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  "إسرائيل"جنوب مدفعية االحتالل تقصف جنوب قطاع غزة والمقاومة ترد بأكثر من خمسين قذيفة على  .1

جيش االحتالل االسرائيلي اعتـرف بـسقوط       أن   ،غزة من    19/3/2011وكالة سما اإلخبارية،     ذكرت
من جهتـه قـصف جـيش       . ينية لمناطق داخل حدود الدولة العبرية     جرحى جراء قصف المقاومة الفلسط    

االحتالل مواقع امنية فلسطينية في منطقة المنطار شرق مدينة غزة فيما اكدت مصادر محليـة سـقوط                 
  .شهيد من قوات االمن الوطني في صقف لمواقع امنية قرب منطقة معبر المنطار 

ين اطلقوا صاروخين محليي الصنع من شمال قطـاع         وزعمت اذاعة جيش االحتالل ان مقاومين فلسطيني      
  .غزة الى منطقة النقب الغربي جنوب اسرائيل دون وقوع اصابات او اضرار
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ايرز بصاروخ حيث سـمع     " بيت حانون "وذكرت مصادر عسكرية ان مقاومين فلسطينيين قصفوا معبر         
  . انفجار في الجانب االسرئيلي من المعبر

سقطت، الليلة الماضية في منطقة النقب الغربـي        ' هاون' أن ثالث قذائف     وكانت االذاعة قد ذكرت امس    
 . قذيفة 49دون وقوع إصابات أو أضرار، ليرتفع بذلك عدد القذائف التي أطلقت منذ صباح الجمعة إلى                

  .وأضافت المصادر أن قذيفتين سقطتا في منطقة غير مأهولة شمال القطاع
كتائب الشهيد عـز    ، أن    رفح -خانيونس، من   19/3/2011،  )اصف(وكالة الصحافة الفلسطينية    وأضافت  

ـ       عن الدين القسام أعلنت    قذائف هاون، كما قـصفت كيـسوفيم        10 قصف موقع إسناد صوفا العسكري ب
وإثر قصف القـسام     . قذيفة هاون، وقصف موقع ناحل عوز بعدة قذائف هاون         15ـ  وصوفا والفراحين ب  

 .بالهاون تصاعدت اللسنة الدخان ووصلت سـيارات اإلسـعاف        لمستوطنة العين الثالثة شرق خانيونس      
استهداف مواقع العدو رد على القصف الصهيوني المتكرر والمتواصـل علـى            "وقالت كتائب القسام إن     

وكانت قـوات االحـتالل     ". القطاع والذي كان آخره االستهداف الذي أدى الستشهاد اثنين من مجاهدينا          
غزة ما أدى الستشهاد القساميين عدنان اشتيوي وغسان أبو عمـرو           قصفت موقع أبو جراد جنوب شرق       

  .صباح األربعاء الماضي
 قذيفة هاون سقطت في النقب الغربي منـذ صـباح الـسبت،             56وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن      

 مـستوطنين   6، فيمـا أصـيب      "أشكول"وتضرر منزالً واحدا على األقل بقصف المقاومة في مستوطنة          
  .ةبجراح طفيف

وقال شهود عيان ومراسلو صفا إن مدفعية االحتالل استهدفت مأذنة مسجد عمار بـن ياسـر بمنطقـة                  
  .القرارة شرق خانيونس، ومنطقة حي النصر ومطار غزة الدولي شرق رفح

 وفي وقت الحق، قصفت قوات االحتالل بأربعة صواريخ أرض أرض منطقة زراعية خالية شرق بلدة               
   ولم يبلغ عن وقوع إصابات جباليا شمال قطاع غزة،

  
  عباس يرسل وفداً إلى غزة لبحث الترتيبات الخاصة بزيارته .2

كشف نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه في :  يوسف الشايب–رام اهللا 
 لبحث سبيل متابعة تنفيذ مبادرة عباس بشأن إنهاء االنقسام، كلف عباس وفداً للتوجه إلى قطاع غزة

الترتيبات الخاصة بزيارته إلى قطاع غزة، وإجراء االتصاالت على مستوى القيادة الفلسطينية مع 
  .األطراف العربية واإلقليمية بشأن المبادرة

تمت دعوة قيادات من حركة حماس في الضفة : نسخة عنه، أمس" الغد"وأضاف حماد في بيان تلقت 
  .ى قطاع غزة وتحقيق األهداف المرجوة من مبادرتهالغربية للقاء عباس تمهيداً لذهابه إل

وكان عباس طرح، األربعاء الماضي، مبادرة جديدة إلنهاء االنقسام الداخلي واستعداده التوجه إلى قطاع 
غزة إلعالن اتفاق المصالحة، داعياً رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية إلجراء الترتيبات الالزمة 

لتفاهم مع الفصائل وفاعليات الشعب الفلسطيني في القطاع، والخروج معهم لزيارة غزة بالتنسيق وا
  .الستقباله عند معبر بيت حانون خالل أيام

  19/3/2011الغد، عمان، 
  

  زيارة عباس إلى غزة لن تكون قبل عشرة أيام: دويكال .3
لمجلس التشريعي اكد الدكتور عزيز الدويك رئيس ا :من أشرف الهور' القدس العربي'رام اهللا ـ غزة ـ 

 ايام، مشيرا 10الجمعة بأن زيارة عباس لغزة ستكون بعد ' القدس العربي'الفلسطيني احد قادة حماس لـ
دعينا 'الى انه تلقى كرئيس للمجلس التشريعي دعوة واعضاء من المجلس للقاء عباس السبت القادم، وقال 

  .اي بعد اسبوع' للقاء مع الرئيس يوم السبت المقبل
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في . ستكون في تقديري بعد ذلك اللقاء'لدويك بان زيارة عباس لن تكون قبل ذلك اللقاء وقال ونوه ا
  .' ايام، ولعلها ستكون في مطلع الشهر القادم10تقديري ستكون في غضون 

واشار الدويك الى ان العديد من االطراف تفاجأوا من مبادرة عباس بالتوجه لقطاع غزة النهاء االنقسام 
 اطراف عديدة فوجئت باستجابة ابو مازن لدعوتي ودعوة االخ اسماعيل هنية وبالتالي نخشى هناك'وقال 

من مواقف اسرائيلية معارضة ربما تحول بين الرئيس وبين الذهاب لغزة، وانت تعرف بان الرئيس 
  .'يتحرك لغزة بتصريح من الجانب االسرائيلي

واهللا كل االحتماالت 'عباس من التوجه لغزة وقال وعبر الدويك عن مخاوفه من اقدام اسرائيل على منع 
واردة وان كنت لم ار في السابق بانها منعته لكن ربما في هذه المرة تقدم على منعه النك تعرف بان 

 ال تريد ان تتحقق المصالحة وربما -فهي ـ اسرائيل . السياسة االستعمارية التقليدية هي فرق تسود
  .'ما تضع اسافين في الطريق والى اخرهتمنع او تحاول ان تؤجل او رب

وكشف الدويك بانه وجه رسالة رسمية لنائبه الدكتور احمد بحر في غزة واعضاء التشريعي هناك بتنظيم 
انا ارسلت العضاء المجلس التشريعي، ' 'القدس العربي'احتفال حافل الستقبال عباس في غزة وقال لـ

ومن جهته . 'فيه الى حسن استقبال الرئيس ابومازن في غزةنائبي واخواني في غزة كتابا واضحا ادعو 
بأن االخير كلف وفدا اداريا وفنيا ' القدس العربي'اكد نمر حماد المستشار السياسي لعباس الجمعة لـ

  .بالتوجه لغزة لالعداد لتوجه للقطاع في اطار مساعيه النهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية
، نافيا ان يكون الوفد من حركة فتح او 'ي وفني للتحضير لتوجه الرئيس الى هناكالوفد هو ادار'واضاف 

  .لتمثيل الحركة
  19/3/2011القدس العربي، لندن، 

 
  المجلس المركزي يدعم مبادرة عباس للوحدة ويرفض الدولة ذات الحدود المؤقتة .4

لجمعة، في ختام أعمال الدورة  أكد المجلس المركزي الفلسطيني في بيان أصدره، أمس ا: وفا–رام اهللا 
برام اهللا، ـ تأييده ومساندته لمبادرة الرئيس محمود عباس " دورة استحقاق الدولة"الرابعة والعشرين 

 15إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة، كما عبر عن تأييده ومشاركته لشباب فلسطين الذين خرجوا في 
  .، وحيا استجابة الرئيس لدعوتهم)مارس(آذار
كد المجلس المركزي تصميم الشعب الفلسطيني على إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية، ويعبر وأ

عن تأييده الكامل ومساندته لمبادرة الرئيس محمود عباس التي يعتبر اعادة اعمار غزة أحد أهم بنودها، 
درة، كما ويعبر المجلس عن األمر الذي يمكن تحقيقه من خالل إنجاز الوحدة الوطنية بناء على هذه المبا

في الضفة والقطاع، منادين بصوت ) مارس( آذار 15تأييده ومشاركته لشباب فلسطين الذين خرجوا يوم 
  ".الشعب يريد إنهاء االنقسام"واحد 

وأكد المجلس رفضه القاطع الستئناف المفاوضات في ظل استمرار االستيطان ومن دون تحديد مرجعية 
لهذه المفاوضات، استنادا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ األرض مقابل السالم، كما دولية وآليات ملزمة 

حيا الموقف الوطني للقيادة الفلسطينية المتمسك بذلك، والذي رفض سحب مشروع القرار الفلسطيني ضد 
لك القرار االستيطان الذي قدم مؤخراً إلى مجلس األمن الدولي، األمر الذي أسفر عن تأييد واسع مساند لذ

مقابل الواليات المتحدة األميركية التي انفردت باستخدام حق النقض الفيتو، استمرارا النحيازها إلسرائيل 
أكد المجلس . ولسياستها العدوانية، ومعبرة عن ازدواجية المعايير واللغة التي تتسم بها السياسة األميركية

، وينطبق عليها 1967ي الفلسطينية المحتلة العام المركزي أن القدس الشرقية جزء ال يتجزأ من األراض
قرار مجلس األمن وجميع القرارات ذات الصلة والتي تنطبق على سائر األرض الفلسطينية والعربية، 
وعلى هذا األساس يؤكد المجلس أن كل قرارات إسرائيل لضم القدس الشرقية وتهويدها وأسرلتها، باطلة 

قوة قرارات الشرعية الدولية وبالفتوه الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والغية بقوة الحق الفلسطيني وب
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ويؤكد على مسؤولية المجتمع الدولي لوضع حد لالستيطان في القدس وباقي المناطق، ولن يتحقق السالم 
واألمن واالستقرار في الشرق األوسط إال بعودة القدس الشرقية إلى وطنها وشعبها في وجه االستيطان 

  .حف والتهويدالزا
  19/3/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   االنقسام وتحقيق المصالحة يقود النتخابات توافقيةإنهاء: وصفي قبها .5

إن ": المركز الفلسطيني لإلعالم"قال وصفي قبها، وزير األسرى السابق، في تصريح خاص لـ: جنين
النتخابات توافقية وإن محاوالت لقلب هذه انهاء االنقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية يقود 

  .   المعادة سيؤدي لنتائج عكسية
وأكد وزير األسرى في الحكومة الفلسطينية العاشرة أن المطلب الحقيقي هو حوار بناء وشامل، لعالج 
ترسبات الواقع وحل إشكاالت االنقسام من جذورها للوصول إلى وحدة حقيقية، معرباً عن استغرابه من 

  .موضوع االنتخابات في ظل االنقسام والواقع الفلسطيني الحاليطرح 
وشدد قبها على أن التوصل إلى توافق وطني ومصالحة يحقق إنهاء االنقسام، وبالتالي يقود إلى إجراء 

  .انتخابات شاملة، يلتزم الجميع بنتائجها على قاعدة اإللتزام بالتداول السلمي للسلطة
ق على برنامج وطني يعزز المصالحة، كما أكد ضرورة أن تكون معالجة ودعا الوزير السابق للتواف

  .ملفات االنقسام شاملة، وتشمل انتخابات للمجلس الوطني، وإصالح لمنظمة التحرير الفلسطينية
وأكـد قبها إتصال مكتب الرئاسة الفلسطينية بالدكتور عزيز دويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، 

 محمود عباس، لبحث الحراك القائم إلنجاز – المنتهية واليته –ع رئيس السلطة لطلب عقد لقاء م
  .المصالحة الوطنية

وأوضح الوزير السابق أن هذا اللقاء المرتقب يأتي ثمرة للدعوة الكريمة التي وجهها رئيس الوزراء 
  .قةالفلسطيني إسماعيل هنية، لعباس، من أجل زيارة قطاع غزة للبحث في الملفات العال

 18/3/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  حماس تدعو لخلق أجواء إيجابية إلنجاح المصالحة  .6
طالبت حركة حماس حركة فتح والرئيس محمود عباس بخلق أجواء إيجابية بين يدي أية لقاءات : غزة

  .فلسطينية، مؤكدة على إصرارها إلنجاح كل جهود المصالحة
ليس من الصعب على الرئيس أن "إنه : الجمعة" صفا"وزي برهوم لـوقال المتحدث باسم حركة حماس ف

يسمح بانعقاد جلسة للمجلس التشريعي حتى يبارك هذه الخطوات، وأن يطلق سراح المعتقلين السياسيين 
  ".من سجون األجهزة األمنية الفلسطينية، ووقف التصعيد اإلعالمي ضد حماس

جواء اإليجابية ستساعد بشكل كبير على إنجاح أي تقارب نحن نقول دائما إن خلق األ"وأضاف برهوم 
، مؤكدا أن األمور تحتاج إلى لقاءات حوارية إلنضاج الملفات التي لم تستكمل في " فلسطيني-فلسطيني

  .لقاءات سابقة
العبرية حول المساعي اإلسرائيلية لعرقلة تحقيق الوحدة " هآرتس"وتعقيبا على ما نشرته صحيفة 

االحتالل لن يقبل "إن : ، وإقامة حكومة وحدة فلسطينية بين حركتي فتح وحماس، قال برهومالفلسطينية
وعد أن الرد على أي تصعيد إسرائيلي أو اعتراضات  ".أية وحدة فلسطينية على برنامج المقاومة

  .إسرائيلية يجب أن يكون بإنجاح مشروع المصالحة
  18/3/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  



  

  

 
 

  

            7 ص                                     2089:         العدد       19/3/2011 السبت :التاريخ

  حماس لم ترد بعد على مبادرتهو.. وفد الرئيس لغزة سيكون أمنياً: األحمد .7
 عزام ، أنأشرف الهور نقال عن مراسلها من رام اهللا 19/3/2011القدس العربي، لندن، نشرت 

ان الوفد الذي شكله الرئيس عباس ' القدس العربي' لـ أكداألحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 
، ال يضم سياسيين، وكشف عن توجهه اليوم للقاهرة إلطالع القيادات 'وفدا فنيا أمنيا'سيكون للتوجه لغزة 

  .هناك والجامعة العربية على مبادرة الرئيس الجديدة إلنهاء االنقسام
ان الرئيس عباس كلفه الجمعة بالسفر اليوم السبت إلى القاهرة إلطالع ' القدس العربي'وكشف األحمد لـ 

لمصريين إلى جانب األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى على مبادرته الجديدة الهادفة المسؤولين ا
وأكد . إلنهاء االنقسام التي تقوم على ذهابه لغزة وتشكيل حكومة وحدة وطنية من شخصيات مستقلة

ى أن القيادة ستبدأ األحمد ان القيادة الفلسطينية تلقت ترحيبا من الجامعة العربية بهذه المبادرة، الفتاً إل
أيضاً حملة اتصاالت مع الدول العربية التي لها تماس مع القضية الفلسطينية إلطالعها على الجهود 

  .الجديدة إلنهاء االنقسام وإعادة الوحدة
عن شكل الوفد الذي شكله الرئيس عباس للتوجه إلى غزة لبحث الترتيبات ' القدس العربي'وفي سؤال لـ

ئيس لهناك حال وصلت موافقة من حماس على مبادرة المصالحة الجديدة، أكد األحمد الخاصة لذهاب الر
  .يضع ترتيبات فنية للزيارة' وفدا أمنيا'أن هذا الوفد سيكون 

وأشار إلى أن الوفد يضم مسؤول جهاز الحرس الرئاسي، إضافة إلى مسؤول أمن الرئيس، ولن يضم أي 
نحن لسنا '، وقال 'ال تحتاج لعقد حوارات جديدة'ادرة الرئيس قيادات سياسية أخرى، على اعتبار أن مب

  .'بحاجة إلى حوارات جديدة، ألن المبادرة مستندة إلى الحوارات السابقة التي أجريت مع حماس
بعد أن أصدر الرئيس عباس الجمعة تعليماته لوزير الشؤون ' القدس العربي'وجاء توضيح األحمد لـ 
. يام بإعداد الترتيبات األمنية واللوجستية للتحضير لذهابه إلى قطاع غزةالمدنية حسين الشيخ، بالق

والشؤون المدنية هي الجهة المخولة في السلطة الفلسطينية إلجراء االتصاالت مع الجانب اإلسرائيلي، 
  .حيث سيمر موكب الرئيس خالل تحركه من الضفة لغزة بأراض إسرائيلية

ن أن مبادرة الرئيس ال تستند لعقد جلسات حوار كما أعلن خالل إلى ذلك، أشار األحمد الى أنه كو
فإن أي شخص سيقوم بإجراء االتصاالت سيكون 'الجلسة األخيرة للمجلس المركزي للمنظمة قبل أيام 

  .'عمله بشكل شخصي
يتحركون في مثل '، وقال انهم 'مقاولي الحوارات'عن من اسماهم بـ' القدس العربي'وتحدث األحمد لـ 

  .'نحن لسنا بحاجة إليهم'، وأضاف 'ه الحاالتهذ
وجدد التأكيد على أن مبادرة الرئيس تقوم على تشكيل حكومة وحدة من المستقلين، يتم االتفاق عليها، يتم 

  .'استبعاد عناصر الخالف السياسي وتشييع االنقسام'خاللها 
والرئاسية وللمجلس الوطني، الفتاً وذكر أن الحكومة سيناط بها التحضير إلجراء االنتخابات التشريعية 

 "حوارات دائمة"إلى أن الفترة التي ستعقب تشكيل الحكومة سيتم خاللها بدء الفصائل الفلسطينية بإجراء 
وعبر األحمد عن أمله بأن تجري االنتخابات الفلسطينية ليصار  .لتعزيز الوحدة وحل اإلشكاليات العالقة
  .ون في مقدمتها فتح وحماسبعدها لتشكيل حكومة وحدة وطنية يك

إلى ذلك أكد األحمد أن حركة فتح لم تتلق بعد أي رد من حركة حماس على مبادرة الرئيس، وإنها ال 
وعبر عن أمل القيادة الفلسطينية بأن تستمع لرد من حماس تقول فيه انها جاهزة  .تزال تنظر هذا الرد

وكان الرئيس عباس أعلن . ل حكومة وحدة وطنيةالستقبال أبو مازن لغزة مع الفصائل، للبدء في تشكي
خالل كلمته في افتتاح أعمال المجلس المركزي، األربعاء الماضي، عن استعداده للذهاب إلى قطاع غزة 
إلنهاء االنقسام، داعيا إسماعيل هنية إلجراء ترتيبات زيارته إلى القطاع واستقباله في معبر بيت حانون 

 أن ذهابه للقطاع لن يكون للحوار بل من أجل االتفاق على تشكيل حكومة وأكد. بالتنسيق مع الفصائل
  .تكون من أولويات مهامها إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية
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األحمد نفى نقال عن مراسلها من لندن علي الصالح، أن  19/3/2011الشرق األوسط، لندن، وذكرت 
ا قياديا إلى غزة، كما قال نمر حماد أحد مستشاري أبو  أن يكون الرئيس قد أرسل وفد"الشرق األوسط"لـ

ألنه ليست هناك «.. مازن، موضحا أن الرئيس أوفد فقط قائد أمن الرئيس وقائد حرس الرئاسة ال غير
إن كل ما يشاع عن «: وتابع القول. »حاجة لترتيبات سياسية بل إدارية وأمنية، حتى تكون األمور جاهزة

لمبادرة (في اللحظة التي تقول فيها حماس نعم ..  صحة له على اإلطالقوجود وفود واتصاالت ال
.. ونريد أن ننتهي من دوامة االنقسام.. سيتم التحرك في اليوم التالي، ألننا في عجلة من أمرنا) الرئيس

  .»لذا نقوم باإلجراءات اإلدارية والفنية واألمنية التي يتعلق جزء منها بالجانب اإلسرائيلي
ى انزعاج رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، من مبادرة أبو مازن واحتمال رأب وردا عل

الشيء الطبيعي أن «الصدع الفلسطيني وتحقيق المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، قال األحمد 
 شارون لالنسحاب أو) رئيس الوزراء األسبق آرييل(ينزعج اإلسرائيليون فهم الذين خططوا عبر مخطط 

كما يسمونه إعادة االنتشار، من غزة، األحادي الجانب، وهم الذين يريدون اإلبقاء على االنشقاق 
  .»الفلسطيني ألن في ذلك مصلحة لهم

  
  حماس تشترط حواراً شامالً قبل توقيع المصالحة": الحياة" .8

المبادرة إن الحركة ترحب ب» الحياة«لـ » حماس«قال مسؤول في حركة :  جيهان الحسيني-القاهرة 
في شأن المصالحة، لكنه اشترط أن يبادر الرئيس بإجراء ) أبو مازن(التي أطلقها الرئيس محمود عباس 

، مشدداً على رفض دعوة عباس إن )فتح وحماس(حوار شامل يتناول كل القضايا العالقة بين الجانبين 
  . كان عنوانها أو توصيفهاكانت تقتصر فقط على توقيع اتفاق مصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية أياً

وأكد المسؤول ضرورة التوافق أوالً على عقد حوار يبدأ بالقضايا الجوهرية، وعلى رأسها إصالح 
منظمة التحرير كي تتمكن القوى والفصائل في الساحة الفلسطينية، ومنها حماس، من االنضمام إلى 

ير هو بند أساسي وجوهري، لذلك نريد بند منظمة التحر«المنظمة وفق تمثيل حقيقي، مشيراً إلى ان 
حواراً يشمل كل القضايا ويبدأ من هذا البند ألن اإلصالح يجب أن يبدأ من الرأس، وذلك لن يتحقق إال 

» حماس«ولفت إلى أن . »من خالل إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، ثم المجلس التشريعي
  .الذي سيزور غزة قريباً» فتح«الجتماع بوفد لن تعلن عن موقفها من دعوة عباس إال عقب ا

  19/3/2011الحياة، لندن، 
  

  رتس بالكاذبآصف ما نشرته هتو أيمن طه نفي تعليق نشاطحماس ت .9
 ما نُشر على صحيفة  نفتحركة حماس من غزة، أن 18/3/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، نشر 

  .اذبة طالت أيمن طه الناطق باسم الحركة، من معلومات ك)3-18(هآرتس في عددها الصادر الجمعة 
وكانت صحيفة هآرتس العبرية الصادرة اليوم زعمت أن حركة حماس علقت جميع نشاطات القيادي في 

اختلس من أموال "الحركة أيمن طه قبل عدة أيام بعد اكتشاف ضلوعه في أعمال فساد مالي، مدعية أنه 
  ". ال أخالقية أخرىحماس مبالغ طائلة، فضالً عن تورطه في أعمال

محاولة "نسخةً منه، نشر مثل هذه األنباء " المركز الفلسطيني لإلعالم"في بيان لها تلقى " حماس"واعتبرت 
صهيونية بائسة للنيل من مصداقية الحركة ومواقفها وسمع قياداتها، وهو عبارة عن استهداف صهيوني 

  ".لتاريخ هذه الحركة وتاريخ قياداتها
ولن تثنيها من االستمرار في " حماس"حملة التشويه الصهيوني هذه لن تنال من حركة وشددت على أن 

مقاومتها للعدو الصهيوني وفضح جرائمه، مطالبة كل وسائل اإلعالم بعدم التعاطي بأي شكل من 
  .األشكال مع هذه األخبار الصهيونية الكاذبة
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، نفى ما نشرته صحيفة هآرتس ه من غزة أن أيمن ط18/3/2011وكالة معا اإلخبارية، وذكرت 
وقال طه في حديث  ".ال أساس لها من الصحة"اإلسرائيلية من معلومات واتهامات ضده وقال انه 

إن ما نشرته صحيفة هارتس أكاذيب وأباطيل، وان سياسية إسرائيل ضد أبناء حركة حماس " معا"لـ
  .شر األكاذيب ضدهموالمقاومة الفلسطينية مستمرة سواء باستهدافهم بالرصاص أو بن

  
  األخيرة تكون نبيل عمرو يدعو حماس لالستجابة لمبادرة الرئيس التي قد  .10

 نفى نبيل عمرو، عضو المجلس المركزي، مساء اليوم الجمعة، ان يكون قد ادلى بتصريحات :بيت لحم
عقاب قيام وجاء هذا النفي في ا .الي مواقع اخبارية حول مبادرة الرئيس محمود عباس الذهاب الى غزة

  .مواقع اخبارية الكترونية بنشر تصريحات ال اساس لها على لسان نبيل عمرو اليومين الماضيين 
انه يدعو حركة حماس لالستجابة فورا لمبادرة الرئيس " معا"وقال نبيل عمرو في حديث خاص لوكالة 

  .عباس التي قد تكون االخيرة في سلسلة المبادرات التي اتخذت لحماية الوطن 
  18/3/2011وكالة معا اإلخبارية، 

  
  "إنهاء االنقسام"الطيراوي يتوعد حماس تحت شعار  .11

أن توفيق الطيراوي، عضو اللجنة " المركز الفلسطيني لإلعالم"قالت مصادر خاصة لمراسل : رام اهللا
نظيم بقطاع غزة من خالل ت" المزيد من الضربات"بما أسماه " حماس"توعد حركة " فتح"المركزية لحركة 

وأشارت المصادر إلى أن الطيراوي قال خالل  ".إنهاء اإلنقسام"مسيرات جديدة في القطاع تحت شعار 
يوم الثالثاء الماضي إن ما حدث " الحمالت الشعبية"من أجل تقييم " فتح"لقاء جمعه مع نشطاء من حركة 

يجب : "وأضاف الطيراوي .اهو البداية، وأنه يخطط لحمالت جديدة مدعومة بكل الوسائل المادية وغيره
ممارسة الضغط على حركة حماس في كل االتجاهات، وتكثيف الدعاية اإلعالمية من أجل تأليب الرأي 

   ".العام عليها
التي دعت لتلك التظاهرات، مؤكداً على " المبادرات الشبابية"وتفاخر الطيراوي بأنه من أطلق شرارة هذه 

م من أجل تفعيل وتطوير هذه التحركات، وهي تدرس الخيارات على تواصل دائ" فتح"أن قيادة حركة 
  .والبدائل يوماً بيوم

  18/3/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  المقاومة تشتبك مع دورية لالحتالل شرق خان يونس  .12
اشتبكت المقاومة الفلسطينية أمس مع قوة إسرائيلية متمركزة على الشريط الحدودي شرق بلدة : وكاالت
وأفاد شهود عيان بأن مقاومين فلسطينيين أطلقوا .رة شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزةالقرا

وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أن مقاومين  .على األقل باتجاه القوة اإلسرائيلية" جي. بي.آر"قذيفة 
طاع غزة دون فلسطينيين أطلقوا النار على دورية عسكرية لدى مرورها قرب الشريط الحدودي جنوب ق

  .أن تقع إصابات أو أضرار، ورد أفراد القوة على مصادر الرمي
  19/3/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  
  ويلمح إلى إجراءات عقابية.. نتنياهو يتوجه لألميركيين واأللمان لمنع المصالحة الفلسطينية .13

عدوه إلى إفشال يسعى رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومسا:  نظير مجلي- تل أبيب
وقالت مصادر عليمة في تل أبيب إنه توجه إلى األميركيين . المساعي للمصالحة الفلسطينية الداخلية

مدى خطورة هذه المصالحة على عملية «واأللمان وغيرهم من المسؤولين في دول الغرب، شارحا 
 أنه سيتخذ إجراءات عقابية ضد وأضافت أن نتنياهو راح يلمح إلى. ، وطالبا التدخل لمنع تحقيقها»السالم
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السلطة الفلسطينية وحركة حماس إذا ما شكلت حكومة الوحدة الوطنية التي يقترحها الرئيس الفلسطيني، 
  ).أبو مازن(محمود عباس 

وجاء موقف نتنياهو هذا في أعقاب التطورات المتالحقة في الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ أن خرج 
الشعب يريد إنهاء «:  إلى الشوارع في مظاهرات واعتصامات تحت الشعارالفلسطينيون بجماهيريهم

، وتجاوب الرئيس عباس معها بإعالنه أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير أنه مستعد »االنقسام
وفي البداية، اعتقد أن . وتبين أن طاقم نتنياهو تابع هذه التطورات بدقة. للتوجه إلى غزة في اليوم التالي

وأعرب . ر مجرد كالم، خصوصا بعد أن تعرض المتظاهرون في قطاع غزة للضرب بالهراواتاألم
ولكن، عندما . مساعدو نتنياهو عن اعتقادهم أن قيادة حماس في دمشق سوف تجهض جهود المصالحة

أعلن رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية عن ترحيبه بالرئيس عباس وبدأت إجراءات عملية لترتيب 
  .ه، أدرك نتنياهو أن المساعي جدية، فأطلق حملته لمنعهازيارت

، أمس، أن نتنياهو كلف رئيس وفد المفاوضات مع الفلسطينيين، يتسحاق »هآرتس«وكشفت صحيفة 
مولخو، والمستشار رون دريمر، إجراء محادثات مع المسؤولين األميركيين وغيرهم من المسؤولين في 

وأنه طرح . باس ليمتنع عن زيارة غزة ويوقف جهود المصالحةدول الغرب ليمارسوا الضغوط على ع
الموضوع على مساعدي المستشارة األلمانية، أنجيال ميركل، وأنه ينوي إجراء عدة مكالمات مع زعماء 

وقالت الصحيفة إن نتنياهو يعتمد في . في المنطقة والعالم لكي ينضموا هم أيضا إلى هذه الضغوط
حماس تدعو إلى إبادة إسرائيل، وال يعقل أن نتفاوض للسالم مع من «أن محاوالته هذه على ادعاء 

إعالن نوايا منها، مفاده أنهم «ويرى أن إقدام السلطة الفلسطينية على هذه المصالحة هو . »يتحالف معها
، ويهدد بإجراءات ضد السلطة الفلسطينية على األرض، بوقف التنسيق »ليسوا معنيين بمفاوضات سلمية

  ، )مما يعني أن الجيش اإلسرائيلي سيعود إلى عمليات اجتياح لألراضي الفلسطينية ودخول المدن(ي األمن
وإعادة نصب الحواجز العسكرية لتقييد تنقالت الفلسطينيين بحجة األمن وتضييق الخناق على االقتصاد 

  .الفلسطيني وغير ذلك
  19/3/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  دداً تهديد طهران بعمل عسكرينتنياهو يناشد العالم مج .14

 جدد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو دعوته المجتمع الدولي أمس، الى تهديد إيران :رويترز
  .، إذا فشلت العقوبات في وقف برنامجها النووي»عمل عسكري ذي صدقية«بـ 

ما زال . يباً لثالث قنابل نوويةتكفي تقر) من اليورانيوم(خصبوا حتى اآلن كمية «وقال إن االيرانيين 
سي أن «عليهم أن يعيدوا تخصيبها مرة أخرى، لكن ذلك هو ما يفعلونه، مضيفاً في حديث إلى شبكة 

الشيء الوحيد الذي سيثنيهم هو أن تدرك إيران ان ثمة خياراً عسكرياً ذا صدقية، اذا فشلت «: »أن
  .اإليرانية» شآت النوويةعمالً يدمر المن«وأشار الى انه يقصد . »العقوبات

ولفت نتانياهو الى انه يفضل أن تقود الواليات المتحدة أي عمل عسكري محتمل، معتبراً ان امتالك 
هذه ليست «: وقال. ايران أسلحة نووية لن يثير قلق اسرائيل وحدها، اذ سيشكّل خطراًَ لالنتشار النووي

  .»تحدةمشكلتنا وحدنا، هذه مشكلة ألوروبا والواليات الم
  19/3/2011، الحياة، لندن

  
  الحاخامات يحرضون على مخالفة القانون: وررعميديعقوب  .15

الحاخامات الذين يحرضون " يعقوب عميدرور"هاجم المرشح لمنصب مستشار األمن القومي اإلسرائيلي 
) إسرائيل (تالميذهم على مخالفة القانون، مؤكداً أنه يتوجب على هؤالء الحاخامات أن يفهموا جيداً بأن

  . ذات سيادة ومن حقها أن تتخذ القرارات والتي قد ال تعجب البعض
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بأن هدف الطريقة الديمقراطية هو أن نعيش ونتقبل قرارات قد ال تكون أحياناً " عميدرور"وأضاف 
مشيراً إلى أنه من واجبنا الدفاع عن أفكارنا بطريقة ديمقراطية ولكن في نهاية المطاف الرضا , مرضية

  . ا تقرره الدولةبم
 قال 2005وحول البلبلة القائمة على قرار الحكومة اإلسرائيلية االنفصال عن قطاع غزة في عام 

وامر والتعليمات كانت أشد عميدرور ، بأن القرار لم يكن صائباً في حينها ، ولكن عملية رفض األ
  . خطئاً

  17/3/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  اسم اإلرهابي كهانا على "إسرائيل"شارع في  .16
 أعلنت بلدية مدينة اور عقيبا اإلسرائيلية في نهاية األسبوع أنها لم تتلق أي اعتراض رسمي :الناصرة

على تسمية أحد شوارع المدينة على اسم االرهابي الحاخام مئير كهانا الذي تمت تصفيته في العام 
ين من وطنهم، حتى أن المحكمة العليا وكان كهانا يعتبر من اشد المطالبين بطرد الفلسطيني .1990

 حظرت إسرائيل حركته في اعقاب مجزرة 1994حظرت مشاركة حزبه في االنتخابات، وفي العام 
  .الحرم االبراهيمي

  19/3/2011، الغد، عّمان
  

   المبكر من الزالزللإلنذار نظاما تنشئ "سرائيلإ" .17
زراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو امر باقامة  قالت صحيفة يديعوت احرونوت الجمعة ان رئيس الو:القدس

  .نظام يستطيع تنبيه السكان من قرب حصول هزة ارضية في اسرائيل
وبحسب الصحيفة فان نتانياهو اعطى تعليماته في اجتماع عقد مساء الخميس دعا اليه العديد من الوزراء 

  .ومسؤولي الجبهة الداخلية بعد الكارثة التي ضربت اليابان
ف الصحيفة ان اسرائيل تملك قدرة تقنية على التنبؤ بحدوث هزات ارضية قبل ما بين خمس ثوان وتضي

ثانية وهذا التاخير من الممكن ان يفيد في تحذير السكان من خالل نداء وسائل االعالم والرسائل 34و
  .القصيرة

ية في حالة الهجوم وانشىء نظام مشابه للتحذيرات المبكرة لتستخدمه الجبهة الداخلية االسرائيل
  .بالصواريخ

وتقول الصحيفة ان اسرائيل تمتلك نظاما قادر على اطالق صفارات االنذار قبل نصف ساعة وحتى 
ساعة قبل حصول تسونامي ونسبة الخطر ضئيلة جدا الن اخر موجة مد وجزر سجلت في المنطقة 

 السوري االفريقي عددا من وشهدت اسرائيل الواقعة على الشق الزلزالي .1300غمرت عكا في عام 
  .الزالزل

 لقي مئات االشخاص حتفهم عندما ضرب 1927ويشير المعهد الجيوفيزيائي في اللد الى انه في عام 
  . على مقياس ريختر وكان مركزه في البحر الميت6,2زلزال المنطقة بلغت قوته 

  18/3/2011، القدس، فلسطين
  

   الرسائل النصية لالنذار من القذائفاإلسرائيلية تطور نظام" اي فيغليو"شركة  .18
يحذر المواطنين ) SMS-CB(على نظام رسائل نصية لالنذار » اي فيغليو«تعمل الشركة االسرائيلية 

من القذائف اآلتية في غضون ثوان من اطالقها، كما أن تجربة هذا النظام من المتوقع أن يتم في يونيو 
2011.  
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  19/3/2011، الراي، الكويت
 

  بريطانيافي  "سرائيلإ"طلبة اسرائيليون يبدأون حملة لتحسين صورة : " كرونيكلالجويش" .19
في عددها الصادر الجمعة ان مجموعة من ' الجويش كرونيكل' صحيفة  قالت:لندن ـ هيام حسان

 شاباً سوف يقضون أسبوعاً كامالً في بريطانيا يزورون 25الطالب االسرائيليين بلغ عددهم حتى اآلن 
' اسرائيل الحقيقية'داً من الجامعات ويجرون العديد من اللقاءات مع طلبتها من أجل تعريفهم بـ خاللها عد

  .ومحاولة تفنيد الدعاية المناهضة لها
وحسب الصحيفة فان اتحاد الطلبة اليهود في الجامعات البريطانية يدعم هذه المجموعة من الطالب 

 في وقٍت سابق وقدموا التدريب الالزم لهم ووضعوهم في االسرائيليين وقد قام وفد منه بزيارة اسرائيل
  .صورة ما قد يعترض طريقهم خالل الحملة

ويالحظ مؤخراً أن األندية واالتحادات الطالبية البريطانية باتت تشهد جدالً واسعاً في الموضوعات التي 
لتزوير ومعاداة السامية، تتعلق بالصراع االسرائيلي الفلسطيني يصل الى حد تبادل االتهامات بالكذب وا

كما ال يخلو األمر من محاوالت التشويش وعرقلة األنشطة التي ينظمها كل طرف على خلفية تلك 
  .االتهامات

وزعمت الصحيفة اليهودية ان الحملة تأتي بمبادرة من الشبان االسرائيليين المستائين مما اعتبرته نشاطاً 
بة في الجامعات البريطانية وأن هؤالء الشبان ال ينتمون ألي مناهضاً السرائيل تضطلع به اتحادات الطل
  .منظمة معينة وأنهم يمولون حملتهم بأنفسهم

وأعرب رئيس اتحاد الطلبة اليهود أليكس دويك في تصريحٍ للصحيفة عن أمله في ان تكون الحملة بداية 
  .لمجموعة أخرى من الحمالت التي ينظمها الطلبة االسرائيليون

أسبوع التوعية باسرائيل في اتجاه يوازي : لة الطلبة االسرائيليين األسبوع القادم تحت شعاروتنطلق حم
حملة أخرى يشارك بها طلبة الجامعات المؤيدون لفلسطين جرى االعالن عنها في وقٍت سابق للحملة 

  .لقادم أيضاًأسبوع الفصل العنصري في اسرائيل ابتداء من يوم االثنين ا:االسرائيلية وتنفذ تحت شعار 
  19/3/2011، القدس العربي، لندن

  
  المنظومة األمنية لدى حزب اهللاة والتعامل مع االستخبارات السوري ب فشلت"إسرائيل: "دراسة .20

تعتبر قضية المفقودين اإلسرائيليين في الحروب مع العرب واحدة من أخطر القضايا االستراتيجية 
، خاصة أن مصير الكثير من هؤالء العسكريين ما زال المطروحة على الساحة السياسية في تل أبيب

  .غامضا
األهم من هذا أن تل أبيب لديها يقين بأن الكثير من المفقودين في هذه الحروب معتقلون حتى اآلن في 
إيران أو ما تسميه إسرائيل بالسجون السرية التابعة لحزب اهللا في لبنان، وهي السجون التي تؤكد تل 

  .الكثير من المواقع االستراتيجية اللبنانيةأبيب وجودها في 
غير أن المعاهد السياسية ووسائل اإلعالم اإلسرائيلية اهتمت خالل الفترة األخيرة بقضية مفقودي الحرب 

، حيث 1982اللبنانية، خاصة المفقودين في معركة سلطان يعقوب التي اندلعت يوم العاشر من يونيو عام 
، وهي 401 التابعة للواء اإلسرائيلي مدرع 362ية مع الكتيبة احتياط اشتبكت إحدى الكتائب السور

المعركة التي شهدت انتصارا سوريا موفقا واألهم من ذلك اختفاء بعض الجنود اإلسرائيليين بعد هذه 
  .المعركة مباشرة

والمعروف أن إسرائيل فقدت في هذه المعركة بالتحديد عشرين عسكريا وأصيب ثالثون آخرون 
و » يهودا كاتس«و » زكريا باومل«بات خطيرة، وتم أسر اثنين من الجنود وفقدان ثالثة وهم بإصا
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الذين ما زال مصيرهم حتى اآلن غامضا بالنسبة إلسرائيل التي ال تعرف أي شيء » تسفي فيلدمان«
  .عنهم

لجاري ويشير المعهد اإلسرائيلي المتعدد األوجه في دراسة له صدرت في الثامن عشر من الشهر ا
إلى خطورة قضية هؤالء المفقودين، خاصة أنها كشفت عن » المفقودون في سلطان يعقوب«بعنوان 

الكثير من عوامل اإلخفاق والضعف في عمل القوات اإلسرائيلية سواء أثناء الحرب مع لبنان أو بعدها، 
هة في لبنان، إال حيث اعتمدت هذه القوات على معلومات استخبارية مغلوطة واعتقدت أنها ستواجه نز

أن الواقع أثبت كذب كل هذا وفشلت إسرائيل تماما في التصدي للقوات السورية أو قوات حزب اهللا التي 
  . حتى االنسحاب منها1982أذاقتها المر والهوان منذ غزو إسرائيل للبنان عام 

 ما زالت المخابرات وتقول الدراسة إن إسرائيل فشلت في التعامل مع الذكاء االستخباراتي السوري حيث
اإلسرائيلية حتى اآلن عاجزة عن الكشف عن مصير هؤالء الجنود المفقودين وتهدئة عائالتهم التي تعاني 

  .األمرين منذ عقود
وتهتم الدراسة برصد تطورات الموقف العسكري في المعارك التي اندلعت بين القوات اإلسرائيلية وقوات 

ر من الجنراالت أو العسكريين اإلسرائيليين مقتنعون تماما بأن جميع الجيش السوري، مشيرة إلى أن الكثي
المواجهات التي دارات في لبنان بين القوات اإلسرائيلية من جهة وقوات حزب اهللا أو قوات الجيش 
السوري من جهة أخرى افتقرت في كثير من األحيان إلى رؤية أمنية واستخباراتية إسرائيلية قوية تساعد 

  .ى خوض هذه المعارك وتنقذهم من قوة هذه القوات وبأسهاالجنود عل
وتوضح الدراسة أن الكثير من عائالت هؤالء الجنود توفوا أخيرا حزنا على أبنائهم الذين ال يعرفون 
مصيرهم منذ ثالثة عقود، موضحة أن مأساة عائالت المفقودين تتفاقم مع عجز الحكومة الحالية بزعامة 

طالق سراح الجندي جلعاد شاليط، مضيفة في الوقت ذاته أن بقاء شاليط في األسر بنيامين نتنياهو عن إ
كل هذه السنوات واألهم من هذا عجز إسرائيل عن اإلفراج عنه يعني وببساطة فشل ذريع للموساد وبقية 

  .األجهزة األمنية األخرى العاملة بتل أبيب
ة واإلعالن عما إذا كان هؤالء وتطالب الدراسة بضرورة وضع حل جذري وسريع لهذه األزم

العسكريون المفقودون أحياء أو أمواتا، وهو اإلعالن الذي سيوفر الكثير من الجهد ويوقف الحزن 
واألسى النفسي الذي بات مسيطرا على عائالت هؤالء الجنود الذين أصيبوا بنكسات نفسية منذ فقدان 

  .ذويهم بالحروب المتعددة التي تواجهها إسرائيل
ا فإن هذه الدراسة الجديرة باالهتمام تعكس قوة المخابرات السورية بالتحديد باإلضافة إلى نجاح عموم

المنظومة األمنية لدى حزب اهللا في االنتصار على إسرائيل، وهو االنتصار الذي تعترف به تل أبيب 
  .نفسها اآلن

  19/3/2011، العرب، الدوحة
  

  تحديث شامل ألجهزة رصد الهجمات الصاروخيةب ومتق" إسرائيل": "جينز ديفنس ويكيلي"مجلة  .21
العسكرية المتخصصة أن سالح الجو اإلسرائيلي يقوم بعملية تحديث » جينز ديفنس ويكلي«ذكرت مجلة 

شاملة ألجهزة الرصد الصاروخية على امتداد المناطق اإلسرائيلية التي ترتبط بأنظمة الدفاع الجوي 
  .حسبا لهجمات صاروخية مكثفة ومتواصلةالصاروخي وصفارات اإلنذار، وذلك ت

وأوضحت المجلة أن من بين أجهزة الرصد، التي يستخدمها سالح الجو اإلسرائيلي لرصد عمليات 
إطالق الصواريخ على المناطق اإلسرائيلية، نوعان من إنتاج شركة الصناعات الجوية اإلسرائيلية، وهما 

إي «الذي يستخدم في الدفاع الجوي،، ورادار » 2- أرو«بالنسبة للصاروخ » سوبرغرين باين«رادار 
  .للصواريخ والمدفعية قصيرة المدى» أيرون دوم«، الذي يستخدم مع نظام »2112 -إل إم
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إيه إن تي «ترتبط أيضا برادار » برين«وأجهزة الرصد هذه التي تطلق عليها إسرائيل االسم الرمزي 
لستية، والذي نشرته الواليات المتحدة في إسرائيل في الذي يستخدم لرصد وتتبع الصواريخ البا» 2-بي

  .2008أكتوبر 
 دقائق 7واألقمار الصناعية األميركية إلسرائيل بفترة تأهب مدتها » برين«ويسمح هذا االرتباط بين 

  .لالستعداد للتصدي ألي صواريخ تطلق عليها
إن من شأن عمليات «: يته، قولهعن ضابط رفيع الرتبة، لم تحدد هو» جينز ديفنس ويكلي«ونقلت مجلة 

التحديث بأنظمة أجهزة الرصد الجديدة أن توسع نطاق قدرات إسرائيل المتعلقة بالقيادة والسيطرة على 
أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي المختلفة، وتمكننا من أن نتبع في وقت واحد أعدادا أكبر من األهداف 

  .»مقارنة بذي قبل
 قد تلقى خالل العام الماضي المسؤولية الحصرية من الجيش اإلسرائيلي عن وكان سالح الجو اإلسرائيلي

رصد الهجمات الصاروخية المتوقعة على إسرائيل، وهي مهمة كان االضطالع بها في السابق يتم 
باالشتراك بين سالح الجو اإلسرائيلي وقيادة الجبهة الداخلية اإلسرائيلية المسؤولة عن الدفاع المدني 

  .لياإلسرائي
وألن أجهزة الرصد تتلقى في الوقت نفسه معلومات من كل المصادر الممكنة فإن عملية التحديث 
اإلسرائيلية لها ستشير إلى الهدف الصاروخي المتوقع، وتمكن قيادة الجبهة الداخلية اإلسرائيلية من أن 

التالي الوصول إلى عدد تصدر إنذارا منفصال في المدينة أو المنطقة المستهدفة بالهجوم الصاروخي، وب
المصابين في الهجوم المتوقع إلى أدنى حد ممكن خاصة وأن هناك توقعات بهجمات صاروخية عنيفة 

  ومكثفة في أي حرب مقبلة
 قد شهد هدوءا نسبيا بالنسبة إلسرائيل، 2010ويأتي هذا التحديث اإلسرائيلي على الرغم من أن عام 

  ،2009قطاع غزة بمعدل أربعة أمثال ما كان عليه في حيث تراجع معدل قصفها بالصواريخ من 
 مواجهات خطابية أكثر مما كانت 2010كما أن المواجهات بين حزب اهللا وإسرائيل كانت في عام 

  .مواجهات صاروخية
  19/3/2011، البيان، دبي

  
  المضاد للصواريخ" باراك" تجري تجربة ناجحة على صاروخ "إسرائيل" .22

، "فيكتوريا"ومين من سيطرة سالح البحرية اإلسرائيلي على سفينة األسلحة بعد ي:  وكاالت–القدس 
أن سالح البحرية أجرى، مساء أمس، تجربة ناجحة على الصاروخ " يسرائيل هيوم"ذكرت صحيفة 

  .المضاد للصواريخ" باراك"
ي تموز وأضافت الصحيفة أن المرة األخيرة التي أجريت تجربة على هذا النوع من الصواريخ كانت ف

التي كان من ضمن الصواريخ التي عثر عليها " 704 –سي "، بهدف التصدي لصواريخ من نوع 2009
  ،"فيكتوريا"في السفينة 

الذي أطلقته منظمة حزب اهللا على إحدى " 802سي "باإلضافة إلى قدرته على إسقاط صواريخ من نوع 
  . جنود4لى تدميرها ومقتل السفن الحربية اإلسرائيلية في حرب لبنان الثانية، وأدى إ

 كيلو متراً تم تصنيعه بواسطة شركة 360الذي يبلغ مداه " 1باراك "وأوضحت الصحيفة أن الصاروخ 
وشركة التصنيع الجوي وسالح البحر، ويعتبر من أهم المنظومات الدفاعية المضادة للصواريخ " رفائيل"

  .األكبر في سالح البحرية، وهي "ساعر"في العالم، موضحة أنه سينصب على السفينة 
أجل " فيكتوريا"وأشارت الصحيفة إلى أنه كان من المقرر إجراء التجربة قبل عدة أيام، لكن القبض على 

  . منظومات8التجربة، ليصبح عدد المنظومات الدفاعية المضادة للصواريخ في سالح البحرية 
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  19/3/2011، األيام، رام اهللا
  
  
  

   الفلسطينية وعزلها بإقامة الجدار الشرقيمخطط إسرائيلي لضم األغوار .23
كشفت الحكومة اإلسرائيلية أمس عن مخطط إسرائيلي للسيطرة الدائمة :  جمال جمال-القدس المحتلة 

من سياسة االحتالل الرامية لعزل " أنقذوا األغوار" بدورها حذرت حملة ،وضم منطقة غور األردن
ودعت الحملة كل . الذي أعلن عنه رئيس حكومة اإلسرائيليةاألغوار الفلسطينية بإقامة الجدار الشرقي 

المؤسسات الفلسطينية والدولية الوقوف في وجه هذه المخططات لما تشكله من خطر على مستقبل 
 العجاج المهددة أبوالوجود الفلسطيني في األغوار، مشيرة إلى أن العديد من مناطق األغوار مثل منطقة 

  .ية، تمهيدا إلقامة هذه المستوطنة الجديدة في المكانبالتهجير ومنطقة عين كرزل
 العمل على تنفيذ المخطط بدأ منذ سنوات وان حكومة نتنياهو أنوكشف مركز حقوق اإلنسان بتسيلم 

  .تكمل وتجمل وتضع اللمسات األخيرة على المخطط
  19/3/2011الدستور، عّمان، 

  
  إخطارات لهدم بيوت وخيام وكهوف شرق بيت لحم .24

 سلطات االحتالل أمس إخطارات هدم لبيوت وخيام وكهوف في منطقة عرب الرشايدة شرق سلمت
داهمت قوة من ما يسمى باإلدارة المدنية اإلسرائيلية منطقة راس " :وقال شهود عيان .محافظة بيت لحم

إمطيردة في عرب الرشايدة، وسلمت عائلة علي عودة إخطارات هدم لبيوت الشعر المستخدمة للسكن 
وادعت سلطات االحتالل أن األهداف المخطرة تعتدي على . "خيام وكهوف مستخدمة لتربية الماشيةو

حدود األراضي اإلسرائيلية وفق ما حددته اتفاقية أوسلو، في وقت تبعد المنشآت المخطرة مسافة تزيد 
  . من مكان اإلشارات التي وضعتها دولة االحتالل بعد اتفاقية أوسلو كيلومترا450ًعلى 

  19/3/2011، البيان، دبي
  

   ظروف اعتقالهم القاسيةنتيجةأطفال سلوان يعانون اضطرابات نفسية : القدس .25
، النقاب عن مضاعفات وتغيرات "سلوان" كشف فخري أبو دياب، عضو لجنة الدفاع عن :القدس المحتلة

سدي الذي يتعرضون له ، وذلك نتيجة لظروف االعتقال القاسية والعقاب الج"سلوان"في سلوك أطفال بلدة 
 األطفالإن كل : 18/3وقال أبو دياب في تصريح صحفي نشر يوم الجمعة  .بسجون االحتالل الصهيوني

وهم بالعشرات يعانون من قسوة التحقيق والمعاملة بسجون االحتالل، " سلوان"الذين تم اعتقالهم من 
, هستيريا، واضطرابات نفسية وعقليةمؤكداً أن بعض أطفال البلدة المقدسية أصبحوا يصابون بنوبات 

 وحاالت من الخوف والقشعريرة ، وخوف من الظالم، وصعوبات في التعبير اللفظي،وكوابيس ليلية
 ومحاولة تطبيق اللحظات الرهيبة التي مروا بها على أطفال آخرين، وكثير من األعراض التي ،العدوانية

أن فرض اإلقامة الجبرية على ": سلوان"لدفاع عن وأضاف عضو لجنة ا .لم تظهر عليهم قبل االعتقال
جعلهم يعانون من أعراض وسلوكيات ستترك عليهم آثاراً نفسية , هؤالء األطفال وتقييد حريتهم وحركتهم

 وقد الحظ األهالي واألساتذة تغيراً كبيراً على سلوك هؤالء ،وصحية واجتماعية سلبية على المدى البعيد
  .هم من سجون االحتاللاألطفال بعد اإلفراج عن

  18/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   واالستيطانلجدارل ةمناهضال جرحى من مسيرات الجمعة ستة .26
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شهدت عدة مناطق متفرقة في الضفة الغربية، أمس، مواجهات : )ب.ف.أ( منتصر حمدان، - رام اهللا
 المنددة باالستيطان وجدار الفصل بوعيةاألسبين المئات من الفلسطينيين وجنود االحتالل ضمن الفعاليات 

  .العنصري، حيث أصيب ستة فلسطينيين
 فلسطينيين برصاص االحتالل والعشرات بحاالت االختناق الشديد نتيجة 5وفي قرية بلعين، أصيب 

استنشاقهم للغاز المسيل للدموع بينهم متضامنون أجانب بمشاركة منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار 
  . أبورحمة، المفرج عنه قبل ثالثة أيام من سجون االحتاللعبداهللا

ووقعت مواجهات ساخنة في قرية النبي صالح شمال غرب رام اهللا، حيث قمعت قوات االحتالل مسيرة 
بقنابل الغاز وطوقت محيط القرية، واحتلت المنازل ومنعت المتضامنين األجانب والصحافيين وسيارات 

 واعتقلت قوات االحتالل متضامنين إسرائيليين خالل مشاركتهما في مسيرة .اإلسعاف من دخول القرية
  .  المناهضة للجدار واالستيطاناألسبوعيةالمعصرة 

  19/3/2011الخليج، الشارقة، 
  

   إتمام المصالحةحتى تتواصل "إنهاء االنقسام"اعتصامات  .27
 الذين يطلقون على أنفسهم اسم يواصل العشرات من الشبان الفلسطينيين:  الخليج، وكاالت-رام اهللا 

وقال منسق المجموعة . ، اعتصامهم  وسط مدينة رام اهللا للمطالبة بإنهاء االنقسام" من آذار15شباب "
الخليج، إننا ننتظر التزام عباس واألطراف الفلسطينية المتصارعة بما أعلن عنه جريدة فادي قرعان، ل

، موضحاً أن المجموعة علّقت إضرابها "اء االنتخاباتبخصوص إنهاء االنقسام وإتمام المصالحة وإجر
  .عن الطعام ثالثة أيام من أجل إعطاء الفرصة لتطبيق مبادرة عباس بخصوص إنهاء االنقسام
  19/3/2011الخليج، الشارقة، 

  
  كوريراشيل الفلسطينيون يحيون الذكرى الثامنة لرحيل  .28

اني سنوات من اآلن، كان قطاع غزة على ، قبل ثم18/3في مثل يوم، الخميس :  جمال غيث- غزة
موعد مع حادثة مازالت عالقة في أذهان شعوب العالم، خاصة الشعب الفلسطيني، حيث أقدمت جرافة 
إسرائيلية على دهس ناشطة السالم األمريكية راشيل كوري وقتلها، أثناء محاولتها منعها من هدم أحد 

  . الجريمة شاهدة على همجية االحتالل وفضحه أمام العالممنازل الفلسطينيين في مدينة رفح، لتكون هذه
 الشعب الفلسطيني الذي يحيي الذكري الثامنة لرحيل كوري عن القطاع، ودفاعها عن القضية ولم ينَس

التي نظمت في حديقة برشلونة جنوب مدينة غزة، حيث " مهرجان الوفاء"الفلسطينية، خالل فعاليات 
لناشطة السالم األمريكية، وجداريه ضمت عشرات الصور للمتضامنين تخللها تصوير جنازة وهمية 
جئنا اليوم لنعبر عن : "وقال مستشار وزير الثقافة مصطفى الصواف. األجانب مع الشعب الفلسطيني

تضامننا وتقديرنا إلى روح المتضامنة األمريكية راشيل كوري واحترامنا لها ولجميع المتضامنين 
ضد أي شعب في العالم أو "وأوضح أن حكومته ليست ". شعب الفلسطيني وقضيتهالمدافعين عن حقوق ال

أي ديانة، ونحن ضد من يمارس اإلرهاب بحق شعبنا الفلسطيني وضد من يحتل أرضنا ويطرد شعبنا 
وأشار إلى أنه وبعد مرور ثماني سنوات على جريمة اغتيال كوري ". وهذا هو موقفنا مع شعوب العالم

  . ا قائمة على أجندة الشعب الفلسطينيال تزال ذكراه
، حياة راشيل وأفكارها ومواقفها "الفيديو كنفرنس"استعرضت والدة راشيل ساندي في اتصال لها عبر و

المساندة للفلسطينيين منذ طفولتها جراء ما يقوم به االحتالل اإلسرائيلي من قتل وتشريد للفلسطينيين 
  . ا في أن تزور قطاع غزة لتكمل المسيرة التي بدأتها ابنتهابشكل مستمر ومتواصل، معربةً عن أمله
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بدوره، أعلن المسؤول عن مجموعة راشيل كوري الشبابية كامل بلبل، عن إطالق فعاليات مجموعة 
، مطالباً العالمين العربي والدولي بالعمل من أجل رفع الحصار اإلسرائيلي المفروض "كوري الشبابية"

  .ب دولة االحتالل اإلسرائيلي بوقف ما تقوم به من مجازر بحق الفلسطينيينعلى قطاع غزة، كما طال
  18/3/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  من مياه غزة غير صالحة للشرب% 95 .29

أكد رئيس مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين رياض جنينة أن قطاع غزة من :  محمد أبو شحمة- غزة
 من مشكلة المياه والصرف الصحي بسبب الزيادة الكبيرة في نسبة أكثر المناطق في العالم التي تعاني

الملوحة في مياه اآلبار الجوفية، محذرا من حدوث كارثة مائية في القطاع في حالة فاضت مياه الصرف 
من مياه الشرب في قطاع غزة ال تتطابق مع معايير % 95إن ": فلسطين"وقال جنينة لـ. الصحي بأكملها

صحة العالمية التي وضعتها لمعدالت الشرب، وأن المشكلة تتزايد وتتراكم نتيجة التلوث الكبير منظمة ال
الذي تشهده مياه الشرب بغزة، وقلة نزول األمطار التي تعد أحد مصادر تغذية الخزان الجوفي، وزيادة 

  ". الطلب واالستهالك من قبل المزارعين
رت نتيجة الحصار اإلسرائيلي المفروض منذ سنوات على وبين جنينة أن العديد من المشاريع قد تأث

القطاع، حيث شل معظم مناحي الحياة االقتصادية، كما تأثرت مشاريع التشغيل والبنية التحتية، ومنع من 
  . تنفيذ مشاريع مائية وصرف صحي وتطوير البنية التحتية للمياه والبيئة

  18/3/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   والقوى الصاعدة"يلإسرائ: "كتاب .30
تركيا، الهند، : الخارجية تجاه القوى الصاعدة) إسرائيل(سياسة "يرصد الكتاب :  محمود الفطافطة- إعداد

، ويحلل تطور العالقات اإلسرائيلية مع كل من الهند والصين وتركيا وروسيا االتحادية "الصين وروسيا
تبار التطورات التاريخية والمفاصل المهمة التي في فترة ما بعد الحرب الباردة، مع األخذ بعين االع

مرت بها هذه العالقات بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وبروز النظام الدولي ثنائي القطبية، الذي ألقى 
  . بظالله على مجمل المنظومة الدولية وتوازنات القوى اإلقليمية

 في تاريخ العالقات الدولية بمجمل تجلياتها  عاماً فاصال1991ً-1990ويوضح الكتاب كيف شكل العام 
 منها، إذ "إسرائيل"وموقع  ومظاهرها وصورها السياسية واالقتصادية والعسكرية والثقافية واإلعالمية،

شهد هذا العام انهيار االتحاد السوفييتي ومنظومته االشتراكية ممهداً لظهور نظام دولي يميل بوضوح 
الواليات المتحدة على مفاصله، على األقل حتى وقوع أحداث أيلول في نحو األحادية من خالل سيطرة 

 بكل المعايير والمقاييس نظراً لعالقتها اإلستراتيجية "إسرائيل"، وقد جاء هذا العقد لصالح 2001العام 
  .وشراكتها مع الواليات المتحدة في أغلب المجاالت والميادين، وفي أكثر من ملف إقليمي ودولي

 ألوراقها الخارجية، استباقاً لتغيرات دولية وإقليمية، أو لحاقاً بها، "إسرائيل"تاب كيفية ترتيب ويرصد الك
وبحثها المحموم عن فضاءات للعمل والنفوذ في المجاالت الجيوسياسية التي تعتقد أنها ستكون مؤثرة 

ئ قدم على تخوم إيران عليها، ولعبها على التناقضات كما الحال بين الهند وباكستان، وبحثها عن مواط
  . وغيرها

أيمن يوسف . يشار إلى أن الكتاب من إصدار المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية، ومن تأليف د
  .ومهند مصطفى

  18/3/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  وصلت الى القطيعة الكاملة   األردنية اإلسرائيلية العالقات:يديعوت .31
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لّت العالقات االردنية االسرائيلية ترديا اضافيا وصل الى حد القطيعة سج: الناصرة ـ زهير اندراوس
الكاملة بين الطرفين، حيث ذكرت مصادر سياسية رسمية في تل ابيب، امس الجمعة، ان السفير االردني 

 هو في الدولة العبرية غادر تل ابيب قبل تسعة اشهر ومنذ ذلك الحين لم يعد اليها، وان من يدير االمور
قائم مقام مؤقت مكانه، وزادت المصادر عينها ان السفير الدكتور علي العايد غادر اسرائيل في شهر 

  .الماضي، وعين وزيراً في الحكومة الجديدة، ولكن االردن لم يقم بتعيين سفير مكانه) يوليو(تموز 
لبت االردن مراراً وتكرارا ، نقال عن المصادر عينها، ان تل ابيب طا'يديعوت احرونوت'وقالت صحيفة 

بتعيين سفير جديد، اال ان عمان رفضت المطلب االسرائيلي، وقالت المصادر ايضاً ان عدم تعيين السفير 
االردني يؤدي الى ترد اضافي في العالقات المتردية اصال بين الدولتين، وان السفير االسرائيلي في 

 االردني مؤخراً واطلعه على خطورة الوضع، اال ان ذلك لم عمان داني نافو، اجتمع الى وزير الخارجية
  .يقنع االردنيون

وبحسب تقديرات المسؤولين في تل ابيب فان االصرار االردني على عدم تعيين سفير في تل ابيب مرده 
لمستمر الجمود في العملية السلمية بين االسرائيليين وبين السلطة الفلسطينية، اضافة للبناء االسرائيلي ا

والى اعمال الحفريات االسرائيلية بالقرب من المسجد االقصى،  في القدس المحتلة وفي الضفة الغربية،
كما ان صنّاع القرار في عمان، اضافت المصادر ذاتها، قلقون جداً من تصريحات النائب اليميني 

بأن االردن هي الدولة المتطرف، ارييه الداد، الذي صرح في مناسبات عديدة في الفترة االخيرة 
عالوة على ذلك، زادت المصادر فان القطيعة التامة تُميز العالقات بين العاهل . الفلسطينية الحقيقية

االردني، الملك عبد اهللا الثاني ورئيس الوزراء االسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كما ان التعاون بين 
مضافاً الى ذلك، . سب المصادر، ال يوجد تعاون بالمرةالحكومتين وصل الى الدرك االسفل، وعملياً، بح

اوضحت المصادر االسرائيلية، ان الوزراء االردنيين يرفضون االجتماع الى نظرائهم االسرائيليين، على 
الرغم من المحاوالت المتكررة من جانب تل ابيب لعقد اجتماعات ثنائية، كما ان لقاءات على مستوى 

  .منخفض انعدمت بالمرة
وعزت االوساط االسرائيلية هذا التردي غير المسبوق في العالقات الى المظاهرات االخيرة التي شهدتها 

ونقلت الصحيفة عن مصدر . االردن، عالوة على تأثر المملكة من المظاهرات التي تعم الوطن العربي
عيين السفير يدل بشكل قاطع سياسي رفيع للغاية في تل ابيب قوله ان اسرائيل ابلغت االردن بان عدم ت

على انعدام الثقة بين الجانبين، ويؤثر سلباً على العالقات المتردية اصال بين الطرفين، على حد قوله، 
الفتاً الى ان هذا الوضع يضر بمصالح الطرفين، الن هناك العديد من القضايا المشتركة والملحة التي 

ى ان التعاون الوحيد الذي ما زال قائما بين الدولتين هو في يجب مناقشتها، مع ذلك، شددت المصادر، عل
  .المجال االمني فقط

ونقلت الصحيفة عن مصدر اردني رسمي قوله ان االردن ليس بصدد تعيين سفير جديد في تل ابيب، 
حيفة، واشار المراسل السياسي للص. وان االمر ما زال مشروطاً بتجدد العملية السلمية مع الفلسطينيين

نقال عن مصادر اسرائيلية واردنية متطابقة، ان السبب الرئيسي في تردي العالقات بين الدولتين الى هذا 
الدرك، يعود الى عدم ثقة الملك عبد اهللا برئيس الوزراء نتنياهو، الفتاً الى ان العاهل االردني لم يتورع 

، اي قبل ايام معدودة من اللقاء الذي جمعه 2009من العام ) مايو(في ايار ) تايم(في مقابلة مع مجلة 
 ولمدة ثالثة اشهر اعمل مع نتنياهو، الذي كان رئيساً للوزراء، 1999بنتنياهو، بالقول لقد كنت في العام 

ولفتت المصادر االسرائيلية الى ان االردنيين، يقطعون . ان هذه الفترة اسوأ فترة خالل سنوات حكمي
ة، افيغدور ليبرمانكلياً وزير الخارجية االسرائيلي.  

كما قال الملك عبد اهللا الثاني ان ال مستقبل لسالم االردن مع اسرائيل ان لم تقم دولة فلسطينية، ووصفه 
بالبارد والمرشح لمزيد من البرودة، وارتفعت وتيرة النبرة االنتقادية السرائيل في الخطابين الرسمي 
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ع ان استمر الحال على هذا المنوال، ان تشهد هذه العالقات مزيدا من واالهلي االردنيين، ومن المتوق
  .البرودة والتوتر

الرتباط اردن تاريخيا بالقدس : اوال: وبحسب المصادر االردنية يعود تردي العالقات الى عدة نقاط
سات في معاهدة السالم بين االردن واسرائيل اعطت عمان حق رعاية المقد: ثانيا. والمقدسات واالقصى

ان االردن يعتقد انه من دون القدس والمقدسات، ال دولة فلسطينية، ومن دون دولة : ثالثا. المدينة المحتلة
فلسطينية ال سالم في المنطقة وال استقرار، وان امن االردن ومصالحه العليا ستبقى مهددة بغياب هذه 

  .وتلك
' هآرتس'ل االردني الملك عبد اهللا الثاني مع صحيفة كما اشارت المصادر االسرائيلية الى ان مقابلة العاه

العبرية اكدت على مدى تردي العالقة بين االردن واسرائيل، لما حملته المقابلة من تحذيرات شديدة 
واعادت مخاطبة عبد اهللا الثاني للمجتمع االسرائيلي دون . اللهجة للمجتمع االسرائيلي من سياسة نتنياهو

اهو الى االذهان رسالة الملك الراحل الحسين لنتنياهو قبيل االنتخابات االسرائيلية في المرور بحكومة نتني
 متهما اياه بانه معاد للسالم، وهو الملك عبد اهللا بان سياسة حكومتهم تهدد السالم والمنطقة 1997
  .برمتها

س خط احمر بانه ووصف سياسيون اردنيون تحذير الملك عبد اهللا الثاني لحكومة اسرائيل من ان القد
واعتبروا ان . رسالة غضب تعكس نفاد الصبر االردني تجاه تهويد المدينة المقدسة وتهديد وجود القدس

التصريحات تشكل انعطافة حادة في العالقة مع اسرائيل التي وصفها الملك عبد اهللا الثاني بانها تزداد 
  .برودة في ظل االستيطان وتراجع فرص تحقيق السالم

ت الصحيفة العبرية الى انّه في االونة االخيرة استدعت الخارجية االردنية السفير االسرائيلي في كما لفت
عمان وحذرت من المساس باالماكن المقدسة او العبث فيها، فاالردن صاحب الوالية الدينية والتاريخية 

  .1994على القدس وفقا التفاقية السالم الموقعة بين البلدين في العام 
 التوتر بين االردن واسرائيل في سياق تاريخ عالقة سيئة بين االردن مع الحكومات التي تزعمها ويأتي
وظل الصدام عنوان العالقة بين الطرفين اثر تعنت رفض حكومته لخيار الدولتين ومبدأ عودة . نتنياهو

 عن تولد قناعة لديه الالجئين الفلسطينيين الذين يتواجد منهم زهاء ثالثة ماليين شخص في االردن، فضال
بأن سياسة نتنياهو تهدف الى تحقيق مشروع الوطن البديل، اضافة الى االعتداء على سيادة االردن والتي 
كان ابرزها محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ابان حكومة نتنياهو 

  .االولى
  19/3/2011، القدس العربي، لندن

  
  البقعة تطالب بانهاء االنقسام الفلسطينيمخيم ية في مسيرة شعب: أألردن .32

انطلقت أمس مسيرة شعبية من جامع القدس في مخيم البقعة وذلك للتعبيـر             :  خالد الخواجا  –عين الباشا   
 وشارك المئات من الشباب من خالل        .عن رفضها لالنقسام الفلسطيني المستمر في األراضي الفلسطينية       

 . مـشاركا 350دا لشباب مخيم البقعة والذي يـصل عـددهم الـى زهـاء       وتحدي» الفيس بوك «دعوات  
واستهجن الحضور عدم مشاركة بقية الفصائل الرئيسية والوجهاء في مخيم البقعة حيث انطلقت المسيرة              

القيادي الشعبي والنقابي المهنـدس      .بعدد ال يتجاوز الخمسين مشاركا الى ان تضاعف العدد بعد المسيرة          
تقد خالل كلمة له عدم مشاركة بقية الفعاليات الشعبية محذرا من بقاء االنقسام الفلسطيني              خالد رمضان ان  

  .سيكون تربة خصبة لكل من يريد السوء للشعب الفلسطيني ووحدته
  19/3/2011، الرأي، عّمان

  
  كانت مستفزة" إسرائيل"أسعار تصدير الغاز لـ: وزير البترول المصري .33
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، االسعار التي كانت مصر تصدر       المصري بد اهللا غراب وزير البترول    وصف المهندس ع  : احمد العدوي 
بها الغاز السرائيل بالمستفزة للشعب وايضا للعاملين في قطاع البترول خاصة بالنـسبة لالرقـام التـى                 
تطرح على العامة، مؤكدا ان تلك االسعار تم تعديلها قبل بدء التصدير ولن يتم التصدير فيمـا بعـد اال                    

ـ    .  متاح   بأفضل سعر  ان قضية تصدير الغاز السرائيل فيهـا       " المصريون"وقال غراب في تصريحات ل
انقسام بين وجهتي نظر، االولى تنادي بإستئناف تصدير الغاز ولكن بسعر جيد ويعـود بالفائـدة علـى                  
المصريين، ووجهة النظر االخرى تطالب بوقف تصدير الغاز نهائيا السرائيل سواء بسعر مـنخفض او               

مرتفع، ولكل رأي قناعاتة ولكن السعر الذي نصدر به االن هو افضل االسـعار وجيـد بالنـسبة                  حتى  
السعار العالمية لتصدير الغاز التى تختلف من دولة الخرى وترتبط بتوصيل خطوط االنابيـب، مـشددا                

  . على وجود الية في اتفاق تصدير الغاز تلزم بتعديل االسعار كل فترة زمنية 
  19/3/2011اهرة، المصريون، الق

  
  زةغالقاهرة تدعم مبادرة عباس بالذهاب ل:  لدى السلطة الفلسطينيةالسفير المصري .34

ـ  ،  سفير مصر لدى السلطة الوطنية الفلسطينية      قال: رام اهللا    مـصر أعلنـت    أن": األيـام "ياسر عثمان ل
 شخصيات مستقلة   ترحيبها ودعمها لمبادرة الرئيس محمود عباس بالذهاب الى قطاع غزة لتشكيل حكومة           

تحضر النتخابات عامة واصفة إياها بالمبادرة الجريئة، مشيرة في الوقت ذاته الى استعدادها للمـساعدة               
  .في حال طلبت منها األطراف ذلك

مصر مستعدة في المرحلة القادمة للمساعدة بإنجاح هذه المبادرة وبذل كافة الجهود لدعم             إن  : وقال السفير 
  ".هذا الصددجهود الرئيس عباس في 

لو تم الطلب من مصر أن تلعب دوراً في هذا الصدد فإننا سـنقوم بـه                "وأشار السفير المصري إلى انه      
بالتأكيد فنحن نرى ان مبادرة الرئيس عباس ستكسر الحاجز والثلج الموجود ما بين األطراف وسـتعزز                

  ".من الثقة المطلوبة للبدء بالمصالحة الشاملة
  19/3/2011، األيام، رام اهللا

  
  اجتماعات التخاذ قرارات لتسهيل حركة الفلسطينيين على معبر رفح: مصر .35

كشف النقاب عن اجتماعات تتم اآلن في مصر التخاذ قرارات لتسهيل حركة الفلسطينيين على معبر رفح                
وحركة العالقين في الخارج إلى قطاع غزة متوقعاً قرارات بهذا الشأن فـي غـضون األسـابيع القليلـة      

  .قبلةالم
هناك اجتماعات تتم اآلن في مصر بين       : ياسر عثمان ،  سفير مصر لدى السلطة الوطنية الفلسطينية      وقال

األجهزة المعنية إلدخال مزيد من التسهيالت على معبر رفح فيما يتعلق بحركة األفراد وستـشمل هـذه                 
الفلسطينية الذين يريـدون    التسهيالت ليس فقط أهلنا في قطاع غزة ولكن أيضاً العالقين خارج األراضي             

أتوقـع  : وأضاف. الوصول الى داخل قطاع غزة، هي تسهيالت بوجه عام حتى نزيد الحرية في المعبر             
  .قرارات بهذا الشأن في خالل األسابيع القليلة القادمة

 19/3/2011، األيام، رام اهللا
  

  ناف المفاوضات إلى المنطقة لم تؤد إلى تقدم نحو استئزيارة مبعوثي الرباعية: هآرتس .36
قالت مصادر إسرائيلية، أمس، إن زيارة مبعوثي اللجنة الرباعية الدولية إلى           : برهوم جرايسي  -الناصرة  

وحسب موظفين إسرائيليين كبار ودبلوماسيين     . المنطقة لم تؤد إلى أي تقدم نحو استئناف المسيرة السلمية         
هم كان أن الفوارق بين الطرفين هائلـة ولهـذا          أوروبيين، فان استنتاج مبعوثي الرباعية في ختام زيارت       

  .فهناك احتمال صفر الستئناف المفاوضات في المدى المنظور
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االستنتاج من الزيارة كان أن الفوارق بين       "عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم، إن      " هآرتس"ونقلت صحيفة   
رر التأجيل حتى منتصف الشهر     ، وعقب ذلك، تق   "الطرفين واسعة جدا وال يبدو أن أيا منهما سيغير موقفه         

المقبل لعقد لقاء وزراء خارجية الرباعية وإعادة النظر في فكرة نشر بيان للرباعية يحدد حلوال محتملـة                 
  .للمسائل الجوهرية كالحدود واألمن والالجئين والقدس

زيـد مـن    وحسب الصحيفة، فإنه على ضوء االستنتاجات السلبية لمبعوثي الرباعية يبدو أن المزيد فالم            
  .المحافل في األسرة الدولية تبلور خطة بديلة للدفع إلى االمام باقامة دولة فلسطينية اذا ما استمر الجمود

  19/3/2011الغد، عّمان، 
  

  طلبة جامعة إدنبرة االسكتلندية يقاطعون المنتجات اإلسرائيلية .37
امعة ادنبره في اسكتلندا على     حققت حركة مقاطعة إسرائيل انتصارا إضافيا مع تصويت طلبة ج         : رام اهللا 

وذكر موقع التضامن مع الشعب الفلسطيني، أمس، أن اتحاد الطلبة في جامعـة              .قرار بمقاطعة إسرائيل  
  . ضد20 لصالح مقاطعة البضائع اإلسرائيلية، مقابل 270أدنبرة العريقة باسكتلندا صوتوا بأغلبية 

ة في المحال التجارية داخل مباني اتحاد الطلبـة         ونص قرار المقاطعة على عدم بيع أي منتجات إسرائيلي        
بجامعة إدنبرة، كما سيحث اتحاد الطلبة على تشجيع الموردين على التوقف عن شراء وتوزيع المنتجات               

  ".دولة تمييز عنصري"اإلسرائيلية، وتضمن القرار نصا يؤكد أن إسرائيل 
 متنامية إلـى جانـب مئـات الجامعـات          وبهذا القرار أصبح اتحاد الطلبة في الجامعة جزءا من حركة         

  .والمؤسسات األكاديمية المقاطعة إلسرائيل، وتدعو إلى فرض العقوبات ضدها
وستناقش جمعية أصدقاء فلسطين في اسكتلندا اليوم في اجتمـاع خـاص، فعاليـات حركـة المقاطعـة                  

  .تلنداوتوجهاتها بحضور ممثلين عن الحركة، وأصدقاء فلسطين من مختلف المناطق في اسك
 19/3/2011، الغد، عّمان

  
  مريكي بيض والكونغرس األاليهود يسيطرون على البيت األ: هيلين توماس .38

كشفت الصحيفة االمريكية المخضرمة هيلين توماس اليوم عن ان اليهود فـي الواليـات              : القدس المحتلة 
  .المتحدة يسيطرن على البيت االبيض االمريكي وكذلك على الكونغرس هناك

االسرائيلية عن توماس والتي عملت صحفية في البيـت االبـيض           ) جيروزاليم بوست   ( ت صحيفة   ونقل
( ووفـق    .ان هذه السيطرة اليهودية على هذه المؤسسات تامـة        "االمريكي لستة عقود متواصلة تأكيدها      

ـ            ) جيروزاليم بوست    دة فقد وقفت هذه الصحفية المخضرمة وراء مالحظات انتقدت فيها اسرائيل قبل ع
ان كنت اعرف   "وقالت توماس    .شهور وهو االمر الذي دفع في النهاية الى استقاالتها من عملها الصحفي           

في اشارة الى االنتقادات التي وجهتها بشأن مدي سيطرة اليهود على االوضاع            " بالضبط ما كنت اقوم به      
  .في الواليات المتحدة 

مـشيرة  "لى البيت االبيض وكذلك على الكـونغرس        ع) سيطرة تامة ( ن اليهود يملكون    ا"واكدت توماس   
   ".ان كل شخص يعمل هناك هو في واقع االمر في جيب اللوبي االسرائيلي هناك " الى

ان الصحفية توماس لم تظهر أي اسف على مالحظاتها هذه حيث اصرت فـي              "وقالت جيروزاليم بوست    
يليين حق الوجود لكن في البالد التي ولدوا        ان لالسرائ "مقابلة اجريت معها مؤخرا على ما تؤمن به وهو          

انا اعرف تماما ما كنت اقوم      .. لماذا كان يتوجب علي ان ال اقول ما قلته        " وتساءلت توماس    ".فيها اصال 
به واعرف اني كنت اتجه نحو التعرض للكسر وافهم اني بتصريحاتي هذه وصلت الى نقطة الالعـودة                 

االتهامات التي وجهت لها بأنهـا      " ونفت الصحيفة توماس    "ي ذرعا   في عالقاتي مع هؤالء الذين ضاقوا ب      
انا اعتقد انهم شعب رائع وهم كان لهم نظرة اعمق حيث كـانوا قـادة               " مضيفة بالقول   " معادية لليهود   
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انـا  "وشددت على القـول     "للحقوق المدنية وهم دائما كسبوا قلوب االخرين دون ان يكسبوا العرب منهم             
  ".انا ضد  الصهيونية .. د اليهودولسبب ما لست ض

وقدمت توماس شرحا بشأن مالحظتها التي قالت فيها انه يجب على اليهود العودة الى بولندا والمانيا قائلة                 
بأنه يتوجب على هؤالء البقاء في االماكن التي عاشوا ويعيشون فيها النهم ال يتعرضـون لالضـطهاد                 " 

اضطهاد منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية واذا ما تعرضوا لهـذا            انهم ال يواجهون أي     " وقالت  ".هناك    
ان الشعب االمريكي ال يعلـم ان جماعـات         " واكدت   ".فنحن متأكدون بأننا سوف نسمع عن هذا االمر         

الضغط االسرائيلي في الواليات المتحدة تمارس التخويف بحقه من خالل خلق االعتقاد لديـه بـأن كـل             
  ".يمارسون االضطهاد بحق الفلسطينيين" طهاد الى االبد رغم انهم أي اليهود يهودي هو ضحية االض

  19/3/2011، وكالة سما اإلخبارية
   

  "مقاومة االرهاب" لـ"إسرائيل"ـنيجيريا تستعين ب .39
اعلنت هيئة مكافحة الفساد في نيجيريا  مساء أمس  الخميس انها تريد التعاون مع اسرائيل ضد تمويـل                   

ل لقاء مع وزير االمن العام االسرائيلي اسحق اهارونوفيتش، دعت رئيس اللجنة المكلفة             وخال ".االرهاب"
  .التصدي للجريمة االقتصادية والمالية فريدة وزيرة الى تعاون ثنائي ضد تمويل نشاطات تعتبر ارهابية

ت فريدة وزيـرة    واضاف .واعربت عن املها في توقيع اتفاق مع اللجنة االسرائيلية المكلفة االعمال نفسها           
في بيان ان هيئة مكافحة الفساد تتعاون مع السلطات االسرائيلية في تنظيم برنامج تأهيـل فـي ابوجـا،                   

  .العاصمة النيجيرية الفدرالية، للموظفين المكلفين التصدي لتمويل االرهاب وتبييض االموال
  18/3/2011، 48موقع عرب

  
   دوالر500ال يملك والداها : ماتت مريم .40

  قاسم. سقاسم 
مخيم برج الشمالي فـي     : مكان السكن . فلسطينية: الجنسية. سنة واحدة : العمر. مريم أكرم محمد  : السما

، أي الهويـة الكرتونيـة الخاصـة        »البطاقة الزرقـاء  «مريم لن تكبر لترى اسمها على       . منطقة صور 
كن األطفال أن يلهوا فـي      بالالجئين الفلسطينيين، ولن تتعرف إلى طبيعة الحياة في المخيمات، وكيف يم          

لن ترتاد الطفلة مدارس األونروا، ولن تتمكن من االعتـراض علـى            . أزقة ضيقة ال ترى ضوء الشمس     
هي لن تكبر لتحلم بأن تصبح طبيبة، مهندسة أو محامية، مـع أنّهـا              . سوء المناهج التعليمية في الوكالة    

  . المهن ألنّها، ببساطة، فلسطينيةستدرك عندما تكبر أنه سيكون ممنوعاً عليها العمل في هذه
فالطفلة توفيت، أول من أمس، أمام أحد مستشفيات صيدا الذي رفض استقبالها لعدم قدرة أهلها على دفع                 

 دوالر  500كل ما كان ينقص مريم هـو        .  دوالر أميركي، وهو مبلغ تأمين دخولها غرفة الطوارئ        500
 دوالر فقط كانت كافيـة إليقـاف        500. ير وتكبر أمامهم  لتحقق أحالمها ولتفرح قلب أهلها بمشاهدتها تس      

  . دوالر منعت رئتي مريم المتعبتين من تنفس هواء المخيم الثقيل500. قلب مريم عن الخفقان
صحيح أن الموت ال يفرق في الجنسيات فهو يـأتي          . مريم كانت سبباً غير مباشر في وفاتها      » فلسطينية«

مريم وسوء األحوال التي يعيشها أهلهـا فـي         » فلسطينية«وائية، لكن   ويرحل فجأة ويختار من يريد بعش     
الطفلة التي تعاني ضعفاً في النمو لم تجد وكالـة األونـروا، المـسؤولة عـن                . المخيم ساهما في موتها   

فالوكالة لم تستطع توفير سرير لجسدها النحيل في المستشفيات التي          . عالجها، بقربها عندما احتاجت إليها    
  .الطفلة في منطقة صورقصدتها 

عندما لم يجد أهل الطفلة أسرة خالية في المستشفيات المتعاقدة مع الوكالة في صور مثل مستشفى حيرام                 
هناك لم يوفّق طبيب األونروا المراقـب       . والمستشفى اللبناني اإليطالي، توجهت العائلة إلى منطقة صيدا       

الحكومي فتوجه األهل إلى مستـشفى آخـر رفـض          في صيدا في توفير سرير للفتاة في مستشفى صيدا          



  

  

 
 

  

            23 ص                                     2089:         العدد       19/3/2011 السبت :التاريخ

تكرر السيناريو الذي جرى مـع الطفـل        . استقبال الطفلة بسبب عدم تمكّن هؤالء من توفير مبلغ التأمين         
يحضر األهل إلى المستشفى، يأملون     . محمد نبيه الطه الذي توفّي بين يدي والده خالل االسبوع الماضي          

يرفض طلبهم بسبب عدم توفر المال لذلك، فيموت الطفل أمـام عينـي   إدخال ابنهم إلى غرفة الطوارئ،   
  .أبيه

مريم لن تكون آخر هذه الحاالت، فوكالة األونروا تعاني نقصاً في الموارد المالية ولن تـستطيع تـأمين                  
الوكالة تواجه، بحسب المتحدثة باسـمها فـي        . تكاليف عالج ما تعتبره حاالت مستعصية مثل حالة مريم        

محدودية في مواردها المالية تجعلها غير قادرة على تلبية كـل حاجـات             «هدى السمرا الصعيبي،    لبنان  
من الحاالت  % 83فبالنسبة إلى الحاالت االستشفائية العادية التي تشكل        . »الالجئين الفلسطينيين في لبنان   

ـ       ريباً في المستـشفيات    كامل الفاتورة الصحية تق   » األخبار«المرضية تغطي الوكالة، كما تقول الصعيبي ل
من الحاالت، فالوكالة تغطي    % 17أما بالنسبة إلى الحاالت المستعصية التي تشكل نسبة         . المتعاقدة معها 

وفي ما يتعلق بحالة مريم، تشير الصعيبي إلى أن         %. 30الفاتورة االستشفائية جزئياً إلى حد أقصى يبلغ        
ية، وقد بذل طبيب األونروا المختص بالتحويل إلى        حالة مريم محمد هي من بين هذه الحاالت المستعص        «

المستشفى كل الجهود لتأمين سرير لها في العناية الفائقة في أحد المستشفيات المختصة المتعاقدة معها في                
  . فماتت الطفلة. »منطقة صور لكن تعذر ذلك لعدم وجود أسرة

  19/3/2011، االخبار، بيروت
  

  !!الوطن هو قضيتنا : ينيين الفلسطالمثقفينرداً على بيان  .41
  *الدكتور أسامة األشقر

المثقف في حالته المثالية ناطق جميل باسم الوطن ، وطيار مرن حصيف يسبح بين السحاب ويطّل بعينيه                 
الحالمتين على أطياف الَجمال الباطن ، إال أنه في كثير من األحيان يكون صدى لصوت ليس صـوته ،                   

  . لغير شخصهولحناً من غير عوده، وظالً
المثقف المثالي عملة نادرة ألنه حالة مثالية ، والوصول إليها صعب عسير تتطلب الكثير من التضحيات                
ليسمو إليها ، وال أزعم أنا أنني أنتمي إليها ، لكنني أنتمي إلى الثقافة وأشترك مع هؤالء جميعاً في أنني                    

فيه مع كثير وأتفق مع كثير ، وال يوجد فـي معـاجم             أحمل فكراً ومشروعاً وموقفاً ومذهباً سياسياً أتفق        
الثقافة وتاريخها جماعة واحدة تحمل اسم جماعة المثقفين ، لهم موقف واحد ومذهب واحد ، فهـذا فـي                   
عالم الثقافة أمر خيالي يتناولونه في تخييالتهم فقط، وأبعد ما تكون الثقافة عن حالة الجماعة ألنها حاالت                 

  .فخ ذاتياً بآرائهافردية متضخّمة تنت
م الناعي على حركة حماس وشرطتها ما فعلته        16/3/2011قرأتُ بيان المثقفين الفلسطينيين الصادر يوم       

تجاه المتظاهرين المطالبين بإنهاء االنقسام ، وقبل أن أناقش الموقف الصادر عنهم كان علي أن أشـارك                 
سياسية هي جزء من االنقسام بل هي عمـوده         القارئ في معرفتي بأن معظم هؤالء ينتمون إلى تيارات          

الفقري، فبعضهم وزراء سابقون في سلطة حركة فتح وأعضاء بارزون في لجتها المركزية أو قياداتهـا                
المحلية، وبعضهم شيوعيون يتركّب في تالفيف أدمغتهم كره التوجهـات اإلسـالمية ألنهـا إسـالمية،                

عد سقوط حلـيفهم الـشيوعي الكبيـر، وبعـضهم          وبعضهم ماركسيون يتخبطون في البحث عن حليف ب       
، وقلة منهم مستقلون    ...أشخاص مأزومون مفصولون من تنظيماتهم ، وبعضهم ضباط أمنيون معروفون         

بحق، ويستحقون ما يليق بهم من احترام، وأحسب أن كثيرين من بعضهم هؤالء لـم يحـسب حـساب                   
  .التوظيف السياسي البغيض لهذا البيان

 كما بان لكثير ممن يعرف هؤالء أنهم يستخدمون اسم الثقافة للطعـن فـي خـصومهم                 عند ذلك باَن لي   
السياسيين وتوسيع جبهة الحرب عليهم ضمن الخطة التي كشفت عنها  ؛ وحتى ال يظن بي ظـان شـيئاً              
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فإنه ال تجمعني بواحٍد منهم صلة معرفة سابقة سوى بقراءة ما يكتبونه ، فأنا محايـد علـى المـستوى                    
  .معهم ، لكنني لستُ محايداً على المستوى الفكري الوطنيالشخصي 

وليس مستهجناً أو غريباً على أي مثقف أو إنسان حر أن يوجه نقده ألي جهة تمارس العنف في مواجهة                   
خصومها فهذا واجب إنساني قبل أن يكون واجباً ثقافياً، ولكن االستهجان أن يمارس هذا المثقفُ التمييـز                 

، فلماذا لم يشارك هؤالء في اعتصامات تدعو إلى فك أسر المختطفين الفلسطنييين فـي               بين جهة وأخرى  
سجون السلطة أو الدعوة للتوقف عن تعذيبهم وإرهاب ذويهم أو وقف االستدعاءات المتواصـلة لمئـات                
الشباب في الضفة ومساومتهم وقطع أرزاقهم ، أو وقف الحياة النقابية في الضفة ومـصادرة الجمعيـات                 

  .االستيالء على اللجان وأموال اليتامى والمحتاجين تحت شعار القانون المصمم لخدمة االحتاللو
إن هذا المثقف البد أن يكون مصاباً بالعور السياسي لينظر بعين فيميز بها ما يريـد تمييـزه، ويعمـي                    

  .األخرى عمداً عن أمر أوجب في التمييز
نقاذ مؤسساته النقابية المختطفة والملقاة على قارعة الطريق        ولو كان المثقف حريصاً بحق لسعى إلى است       

حتى من تلك المؤسسات المحسوبة عليهم ، إذ لماذا لم ينتفض هؤالء المثقفون لحمايـة اتحـاد كتـابهم                   
وأدبائهم في رام اهللا الذي تنطفئ أضواؤه ويغلق صنبور مائه ويهدد بسلب مفاتيحه بـسبب عـدم دفـع                   

ف الصحفيون ونقابتهم بال انتخابات وال خدمات وال اعتبار، ويسلط علـيهم فلـول              اإليجار، ولماذا يختط  
  .حزبية متحنطة أكل عليها الدهر وشرب

ولكن األسوأ من ذلك هو الطرح السياسي في هذا البيان الذي لم أكن أتخيل أن مثقفاً سيدعو له علناً بهذه                    
 السياسي ولو قليالً ، وأنه يحمي حصون الوطنية         الطريق الفجة ، ألنني أفترض أن المثقف أعلى سقفاً من         

من تهور السياسيين وظروفهم الضاغطة ، وأن المثقف هو ضمير الناس ولسانهم ، ولكن ثبت لي صحة                 
المقولة السارية في حالة بعض هؤالء على األقل أن المثقف الفلسطيني سياسي فاشل ، يفضل أن يكـون                  

  . ناطق متقلب يزوق  الكلمات كما يرسمها له مالكه السياسيفي جيب السياسي أو في ذيله ، بل هو
" ظننت أن هؤالء المثقفين سيدعون إلى تحرير فلسطين كما كان شعارهم األول الذي أنهكه سياسـيوهم                 

نحن لسنا منكم، ولكننا مع البندقية فقط ، ولـن          : أو أنهم سيقولون للفرقاء السياسيين    " بالدم نكتب لفلسطين  
  .السياسيين االنتهازيين أو المستسلمين أن يهزم قضيتنانسمح لمنطق 

ويتناسى المثقفون الفلسطينيون هؤالء أن قضية الخالف سياسية محضة ، وأن االنقسام هو تفريع علـى                
هذا الخالف السياسي ، وأنه ينبغي علينا أن نتوافق على برنامج وطني تحرري ألننا شعب تحت احتالل                 

ن الذي يستنطق مواقف منظمة التحرير المصابة بالبالدة السياسية وإدمان الفشل           ، وليس كما دعا له البيا     
  .رغم كل التطورات والمتغيرات

إن المثقف الحق الذي هو ضمير الشعب وعقله وحصنه ال يستدعي برنامجاً مأزوماً صيغَ في ظـروف                 
بـارك الراحـل غيـر      احتكار سياسي وضغوط إرهابية قاسية ومكاسرة إقليمية بدعم من نظام حسني م           

المأسوف عليه، وال يمكن للمثقف أن يجعل من وثيقة األسرى التي أنجزهـا األسـرى لخـوفهم علـى                   
السياسيين من ويالت الحرب األهلية التي حدثت لألسف ، ال يمكننا أن نجعل منها اآلن وثيقـة للوفـاق                   

أنها غير قابلـة للتطبيـق ، وأن        الوطني، بل ال يمكن للمثقف أن يوافق على اتفاقيات عديدة بعدها ثبت             
المشكلة تتطلب حالً سياسياً يعيد تأسيس الرؤية الوطنية قبل البرنامج السياسي ، فهل نحن مع االحـتالل                 
أو ضده ؟ وهل نحن مع فلسطين كل فلسطين ، أو مع االعتراف باحتالل الكيان الصهيوني ألرضـنا ؟                   

ة أوالً ؟ وهل نحن مع عودة جميع الفلـسطينيين إلـى            وهل نحن مع مشروع التحرير أوالً أو بناء الدول        
  .ديارهم وقراهم التي هجروا منها أم مع عودة منقوصة إلى مناطق السلطة ؟

إذا لم نتفق على هذه الرؤية أوالً فال خير في أي برنامج سياسي تفرضه الظروف التي ال تريد مصالحتنا                   
 وال يتصرف كما يتـصرف الـسياسي الفلـسطيني          في المعتاد، وينبغي للمثقف العاقل أن يستوعب ذلك       
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الفاشل الذي يعمل بكل طاقته لغمس كل الفلسطينيين في الفشل والخيانة أيضاً باسم الوطنية غير المحددة                
  .أو المشروع الوطني الذي تتعامل معه الرؤية األمريكية واإلسرائيلية بمناورات مرتاحة

البندقية وحبره الدم ، وهـو فـوق االبتـزاز والمـساومة            إن المثقف الفلسطيني ضميره فلسطين ولسانه       
  .والتوظيف، ومن يجد تعريفاً آخر للمثقف الوطني الفلسطيني فليقله لنميزه عنا

 مدير مؤسسة فلسطين للثقافة ، أمين سر المكتب العربي لمقاومة التطبيع الثقافي*
17/3/2011  

  إسماعيل هنية يزور رام اهللا  .42
  فايز أبو شمالة. د

كان عباس زيارة قطاع غزة، وبإمكان سالم فياض، وكل الوزراء وجميع قادة األجهزة األمنية في رام                بإم
اهللا، بإمكانهم جميعهم زيارة قطاع غزة، بل واإلقامة فيها، وستفتح إسرائيل لهم الطـرق، وتـسهل لهـم                  

ئـيس المجلـس    الوصول بأمن وسالم، ولكن؛ هل تسمح إسرائيل مقابل ذلك إلسماعيل هنية، ولنائـب ر             
التشريعي، والوزراء، وقادة األجهزة األمنية في غزة، هل تسمح لهم إسـرائيل بزيـارة رام اهللا؟ وهـل                  

  يضمن عباس انتقالهم إلى الضفة الغربية دون اعتقال، أو اعتداء من قبل المستوطنين؟ 
نيـة واالنتمـاء، وال     ال أهدف من وراء المقارنة هذه أن أتهم أحداً، وال أنا صاحب الحق في توزيع الوط               

أسعى إلى تلويث أجواء المصالحة بكالم الشقاق، وإنما واجبي الوطني يملي علي أن أنطق بالعدل بـين                 
شقيقين، والسيما أن الفكرة التي طرحها عباس لزيارة غزة تهدف إلى تشكيل حكومـة توافـق وطنـي،                  

ة أشهر، وهذه فكـرة تـستخف       مهمتها اإلشراف على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في غضون ست         
بالمصالحة الفلسطينية الهادفة إلى تحقيق حلم الفلسطينيين جميعهم، وهو حلم الشراكة في القرار السياسي،              
وعدم تخويل الفرد مهما كان مخلصاً ومؤتمناً وفذاً وعبقرياً ورمزاً، عدم تخويلـه بالتـصرف بالقـضية                 

  .يمقراطيالفلسطينية دون مرجعيات وطنية منتخبه بشكل د
إن تقدم عباس إلى االنتخابات دون إصالح منظمة التحرير الفلسطينية، يعنـي بقـاء الوضـع المـسبب                  
لالنقسام على ما هو عليه، وإن تقدم عباس إلى االنتخابات دون االتفاق علـى برنـامج سياسـي يعنـي                  

الـضفة الغربيـة    مواصله إطالق سراح المفاوض دون رقيب، وإن تقدم عباس إلى إجراء انتخابات في              
وقطاع غزة فيه تجاوز لألغلبية الفلسطينية المتواجدة في الشتات، والتي يستحيل أن تجـري انتخابـات                
ديمقراطية بينهم ألعضاء المجلس الوطني، وإن تقدم عباس إلى االنتخابات دون التفاهم على مسالة األمن               

الكالم الذي يرد فيه عباس علـى دعـوة         في الضفة الغربية وغزة فيه قفز في الهواء، وتحليق في فضاء            
  !. إسماعيل هنية، ليصير التنافس بينهما على كسب الرأي العام الفلسطيني عبر وسائل اإلعالم

ستنجح زيارة عباس لقطاع غزة إذا نجح إسماعيل هنية في زيارة الضفة الغربية، وإذا سمح له بالتنقـل                  
ذاته الذي سيسمح فيه للسيد عبـاس بزيـارة قطـاع غـزة،             بين مدنها، وقيامه بالحملة االنتخابية بالقدر       
  .والتجوال بين مدنها ومخيماتها فاتحاً منتصراً
أعطونا العطر والخواتم وأخذوا الحب، أعطونـا األراجـيح         : كتب المبدع السوري محمد الماغوط، يقول     

ي وأخـذوا الربيـع،     وأخذوا األعياد، أعطونا الحليب المجفف وأخذوا الطفولة، أعطونا السماد الكيمـاو          
أعطونا الجوامع والكنائس وأخذوا اإليمان، أعطونا الحراس واألقفال وأخذوا األمـان، أعطونـا الثـوار               

  .وأخذوا الثورة
  !.أعطونا كالم المصالحة وأخذوا منا الصلح والوفاق والوئام: ونحن نقول

  18/3/2011، الرسالة، فلسطين
  

  طينيةبطاقة حمراء لالنقسام على الساحة الفلس .43
  جبريل الرجوب
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تمر قضيتنا وكينونتنا الفلسطينية بانعطافة عميقة وخطيرة للغاية، تهدد مستقبلها وتمس كـل مـا يتـصل         
بالوجود الفلسطيني، وتشوه تاريخه وصموده ومقاومته، وتعقّد حاضره، وتضيف إلى معاناته واألخطـار             

  .التي تحدق به، تحديات ومآزق جديدة
 طفت على السطح، وكانت بمثابة نتوء هجين في سياق التقاليد الوطنية والنـضال              إن حالة االنقسام التي   

المشترك، تدعونا جميعا للوقوف عند مسؤولياتنا الوطنية والدفاع عن ثوابتنا المشتركة، الجتثاث الفرقـة              
  .»ما لها من قرار«التي 

لدفاع عن المصير المـشترك،     فقد تقاسمنا النزيف والرغيف والدمع واألوجاع في سبيل توحيد الصف، وا          
  .والصمود في وجه االحتالل وفظاعاته، الذي لم يفرق في بطشه بين ألواننا واجتهاداتنا ومنطلقاتنا

إن تاريخنا الواحد، وهمنا المشترك، وأولوياتنا المتآلفة، ومساعينا المستمرة للخالص، طريق ال يقـود إال      
إنهاء االحتالل، والحفاظ على    : وتشكيالته وتفاصيله، وهو  إلى هدف وحيد، وإن اختلف بصياغاته وآلياته        

الثوابت الوطنية، والصمود في وجه مساعي التهويد والتذويب واإللغاء، والوحدة لكـل فئـات الـشعب                
  .وفصائله واجتهاداته

ووقوفا عند واجبنا الوطني، وحرصا على شخصيتنا الوطنية المهددة في لحمها الحي، ووفاء لنـضاالتنا               
ياتنا، نقدم رؤية للمصالحة الفلسطينية، تنقلنا من دوائر التشظي ومفرداته وتبعاته الخطيـرة علـى               وتضح

مشروعنا الوجودي، إلى حالة الوحدة الشاملة التي لن يترجم نضالنا إال بتحقيقها، وتحويلها إلى ممارسـة                
  .تطبيقية في سلوكنا السياسي وثقافتنا الوطنية المصابة في فرقتها الراهنة

فاستمرار حالة التفتت تضعف وجودنا، وتخدم عدونا المشترك، وتضاعف بطش االحتالل بنا، وتزيد من              
الضغوط والتدخالت الخارجية، وتشق الصف، وتشتت الجهد، وتنتج ثقافة التـشظّي والتباعـد، وتفـسح               

ـ          دد الحلـم  المجال البتزازنا، وبالتالي تفرغ النضال الوطني من مضمونه، وتلوث شـعبنا ووجعـه، وتب
  .الوطني في أتون عاصفة هوجاء لن تبقي ولن تذر

  :وعليه، فإن إجراء مصالحة شاملة وعاجلة، يجب أن ينطلق من ثالثة مبادئ رئيسة، تتمثل في
  . إنهاء االنقسام ووقف حالة الفرقة التي تتعمق يوميا-
  .نوبا رفع الحصار الظالم عن أبناء شعبنا في غزة هاشم وفتح المعابر شماال وج-
  . انتزاع اعتراف وقبول إقليمي ودولي بالنظام الفلسطيني السياسي الجديد الذي ستفرزه المصالحة-

وإننا متأكدون من أن االختالفات في االجتهادات وتبيان التفاصيل، لن ترقى، بأي حال من األحوال، إلى                
لدم، وصنعوا األمل وغرسوه فـي      خالف على وحدة الهدف بين أبناء الدم الواحد، الذين تقاسموا الدمع وا           

  .الناس
فعناصر وحدتنا الحتمية تنسجها وحدة الوطن المهدد والمحاصر باالحتالل والمعازل، وتحرسها سـواعد             
أبناء شعبنا وماجداته، وتسهر عليها قيادتنا الوطنية الموحدة، وتمدها وحدة القضية بوقود حياتها وضمان              

  .ية المتفق عليهااستمرارها، وتصونها المرجعيات الوطن
وتشكل هذه العناصر صمام األمان النتزاع القبول الدولي واإلقليمي، للتفرغ لنـضالنا الـوطني ولـدحر                

بمـوازاة اسـتثمارنا    . أطول احتالل في التاريخ الحديث، عن أرضنا ومقدساتنا وسمائنا ومياهنا وهوائنا          
  .1967على حدود أرضنا السليبة عام لموجة االعتراف األممي بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة 

  .إن القواعد التي يمكن أن يتحقق عبرها التالحم الوطني، ينبغي أن تكون محكومة بمجموعة من القواعد
برنامج سياسي ركيزته الرئيسة النضال ألجل دولة فلسطينية حرة مستقلة، كاملة الـسيادة علـى               : أولها

ن العمق العربي والتكوين اإلنساني، وتعتبر أحد عناصر        ، تكون جزءا م   1967حدود الرابع من حزيران     
مع الحفاظ على الثوابت والتمسك باإلجماع الـوطني فـي قـضايا            . تحقيق االستقرار اإلقليمي والدولي   

  ).194(الالجئين وحقوقهم المشروعة وفق القرار األممي 
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عة بكافة الوسـائل التـي أقرتهـا        فيما تشكل المقاومة ضلع القاعدة الثاني، باعتبار أن المقاومة المشرو         
الشرائع والمواثيق الدولية للخالص من االحتالل هي حق ال يمكن وسمه باإلرهاب والتطـرف، وهـي                

وال يتعارض النضال المشروع والمقاومة الواجبة مع إعالن        . الضمان النتزاع االستقالل ودحر االحتالل    
ترف بخلل موازين القوة لصالح االحتالل، ويسعى إلى        المرحلة القادمة، يتألق فيه النضال الشعبي الذي يع       

إسقاط الدعم الدولي اآللي لالحتالل، ويمنح العالم أجمع، فرصة إلثبات جديته فـي االعتـراف بكياننـا                 
السياسي الحر والمستقل، دون اشتراطات، إال بشرط الشرعية الدولية التي تنكر االحتالل وتعتبره خروجا              

ثيق، التي ال تجيز احتالل أرض الغير بالقوة، وال تسمح ألحد بالتدخل فـي سـيادة                على القرارات والموا  
  .الدولة الكاملة وحريتها

وتأتي ركيزة السالح والتشكيالت األمنية في الركن الثالث لقواعد التالحم الوطني، وهذا يعني بـشكل ال                
 وخـضوع األجهـزة األمنيـة       سالح واحد، وقانون موحد لقوى األمن، ورجل أمن واحد،        : يقبل التأويل 

ومهامها وتركيبتها وسائر تفاصيلها، لمعايير وطنية موحدة ومهنية وعقيدة أمنية وطنية متفق عليها بعيدا              
  .عن المحاصصة والفئوية والمصالح الصغيرة

فيما تعد الشراكة السياسية المكون الرابع لضمانات إحالل المصالحة، عبر إخضاع هذا التآلف والتوحـد،         
وما بإجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة، متفق عليها، تخضع لرقابة دولية، تفرز حجـم التكوينـات               محك

الوطنية جميعا، وتمنح كل ذي قاعدة شعبية حقه بالتمثيل السياسي، علـى أسـس ديمقراطيـة، ويوقّـع                  
كيالته علـى   المشاركون فيها على وثيقة احترام نتائجها أيا كانت، ويناضل الجميع إلجبار العـالم وتـش              

وختاما، فإن هذه الرؤية تنتظر من أبناء شعبنا بكـل فئاتـه            . االعتراف والقبول بإفرازاتها، قبل إجرائها    
ومواقعه، اإلسراع في دعمها، عبر أوال تنقية األجواء، وتخفيف الحرب اإلعالمية وتبـادل االتهامـات،               

مرار التشظي األسود الذي لم ولن يخـدم        والقيام بخطوات ملموسة من شأنها إعادة الثقة، ونزع فتيل است         
  .سوى أعداء الشعب والوطن والتاريخ والنضال والتضحيات

  19/3/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  هل يستغل الفلسطينيون رياح التغيير العربية؟ .44
  الياس سحاب

تونس : قطمع أن رياح التغيير التي تهب على الوطن العربي تبدو كأنها أعطت أكلها في بلدين عربيين ف                
ومصر، بينما تبدو متعثرة في بلدان أخرى، فان هذه الوقائع يجب أن ال تحجب عن أعين المراقـب أن                   

 وإن كان نجاحها ما زال محصوراً حتى اآلن في تونس ومصر، فقد دشـنت               2011أحداث مطلع العام ،   
اثة مـن أبوابـه     عصراً جديداً في الوطن العربي بأسره، هو عصر دخول العرب المعاصرين عالم الحد            

قد يختلف التعبير عن ذلك بين بلد عربي وآخر، وهذا هو األرجح، غير أن ذلـك ال يمنـع أن                    . الواسعة
رياح التغيير ستلفح بال شك كل بقعة من الوطن العربي، وإن اختلف التعبير عن ذلك بين بلـد عربـي                    

  .وآخر
لسطينية، بالذات في الضفة الغربيـة وغـزة،        نقول هذا الكالم ونحن نشاهد بداية تأثر األجواء الشعبية الف         

  .تفاعالً مع أحداث ثورة مصر بشكل خاص
في البداية، قال البعض إن سبب اهتمام شعب فلسطين بأحداث مصر، يعود إلى اهتمامهم بمصير معبـر                 

غير أن األيام التالية ما لبثت أن سفهت هذا التفـسير الـسطحي، وأثبتـت أن                . رفح وحصار قطاع غزة   
ر فلسطين، المغلوبة على أمرها حتى اآلن تحت أثقال اتفاقية أوسلو، وتحت أثقال االنقسام بين فتح                جماهي

وحماس، قد استوعبت تماما درس الجماهير العربية في كل من تونس ومصر بشكل خاص، حيـث ادى                 
 التحرك الجماهيري، مجرد التحرك الجماهيري األعزل، إلى اسقاط أوضاع سلبية رزح تحتهـا شـعب              

  .تونس ربع قرن، وشعب مصر ثلث قرن
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فقبل هبوب رياح التغيير العربية في مطلع هذا العام، كانت          . وهنا ال بد للمراقب أن يتوقف ألخذ العبرة         
الجماهير الفلسطينية، كما سائر الجماهير العربية في حالة احباط يصل احياناً إلى حد اليأس، ممـا كـان                  

حرك الجماهيري األعزل، في مواجهة القوى المسلحة الضاغطة علـى          يدفع لالعتقاد أن ال جدوى من الت      
  .انفاس الجماهير، من الخارج ومن الداخل

وال اعتقد هنا أن الجماهير الفلسطينية هي وحدها التي استوعبت الدرس، بل قوى السلطة الفلسطينية في                
ر الـشعب، علـى ويـالت       كل من الضفة الغربية وقطاع غزة أيضاً، التي ادركت حتماً أن صبر جماهي            

إن اسـتيعاب دروس مـا   . ، ليست حالة دائمة أبديـة     ”اإلسرائيلي“االنقسام الفلسطيني وويالت االحتالل     
أحدثته رياح التغيير العربية، ولو في تونس ومصر فقط، أصبح قاسماً مشتركاً بين سلطة فـتح وسـلطة                  

  .حماس وجموع الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع
بدو غريباً، بل منطقيا جداً، ذلك التحرك الشعبي الفلسطيني، المستوحى من سـاحات تـونس،               لذلك، ال ي  

  .وميدان التحرير في القاهرة، رافعاً رغبات الشعب، ومعبراً عنها، كأوامر إلى السلطة كما إلى االحتالل
السجال العظيم بـين    لقد أنهى هذا التحرك، منذ اآلن، وقبل أن يتطور إلى ما هو أهم وأكثر فاعلية، حالة                 

سلطة فتح في الضفة، وسلطة حماس في القطاع، فكال السلطتين تحولت إلى شاهد يتفرج على مزيد مـن             
  .في ابتالع المزيد من عروبة القدس وعروبة الضفة الغربية” اإلسرائيلي“التطرف 

ضـة شـعبية    إن حصة الفلسطينيين من موسم رياح التغيير التي تجتاح الوطن العربـي، سـتكون انتفا              
ال : ”اإلسرائيلي“جماهيرية ثالثة، لكنها في هذه المرة موجهة إلى سلطتي فتح وحماس، كما إلى االحتالل               

  .التفاقيات أوسلو، وال لالنقسام الفلسطيني
إنها بدايات عصر الجماهير، والجماهير الفلسطينية لم تكن في يوم من األيام أقل جدارة مـن جمـاهير                  

  .جاء الوطن العربيتونس ومصر، وسائر أر
  19/3/2011، الخليج، الشارقة

  
  قطرة في بحر .45

  اليكس فيشمان
لم يضع الساسة أي عدسة تصوير، وحاول اإلعالم أن ينتج مشهدا ال يستطيع التحليـق، لكـن ال وقـت          
لالحتفال عند تلك األدمغة الخالقة التي دفعت الى األمام باالجراء االستخباري الناجح وأفضت الى وقف               

  ".فيكتوريا"سالية الصواريخ فوق السفينة ار
ترى االستخبارات ان هذا االمر كان سدا لصدع واحد فقط ومعركة واحدة اخرى لحرب واسعة كـالبحر                 

  .اذا لم نشأ المبالغة
ينبغي ان نفترض انهم اآلن يجلسون في غرف مغلقة ينبشون أكوام المواد التي تجمعت منذ بداية العملية                 

 كم من الناقالت التي تحمل السالح الى غزة استطاعت المرور في مسار التهريـب               :ويحطمون رؤوسهم 
  .الذي تم الكشف عنه هذا االسبوع؟ وما الذي فات أيدينا؟ وأين نجح العدو في ان يسبقنا في التفكير؟

. تم الكشف فجأة عن الثقوب في الصورة      . وكلما أرجعوا الشريط الى الوراء أخذت بسمات الرضى تُمحى        
بدأوا يدركون لماذا ظهرت سفينة معينة في مسار معين وفـي           . عالمات السؤال تصبح عالمات تعجب    و

وعندما تصبح الصورة أكثر وضوحا يتبـين       . توقيت معين، من غير ان يكون لذلك تفسير منطقي آنذاك         
  .على نحو عام ان سلسلة تهريب السالح االيراني كانت أكثر إحكاما وفاعلية مما كان يبدو

التابعة للحرس الثوري الذي يستعمل شبكات التهريب، ال يوفرون         " قوة القدس "مال هو آخر مشكلة عند      ال
من رشوة الموظفين في الموانئ والمتعاونين من قوى االمن المحلية سواء كان ذلك في ميناء االسكندرية                

ر بعـد ان تـتم صـفقة        وال يبخلون في اختيار السفن وانشاء شركات وهمية تتبخ        . أو مالطا أو نيجيريا   
  .السالح، بتزوير وثائق الشحن
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كشف مركز المعلومات لالستخبارات واالرهاب على اسم مئير عميت منذ زمن قريب عن انـه عقـب                 
) ال.اس.آي.آر.آي(و  ) اس.دي.اتـش (العقوبات التي فرضت على شركتي المالحة االيرانيتين الكبيرتين         

ودولية لنقل ارساليات سالح مـن غيـر ان تعلـم هـذه             بدأت طهران تستعمل شركات مالحة اوروبية       
وال تعلم الشركات ايضا ان التي تستدعي خدمات نقلها هي شركات           . الشركات بمحتوى الشحنات الحقيقي   

  .وهمية تعمل في خدمة االرهاب االيراني
سبعة ، كشف االيطاليون على ظهر سفينة ايطالية جاءت من ايران عن            2010فعلى سبيل المثال، في آب      

كُتب فـي ورقـة الـشحنة ان        . متجهة الى حزب اهللا   ) اكس.دي.آر(أطنان من المواد المتفجرة من نوع       
  .الحاوية تحمل مسحوق حليب

 وهي سـفينة تملكهـا      -حقا  " فيكتوريا"وكما في حالة    . كانت وجهتها بالمناسبة ميناء الالذقية في سورية      
فالمالك :  كانت السفينة االيطالية ايضا متعددة الجنسيات      -المانيا ويستعملها فرنسيون وتحمل علم ليبيريا       

  .يوناني والمستعمل ايطالي، وكل ذلك تحت علم ليبيريا
اذهـب اآلن   . الحديث في ظاهر االمر عن جهات تجارية استأجرت خدمات شركة مالحة لنقـل شـحنة              

شرات آالف الحاويات تتناقل    إن ع . فاحفر وبين ما هي هذه الجهة التجارية وما الذي ترسله حقا والى أين            
  .بين األيدي، فاذهب واضبط حاوية واحدة معينة تم اخفاؤها جيدا

  هذه هي العبقرية االستخبارية
إن تعقب السفن وأعالم السفن وشركات استعمال إشكالية وتعقب ما يحدث في احواض السفن والموانئ،               

.  من عمل االسـتخبارات البحريـة  وجمع معلومات عن صفقات شراء بحرية ومسارات مالحة، كل ذلك        
وكما ان التحركات في سماء المنطقة تقع تحت رقابة سالح الجو فان الرقابة على ما يحدث فـي البحـر               

  .المتوسط وفي البحر االحمر وفي اماكن اخرى مائية يتم على يد سالح البحرية
، يحسن أال نتعجب اذا تبين       غزة - االسكندرية   - تركيا   -عندما يتم الفحص عن مسار تهريب، الالذقية        

  .انه في مقابل كل حاوية سالح ضبطت هذا االسبوع مرت خمس بل عشر لم تضبط
 من مـصر  2009التي خرجت في تشرين الثاني " فرانكوب"تبين حتى بعد ان ضبطت السفينة القبرصية       

ار مئات من حاويات     طن من الوسائل القتالية، تبين بعد ذلك انه مر في هذا المس            500الى سورية وعليها    
  .السالح الى حزب اهللا حتى تم الكشف عن ذلك

وأنت تعلم انه سيفتتح فورا مسار جديد، فما ان تسد خرقا حتى يجب االستعداد لخرق جديد وسفن جديدة                  
حرب استخبارية ال تنتهي يمكن ان تصبح عنيفـة   . وشركات وهمية جديدة ومسارات جديدة وعمالء جدد      

  .ر من مرة عن سفن مهربين اختفت في البحر االحمر ببساطةقد ُأبلغ أكث. ايضا
  العودة الى المبحوح

ويجرون هذا التوقف من اجل محاسبة النفس       . كل كشف عن شبكة تهريب تجعل االيرانيين يقفون للتفكير        
عسكري أو سياسـي    : واالستعداد من جديد في األساس وبخاصة وهم يشعرون بأنه يستعمل ضغط دولي           

  .ريأو استخبا
عندما تعمل اساطيل غربية عمال ناجعا عند مدخل البحر االحمر مثال أو عندما يكشف المصريون عـن                 

  .استعداد لمواجهة المهربين على ارض مصر وفي سيناء وفي الحدود مع السودان
 كان. يوجد إسهام لتجنيد اميركا نفسها في محاربة التهريب في االماكن التي ال تستطيع اسرائيل وصولها              

. انزال الطائرة االيرانية التي حملت سالحا الى دمشق فوق تركيا نتيجة ضغط استعملته الواليات المتحدة              
عندما توجه االميركان الى أنقرة وعرضوا عليها مادة استخبارية موثقة لم يكن لالتراك خيار سوى المس                

تيار بين مصلحته في ان يصبح      النه عندما يجب على اردوغان االخ     . بحليفتيهم الجديدتين سورية وايران   
جزءا من حلف شمال االطلسي وبين مصلحته في التعاون مع ايران التي تقع تحـت عقوبـات، يختـار                   

  .الخيار االول
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. تملك اسرائيل قدرة أقل على العمل فـي مقاومتـه         . خطوط الطيران المدني هي مسار تهريب معروف      
 رحالت جوية لـشركة     2009مل االيرانيون في    بحسب مركز المعلومات لالستخبارات واالرهاب، استع     

االول مـن ايـران     . ، لنقل ارساليات سالح الى قطاع غزة في مسارين        "بدر اير الين  "الطيران السودانية   
من ايران الى سـورية ومـصر ثـم         : والثاني. مرورا بعمان والعربية السعودية ثم الهبوط في السودان       

  .الهبوط في السودان
 ان تعمل في مواجهة طائرات مدنية تطير في سماء الدول العربية، لكـن سـبق ان                 ال تستطيع اسرائيل  

حذرت الواليات المتحدة عدة مرات السودان وعمان والسعودية واليمن أنها تنقض قرارات مجلس االمن              
  .التي تمنع ايران نقل وسائل قتالية ما، عندما تُمكّن من هذه الرحالت الجوية في سمائها

مع تركيا ايضا عندما حاول االيرانيون الفحص عن مسار جوي آخر، وأحبطته استخبارات             هذا ما حدث    
  .غربية ما

وبعد اغتيال محمود المبحوح في دبي ايضا حدث توقف لنحو من سـنة فـي               " فرانكوب"بعد وقف سفينة    
ـ     . محاوالت تهريب السالح من ايران عن طريق البحر االحمر الى السودان           يء، لكن هناك بديل لكل ش

  .حتى المبحوح
وفي االسبوع الماضي فقط، في ذروة االحداث في مصر أبلغ المصريون انهم نجحوا في وقـف قافلـة                  

  .مهربي سالح من السودان الى سيناء
 -يتبين ان الفوضى هناك ليست قيدا بل فرصة على الخصوص، وااليرانيون يضغطون على الدواسـة                

  .ويل اموال ووسائل الى جهات اسالمية مسلحةفي مجال التهريب وفي ادخال عمالئهم وتح
في الشهر الماضـي زار     . لكن المسار البحري الشمالي، للتهريب عن طريق موانىء سورية لم ينه عمله           

دمشق قائد سالح البحرية االيراني، الذي اعلن بأن ايران تنوي ان تنشىء قاعدة لوجود اسطولها الـدائم                 
  .في ميناء الالذقية

م في اثناء الزيارة، االولى من نوعها، للسفينتين الحربيتين االيرانيتين لميناء الالذقية، وهذا             قيل هذا الكال  
االيرانيون يصمون السوريين على عمد من اجل ضـمهم الـى           . االحتضان الذي أخذ يقوى ليس صدفة     

  .يؤمن االيرانيون بأن هذا سيجعل تعلق سورية بهم مطلقا. سفينة المجذومين
فقد زعم ان وجودهم فـي البحـر المتوسـط          . ميرال االيراني هناك جملة غريبة اخرى     صدرت عن االد  

في المعجم االيراني؛ القراصنة هم اسرائيل ويدل ذلك على مسار التفكير           ". محاربة القراصنة "يرمي الى   
  .وعلى المصلحة االيرانية التي هي الدخول برجل ثقيلة في كل الدول العربية

ذلك تعزيز الجهات المسلحة في هذه الدول الى جانب تعزيز حمـاس والجهـاد              إحدى الطرق الواضحة ل   
يتعلق هذا تعلقا غير قليل بمشروع تهريب السالح، والوجود العسكري فـي البحـر              . االسالمي في غزة  

  .المتوسط ضروري من اجل ذلك
  العائلة أصبحت جيشا

 الجديدة بمكافحة التهريبات في سيناء،      ال يوجد أي يقين من استمرار االهتمام الذي ستبديه حكومة مصر          
اآلن يعمل معبر رفح علـى صـورة        . كما انه ليس واضحا حقا ماذا ستكون سياستها نحو سلطة حماس          

قـد  . معبر انتقائي للسلع والناس لكن حماس تضغط لفتح المعبر للحركة الحرة والنشاء حدود مفتوحـة              
  .تكون هذه نقطة امتحان السياسة المصرية نحو غزة

في هذا الحين أدخلت مصر الى سيناء سبع كتائب لمواجهة المجموعات المسلحة التي أضـرت بـانبوب                 
في هذه االثناء يوجد أكثر من شك معقول بأن العملية في االنبـوب             (الغازومواقع اجهزة االمن المصرية     

كما " الكتائب"ه  غير ان هذ  "). جيش االسالم "نفذها ناس من عائلة دغمش من القطاع يستترون وراء اسم           
  .تبين ابتُلعت في الصحراء وال يعلم كيف جاءت قريبا من االنبوب
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فـي  . المكان الوحيد الذي يظهر فيه المصريون سيطرة ما في السياق االسرائيلي هو طول خط الحـدود               
ويبـرز هـذا بـروزا    .  كم عن الحدود مع اسرائيل ال يوجد قانون وال حاكم          10داخل سيناء على مبعدة     

ا في مركز سيناء، حيث أصبح جبل هالل وجبل يعلق منطقة مشاعا، ويدير البـدو هنـاك مملكـة                   خاص
  .خاصة بهم

ترسل حماس ايضا الى هناك رجالها ليتدربوا، وفي هذا احتمال انتاج عناصـر للقـذائف الـصاروخية                 
رى، أصـبحت   بعبارة اخ . وتهريبها الى غزة، كي ال تُنتج في القطاع وتتعرض لخطر اصابتها من الجو            

سيناء ساحة غزة الخلفية وهناك تخبئ حماس أكبر كتلة من معداتها العسكرية، تلـك التـي تـأتي مـن                    
  .السودان والتي تُنتج في المكان ايضا الى أن يحتاج اليها

ثمة تقارير عن لقاءات لضباط كبار مع رؤوس قبائل،         . يحاول المصريون اليوم محاورة البدو في سيناء      
ال تبـشر   . ض المحتجزين البدو الذين شاركوا في االضطرابات ضد السلطات في العريش          وُأفرج عن بع  

  .خطوات المصالحة هذه اآلن بتشديد القبضة في شأن التهريبات
ربمـا  . النتائج البينية للمعركة على التسلح الغزي هي ان التعزز مستمر مع تشويشات مؤقتة هنا وهناك              

  .آخر ال أكثروقفا قصيرا " فيكتوريا"يحدث ضبط 
  يديعوت احرونوت

 19/3/2011، الغد، عّمان
  

  :كاريكاتير .46
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