أظهرت وسائل اإلعالم عملية الرصاص المصبوب 

تقريبا مقاومة فلسطينية، وأمام كل قتيل على انها حرب، على الرغم من أنه لم تكن ) الحرب على غزة(
  ". قتيل فلسطيني100إسرائيلي كان على االقل 

اثبت أن إسرائيل تفعل كل ما يخطر على بالها، ) أسطول الحرية(إن األسطول التركي "وقال ليفي أيضا، 
اإلعالم في وحتى في المياه الدولية، حاولت اظهار ناشطي السالم على سفينة مرمرة كارهابيين، ووسائل 

  ".إسرائيل تدفع بالجيش للعمل ضد الفلسطينيين
إن جهاز الدعاية اليهودية واإلسرائيلية يعمل على سحب الشرعية من كل رأي ضد "وأضاف ليفي، 

إسرائيل، وفي إسرائيل مجموعات شجاعة، تنشط ضد االحتالل وترفض الخدمة في الجيش، وتتظاهر، 
  ".عية في إسرائيلوهؤالء أيضا يواجهون حمالت سحب شر

إن المشروع االستيطاني هو جريمة، وعملية السالم لم تكن وال مرة من "وعن االستيطان قال ليفي، 
ناحية إسرائيل وسيلة النجاز السالم، ولهذا فإن عملية السالم األطول من حيث الفترة الزمنية في التاريخ، 

  .عرفات، أبو مازن، حماس: شركاءإن إسرائيل تختلق دائما الذرائع، وتلقي بالتهم على ال
وقال ليفي، إن طلب إسرائيل بأن يعترفوا بها كدولة يهودية هو طلب مثير للسخرية، فالنظام اإلسرائيلي 
فاسد من ناحية أخالقية، واالحتالل اإلسرائيلي بات شكال من اإلدمان، ولهذا على أصدقاء إسرائيل 

  .دمانالجيدين أن يساعدوها على التخلص من هذا اإل
وروى غدعون ليفي في محاضرته عن بعض من جرائم االحتالل، في مستويات مختلفة، وعن تلك 
  .الطفلة الفلسطينية في مدينة خانيونس في قطاع غزة، التي قتلت وهي في حضن أمها بقصف صاروخي

  16/3/2011، الغد، عمان
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  نسيق مع السلطة وواشنطنالقرار ببناء الوحدات السكنية بالضفة تم بالت: مصدر اسرائيلي .26
اإلسرائيلية أمس عن مصدر قريب من رئيس الحكومة » هآرتس«نقلت صحيفة :  أسعد تلحمي–الناصرة 

 منزل سكني جديد في 400بنيامين نتانياهو قوله إن قرار اللجنة الوزارية لشؤون االستيطان بناء 
 رداً على عملية قتل المستوطنين 1967المستوطنات اليهودية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

» خطوة مدروسة«الخمسة، اتخذ بعد موافقة ضمنية من الواليات المتحدة والسلطة الفلسطينية، وذلك كـ 
ليس متوقعاً أن «وأضاف أن قرار البناء . يراد منها منع عمليات انتقام من المستوطنين ضد الفلسطينيين

  .» نتانياهو قريباًيعرقل الخطة السياسية المتوقع أن يعلنها
وتابع المصدر أن بناء المساكن الجديدة سيتم في المستوطنات التي توجد حولها تفاهمات غير خطية بين 
إسرائيل وكل من السلطة الفلسطينية والواليات المتحدة، أي تلك التي تريد إسرائيل إبقاءها تحت سيطرتها 

حقق «ووفقاً للمصدر فإن قرار البناء . ا بأراض بديلةفي إطار الحل الدائم ويطالب الفلسطينيون بمقايضته
الهدف المرجو، ومنع المستوطنين الثأر من الفلسطينيين من خالل رؤيتهم الجانب اإليجابي، وهو بناء 

  .»المزيد من الوحدات السكنية
  .»سبقاًوتم تنسيقه م«ووصف المصدر االنتقاد األميركي للقرار اإلسرائيلي بالبناء بأنه خفيف اللهجة 

  16/3/2011، الحياة، لندن
  

  ها سوى الشرارة التي ستشعلها ينقصالاالنتفاضة الفلسطينية قادمة ال محال و: باحث اسرائيلي .27
رأى الخبير مناحيم كالين، المحاضر في العلوم السياسية في جامعة بار : الناصرة ـ زهير اندراوس

ي ظل الثورات في العالم العربي وانسداد االفق انّه ف' هآرتس'ايالن، في مقال نشره امس في صحيفة 
امام الفلسطينيين، وادراكهم ان الخالص لن يكون عن طريق الواليات المتحدة االمريكية فان مسألة 

  .اندالع انتفاضة ال تنقصها اال شرارة الشعالها
هما قبل الفلسطينيين، وكتب الخبير االسرائيلي ايضا انه اذا نال جنوب السودان وتيمور الشرقية استقالل

فان ذلك يعني ان خطبا ما قد حصل، فمن غير الممكن المقارنة بين مكانة هذه المناطق، وبين المكانية 
وبحسبه فهكذا يفكر بالتأكيد الفلسطيني الذي يجري حساب ربح وخسارة . الدينية والدولية لفلسطين

  .شخصية ووطنية منذ اتفاق اوسلو، على حد تعبيره
ال ان االنتفاضات ضد رؤساء متسلطين وملوك وسالطين في مصر وشمال افريقيا والجزيرة وزاد قائ

العربية تسبب عدم االرتياح للفلسطينيين؛ فكيف حصل وان حققت الشعوب هناك انجازات كهذه في 
مواجهة السلطة القامعة، في حين ان الفلسطينيين عالقون تحت االحتالل االسرائيلي الذي يفرض على 

  .مود عباس ما يفعله وما يجب اال يفعلهمح
ويتساءل الكاتب عن النتائج التي يستطيع الفلسطينيون استخالصها من الهزات التي تضرب العالم 
العربي، فالخالص لن يأتي عن طريق الواليات المتحدة فهي ال تدعم رئيس السلطة، ابو مازن، رغم 

القطرية مدى التنازالت التي ) الجزيرة(ثائق فضائية التنازالت الكبيرة التي قدمها، في حين كشفت و
وكأنما لم يكن ذلك . قدمها عباس في المفاوضات مع اسرائيل، ولكنه لم يتلق اية مساعدة من واشنطن

كافيا، حيث استخدمت الواليات المتحدة حق النقض ضد قرار ادانة االستيطان في مجلس االمن، وذلك 
ويتابع . م، وقام بتوسيع المستوطنات في القدس وفي سائر انحاء الضفة الغربيةبعد ان اذاقهم نتنياهو العلق

الكاتب ان احداث االسابيع االخيرة تشير الى ان التنازالت السياسية ال تجلب الدعم االمريكي، وانما 
  .انتفاضة غير عنيفة من قبل المواطنين

ات التي طرحت في دوائر مختلفة لتنظيم ويشير في هذا السياق الى ان عباس قد عارض بشدة االقتراح
انتفاضات شعبية غير عنيفة، وعملت قيادة السلطة الفلسطينية والحرس القديم من حركة فتح على فرض 
قيود واحتواء المظاهرات االسبوعية التي تجري في بلعين وقرى اخرى، فهم لم يخشوا من صعود 
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جهات عنيفة ستجلب للفلسطينيين الضرر، مثلما منافسين سياسيين فحسب، وانما من التوجه نحو موا
وبحسبه فان ميزان القوى في المواجهات العنيفة هو لصالح اسرائيل، وان . حصل في االنتفاضة الثانية

ويضيف ان الوضع االن مختلف، . لديها مصلحة في التوجه نحو العنف من اجل اخضاع الفلسطينيين
في انحاء العالم العربي واالنضباط الذي يبدونه ) بدون العنف(فالنموذج الناجح الذي يضعه المنتفضون 

وفي حال لجأت اسرائيل الى . من الممكن ان يعلّم الفلسطينيين بانه هكذا يمكن تحقيق انجازات تاريخية
  .قمع المظاهرات الفلسطينية فسوف ترتسم على انها تنضم الى القذافي او احمدي نجاد

فاليأس من العملية السياسية . ين الى ان عدم االرتياح في الشارع الفلسطيني كبير جداواشار الباحث كال
ويشير الى وجود بنية تحتية تكنولوجية في المجتمع . ومن اسرائيل والواليات المتحدة يشمل دوائر واسعة

 الخليوية الفلسطيني، وفي الوقت نفسه يشير الى انه في اماكن اخرى حركت شبكة االنترنت والهواتف
المظاهرات الحاشدة، ويلفت الى ان المجتمع الفلسطيني هو مجتمع شباب انسدت االفاق في وجوههم 

  .بسبب االحتالل
ويضيف ان االنتفاضة الثانية والقبضة الحديدية السرائيل صاغت العقد الثاني من حياة شباب العشرينيات 

واجز والقيود على التحرك يعيشها الفلسطينيون ولقاءهم االول بالسياسة، فالمستوطنات والجنود والح
العنوان مكتوب : واختتم مقالته بالكلمات التالية. يوميا، ولم ينقص سوى الشرارة التي ستشعل العملية

  .على الجدار، على حد قوله
  16/3/2011، القدس العربي، لندن

  
   من حرب الى حربو من انتفاضة الى اخرى" إسرائيل"نتنياهو سيواصل اقحام : محلل سياسي .28

هاجم المحلل نحيميا شتراسيلر بشدة بالغة ما اسماه بالقرص على الدم من : الناصرة ـ زهير اندراوس
قبل اقطاب الدولة العبرية في اعقاب العملية االجرامية في مستوطنة ايتمار، وقال ان نتنياهو ما زال 

  .ة الغربية السرائيلمتمسكا بموقفه القاضي بضم خمسين بالمئة من اراضي الضف
، نحيميا شتيرسلر ان العملية قوت المتطرفين من الجانبين، االسرائيلي 'هآرتس'وقال المحلل في صحيفة 

والفلسطيني، االمر الذي سيؤدي الى اندالع االنتفاضة الثالثة، الفتًا الى انّه خالفا للماضي فان االنتفاضة 
 من ثقتها باخضاع الفلسطينيين، وزاد المحلل قائال انّه خالل هذه المرة ستكون قاسية، محذرا تل ابيب

جرت عمليا مسابقة نادرة في التطرف من قبل اركان الدولة العبرية ) ايتمار(تشييع جثامين ضحايا عملية 
الذين شاركوا في الجنازة، الفتا الى ان نتنياهو كان االكثر وضوحا عندما قال خالل زيارته الى 

الفلسطينيين يقتلون ونحن نبني البالدالمستوطنة ان .  
وشدد المحلل على ان رئيس الوزراء االسرائيلي لم يكن يؤمن في اي يوم من االيام بدولتين لشعبين، وما 
زال متمسكًا بارائه، فمن ناحيته االرض كلها ارض اسرائيل، الفتا الى انّه يؤمن ايضا بالقوة والردع 

وبرأي المحلل فان نتنياهو يرى الصراع على . قوة، يمكن تحقيقه بقوة اكثرفقط، وما ال يمكن تحقيقه بال
انّه الصراع بين االسالم واليهود، وكل منطقة يقوم باخالئها فانّها ستتحول الى امارة اسالمية، ولكن 

ولى التي نتنياهو، اضاف المحلل، لم يغير مبادئه بالمرة، وحكومته الحالية اكثر تطرفًا من الحكومة اال
، وخلص الى القول ان الحلم الحقيقي لنتنياهو هو ان يواصل العيش متكئا على السيف، 1996شكّلها عام 

، )ايتمار(انّه سيواصل اقحام الدولة العبرية من انتفاضة الى اخرى، من حرب الى حرب، والعملية في 
  .ورفع مستوى الكراهية بين الشعبينما هي بالنسبة له اال فرصة للمزيد من البناء ومصادرة االراضي 

  16/3/2011، القدس العربي، لندن
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  "سرية"نسعى إلطالق سراح شاليط بطرق : الجيش اإلسرائيلي .29
أفاد رئيس هيئة أركان جيش االحتالل اإلسرائيلي، بيني غانتس، أن الجيش يواصل بذل جهوده : الناصرة
سير لدى فصائل المقاومة اإلسالمية في قطاع غزة، إلطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األ" سري"بشكل 

  .جلعاد شاليط
العسكرية بتل أبيب، " تل هشومير"، في قاعدة )15/3(وقال غانتس، خالل جولة قام بها اليوم الثالثاء 

الجيش يواصل عمله لإلفراج عن شاليط من خالل المعلومات االستخبارية وبعض األمور الفعلية، "
  .، كما قال" الكتمانوأمور أخرى تبقى طي

لم ينسى جلعاد شاليط وأنه سيواصل "من جانبه أكّد وزير الحرب اإلسرائيلي، ايهود باراك، أن الجيش 
  .، حسب تأكيده"جهوده حتى إعادته إلى بيته سالماً وبأسرع وقت

  15/3/2011قدس برس، 
  

  "نقسامالشعب يريد إنهاء اال": عشرات آالف الفلسطينيين يرددون في غزة والضفة .30
عشرات ، أن  كفاح زبون،رام اهللانقالً عن مراسلها في  16/3/2011الشرق األوسط، لندن، نشرت 

 أمس في الضفة الغربية وقطاع غزة في مظاهرات حاشدة، استجابة لدعوة واآالف الفلسطينيين خرج
رون، بشعار واحد وهتف المتظاه.  مارس، عبر الفيسبوك للمطالبة بإنهاء االنقسام/ آذار15أطلقها شباب 

  ."بدنا وحدة وطنية.. يا عباس ويا هنية"و.. "الشعب يريد إنهاء االنقسام"وهم يرفعون العلم الفلسطيني، 
ت بعناصرها إلى دفعولم تتدخل القوى األمنية بشكل مباشر في المظاهرات في غزة والضفة، لكن حماس 

ورفعوا أعالمها وشعارات تمجد ساحة الجندي المجهول حيث كان يجب أن يتجمع المتظاهرون، 
 آذار انتهت بانسحابهم إلى 15الحركة، وهو ما قاد إلى اشتباكات كالمية وباأليدي بينهم وبين شباب 

 آذار حماس، بالعمل على احتواء المبادرة، وقالوا إنها خربت االعتصام 15واتهم شباب  .ساحة الكتيبة
وقال . سطيني بعلمها الخاص وجيرت الحدث لصالحهافي ساحة الكتيبة في غزة، واستبدلت العلم الفل

في موعد اعتصامنا في ساحة الجندي المجهول "، "الشرق األوسط" آذار، لـ15بشار لبد، أحد قادة شباب 
فوجئنا بحركة حماس تحتل المكان وترفع الرايات الحزبية، وتبث أناشيد حزبية عبر مكبرات صوت 

وهتف المتظاهرون المنسحبون من  ."هم وانسحبنا إلى ساحة الكتيبةتوترت األجواء، واشتبكنا مع. ضخمة
  . في إشارة إلى رفضهم رفع علم حماس"الشعب يريد علم فلسطين"ميدان ساحة الجندي المجهول 

إحنا طالعين عشان نقول "وقال . وتعهد لبد بأن يستمر االعتصام في ساحة الكتيبة حتى إنهاء االنقسام
  ."طالعين نقول إن األحزاب هي التي فرقت بيننا، وأن دورنا جاء اآلن.. النقسامالشعب يريد أن ينهي ا

 كل من حماس وفتح على المشهد وراحت كل منهما تنادي بإنهاء االنقسام، "قفزت"واستغرب لبد كيف 
إذا كانوا يهتفون في الضفة وغزة أنهم يريدون إنهاء االنقسام، إذن من هم الذين يتسببون في "وقال 
. "لماذا يبحثون عن مبادرات أجنبية.. لماذا يتجاهلون مبادرتنا"وتساءل لبد، . "!الشعب.. تمراره؟اس

الذين " ، متابعاً"عليهم أن يعرفوا أننا لن نبقى تحت إمرة عصابات في غزة والضفة"واستطرد قائال 
 في إجراءات أخرى وقال لبد إن المتظاهرين سيفكرون ."يعيشون مع االنقسام ال يمكن لهم أن يحكمونا

  .تصعيدية، إذا لم يلق االعتصام الذي يقومون به وسيستمر ليل نهار، آذانا صاغية عند حماس وفتح
أما الضفة الغربية، فتظاهر عشرات اآلالف في رام اهللا وبيت لحم ونابلس والخليل يطالبون بإنهاء 

 فصائل أخرى، بينهم نواب من االنقسام، وتقدم قياديون من فتح هذه المسيرات ومعهم قياديون من
 سنوات، نشاهد صور زعماء من حماس قتلوا في اغتياالت إسرائيلية مرفوعة 4وألول مرة منذ . حماس

  .في رام اهللا إلى جانب أقرانهم من فصائل أخرى
. " بامتياز وطنياًكان يوماً" "الشرق األوسط" آذار في الضفة، لـ15وقال حسن فرج، أحد قادة شباب 

وأكد فرج أن . "أعتقد أن رسالتنا وصلت، لقد سمعها مسؤولون في كل الفصائل، حتى حماس"وأضاف 
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 ساعة في دوار المنارة في رام اهللا، وأن المعتصمين سيفكرون في كيفية تطوير 24االعتصام سيتواصل 
  .االحتجاجات يوما بعد يوم

فقالت وكالة وفا، إن . ار عليهموتبادلت حماس والسلطة االتهامات بالتصدي للمتظاهرين وإطالق الن
عناصر من القسام هاجمت المتظاهرين وأطلقت الرصاص عليهم، لكن وزارة الصحة في الحكومة في 
غزة، قالت إن ما وصل للمستشفيات فقط هو ثالث حاالت إغماء وإصابة جراء التدافع، وال دقة 

  .للمعلومات التي تتحدث عن إصابات جراء االشتباكات
 بالضفة اعتدوا على بعض الشبان المشاركين في "عناصر في ميليشيا عباس"قالت إن أما حماس ف

ونسب المركز اإلعالمي القريب من حماس إلى شهود عيان القول إن عناصر . المسيرة في رام اهللا
الميليشيا اعتدوا على شابين من المشاركين في المسيرة بالصعق الكهربائي، عندما احتجوا على محاولة 

  .صر من فتح السيطرة على المسيرة بمكبرات صوت ضخمة أحضرت إلى ميدان المنارةعنا
،  يوسف الشايب وحامد جاد،رام اهللاوغزة نقالً عن مراسليها في  16/3/2011الغد، عمان، وأضافت 

بناء على ":  قالت فيه صحافياً عقدت مؤتمراًفي غزةوزارة الداخلية التابعة للحكومة ، أن وكاالتوال
 الفرصة للجهات إلتاحة مكتب التنسيق الشبابي انتهاء الفعاليات، فان وزارة الداخلية تدعو الجميع عالنإ

الشرطة التخاذ "ودعت  ". وضعه الطبيعي والمروريإلى ميدان الجندي المجهول إلعادةالمسؤولة 
  ". االنقسامإلنهاءسياسة  الفرصة للتفاعل مع المبادرات الوإتاحة النظام والهدوء إلعادةالخطوات الالزمة 

 . االنقسامإنهاء لن يغادروا الميدان حتى أنهم لوكالة فرانس برس أكدوا ) آذار15شباب (لكن المنظمين
وفي محيط النصب التذكاري للجندي المجهول اقام المتظاهرون خياما مؤكدين انهم سيعتصمون حتى 

بتحمل "ب الحراك كل القيادات السياسية  االعتصام طالب شباأثناءوفي بيان وزع  . االنقسامإنهاء
  ". االنقسام وحماية الشعبإلنهاءمسؤولياتهم 

مدينة ال وسط  من الناشطين على صفحات فيسبوك ليل االثنين الثالثاء نياماً شابا12ً أمضىوفي رام اهللا 
  .للتعبير عن جديتهم في هذه الدعوة

مصادر إعالمية وطبية أكدت ، أن عون فايز أبوها  نقالً عن مراسل16/3/2011 رام اهللا، األيام،وذكرت 
إصابة العشرات في مسيرة إنهاء االنقسام، بينهم عدد من الصحافيين على أيدي عناصر من الشرطة 

  .وأجهزة أمن الحكومة في ساحة الكتيبة بغزة
 سيارة إسعاف  ونقال عبراأصيب  وفتاةًاً شاب، أنرام اهللا من 16/3/2011، وكالة سما اإلخباريةوجاء في 

اثر قيام العشرات من أنصار حركة فتح المتواجدين .  الطبية الفلسطينية إلى مستشفى رام اهللالإلغاثةتابعة 
في االعتصام على دوار المنارة باالشتباك مع شباب آخرين من المعتصمين وسط رام اهللا مساء يوم 

 وليس بسبب اإلعياء،نا حالتين بسبب  الطبية منتصر حمدان لقد وصلتاإلغاثةوقال مسؤول  .الثالثاء
  . مصطفى البرغوثي المتواجد في المكان بان الوضع ايجابي. في حين قال د،الضرب

  
  الشعب يريد إسقاط اتفاقية أوسلو واالنقسام:  لبنان فياعتصام أمام ممثلية منظمة التحرير .31

فلسطينية، في ظّل انتفاضات يسأل الكثيرون عن مصير االنقسام السياسي في الساحة ال: زينة برجاوي
 لبنان أمس، -هو السؤال نفسه الذي طرحته حملة تضامن الشعبية . الشعوب العربية وثورات التغيير

وتتشكل الحملة من مجموعة شباب . بيروتخالل اعتصامها أمام مقر منظمة التحرير الفلسطينية في 
الشعب يريد إسقاط اتفاقية ": هم للمرة األولىرسالتوأطلقوا  تجمعوا أمس، ،يساريين لبنانيين وفلسطينيين

  ."أوسلو واالنقسام
. أداروا لها ظهورهم وحملوا الفتاتهم. عند الساعة الخامسة مساء، تجمع أعضاء الحملة أمام مقر السفارة

وغاب عن االعتصام سفير المنظمة عبد اهللا عبد اهللا، كما لم يشارك فيه أي مسؤول فلسطيني، في حين 
  ."الوحدة سالح واألرض بالكفاح": استهلوا اعتصامهم بصرخةوسير المحرر سمير القنطار، حضره األ
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بعد أربع سنوات من عمر االنقسام الذي أنهك " أنه إلى لفت خالله وتال هادي بكداش، باسم الحملة، بياناً
كل أحرار شعبنا الفلسطيني وأضر بمشروعه الوطني وقضيته العادلة، أصبح من الواجب الوطني على 

العالم القيام بالتحركات الشعبية السلمية الفاعلة من أجل الخروج من هذا المنحى الخطير وإيصال شعبنا 
وطالب . " طوق النجاة من المخططات التي تحاك من أجل إدامة عمر االنقسام لمصالح إسرائيليةإلى

ام بدورها ومسؤوليتها إزاء ما يتعرض كل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية بالقي"البيان 
له الشعب الفلسطيني في مواجهة سياسة القمع، وكشف الجرائم التي يقوم بها االحتالل من دون أي رادع 

وأكد البيان على حق الالجئ الفلسطيني في لبنان بالعيش الكريم والحصول على . "أخالقي أو حقوقي
  .لحقوق اإلنسان، ال سيما االقتصادية واالجتماعية منهاكامل حقوقه التي تكفلها الشرعة الدولية 

  16/3/2011السفير، بيروت، 
  

  فلسطينيون في تونس يتظاهرون إلنهاء االنقسام واالحتاللال .32
 في تونس العاصمة للمطالبة بإنهاء االنقسام، نظم عشرات الفلسطينيين، أمس، اعتصاماً: ).آي.بي.يو(

وتجمع الفلسطينيون أمام مقر سفارة فلسطين في تونس، بدعوة . الحتاللوتحقيق الوحدة الوطنية، وإنهاء ا
الشعب يريد إنهاء "، و"الشعب يريد إنهاء االنقسام"من اتحاد طلبة تونس، ورفعوا شعارات منها 

، "اختلفنا فوجدنا ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا"و، "ويا عباس ويا هنية الوطن هو القضية "،"االحتالل
  ."م والهوية والقضيةيجمعنا الد"و

ووزعت السفارة بيانا دعت فيه الفصائل والقوى إلى العمل من أجل دعم وتعزيز الوحدة وصيانتها 
  .والدفاع عنها ألنها تبقى الجدار المنيع لصد كل المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني وقضيته

  16/3/2011الخليج، الشارقة، 
  

  األرض العام والشامل في ذكرى يوم باإلضرا يعلنون 48 فلسطينيو الـ .33
 في اجتماع 48 قررت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في مناطق الـ:  زهير اندراوس-الناصرة 

، والتي األرض العام والشامل في الذكرى الخامسة والثالثين ليوم اإلضراب إعالنمجلسها المركزي 
ن هذه الذكرى تأتي في ظل التصعيد الذي إن اللجنة، وجاء في بيانٍ صادرٍ ع .30/3تصادف في يوم 

 ضد جماهيرنا العربية على صعيد استمرارها في نهج سياسة مصادرة اإلسرائيليةتمارسه المؤسسة 
 وهدم البيوت وتشريد العائالت وسن القوانين العنصرية وتضييق الخناق على الجماهير العربية األراضي

  .في مختلف المجاالت
كما ستنظم لجنة المتابعة فعاليات .  في قرية عرابة البطوفاألرضفعالية المركزية ليوم وستجري ال

خاصة في منطقة اللد والرملة ويافا، ومنطقة النقب وعلى وجه الخصوص في العراقيب، لما تتعرض له 
في كما ستشهد عدة بلدات مثل سخنين وكفر كنا وبلدات .  ال متناهإسرائيليتلك المناطق من تصعيد 

. األرض للذكرى ولشهداء يوم منطقة وادي عارة وغيرها فعاليات محلية تحت غطاء لجنة المتابعة تخليداً
  . القليلة القادمةاأليام خالل األرضوستقر لجنة المتابعة برنامجها النهائي لفعاليات يوم 

  16/3/2011القدس العربي، لندن، 
  

  ي غزةاالحتالل يجرف مساحات زراعية بنابلس ويتوغل ف .34
أعادت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس اقتحام شمال :  وكاالت األنباء، جمال جمال-فلسطين المحتلة 

الضفة الغربية وتحديداً قرية عورتا جنوب شرقي نابلس بعد انسحابها منها صباح أمس األول وفرضت 
ة بتدابير الحصار  للتجول، وشرعت بفرض إجراءات عسكرية مشددة متصلقوات االحتالل عليها حظراً

  . الزراعية في قرية عورتااألراضي االحتالل مساحات واسعة من آلياتكما جرفت  .واإلغالق
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  .  فلسطينيين فجرا في مدينة بيت لحم8كما اعتقلت قوات االحتالل 
ن قوات االحتالل المعززة بالجرافات واآلليات العسكرية توغلت نحو إإلى ذلك، قال مصدر فلسطيني 

  . وقامت بأعمال التمشيط والتجريف، في أراضي الفلسطينيين شرق البريج وسط قطاع غزة متر300
  16/3/2011الدستور، عمان، 

  
   في نفق على حدود رفحآخرين أربعة وإصابةمقتل عاملين  .35

 مصرع اثنين من العمال الفلسطينيين داخل احد األربعاء مصادر طبية فلسطينية صباح اليوم أعلنت :غزة
 أربعة إنوقالت المصادر  .نفقال غاز داخل أنبوبة على الحدود المصرية الفلسطينية بعد انفجار األنفاق
  .شفىست ونقلهم للمإنقاذهم جري آخرينعمال 

  16/3/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

   في نوعية التعليم في فلسطين ملحوظاًدراسة تظهر تدهوراً .36
سائدة . التربوية واألكاديمية في جامعة القدس المفتوحة د كشفت دراسة حديثة أعدتها الباحثة :رام اهللا

 على تدهور  وتربوياً وطنياًعفونة، حول تشخيص واقع نوعية التعليم في فلسطين، أن هنالك إجماعاً
وأوصت الدراسة بضرورة التدخل السريع لوقف التدهور  .ملحوظ وتدنٍ في نوعية التعليم في فلسطين

ستويات اتخاذ القرار، واعتبار التعليم قضية مجتمعية وليست مسؤولية وزارة في التعليم من قبل أعلى م
وبينت الدراسة التي أجريت بتكليف من اإلدارة العامة لجودة األداء الحكومي،  .التربية والتعليم فقط

األمانة العامة لرئاسة الوزراء، أن التدهور تجسد من خالل غياب رؤية تعكس الخصوصية الفلسطينية، 
التركيز الكلي على العمليات دون التركيز على المخرجات للعملية التعليمية، وقد دعم ذلك نتائج و

  .االمتحانات الوطنية والدولية للطلبة الفلسطينيين
أن األسلوب البنكي هو األسلوب المتبع في المدارس الفلسطينية على الرغم من الدراسة وأظهرت 

ير وحل المشكالت التي تم التركيز عليها بشكل نظري في العديد من احتياجات األطفال إلى مهارات التفك
وأوضحت أن هنالك عدة محاور تتعلق  .استراتيجيات وأهداف المناهج، ولكنها لم ترتق لمستوى التطبيق

رؤية التعليم، ونظام التعليم، والمنهاج، ونتائج : في تصنيف إشكاليات التعليم النوعي في فلسطين، وهي
  .ت، والمعلم، والوضع السياسي واالقتصادياالمتحانا

  15/3/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  الحمالت اإلسرائيلية للتحريض ضد األونروا محاولة فاشلة لطمس حق العودة: ثابتمنظمة  .37
تي الحملة ال"منظمة ثابت لحق العودة استنكرت في بيان  أن 16/3/2011، بيروت، المستقبلنشرت 

 في الغرب، وخصوصا في الواليات المتحدة األميركية على وكالة وأنصارهيقودها اليمين اإلسرائيلي 
 األونرواخدمات " ما جاء في إحدى الحمالت من أن إلىولفتت في بيانها ".  لنزع الشرعية عنهااألونروا

عاوى حق العودة الذي تتيح إبقاء الفلسطينيين الجئين دائمين في المخيمات يشعلون الحروب بفعل د
زعمهم بحق العودة لالجئين "و"  احتلوها قبل استقالل إسرائيليفترض إعطاء الفلسطينيين أرضاً

  ".الفلسطينيين وذريتهم للحلول محل دولة إسرائيل
 كونها الشاهد الدولي على جريمة النكبة وبالتالي خدمات باألونرواتمسك الالجئين " "ثابت"وأكدت 
ن تستمر إلى حين زوال السبب الذي من أجله تأسست وهو عودة الالجئين الفلسطينيين،  يجب أاألونروا

" حل ما" محاولة فاشلة لتكريس أمر واقع لفرض إال ما هي األونرواوأن الحملة الشرسة التي تستهدف 
الل  يتحمل االحتأنلقضية الالجئين الفلسطينيين وتحميل المسؤولية الى الدول العربية المضيفة دون 

  ".اإلسرائيلي المسؤولية عن جريمة النكبة وطرد وإبعاد الفلسطينيين من ديارهم
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استطالع رأي أجرته في لبنان ومركز العودة الفلسطيني في لندن وتجمع العودة "وذكرت ثابت بـ
من الالجئين % 92 أن إذ تبين األونروا في الذكرى الستين لتأسيس ةالفلسطيني واجب في سوري

  ".غير راضين عن األداء% 68 باالستمرار بتقديم خدماتها بينما األونروان يؤيدون الفلسطينيي
 منظمة ثابت شددت على رفض سياسة ، أنبيروت من 15/3/2011قدس برس، وأضافت وكالة 

 والتي تتمثّل بتمويل مشاريع الوكالة األممية األونروا،االبتزاز التي تمارسها بعض الدول المانحة بحق 
مقابل انتقائية برامجها بما يتناسب مع التوجهات السياسية لتلك الدول، األمر الذي من شأنه ودعمها 

  .، وفق رأيها"األونرواتكريس خلق فجوة بين الالجئين الفلسطينيين وبين "
  

  ال خدمات مدنية أساسية:  في لبناندراسة لألمم المتحدة حول المناطق المتاخمة للمخيمات .38
ئة واثنين وخمسين كيلومتراً مربعاً، هناك مناطق أكثر اساحة العشرة آالف وأربعمعلى م: مادونا سمعان

. بؤساً من المخيمات الفلسطينية اإلثني عشر التي تعترف بها الدولة اللبنانية مناطق لسكن الفلسطينيين
ات ، وهي المناطق المتاخمة لتلك المخيمات وغيرها من التجمع"المناطق الرمادية"ففي ما يعرف بـ

هناك ارتأت مجموعة من الالجئين التوسع ... الفلسطينية غير المعترف بها، حالة تفوق البؤس والفقر
لضيق المكان في المخيمات، فإذا بها تحكم على نفسها بضيق العيش، بعد أن اختارت بقعا ال تقع تحت 

  .مسؤولية أحد، وال يمكن أن تؤمن لمن يشغلها سوى الهواء الذي يمر من فوقها
لسكانها مطالب تكاد تكون أكثر أولوية من مطالب العمل والتأمين الصحي ومختلف الحقوق المدنية التي 

  .أي من أولويات الحياة... فمطالبهم تبدأ من المياه والكهرباء. يطالب بها الالجئون الفلسطينيون
 الذي ترزح تحته، وال  محوراً لدراسات متقدمة على الرغم من شدة البؤس"المناطق الرمادية"لم تشكل 

حتى شكلت محور اهتمام أي من الجهات إليجاد إطار يشرع العمل داخلها وإلحاقها ،على األقل، بما 
  .يسري من قوانين أو أعراف في المخيمات الفلسطينية

قبل أسابيع أصدر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ما عنوناه 
الوصول إلى الخدمات المدنية األساسية في المناطق المحيطة بمخيمات : استطالع المناطق الرمادية"

 إلى الخدمات "المناطق الرمادية"درسا من خالله كيفية وصول سكان . "الالجئين الفلسطينيين في لبنان
امتداداً لها، كما عالجت واقتصرت الدراسة على تلك المتاخمة للمخيمات والتي تعتبر . المدنية األساسية

البنى (المياه، الصرف الصحي، إدارة النفايات الصلبة، الكهرباء، والطرق : خمس مسائل أساسية للحياة
وقد خلصت إلى أنه ما مسؤول عن تأمين تلك األساسيات إلى هؤالء السكان، وأن الطرق ). التحتية

  .السالمة العامة فيها معرضة لخطر شديدوالوسائل المعتمدة لتأمينها ليست خطأ فحسب بل البيئة و
 مسكناً 25التجمعات التي تضم على األقل "، وهي "المناطق الرمادية"انطلقت الدراسة من تعريف عام لـ
 في جبل 5 في الشمال، 7 في البقاع، 7( تجمعاً 42 هناك أنفوجدت . "حيث يتمتع السكان بميزة خاصة

لتشمل فقط ما هو امتداد للمخيمات ).  وجنوب لبنان في صور12 في صيدا و11لبنان وبيروت، 
وجدت الدراسة أن عدد المناطق المتاخمة هو اثنتي  ."المناطق المتاخمة"بحدودها الرسمية والتي تسمى 

وقد تشكّلت ).  لعين الحلوة8لمية ومية ول 1 لنهر البارد، 1 متاخمة لمخيم البداوي، 2(عشرة منطقة 
بعد أن اضطر الفلسطينيون إلى اللجوء إلى . 1990 و1975انية بين العامين خالل الحرب األهلية اللبن

  .تلك التجمعات إما هرباً من القصف أو بفعل تهديم بعض المخيمات، أو بسبب ارتفاع عدد السكان فيها
 وهذا بعد أزمة 35653  وحدة وعدد سكانها بـ6727 يقدر عدد الوحدات السكنية في تلك المناطق بـ

  .وهي قد تحوي سكانا غير فلسطينيين، ال سيما لبنانيين. اردنهر الب
، فمعظمها بني على أراض عامة شاغرة "معقدة ومتشعبة"وأوضحت الدراسة أن ملكية المناطق المتاخمة 

فيما اشترى بعضها اآلخر فلسطينيون ولكن من دون تسجيلها في الدوائر . أو قطع أرض لبعض اللبنانيين
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وهي حاالت سجلت في المناطق المتاخمة لمخيم . ود لدى كتاب العدل أو بيع شفهيالرسمية مكتفين بعق
  .نهر البارد وأجزاء من حي الصحون وجبل الحليب المتاخمة لمخيم عين الحلوة

فهي تنفصل عن مخيمي نهر البارد . وتشكّل المناطق المتاخمة في غالبيتها امتدادات جغرافية للمخيمات
  .بينما تبدو أكثر متداخلة في عين الحلوة والمية ومية. اخليةوالبداوي بطرق فرعية د

بناء على هذه الدراسة سيقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، 
بتنفيذ مشروع إليصال الخدمات المدنية األساسية إلى ما بات يعرف بالمناطق الرمادية، ومدته ثالث 

  .سنوات
  16/3/2011لسفير، بيروت، ا

  
   يطالب بإنشاء جامعة فلسطينية في لبنان"أشد" .39

 في لبنان، بمذكرة إلى رئيس وأعضاء المجلس )أشد(توجه اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني 
 المركزي الفلسطيني، لمناسبة انعقاده في رام اهللا اليوم، طالب فيها المجلس بإنقاذ المستقبل التعليمي للطلبة

هذا "، مشيراً إلى أن "من خالل إقرار إنشاء جامعة فلسطينية في لبنان"الجامعيين الفلسطينيين في لبنان، 
وفي العام .  تم طرحها قبل سنوات طويلة، وتحديداً في أواسط السبعينياتأنالمشروع وهذه الفكرة سبق 

مركزا لرئاسة الجامعة، إال أن ، اقر المجلس الوطني الفلسطيني هذا المشروع، وتم اختيار بيروت 1981
 أمام معاناة الشباب الفلسطيني في "أشد"وتوقف . " عطل العمل فيه1982االجتياح اإلسرائيلي للبنان عام 

لبنان وأزماته المتفاقمة على كافة الصعد االقتصادية واالجتماعية والتربوية، باإلضافة إلى غياب 
 المجلس "أشد"وطالب  .بأوضاع الشباب والطلبة الفلسطينيينمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية المعنية 

المركزي بإجراء انتخابات ديموقراطية تشمل كافة االتحادات بما يمكنها من استعادة دورها في رعاية 
هموم الشباب والطلبة والدفاع عن قضاياهم ومصالحهم وال سيما االتحاد العام لطلبة فلسطين الذي لم يعقد 

  . عاما21ًمنذ مؤتمره العام 
  16/3/2011السفير، بيروت، 

  
  أول إصدارات جمعية البيارة ".. معركة الهويةمة الثقافية والمدنية الفلسطينيةالمقاو: نجمة كنعان" .40

 أعلنت جمعية البيارة الثقافية بالتعاون مع دار فضاءات للنشر والتوزيع، عن إطالق كتابها :أبو ظبي
يقع الكتاب في خمسة فصول  و."ثقافية والمدنية الفلسطينية، معركة الهويةالمقاومة ال: نجمة كنعان"األول 

أحمد جميل عزم، وتتضمن مقدمة نظرية حول كيفية تشكّل . ومقدمتين، وحرره وشارك في تأليفه د
  . من رواية وطنية، وهوية قوميةالهوية، وكيف تنتقل قصص المعاناة والصمود والنضال لتصبح جزءاً

استغرق إصدار الكتاب نحو عامين من العمل، والبحث : ية البيارة عمار الكرديوقال رئيس جمع
الميداني، وهو جزء من مشروع ثقافي متكامل تقوم به البيارة على أكثر من صعيد، منها عدا إصدار 
. 'الدراسات والكتب، تزويد األطفال والطالب الفلسطينيين، خصوصا داخل فلسطين، بالكتب والمكتبات

 آالف حقيبة 8 أن جمعية البيارة بالتعاون مع الهالل األحمر اإلماراتي، قد قدمت مؤخرا نحو مضيفا
كما تجري االستعدادات اآلن لتأسيس مكتبة لألطفال في . مدرسية، لطلبة المدارس في الضفة الغربية

  .منطقة القدس لتكون باكورة أعمال الجمعية في تأسيس مكتبات عامة
  15/3/2011، )وفا(لومات الفلسطينية وكالة األنباء والمع

  
   جديد في جنوب لبنانإسرائيليتفكيك جهاز تجسس  .41

  قالت مصادر ميدانية إن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني قامت، أمـس، بتفكيـك جهـاز                  :بيروت
ـ                 ساتين التجسس الذي تم العثور عليه في واد بين بلدتي أنصار والزرارية، وتحديداً في منطقة محيطة بب
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وذكرت المصادر أن الجهاز يقوم بجمع معلومات وإرسـالها عبـر           . ]جنوب لبنان [الليمون والحمضيات   
في مستعمرة المطلة   ” إسرائيلية“ونزعت دورية   . ذبذبات إلى طائرات استطالع تحلق فوق سماء المنطقة         

حيث كانت موجهة نحـو     كاميرا مراقبة عن أحد األعمدة على السياج الشائك المطل على بلدة كفر كال،              
  .األراضي اللبنانية المحررة 

  16/3/2011، الخليج، الشارقة
  

  إذا توافر الشريك" إسرائيل"لن نضيع فرصة السالم مع : وزير الخارجية السوري .42
أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن سورية لن تضيع فرصـة تحقيـق              :  سعاد جروس  - دمشق

إن هذا العام هو عام فرص لتحقيق الـسالم لـسببين،           «: وقال.  إسرائيل السالم في حال توفر شريك في     
األول ألنه في العام المقبل ستبدأ حملة االنتخابات الرئاسية األميركية، والثاني بسبب التطـورات التـي                

وأضاف المعلم في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الشؤون الخارجيـة والتعـاون             . »شهدتها المنطقة 
عندما أتحدث عن السالم أتحدث عن السالم على المسارات المختلفة، نحـن            «ينيداد خيمينيث   اإلسبانية تر 

نرى مثال بالنسبة للمسار الفلسطيني أن األولوية يجب أن تعطى لجهود خيرة تبذل من أجل وحدة الصف                 
نـدما  ع«: وقـال . ، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم وجود شريك لتحقيق السالم في إسرائيل            »الفلسطيني

وبحثت الوزيرة اإلسبانية التي تزور دمشق مع       . »يتوفر هذا الشريك تأكدوا أن سورية لن تضيع الفرصة        
الرئيس بشار األسد، صباح يوم أمس، عملية السالم المتوقفة في الشرق األوسط وأهمية تـضافر جميـع                 

تجزأ وإنه ال يمكن أن يكون      السالم كل ال ي   «: وقال األسد . الجهود من أجل إحالل السالم العادل والشامل      
وأضاف فـي بيـان     . »حقيقيا ودائما ما لم يضمن عودة األرض والحقوق كاملة إلى أصحابها الشرعيين           

واعتبر األسد أن   . »استعراض األحداث التي تشهدها بعض دول المنطقة      «رسمي، أنه جرى خالل اللقاء      
ا وأن أي تدخل عسكري خـارجي فـي   شعوب المنطقة هي األقدر على تحديد مصائرها ورسم مستقبله  «

  .»تجارب الماضي تؤكد ذلك«، مشيرا إلى أن »هذه الدول سيعقد المشكالت ويؤدي إلى نتائج خطيرة
 16/3/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  القاهرة تضبط شبكة تجسس استهدفت تفجير خطوط الغاز .43

 شبكة تجسس خـالل األيـام       أعلنت مصادر قضائية مصرية أن أجهزة األمن تمكنت من ضبط         : القاهرة
وأوضـحت المـصادر أن مهمـة     . القليلة الماضية تضم شخصاً يحمل جنسية أجنبية وثالثة مـصريين           

المصريين كانت تقوم على معاونة الشخص األجنبي وإمداده برسومات وخرائط لخطوط الغاز الذي يـتم               
 التي تجريها معـه نيابـة أمـن         ، وأضافت أن المتهم األجنبي اعترف في التحقيقات       ”إسرائيل”تصديره ل 

الدولة العليا بأنه كان ينوي تفجير خطوط الغاز أو إشعال النيران بها، وأشارت إلى أنه تم ضبط مصري                  
  .واحد من معاونيه ويجري البحث عن االثنين الباقيين 

  16/3/2011، الخليج، الشارقة
  

  فلسطينيةالدولة الوروجواي تعترف بأ .44
ترفت اوروجواي يوم الثالثاء بدولة فلسطينية لتنضم الى سلسلة من دول امريكا             اع :)رويترز(مونتيفيديو  

الالتينية اتخذت هذه الخطوة في االشهر القليلة الماضية والتي وصفتها الواليات المتحـدة بانهـا سـابقة                 
وقال مصدر بوزارة الخارجية لرويترز ان اوروجواي اعترفت بالدولة الفلـسطينية دون ذكـر               .الوانها
وقالت وزارة الخارجية في بيان ان قرار االعتـراف          ."لتتجنب التدخل في شان يتطلب اتفاقا ثنائيا      "حدود  

  .بدولة فلسطينية يظهر التزام اوروجواي الجاد تجاه عملية السالم في الشرق االوسط
  16/3/2011، وكالة رويترز لألنباء
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  ولة فلسطينيةأنا والرئيس أوباما نصمم على إقامة د: من مصركلينتون  .45

قالت وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون خالل المؤتمر الصحافي         :  سوسن أبو حسين    -القاهرة
وتعهدت كلينتون بتقديم المـساعدات االقتـصادية لمـصر          .المشترك مع نظيرها المصري نبيل العربي     

نية، مجـددة التـزام بالدهـا       والعمل معا في كل الملفات السياسية الدولية وبشكل خاص القضية الفلسطي          
، أكدت كلينتون أهمية إقامة دولة فلسطين وحق الشعب الفلـسطيني           .بالعمل من أجل إقامة دولة فلسطينية     

  .»أنا والرئيس باراك أوباما نصمم على ذلك«: في إقامة دولته، وقالت
  16/3/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  با بالدولة الفلسطينيةوزير الخارجية الفرنسي ال يستبعد اعتراف أورو .46

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي آالن جوبيه، أمس، أن اعتراف االتحاد األوروبـي بدولـة        : )ب.ف  .أ   (
وقال جوبيه خالل كلمة ألقاها أمام لجنة       . ” فرضية ينبغي أن تكون واردة في ذهننا      “فلسطينية مستقلة هو    

دنا باالعتراف بالدولة الفلسطينية لن يفيد بشيء، البد        قيامنا وح “الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية إن       
لم نصل إلى هذه النقطـة بعـد، إال أننـي           “، وأضاف   ”أن نقوم بذلك معاً مع بقية دول االتحاد األوروبي        

  .    ” شخصياً أعتقد أنها فرضية ينبغي أن تكون واردة في ذهننا
  16/3/2011، الخليج، الشارقة

  
   وعاصمتها القدس الشرقية1967ولة فلسطينية على حدود عامندعم إنشاء د: رئيس قبرص .47

الشعب الفلسطيني والرئيس محمود عباس علـى       د   شكر الرئيس القبرصي ديميتريس خرستوفياس     :رام اهللا 
أنقل للشعب الفلسطيني مـشاعر  ': الدعوة الكريمة لزيارة فلسطين، وعلى حسن االستقبال والضيافة، وقال    

  .'حبة والتعاون من الشعب القبرصيالصداقة والتضامن، والم
وأشار إلى أن الرئيس الراحل ياسر عرفات وضع بصماته الخاصة لتطوير العالقة بين البلدين، وهذا ما                
فعله في نفس الوقت الزعيم القبرصي األسقف مكاريوس، موضحا أن الشعبين القبرصـي والفلـسطيني               

خضعان للقهر واالحـتالل لـسنوات طويلـة امتـدت        عانيا تاريخيا، وما زاال يواجهان مشكلة اللجوء وي       
لعشرات السنين، وبغض النظر عن المحاوالت التي بذلت للوصول إلى حل ما زالت القضيتان مستمرتين               

  .مع كل العواقب المأساوية على شعوب البلدين، وشعوب المنطقة بشكل عام
يطان على أساس الشرعية الدولية، يتم      نسعى إليجاد حل عادل قابل للتطبيق ينهي االحتالل واالست        ': وقال

  '.فيه احترام حقوق اإلنسان
وشدد على أن القيادتين والشعبين القبرصي والفلسطيني يتبعون قيم أساسية ومبادئ، كتطبيـق الـشرعية               
الدولية وقرارات األمم المتحدة، وذلك دليل على احترام السياسات الدولية وإرادة العالم، مؤكدا أن هـذه                

  . هي التي تستند عليها عملية السالم لحل القضيتين القبرصية والفلسطينيةالمبادئ
ونوه إلى أن االتفاقيات الخمس التي تم توقيعها اليوم، دليل واضح على المستوى الممتاز للعالقات الثنائية                

  .رصبين البلدين، موضحا أن جمهورية قبرص تقوم باستمرار برفع مستوى تمثيل السلطة الوطنية في قب
ومنحـة مـن الـشعب      ' إهداء خاص 'اسمحوا لي وخالل هذه الزيارة التاريخية، أن أعلن عن          ': وأضاف

القبرصي بمبلغ مليون دوالر إلقامة مستشفى في األرض الفلسطينية، يتم إقامته فـي أي مكـان تقـرره                  
  .'السلطة الوطنية

لبلدين، ودعم قبرص بقوة إنشاء الدولة      وأكد الرئيس القبرصي دعمه القوي لتطوير العالقات الثنائية بين ا         
 وعاصمتها القدس الشرقية، معربـا عـن تقـديره لموقـف الحكومـة              1967الفلسطينية على حدود عام   
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سالم فياض، إلقامة المؤسسات والبنى التحتية للدولـة الفلـسطينية          . الفلسطينية وخطة رئيس الوزراء د    
  .اللجنة الرباعية والمجتمع الدوليالمستقلة، والتي تحظى بتأييد االتحاد األوروبي و

إن ': كما ثمن إنجازات السلطة الفلسطينية، رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وقـال             
قبرص ضحية أخرى للغزو التركي واستمرار االستيطان، مؤكدا أنه ال يمكن القبول باالسـتيطان فـي                

  .'، وكل ما يمنع نضال الشعب الفلسطينيالضفة الغربية والقدس واستمرار الجدار العازل
التعليم والعلـوم والثقافـة،     : وتم قبيل المؤتمر الصحفي، التوقيع على خمس اتفاقيات تعاون ثنائي تشمل          

  .والزراعة، واآلثار، والصحة، واتفاقية بين وكالتي األنباء الرسميتين
  15/3/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   بشأن المستوطنات"سرائيلإ"جية البريطانية تعرب عن قلقها من قرار الخار .48

أعرب ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية عن القلق الشديد تجـاه قـرار الحكومـة               : القدس المحتلة 
  . وحدة سكنية جديدة في الضفة400اإلسرائيلية الموافقة على بناء 

 400قون جدا حيال موافقة الحكومة اإلسرائيلية على بناء         إننا قل «وجاء في البيان الصادر عن الخارجية       
لطالما أوضحنا، بما في ذلك عبر األمم المتحدة إلى جانب          . وحدة سكنية جديدة في مستوطنات في الضفة      

واتخـاذ  . فرنسا وألمانيا، بأن المستوطنات غير قانونية وتمثل عقبة أمام السالم وفيها تهديد لحل الدولتين             
خطوات للمضي في بناء المستوطنات يأتي بنتائج عكسية ويقوض السالم في الوقـت الـذي               المزيد من ال  

  .»يلزم فيه بذل كل الجهود الممكنة ألجل العودة للمفاوضات
  16/3/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  ميركل تدعو نتانياهو لزيارة ألمانيا .49

ـ    وجهت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل دعوة إلى رئيس ا         لقـاء  "لحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو ل
ويجري هذا اللقاء بعد سلسلة من       .إبريل/ في برلين في األسبوع األول من الشهر القادم نيسان        " مصالحة

ـ               " اللقاءات المتوترة والمواجهات الحادة بين الطرين خالل السنة األخيرة على خلفية الجمود فيما يسمى ب
وقالت مسؤولون إسرائيليون إنه من المتوقع أن تطالب ميركـل           .السلطة الفلسطينية مع  " العملية السياسية 

تجدر اإلشارة إلى أن زيارة نتانياهو أللمانيـا فـي           .بأن يعرض نتانياهو تفاصيل خطته السياسية الجديدة      
  . شهور5السادس من الشهر القادم ستكون الرحلة األولى له خارج البالد منذ 

  15/3/2011، 48موقع عرب
   

  قرصنة اسرائيلية جديدة .50
   العربيرأي القدس

مارست القوات االسرائيلية ابشع عمليات القرصنة البحرية يوم امس، عندما اعترضت سفينة في عرض              
البحر المتوسط، تبعد باكثر من مئتي ميل عن شواطئها، بحجة انها تحمل اسلحة كانت في طريقها الـى                  

  .قطاع غزة
ة االسرائيلية اقتحمت السفينة التي كانت قادمة من ميناء الالذقية الـسوري فـي              قوات الكوماندوز البحري  

واستولت عليها، وقالت انها تحمل حاويـات       ' مرمرة'المياه الدولية، تماما مثلما فعلت مع السفينة التركية         
  .مليئة باالسلحة والذخائر

 حول هذه السفينة وحمولتها ووجهتها      من المؤسف اننا لم نسمع اي رواية اخرى غير الرواية االسرائيلية          
النهائية، فقد التزمت معظم الجهات المعنية الصمت، سواء التركية التي انطلقت منها السفينة بعد توقفهـا                
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في الالذقية، او الحكومة السورية المتهمة حتى اآلن بكون الحمولة جاءت منها، او فرنسا التـي تحمـل                  
  .الشركة المشغلة للسفينة جنسيتها

ا نعرفه ان اسرائيل انتهكت كل القوانين الدولية عندما اعترضت السفينة في عرض البحـر، ونـصبت                 م
نفسها شرطيا لمتابعة حركة المالحة الدولية في البحر االبيض المتوسط، من منطلـق البلطجـة، ووفقـا                 

  .المتحدةاالجرامية وليس لتصرفات الدول المتحضرة االعضاء في منظمة االمم ' المافيات'لعقلية 
السفينة كانت ذاهبة الى ميناء االسكندرية المصري كمحطة نهائية لها، هذا يعني انها لم تكن ذاهبة الـى                  
قطاع غزة، ولو كان الحال كذلك العترضتها السفن االسرائيلية الحربية قبالة شواطئ غزة، حيث تفرض               

ير، يؤمه صيادون فقراء، اذا     حصاراً بحرياً شرساً على القطاع، وال تتورع عن قصف زورق صيد صغ           
  .خامرها ادنى شك في نوايا اصحابه

لن يعترض المجتمع الدولي على هذه القرصنة االسرائيلية، مثلما لم يعترض او يتخـذ اجـراءات ضـد         
حكومة تل ابيب عندما فعلت الشيء نفسه وارتكبت مجزرة السفينة التركية مرمرة، لسبب بسيط وهو ان                

نين الدولية، وتستطيع ان ترتكب من الجرائم واالنتهاكات ما شاءت، طالمـا انهـا              اسرائيل فوق كل القوا   
  .محمية من الفيتو االمريكي والنفاق الغربي

نشعر باألسف الن الحكومات العربية لن تفعل اي شيء تجاه هذه الجريمة، ولن تتدخل في الحاضـر او                  
الساطيل والزوارق الحربية، االمر الذي سيشجع      المستقبل لوقف هذه العربدة االسرائيلية وهي التي تملك ا        
  .على االقدام على المزيد من هذه االنتهاكات في المستقبل

اسرائيل لم تقدم على اعتراض السفن الحربية االيرانية التي عبرت قناة السويس الى البحـر المتوسـط                 
رة حرب معها، ولكنها ال تتـردد       لزيارة ميناء الالذقية السوري، النها تخشى ايران وانتقامها، وتتجنب اثا         

مطلقاً في مهاجمة دول عربية واعتراض سفنها، وهي مطمئنة الى انها لن تواجه بأي رد، وهـذا أمـر                   
  .مؤسف

  16/3/2011، القدس العربي، لندن
  

   آذار بداية الطريق إلنهاء االنقسام15 .51
  هاني المصري

  .وعد مع إطالق الشرارة إلنهاء االنقسام آذار، الشعب الفلسطيني على م15اليوم الثالثاء الموافق 
فهناك الكثير من التحضيرات والمقدمات والنشاطات التي تشارك فيها العديد من المجموعات الـشبابية؛              

الشعب يريـد إنهـاء     "تشير إلى أن تحركًا شعبيا ضخما سيبدأ اليوم داخل الوطن وخارجه، تحت شعار              
  ".االنقسام

هـل نحـن    : ا بلغ العدد عشرات ومئات األلوف هو الذي سيجيب عن سؤال          حجم المشاركة الشعبية وإذ   
   آذار أمام مرحلة جديدة، أم من المبكر الحسم في هذا االتجاه؟15نعيش يوما تاريخيا، وسندخل بعد 

المظـاهرات،  : ومن الدالئل على النجاحِ أيضا أن يتواصل التحرك ويستمر، بأشـكال متنوعـة، مثـل              
 والحمالت اإلعالمية، واالعتصامات المستمرة حتى إنهاء االنقسام، بحيث يعرف المنقسمون           والمؤتمرات،

  .وجماعات االنقسام أن الشعب سئم االنقسام، ولن يسمح باستمراره مهما كلف األمر
وحتى يكون النجاح ممكنًا فعلًا في إنهاء االنقسام يجب تحديد جذوره وأسبابه والعوامل التي تـدفع بـه،                  

العمل على عالجها أو عالج الممكن منها، ألن هناك أسباب إسرائيليةٌ وعربيةٌ وإقليميةٌ ودوليةٌ ال يتحكم                و
بها الفلسطيني، ولكن إذا كانت القلعةُ الفلسطينيةُ قويةً ومحصنةً من الداخل يصبح من الصعب، بل مـن                 

كال التدخالت الخارجية التـي تريـد       المستحيل، اختراقها، أو أن تستمر القضية الفلسطينية ساحةً لكل أش         
  .توظيفها لصالحها
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وطبعا نحن ال نعمم المسؤوليات الخارجية عن االنقسام، فاالحتالل اإلسرائيلي هو العامل الرئيسي الـذي               
بذر بذور االنقسام، وهو يسعى إلدامته وتعميقه، ولقد لعب دورا سلبيا إلدامـة االنقـسام تبنـي اللجنـة                   

  . للشروط اإلسرائيلية، ما حال دون نجاح الجهود الرامية الستعادة الوحدةالرباعية الدولية
في االنتخابات التشريعية، وأصبح الصراع على الـسلطة بـين          " حماس"لقد حصل االنقسام عندما فازت      

قوتين مختلفتين في البرامح والمصالح والتحالفات الخارجية يطغى على أي شيء آخر، وعلى الرغم من               
بتشكيل الحكومة، إال أنها لم تتمكن من الحكم ألسـباب محليـة وخارجيـة تمثلـت بالمقاطعـة                  تكليفها  

  .والحصار
وحماس عندما لم تتمكن من الحكم اختارت االنقالب على الشرعية المشاركة بها باالعتماد علـى قـوة                 

قط لوجدت كـل    السالح، التي لم تستخدمه فقط للدفاع عن نفسها وضد من يتآمر عليها، فلو فعلت ذلك ف               
الدعم والتأييد، ولكنها استولت على السلطة في غزة بالكامل، بما في ذلك مقر الرئيس ومقرات الـسلطة                 

  .واألجهزة األمنية حتى التي لم تساهم في منعها من الحكم، ولم تتراجع رغم إزالة الخطر الذي يهددها
لس التشريعي انتهت بـدون أن تمـارس        لقد شعرت حماس بالمرارة حينما رأت أن الفترة القانونية للمج         

الحكم، لذلك كانت أحيانًا غير متحمسة، وأحيانًا غير راغبة، أو رافضة لكل الجهود الرامية إلـى إنهـاء                  
وسيلةً إلخراجها من الحكـم مـن   ) وهي محقةً في ذلك (االنقسام عبر اللجوء إلى االنتخابات؛ ألنها رأتها        

 االقتراع، لذلك كانت تدفع الحوار الوطني دائمـا نحـو الحـوار             البوابة التي دخلت منها، وهي صناديق     
فهي تعتقـد  . الثنائي واتفاق محاصصة بينها وبين حركة فتح، يتضمن عدم اللجوء إلى االنتخابات بسرعة        

أن االحتكام للشعب في ظل الحصار والعدوان والتجويع، ومع عدم االعتراف بهـا وبحكومتهـا عربيـا                 
  .لى خسارتها في االنتخابات حتى إذا كانت انتخابات حرةً ونزيهةًودوليا، سيؤدي إ

وإذا جرت االنتخابات وفازت فيها حماس مرة أخرى، فسيكون مطلوب منها من حيث الجوهر ما طلـب                 
منها سابقًا، وهو اعتراف الحكومة التي ستشكلها، بمفردها أو بالتشارك، بشروط الرباعية الدولية، والتي              

  . حماس بها، خصوصا بدون مقابل وطني، انتحارا سياسيا وتخٍل عن روحها وبرنامجهايعني اعتراف
عمليا هو التخلي عن السيطرة االنفرادية في قطاع غزة دون أن تضمن المشاركة             " حماس"فالمطلوب من   

خضر في السلطة في الضفة الغربية أو في منظمة التحرير؛ ألن مشاركتها في الضفة بحاجة إلى ضوء أ                
إسرائيليٍ، وهو غير متوفر ولن يتوفر ما لم تعترف بإسرائيل، وتنبذ العنف واإلرهاب، وتعلن التزامهـا                

  .باالتفاقيات الموقعة مع إسرائيل
تأسيسا على ما سبق، فإن الحل ال يكمن في كيفية إعطاء حماس حصتها من كعكة الـسلطة والمنظمـة،                   

  . قادرة على تحقيق األهداف الوطنيةوإنما في بلورة رؤية إستراتيجية جديدة
جراء فقدان مثل هذه الرؤية الحظنا كيف اتجهت المبادرات والجهود بما فيها الرعاية المـصرية نحـو                 
القفز عن قضايا الخالف، وهي المضمون السياسي لالتفاق الـوطني، ودور وصـالحيات ومرجعيـات               

تشكيل ) كما جاء في الورقة المصرية    ( بديال عنها    األجهزة األمنية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، واقتُرِح      
لجنة فصائلية مهمتها التنسيق ما بين الحكومتين في الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى يتم االحتكام إلـى                 

  .الشعب في انتخابات تشريعية ورئاسية
معتمـدة سـابقًا    ال يمكن االنتصار بدون اتفاق على إستراتيجية سياسية جديدة بديلة عن اإلستراتيجيات ال            

والتي فشلت، خصوصا اتفاق أوسلو وملحقاته، والتي أدت إلى تعميق االحتالل واالسـتيطان والحـصار               
  .وتقطيع األوصال، وأخيرا إلى االنقسام

وحتى يمكن التوصل إلى إستراتيجية جديدة يجب الشروع في حوار وطني شامل، يشارك به ممثلين عن                
 وخارجه وعن الشباب والمرأة والمستقلين؛ يستهدف هذه المرة مراجعة          التجمعات الفلسطينية داخل الوطن   

التجربة السابقة، واستخالص الدروس والعبر، والتقدم على طريق إعادة صياغة وتجديد النظام السياسي             
الفلسطيني برمته، أي بمختلف مكوناته، بحيث يتم إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير لتعود حقًا وفعلًـا                
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ة الوطنية الجامعة القادرة على تمثيل الشعب الفلسطيني أينما تواجد، وحشده في مجـرى واحـد                المؤسس
  .قادرٍ على إنهاء االحتالل، وتحقيق الحرية والعودة واالستقالل

وفي سياق النظام السياسي الجديد تأخذ السلطة مكانها الطبيعي، كأداة في يد المنظمـة، ومرحلـة علـى                  
لسطينية، وهذا يتطلب تغيير شكلها ووظائفها، بحيث تلعب دورا إداريـا خـدماتيا،             طريق بناء الدولة الف   

وتستمد شرعيتها من المنظمة، ومن دورها في المساهمة في الدفاع عن الحقوق الوطنية، ومن الشعب إذا                
ئزين استطاعت بشكلها الجديد من تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية، يكون أعضاء المجلس التشريعي الفا            

فيها أعضاء طبيعيين في المجلس الوطني، الذي يجب العمل من أجل انتخابه مجددا؛ حتى يكون القاعـدة                 
  .إلعادة بناء مؤسسات ودور المنظمة من تحت إلى األعلى

بدون إعادة وصياغة النظام السياسي الفلسطيني على ضوء الخبرات المستفادة والمـستجدات النوعيـة،              
روح العربية سنبقى ندور في دوامة االنقسام المدمر، والصراع بين سلطتين تحاول            خصوصا بعد عودة ال   

كل منهما بالقمع واإلجراءات األحادية، وكسب الشرعية حتى لو من االحتالل، مع االختالف بينهما فـي                
  . الطريقة والدرجة والموقع

  !نقسام ووصولًا إلى إنهاء االحتالل؟ آذار بدايةَ الخروج من المأزق المدمر بدءا بإنهاء اال15فهل يكون 
  15/3/2011، )امين(شبكة االنترنت لالعالم العربي 

  
  البعبع الذي يخيف اإلسرائيليين.. »غوك تورك« .52

  سمير صالحة
تدهور العالقات التركية اإلسرائيلية الذي انطلق من اليابسة في دافوس واتسعت رقعته في المياه اإلقليمية               

قرار تركيا توسيع رقعة التمدد باتجـاه       . م وصل إلى الفضاء الخارجي هذه المرة      للمتوسط العام المنصر  
الفضاء الخارجي كان قد أخذ مكانه على الروزنامة العسكرية التركية قبل عشر سنوات، أما قرار إطالق                

 ويحمل اسم أول دولة     2013أول قمر صناعي يعمل لحساب تركيا وحدها ابتداء من عام           » غوك تورك «
  . ليقلق اإلسرائيليين ويفزعهم ألكثر من سبب2005 في التاريخ فقد صدر عام تركية

النقلة التركية هذه تتجاوز حدود المنافسة التجارية واإلعالمية والعلمية وتطال مباشرة مـسائل الرصـد               
واالستكشاف العسكري واالستخباراتي في منطقة جغرافية واسعة تشمل أجزاء مـن أوروبـا الـشرقية               

وربما هذا هـو سـبب      . ة ومناطق في القوقاز وآسيا الوسطى والشرق األوسط بأكمله كما فهمنا          والغربي
غضب إسرائيل التي تتمتع حتى الساعة بتقدمها على دول المنطقة في هذا المجال، كونه يحولهـا هـي                  

ـ                د األخرى إلى الجلوس تحت المجهر ويحرمها من فرصة التفوق االستراتيجي اإلقليمي الهام في الرص
  .واالستطالع القريبين وبالتالي حظوظ المباغتة في أي عملية عسكرية محدودة كانت أم شاملة

تل أبيب التي تعتبر التحرك التركي الجديد هذا تهديدا مباشرا ألمنها الـوطني ولتحركاتهـا العـسكرية                 
طريـق أي    والتي وقفت دائما كحجر عثرة فـي         1997وللخطوط الحمراء األميركية المرسومة منذ عام       

نشاط فضائي من هذا النوع يطال إسرائيل خصوصا من قبل دول المنطقة، تحاول منـذ أشـهر إعاقـة                   
البرنامج التركي وتجميده بعدما كانت في مقدمة الدول التي شاركت في المناقصة العالمية للمشروع لكنها               

ـ              تخدام هـذا القمـر     أجبرت على االنسحاب في اللحظة األخيرة بعدما رفضت أنقرة شروطها بعـدم اس
  .الصناعي فوق أراضيها وبما يهدد أمن إسرائيل وتفوقها

يحمل كما هو مؤكد أكثر من ميزة استراتيجية وأمنية واستخباراتية فهو أوال يعزز رقعة              » غوك تورك «
ي االنتشار والنفوذ التركي ويدفع باإلسرائيليين للقلق والخوف بسبب الجوانب التقنية العالية للقمر الصناع            

أما ميزة المشروع الثانية فهـي      . هذا وقدرته الكبيرة على تحديد المجسمات واألهداف في حدود المترين         
أنه سينقذ تركيا من المحاصرة اإلسرائيلية كما هو الحال اليوم عبر تحركها تحت رحمة طائرات الرصد                

ى الجيش التركي يستخدمها    واالستطالع اإلسرائيلية التي تتحرك دون طيار والتي باعت العشرات منها إل          
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هذا إلى جانب   . في مواجهاته مع قوات حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وجنوب شرقي تركيا            
 ألف صورة خالل    60كون القمر الصناعي سيقدم لتركيا دون شك خدمات تقنية وعلمية واسعة أكثر من              

  . المشروع والرصد العلميعام واحد في مجاالت البيئة والكوارث الطبيعية واإلعمار غير
إسرائيل التي حصلت مؤخرا على فرصة ثمينة في عرقلة المشروع عندما تقدمت الشركة اإليطالية التي               
تشرف عليه بطلب شراء كاميرات ومعدات تصوير بتكنولوجيا إسرائيلية يحملها القمر الصناعي التركي             

هدافها تكنولوجيا مما أغضب أردوغـان الـذي        فكان ردها التذكير بمطالبها وشروطها األساسية بعدم است       
ردد أن البدائل كثيرة واألسواق العالمية مفتوحة أمامنا لتأمين احتياجاتنا مذكرا إسـرائيل مـن غيـر أن                  

أنكم رصدتم تحركاتنا لسنوات وعقود طويلة واآلن حان دورنا، أين مبدأ المتقابلية في العالقات              «يسميها  
  .»الدولية؟

 أبيب لن تستسلم وتتراجع بمثل هذه السهولة عن هدفها األساسي بوقف هذا المـشروع،               من المؤكد أن تل   
 الشركات التي تدير هذا العمل وستحاول الضغط        - عبر لوبيها القوي في إيطاليا وفرنسا        -فهي ستطارد   

 مليون دوالر لقمر صـناعي يبقـى فـي          600عليها للتراجع عن تسليم أنقرة ما تريد بعد عامين مقابل           
الخدمة لسبع سنوات فقط، لكنه قبل أن يحمل تركيا إلى الفضاء الخارجي يحملها إلى صـلب المعـادالت      

  .االستراتيجية في المنطقة
بقي أن نقول إن أكثر ما يقلق حكومة نتنياهو ربما هو أن تتقاسم أنقرة المعلومات العسكرية واألمنية التي                  

. صوصا التي ما زالت منها في حالة حرب مع إسـرائيل          تحصل عليها مع البلدان العربية واإلسالمية خ      
وإنه حتى ولو نجحت تل أبيب في عرقلة المشروع التركي هذا بشكل أو بآخر فهي ستكون مهـددة فـي                   
السنوات المقبلة بمشاريع مشابهة يردد األتراك أنها ستكون بصناعة وطنية هذه المـرة وسـتحمل اسـم                 

ن هناك أي تراجع عن قرار قومي استراتيجي مـن هـذا            ولن يكو » 3غوك تورك   «و» 2غوك تورك   «
  .النوع

تركيا تقرر يوما بعد آخر توسيع رقعة االستقاللية واالبتعاد عن تمسكها بخيارات الـالحول وال قوة التي                
فهل سيكون لها ما تريد من التغريد خارج الـسرب فـي            .. يرسمها ويحددها الغرب منذ عشرات السنين     

  من هذا النوع تخولها قلب المعادالت عبر اختراق القلب اإلسرائيلي؟مسائل حساسة ودقيقة 
  16/3/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  عيون الدولة .53

  أمير بوحبوط
ونافذة واحدة  . ولحظة واحدة صغيرة تساعدنا على فهم ما يفعلون       . نحن ننتظر خطأ واحدا من حزب اهللا      "

في . ح هذه المعلومة بنك أهداف الجيش االسرائيلي      تصب. تُفتح في بيت أو غطاء واحد ينزل من جهاز ما         
وقت الحرب معه سنرى غير قليل من المباني تتطاير في الهواء ألننا عرفنا كيف نجمع عنها معلومـات                  

التابعة لسالح تجميع المعلومـات     " هموفيل"هكذا يقول النقيب تمير، قائد سرية       ". دقيقة من الحياة اليومية   
 اثناء تدريب في الشمال في االسبوع الماضي، تدرب فيـه محـاربوه علـى                في 91الحربي في الفرقة    

  .الصدام مع مخربي حزب اهللا
 في كل اسبوع يقوم النقيب تمير ومحاربوه في منطقة الجدار على حدود لبنان وينظرون الـى القـرى،                  

هابي الـذي   ويستلقون في كمائن ويجمعون سرا معلومات استخبارية عن نشطاء حزب اهللا والنشاط االر            
هذه الكمائن تجري في كل حالة طقس تحت خطر واضح ألنه اذا تم الكشف عـنهم                . يحدث في المنطقة  

  .فان طريقتهم الوحيدة للبقاء ستكون اللقاء من أمد قريب
 كشفت تحقيقات حرب لبنان الثانية عن اخفاقات استخبارية عظيمة، انحصر بعضها في النظـام الـذي                

رى قرب الجدار والمالجيء تحت االرض التي ُأطلقت منها القذائف الـصاروخية            انشأه حزب اهللا في الق    
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لم يرفع القادة بحسب االستنتاجات المناظير ولم يروا العدد الكبير من المالجيء الحـصينة              . زمن الحرب 
  .التي بنيت في البيوت والمخازن تحت أنف الجيش االسرائيلي حقا

تكشف هـذه   ". هموفيل" هم محاربي سرية     91و التغيير في الفرقة     كان محدث .  لكن الوضع اليوم يختلف   
الصحيفة الول مرة عن نشاط السرية، التي تُمكّن الجيش االسرائيلي من ان يفهم الواقع في لبنان علـى                   

  .نحو أفضل، وتُركب بنك األهداف استعدادا لحرب ممكنة في المستقبل
ذلك عشرة اشهر مسار في اثنائها يعدون للياقة بدنيـة           يجري على جنود السرية اربعة اشهر تهيئة وبعد         

عالية، ترمي الى حمل أثقال كبيرة والمشي الطويل في الميدان تحت تغطية تامة والذوبان فـي المحـيط                  
، "ال أذكر حالة ُألغي فيها نشاطنا بسبب المطر أو البـرد          . "القريب من الهدف في ظروف مناخية صعبة      

  ". المعدات األفضل للمهام الميدانية ونعتاد ما بقيعندنا. "يقول النقيب تمير
، يبين وال يطرف له جفن في حين ينهمر المطـر           "ال يطلب الينا فقط جمع معلومات استخبارية نوعية        "

سنكون نحـن الـذين نوجـه       . يطلب الينا ايضا ان نستعمل كل عوامل النار وقت الحاجة         . "شديدا حولنا 
ة والدبابات ومحاربي المشاة والوحدات الخاصة ذات السالح الدقيق الصـابة           المدافع والمروحيات المقاتل  

  ".الهدف الذي الحظناه
  للجيش االسرائيلي" األخ الكبير"

إن الكمائن في الميدان والنشاط الطويل جعال محاربي السرية خبراء بحزب اهللا، أو كما يـسمون ذلـك                  
فة المحاربين بخط التماس حميمة جدا الى درجـة انهـم           معر". "األخ الكبير من انتاج الجيش االسرائيلي     "

كل محارب هنا يعلم أين تقع كل       . يعرفون اليوم سكان القرى، وما شكل حياتهم وكيف يتصرفون كل يوم          
قرية، ومتى يصلون وفي أي مسجد، وماذا يفعلون في بيوتها، وأي أم تضرب أبناءها وأي زوج يضرب                 

نحن نرى اوضاع خيانة لألزواج، ونـرى اولئـك الـذين يحبـون             . نراهم في جميع االوضاع   . زوجته
  ".الحيوانات أكثر من الالزم

عنـدنا  . " السرية في رأس سلم أولويات القوة، ولهذا تتدرب السرِية على التخفي في تضاريس مختلفـة              
 نحن نُسكت كل شيء واألهـم أننـا نـتعلم الفـرق بـين       . لباس خاص ووجبات خاصة للكمائن الطويلة     
، يضحك النقيب تمير ويبين انهم يشربون مـن الزجاجـات           "الزجاجات ذات العنق الرفيع والعنق الثخين     

  .ذات العنق الضيق الماء ويتبولون في ذات األعناق الثخينة كي ال يتركوا آثارا
. ريك العميد يوئيل سـت    91 بسبب أهمية األهداف يتلقى قادة السرية أوامر النشاط مباشرة من قائد الفرقة             

  . ، يقول النقيب تمير"احيانا ال يعلم حتى قائد اللواء في المنطقة ماذا نفعل"
 منذ كانت حرب لبنان الثانية جرى الحفاظ على هدوء نسبي على طول الحـدود، لكـنهم فـي الجـيش                

بفـضل  . االسرائيلي مستعدون المكانية مناورة في عمق المنطقة قصدا الى القضاء على جيوب ارهـاب             
، من جملة النشاط، يعلمون في الجيش االشارة الدقيقة الى القرى التي فيها بناء ذو               "هموفيل"رية  نشاط س 

تُقسم القرى في جنوب لبنان الى قرى مسيحية وسنية وشيعية، في حين تُعرف هـذه               . شأن الجهزة قتالية  
  .االخيرة بأنها مؤيدة لحزب اهللا وتبذل المنظمة هناك أكثر جهودها

يجب علينا طوال الوقت    . كل قرية وحياتها المعتادة   : "ب تمير كيف يرى المنطقة وراء الحدود       يبين النقي 
في القرية الشيعية يلبسون سراويل     . ان نتابع وأن نرى كيف يلبس العدو وكيف يغير صورته للتهرب منا           

البـس عـصرية    وفي القرى المسيحية يلبسون م    . تبدو المالبس قديمة جدا   . بنية وقمصانا باللون الخاكي   
أما القرى البدويـة    . وفي القرى السنية توجد أكثر السيارات تقدما      . وكذلك النساء ويحتفلون في احتفاالت    

ثمة قطعة مضحكة حيث ترى فجأة فالحا مسكينا        . الناس يسكنون بيوتا من الصفيح    . فهي األكثر زعزعة  
  ".ثقديما ويبدأ الحدي" ستارتيك"يستل في منتصف عمله في الحقل هاتف 

يطلب هنا تفـسير    . " كل محارب يعود من كمين يمأل تقريرا يبين فيه رأيه في المعلومات التي تم جمعها              
نحن نبحث طوال الوقت عن خطئهم الصغير، عن عملية         . هذه معركة أدمغة  "، يقول النقيب تمير،     "وبحث
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خل البيت ومن يخـرج     وللتوصل الى هذا المستوى، نعلم ايضا من يد       . صغيرة تكشف عن معلومة ثمينة    
  ".منه، ومن ينظفه وكم من االوالد لكل عائلة وما أشبه

  اذا لقيت فاهُجم
تنتقل المعلومات التي يجمعها المحاربون في الميدان الى ضباط استخبارات الفرقة، ويركبون معـا بنـك       

المعلومـة بنـك    بعـد ان تـدخل      . ال نُسلم المعلومات فقط بل نحللها ايضا      : "يقول النقيب تمير  . األهداف
  ".وهكذا يفهم كل محارب العوض عن جهده في الميدان. األهداف يأتي الينا قائد الفرقة وضابط التنسيق

نحن أفـضل مـن غـوالني وقـوات         . "فخر متميز يبدو من وراء ألوان التخفي ايضا       " هموفيل" لجنود  
 اشجار وهو يبين المكوث في      ، يبين الرقيب العاد الذي يجلس على هيئة عجيبة داخل مجموعة          "المظليين
يجب علينا طـوال الوقـت      . بعد أن تأتي بمعلومة تصبح هدفا، تفهم ان هذا أصبح عمال لألذكياء           . "كمين

  ".التفكير واستنتاج االستنتاجات
، يقول  "لكنه صعب ومتوتر  . ليس مخيفا . " برغم المهنية والتخفي يوجد ايضا خوف من البقاء في المنطقة         

ثمة حاالت كهذه آنئذ يصبح الجميع      . عندما يقترب شخص منك تخشى ان تكون قد كُشفت        ". الرقيب العاد 
سنصحب في الحرب القوات التي ستناور في عمق المنطقة ونجمع من اجلها أهدافا الطـالق               . مستعدين

  ".اذا لم نحافظ على السرية فسنتلقى صاروخا. الحديث عن نشاط حساس جدا. النار عليها
، يعلم الجنود وجود نتائج للبقـاء الطويـل فـي           "سري جدا "ي يعرف نشاطها في مستوى       في الوحدة الت  

وأنت . ال تستطيع أن تُحدث أحدا فيما تصنع      . "الميدان لكنهم يتذكرون ايضا انهم محاربون قبل كل شيء        
األهـم أن   . "، يقول النقيب تميـر    "واحيانا ال يعلم فريق ما يفعله فريق آخر       . ال تُشرك العائلة واالصدقاء   

يتذكروا شيئا واحدا وهو انه اذا كُشفوا في الطريق الى الهدف ولقوا حزب اهللا فانه يطلب اليهم ان يتركوا                   
  ".كل المعدات وأن ينقضوا للقضاء على العدو

  معاريف
 15/3/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  السيطرة في غور االردن: مبادرة ايتمار .54

  عوزي دايان
ماذا  ".مبادرة ايتمار "فلنسميه  .  بوغل يجعل الدم يغلي، ولكنه يستوجب رد فعل موزون         القتل الفظيع لعائلة  

قبل سنوات،  . ان نلقي القبض على القتلة وان نحاسبهم ليسوا هم فقط         . تتضمن؟ بداية علينا أن نعيد االمن     
وجود مخلص  في الفترة التي سفك فيها دم يهودي دون انقطاع، توجه الشاعر نتان الترمان، في ظل عدم                 

وأنت تشم كرائحة الزهور وأنت تلتقطـه       : "... وهكذا كتب عن الدم المسفوك    . على االرض، الى الرب   
  ". وأنت تحمينا من القتلة ومن الصامتين معا. بمنديل

إذ ال  .  تعمل بسرعة للقبض على القتلة ومرسليهم      – الجيش االسرائيلي واذرع االمن      –اليوم يوجد عنوان    
عن كل هذا يتعـين علـى       .  هناك مخططون ومرسلون وكاولئك ممن عرفوا ولم يمنعوا        يحتمل أال يكون  

اقعـد  "منذ زمن بعيد والسلطة تتمترس في موقف        . السلطة أن تعطي الجواب وان تثبت بانها غير مذنبة        
ليس هناك شيء مطلوب منها وهي ترفض كل اقتراح ومبادرة بل انها غيـر مـستعدة                ". وال تفعل شيئا  

  .مباشرة غير مشروطة، والتي هي خطوة اولى وطبيعية لكل حوارلمفاوضات 
وبـدون  . فقط االمن سيجلب االمن   ". السالم سيجلب االمن  "ثانيا، علينا أن نصحو من الصيغة التي فشلت         

السور "بل التخطيط المكانية    " 2خطاب بار ايالن    "واضح أن ال معنى لالنكباب على       . أمن لن يكون سالم   
لمجال العسكري، السور الواقي، وعلى رأسه تحسين الحماية التي فـشلت فـي اختبـار               في ا ". 2الواقي  
 حائط حديدي حديث، يتضمن استمرار تعزيز االستيطان واستمرار البناء          –في المجال السياسي    . النتيجة
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يجب . ليس اليتمار مخطط هيكلي، ولهذه الحقيقة أثار مدنية وأمنية        . منذ زمن " بحكم االمر الواقع  "المجمد  
  . عمل ذلك في اطار القانون، ولكن باالساس في اطار سلم اولويات وطني

 التي تشرف علـى     777من تلة الى تلة الى أن وصلت الى التلة          . على مدى السنين تطورت ايتمار شرقا     
كل دولة من حقها أن تكون لها حـدود قابلـة           . 1 الوطنية رقم    – منطقة االولوية االمنية     –غور االردن   

صحيح، قال رئيس الوزراء في زيارته الى غور االردن بان هذه هي الحدود             . اع، فما بالك باسرائيل   للدف
واحدة هي الحفاظ على    . على الحدود القابلة للدفاع أن توفر ثالثة احتياجات امنية اساسية         . االمنية الشرقية 

هـذا  . كـم 64لمتوسط  عرض اسرائيل من نهر االردن وحتى البحر المتوسط هو في ا          . عمق استراتيجي 
عمق استراتيجي بالحد االدنى أهميته تزداد فقط في العصر الذي تنتقل فيه ايران الى قدرة نووية وتكثـر                  

  . فيه الصواريخ الباليستية وبعيدة المدى، والتي تهدد، ايضا وباالساس، المراكز السكانية
انعدام اليقين عاد بقوة الى شرق    . لشرقالحاجة الثانية تكمن في القدرة على الدفاع ضد هجوم تقليدي من ا           

قوات الواليات المتحدة تواصل الخروج من العراق، ومن يدري ماذا سيكون هناك بعد سنوات،              . اوسطنا
هنـاك ضـرورة    ". احتمال صغير لجبهة شرقية   "في هذا الوضع لم يعد هناك       . وماذا سيكون في االردن   

العنصر الثالث هو تجريد المناطق التـي       . جوم من الشرق  ملحة الن نبقي في ايدينا امكانية الدفاع ضد ه        
فقط تواجد اسرائيلي في كل الغالف الشرقي لمنطقة يهـودا والـسامرة سيـسمح              . تحت سيطرة السلطة  

بتجريد حقيقي للسلطة الفلسطينية، والتجريد هو، كما هو معروف أحد الشروط االساسية التي طرحتهـا               
واضيف . مناطق الدفاع الحيوية هذه توجد فقط في غور االردن        ". لشعبيندولتين ل "اسرائيل لموافقتها على    

اذا . نطالب بها، بل السيادة   " ترتيبات أمنية "ليس  . فأقول ما كان بغير وسع رئيس الوزراء أن يقوله هناك         
واذا لم تكن سيادة لن تكون علـى مـدى الـزمن ال             . ما كانت سيادة، فسنحرص على الترتيبات االمنية      

  . ال بديل عن الجندي االسرائيلي الذي يحمي أرضه.  وال أمنترتيبات
  اسرائيل اليوم

 15/3/2011، وكالة سما اإلخبارية
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