
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  

    
  
  

  
  

    
  

  
  
  
  
  
  كتائب القسام لن تتوانى في ردع االحتالل": أبو عبيدة"

  يط العربي حولنايجب تدمير حماس بغزة قبل تغير المح: ليفني
  "إسرائيل"هدفها القضاء على " دولة إرهاب"ليبرمان يصف الدولة الفلسطينية بـ

  لعباس وهنية لعرقلة المصالحة" رسائل دم"التصعيد اإلسرائيلي : رزقةيوسف 
  "إسرائيل" تشجعها لضرب ةعالقة حماس بمصر وسوري": تيك ديبكا"موقع 

عباس وبطانته تعـاملوا: نزال
مع دعـوة هنيـة بااللتفـاف       

  والمناورة
  

 3ص ... 

 2090 20/3/2011األحد 



  

  

 
 

  

            2 ص                                     2090:  العدد              20/3/2011 األحد :التاريخ

    :السلطة
 4   حول موقفها من مبادرة الرئيس عباسحماسقيادة لرد من انتظر ن :أبو ردينة.2
 4  ة تتهم الحكومة اإلسرائيلية بإطالق حملة اعتداءات واستيطان واسعمنظمة التحرير.3
 4  لعباس وهنية لعرقلة المصالحة" رسائل دم"التصعيد اإلسرائيلي : رزقةيوسف .4
 5  ثةووزير الداخلية يفتح تحقيقاً في الحاد... األمن يعتدي على صحافيين: غزة.5

    
    :المقاومة

 5  كتائب القسام لن تتوانى في ردع االحتالل": ةأبو عبيد".6
 5  تتبنى عدة عمليات ضد قوات االحتالل" الجبهة الشعبية".7
 6  حماس تتهم فتح بإثارة الفوضى بالقطاع وتدين مهاجمة مكاتب صحافيين.8
 6  والفصائل الفلسطينية تنظيمان اعتصام في عين الحلوة إلنهاء االنقسام" داف: "لبنان.9
 7   الدولةإقامةفتح ستبقى حامية المشروع الوطني ورائدة النضال الفلسطيني حتى : الطيراوي.10
 7   في توجهات الحركة تجاه المصالحةحماس تتهم أمن السلطة باستدعاء كوادرها للتحقيق.11
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 7  تنياهو يتراجع عن طرح مبادرة سالم جديدة الشهر المقبلن.12
 8   الصواريخ من غزةأو لقذائف الهاون إطالق أي سترد بقوة على "إسرائيل: "نتنياهو.13
 8  "إسرائيل"هدفها القضاء على " دولة إرهاب"ليبرمان يصف الدولة الفلسطينية بـ.14
 8  يجب تدمير حماس بغزة قبل تغير المحيط العربي حولنا: ليفني.15
 9  "إسرائيل" تشجعها لضرب ةعالقة حماس بمصر وسوري": تيك ديبكا"موقع .16
 9  لمواقع عسكرية في محيط غزة" القسام"تهديدات إسرائيلية برد عنيف على قصف .17
    

    :األرض، الشعب
 10   في قصف إسرائيليإصابة خمسة فلسطينيين: غزة.18
 10  في الضفة الغربيةعلى الفلسطينيين المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم .19
 10   بقذيفتين مدفعيتينهباستهدافدمر مسجد عمار بن ياسر ت قوات االحتالل :خان يونس.20
 11  منع الشيخ صبري من السفر يأتي ضمن مخطط إسرائيلي للتضييق على العلماء: مةسال.21
 11  االنقسامتفريق تظاهرات عدة إلنهاء : غزة.22
 11   على التوالي13فلسطيني محكوم لدى االحتالل بأكثر من ألف عام يواصل إضرابه لليوم .23
 11  اإلسرائيلية ضدهم" القمع" عن الطعام تنديدا بسياسة  مفتوحاًيخوضون إضراباً" عسقالن"أسرى .24
 11  "يوم األسير الفلسطيني"منظمة حقوقية تدعو ألوسع مشاركة شعبية في إحياء .25
 12   الغربيةبالضفة" بيرزيت"تعلن مقاطعتها النتخابات مجلس طلبة " كتلة اإلسالميةال".26
 12  عريضة تطالب بانتخاب لجان خدمات المخيمات الفلسطينية وليس تعيينها: األردن.27
   

   : لبنان
 12  "إسرائيل"ضد النظام   األمم المتحدةىإل وى تتقدم بشك اللبنانيةالخارجية.28
  
   



  

  

 
 

  

            3 ص                                     2090:  العدد              20/3/2011 األحد :التاريخ

   :عربي، إسالمي
 13 لمصالحة بجدية لعباس  الفلسطينية كافة بأخذ مبادرةاألطرافعمرو موسى يطالب .29
   

   :دولي
 13  2008ع غزة في نهاية العدوان على قطا بشأن "إسرائيل"تقرير أممي يشكك بتحقيقات .30
    

   :تقارير
 13  هم يقتلون ونحن نبني:  واإلسرائيليون يحذّرونه"ايتمار"نتنياهو يقطف ثمار عملية .31
    

    :حوارات ومقاالت
 16  يب الرنتاويعر... !تصعيد للمقاومة أم هروب لألمام؟: "إسرائيل"صواريخ على .32
 17  عبد الزهرة الركابي... والثورات العربية" إسرائيل".33
 18   سالم عاليةأيوب...  باراك يحاول االلتفاف على نتنياهوإيهود.34
    

  19  :كاريكاتير
***  

  
   تعاملوا مع دعوة هنية بااللتفاف والمناورةعباس وبطانته: نزال .1

 الموقف الذي أعلنه رئيس السلطة إنقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال، : دمشق
الفلسطينية محمود عباس، بشأن الدعوة التي وجهها، رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية له لزيارة 

 عباس وبطانته لم يفهموا أو يستوعبوا الدرس بعد، شأنهم قطاع غزة، إنّما يكشف بوضوح وجالء، بأن
  .متأخرين بعد فوات األوان" فهموا"شأن كثير من الطغاة والمستبدين، الذين لم يفهموا أو 

: 3\19نسخة عنه، السبت " المركز الفلسطيني لإلعالم"وأضاف نزال في تصريح صحفي مكتوب وصل 
منطق االلتفاف و المناورات، حيث طرح مبادرته متجاهالً دعوة إن عباس، تعامل مع دعوة األخ هنية، ب"

األخ هنية، وكأنها لم تكن، وهو ما أوضحه وأكده أحد المتحدثين باسمه ، عندما قال بأن مبادرة عباس 
  ".خالية من أي قيمة"بالتوجه إلى قطاع غزة، ليس لها عالقة بدعوة هنية، واصفاً هذه الدعوة بأنها 

إن القول بأن زيارة عباس تهدف إلى تشييع االنقسام، وليس للبحث في كيفية : "ي حماسوقال القيادي ف
إنهاء االنقسام، هو منطق غريب ومقلوب، إذ إن التشييع هو عملية دفن الميت، وال يمكن أن تتم هذه 

اً يرزق، تمده األطراف العملية، في حالة الوجود والحياة، فكيف لنا تشييع االنقسام، وهو ال يزال حي
  .المعروفة بأسباب البقاء والحياة

هذا االنقسام، حتى يتم  تشيعه، معتبرا الحديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، " قتل"وطالب  نزال بـ
  .والدعوة إلى االنتخابات، لن ينهي هذا االنقسام، بل سيزيده اتساعاً

، فلماذا لم تتحقق بآخر "االنتخابات"ي ، تكمن ف"خارطة الطريق"و" وصفة الحل"إذا كانت : وتساءل نزال
وماذا لو فازت فيها حركة حماس مرة أخرى، إال إذا كانت النية هذه . ؟2006انتخابات تم إجراؤها عام 

  .المرة، أن تفوز فيها حركة فتح؟
، وأنهم لن "نقطة الصفر"وحول ما يقوله بعض المتحدثين باسم عباس، من أنهم ال يريدون البدء من 

يعرف هؤالء، أن الحوارات التي جرت في : ، علّق نزال قائالً"حوار الطرشان" إلى ما أسموه يعودوا
على " طرشان"القاهرة على مدار بضعة شهور، كانت صريحة، ومعمقة، وشفّافة، ولم تكن حوار 

على األطراف " فرضها"السابق، بلور نتائج هذا الحوار في ورقة، أراد " الراعي"اإلطالق، ولكن 
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 –بل كان منحازاً، وضالعاً في اللعبة اإلقليمية " نزيها"وال " وسيطاً" "الراع"متحاورة، حيث لم يكن هذا ال
  . مسلوب اإلرادة والقرار– ولألسف –الدولية، إلخراج حماس من المشهد السياسي، ألنه كان 

ة تكون وختم نزال تصريحه، بالدعوة إلى حوار فلسطيني شامل وجاد على أرضية سياسية واضح
المقاومة ضد االحتالل الصهيوني ركيزتها ، وتنهي التنسيق األمني الذي يحاصرها ويقمعها ،على أن يتم 
تحديد سقفه الزمني، مؤكداً على أن الحوار هذه المرة، سيكون بمنأى عن الضغوط المباشرة، التي كان 

  ".في ذمة اهللا"، الذي أصبح "الراعي"يمارسها 
، التي أطاحت بمرجعياتهم "الثورات الشعبية"باستخالص الدروس والعبر، من ناصحا عباس وبطانته، 

وحلفائهم، وأن يغادروا مربع االعتماد على الطغاة والمستبدين والتحالف معهم، فقد ولّى هؤالء إلى غير 
 ثبت زيفها) من أوراق الحل بيد الواليات المتحدة األمريكية% 99(رجعة، كما أن االعتماد على نظرية 

وبطالنها، بدليل أن اإلدارة األمريكية رضخت لشروط نتنياهو، وأنها لم تغن عن حلفائها وعمالئها شيئاً 
الشعوب، الذي سحق الطغاة، وهو مستمر في سحقهم، حتى يسود إشعاع الحرية " تسونامي"أمام 

  .واالنعتاق من العبودية واالستعمار في المنطقة كلها
  19/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   حول موقفها من مبادرة الرئيس عباسحماسقيادة لرد من انتظر ن :أبو ردينة .2

أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن القيادة الفلسطينية مـا             :  يوسف الشايب  -رام اهللا   
لـذهاب  زالت بانتظار رد من قيادات حماس حول موقفها من مبادرة الرئيس محمود عباس بخصوص ا              

إلى غزة، موضحا أن الحركة رحبت في البداية لكنها عادت لتصمت الحقا، مطالبا إياها بـالرد سـريعا                  
ونفى أبو ردينة ما ذكرته بعض المصادر عن عقد اجتماع في العاصمة التركية              .إلنقاذ الساحة الفلسطينية  

لرئيس واالتفاق على الخطوط    أنقرة بين وفدين رفيعي المستوى من حركتي فتح وحماس لإلعداد لزيارة ا           
  .العريضة للمصالحة

20/3/2011، الغد، عّمان  
  

   تتهم الحكومة اإلسرائيلية بإطالق حملة اعتداءات واستيطان واسعةمنظمة التحرير .3
اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية أمس، الحكومة اإلسرائيلية بإطالق حملة اسـتيطان واسـعة             : رام اهللا 

ة، وإعطاء الضوء األخضر للمستوطنين لتصعيد اعتداءاتهم علـى الفلـسطينيين           وجدية في الضفة الغربي   
إن الحكومة اإلسرائيلية أطلقت العنان لبناء مئات الوحدات        ": وقال تقرير للمنظمة صدر أمس     .وأراضيهم

في مستوطنات إسرائيلية مقامة على أرض فلسطينية، وأعطت الضوء األخـضر للجـيش اإلسـرائيلي               
لتنفيذ اعتداءات ومهاجمة المواطنين في مناطق مختلفة في الضفة، بحجة عملية قتل عائلـة              والمستوطنين  

  ."في مستوطنة إيتمار التي تشير كل المعطيات إلى أن هذه العملية قد نفذت على خلفية جنائية
20/3/2011، الشرق األوسط، لندن  

 
  ة المصالحةلعباس وهنية لعرقل" رسائل دم"التصعيد اإلسرائيلي : رزقةيوسف  .4

التـصعيد  أن  : "هنيةرئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل      يوسف رزقة، المستشار السياسي ل     .قال د : غزة
اإلسرائيلي هو رسالة تذكير للرئيس محمود عباس، بأن غزة مرفوضة، وحمـاس مرفوضـة علـيهم،                

 ".سلبية على الزيـارة وبزيارتك لغزة كأنك تضع يدك بيد غزة، الكيان المعادي، وهذا سيكون له تأثيرات   
هذا التصعيد اإلسرائيلي يهدف إلى عرقلة المصالحة الفلسطينية، حيث لـم تكتـف إسـرائيل               : "وأضاف

بالرسائل السياسية واإلعالمية للرئيس عباس لحثه على عدم زيارة غزة، والموجهة إلـى الـرأي العـام                 
لي، ولقيادات العمل الوطني الفلسطيني،     موجهة للمجتمع الفلسطيني المح   " رسائل دم "الدولي؛ ولكنها بعثت    
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سواء الرئيس عباس، أو حركة حماس، أو إسماعيل هنية أو غيرهم، مفادها أنه ال تظنـوا أن إسـرائيل                   
  ".بعيدة عما يجري، ويجب أن يكون لها حق الفيتو في قطاع غزة والضفة الغربية

19/3/2011قدس برس،   
  

   يفتح تحقيقاً في الحادثةالداخليةوزير و ...نعتدي على صحافيييمن األ: غزة .5
فـي  عناصر أمنية وشرطية    ، أن   غزة من حامد جاد  نقالً عن مراسلها   20/3/2011،  الغد، عّمان نشرت  

اقتحمت أمس عددا من مقرات ومكاتب وكاالت األنباء العاملة في غزة واعتدت بالضرب على عدد               غزة  
يين إلى التظاهر قبالة أكثر من مقر مـن مقـرات   عتداءات بعشرات الصحافاالودفعت  . من العاملين فيها  

  .وكاالت األنباء ومكاتب الصحافيين الذين طاولتهم هذه االعتداءات
وزير الداخلية واألمن الوطني فتحي حمـاد جـدد         ، أن   20/3/2011لإلعالم،   الفلسطيني المركزوذكر  

صحفي في قطـاع غـزة،      حرص حكومته على ضمان حرية الرأي والتعبير وحرية العمل اإلعالمي وال          
معلناً فتح تحقيق سريع في كل الشكاوى التي تقدم بها الصحفيون، والتي جاءت على أثر اقتحام بعـض                  

وأعرب حماد خالل اللقاء الذي جمعه مع وفد من الـصحفيين لمناقـشة              .المكاتب اإلعالمية في القطاع   
التشاور للقضاء على أي أزمة طارئـة       المشاكل التي وقعت عن استمرار الداخلية في االستماع واللقاء و         

  .خارجة عن سياسة الحكومة
وأصدر الوزير تعليماته الواضحة لمنع اقتحام أو دخول أي مكتب إعالمي أو مؤسسة صحفية وإعالميـة              
إال حسب األصول القانونية المتبعة، داعيا إلى إعادة أي أدوات تم مصادرتها من الصحفيين، وضـرورة                

  .ترتبة على حالة التوتر الميدانية مع الصحفيين والمجموع اإلعالميإنهاء كل اآلثار الم
  

   لن تتوانى في ردع االحتاللالقسامكتائب ": أبو عبيدة" .6
حذرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس العدو الصهيوني من : غزة

لناطق اإلعالمي باسم الكتائب، في تصريح وأكد أبو عبيدة، ا .التمادي في عدوانه على الشعب الفلسطيني
، أن كتائب القسام لن تتوانى في ردع االحتالل الصهيوني، 19/3مساء يوم السبت " موقع القسام"نشره 

وأشار إلى أن العدو يدرك أن المقاومة لن ترضخ  .وكبح إجرامه والتصدي له بكل ما أوتيت من وسائل
ن االحتالل بالطريقة التي تختارها وفي الوقت والمكان لمنطق التخويف والبطش، وسترد على عدوا

عملية القصف بعشرات قذائف الهاون التي نفذتها الكتائب، صباح اليوم، ضد المواقع "وأضاف  .المناسبين
العسكرية المحاذية للشريط الحدوي الزائل شرق قطاع غزة، هي رسالة من كتائب القسام للعدو 

لمتواصل على مدار األيام الماضية ضد شعبنا والذي كان آخره قصف الصهيوني، ورداً على القصف ا
  ".موقع جنوب مدينة غزة أدى إلى استشهاد المجاهدين القساميين عدنان اشتيوي وغسان أبو عمرو

  19/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   عدة عمليات ضد قوات االحتاللتتبنى" الجبهة الشعبية" .7
الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن " الشهيد أبو علي مصطفىكتائب "قالت : رام اهللا

تجمعات لجيش االحتالل شرق غزة من خالل ) 19/3(وحدة المدفعية التابعة لها استهدفت اليوم السبت 
هاون "أنها أطلقت قذيفتي " قدس برس"وأضافت الكتائب في بيان صحفي تلقته  ".هاون"إطالق عدة قذائف 

وشددت على أن عملياتها تأتي  ". ملم على تجمع لدبابات العدو، عند موقع كسوفيم العسكري80 عيار
  في إطار الرد الطبيعي على جرائم المحتلين، و قطعان مستوطنيه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني "
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د على جرائم بخيار المقاومة و مواصلة التصدي للعدو الصهيوني والر"، مؤكدة على تمسكها  "ومقاوميه
  ".المحتلين

 19/3/2011قدس برس، 
  

   الفوضى بالقطاع وتدين مهاجمة مكاتب صحافيينبإثارةحماس تتهم فتح  .8
 اتهمت حركة حماس حركة فتح واألجهزة ،وكاالت عن غزة من، 20/3/2011الشرق، الدوحة نشرت

خالل تنظيم تظاهرات داعية األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، بالعمل على إثارة الفوضى في غزة من 
وقالت حماس في بيان تاله الناطق باسم الحركة فوزي برهوم خالل مؤتمر صحافي في  .إلنهاء االنقسام

ما يجري في غزة هو محاولة من قبل مجموعات األجهزة األمنية السابقة التابعة لحركة فتح "غزة أن 
وأكد برهوم  ".متسترين بدعوات إنهاء االنقساموالمتحالفين معها إلثارة الفوضى في الشارع مستغلين و

تحقيق المصالحة الفلسطينية ومتابعة المبادرة األخيرة التي أطلقها رئيس الوزراء "حرص حماس على 
إسماعيل هنية واستجابة الرئيس عباس لها وتدعو الحركة إلى تهيئة األجواء الالزمة إلنجاح هذه المبادرة 

  ".جهزة األمنية السابقة التابعة لحركة فتح بإثارة الفوضى والفلتانومن بينها التوقف عن دفع األ
نحن في حماس معنيون بتوفير كل األجواء والمناخات "قال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري و

بين حراك يستهدف الوحدة وبين حراك يريد إعادة إنتاج "داعياً إلى التفريق " الالزمة لتحقيق المصالحة
بمهاجمة " بعض األشخاص"وأدان المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري قيام  ".لشارعالفوضى في ا
عمل مدان وغير "في غزة، وقال أبو زهري في تصريح مقتضب، إن هذا الهجوم " رويترز"مكتب وكالة 

  .وطالب وزارة الداخلية بالتحقيق في الحادث" مقبول
 باسم حماس سامي ابو زهري اتهم في مؤتمر الناطق، أن غزة، من 20/3/2011، الحياة، لندنوذكرت 

وقال ان هذه . بالوقوف وراء التظاهرات في غزة» ميلشيات فتح والمتحالفين معها«صحافي في غزة 
وأضاف ان . »محاولة الثارة الفوضى في الشارع مستغلين ومتسترين بدعوات انهاء االنقسام«التحركات 
ضد العدوان الصهيوني وسبل مواجهته وليس اثارة الفوضى يستلزم توحيد الجهد  «اإلسرائيليالتصعيد 

  .»والفلتان في الشارع
  

  والفصائل الفلسطينية تنظيمان اعتصام في عين الحلوة إلنهاء االنقسام" فدا: "لبنان .9
 النطالقته ونفذ اعتصاما عند 21الذكرى الـ" فدا"أحيا االتحاد الديموقراطي الفلسطيني ": النهار "–صيدا 

، شارك " واالحتاللاالنقسامالشعب الفلسطيني يريد إنهاء "الشمالي لمخيم عين الحلوة تحت شعار المدخل 
  . وحشد من الشخصياتاإلسالميةوالقوى " منظمة التحرير الفلسطينية"وفصائل " فتح"فيه ممثلون لحركة 

، واعتبر "سطينية وتعزيز الوحدة الفلاالنقسامانهاء "ورفع المشاركون في االعتصام شعارات تطالب بـ
الوحدة الوطنية "أن " القوى الوطنية اللبنانية"محمد ضاهر باسم " التنظيم الشعبي الناصري"عضو قيادة 

،  مؤكداً ان "والمقاومة هي التي تصنع االنتصار... الفلسطينية وإنهاء اإلنقسام هو الذي يحمي المقاومة
 وسط المتغيرات االقليمية والدولية إال إنهاء ال حل امام الشعب الفلسطيني للحفاظ على قضيته حية"

  ".اإلنقسام اليوم وقبل غد
 وهذا مطلب االنقساموان إلنهاء آن األ"وتاله سعدو رباح باسم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وقال 

  .كل الشعب الفلسطيني
طوات عملية من اجل التقدم بخ" حماس"و" فتح"حركتي " تحالف القوى الفلسطيني"وناشد عبد مقدح باسم 

  إننا نضم صوتنا الى صوت الشعب "في لبنان علي الصفدي " فدا"وقال المسؤول عن . االنقسامإنهاء 
  



  

  

 
 

  

            7 ص                                     2090:  العدد              20/3/2011 األحد :التاريخ

الفلسطيني داخل الوطن الحبيب في الضفة الغربية وقطاع غزة ونقول ونردد معاً الشعب الفلسطيني يريد 
  ".…االنقسامإنهاء 

  20/3/2011، النهار، بيروت
  

   الدولةإقامة المشروع الوطني ورائدة النضال الفلسطيني حتى حاميةتح ستبقى ف: الطيراوي .10
قال اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، المفوض العام للمنظمات : اريحا

الشعبية، ورئيس مجلس أمناء األكاديمية األمنية، ان حركة فتح ستبقى حامية المشروع الوطني ورائدة 
، 1967 الفلسطيني حتى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام النضال

جاء ذلك أثناء انعقاد مؤتمر المحامين الحركيين النتخاب المكتب الحركي . وعاصمتها القدس الشرقية
  .المركزي للمحامين، والذي عقد امس في مقر األكاديمية األمنية في اريحا

الطيراوي في كلمته بدور محامي حركة فتح في بناء األطر التنظيمية للحركة ونهضتها وأشاد اللواء 
المستمرة منذ المؤتمر السادس للحركة وحتى اآلن، وثمن دور المحامين المنتمين لحركة فتح في النضال 
 الفلسطيني على مدار عشرات السنين، وأضاف أن رجال القانون هم من يحمون انجازات الوطن وحقوق

  .المواطن ويتصدون للفاسدين ولمن يحاولون العبث بمقدرات الشعب الفلسطيني العظيم
  20/3/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   باستدعاء كوادرها للتحقيق في توجهات الحركة تجاه المصالحةالسلطةحماس تتهم أمن  .11

لقيلية بشمال الضفة الغربية قالت حركة حماس، إن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في محافظة ق: نابلس
  .المحتلّة، استدعت اليوم عددا من كوادر وأنصار الحركة الستجوابهم والتحقيق معهم

نسخة عنه، أن من بين الذين تم استدعاؤهم اليوم السبت " قدس برس"وأضافت الحركة في بيان تلقت 
ة الدعوة اإلسالمية وعميدها ، من قبل جهاز األمن الوقائي محمد سامح عفانة المحاضر في كلي)19/3(

السابق وعضو البلدية المنتخب، وهو أسير محرر أمضى عدة سنوات في سجون االحتالل، ومعتقل سابق 
  .تعرض للتعذيب الشديد في سجون السلطة الفلسطينية

كما استدعى ذات الجهاز محمد أمين مصلح نزال رئيس نادي إسالمي قلقيلية، وبالل سويلم عضو بلدية 
لية المنتخب، وياسر حماد عضو بلدية قلقيلية المنتخب ومدير دائرة البحوث في دار اإلفتاء قلقي

  .الفلسطينية، وعمار صويلح زيد، وغيرهم من أنصار الحركة من الصحفيين والمدرسين وأئمة المساجد
حول توجهات فيما أشارت الحركة إلى أنه تم اإلفراج عن جميع الذين تم استدعاؤهم بعدما تم استجوابهم 

  .تجاه المصالحة، والمشاركة في االنتخابات المحلية المزمع إجراؤها في شهر تموز القادم" حماس"حركة 
  19/3/2011قدس برس، 

  
  نتنياهو يتراجع عن طرح مبادرة سالم جديدة الشهر المقبل .12

رح مبادرة سالم تراجع رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن فكرة ط:  نظير مجلي- تل أبيب
وحسب مصادر إعالمية مطلعة، فإنه بات في األيام األخيرة يشعر بأن لديه أكثر . جديدة مع الفلسطينيين

ورطات «تريحه وتخلصه من الضغوط الدولية، بسبب ما يسمونه » حجة مقبولة في الغرب«من 
ويمكنها أن تكلفه ثمنا . يولكن توجهه هذا يتعرض النتقادات واسعة في اإلعالم اإلسرائيل. »فلسطينية
  .باهظا

وجاء هذا . وكان نتنياهو قد وعد عددا من زعماء الغرب بطرح مبادرة سالم جديدة مع الفلسطينيين
  .الوعد، في أعقاب مكالمة هاتفية قاسية بينه وبين المستشارة األلمانية، أنجيال ميركل، في الشهر الماضي
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ن كاسبيت، فإن نتنياهو لم يكن جادا في هذا الوعد وأن ، ب»معاريف«وحسب المحرر السياسي لصحيفة 
أنه في البداية راح . كان مجرد تصريح متسرع أخرجه من كمه ليهدئ من غضب ميركل«ما قاله 

يسرب إلى الصحافة بعض األفكار عن تسوية مرحلية ودولة فلسطينية مؤقتة، ثم راح يتراجع عنها 
إلى تقديم رزمة تسهيالت جديدة ..  المناطق الفلسطينيةويقزمها إلى اقتراحات باالنسحاب من بعض

  .»ولكنه حال وجد الحجج لتبرير التراجع، فقد طوى تلك الصفحة وتراجع نهائيا عن الخطة. للفلسطينيين
عملية قتل عائلة من األب واألم وثالثة أطفال : وهذه الحجج توفرت له في األيام العشرة األخيرة، وهي

قرب نابلس، ثم سفينة تهريب األسلحة اإليرانية إلى قطاع غزة، ثم إعالن الرئيس في مستوطنة إيتمار 
. الفلسطيني، محمود عباس، نيته السفر إلى قطاع غزة للبحث في اقتراحات للمصالحة الفلسطينية الداخلية

ة ففي فقد دأب نتنياهو على ترويج صور القتلى من العائلة اليهودية في إيتمار وصور الصواريخ إيراني
وظهر في وسائل اإلعالم األجنبية يتحدث عن المصالحة مع حماس، كمحاولة من . »فكتوريا«سفينة 

  .الرئيس عباس للتهرب من عملية السالم
وأن . إال أن هذه المحاوالت فشلت، حسب بن كاسبيت، الذي قال إن نتنياهو فشل في إقناع الغرب بموقفه

ليس لمسايرته، بل للقول إن موقفها لم يتغير، وأن عليه أن يقدم مبادرة ميركل دعوته إلى برلين، جاءت 
  .مبادرة حقيقية مقنعة إلعادة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات

  20/3/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   الصواريخ من غزةأو لقذائف الهاون إطالق أي سترد بقوة على "إسرائيل: "نتنياهو .13
 إسرائيل سترد أنح رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو صر:  وكاالت، جمال جمال-فلسطين 

 أعطىوقال نتنياهو انه .  الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيلأو لقذائف الهاون إطالق أيبقوة على 
 العشرات من قذائف الهاون على إطالقتعليمات للمؤسسة العسكرية بااللتزام بالسياسة المعتادة عقب 

  .في موقعها االلكتروني" يديعوت احرونوت"بما ذكرت صحيفة النقب الغربي، حس
  20/3/2011، الدستور، عّمان

  
  "إسرائيل"هدفها القضاء على " دولة إرهاب" يصف الدولة الفلسطينية بـليبرمان .14

تقدمت إسرائيل بشكوى رسمية إلى مجلس األمن الدولي، بناء على تعليمات من :  كفاح زبون -رام اهللا
إن هذا القصف «: وقال ليبرمان. ة، أفيغدور ليبرمان، لممثلي إسرائيل لدى األمم المتحدةوزير الخارجي

جاء في الوقت الذي تتحدث فيه الفصائل الفلسطينية عن الوحدة مما يدل على المخاطر الكامنة في إقامة 
يتضح أن «: وأضاف. »الدولة الفلسطينية التي ستكون دولة إرهاب تهدف إلى القضاء على دولة إسرائيل
  .»الفلسطينيين على اختالف أحزابهم يغيرون في تكتيكاتهم دون تغيير في جلودهم

اإلقليمي في النقب الغربي، حاييم يلين، حادث إطالق الصواريخ، أمس، » اشكول«واستغل رئيس مجلس 
لك التي  ملليمترا مثل ت120التي أطلقت من قطاع غزة هي من عيار ) هاون(معظم قذائف الـ«ليؤكد أن 

  .»تم ضبطها هذا األسبوع على متن سفينة فيكتوريا
  20/3/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   قبل تغير المحيط العربي حولنابغزةيجب تدمير حماس : ليفني .15

طالبت تسفي ليفني رئيسة حزب كاديما بالعمل لتدمير حركة حماس في قطاع غزة وفي : القدس المحتلة
وقالت ليفني في . فاوض مع الرئيس الفلسطيني أبو مازن قبل فوات األواننفس الوقت البدء في عملية ت

تصريحات لإلذاعة العبرية الرسمية صباح اليوم يجب العمل بالسرعة الممكنة لتدمير حماس في قطاع 
غزة قبل فوات األوان وتغيير موازين القوى في المحيط العربي مشيرة إلى أن حكومة نتنياهو تتكلم بقوة 



  

  

 
 

  

            9 ص                                     2090:  العدد              20/3/2011 األحد :التاريخ

وأضافت أن الوصول إلى وضع متأزم في المحادثات مع السلطة سيقود .  ضعيفة على األرضولكنها
المنطقة إلى توتر كبير في ظل تصاعد األصوات المنددة بإسرائيل عالميا وحتى من اقرب أصدقاء 

  .إسرائيل
  20/3/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
  "إسرائيل"ب  تشجعها لضرةعالقة حماس بمصر وسوري": تيك ديبكا"موقع  .16

إن العملية التي نفذتها كتائب :" المقرب من أجهزة األمن واالستخبارات اإلسرائيلية" تيك ديبكا"قال موقع 
 قذيفة هاون على منطقة محيط قطاع غزة، 50القسام الذراع العسكري لحركة حماس والتي أطقت خالها 

  ". مصر وسورية وغزةلم تكن سوى نتيجة لسياسة غض الطرف اإلسرائيلية عما يجري في
حكومة بنيامين نتنياهو تغض طرفها بصورة ُمثيرة للجدل عن حقيقة ما يجري من عالقات بين "وأضاف 

الجيش المصري والسوري وحركة الُمقاومة اإلسالمية حماس، وإخفاء معلومات من هذا القبيل عن 
  ".الجمهور اإلسرائيلي

بانتشارها في سيناء ال تُحاول وقف ) إسرائيل(وزعم ديبكا أن قوات الجيش المصري التي سمحت 
تهريب السالح إلى غزة، وتُشارك في ذلك حكومة مصر الحالية والمجلس العسكري الذي لم ُيوقف 

  .السفن اإليرانية التي عبرت قناة السويس وال السفينة األخيرة رغم علمه بما تحمله من سالح
اءت لكي تحمي الغاز اإلسرائيلي غير صادقة، مؤكداً وأشار إلى أن الزعم بأن قوات الجيش المصري ج

توجهت إلى اإلدارة ) إسرائيل(ما زالت عالقة، الفتًا إلى أن " تل أبيب"أن عملية تصدير الغاز إلى 
  .األمريكية من أجل الضغط على مصر بما يتعلق بالغاز

 رأسها الجنرال مراد، وادعى الموقع االستخباراتي بأن قيادات من المجلس العسكري المصري، وعلى
التقى مع خالد مشعل قبل أيام في دمشق، مشيرا إلى أن هناك حراكًا مصريا غريبا قد تكون نهايته 

  .سيطرة اإلخوان المسلمين على الحكم هناك
استطاع قراءة ما يجري في مصر من حراك "رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس : وقال ديبكا إن

  ".القات مع حماس، األمر الذي حمله على زيارة غزة والسعي لمصالحة الحركةإسالمي ومن تجديد ع
وجيشها ما زالوا يغضون طرفهم عن كل ما يجري، ويخفون الحقيقة عن ) إسرائيل(وأشار إلى أن 

الشعب، الفتًا إلى أن أجهزة األمن اإلسرائيلية لم تعد قادرة على مالحقة حماس وعملياتها وأكبر دليل 
  .عملية ايتمارعلى ذلك 

وأوضح أن حماس هي من ترسم البرنامج اليومي للمخابرات اإلسرائيلية في هذه األثناء، في إشارة إلى 
  .ضعف هذه األجهزة عن تحليل ما يجري بسبب ضعف الحكومة

حماس وبعد أن وجدت مصر وسورية وإيران في ظهرها لن تتوانى عن التصعيد : "وخلص إلى القول إن
  ".نهاية كل أسبوع، ألنها على يقين أن ال أحد سيجيب) إسرائيل(وضرب 

  19/3/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  لمواقع عسكرية في محيط غزة" القسام"تهديدات إسرائيلية برد عنيف على قصف  .17
اإلسرائيلي، أيوب قرا، حركة حماس برد صارم على " تطوير الجليل والنقب"هدد نائب وزير : الناصرة

 لعدد من المواقع العسكرية اإلسرائيلية في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، صباح يوم قصف األخيرة
  .في المستوطنات والمنشآت العسكرية" الجسيمة"، مما أسفر عن أضرار وصفت بـ 19/3السبت 

إن الوقت قد حان للرد على حركة حماس في القطاع الصاع "الحاكم " ليكود"وقال قرا، القيادي في حزب 
ين لتلقينها العبرة الالزمة؛ بما في ذلك تدمير البنى التحتية من كهرباء ومياه ووقف إدخال األدوية صاع

  ".واألغذية إلى القطاع
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، ميري ريغيف، فصائل المقاومة "الكنيست"اإلسرائيلي ) البرلمان" (الكنيست"من جانبها؛ حذرت عضو 
 الجيش اإلسرائيلي مرة أخرى، مشيرة إلى أن ما الفلسطينية في غزة من مغبة معاودة ما اعتبرته اختبار

  ".استفزازاً خطيراً سيكون له ثمن ال محالة"جرى يعد 
الرد الصارم على إطالق القذائف "بدوره؛ طالب النائب الليكودي داني دانون بنيامين نتنياهو باإليعاز لـ

  .، على حد قوله"تفهمهامخاطبة حماس باللغة التي "انطالقا من مبدأ " الصاروخية من قطاع غزة،
من جهتها؛ رأت زعيمة المعارضة اإلسرائيلية، تسيبي ليفني، أن الطريق الصائب للتعامل مع حركة 

  .حماس يمر عبر ممارسة القوة، وفق تقديرها
  19/3/2011قدس برس، 

  
  إصابة خمسة فلسطينيين في قصف إسرائيلي: غزة .18

 شنت غارة على موقع إسرائيلية طائرة أنكد شهود أ:  وكاالت األنباء، جمال جمال-فلسطين المحتلة 
 والطوارئ في وزارة لإلسعاف سلمية المتحدث باسم اللجنة العليا أبووقال ادهم . في قطاع غزةامني 

 إصابة" عن وأسفرتشرق غزة "  الوطنياألمن" لـ استهدفت موقعاًاإلسرائيليةالصحة بغزة أن الغارة 
 في أضرار إلحاق إلى أيضاً الغارة الجوية وأدت".  أعوام3ن العمر خمسة مواطنين بينهم طفل يبلغ م

 غارة مماثلة استهدفت مجموعة من المقاتلين أخرى إسرائيليةكما شنت طائرة حربية  .األمنيالموقع 
  . يصاب احد منهمأنالفلسطينيين شرق خان يونس دون 

  20/3/2011الدستور، عّمان، 
  

  في الضفة الغربيةعلى الفلسطينيين  يواصلون اعتداءاتهم المستوطنون .19
أصيب شاب فلسطيني ُيدعى محمود رشاد حسن عطا هللا : عالء المشهراوي، عبد الرحيم حسين، وكاالت

 قُرب نابلس عليه بالضرب، "ايتسهار"بجروح في رأسه وصدره جراء اعتداء مستوطنين من مستوطنة 
 شتلة زيتون في وادي قانا بمحافظة 21توطنون واقتلع مس .فيما كان يقود سيارته على طريق بين نابلس

 مستوطنات وبؤرتين 7صرح رئيس بلدية دير استيا نظمي سلمان بأن المستوطنين أقاموا  و.سلفيت
استيطانيتين عشوائيتين في الوادي ومحيطه، كما صنفته الحكومة اإلسرائيلية كمحمية طبيعية ومنعت 

ييرات فيه حتى زراعة األشجار أو استصالح األراضي المزارعين وأصحاب األراضي من إحداث أي تغ
وقامت جرافات االحتالل بتدمير مشروع ترميم واستصالح قنوات وبرك للمياه . أو ترميم البيوت القديمة

 حقول قمح وشعير "سوسيا" دمر عشرات المستوطنين من مستوطنة كما. ألف دوالر أميركي120بقيمة 
الزراعية الواقعة شرق بلدة يطا جنوبي الضفة، وحولوها إلى مراعٍ  دونما من األراضي 50على مساحة 

  .ألغنامهم وتحت حماية قوات االحتالل
  20/3/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  
   بقذيفتين مدفعيتينهباستهدافدمر مسجد عمار بن ياسر ت قوات االحتالل :خان يونس .20

حتالل أمس مسجد عمار بن ياسر دمرت قوات اال:  وكاالت األنباء، جمال جمال-فلسطين المحتلة 
 دبابات االحتالل أنوذكرت مصادر فلسطينية . الواقع شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

  .استهدفت المسجد بقذيفتين مدفعيتين
  20/3/2011الدستور، عّمان، 
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  منع الشيخ صبري من السفر يأتي ضمن مخطط إسرائيلي للتضييق على العلماء: سالمة .21
 يوسف جمعة سالمة، النائب األول لرئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القدس . استنكر د:محتلةالقدس ال

المحتلة قرار سلطات االحتالل منع رئيس الهيئة اإلسالمية العليا، وخطيب المسجد األقصى الشيخ عكرمة 
قدس " وصل صبري من السفر إلى الخارج لمدة ستة شهور، للمرة الثانية، مشيراً في تصريح مكتوب

 إلى تأتي ضمن مخطط سلطات االحتالل اإلسرائيلي الهادف"نسخة عنه، إلى أن هذه الخطوة " برس
التضييق على الخطباء والعاملين في المسجد األقصى المبارك، حيث إنهم يحملون هموم األقصى والقدس 

  ".ويقومون بفضح الجرائم اإلسرائيلية في كافة المحافل العربية واإلسالمية والدولية
  19/3/2011قدس برس، 

  
  االنقسامتفريق تظاهرات عدة إلنهاء : غزة .22

 عدة تظاهرات انطلقت أمس في مناطق مختلفة في في قطاع غزةوات األمن فرقت ق:  حامد جاد-غزة 
 االنقسام حيث فرقت العناصر الشرطية العشرات من الشبان الذين كانوا بإنهاءقطاع غزة مطالبة 

كما فرقت مسيرة ،  هنية للمطالبة بإنهاء االنقسامإسماعيليعتزمون التظاهر قبالة منزل رئيس الوزراء 
   . في ميدان الجندي المجهول احتشدتأخرى

  أن تكون مجموعات فلسطينية شبابية تلقت رداً،من جهته نفى المتحدث باسم الحكومة طاهر النونو
 أو اعتصام مفتوح في ساحة الجندي ، من الشرطة للخروج في مسيرات تطالب بإنهاء االنقسامرسمياً

 تهدف لتخريب كافة الترتيبات األمنية واعتبر النونو أن هذه المظاهرات .المجهول وسط مدينة غزة
  .الالزمة التي تقوم بها حكومته، لزيارة الرئيس محمود عباس

 20/3/2011، الغد، عّمان
  

   على التوالي13فلسطيني محكوم لدى االحتالل بأكثر من ألف عام يواصل إضرابه لليوم  .23
حامي لجنة األسير الفلسطيني من  قالت مصادر حقوقية فلسطينية، إن سلطات االحتالل منعت م:رام اهللا

زيارة القيادي األسير الفلسطيني عباس السيد، الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الثالث عشر على 
، أن سلطات االحتالل مددت "واعد لألسرى والمحررين"وأوضحت جمعية  .التوالي  في عزله االنفرادي
، بسبب تحديه للمحاكم العسكرية الظالمة ومطالبته  أشهر جديدة كعقاب له6عزل السيد انفراديا لمدة 

  .بنقض حكمه وإنكاره للتهم المنسوبة إليه، ألن االعترافات انتزعت منه تحت التعذيب
وذكرت أن األسير السيد قرر مواصلة اإلضراب حتى االستجابة لمطالبه العادلة، محملة االحتالل 

  . عاما150ً و مؤبدا35ًحكما بالسجن المسؤولية الكاملة عن حياة األسير، الذي يقضي 
  19/3/2011قدس برس، 

  
  اإلسرائيلية ضدهم" القمع" عن الطعام تنديدا بسياسة  مفتوحاًيخوضون إضراباً" عسقالن"أسرى  .24

اإلسرائيلي قد " عسقالن" ذكرت وزارة األسرى والمحررين الفلسطينيين، أن المعتقلين في سجن :رام اهللا
 على تواصل سياسة القمع التي  في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً،19/3شرعوا يوم السبت 

  .تنتهجها إدارة سجون االحتالل وقواتها بحق األسرى الفلسطينيين بشكل متواصل ومتعمد
  19/3/2011قدس برس، 

  
  "يوم األسير الفلسطيني" حقوقية تدعو ألوسع مشاركة شعبية في إحياء منظمة .25

يوم األسير " فلسطينية إلى مشاركة شعبية ورسمية واسعة في إحياء  دعت منظمة حقوقية:رام اهللا
 مشددة على ضرورة تضافر كافة الجهود، ،بريلأ /، الذي يصادف يوم السابع عشر من نيسان"الفلسطيني
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ليكون يوم األسير مميزاً من حيث المشاركة والحضور وبصوت تضامني واحد يليق بوحدة الحركة "
في تصريح " أنصار األسرى"واعتبرت منظمة  ".دها وتضحياتها على مر السنينالوطنية األسيرة وصمو

واجب وطني "نسخة منها أن المشاركة بفعاليات إحياء يوم األسير الفلسطيني " قدس برس"مكتوب وصل 
  ".مطلوب من كل فلسطيني تجاه قضية األسرى والمعتقلين، وأن يعمل الجميع إلنجاح هذه المناسبة

  19/3/2011قدس برس، 
  

   الغربيةبالضفة" بيرزيت"تعلن مقاطعتها النتخابات مجلس طلبة " الكتلة اإلسالمية" .26
بالضفة الغربية المحتلة، عن مقاطعتها الرسمية " بيرزيت"في جامعة " الكتلة اإلسالمية" أعلنت :رام اهللا

لة التي تعتبر الذراع وأكّدت الكت .النتخابات مجلس اتحاد الطلبة المقرر عقدها يوم األربعاء المقبل
، أنها لن تدعم أي 19/3نسخة عنه، يوم السبت " قدس برس"الطالبي لحركة حماس، في بيان تلقّت 

انتخابات أمنية "شخص أو كتلة طالبية ترشّح نفسها لالنتخابات، واصفة العملية االنتخابية لهذا العام بأنها 
رقبه حاليا من العملية االنتخابية لهذا العامل هو واعتبرت أن ما يتم ت .، حسب تقديرها"بمقاييس حزبية

  ".قادة أمنيين جدد تفرزهم انتخابات أمنية مزورة ومريبة"تشكيل مجلس اتحاد يتألف من 
  19/3/2011قدس برس، 

  
  عريضة تطالب بانتخاب لجان خدمات المخيمات الفلسطينية وليس تعيينها: األردن .27

ات الالجئين الفلسطينيين باألردن مطالبات بانتخاب لجان تنشط في مخيم:  نادية سعد الدين–عمان 
بمخالفتها لألنظمة والتعليمات "الخدمات وليس تعيينها من دائرة الشؤون الفلسطينية، مقابل من يعتقد 

وتبدأ األسبوع الحالي حملة جمع تواقيع على عريضة تطالب بتمكين سكان  ".المرعية، ما لم يتم تعديلها
 مخيماً 13 عضواً في 11–9خاب لجان الخدمات، التي يتراوح عدد أعضائها من المخيمات من انت

، وذلك تمهيداً لتقديمها إلى الدائرة، باعتبارها الجهة المعنية بعملية األردنمتوزعاً في أنحاء متفرقة من 
لجان الخدمات مسؤولية تدني مستوى الخدمات المقدمة داخل مخيمات "وتحمل العريضة  .التعيين

سياسة التعيين التي تتبعها دائرة الشؤون الفلسطينية في "واعتبرت أن  ".لالجئين، وانتشار الفوضىا
تشكيل لجان الخدمات، أفرزت لجاناً معزولة عن قضايا المخيمات وال تلقي باال لمطالب السكان الذين لم 

 اللجان، وستجعلهم االنتخابات ستعزز من مسؤولية أعضاء"وأضافت إن  ".يكونوا جزءاً في تشكيلها
  ".يتلمسون في عملهم مصالح السكان ومطالبهم، على اعتبارهم مصدر شرعية وجودهم

  20/3/2011الغد، عّمان، 
  

  "إسرائيل"ضد النظام   األمم المتحدةإلى وى تتقدم بشك اللبنانيةالخارجية .28
 في نيويورك بشكوى لدى تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين عبر بعثة لبنان الدائمة لدى األمم المتحدة

 ".اليونيفيل"مجلس األمن الدولي ضد إسرائيل على خلفية زرعها لمنظومة تجسس في منطقة عمليات 
قيام إسرائيل بزرع هذه المنظومة في عمق األراضي اللبنانية "واعتبرت الوزارة في نص الشكوى أن 

الدولية ولقرار مجلس األمن الدولي الرقم يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية وللقوانين واألعراف 
كما يمثل عمالً عدوانياً ضد األراضي اللبنانية، ويؤكد مجدداً .  وهو يهدد السلم واألمن الدوليين1701

  ".استهتار إسرائيل بقرارات األمم المتحدة وباليونيفيل ويمثل تحدياً سافراً للوالية المنوطة بها
  20/3/2011، المستقبل، بيروت
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  لمصالحة بجديةلأخذ مبادرة عباس ب الفلسطينية كافة األطرافطالب عمرو موسى ي .29
الحياة بعد انتهاء اجتماع جريدة  العام للجامعة العربية عمرو موسى لاألمينقال .): ب.ف.أ( –باريس 
 عباس  السلطة الوطنية الفلسطينية محمود الدولية في شأن ليبيا في باريس، انه يؤيد مبادرة رئيساألسرة

سأكون سعيداً جداً حين «: وأوضح.  النزاع واالستيطان القائمإلنهاءلزيارة غزة والبدء في محادثات تمهد 
 مازن يزور غزة، وارى المسؤولين في غزة وحماس يستقبلونه بكل ترحاب، وأطالب كل أبو أرى

  .»ننا في سباق مع الزمن الفلسطينية كافة بأن تأخذ مبادرة المصالحة بجدية ومن دون مواربة ألاألطراف
  20/3/2011، الحياة، لندن

  
  2008العدوان على قطاع غزة في نهاية  بشأن "إسرائيل"تقرير أممي يشكك بتحقيقات  .30

 لم تتقدم في "إسرائيل"كشف تقرير أعده فريق عن مجلس األمم المتحدة لشؤون حقوق اإلنسان أن : القدس
" الرصاص المصبوب" كاب جرائم حرب خالل عملية التحقيقات التي طلب منها إجراؤها حول ارت
  .العسكرية اإلسرائيلية في قطاع غزة قبل عامين

وأعرب أعضاء الفريق في تقريرهم عن قلقهم البالغ من امتناع إسرائيل عن التحقيق في االعتداءات 
  .والغارات الجوية واستخدام الغازات السامة والفسفورية ضد المدنيين في قطاع غزة

ف التقرير أن السلطات اإلسرائيلية منعت أعضاء الفريق من التوجه إلى الضفة الغربية والقطاع وأضا
  .عبر إسرائيل وسيقدم التقرير إلى مجلس حقوق اإلنسان األممي ومقره في جنيف يوم االثنين
  20/3/2011، الشرق، الدوحة

  
  يقتلون ونحن نبنيهم :  واإلسرائيليون يحذّرونه"ايتمار"نتنياهو يقطف ثمار عملية  .31

ال يختلف اثنان على أن إسرائيل دولة محتلة قتلت مئات األطفال والنساء :  شحادةآمال -القدس 
الفلسطينيين بدم بارد في حروبها وعملياتها العسكرية تجاه الفلسطينيين في الضفة والقطاع، وتقتل 

وال يختلف اثنان أيضاً أنه طالما . مالفلسطيني حتى وهو جنين في رحم أمه بممارساتها االحتاللية كل يو
االحتالل اإلسرائيلي موجود، فالمقاومة الفلسطينية من أجل ضمان العيش بحرية هي عملية مشروعة بل 

  .حق لكل فلسطيني
التي قتلت فيها عائلة من خمسة أشخاص، » ايتمار«لكن، وبغض النظر عن هوية منفذي عملية مستوطنة 

  .لية مرفوضة جملة وتفصيالً وتوقيت تنفيذها يطرح تساؤالت عدةبينهم ثالثة أطفال، فهي عم
ولعل المشكلة هي أن هذه العملية، على رغم عدم معرفة هوية منفذها حتى اآلن، نفذت باسم الشعب 

، التي تبنت العملية هي تنظيم » خاليا عماد مغنية–كتائب شهداء األقصى «فما يسمى بـ. الفلسطيني
ولذلك، فإن . ويوحي بقربه من حزب اهللا اللبناني، بحسب اسمه وتصريحاته» فتح«فلسطيني منشق عن 

رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وقف على رأس حملة دولية واسعة إللصاق هذه العملية 
ووزع وزير خارجيته . بالفلسطينيين كلهم مدعياً أنها نتيجة طبيعية للتحريض على اليهود وعلى إسرائيل

 األطفال القتلى طعناً بالسكين بآالف النسخ على وسائل اإلعالم والحكومات ومنظمات المجتمع صور
  .»قتلة أطفال متوحشين«المدني في كل بلدان العالم، ليظهر العرب عموماً بصفتهم 

وما من شك في أنه سيستخدم هذه المسألة حجة لتبرير سياسته العدوانية المتنكرة لمفاوضات السالم 
ول استخدامها لفك عزلة إسرائيل وإنقاذها من األزمة التي تواجهها أمام المجتمع الدولي ومواصلة وسيحا

المشروع االستيطاني التهويدي العنصري في الضفة والقدس وتحسين صورة حكومته بين المستوطنين 
  . العملية وحدة سكنية كرد أولي على هذه500وقوى التطرف اليميني، بعدما صادقت حكومته على بناء 
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وعلى رغم هذا القرار فإن المعارضة الدولية كانت خجولة واقتصرت على موقف من اإلدارة األميركية 
تحتج فيه على قرار البناء فيما تراجع المطلب إلسرائيل باتخاذ إجراءات عملية وفورية لتحريك عملية 

  .السالم
قبل تنفيذها كانت القيادة اإلسرائيلية في حالة . هوواليوم، بعد تنفيذ العملية بات الوضع مريحاً أكثر لنتانيا

قلق وخوف من عزلة وحصار المجتمع الدولي، خصوصاً بعدما تم التصويت في مجلس األمن على 
صحيح أن الفيتو األميركي أنقذ . مشروع القرار الفلسطيني الذي دعا الى شجب البناء االستيطاني

إلسرائيلية عكس موقفاً دولياً غير مسبوق ضد إسرائيل  دولة ضد السياسة ا14إسرائيل لكن تصويت 
ومن أبرز نتائج . وهو أمر دفعها الى نقاش حول كيفية تغيير صورتها في العالم وفك طوق العزلة عنها

النقاشات اإلسرائيلية في اآلونة األخيرة بلورة خطة سالم، كان متوقعاً أن يعرضها نتانياهو بعد أن بدأ 
ية للخطة تنال تأييد أعضاء الرباعية وتؤدي الى نقل أوزان الضغط الى الساحة محادثات لوضع هيكل

  .»2-بار ايالن «خطة تكون بمثابة خطاب . الفلسطينية
وعلى رغم المخاوف، يدرك نتانياهو جيداً بأنه في الظروف الدولية الحالية ال يمكن لرئيس الحكومة أن 

ستوطنات وطرح أفكار عدة يكسب من خاللها المجتمع يخرج بتصريحات تثير الخالف حول التمسك بالم
واختار غور األردن ليطلق من هناك . الدولي وأولئك الذين ساهموا في تراجع شعبيته والمستوطنين

يريد السالم لكن مع أولوية أمن الدولة العبرية وسكانها، واعتبار البناء االستيطاني حاجة «موقفاً واضحاً 
وبحسب شلومو تسزنا فإن نتانياهو سيقوم بعرض خطة سياسية . » عنهاضرورية ال يمكن التنازل

تخرجه من العزلة الدولية وتساهم في تغيير الخطاب وتثبيت خطاب جديد أساسه الحفاظ على أمن 
هذه هي نقاط اإلجماع الوطني في . إسرائيل وشرعية االستيطان في القدس وفي الكتل االستيطانية

من ناحية دولية، أمن إسرائيل هو عنصر على مدى السنين «: سزنا ويضيفإسرائيل، بحسب ما يقول ت
وبحسب نتانياهو فإن موازنة الدفاع يجب أن تزداد من دون صلة . واليوم أيضاً يحظى بدعم دولي مطلق

  .»مع تسوية بالتأكيد ومن دون تسوية نفقات األمن سترتفع في شكل كبير«. بالتقدم السياسية
 السالم المستقبلية لبالده وضع نتانياهو الجانب األمني في المركز وقال بكل صراحة وفي مناقشته لرؤية

 يجب إعطاء جواب على التهديدات التكنولوجية، والصواريخ، 21انه في العقد الثاني من القرن الـ 
 وفي إطار اتفاق سالم ستكون إسرائيل ملزمة بوضع ترتيبات أمنية تقدم. وانتشار القوات في المجال

  .تعويضاً هاماً، بالوسائل والموازنات الخاصة من عموم األسرة الدولية
، أما اآلن فبات 35-في الماضي جرى حديث بأن إسرائيل ستحصل على طائرات قتالية من طراز أف

التي تطالب بها إسرائيل إذ أوضح نتانياهو » السترة الواقية«واضحاً أن هذه مجرد واحدة من عناصر 
، فيما قال وزير »دولة صغيرة مع احتياجات أمنية هائلة« الموضوع أن إسرائيل في خطاباته حول

 بليون 20الدفاع، ايهود باراك، إن إسرائيل تحتاج الى مساعدات أميركية إضافية لشراء األسلحة بقيمة 
  .دوالر

 على عقب وفي أقل من أسبوع بعد حديث نتانياهو وقعت عملية ايتمار وانقلب النقاش اإلسرائيلي راساً
وخرج المسؤولون من سياسيين وعسكريين بالترويج أن مثل هذه العملية تؤكد أن ال شريك فلسطينياً وأن 

وتحولت النشاطات اإلسرائيلية الى حملة . الواقع يؤكد بأن الصراع اليوم بات على مجرد حق إسرائيل
واصلة بل تتصاعد ضدها فيما ترويج دولية تظهر فيها إسرائيل أنها الضحية والتهديدات األمنية مت

السلطة الفلسطينية ال تضع حداً لمظاهر كراهية إسرائيل، بخاصة التي تنعكس في كتب التعليم الفلسطينية 
  .ومجمل مناهج التعليم

وواجه نتايناهو مبادرات السلطة الفلسطينية في الساحة الدولية بمهاجمة قيادة السلطة، على رغم أن 
اجهة على الساحة الدولية وربطها بعملية ايتمار إنما نشاط مفتعل لكن نتانياهو وجد الكثيرين اعتبروا المو

  .من يدعمه من يمين ومستوطنين
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أوري هايتنز من قيادة مستوطنات الجوالن السوري المحتل استغل العملية ليجند المستوطنين لتكثيف 
في ايتمار تؤكد أن الفلسطينيين غير العملية «: الضغوط على نتانياهو لعدم التوجه نحو خطة سالم وقال

. »مستعدين لقبول حقنا في الوجود وسيواصلون جهودهم لجعلنا نيأس ولكسر إرادتنا ورغبتنا في الحياة
إن من يقتل بدم بارد أوالداً في نومهم ال يفعل ذلك بسبب صراع «: وتوجه هاينتز الى المسؤولين بالقول

 خط الحدود يجب أن يكون في هذا المكان ال في غيره، أو ألنه إنه ال يقتل ألنه يعتقد أن. على أراض
  .يعتقد أن جدار الفصل يجب أال يسلب أرضاً خاصة في بلعين

وخالفاً لمواقف داعمة لخطة سالم إسرائيلية يرى هايتنز أن الخطر هو على الهدوء النسبي الذي تشهده 
خرج الجيش اإلسرائيلي في «: ويقول. رائيليالمنطقة كون العامل المركزي والوحيد فيه هو الجيش اإلس

وفي حرب لبنان الثانية » السور الواقي«في عملية . الفتاك» اإلرهاب«العقد األخير ثالث مرات لمحاربة 
» الشباك«إن هذه العمليات وأعمال الجيش اإلسرائيلي اليومية و . »الرصاص المصبوب«وفي عملية 

لضفة، ومن ضمن ذلك وسائل دفاعية كالحواجز وجدار األمن، هي في مدن ا) االستخبارات اإلسرائيلية(
  .»التي أدت الى تراجع حاد لقدرة الفلسطيني على تنفيذ مؤامرته

وفي قيادة المستوطنات جعلوا من عملية القتل في ايتمار رافعة في حربهم ضد نتانياهو وهو ما دفعه الى 
لية لكن هذا أيضاً لم يرض المستوطنين وبرأيهم ال اإلعالن عن بناء خمسمئة وحدة سكنية كرد على العم

وهو » الرد الصهيوني المناسب«وتوقعوا بأن يولد القتل ما يسمى . يتم البناء بما يكفي في المستوطنات
زخم بناء كبير في الضفة كلها، وراحوا يمارسون اعتداءات انتقامية على البلدات الفلسطينية من دون 

  .ا بؤرة استيطانية جديدة في المستعمرة نفسهاوبنو, تدخل الجيش لمنعهم
الناقد اسحق ليئور يقول إن تعليل إسرائيل لبناء خمسمئة وحدة بالعملية في اتيمار أمر مرفوض ألنها لم 
تتوقف يوماً عن البناء بل إنها ترى مشروع االستيطان فكرة أبدية ال يمكن التخلي عنها مهما بلغت 

  . جاء كجانب من جوانب استغالل عملية ايتماركلفتها، واإلعالن عن البناء
إلحراز إنجازات «ولم يترك نتانياهو جانباً إال واستغله فسارع الى الحرب على السلطة كفرصة 

قبل العملية وبعد العملية، يقول ليئور إن «. بقوله ليست سياسة االستيطان عقبة أمام السالم» إعالمية
وليس له، مثل غوغائية نتانياهو ورؤساء المستوطنين في . للفرصةالبناء مستمر وأصبح استغالالً آخر 

  .»الحقيقة أي صلة بالدم أو العقوبة
ستورط إسرائيل في وضع » ايتمار«ويرى ليئور أن الحملة التي يخوضها نتانياهو وحكومته بعد عملية 

ئور إذ يرى الون وهناك في إسرائيل من وصل الى أبعد من موقف لي. أكثر خطورة مما هي عليه اليوم
، يشير الى أن البناء هو »هم يقتلون ونحن نبني«بشعار » ايتمار«عيدان أن رد نتانياهو على عملية 

وبرأيه، فإن ما طرحه نتايناهو يشكل معادلة خطيرة تبين أن . جريمة خطيرة ال تقل عن جريمة القتل
حد رأيه، ترى البناء في المناطق حكومة نتانياهو، األكثر يمينية بين جميع حكومات إسرائيل، على 

وبحسب المعادلة يساوي رفع سكين بناء جدار، وتساوي نفس . موازياً للمس بقلب السكان الفلسطينيين
  .اإلنسان مئة وحدة سكنية

وكان األكثر حدة في رؤيته، ايتان هابر وهو الذي شغل منصب مدير عام ديوان رئيس الوزراء في عهد 
الرد الغريزي لكل مواطن إسرائيلي تقريباً أمس، مع صدور النبأ «: ب يقولحكومة اسحق رابين، فكت

حسناً، هل تريد أن توقع اتفاقاً وتصنع سالماً مع : عن القتل الشنيع لعائلة بوغل كان على النحو اآلتي
: هؤالء الفلسطينيين؟ ولكن جواب الموقع أعاله على السؤال الذي يكاد يكون كل إسرائيل سأله أمس هو

 نكراء، فإن علينا أن نتوصل – وللدقة لقسم منهم –مع هؤالء الفلسطينيين، حتى عندما تكون أفعالهم ! نعم
ولكن يجب عمل ما . ويمكن عمل ذلك، بالمناسبة، مع ابتالع أقراص ضد التقيؤ. الى مصالحة وسالم

أي بديل : لقتل الفظيع هوإذ إن السؤال الذي يتعين على كل واحد منا أن يسأله لنفسه بعد ا. ينبغي عمله
  .»يوجد لمن يرفض السعي نحو السالم؟ مئة سنة أخرى من اإلرهاب والدم
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ويضيف هابر إن القتل في ايتمار جاء بعد سنة من وقف النار، ويذكر بأن نتانياهو تباهى مؤخراً بأن هذه 
 واالعتزاز بالجيش فمع كل االحترام. هذا هراء«و . كانت السنة األكثر هدوءاً منذ عقد من الزمان

اإلسرائيلي، االستخبارات والشرطة الذين قاموا بالفعل بعمل رائع، فإن وقف اإلرهاب كان ثمرة قرار 
بدالً من إثارة العالم بأكمله عليهم لفظائع المخربين االنتحاريين، . ببساطة تعلموا من التجربة. فلسطيني

ولكن، في أيلول القريب . عماً دولياً مثيراً لالنطباعتوجهوا الى النشاط السياسي المكثف، وهكذا نالوا د
ونحن؟ نحن . ، منزوعة السالح67 دولة، على األقل، بدولة فلسطينية على أساس حدود 140ستعترف 

 ستصبح في نظرنا عزيزة أمم 140سنشجب، ونصرخ، وكل دولة ستوافق على أن تخرج من قائمة الـ 
اكرونيزيا سيتغيب عن التصويت؟ ممثل جزر بالو سيمتنع عن ممثل م.  انتصار–كل صوت أقل . العالم

  .»وباألساس هناك. هنا وهناك. وها هو ال يزال يوجد لدينا أصدقاء. التصويت؟ ما أحاله
  20/3/2011الحياة، لندن، 
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  عريب الرنتاوي
المؤكد أن دائرة المعترضين علـى حكمهـا فـي اتـساع            ... غزة حماس تواجه وضعاً حرجاً في قطاع     

هي تدرك ذلك، وتدرك أيضاً أن أية انتخابات مقبلة، لن تأتي لها بما سبق أن حصلت عليه في                  ...مستمر
مظاهرات يوم الخامس عشر من آذار، أزعجت حماس كثيراً وأخرجت أجهزتها األمنية            .7002..انتخابات

  .عن طورها في ساحة الكتيبة
لـذلك شـددوا    ...فتح تدرك ذلك، قادة أجهزة السلطة األمنية يعلمون علم اليقين بأن حماس فـي مـأزق               

ما حـدث فـي يـوم الغـضب         ...هجومهم وتركيزهم على الحركة وحكومتها المقالة وأجهزتها األمنية       
 الفلسطيني قبل خمسة أيام، دلل على أن هناك في فتح من يسعى في استغالل مـأزق حمـاس وتـسريع                   

ثمة معلومات مؤكدة بأن تعليمات صدرت ألعضاء فتح ومنتسبي أجهزتها األمنية المنحلـة فـي        ...تفاقمه
هذا أمر ال شك فيه، لقد حدث ذلك وما يـزال           ...الشعب يريد إنهاء االنقسام   "القطاع، للتحرك تحت جنح     

  .يحدث
ـ     ماعيل هنيـة، زادت طـين   استجابة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمبادرة رئيس الحكومة المقالة إس

وأغلب الظن أنهـا لـم      ...فهي صاحبة المبادرة، وليس من المتوقع أن تتراجع عنها بسهولة         ...حماس بلّة 
لم يعد بمقدورها   ...لم يعد بمقدور حماس التقدم بمبادرتها إلى األمام       ...تكن تتوقع أن يستجيب لها الرئيس     

  .التراجع إلى الوراء
ـ أمام وضع كهذا، جاء قرار ا      خمسون صاروخاً وقذيفـة    ...جبهة المواجهة مع إسرائيل   " تسخين"لحركة ب

كتائـب  ...أطلقتها كتائب القسام دفعة واحدة، في تصعيد للموقف الميداني غير مسبوق منذ أكثر من عام              
هـذه المـرة    ..الشهيد أبو علي مصطفى اغتنمت اللحظة، وأطلقت بدورها وابالً من القذائف والصواريخ           

هذه المرة، الـصواريخ تنتمـي إلـى        ...كما كانت توصف من قبل قادة حماس      " خيانة"ست  الصواريخ لي 
  .المقاومة وتخدم أغراضها ؟،

علـى االعتـداءات اإلسـرائيلية      " رد الفعل المـشروع   "في سياق   " تسخين جبهة القطاع  "حماس وضعت   
ستدع تصعيداً للموقـف    لكن هذه االعتداءات وأقسى منها، حدثت من قبل، ولم ت         ...المتكررة على القطاع  

مجازفة "وهل هي   "...المجازفة"ما الذي طرأ واستجد، حتى استوجب اإلقدام على هذه          ....على هذا النحو  
  .؟" غير محسوبة"أو " محسوبة

، ولـيس   "النزاع الفلسطيني الداخلي  "نحن ندرج تصعيد حماس العسكري للمواجهة مع إسرائيل في سياق           
والتجربة الفلسطينية المعاصرة، حافلة بتكتيكـات      "...طيني اإلسرائيلي مندرجات الصراع الفلس  "من ضمن   
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واستدراج إسرائيل إلى ساحة الصراع لتفادي المواجهة الداخلية        " الهروب إلى األمام  "و" تصدير المواجهة "
  .أو الضغوط العربية

 تـذهب إلـى     إما أن ...في ظني أن حماس قرأت المشهد المقلق في القطاع، فوجدت نفسها أمام خيارين            
الشعب الـذي يريـد إنهـاء    "السيناريو الليبي ـ اليمني ـ البحريني لمواجهة الموقف واستئصال شأفة   

وقطع الطريق على مبادرة عباس، أو باألحرى استجابة عباس غيـر           "  آذار 15حركة  "واحتواء  " االنقسام
 وتفتح جبهـة المواجهـة مـع        المتوقعة لمبادرتها، وإما أن تهرب من كل هذه االستحقاقات، إلى األمام،          

  .االحتالل والحصار
غالباً، كانت مثل هذه التكتيكات تعطي أكلها، وتأتي بمردود طيب، خصوصاً حين كانت القيادة التاريخية               

تصعيد المواجهـة   "للحركة الوطنية الفلسطينية، تهرب من الضغوط العربية واالنقسامات الفلسطينية إلى           
غيـر مـضمونة وغيـر      " المغـامرة "لوضع يبدو مختلفاً بعض نتـائج هـذه         هذه المرة ا  "...مع إسرائيل 
ال أحسب أن مواجهة مع إسرائيل ستوقف مطالبات الشارع بإنهاء االنقسام، أو ستـضع حـداً              ...محسوبة

حتى وإن توقف الحراك الشباب والتحرك الفتحـاوي، فـسيتم          ...لتكتيك فتح الهجومي على حماس وغزة     
بعدها سيعاود المحتجون طرح مطالباتهم، وسـتعاود فـتح تجديـد           ... محدودة ذلك بصورة مؤقتة ولفترة   

  .هجومها السلمي المتلطي بمطلب إنهاء االنقسام
فالشعب الفلـسطيني لـم يـضمد       ...وال أستبعد أن تكون لقرار حماس ارتدادات سلبية على الحركة ذاتها          

نخراط في حرب جديدة، مفروضة     وهو ليس بحاجة، وال هو مستعد لال      ...جراح الرصاص المصهور بعد   
هذه المرة، قد تنفذ طاقة الـصبر       ...عليه، وهذه المرة ألسباب متصلة بصراع فتح وحماس على السلطة         

  .عن الفلسطينيين، وقد يغادرون مربع ضبط النفس، على نحو غير منظم وغير هادئ وغير سلمي
فتح التي خرجت مـن     ...الفلسطينيغريب وعجيب أمر التطورات المتالحقة وغير المتوقعة في المشهد          

مهيضة الجناح، تشن هجوما مركزاً على حماس التي تعتقد، بل وتبالغ فـي             " تسونامي الثورات العربية  "
المهزوم في وضع هجومي، والمنتصر في وضـع        ...اعتقادها، بأنها خرجت منتصرة من هذا التسونامي      

  .أليست هذه مفارقة حقاً...دفاعي
فتح لديها  ...متأتية عن تفاوت الخبرات السياسية والمرونة التي يتحلى بها الجانبان         ...تةإنها حقاّ مفارقة الف   

حماس لم تتحرك بالسرعة الكافية بعـد       ...تراث حافل في تحويل هزائمها العسكرية إلى مكاسب سياسية        
ت لـذلك   وإن أمكن الرتدادات هذا الزلزال أن تضرب في سوريا كما أشار          "...تسونامي الثورات العربية  "

وقائع األيام األخيرة، فإن األرض ستميد من تحت أقدام حماس، وحينها سيكتسب الهجوم الفتحاوي زخماً               
  .أعمق وأكبر، وسيصبح مأزق حماس في غزة، أكثر صعوبة وتفاقماً

هل ستذهب إلى مواجهة أوسع أم سـتكتفي        ...ال ندري كيف سترد إسرائيل على صواريخ حماس وقذئفها        
عباس للقطاع فـي ضـوء هـذا        " زيارة"كما أننا ال ندري كيف سيكون مصير        ...وضعيبرد محدود وم  

التصعيد وكيف ستؤثر على جهود المصالحة والحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية ومحـاوالت إنهـاء               
االنقسام، ال سيما وأن إسرائيل بادرت فوراً لتوظيف التصعيد الحمساوي، للهجوم على قـرار الـرئيس                

  .المشهد مفتوح على شتى االحتماالت والسيناريوهات...زيارة غزة
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  عبد الزهرة الركابي
من المؤكد أن الدولة الصهيونية بعد األحداث األخيرة في المنطقة، تعيش تحت ضغط هاجس الخوف، 

متوسط والبعيد، على اعتبار أن الوقت الحاضر، من االنعكاسات السلبية التي ستطالها على المديين ال
سيكون مرحلة مراجعة وإصالح والتفات إلى الشؤون الداخلية بالنسبة لسياسات المنطقة، وهو ما يعني 
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لن تتأثر بهذه االنعكاسات مرحلياً، بيد أن خشيتها المؤرقة، ستدخل حيز المواجهة الفعلية ” إسرائيل“أن 
 واإلصالح من قبل السياسات التي تسلمت المسؤولية في أعقاب هذه بعد انقضاء عملية المراجعة

  .األحداث
والدولة الصهيونية في نظرتها إلى هذه األحداث، تظل تنتظر الدعم والمشورة من حليفتها ومناصرتها 
أمريكا في هذا الشأن، بيد أن األخيرة بدت مرتبكة وغير واضحة في اتخاذ الموقف الحاسم حيال هذه 

 أو تلك، حتى إن السفير األمريكي السابق في أفغانستان والعراق زلماي خليل زادة قال في مقال له الثورة
إن رأي أوباما استقر على استخدام استراتيجية تقوم على التعامل مع كل دولة من دول الشرق األوسط 

سياسة إقليمية جامعة على حدة في ما يتعلق بما يجري فيها من ثورات وانتفاضات، بدالً من أن تكون له 
للتعامل مع أجندة الحرية والديمقراطية في تلك الدول، وهذا النهج غير كاف لمواجهة التحديات واستغالل 

  .الفرص التي يمكن أن تنتج عن االضطراب السياسي السائد حالياً في المنطقة
اإلطالل على النتائج التي لذا، ُيمكن للمراقبين والمحللين بناء الخطوط االستشرافية التي من خاللها 

، وهي نتائج ستكون سلبية في الغالب وعلى الصعد السياسية ”إسرائيل“ستتمخض عن هذه األحداث حيال 
واألمنية والعسكرية واالقتصادية، وربما أن نتائج الثورة المصرية هي التي ستقض مضجع الدولة 

خرى ستعزز هذه االنعكاسات السلبية، وهو الصهيونية وأمريكا على حد سواء، مع أن نتائج الثورات األ
التي تحاول في هذا الوقت بلورة الصورة التشاؤمية المستقبلية لما ” اإلسرائيلية“أمر بدا مقلقاً في األوساط 

  . سيواجهه الكيان
التي تعد ) كامب ديفيد(فقد أعربت األوساط اإلعالمية في الدولة الصهيونية عن خشيتها على معاهدة 

حسب وصف القناة العاشرة، التي أكدت وجود مخاوف حقيقية على المعاهدة من ” إسرائيل“يقياً ل كنزاً حق
جراء سقوط النظام المصري، وفي تعليقها هذا وجهت هذه القناة انتقادات شديدة لجهاز الموساد، لفشله 

  .في التنبؤ بالثورة في مصر
ازل في هذا السياق، إن الكيان بعد سقوط األسبق في مصر تسفي م” اإلسرائيلي“في حين قال السفير 

النظام المصري سيكون في أزمة استراتيجية، وإن الوضع بات كارثياً، كوننا لن نجد في مصر اآلن ما 
  .يمكنه أن يتولى السلطة بصورة براغماتية وهادئة مثل الرئيس السابق

ونية أمام نتائج الثورة المصرية، وعليه، فإن المشهد على مختلف الصعد والجوانب بالنسبة للدولة الصهي
سيتحدد في ضوء احتماالت عدة، أهمها أن أي نظام مصري جديد لن يكون مواكباً في سياسته لسياسة 

، وبما أن الجانب األمني والعسكري مرتبط بالجانب السياسي، فإن الدولة ”إسرائيل“النظام السابق حيال 
  .مستقبالًالصهيونية لن تكون مطمئنة للجبهة الجنوبية 

إذن، األحداث األخيرة في المنطقة، ال بد لها أن تؤدي إلى انعكاسات سلبية على الدولة الصهيونية، وبهذه 
التمتع بالفترة الذهبية التي كانت عليها خالل عالقاتها مع ” إسرائيل“التطورات القادمة، فلن يكون بوسع 

بالتركيز على الجبهة الجنوبية وإعادة قواعدها النظام المصري السابق، ولهذا ال نستغرب إذا ما قامت 
تطالب باتخاذ خطوات فورية ” إسرائيلية“العسكرية إلى الحدود مع مصر، في وقت بتنا نسمع فيه دعوات 

تتمثل بعودة السيطرة على محور فيالدلفيا عند الحدود المصرية وغزة، وتسريع إقامة السياج على طول 
  .الحدود مع مصر

  20/3/2011قة، الخليج، الشار
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   سالم عاليةأيوب

ابدى وزير الحرب اإلسرائيلي ايهود باراك قلقا ازاء المخاطر التي تهدد مستقبل إسرائيل في تحذيره 
ان إسرائيل ستواجه تسونامي سياسي باعتراف جارف بدولة «الذي اطلقه قبل ايام قليلة، وقال فيه 
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انه . » مما سيدمرها الى الزاوية التي بدأ منها تدهور جنوب افريقيا1967ية على حدود عام فلسطين
فهو اذ يعبر عن قلقه لنوعية المخاطر التي سيواجهها . توصيف دقيق، يشق الثوب عن مكامن عديدة

 بان الكيان اإلسرائيلي من نزع الشرعية، نتيجة االعتراف الجارف بدولة فلسطينية، فانه يقر ضمنا
الخطر الرئيسي هو بسبب داخلي في إسرائيل، يرتبط مباشرة بالسلك اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين واالخر 
ان التحذير حمل اول اعتراف لمسؤول إسرائيل بان إسرائيل هي دولة عنصرية وانها عنصرية ملتهبة، 

سطيني، وسرقة ارضه، تنتهج منطق القوة والتسلط، وتستخدم االدوات المختلفة، البادة الشعب الفل
وتشريده، وطمس حقه المشروع في اقامة دولة ذات سيادة، وان هذه الفلسفة العنصرية بدأت تهتز وتتآكل 

هي افتراء سياسي وضعي، » شعب اهللا المختار«النها ضد حركة التاريخ، وليس هذا فحسب فان مقولة 
، وقد اراد باراك من هذا التحذير الذي يتسم ال ديني بدأت بدمار الفلسطينيين لتنتهي بدمار اإلسرائيليين

بالصدامية مع الحقائق ومع العالم ان يبرىء نفسه من السياسات الهدامة التي يحذر منها، وهي السياسات 
التي ستنتهجها بالشراكة مع نتنياهو ضد الفلسطينيين وشعوب المنطقة فهو في ذلك قد تمثل روح الشيطان 

 إني اخاف اهللا، هذا التنصل من باراك يلقي الضوء على حقيقة الجدلية في :الذي يقرأ ممن سمعوا وقال
شخصية باراك بين الموقف والممارسة، تلك الشخصية غير النامية، التي تآكلت بفعل طغيان شخصية 
نتنياهو زعيم حكومة االئتالف االستيطاني، أليس باراك الذي شارك المتطرفين في حكومة االئتالف 

تعلة على عملية مستوطنة ايتمار ببناء مئات الشقق السكنية في المنطقة، وأنه هو الذي أمر بالردود المش
جيش العدوان اإلسرائيلي بارتكاب الجرائم والقتل ضد الفلسطينيين في منطقة المستوطنة، عقب العملية 

دت باالنفالت انها أمور تعكس الثقافة الهدامة التي تسيطر على المجتمع اإلسرائيلي، وامت. مباشرة
االجرامي ضد الفلسطينيين، ليس األمر في هذه الدالالت، فان التحذير يفسر لنا الديناميكية التي سينطلق 
باراك من خاللها الحداث تغيير في الداخل، داخل إسرائيل، ومن جهة اخرى اراد باراك، أن ينبه ويقول 

ن الميركا ان تعتمد عليه، في انجاز ما تريده، لالرادة االميركية انه رجل اميركا في إسرائيل، وانه يمك
ولعل مما يكمل الحلقة في هذا الحديث، ان باراك يشعر بما ال يدع مجاالً للشك ان الهامشية التي تدحرج 
فيها االن، لن يستطيع من خاللها تجديد مستقبله السياسي، ولن يستطيع ان يحصل على منصب وزاري 

ا جدد نفسه، واتبع اسلوباً اخر يختلف عن المنهجية الحالية والتي تتسم في أي انتخابات قادمة، إال إذ
  .بالتبعية
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