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   ترحبهنيةحكومة و..  غزة النهاء االنقسامللذهابعلن استعداده عباس ي .1

الـرئيس  ، أن   وليـد عـوض   نقالً عن مراسلها    رام اهللا    من   17/3/2011القدس العربي، لندن،     ذكرت
الفلسطيني محمود عباس اعلن االربعاء عن استعداده لزيارة قطاع غزة النهاء االنقسام، داعيـا رئـيس                

 غزة اسماعيل هنية احد قادة حماس إلجراء ترتيبات زيارته واستقباله في معبر             الوزراء المقال في قطاع   
  .خالل األيام القليلة القادمة'بالتنسيق مع فصائل العمل الوطني والفعاليات الشعبية،' ايريز'بيت حانون 

 ضـمن   وقال عباس في كلمته االربعاء خالل افتتاح أعمال المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية            
إنني على استعداد للذهاب لغزة غدا من       'المنعقدة في مقر الرئاسة بمدينة رام اهللا        ' استحقاق سبتمبر 'دورة  

أجل انهاء اإلنقسام وتشكيل حكومة من شخصيات وطنية مستقلة للتحضير فـورا النتخابـات تـشريعية                
العربية ومنظمة المـؤتمر    ورئاسية ومجلس وطني خالل ستة أشهر تحت رعاية األمم المتحدة والجامعة            

، مشيرا الى استعداده لتأجيل تشكيل حكومة في الضفة الغربية العطاء فرصة لتشكيل حكومـة               'اإلسالمي
  .'انني على استعداد تأجيل الحكومة إذا وصلنا التفاق مع حماس'وحدة وطنية، وقال 

على تشكيل حكومـة مـن      وشدد عباس في كلمته على انه لن يذهب لغزة للحوار مع حماس بل لالتفاق               
شخصيات وطنية ومستقلة الجراء انتخابات رئاسية وتشريعية واخرى للمجلس الوطني الفلـسطيني فـي              

  . اشهر وبرعاية االمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر االسالمي ومراقبين دوليين6غضون 
 على انه اتخذ ذلك القرار الذي ال رجعة         واعلن عباس بانه لن يترشح لالنتخابات الرئاسية القادمة، مشددا        

الوحدة الوطنية تأتي فوق كل اعتبار، اريد تسليم األمانة وأنا مطمـئن البـال،          'فيه على حد قوله، مضيفا      
  .'فانني لن أرشح نفسي لإلنتخابات

 وأكد عباس على أنه لن يقبل باقامة الدولة الفلسطينية بمعزل عن قطاع غزة الذي تسيطر عليه حمـاس،                 
مشيراً إلى أن وحدة الوطن بالنسبة للسلطة الفلسطينية أهم من قيام الدولة الفلسطينية، مشددا على انـه ال                  
يمكن التوصل لحل او اقامة دولة او اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية دون انهاء االنقـسام واسـتعادة                 

  .الوحدة الوطنية
ام هاجس ال بد من عالجه، فال توجـد دولـة وال            اإلنقس'وشدد عباس على ضرورة إنهاء اإلنقسام، وقال        

  .'سلطة بدون الوحدة، فنحن نؤيد كافة المساعي العربية وغير العربية من أجل انهاء اإلنقسام
ومن جهتها رحبت الحكومة المقالة في غزة بزيارة عباس لغزة، وقال طاهر النونو النـاطق باسـمها ان                  

  . لقطاع غزةالحكومة تدرس الترتيبات الالزمة لزيارته
وعقد هنيه االربعاء اجتماعا عاجال مع مستشاريه واعضاء التشريعي وقادة الفصائل الفلسطينية لمناقـشة              

  .آليات استقبال عباس بغزة
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هذا وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية االربعاء عقب اعالن عباس عن استعداده لزيـارة               
  .لقاء الرجلين سيكون بحضور جميع الفصائلغزة للقاء هنية النهاء االنقسام بان 

أكد الرئيس على ان مبادرته هذه تستهدف اللقاء مع إسماعيل هنية وجميع القـوى              : وقال الناطق الرسمي  
في القطاع، من أجل إنجاز اتفاق على تشكيل حكومة شخصيات وطنية محايدة، يكون في مقدمة مهامهـا                 

ية وللمجلس الوطني الفلسطيني خالل ستة أشهر، تحت إشراف         اإلعداد إلجراء انتخابات رئاسية وتشريع    
  .دولي وعربي كامل

وأشار الناطق الرسمي الى ان عباس مستعد حالياً لتأجيل تشكيل حكومة فلسطينية جديـدة فـي الـضفة                  
  .الغربية برئاسة الدكتور سالم فياض من أجل نجاح مبادرته

يم الزعنون، إن الوحدة الوطنية الفلسطينية لن تتحقق        ومن جهته قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سل       
إال من خالل منظمة التحرير الفلسطينية وفي إطارها، باعتبارها الممثـل الـشرعي والوحيـد للـشعب                 

  .الفلسطيني في جميع أماكن تواجده
ي مقر  ، ف 'دورة استحقاق سبتمبر  'أعمال دورة المجلس المركزي     ' ودعا الزعنون خالل افتتاحه األربعاء،    

، وتوسيع دائـرة    2005الرئاسة بمدينة رام اهللا، إلى تفعيل دور منظمة التحرير على أساس اتفاق القاهرة              
تمثيلها بإدخال كل الفصائل التي لم تنضم إليها، ضمن خطة شاملة تستهدف إصالح بنيانها وتفعيل طرق                

  .لوطنيعملها واعتماد االنتخابات المباشرة طريقاً الختيار أعضاء مجلسها ا
عضو والوكاالت، ان يوسف الشايب نقالً عن مراسلها رام اهللا من  3/3/2011الغد، عمان، وأضافت 

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي وهي شخصية مستقلة قالت لفرانس برس ان مبادرة 
 هذه اللحظة تطور ايجابي جدا وجريئة وبناءة يجب ان تنهي االنقسام وعلى حماس ان تلتقط"عباس 

  ".التاريخية لمعالجة خلل االنقسام
خطوة رائعة اعتقد " الشخصية المستقلة عضو المجلس التشريعي حسن خريشي في مبادرة عباس وقال

  ".انها ستنهي االنقسام في اقرب وقت
من جانبه رحب عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باستجابة الرئيس محمود عباس و

  .رته الى غزة، معلنا تأجيل جلسة للمجلس كانت مقررة االحد المقبل، حتى اشعار آخرلدعوات زيا
من جهته قال الدكتور ياسر الوادية رئيس تجمع المستقلين، إن خطوة الرئيس محمود عباس بدعوته 
اسماعيل هنية، لتحضير زيارته الى قطاع غزة تأتي بوقت مناسب جدا، ويتوافق مع دعوة الشباب 

ني الذي خرج الى الشوارع في مدن الوطن كافة ليقول ال لالنقسام معا للمصالحة، وهي خطوة الفلسطي
  .شجاعة وتنم عن مسؤولية وطنية عالية لدى القيادة الفلسطينية

  
  تشكيل حكومةاالنقسام ونهاء إلوإنما ..  غزة ليس من أجل الحوارإلىذاهب عباس  :عبد ربه .2

ن سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء األربعاء، طالب ياسر عبد ربه أمي:  رام اهللا
حركة حماس بخطوات عملية تجاه مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإستعداده للذهاب الى قطاع 

إذا كانت حماس جادة في التنفيذ العملي لمبادرة الرئيس أبو مازن، " غزة في أقرب وقت ممكن، قائال
  ". حات االعالمية الترحيبية بالزيارةوليس بالتصري

الرئيس أكد أنه ذاهب الى قطاع غزة ليس من " وقال عبد ربه في تصريحات لتلفزيون فلسطين الرسمي، 
أجل الحوار، وإنما من أجل إنهاء اإلنقسام والمباشرة بخطوات عملية، بتشكيل حكومة وفاق وطني من 

  ".  وبعيده عن الفصائليةشخصيات وطنية ومستقلين، تحظى برضى الجميع،
نريد ان نضع كافة الخالفات جانباً وتأجيلها، وسيتم معالجتها بالتدريج من خالل " وأضاف عبد ربه

يجب النظر الى مضمون " مجلس تشريعي قادم بعد االنتخابات، وحكومة أيضا متفق عليها، موضحاً
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لحوار، تشكيل حكومة وفاق وطني، أنه ذاهب الى غزة من اجل العمل، وليس ا" مبادرة الرئيس وهي 
  ". وبعدها نبدأ بطي صفحة اإلنقسام

حركة حماس بإشارة واضحة بإستعداد جدي للبحث في القضايا التي تؤدي الى التقدم " ودعا عبد ربه 
هذا يأتي من خالل البحث الجدي في تشكيل " لألمام، وتحويل الشعارات الى خطوات عملية، مضيفاً

  : مؤكدا أن مضمون زيارة الرئيس الى قطاع غزة". وإبعادها عن أي لون فصائليحكومة وفاق وطني، 
  .  تشكيل حكومة وطنية من المستقلين-
  . تحديد موعد لإلنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني-

   16/3/2011وكالة قدس نت، 
  

  ق سراحهمعلى العالم االعتراف بمكانة األسرى كأسرى حرب وال بد من إطال: فياض .3
 شدد رئيس الوزراء المكلف الدكتور سالم فياض خالل حديثه اإلذاعي األسبوعي اليوم األربعاء، :رام اهللا

على أن المقاومة الشعبية السلمية شكلت تعبيرا واضحا عن رفض شعبنا لالحتالل وطغيانه واستيطانه 
في نفس الوقت القدرة الكبيرة وجدرانه وكل ممارساته ضد تطلعاتنا نحو الحرية واالنعتاق، وعكست 

  .ألبناء شعبنا على الصمود، ووفرت الحاضنة ألوسع مشاركة شعبية في النضال ضد االحتالل
ما حققته المقاومة الشعبية السلمية من إنجازات ونجاحات ملموسة لم يقتصر على جذب 'وأضاف فياض، 

تسع االهتمام بها ونطاق المشاركة فيها من االهتمام والتأييد الدوليين لها فقط، بل أصبحت حالة شعبية ي
قبل أبناء شعبنا، وكافة ألوان الطيف السياسي واالجتماعي، في تحدي ومقاومة االحتالل ومناهضة 

وقد باتت هذه المقاومة الشعبية السلمية حلقة أساسية من حلقات النضال الوطني . االستيطان والجدار
  .'السلطة الوطنية، وتقع في صلبهاالفلسطيني، ومكونا أساسيا من خطة عمل 

وأكد أن هذه اإلستراتيجية في أبعادها المختلفة تشكل قاعدة هامة لتعزيز اإلجماع الشعبي حول منظمة 
  .التحرير الفلسطينية وبرنامجها الوطني وأدوات الكفاح الكفيلة بتحقيق هذا البرنامج

العليا في عمل السلطة الوطنية، وخاصة وشدد رئيس الوزراء، على أن قضية األسرى تحتل األولوية 
فيما يتصل بتأكيد المكانة القانونية لهم، وضرورة التعامل مع األسرى كأسرى حرب وفقا للمعاهدات 

لقد تمكنت السلطة الوطنية، وبالتعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، من إحداث ': وقال. الدولية
مزيد من التأييد والدعم الدوليين لحقوقهم، كجزء من حقوق شعبنا تقدم في تدويل قضية األسرى، وحشد ال

  .'ونضاله المشروع من أجل الحرية، وضرورة إطالق سراحهم جميعا دون تمييز أو شروط
هذا هو عنوان هذه المرحلة، والتي نعمل على أن تتوج باإلقرار التام بالمركز القانوني 'وأضاف، 

  .' القانون الدوليلألسرى، وضمان حمايتهم وفق أحكام
فعندما . إن قضية األسرى هي قضية وطنية تمس كل بيت فلسطيني': واستكمل فياض حديثه بالقول

نتحدث عن هذه القضية فنحن نتحدث عن اآلالف من األطفال والنساء والمرضى والشباب والشيوخ، ما 
الذي يشكل بحد ذاته انتهاكا زالوا يقبعون في سجون االحتالل التي يقع معظمها داخل إسرائيل، األمر 

  .'واضحا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف
  17/3/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  بمحاولة خلق فوضى وفلتان تحت شعار إنهاء االنقسام" فتح"حكومة غزة تتهم  .4

اك الشعبي إلنهاء االنقسام بمحاولة تجيير، الحر" فتح" اتهمت الحكومة الفلسطينية في غزة، حركة :غزة
  .لصالح خلق الفوضى والفلتان األمني في قطاع غزة

) حكومة غزة(إن الحكومة "وقال طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في تصريح مكتوب له 
استجابت للدعوات الصادرة عن مجموعات شبابية تمثل أطيافا سياسية مختلفة للتظاهر في منطقة الجندي 
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لمجهول للدعوة إلى إنهاء االنقسام وأعطى رئيس الوزراء األوامر لوزارة الداخلية القيام بما يلزم لنجاح ا
حاولت منذ عدة أيام االلتفاف على هذه الدعوة الشبابية " فتح"فعاليتهم، إال أن بعض الفصائل وحركة 

د حزبي واضح تقودها وحرفها عن مسارها الوحدوي، وأنشأت من أجل ذلك مجموعات شبابية ذات بع
وبعد الحصول على التطمينات , أسماء تنظيمية معروفة لتحقيق أهداف سياسية من وراء حركة الشباب

وإعالن الموافقة على الفعاليات حاولت فتح تجيير ما يجري لصالح خلق الفوضى والفلتان األمني في 
  ."قطاع غزة

صائل أن الفعاليات تنتهي الساعة الخامسة عصر بين كل الف) 14/3(وأكد أنه جرى اتفاق يوم االثنين 
غير أن الفعاليات بدأت مبكرا عن موعدها بيوم واحد، وبمشاركة قيادات تنظيمية ) 15/3(الثالثاء 

" حماس"معروفة ورفع شعارات ال تنم عن رغبة وحدوية، مشيراً إلي أنه فور وصول مؤيدو حركة 
  .عتداء على بعضهم وافتعال إشكاالت معهم، على حد تعبيرهواليسار باستفزازهم واال" فتح"سارع نشطاء 

أن فصائل المنظمة قامت بعملية فرز سياسي وطرد كل من ال ينتمي إليهم حتى من "وأضاف النونو 
التشكيالت الشبابية المستقلة، وخلق بؤرة توتر وفتنة في المنطقة وتجاوز الموعد المتفق عليه فصائليا، إال 

أطلق مبادرة عقالنية بدعوة السيد أبو مازن وحركة فتح إلى لقاء ) اسماعيل هنية(أن رئيس الوزراء 
  ."فوري لبحث المصالحة وإنهاء االنقسام

بالسفر لرام اهللا تأكيداً على ترجمة مبادرة هنية، " فتح"وأوضح أن حكومة غزة سمحت ألعضاء مركزي 
" فتح"وناطقين باسم حركة " فلسطين"ون مشيرا إلى أن ردة الفعل تمثلت في مزيد من التحريض لتلفزي

  .، حسب تعبيره"على الفوضى ورفعت شعارات بعيدة كل البعد عن شعارات إنهاء االنقسام
واتهم الناطق باسم حكومة هنية بعض وسائل اإلعالم محاولت تزييف حقيقة ما جرى في األمس الثالثاء 

    .الوطنيةمن تظاهرات تهدف إنهاء االنقسام والحفاظ على الثوابت 
  16/3/2011قدس برس، 

  
  وجوب حصول الفلسطينيين على تأشيرة مصرية للدخول لغزة عبر مصر: بالقاهرةسفارة فلسطين  .5

 قالت سفارة فلسطين في القاهرة، الليلة، إن على الفلسطينيين المتواجدين خارج مصر والراغبين              :القاهرة
 السفارات المصرية في الدول التي يتواجدون       في الدخول إلى قطاع غزة الحصول على تأشيرة مرور من         

  .فيها للدخول إلى األراضي المصرية، لالنتقال بعد ذلك إلى غزة
وأضافت السفارة، في بيان صحافي، أن قدوم المواطنين الفلسطينيين دون تأشيرة يؤدي إلى عدم دخولهم               

  .إلى جمهورية مصر العربية
لى مصر أن معبر رفح يتوقف عن العمل يومي الجمعة والسبت،           ولفت البيان انتباه الراغبين في القدوم إ      

  .بما يستدعي حجز مواعيد السفر من األحد إلى األربعاء، تفاديا لإلنتظار والمعاناة
  16/3/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

     
   بزيارة عباس إلى غزة إلنهاء االنقسامترحبالفصائل الفلسطينية  .6

نقال عن مراسلها من رام اهللا، وليد عوض، أن حركة  17/3/2011دس العربي، لندن، القنشرت 
رئيس عباس لغزة النهاء االنقسام، مشيرة الى ان الرئيس الفلسطيني محمود بزيارة حماس رحبت 

هنية كان قد وجه دعوة الثالثاء للرئيس الفلسطيني وحركة فتح لعقد اجتماع الحكومة في غزة إسماعيل 
  .لبحث المصالحة الوطنيةعاجل 

تعقيبا على ما جاء في خطاب السيد الرئيس ابو مازن من استجابة ': وقالت الحركة في بيان صحافي
لمبادرة السيد رئيس الوزراء اسماعيل هنية، واستعداده لزيارة غزة، فان الحركة ترحب بهذه االستجابة 

  .'زمة لوصول الرئيس إلى غزةوتدعو الحكومة الفلسطينية  الى متابعة الترتيبات الال
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نأمل 'قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين الدكتور محمد الهندي من جانبه 
أن تتوج هذه المبادرات اإليجابية قريباً بعقد حوار وطني جدي وشامل، يجري خالله التوافق على 

  .'ه المرحلة التاريخية الحساسةبرنامج فلسطيني جامع يحمي الثوابت ويصون الحقوق في هذ
كما رحبت حركة المقاومة الشعبية بزيارة عباس لغزة في األيام القادمة إلنهاء كافة القضايا العالقة بين 

  .فتح وحماس وانهاء حالة االنقسام الفلسطيني الداخلي
 المركزي ورحبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بمبادرة عباس التي أطلقها خالل انعقاد المجلس

وقال الناطق الرسمي للجبهة . لمنظمة التحرير وإعالنه االستعداد للذهاب إلى قطاع غزة إلنهاء االنقسام
ما أعلنه الرئيس دليل على الجدية الحقيقية واالنتماء الوطني للمشروع الوطني 'إن : عوني أبو غوش

  .'قسام وإعادة الوحدة الوطنيةالفلسطيني، ورد على كافة المزايدات وخطوة فعلية نحو إنهاء االن
ومن جانبه دعا حزب الشعب حركة حماس التخاذ الخطوات والتدابير الالزمة لتسهيل زيارة عباس إلى 

  .غزة إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية
وقال بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب ان عباس تقدم بمبادرة من اجل الذهاب إلى غزة إلجراء 

، مشددا على ضرورة فتح المجال 'تحقيقا إلرادة أبناء الشعب الفلسطيني'ة وتشريعية انتخابات رئاسي
  .للعناصر والقوى السياسية من اجل إتمام المصالحة

امين  ووكاالت، أن نائب حامد جادنقال عن مراسلها من رام اهللا  17/3/2011الغد، عمان،  وذكرت
مبادرة الرئيس عباس فرصة " لفرانس برس  قالسر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب

تاريخية لن تتكرر وهي تستجيب لكل االستحقاقات التي تجعل جميع الفلسطينيين يستجيبون للمصالحة 
  ".وهي مبادرة خالية من كل التدخالت الخارجية

عمالقة ان الكرة االن في ملعب حماس التي عليها االرتقاء الى مستوى هذه المبادرة ال"واعتبر الرجوب 
التي تضع النقاط على الحروف لكل من له انتماء فلسطيني النجاز وحدة الوطن ووحدة القيادة ووحدة 

  ".الشعب
نرحب بهذه "كما قال نائب االمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الرحيم ملوح لفرانس برس 

ية تجاوز اللقاءات الثنائية الن الحوار المبادرة ونعتبرها خطوة متقدمة ونعتقد ان حل المشكالت الداخل
  ".المباشر والشامل هو االساس والضمانة النهاء االنقسام

خطوة جيدة "فيما قال قيس عبد الكريم عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية ان مبادرة عباس 
 والتي تضم االمناء لكنها ال تغني عن اجتماع عاجل للجنة العليا للفصائل التي اتفق عليها في القاهرة

  ".العامين للفصائل القامة حوار جدي وصوال الى اجراء االنتخابات
نحيي هذه الخطوة "اما االمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي فقال لفرانس برس 

وبا ايجابيا من االيجابية ونأمل ان تؤدي الى تجاوز االنقسام وانهائه وان تخرج بنتائج سريعة، ونأمل تجا
  ".الجميع، لكن على الحملة الشعبية الضاغطة ان تتواصل النهاء االنقسام

 ياسر الوادية رئيس تجمع المستقلين، إن خطوة الرئيس محمود عباس بدعوته اسماعيل .دمن جهته قال 
ني الذي هنية، لتحضير زيارته الى قطاع غزة تأتي بوقت مناسب جدا، ويتوافق مع دعوة الشباب الفلسطي

خرج الى الشوارع في مدن الوطن كافة ليقول ال لالنقسام معا للمصالحة، وهي خطوة شجاعة وتنم عن 
  .مسؤولية وطنية عالية لدى القيادة الفلسطينية

  
  في قصف إسرائيلي على غزة" القسام"شهيدان من  .7

ركة حماس أمس، وأصيب الذراع العسكرية لح"استشهد ناشطان ينتميان لكتائب القسام : حامد جاد -غزة 
 محيط 16ثالث في قصف شنه سالح جو االحتالل مستهدفا بصاروخين أطلقتهما طائرة من طراز إف 
  .موقع أبو جراد للتدريب العسكري المجاور لمحررة نتساريم الواقعة جنوب شرق مدينة غزة
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عدنان اشتيوي وغسان وأعلن أدهم أبو سلمية الناطق اإلعالمي باسم اإلسعاف والطوارئ أن الناشطين 
  .أبو عمرو استشهدا إثر القصف ونقلت جثتيهما إلى مستشفى الشفاء فيما أصيب آخر بجراح متوسطة

إن الشهيدين ينتميان لها، واستشهدا جراء القصف الذي استهدف "من جهتها قالت كتائب القسام في بيان 
سطيني برصاص الزوارق الحربية جنوب مدينة غزة وفي سياق متصل بالوضع الميداني أصيب صياد فل

  .اإلسرائيلية التي فتحت نيرانها باتجاه ميناء غزة
إلى ذلك أعلن ناطق اسم جيش االحتالل أن الطائرات الحربية االسرائيلية قصفت أمس معسكر تدريب 
تابعا لحركة حماس ردا على اطالق صاروخ فجر أمس سقط قرب بلدة سديروت في منطقة النقب 

  .48االراضي المحتلة عام الغربي داخل 
  17/3/2011الغد، عمان، 

  
  خالية من أي قيمةً وهي  مازن بدعوة هنيةأبو لمبادرةال عالقة : األحمد .8

عزام ، أن وليد عوض، رام اهللا نقال عن مراسلها من 17/3/2011القدس العربي، لندن،  نشرت
االربعاء ' القدس العربي'طني نفى لـاالحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس وفد فتح للحوار الو

ان تكون مبادرة عباس التوجه لغزة جاءت بناء على دعوة هنية حركة فتح لعقد اجتماع عاجل لبحث 
  .المصالحة الوطنية

 وتختلف جذريا إطالقاال عالقة لمبادرة ابو مازن بدعوة هنية ' 'القدس العربي'واضاف االحمد قائال لـ
ابو مازن قال بشكل .  ابو مازن لغزة جاء استجابة لدعوة اسماعيل هنيةعما تقوله حماس بان توجه

  .'واضح انا ذاهب لتشكيل حكومة وليس للحوار
كلمة زيارة مرفوضة من جانبنا، وحتى ابو مازن 'ورفض االحمد استخدام كلمة زيارة عباس لغزة، وقال 

تكون هناك موافقة من حماس من اجل قال مستعد التوجه الى غزة على اساس ان . لم يتلفظ بكلمة زيارة
تشكيل حكومة من المهنيين واالتفاق على موعد اجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات 

  .، لتمثيل جميع الفلسطينيين في الوطن والشتات'للمجلس الوطني
 من اجل تشكيل - مبادرة الرئيس واضحة التوجه الى غزة ابتداء من الغد ـ اليوم'واضاف االحمد قائال 

حكومة فلسطينية واحدة وتجميد اعادة تشكيل حكومة سالم فياض بانتظار التوجه الى قطاع غزة لتشكيل 
الحكومة التي تقوم باالستعداد الجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، وهذا طبعا سبق وان 

  .في اشارة لجلسات الحوار الوطني السابقة' اتفق عليه
حمد الى ان مبادرة تشكيل حكومة مهنية تعد الجراء االنتخابات النهاء االنقسام كان تم بحثها واشار اال

هذا جزء من 'سابقا بين فتح وحماس اال ان الذي حركها حاليا هو التحرك الشعبي النهاء االنقسام وقال 
ع الذي بدأ في وهناك اجماع عليها، ولكن الذي حركها التحرك الشعبي الواس. مباحثات سابقة كانت

  .'فلسطين منذ امس الثالثاء وخاصة في قطاع غزة
المطلوب خطوات . ليس المطلوب العودة الى مائدة حوار الطرشان، فلم يبق كلمة نقولها'واضاف االحمد 

تنفيذية، والخطوات التنفيذية توجه ابو مازن الى غزة لتأكيد وحدة الوطن وفي اطار واليته كرئيس 
لفلسطينية ورئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية، ودعا هنية بصفته قياديا في حماس للسلطة الوطنية ا

وجميع الفصائل الان ينتظروه في معبر بيت حانون، فهو ليس ذاهب للزيارة وانما ذاهب لممارسة مهامه 
  .'كرئيس فلسطيني، لذلك لنكون واضحين وال يتم االلتفاف على دعوة الرئيس ابو مازن

القدس 'منية التي ستوفر الحماية لعباس خالل زيارته المنتظرة لغزة قال االحمد لـوحول الجهة اال
نحن ننتظر اعالن حماس موافقتها على المبادرة اي على تشكيل حكومة '، مضيفا 'هذا ليس مهما' 'العربي

هاية الخطوات من مهنيين وفورا يعلن انهاء االنقسام ثم تبدأ الحكومة في عملها بازالة مظاهر االنقسام، ون
  .'هي اجراء انتخابات رئاسة وتشريعية ومجلس وطني، وهذه تفاصيل تترك لحينه
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نعم ليس للحوار، وابومازن استمعتم لخطابه فهو 'وشدد االحمد بان توجه عباس لغزة ليس للحوار، وقال 
  .'شدد بانه ليس ذاهبا للحوار، المطلوب خطوات عملية النهاء االنقسام

كة حماس باالعالن عن موافقتها على مبادرة عباس والشروع بتشكيل حكومة مهنية وطالب االحمد حر
اذا اعلنت حماس موافقتها بشكل واضح على ما تضمنه خطاب الرئيس فانه 'للتحضير لالنتخابات، وقال 

وحتما كل القوى الفلسطينية ستتوجه معه الى هناك كما كنا نفعل في السابق عندما . سيذهب على الفور
  .'ون هناك حاجة لالجتماع في غزة يذهب الجميع معهتك

الزيارة عنوانها تشييع االنقسام والى االبد وليس للبحث 'بالقول ' القدس العربي'واختتم االحمد حديثه لـ
  .، معبرا عن مخاوفه في شروع حماس في تفسير مبادرة عباس النهاء االنقسام'في كيفية انهاء االنقسام

 أهمية الدعوة التي أطلقها رئيس من رام اهللا أن األحمد قلل من 17/3/2011قدس برس، وذكرت 
الحكومة الفلسطينية في غزة اسماعيل هنية لرئيس السلطة محمود عباس، من أجل الحوار إلنهاء 
االنقسام، تجاوباً مع مطالب الشارع الفلسطيني المنادي بالوحدة، وأكد أن إنهاء االنقسام ال يحتاج إلى 

  .وإنما إلى قراراتمبادرات 
دعوة هنية للرئيس محمود عباس للحوار من أجل        " قدس برس "ووصف األحمد في تصريحات خاصة لـ       

دعوة اسماعيل هنية للحوار من أجل إنهاء االنقـسام ال          : "، وقال "خالية من أي قيمة   "إنهاء االنقسام بأنها    
كه وإنما تحتاج إلى قرارات جريئـة مـن         قيمة لها، ألن المصالحة ال تحتاج إلى الحوار الذي تم استهال          

وهنية بشكل شخصي أوال إلنهاء االنقسام، أي أن يلتزم بالشرعية ألنه ال يوجـد شـيء                " حماس"جانب  
  ".اسمه حكومة مقالة منذ تم تشكيل الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سالم فياض

فـي  " حمـاس "و" فتح"ر األخير بين حركتي     ودعا األحمد هنية للعودة إلى النقطة التي انتهى عندها الحوا         
ال يحتاج إلى مبادرات جديدة، وإنما العودة إلى النقطة         " فتح"و" حماس"الحوار بين حركتي    : "دمشق، وقال 

الماضي، وال داعـي إلـى      ) ديسمبر( كانون أول    28في  " حماس"التي انتهى عندها الحوار الذي أوقفته       
  ".مبادرات جديدة

  
   إلنهاء االنقسام ومعالجة قضايا الالجئين الفلسطينيين مبادرة تطلق" الديمقراطية" .9

اطلقت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين اليوم في مؤتمر صحافي في نقابة الصحافة مبادرة سياسية 
النهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية ومعالجة قضايا الالجئين في لبنان، وذلك بالتزامن مع انعقاد 

القى عضو نقابة الصحافة فؤاد الحركة كلمة اشار فيها و. المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينيةالمجلس 
انه آن االوان لتوحيد الجهود بين الفصائل الفلسطينية في مواجهة العدو الصهيوني الذي اوصل "الى 

  ".  التسوية الى طريق مسدود
عا باسم الجبهة الديموقراطية لتحرير واطلق عضو المكتب السياسي للجبهة علي فيصل المبادرة فد

فلسطين الحركة الوطنية الفلسطينية بمكوناتها كافة، لبلورة خطة واضحة لمواجهة التحديات الماثلة على 
  :  الصعد االتية

  :من اجل استراتيجية جديدة للعمل الوطني عبر: اوال
يع دائرتها حتى تتحول الى  تصعيد المقاومة الشعبية ضد الجدار واالستيطان واالحتالل وتوس-  

 االلتزام برفض استئناف المفاوضات ما لم تلتزم اسرائيل بالوقف التام -.  انتفاضة شعبية شاملة
 تصعيد التحرك السياسي الفلسطيني على المستوى الدولي، عبرالتوجه لالمم -.  للنشاطات االستيطانية

ومواصلة حشد التأييد الدولي لالعتراف بدولة . المتحدة، التخاذ االجراءات الكفيلة بوقف االستيطان
 بعاصمتها القدس، وصوال الى اعتراف االمم المتحدة بالدولة 67فلسطين على حدود الرابع من حزيران 
والسعي لحمل المجتمع الدولي لمحاسبة اسرائيل على جرائمها، . الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس

وتكثيف العمل من اجل انهاء الحصار . سرائيل على مختلف المستوياتوتشجيع الحملة الدولية لمقاطعة ا
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 تأكيد حق منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية -.  الجائر المفروض على قطاع غزة وفتح المعابر كافة
في اعادة النظر في التزاماتها وفقا لالتفاقيات وفي مقدمها اتفاق اوسلو للتخلص من قيودها والبدء 

  .  ة مدروسة في المجالين االمني واالقتصادي بما يحفظ المصلحة الوطنيةبخطوات عملي
  :  من اجل انهاء االنقسام وذلك استنادا الى ما يلي: ثانيا

 اعتماد مقاربة -.  استئناف الحوار الوطني الفلسطيني الشامل-.   تجديد التمسك بوثيقة الوفاق الوطني-
ما اتفق عليه في جوالت الحوار السابقة وصوال الى االنتخابات جديدة تطلق من المباشرة فورا في تنفيذ 

  .  واحالة ما يتبقى من خالفات للبت فيها من قبل المؤسسات المنتخبة
  .  من اجل ضمان الحريات العامة وتعزيز صمود المجتمع: ثالثا
واكد .  االجتهاوضاع الشعب الفلسطيني في لبنان ومسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية في مع: رابعا
منظمة التحرير معنية بمتابعة القضايا الضاغطة التي ال تحتمل اي تأجيل عبر معالجة اوضاع "ان 

الالجئين بحوار رسمي بين منظمة التحرير والدولة اللبنانية وبوفد فلسطين موحد لتنظيم العالقات 
يمة تدرأ عنهم مخاطر التهجير الفلسطينية اللبنانية على اسس سياسية واجتماعية وامنية وقانونية سل

  " .  والتوطين
  :  ودعا منظمة التحرير الفلسطينية الى العمل من اجل تحقيق القضايا االتية

  :  على صعيد تقديمات منظمة التحرير الفلسطينية: اوال
 العمل على عقد مؤتمر للمانحين العرب -.   معالجة اوضاع منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان-

 تحديد الحد االدنى لراتب الشهيد في -.  جانب لتأمين االموال الالزمة إلعادة إعمار مخيم نهر الباردواال
 السعي وبالتعاون مع االونروا لتأسيس جامعة فلسطينية مستقلة وتأمين المنح الكاملة لطلبة -.  لبنان

 زيادة المبالغ المقرة -.  مخيم نهر البارد ولكافة الطلبة الجامعيين ومن دون اي تمييز او محسوبية
 مضاعفة رواتب االطباء والممرضين والعاملين الفلسطينيين في الهالل االحمر -.  للضمان الصحي

 المساواة في الرتب والرواتب البناء فصائل -.  وتثبيت المتعاقدين وتحسين خدمات الهالل في لبنان
  .  منظمة التحرير ومن دون اي تمييز فئوي

  يد خدمات االونروا  على صع: ثانيا
 العمل على دفع -.   دعوة االونروا لزيادة موازنتها وترشيد االنفاق وفقا الحتياجات الالجئين في لبنان-

االونروا لبناء مستشفى خاص بالالجئين وزيادة المساعدات لمرضى القلب واالمراض العضال وغسل 
 معالجة البنية التحتية وتوفير مياه الشفة -  .من كلفة العمليات% 75الكلى والتحاليل المخبرية لتبلغ 

 منزل آيال للسقوط في كافة المخيمات وايجاد حل بديل 4000وتنظيم شبكة المياه والكهرباء وترميم 
    .لتأمين سكن الئق لسكان مخيم جل البحر

  17/3/2011المستقبل، بيروت، 
  

  تاتورية حماس في خطر وشباب وطلبة غزة ضحايا دكوالديمقراطيةالحرية : فتح .10
هجوم مليشيا حماس على طلبة الجامعات، وقمع حركة الشباب الداعين ' فتح'اعتبرت حركة : رام اهللا

ورأت الحركة في  .إلنهاء االنقسام، جريمة مبيتة بحق الشباب والشعب الفلسطيني والحرية والديمقراطية
 حماس على جامعتي األزهر والقدس بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة اليوم األربعاء، أن هجمات

المفتوحة، عملية استنساخ ألساليب أنظمة دكتاتورية أسقط الشباب أعمدتها، وانهارت في أقطار عربية، 
  .وأن مليشيات حماس تحاول إحياء هذه األساليب في محاولة لفرض اإلرهاب على الشباب الفلسطيني

قراطية، وشباب وطلبة الجامعات في غزة  ضحايا حماس ضد الحرية والديم':  وأضافت فتح في بيانها
واستغربت الحركة إغالق الصليب األحمر الدولي ألبواب مقراته بوجه الطلبة  .'وشواهد على قمعها

والشباب الذين طلبوا اللجوء إثر حملة قمع واعتقاالت واعتداءات بالضرب وتكسير األطراف شنتها 
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 والقدس المفتوحة، خاصة وأن مليشيا حماس منعت حماس على الطلبة في حرمي جامعتي األزهر
  .سيارات اإلسعاف من الوصول إلسعاف الجرحى

  16/3/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   بتفريق اعتصام شبابي بغزةتنددانوحركة اليسار " الجهاد" .11
يني أمس بعملية تفريق أفراد جبهة اليسار الفلسطنددت حركة الجهاد االسالمي و :  أشرف الهور-غزة 

  .من جهاز الشرطة في مدينة غزة لالعتصام الذي أقامه شبان في ساحة الكتيبة للمناداة بإنهاء االنقسام
واستنكرت حركة الجهاد اإلسالمي استخدام القوة ضد المتظاهرين في مدينة غزة ومدينة الخليل بالضفة 

' احترام حرية الرأي والتعبير'ي تصريح صحافي لـ ودعت الحركة ف .الغربية من قبل عناصر الشرطة
، 'االلتفاف على الحقوق والثوابت'وأعلنت الحركة رفضها لـ  .'التحرك المشترك'مؤكدة على أهمية 

  .ودعت الحركة للشروع في حوار وطني شامل وجدي ينهي الخالف الفلسطيني
لشعبية والديمقراطية بشدة ما وصفتها بـ من جهتها أدانت جبهة اليسار الفلسطيني التي تضم الجبهتين ا

الممارسات القمعية التي تتناقض مع القانون والنظام األساسي الذي يؤكد على حرية التعبير والتظاهر '
  .'واالعتصام

وأعلنت تأييدها وتضامنها مع حركة الشباب ودعمها للشعار الذي ينظم حركتها بإنهاء االنقسام واستعادة 
وطالبت جبهة اليسار في بيان لها تلقت  .الل وبناء النظام السياسي الديمقراطي المقاومالوحدة لدحر االحت

االستجابة 'نسخة منه جميع القوى السياسية والمجتمعية وبخاصة حركتي فتح وحماس بـ ' القدس العربي'
  .'لمطلب الشعب الفلسطيني بإنهاء االنقسام من خالل حوار وطني شامل عاجل

  17/3/2011ندن، القدس العربي، ل
  

   في الشرق األوسط" اإلرهابمحور"يهدد بكسر  نتنياهو .12
في ظل ، أن  نظير مجلي- تل أبيب، عن مراسلها من 17/3/2011، الشرق األوسط، لندننشرت 

 بحر -أجواء نشوة النصر التي تجتاح إسرائيل، بعد نجاحها في االستيالء على رادار وصواريخ بحر 
 من إيران إلى حركة حماس في قطاع غزة، وجه رئيس الوزراء إسرائيلي، متطورة، قيل إنها أرسلت

  .»سأكسره كسرا«: ، قائال»محور اإلرهاب«بنيامين نتنياهو، تهديدات لما سماه 
من سفينة فكتوريا » غنائمه«وجاءت كلمة نتنياهو خالل زيارة لميناء أسدود، أمس، حيث عرض الجيش 

كاميرات التلفزيونية المحلية والعالمية، وحضر نتنياهو العرض مع األلمانية، أمام حشد من عشرات ال
وزير الدفاع، إيهود باراك، وعدد كبير من الجنراالت، وبدا مغتبطا بهذا الحضور اإلعالمي الكبير، الذي 

يعبر عن عدم ثقة الرأي العام العالمي في تصريحات المسؤولين بإيران وحماس الذين نفوا أن تكون «
  .» بهذه السفينةلهم عالقة

واستغل الموضوع ليبرر . »انتصارا استراتيجيا إلسرائيل«وتحدث نتنياهو عن هذا اإلنجاز بوصفه 
سياسة حكومته، التي تجمد مسيرة السالم وتواصل التوسع واالستيطان وتطالب بتهديد عسكري دولي 

يقصد سورية وحزب اهللا (ة العالم ال يفهم ما نفهمه عن إيران وأذرعها في المنطق«: إليران، قائال
فهي تعد الخطط لتدمير إسرائيل ونسف مصالح ). وحماس وغيرها من التنظيمات الفلسطينية المسلحة

ونحن نعمل ونحقق اإلنجازات ألننا نرى الصورة كما هي وال نحاول تجميلها . دول الغرب في المنطقة
  .»أو التخفيف من حدة أخطارها، كما يفعل اآلخرون

بن يهودا، رئيس الطاقم الحربي في سالح البحرية، إن الصواريخ التي اكتشفت أخطر من وقال ران 
فهو يحقق النتائج .  وأصاب سفينة حربية إسرائيلية2006الصاروخ الذي استخدمه حزب اهللا في حرب 

كان وأما رئيس أر. نفسها، بأقل جهد وبأسلوب يقل تعقيدا بحيث يستيطع تفعيله مقاتلون ذوو خبرة ضعيفة
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الجيش الجديد، بيني غينتس، الذي تعتبر هذه أول عملية عسكرية تنفذ منذ تسلمه رئاسة األركان، فحاول 
مدى األخطار المحدقة «، تثبت »عملية دفاعية ناجحة«أن يكون أكثر تواضعا من نتنياهو فاعتبرها 

جزءا من المعركة التي «ياها ، معتبرا إ»بإسرائيل وكل ما تمثله من قيم للحرية والديمقراطية في المنطقة
  .»تخوضها يوميا ضد اإلرهاب، برا وبحرا وجوا

نتنياهو صرح في ، أن محمد هواش–رام اهللا ، عن مراسلها من 17/3/2011، النهار، بيروتواوردت 
من واجب اسرائيل اعتراض "اليه، بأنه " فيكتوريا"مؤتمر صحافي عقده في ميناء أشدود الذي اقتيدت 

واضاف انه ". تحمل أسلحة وذخيرة من ايران عبر محور الشر وصوال الى لبنان وقطاع غزةالسفن التي 
  ".ال يمر يوم من دون محاولة تهريب أسلحة الى غزة بهدف استخدامها للمساس بمواطني الدولة"

الصواريخ الستة الصينية الصنع من "وقال وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك في مؤتمر صحافي ان 
التي ضبطت على ظهر السفينة، كان من شأنها تغيير الوضع العسكري قبالة شواطئ " 704سي "راز ط

  ".غزة واصابة السفن التي تبحر في المنطقة ومنشآت الغاز االسرائيلية
  ".مواصلة محاربة تهريب االسلحة بال هوادة"وشدد رئيس االركان الجنرال بيني غانتس على 

هذه االسلحة كانت ستخل بالتوازن "السرائيلي الميجر جنرال اليعازر ماروم إن وقال قائد سالح البحرية ا
  ".العسكري في جنوب البالد

وبثت االذاعة االسرائيلية ان االسلحة المعروضة تضمنت، الى الصواريخ المضادة للسفن، قاذفتي 
  ". رصاصة الف45صواريخ ومنظومة رادار موجهة للصواريخ وأكثر من الفي قذيفة هاون ونحو 

عثر في الحاويات، الى الوسائل القتالية، على كتيبات ارشادية باللغة "وقال الجيش االسرائيلي إنه 
  ".الفارسية

  
   الشرعية لحماس مرة اخرى ويفضل صنع السالم معها بدال منا يعطيعباس : "سرائيلإ" .13

ام غضبها على الرئيس  صبت مصادر في مكتب رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتينياهو ج:القدس
الفلسطيني محمود عباس متهمة اياه بمحاولة اعطاء الشرعية الدولية لحماس مرة اخرى بعد ان اصر في 

  . على مشاركتها في االنتخابات رغم معارضة الدولة العبرية ودول اقليمية عديدة2006عام 
 يرفض التفاوض مع الحكومة ونقل راديو جيش االحتالل عن تلك المصادر قولها صباح اليوم ان عباس

  .االسرائيلية الحالل السالم ويريد احالل السالم مع حماس العدو الكبير للسلطة والسرائيل سويا
واوضحت المصادر ان الرئيس الحالي اصبح غير مفهوم لدي واشنطن وتل ابيب مؤكدة ان محاربة 

  .اية االرهابيين في غزةالذي تقوده حماس سيستمر رغم محاوالت عباس حم" االرهاب الغزي "
وبينت المصادر ان خطوة عباس تثير امتعاضا في واشنطن ايضا معتبرة ان الرئيس الفلسطيني حاول 
مؤخرا الدفع في دور اوروبي بدل الدوراالمريكي ولكنه جوبه بمعارضة من قبل العديد من الدول 

  .االوروبية التي رفضت استبدال الدور االمريكي في عملية السالم
عباس يحاول استغالل التغيرات في الوطن العربي لتشكيل جبهة رفض ضد اسرائيل تقودها "وقالت 

في " ايتمار"مصر مجددا منوهة الى انه افشل توقعات اسرائيلية بالعودة الى طاولة المفاوضات بعد عملية 
اس هي في  مستوطنين اسرائيليين مشيرة ان الخالف بين عباس وحم5نابلس التي اسفرت عن مقتل 

لهجته المؤيدة للسالم بينما حماس اكثر وضوحا واكثر راحة بسبب وضوح موقفها ورفضها القاطع 
  .والدموي لالعتراف باسرئيل

من جهته قال نائب رئيس الوزراء االسرائيلي موشيه يعلون ان عباس برفضه التفاوض او التنازل في 
لعبرية مشيرا الى ان اسرائيل لم تنجح حتى االن في قضايا معينة يعني عمليا العمل على تقويض الدولة ا

  .تغيير المفهوم الدولي لصورته المؤيدة للسالم 
  17/3/2011، وكالة سما اإلخبارية



  

  

 
 

  

            14 ص                                     2087:         العدد       17/3/2011 الخميس :التاريخ

  قواعد اللعبة واألوضاع العسكريةلغزة لغيرت   وصلت شحنة السالحلو: الجيش اإلسرائيلي .14
سائل اإلعالم الدولية والمحلية وعدد كبير من عرضت دولة الكيان االسرائيلية األربعاء على و: الناصرة

التي سيطر عليها أثناء توجهها من تركيا " فكتوريا"السفراء األجانب والُملحقين العسكريين حمولة السفينة 
  .إلى اإلسكندرية صباح الثالثاء

ى العبرية، فقد عثر على متن السفينة عل" يدعوت احرونوت"  وبحسب الموقع االلكتروني لصحيفة 
، إلى جانب عدد كبير 704منظومات رادار موجهة ومتطورة مختصة بصواريخ الساحل من طراز سي 

  .من مدافع الهاون وغيرها من الوسائل القتالية
 يشار إلى أن عملية عرض األسلحة تمت بحضور رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير 

  .جيشه ايهود باراك
حتالل أن الصواريخ الموجهة بواسطة الرادار هي صواريخ صينية الصنع،  وأكدت مصادر في جيش اال

   كيلومترا، 35ويبلغ مداها 
  . والتي من شأنها تهديد سفن وبوارج االحتالل إلى جانب خطوط الغاز والنفط

 وأشار مصدر في الجيش اإلسرائيلي إلى أن شحنة السالح المذكورة لو نجحت في الوصول لغزة، 
  .قواعد اللعبة واألوضاع العسكريةلكانت غيرت 

 وبحسب الصحيفة، عثر على متن السفينة أيضا على عدد كبير من القنابل والبنادق والوسائل القتالية، 
  . طنًا50والتي يتجاوز وزنها 

 قذيفة بقطر 230 سم، و60 قذيفة هاون من صنع إيراني، وقذائف بقطر 2500 وعثر أيضا على نحو 
  . ألف طلقة ذخيرة لسالح كالنشنكوف74 كليومترا، إضافة إلى 60لغ مداها نحو  سم، والتي يب120

 وأوضحت الصحيفة أن الصواريخ التي عثر علليها جاهزة لإلطالق وباستطاعتها إحداث خرق كبير في 
  . كيلومترا35سفينة حربية، مشيرة إلى أن مداها قد يبلغ 

  17/3/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية  
  

   بالترويج عالمياً للسيطرة على األسلحة اإليرانية المرسلة الى غزةفشلت "إسرائيل: "السفير .15
احتشدت القيادة اإلسرائيلية أمس في ميناء أسدود لتعرض على العالم نتاج عملية سيطرتها على سفينة 

جديد أن واستغل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الفرصة ليعلن من . في عرض البحر» فيكتوريا«
األسلحة التي تم ضبطها والمقدرة إسرائيليا بحوالى خمسين طنا وصلت من إيران إلى سوريا وكانت في 

ورغم وجود وزير الدفاع ورئيس األركان وقادة البحرية واالستعداد لعرض . طريقها إلى قطاع غزة
  .بالصوت والصورة إال أن النتيجة كانت خيبة بادية

لية للحدث كادت تكون صفرا ألسباب لم تتلخص فقط باالهتمام العالمي بالخطر فالتغطية اإلعالمية الدو
النووي في اليابان أو األحداث الحربية في ليبيا بل أيضا بترك مراسلي وسائل اإلعالم الدولية ميناء 

 وهكذا ذهبت أدراج الرياح آمال علقها اإلسرائيليون على. أسدود احتجاجا على السلوكيات اإلسرائيلية
اإلعالم الدولي واضطروا لالكتفاء بإقناع اإلعالم اإلسرائيلي بأن ما جرى منع تغييرا استراتيجيا في 

  .المنطقة
وقالوا إن . وانتقل اإلسرائيليون بعد ضعف ما تبدى لهم من الحديث عن كميات إلى الحديث عن نوعيات

قت هدفا سياسيا بإبعاد أميركا عن حق» كارين إي«وسابقاتها يتمثل في أن » فيكتوريا«الفارق بين ضبط 
أظهر أن الطريق البحري » فرانكوب«كما أن ضبط السفينة . الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات

فرصة » فيكتوريا«وشكلت . يستطيع أن يحمل كميات كبيرة من األسلحة وبالتالي أظهر البعد الكمي
  .»704سي «ض بحر من طراز للحديث عن البعد النوعي بالتركيز على وجود صواريخ أر
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 CMA(ومن جهة أخرى أشارت إسرائيل إلى أنها قدمت معلومات إلى السلطات الفرنسية حول شركة 
CGM ( وقالت إن صاحب . مثيرة الشبهات حولها وطلبت رسميا التحقيق فيها» فيكتوريا«المالكة لسفينة

لمرة الرابعة التي تضبط فيها سفن الشركة هو فرنسي من أصل لبناني يدعى جاك سعادة وإن هذه هي ا
تابعة لشركته وهي تهرب أسلحة في أنحاء العالم، في إيطاليا، في دولة اإلمارات العربية، في نيجيريا 

  .وهذه المرة
  17/3/2011، السفير، بيروت

 
   عقوبات على سوريابفرضتطالب " إسرائيل" .16

ضد سوريا غداة ” قاسية جداً“ق عقوبات ، أمس، المجتمع الدولي إلى تطبي”إسرائيل“دعت : )ب.ف .أ (
أنها محملة بأسلحة إيرانية في البحر المتوسط ومرسلة إلى قطاع غزة، ” إسرائيل“اعتراض سفينة زعمت 

  . ونفت إيران هذه المزاعم 
سوريا انتهكت في هذه “إن ” اإلسرائيلية“داني ايالون لالذاعة ” اإلسرائيلي“وقال نائب وزير الخارجية 

وعلى العالقات التجارية ” حماس“العديد من قرارات مجلس األمن الذي يمنع ارسال أسلحة إلى القضية 
لهذا نطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات قاسية جدا على “وأضاف ايالون . ” والعسكرية مع إيران

  . ” سوريا
  17/3/2011، الخليج، الشارقة

  
   تقرر مد سكة حديد إلى إيالت"إسرائيل" .17

 الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو قراره الشروع فوراً في مد سكة حديد إلى مدينة إيالت أعلن رئيس
وقال نتانياهو، خالل جولة قام بها في إيالت . ما يعني تقطيع أوصال جديد ونهباً لألراضي الفلسطينية

أخرى تحت الثالثاء، إن ربط البحر األحمر والبحر األبيض المتوسط بسكة حديدية سيضع وسيلة 
تصرف الدول اآلسيوية لنقل بضائعها كما ستكون هذه السكة بمثابة بوليصة تأمين وذلك على ضوء 

 شركة عالمية معنية بالمشاركة في 70?وأضاف ان . التطورات األخيرة في منطقة الشرق األوسط
  .مشروع مد السكة الحديد

  17/3/2011، البيان، دبي
  

  "إسرائيل"النساء في  االتجار بظاهرة انتشار :معاريف .18
كشفت صحيفة، معاريف، اإلسرائيلية النقاب عن نجاح الشرطة اإلسرائيلية بتل أبيب فى إحباط محاولة 

  .لفتح خط لنقل نساء من دول أمريكا الجنوبية إلى إسرائيل عبر الحدود المصرية للعمل فى الدعارة
تيراد النساء من دول االتحاد السوفيتى، وأضافت معاريف أنه بعد نجاح الشرطة اإلسرائيلية فى وقف اس

بدأ تجار النساء بالبحث عن حلول جديدة، وشرطة تل أبيب عدة محاوالت تهريب من دول أمريكا 
  .الجنوبية إلى إسرائيل

وأشارت الصحيفة إلى أن سعر النساء فى سوق الجريمة اإلسرائيلى ارتفع خالل األشهر األخيرة، حيث 
بيب بأنه تم وضع اليد على معظم خطوط تهريب النساء التى يتم تهريبهن صرح مسئول فى شرطة تل أ

من دول شرق أوروبا إلى إسرائيل عن طريق الحدود مع مصر، وأن تجار النساء أدركوا بأنه أصبح 
  .أصعب وأغلى ثمناً جلب نساء من دول االتحاد السوفيتى السابق إلى إسرائيل

 3000واحدة من هذه الدول يكلف التاجر اإلسرائيلى ما بين وأوضحت معاريف أن تكلفة تهريب امرأة 
 دوالر، مضيفة بأن عملية التهريب تحتاج إلى خطة متكاملة ومعقدة لنجاحها تتمثل فى التنسيق 5000إلى 
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مع تجار النساء فى الدول المعنية ومن ثم تهريبهن إلى أوروبا والتنسيق داخل مصر ومع البدو فى 
  .سيناء، على حد قولها

ولفتت الصحيفة إلى أن تجار الدعارة فى إسرائيل يقومون بتشخيص الدول الفقيرة الستغالل النساء فيها 
  .بالعمل فى الدعارة فى إسرائيل

  16/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   يهدي مروان البرغوثي كتاباإسرائيليكاتب : يديعوت .19
الكاتب اإلسرائيلي المعروف عاموس عوز أرسل ، أمس، إن "يديعوت احرنوت"قالت صحيفة : الناصرة

على أمل : "إلى األسير الفلسطيني القيادي مروان البرغوثي كتابه األخير، مع إهداء شخصي كتب فيه
  ".اللقاء قريبا في السالم والحرية

  17/3/2011، الغد، عمان
  

  "إسرائيل"علم فلسطين يرفرف في حفل زفاف أحد أبناء حاخامات  .20
في حفل , اليوم األربعاء,  علم فلسطيني عاليا في سابقة هي األولى منذ إقامة إسرائيلرفرف: القدس

حيث تحول الحفل لتأبيد للفلسطينيين وقام الحاخامات برفع , زفاف إلبن الحاخام اإلسرائيلي يسرائيل مائير
  . فلسطين-العلم الفلسطيني وأخذوا يهتفون فلسطين 
ة فعل غاضبة لم يتوقعها من أحد المدعوين الذي حاول إنزال علم وذكر موقع اليوتيوب أنه فوجئ برد

فلسطين، لكن محاولته باءت بالفشل بعد أن انقض عليه معظم المدعوين وخلصوا العلم من بين يديه، 
  . ورفعوه من جديد متراقصين فرحين

يام الحاخامات في الصفحة الخاصة بالمتدينين، ق" اليوتيوب"ويوضح مقطع فيديو الذي نشر على موقع 
برفع العلم الفلسطيني داخل قاعة العرس، حيث قاموا أيضا بارتداء الكوفية الفلسطينية حول أعناقهم، 
ورفع ابن الحاخام وهو العريس العلم الفلسطيني وأخذ يتجول به في قاعة الحفالت المخصصة لليهود 

  .ابهم ويكتب عليها فلسطينكما قاموا بوضع األعالم الفلسطينية على رق, المتدينين بتل أبيب
ومن المعروف أن الطائفة المتدينة هي أكثر التيارات في إسرائيل تطرفا وكرها للعرب وللفلسطينيين وال 

  . يكفون عن مطالبة الحكومات اإلسرائيلية بإبادة الفلسطينيين
  16/3/2011، وكالة قدس نت

  
  عدة القذافي  لمسا"إسرائيل"طوابير من األفارقة أمام سفارات : يديعوت .21

على الرغم من نفي الخارجية االسرائيلية ألي عالقة اسرائيلية بتجنيد المرتزقة االفارقة للقتال : رام اهللا
الى جانب معمر القذافي، فإن طوابير االفارقة ما زالت تقف امام السفارة االسرائيلية في السنغال بهدف 

امس، فإن االنباء " يديعوت احرونوت" موقع صحيفة وبحسب. الفوز بعقد عمل في القتال الدائر في ليبيا
التي نشرت عبر وسائل االعالم المختلفة، عن اجتماع جمع رئيس الوزراء االسرائيلي نتنياهو ووزير 

، والذي جرى من خالله بحث "الموساد"الدفاع باراك باالضافة الى رئيس جهاز االستخبارات وكذلك 
اعدة نظام القذافي بتجنيد المرتزقة االفارقة للقتال لصالح القذافي ومنع التطورات في ليبيا اتخذ قرارا بمس

ورغم نفي وزارة الخارجية االسرائيلية لهذا الخبر فإن العديد من االفارقة في العديد من . سقوط نظامه
يين الدول ما زالوا يتعاملون مع دور اسرائيل في تجنيد المرتزقة، وهو ما يدفع اعداد كبيرة من السنغال

وتابع الموقع . للتوجه الى السفارة االسرائيلية طلبا للقتال مع القذافي مقابل مبالغ كبيرة من الدوالرات
وفقا للعديد من المصادر، خاصة رئيس طواقم العمل لشؤون المرتزقة التابع للجنة حقوق االنسان التابعة 

اتلون مع نظام القذافي، وال يوجد حتى لالمم المتحدة، فإنه يوجد معلومات مهمة تفيد بوجود مرتزقة يق
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االن تأكيدات مطلقة بوجود المرتزقة وذلك لصعوبة تشخيصهم لوجود البشرة السوداء اصال بين الشعب 
واضاف الموقع استنادا الى تقديرات مختلفة بوجود اعداد من المرتزقة في ليبيا خصوصا من . الليبي

لقذافي، والدعم الذي كان يقدمه لبعض االطراف االفريقية الدول التي كان لها عالقات جيدة مع معمر ا
 مقاتل من المرتزقة في ليبيا من بينهم 6000اثناء الحروب االهلية، حيث تشير بعض التقديرات وجود 

واشار الموقع إلى أن معظم المرتزقة من تشاد ومالي .  فقط داخل العاصمة الليبية طرابلس3000
يين الدوالرات من اجل تجنيد مزيد من المرتزقة، وقد اشارت بعض والنيجر، حيث ضخ القذافي مال

    .االنباء الى نشاط اسرائيلي في هذه الدول لتجنيد المرتزقة والتي نفتها الخارجية االسرائيلية
  17/3/2011، المستقبل، بيروت

  
   والسادات وتتحسر على عهديهما مبارك تكرم "إسرائيل" .22

سرائيلية، أن الهيئات التعليمية األكاديمية فى إسرائيل، أقامت احتفالية  ذكرت وسائل اإلعالم اإل:القدس
تكريم شرفية للرئيس الراحل أنور السادات، والرئيس السابق حسنى مبارك، وامتدحت عصر الرئيسين 

 يناير، وتسببت فى اإلطاحة بالرئيس السابق 25السابقين، وزعمت أن ما حدث فى مصر بعد ثورة 
  .د ال يكون ثورة ويتحول إلى انقالب وفوضى تثير المخاوفحسنى مبارك، ق

وأوضحت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أن جامعة بن جوريون، أكبر وأقدم الجامعات الرسمية فى 
إسرائيل، نظمت احتفالية تكريم للرئيسين السادات ومبارك، وأشادت بأن عصريهما شهدا استقرارا 

راتيجية بين مصر وإسرئيل فى عهد السادات، وتحولت عالقات للمنطقة، وحظيا بعالقات ودية واست
  .البلدين إلى عالقة ود وصداقة فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك

وأشار اإلعالم العبرى إلى أن إسرائيل بشكل عام وجامعة بن جوريون بشكل خاص، يحمالن اعتزازا 
رائيل، وقاما بزيارة إلى جامعة بن جوريون، تجاه الرئيسين السادات ومبارك، ألنهما دعما السالم مع إس

خالل الزيارة التاريخية التى قام بها الرئيس الراحل أنور السادات إلى إسرائيل، والتى كان يرافقه فيها 
  .الرئيس السابق حسنى مبارك، بحضور رئيس وزراء إسرائيل السابق مناحيم بيجن

ريم الرئيسين السادات ومبارك، ممثلى مصر حضر االحتفالية التى شهدتها جامعة بن جوريون لتك
الدبلوماسيين فى إسرائيل، وكان على رأسهم، أحمد عزب قنصل مصر العام فى إيالت، ووليد شريف 
قنصل مصر فى إيالت، ولفيف من األكاديميين والسياسيين اإلسرائيليين، وأيضا البروفيسور اإلسرائيلى 

 يناير، والمخاطر التى من الممكن 25بل مصر بعد ثورة يوسى أميتى الذى أدار ندوة خاصة عن مستق
  .أن تؤثر أو تهدد العالقات بين مصر وإسرائيل، وبخاصة فيما يتعلق بمعاهدة السالم بين البلدين

وأيضاً ناقشت الندوة ما يتعلق بالشأن المصرى الداخلى، مثل المشكالت االقتصادية التى تعيق مصر 
 يناير، وأيضا المطالب التى يريد المصريون أن تتحقق مثل 25ل ثورة نتيجة لألحداث التى وقعت خال

الديمقراطية والحرية، والمساواة والعدالة االجتماعية، وتمنى الحاضرون بالندوة أن تتغلب مصر على أى 
  .مشكالت تواجهها فى هذه الفترة

  17/3/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  ةقمع تظاهرات ضد االنقسام في غزة والضف .23
 عناصر من أجهزة ، أنوكاالتونقالً عن الرام اهللا وغزة،  من 17/3/2011الخليج، الشارقة، نشرت 

 أمس، جامعة األزهر واشتبكت باأليدي مع طالب كانوا وا غزة، اقتحم قطاعاألمن والشرطة في
 التابعة لحماس يةاإلسالم من أعضاء الكتلة  عدداًأنوأفاد شاهد عيان .  االنقسامبإنهاءيتظاهرون للمطالبة 

 مصدر شاروأ. وعناصر من األمن الداخلي والشرطة اعتدوا بالضرب المبرح على الطالب والطالبات
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وأكد مجلس الجامعة رفضه المطلق لحصار .  جميع مداخل الجامعةأغلقتن الشرطة أفي الجامعة إلى 
  .ن من الجامعةمداخل وبوابات الجامعة الرئيسية ومنع الدخول والخروج للطالب والعاملي

 ما حدث أن ، مؤكداً"هذا الكالم غير صحيح" إن الغصين المتحدث باسم وزارة الداخلية إيهابوقال 
  ."مشكلة بين طالب الجامعة أنفسهم"

 شبان فلسطينيين بعد تدخل أفراد من األجهزة األمنية بلباس 6وفي رام اهللا في الضفة الغربية، أصيب 
 المحلية عن شهود عيان أن مجموعة من ونقلت وكالة معاً. ن المنارةمدني لفض تجمع شبابي في ميدا

اعتدوا بالضرب على الشباب "األشخاص بلباس مدني كانوا يقفون بجانب الشرطة الفلسطينية 
وذكر أولئك أن اثنين من . "مستشفىال أشخاص، تم نقلهم إلى 6المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة 

  . إلى المستشفىالمضربين عن الطعام، تم نقلهم
الحراك الشعبي "، أن  فتحي صّباح،غزةنقالً عن مراسلها في  17/3/2011الحياة، لندن، وأضافت 

 من دعاة إنهاء االنقسام من المتظاهرين أمام مقر 20 قال إن األجهزة األمنية اعتقلت نحو "إلنهاء االنقسام
  . غزةاللجنة الدولية للصليب األحمر في مدينة

 إلى، ودعت الحكومة في غزة  على المتظاهرينات والمراكز النسوية الفلسطينية االعتداءودانت المؤسس
التوقف عن أسلوب القمع ومصادرة الحريات العامة في التعبير والتجمع السلمي، وطالبتها بمحاسبة أفراد 

  .األمن الذين اعتدوا بالضرب على المواطنين نساء ورجاالً
مراكز حقوقية عاملة في ، أن  حامد جاد،غزةنقالً عن مراسلها في  17/3/2011الغد، عمان، وجاء في 

شرطة لمظاهرات سلمية نظمت ال آخرين خالل قمع أمن 6 بجراح واعتقال  شخصا50ً إصابةغزة أكدت 
  . االنقسام يوم أمسإلنهاءفي ميدان الجندي المجهول وساحة الكتيبة في غزة تدعو 

ء عناصر شرطية وأمنية بالضرب على المشاركين في التجمع السلمي واستنكرت المراكز الحقوقية اعتدا
  .في ساحة الكتيبة، واحتجاز عدد منهم بما فيهم فتيات وسيدات واالعتداء عليهن بالضرب والشتائم

ان أي انتهاك لحق المواطنين في " في بيان مشترك اإلنسانوقال مركز الميزان ومؤسسة الضمير لحقوق 
  .ي، عبر استخدام العنف والقوة، يعد تجاوزاً لمحددات القانون توجب المحاسبةحرية التجمع السلم

  
  دعمهميستنكرون االعتداء على متظاهري غزة ويؤكدون  من المثقفين العرب والفلسطينيين 124 .24

 فيه عن أعربوا العرب بياناًو  الفلسطينيين من المثقفين والكتاب124صدر أ : بيروت، رام اهللا،غزة
دعمهم لحركة الشباب الفلسطيني ومطالبهم بإنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية وبناء تضامنهم و

النظام الديمقراطي المقاوم الذين تجمعوا واعتصموا مع جماهير غفيرة من أبناء قطاع غزة على أرض 
حكومة "ة الكتيبة، رافعين ومرددين شعاراتهم بصورة ديمقراطية سلمية، حيث باغتتهم أجهزة أمن وشرط

بالقمع والضرب بالعصي والهراوات وإطالق األعيرة النارية وتمزيق وحرق خيام االعتصام " حماس
وجرح العشرات من الشباب والشابات واألطفال واعتقال العديد من الشباب والصحافيين والمراسلين 

ممارسات القمعية غير ننا نستنكر وبشدة هذه الإوقل البيان الذي وصل وكالة سما  .ومصادرة كاميراتهم
المبررة، التي تتعارض مع القانون األساسي وحقوق اإلنسان والديمقراطية، واإلرادة الشعبية ومنطلقات 
الحوار الوطني، والتي يستمد منها الجميع شرعيته السياسية، ونجدد دعمنا للشباب في الوطن والمنافي 

بكل الوسائل المشروعة والقانونية، حتى تحقيق من أجل تواصل التحرك، واالعتصام والتظاهر والتعبير 
أهدافهم، وأهداف الشعب في إنهاء االنقسام والمصالحة على أسس وثيقتي القاهرة والوفاق الوطني، 

  ". وتحقيق الوحدة الوطنية وبناء النظام الفلسطيني الديمقراطي
  16/3/2011، وكالة سما اإلخبارية
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  روما للمطالبة بإنهاء االنقساماعتصام أمام السفارة الفلسطينية ب .25
 اعتصم مجموعة من الشباب الفلسطيني أمام سفارة فلسطين في روما استجابة لدعوة الفصائل :روما

للمطالبة بإنهاء االنقسام واالحتالل " يوم الوحدة"لجميع الفلسطينيين في الوطن والشتات للخروج في 
 بمبادرة من بعض الشباب الفلسطيني المقيم 15/3  الثالثاءيوموجاء االعتصام الذي جرى  .الصهيوني

  .، وسلم للسفارة بياناً يعبر عن مطالبهم"مجموعة عائدون"في روما يطلق على نفسه اسم 
  16/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  منع المسلمين من دفن موتاهم فيهايقتطع جزءاً من مقبرة باب الرحمة وي االحتالل :القدس .26

كشف الشيخ عزام الخطيب مدير األوقاف اإلسالمية في :  جمال جمال، سمير حمتو-ة فلسطين المحتل
 عن قرار سري اتخذته المحكمة العليا اإلسرائيلية باقتطاع جزءاً من أمسمدينة القدس المحتلة النقاب 

عاشر من مقبرة باب الرحمة كحديقة توراتية ومنع المسلمين في القدس من دفن موتاهم فيها اعتباراً من ال
ن المتطرف اريه كنج احد رموز وداعمي االستيطان في إ الدستور جريدةوقال الخطيب ل. الشهر الجاري

 جزءاً من مقبرة باب أن المحكمة العليا اإلسرائيلية مدعياً فيها أمامالقدس المحتلة رفع دعوة قضائية 
 والمقدر مساحتها بدونماً ونصف ،رك المبااألقصىالرحمة الواقع في الجهة الجنوبية الشرقية من المسجد 

  .تقريباً هي حدقة يهودية توراتية يجب عدم السماح للمسلمين بدفن موتاهم فيها
 ألنهان دائرة األوقاف اإلسالمية لم تتدخل في مثل هذه القضايا ولن تكون طرفاً فيها بأضاف الخطيب أو

ن هذه أت المسلمين من مقابر خاصة وال تعترف بالقضاء اإلسرائيلي خاصة وان األمر يتعلق بمقدسا
 قرار يصدر عن المحكمة العليا أيساسياً من مقبرة باب الرحمة، مؤكداً أن أالمقبرة هي جزءاً 

 األعرافن القدس حسب كافة أاإلسرائيلية هو من طرف واحد وغير ملزم لدائرة األوقاف خاصة و
  .ن اإلسرائيليةوالقوانين الدولية مدينة محتلة ال تنطبق عليها القواني

  17/3/2011الدستور، عمان، 
  

  متطرفون يهود يحرقون سيارتين لفلسطينيين في صفد .27
شمال (أحرق يهود متطرفون فجر أمس سيارتين لطالبين عربيين في الكلية األكاديمية في مدينة صفد 

الموقع ونقل  ."الموت للعرب"وكتبوا على جدار الكلية شعارات عنصرية بينها ) فلسطين المحتلة
االلكتروني لصحيفة معاريف العبرية أمس عن مصادر في الشرطة قولها إنه خالل األيام الماضية كتب 

 أكد الطالب العرب أمس أن تصعيداً.  في عدة أماكن في صفد"الموت للعرب"يهود متطرفون شعارات 
  .قد حدث في ترجمة الدعوات العنصرية من جانب اليهود في المدينة

  17/3/2011 ،البيان، دبي
  

   العسكرية اإلسرائيلية العمليةبعد انتهاءدمار واسع في بلدة عورتا  .28
بلغه أ أعلن رئيس مجلس قروي عورتا قيس عواد إن االرتباط الفلسطيني : أحمد رمضان-رام اهللا 

 في الحارة اإلسرائيليةرسميا أن العملية قد انتهت، على الرغم من وجود عدد من النقاط العسكرية 
ووصف عواد الدمار الذي خلفه االحتالل بالقرية بالهائل ال سيما داخل . قية والغربية من القريةالشر

 الخسائر جراء الحملة العسكرية التي وصفها بالظالمة بأنها تقدر بمئات االف الشواقل، المنازل، مقدراً
  . معتقال خالل تلك الحملة40مؤكدا أن عدد المعتقلين بلغ 

  17/3/2011، بيروت، المستقبل
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  زيتون في نابلس شجرة 420االحتالل يقتلع  .29
إن دوريات عسكرية تابعة لجيش االحتالل مصحوبة بعدد " الغد" قالت مصادر أمنية فلسطينية لـ:رام اهللا

 منطقة الطيور شرق قرية بيت دجن، وقامت بتجريف أراض تعود أمسمن الجرافات داهمت صباح 
 منطقة مجهولة، مضيفة أن إلى شجرة زيتون ونقلها 420 على اقتالع ملكيتها ألحد سكان القرية وعملت

  .جيش االحتالل برر عملية التجريف بأن المنطقة هي منطقة عسكرية تابعة له
  17/3/2011الغد، عمان، 

  
  المدفعية الصهيونية تقصف شرق غزة بعدد من القذائفو... إصابة صياد بنيران االحتالل .30

، المنطقة المحيطة بمقبرة الشهداء 16/3ل الصهيوني، مساء يوم األربعاء قصفت مدفعية االحتال: غزة
شرق مدينة غزة، دون وقوع إصابات جراء القصف الذي يتكرر من الحين إلى اآلخر من قبل " الشرقية"

  .مدفعية وطائرات االحتالل
قبالة شاطئ وكان أصيب صياد برصاص جيش االحتالل الصهيوني، الذي استهدف الزوارق والصيادين 

  .غزة، ظهر يوم األربعاء
  16/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  فلسطينيين في رام اهللا 21االحتالل يعتقل  .31

 قوات االحتالل اإلسرائيلي، اعتقلت فجر أمس، تسعة ، أنرام اهللا من 17/3/2011الغد، عمان، نشرت 
  .افظة رام اهللافلسطينيين، بينهم خمسة من قريتي شبتين والنبي صالح في مح

قوات االحتالل اإلسرائيلي، اعتقلت في ساعة مبكرة أن رام اهللا  من 17/3/2011قدس برس، وأضافت 
، اثنا عشر مواطناً فلسطينياً في أنحاء متفرقة من مدن وقرى الضفة الغربية 17/3من فجر اليوم الخميس 

  .المحتلة
  

  فض اعتصام للصحافيين في القدس .32
 اعتقلت شرطة االحتالل المصور الصحافي احمد جالجل أثناء قيامها بفض :ان أحمد رمض-رام اهللا 

اعتصام في حي باب العامود بالقدس المحتلة، لمجموعة من الصحافيين تضامنا مع مصور الجزيرة علي 
 فضوا بالقوة اإلسرائيليةوقالت مصادر محلية، أن عناصر الشرطة . أسبوعجابر الذي قتل في ليبيا قبل 

 وأضاف.  لمجموعة من الصحافيين رفعوا خالله شعارات تضامن مع عائلة المصور القطرياًاعتصام
 عمله أثناء ذلك ووقعت مشادة وتدافع، أداءأن الشرطة حاولت منع المصور الصحافي جالجل من 

  . مركز الشرطة في شارع صالح الدينإلى الشرطة جالجل واقتادته أعقابهاعتقلت في 
  17/3/2011، بيروت، المستقبل

  
   سنوات ونصفسبع تحكم على غزي بالسجن "إسرائيل ":صورته ظهرت على فيس بوك .33

 أعلنت مصادر إسرائيلية، مساء األربعاء، أن محكمة بئر السبع حكمت على الفلسطيني :القدس المحتلة
من سكان قطاع غزة بالسجن سبع سنوات ونصف سنة أخرى مع وقف التنفيذ )  عاما45(سعيد صالح 

  ".مة مساعدة المقاومة الفلسطينية في القطاعبته
أن صالح هو الفلسطيني المعتقل الذي ظهرت صورته مع المجندة  "العبري" واهللا"وكشف موقع 

) معصوم العينين ومكبل اليدين( جانب الفلسطيني إلى صوراً لها التقطتالتي ) أبجريل(اإلسرائيلية 
 وأحدثت ضجة إعالمية وحقوقية غير )فيسبوك( ماعياالجتونشرتها على صفحتها على موقع التواصل 
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أن "  التي رفعها المدعي العام اإلسرائيلي للمنطقة الجنوبية تدعياالتهامن الئحة إوقال الموقع ". مسبوقة
  ". بوالئه لثالث منظمات مختلفة قامت بعمليات مشتركة ضد إسرائيلاعترفصالح 

  16/3/2011،  لألنباءوكالة قدس نت
  

  "عوفر "ته لسجندد األسرى بتشديد إجراءاته التعسفية بحقهم خالل زيارموفاز يه .34
هدد رئيس لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست اإلسرائيلي شاؤول موفاز، األسرى في سجون 

  . االحتالل بتشديد إجراءاته التعسفية بحقهم، بحسب ما ذكره األسرى في سجن عوفر اإلسرائيلي
إن تصريحات موفاز جاءت خالل زيارة للسجن قبل : "لقريب من مدينة رام اهللاوقال أسرى سجن عوفر ا

  . ، معتبرين أن هذه الزيارة تؤكد مدى همجية سلطات االحتالل تجاه األسرى"عدة أيام
، رفضهم 16/3نسخة عنها، األربعاء " فلسطين"وأكدوا في رسالة سربت من داخل السجن وتسلمت 

ين قضية الجندي اإلسرائيلي األسير في غزة جلعاد شاليط، مشيرين في الكامل ألي مقارنة بينهم وب
  ". تسيبي لفيني"الوقت ذاته إلى سعي موفاز إلبراز نفسه كبديل مناسب لرئيسة حزب كاديما اإلسرائيلي 

  16/3/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  مارس/ آذاريخوضون إضراباً نهاية " أسرى عسقالن" .35
 على سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إدارة السجون لية الصعبة واحتجاجاًفي ظل الظروف االعتقا

ضد األسرى؛ فقد أكد األسير المقدسي المحرر ثائر العباسي أن أسرى سجن عسقالن سيخوضون 
، أن إدارة سجن عسقالن "فلسطين"وأوضح المحرر العباسي لـ. إضرابا عن الطعام نهاية الشهر الجاري

ت للسجون وتجري تفتيشات ليلية لغرف األسرى وتخرجهم بمالبس النوم لعدة ساعات في تقوم باقتحاما
  . البرد القارس حتى انتهاء عملية التفتيش

  16/3/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  اليوم العالمي للمياهمناسبة أطفال غزة يرسمون جدارية ب .36
، في رسم 16/3، األربعاء  طفل من ُمختلف محافظات قطاع غزة100شارك :  جمال غيث-غزة

مارس من كل عام، وذلك / جدارية بمناسبة اليوم العالمي للمياه، الذي يصادف الثاني والعشرين من آذار
ويأتي تنظيم هذه الفعالية . برعاية مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان، وبالتعاون مع معهد األمل لأليتام

حق الفلسطينيين في المياه وخدمات الصرف "ضمن أنشطة مشروع تنفذه ُمؤسسة الضمير بعنوان 
  ). EWASH(، الممول من فريق المناصرة التابع الئتالف المياه والصرف الصحي والنظافة "الصحي

  16/3/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   خدماتهااألونروا على تقليص اعتصام فلسطيني احتجاجاً: لبنان .37
 برج الشمالي لالجئين الفلسطينيين شرق صور اعتصاماً مخيم الأهالي نفذ عدد من ):جنوب لبنان(صور

 بتقديم الخدمات األونروا األهاليوطالب .  خدماتهااألونروا على تقليص  وذلك احتجاجاًأمسعند مدخله 
 تكاليف عالج طفل األونروا على عدم دفع جاء االعتصام المذكور رداً. التربوية والصحية واالجتماعية

.  في منطقة صوراألونرواتلقى العالج في أحد المستشفيات التي تتعاقد معها فلسطيني من آل حميد ي
 3 ال تغطي من المبلغ سوى األونروا مليون ليرة لبنانية، 15 تكاليف العالج بلغت إن"وقال والد الطفل، 
  ".ماليين ليرة لبنانية

  17/3/2011، بيروت، المستقبل
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  سيشاركون بها% 75يؤيدون إجراء االنتخابات وغالبية الفلسطينيين :  لمعهد أوراداستطالع .38
، "أوراد" أظهرت نتائج استطالع للرأي العام الفلسطيني نفذه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية :رام اهللا

/ البلدية في موعدها المعلن في تموز /يؤيدون انعقاد االنتخابات المحلية% 82أن غالبية الفلسطينيين 
من عموم الفلسطينيين عن نيتهم في المشاركة في هذه % 75ام الحالي، كما أعلن  القادم من العيوليو

وجاءت هذه النتائج خالل استطالع للرأي  ).في الضفة الغربية% 73في قطاع غزة، % 77(االنتخابات 
 3000 ضمن عينة عشوائية مكونة من 7/3/2011-5في الفترة الواقعة بين  "أوراد"العام الفلسطيني نفذه 

وأجري االستطالع %. 2+ البالغين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمن نسبة خطأ من
والنتائج التفصيلية متاحة لألفراد المهتمين، .  فقهاء، مدير عام أوراد–تحت إشراف الدكتور نادر سعيد

  org.awrad.wwwوللمؤسسات، ولوسائل اإلعالم على الموقع االلكتروني 
  :العناوين الرئيسية

  2011 القادم سبتمبر/ يؤيدون إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية في أيلول% 84• 
  2011 القادم يوليو/ البلدية في تموز /يؤيدون إجراء االنتخابات المحلية% 82• 
يحملون % 16 بجهود المصالحة، و مسؤولية عدم التقدمتحمل حركتي فتح وحماس معاً%) 48(أكثرية • 

  .لفتح وحدها% 9المسؤولية لحماس وحدها و
  .من فلسطينيي الضفة يعتقدون بأنه ال يوجد حرية للتظاهر% 41من الغزيين و% 71• 
  .من فلسطينيي الضفة يعتقدون بأنه ال يوجد حرية للتعبير% 28من الغزيين مقابل % 61• 
  .الضفة يعتقدون بأنه ال تتوفر حرية لإلعالممن فلسطينيي % 30من الغزيين و% 59• 
  الكفاءة المهنية والسمعة: البلدي/ أهم صفات عضو المجلس المحلي• 
للذين لم يقرروا % 37لقائمة مدعومة من حركة فتح ومحمود عباس، و% 38: االنتخابات المحلية اليوم• 

  .لقائمة مدعومة من حركة حماس وإسماعيل هنية% 12أو لن يشاركوا، و
لحركة % 12للذين لم يقرروا أو لن يشاركوا، و% 37لحركة فتح، و% 40: االنتخابات التشريعية اليوم• 

  .لليساريين% 6للمبادرة، و% 6حماس، و
% 14لمحمود عباس، و% 25للذين لم يقرروا أو لن يشاركوا، % 36: االنتخابات الرئاسية اليوم• 

  .كل من سالم فياض ومصطفى البرغوثيل% 5إلسماعيل هنية و% 12لمروان البرغوثي، و
  .لهنية% 44لفياض و% 63من الفلسطينيين يقيمون أداء الرئيس عباس بأنه جيد أو متوسط، % 64• 
من فلسطينيي الضفة % 45من الغزيين يعتبرون حكومة هنية حكومة حمساوية، بينما يعتبر % 80• 

  .حكومة فياض حكومة فتحاوية
  .مفاوضات في ظل الظروف الراهنةيؤيدون العودة إلى ال% 44• 
  .تابعوا تطورات األحداث في مصر وتونس%) 97(الغالبية العظمي من الفلسطينيين • 
بأن الحكومات الفلسطينية قد تواجه نفس الثورات التي حصلت في مصر وتونس، بينما ال % 57يعتقد • 

  .من المستطلعين% 38يعتقد ذلك 
س ستؤثر بشكل إيجابي على فرص إقامة الدولة الفلسطينية، يعتقدون بأن أحداث مصر وتون% 46• 
  .يعتقدون بأنها لن تحدث فرقا% 32و
  .الجزيرة القطرية أكثر القنوات التلفزيونية متابعة، وتليها قناة العربية وتلفزيون فلسطين• 
  . سنة15 بعاداته وتقاليده مقارنة مع قبل) أو إلى حد ما(المجتمع الفلسطيني أقل التزاما %: 64• 
  . سنة15مقارنة مع قبل ) أو إلى حد ما(المجتمع الفلسطيني أقل ديمقراطية %: 47• 
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من فلسطينيي الضفة يعتقدون بأن المجتمع الفلسطيني أقل ديمقراطية % 36من الغزيين مقابل % 67• 
  .من السابق

  16/3/2011وكالة معاً اإلخبارية، 
  شاريع الممولة من السلطةالمقاولون الفلسطينيون يقررون مقاطعة الم .39

وقال أمين  .قرر اتحاد المقاولين الفلسطينيين مقاطعة المشاريع الممولة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية
سر اإلتحاد المهندس رائد األطرش إن القرار جاء نتيجة عدم دفع المستحقات المالية للمقاولين في المدة 

 أنه تم أيضا تأخير المسترجعات الضريبية للمقاولين، إضافة وأضاف األطرش . يوما45ًالقانونية وهي 
 100 مليون شيكل فقط كمستحقات للمقاولين خالل شهر مارس الجاري وبقي منها حوالي 80إلى تحويل 
حاولنا باالتصال بسالم فياض رئيس الوزراء خالل السنتين الماضيتين في ": وأوضح. مليون شيكل

ويتابع القول في نبرة . "ير المالية ورئيس الوزراء ووزير األشغال العامةمحاولة للقائه ألنه يمثل وز
ال ": ، وتساءل" من العمالة في فلسطين%28لسنا قطاعاً بسيطا، بل قطاع يشغل حوالي نسبة ": تحذير

  "نعلم في مصلحة من يصب انهيار قطاع اقتصادي مثل هذا القطاع؟
  17/3/2011، البيان، دبي

  
   نحو حل عادل للقضية الفلسطينية ال تبرر عدم المضي قدماًالمنطقة ظروف :العاهل األردني .40

أكد العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني خالل استقباله وزيرة الخارجيـة اإلسـبانية              :  أ ف ب   -عمان  
» مبـرراً «ترينيداد خيمينيز األربعاء في عمان أهمية أن ال تشكل الظروف التي تمر بها المنطقة العربية                

  .لعدم المضي قدماً نحو إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية
التي أوردت النبأ، فقد بحـث الملـك عبـد اهللا وخمينيـز     ) بترا(وبحسب وكالة األنباء األردنية الرسمية      

أهمية أن  «وأكد الملك   . »األوضاع في منطقة الشرق األوسط، وعالقات التعاون الثنائي وسبل تطويرها         «
التي تمر بها المنطقة العربية مبرراً لعدم المضي قدماً نحو إيجاد حل عـادل للقـضية   ال تشكل الظروف  

  .»الفلسطينية التي تشكل جوهر الصراع في المنطقة
الدور الذي يمكن أن    «واستعرض الملك مع خمينيز، التي تزور األردن ضمن جولة لها في دول المنطقة              

لسالم ضمن سياق إقليمي شامل يؤدي الـى قيـام الدولـة            يقوم به االتحاد األوروبي لدعم جهود تحقيق ا       
  .»الفلسطينية المستقلة على األرض الفلسطينية

دعم االتحاد األوروبي الكامل لتطلعـات       «،خالل لقائها العاهل األردني أمس،      من جانبها، أكدت خيمينيز   
إسرائيل استناداً الى حل    الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بأمن وسالم الى جانب             

  .»الدولتين
ضرورة تكاتف الجهود الدولية    «وشدد رئيس الوزراء األردني معروف البخيت خالل لقائه خمينيز على           

 .»في هذه المرحلة لدفع عملية السالم قدماً وصوالً الى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة
  17/3/2011، الحياة، لندن

  
    االستيطان والسالم أمران متناقضان: األردني وزراءرئيس ال .41

قال رئيس الوزراء األردني معروف البخيت إن على إسرائيل أن تعـي تمامـا أن        : محمد الدعمة : عمان
  . لمستقبلها، داعيا عقب لقاء خيمينيز إلى ضرورة تكاتف الجهود الدوليةالسالم هو الضمان الوحيد

وعقب استقباله في مكتبه أمس المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط روبـرت                
سري، اعتبر البخيت أن السالم واالستيطان أمران متناقضان وال يمكن الحديث عن اسـتمرار األمـرين              

منطقة وعـدم   وأعرب عن أمله في أن يصل اإلسرائيليون إلى استنتاج صحيح حيال ما يجري في ال              . معا
المماطلة بإدراك قيمة عامل الوقت الستئناف مفاوضات السالم بناء على وقف االستيطان وقبـول حـل                
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آن األوان أن تلعب أوروبا مثـل       «وشدد البخيت على الحاجة الملحة لدعم وساطة حيادية قائال          . الدولتين
  .»هذا الدور

دم تضييع الوقت في التوصل إلـى الـسالم         وأكد المنسق الخاص لألمم المتحدة ضرورة المضي قدما وع        
الشامل، مشيرا إلى الجهود الدولية المبذولة من خالل اللجنة الرباعية للدفع باتجاه تحقيق نتائج ملموسـة                
في مسألة االستيطان وجميع قضايا الحل النهائي، مشيرا إلى أن األمم المتحدة تأمل في أن يبذل الجانـب                  

قناع إسرائيل بااللتزام بنتائج وتوصيات اللجنة الرباعية، علما بأن هنـاك           األميركي مزيدا من الجهود إل    
  .جهودا أوروبية جادة في هذا السياق

  17/3/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   ألف دوالر15الفلسطينية بـ دعم صندوق الجامعات .42
ها حيث أوصت اللجنة    اجتماعات،  لمؤتمر العام التحاد الجامعات العربية    اعقدت اللجان المنبثقة عن     : عمان

المالية التي عقدت برئاسة رئيس جامعة األنبار العراقية الدكتور خليل الدليمي بالموافقة علـى التقريـر                
المقدم حول صندوق دعم الجامعات الفلسطينية والتوصيات الواردة فيه مع التأكيد علـى الـدعم المـالي                 

دوالر لدعم األبحاث العلمية التـي      ) 15000(غ   والبال 2011للصندوق والمدرج في موازنة االتحاد لعام       
  .يقررها مجلس اإلدارة

وأوصت اللجنة بدعوة رئيس مجلس ادارة صندوق دعم الجامعات الفلسطينية وبالتنسيق مع االمانة العامة              
لالتحاد لالتصال مع الجهات المالية الداعمة، وكذلك وزارات التعليم العالي في الوطن العربي لتخصيص              

ودعوة الجامعات العربية األعضاء للمساهمة بدعم الصندوق وتسديد االشتراكات          .الممكن للصندوق الدعم  
  . السنوية لهذا الصندوق

  17/3/2011، الرأي، عمان
  

  )السعي نحو السالم في زمن الخطر: فرصتنا األخيرة ( ملك األردنصدور الطبعة العربية من كتاب .43
في بيروت، ودار األهلية للنشر والتوزيع في عمان، عـن صـدور            أعلنت دار الساقي    :  بترا –األربعاء  

  .»السعي نحو السالم في زمن الخطر: فرصتنا األخيرة«الطبعة العربية من كتاب الملك عبداهللا الثاني 
في الكتاب أن منطقة الشرق األوسط لـن تـنعم          أن الملك يؤكد      وأشار البيان الصادر عن دار الساقي،       

 ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقّه في الحّرية والدولة المستقلّة في إطار حـّل                باألمن واالستقرار 
إقليمي شامل، لكن فرصة تحقيق السالم تضيق أمام التعنّت اإلسرائيلي، ما يضع المنطقة علـى طريـق                 
المزيد من الحروب والصراعات التي ستكون أشّد كارثية من كل الحروب التي سبقتها، وعلى إسـرائيل                
أن تختار بين أن تظّل قلعة معزولة في منطقة تعصف بها الصراعات، وبين السالم الذي يضمن األمـن                  

  .واالستقرار لجميع دول الشرق األوسط
  17/3/2011، الرأي، عمان

  
  وتنظر في رفع سعره" إسرائيل"لـمصر تعيد ضخ الغاز  .44

استئناف تـصدير   ) 16/3(األربعاء  أكدت مصادر في وزارة البترول المصرية أنه جرى اليوم          : القاهرة
وتفجير منطقة ضخ الغاز، مشيرة إلى      "  يناير 25ثورة  "الغاز إلسرائيل مرة أخرى، بعد توقفه منذ اندالع         

أن االستئناف جاء لعدم مخالفة العقود الموقعة مع الشركات االسرائيلية، بيد أنها أكدت أنه سـيتم إعـادة                  
   .ا يواكب األسعار العالميةالنظر في األسعار المتدنية للغاز بم

وفي سياق مواز كشفت دبلوماسية مصرية أن موافقة القاهرة على إعادة ضخ الغاز إلى إسرائيل جاء من                 
منطلق أن هذه القضية تحكمها اتفاقية وقعتها مصر مع الدولة العبرية، وأن إجراءات اتّخذت إلعادة ضخ                



  

  

 
 

  

            25 ص                                     2087:         العدد       17/3/2011 الخميس :التاريخ

ن عملية الضخ توقفت مرة أخري بسبب تسرب الغاز من       الغاز إلى إسرائيل في اليومين الماضيين، غير أ       
   .األنابيب

ـ            على حـق   / بوابة األهرام /ورغم الموافقة على إعادة الضخ، إال أن المصادر شددت، في تصريحات ل
مصر في إعادة النظر في اإلتفاقية، في ضوء الشكوك التي تحيط بعدالة السعر، والطعون عليها، مؤكدة                 

  .في الفترة الماضية لم يكن ألية اعتبارات سياسية، وإنما بسبب أعطال فنيةأن وقف تصدير الغاز 
وكان قد أثير الكثير من الجدل على مدى السنوات األخيرة، حول اتفاقيـة تـصدير الغـاز المـصري                   
السرائيل، واعتبار البعض بأنها انطوت على اخالالت كثيرة تتعلق بعملية األسعار، لكونها ال تتفق مـع                

  . العالميةاألسعار
وفيما طالبت أصوات كثيرة من بعض رموز المعارضة والمستقلين بوقف تصدير الغاز، ثّمـن األمـين                
العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أحد أبرز المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة، على هذا               

 السابق وشابها فساد كبيـر وإهـدار        الموقف، داعيا إلي إعادة النظر في كل االتفاقيات التي وقعها النظام          
  .لحقوق مصر وإضرار بمصالحها

  16/3/2011قدس برس، 
  

   عاماً 80 دولة فلسطين حق مقرر منذ استقالل: الجامعة العربية .45
أكد األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية محمد              : وام

 عاما حيث وضعت عصبة األمم المتحدة عـام         80لة فلسطين حق مقرر منذ      صبيح أمس أن استقالل دو    
  . بين الشعوب المؤهلة لالستقالل) أ( الشعب الفلسطيني في المرتبة 1922

إن من حق الشعب الفلسطيني كبقيـة دول العـالم          «وقال صبيح فى تصريح صحفي أدلى به في القاهرة          
وأوضـح أنـه ال     . يست منة، بل حق واستحقاق تأخر كثيراً      تقرير مصيره وإقامة الدولة المستقلة وهذه ل      

ماذا يريدون أكثـر مـن قبـول الـشعب          «يجوز التهرب من استحقاق إقامة الدولة الفلسطينية، متسائالً         
آن األوان لوقوف   «وأضاف  . » في المائة من أراضي فلسطين التاريخية؟      22الفلسطيني بإقامة دولته على     
فلسطيني وإعطاء الشرق األوسط فترة لالستراحة والبناء والبعد عن الحروب          العدالة إلى جانب الشعب ال    

  . »والبعد عن اغتصاب أراضي وحقوق اآلخرين
  17/3/2011، االتحاد، ابوظبي

 
   في مصر"إسرائيل"تهمة التجسس لحساب بحبس أردني : مصر .46

 أمس بحبس متهم أردني الجنـسية       "هشام بدوي "أمر المحامي العام األول لنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة          
 يوماً على ذمة التحقيقات، فـي       15” صاحب شركة متخصصة في االتصاالت وبرمجيات الحاسب اآللي       “

ونسبت النيابة إلـى المـتهم تهـم        . ”الموساد“ضوء اتهامه بالتخابر لحساب جهاز المخابرات اإلسرائيلي        
مصر، حيث كشفت التحقيقات التي تجـري مـع         التخابر مع إسرائيل بقصد اإلضرار بالمصالح القومية ل       

المتهم عن قيامه بوضع مجموعة من أجهزة التنصت على االتصاالت الهاتفية داخـل مـصر لـصالح                 
وكانت تقارير صحفية أفادت في وقت سابق بأن السلطات المصرية كـشفت عـن              . الموساد اإلسرائيلي 

ليين اثنين يعتقد أنهم متورطون في عمليات       شبكة تجسس إسرائيلية، مبينة أنها تبحث عن مصري وإسرائي        
  . تجسس وسط القوات المسلحة المصرية

  17/3/2011، االتحاد، ابوظبي
  

   غزة قطاع تحمل شحنات أسلحة إلى"إسرائيل" اعترضتها بسفينةإيران تنفي صلتها  .47
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ت أن   إيران أعلن  أن ، نظير مجلي   عن مراسلها  تل أبيب  من   17/3/2011الشرق األوسط، لندن،    نشرت  
دعت الـسلطات اإلسـرائيلية     و،  )دقيق وعدس (إسرائيل تكذب وأن السفينة تجارية وتحمل مواد غذائية         

الصحافة المحلية واألجنبية إلى مشاهدة فيلم يصور عملية السيطرة على السفينة وفتح الحاويـات التـي                
لى رصد التحركات   وعرضت، أمس، هذه األسلحة فأظهرت رادارا متطورا قادرا ع        . تحمل األسلحة فيها  

التي يستخدمها الجـيش    » 704سي  «البحرية لسفن على بعد عشرات الكيلومترات وصواريخ من طراز          
الصيني، وقذائف من نوع ال يستخدم في أي جيش في العالم سوى اإليراني، وصواريخ بحرية متوسـطة    

 .المدى
ونقلت ،  سفينةالصلتها ب  نفت إيران   أن ،)وكاالت( من 17/3/2011،   الجزيرة نت، الدوحة   موقعوأضاف  

النظـام  "عن قائد الجيش اإليرانـي عطـاء اهللا صـالحي قولـه             ) إيرنا(وكالة األنباء اإليرانية الرسمية     
  ".نرفض كل هذه األخبار الكاذبة"، وأضاف "الصهيوني ألف األكاذيب وتوزيعها

  
  لديكتاتوريات متوقعة وخطر الجيش االسرائيلي ادى لظهور اكانتالثورات العربية : أغلو .48

العربية، ان الثورات   ' التركية'قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أغلو في حوار مطول مع قناة             : لندن
العربية التي اندلعت في المنطقة مؤخرا كانت متوقعة، وان الخطر الـذي شـكله الجـيش االسـرائيلي                  

  .بالمنطقة ادى لظهور االنظمة الديكتاتورية في المنطقة
عودة االنسان العربي للمشهد التاريخي، يريد االنـسان العربـي أن           'اوغلو ان هذه الثورات هي      واعتبر  

  .'أنا موجود وأنا الذي أحدد مصيري: يضع ثقله مجددا في التاريخ، وهو يريد أن يقول
لقد أخطأ الغرب مرتين من قبل وسبق أن قلت ذلك          'وحول موقف الدول الغربية من الثورات العربية قال         

الخطأ األول في التسعينات كما حدث في دول أوروبا الشرقية عندما بـدأت             . هم في كل مناسبة وملتقى    ل
الثورة من أجل الحرية والديمقراطية في شمال افريقيا في تونس والجزائر تحديدا حيث استخدموا ارادتهم               

كل نوعا من االزدواجيـة     هذا األمر ش  . للتضامن مع األنظمة وحمايتها بدال من دعم وتأييد هذه الطلبات         
والخطـأ  . في المعاملة حيث خاف من يؤيد الديمقراطية في أوروبا خاف أن يؤيدها في الشرق األوسـط               

 عندما جرت االنتخابات في العراق وفي مصر وفي فلسطين في آن واحـد           2005الثاني المهم حدث عام     
  .'وقد كانت الدعوة للديمقراطية أمرا مطروحا ايضا

ول موقف بالده تجاه تأييدها للثورة في كل من تونس ومصر ووقوفها موقفا مغايرا تجـاه                وقال اوغلو ح  
اننا نرى أنه ال بد من التغيير واننـا         . لقد كان لنا موقف ذو مبدأ منذ تابعنا هذه األحداث من البداية           'ليبيا  
واكدنا على أهمية   .  اخواننا ولكننا نريد أن يتحقق هذا التغيير عبر السبل السلمية دونما اراقة دماء           . نؤيده

ولكـن  . وأكدنا على ضرورة التغيير في تونس وليبيا منذ البداية        . التحلي بالحكمة في هذه المرحلة بالذات     
بما أنه لكل بلد ظروفه الخاصة ال بد من التأني والحرص في التعامل مع تلك الظروف، وفي ليبيا فلـم                    

واعتبر اوغلو ان أي تدخل عسكري من خارج منطقـة          . 'تتأسس سبل لمرحلة انتقالية سلمية مع األسف      
الشرق األوسط سيسيء وسيزيد من تعقيد األمور، واضاف ان التدخالت العسكرية تخلق أقطابا جديـدة               

  .للنزاع وتؤدي لمعارك جديدة
 17/3/2011، القدس العربي، لندن

 
  تنا وثقافوديننايتنا دفاع عن هوس هو الدفاع عن القد:  والفنونللثقافةالمنظمة االسالمية  .49

االثـاريين  ) االيسيـسكو (عقد خبراء المنظمة االسالمية للثقافة والفنون       :  حسن الحسيني  - بترا   -عمان  
المكلفين باعداد تقارير قانونية حول محاوالت تهويد القدس الشريف اجتماعهم امس االربعاء فـي مقـر                

ومين ، عدد من الخبراء والمختصين من مـصر         وشارك في االجتماع الذي يستمر ي      .دائرة االثار العامة  
  .وبالتعاون مع وزارة السياحة واالثار) االيسيسكو(وسوريا وفلسطين واالردن بتنظيم من 
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واكدت وزيرة السياحة واالثار الدكتورة هيفاء ابوغزالة اهمية االجتماع الذي يعقد لموضوع غايـة فـي                
ة لتهويد القدس الـشريف ، بهـدف التـصدي إلـى            االهمية والخطورة هوالمحاوالت الخطيرة المستمر    

  .األساطير والخرافات التي يزعمها المحتلون ، وذلك باالستناد إلى الحقائق العلمية
وقالت ابوغزالة ان القدس منذ األزل ، وال تزال ، محط أنظار الجميع ، مسيحيين ومـسلمين ، فالقـدس    

آذن مع أبراج الكنائس وفيها قبـة الـصخرة المـشرفة           مهد الديانات السماوية تتعانق فيها المنارات والم      
  .والمسجد األقصى المبارك وكنيسة القيامة

واضافت ان الهاشميين عملوا على رعاية القدس الشريف والدفاع عنها وحمايتها وترميمها وصيانتها ولم              
 فالـدفاع عـن   يدخروا جهداً لتقديم كل دعم معنوي ومادي للجنة اعمار المسجد األقصى وقبة الصخرة ،       

  .القدس الشريف هوالدفاع عن هويتنا الوطنية والدينية والثقافية
وجهودها عبر تخصيص برامجها ومشاريعها ونـشاطاتها للتعريـف         ) االيسيسكو(واكدت ابوغزالة دور    

  .بقضية القدس ودعم وحماية المقدسات في فلسطين
اسها ومقدساتها للمحافظة على هوية المدينة بأن        جاللة الملك عبداهللا الثاني ، يرعى مدينة القدس بن         كما أن 

تكون عربية واسالمية ، مبينا ان جاللته امر بانشاء الصندوق االردني الهاشمي العمار المسجد االقصى               
بهدف توفير التمويل الالزم لرعاية المقدسات االسالمية في القدس لتاكيد اهمية هذه المقدسات وحرمتهـا               

  .والهاشميين على وجه الخصوصلدى المسلمين بشكل عام 
 17/3/2011، الدستور، عمان

  
  المستوطنات في الضفة الغربية توسيع باريس تدين  .50

فرنسا تـدين  " قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في بيان امس إن :باريس ـ مراد مراد 
، "نية االستيطانية في الضفة الغربيـة بشدة موافقة الحكومة االسرائيلية على بناء المئات من الوحدات السك        

نحن نعتبر االسـتيطان مخالفـا      : "واضاف".  موقف فرنسا من االستيطان واضح جدا وثابت      "مؤكداً أن   
للقوانين الدولية ويشكل عقبة في وجه سالم عادل وشامل في الشرق االوسط، ولهذا نحن ندعو الحكومة                

ءت هذه االدانة على هامش لقاء عقده صـباح أمـس فـي             وجا". االسرائيلية الى العودة عن قرارها هذا     
باريس وزير الخارجية الفرنسية االن جوبيه وممثل اللجنة الرباعية للسالم في الشرق االوسـط رئـيس                
الوزراء البريطاني السابق طوني بلير، حيث تم التداول االوضاع في المنطقة والجمـود الحاصـل فـي                 

االهمية والضرورة الملحـة لمـضاعفة      "رنسية، فقد شدد جوبيه على      وبحسب الخارجية الف  . عملية السالم 
التغييرات التي "، الفتاً إلى أن "الجهود من أجل التوصل الى حل نهائي للصراع الفلسطيني ـ االسرائيلي 

تجتاح العالم العربي يجب اال تصرف المجتمع الدولي عن هدف انشاء دولة فلسطينية مستقلة حرة قابلـة                 
  ". ش بسالم الى جانب اسرائيلللحياة تعي

  17/3/2011، المستقبل، بيروت
  

  "سرائيلإ" يحذرون من تنامي ظاهرة اعتقال األطفال الفلسطينيين في بريطانيونبرلمانيون  .51
حذر برلمانيون بريطانيون من تنـامي ظـاهرة اعتقـال األطفـال الفلـسطينيين       :لندن ـ هيام حسان 

 طفل فلـسطيني اعتقلـوا      7000وقال البرلمانيون ان نحو      .لواخضاعهم لمحاكمات عسكرية في اسرائي    
 وجرى تقديمهم للمحاكمة بتهم القاء الحجـارة فـي          2000على أيدي قوات الجيش االسرائيلي منذ العام        

  .غالب األحيان
وقدم البرلمانيون شهادتهم في هذا الخصوص بعد أن حضروا بأنفسهم جلسات محاكمة ألطفال وأحـداث               

الخليل أمام المحاكم العسكرية االسرائيلية وأكدوا ما سبق وأن كررته منظمـات حقوقيـة              فلسطينيين من   
  .فلسطينية واسرائيلية من أن هذه المحاكمات تفتقر ألبسط قواعد العدالة واالنصاف
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وكان البرلمانيون البريطانيون زاروا الضفة الغربية ضمن وفد مبتعث من مجموعة برلمانيـة مختـصة               
وأتم الوفد زيارته للضفة الغربية مؤخراً بدعم من مجلـس          . ة عن كل األحزاب البريطانية    بفلسطين وممثل 

وقال النواب  . نسخةً منه ' القدس العربي 'وقدم تقريراً عن الزيارة تسلمت      ) كابو(التفاهم العربي البريطاني    
ة بات منتشراً وبمعـدل     في تقريرهم ان اعتقال القوات االسرائيلية لألحداث الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكم         

 طفل فلسطيني كل عام، مرجحين أن يكون عدد األطفال الفلسطينيين المعتقلين في الـسجون               700يقارب  
  . طفال222الماضي قد وصل الى ) يناير(االسرائيلية حتى نهاية شهر كانون الثاني 

عـاة لحقـوق األطفـال      وقالوا ان األمر ال يقف عند حد االعتقال فقط بل ما يرافقه من عنف وعدم مرا               
المكفولة في القوانين الدولية حيث تتم غالبية االعتقاالت بعد منتصف الليل ويجري تغطية رؤوسهم وتقييد               

  .أطرافهم وتعريضهم لالهانة والتعذيب قبل تقديمهم للمحاكمات العسكرية
ت لـم تـتم فـي       ووصف النواب المحاكمات العسكرية لألطفال بأنها غير عادلة حيث تستند الى تحقيقا           

حضور المحامين أو اولياء األمر واعترافات منتزعة تحت ضغط التعذيب الى جانب شـهادات الجنـود                
  .أنفسهم غير الموثوق بها مع غياب ألي أدلة دامغة

وأكد تقرير النواب أن المحاكمات العسكرية لألطفال تشكل انتهاكاً التفاقية جنيف الرابعة ومعاهدة االمـم               
  .ضة التعذيب ومعاهدة حقوق الطفلالمتحدة لمناه

  17/3/2011، القدس العربي، لندن
  

   لفرض نقل السفارة األمريكية إلى القدسيضغطاللوبي الصهيوني  .52
اقترحت زعامات جمهورية في مجلس النواب األمريكي مشروع قـرار وزع           :  حنان البدري  -واشنطن  

طاته في وقف تنفيذ قانون قديم يلزمه نقل        أمس على بقية األعضاء هدفه حرمان الرئيس األمريكي من سل         
وكان الجمهوريون الذين يسيطرون على األغلبية بمجلـس        . إلى القدس   ” تل أبيب “السفارة األمريكية من    

” إسـرائيل  “ـالنواب أصدروا مشروع القرار قبل أيام وتبناه مشرعون معروفون بتأييدهم غير المحدود ل      
وهو رئيس اللجنة الفرعية المختـصة فـي        ) جمهوري( بورتون   وعلى رأسهم عشرة أبرزهم النائب دان     

رئيسة لجنة العالقات الخارجية في مجلس النواب،       ) جمهورية من فلوريدا  (أوروبا واليانا روس ليهتينسن     
والجمهوري ستيف تشابوت رئيس اللجنة الفرعية للشرق األوسط، وسيمكنهم هذا التكتل في اللجان األهم              

مانة اقرار المشروع وتمريره من كامل هيئة مجلس النـواب، ال سـيما أن هنـاك                المعنية من توفير ض   
  .عضوين ديمقراطيين بارزين انضما إلى هؤالء أحدهما النائب الديمقراطي عن نيويورك اليوت إنجل 

  17/3/2011، الخليج، الشارقة
  

  محتلةآلثاريين يناقشون إعداد تقرير قانوني موثق حول القدس الا اإليسيسكوخبراء  .53
االثـاريين  ) االيسيـسكو (عقد خبراء المنظمة االسالمية للثقافـة والفنـون         : حسن الحسيني – بترا -عمان

المكلفين باعداد تقارير قانونية حول محاوالت تهويد القدس الشريف اجتماعهم امس االربعاء فـي مقـر                
اء والمختصين من مـصر     وشارك في االجتماع الذي يستمر يومين، عدد من الخبر         .دائرة االثار العامة  

واكدت وزيرة   .وبالتعاون مع وزارة السياحة واالثار    ) االيسيسكو(وسوريا وفلسطين واالردن بتنظيم من      
السياحة واالثار الدكتورة هيفاء ابوغزالة اهمية االجتماع الذي يعقد لموضوع غاية في االهمية والخطورة              

ريف، بهدف التصدي إلى األساطير والخرافات التـي        هو المحاوالت الخطيرة المستمرة لتهويد القدس الش      
  .يزعمها المحتلون، وذلك باالستناد إلى الحقائق العلمية

وقال مدير دائرة االثار العامة الدكتور زياد السعد ان هذا االجتماع يأتي ردا على محـاوالت سـلطات                  
 .دس واسـتبدالها بهويـة يهوديـة      االحتالل االسرائيلي ازالة وطمس الهوية العربية االسالمية لمدينة الق        

واضاف السعد ان االجتماع يهدف الى اعداد تقرير قانوني موثق البراز عدم شـرعية هـذه العمليـات                  
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وفـي تـصريح لوكالـة     .بتهويد المدينة المقدسة ورفع هذا التقرير الى الهيئات الدولية ذات االختصاص  
ة الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور اسماعيل       أشار امين عام اللجنة الوطني    ) بترا(االنباء االردنية 

التالوي الى ان االيسيسكو تعمل حاليا على اعداد تقرير قانوني موثقا بالصور والخـرائط التـي تبـرز                  
انتهاكات التي تقوم بها سلطات االحتالل االسرائيلي ضد االمـاكن التاريخيـة واالثاريـة والمقدسـات                

  .قدساالسالمية في مدينة ال
وقال التالوي، إن االيسيسكو تريد قرارا سياسيا يتخذ في اجتماع مؤتمر وزراء خارجية الدول االسالمية               
التابع لمنظمة المؤتمر االسالمي لرفع تقريرها المعد الى المحافل الدولية ومنها محكمة الهاي الدوليـة،               

لدولية في الهاي حول عـدم شـرعية        مشيرا الى القرار المتخذ قبل بضعة اعوام من قبل محكمة العدل ا           
. وقانونية بناء جدار الفصل العنصري في فلسطين والذي ابتلع مساحات واسعة من االراضي الفلـسطينة              

وبين ان المنظمة االسالمية للتربية والعلوم والثقافة قررت عقد اجتمـاع لخبرائهـا االثـاريين لدراسـة                 
واعداد تقرير قانوني موثق البراز عدم شـرعية هـذه          ومواجهة محاوالت اسرائيل لتهويد حائط البراق       

  .العمليات وضم هذه المعطيات الى التقرير العام حيث سيتم رفعها الى الهيئات الدولية ذات االختصاص 
  17/3/2011، الرأي، عمان

  
   أخيراً التي ضربت اليابان"تسونامي"برز الوقائع واألرقام عن حصيلة الزلزال وأمواج المد أ .54

 "تسونامي" في ما يأتي ابرز الوقائع واألرقام عن حصيلة الزلزال وأمواج المد .):ب.ف.أ( – طوكيو
  :التي ضربت اليابان الجمعة الماضي، إضافة إلى حادث محطة فوكوشيما النووية

.  جريحا1990ً مفقوداً و8181 مقاطعة شمال شرقي اليابان، و12 قتيالً في 3771:  الحصيلة البشرية-
  . آالف10 من أكثرتفاع عدد الوفيات إلى ويتوقع ار

 شخصاً اضطروا إلخالء منازلهم وخسروا مساكنهم بسبب 132 ألفاً و556:  عمليات اإلجالء-
 2700وفتح نحو .  كيلومتراً حول محطة فوكوشيما20، أو ألنهم يقطنون في دائرة قطرها "التسونامي"

  .مركز استقبال موقت
 ألفاً 621 مليون مبنى حرمت من مياه الشفة، و1,6نحو : ه والكهرباء األشخاص المحرومون من الميا-
  . مسكناً من الكهرباء439و
  . دمرت بالكامل4798 مبنى بينها 442 ألفاً و80:  المباني المتضررة-
واستدعت الحكومة جنوداً .  ألف جندي وشرطي وعمال إغاثة جندتهم الدولة800 حوالي:  فرق اإلغاثة-

  .احتياطيين
 منظمة دولية، فيما لم 23 بلداً ومنطقة تقديم مساعدة، كذلك فعلت 112اقترحت : لمساعدة الخارجية ا-

  .تكشف قيمة المساعدات
  : االقتصاد-
 من إجمالي %2 بليون دوالر، أي 100 السنغافوري أن تبلغ قيمة الخسائر "دي بي اس" توقع بنك -

  .الناتج المحلي
  .منذ االثنين في االقتصاد)  بليون يورو245( بليون ين  ألف28 ضخ بنك اليابان المركزي -
  .أمس %5,68، قبل أن ترتفع ءوالثالثا االثنين %16 من أكثر خسرت بورصة طوكيو -
وأعلنت تويوتا إعادة إطالق إنتاجها من قطع تركيب السيارات اليوم، .  علقت شركات نشاطاتها جزئياً-

  .ل متوقفة حتى اجل غير مسمىلكن مصانع التجميع لدى المجموعة ال تزا
  . بليون دوالر34,6 كلفة الزلزال بالنسبة إلى شركات التأمين قد تصل إلى -

  17/3/2011الحياة، لندن، 
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  الكشف عن أكبر عصابة دولية لالستغالل الجنسي لألطفال .55

غالل نجح فريق دولي من أجهزة الشرطة بقيادة البوليس البريطاني في كسر أكبر شبكة عالمية الست
 تقرير 4000 عضو وأن إحباطها تطلب كتابة 70000وتبين أن الشبكة تضم نحو  .األطفال جنسياً

 من المشتبه بضلوعهم في نشاط تلك 670وأمكن تحديد  . دولة حول العالم30مباحثي وتوزيعها في 
  . من األطفال الذين تعرضوا لالستغالل الجنسي320الشبكة، وكذلك التعرف على 

 منهم في 121 من المشتبه فيهم حتى اآلن وأن 184و الشرطة إنه تم إلقاء القبض على ويقول محقق
  . من األطفال المعتدى عليهم تحت حماية السلطات60بريطانيا التي قررت أيضا وضع 

، وقد قام بالدور المحوري فيها "إنقاذ"واستغرق تنفيذ تلك العملية ثالث سنوات، وأطلق منفذوها عليها اسم 
  .من مركز حماية األطفال من االستغالل عبر االنترنتضباط 

إن شبكة استغالل األطفال كانت " إنقاذ"وفي مؤتمر صحفي عقد في الهاي بهولندا ، قال منفذو عملية 
تتخفى وراء موقع حواري على االنترنت مقره في هولندا، ولكن أعضاء الشبكة ينتمون لدول متناثرة 

 بريطانيا وهولندا ، كان هناك مشتبه فيهم من استراليا وإيطاليا وكندا فإلى جانب كل من .حول العالم
وكان أعضاء الشبكة يدخلون على قناة خاصة باستغالل األطفال جنسيا ويستخدمون  .ونيوزيلندا وتايلند

  . السري لتلك القناة لتبادل الصور واألفالم اإلباحية لألطفالااللكترونيالنظام 
  16/3/2011، )بي بي سي(ية هيئة اإلذاعة البريطان

  
  المتجهة إلى غزة" المزعومة"حيثيات ودالالت وتداعيات الكشف الصهيوني عن سفينة األسلحة  .56

  األسلحة المضبوطة تكسر التوازن، وتهدد البحرية الصهيونية وأهدافاً إستراتيجية في عرض المتوسط
  "الشمالي بالجنوبي"استبدال الممر مسار السفينة يؤكد تغيير المسارات القديمة لتهريب األسلحة و

تعيش األوساط األمنيـة والعـسكرية      : مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية    : عن العبرية، ترجمة  
، تعوضها عن حاالت اإلخفاق األخيرة فـي الـضفة الغربيـة            "النشوة"حالة من   " إسرائيل"والسياسية في   

  .المتجهة إلى قطاع غزة" سفينة األسلحة"ه وقطاع غزة واإلقليم العربي، بعد الكشف عما أسمت
وفي حين حفلت وسائل اإلعالم الصهيونية بالتقارير والمعلومات والتحليالت عن حملة هذه السفينة، فقـد               
ترك األمر تداعياته بالتأكيد على المستويين السياسي والعسكري، السيما على صعيد المواجهة المفترضة             

  .سبين الجيش الصهيوني وحركة حما
  : وحدة المغاوير

، "فيكتوريـا " فقد اعترضت قوات سالح البحرية الصهيونية صباح أمس الثالثاء سفينة تجاريـة تـسمى            
وترفع علم ليبيريا، كانت تحاول تهريب أسلحة ووسائل قتالية مختلفة إلى قطاع غزة، حيث تم سحبها إلى                 

بعد إيقافها في عرض البحر المتوسط علـى        ، والمباشرة بتفريغ حمولتها،     "إسرائيل"ميناء أسدود، جنوب    
  . كيلومتراً إلى الغرب من الشواطئ الصهيونية360بعد 

، بتنفيـذ   "13شييطت  "وقد قاد العملية قائد سالح البحرية وقائد وحدة الكوماندو البحري، المعروفة باسم             
ة قناعتهـا أن مـا       التابع لسالح البحرية، حيث تبدي أوساط عسكرية صهيوني        13من قبل مقاتلي السرب     

وبارجـة  ) ألفانـد (حملته حاوياتها من سالح هو ما جلبته سفينتا الحرب اإليرانيتين، مدمرة الـصواريخ              
  .، اللتان عبرتا قناة السويس، ووصلتا إلى الالذقية بعدها بيوم واحد، قبل ثالثة أسابيع)خارق(اإلمداد 

 آفي بنياهو، أن السيطرة عليها تمت دون مقاومة         ،"اإلسرائيلي"وفيما أعلن الناطق العسكري بلسان الجيش       
أفراد طاقمها، الذين أكدوا أنها كانت ترسو في ميناء الالذقية، مما يدل على ضلوع سوريا المرجح فـي                  

التركي إلى ميناء   " مرسين"هذه القضية، مع العلم أن السفينة وقت اعتراضها كانت في طريقها من ميناء              
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 حاويات تحتوي على عدد غير معروف من الوسائل القتالية المختلفة، فقـد             اإلسكندرية المصري، وتحمل  
  . أكد أن السلطات التركية ليس لها أي عالقة بالحادث

وعلى الفور، قامت إسرائيل بإبالغ ألمانيا وليبيريا وفرنسا بالعملية، بعد أن تبين أن السفينة تابعة لشركة                
شغيلها من قبل شركة فرنسية، كمـا سـيتم عـرض األسـلحة             ألمانية، وترفع علم ليبريا، في حين يتم ت       

  .المضبوطة أمام وسائل اإلعالم، والسفراء والملحقين العسكريين األجانب المعتمدين لدى إسرائيل
  الحمولة العسكرية

وقد أعلن سالح البحرية اإلسرائيلي أن شحنة األسلحة المزعومة تتضمن عدة صواريخ صينية الصنع من          
 موجهة بواسطة الرادار، يتم إطالقها من الساحل باتجاه سفن في البحر، ويصل مداها              ،704-طراز سي 

 كيلومتراً، وقادرة على تهديد سفن وزوارق سالح البحرية، وسفن تجارية تبحر في المنطقة، وخـط                35
حة أنبوب النفط، فضالً عن عدد كبير من القنابل والوسائل القتالية، حيث يقدر الوزن اإلجمـالي لألسـل                

  !والذخيرة بما ال يقل عن خمسين طناً
مع العلم أن الرادار الذي تم العثور عليه مخصص لرصد السفن البحرية قبل إطالق الصواريخ تجاهها،                

، عندما استهدف بارجة    2006وهو من الطراز ذاته الذي استخدمه حزب اهللا في حرب لبنان الثانية عام              
  .قبالة سواحل بيروت" حانيت"

 شـاحنات  5لك، زعمت أوساط عسكرية صهيونية أن السلطات األمنية المصرية ضـبطت    في غضون ذ  
لدى وصولها من السودان، تحمل أسلحة موجهة على األرجح إلى قطاع غزة، وعثر بداخلها على كميـة                 
كبيرة من قذائف الهاون والقذائف المضادة للدروع والبنادق والمتفجرات، وكان من المقرر تهريبها إلـى               

  . ة عبر األنفاق بين القطاع ومصرغز
  التبعات السياسية 

وفي حين زعمت أوساط سياسية في واشنطن وتل أبيب أنَّه في حال حملت السفن اإليرانيـة المـذكورة                  
سيعمالن على توقيفهما، إال أن دوائر مقربة       " اإلسرائيلي"سالحاً، فإن األسطول األمريكي وسالح البحرية       

صري في القاهرة، وسلطات قناة السويس، زعمت أنهم كانوا مجبـرين علـى             من المجلس العسكري الم   
السماح لها سفن بالعبور، بعد أن تم تفتيشهما، ولم يعثر على أسلحة على متنهما، وهو ما يعني تفريطـاً                   
من قبل األمريكان واإلسرائيليين بما امتلكوه من معلومات إستخباراتية ذكـرت أن الـسفينتين تحمـالن                

نزهة "ابتعد أكثر من ذلك، ووصف رحلتهما على أنها         " إيهود باراك "سلحة، بل إن وزير الدفاع      شحنات أ 
  ".ناشئين

ومع ذلك، فقد واصلت الواليات المتحدة وإسرائيل رصد السفينتين عبر الوسائل اإلستخباراتية استخدمت             
اير، تم رصد عمليـات     من خالل سفن حربية وطائرات مراقبة، وفي نهاية األسبوع األخير من شهر فبر            

  . تفريغ الحمولة، ونقل حاويات السالح على متن السفينة لمخازن تابعة لألسطول السوري في الالذقية
قامت بجولة تمويه، وبدالً من أن تبحر مباشرة من الالذقيـة لمينـاء             " فيكتوريا"وقد تبين اآلن، أن سفينة      

ظرت يومين، حتـى اسـتأنفت إبحارهـا نحـو          العريش، أبحرت إلى ميناء مارسين التركي، وهناك انت       
  . العريش

وبعد أن حصلت المستويات السياسية والعسكرية في تل أبيب على المعلومات التـي تقـول أن الـسالح                  
اإليراني في طريقه إلى العريش، تقرر العمل على ضبطه، دون أن تعلم حقاً إن كان سيذهب في النهاية                  

  . راديكالية في مصرإلى حركة حماس، أم لعناصر إسالمية 
المزعومة حول احتمال تغيير اإليرانيين للهـدف األصـلي         " اإلسرائيلية"وهو ما يعزز بعض الفرضيات      

لشحنة السالح الذي كان مخصصاً لحماس في غزة، لكنهم قرروا في النهاية أن يذهب إلى مصر، وهـو                  
طهران، دمشق، أنقرة، حزب    : ضحاً بين ما يعني بصورة إجمالية أن هناك تنسيقاً عسكرياً إستخباراتياً وا         

  .اهللا، وحماس، في موضوع إرسال شحنات السالح اإليراني في الشرق األوسط
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فيما تقول افتراضات إسرائيلية أخرى أن دور حماس في هذه العملية تمثل بالحرص على الحصول على                
ورة أو بأخرى االنتظـار     السالح في العريش، ومن ثم تهريبه إلى مصر عبر قناة السويس، ما يعني بص             

كما . لرؤية رد فعل المجلس العسكري في مصر على اعتراض إسرائيل في المياه الدولية لشحنة األسلحة              
ينبغي االنتظار لرؤية رد فعل الحكومة التركية التي كشفت عملية سالح البحرية اإلسرائيلي عن حقيقـة                

رية وأجهزة االستخبارات التركيـة، يـستخدم       الخاضع لرقابة صارمة من سالح البح     " مارسين"ان ميناء   
كأحد مراكز تهريب السالح اإليراني إلى حماس أو إلى قوات الثورات العربية، بعد ان اتضح أن األيـام                  
األخيرة شهدت خروج بعض السفن من هذا الميناء، وهي مكدسة بالسالح متوجهة إلى الثوار في ليبيـا،                 

  . وكانت وجهتها ميناء بنغازي
   إضافيةمسارات

أكد أنها ليست المرة األولى التي تـشهد تهريـب          " رون بن يشاي  "الخبير العسكري األبرز في إسرائيل      
ـ     ، الذي يخرج من سوريا عبر تركيا إلى مصر، ومن هناك عبـر  "الممر الشمالي "سالح عبر ما وصفه ب

عبر الممر الجنـوبي    األنفاق إلى قطاع غزة، بعد أن اقتصرت إيران في الماضي على عمليات التهريب              
" بندر عباس "لنقل األسلحة للقطاع، ينطلق من ميناء       " المسار القديم "فقط، من اليمن والسودان، حيث كان       

اإليراني، ومن ثم إلى اليمن، ثم مصر عبر البحر األحمر، ليصل أخيراً إلى قطاع غزة، حيث أدركـت                  
لية واألمريكية، لذا قررت إيجـاد مـسارات        طهران أن هذا المسار أصبح مكشوفاً لالستخبارات اإلسرائي       

  .إضافية جديدة لنقل األسلحة للقطاع بمساعدة سورية
المرتبط بعالقات وثيقة مع المؤسسة العسكرية اإلسـرائيلية، أن الـصلة اإليرانيـة بهـذه               " يشاي"ويرى  

لى جوارهـا   ، التي توصف بأنها إستراتيجية، وإ     " بحر –ساحل  "األسلحة تأكدت مع العثور على صواريخ       
كراسات إرشادية تحمل شعار الحرس الثوري باللغة الفارسية، ترشد عن كيفيـة تـشغيلها، وتركيبهـا،                

  .واستخدامها
هـو  ) ناصـر (، والرقم التسلسلي للصاروخ الذي يحمل اسم        "باسم اهللا "  ويظهر عنوان غالف الكراسة     

SA880805    أحمدي وحيدي "ر الدفاع اإليراني    ، مع العلم أن وزي    "صناعات علوم الهدي  "، وجهة المنشأ "
قـرب  ) 1ناصـر   ( خالل طرح النموذج اإليرانـي للـصاروخ         2010قد أخذ صورة تذكارية في يناير       
ومن غير الواضح كيف وصلت هذه المعدات إلى سوريا،         . SA880711صاروخ يحمل رقم مسلسل هو      

فاإليرانيون يخفـون شـحناتهم     ولكن من الواضح أنها لم تمر عبر تركيا، لكنها مرت عبر طريق آخر،              
بشكل ُمحكم، ويستخدمون شركات أوروبية، ويمرون عمداً على عدد من الموانئ مـن أجـل التمويـه،                 

  . ويحرصون على اختيار أماكن رسو ال توجد بها عمليات تفتيش صارمة
نيـة  وتزعم التقديرات اإلسرائيلية أن السلطات اإليرانية تدرك أن زعزعـة منظومـة المؤسـسات األم              

المصرية، بما في ذلك المخابرات العامة، التي ترأسها عمر سليمان، تخلق لهم فرصـة لنقـل الـسالح                  
والمسلحين إلى سيناء بدون تفتيش، مما ُيصعب على إسرائيل التعاون اإلستخباراتي واألمني مع مـصر،               

  . وهذا ما يريد اإليرانيون استغالله
  نجاح استخباراتي

لمحاولة تهريب الصواريخ المـذكورة     " راني بن يهودا  "ن قيادة سالح البحرية     من جهته، نظر رئيس أركا    
، ألنها تهدد السفن اآلتية إلى مينـاء        "يكسر التوازن "، وسالح   "تهديد إستراتيجي "إلى قطاع غزة على أنها      

عسقالن بشكل مباشر، إضافة إلى حقل الغاز الجديد، الذي ظهرت مدى أهميته حين توقف تدفق الغـاز                 
طبيعي المصري، وهو ما ترى فيه األوساط األمنية في إسرائيل دليالً على ضرورة استمرار الحـصار                ال

البحري على القطاع، ومنع رسو سفن حمولتها تصل عشرات اآلالف من األطنان قبالة سـواحل غـزة،                 
سـي  "بحر من نـوع  -تم العثور على صاروخين بر  : وأضاف. ألنها بذلك ستتيح نقل أسلحة ثقيلة أخرى      

 130وتحمل رأساً متفجـراً بزنـة       ,  كيلومتراً 35صينية الصنع، وموجودة في إيران، يصل مداها        " 704
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وأن المعلومات المتوفرة لديه    , 39 حاويات من أصل     3كيلوغرام، الفتاً إلى أن األسلحة وجدت على متن         
  . صواريخ، وأن البحرية تواصل عملية البحث في جميع الحاويات4تبين وجود 

إنه مع كل سفينة يتم توقيفها، فإن هناك على ما يبدو سفن            " اإلسرائيلي"ول محافل عسكرية في الجيش      وتق
أخرى تنجح في الوصول إلى هدفها، حيث يقوم سالح البحرية بعمليات تفتيش دورية بشكل يومي تقريباً،                

الية من األسـلحة،    من الشحنات خ  % 95ويصعد على السفن في البحر المتوسط ليرى محتواها، ومع أن           
يـدل علـى النجـاح      " فيكتوريـا "كيف يجدون شحنات محددة على متن       " مغاوير البحرية "إال أن معرفة    

أفيـف  "اإلستخباراتي، وهو ما يشير بصورة واضحة إلى رئيس شعبة االستخبارات العـسكرية الجديـد               
قع ومسار السفينة، والحاويـات     ، الذي وفر جهازه المعلومات اإلستخباراتية الدقيقة، ومتابعة مو        "كوخافي

  . المحددة على متنها
ولذلك، يبدون في الجيش اإلسرائيلي ارتياحهم من هذا الكشف من الناحية التقنية، ألنـه يـوفر لـسالح                  
  . البحرية معدات تشويش إلكترونية مركبة على سفنه، تتيح تشويش توجيه الصاروخ، وتحيده عن مساره

مماثلـة  " فيكتوريا"في الجيش اإلسرائيلي قالت أن عملية السيطرة على السفينة          مع العلم أن أوساطاً نافذة      
 طناً من الوسائل القتالية مرسلة من       40، والتي حملت    2009قبل أواخر   " فرانكوف"لما حصل مع سفينة     

 قذيفـة هـاون،     9000 ملـم، و   122 ملم، و  107 صاروخ بقطر    2000إيران إلى حزب اهللا، من بينها       
 7.62 رصاصـة بقطـر      6000 ألف قنبلة يدوية، و    20 ملم، و  106 مضادة للدبابات بقطر      قذيفة 3000و
  .ملم

  حرب أدمغة
ألمح إلى احتمال وجود عالقة بـين المهنـدس الفلـسطيني           " روني دانيئيل "المحلل العسكري اإلسرائيلي    

ي تـدير الـسفينة     ، وتم نقله إلى إسرائيل، حقيقة أن الشركة الت        "ضرار أبو سيسي  "المختطف في أوكرانيا    
موجودة بالقرب من مدينة أوديسا، وبغض النظر عن ذلك، لكن المؤكـد أن هنـاك تفاصـيل                 " فيكتوريا"

ـ   ، ومناورات تهرب من الرصد اللصيق، وبسلسلة من القرارات اإلشكالية،          "حرب عقول "سرية، تتعلق ب
  . ب مكاتب ُصناع القرارألنه في حال الفشل االستخباري، فإن كابوس لجان التحقيق سيدق على أبوا

ولذلك، ترى القيادة العسكرية اإلسرائيلية أن السيطرة على سفينة فيكتوريا لم تكن مجرد عمليـة ناجحـة            
فقط، سواء من ناحية جمع المعلومات اإلستخباراتية، أو في حقيقة ضبط السالح المتوجه في طريقه إلـى      

  .لمنع تسلل السالح إلى حماس لم ُيقطعغزة، لكنها أيضاً تأكيد على أن الذارع التنفيذي 
  إشادات سياسية

أن إيران تقف خلف السفينة، وأن عملية السيطرة        " بنيامين نتنياهو " وقد زعم رئيس الوزراء اإلسرائيلي،      
  .عليها خارج المياه اإلقليمية اإلسرائيلية تتوافق مع القانون الدولي

 بعملية وحدة الكوماندو البحرية للسيطرة على السفينة،        "تسيبي ليفني "من جهتها، أشادت رئيسة المعارضة      
وقالت أن أهميتها تكمن في حقيقة وقوعها بعد السيطرة على سفينة مرمرة التركية، وما أعقبها من موجة                 
استنكارات إلسرائيل، متهمة جهات بعينها بمحاولة استغالل التطورات األخيرة فـي المنطقـة والعـالم،               

إيهـود  "فيما قال وزير الـدفاع      . إلى التنظيمات المعادية التي تريد ضرب إسرائيل       لمواصلة نقل األسلحة  
أن من بين وسائل القتال المضبوطة، معدات أولية لمنظومة متقدمة قد تؤثر على حرية عملنا على                " باراك

  .طول ساحل غزة، في حال وصلت إلى هناك
عدم السماح لسفينة األسلحة الراسـية فـي        وقد أكدت مصادر سياسية في تل أبيب أنها طلبت من تركيا            

باإلبحار تجاه الشرق األوسط، لكن األتراك رفضوا االستجابة لهذا الطلب، وهو ما دفـع              " مارسين"ميناء  
بوزارة الخارجية اإلسرائيلية لالستغراب إلعالن الناطق العسكري بتبرئة تركيا مـن مـسؤولية إبحـار               

أن السفينة تقوم بنقل أسلحة ومواد متفجرة من إيران إلى حماس في            السفينة، ألن أنقرة كانت على دراية ب      
  .قطاع غزة، ويرجح ان يكون طاقم السفينة األصلي قد تم استبداله في تركيا
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  القناة العبرية العاشرة+ العسكرية" بمحانيه"مجلة + موقع الجيش الصهيوني 
  16/3/2011، 2204التقرير المعلوماتي، ملحق خاص 

  
  
  

  !! ومنع االنتفاضة واستمرار التنسيق األمني في آنالمصالحة .57
  ياسر الزعاترة

يوم االثنين تحدث الرئيس الفلسطيني إلى اإلسرائيليين عبر اإلذاعة العبرية مؤكدا لهم أنه سيمنع انـدالع                
انتفاضة جديدة في الضفة الغربية ، ولن يسمح بالفلتان األمني ، وسيواصل التنسيق األمني مع األجهـزة                 

  .منية اإلسرائيليةاأل
في ذات الوقت كان الرئيس يرحب بالمظاهرات التي كان ينبغي أن تخرج في اليوم التـالي مـن أجـل                    

، فـي ذات    ) خرجت في غزة أيـضا    (الدعوة إلنهاء االنقسام ، وقد خرجت بالفعل بعد سماح السلطة بها            
هالي المعتقلين في سجون السلطة ،      الوقت الذي كانت فيه أجهزة األمن تقمع بقسوة مظاهرة في الخليل أل           

  .رغم أن الحضور األكبر في المسيرة كان من النساء واألطفال
خذوا إذن هذه الخلطة العجيبة بين إنهاء االنقسام ، وبين استمرار القمع في الضفة الغربية ، وبين منـع                   

 وتهويد القدس ، وبـين      االنتفاضة ، وبين فشل المفاوضات واستمرار البناء في المستعمرات اإلسرائيلية         
  .استمرار التنسيق األمني مع أجهزة االحتالل

هذه خلطة ال تستوي إال مع قوم وضعوا أنفسهم تحت رحمة االحتالل ، وال يتحركون إال بإذنه وببطاقات                  
عقدت مؤتمرهـا   ) هل ال زالت كذلك؟،   (الفي آي بي التي يمنحها لهم ، وال يستوي إال مع حركة تحرر              

ل االحتالل وبتسهيالت منه ، وسوى ذلك فهي خلطة ال يمكن أن تمر على من كان له قلب                  السادس في ظ  
أو ألقى السمع وهو شهيد ، حتى لو مرت على أبواق حزبية تردد ما حفظته مثل الببغاوات ، وتمـارس                    

  .بث األحقاد دون كلل أو ملل ، في ذات الوقت الذي تدعي فيه حب فلسطين واالنتماء إليها
 هؤالء لتبرير منظومة البؤس التي يدافعون عنها سوى الحديث عن أخطاء حماس ، كأن هـذه                 ليس لدى 

وقد قلنا ألف مرة إن اجتهاد حماس بدخول االنتخابات في ظل أوسلو كان             . األخيرة تعفيهم من المسؤولية   
فلـو قاطعـت    . خاطئا ، ولكننا اليوم حين نتخيل المشهد لو لم تدخلها بالفعل ، نحّس بالكثير من الحسرة               

الحركة االنتخابات وتركت أولئك القوم يتنافسون على كعكتها ويزدادون بؤسا وانقساما ، وجرى ما جرى              
اآلن في العالم العربي ، بينما تعلن المفاوضات فشلها الذريع ، إذاً لقادت حمـاس بـدعم شـعبي هائـل          

ل المنطقة برمتها أيـضا ، وتجعـل        انتفاضة جديدة ال تشعل النار تحت أقدام االحتالل فحسب ، بل تشع           
  .نهاية المشروع الصهيوني على مرمى سنوات قليلة

حدث ما حدث ، واليوم يأتي هؤالء ليحدثونا عن إنهاء االنقسام في شعار حق يراد به باطل ، ألن التوحد                    
اس ال  وحتى لو كانت حم   . ال يمكن أن يتم مع قوم يصرون على منع االنتفاضة واستمرار التنسيق األمني            

تقاوم في القطاع في حين تواصل التسلح استعدادا لمعركة قادمة ، فإن وضع الـضفة الغربيـة مختلـف                   
  .بوجود المحتلين وحواجزهم ، خالفا للقطاع الذي خرج منه جيش االحتالل

ال تسأل عن رفضها مـن قبـل أكثـر دول           (في القطاع عالية    ) ال مجال لغير الصواريخ   (كلفة المقاومة   
، بينما الوضع في الضفة مختلف إلى حد كبير ، إذ أن االنتفاضة الجماهيرية مع االشـتباك مـع                   ) العالم

جنود االحتالل داخل المدن وعلى الحواجز ، سيكون أقل كلفة وأكثر تأثيرا ، فضال عما سيحظى به من                  
  .دعم من قبل الرأي العام العربي واإلسالمي ، بل والرأي العام العالمي أيضا

لحة بحسب قاموس هؤالء ال تعني كما قلنا مرارا غير اختصار الشعب الفلسطيني فـي أهـالي                 إن المصا 
، وال تعني غير انتخابـات ترتـب لفـوز جماعـة         )  في المئة منهم الجئون    40حوالي  (الضفة والقطاع   
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 التنسيق األمني ورافضي االنتفاضة ، وبالطبع ألنها تتم والمسدس على رأس الشعب كي ينتخبهم لكي ال               
ما يعني أن أمرا كهذا ينبغي أن يكون مرفوضا من قبل شـرفاء             . يتكرر مشهد الحصار بعد فوز حماس     
  .الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج

الذين يرفعون شعار إنهاء االنقسام دون تغيير المسار العام للشعب الفلسطيني هم إما من جماعة الـسلطة                 
يدركون مرامي اللعبة ، أما الحل الحقيقي فهو انتخاب قيادة          هدفهم الضغط على حماس ، وإما طيبون ال         

لكل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج تقرر مساره ، ومن ضمن ذلك مـسار الـسلطة ، وإلـى أن                    
يحدث ذلك يمكن لحماس أن تعرض إدارة بالتوافق لقطاع غزة بوصفه منطقة شـبه محـررة وقاعـدة                  

ل األرض الفلسطينية تتصدرها االنتفاضة الجماهيرية التي تـشتبك         للمقاومة وإطالق مقاومة شاملة في ك     
  .مع جنود االحتالل على الحواجز

ستجد األبواق إياها الكثير من السفسطة للرد والحديث على كالم مختصر كهذا ، لكن المخلصين يعرفون                
هي في جوهرهـا    البوصلة المؤدية إلى النصر والتحرير ، وليس البوصلة التي تؤدي إلى ترسيخ سلطة              

منتج عبقري صممه المحتلون لخدمة رؤيتهم وبرنامجهم ، وإن خدم بدوره أقواما يبحثون عـن العـيش                 
لكن الزبد سيذهب جفاء ، وال يمكث في األرض إال ما ينفع            . الناجح لألبناء األعزاء  " البزنس"الهاديء ، و  

  .الناس
  17/3/2011، الدستور، عمان

  
  المصرية/الفلسطينيةتصحيح العالقات  .58

  علي بدوان
من نافل القول بان انتصار انتفاضة الشعب المصري في نقلتها األساسية األولى بعـد إطاحتهـا بـرأس                  
النظام وبقائد جهاز االستخبارات الحربية اللواء عمر سليمان، فتح الطريق أمام إعادة تـصحيح مـسار                

اعلة في المعادلة الداخلية التي باتت تحكم       العالقات المصرية مع عموم األطراف الفلسطينية األساسية والف       
البيت الفلسطيني منذ سنوات طويلة، وتحديداً مع حركتي حماس والجهاد اإلسالمي، فضالً عـن حركـة                

  .فتح
فالعالقات الفصائلية الفلسطينية وحتى الرسمية مع الطرف الرسمي المصري، تعرضـت علـى الـدوام               

 السياسية التي كانت تضيق أحياناً وتتسع في أحايين، ليس مع           الهتزازات ومطبات كبيرة بسبب التباينات    
فصائل المعارضة فقط ، بل حتى مع السلطة الفلسطينية وحزبها المتمثل بحركـة فـتح، وكلنـا يتـذكر                   

 إبـان   1994الموقف الحاد والصارخ الذي قابل به رأس النظام حسني مبارك الشهيد ياسر عرفات عام               
لتطبيقي للمرحلة االنتقالية في القاهرة بـين الطـرفين الرسـمي الفلـسطيني             التوقيع على البروتوكول ا   

للرئيس الراحل ياسـر عرفـات      ) كالمه الالذع وغير المحترم   (، حين وجه حسني مبارك      »اإلسرائيلي«و
وعلى مسمع الجميع ، وأمام وسائل اإلعالم طالباً منه التوقيع على البروتوكول دون تردد على اإلطالق،                

 منه في الوقت ذاته تجاوز مالحظاته التي بدا وأن الرئيس عرفات كان متذمراً ومتملمالً من وجود                 وطالباً
  .بعض الثغرات في البروتوكول

وتابعت قيادة حسني مبارك، السياسة إياها في التعاطي مع الطرف الرسمي الفلـسطيني، بعيـد رحيـل                 
 نحو دفع عموم الحالة الفلسطينية للقبـول        الرئيس ياسر عرفات، حين اندفعت الجهود الرسمية المصرية       

ذائعة الصيت، وهي الخطة التي رفضتها      » خارطة الطريق األميركية  «بما هو مطروح عليها وفق خطة       
رب «في مسعى منها لدفع الفلسطينيين نحو تقديم المزيد من التنازالت بمعونة ورعايـة              » إسرائيل«حتى  

  .حسني مباركوالمقصود به نظام الرئيس » البيت العربي
  عند المخابرات الحربية» ملف«القضية الفلسطينية 
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إن مصر حسني مبارك ونظامه األمني االستخباراتي، كانت على الدوام، طرفاً منحازاً في متابعة شؤون               
الوضع الفلسطيني الوثيق الصلة واالتصال بمصر بحكم الجغرافيا السياسية، وبحكـم الـدور المـصري               

نطالقاً من موقع مصر العربي والدولي، وهو الموقع الذي همشه النظام، وحول فيـه              الكبير في المنطقة ا   
مصر من مركز للثقل العربي، ومن موقع استناد وإسناد كبير للحالة الفلسطينية، إلى موقع الضاغط على                
عموم المعادلة الفلسطينية من السلطة الفلسطينية وحركة فتح إلى حركتي حمـاس والجهـاد اإلسـالمي                

  .عموم القوى الفلسطينيةو
ولألسف، فقد تحولت القضية الفلسطينية والموضوع الفلسطيني برمته عند نظام حسني مبارك والطغمـة              

ال أكثر وال أقل كـأي ملـف آخـر تتابعـه            » ملف«األمنية التي كان يقودها الجنرال عمر سليمان إلى         
دي ضباط األمن الذين كانوا على الدوام هم        االستخبارات الحربية المصرية، ليغدو األمر الفلسطيني بين ي       

وحدهم المتابعين لشؤون الوضع الفلسطيني ولالتصاالت اليومية مع عموم قـادة الفـصائل الفلـسطينية،          
  .وليصبح الجنرال عمر سليمان هو الموجه وحده دون غيره بالنسبة للعالقات الفلسطينية المصرية

شراته، دأبت مصر على صـياغة عالقاتهـا مـع القـوى            وفي هذا السياق، وفي سلوك له دالالته ومؤ       
الفلسطينية المتواجدة في قطاع غزة والضفة الغربية وخارج فلسطين، ومنها حركـة حمـاس والجبهـة                

وباقي القوى الفلسطينية، بطريقة أمنية وتحت إشراف المخابرات الحربيـة          .. الشعبية والجهاد اإلسالمي    
زيارات عموم قادة الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة ما كانت لتتم لـوال            وال نبالغ في القول بأن      . المصرية

التي كان يقوم بها اللواء عمـر سـليمان وضـباط           » االستدعاءات«الدعوات المباشرة، أو لنقل ولألسف      
فكل االجتماعات الحوارية الفلسطينية ــ الفلسطينية في القاهرة كانت تقتصر على متابعـة             . األمن لديه 
جهاز المخابرات الحربية، فيما غابت الجهات السياسية المصرية بما فيها وزارة الخارجية حتـى    ورعاية  

لقاء مجاملـة   (عن اللقاءات المطلوبة مع عموم األطراف والفصائل الفلسطينية، اللهم إال لقاء يتيماً واحداً              
الخارجية المـصري فـي     عقد بين أحدهم من األمناء العامين إلحدى الفصائل ووزير          ) ال أكثر وال أقل   

  .حينها أحمد ماهر بعد تدخالت وجهود كبيرة
إن هذا الخلل في مسار العالقات الفلسطينية المصرية على مستوياتها الرسمية مـع المنظمـة والـسلطة                 
وعموم الفصائل، يجب أن ينتهي اآلن مع انتصار انتفاضة الشعب المصري وفـي تحقيقهـا الخطـوات                 

ريق استعادة مصر لدورها العربي المحوري ولمكانتهـا فـي قلـب العمليـة              الرئيسية المنشودة على ط   
السياسية في الصراع مع االحتالل الصهيوني، ومع مشاريع الدولة العبرية الصهيونية، التي ال تـستهدف       

  . الشعب الفلسطيني فقط، بل تستهدف المنطقة بأسرها، بما في ذلك مصر العربية قبل غيرها
الشعب المصري، وعلى طريق استكمال كل مهامها التي قامت من أجلهـا، فتحـت              إن انتصار انتفاضة    

الطريق والمدخل الصحيح بات مفتوحاً من اجل إعادة إرساء وبناء العالقات الفلسطينية المصرية، انطالقاً              
  .من دور مصر الكبير والمفترض في المنطقة، وفي دعم وإسناد الشعب الفلسطيني

  بة ومحاولة للفهم عالقات مصر وحماس مقار
في هذا اإلطار، وفي محطات العالقة بين نظام مصر حسني مبارك وحركة حماس، يدرك كل مراقـب                 
للعالقة بينهما أنها كانت سيئة في غالب األحوال، وتزداد سوءاً أحياناً كثيرة، وتقل سـوءاً فـي أحـايين                   

ك والريبة وفقدان للثقة المتبادلة، بينما بدا       أخرى ولكنها كانت سيئة بكل الحاالت، ويرافقها دوماً تبادل للش         
التأرجح المتواصل فيها متصالً دائماً ولو بخيط رفيع في أسوأ اللحظات، حيث كان نظام مبارك يدعي أن                 

من وجهة النظام في قطاع     » مبهم«أمن مصر القومي يمتد إلى قطاع غزة حيث يتنامى مشروع إسالمي            
رك بالمقابل أن الوصول إلى قطاع غزة يفترض بالضرورة وجـود           لكنه كان يد  . غزة وجنوباً من مصر   

كمـا كانـت حركـة      . عالقة مباشرة مع حركة حماس حتى ولو وصلت التباينات معها إلى درجة كبيرة            
حماس تدرك في الوقت ذاته بأن المعبر الوحيد لموقع أساسي من مواقع انتشارها ووجودها على األرض                

المصرية، ففرضت الجغرافيا ديكتاتوريتها على الواقع العام الذي تواجهـه          يمر عبر البوابة    ) قطاع غزة (
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حركة حماس، خصوصاً في ظل الحصار اإلسرائيلي والكماشة المطبقة على قطاع غزة بقرار إسرائيلي              
  .وعربي أيضاً... 

مـصر  ومع ذلك، فإن البراغماتية السياسية فرضت في حينها، نوعاً من الشراكة ولو كانت مقيتة بـين                 
وحركة حماس، فمصر هي التي تقف على الحدود مع غزة وتشكل البوابة العربية الوحيدة نحوها عبـر                 

الـسيئة  (تحكمها بمعبر رفح، الشريان الحيوي لقطاع غزة، بالرغم من ارتباط مصر باتفاقية الــمعبر               
ح معبراً إقليمياً دولياً    ، فهذه االتفاقية جعلت معبر رف     2005التي عقدت العام    ) والمجحفة بحق الفلسطينيين  

يتحكم بفتحه وإغالقه عدة العبين أبـرزهم إسـرائيل التـي           ) بدالً من أن يكون معبراً مصرياً فلسطينياً      (
وضعت مسمار جحا في هذه االتفاقية من خالل الـمراقبة لكل القادمين والذاهبين عبر الكاميرات، ومن               

ين في إسرائيل، وهي التي تمنعهم أو تسمح لهم بالذهاب        خالل التحكم بحركة الـمراقبين الدوليين الـمقيم     
إلى الـمعبر، وذهابهم شرط ضروري لكي يفتح الـمعبر ويقوم بعمله، وهو ما وضع مصر الرسـمية                
زمن الرئيس المخلوع حسني مبارك في نهاية األمر في وضع محدد، لتصبح مصر في عهده بـشكل أو                  

 غزة، وهو الحصار الذي دق أبواب مصر عبر معبر رفـح            بآخر مساهمة بحصار الفلسطينيين في قطاع     
في حادثة التحطيم الشهيرة التي تعرض لها المعبر على أيدي المواطنين الفلسطينيين المحاصـرين فـي                

  . القطاع، وهو أمر مازال متوقعاً في ظل الحصار الراهن
إلى الشرعية العربية،   وبرغم كل ذلك، تدرك حركة حماس أن مصر تمثل بوابة رسمية وهامة للوصول              

وأنها مدخل مهم الكتساب الشرعية في العالم اإلسالمي ودول العالم الثالث، ليس بسبب من قوة حـضور                 
نظام مبارك البائد على المستوى العربي والدولي، بل بسبب موقع مصر ودورها التاريخي بغض النظر               

س خطورة استعداء مصر لكونها المتـنفس       كما تدرك حركة حما   . عن طبيعة النظام القائم فيها وسياساته     
  .الوحيد لقطاع غزة، وبسبب تشابك عالقاتها ونفوذها

كما تدرك حركة حماس أيضاً، أنه مهما كان الخالف مع نظام السابق أو حتى المجلس العسكري الحالي،                 
بإمكاناتهـا  ) وبغض النظر عن النظام القائم فيها مرة أخـرى        (مستحكماً، فإن مصر في المعادلة العربية       

  .المادية والبشرية الهائلة وبانتمائها العربي واإلسالمي تظل ذخراً لفلسطين ولقضيتها
وعليه، تميزت حركة حماس بالكثير من المرونة والديناميكية، وسعت إلى توظيف العديـد مـن نقـاط                 

. ينية والمـصرية  التقاطع لطمأنة النظام المصري، وإظهار روح المسؤولية تجاه المصالح الوطنية الفلسط          
لكنها كانت تتصرف باستقاللية تامة، عندما يتعلق األمر بهويتها السياسية واأليديولوجية، أو عندما تـرى            
أن النظام أخذ يمارس الضغط عليها لصالح مسارات ال تؤمن بها كمسارات التسوية، أو عمل ترتيبـات                 

ن حركة حمـاس تماسـكت مـع نفـسها          تنتقص من حقوقها في الساحة الفلسطينية، والدليل على ذلك أ         
وانسجمت مع ذاتها في مسارات الحوار الفلسطيني في القاهرة، ولم ترضخ في النهاية لألجندة المـصرية    

  .الساعية لتمرير اتفاق فلسطيني تحت سقف لون واحد
مـصالحة  وبناء على ما تقدم، وباالنتقال لمسألة إمكانية إعادة استئناف الحوار الفلسطيني وصوالً إلـى ال              

المنشودة، نرى أن هناك خصوصية واضحة تقول إن إنجاح الحوار الوطني الفلـسطيني يتطلـب دوراً                
استثنائياً لمصر في هذا المجال، لكنه يتطلب أيضاً حالة من التوافق العربي الذي البد منه إلنجاح الحوار                 

 ال مندوحة عنه، فالفلسطينيون جـزء ال        نجاحاً جيداً، فتأثيرات المعادلة العربية وتداخالتها الفلسطينية أمر       
يتجزأ من هذه المنظومة العربية الرسمية وغير الرسمية العربية، إضافة إلـى أن العنـوان الفلـسطيني                 
مستديم في تأثيراته القومية على المنطقة بالرغم من كل حالة التردي نحو القطرية التـي تنامـت فـي                   

  .العقدين األخيرين
  16/3/2011، المستقبل العربي

  
   في ليبيا؟"إسرائيل"هل ستنتصر  .59
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  زهير أندراوس
دخلت الثورة الليبّية أسبوعها الرابع، وما زالت األنباء التي تصل من الجماهيرّية            :  الخيار العسكريّ  -أوالً

متضاربة، كما في الجبهة، أيضا في اإلعالم، القذافي وعصابته ومرتزقته يبثون األخبـار عـن تحقيـق                 
المقابل ترد التقارير عن نجاح الثوار في هذه المدينة أْو تلك، حرب الكر والفر انتقلـت                االنتصارات، وب 

  .إلى شاشات التلفزيون، ويقف اإلنسان حائرا أمام هذه التطورات والمستجّدات
وبطبيعة الحال، يواصل الرئيس األمريكي، باراك أوباما، دراسة جميع الخيارات، بما في ذلـك التـدخل                

ونحن إذ ال نثق بالرئيس األسود، وليس بسبب لـون          . وقف شالل الدماء في هذا البلد العربيّ      العسكرّي، ل 
بشرته، نُسّجل هنا، أّن الواليات المتحدة األمريكّية أعجز وأوهن وأجبن مـن أْن تُقْـدم علـى الخيـار                   

" ت غير المحدودة  الحرّيات واإلمكانّيا "العسكري، فالعراق تشهد وأفغانستان تصرخ، والرأي العام في بلد          
إذ أّن التـدخل    "! المتخلـف "ليس على استعداد للتّورط مّرة أخرى في نزاعات مصدرها الشرق األوسط            

العسكرّي لحسم المعركة، يتطلب عملية برّية، وهذا األمر صعب، إْن لم يكن مستحيالً في ظل الظـروف         
بإدخال البالد التي لم تتعاف حتى اآلن مـن         اإلقليمّية والعالمّية، ألّن الشعب األمريكّي لن يسمح لحكومته         

خـسائر بـشرّية ومادّيـة      : األزمة االقتصادية بخوض مغامرة محسوبة البداية ولكنّها محسومة النتـائج         
لألمريكيين، هذا من ناحية، من الجهة األخرى، انتهاء الثورة الليبّية بانتصار الثوار أْو بإحراق ليبيا مـن                 

اية، بل رّبما البداية، فاألنظمة الرجعّية في العالم العربّي بدأت بالتهاوي أمـام             قبل القذافي، لن تكون النه    
  .إرادة الشعوب، التي اجتازت حاجز الصمت وعبرت حاجز الخوف

هل أمريكا، التي باتت ضـعيفة، كمـا تؤكـد جميـع            :  والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن في هذا السياق       
دخل عسكريا في حال اندالع الثورة القادمة في هذا البلد العربّي           استطالعات الرأي داخلها وخارجها، ستت    

أْو ذاك؟ ذلك أّن التدخل العسكرّي في ليبيا، في حال حدوثه، سُيعتبر سابقة خطيرة للعرب وللغرب علـى           
حد سواء، وعليه، فإّن هذه القضية مليئة باألسالك الشائكة، وما تصريحات البيت األبيض علـى جميـع                 

هذا برأينا المتواضع، ما هي إال ذر للرماد في العيون، ناهيك عـن أّن اللجـوء إلـى الحـل                    ناطقيه، و 
العسكرّي يتطلب، على األقل، نظريا، قرارا صادرا عن مجلس األمن الدولي، وهنا ال بّد من اإلشارة إلى                 

ها تعارض استعمال القوة    قد أعلنت بشكٍل غير قابٍل للتأويل بأنّ      ) الفيتو(أّن روسيا، التي تتمتع بحق النقض       
  .العسكرّية لحل المعضلة الليبّية

عندما أطّل علينا من على شاشة التلفزيون نجل الزعيم الليبـي، سـيف اإلسـالم               :  تونس ومصر  -ثانيا
ُأصيب العديد بنوعٍ من الغثيان، أْو قُـْل بـشعور بـضرورة التقيـؤ،              " التاريخّي"القذافي، وألقى خطابه    
ما يهمنا فـي    . بحرق األخضر واليابس في ليبيا، وكأّن البلد، ملك له وألبناء عائلته          خصوصا عندما هدد    

هذه العجالة أّن القذافي االبن قال في ما قال إّن ليبيا ليست مصر وال تونس، اليوم، نرى أّن الرجل كـان              
خـالل الثـورة    في تونس بقي الجيش حياديا ولم يتدخل        : يعرف عّما يتحدث، أْو هكذا نميل إلى الترجيح       

المجيدة، وتناقلت األنباء حينها خبرا جاء فيه أّن رئيس هيئة األركان العاّمة في الجيش التونسي، هو الذي                 
أجبر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي على الفرار قبل أْن تصله الجماهير الغاضبة، وهذا ما كان،                 

قرر الجيش التزام الحياد عنـدما خرجـت الماليـين          في مصر أيضا، والتي تابعنا ثورتها دقيقة بدقيقة،         
تطالب بإسقاط النظام، وبقي الجيش على موقفه، ال مع مبارك، وال ضّد الشعب، حتى تّم حسم األمـور،                  

" طلـب "وهنا أيضا تبّين الحقًا أّن المجلس األعلى للقوات المسلحة المصرّية كان له القول الفصل، حيث                
  .بارك، اإلعالن عن تنحيه حقنًا للدماءمن الرئيس المخلوع، حسني م

األوضاع في ليبيا تختلف كليا، فمن الناحية االجتماعّية يدور الحديث عن مجتمع عشائري وقبلي، مجتمع               
 عاما، األمر الذي أّدى إلى تخلفه في مجاالت عديدة، ذلك أّن هذا األمر يصب فـي                 42ُسحق على مدار    

، وال يخدم الشعب الذي يبحث عن كرامته المفقودة وحقوقه المسلوبة،           صالح النظام االستبدادّي والرجعيّ   
ومع ذلك، نميل إلى القول إّن القذافي جونيور كان على صواب، عندما فرز األمور، إذ أنّه خالفًا لتونس                  
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ـ                 سم ولمصر، فإّن الجيش الليبّي تّدخل وبقوة في المعركة الدائرة اليوم بين الثوار وبين النظام، الجيش انق
انقسام الجيش بين مؤيد للنظام     : على نفسه، بحيث بات العرب عربين والجيش جيشين، وهنا تكمن المأساة          

وبين معارض له أّدى في ما أّدى إلى تسارع األحداث في الجماهيرّية، وحّول الثـورة، طبعـا لألسـف                   
، ومّرة أخرى نقولها وقلوبنا     الشديد، إلى معركة غير متكافئة من ناحية القوة العسكرّية، عالوة على ذلك           

يعتصرها األلم، إّن ما يجري في ليبيا اليوم هو حرب أهلّية بين معسكرين، ومن هنا، فإّن هذه الحـرب                   
الضروس التي يخوضها الطرفان، ستؤدي إلى المزيد من الدماء البريئة وغير البريئة، مضافًا إلى ذلك،               

ام الديكتاتورّي الذي ما زال ُيـسيطر حتـى اآلن علـى            فإّن هذه الحرب األهلية، ستؤخر من سقوط النظ       
مواقع إستراتيجّية ال ُيمكن التقليل من أهميتها في الجماهيرّية، ورّبما ستكون نتائجها وتداعياتها أخطر من               
ذلك بكثير، قد تُفرز في ما تُفرز، دولة مفتتة وهشّة وضعيفة على نمط العراق ما بعد االحتالل في العام                   

2003 .  
لينا اإلقرار هنا أّن مجرى األحداث في ليبيا قد يؤدي إلى ردع شعوب عربّية أخرى، التي تعيش فـي                   وع

كنف دول المخابرات والعسكر، من اللجوء إلى الثورات السلمّية بهدف إسقاط األنظمة التي أكل عليهـا                
زعماء العرب اآلخرين،   الدهر وشرب وشبع، وهذا األمر بحّد ذاته خطير، ال بْل خطير للغاية، ذلك أّن ال              

على طرف النقيض، لن يتورعوا عن تحويل التظاهرات السلمّية إلى حروب أهلّية بهدف الحفـاظ علـى      
 -قبل اندالع الثورة إّن معنى كلمة ديمقراطية، هـي ديمـو          ) الجزيرة(الكرسي، ألْم يقل القذافي لفضائية      

 إفريقيا، في هذا اإلطار ال يختلـف عـن          كراسي، أْي تشبثوا بالكرسي وبالمنصب، وهو، أْي ملك ملوك        
  .ثقافة القطيع التي ُيجمع عليها جميع الزعماء العرب من محيطهم إلى خليجهم

ال نضرب بالمندل وال نتخذ من الشعوذة نبراسا، ولكن مع ذلك، مـن الـصعب علينـا                 :  إسرائيل -ثالثًا
الدم ومصاص الدماء ولص الثروات،     التحرر من الشعور بأّن المرتزقة الذين يحاربون إلى جانب قذاف           

تّم ضمهم إلى العصابات بوساطة وبواسطة إسرائيلّية، طبعا غير رسمّية، فقبـل فتـرة قـصيرة قامـت                  
السلطات الروسّية بتسليم الجنرال في االحتياط، يائير كالين لتل أبيب، رافضةً تسليمه لنيكـاراغوا، إذ أّن     

 الميليشيات العسكرية لمحاربة النظام، وليس سرا أّن العشرات من          السلطات في تلك الدولة تتهمه بتشكيل     
، وهـم   )لقمة العـيش  (ضباط جيش االحتالل اإلسرائيلي سابقًا يصولون ويجولون في إفريقيا، بحثًا عن            

يدخلون إلى الدول اإلفريقّية ويعرضون خدماتهم األمنّية على الدول، مستغلين تجربتهم الغنّية في ساحات              
  . وجرائمهم ضّد العرب، وباألخص الفلسطينيينالمعارك

 من هنا، من غير المستبعد بتاتًا أْن تكون شركات أمنّية إسرائيلّية تعمل في تجنيـد المرتزقـة للـزعيم                   
الليبّي، الذي أراد إبادة الدولة العبرّية ووأد الحلم الفلسطينّي بإقامة الدولة المستقلّة، لتحقيـق برنامجـه أْو              

ني القاضي بإقامة دولة إسراطين، باإلضافة إلى ذلك، قبل حوالي أربعة أشـهر نـشرت               مشروعه الجنو 
تحقيقًا جاء فيه أّن شـركات أمنّيـة        ) يديعوت أحرونوت (االقتصادّية الصادرة عن    ) كالكاليست(صحيفة  

أزرق أبيض، أْي من أحفاد بن غوريون، تعمل وبشكل شبه علنّي على تأمين الحراسة في دول الخلـيج                  
عربّي، بمعرفة وبموافقة األنظمة الحاكمة، وهذا األمر، الذي لْم يتم نفيه من قبـل الملـوك واألمـراء                  ال

والسالطين العرب يفتح الباب على مصراعيه أمام التشكيك بوجود أيـاد إسـرائيلّية تعمـل مـن وراء                  
المرتزقة، ُيدخل الماليين   الكواليس لتأجيج الحرب األهلّية في ليبيا، فعالوة على أّن هذا المشروع، تجنيد             

من الدوالرات، فإنّه يخدم أيضا، شئنا أْم أبينا، النظام الرسمّي في دولة االحتالل ومصالحه المتقاطعة مع                
  .اإلمبريالّية العالمّية، والقاضي بتفتيت الدول العربّية، المفتتة أصالً وفصالً

  17/3/2011، السفير، بيروت
  

  واليقظة العربية" إسرائيل" .60
  يفيد هيرست د
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، لكن ذلك اليعني أنه لم      ”الحرية والديمقراطية “كانت كل اليقظة العربية في اندفاعها األولي العظيم حول          
الذين يقولـون إن مـا      ” اإلسرائيليون“تكن هناك قضايا أخرى قد أثارتها وأججتها أيضاً، وبشكل رئيس           
اً، ويمكن أن تنسبها بـأي حـال إلـى          يحدث أخيراً، هو اضطراب هائل في أكثر مناطق العالم اضطراب         

، وإن  ”القاعدة“المشكلة الفلسطينية التي تبدو مماثلة لما يقوله العقيد القذافي، من أن مخاوفه كلها تأتي من                
. المكان الذي يود العرب اآلن أن يروا االنتفاضة التالية فيه بعد أوطانهم، ويسهموا فيها، هـو فلـسطين        

قوة مضاعفة، كونها موّجهة ليس ضد استبداد عربي آخـر، أو فـساد، أو              وهذه االنتفاضة ستكون ذات     
سلطة فلسطينية متعاونة مع العدو المحتل، بل هذه االنتفاضة هـي ضـد اسـتبداد أجنبـي، المعتـدي                   

، الذي اغتصب األرض العربية واستولى على حرية شعبها، وهذه القضية دائماً مـا كانـت                ”اإلسرائيلي“
وعلى أقل تقدير، ستفتح الديمقراطية العربية خطاباً جديداً وفرصاً وعمـالً     . امتياز  قضية العرب األولى ب   

  .عربياً مشتركاً لوضع حد لهذا النزاع مرة واحدة وإلى األبد 
بالنسبة إلـى ناشـط     ” إسرائيل“البالغة أيضاً، فإن    ” اإلسرائيلية“وبحكم طبيعة الواقع المشحون باإلمكانات      

، ”مفتـرق طـرق تـاريخي   “تقف على ” إسرائيل“لمخضرم أوري أفنيري يقول إن     ا” اإلسرائيلي“السالم  
إن . ” على مدى السنوات المقبلة، ربما بشكل ال رجعة فيـه         ” مصيرنا“واالتجاه الذي نختاره سوف يحّدد      

أ هو أن تسعى إلى التالحم مع المنطقة التي تنتمي إليها مادياً، وتبـد       ” إسرائيل”االختيار الصائب بالنسبة ل   
. ” التكاتف مع الجموع العربية في كفاحها ألجل الحرية، والعدالة وتقرير المـصير           “عملية جديدة بإعالن    

  .حسب ما يذهب إليه القول العبري المأثور ” ذرف الدموع لألجيال“وسيجلب االختيار الخاطئ 
، أن  ”لشرق األوسط الديمقراطية الوحيدة في ا   “عالوة على ذلك، يقول آخرون، كيف يمكن لنمطها الذاتي          

أنها يمكـن أن تحقـق فقـط الـسالم          ” إسرائيل“تقوم بأكثر من ترحيب بجيرانها في المنطقة؟ ألم تناقش          
ال تـشن   ”الحقيقي مع عالم عربي ديمقراطي، حيث الدول الديمقراطية بطبيعتها دول حـسنة الجـوار، و              

  ؟”حروباً على دول ديمقراطية أخرى
ى الفور من أن تواجه إمكانية حدوث شيء مفاجئ وحقيقي بالكاد يمكن            خافت عل ” إسرائيل“مع ذلك، فإن    

الوضع الراهن ويبدأوا بتشكيل حكومة جديـدة دينيـة علـى        ” اإلخوان المسلمون “تخيله، وهو أن يستغل     
  .”إسرائيل“، وتصمم على تدمير ”طالبان“غرار 

يمقراطية ال تشوبها شائبة، فـستكون      ، حتى ولو كانت د    ”إسرائيل“إن ذلك سيبدو سيئاً للغاية بالنسبة إلى        
يستطيع المرء أن يتخيل ما يمكن قريبـاً أن         . نفسها مكنتها من الوجود     ” إسرائيل“باألمر الجيد لها إذا ما      

نعم، بالتأكيد، أي سالم تصنعه مع نظام ديمقراطي سيكون         : ”اإلسرائيليين“تخبره مصر الرسمية لنظرائها     
لكن، لضمان ذلك، عليك أن تدفع ثمناً أعلى ممـا          . أبرمتهما مع مستبدينا    أسلم من عمليتي السالم اللتين      

ما يقارب من أربعين سنة منذ اآلن، هؤالء المستبدون عملوا علـى            . طلبه منك السادات أو الملك حسين       
، والتأثير الـذي كـان علـى        )لن نقول على وجودك بحد ذاته     (حمايتك من غضب الشعب إزاء سلوكك       

مـالم  : يفترض بالديمقراطيين أن يهتموا بما تطلبه شعوبهم، ونخبـرك اآلن         . م نحوك   سياسات حكوماته 
هو أنك إذا مـا     : ما نقترحه . تغيري مواقفك بالكامل نحونا، فإن شعبنا لن يجعلنا نصبو إلى السالم معك             

 وأن  كنت حقاً ديمقراطية، عليك بتطبيق مبادئها ليس فقط مع شعبك اليهودي، بل مع شعبك الفلـسطيني،               
تسعي إلى سالم معهم، ذلك أن الديمقراطية الحقيقية ال تعّد عادلة، وشرعية على المستوى الدولي، ما لم                 

ومن فضلك سارعي إلى القيام بذلك، ألنه يتوجب علينا اآلن أن نستأنف            . تكن ممكنة على أرض الواقع      
  . بالطريقة التي يتوقعها الشعب منا- في غياب السالم-التعامل معك 

ن المسلم به أن تخلّص مصر الديمقراطية نفسها من التواطؤ التكتيكي واالستراتيجي االستثنائي الـذي               م
على المصلحة الفلسطينية فـي  ” اإلسرائيلية“، وتفضيله األوتوماتيكي للمصلحة ”إسرائيل“شكّله مبارك مع   

” اإلسـرائيلي “ الحـصار    على سبيل المثال، قال وزير الخارجية الجديـد إن        . مناطق االهتمام المشترك    
من الممكن أو غير الممكن أنها تكون       . المفروض على غزة بمساعدة مصرية هو انتهاك للقانون الدولي          
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عالمة من عالمات الزمن الجديد، ذلك أن السفينتين الحربيتين اإليرانيتين، وألول مرة منذ ثالثين عامـاً                
ويـشعر  . فوا بالتأكيد من أنها ألجل شّن حرب عليها         خا” اإلسرائيليين“عبرتا مؤخراً قناة السويس، لكن      

علـى األرض   ” اإلسرائيلية “-بالقلق أيضاً من مراجعة أو إلغاء معاهدة السالم المصرية          ” اإلسرائيليون“
حسب ما دعا إليها الساسة     ” سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية   “جزءاً منها، وتشكيل    ” إسرائيل“التي لم تشّرف    
في عهـده، لكـن     ” إسرائيل“لقد جعل مبارك الجيش متحيزاً تجاه       . خوان المسلمون أيضاً    العلمانيون واإل 

بالقلق من إمكانية أن يستعيد الجيش المصري الذي يعد من أقوى الجيـوش فـي               ” إسرائيل“اليوم تشعر   
 على نحو شـامل، ويـصبح علـى       ” اإلسرائيلية “-العالم العربي، دوره الفعال في توازن القوى العربية         

، التي في الواقع، لم تتوقـف       ”ديمقراطية أخرى “استعداد لشن حرب في حاالت الطوارئ المستقبلية ضد         
  .عن النظر إليه كعدو محتمل بالدرجة األولى

لكن توقعات مثل هذه تبدو من شأنها فقط أن تجعل الحكومة اإلسرائيلية أكثر تطرفاً من السابق، رغم أنها                
صحيح أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلـن        . رفة في تاريخ البالد     تصنف من أكثر الحكومات المتط    

، لكنها من المتوقع أن تكون ذريعة عالقات عامة تستهدف استرضـاء            ”خطة سالم “في وقت قريب عن     
الغرب، واآلن أكثر من أي وقت مضى هو مقتنع بضرورة تسوية سالم، كما أن أنجال ميركل أخبرتـه                  

بأنـه  : بـارز ” إسـرائيلي “وقال معلّق . ” ن أن تتقدم بخطوة واحدة إلى األمامال يمك“: بغضب في وجهه  
بعـد  : ألنه اآلن يأخذ بمناقـشة ذلـك      . سيقدم عن عمد عرضاً للفلسطينيين، ليس من الممكن القبول به           

أكثر من أي وقت مضى فـي قوتنـا،         ” إسرائيل“الذي ضرب العالم العربي، يكمن أمن وبقاء        ” الزلزال“
 وتصميمنا على الدفاع عن أنفسنا، بعبارات أخرى، في الهيمنة االستراتيجية والعمق اإلقليمـي،              ووحدتنا،

إنه : في الواقع، يقول منتقدوه   . وليس في تسويات ساعية إلى السالم من شأنها أن تضعف تلك الممتلكات             
لوضـع الـراهن،    يدعو شعبه لالنضمام إليه خلف أسوار الدولة الحامية التي من شأنها الحفـاظ علـى ا               

عدم التالحم في المنطقة، بل     : واالستمرار باالستيطان وكل ما تفعله، إلى جانب بديهيتها التي المفر منها          
  .استمرار الصراع األبدي معها

إليـه  ” إسرائيل“سيكون حسبما تتوجه    ” ذرف الدموع لألجيال  “لذلك، لو أن أوري أفنيري على حق، فإن         
ها ذات احتمال كبير هو في صخبها الحزين حول صعود الطالبـانيين الجـدد              والنتيجة التي تبدو ل   . اآلن  

لكن ماذا عن الطالبانيين اإلسرائيليين؟ ماذا عن رجال الدين، مثل الحاخام األكبر الـسابق              . على أبوابها   
. فليبِل اهللا كل هؤالء الناس األشـرار  “عوفاديا يوسف، الذي يقول عن الرئيس محمود عباس ومفاوضيه    

 األكثرية الديناميكيـة    - إلى جانب اليمين القومي      -، وهؤالء يترأسون    ”بالطاعون، هم والفلسطينيون   . .
إن مستوطني الضفة الغربية لهم تأثيرهم الكبير في هيئـة الـبالد            . اليوم  ” إسرائيل“التي تشكل القوة في     

: القدرة أو اإلرادة على أن ترثهم     أن تملك   ” إسرائيلية“السياسية، التي من الواضح أنه اليمكن ألي حكومة         
 أنتم يجب أن تعاملوا الفلسطينيين مثلمـا        -”قيم القتال “ويعظون  ) 2009غزة،  (ممن يذهبون إلى المعركة     

، الذي يعّد نفسه مؤسسة، وكانت أغلبيتـه        ”اإلسرائيلي“ إلى الجيش    -في الماضي ” اإلسرائيليون“عاملهم  
من ضـباطها المتخـرجين الجـدد،       % 40المرتدين للقلنسوات ب  من العلمانيين، لكن تقّدر نسبة اليهود       

ولم يـسبق   . وبعضهم يقول إنه عند االختيار بين طاعة قادتهم وحاخاماتهم، فإنهم يذعنون إلى األخيرين              
لبلد في الشرق األوسط، ال إيران وال السعودية، أن مارست األصولية الدينية فيه تـأثيراً حاسـماً علـى                   

  .سياسة الدولة 
الراسخة، فما التشجيع العظيم الذي خلفته لنظرائهـا        ” اإلسرائيلية“ا ما كان هذا الذي تركته الديمقراطية        إذ

اإلسالميين للمضي إلى تقليدها في الدول العربية الوليدة؟ ليس ذلك، في ذهن نتنياهو، الذي سيكون كارثياً                
 سري كأفـضل أعـذاره لعـدم        على نحو تام، بطبيعة الحال سيشجب بشكل ظاهري ما يحتفل به بشكل           

  .محاولة صنع السالم حتى
  17/3/2011، الخليج، الشارقة
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   والتغيير العربياإلسرائيلي" الردع" .61

  أنطوان شلحت
مع أن االستنتاجات المتداولة في إسرائيل بشأن مترتبات الثورات الشعبية العربية ما زالت مفتوحة علـى           

  :كن اعتبارهما األكثر وقعاًاجتهادات كثيرة، إال إن استنتاجين منها يم
أوالً، أن الشرق األوسط ُيعتبر منطقة معّرضة على الدوام للقالقل واالضطرابات وعدم االسـتقرار، وأن               

الفقر والشقاء وسلطات أقطاره المفتقـرة إلـى        "أسباب ذلك ال تعود إلى الصراع مع إسرائيل، وإنما إلى           
  ان وغيره من كبار المسؤولين اإلسرائيليين؛، كقول وزير الخارجية أفيغدور ليبرم"الكفاءة

ثانياً، أن إسرائيل ال يمكنها لضمان مستقبلها سوى أن تعّول على نفسها وقوتها، األمـر الـذي يـستلزم                   
تعزيز قوتها العسكرية وتدجيج ترسانة أسلحتها المدججة أصالً بما يجعلها مسلحة من رأسها حتى أخمص               

  .قدميها
صة محّددة من هذين االستنتاجين فهي أن إسرائيل تستمـرئ الوضع القائم فـي          وإذا شئنا أن نستنبط خال    

ذلك فإن اهتمامها   " هدي"وبـ  . المنطقة، وتعارض أي إرادة تغيير فيها بغض النظر عن جوهره وغاياته          
مثالً في  بأولى بشائر التغيير التي دقت أبواب ليبيا انحسر كثيراً في األيام القليلة الفائتة، كما انعكس ذلك                 

حجم تغطية وسائل اإلعالم المتعددة للثورة الليبية وفي شكل هذه التغطية، على نحو يشفّ في الباطن عن                 
  .قدر من التناغم مع سلطة القذافي

وكانت ردات فعل سابقة لعدد من قادة المؤسستين السياسية واألمنية في إسرائيل قد أعربت عن الخـشية                 
ربما تدخل إليه قوى عديدة، كما أنها       " نشوء فراغ سلطوي  "إلى ما سّمته    من أن تؤدي األوضاع في ليبيا       

  .بإعالن تأييده الثورة" القاعدة"من قيام تنظيم " القلق"أعربت عن 
وفي موازاة هذا كانت هناك تلميحات إسرائيلية شبه رسمية إلى أنه ال يجوز للواليات المتحـدة والـدول                  

أوالً، موقع  : ورأى أصحابها أن هناك ثالثة أسباب لذلك      . أيد خطرة األوروبية أن تجازف بسقوط ليبيا في       
  .ليبيا القريب من أوروبا؛ ثانياً، ثروتها النفطية؛ ثالثاً، احتمال وجود سالح كيميائي في حيازتها

وما بالوسع محاججته اآلن هو أن انحسار ذلك االهتمام فسح المجال أمام هيمنة سيناريوين على أطيـاف                 
  :ي ترى إسرائيل بواسطتها آخر التطورات المرتبطة بمسار الثورة في ليبياالنظرة الت

بقيـادة الواليـات    ) النـاتو (األول، بقاء سلطة القذافي واندحار الثورة؛ الثاني، قيام حلف شمال األطلسي            
قـدرة  ووفق االعتقاد اإلسرائيلي فإن الناتو يملـك        ". ضمان استقرار ليبيا  "المتحدة بالتدخل المباشر بحجة     

كما أن مثل هذا العمل يمكن أن يشير إلـى          . على تغيير الوضع في ليبيا في غضون فترة قصيرة للغاية         
وذهب البعض إلى أنه خالفـاً لنمـاذج        . كل مراكز القوى في ذلك البلد إلى أي جانب يجدر بها أن تميل            

فإنه في هـذه المـرة ال       ) مثل الصومال وأفغانستان والعراق   (عديدة من التدخالت العسكرية في الماضي       
قوة احتالل أجنبية، وذلك ألن الـشعب الليبـي يطلـب مثـل هـذه               " قوات التدخل "خوف من أن تعتبر     

  ".المساعدة"
وال ُبّد من اإلشارة إلى أن الذين يلحون على السيناريو الثاني يشددون أكثر شيء على أن هذا التـدخل،                   

 يتعلق بإعادة بناء قوة الردع األميركية في الـشرق          في حال حدوثه، سينطوي على أبعاد مهمة في كل ما         
األوسط، ذلك بأن من شأنه أن يمّرر رسائل ردع إزاء احتمال نشوء وضع في المستقبل قد تتعّرض فيـه            

وبناء على ذلك فإن األزمة في      . أنظمة أخرى مثل األردن والبحرين وربما السعودية أيضا إلى االهتزاز         
بية إلعادة تصميم السياسة األميركية بما يتّسق مع أهداف السياسة اإلسرائيلية           ليبيا تخلق برأيهم فرصة ذه    

  .اإلقليمية
ويحيل اإللحاح السالف إلى حقيقة أن أول غريزة إسرائيلية تحركت في مواجهة إرادة التغيير العربية هي                

، إذ  1967ن  غريزة الردع، برغم تأكيد البعض أن إسرائيل ال تملك قدرة ردع منذ عشية حرب حزيـرا               
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، كما أن   )1956حرب السويس   (إن تلك الحرب اندلعت رغم اإلنجاز اإلسرائيلي في الحرب التي سبقتها            
حرب االستنزاف، في أواخر ستينات القرن العشرين، اندلعت رغم اإلنجازات اإلسرائيلية العسكرية فـي              

ى ما تالها من حـروب      ، وعل 1973وبالطبع فإن هذا الحكم ينسحب على حرب أكتوبر         . حرب حزيران 
  .ومواجهات

  17/3/2011، النهار، بيروت
  سالح محطم للتوازن .62

  اليكس فيشمان
توجـد  " فكتوريـا "في قلب الدراما االستخبارية التي رأينا آخر حلقة لها أمس على دكة السفينة االلمانية               

لـى شـواطىء     بحر االيرانية  اياها التي يفترض أن تنصب في مواقع اطالقها ع            –الصواريخ شاطىء   
  .غزة

 ليس فقط في قيادة سالح البحرية بل وايضا في عدة غرف عمليـات              –الكثير من القلوب دقت امس بقوة       
عندما صعد مقاتلو الوحدة البحرية وضباط كبار جدا في سالح البحرية الى            . لهيئات استخبارية اسرائيلية  

قد نكون أضـعنا    : دس، ظهر للحظة الشك   السفينة وبدأوا يزحفون داخل الحاويات، بين اكياس القطن والع        
الى جانب رجال االستخبارات، سواء على الـشاطىء ام         . فتمويه شحنات السالح كان جد مهني     . الفرصة

التي قبض عليها فـي تـشرين الثـاني         " فرانكوف"على السفينة، وقفت التجربة التي تراكمت من سفينة         
ناك أيضا وقف رجال الوحدة البحرية امام مئات        وه. ، وهي تحمل سالحا من ايران الى حزب اهللا        2009

الحاويات المحملة باكياس البولياتلين، فتشوا في عدة حاويات ولم ينجحوا فـي العثـور علـى شـحنات                  
. وعلى الشاطىء انتظر في حينه رجل استخبارات شاب وجد الحل فحل لغز التمويه االيرانـي              . السالح

وبالفعل، هـذه المـرة    . بالفعل" فكتوريا"ة البحرية على سفينة     مع هذه المعلومات صعد أمس مقاتلو الوحد      
مروم من البحـر بـالعثور علـى        " تشيني"عندما افاد قائد سالح البحرية، اللواء ايلي        . كان االمر أسرع  

  . حملة استخبارية طويلة ومعقدة. الصواريخ كان يمكن تنفس الصعداء
، 2006ي أعقاب ضرب بارجة سـالح البحريـة فـي           التفوق، وال سيما النفسي، الذي حققه حزب اهللا ف        

تسلح محافل في قطاع غزة بهذه الصواريخ كـان         ". محور الشر "اصبح عقيدة مرتبة لما يسمى عندنا بـ        
الهدف الواضح هو التشويش بواسطتها على نشاط سالح البحرية امام شواطىء غزة            . مجرد مسألة وقت  

طوافة التنقيـب عـن     : مسؤول سالح البحرية عن حمايتها    وفي جنوب البالد وتهديد أهداف استراتيجية       
، حاويات تنقل الوقود الى محطة توليد الطاقة في زيكيم، منشأة خط الغاز في عـسقالن                "يام تتيس "الغاز  
هذه أهداف حماس والجهاد حاولتا غير مرة الوصول اليها عبر الغطاسين، السباحين والقوارب             . وغيرها

  . المتفجرة دون نجاح
وصلت هذه الصواريخ الى غزة لكان سالح البحرية ملزما بان يغير بشكل جـوهري نـشاطه فـي                  لو  

وبشكل عام، كـل    . سفن دبور مثال سيتعين عليها أن تبتعد عن الشاطىء وان تعمل بشكل مغاير            . القاطع
 سيصبح  النشاط االمني الجاري، بما في ذلك الرقابة على الداخلين والخارجين من القطاع عبر البحر كان              

لو كانت هذه الصواريخ نجحت في الدخول الى غزة لكان يستوجب علـى             : وفضال عن ذلك  . أكثر تعقيدا 
  .الجيش االسرائيلي أن يدخل الى القطاع لضربها، وذلك الن الحديث يدور عن سالح محطم للتوازن

ا وبـين ظهـور     ال يمكن الفصل بين الرحلة التي قطعتها هذه الصواريخ من ميناء الالذقية فـي سـوري               
ومن غير المستبعد ان تكون الـسفينتان       . السفينتين االيرانيتين قبل نحو شهر في البحر االبيض المتوسط        

النجاحات االستثنائية لسالح البحرية فـي سـاحات        . االيرانيتان ازلتا هذه الصواريخ في الميناء السوري      
 جانـب انجـازات االسـتخبارات       بحرية اخرى حيث تتم تهريبات السالح الى غزة وحـزب اهللا، الـى            

. العسكرية، الموساد والشاباك، استوجبت رجال الحرس الثوري االيراني البحث عن مـسارات اخـرى             
وهنا تدخل الى الصورة سياقات االخفاء والخداع التي تشارك فيها محافل سورية رسمية، تجار لبنانيون               
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ل هذا الجهد يتم كي تصل شحنة السالح سـرا          وك. يرتبطون بحزب اهللا ومحافل معينة في الحكم اللبناني       
  .التي تعود لشركة المانية" فكتوريا"الى سفينة 

  
  

 بـالبزات   –يجب خلع القبعة امام سالح البحرية وامام كل رجـال االسـتخبارات             . مع النجاح ال جدال   
  . ممن عملوا على هذه الحملة منذ زمن طويل ووفروا الكثير من الدماء–وبالمدني 

  حرنوتيديعوت ا
  16/3/2011، مركز قدس نت ترجمة

  
  :كاريكاتير .63

  

  
  17/3/2011الشرق، الدوحة،                                                              
    


