
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  

    
  
  

  
  

    
  

  
  
  
  

  تسليم منطقتي عناتا وشعفاط إدارياً للسلطةلأمني فلسطيني إسرائيلي   اتفاق:قدس نت
  مخطط فتحاوي الستغالل فعاليات إنهاء االنقسام إلعادة الفوضى لغزة :مصدر أمني لقدس برس

  على سكان المنطقة أكبر بكثير من أي مكان في العالم" ديمونا"خطر مفاعل : دوف حنين
 تصورات الجمهور األوروبي عن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي":الجزيرة"لـدراسة استطالعية 
   تدير الحرب في ليبيا ضد الثوار"سرائيلإ": خاص دنيا نيوز

وقف مطالبة:مركز حقوقي
آالف المقدسيين بدفع الضرائب 

  تمهيداً لفصلهم عن القدس
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            ٢ ص                                     ٢٠٨٨:         العدد       ١٨/٣/٢٠١١ الجمعة :التاريخ

    :السلطة
 ٥   عباس بانتظار موافقة حماس على مبادرته للتوجه لغزة: القدس العربي.٢
 ٦  فياض يدعو حركة حماس إلى التقاط الفرصة الثمينة التي تتيحها المبادرة.٣
 ٧  دويك يدعو إلى عدم وضع شروط مسبقة تمنع الوصول إلى توافق وطني.٤
 ٧   تسليم منطقتي عناتا وشعفاط إدارياً للسلطةلأمني فلسطيني إسرائيلي   اتفاق:قدس نت.٥
 ٨  في انتخابات الرئاسةمن الفلسطينيين سيشاركون  بالمئة ٧٥ :استطالع.٦
 ٨   فصائل المقاومة لخطف جنود اسرائيليين وزير فلسطيني يدعو.٧
 ٨    لهنية وعباس٤٨رسالة دعم للمصالحة من فلسطينيي.٨
 ٨  م ما لم يتم مراجعة المسار السياسيمبادرة عباس لن تفضي إلى إنهاء االنقسا: محللون.٩

    
    :المقاومة

١٠  اجتماع ضم قيادات من فتح وحماس لبحث آليات انهار االنقسام وانجاز المصالحة: الضفة.١٠
١٠  حماس جاهزة لحل جميع القضايا الخالفية على طاولة الحوار: البردويل.١١
١٠  مخطط فتحاوي الستغالل فعاليات إنهاء االنقسام إلعادة الفوضى لغزة :مصدر أمني لقدس برس.١٢
١٢  شعث ينوي زيارة غزة قريباً تمهيداً لتشكيل حكومة توافق وطني": الحياة".١٣
١٣  ص فرصة مبادرة عباس وعدم اختالق األعذارفتح تدعو حماس القتنا.١٤
١٣   يلتقي السفير اإليراني في بيروتوفد من حماس .١٥
١٣   في تحميل القيادة الفلسطينية مسؤولية عملية اتيمارتفشل" إسرائيل: "جمال نزال.١٦
١٣   تعلن وفاة أحد عناصرها في غزة غرقاً"القسام".١٧
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٤  نتنياهو ينتقد جهود المصالحة بين فتح وحماس.١٨
١٤  يعارض إقامة محطة نووية لتوليد الكهرباءنتنياهو .١٩
١٤    نشأ في العالم العربي سئم الذل والطغياندي جدجيل: يزبير.٢٠
١٥  الشخصيةبيعاني من انفصام و "إسرائيل"أخطر شخص في  باراك:  ميريتس حزبزعيم.٢١
١٦  خط سكة حديد بديالً من قناة السويس: "إسرائيل".٢٢
١٦  اللجنة الرباعية بدأت تفقد األمل في استئناف المفاوضات: هآرتس.٢٣
١٧   بالغاز المصري وبكميات متزايدةاؤكّد استئناف تزويدهت "إسرائيل".٢٤
١٧  غاز بال"اسرائيل" استئناف إمداد ناقشزيارة سرية لغلعاد إلى القاهرة : القدس العربي.٢٥
١٧ اإلفراج عن عبود الزمر يصيب تل أبيب باإلحباط: دراسة سياسية.٢٦
١٩  البرغوثيمروان فاصيل العالقة السرية بين عاموس عوز وت :يديعوت.٢٧
١٩   السالح" تهريب"ت إضافية على طهران بتهمة تتوجه إلى مجلس األمن لفرض عقوبا" إسرائيل".٢٨
٢٠ "كارثة ال مثيل لها"تجنبا لحدوث " ديمونا"خبير نووي إسرائيلي يدعو إلغالق مفاعل .٢٩
٢٠ لمعلى سكان المنطقة أكبر بكثير من أي مكان في العا" ديمونا"خطر مفاعل : دوف حنين.٣٠
    

    :األرض، الشعب
٢٠  تمهيداً لهدمها  بالطرد من منازلها القدسعائالت بدوية قربست خطر االحتالل ي.٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ٢٠٨٨:         العدد       ١٨/٣/٢٠١١ الجمعة :التاريخ

٢١  مؤسسة المقدسي تحذّر من مخطط إسرائيلي للسيطرة على مدارس القدس والتدخّل بمناهجها.٣٢
٢١   لتحويله لحديقة توراتيةباب الرحمة اقتطاع جزء من مقبرة "إسرائيل"ر اقر يدين المفتي محمد حسين.٣٣
٢١  االحتالل يمنع الشيخ عكرمة صبري من السفر لمدة ستة أشهر.٣٤
٢١  القيامةكنيسة األقصى والمسجد األرض للصالة في دعوات لمسيرة مليونية في يوم .٣٥
٢٢  "عيد المساخر"بمناسبة   طوقاً شامالًيهافرض عل الغربية ويجيش االحتالل يغلق الضفة.٣٦
٢٢  المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين.٣٧
٢٢  استشهاد والدة أسير بسبب إجراءات التفتيش.٣٨
٢٢  القيادات اإلسرائيلية تتسابق فى تصريحاتها إلعدام األسرى والنيل منهم: األسرى للدراسات.٣٩
٢٣   االحتالل يكثف اعتداءاته بحق األطفال:وزارة اإلعالم.٤٠
٢٣  طائرات إسرائيلية تلقي بيانات تحذر سكان غزة من مساعدة المقاومة واالقتراب من الحدود.٤١
٢٣  بالقوة تظاهراتالغزة تفرق في شرطة وال ...إضراب مفتوح عن الطعام حتى إنهاء االنقسام: "الحياة".٤٢
٢٤  الحراك الشعبي يعلن سلسلة فعاليات جديدة بغزة.٤٣
٢٤  غزةاألنفاق بديل لتوفير الغاز لقطاع .٤٤
٢٥  األونروا تؤكد االلتزام بالمناهج الدراسية للدول المضيفة.٤٥
٢٥   في مخيمات لبنان اتفاق يقيد إقامة الفلسطينيين"دةمسو"عرض .٤٦
   

   :ثقافة
 ٢٦  سنة من القهر والدماء٢٠قفزة زمنية فلسطينية في : "أطفال الجدار... أطفال الحجارة"فيلم .٤٧
   

   : األردن
٢٧  ت نيابية مبكرةالعاهل االردني يتحدث عن انتخابا.٤٨
٢٧   على تعديالت دستوريةتبنى برنامج إصالح قائماًي باألردن" اإلخوان المسلمين"شورى .٤٩
٢٨    "سرائيلإ"ـننتظر من مصر تزويدنا بحيثيات اعتقال اردني بتهمة التجسس ل: األردن.٥٠
   

   : لبنان
٢٨  على شكل صخرة قرب الحدود الفلسطينية اللبنانيةاكتشاف منظومة تجسس إسرائيلية.٥١
   

   :عربي، إسالمي
٢٨   جامعة الدول العربية ترحب بمبادرة عباس إلنهاء االنقسام.٥٢
٢٩   وترحب بمبادرة عباس لزيارة غزة وتفرج عن معتقلينمرور عبر رفحالمصر تسهل .٥٣
٢٩   "إسرائيل"ـويؤكدان احترامهما ل" بدو وهمج الصحراءب" مسؤوالن ايرانيان يصفان العرب:العربية نت.٥٤
   

   :دولي
٣٠  "إسرائيل"رض وثائق أخّر ع النفوذ اليهودي:  ويكيليكس موقعمؤسس .٥٥
٣٠   رئيس وزراء أوكرانيا يتجنب أسئلة عن خطف اسرائيليين مسؤوالً فلسطينياً.٥٦
٣٠   تصورات الجمهور األوروبي عن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي":الجزيرة"لـدراسة استطالعية .٥٧
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   :تقارير
٣١   تدير الحرب في ليبيا ضد الثوار"سرائيلإ: "خاص دنيا نيوز.٥٨
٣٤  تحسم القدس وتستعد لألقصى"إسرائيل.. "مستغلة االنشغال بالثورات العربية.٥٩
    

    :حوارات ومقاالت
٣٥  شاكر الجوهري... آفاق مغلقة تنتظر مناورة عباس.٦٠
٣٦  عريب الرنتاوي... عن دعوة هنية واستجابة عباس.٦١
٣٨  فايز رشيد... مشروع تضليلي جديد لنتنياهو.٦٢
٣٩  يلباتريك س... على أوروبا استعادة المبادرة الديبلوماسية في المنطقة.٦٣
٤١  مروان المعشر وخافيير سوالنا... السالم اآلن من أجل فلسطين.٦٤
    

 ٤٣  :كاريكاتير
***  

  
  وقف مطالبة آالف المقدسيين بدفع الضرائب تمهيداً لفصلهم عن القدس: مركز حقوقي .١

ي مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتـصادية اليـوم أن          قال تقرير أصدرته وحدة البحث والتوثيق ف      
سلطات االحتالل بدأت مؤخرا بتطبيق سياسة جديدة فيما يتعلق بالمواطنين المقدسيين سكان األحياء التي              

  . عزلها جدار الفصل والتوسع العنصري في محيط القدس المحتلة
ؤخرا شكاوى من مواطنين يقطنون في هذه األحياء        وأشار التقرير إلى تلقي الدائرة القانونية في المركز م        

أفاد أصحابها بأن بلدية االحتالل ولدى توجههم إليها للحصول على قوائم رسوم ضريبة المسقفات أو مـا                 
، تم إبالغهم بأن البلدية لم تعد تطـالبهم بـدفع تلـك الـضريبة،               ٢٠١١للعام الجديد   " األرنونا"تعرف ب 

  .  طلبهموبالتالي رفض مسئولو البلدية
" عناتا الجديـدة  "ونقلت وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس عن سكان ضاحية السالم أو ما تعرف ب              

قوله أن عائلته تقيم في الضاحية منذ أكثر من ثالثين عاما، وكانت على مـدى تلـك الـسنوات تـدفع                     
 اآلن بدفع تلك الرسـوم دون       ، لكن ما حدث قبل أيام هو أن البلدية أبلغته بأنه غير مطالب من             " األرنونا"

هي واحدة من قائمة طويلة     " األرنونا"أن توضح أسباب هذا التحول في سياستها، مشيرا إلى أن مستندات            
من الوثائق تطالبه الداخلية اإلسرائيلية بإحضارها حتى تصدر له بعض المعامالت والوثائق الشخـصية،              

  . ه حق اإلقامة في القدسمعربا عن خشيته من أن يؤدي ذلك إلى فقدان عائلت
وحذر مركز القدس من أن تكون هذه الخطوة مقدمة إلجراءات سياسية كان كشف عنها مسئول رفيع في                 
بلدية االحتالل يدعى يائير سيغف قبل أكثر من عام وأعلن فيها عن نية بلديته التخلص من عشرات آالف                  

للبلدية أية حاجة الستمرار صالحياتها هناك، ما       المقدسيين سكان األحياء التي عزلها الجدار حيث لم تعد          
  . يعني توقفها بصورة نهائية عن تقديم الخدمات العامة لسكان تلك األحياء

 ٧ويعتبر سيغف المسئول عن ملف القدس الشرقية في بلدية نير بركات اإلسرائيلية، وكـان أدلـى فـي       
زل جاء ألغراض ديموغرافية للتخلص من       بتصريحات قال فيها بأن بناء الجدار العا       ٢٠١٠كانون ثاني   
 مقدسي ممن يعيشون خارج الجدار، وفي أحياء تشرف عليها البلدية باعتبارهـا جـزءا مـن                 ٥٥،٠٠٠

  . حدودها المصطنعة
بيد أن معطيات مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية تتحدث عن ضعف هذا العدد ليصل إلـى                

لت فعليا بسبب جدار الضم والتوسع، وتتركز كثافتهم الكبرى في           ألف مقدسي يقطنون في أحياء عز      ١٢٥
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بلدتي الرام وضاحية البريد، وتجمع مخيم شعفاط وضاحية السالم، إضافة إلى مجموعـات كبيـرة مـن                 
  . هؤالء تقطن في بلدتي أبو ديس والعيزرية، وبيرنباال

ذ انتفاضة األقـصى الثانيـة تحظـى        ووفقا لمركز القدس، فإن عددا من هذه األحياء المقدسية لم تعد من           
 كما هو الحـال     - على ضآلة هذه الخدمات    -بالخدمات العامة التي كانت توفرها البلدية اإلسرائيلية للقدس       

 ، حيث أوقفت البلدية صرف موازناتها التي كانت         -شمال القدس –في أحياء مثل كفر عقب وسمير أميس        
محلية شكلتها البلدية مطلع االنتفاضة، تفرع عنها فـتح         مخصصة لهذه األحياء، والتي كانت تدفع للجان        

مراكز صحية في تلك األحياء، وكذلك افتتاح مكاتب للتأمين الوطني، والداخلية، والبلدية كتلك الموجـودة       
على معبر قلنديا، وكان الهدف منها ضمان عدم انتقال المزيد من سكان تلك األحياء إلى داخـل حـدود                   

لى مدى السنوات العشر الماضية عودة عكسية لمئات األسر المقدسية التـي باتـت              البلدية التي شهدت ع   
  . مهددة في حق إقامتها

وفي هذا السياق حذر زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية مـن تـداعيات                
اء، منوها إلـى أن لهـذه       اإلجراءات األخيرة للبلدية والمتعلقة بالتخلص من واجبها اتجاه سكان تلك األحي          

الخطوة انعكاسات خطيرة على حقوق إقامة عشرات اآلالف من سكان تلك األحياء، بما في ذلك حقوقهم                
  .االجتماعية واالقتصادية

وأشار في هذا الشأن إلى الزيادة الكبيرة التي سجلت خالل السنوات الثالث الماضية في أعداد المقدسيين                
 ١٤،٤٦٦ وحتى اآلن إلى     ١٩٦٧تهم إقامتهم، ليصل أعداد هؤالء منذ العام        الذين سحبت منهم حقوق إقام    

، فقد الغت السلطات االسرائيلية بطاقة      ٢٠٠٨ ، وفي العام     ٢٠١٠ بطاقة هوية في العام      ١٩١بطاقة، منها   
  . بطاقة هوية٧٢١ فقد صادرت السلطات اإلسرائيلية ٢٠٠٩اما في العام .  فلسطينيا٤٦٧٢

 ١٧/٣/٢٠١١،  االجتماعية واالقتصاديةمركز القدس للحقوق
  
  عباس بانتظار موافقة حماس على مبادرته للتوجه لغزة: القدس العربي .٢

اكدت مصادر فلسطينية متعددة الخميس بان الرئيس الفلسطيني محمود عباس  : وليد عوض-رام اهللا 
قلين والمهنيين تكون بانتظار موافقة حماس على مبادرته للتوجه لقطاع غزة لتشكيل حكومة من المست

  . اشهر بهدف انهاء االنقسام الداخلي٦مهمتها االعداد الجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في غضون 
واكد رئيس وفد فتح للحوار الوطني عزام االحمد الخميس بأن حماس لم ترد على مبادرة عباس القاضية 

بات بهدف انهاء االنقسام، وقال لالذاعة بالتوجه لغزة لتشكيل حكومة من المهنيين والتحضير لالنتخا
  .'حماس لم تبلغنا بشيء لغاية اآلن'الفلسطينية الرسمية 

وعبر االحمد عن مخاوفه من شروع حماس في االلتفاف على مبادرة عباس النهاء االنقسام بالسعي 
  . لغزة فوراللمبادرة حتى يتمكن عباس من التوجه' المطلوب ان تقول حماس نعم'للحوار مجددا، وقال 

وجاءت اقوال االحمد ردا على ما قاله الدكتور يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء المقال 
ووصف رزقة مبادرة  .بغزة اسماعيل هنية بان مبادرة عباس اعالمية وتحتاج للحوار من اجل تنفيذها

من المهنيين لالشراف على عباس بالتوجه لغزة التي اعلن عنها االربعاء والقاضية بتشكيل حكومة 
 اشهر بانها خطوة اعالمية تحتاج الى حوار من ٦انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني في غضون 

واوضح رزقة لالذاعة  .اجل تحويلها الى خطوة عملية من خالل االعداد الالزم لها على حد قوله
ن اجل تحويلها من موقف اعالمي الفلسطينية الرسمية الخميس بان مبادرة عباس تحتاج الى نقاش م

  .كشف عنه عبر االعالم الى موقف سياسي متفق عليه بين جميع الفلسطينيين
وقالت مصادر في الرئاسة الفلسطينية الخميس إن عباس ينتظر موافقة حركة حماس الصريحة على 

  .مبادرته بشأن التوجه إلى قطاع غزة



  

  

 
 

  

            ٦ ص                                     ٢٠٨٨:         العدد       ١٨/٣/٢٠١١ الجمعة :التاريخ

وافقة حركة حماس الصريحة على بنود مبادرته وذكرت المصادر ان تحرك عباس إلى غزة ينتظر م
الخاصة بتشكيل حكومة وحدة وطنية من شخصيات محايدة تتولى التحضير إلجراء انتخابات عامة خالل 

وأشارت المصادر لما أعلنه عباس بأنه ال يريد الذهاب إلى قطاع غزة الستئناف الحوار  . أشهر٦
وأكدت  .'حماس'معتبرةً أن الكرة اآلن في ملعب حركة الوطني وإنما اإلعالن عن إنهاء االنقسام، 

  .المصادر بهذا الخصوص أن عباس لم يتلق حتى اآلن موافقة رسمية من حركة حماس على المبادرة
ومن جهته كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت الخميس عن وجود محاوالت من 

طلقها عباس بخصوص انهاء االنقسام وتوقيع اتفاق المصالحة، قبل قيادة حماس لتحويل المبادرة التي ا
  .الى مجرد لقاءات لبدء الحوار وليس من اجل انهاء االنقسام واتمام المصالحة

واكد رأفت لالذاعة الفلسطينية الرسمية الخميس ان القيادة الفلسطينية لم تتلق ردا رسميا لغاية االن من 
من الواضح ان قيادة حماس تريد ان تجعل من هذه المبادرة 'ضاف قبل قيادة حماس على المبادرة، وا

التي تعكس العمق الوطني وصدق النوايا للرئيس عباس الى مجرد لقاءات حوارية جديدة مع ان الحوار 
، مشيرا الى ان تصريحات قادة حماس ومن بينهم طاهر النونو المتحدث باسم اسماعيل هنية 'قد انتهى

ستقبال الرئيس عباس ولقائه سواء في غزة او اي مكان خارج االراضي الفلسطينية عن استعداد حماس ال
تحمل في طياتها رسالة مبطنة نحو رغبة حماس في الدخول في حوارات وليس انهاء االنقسام وانجاز 

  .المصالحة الوطنية
فلسطينية الحصول على ومن جهته اكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة انتظار القيادة ال

  .رد ايجابي من حماس حول مبادرة عباس لزيارة قطاع غزة
ان المبادرة تهدف الى االتفاق على تشكيل حكومة من شخصيات وطنية محايدة ' :وقال ابو ردينة الخميس

ع تعد للذهاب الى االنتخابات في المناطق الفلسطينية خالل ستة شهور وعلى اساس هذه القاعدة يمكننا نز
ولفت الى ان استجابة حماس للمبادرة تساعد في تقوية الموقف الفلسطيني في  .فتيل االنقسام والتوتر

أننا حتى 'وذكر ابو ردينة  .مواجهة االحتالل االسرائيلي ما يساهم في الحصول على تأييد عربي وعالمي
ان هذه اللحظة '، معتبرا 'هذه اللحظة بانتظار الحصول على ردود ايجابية من حركة حماس على المبادرة

  .'هي لحظة اختبار وامتحان لنوايا حماس
  ١٨/٣/٢٠١١القدس العربي، لندن، 

  
  فياض يدعو حركة حماس إلى التقاط الفرصة الثمينة التي تتيحها المبادرة .٣

 دعا رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض، حركة حماس إلى التقاط الفرصة الثمينة التي تتيحهـا                :رام اهللا 
  .ادرة الرئيس محمود عباس إلنهاء االنقسام، وضرورة االستجابة الفورية لهامب

واعتبر أن تشكيل حكومة وحدة وطنية سيمكن من البدء فورا في إنهاء االنقسام وإعادة الوحدة للـوطن،                 
أدعو حركة حماس للبدء بإجراءات إنهاء االنقسام، وتوحيد الوطن، وبما يمهد لتحقيق المـصالحة              ': وقال

  .'الشاملة
وأكد رئيس الوزراء أن تشكيل حكومة وحدة وطنية يعد إجراءا عمليا ومحـددا، وال داعـي للتـردد أو                   

 في افتتاح أعمال المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية،         عباسالتحفظ على المبادرة التي أطلقها      
وأشار إلى أن البناء علـى      . لشاملةوأن االلتفاف حولها سيمكننا من البدء بخطوات جدية نحو المصالحة ا          

هذه الخطوة الهامة سيمكن أيضا من التعامل مع أية أفكار أو اقتراحات أو مالحظـات بـصورة أكثـر                   
إيجابية األمر الذي سيضعنا أمام مسار يؤدي حتما إلى المصالحة الوطنية الشاملة وإن كان خطوة خطوة،                

  وتتيح إعادة الوحدة للوطن مباشـرة، وال مجـال إلضـاعة    إن مبادرة الرئيس ممكنة التنفيذ فورا       ': وقال
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المزيد من الوقت ألي تحفظات أو مالحظات وال يجب التعامل مع هذه المبادرة الهامة من خالل اإلجابة                 
  .  '، وأدعو إلى االلتفاف التام حولها'بنعم ولكن'

  ١٨/٣/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
  إلى عدم وضع شروط مسبقة تمنع الوصول إلى توافق وطنيدويك يدعو  .٤

إلى عـدم   ) ٣-١٧(دعا رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك اليوم الخميس           : الخليل
  .وضع شروط مسبقة تمنع من الوصول إلى توافق، وإنهاء اإلنقسام الحاصل بين شطري الوطن

الستجابة رئيس السلطة المنتهية واليته " لسطيني لإلعالمالمركز الف" ورحب دويك في تصريح خاص بـ
عباس، منتهي الوالية للمبادرة التي قدمها رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية بدعوته إلى غزة، 

ودعا دويك قادة ".بالنزول عن البرج والذهاب للقاء إخوانه في قطاع غزة"ودعوات المجلس التشريعي له 
وشدد دويك على التمسك  . للتوافق على الحفاظ على ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقهالفصائل الفلسطينية

بالتوافق على أساس المحافظة عليها وعدم " حماس"و" فتح"بالثوابت الفلسطينية، داعيا قادة حركتي 
  .التفريط بها

  ١٧/٣/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
  يم منطقتي عناتا وشعفاط إدارياً للسلطةتسللأمني فلسطيني إسرائيلي   اتفاق:قدس نت .٥

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، مساء الخميس، عن إتفاق أمني فلسطيني إسرائيلي : القدس المحتلة
برعاية اإلدارة األميركية وجرى التباحث بشأنه مؤخرا في مدينة القدس على تسليم أحياء تقع خارج 

ينية دون فرض سيطرتها األمنية عليها خالل شهر نيسان محيط المدينة المقدسة إدارياً للسلطة الفلسط
  ". القادم

هناك اتفاق جرى مؤخرا بين الطرفين " وكالة قدس نت لألنباء" وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ
إدارياً للسيادة ) مخيم شعفاط، عناتا، وضاحية السالم( الفلسطيني واإلسرائيلي على تسليم مناطق 

أن هذا اإلتفاق المنقوص ستحاول إسرائيل من خالله " سيطرة األمنية عليها، مؤكدة الفلسطينية دون ال
  ". سلخ مناطق مقدسية كاملة، وحرمان آالف المقدسيين من حقوقهم المدنية واإلجتماعية

أن يجري خالل نيسان القادم تسليم مناطق تقع خارج الجدار الفاصل الذي " ورجحت المصادر ذاتها
اء عن مناطق القدس، للسلطة الفلسطينية، شريطة أن تكون السيطرة إدارية وليست أمنية يعزل هذه األحي

  ". التي يقطنها إسرائيليين" التلة الفرنسية" على منطقة مخيم شعفاط الذي يقع على تماس مع منطقة 
 وفي السياق ذاته، عملت وزارة الشؤون اإلجتماعية خالل الفترة الماضية، على تعبئة إستمارات

لمساعدات مواطنين مقدسييين يحملون الهوية الزرقاء في مسعى فلسطيني لتحمل مسؤولياتها تجاه السكان 
الذين يعيشون ظروفاً إقتصادية صعبة، تسببت بها سياسة إسرائيل بمنع اآلف من الفلسطينيين الوصول 

  ".الى أماكن عملهم، وعدم منح العديد منهم تصاريح دخول الى إسرائيل
لطات االحتالل االسرائيلي منذ فترة قريبة بوضع كتل إسمنتية بالقرب من الحاجز العسكري وتقوم س

مما يؤدي لعزلها , ألف نسمة٥٥المقام على مدخل مخيم شعفاط، لتحكم اغالق المنطقة كاملة بسكانها الـ 
مية واالجتماعية عن مدينة القدس التي تعتبر الشريان الرئيسي لهذه المنطاق من النواحي الصحية والتعلي

  .واالقتصادية
  ١٧/٣/٢٠١١وكالة قدس نت، 
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  من الفلسطينيين سيشاركون في انتخابات الرئاسة بالمئة ٧٥ :استطالع .٦
أظهرت نتائج استطالع للرأي العام الفلسطيني نفذه معهد العـالم          ": كونا" ماهر إبراهيم و   -غزة، رام اهللا    

 المئة من الفلسطينيين يؤيدون انعقاد االنتخابـات المحليـة           في ٨٢، أن   »أوراد«العربي للبحوث والتنمية    
 فـي المئـة مـن عمـوم         ٧٥البلدية في موعدها المعلن في يوليو المقبل من العام الجاري، كما أعلـن              
  .الفلسطينيين عن نيتهم في المشاركة في هذه االنتخابات واالنتخابات الرئاسية

  ١٨/٣/٢٠١١البيان، دبي، 
  

  إسرائيليينفصائل المقاومة لخطف جنود  وزير فلسطيني يدعو .٧
، فصائل المقاومة الفلسطينية إلـى خطـف        "حماس"دعا وزير في الحكومة الفلسطينية التي تديرها حركة         

  .مزيد من الجنود اإلسرائيليين لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي
الفصائل الفلسطينية اسـتخدام كـل      "لسبح، إن على    وقال وزير شئون األسرى والمحررين عطا اهللا أبو ا        

السبل المتاحة من أجل اإلفراج عن األسرى واألسيرات في سجون االحتالل اإلسرائيلي بما فيها خطـف                
  ".الجنود الستخدامهم في علميات التبادل، لضمان تحرير أسرانا

لية للصليب األحمر مع األسير عباس      وأكد أبو السبح، خالل وقفة تضامنية اليوم الخميس، أمام اللجنة الدو          
االحتالل ال يحترم القانون الدولي وال يقـيم        "السيد، الذي يخوض اضراباً عن الطعام منذ ثمانية أيام، أن           

وزناً لكل المعاهدات التي نصت صراحة على معاملة األسرى بشكل إنساني، وعـدم تعـريض حيـاتهم         
  ". االنفرادي واإلهمال الطبي، والقمع المتعمدللخطر، من خالل الممارسات اإلجرامية كالعزل

وشدد أبو السبح على أن قضية األسرى من أولويات الحكومة في غزة، وأنها تتابعهـا بـشكل مـستمر                   
  .وتوليها اهتمام كبير

  ١٧/٣/٢٠١١، ٤٨موقع فلسطينيو 
  
   لهنية وعباس٤٨رسالة دعم للمصالحة من فلسطينيي .٨

 محمد زيدان الخميس عن ارتياح لجنتـه        ٤٨عة العليا لشؤون فلسطنيي   أعرب رئيس لجنة المتاب   : الناصرة
الممثلة للشعب الفلسطيني بالداخل للخطوات والتطورات االيجابية والهامة بما يتعلق بملـف المـصالحة              

  .الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس
لحكومة الفلسطينية في وأكد زيدان في رسالة أبرقها إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس ا

 تنظر ببالغ ١٩٤٨غزة إسماعيل هنية مساء الخميس على أن الجماهير العربية في األراضي المحتلة عام 
  .األهمية إلى التطورات االيجابية على صعيد االلتحام الوطني

ي  يدعمون كل الخطوات الرامية إلنهاء االنقسام الفلسطين٤٨فلسطينيي"وجاء في رسالة زيدان أن 
وتحضير األرضية للقاء يجمع بين األخوين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الحكومة في غزة 

  .إسماعيل هنية
هذه الخطوات المباركة إن شاء اهللا، هي التي ستضع حدا لالنقسام الذي أدى إلى تفكيك صفوف "وأضاف

إسقاطاتها، وستصلح العطب الشعب الواحد وأضر بالمشروع الوطني الفلسطيني، وستضع حدا للفتنة و
  ".الذي حدث بين األشقاء

  ١٧/٣/٢٠١١، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية  
  

  مبادرة عباس لن تفضي إلى إنهاء االنقسام ما لم يتم مراجعة المسار السياسي: محللون .٩
زيـارة  لم يبد محللون سياسيون تفاؤال تجاه مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ل           :  حامد جاد  -غزة  

الـى  " حركتا فتح وحمـاس   "غزة وإمكانية أن تفضي الى إنهاء االنقسام من دون ان يبادر طرفا الخالف              
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حوار وطني شامل يستند إلى اقرارهما بان منظمة التحرير الفلسطينية تشكل المرجعية العليا لحل كافـة                
  .القضايا الخالفية

ين، أن عدم طرح الرئيس عباس للدخول في اعتبر المحلل السياسي خليل شاه" الغد"وفي حديث الى 
تعد محاولة إلغالق باب الحوار، والقفز " تكنوقراط"حوار وطني شامل، ودعوته لتشكيل حكومة مستقلين 

عن المسار السياسي الذي أدى باألصل إلى االنقسام األمر الذي يتطلب عمليا استمرار الحراك الشعبي 
  .المطالب بانهاء االنقسام 

ن أنه ليس هناك ثمة فرق يذكر بين مبادرة عباس ومبادرة رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية ورأى شاهي
في الضفة الغربية سالم فياض الذي دعا الى تشكيل حكومة وحدة وطنية فيما دعا عباس إلى حكومة 

  .مستقلين من دون أن يبدي استعداده للتفاوض
بية يمكن البناء عليها إال أنها أيضا مبادرة وبالرغم من أن شاهين وصف مبادرة عباس بخطوة إيجا

مجتزأة بحاجة للتطوير كي ال تكون مجرد محاولة لرمي الكرة في ملعب حركة حماس وذلك من خالل 
  .العمل على مراجعة المسار السياسي الذي شكل الخالف حوله اداة االنقسام المباشرة بين الطرفين

ة من التكنوقراط والتوجه إلى انتخابات، ألن هذا باعتقاد المطلوب ليس فقط تشكيل حكوم"وقال شاهين 
البعض سيخرج طرفا ما من الباب الذي دخل منه، فهذا الفهم للعملية االنتخابية من شأنه أن يعمق 

  ".االنقسام، وليس أن ينهيه
مسار إن التقاط مبادرة عباس يتطلب دفعا من كافة القوى ومن الحراك الشعبي من أجل تصحيح ال"وتابع 

  .نحو الحوار، أي البدء بالحوار، وليس قطعه والقفز عنه نحو تشكيل حكومة
ويرى شاهين أن حماس، رحبت بالزيارة ولم ترحب بالمبادرة، وهي مستعدة الستقبال عباس على أن 
يكون ذلك توطئة لحوار وطني فلسطيني لمعالجة كافة القضايا قبل التوجه ألي انتخابات حيث ستتمسك 

وقفها، غير أن الحراك الشعبي يمكن أن يدفع األطراف لتقديم مزيد من التنازالت، نحو حماس بم
  ".المصالحة

ولم يستبعد شاهين زيارة عباس الى غزة خالل الفترة القريبة القادمة ولكن من دون ان يتوقع ان تنجح 
حوار وطني شامل هذه الزيارة في حسم الخالفات أو استعادة الوحدة الوطنية ما لم يت الدخول في 

  ".ومعمق، يبحث كافة القضايا السياسية والملفات العالقة
أما الكاتب والمحلل السياسي طالل عوكل، فاعتبر األجواء غير ناضجة تماما إلنهاء االنقسام، ما لم يطرأ 

  .جديد على مواقف الطرفين للذهاب إلى حوار مصالحة
لماذا نفكر " باالعتبار التغيرات اإلقليمية متسائال وألمح عوكل باستهجان الى أن طرفي الخالف اخذا

بالتغيرات اإلقليمية عندما يخرج الناس للشارع، لماذا لم نفكر بالتغيرات اإلقليمية قبل عشرة أيام مثال، 
  ".التغيرات جارية مثال منذ أشهر، وهي تلزم األطراف الفلسطينية بإنهاء االنقسام واستعادة الوحدة

مشاكل القائمة تحتاج إلى حوار، لكن الرئيس عباس أراد أن يرد على دعوة هنية وأكد عوكل أن ال
  .بطريقة تعطي مصداقية وتعكس استعداده جاهز للذهاب إلى خطوات عملية، وهذا ما ينتظره الناس

ويرى عوكل أن الوضع الفلسطيني من حيث المبدأ، وبعد كل ما جرى، يحتاج إلى حكومة إنقاذ وطني، 
لحكومة حتى تنجح ال بد أن تكون بدعم ورضا األطراف المنقسمة فادا وافقت األطراف على هذه ا"لكن 

تشكيل هذه الحكومة فهي ملزمة أن تسهل عملها، وهذه الحكومة ستكون مهمتها إدارة عملية إعادة توحيد 
دون انتظار المؤسسات والتحضير النتخابات، وبالتالي نكون بدأنا برحلة إنهاء االنقسام بشكل عملي من 

  .الدور المصري أو أدوار أخرى
  ١٨/٣/٢٠١١الغد، عمان، 
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   من فتح وحماس لبحث آليات انهار االنقسام وانجاز المصالحةقياداتاجتماع ضم : الضفة .١٠
 قيادات من حركتي فتح وحماس في مقر محافظة نابلس إضافة لممثلين أمساجتمع ألول مرة : وكاالت

ة والشخصيات المستقلة لبحث آليات إنهاء االنقسام وانجاز المصالحة عن عدد من الفصائل الفلسطيني
وشارك عن حركة حماس النائبان في . وتوجه الرئيس عباس الى غزة التمام المصالحة وانهاء االنقسام

المجلس التشريعي الشيخ حامد البيتاوي وياسر منصور ، في حين مثلت النائب نجاة أبو بكر ومحمود 
. وحسب اللواء جبرين البكري محافظ نابلس فإن اللقاء سادته أجواء ايجابية وسط. اشتية حركة فتح

  .وقالت المحافظ البكري ان االجتماع استغرق ما يقارب ساعتين
وفي ظل الحديث عن المصالحة وانهاء االنقسام واصلت أجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة الغربية 

 المحسوبين على حركة حماس في محافظتي نابلس والخليل ، حمالت االعتقال حيث اعتقلت أربعة من
  . من األسرى المحررين للتحقيق في مقراتها األمنية٢٣واستدعت 

  ١٨/٣/٢٠١١الدستور، عمان، 
  
   جميع القضايا الخالفية على طاولة الحوارلحلحماس جاهزة : البردويل .١١

عالن الرئيس الفلسطيني محمود عباس  رحَّب القيادي في حركة حماس الدكتور صالح البردويل بإ:غزة
، مؤكدا أن حكومة هنية "من أجل إنهاء االنقسام وإنجاز الوحدة الوطنية"عن زيارته إلى قطاع غزة 

وأوضح في تصريحات صحفية أن زيارة محمود عباس إلى قطاع  . سترتب من أجل تأمين هذه الزيارة
 لرئيس الحكومة إسماعيل هنية أن أطلق مبادرة لقد سبق: "وقال . غزة تمثل خطوة في الطريق الصحيح

ونحن .. نحن نرحب بهذا اإلعالن.. محمود عباس" الرئيس"للقاء من أجل إنهاء االنقسام، ثم جاء إعالن 
جاهزون الستقباله في غزة من أجل إنهاء االنقسام، كما أننا جاهزون لحل كل القضايا الخالفية على 

  ". حكومة ترتيب األمور لتأمين هذه الزيارةطاولة الحوار، وقد طلبنا من ال
  ١٧/٣/٢٠١١وكالة سما اإلخبارية، 

  
  مخطط فتحاوي الستغالل فعاليات إنهاء االنقسام إلعادة الفوضى لغزة :مصدر أمني لقدس برس .١٢

كشفت مصدر أمني فلسطيني مطلع النقاب عن أن الحراك الشبابي إلنهاء االنقسام في غزة، كان : غزة
إلعادة الفوضى والفلتان األمني إلى قطاع غزة، وذلك بمساعدة قوى اليسار " خطط فتحاويم"عبارة عن 

  .لهذا المخطط" فتح"لتنفيذ نشطاء " التي شكلت الغطاء"
وكيف تم التعامل معه " المخطط الفتحاوي"طبيعة هذا " قدس برس"وأوضح المصدر في تصريح لوكالة 

  ".أقل الخسائر الممكنة" بـ سياسياً وأمنياً من قبل الحكومة في غزة،
افتعال مشاكل وقالقل في قطاع غزة، " فتح"كانت أجهزة األمن في غزة على علم حول نية حركة : "وقال

ال سيما في ظل حالة الحرية والتحركات المسموحة لهم، إال أنه لم يكن يعتقد أنه ممكن استغالل شعار 
  ".إنهاء االنقسام لتنفيذ هذا المخطط

 آذار؛ كان واضحاً ١٥ذ اللحظات األولى لإلعالن عن الحراك الشعبي إلنهاء االنقسام في من: "وأضاف
، وعناصر األجهزة األمنية القديمة، هي من تقف وراءه وذلك من خالل "فتح"أن قيادات وعناصر حركة 

امالً لما عناوين من اليسار الفلسطيني التي شكلت الغطاء لهم، وقد كان لدى األجهزة األمنية تصوراً ك
  .سيقومون به

  تهيئة المناخ للفعاليات
وأشار إلى أنه، واستجابة لدعوة الحكومة الفلسطينية في غزة تسهيل عمل هذا الحراك، غضت األجهزة 

، الذين اطمأنوا انه لن يكون أي تحرك ضدهم، ال "فتح"األمنية الطرف عن الكثير من التجاوزات لنشطاء 
لى مبالغ مالية كبيرة وصلتهم عبر حسابات مختلفة، وتم توزيع بعضها، سيما فيما يتعلق في الحصول ع
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وكذلك تحريك ونقل عتاد عسكري وتخزينه في عدة مناطق، باإلضافة إلى تجهيز الفراش والخيام 
ومخزون من الطعام، وهي األمور التي تكفل اليسار بمتابعتها، منوها إلى أنه سيتم قريبا اإلعالن عن 

مؤخرا، وذلك بالوثائق واألرقام واألسماء، وتقارير " فتح" التي وصلت إلى قيادات األموال الطائلة
  .االستالم والتسلم
حاولت منذ اليوم األول االلتفاف على هذه الدعوة الشبابية وحرفها عن " فتح"إن حركة : "وقال المصدر

قودها أسماء مسارها الوحدوي، وأنشأت من أجل ذلك مجموعات شبابية ذات بعد حزبي واضح، ت
تنظيمية معروفة، لتحقيق أهداف سياسية من وراء حركة الشباب، وبعد الحصول على التطمينات وإعالن 

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

كل الفصائل أن الفعاليات تنتهي الساعة الخامسة عصر بين ) ١٤/٣(وأكد أنه جرى اتفاق يوم االثنين 
، غير أن الفعاليات بدأت مبكراً عن موعدها بيوم واحد، وبمشاركة قيادات تنظيمية )١٥/٣(الثالثاء 

" حماس"معروفة ورفع شعارات ال تنم عن رغبة وحدوية، مشيراً إلى أنه فور وصول مؤيدي حركة 
  .زهم واالعتداء على بعضهم وافتعال إشكاالت معهم، على حد تعبيرهواليسار باستفزا" فتح"سارع نشطاء 
قادت فصائل المنظمة وقامت بعملية فرز سياسي، وطرد كل من ال " فتح"إن حركة : "وقال المصدر

ينتمي إليهم حتى من التشكيالت الشبابية المستقلة، وخلق بؤرة توتر وفتنة في المنطقة وتجاوز الموعد 
  ".لياًالمتفق عليه فصائ

  اختبار الرايات الخضراء
 -، في ساحة الجندي المجهول )١٥/٣(عدة رايات خضراء لهم يوم " حماس"وكشف أن رفع نشطاء 

والذي فشلت به بامتياز، بحيث " فتح" كان اختباراً أمنيا لحركة -على الرغم من أنه كان مخالفا لالتفاق 
  . ما تطابق ما لدى األجهزة األمنية من معلوماتسحبت عناصرها وأنصار اليسار إلى ساحة الكتيبة وهو

مشكلة في ميدان الجندي " فتح"راياتهم الختلق عناصر " حماس"حتى لو لم يرفع نشطاء : "وأضاف
المجهول لسحب عناصرهم إلى ساحة الكتيبة، لعمل بؤرة فيها، حيث سهلت األجهزة األمنية وصولهم إلى 

  ".م في مخططهم الذي كان تحت السيطرةتلك الساحة لحصرهم فيها، والتتبع معه
وأوضح أنه تم رصد كل التحركات التي أعقبت تمركزهم في ساحة الكتيبة، معلنين عن مطالبهم الحقيقة 

، محاولين مهاجمة عدة منشآت ومركبات حكومية، حيث بدى ظاهراً "إنهاء االنقسام"غير المطلب المعلن 
أو حكم " االنقالب"ميدان التحرير في مصر، حتى إنهاء نيتهم المبيتة هناك على غرار ما حصل في 

  .حماس، حسب اعتقادهم
  اطمئنان فتح
بأن األجهزة األمنية في غزة ليس معها أوامر " فتح"المعلومات التي وصلت لنشطاء : "وقال المصدر

بفض أي اعتصام بالقوة؛ جعلهم مطمئنين، باإلضافة إلى سماح الحكومة في غزة ألعضاء اللجنة 
مغادرة القطاع متجهين إلى الضفة الغربية، وهو ما كان ممنوعا سابقا، وعدم إمهالهم " فتح"لمركزية في ا

إلخالء ساحة الكتيبة إال في البيانات الرسمية للداخلية بأن الساعة الخامسة ينتهي تصريح االعتصامات 
  ".في كل الميادين، دون اإلشارة إلى ساحة الكتيبة

ومؤسساتها المشاركة في هذه الفعالية، ال " فتح"لك التعميم على كل عناصر حركة وأكد أنه ترافق مع ذ
  .سيما تلك المؤسسات التي ليس لها أي أنشطة حيث كانت مستعدة بخيام وفراش وتجهيزات كاملة

كانوا ينوون البقاء في الساحة مع مواصلة تلفزيون السلطة " فتح"وكشف المصدر عن أن عناصر حركة 
اشر من هذه الساحة، من خالل إحدى الشركات المتواجدة في احد البنايات القريبة من الساحة، البث المب

وكذلك بعض الفضائيات العربية، ووضعوا برنامجاً كامال لذلك يستمر ألسابيع، مع تشكيل ائتالف لهم 
  .ومتحدث باسمهم
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  رحيل حماس
، وشل تلك المنطقة وهي "حماس"حيل إن المخطط كان يقضي التواجد في ساحة الكتيبة حتى ر: "وقال

منطقة الجامعات، وكذلك العصيان المدني وتعطيل البلد من خالل اإلضرابات، وتنفيذ عدة عمليات 
  .مسلحة ضد مراكز أمنية، وعمليات اغتيال منظمة من قبل فرق خاصة مدربة وقائمة أسماء جاهزة لديها

، "م بهذه السهولة، وبهذه القوة وهروبهم من المكانفوجئوا بفض االعتصا" فتح"عناصر "وأكد المصدر أن 
 معلومات نمشيرا إلى أن استجواب عدد من المشاركين في االعتصام أكد ما كان لدى أجهزة األمن م

حول المخطط المذكر، وكذلك أمور أخرى كان ينوي المعتصمون القيام بها، من خالل تحويل هذا 
  .، بحسب المصدر"لثورة على حماساالعتصام إلى بؤرة وشرارة لما أسموه ا

  استفزاز األمن
إن من بين مخططاتهم كانت استفزاز أجهزة األمن في غزة، لتقوم بإطالق الرصاص وقتل عدد : "وتابع

منهم كي تتسع المشاكل، وتدخل العائالت والمناطق في هذا المشكلة ويصعب على حماس السيطرة 
وامر التي كانت لديها بعدم إطالق النار ألي سبب كان افشل عليها، إال أن يقظة عناصر األمن لذلك واأل

  .، كما قال"ذلك
، إلحداث مشاكل في الجامعات المحسوبة )١٦/٣(وأكد المصدر األمني أنهم خططوا في اليوم التالي 

 استعمال القوة من قبل أجهزة األمن بهذه الطريقة أربك كل"إال أن " القدس المفتوحة"عليهم مثل األزهر، و
حساباتهم وجعلهم يعودوا لنقطة الصفر، ويبعثوا بوسطاء من الفصائل من اجل وقف مالحقة ومتابعة ما 

  ".جرى واستعدادهم للجلوس
خالل هذه العملية هو الشائعات حول قتل عدد من " فتح"وأشار إلى أنه من أسوأ ما استخدمته حركة 

 أسماء بعينها من اجل إثارة المواطنين وهو أنصارها والمتظاهرين في الكتيبة وكذلك الجامعات، ونشر
  .غير صحيح
  دور اليسار

وعدت قوى اليسار " فتح"إن حركة : "، قال المصدر األمني"المخطط"وعن دور قوى اليسار في هذا 
 ٢٠٠٥تفريغات (بإنهاء ملف المئات من عناصرهم الذين قطعت السلطة رواتبهم، بما يعرف باسم 

  ".ي إنجاح ذلك المخطط، مقابل مساعدتهم ف)٢٠٠٧و
مقابل ذلك الوعد، ووعود بامتيازات أخرى لتلك الفصائل، وافقت قوى اليسار الفلسطيني بمساندة : "وقال

في ذلك والوقوف معها وتوفير الغطاء الالزم لها سواء إعالميا أو سياسيا أو أحيانا ميدانيا، " فتح"حركة 
  ".ر من اجل إنجاح المخطط الفتحاويمن خالل تسهيل تنقلهم وتسخير كل مؤسسات اليسا

  ١٧/٣/٢٠١١قدس برس، 
  
  شعث ينوي زيارة غزة قريباً تمهيداً لتشكيل حكومة توافق وطني": الحياة" .١٣

ينوي زيارة قطاع ه  نبيل شعث إن.د» فتح«قالت مصادر قريبة من عضو اللجنة المركزية لحركة : غزة
 األجواء االيجابية التي نتجت عن دعوة رئيس في أعقاب» حماس«غزة وعقد اجتماعات مع قادة حركة 

وأضافت المصادر . الحكومة في غزة اسماعيل هنية الرئيس محمود عباس زيارة القطاع واستجابته لها
إن شعث، األكثر نشاطاً في ملف المصالحة وأول المبادرين لزيارة غزة وعقد لقاءات مع » الحياة»لـ

 إلى إتفاق كامل مع األخوة في حماس وقطع الطريق أمام للتوصل«، ينوي زيارة غزة »حماس«قادة 
التسويف أو اعتبار زيارة الرئيس عباس مجرد زيارة فقط، ثم يتبعها حلقات ال نهاية لها من الحوار، بل 

  .»أن تكون الزيارة بمثابة إشارة اإلنطالق نحو تشكيل حكومة توافق وطني
  ١٨/٣/٢٠١١الحياة، لندن، 
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  وعدم اختالق األعذار  فرصة مبادرة عباسناصالقت تدعو حماس فتح .١٤
 . قالت حركة فتح إن مبادرة الرئيس محمود عباس فرصة تاريخية الستعادة الوحدة الوطنية:رام اهللا

جميعنا ': وأضاف المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي في تصريح صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة
وأن الوحدة . ذة تخدم االحتالل اإلسرائيلي ومراكز القوى المنتفعةندرك بأن االنقالب واالنقسام حالة شا

الوطنية والسلم األهلي والمجتمعي واالحتكام إلرادة الشعب، والتداول السلمي للسلطة هو الوضع الطبيعي 
   .'المعبر عن صورة الشعب الفلسطيني الحضارية

ص الفرصة، وعدم اختالق أعذار ومعطالت ودعا القواسمي حماس لالستجابة لمبادرة الرئيس فورا واقتنا
أن الشعب الذي كسر حاجز الخوف من النظام البوليسي بغزة لن يسامح ': تعرقل مسار المبادرة منبها

  .'المعطل للمصالحة وسيكون حكمه تاريخيا
  ١٧/٣/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  بيروت السفير اإليراني في يلتقي وفد من حماس  .١٥

في بيروت   زار وفد من قيادة حركة حماس برئاسة ممثلها في لبنان علي بركة السفير اإليراني: بيروت
  .الدكتور غضنفر ركن أبادي، وضم الوفد عضوي القيادة السياسية رأفت مرة وجهاد طه

ل القضايا وبحث الجانبان األوضاع في فلسطين والمنطقة، وتداعيات الثورات الشعبية العربية على مجم
  .العربية، وخاصة على قضية فلسطين

الذي يجري في البالد العربية هو المقدمة الطبيعية لتحرير فلسطين، وأن الكيان "وأكّد الجانبان أن 
الصهيوني هو الخاسر األكبر نتيجة هذه الثورات، مشددين على ضرورة وحدة األمة اإلسالمية في وجه 

  ".ع الفتن المذهبية بين المسلمينالتآمر الصهيوني الذي يسعى لزر
كما جرى استعراض أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وضرورة إقرار حقوقهم المدنية واإلنسانية، 

  .وتحسين أوضاعهم، وتأمين العيش الكريم لهم، ريثما يتمكّنوا من العودة إلى ديارهم في فلسطين
  ١٧/٣/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  فشلت في تحميل القيادة الفلسطينية مسؤولية عملية اتيمار" إسرائيل": زالجمال ن .١٦

جمال نزال في تصريح صدر عن مفوضية اإلعالم .  في أوروبا دحركة فتح قال المتحدث باسم :رام اهللا
إن حملة إسرائيل اإلعالمية لتحميل القيادة الفلسطينية مسؤولية العملية في مستوطنة إيتمار ' :والثقافة

أن فتح قد رصدت تقارير إعالمية في ' :وأوضح نزال .'والتحريض على الرئيس أبو مازن قد فشلت
وسائل إعالم أوروبية غربية وصفت نتنياهو باألفّاق والمخادع والديماغوجي كما جاء في صحيفة نويس 

 نشر اليوم ولفت نزال لتقرير صحفي لحركة فتح . آذار الجاري١٥دويتشالند بقلم رونالد أيتسيل يوم 
على الموقع الرسمي للحركة يبين الصعوبات التي يالقيها نتنياهو في الدفاع عن االحتالل واالستيطان في 

  .األرض الفلسطينية
  ١٧/٣/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   أحد عناصرها في غزة غرقاًوفاة تعلن "القسام" .١٧

 .وفاة احد عناصرها في غزة غرقاً, الليلة,لعسكري لحركة حماساعلنت كتائب القسام الجناح ا: غزة
الشهيد القسامي أشرف فرج أبو هنا :" وقالت الكتائب في بيان نشرته على موقعها اإللكتروني أنها تنعي 

وأوضحت الكتائب أن أبو هنا من سكان حي  ".والذي انتقل إلى جوار ربه مساء الخميس)  عاما٢٦ً(
  .ي بعد غرقه في بركة سباحة رياضيةالشجاعية بغزة توف

  ١٨/٣/٢٠١١وكالة قدس نت، 
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  نتنياهو ينتقد جهود المصالحة بين فتح وحماس .١٨
انتقد رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو وبشكل مباشر وعلني جهود الوحدة الوطنية : بيت لحم

  .الفلسطينية بين فتح وحماس 
كيف للسلطة الفلسطينية أن تبني سالما مع اسرائبل ,ن ان وتساءل في تصريحات ادلى بها لمحطة سي ا
  .؟"وتسعى للسالم مع حماس التي تدعو الى تدميرنا

  .وتمثل تصريحات نتنياهو العلنية األولى من نوعها حول اقامة المصالحة الفلسطينية 
  ".بالطبع ال"يمكنك أن تتخيل اتفاق سالم مع تنظيم القاعدة؟ "واضاف خالل المقابلة 

 ١٨/٣/٢٠١١، كالة معاً اإلخباريةو
  
   محطة نووية لتوليد الكهرباءإقامة يعارض نتنياهو .١٩

 قال رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو انه يعيد النظر في بناء محطات للطاقة النووية :واشنطن
رار في في اسرائيل بسبب االزمة الناتجة عن التسرب االشعاعي من محطة نووية يابانية اصيبت بأض

  .الزلزال
ال اعتقد اننا سنسير في طريق الطاقة النووية ) "ان.ان.سي(وقال نتنياهو في مقابلة مع شبكة تلفزيون 

مضيفا ان كان متحمسا في السابق للطاقة النووية بشكل اكبر كثيرا مما هو " المدنية في االعوام المقبلة
  .االن

يعيد النظر في مشاريع بناء "ي اثارت انزعاج العالم جعلته وقال نتنياهو ان االزمة النووية اليابانية الت
واضاف ان اسرائيل يمكنها ان تعوض الفرق عن طريق  .في اسرائيل" محطات للطاقة النووية المدنية

واعتقد اننا سنتجنب الطاقة ... لهذا اعتقد اننا سنختار الغاز" .الغاز الطبيعي الذي اكتشفته قبالة سواحلها
  ."النووية

  ١٨/٣/٢٠١١، الة رويترز لألنباءوك
 
   في العالم العربي سئم الذل والطغيان نشأجيال جديدا : يزبير .٢٠

رئيس ، أن الناصرة ـ زهير أندراوس، عن مراسلها من ١٨/٣/٢٠١١، القدس العربي، لندنذكرت 
ر األسد قال في خطاب ألقاه أمس إنّه إذا قرر الرئيس السوري، الدكتور بشّاز  شمعون بيرياإلسرائيلي

ليس لدينا مطالب من سورية وال من لبنان . المضي في اتجاه السالم، فسيجد في إسرائيل شريكاً مسؤوالً
وحذر بيريس، كما قالت صحيفة معاريف . باستثناء السالم الحقيقي من دون تهديدات ومن دون تحريض

ناك مرتبط بالسوريين العبرية الخميس، من التهديدات في الشمال، وأشار إلى أن إنهاء الحرب ه
تقوم سورية بنقل السالح إلى حزب اهللا في لبنان وحماس في غزة، وقد دلت : واللبنانيين، وأضاف

لقد سقط لبنان ضحية سورية، وهو الذي استضاف منظمة . مصادرة الباخرة فيكتوريا على هذا األمر
يوم يسيطر حزب اهللا على لبنان، وال. التحرير الفلسطينية وحول جنوبه إلى ساحة مواجهة مع إسرائيل

وهو صنيعة إيرانية، وقد حول البلد إلى مخزن صواريخ لسورية، ويقوم الحزب باستفزازات يمكن أن 
لكن عندما سيقرر . يريد نصر اهللا تحويل لبنان والجليل إلى ساحة قتال. تؤدي إلى اندالع حرب جديدة

  .ريكاً مسؤوالًاألسد المضي في اتجاه السالم سيجد في إسرائيل ش
فإما أن تكونوا ضحية . أقول للبنانيين إن عليكم أن تقرروا مستقبلكم': وتوجه بيريس إلى اللبنانيين قائالً

وقد أثبتت إسرائيل أنها تعرف . لسنا أعداء لكم. المطامع اإليرانية، وإما أن تكونوا أحراراً في عالم جديد
، وهي دفعت ثمن الحروب، كما دفعت ثمن السالم، لكنها كيف تخوض حرباً وكيف تعمل من أجل السالم

 .وفي رأيي هناك فرصة لتحقيقه، على حد قوله. تفضل السالم



  

  

 
 

  

            ١٥ ص                                     ٢٠٨٨:         العدد       ١٨/٣/٢٠١١ الجمعة :التاريخ

 قال إنه عندما كان يتولى رئاسة زبيري، أن )يو بي أي(، عن ١٨/٣/٢٠١١، المستقبل، بيروتونشرت 
سد لكن األخير رفض ذلك  وافق على لقاء الرئيس السوري السابق حافظ األ١٩٩٦الوزراء في العام 

ونقلت وسائل إعالم . وسخّن الجبهة بين الدولتين، وأن نجله الرئيس الحالي بشار يواصل طريقه
إسرائيلية عن بيريس قوله خالل زيارة لمدينة كريات شمونة بشمال إسرائيل إنه وافق على لقاء حافظ 

) من إسرائيل(في الشمال "وأضاف أنه . "رئيس سوريا رفض تعيين موعد للقاء"لكن " وجهاً لوجه"األسد 
حسين في ) ملك األردن السابق(السادات في مصر أو ) الرئيس المصري األسبق أنور(لم يقم زعيم مثل 

  ".األردن بزيارة اسرائيل واألسد جمد الوضع وسخّن الجبهة واألسد االبن يواصل طريقه
 قال في سياق كلمة ألقاها خالل المراسم يزبير، من القدس، أن ١٧/٣/٢٠١١، وكالة قدس نتواوردت 

إن جيالً جديداً نشأ في العالم العربي " , التي أجريت لدى النصب التذكاري في تل حي بالجليل األعلى
  ". سئم الفقر واإلذالل والطغيان والتخلف

بأن هذا وأشار بيرس إلى أن هذا الجيل يعتقد بكل حق أنه يمكن التخلص من الفساد معرباً عن اقتناعه 
مضيفا إنه لم يعد بوسع الطغاة إخفاء الوجه , الجيل سينتصر ألنه يحب شعبه ويوجه أنظاره إلى المستقبل
  . الحقيقي للواقع وعليه فلن يكون بإمكانهم البقاء لمدة طويلة

  
  الشخصية بيعاني من انفصام و" إسرائيل"أخطر شخص في  باراك:  ميريتس حزبزعيم .٢١

في خطوة غير مسبوقة، قال زعيم ما يسمى باليسار الصهيوني في الدولة  :اوسالناصرة ـ زهير أندر
إن وزير األمن اإلسرائيلي، إيهود باراك، هو ) ميريتس(العبرية، النائب حاييم أورون، زعيم حزب 

  .أخطر شخصية في إسرائيل، وأنّه يعاني من انفصام في الشخصية
العبرية، نشرت منه أمس الخميس ' هآرتس' لصحيفة وجاءت تصريحات أورون في حديث خاص أدلى به

وبحسب النائب، المعروف بحسب الصحيفة باستقامته الفكرية، فإنّه . مقاطع، على أن تنشره اليوم كامالً
من الصعب علي أن أدلي بهذه األقوال، ولكن أرى لزاما على نفسي أن أقول وبصوت عاٍل إننّي ال : قال

 بأن المنظومة األمنية اإلسرائيلية تدار من قبل أيهود باراك، الذي يعتبر بنظري أنام الليل وأنا على علم
  .أخطر شخصية في إسرائيل

إننّي ال أؤمن بأناس يعانون من : وفي معرض رده على سؤال لماذا باراك خطير، أجب النائب أورون
تخذ سلسلة قرارات خاطئة انفصام في الشخصية، من الصعب علي، إن لم يكن مستحيالً أن أرى باراك ي

وكارثية، والتي تسبب أضراراً قليلة جداً، وفجأة في الشأن األمني، الذي يكون بعيداً عن أعين الجمهور، 
يتحول إلى شخصية معتدلة، ال أؤمن بأنّه يتخذ القرارات الصائبة والصحيحة في المجال األمني، على حد 

  .لقب سيد األمنتعبيره، فقط ألنّهم يطلقون عليه في تل أبيب 
وساق أورون قائالً، وهو عضو في لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست، ويستمع بين الفينة واألخرى 
إلى استعراضات خاصة حول األمور األمنية من باراك ومن رئيس الوزراء ومن قادة األجهزة األمنية، 

 اإلسرائيلي، وزاد أنّه تصرف بفظاظة إن باراك هو الشخصية التي سببت أكبر وأفدح األضرار لليسار
بالغة مع رئيس هيئة األركان العامة السابق، غابي أشكنازي، متسائالً إذا كان باراك يعتقد أن الجنرال 
أشكنازي يعاني من نقص في القيم أو المنهية أو التورط في أمور قضائية، فلماذا لم يقدم على إقالته من 

م يقم باراك بشرح مواقفه تجاه الجنرال أشكنازي أمام الجمهور في منصبه، لماذا، أضاف أورون، ل
وزاد قائالً إن االتهامات التي يقوم باراك بتسريبها عبر مقربيه ضد الجنرال أشكنازي . الدولة العبرية

  .في هذه القضية العينية أيضاً، أنا ال أثق بباراك وال أصدق أقواله: عارية عن الصحة، وزاد
فة أيضا إن أورون شن هجوما سافرا على وزير الخارجية اإلسرائيلية، أفيغدور ليبرمان، وقالت الصحي

وقال إن ليبرمان يخيفني جداً، وما أراه منه يثير في نفسي الفزع، والذي يخيفني أكثر، أضاف أورون، 
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ي يخطط لها في هو ما ال أراه من ليبرمان، إنّه يقود عمليات سياسية بهدف الصول إلى تحقيق الفاشية الت
  .إسرائيل، على حد وصفه

وحل أورون بشدة على أعضاء الكنيست من حزب العمل وقال إنّهم يتحملون المسؤولية الكاملة عن 
نجاح ليبرمان، فبحسبه، قدم هؤالء األعضاء خدمة عندما وافقوا مع اقتراح باراك على الدخول في 

أنّهم يتحملون المسؤولية الكاملة عن فشل اليسار في االئتالف الحكومي مع ليبرمان وحزبه، ولفت إلى 
  .إسرائيل، وعن الدرك الذي وصلت إليه الدولة العبرية

وشدد أورون في سياق حديثه على أنّه بالرغم من الفشل في االنتخابات الماضية، حصول حزبه على 
 يسارية، اجتماعية ثالثة مقاعد فقط في الكنيست، فإنّه سيواصل عمله الدؤوب من أجل تشكيل جبهة

  .وديمقراطية، ألن هذه الجبهة هي الكفيل بلجم اليمين واليمن المتطرف في إسرائيل
 ١٨/٣/٢٠١٠، القدس العربي، لندن

  
   حديد بديالً من قناة السويسسكةخط : "إسرائيل" .٢٢

 من قناة أعلنت اسرائيل أمس نيتها في الشروع فوراً إلنشاء طريق تجارى بديالً" المستقبل"رام اهللا ـ 
يديعوت "وكشفت صحيفة . السويس، من خالل ربط البحرين األحمر واألبيض المتوسط بخط سكة حديد

إن ربط البحرين األحمر واألبيض "االسرائيلية نقالً عن رئيس الوزراء بنامين نتنياهو " أحرونوت
. في قناة السويسالمتوسط بسكة حديد سيتيح فرصة لمرور البضائع من وإلى آسيا بدالً من مرورها 

 شركة عالمية معنية بالمشاركة في مشروع مد السكة الحديد إلى مدينة إيالت ٧٠وأضاف نتنياهو أن 
    .الواقعة اقصى جنوب اسرائيل على البحر االحمر 

  ١٨/٣/٢٠١١، المستقبل، بيروت
  

   بدأت تفقد األمل في استئناف المفاوضاتالرباعيةاللجنة : هآرتس .٢٣
اإلسرائيلية امس أن اللجنة الرباعية لعملية السالم في الشرق األوسط " هآرتس"يفة ذكرت صح: رام اهللا

. بدأت تفقد األمل اثر عدم إمكانية استئناف مفاوضات السالم المجمدة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
اسع جدا ونقلت الصحيفة عن ممثلي اللجنة تأكيدهم ان حجم الخالف اإلسرائيلي مع الفلسطينيين بعيد وو

منذ تنفيذ العملية في مستوطنة "واضافت . ما صعب العودة بالمفاوضات بينهما الى مسارها الطبيعي
ايتامار قبل عدة ايام وتسببت في مقتل خمسة مستوطنين امتنع رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتانياهو 

تزايد التشاؤم حول "الى " هآرتس"تت ولف". عن االشارة الى الحاجة الى احراز تقدم في العملية السلمية
امكانية احراز اختراق في مفاوضات السالم الفلسطيني االسرائيلي مع تزايد الدعوات على مستوى العالم 

، في الوقت الذي يبدي فيه الرئيس الفلسطيني "المطالبة باعالن دولة فلسطينية مستقلة من طرف واحد
ثلي اللجنة الرباعية، والتي تضم الواليات المتحدة وروسيا وأشارت الى مشاركة مم. تصلبا غير معهود

ونقلت . واالتحاد االوروبي واالمم المتحدة، في محادثات جرت في تل ابيب ورام اهللا االسبوع الماضي
مفاوضين إسرائيليين وفلسطينيين "الصحيفة عن مسؤول اسرائيلي كبير وديبلوماسيين أوروبيين قولهم ان 

ثات اذ انتهت دون ان يلوح في االفق امل جديد يسمح باستئناف المفاوضات بين شاركوا في المحاد
حجم الخالفات كانت كبيرة وواسعة ما صعب العودة "، مؤكدين ان "الطرفين في المستقبل القريب

  ".بالمفاوضات الى مسارها
نتانياهو وممثلين اجتماعاً عقد بين اسحق مولخو ممثل رئيس الحكومة االسرائيلية "ان " هآرتس"وذكرت 

ولفتت الى انه منذ ". عن اللجنة الرباعية ليلة الجمعة الماضية والتي نفذت فيها عملية مستوطنة ايتامار
جرى تغيير في لهجة ديوان رئيس الحكومة عموما وفي لهجته هو خصوصا بشأن القضية "ذلك الحين 

ع نتنياهو عن الحديث علنا او حتى وامتن". الفلسطينية حيث اصبحت مالحظاتهم اكثر تشددا عما سبق
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سرا بعد هذا الهجوم عن الحاجة الحراز تقدم في عملية السالم، او عن نيته في تقديم خطاب سياسي 
نتنياهو بدأ بالحديث حول التحريض "وقالت الصحيفة ان . ينطوي على مبادرة نحو الفلسطينيين

 العناصر التي يتوجب الحديث عنها في الفلسطيني اضافة الى المخاوف االمنية االسرائيلية وهي
المفاوضات المستقبلية معربا عن استيائه البالغ على حديث وزير الدفاع ايهود باراك حول تحذيره من 

  ". امكانية تعرض اسرائيل لتسونامي سياسي
 ١٨/٣/٢٠١١، المستقبل، بيروت

  
   بالغاز المصري وبكميات متزايدةا تزويدهاستئنافؤكّد ت "إسرائيل" .٢٤

نفت وزارة البنى التحتية الصهيونية صحة ما أعلنته مصادر مصرية بشـأن عدم استئناف : الناصرة
بضخ الغاز ، وبحسب اإلذاعة العبرية، فقد تم الشروع أمس األربعاء .عملية ضخ الغاز إلى الكيان

 انفجار أحد بعد انقطاع دام ما يزيد على أربعين يوماً بسبب" بكميات متزايدة"المصري إلى الكيان 
  .خطوط إمداد الغاز الطبيعي المصري في شبه جزيرة سيناء

  ١٧/٣/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم
  
   بالغاز"اسرائيل" استئناف إمداد ناقشزيارة سرية لغلعاد إلى القاهرة : القدس العربي .٢٥

رال عاموس من مصادر حسنة االطالع أن الجن' القدس العربي'علمت  :الناصرة ـ زهير أندراوس
غلعاد، رئيس الطاقم السياسي واألمني في وزارة األمن اإلسرائيلية، قام يوم األربعاء الماضي بزيارة 
سرية إلى مصر، حيث اجتمع هناك إلى عدد من صنّاع القرار في القاهرة وناقش معهم قضية استئناف 

إمداد تل أبيب بالغاز المصري.  
 الجنرال في االحتياط غلعاد، الذي كان على صلة دائمة بالمصريين، وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن

خالل عهد الرئيس المصري المخلوع، محمد حسني مبارك، كان من المقرر أن يشارك في ندوة مهمة 
يوم األربعاء الماضي، إال أنّه ألغى مشاركته في الندوة لظروف طارئة، وأعلن منظمو الندوة عن اعتذار 

  .ه اضطر للسفر إلى خارج البالد في مهمة سرية دون اإلفصاح عن التفاصيلغلعاد قائلين إنّ
وكانت مصادر سياسية وأمنية إسرائيلية قد تحدثت في الفترة األخيرة عن أن غلعاد سيقوم بزيارة إلى 

  . القاهرة لحل مشكلة الغاز الطبيعي، بعد أن تفاقمت المشكلة في إسرائيل
  ١٨/٣/٢٠١١، القدس العربي، لندن

  
   عن عبود الزمر يصيب تل أبيب باإلحباطاإلفراج: دراسة سياسية .٢٦

اهتمت مختلف الدوائر السياسية واألمنية اإلسرائيلية بقرار القاهرة األخير باإلفراج عن كل : معتز أحمد
ئر من عبود وطارق الزمر القياديين في الجماعة اإلسالمية، وهو القرار الذي وصفه الكثير من هذه الدوا

نظرا ألنه سيمهد لبدء عالقة قوية ومتميزة بين المجلس , ووسائل اإلعالم الصادرة في تل أبيب بالنكسة
العسكري المصري من جهة والجماعة اإلسالمية من جهة أخرى، األمر الذي سينعكس بصورة سلبية 

  .على إسرائيل بصورة خاصة وعملية السالم بصورة عامة
صعود نجم جماعة اإلخوان «ئيلي مؤخرا دراسة مصغرة بعنوان أصدر المعهد السياسي اإلسرا

وكيف باتت اآلن , ، وهي الدراسة التي تلقي الضوء على مستقبل الجماعة اإلسالمية في مصر»المسلمين
خاصة مع اإلفراج , المستفيد األبرز واألهم من التطورات السياسية واالستراتيجية التي تجري في مصر

وقف حملة االعتقاالت ضد رموزها، األمر الذي سيؤدي إلى تصاعد نجمها بقوة عن كبار قياداتها وت
  .خالل المرحلة المقبلة
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وتوضح الدراسة أن الكثير من وسائل اإلعالم المصرية سواء الصحف أو القنوات الفضائية اهتمت 
ا، وهو ما أثار وعرضت صور اإلفراج عنهما، ومشاهد التقائهما مع أبناء عائالتهم, بصورة بالغة بالزمر

باإلضافة إلى بعض , وعلى رأسهم عائلة الرئيس الراحل أنور السادات, غضب الكثير من المصريين
, وعلى رأسهم الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء, كبار المسؤولين المتواجدين في الحكم اآلن
  .الغ فيهواصفا إياه بالظهور المب, والذي انتقد الظهور اإلعالمي المكثف للزمر

ونقلت الدراسة عن بعض كبار المسؤولين األمنيين بإسرائيل تأكيداتهم بأن كل ما يجري اآلن من 
تطورات على الساحة المصرية سيؤدي إلى اكتساح اإلخوان المسلمين ألي انتخابات تشريعية مقبلة، 

 مقعدا في مجلس ٨٨لى وبالتحديد في االنتخابات البرلمانية قبل األخيرة ع, خاصة أنهم حصلوا من قبل
 عضو، إال أن ٢٠٠الشعب، وكان من الممكن أن يتضاعف هذا العدد ليصل إلى ما يزيد على الـ

وقامت بتغيير الكثير من نتائج , السلطات المصرية آنذاك سعت إلى وقف هذا التقدم والزحف اإلسالمي
الم المصرية سواء الصحف االنتخابات لصالح مرشحي الحزب الوطني، وهو ما كشفه بعض وسائل اإلع

  .المستقلة أو بعض القنوات الفضائية الخاصة
وتوضح الدراسة أن هناك حالة من القلق تسيطر على كبار المسؤولين اإلسرائيليين من تطورات المشهد 

وتقدير الكثير , السياسي المرتبط بالقاهرة، وهو القلق الذي يتزايد في ظل قوة اإلخوان بالشارع المصري
وسعيها إلى إقامة تحالفات سياسية معهم بعد أن كان مجرد االرتباط بهم , دوائر السياسية لهم اآلنمن ال

  .جريمة من الممكن أن يعاقب عليها القانون
وتتساءل الدراسة عن اسم مرشح اإلخوان الجديد باالنتخابات الرئاسية، موضحة أن هناك بعض األسماء 

, الزمر» آل«باإلضافة إلى من أسمتهم بـ , ف أو محمد البلتاجيمثل مهدي عاك, الهامة المطروحة اآلن
خاصة أن الجماعة نجحت في التسويق السياسي , ممن يحظون اآلن بشعبية كبيرة وسط المصريين

  .واإلعالمي لهم بجدارة
وتتساءل الدراسة عن مستقبل العالقات المصرية اإلسرائيلية في ظل هذا الصعود المتميز لإلخوان 

ويعتبرون أن معاهدة , ين، خاصة أن لإلخوان رأيا صريحا في العالقات المصرية اإلسرائيليةالمسلم
  .كامب ديفيد بمثابة كارثة سياسية ال يمكن السكوت عليها

ورغم هذا فإن الدراسة اعترفت بأن بعض الساسة اإلسرائيليين يرون أن الجماعة اإلسالمية أكثر ذكاء 
احة السياسية المصرية اآلن، زاعمة أنهم لن يمسوا مستقبل العالقات وحنكة من أي فصيل آخر على الس

. ولكنهم سيسعون إلى استغاللها بالشكل الذي يحقق الفائدة السياسية لهم, المصرية اإلسرائيلية بسوء
سواء سياسيا , وزعمت أن هناك بعض األطراف السياسية الهامة التي تستفيد من هذه المعاهدة في مصر

ا، وتحظى هذه األطراف بقوة كبيرة، األمر الذي سيدفع بجماعة اإلخوان المسلمين إلى أو اقتصادي
األهم من هذا أن الدراسة تشير إلى أن . االستفادة من قوة هذه األطراف وتحقيق أي مكاسب من ورائها

قوية مستغلين عالقتهم بالكثير من األطراف ال, »الخارجية«اإلخوان سيسعون أيضاً إلى حصد المكاسب 
التي تسعى إلى تحقيق , بالعالم مثل االتحاد األوروبي أو الواليات المتحدة أو غيرها من األطراف

االستقرار وزرع السالم في الشرق األوسط، وستستغل جماعة اإلخوان المسلمين بالطبع هذا األمر من 
عيد الداخلي أو سواء على الص, أجل المناورة وتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية لها

  .الخارجي
ويشير أحد المسؤولين األمنيين السابقين إلى أن إسرائيل تدرك أن لإلخوان المسلمين نظرة سياسية ذكية 

وربما الفصيل , ومتميزة، وهي النظرة التي ستجعلهم وفي غضون أشهر قليلة الفصيل األهم واألبرز
  .الحاكم لمصر في المستقبل

ضح مدى توجس اإلسرائيليين الشديد من مصر، وهو التوجس النابع من إن هذه الدراسة تو, عموما
شعورهم بأن األوضاع تسير من سيئ إلى أسوأ بالنسبة لمصالحهم في مصر، األمر الذي يؤكد أن 
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العالقات اإلسرائيلية المصرية تمر بأزمة قوية للغاية ال يمكن التنبؤ بمخاطرها أو آثارها خالل المرحلة 
  .المقبلة

  ١٨/٣/٢٠١١، ب، الدوحةالعر
  
  البرغوثيمروان  السرية بين عاموس عوز والعالقةفاصيل ت: يديعوت .٢٧

وبأنه مسؤول عن العديد من , مع أن مروان البرغوثي أدين بقتل خمسة إسرائيليين: يديعوت أحرونوت
األديب ولعل أبرزهم الكاتب و, العمليات اإلرهابية األخرى، إال أنه تبين أن له أصدقاء في إسرائيل

والذي بعث في األيام األخيرة أحد كتبه التي أصدرها , الحائز على جائزة إسرائيل لألدب, عاموس عوز
  .مؤخرا هدية للبرغوثي، وكتب فيه إهداء شخصيا مع تمنياته له بإطالق سراحه في أقرب وقت

غوثي ويحرض جدير بالذكر أن رئيس حزب ميرتس حاييم أورون يجري منذ فترة طويلة حوارا مع البر
  .على زيارته بالسجن بشكل دائم

وروى له أن في نيته أن يقوم , أنه قبل بضعة أيام تحدث أورون مع عوز» يديعوت أحرونوت«وعلمت 
قريبا بزيارة أخرى إلى السجن لزيارة البرغوثي من جديد، مشيراً إلى أنه يرغب في اصطحابه في هذا 

  .على أهمية هذا اللقاءاللقاء، وهو ما وافق عليه عوز الذي شدد 
وقال عوز للبرغوثي في رسالة له إن كتابه األخير الذي أرسل له نسخة منه هو قصة حب عاطفية 
يسعى فيها الحبيبان إلى كسر قيود الماضي والتغلب عليها من أجل بناء مستقبل أفضل، وقال عوز في 

على أمل أن ,  مثلما نحاول أن نفهمكمآمل أن تقرأها وتفهمنا أكثر،. إن هذه القصة هي قصتنا«الرسالة 
  .»نلتقي قريبا بسالم وحرية

الغريب أن عوز والكثير من الشخصيات السياسية األخرى بالبالد ترى أن البرغوثي يعتبر زعيما معتدال 
بل إن محافل في اليسار , ويمكنه أن يقود نحو تسوية سلمية مع إسرائيل, يحظى بثقة الجمهور الفلسطيني

لماضي إلى تحريره من السجن، األمر الذي استفز القوى اليمينية التي سارعت إلى الهجوم دعت في ا
لقد خان «على عوز بسبب هذه العالقة، وقال رئيس كتلة البيت اليهودي عضو الكنيست أوري أوروباخ 

وز عوز الشعب اإلسرائيلي بهذه العالقة اآلثمة التي يرتبط فيها مع البرغوثي، وأتمنى أن يعيد ع
استطاع قتل الكثير من اإلسرائيليين بدم , خاصة أن البرغوثي في النهاية قيادي فلسطيني قاتل, حساباته
  .»بارد

إن عاموس عوز يجب أن يكون انتماؤه «: من جهته قال عضو الكنيست عن حزب الليكود داني دانون
نون إلى نقاش عاجل في لجنة ، وبادر دا»فيتخلى عن جائزة إسرائيل التي تلقاها, حقيقيا تجاه الدولة

ال يحتمل أن من «وعلى حد قوله . التعليم في الكنيست لفحص معايير منح جوائز إسرائيل في المستقبل
  .»يؤيد مخربا ملطخة يداه بدم اإلسرائيليين يحصل على الجائزة

  ١٨/٣/٢٠١١، العرب، الدوحة
  
   السالح" تهريب"هران بتهمة تتوجه إلى مجلس األمن لفرض عقوبات إضافية على ط" إسرائيل" .٢٨

وفي . الى مجلس األمن» المحملة بالسالح«إيران في سفينة فكتوريا » تورط«قررت اسرائيل رفع قضية 
هذا اإلطار من المتوقع أن تتوجه وزارة الخارجية اإلسرائيلية الى لجنة العقوبات التابعة لمجلس األمن، 

ال السالح الى فصائل المقاومة في قطاع غزة، وهو ما باتهام الجمهورية اإلسالمية بأنها تحاول إيص
  .، الذي يمنع على إيران تصدير السالح١٧٤٧يمثّل خرقاً لقرار مجلس األمن الرقم 

  ١٨/٣/٢٠١١، موقع الجزيرة نت، الدوحة
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  "كارثة ال مثيل لها"تجنبا لحدوث " ديمونا"خبير نووي إسرائيلي يدعو إلغالق مفاعل  .٢٩
ير النووي اإلسرائيلي، عوزي إيفن، حكومة تل أبيب إلى إغالق مفاعلها النووي دعا الخب: الناصرة

كارثة ال "، خشية وقوع )٤٨جنوب األراضي الفلسطينية المحتلة عام (الواقع في صحراء النقب " ديمونا"
  .، وفق تقديره"مثيل لها

مفاعل النووي بديمونا قبل يتوجب علينا إغالق ال"العبرية عن إيفن قوله / عنيان مركزي/ونقلت صحيفة 
فوات األوان؛ تجنبا لوقوع كارثة ال مثيل لها تنتج عن حدوث تسريبات إلشعاعات وغازات سامة من 

  .، كما قال"المفاعل الذي تجاوز عمره أربعين عاما
 ، أنه إذا حدث انبعاث ألكسيد البلوتونيوم، وهو"الكنيست"وبين النائب السابق في البرلمان اإلسرائيلي 

لن يتمكن أحد أن يطأ بقدميه في الموقع آلالف "إحدى أكثر المواد السامة المستخدمة في المفاعل، عندها 
  ".السنوات

اللبناني على ضرب المفاعل " حزب اهللا"وفي سياق متّصل، حذّر إيفن من إقدام  إيران أو سوريا أو
  .بته بدقة، حسب قولهالنووي اإلسرائيلي، ال سيما أنهم يمتلكون صواريخ قادرة على إصا

 ١٧/٣/٢٠١١قدس برس، 
 
  على سكان المنطقة أكبر بكثير من أي مكان في العالم" ديمونا "مفاعلخطر : دوف حنين .٣٠

اإلسرائيلي، دوف حنين، نداء تحذيرياً لجميع ) البرلمان" (الكنيست"أطلق النائب اليساري في : الناصرة
، حيث تواجه " الدرس من الكارثة التي حدثت في اليابانكي يتعلموا"المسؤولين داخل الدولة العبرية، 

الدولة والعالم كله كارثة نووية نتيجة هزة أرضية قاسية، أدت إلى انفجارات وانبعاثات إشعاعات من 
  .بعض المفاعالت النووية هناك

 نسخة" قدس برس"، في تصريح مكتوب وصل "الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة"وقال حنين من 
إن على إسرائيل تعلم الدرس، وعليها انتهاج سياسة انفتاح كامل يكون هدفها في النهاية تنظيف : "منه

البالد كلياً من المفاعل النووي أو من أية مواد نووية مشعة موجودة، والتي قد تؤدي إلى كارثة في 
  .، كما قال" أجمعالمستقبل القريب، ليس فقط على سكان البالد ولكن على سكان المنطقة والعالم

الخطر في البالد هو أكبر بكثير منه في أي بالد أخرى في العالم، فالمفاعل النووي في "وأكد حنين أن 
 كيلومتراً من الشق السوري األفريقي، والذي يعتبر منطقة خطرة ومعرضة ٣٠إسرائيل يتواجد على بعد 

  ".لهزات أرضية قوية في المستقبل القريب
رائيل لم توقع على المعاهدة العالمية لمنع انتشار األسلحة النووية، وبالتالي فإن المفاعل إس"وأشار إلى أن 

النووي في ديمونا غير مراقب وغير مصان بشكٍل كاف، بحسب المقاييس الدولية والعالمية، وبالتالي فإن 
  ".الخطر على سكان البالد والمنطقة هو أكبر بكثير من أي مكان آخر في العالم

التي قامت بتطوير المفاعل النووي، وباتخاذ اإلمكانية "م حنين الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة وهاج
النووية تحت قناع بقرة األمن المقدسة، في حين ستؤدي هذه السياسة في النهاية، إذا ما استمرت على هذا 

  ".المنوال، إلى نتائج كارثية ال تحمد عقباها
 ١٧/٣/٢٠١١قدس برس، 

  
  تمهيداً لهدمها  بالطرد من منازلها القدسعائالت بدوية قربست خطر ل ياالحتال .٣١

 أخطرت سلطات االحتالل ست عائالت بدوية فلسطينية تقطن شرقي القدس بإخالء منازلها تمهيداً
القادر مسؤول لجنة القدس في حركة فتح إنه بهذه اإلخطارات يصل عدد  وقال حاتم عبد. لهدمها

  .إخطارات اإلخالء والهدم من أبناء هذه العشيرة إلى خمس عشرة العائالت التي تسلمت 
  ١٨/٣/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
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  مؤسسة المقدسي تحذّر من مخطط إسرائيلي للسيطرة على مدارس القدس والتدخّل بمناهجها .٣٢
 ، من مخطّط إسرائيلي، ترمي سلطات االحتالل"مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع" حذّرت :القدس المحتلة

، األمر الذي يخدم "السيطرة على المدارس العربية واإلشراف على مناهج التدريس فيها"من خالله إلى 
" إدارة المعارف"وأوضحت المؤسسة أن  ".تعزيز سياسة تهويد وأسرلة مدينة القدس المحتلة"توجهاتها لـ 

لى كافّة المدارس الرسمية وغير التابعة لبلدية القدس االحتاللية قد شرعت مؤخراً بتعميم قرارها الجديد ع
الرسمية، التي تتلقى مخصصات مالية منها، وينص القرار على ضرورة التقيد بشراء الكتب المطبوعة 

إشارة واضحة وصريحة على وجود إرادة لبسط "من قبل إدارة البلدية، األمر الذي اعتبرته المؤسسة 
يعنيه ذلك من إلغاء للمنهاج الفلسطيني الوطني المتّبع السيطرة، وفقا لقانون اإلشراف على المدارس، وما 

، وفق "حاليا، واستبداله بالمنهاج اإلسرائيلي الذي يطمس الهوية الفلسطينية والعربية في عقول الطلبة
  .تقديرها

  ١٧/٣/٢٠١١قدس برس، 
  
  قة توراتية لتحويله لحديباب الرحمة اقتطاع جزء من مقبرة "إسرائيل"ر اقر يدين المفتي محمد حسين .٣٣

أدان الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الخميس :  وليد عوض-رام اهللا 
  في القدسقرار المحكمة العليا اإلسرائيلية الذي يقضي باقتطاع جزء من مقبرة باب الرحمة التاريخية

 سلطات االحتالل أقامت أنوبين حسين  .لتحويله إلى حديقة توراتية، ومنع المسلمين من دفن موتاهم فيها
عددا من الكاميرات على أسوار البلدة القديمة، وخاصة مقابل مدخل مقبرتي باب الرحمة واليوسيفية، 

  مقبرة تحوي الوشدد على أن  .إلحكام سيطرتها عليها، ووضع العراقيل أمام دفن الموتى في هذه المقابر
ن عبادة بن الصامت وشداد بن أوس، كما دفن فيها عدد من علماء بين جنباتها رفات الصحابيين الجليلي

  .مدينة القدس والشهداء األبرار، وهي بالتالي تكتسب أهمية خاصة لدى المسلمين
  ١٨/٣/٢٠١١القدس العربي، لندن، 

  
  االحتالل يمنع الشيخ عكرمة صبري من السفر لمدة ستة أشهر .٣٤

 .هيوني وزير الداخلية الصهيوني الياهو يشاي منع الشيخ دقرر نائب رئيس الحكومة الص: القدس المحتلة
 ١٣عكرمة صبري رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القدس من السفر إلى الخارج ستة أشهر ابتداء من 

  ".الضرر بأمن الكيان" سبتمبر المقبل بحجة / أيلول١٣الجاري، وحتى 
منعي من السفر إلى خارج البالد هو قرار إن : "وعقب الشيخ صبري على القرار الصهيوني بقوله

مرفوض وجائر ويتعارض مع حقوق اإلنسان ومع حرية الرأي والحركة والتنقل، ومبني على أكاذيب، 
وأشار إلى أنه لم يعد أي قيمة أو جدوى لمثل هذه القرارات  ".ويمثل ارتباك وتخبط المؤسسة الصهيونية

  . وقمع الحرياتالتي تنتمي إلى العهد البائد من الظلم
  ١/٣/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  القيامةكنيسة األقصى والمسجد دعوات لمسيرة مليونية في يوم األرض للصالة في  .٣٥

 إلى انطالق مسيرات أمسدعت مجموعات شبابية، :  وكاالت األنباء، جمال جمال-فلسطين المحتلة 
 مارس/ م اهللا في ذكرى يوم األرض نهاية آذارمليونية نحو القدس المحتلة من محاور بيت لحم ورا

إن المسيرة "وقالت المجموعات الشبابية عبر مواقع التواصل االجتماعي الفيسبوك وغيرها . الجاري
  سيشارك فيها المسلمون والمسيحيون بهدف الصالة في المسجد األقصى المبارك وكنيسة القيامة، حيث 
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دس وبيت لحم جنوبها متوجهة إلى داخل المدينة المقدسة حاملة ستنطلق من مدينتي رام اهللا شمال الق
  ".ومطالبة بإنهاء االحتالل" الشعب يريد الصالة في القدس"شعارات الحرية و

  ١٨/٣/٢٠١١الدستور، عمان، 
  
  "عيد المساخر"بمناسبة   طوقاً شامالًيهافرض عل الغربية ويجيش االحتالل يغلق الضفة .٣٦

 على الضفة الغربية  شامالً أمنياً، طوقا١٧/٣ًتالل اإلسرائيلي، الخميس فرضت سلطات االح: وكاالت
 وحتى منتصف ليلة االثنين القادم، وذلك بمناسبة حلول ما  الخميس الجمعة من منتصف هذه ليلةاعتباراً
وقالت إذاعة االحتالل إن هذا اإلجراء جاء بناء . لدى الشعب اليهودي" -بوريم-عيد المساخر "يسمى 
  .  قرار من وزير جيش االحتالل إيهود باراك طبقاً لتوصيات الجهات األمنية المختصةعلى

 إال في الحاالت اإلنسانية "إسرائيل"وبموجب قرار االحتالل فإنه يحظر على الفلسطينيين الدخول إلى 
  . وبتنسيق مع مكاتب االرتباط والتنسيق

  ١٨/٣/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
  
  لون اعتداءاتهم على الفلسطينيينالمستوطنون يواص .٣٧

واصلت عصابات المستوطنين اإلرهابية أمس، اعتداءاتها على الفلسطينيين، :  برهوم جرايسي-الناصرة 
المستمرة منذ نهاية األسبوع الماضي، وأسفرت أمس، عن إصابة عامل فلسطيني بإصابات بالغة، 

  .ت االحتاللواعتداء على بيوت واقتالع كروم زيتون، وسط تواطؤ قوا
إلى ذلك، فقد واصلت عصابات المستوطنين هجماتها على القرى الفلسطينية، فقد هاجموا صباح امس 
أراضي زراعية جنوب منطقة نابلس ودمروا خزانات المياه، واقتالع األشجار، ونقلت وسائل إعالم 

 ١٠٠عوا ما يقارب من  خزانات مياه وقط٤ المستوطنين حطموا إنفلسطينية، عن أحد المواطنين قوله، 
  . الكومة الواقعة بين قريتي بيتا وعقربا- شجرة زيتون بين كبيرة وصغيرة في منطقة العرمة

  ١٨/٣/٢٠١١الغد، عمان، 
  
  استشهاد والدة أسير بسبب إجراءات التفتيش .٣٨

 استشهدت مساء الخميس، والدة األسير منيف أبو عطوان من بلدة دورا جنوبي غربي الخليل :الخليل
متأثرة بنزيف حاد أصابها نتيجة إجراءات التفتيش التي نفذتها سلطات االحتالل بحقها أثناء زيارتها 

إلى أن المسنة مريم عود اهللا إبراهيم أبو " صفا"وِأشارت مصادر محلية لـ .لنجلها في سجن ريمون
وابات اإللكترونية عطوان ارتقت إثر نزيف حاد أصابها بسبب اإلرهاق ومرورها عبر آالت التفتيش والب

  .التي خضعت لها األحد الماضي في زيارة نجلها منيف المحكوم بالسجن والقابع في سجن ريمون
  ١٨/٣/٢٠١١، )فاص( الفلسطينية الصافةوكالة 

  
   اإلسرائيلية تتسابق فى تصريحاتها إلعدام األسرى والنيل منهمالقيادات: األسرى للدراسات .٣٩

قيادات االحتالل وبشكل منهجي تطالب بالمزيد مـن التـضييق علـى            أكد مركز األسرى للدراسات أن      
رئيس لجنة الخارجيـة واألمـن      " شاؤول موفاز "األسرى فى السجون، وأضاف المركز أن تصريحات          

اإلسرائيلية أثناء زيارة قام بها مؤخراً لمعتقل عوفر بالقرب من مدينة رام اهللا تؤكد على نوايـا حكومـة                   
  .جراءات التعسفية بحقهماالحتالل بتشديد اإل

وأشار األسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز األسرى للدراسات وعضو لجنة األسرى للقوى الوطنية              
ليست األولى من نوعها وإنما سبقه وزيـر الخارجيـة االسـرائيلى    " موفاز " واإلسالمية أن تصريحات   

عرب فى البحر الميت للتخلص منهم وعقابهم ،        دور ليبرمان والذى دعا إللقاء األسرى الفلسطينيين وال       غأفي
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وأضاف حمدونة أن الوزير سلفان شالوم نائب رئيس الوزراء االسرائيلى أيضاً دعا إلى إعـادة النظـر                 
  .بتنفيذ حكم اإلعدام بحق أسرى فلسطينيين قتلوا اسرائيليين خالل عمليات للمقاومة 

وحذر األسير المحرر حمدونة من سياسة التضييق على األسرى وفق مشروع النائب الليكـودى دانـى                
دانون ، وكذلك من سياسة التحريض الذى يقوم بها وزير األمن الداخلى يتـسحاق أهرنـوفيتش والـذى                  

 وغيـر   االرهابيين والقتلة والمخربين وأن أياديهم ملطخة بالـدماء       " صور خاللها األسرى مجموعة من      
  " .شرعيين 

وطالب األسير المحرر حمدونة المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية ووسائل االعالم لمتابعـة هـذه              
الوتيرة من سباق التصعيد بحق األسرى لما لها من خطورة على صعيد الممارسة والتنكيل بحقهم ، وأكد                 

  .ب حرية وسيادة واستقالل أن األسرى هم تاج فوق رأس الشعب العربي والفلسطيني وأنهم طال
 ١٨/٣/٢٠١١، مركز األسرى للدراسات

  
   االحتالل يكثف اعتداءاته بحق األطفال:وزارة اإلعالم .٤٠

، أن قوات االحتالل كثفت من ١٧/٣  أظهر تقرير أصدرته وزارة اإلعالم، يوم الخميس:رام اهللا
وأوضح  .٢٠١١ مارس/ ذاراعتداءاتها بحق األطفال الفلسطينيين، خالل النصف األول من شهر آ

التقرير الذي أعدته دائرة إعالم الطفل بوزارة اإلعالم، أنه تم اعتقال العشرات من األطفال، واالعتداء 
وأشار التقرير إلى أن عدد األسرى  .عليهم، باإلضافة العتداءات المستوطنين المتكررة ضد المواطنين

، وعدد األسرى البالغة أعمارهم أقل ) عاما١٨-١٦(ن ، تتراوح أعمارهم ما بي أسيرا١٩٠ًالقاصرين بلغ 
  . أسيرا١٣٦ً، ) عاما١٦(من 

  ١٧/٣/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  طائرات إسرائيلية تلقي بيانات تحذر سكان غزة من مساعدة المقاومة واالقتراب من الحدود .٤١
يوم أمس آالف البيانات فوق أحياء سكنية تقع ألقت طائرات حربية إسرائيلية :  أشرف الهور-غزة 

شمال ووسط قطاع غزة، حذرت خاللها السكان من االقتراب من مناطق الحدود أو تقديم مساعدة لنشطاء 
 طائرات إسرائيلية ألقت آالف البيانات فوق منطقة تقع إلى الشرق من إنوقال شهود عيان  .المقاومة

طق سكنية في المنطقة الوسطى، حذرت خاللها السكان من االقتراب مخيم جباليا شمال القطاع، وفوق منا
من مناطق الحدود الفاصلة بين القطاع وإسرائيل، أو تقديم أي نوع من المساعدة لنشطاء المقاومة 

  .الفلسطينية
  ١٨/٣/٢٠١١القدس العربي، لندن، 

  
  بالقوة تظاهراتالغزة تفرق في شرطة وال ...إضراب مفتوح عن الطعام حتى إنهاء االنقسام: "الحياة" .٤٢

 ناشطاً فلسطينياً، بينهم امرأة واحدة، اإلضراب المفتوح عن الطعام أمس ١٧أعلن :  فتحي صباح-غزة 
حتى تحقيق مطلبهم بإنهاء االنقسام بين حركتي فتح وحماس، فيما فرقت الشرطة في غزة بالقوة تجمعاً 

  .ة بإنهاء االنقسامونروا للمطالباأللشبان وشابات أمام مقر وكالة 
وتمكن الناشطون من الحراك الشعبي إلنهاء االنقسام، الذين أعلنوا اإلضراب عن الطعام في المقر 

ونروا خلسة أثناء فتح البوابات لدخول األغرب مدينة غزة، من الدخول إلى مقر  ونرواألالرئيسي ل
 لرجال "فريسة"خرين من الدخول فوقعوا ولم يتمكن عشرات الناشطين اآل. موظفيها والسيارات التابعة لها

 حركة الصحافيين الموجودين "شلوا"األمن والشرطة، الذين اعتدوا على عدد منهم بالضرب بالهراوات، و
  .في المكان للتغطية وصادروا أشرطة التصوير من بعضهم
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 عن الطعام ونروا مطالب المضربيناألوأعلنت الناشطة نهى أبو ظريفة للحياة عبر الهاتف من داخل 
أوالً السماح بدخول ممثلي وسائل اإلعالم إلى داخل المقر كي يتمكنوا من عقد : المتمثلة في أربعة وهي

.  الجاري وما بعده١٥وثانياً، إطالق كل المعتقلين على خلفية التظاهر ضد االنقسام في . مؤتمر صحافي
.  الحماية لهم وعدم اعتقالهم أو مالحقتهمونروا وتوفيراألوثالثاً إبعاد رجال األمن والشرطة من محيط 

أما المطلب الرابع، فيتمثل وفق أبو ظريفة في تقديم حركتي فتح وحماس تأكيدات وأدلة على أرض 
وأشارت أبو ظريفة إلى أن عشرات من موظفي المنظمة الدولية قرروا  .الواقع إلنهاء االنقسام المدمر

  .خوض اإلضراب المفتوح عن الطعام معهم
  ١٨/٣/٢٠١١لحياة، لندن، ا

  
  الحراك الشعبي يعلن سلسلة فعاليات جديدة بغزة .٤٣

 سلسلة فعاليات جديدة في قطاع غزة ،١٧/٣  يوم الخميساالنقسام،أعلن الحراك الشعبي إلنهاء : غزة
 وموجهة إلى أبو ،نسخة عنها" قدس نت"  وجاء في نص الرسالة التي أرسلت لـاالنقسام،بهدف إنهاء 
نعلمكم بأننا بصدد تنفيذ خيمة اعتصام مفتوح في ساحة الجندي  :راح مدير عام شرطة غزةعبيدة الج

الساعة الثانية عشرة ظهراً، وذلك بناء على  ،١٩/٣/٢٠١١المجهول، ابتداء من يوم السبت الموافق 
  .، الذي يعطي الحق في التجمع السلمي١٩٩٨ لسنة ١٢القانون رقم 

ة الضغط الشعبي المتواصل لدعم المبادرات السياسية المطالبة بإنهاء هدف االعتصام، االستجابة لحال
  .االنقسام الفلسطيني

  .نأمل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان تنفيذ االعتصام بشكل سلمي
  .اإلشعار سننفذ سلسلة من الفعاليات المرفقة بجدول مع أنناكما نعلمكم 

  شاكرين حسن تعاونكم،،،
  ..النقسامالحراك الشعبي إلنهاء ا

  ١٧/٣/٢٠١١، قدس نت لألنباءوكالة 
  
  غزةاألنفاق بديل لتوفير الغاز لقطاع  .٤٤

لجأ الغزيون في اآلونة األخيرة إلى استخدام األنفاق المنتشرة على الحدود : جمال غيث - غزة
فية الغاز جراء منع قوات االحتالل اإلسرائيلي إدخال كميات كا" اسطوانات"الفلسطينية المصرية إلدخال 

 تواجهنا انه في حال التيويقول أبو كريم وهو يعمل في أحد األنفاق إن المشكلة الكبرى . من الغاز
تسرب الغاز داخل األنفاق فإن ذلك من شأه إيقاف العمل لعدة أيام داخل األنفاق قد تصل ألسابيع حسب 

  .الكمية المسربة من الغاز
فاق من صعوبة الحركة داخل النفق لضيق المكان وعدم ويعاني أبو كريم والمئات من العاملين في األن

ويوضح أنه تعرض . وجود شروط السالمة الصحية وصعوبة وصول اإلسعاف بالسرعة الممكنة لألنفاق
للعديد من حاالت االختناق داخل النفق وتمكن من الخروج منها في الوقت المناسب وذلك بمساعدة 

ى العاملين في األنفاق، األمر الذي يؤدي إلى تعرض العاملين إلى مشيراً إلى تدني الثقافة لد". أصدقائه
الغاز " اسطوانات"تجار األنفاق لجؤوا إلى العمل على تهريب :" ويتابع حديثه قائال إن. مخاطر جمة

  .  يتم إدخالها من الجانب اآلخرالتيالمصري إلى قطاع غزة بسبب تقنين كميات الغاز 
إن سكان القطاع لجؤوا " يتم استخدامها لتهريب الغاز التيأحد األنفاق بدوره، يقول أبو غسان صاحب 

إلى جلب اسطوانات الغاز المصرية منذ قرابة ثالثة أشهر، وسبب ذلك شح الغاز في القطاع وتهافت 
ويشير أبو غسان إلى أن .  حدثت سابقاًالتيالمواطنين عليه، خشية من حدوث أزمة على غرار األزمات 

سطوانات الغاز عبر األنفاق إلى قطاع غزة يشوبها العديد من المخاطر، منها تسرب كميات عملية نقل ا
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من الغاز أثناء عملية السحب، ما يؤدي إلى حدوث حاالت االختناق للعاملين داخل األنفاق ويعرضهم 
  . يقول" فأرخص شيء في العمل داخل اإلنفاق هي حياة اإلنسان" لحاالت الموت ،

  ١٧/٣/٢٠١١، ون الينموقع فلسطين أ
  
  األونروا تؤكد االلتزام بالمناهج الدراسية للدول المضيفة .٤٥

تراجعت وكالة األونروا عن توجه سابق لديها كان يقضي بتدريس ما يسمى : الدين  نادية سعد-عمان 
ج ، في المدارس التابعة للوكالة ضمن مواد إثرائية إضافية على المناه)هولوكوست" (المحرقة اليهودية"

  .المدرسية المعتمدة
وأكدت الوكالة في بيان صدر أمس عن اللجنة التنفيذية لقطاع العاملين فيها، في ختام اجتماعهم بمديرة 

التزامها الكامل بمنهاج الدولة المضيفة وعدم إضافة أية مواد "عمليات الوكالة في األردن ساندرا ميتشيل، 
  ".ارة التربية والتعليم األردنية على أية تعديالتعلى المنهاج المدرسي، من دون التنسيق مع وز

، "أبرز القضايا المطلبية بشأن عدم تخفيض الخدمات المقدمة لالجئين"وبحسب البيان، بحث االجتماع 
  ".في مدارس الوكالة) هولوكوست(إشاعات تدريس مواد إضافية خارجة عن المنهاج "إضافة إلى 

  ١٨/٣/٢٠١١الغد، عمان، 
  
   في مخيمات لبنان اتفاق يقيد إقامة الفلسطينيين"مسودة"عرض  .٤٦

مركز التنمية "عرض الباحث الفلسطيني سهيل الناطور أمس في لقاء دعا إليه كال من : مادونا سمعان
، كان "وثيقة" في مخيم برج البراجنة في بيروت، "جمعية األخوة للعمل الثقافي االجتماعي" و"اإلنسانية

 الماضي، حول كيفية ديسمبر/  السفير في كانون األول جريدةن قد نشرها فيالناشط إسماعيل الشيخ حس
  ."إدارة الممتلكات السكنية في مخيم نهر البارد"

يوم "، بحاجة إلى مناسبة "استفزاز"ولم تكن الوثيقة التي استهل الناطور حديثه عنها باستعمال كلمة 
 المساكن إلى النازحين من البارد، لعرضها ، أو حتى اقتراب موعد تسليم الرزمة األولى من"األرض

اتفاق حول إدارة الممتلكات السكنية العامة في مخيم نهر "والغوص في تفاصيلها، ال سيما أنها عنونت بـ
بين الحكومة اللبنانية وعائلة الالجئ الفلسطيني في مخيم نهر "، وأضيفت إلى العنوان عبارة "البارد
 ليصف ما يتضمنه ذاك االتفاق من مواد وبنود قد تحكم إقامة "استفزاز"ة واستعمل الناطور كلم ."البارد

وسكن الالجئين الفلسطينيين ليس في البارد فقط، بل في غيره من المخيمات، وذلك على أساس أن الدولة 
 اللبنانية اعتبرت أن عالقتها مع الالجئين الفلسطينيين في مخيم نهر البارد ستكون المحتذى في المخيمات

صيغت باللغة اإلنكليزية في األصل، قبل أن تتم " الوثيقة - الورقة أن الناطور إلى  وأشار.األخرى
  ."وكالة األونروا تتنصل منها"ترجمتها إلى اللغة العربية، وأن كالً من الدولة اللبنانية، و

ا كمالك وحيد الحكومة اللبنانية، ومن ضمن صالحياته"أما في المضمون، فيلفت الناطور إلى عبارة 
تحريفاً خطيراً وغير قانوني، ألن الدولة أنجزت استمالك األرض فقط ولم تدفع " ليرى فيها "للوحدات

أن البند األول لالتفاق ينص على أن الدولة اللبنانية تضع في "ويشير إلى . "قرشاً واحداً مقابل اإلعمار
ه المباشرة كمسكن، مهددة باستعادتها في حال تصرف المستفيد، أي الالجئ وحدة سكنية ليستعملها وعائلت

كما ال يحق ألوالد رب . "تم تأجيرها أو استخدامها ألغراض غير سكنية كالتجارة على سبيل المثال
الحفاظ على مسكنهم بعد وفاتهم من دون إبالغ وزارة الداخلية، أي "العائلة، وفق ما يكشف الناطور، 
سية والالجئين، علماً انه يعود إليها إبقاؤهم في منزلهم أو تبديله بمنزل عبر المديرية العامة للشؤون السيا

  ."أصغر
 بموافقة الوزارة عينها، إالال يحق للساكن ترميم أو تجديد المنزل الذي يسكنه "ومن بنود االتفاق أنه 

ال «نه وذلك تحت طائلة المصادرة، وهو ما يذكره صراحة البند الرابع من االتفاق والذي ينص على ا
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يحق للمستفيد بيع، وتوريث، وتأجير، ونقل، والتخلي عن، ورهن، والتخلص من الوحدة بأي شكل من 
 ."األشكال، من دون الموافقة الخطية الصريحة المسبقة للمديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين

 عنه لفترة زمنية، علماً انه قد تستعيد الداخلية منزل من يغيب من الفلسطينيين،"، وفق الناطور، "أكثر"و
بموجب االتفاق يمنع أي من الفلسطينيين االنتقال للسكن خارج نطاق المخيم المسجل فيه أو في مخيم 

ومن البنود المجحفة بحق الفلسطينيين والتي تحتمل التأويل، يدرج الناطور البند العاشر الذي ينص  ."آخر
ما من قانون "، علماً انه "سوء إدارة الوحدة وخرق القانونعلى إعادة الوحدة السكنية للدولة في حال "

  ."ينظم أو يفسر كيفية حسن إشغال أو إدارة الوحدات السكنية من قبل الالجئين الفلسطينيين
 متراً مربعاً، ٢٧,٥ويشرح الناطور أن متوسط مساحة الوحدة السكنية لما تم إعادة إعماره في البارد يبلغ 

بلغ مساحتها سبعين متراً مربعاً، مؤكداً أن الدفعة األولى من المنازل التي ستسلّم إلى وأن اكبر الوحدات ت
لكن الحديث يدور اليوم حول جهوزية خمسين وحدة فقط، وهذا "ئة وحدة اعائالت فلسطينية تبلغ خمسم

 من "أ"عة كما لفت إلى تحديد موعدين لزيارة األهالي إلى المجمو. "بعد أربع سنوات على تهديم المخيم
 أوعزت إليهم بالحصول على تراخيص للدخول من قبل األونرواالمنازل التي جرى االنتهاء منها، لكن 

وأفصح الناطور في ختام حديثه عن قرار . "ما يعني أنهم ما زالوا يعاملون كأرقام أمنية"الجيش اللبناني 
تمت العودة عنه جزئياً بسبب "اً إلى انه لبناني داخلي بمنع إدخال مواد البناء إلى مخيمات الجنوب، مشير

 كان استخداماً الستطالع الرأي أمسواء كان جدياً "، ليؤكد على ضرورة رفض االتفاق "الضغوط
  ."الفلسطيني

  ١٨/٣/٢٠١١السفير، بيروت، 
  
   سنة من القهر والدماء٢٠قفزة زمنية فلسطينية في : "أطفال الجدار... أطفال الحجارة"فيلم  .٤٧

عندما حمل المخرج األلماني روبرت كريغ صورة فوتوغرافية قديمة، كان قد صوَّرها : هيمبشار ابرا
، باحثاً عن األطفال الستة، الذين صوَّرهم خالل أحداث ٢٠١٠، وعاد بها إلى بيت لحم، عام ١٩٨٩عام 

التيمة معروفة االنتفاضة الفلسطينية، لم يكن يجترح جديداً تماماً في عالم الفيلم الوثائقي، إذ أن هذه 
ومتداولة، وسبق أن شاهدناها في العديد من األفالم الوثائقية، ولكنه بالتأكيد كان على بوابة تحقيق فيلم 

، الذي كان قد حققه قبل عشرين "االنتفاضة طريق الحرية"وثائقي متميز، يتكامل مع منجزه الرائع؛ فيلمه 
، الذي عرضه في مهرجان أبو ظبي السينمائي "جئت إلى فلسطين"عاماً، وال يبتعد عن هموم فيلمه 

. يحمل روبرت كريغ صورة فوتوغرافية؛ باألبيض واألسود، ويعود إلى فلسطين .الدولي، قبل عامين
يعلن وفاءه لمسيرة فكرية وفنية كان قد بدأها قبل عشرين عاماً، ويؤكد إخالصه ألولئك البشر الذين 

 الحياتية التي شهدوها، وأكثرها تأثيراً على حياتهم الشخصية، تعامل معهم، خالل واحدة من أهم المراحل
  .كما على مصيرهم الجمعي، كبلد ووطن وقضية

وثائقي طويل (، للمخرج األلماني روبرت كريغ، وهو فيلم "أطفال الجدار... أطفال الحجارة"يبدأ فيلم 
بق له أن صوَّرهم، قبل ، من لحظة عثوره على األطفال، الذين س)٢٠١٠ دقيقة من إنتاج ٨٧مدته 

!.. عشرين سنة، وباتوا اليوم، من دون شك، رجاالً على حافة الكهولة المبكرة، لقد مرَّ عشرون سنة
سيقفز الفيلم فوق مسيرة البحث عنهم، ريثما يلتقي بأحدهم، وهو الذي سيكون المفتاح للوصول إليهم 

  . ى رغم أنها ستبقى حاضرة بقوة طيلة الفيلميختصر الفيلم المسافة، ويجعلها خارج الفيلم عل. جميعاً
الصورة، والغياب لعشرين سنة، ومن ثم العودة للقاء واالجتماع، مرة ثانية، واكتشاف كيف أصبح هؤالء 
األطفال، وإالم انتهوا، وأين ذهبت بهم دروب الحياة التي كانوا، إبان االنتفاضة، يؤسسون لها، ويحددون 

اذا آلوا إلى ما هم فيه اآلن، وما مقدار التوافق بين ما كانوا يطمحون وما أولى معالمها، ومعرفة لم
  !ما الذي تحقق من أحالمهم، وما الذي توافر من خيباتهم! صاروا إليه
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األطفال الذين كانت الحجارة لعبتهم األثيرة، مع جنود االحتالل، لم يعودوا أطفاالً، وال بقيت الحجارة، مع 
وا جنود احتالل، وصار بينهم جدار، ال يكتفي بسد اآلفاق، فقط، بل إنه قبل ذلك أن جنود االحتالل، بق

يعتقل األحالم، تماماً إلى درجة أن أصبح أطفال الجدار، بال أحالم، على النقيض الكامل، مما كان عليه 
  !أطفال الحجارة

  ١٨/٣/٢٠١١الحياة، لندن، 
  
   عن انتخابات نيابية مبكرةيتحدثالعاهل االردني  .٤٨

أعلن العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني، خالل لقاء مع شباب أمس، إجراء انتخابات              :  أ ف ب   -عمان  
الملك قال لنا إن هناك حال احتقـان   «وأفاد أحد هؤالء الشباب أن      . نيابية مبكرة بحلول نهاية العام الحالي     

  .» حلول نهاية العام الحاليشعبي تحل عن طريق االنتخابات وتحدث عن انتخابات نيابية مبكرة مع
أننا بحاجة إلى اإلصالح، وهو ضرورة ملحة، ولكنه ال يأتي في يوم وليلة فهـو               «وأضاف أن الملك أكد     

عملية مستمرة، وأشار الى أن العمل جار على تعديل قانون االنتخاب وقانون األحـزاب خـالل ثالثـة                  
وأجريت االنتخابـات   . أربع سنوات وفقاً للدستور   وتجرى االنتخابات النيابية في األردن مرة كل        . »أشهر

  .الماضي) نوفمبر( تشرين الثاني ٩األخيرة في 
وأكد بيان صادر عن الديوان الملكي األردني اللقاء لكنه لم ينقل عن الملك حديثاً عن إجـراء انتخابـات                   

 مسيرة اإلصالح المستدام    إننا ماضون في  «ونقل البيان عن العاهل األردني قوله خالل اللقاء         .نيابية مبكرة 
  .»الذي يخدم المستقبل وليس الحاضر فقط باعتباره ضرورة حتمية لألردن وال تراجع عنها

هناك من يدعو الى إجراء انتخابات نيابية مبكرة لكن ما يعنينا في هذه المرحلة هو إنجـاز                 «وأضاف إن   
 قانون أحزاب يتيح التعددية الحزبية      قانون انتخاب عصري يمثل الجميع وتنمية الحياة الحزبية من خالل         

ويشجع المواطنين على االنخراط في الحياة الحزبية ما يتطلب من األحزاب إعداد برامج تلبي طموحات               
  .»المواطنين

أهمية أن يمثل قانون االنتخاب الذي سيجري التوافق عليه من قبـل لجنـة الحـوار                «وأشار الملك إلى    
أهمية ترسيخ الحياة الحزبية وضرورة تلبية األحزاب تطلعات األردنيين         «، مؤكداً   »الوطني كل األردنيين  

  .»من خالل تبني برامج تتصل بالجوانب االقتصادية والتعليمية والصحية وكل ما يمس حياة المواطن
  ١٨/٣/٢٠١١، الحياة، لندن

  
  تبنى برنامج إصالح قائما على تعديالت دستوريةي باألردن" اإلخوان المسلمين"شورى  .٤٩

قرر مجلس شورى جماعة اإلخوان المسلمين في اجتماع عقده أمس تبني برنـامج             :  هديل غبون  -عمان  
إصالحي قائم على الدعوة إلى إصالحات دستورية، إضافة إلى تشكيل إطار جبهـوي يتبنـى برنـامج                 

  .اإلصالح
ـ            ابي جديـد يلغـي     وتتضمن اإلصالحات الدستورية التي تنادي بها الحركة اإلسالمية إقرار قانون انتخ

  .الصوت الواحد ويضمن ترسيخ مبدأ الحكومة البرلمانية، ومبدأ تداول السلطة
وكانـت الحركـة    ". مبادرة الملكية الدستورية  "ولم يناقش االجتماع، بحسب مصادر في المجلس، مسألة         

  .أعلنت مقاطعة لجنة الحوار الوطني رغم إجراء اتصاالت رسمية معها للمشاركة
 اإلسالمية ممثلة بجناحيها جبهة العمل اإلسالمي وجماعة اإلخـوان المـسلمين، عـدم              وقررت الحركة 

المشاركة في لجنة الحوار الوطني، بشكل مؤسسي احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لضوابط للحوار              
  .كان قد حددها الحزب
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أن الحركـة   " غـد ال"واعتبر أمين عام حزب جبهة العمل اإلسالمي حمزة منصور في تصريح سابق إلى              
في لجنة الحوار الوطني، رغم وجود شخصيات نقابية محسوبة على          " ليست ممثلة بأي شكل من األشكال     "

  .الحركة في اللجنة
  ١٨/٣/٢٠١١الغد، عمان، 

  
    "سرائيلإ"ـ مصر تزويدنا بحيثيات اعتقال اردني بتهمة التجسس لمنننتظر : األردن .٥٠

 لشؤون االعالم واالتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، طاهر         اكد وزير الدولة  :  نسيم عنيزات  -عمان  
العدوان، ان السفارة االردنية في القاهرة تتابع موضوع اعتقال السلطات المصرية لمواطن أردني بتهمة              

  .التجسس لمصلحة الموساد اإلسرائيلي
   ١٨/٣/٢٠١١، الدستور، عمان

  
  رب الحدود الفلسطينية اللبنانية على شكل صخرة قاكتشاف منظومة تجسس إسرائيلية .٥١

نجحت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني في منطقة الجنوب أمـس باكتـشاف              : حسين سعد  - صور
منظومة تجسس اسرائيلية متطورة في محيط قرية شمع على بعد كيلومترات قليلة من الحـدود اللبنانيـة                 

  .الفلسطينية
ـ      انه تم اكتشاف هذه المنظومة المموهة مـن جانـب          » يرالسف«وذكرت مصادر أمنية واسعة اإلطالع ل

  .عناصر مخابرات الجيش في المنطقة
على شكل صخرة موصـولة     » فيبر كالس «وقالت ان المنظومة المتطورة والكبيرة هي عبارة عن كيس          

بجهاز تجسس من النوع نفسه، إضافة إلى أربعة كابالت كانت متصلة بالمنظومة األساسية التي تستخدم               
  .غراض التجسس بأنواعه كافةأل

  .»اليونيفيل«تجدر اإلشارة إلى أن المنظومة وجدت في منطقة عمل القوة اإليطالية العاملة ضمن 
تؤمن تغطية الساحل   «وصدر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش بيان اشار الى أن المنظومة المكتشفة              

ة فنية عالية، حيث يتم تشغيلها بواسطة طـائرات  الجنوبي الممتد من البياضة الى صور، وهي تعمل بتقني    
  .»االستطالع التي تلتقط الصور مباشرة من نظام التصوير في المنظومة

 ١٨/٣/٢٠١١، السفير، بيروت
  
   ترحب بمبادرة عباس إلنهاء االنقسامالعربيةجامعة الدول  .٥٢

 نائـب األمـين العـام       رحب السفير أحمد بن حلي     :وكاالت - محمد جمال  - القدس المحتلة  - القاهرة
لجامعة الدول العربية بمبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس فيما يتعلق بتحقيق المصالحة الفلـسطينية              

أن هذه المبادرة تثبت أن القيادة الفلـسطينية تـدرك المـصلحة العليـا للـشعب                "وقال  ..وإنهاء االنقسام 
السفير بن حلي في تصريحات للصحفيين بالقـاهرة        واعتبر  ". الفلسطيني، ولذلك ندعم هذه المبادرة بقوة       

مضيفا أنها تشكل استجابة للرأي العام الفلـسطيني المطالـب          .. أن المبادرة جاءت في التوقيت المناسب     
وأشار إلى أن األمة العربية تواقة لتحقيق المصالحة الفلـسطينية وأن يجـسد علـى               . بتحقيق المصالحة 

بالرد " ونوه أحمد بن حلي   . ساندون ويدعمون مثل هذه المبادرات    موضحا أن العرب جميعهم ي    .. األرض
  ". اإليجابي لإلخوان في غزة على مبادرة الرئيس الفلسطيني

  ١٨/٣/٢٠١١، الشرق، الدوحة
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   وتفرج عن معتقلين غزةةزيارل بمبادرة عباس  وترحبمرور عبر رفحالمصر تسهل  .٥٣
سطينية ياسر عثمان في تصريحات إلذاعـة القـدس         أكد سفير مصر لدى السلطة الفل     :  حامد جاد  -غزة  

أمس أن هناك تسهيالت جديدة ستطرأ على حركة المسافرين عبر معبر رفـح، موضـحا أن الجهـات                  
المعنية في مصر، تعقد اجتماعات مكثفة من أجل وضع تسهيالت وآليات جديدة لتنقل المـسافرين عبـر                 

  .لسفرالمعبر، ورفع القيود القائمة حالياً على حركة ا
وأشار إلى أن السفارة المصرية لدى السلطة تسعى لحل جميـع اإلشـكاالت الموجـودة خـالل سـفر                   
الفلسطينيين عبر مصر، منوهاً في هذا الصدد إلى مشكلة تزايد أعداد من يتم إرجاعهم من قبل السلطات                 

  .المصرية في المعبر
 المبادرة بانها بالشجاعة مؤكـدا فـي   ورحب عثمان بمبادرة الرئيس محمود عباس بزيارته لغزة، واصفا    

ذات الوقت أن الدعم المصري لم يتوقف لهذه المبادرة، وأن هناك رعاية واضحة ودعم للفلسطينيين وفق                
  .الورقة المصرية للخروج من مأزق االنقسام

إن اإلفـراج عـن     "وفي سياق متصل بملف الفلسطينيين المعتقلين لدى السلطات المصرية، قال عثمـان             
، مشيرا إلى أن السلطات المصرية      "عتقلين يتم عبر مراحل، ووفقا لدراسة الملفات لدى الجهات المعنية         الم

  .أفرجت فيما سبق عن عدد من المعتقلين
الى ذلك دعت سفارة فلسطين لدى القاهرة، الفلسطينيين المتواجدين خارج مصر والراغبين في العـودة               

فارات المصرية في الدول التي يتواجدون فيها للدخول إلى         إلى غزة الحصول على تأشيرة مرور من الس       
  .األراضي المصرية، ومن ثم االنتقال بعد ذلك إلى غزة

  ١٨/٣/٢٠١١، الغد، عمان
 

  "إسرائيل"لـاحترامهما يؤكدان  و"بدو وهمج الصحراءب " العرب يصفانانايرانيسؤوالن م:العربية نت .٥٤
ـ   وصف مسؤوالن رفيعا المستوى في الخ     : أوسلو ، وقاال  "البدو وهمج الصحراء  "ارجية اإليرانية العرب ب

إن حضارة العرب طارئة ومرتبطة باكتشاف النفط في دول عربية كقطر والبحرين، مفتخرين بحـضارة               
  . آلالف السنين، رافضين بشدة ربطَ الفرس بالعرب-بحسب قولهما-الفرس التي تعود 

 وأكدا احترامهما وتعاطفهما مع إسرائيل، وأن الخطاب        ،"الخليج الفارسي " آالف خارطة باسم     ٦وعرضا  
وتحقيـق حلـم الثـورة      ،  اإليراني المعادي لها ما هو إال فقاعات لكسب تأييد العالم العربي وإإلسـالمي            

  .م بأن تصبح إيران قائدة العالم اإلسالمي١٩٧٩الخمينية عام 
ة العرقية للفرس بالشعوب اآلريـة      وأشار المسؤوالن اإليرانيان محمد رضائي ومهدي صفري إلى الصل        

األوروبية، مستدلين على ذلك باللغة الفارسية التي تُعتبر خليطاً من لغة هندية وأخرى أوروبية قريبة من                
  .األلمانية

" داغ بـالدت  "التي نقلتها عنها صـحيفة      " ويك ايند "تصريحات المسؤولين اإليرانيين للصحيفة الدانمركية      
ر سعي النظام اإليراني لتحسين صورته أمـام الغـرب، خاصـة دوَل االتحـاد               النرويجية، تأتي في إطا   

األوروبي، لفك العزلة التي يعانيها، وذلك بإظهار حقيقة دعمه للفصائل المقاومة في الدول العربية، وأن               
إسرائيل، هذا الدعم ال يقصد منه مناوأة الغرب أو الرغبة التي يدندن بها الرئيس اإليراني دائماً في تدمير          

التي أكد المسؤوالن اإليرانيان تعاطفهما معها واحترامهما لها بعكس العرب الذين يكرهون اليهـود منـذ          
  .القدم، بحسب قولهما

 ١٨/٣/٢٠١١، موقع العربية نت، دبي
  
  
  



  

  

 
 

  

            ٣٠ ص                                     ٢٠٨٨:         العدد       ١٨/٣/٢٠١١ الجمعة :التاريخ

  "إسرائيل"النفوذ اليهودي أخّر عرض وثائق : ويكيليكس  موقعمؤسس .٥٥
، بأن األسباب التي دفعته الى تـأخير عـرض الوثـائق            ، جوليان أسانج  »ويكيليكس«أقر مؤسس موقع    

، »سيسبب مـشاكل كثيـرة    «المتعلقة بإسرائيل في الدفعة األولى من نشر الوثائق، يعود الى أن ذلك كان              
لم يكن بأيدينا ملفات كثيرة     «على خلفية النفوذ اليهودي داخل الواليات المتحدة، مضيفاً إنه في تلك الفترة             

الخوف من هجوم يشنه علينا يهود الشاطئ الشرقي للواليـات المتحـدة،            « الى جانب    ، هذا »عن إسرائيل 
الذين تربطهم عالقات عميقة بإسرائيل، ليس فقط بسبب وجودهم الكبير هناك بل لكونهم يملكون هويـات       

  .»إسرائيلية من أجل تمتين عالقتهم بوطنهم
  ١٨/٣/٢٠١١، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
   أسئلة عن خطف اسرائيليين مسؤوالً فلسطينياً يتجنبنيا رئيس وزراء أوكرا .٥٦

أبدى رئيس الوزراء األوكراني ميكوال ازاروف قلقه امس من تأكيدات فلسطينية بأن عمـالء              : )رويترز(
ورفـض  . اسرائيليين خطفوا مهندسا من غزة أثناء زيارة كان يقوم بها ألوكرانيا في الـشهر الماضـي               

وقـال  . يب مستندين إلى أمر من المحكمة بمنع الحديث عـن هـذه القـضية             مسؤولون اسرائيليون التعق  
ال أريد أن أتخيـل     "أزاروف في مقابلة صحفية نشرت بعد أن اختتم زيارة استغرقت يومين إلى اسرائيل              

  ". أن مثل تلك األمور تحدث على أرض دولة صديقة
القـضية رهـن تحقيـق      .  حاليـا  ليست لدينا معلومات واضحة   : "االسرائيلية" هآرتس"وصرح لصحيفة   

ولـم تنـل زيـارة أزاروف إلـى         ". وإلى أن نعلم أمرا مؤكدا ال يمكننا الرد       . المسؤولين عن أمن الدولة   
وتم إلغاء دعوة إلى وسائل اإلعالم لتغطية اجتماعه مع رئيس الـوزراء بنيـامين              . اسرائيل تغطية كبيرة  

    .لتقاط صور له مع وزير خارجية اسرائيلنتنياهو ولم يسمح بتلقي أسئلة من الصحفيين خالل ا
  ١٨/٣/٢٠١١، المستقبل، بيروت

  
  تصورات الجمهور األوروبي عن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ":الجزيرة"لـدراسة استطالعية  .٥٧

 ضمن فعاليات منتدى الجزيرة السادس تقريرا       ٢٠١١آذار  / مارس ١٣أطلق مركز الجزيرة للدراسات في      
  ".تصورات الجمهور األوروبي عن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي"لمعرفة حوى نتائج استطالع 

المتخصصة في مجال استطالعات الرأي العام      ) ICM(وقامت بإجراء هذه الدراسة االستطالعية شركة       
، ومركـز األبحـاث     )MEMO(في أوروبا لصالح مركز الجزيرة للدراسات، ومرصد الشرق األوسط          

  .)EMRC(اإلسالمي األوروبي 
بريطانيـا وفرنـسا    (هدفت الدراسة التي شارك فيها أكثر من سبعة آالف شخص في ست دول أوروبية               

إلى تقديم صورة دقيقة لمدى فهم الجمهور للجوانب األساسية المتعلقـة           ) وإسبانيا وهولندا وألمانيا وإيطاليا   
  .بالصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

عالم والمدافعين عن الحق الفلسطيني والباحثين واألكـاديميين        تفيد هذه الدراسة صناع القرار ووسائل اإل      
  .في معرفة الكيفية التي تنظر بها العينة المشاركة في االستطالع للصراع

  :من أبرز ما كشفت عنه الدراسة
  

  .  من المستطلعين األوروبيين يعتقدون أن انتقاد إسرائيل ال يجعل الشخص معاديا للسامية%٥٠أن 
  .  يعتقدون أن اللوبي المؤيد إلسرائيل يؤثر على وسائل اإلعالممنهم% ٧٠وأن 
  . منهم يعتقدون أن اللوبي المؤيد إلسرائيل يؤثر على جدول األعمال السياسي% ٦٧وأن 
يعتقدون أن القانون األوروبي ال ينبغي أن يتغير ليسهل ألولئك المتهمين بارتكـاب جـرائم               % ٥٨وأن  

  . حرب زيارة أوروبا
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  . يعتقدون أن إسرائيل ال تعامل كل الجماعات الدينية على قدم المساواة% ٦٥وأن 
  . يعتقدون أنه ينبغي إدراج حماس في محادثات السالم بين إسرائيل وفلسطين% ٤٥
يعتقدون أن اضطهاد إسرائيل للفلسطينيين هو واحد من أكبر العقبات أمام الـسالم فـي الـشرق                 % ٤١

  . األوسط
  . وطنات اإلسرائيلية هي كبرى العقبات في طريق السالم في الشرق األوسطيعتقدون أن المست% ٤٠
  ". الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني"فكروا في قطاع غزة عندما سمعوا عبارة % ٥١
بصرف النظر عن كونها ديمقراطية     (يعتقدون  % ٦٥يعتقدون أن إسرائيل ليست ديمقراطية، ولكن       % ٣٤
  . ب مجموعة دينية واحدة في إسرائيل على أخرىبوجود ظلم وهيمنة من جان) أم ال
ـ         % ١٣ فقط قالوا الـشيء نفـسه عـن        % ٧يرون أن إسرائيل هي أكبر تهديد للسالم العالمي مقارنة ب

  . الفلسطينيين
  . يدركون أن الحصار االقتصادي اإلسرائيلي على قطاع غزة غير قانوني% ٥٣
أيار /ارب التي تنقل اإلمدادات إلى قطاع غزة في مايو        أفادوا بأن الرد اإلسرائيلي المسلح على القو      % ٦٤

  .  لم يكن قانونيا٢٠١٠
-٢٠٠٨يرون أن عملية التوغل اإلسرائيلي العسكري البري في قطاع غزة خالل شـتاء العـام                % ٦٠

  .  كان غير قانوني٢٠٠٩
  . د الجماهيريعتقدون أن إسرائيل تستغل تاريخ معاناة الشعب اليهودي في أوروبا الستقطاب تأيي% ٤٨
فـي  ) الخـوف مـن اإلسـالم    " (اإلسالموفوبيا"يعتقدون أن الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني يؤجج       % ٣٩

  . أوروبا
  .يعتقدون أن القدس يجب أن تكون مدينة دولية محايدة% ٥٤

 ١٧/٣/٢٠١١، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  
   تدير الحرب في ليبيا ضد الثوار"سرائيلإ: "خاص دنيا نيوز .٥٨

  ..  تجند المرتزقة ، خمسون الفا بخمسة مليارات تم دفعها نقدا إلسرائيل Global S.C.T شركة
  وخبراء اسرائيليون في باب العزيزية

  خمسة مليارات دوالر قيمة العقد الموقع بين العقيد والحكومة اإلسرائيلية  لتجنيد مرتزقة
  حهم ودفعهم الى الشمالخمسون الف مجند مرتزق تم شحنهم الى جنوب ليبيا ومن ثم تسلي

  خبراء عسكريون اسرائيليون  يديرون المعارك  من غرفة عمليات في  طرابلس الغرب 
حقيقة أم خيال، حقيقة يقول المطلعون على كواليس السياسة فـي اإلقلـيم،             :  خاص – عمان   -دنيا نيوز   

ام هنا هو نظام القذافي الذي تعامل       الثورة الليبية لم تكن تشبه الثورة التونسية وال الثورة المصرية ، فالنظ           
مع الفلسطينيين واستخدمهم الواحد ضد اآلخر ، ثم تعامل مع األلوية الحمـراء ومـع الجـيش الـسري                   
اإلرلندي ، ودرب عربا لتفجير طائرة اسرائيلية في لندن ثم وشى بهم الى السلطات البريطانيـة  حينمـا            

همت بالعملية وقطعت عالقاتها بلندن على إثـر ذلـك ،           جاء وقت التنفيذ وسجل هدفا ضد سوريا التي ات        
ساعد ثوارا في أمريكا الالتينية وتدخل في تفجير ملهى في برلين وألصق التهمة بسوريا أيضا ، يبدو أنه                  

كما يقول المثل ، اتـصل بمهربـي المخـدرات فـي            "  يلعب الجدي بعقل تيس     " وألول مرة تمكن أن     
ربية ملكية وجمهورية ، وصاحب كثير من الزعماء وأقام شبكة مـن            كولومبيا وتعامل مع معارضات ع    

العالقات العالمية ، كان ابنائه يتعشون في الريسيرف هوتيل في جنيف مع جيي كامنغز ، ومع جان بيير                  
  في باريس ، وكان باب العزيزيـة  Gunter leinhauserدويالرد في كاكاكايس في البرتغال ، و مع  

طفاة من التجار األخيار الذين كانوا يقبضون ماليين الدوالرات ويقومـون بتنفيـذ             مفتوحا لمجموعة مص  
  .وصايا العقيد في العالم
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ت استقدمه العقيد لبناء مفاعل نووي في ثمانينيات القرن الماضي فقام بعمل كل المخططات ثم سربها                .ع
أقرب الى لعب األطفال منه     الى تاجر سالح سربها بدوره الى جهاز مخابرات في الشرق األوسط ، كان              

الى مخططات الدول ، ثم قام جهاز المخابرات العربي بتسريبه الى األمريكيين في ذلـك الحـين أي أن                   
األمريكيين كانوا يعلمون بالمخطط والتفاصيل منذ ثالثين عاما ونيف ولم يكونوا يكترثون  بل ولم يثيروا                

  ... أعلم الموضوع ال في السر وال في العلن ، لماذا اهللا
اليوم يجد العقيد نفسه أمام ساعة الحقيقة وفي امتحان صـعب للغايـة ، الثـورة                ...واليوم تتغير اللعبة    

الشعبية تقوم في كل المدن الليبية ، والثورة تتسلح بماغنمته من مخازن و معسكرات الجيش الليبي فـي                  
لة ويتلفت العقيد يمنة ويـسرة فـال يجـد          المناطق الشرقية من البالد ، الثورة يشتد عودها خالل أيام قلي          

، دنيا نيوز رصـدت بعـض التحركـات         .. مخارج كثيرة من أزمته ، وأخيرا يأتيه الفرج من اسرائيل           
والتسريبات الدبلوماسية والصحافية واتصلت مع العديد من الخبراء وتستطيع أن تؤكد أن اإلسرائيليين هم              

) العقيـد القـذافي     (القصة الكاملة لإلتـصاالت الليبيـة        .في طرابلس اآلن ويديرون الحرب ضد الثوار      
  .واإلسرائيلية والحكاية مثيرة

قـد  و,تقوم الحكومة االسرائيلية وبحسب الصحافة االسرائيلية بمساعدة القذافي في حربة ضد ابناء شعبة              
ناك اجماع على   اتصلنا بالعديد من المطلعين على كواليس العالقات السياسية واألمنية في اوروبا وكان ه            

أن وراء الدخان المنبعث نارا، فقد أكد مصدر مطلع لدنيا نيوز رفض الكشف عن اسمه ، بـأن حراكـا                    
  .واسعا حصل قبل أيام قليلة انقلبت بعده األوضاع في ليبيا على ارض المعركة رأسا على عقب

دين في نفس اللحظـة  ،       فقبل عشرة ايام الماضي قام القذافي بإرسال عدد كبير من الطائرات تحمل موف            
واحدة للقاهرة واخرى لليونان واخرى الى ايطاليا وقد كان اقالع الطائرات معاً للتمويه على طائرة رابعة                
ذهبت الى تل ابيب وكان على متنها سيف االسالم القذافي وضابط رفيع في المخابرات الليبيه لم يكـشف                  

جل العقيد وهبطت على مدرج عسكري تـابع لـسالح     في جنح الليل حلقت الطائرة التي تقل ن       , عن اسمه 
الجوي اإلسرائيلي في ضواحي تل أبيب، و توجه سيف اإلسالم ومـن معـه للقـاء رئـيس الـوزراء                    
اإلسرائيلي ، لم يكن هناك مقدمات طويلة وال مجامالت دبلوماسية، لقد جئنا نعرض تعاونا بيننا وبيـنكم                 

رفة بعض التسريبات،  بعد اللقاء بدقائق طلب نيتنيـاهو          قال سيف اإلسالم بحسب مصادر تمكنت من مع       
ـ        اتخـذ  لوزير الدفاع باراك والخارجية ليبرمان ورئيس االستخبارات افيي  كوتسافي، وفي جـوف اللي

  .القرار إال أن رئيس الحكومة طلب من اآلخرين التريث في اخبار سيف اإلسالم بالجواب
وقـال  , ا وبين ليبيا    نئيلي ، قال ليبرمان ليس هناك عالقات بين       خالل النقاش بين الوزراء والرئيس اإلسرا     

نيتنياهو وهو يضحك العالقات بين بلدينا جيده حتى اننا انقذنا القذافي من محاولة اغتيال قبـل سـنوات                   
والمهم اآلن أن لدينا فرصة ذهبية للدخول الى شمال أفريقيا من البوابة الليبية واإلسـتفادة مـن الـنفط                   

 والموقع اإلستراتيجي الذي يقودنا الى الجزائر والصحراء المغربية مما يسهل علينا التدخل فـي               والثروة
  .قضية الصحراء ، والوصول الى تنظيمات القاعدة ، إنها منة من السماء لم نكن نتوقعها

لـى أن  بعد تداول سريع تم اإلتفاق على تكليف طرف ثالث يقوم بالمهمة نيابة عن الحكومة اإلسرائيلية ع    
يكون جهاز اإلستخبارات اإلسرائيلية على اطالع ساعة بساعة على مجريات األمور ، ووقع اإلختيـار               
على شركة اسرائيلية تقوم بتقديم الدعم اللوجستي للحكومة اإلسرائيلية كلما اقتضت الحاجة، إنها شـركة               

Global S.C.TGlobal C.S.Tها الجنرال  ، وهي شركة مسجلة في اسرائيل و يقوم بادارتzev وهو 
  .وسييضابط متقاعد من جهاز الموساد اإلسرائيلي ، يساعده ضابط متقاعد أخر يدعى 

وتستخدم الحكومة  هذه الشركة من بين شركات أخرى لتجنيد المرتزقة كلما احتاجت ذلك وقد اعترفـت                  
عقيد القذافي تم تجنيدهم    صحيفة معاريف بأن االفارقة وغيرهم من المرتزقة الذين يقاتلون بجانب قوات ال           

من قبل هذه الشركة وقد تم ذلك بناء على اتفاق بين اسرائيل وليبيا او بين العقيد والحكومة االسـرائيلية                    
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 يساعده جنـرال اخـر      ZEVتحديدا ، ويدير شركة جلوبال اإلسرائيلية جنرال متقاعد من الجيش يدعى            
  .ما أسلفنا يدعى يوسي متقاعد من جهاز الموساد اإلسرائيلي  ك

قفل سيف اإلسالم عائدا الى طرابلس على أمل تلقي الرد اإلسرائيلي النهائي خالل ثمان وأربعين سـاعة                 
وقد أخبرا  اال أن الرد جاء خالل يوم واحد فقط فقد وصل الى طرابلس جنراليين من الجيش اإلسرائيلي ،                

اإلسرائيلية ، فالحكومة ال تريد أن تقع فـي      العقيد بأن  جلوبال هي من سيقوم بالعملية نيابة عن الحكومة            
مشاكل سياسية ودبلوماسية وفي حرج مع الدول العربية التي لهـا معهـا عالقـات ، وهـذه  الـشركة                
متخصصة في تجنيد المرتزقة كما قلنا ، اجتماعيين ال ثالث لهما حسما المسألة بين اسرائيل والقذافي وقد                 

ئيلية استخدام نفوذها في الواليات المتحدة كي ال تتشدد  الحكومة           طلب سيف االسالم من الحكومة االسرا     
االمريكية في قضية تجميد االرصدة الليبية وارصدة عائلة العقيد ، وكان له مـا اراد مقابـل عمـوالت                   
للحكومة االسرائيلية قال البعض انها وصلت الى عشرة بالمائة من مجمل االرصدة التـي افـرج عنهـا                  

ى طرابلس ، وهذا مافسر قدرة القذافي الواسعة على الصرف والبذخ في الصرف علـى               بالفعل ونقلت ال  
المرتزقة وعلى بعض زعماء افريقيا حتى اليوم ، وقد اكدت مصادر صحافية فرنـسية هـذه  االنبـاء                   

  .ونشرت مواقع فرنسية تأكيدات من مصادر دبلوماسية فرنسية قصة االتفاقات االسرائيلية الليبية
 على مدار الساعة ، وقد أقامت جلوبال اس سي تي شبكة من العمالء المنتـشرين فـي تـشاد                    بدا العمل 

والنيجر ودوال افريقية اخرى لتجنيد المرتزقة وشحنهم الى جنوب ليبيا ومن ثم الى الشمال ، كما قامـت                  
 العسكرية ضد   أجهزة اإلستخبارات اإلسرائيلية بايفاد خبراء عسكريين الى طرابلس قاموا بقيادة العمليات          

الثوار وهذا ما غير مجرى المعارك على األرض كما ال حظنا خالل األيام القليلة الماضية ومكن قـوات                  
العقيد من السيطرة على مواقع لم تكن قادرة عليها من قبل ورفع معنويات العقيد وابناءه حتى أن لهجـة                   

  .الخطاب السياسي الداخلي والخارجي الرسمي الليبي تغيرت
ئيل قامت ومن خالل اللوبي اليهودي في اوروبا والواليات المتحدة األمريكية بالضغط على بعـض               اسرا

الحكومات والزعماء لتقليل الضغط على العقيد القذافي ، وهكذا رأينا المانيا واإلدارة األمريكية وايطاليـا               
ألمـن وقمـة    حتى تقلل من أهمية أي عمل عسكري ضد القذافي  وتضع العصي في دواليب مجلـس ا                

  .الثمانية واإلتحاد األوروبي حتى ال يصدر أي شيء يزعج التقدم الحكومي ضد الثوار 
اإلسرائيليون اآلن في قلب طرابلس وهم يديرون المعارك ويقومون بأدق التفاصيل ويبدو أنهـم وجـدوا                

ئيلية ازاء مايجري   انفسهم في مغارة مليئة بالكنوز وهذا مايفسر حالة السرور التي تغمر الحكومة اإلسرا            
في ليبيا ، ويقول مصدر صحافي غربي لدنيا نيوز ، أن مقتل مصور الجزيرة علي الحـاج ، اقترحـه                    
اإلسرائيليون وخططوا له واقترحوه على سيف اإلسالم الذي وافق عليه فورا وتم تنفيذه بأيدي أفارقة في                

تر على الفور الى طرابلس حتى ال يقع        ضواحي بنغازي الجنوبية وقد تم نقلهم من بعد بطائرات هيلوكوب         
  .أحدهم بأيدي الثوار وينكشف المخطط ومن يقف وراءه

ائيل رغير ان الجيروزالم بوست كتب محررها السياسي قبل ايام مقاال حاد اللهجة نفت فية اي عالقة الس                
ة ، وحينما سـقط  اذا فر بن علي من تونس فاسرائيل هي المتهم    : بالصراع القائم في ليبيا ، وقال المحرر      

ائيل هي المتهمة بمحاولة ارجاعه للسلطة ، واذا دمر البرجين في نيويورك فإن الموسـاد           رمبارك فإن اس  
هو الذي قام بالعملية ، العرب يرمون كل شيء على عاتق اسرائيل واالن الحكام العرب يتهمون اسرائيل                 

  .ائيل بأنها تقف وراء تثبيت زعمائهمبأنها تقف وراء كل ثورات شعوبهم والشعوب العربية تتهم اسر
األيام  القليلة القادمة ستكشف عن صدق معلوماتنا وربما تتكشف العالقة بين العقيد واسرائيل ، وأصـبح                 
من المؤكد أن تطول الحرب بين العقيد والثوار وربما يكسب العقيد الحرب بمساعدة اسـرائيلية كبيـرة                 

 وتكون اسرائيل موجودة بعد ذلك من شـرق مـصر وغربهـا             وتجهض أول ثورة عربية بأيد اسرائيلية     
وتكون على مشارف الصحراء المغربية وعلى الحدود الجزائرية وفي قلب ليبيا وعلى مـشارف تـونس             
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وفي أعالي السودان ، هذه المرة ليست عبر جلوبال بل بقوات عسكرية اسرائيلية وخبراء وشركات نفط                
  .رائلييةواستثمارات كلها تذهب للخزينة اإلس

 ١٧/٣/٢٠١١، شبكة دنيا نيوز االخبارية
  
   تحسم القدس وتستعد لألقصى"إسرائيل.. " العربيةبالثوراتمستغلة االنشغال  .٥٩

بعدما حسمت إسرائيل معركتها في القدس بفـرض سـيطرتها علـى            : القدس المحتلة -محمد محسن وتد  
غال المجتمع الدولي بـالثورات التـي       المدينة، تستعد لمعركة السيطرة على المسجد األقصى مستغلة انش        

يشهدها العالم العربي، ومن خالل إتمامها شبكة األنفاق وشروعها باستحداث الجسر العسكري في بـاب               
  .المغاربة

وتستمر تل أبيب بالدفع بالمستوطنين ليصلوا إلى البلدة القديمة في القدس الشرقية ومـشارف األقـصى،                
  .مستوطنحيث يقطن بتخومه نحو ثالثة آالف 

ودأب االحتالل على استهداف قيادات الفصائل الفلسطينية، فبعد قراره بإبعاد عددا من قيـادات حركـة                
يستهدف اآلن قيادات بالجبهة الشعبية من خالل إبعـاد بعـضهم أو فـرض              ) حماس(المقاومة اإلسالمية   

  . اإلقامة الجبرية على آخرين، بهدف تقويض نشاط الحركات الفلسطينية
  إبعادطرد و

يشار إلى أن نواب القدس يواصلون اعتصامهم في مقر الصليب األحمر للشهر السابع علـى التـوالي،                 
  .عقب أوامر الطرد الصادرة بحقهم

وبالمقابل رفضت الداخلية اإلسرائيلية تجديد اإلقامة لمطران الكنيسة اإلنجيلية األسقفية باألراضي المقدسة            
  .اء تزييف مستندات ِلنقل أراض يهودية لفلسطينيينوالشرق األوسط سهيل دواني، بادع

وُأبعد رئيس قسم المخطوطات باألقصى المبارك الدكتور ناجح بكيرات،  بموجب أمر عسكري عن تخوم               
  .المسجد لمدة ثالثة أشهر
  الحاضنة الصهيونية

ل الصمت  وفي تصريح للجزيرة نت أوضح بكيرات أن القدس توجد بعين الحاضنة الصهيونية التي تستغ             
  .العربي واإلسالمي والتخاذل الدولي وانشغال العالم بالثورات، لتتفرد بالمدينة وسكانها ومقدساتها

ولفت إلى أنه منذ مطلع العام الجاري ومع نجاح الثورة التونسية، أعلن االحتالل عن رباط الكرد كحائط                  
  .مز النضال الوطني الفلسطينيالذي يعتبر ر) يرحمه اهللا(مبكى صغير، وهدم عقار أمين الحسيني 

ويضيف بكيرات أنه مع اندالع الثورة المصرية، استهدف االحتالل مساجد القدس، حيث سعى إلسـكات               
  .صوت األذان والتحكم به، وواصل بناء وتوسيع الكنس على حساب العقارات العربية واإلسالمية

 دمرت وطُمست، ودشن نفقا يربط سلوان    وتابع بأن ممارسات االحتالل طالت كذلك القصور األموية التي        
بساحة البراق، وتمت مصادرة آخر ما تبقى من آثار وأوقاف إسالمية بمحيط األقصى، ووظفت بمشاريع               

  .التهويدية والسياحية
  واقعة األقصى

 نفقا، وباتت إسرائيل تبـسط      ٢٥وكشف بكيرات النقاب عن تدشين االحتالل مشروع األنفاق حيث حفر           
  . بطن األرض وظاهرها، وتتحكم بالحياة اليومية للمقدسيينسيادتها على

ولفت إلى أن المعركة وإن كانت بباطن األرض وعبر األنفاق، فإنها تسير باتجاه األقصى، مؤكدا ترقب                
  .اللحظة التي يخرج اليهود من قلب ساحات المسجد

تجاريـة بالبلـدة القديمـة      وعن الوضع بالقدس، أكد بكيرات أن سلطات االحتالل تعمدت شل الحركة ال           
  .وضرب االقتصاد الفلسطيني
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وخلص إلى القول إن إسرائيل حسمت معركة القدس، وما تبقى هو واقعـة األقـصى والـسكان الـذين                   
  .يتعرضون للترهيب والقمع والذل واإلبعاد

  هدم وإخالء
يـذ مخططـات    وسخّرت إسرائيل مختلف أذرعها السياسية إلحكام سيطرتها على القدس واألقصى، لتنف          

  .استيطانية قديمة، كما حظرت أي نشاط اجتماعي وسياسي للفلسطينيين بالمدينة
وكثفت سلطات االحتالل من أوامر الهدم واإلخالء للمنازل الفلسطينية، لترحيل وتغييب البعـد العربـي               

  .والروحي والعقائدي عن مشهد المدينة واستبداله بالتراث اليهودي
فتح حاتم عبد القادر اعتبر أن إسرائيل قد تكون تمكنت من حـسم معركـة               مسؤول ملف القدس بحركة     

القدس عبر تزييف الوقائع والجغرافيا وتكثيف وجودها االستيطاني، من خالل تهويد المعـالم واإلطاحـة             
  .بالرموز اإلسالمية والمسيحية، إلثبات الحق المزعوم لليهود بالمدينة

جزيرة نت، أن الدولة العبرية فشلت فـي تثبيـت تهويـد المـسار              لكنه أكد في الوقت نفسه في حديثه لل       
الديمغرافي وتغيير التركيبة السكانية، بحيث ال تزال أغلبية فلسطينية تعيش بالقدس الشرقية حيث يقطنها              

  .ثالثمائة ألف فلسطيني مقابل مائتي ألف مستوطن
  مقاومة شعبية

 ومحاوالت االحتالل خلق أغلبية يهودية، من خـالل         وحذر عبد القادر من تصعيد المشاريع االستيطانية،      
  .حملة تطهير عرقي، بسحب الهويات واإلبعاد وهدم المنازل واالستيالء على العقارات

وشدد على أن المعركة لم تحسم بعد، وأن السياسات اإلرهابية لن تخيف المقدسيين ولـن تثنـيهم عـن                   
  .ريخي في المدينةالمقاومة الشعبية بالدفاع عن وجودهم وحقهم التا

ودعا مسؤول ملف القدس بفتح العالمين العربي واإلسالمي للخروج عن صمتهما وتقديم الـدعم المـالي                
  .والمعنوي والسياسي للمقدسيين، ليتسنى لهم الصمود وحسم المعركة

لعـالم  كما حمل المجتمع الدولي المسؤولية كاملة حيال ممارسات االحتالل، مؤكدا أن الواجب يحتم على ا 
  .التدخل الفوري، وكف يد إسرائيل عن مخالفاتها للقوانين الدولية

  ١٧/٣/٢٠١١، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  
  آفاق مغلقة تنتظر مناورة عباس .٦٠

  شاكر الجوهري
ليس بـأكثر مـن منـاورة       , إبداء محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية استعداده ألن يذهب إلى غزة          

  :سياسية جديدة، يؤكد ذلك
رغم ترحيب إسـماعيل    , دون أن تتم الزيارة   , قد جاء وانقضى  ) صادف يوم أمس الخميس   (أن غداً   : أوالً
  .رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، بها, هنية
وإنما استجابة لدعوة وجههـا لـه       , أن حقيقة ما أقدم عليه عباس لم يكن إبداء استعداده لزيارة غزة           : ثانياً
  . هنية

  .ال يكون هذا غير جزء من مناورة, ويتحدث عن مبادرة من جانبه, ل عباس الدعوةوحين يتجاه
وهو تـشكيل حكومـة وحـدة       , فتتمثل في تحديد شرط للقيام بهذه الزيارة      , أما أهم حلقات المناورة   : ثالثاً

  ..! تشرف على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة, وطنية انتقالية
  ..ناورةهذا الشرط هو جوهر الم

  ؟..؟ وكيف..لماذا
ال تستطيع أن تشارك في االنتخابات الرئاسية أو النيابيـة فـي            " حماس"ابتداء ، يدرك عباس أن حركة       

  :وذلك لألسباب التالية, وإن كانت تستطيع ذلك في قطاع غزة, الضفة الغربية
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الذي , حتى اآلن من تنظيمها   أن مشاركتها في االنتخابات من شأنها أن تكشف القسم الذي لم يكشف             : أوالً
  .يفترض أن يكون قد عاد للعمل السري في الضفة الغربية

.. وكذلك لمالحقة قوات االحـتالل    , أن كشف التنظيم السري يعرضه لمالحقة أجهزة سلطة رام اهللا         : ثانياً
  .أو األسر في سجون االحتالل, أي االعتقال في سجون السلطة

بموجب المرحلة األولى من مراحل خارطـة       , للتنسيق األمني مع إسرائيل   عدم وقف سلطة رام اهللا      : ثالثاً
  .وتفكيك بنيتها التحتية, التي تلزم السلطة بنزع أسلحة المقاومة الفلسطينية, الطريق
وإذا تزاوجت هذه الحقيقـة     , أن عدد الناخبين في الضفة الغربية أكثر من الناخبين في قطاع غزة           : رابعاً

 ٢٠٠٦وهو ما غفلت عن فعله في انتخابات        , م اهللا لتزوير اإلنتخابات في هذه المرة      مع استعداد سلطة را   
األطـراف  .. وإسرائيل وأمريكا , كما فاجأ مصر مبارك   , الذي فاجأها , "حماس"جراء عدم توقعها انتصار     

 وتفويضه بموجب ذلك بتقديم كل    , التي دفعت باتجاه إجراء االنتخابات بهدف تجديد شرعية سلطة عباس         
  .التنازالت المطلوبة منه أمريكياً واسرائيلياً

يمثل تبنياً لموقف حركـة     , فإن اشتراط عباس أن تؤدي الزيارة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية          , إلى ذلك 
  . ومناورة عليها في ذات اآلن, من جهة" حماس"

 لتحقيق الوحـدة    التي كانت تعلن أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية هو المدخل         , "حماس"هو تبن لموقف    
, بما يضمن لها المشاركة في السلطة والقرار الفلسطيني ، وهو مناورة ايضا لاللتفـاف عليهـا               , الوطنية

جراء انتهاء والية   , ليس فقط ألن المناورة تستهدف قطعاً تسليح سلطة عباس بما تفتقده حالياً من شرعية             
,  فياض على ثقة المجلس التـشريعي      وعدم حصول حكومة سالم   , ٩/١/٢٠٠٩رئيس السلطة منذ تاريخ     

الذي يقضي بإعادة بناء وتفعيل     , ٢٠٠٥ولكن كذلك ألن عباس يتنصل بذلك من تفعيل اتفاق القاهرة لعام            
  . عضواً كحد أقصى٣٥٠عبر انتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد من , منظمة التحرير الفلسطينية

، وكذلك المجلس المركزي، الذي     ١٩٩١منذ فبراير   للتذكير، لقد انتهت والية المجلس الوطني الفلسطيني        
  .ألقى عباس خطابه أمامه، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، المنبثقان عن المجلس الوطني
التـي حـشدها    , التنصل من اتفاق القاهرة يمثل في واقع األمر إدارة ظهر لبقية فصائل منظمة التحرير             

و " فـتح "يحول دون تقاسـم     , تم التوصل إلى اتفاق جماعي    وأملت هي أن ي   , "حماس"عباس في مواجهة    
الذي يلقي به عباس    , لكن التقاسم النظري  .. لقيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية من دونها      " حماس"

دون أن يقدم أيـة     , لن يكون غير مدخل لفخ انتخابات رئاسية تجدد شرعيته        , كطعم, "حماس"اآلن لحركة   
في هذه المرة المسؤولية عن عدم االلتزام بنتائج االنتخابات كما فعـل            " حماس"حمل  لي, ضمانات بنزاهتها 

  .٢٠٠٦هو عام 
ال , لكنها ال تستطيع أن ترفض استجابة عباس لدعوتها بزيارة غـزة          , بدورها تدرك كل ما سبق    " حماس"

مـن  , ر السياسي مطالبتها بتشكيل حكومة وطنية تكون مدخالً للمصالحة الوطنية على طريق تقاسم القرا           
  .الناحية النظرية

ولهذا فـاألرجح أن    , يهدف إلى تحميله مسؤولية فشل الزيارة     , وبالتأكيد أن قبولها استقبال عباس في غزة      
  .بالتخطيط الغتياله" حماس"خاصة وأنه سبق له أن اتهم , ال تطأ قدماه أرض القطاع

  ١٨/٣/٢٠١١، الشرق، الدوحة
  
  عن دعوة هنية واستجابة عباس .٦١

  عريب الرنتاوي
أياّ تكن النوايا ، وبصرف النظر عما إذا كان رئيس الحكومة المقالة يقصدها أم ال ، فـإن دعـوة األخ                      
إسماعيل هنية للرئيس الفلسطيني محمود عباس للتوجه إلى قطاع غزة ، وإنجاز ملف المصالحة والوحدة               

وأحسب أن استجابة الـرئيس عبـاس       ... الوطنيتين ، هي دعوة مباركة ، وقد جاءت في محلّها وتوقيتها          
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السريعة والفورية لتلبيتها ، هي أيضاً خطوة في االتجاه الصحيح ، وربما تكون القرار األهم الذي اتخذه                 
  .الرئيس عباس منذ حدوث االنقسام وتفاقم القطيعة

طنيـة ،  قبل أسبوع من اآلن ، كنت عرضت على الرئيس عباس في لقاء جمعني به ، أن يطلق مبادرة و         
تقوم على االتصال المباشر مع حركة حماس ، ودعوة قادتها إلى لقاء في مكان يرتضيه الجانبان ، يومها                  
وجدت الرئيس متحمساً لالتصال بحماس واستئناف الحوار معها ، بيد أنه لم يكن متحمساً لقيامـه هـو                  

مكان على ما أظن ، في غـزة        اليوم جاءت الفرصة ، واللقاء قريب ، وفي أفضل          ... شخصياً بهذا الدور  
  .الصمود والمقاومة والحصار

وقبل أيام ، كنت تحدثت مع أحد قادة حماس في دمشق ، أكد لي بأن الحركة بصدد إطالق مبادرة جديدة                    
للحوار والمصالحة ، مبادرة تقوم على ركيزتين ، سياسية وتتصل ببرنامج الوحدة والمصالحة السياسي ،               

ل ومؤسسات صنع القرار والتمثيل الفلسطينيين ، موضحاً أن المبادرة التي تبـدو             وتنظيمية ويتعلق بهياك  
الحركة بصددها ستأخذ بعين االعتبار أن ما كان يصلح قبل ثورتي مصر وتونس لم يعد صالحاً بعدهما ،               

هـذا  .... فثمة مياه كثيرة جرت في أنهار المنطقة ، وال بد من أن يؤخذ كل ذلك فـي نظـر االعتبـار                    
تقابله قراءة للرئيس عباس ليست أبداً      ...  للتطورات العربية  - من موقع المنتصر     -صور يعكس قراءة    الت

من موقع المهزوم ، فقد بدا الرئيس عند الحديث معه ، مطمئنا لسالمة عالقاته وتحالفات العربية ، بمـن                   
بـين  " التفـاوض "لحوار و وال أدري كيف ستترجم هذه القراءات المختلفة على ملفات ا         .. فيه مع القاهرة  

  .الجانبين
لقاء غزة ، مناسبة عظيمة ، لكي تعرض حماس على مبادرتها على الرئيس عباس ، مباشرة ومـن دون                 

فإن أمكن التوصل   ... وسطاء ، بل ومن دون المرور برجاالت الصف الثاني في فتح والسلطة والمنظمة            
 بأس ، وإن تعذر ذلك التوافق فال بـديل عـن             تنظيمي شامل كما تريد الحركة ، فال       -إلى اتفاق سياسي    

" إقصاء"أو  " فيتو"في الضفة والقطاع والقدس ، وبمشاركة الجميع من دون          " انتخابات توافقية "الذهاب إلى   
، وخالل مدة أقصاها ستة أشهر ، وبعد توفير كل ضمانات نزاهة االنتخابات وشفافيتها ، من إجـراءات                  

على مفوضية االنتخابات ومحكمتها ، عطفاً على المراقبين الدوليين الذين يتعين           بناء الثقة مروراً باالتفاق     
حضورهم بكثافة ، ممثلين لألمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ، وانتهاء بـإقراء               

شروط  وبحضور الشهود ، باحترام النتائج واالنصياع لها إلى غير ما هنالك من              - تحت القسم    -الجميع  
  .ضمنتها مقالة لي نشرت في هذه الزاوية األحد الفائت

بعد نشر المقال ، هاتفني من أخبرني بأن الرئيس عباس يقبل بهذه الفكرة دون تحفظ ، تاركاً الكرة فـي                    
وبعد يوم واحد من نشر المقال ، هاتفني من مكتب الدكتور سالم فياض أحد مستـشاريه         ... ملعب حماس 

لفكرة تماماً ومن دون تحفظ ، مذكراً بمبادرة الدكتور فياض لتشكيل حكومة وحدة وطنية              ، ليعلن قبوله با   
مـن أي   " الجانب األمنـي  "في الضفة وغزة على حالها مؤقتاً ، على اعتبار أن           " الترتيبات األمنية "تبقي  

ا فيهـا اتفـاق   محاولة لبناء توافق وطني فلسطيني ، كان على الدوام سببا في إخفاق هذه المحاوالت ، بم            
  .مكة والحكومة التي انبثقت عنه

أياً يكن من أمر ، ثمة جديد طرأ على الساحة الفلسطينية خالل الساعات الفائتة ، تمثل في دخول الشعب                   
وحـاولوا  "  آذار ١٥شـباب   "فوق موجة   " صعدوا"صحيح أن طرفي االنقسام     ... على خط إنهاء االنقسام   

في ساحة الكتيبـة فـي   " دوار اللؤلؤة"شهدنا صوراً مؤسفة تنتمي إلى تجييرها واحتواءها ، وصحيح أننا      
غزة ووسط مدينة الخليل ، إال أن أحداً ال يمكنه بعد تظاهرات الثالثاء الفائت ، أن يقـول أن شـيئاً لـم                       

  .نعم الشعب الفلسطيني يريد إنهاء االنقسام واالحتالل... يحدث
ن مجريات الحراك الشعبي الفلسطيني والعربي ، لكن إنهاء         ال يمكننا فصل دعوة هنية واستجابة عباس ع       

على ضـفتي   " جماعات األمر الواقع  "و" لوبي المصالح "االنقسام ما زالت تعترضه عقبات عديدة ، أهمها         
... ناهيك عن االنقسام السياسي وانعدام الثقة والمخاوف العميقـة المتبادلـة بـين الجـانبين              ... المعادلة
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ـ        وبصراحة يمكن القو   إلى الفريق اآلخر ، ال اآلن      " تسليم رقبته "ل أن أحداً من الفريقين لن يكون جاهزاً ل
  .وال في المستقبل المنظور

سـيناريو كردسـتان    "إذن ، ال بديل عن اجتراح سيناريوهات خلّاقة لتفادي هذا الوضع ، وفي ظني أن                
 ربما يكون واحـداً مـن المـداخل أو          الذي تناولته في هذه الزاوية في شباط من العام الفائت ،          " العراق

وهو سيناريو ال يبتعد عن كثيراً عن فكرة تشكيل حكومة تكنوقراط مطعمة            ... المخارج لالستعصاء القادم  
بشخصيات وطنية مستقلة ، تحتفظ فيه حماس بأجهزتها ومصادر تمويلها ، مثلما تحتفظ بموجبـه فـتح                 

مثل هذا السيناريو يفترض    ... ي اهللا أمراً كان مفعوال    بأجهزتها ومصادر قوتها وسيطرتها ، إلى أن يقض       
... أن رام اهللا هي أربيل ، حيث البرزاني وحزبه الديمقراطي يتمتعان بالسطوة والنفوذ والمال واألمـن                

حيث يحتفظ الطالباني واتحاده الوطني يحظيان بالسطوة والنفـوذ والمـال           " السليمانية"فيما غزة ستكون    
ومة والبرلمان الموحدان ، فهما اإلطار الرسمي والقانوني الممثل لإلقليم فـي الحالـة              أما الحك ... واألمن

  .العراقية ، وللسلطة في الحالة الفلسطينية
أي برنامج سياسي سيوجه الحكومة الموحدة ، حكومة الوحدة ، ومـن            : قد يقول قائل ، أو يسأل متسائل      

جواب في ظني ، أن ثمة فرصـة لـصياغة برنـامج            وال... هو رئيس الوزراء الذي سيتولى إدارة دفتها      
توافقي بالحد األدنى ، كما حصل زمن وثيقة األسرى واتفاق مكة ، أما رئيس الحكومة فـال هنيـة وال                    

يمكن البحث عن قاسم مشترك أعظم ، والشعب الفلسطيني لديه خزان ضخم من الشخـصيات               ... فياض
  .المحترمة واإلجماعية
ـ    وفقاً لما أعرف ، ال       رئيساً للحكومـة ، وال فـتح مستمـسكة      " أبو العبد "حماس تصر على استمساكها ب

وكما أبلغت من مصادر رام اهللا ، فإن فياض نفسه ، عرض أن يتخلى عن منصبه في حـال                   ... بفياض
التوصل إلى اتفاق من هذا النوع ، والرجل كما تقول المصادر ، يدرك أن االتفاق على إقصائه ، ربمـا                    

  .ل وأسرع اتفاق يمكن لفتح وحماس أن تتوصال إليه ، ولكل منهما أسبابه المختلفةيكون أو
.. ثمة حراك سياسي فلسطيني قوي ، نأمل أن يتواصل على إيقاع الحراك الشعبي الفلسطيني والعربـي               

صحيح أن هذا الحراك قد ال ينتهي إلى صيغة مثلى للتوافق والمصالحة والوحـدة الوطنيـة ، ألسـباب                   
لكن الصحيح أن ما ال يدرك كله ال يترك جلّه ، وثمة بدائل وسيناريوهات ، يمكن األخذ بها إن                   ... عديدة

  .فلننتظر لنر... خلصت النوايا وجرى تغليب المصلحة العليا على المصالح الفصائلية الضيقة
  ١٨/٣/٢٠١١، الدستور، عمان

  
  مشروع تضليلي جديد لنتنياهو .٦٢

  فايز رشيد
إن هذا الرجل يتحدث كثيراً عن الـسالم،  “اف على نتنياهو ما سبق أن قاله أحدهم      لعل من أصدق األوص   

” اإلسرائيلي“من أن رئيس الوزراء     ” اإلسرائيلية“مناسبة الحديث ما تذكره الصحف      . ” لكنه ال يقول شيئاً   
ريكي خالل  تجاه الفلسطينيين سيكشف عنها في كلمة له مفترضة أمام الكونغرس األم          ” مبادرة جديدة “يعد  

أيار القادم، بدعوة من لجنة العالقات العامة األمريكية         /  مايو ٢٢زيارة يقوم بها إلى الواليات المتحدة في        
  . وهي اللوبي الصهيوني المؤيد للكيان ) ايباك(” اإلسرائيلية“

منـاطق  يفترض أن يعلن نتنياهو قبوله بدولة فلسطينية، ولكن ضمن حدود مؤقتة باإلضافة إلى توسـيع                
  .الحكم الذاتي الفلسطينية في الضفة الغربية

، لكنه سيظل   ”إسرائيل“فإن نتنياهو سيعدل عن ضم غور األردن إلى         ” يديعوت أحرونوت “ووفقاً لصحيفة   
إلى جانب قوة دولية في تلك المنطقة االستراتيجية على الحـدود           ” إسرائيلية“يطالب بوجود قوة عسكرية     
  . لدولة العتيدةمع األردن، وبينها وبين ا
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نتنياهو يدرك مسبقاً أن السلطة الفلسطينية ترفض حل الدولة المؤقتة، فقد سبق لها أن رفـضته                : أوالً* 
مراراً، وأعلن الرئيس عباس في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التشيلي في رام اهللا، أنـه يـرفض                  

ضاً من قبـل الطـرف اآلخـر المعنـي          وبذلك يقترح نتنياهو حالً مرفو    .الدولة المؤقتة جملة وتفصيالً     
  . بالتسوية

إن الدولة المؤقتة بالمعنى الضمني لها تعني أنها دولة قد تستمر مؤقتة لسنوات عديـدة، دولـة                 : ثانياً* 
من الضفة الغربية، وهـي فـي       % ٤٠-٣٥بالتجمعات االستيطانية الكبيرة وتبلغ مساحتها اإلجمالية بين        

 دولة ذات حكم ذاتي هزيل بعيد عن أي مظهر من مظـاهر الـسيادة،               حقيقة سلطتها، لن تكون أكثر من     
الدولة المؤقتة تعني تأجيل البت في قضايا الوضع النهائي وترحيلها إلى وقت آخر قـد ال يـأتي لعقـود                    

  .عديدة
ـ              : ثالثاً*  ر اقتراح الدولة المؤقتة يأتي بعيداً عن الحقوق الوطنية التاريخية الفلسطينية في العـودة وتقري

كبير ” إسرائيلي“المصير وإقامة الدولة الدائمة الكاملة السيادة وعاصمتها القدس، بل يأتي في ظل وضوح              
برفض هذه القضايا رفضاً مطلقاً، فال عودة لالجئين وال انسحاب من القدس الشرقية، التي ستظل موحدة                

حزيـران  / ود الرابع من يونيـو    مع الجزء الغربي منها، وستكون العاصمة األبدية للكيان، وال عودة لحد          
 بمعنى آخر ال تقام الدولة الفلسطينية على كافة مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة كمـا نـصت                  ١٩٦٧،

على الفلسطينيين، وهي المتبقية    ” إسرائيل“بها  ) تتكرم(قرارات الشرعية الدولية، بل ضمن المساحة التي        
  .وبدواع أمنية” إسرائيل“رة لصالح بعد االستيطان والجدار العازل واألراضي المصاد

في منطقة الغور على الحـدود      ” إسرائيلية“بوجود قوات عسكرية    ” اإلسرائيلي“سيظل االقتراح   : رابعاً* 
عليها؟ وهـي المقطعـة   ) المؤقتة(مع األردن، إذن فأية مساحة ستتبقى للفلسطينيين من أجل إقامة دولتهم   

تي ال يوجد بينها أي تواصل جغرافي طبيعي، بفعـل االسـتيطان            األوصال، دولة الكانتونات المتفرقة ال    
  .والجدار، أي أنها دولة غير قابلة للحياة مطلقاً

نتنياهو يطرح هذا الحل من أجل امتصاص النقمـة الدوليـة، فكافـة دول العـالم باسـتثناء الواليـات                    
 نتنياهو بتعطيل مسيرة الـسالم      تتهم) صاحبة الفيتو على مشروع القرار العربي بإدانة االستيطان       (المتحدة

في الشرق األوسط، ولذلك فإن رئيس الوزراء الصهيوني يطرح مبادرته في إقامة الدولة المؤقتة وكـأن                
  .”اإلسرائيلية“تعمل من أجل السالم، وفقط الفلسطينيون هم من ال يتساوقون مع المبادرات ” إسرائيل“
 ال بالتسوية مع الفلسطينيين وال مع العرب، ذلـك أنهـا            في حقيقة األمر هي غير معنية حالياً      ” إسرائيل“

بانتظار ما ستسفر عنه التغييرات الثورية في العالم العربي وتداعياتها على الصراع العربي  الصهيوني               
أكثر من قلقة على مصير اتفاقية كامب ديفيد مع مصر، واحتمالية إلغائها من قبـل الحكـم                 ” إسرائيل“. 

ه ذلك من تداعيات على اتفاقيتي أوسلو ووادي عربة، وعلى مصير العالقـات بينهـا               الجديد، وما سيترك  
  .وبين العديد من الدول العربية

  ١٨/٣/٢٠١١، الخليج، الشارقة
  
  على أوروبا استعادة المبادرة الديبلوماسية في المنطقة .٦٣

  باتريك سيل
الريادة في المفاوضات مع إيران حول      لقد حان الوقت لتأخذ أوروبا مكان الواليات المتحدة في تأدية دور            

  .اإلسرائيلي الطويل-برنامجها النووي وفي محاولة التوصل إلى حّل للنزاع العربي
فقد أخفقت الواليات المتحدة في كلتا الحالتين في إحراز تقدم باتجاه إيجاد حّل سلمي على رغم أن كليهما                  

طي أميركا مع هاتين المـسألتين إلـى زيادتهمـا    كما أدى تعا. تفرضان مخاطر جدية على األمن الدولي  
  .سوءاً
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ويبدو سبب هذا اإلخفاق واضحاً إذ شكلت الجماعات ومجموعات الضغط الموالية إلسرائيل عائقاً أمـام               
الرئيس األميركي باراك أوباما، فحدت من حرية تصرفه ودفعته إلى اعتماد مواقف بعيدة كّل البعد مـن                 

  .بداية واليتهاألهداف التي أعلنها في 
ويبدو أن أوروبا قادرة على ذلك شرط أن تتفق الدول الثالث           . وثمة حاجة ملحة إلى إيجاد مقاربة جديدة      

الكبرى االعضاء في االتحاد األوروبي، أي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، على السياسة الواجـب اعتمادهـا               
  .وأن تتحرك بصفتها كياناً واحداً

ضال الشعوب الهادف إلى اإلطاحة بالحكّام االستبداديين في أرجاء العالم العربي           طغى في الوقت الحالي ن    
وفيما . اإلسرائيلي الذي خفتت حدته وعلى النزاع مع إيران حول طموحاتها النووية          -على النزاع العربي  

فقـد قـدمت    . تعاقبت هذه األحداث، بدا عجز أميركا عن توجيهها بطريقة أو بـأخرى واضـحاً جـداً               
ضطرابات دليالً دامغاً على انهيار التأثير األميركي في منطقة الشرق األوسط المـضطربة وجعلـت               اال

  .الزعماء األوروبيين يدركون ضرورة انتهاز المبادرة في حال أرادوا حماية مصالح أوروبا الخاصة
يـات  الماضي، حـين بـادرت الوال     ) فبراير( شباط   ١٨كما برز عجز أميركا بوضوح تام يوم الجمعة         

المتحدة إلى استخدام حقّ النقض ضد مشروع قرار في مجلس األمن في األمم المتحدة كان كفيالً بخـرق                  
 دولة وقدمـه لبنـان باسـم        ١٣٠ونص القرار الذي تبنته     . اإلسرائيلي-جدار األزمة في النزاع العربي    

الفلسطينية المحتلة منذ عـام     السلطة الفلسطينية على أن المستوطنات اإلسرائيلية التي بنيت في األراضي           
وتشكّل عائقاً أساسياً أمام تحقيق سالم عادل ودائـم         » «غير شرعية « بما فيها القدس الشرقية هي       ١٩٦٧
  .»وشامل

وعلى رغم أن ما ورد في نص القرار يكرر الموقف األميركي الرسـمي، وعلـى رغـم أن الكلمـات                    
الرسمية التي أطلقتها وزيرة الخارجية األميركية هـيالري        المستخدمة فيه هي نفسها الواردة في البيانات        

وصـوتت  . كلينتون، وفق الفلسطينيين، إال أن أوباما تدخّل حتى يحمي إسرائيل من أي تصويت معاد لها              
ـ   غير أن الثقة العربية بالواليات المتحـدة       .  األعضاء في مجلس األمن لمصلحة القرار      ١٤سائر الدول ال

  .تلقت ضربة قاسية
وجعلت قلة بصيرة الرئيس األميركي الذي يخضع للضغوطات، بعض الزعماء األوروبيين يدركون أنـه              

نتيجة لـذلك، بـرزت     . اإلسرائيلي-ال يسعهم بعد اآلن ائتمان الواليات المتحدة على إدارة النزاع العربي          
حّل النزاع قـد يـتم      تحركات في هذا االتجاه بين الحكومات األوروبية بغية التوصل إلى مشروع قرار ل            

ويعتبر األوروبيـون أن    . عرضه على مجلس األمن الدولي للمصادقة عليه وإصداره ليكون قراراً ملزماً          
الواليات المتحدة لن تجرؤ على استخدام حق النقض مجدداً ألنها تتخوف من إمكان أن يعتمـد االتحـاد                  

  .األوروبي موقفاً مستقالً عنها
ية التي يتم النظر فيها حالياً بمثابة المحاولة االخيرة إلنقاذ حّل الـدولتين الـذي               وتعتبر المبادرة األوروب  

ومن غير المتوقع أن تصل هذه الخطوة      . يواجه خطراً قاتالً جراء التوسع االستيطاني اإلسرائيلي المستمر       
  .األوروبية المقترحة إلى نتيجة في وقت قريب

كما يبدو أنهـا    . ة القوى اليمينية والمستوطنين المتشددين    فإسرائيل هي أكثر من أي وقت مضى في قبض        
وتبلور ذلك في القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء بنيامين نتانيـاهو فـي             . تتمادى أكثر فأكثر في تعنتها    

األسبوع الماضي والقاضي بتعيين الجنرال يعقوب أميدرور الذي يعد قومياً متشدداً، رئيساً لمجلس األمن              
  .ومعروف عن أميدرور معارضته التامة للسالم ولقيام دولة فلسطينية. رائيليالقومي اإلس

فقد . أما في ما يتعلق بإيران، فتشعر العواصم األوروبية أن السياسة األميركية ذهبت أيضاً أدراج الرياح              
دخلت واشنطن، التي تحرك سياستها إسرائيل وأصدقاؤها، في مواجهة قاسية مع طهـران علـى رغـم                 

  .ر الواضح من إمكان أن يؤدي التصعيد إلى نزاع مسلحالخط
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ويرى بعض الخبراء أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا التي كانت تُجري مفاوضات مع إيران قد فوتت فرصة                
فقد عرضت إيران حينها تحديد عدد أجهزة       .  إلبرام صفقة مع إيران    ٢٠٠٥) مارس(مهمة في شهر آذار     

تخصيب اليورانيوم بثالثة آالف جهاز والسماح للمراقبين بزيـارة منـشآتها           الطرد المركزي المستخدمة ل   
النووية بصورة دائمة وتقديم ضمانات خطية تقضي بعدم صناعة األسلحة النووية وعدم االنسحاب مـن               

إال أن الدول األعضاء الثالث في االتحاد األوروبي رفضت هـذا           . معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية    
  .يرانيالعرض اإل

ويعزى سبب ذلك إلى رغبة هذه الدول في منع إيران من حيازة القدرة على تخصيب اليورانيوم، علـى                  
رغم أن إيران تملك الحق في القيام بذلك ألهداف سلمية بموجب معاهدة حظر انتشار األسلحة النوويـة                 

  .التي وقّعت عليها على خالف إسرائيل والهند وباكستان
، سلمت الدول األوروبية الثالث قيادة المفاوضـات مـع إيـران إلـى              ٢٠٠٦) يرفبرا(وفي شهر شباط    

إال أن هذا األمر لم يؤد      . الواليات المتحدة التي فرضت إلى جانب الضغوط عقوبات أقسى على هذا البلد           
وعلى رغم أن العقوبات تسببت بمشاكل محلية جدية في إيـران، إال أنهـا لـم                . إلى حصول أي اختراق   

بل على العكـس،    . اقتصادها ولم تدفعها إلى التخلي عن عزمها على إتقان دورة وقود اليورانيوم           تقوض  
  .أدى تصرف أميركا هذا إلى بروز األزمة الخطيرة الحالية

وترغب إيران التـي تفخـر      . تقر معظم الحكومات األوروبية بضرورة اعتماد مقاربة جديدة تجاه إيران         
وهي لن تخضع، ال    .  أساسية في أن يتم التعاطي معها باالحترام الذي تستحق         بنفسها وبكونها قوة إقليمية   

  .أمام التخويف وال أمام التهديدات
تسعى إيران إلى حيازة القدرة على صناعة األسلحة الذرية حتى تتمكن من حماية نفسها في حال حدوث                 

هذا النوع من األسلحة، ال سيما      إال أن معظم الخبراء يعتبرون أن من غير المرجح أن تصنع            . أي طارئ 
فمن جهة، قد تهرع الدول العربية المجاورة إليران فـي       . أن مساوئ تحولها إلى قوة نووية تفوق فوائدها       

الخليج إلى االحتماء بالمظلة النووية األميركية في حال أصبحت إيران قوة نووية، وهو أمر ترغب إيران                
  .في تفاديه

إال أن هـذه    . يون أمثال هيالري كلينتون إلى حشد الدول العربية ضد إيران         لقد سعى المسؤولون األميرك   
فيترتب على الغرب تشجيع دول الخليج على الدخول في حوار مع إيران مثل الحـوار               . المقاربة خاطئة 

وعوضاً عن السعي إلى عزل إيران وهـو    . الذي أجرته سلطنة عمان وقطر وذلك بهدف بناء ثقة متبادلة         
 على أي حال، يجب بذل جهود من أجل حمل إيران على ان تصبح جـزءاً مـن النظـام                 عمل مرفوض 

  .األمني في المنطقة
يرى بعض الخبراء المؤثرين أنه حان الوقت حتى تنتزع الدول الثالث الكبرى في أوروبا من الواليـات                 

ويجـدر باالتحـاد    . دالمتحدة الدور الرائد وأن تدخل في مفاوضات مع إيران وأن تضع جانباً لغة التهدي             
األوروبي أن يصم أذنيه عن الحجة اإلسرائيلية القائلة بأن برنامج إيران النووي يشكّل خطراً على العالم                
  .بأسره وأن ينصت إلى اآلراء األكثر اعتداالً في هذا الشأن التي تعبر عنها كل من تركيا وروسيا والهند

. ع الغرب في حال تمت االستجابة لمصالحها المـشروعة م» صفقة كبيرة«قد تكون إيران مستعدة إلبرام  
  .وأمام أوروبا فرصة يجدر بها انتهازها

  ١٨/٣/٢٠١١، الحياة، لندن
  
   أجل فلسطينمنالسالم اآلن  .٦٤

  مروان المعشر وخافيير سوالنا
مع اجتياح التغيير الثوري لمختلف أرجاء العالم العربي، من السهل أن نتـصور أن الوقـت اآلن لـيس                   

وإلى أن ينقشع الغبار في الشرق األوسط، فإن       . لوقت المناسب لدفع عملية السالم بين إسرائيل وفلسطين       با
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خريطة الطريق القديمة تبدو عتيقة، وقد تشير الحكمة التقليدية السائدة إلى أن التقدم باتجاه إبـرام اتفـاق                  
  .التمنيسالم في ظل االضطرابات اإلقليمية الحالية ليس مجرد فكر قائم على 

فعلى الرغم من الجهود العديدة التي منيت بالفشل في الماضي، فإن الفرصة            . بيد أن العكس هو الصحيح    
. متاحة اآلن أمام الواليات المتحدة وإسرائيل للمسارعة إلى دفع الجهود نحو التوصل إلى تسوية دائمـة                

  .فويتعين على كل طرف أن يبدأ في التفكير في الشرق األوسط بشكل مختل
كان النهج القديم الذي تبناه المجتمع الدولي يتلخص في تقديم االستقرار في األولوية على الديمقراطيـة،                

بيد أن هذه السياسة أثبتت فـشلها؛ إذ        . ومتابعة عملية السالم اإلسرائيلي العربي على مسار منفصل تماما        
 أي من الغايتين، ولم تنته جهود السالم        لم يسفر تقديم االستقرار في األولوية على الديمقراطية عن تحقيق         

  .المنعزلة إلى أي نتائج ملموسة
وإذا كانت رغبة الواليات المتحدة وبقية القوى العالمية صادقة في إحراز تقدم فيما يتـصل بـأي مـن                   

 فيتعين على كافة األطراف أن تفهم الكيفيـة         -االستقرار، واإلصالح السياسي، والسالم   -األهداف الثالثة   
والواقـع أن   . ي ترتبط بها هذه األهداف، وأن تسعى إلى تحقيق الثالثة في نفس الوقت وبصورة شاملة              الت

انتقاء واختيار أي التحديات ينبغي أن تكون محل اهتمام أوالً لن يؤدي إال إلى زيادة خطر تحولها إلـى                   
  .مشاكل مستعصية

ندلعت فيها االضطرابات، في محاولة للحاق      كانت الواليات المتحدة متخلفة عن المسار منذ اللحظة التي ا         
باألحداث مع اإلطاحة باثنين من الحكام االستبداديين بفعل احتجاجات شعبية، وفي الوقت نفـسه تحـاول                

ويتعين على الواليات المتحدة اآلن أن تحتـل مركـز    . أنظمة حاكمة أخرى التشبث بالسلطة قدر اإلمكان      
ولي معالجة األحداث المتالحقة، فسوف يكون من الخطـأ أن نتـرك            وبينما تحاول والمجتمع الد   . الطليعة

  .عملية السالم خارج األجندة
ففي حين تتعلق مطالب المتظاهرين العرب بالحكم في الداخل، فإن االضطرابات الحالية يمكن استخدامها              

عمليـة الـسالم    إن تأخير   . كوسيلة للمساعدة في إنهاء الصراع الذي أربك العالم طيلة عقود من الزمان           
وكما تعلمنا من الخبرات المريرة، فإن االنتظـار لـن          . الفلسطينية يشكل خطأ باهظ التكاليف    -اإلسرائيلية

  .يؤدي إال إلى تعقيد فرص التوصل إلى تسوية سلمية
وبالنسبة للواليات المتحدة، فإن التعاطف مع توق الجماهير العربية إلى الحرية مـن غيـر الممكـن أن                  

عاطف مع حلم الفلسطينيين بالحياة الكريمة، وهو ما يتضمن في نظر هـذه الجمـاهير إنهـاء                 يستبعد الت 
. ويتعين على الواليات المتحدة أال تكون انتقائية في دعمها للحرية والديمقراطية          . االحتالل بطبيعة الحال  

صيراً حريصاً على حل    ولم يكن هذا أكثر صدقاً مما هو عليه اليوم، وإذا لم ير الناس أميركا باعتبارها ن               
  .الدولتين، فإنها سوف تظل متخلفة كثيراً عن المسار وسوف تضر بمصالحها في الشرق األوسط

ففي ظل النتـائج المترتبـة علـى اإلصـالح          . ويتعين على إسرائيل أيضاً أن تعيد النظر في سياساتها        
دة في صحراء الشرق األوسط؛     السياسي، لن يصبح بوسع إسرائيل أن تزعم أنها واحة الديمقراطية الوحي          

ومع تغير الظروف على األرض فسوف يكون من الصعب علـى نحـو متزايـد أن نتجاهـل مطالبـة                    
وسوف تتحول مخاوف إسرائيل بتزايد العداء لها في المنطقة إلى حقيقة واقعة إذا             . الفلسطينيين باالستقالل 

تعرقل الخطوات نحو التوصل إلى حل نـاجع        رأت األنظمة الديمقراطية الجديدة أن الحكومة اإلسرائيلية        
وفي الوقت نفسه فإن عملية السالم المدعومة من قبل حكومات عربية منتخبة وأكثـر شـرعية                . وعادل

  .سوف تساعد في واقع األمر على ترسيخ السالم واالستقرار على المدى البعيد
أما . ريعة تصب في مصلحة الجميع    ومع تضاؤل الفرصة السانحة لحل الدولتين بسرعة، فإن التسوية الس         

وإذا لم يبـدأ التحـرك      . االنتظار والتعلل باألمل في ظروف أكثر مالءمة فقد يأتي بنتائج عكسية بسهولة           
نحو السالم مع تبلور األنظمة الديمقراطية العربية الجديدة، فإن وجهات النظـر الـسلبية إزاء إسـرائيل                 

  .والواليات المتحدة سوف تصبح أكثر تصلبا
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والتصورات السيئة  . وكما شهدنا جميعاً في األشهر األخيرة، فإن الرأي العام العربي يشكل أهمية واضحة            
وال شك  . لن تسفر إال عن تعقيد جهود السالم في المستقبل، وجعل التوصل إلى إنجاز حقيقي أقل ترجيحا               

 في ظل حكومات جديدة أقل      أن دور الواليات المتحدة سوف يصبح أقل تأثيراً في الشرق األوسط الجديد           
  .تسامحاً من الحكومات التي سبقتها مع استمرار االحتالل

وإذا زعمنا أن صنع السالم من غير الممكن أن ينجح في ظل حكومات وأنظمة تمر بفترة من التغييـر،                   
فإننا نتجاهل بهذا حقيقة مفادها أن الجهات الخارجية في مثل هذه الظروف على وجه التحديـد تـصبح                  

وبدالً من العمل في بيئة تتسم بقدر أقل من النفوذ أو حيز            . ادرة على مد يد المساعدة في صياغة العملية       ق
أصغر للمناورة، فإن دفع عملية السالم اآلن من شأنه أن يساعد في تقريب الجماهير العربية من الغـرب               

واقع أننا لم نعد قادرين على تقبل       وال. ومنح الواليات المتحدة المزيد من النفوذ في الشرق األوسط الجديد         
  .مفاوضات ثنائية ال تنتهي بين إسرائيل وفلسطين؛ إذ البد وأن يكون الحل إقليميا

إن الشرق األوسط في الغد لم يعد كما كان قبل شهرين فقط، ولكن الهيئة التي سوف تتخذها المنطقة في 
تحدة لديها الفرصة اآلن لالنحياز إلى الجانب والواليات الم. نهاية المطاف ليست معلومة على وجه اليقين

الصحيح من التاريخ والمساعدة في تشكيل اتجاهه من خالل دعم اإلصالح الحقيقي ودفع عملية السالم 
وفي النهاية، يتعين علينا أن ندرك أن الثورة على الحكم الرديء يمثل فرصة لتحقيق االستقرار . المتوقفة

إن هذه األزمة، شأنها في ذلك شأن العديد من األزمات التي سبقتها، . فحسبوالسالم، وليس الديمقراطية 
  .تمثل فرصة يعد إهدارها خطيئة ال تغتفر

  ١٨/٣/٢٠١١، الغد، عمان
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