
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  

    
  
  

  
  

    
  

  
  
  
  

  ليست بديال عن المفاوضات بدولة فلسطيناالعترافات : عباس
  وفد من حماس يزور القاهرة قريباً: وزير الخارجية المصري

  ر عليه مع حماس ومبادرة عباس للتنفيذال يوجد ما نتحاو: األحمد
  التصريحات المتالحقة عن قيادات فتح تعكس حالة من التردد في تحقيق المصالحة: حماس

  الفصائل الفلسطينية في سوريا تنفي مشاركة أي فلسطيني في أحداث درعا
  سنوات على الرئيس السابق كتساف حكم بالسجن سبع: أبيبتل 

زيارة الرئيس عباس: الرشق
 لغزة ال تتوافق مع مبادرة هنية

   
 ٤ص ... 

 ٢٠٩٢ ٢٢/٣/٢٠١١الثالثاء 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ٢٠٩٢:         العدد       ٢٢/٣/٢٠١١ الثالثاء :التاريخ

    :السلطة
 ٤  ليست بديال عن المفاوضات بدولة فلسطيناالعترافات : عباس.٢
 ٥  %٤٠حكومة هنية تعلن رفع نسبة توظيف الشباب لـ.٣
 ٥  تؤكد جاهزيتها الستقبال عباس في غزة حكومة ال.٤
 ٦   لعضوة بلدية نابلس جريمة مركبةاستدعاء سلطة فتح": ر واإلصالحالتغيي".٥

    
    :المقاومة

 ٦  الحةالتصريحات المتالحقة عن قيادات فتح تعكس حالة من التردد في تحقيق المص: حماس.٦
 ٧  يلتقي رئيس االستخبارات المصري ويبحثان المصالحة وفد فتح .٧
 ٧  ال يوجد ما نتحاور عليه مع حماس ومبادرة عباس للتنفيذ: األحمد.٨
 ٨  ة عباس قطر وعدت ببذل مساع لدى حماس إلنجاح مبادر: الرجوب.٩
 ٨  فتح والجهاد تجتمعان في غزة إلنجاح زيارة عباس ودفع المصالحة.١٠
 ٨  ملف المصالحةمصدر في حماس ينفي وجود أي جديد في .١١
 ٨  جاحهاالتأييد الشعبي واإلقليمي لمبادرة الرئيس يعزز فرص ن: فتح.١٢
 ٩  معادلة جديدة للرد على اعتداءات االحتالل: القسام.١٣
 ٩  مخطط العدوان اإلسرائيلي على غزة جاهز: الجهاد.١٤
١٠  المقاومة ترد على العدوان وتقصف أهدافاً صهيونية: غزة.١٥
١٠  مواإلجراالعدو الصهيوني يدشن مرحلة جديدة من القتل : برهوم رداً على تصريحات ايالون.١٦
١١  الفصائل الفلسطينية في سوريا تنفي مشاركة أي فلسطيني في أحداث درعا.١٧
١١  مقاومة االحتالل  بتهمة " الجهاد"محاكمة أنصار لـ: الضفة.١٨
١٢  االحتالل يعتقل ناشطا من حماس أفرج عنه من سجون السلطة بعد إضراب عن الطعام.١٩
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٢  هو للتسوية اإلعالم اإلسرائيلي يتابع بقلق شديد الثورات العربية المتتالية ويشير الى خطة نتنيا.٢٠
١٤  احواجز الضفة هدفها سياسي وليس أمني: الضفةبجيش اإلسرائيلي القائد قوات .٢١
١٤  "هدم البؤر االستيطانية"مسؤول إسرائيلي يكشف خدعة .٢٢
١٤  على مشروعي قانونين ضد المواطنين العربالكنيست تصوت بالقراءة النهائية .٢٣
١٥  "٢لفيتان "انطالق عملية التنقيب في و...مصر تتلقى أعلى سعر للغاز: "إسرائيل".٢٤
١٥   تبدأ إخالء مبنى روسي في القدس تمهيدا لزيارة نتنياهو لموسكو"إسرائيل".٢٥
١٦  شعبة االستخبارات اإلسرائيلية تتابع استعداد منظمات لكسر الحصار عن غزة.٢٦
١٦  منظومة رادار إسرائيلية جديدة لرصد صواريخ حماس: معاريف.٢٧
١٦  ف  سنوات على الرئيس السابق كتساحكم بالسجن سبع: تل أبيب.٢٨
    

    :األرض، الشعب
١٧   جريحاً بينهم أطفال ونساء في سلسلة غارات إسرائيلية على غزة٢٩.١٧
١٧  الطيران اإلسرائيلي يقصف مسجداً في خان يونس.٣٠
١٧   على الفلسطينيين بالضفة الغربيةالمستوطنون يصعدون من اعتداءاتهم.٣١
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١٧  الجيش اإلسرائيلي يعيد فرض منع التجول على قرية عورتا في نابلس.٣٢
١٨   المسؤولية عن جرائم المستوطنين"إسرائيل"المركز اإلعالمي الحكومي يحمل .٣٣
١٨  عشرات الفلسطينيين القادمين من ليبيا يصلون غزة.٣٤
١٨   أسيرة فلسطينية في سجون االحتالل٣٦ثماني أمهات بين .٣٥
١٨   أشقاء من سخنين وخامس من كفركناربعةالسجن أل: بتهمة االعتداء على جنود.٣٦
١٨  أبو سيسي يروي تفاصيل اختطاف الموساد له من أوكرانياضرار المهندس المعتقل .٣٧
١٩   من الدولة العبرية إطالق سراح نجلها ضرارعائلة أبو سيسي تدعو أوكرانيا الطلب رسمياً.٣٨
٢٠  الفلسطيني  أضعاف من استهالك سبعةوطن اإلسرائيلي للمياه أكثر من  استهالك المست:اإلحصاء.٣٩
٢٠   عالمياًفلسطين األفقر مائياً: رئيس سلطة المياه.٤٠
٢٠   سنواتعشرمياه غزة تنضب خالل .٤١
٢١  مر فلسطينيي أوروبا التاسعألمانيا تستضيف مؤت.٤٢
٢١   لتشكيل حكومة من شخصيات وطنية مستقلةعباسيؤيدون دعوة % ٩١: أوراد استطالع.٤٣
   

   : األردن
٢٢  تمرين أردني ـ إسرائيلي حول احتمال وقوع زلزال في المنطقة.٤٤
٢٢   يطالب أميركا بحماية الشعب الفلسطينينائب أردني.٤٥
   

   :عربي، إسالمي
٢٢  وفد من حماس يزور القاهرة قريباً: وزير الخارجية المصري.٤٦
٢٣  "رفين فلسطينيينمتط"وسائل إعالم سورية خاصة توجه تهمة الشغب الى : الكويتيةالراي .٤٧
٢٣  "اسرائيل"ينبغي أن تحترم مصر اتفاقية الغاز مع : از شرق المتوسطشركة غ.٤٨
٢٤ تسعى مع بعض قادة متمردي دارفور إلقناعهم بالسعي لنيل حق تقرير المصير" إسرائيل".٤٩
   

   :دولي
٢٤   وحماس حول االنتهاكات خالل حرب غزة غير كافية"سرائيلإ"تحقيقات : غولدستون.٥٠
٢٥  عترف بالنضال الشعبي الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلةن:  المجريالرئيس.٥١
٢٥  ي في القدسر عرق تقوم بتطهي"سرائيلإ": ريتشارد فولك.٥٢
٢٥  جدار الفصل العنصرييتهددها فلسطينية  مليون يورو من أوروبا لدعم قرية أربعون.٥٣
    

   :مختارات
٢٦  بليون دوالر خسائر اليابان من الزلزال وتسونامي٥٤.٢٣٥
    

    :حوارات ومقاالت
٢٦  أحمد بحر. د ...رجــل بـأمـة.٥٥
٢٧  هاني المصري... كيف يمكن إنجاح زيارة أبو مازن إلى غزة؟.٥٦
٣٠  فايز رشيد... المتغيرات والصراع مع الكيان.٥٧
٣٠  معن البياري... يون مع العقيدهزيمة أوزو حين قاتل فلسطين.٥٨
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٣٢  زياد أبو غنيمة... ولم يصب" هنية"إجتهد .٥٩
٣٣  مأمون الحسيني...  وأولوياتها اإلستراتيجية على حساب األردن والفلسطينيين "إسرائيل".٦٠
٣٥  اليكس فيشمان...  المفاوضاتإلىالعودة : لجيش يوصيحواجز وحواجزا.٦١
    

 ٣٦  :كاريكاتير
***  

  
  زيارة الرئيس عباس لغزة ال تتوافق مع مبادرة هنية: الرشق .١

عزت الرشق، تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود " حماس"اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة : غزة
على المبادرة التي تقدم بها " إلتفاف"ل نيته زيارة قطاع غزة خالل األيام القليلة القادمة عباس األخيرة حو

  .مؤخراً رئيس وزارء حكومة غزة اسماعيل هنية حول إنهاء اإلنقسام المستمر منذ سنوات
ى اليوم اإلثنين، أن مبادرة هنية تهدف إل" وكالة قدس نت لألنباء" وأكد الرشق في تصريح خاص لمراسل

إنهاء اإلنقسام والتوافق على برنامج سياسي موحد يحمي الحقوق والثوابت الفلسطينية بما فيها حق 
مقاومة االحتالل، موضحا أن هدف زيارة أبو مازن لغزة ال تتوافق مع مبادرة هنية في حوار وطني 

  .شامل وواضح بل جاءت لتشكيل حكومة مستقلين والتحضير إلنتخابات قادمة
إذا كان هدف زيارة ابو مازن لغزة تشكيل حكومة " ":حماس"المكتب السياسي لحركة وقال عضو 

  ".المستقلين وليس محاورة حركة حماس والفصائل الفلسطينية فال يأتي
وكأنه " إحتفالية"الرئيس عباس يريد من خطوة الذهاب إلى غزة أن تكون خطوة "ويري الرشق أن 

  ".الفاتح"
صالحة الفلسطينية يحتاج إلى إرادة فلسطينية حقيقية إلنهاء اإلنقسام، وأوضح الرشق أن تحقيق الم

  .وتشكيل برنامج سياسي واضح يحمي المشروع والثوابت الفلسطينية
في الحوار الفلسطيني وموفد الرئيس عباس إلى القاهرة عزام األحمد في تصريح " فتح"وأعلن رئيس كتلة 

يادات المصرية تتضمن مبادرته للمصالحة الفلسطينية وسبل صحفي، أنه يحمل رسالة من الرئيس إلى الق
المبادرة تتضمن تشكيل الحكومة المستقلة الوطنية وإنهاء االنقسام، وهي ليست "وقال إن . تسهيل تنفيذها

  .لبدء حوار جديد ألنه لم يتبق شيء نتحاور حوله، وهناك الورقة المصرية والتفاهمات
  ٢١/٣/٢٠١١وكالة قدس نت، 

  
  ليست بديال عن المفاوضات بدولة فلسطيناالعترافات : عباس .٢

 أكد الرئيس محمود عباس إصراره على الوصول إلى سالم يؤدي إلى إقامة الدولتين :وفا–بودابست 
  .تعيشان بسالم وأمن جنبا إلى جنب' فلسطين وإسرائيل'

وم اإلثنين، تمسكه وجدد الرئيس خالل مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جمهورية المجر بال شيمث، الي
  .بمبادرة السالم العربية، والشرعية الدولية، وخطة خارطة الطريق

، أوضح سيادته ١٩٦٧وحول اعتراف بعض دول أميركا الالتينية بدولة فلسطين المستقلة على حدود عام 
أن هناك عشر دول من أمريكا الالتينية اعترفت بدولة فلسطين، إضافة إلى دول أخرى في أميركا 

غيرها ستعترف الحقا، مشيرا إلى أن هناك اعترافات سابقة كثيرة بدولة فلسطين وكانت المجر من أول و
  .الدول التي اعترفت بفلسطين منذ عقدين على األقل

وأكد أن االعترافات تدعم الموقف الفلسطيني، لكنها ليست بديال عن المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي 
المستقلة، مشيرا إلى أن عددا من دول أوروبا الغربية رفعت تمثيل فلسطين إلعالن الدولة الفلسطينية 

  .لديها من درجة إلى درجة أعلى ما يشير إلى أنها تريد دفع عملية السالم
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سياستنا ال تقضي  'عباسوحول موقف السلطة الوطنية الفلسطينية من العمليات الجوية في ليبيا، قال 
  .'أو غيرهبالتدخل في أي شأن عربي داخلي 

األحداث المؤسفة التي وقعت في ليبيا منذ شهر حتى اآلن آلمتنا جدا، ويؤلمنا أيضا أن يقتل أي 'وأضاف 
  .'مواطن، ونتمنى أن تنتهي األزمة في ليبيا لما يريده الشعب الليبي

وأعرب عباس عن سعادته لوجوده في جمهورية المجر الصديقة، مشيرا إلى أنه حضر لتبادل الرأي 
  .لمواقف حول مختلف القضايا التي تجري في المنطقةوا

وأشاد بالدعم الذي تقدمه المجر من أجل بناء مؤسسات السلطة الوطنية تمهيدا إلقامة الدولة الفلسطينية، 
خاصا بالذكر الدعم الذي سارعت المجر لتقديمه وكانت من أولى الدول من أجل ترميم كنيسة المهد في 

  .مدينة بيت لحم
  ٢١/٣/٢٠١١، )وفا(األنباء والمعلومات الفلسطينية وكالة 

  
  %٤٠حكومة هنية تعلن رفع نسبة توظيف الشباب لـ .٣

أعلنت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية رفع نسبة التوظيف لفئة الشباب الفلسطيني إلى : غزة
  .، مؤكدة أن توظيف الشباب والخريجين في عام الشباب من أولوياتها%٤٠

، حيث ناقشت الورشة قانون ٢٠١١ك خالل ورشة عمل نظمتها اللجنة الوطنية العليا لعام الشباب جاء ذل
، بمشاركة الكتل الطالبية والجامعات ومؤسسات )٣-٢١(الشباب في قاعة وزارة العمل بغزة اليوم االثنين

  .المجتمع المدني
ن الحكومة أقرت زيادة نسبة توظيف إ: وقال وزير الشباب والرياضة والثقافة الفلسطيني محمد المدهون

، مؤكداً حرص الحكومة على إقرار قانون أساسي واضح ومحدد للشباب الفلسطيني %٤٠الشباب لـ
  .لالرتقاء بهم ودعمهم، والفتا إلى أن هذا الورشة تأتي في سياق إشراك الشباب في صنع القوانين

د أن وزارته قررت توظيف العاطلين عن من جهته، أكد وزير العمل والشؤون االجتماعية أحمد الكر
، مشيرة إلى أن الحكومة )٣٥ -٢٥(العمل والخريجين من غير المتزوجين في المرحلة العمرية بين 

ألف موظف خالل األربع سنوات الماضية، وأنها تعمل بكل إمكانياتها ) ٢٥(عملت على تعيين أكتر من 
  .على توظيف الخريجين والعاطلين عن العمل

  ٢١/٣/٢٠١١ز الفلسطيني لإلعالم، المرك
  
  تؤكد جاهزيتها الستقبال عباس في غزة الحكومة  .٤

أعرب يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس وزراء الحكومة الفلسطينية المقالة عن :  حامد جاد-غزة 
مود استعداد وجاهزية حكومته للتحاور والتنسيق مع رام اهللا لترتيب زيارة ناجحة للرئيس الفلسطيني مح

  .عباس وليس لزيارة إعالمية بحسب تعبيره
وأكد رزقة أن حكومته المقالة تتعاطى بجدية مع فكرة زيارة عباس، ولن تقف حجر عثرة أمام جهود 

  .تحقيق المصالحة، مجدداً تمسك حكومته بضرورة إنهاء االنقسام ووقف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني
إن "المكتب اإلعالمي ألمانة مجلس وزراء الحكومة المقالة وقال رزقة في تصريح صحافي وزعه أمس 
ننظر إليها على أنها خطوة إيجابية "إسماعيل هنية ) المقال(استجابة الرئيس عباس لدعوة رئيس الوزراء 

، واعتبر رزقة أن ما قاله الرئيس عباس "ولكنها ناقصة؛ ألنها استجابة إعالمية أحاطت بها شروط مسبقة
، أمور ال يمكن "ة ال للحوار وإنما إلقامة حكومة وحدة وطنية، وتحديد موعد لالنتخاباتإنني أزور غز"

أن تتم بمجرد الزيارة، وإنما تتم بالحوار والتوافق المسبق بين حركتي حماس وفتح وسائر فصائل العمل 
  .الوطني الفلسطيني، وهذا لم يتم حتى اآلن على حد قول رزقة
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تحويل المشهد اإلعالمي إلى موقف سياسي محدد المعالم، وأن يتم الحوار لذا ال بد من "وأضاف رزقة 
بين األطراف المعنية، وأن يكون الحوار شامالً، وأن تكون الزيارة تتويجا للنجاحات التي يقدمها الحوار 

  ".إضافة للمتحاورين
راح كافة المعتقلين وشدد رزقة على ضرورة تهيئة األجواء، والبيئة المناسبة للنجاح من خالل إطالق س

السياسيين، وإعادة االعتبار للمجلس التشريعي الذي ينبغي أن يكون له دور أساسي في المصالحة 
  .الفلسطينية، وترتيب اإلجراءات المستقبلية القادمة

  ٢٢/٣/٢٠١١الغد، عمان، 
  
  لعضوة بلدية نابلس جريمة مركبة" فتح" سلطة استدعاء": التغيير واإلصالح" .٥

   في المجلس التشريعي الفلسطيني، إقدام أجهزة أمن السلطة" التغيير واإلصالح" استنكرت كتلة :رام اهللا
الفلسطينية في الضفة المحتلة، باستدعاء األسيرة المحررة خلود المصري عضو المجلس البلدي بنابلس، 

  .بعد أن اعتقلت لفترة طويلة في سجون االحتالل
إن استدعاء المصري، هو إصرار واضح "نسخة عنه " دس برسق"وقالت الكتلة في بيان مكتوب وصل 

من قبل سلطة فتح على االستمرار في تطبيق خارطة الطريق والتنسيق األمني مع العدو الصهيوني، 
وعدم توفر أدنى نوايا صادقة تجاه " ويدلل على مدى التبادل والتقاسم الوظيفي الذي تنتهجه سلطة فتح

ل توجيه الضربات المؤلمة لدعوات المصالحة باالستمرار في االعتقاالت المصالحة الفلسطينية من خال
  ."واالستدعاءات السياسية ونهج التنسيق األمني األخطر على الشعب والقضية الفلسطينية

تجاه المصالحة الفلسطينية " فتح"وأضافت الكتلة أن هذا يؤكد من جديد أن التصريحات اإلعالمية لحركة 
   . ومحاولة امتصاص الغضب الجماهيري الضاغط في اتجاه إنهاء االنقسامما هي إال مناورة

  ٢١/٣/٢٠١١قدس برس، 
  
  ةالتصريحات المتالحقة عن قيادات فتح تعكس حالة من التردد في تحقيق المصالح: حماس .٦

قال الناطق بلسان حركة حماس سامي ابوزهري إن حركته تؤكد دعمها لمبادرة : وليد عوض -غزة 
راء المقال إسماعيل هنية التي دعت عباس وفتح للعودة لطاولة الحوار لالتفاق على القضايا رئيس الوز
  .الخالفية

وقال سامي أبو زهري في تصريح صحافي االثنين إن حركة حماس تستهجن التصريحات الصادرة عن 
  .حركة فتح حول رفضها الحوار والتعامل مع لغة االشتراطات المسبقة

التصريحات المتالحقة عن قيادات حركة فتح تعكس حالة من التردد في تحقيق 'وقال أبو زهري إن 
ما ورد على لسان عضو اللجنة المركزية في حركة فتح عزام األحمد أمر غير 'وأضاف أن  .'المصالحة
  .'يوفر األجواء الالزمة لنجاح زيارة الرئيس محمود عباس إلى غزة'الئق وال

ار االعتقاالت واالستدعاءات التي كان آخر أمثلتها استدعاء عضو واشار أبو زهري الى أن استمر'
مجلس بلدي نابلس خلود المصري وتقديم ثمانية من أبناء حركة حماس للمحاكمة العسكرية في مدينة 
نابلس األحد يشكك في نوايا فتح ورغبتها في تحقيق المصالحة، مشددا على أن هذه األفعال ال توفر 

  .جاح الجهود المبذولة لتحقيق المصالحةاألجواء الالزمة لن
وجدد تأكيد حركته تمسكها بمبادرة هنية على قاعدة الجلوس الى طاولة الحوار وليس على قاعدة الشروط 
المسبقة، في اشارة الى مبادرة عباس التي تقضي بتشكيل حكومة من المهنيين الجراء انتخابات رئاسية 

  .وتشريعية
  ٢١/٣/٢٠١١القدس العربي، لندن، 
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  يلتقي رئيس االستخبارات المصري ويبحثان المصالحة وفد فتح  .٧
في القاهرة يضم مفوض العالقات » فتح«أطلع أمس وفد قيادي من حركة :  جيهان الحسيني-القاهرة 

الوطنية في اللجنة المركزية للحركة، رئيس كتلتها البرلمانية عزام األحمد وعضو اللجنة المركزية 
ار الوطني صخر بسيسو امس رئيس االستخبارات المصرية الوزير مراد موافي على المشارك في الحو

تفاصيل مبادرة الرئيس عباس للمصالحة الوطنية والتي اطلقها في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة 
  .التحرير اخيراً

قها على وشرح األحمد وبسيسو للوزير المصري المبادرة، مؤكدين ضرورة المساعدة في إنجاحها وتطبي
وأشار وفد . األرض من خالل حض كل األطراف المعنية للتجاوب معها عملياً حتى ينتهي االنقسام

الى أن مبادرة عباس تنسجم مع روح الجهود التي بذلتها مصر من أجل رأب الصدع واسترداد » فتح«
واجهة التحديات التي اللحمة الفلسطينية، مشددين على أن تعزيز الوحدة الوطنية هو السالح األقوى في م

  .تواجه القضية الفلسطينية
وأكد موافي دعم مصر لمبادرة الرئيس الفلسطيني للمصالحة، معتبراً إياها خطوة جادة تساهم في إنهاء 

ولفت إلى أن المرحلة الراهنة دقيقة وتحتاج وحدة الشعب الفلسطيني بما يدعمه . االنقسام وطي صفحته
كما شدد على أن مكانة فلسطين في مصر راسخة كما هي، . االستقاللفي تحقيق آماله في الحرية و

وستبقى القضية الفلسطينية على رأس أولويات االهتمامات المصرية بما يخدم القضية الفلسطينية، ويساهم 
وأكد استمرار التنسيق والتعاون . في جالء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

لقيادة الفلسطينية لدعم كفاءة الجهود التي تصب في خدمة المشروع الوطني وتعزيز وحدة الشعب مع ا
  .الفلسطيني

  ٢١/٣/٢٠١١الحياة، لندن، 
  
   عليه مع حماس ومبادرة عباس للتنفيذنتحاورال يوجد ما : األحمد .٨

السلطة الفلسطينية أن مبادرة رئيس " فتح"أكد عزام األحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة : رام اهللا
محمود عباس، لزيارة قطاع غزة قريباً، تشكل آليات تنفيذ عملية إلنهاء االنقسام، وليست أرضية للعودة 

  ".حماس"للحوار مع حركة 
هذه المبادرة ليست لبدء حوار جديد، ولم يبق شيء نتحاور بشأنه، وتحاورنا "وقال األحمد في تصريح 

 الورقة المصرية والتفاهمات التي اتفقت حركتي فتح وحماس عليها، طويال في القاهرة ودمشق، وهناك
وبالتالي ال يوجد جديد نتحاور عليه، إنما مبادرة الرئيس أبو مازن تمثل آليات تنفيذ عملية إنهاء 

  .، كما قال"االنقسام
لو كانت حماس جادة لقالت للرئيس تفضل مباشرة إلى غزة لنتفق على تشكيل الحكومة "وأضاف 

قيادة حماس بقيت صامتة حتى أمس، حينما خرج "، مشيراً إلى أن "'إجراءات عملية إلنهاء االنقسامو
عضوا المكتب السياسي أسامة حمدان، ومحمد نزال وكشفا الموقف الحقيقي للحركة من المبادرة، ومن 

نوا شركاء إلسرائيل تجربتي رفضهم إنهاء االنقسام يأتي من كونهم أنهم مازالوا يعيشون وهماً بأنهم سيكو
  .، على حد تعبيره"وأمريكا في عملية السالم

كالم الرئيس كان واضحا، بأنه ذاهب : "، مضيفا"ال توجد حوارات اآلن مع حركة حماس"وشدد على أنه 
ليس للحوار، بل لتشكيل الحكومة واالتفاق على تحديد موعد إلجراء االنتخابات، وأية حوارات أخرى 

  ".، وعملية الحوار في الساحة الفلسطينية ال تنتهي حول أية موضوع خالفيتأتي في وقت الحق
  ٢١/٣/٢٠١١قدس برس، 
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  قطر وعدت ببذل مساع لدى حماس إلنجاح مبادرة عباس : الرجوب .٩
قال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب إن دولة قطر وعدت ببذل : رام اهللا

  ".مبادرة الرئيس محمود عباس للمصالحة"النجاح " حماس"اإلسالمية مساع لدى حركة المقاومة 
واوضح الرجوب في اتصال هاتفي من الدوحة مع وكالة الصحافة الفرنسية أنه سلم رئيس وزراء قطر 
رئيس لجنة المتابعة العربية الشيخ حمد بن جاسم رسالة من عباس الى أمير دولة قطر حمد بن خليفه آل 

قطر ستشجع حركة حماس للتعاطي االيجابي مع المبادرة "واضاف الرجوب أن  ".ادرةالمب"ثاني بشأن 
أوضحنا للشيخ حمد أننا نريد إعادة وحدة النظام : "وستقوم باالتصال بقيادة حماس لهذا الغرض، مضيفا

  .، على حد وصفه"السياسي الفلسطيني التعددي
  ٢٢/٣/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  تجتمعان في غزة إلنجاح زيارة عباس ودفع المصالحةفتح والجهاد  .١٠

بطلب من فتح، في في غزة بحث قياديون من فتح والجهاد اإلسالمي خالل اجتماع عقدوه أمس : غزة
وقال أمين سر فتح في غزة . سبل إنجاح زيارة عباس ودفع عجلة المصالحة والعالقات بين الحركتين

ثوا في سبل تكثيف الجهود للوصول الى المصالحة وعقد لقاءات بين عبداهللا أبو سمهدانة إن المجتمعين بح
. كل القوى من أجل إزالة االحتقان وضرورة التجاوب مع نبض الشعب في خصوص إنهاء االنقسام

وشارك في االجتماع عن الجهاد نافذ عزام وخضر حبيب وخالد البطش، فيما مثّل فتح الدكتور زكريا 
  . اللوح وهشام عبدالرازقاآلغا وأبو سمهدانة وذياب

  ٢١/٣/٢٠١١الحياة، لندن، 
  
  ملف المصالحةمصدر في حماس ينفي وجود أي جديد في  .١١

 فضل عدم الكشف عن - "المركز الفلسطيني لإلعالم"نفى مصدر قيادي في حركة حماس لـ: رام اهللا
ات، هي ما يصدر عن قيادات فتح من تسريب" وجود أي جديد في ملف المصالحة، معتبرا -اسمه

، مشيرا في ذات الوقت إلى فتح التي تتحدث عن المصالحة لم تبذل أي شيء على "لـلتشويش فقط
  ".  األرض لتوفير مناخ صالح للمصالحة

  ٢٢/٣/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
  التأييد الشعبي واإلقليمي لمبادرة الرئيس يعزز فرص نجاحها: فتح .١٢

لتأييد الواسع لمبادرة الرئيس محمود عباس من الشعب الفلسطيني ودول ا'فتح، إن ' قالت حركة: رام اهللا
وقال المتحدث باسم  .'إقليمية الستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام واالحتالل يعزز فرص نجاحها

إن الشعب الفلسطيني المعني ': أحمد عساف، في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة' فتح'حركة 
  .'لوحدة الوطنية والمتضرر من االنقسام ما زال بانتظار قبول حركة حماس لهذه المبادرةمباشرة با

نتوجه بالتحية والتقدير لشباب فلسطين الذين لبوا نداء الوطن والجماهير والضمير : وأضاف عساف
ودعا عساف  .'الوطني وهتفوا مطالبين بإنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية على طريق إنهاء االحتالل

إلرادة شباب الشعب بإنهاء االنقسام 'إلى تواصل التحركات الشبابية السلمية، مطالبا حماس باالستجابة 
  .'بإعالن قبولها مباردة الرئيس التاريخية

  ٢١/٣/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
  
   للرد على اعتداءات االحتاللجديدةمعادلة : القسام .١٣



  

  

 
 

  

            ٩ ص                                     ٢٠٩٢:         العدد       ٢٢/٣/٢٠١١ الثالثاء :التاريخ

كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، أن رشقات الصواريخ التي أطلقتها قبل يومين اعتبرت 
بأنها "تجاه المواقع العسكرية اإلسرائيلية والمستوطنات، على طول الحدود الشرقية الشمالية لقطاع غزة 

عادلة جديدة مع االحتالل تقوم على الرد على العدوان بالمثل، وذلك في ظل مواصلة الدولة صيغة لم
  . العبرية لعدوانها على قطاع غزة

 أنهم امتلكوا القوة وأخافوا شعب فلسطين الصامد، -اإلسرائيليون- لقد ظنوا: "وقال تقرير للكتائب
فاستباحوا الدماء، وجرفوا األراضي، واقتلعوا األشجار، وظنوا أن يد المجاهدين لن تطالهم، وما علموا 

  ". اهللا من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعبأن رد القسام آت، فآتهاهم 
لقد صاغت كتائب القسام، المعادلة من جديد الدم بالدم، والقصف بالقصف، والدمار بالدمار، "وأضافت 

والرعب زيادة، فأصبحت مواقع العدو ومغتصباته المحيطة بقطاع غزة تحت نار القسام، وبذلك أرسلت 
سائل عدة للعدو والصديق بأنها لن تدع خيار الجهاد حتى تحرير فلسطين كتائب القسام بهذا القصف ر

  . ، فيما حذرت االحتالل من التمادي في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني"ورفع راية التوحيد
إن كتائب القسام لن تتوانى في ردع االحتالل : "من جانبه، قال الناطق اإلعالمي باسم الكتائب أبو عبيدة

  ".  إجرامه والتصدي له بكل ما أوتيت من وسائلالصهيوني وكبح
أن على العدو أن يدرك أن المقاومة لن ترضخ ": "فلسطين أون الين"وأضاف في تصريح مكتوب وصل 

لمنطق التخويف والبطش وسترد على عدوان االحتالل بالطريقة التي تختارها وفي الوقت والمكان 
  ". المناسبين

ات قذائف الهاون التي نفذتها القسام صباح السبت المنصرم، ضد المواقع إن عملية القصف بعشر"وتابع 
العسكرية المحاذية للشريط الحدودي لشرق غزة، هي رسالة من كتائب القسام للعدو الصهيوني، ورداً 
على القصف المتواصل على مدار األيام الماضية ضد شعبنا والذي كان آخره قصف موقع جنوب مدينة 

  ". ستشهاد المجاهدين القساميين عدنان اشتيوي وغسان أبو عمروغزة أدى إلى ا
  ٢١/٣/٢٠١١موقع فلسطين أون الين، 

  
  مخطط العدوان اإلسرائيلي على غزة جاهز: الجهاد .١٤

مخطط العدوان "قال نائب األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي زياد نخالة إن : حامد جاد -غزة 
التصعيد األخير رسالة ضد "، معتبراً أن "تظار التوقيت المناسباإلسرائيلي على قطاع غزة جاهز بان

  ".المصالحة
رسالة إلى "من دمشق إن تصعيد االحتالل في قطاع غزة خالل اليومين الماضيين " الغد"لـوقال 

األطراف المعنية تفيد بأن الجانب اإلسرائيلي هو الالعب األساسي والمؤثر في الساحة الفلسطينية، وال 
  ".لسلطة الفلسطينية اتخاذ قرار بمعزل عنهيمكن ل

ستضع عقبات كبيرة في وجه أي مصالحة فلسطينية، إلدراكها بأنها ستتم "وأردف إن سلطات االحتالل 
  ".مع قوى المقاومة في غزة

وحول تزامن التصعيد مع مبادرة الرئيس محمود عباس بشأن الذهاب إلى قطاع غزة وبحث تشكيل 
االحتالل ال يحتاج إلى ذريعة لتصعيده وشن عدوانه، فقد يجد مبررات " أوضح بأن حكومة مهنية مستقلة،

  ".كثيرة لذلك
سلطات االحتالل لم تضع جانباً مخطط العدوان على غزة، وإنما تحاول باستمرار أن تكون "وبين أن 

ا تجد بارزة وحاضرة في صورة الحدث الفلسطيني، وتريد إعطاء رسائل واضحة لقوى المقاومة، فيم
  ".المتغيرات الحاصلة في المنطقة العربية موقعها في سياسة االحتالل تجاه التصعيد
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الوضع حتى اللحظة ال يذهب باتجاه الحرب، ولكن مخطط العدوان اإلسرائيلي على القطاع "وبرغم أن 
مال موجود وجاهز، بينما يحتاج توقيته إلى ظروف مواتية غير موجودة اليوم، من دون استبعاد احت

  ".تطور األمور وخروجها عن السيطرة باتجاه الحرب
التصعيد اإلسرائيلي الميداني األخير ليس مفصوالً عن المخطط، فيما يدخل في هذا السياق "ورأى أن 

احكام الحصار على القطاع وقصف بعض المواقع واألهداف الموجودة فيه بين الحين واآلخر، فيما من 
  ".الل ظروفاً مواتية لالشتباك والعدوان على القطاعغير المستبعد أن يخلق االحت

تجاهلها للواقع وغياب جدية الطرح عند "وقلّل نخالة من فرص نجاح مبادرة الرئيس عباس، بسبب 
األمور لم تنضج كفاية إلتمام المصالحة، حيث تحتاج إلى مزيد من "، معتبراً أن "حركتي حماس وفتح

  ".الوقت والجهد
ديث عن المصالحة ما يزال في بداياته، ولكن حتى اللحظة ال نشعر بجدية المطروح الح"ولفت إلى أن 

الحوار واالتفاق على أسس "وأكد على ضرورة  ".حولها إلنهاء اإلنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية
المصالحة بهدف إنجاحها، حتى ال يتم تجاهل الواقع تماماً، في ظل الخالف بوجهات النظر، والذي ال 

  ".ع أحد انكاره، بما يتطلب تفاهمات للوصول إلى صيغة معقولة تقبلها كل األطرافيستطي
ال يستطيع الرئيس عباس الذهاب إلى غزة وتشكيل حكومة كما يريد، ألنه بذلك يتجاهل " وتابع قائالً

الواقع الذي يقول بأن القطاع تحت سيطرة حماس، فيما توجد قوى فلسطينية أخرى تعارض سياسات 
الطريق ليست ممهدة أمام الرئيس عباس لتشكيل حكومة "وأشار إلى أن  ".ة الفلسطينية في رام اهللالسلط

الحوار "، الفتاً إلى أهمية "كما يشاء، فهذا مؤشر إما لسوء التقدير أو أن نية المصالحة ليست جدية
لطريقة، فالوضع واالتفاق على نقاط معينة، فمن غير الممكن الذهاب إلى غزة وتشكيل حكومة بهذه ا

  ".بالقطاع يحتاج آلليات معينة
  ٢٢/٣/٢٠١١الغد، عمان، 

    
  المقاومة ترد على العدوان وتقصف أهدافاً صهيونية: غزة .١٥

ردت المقاومة الفلسطينية على العدوان الصهيوني، الذي استهدف، مناطق آهلة بالمدنيين : غزة
داف صهيونية محاذية لشمال قطاع غزة داخل الفلسطينيين ومركزاً طبياً، بإطالق صواريخ باتجاه أه

  .١٩٤٨األراضي المحتلة سنة 
فقد أطلقت فصائل المقاومة عدداً من الصواريخ باتجاه أهداف صهيونية في كل من عسقالن وسديروت، 
حيث دوت صفارات اإلنذار فيها، وأجبرت المغتصبين الصهاينة على النزول إلى المالجئ خوفاً من 

  .ى إلى وقوع حاالت هلع شديدالصواريخ، ما أد
  ٢٢/٣/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  مواإلجراالعدو الصهيوني يدشن مرحلة جديدة من القتل : برهوم رداً على تصريحات ايالون .١٦

 داني تهديداتقال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس لوكالة الصحافة الفرنسية ردا على : لندن
هذا التهديد يؤكد على أن العدو «:جية اإلسرائيلي أمس قادة حماس بالقتلأيالون نائب وزير الخار

الصهيوني لن يسقط من حساباته استمرار القتل والعدوان على قطاع غزة، والسبب هو غياب العدالة 
يستغل انشغال العالم بما «وأوضح أنه . »الدولية وعدم اتخاذ أي إجراء لمحاكمة قيادته كمجرمي حرب

غيرات في الدول العربية، فنحن في حماس نعتبر ذلك تهديدا خطيرا وتصعيدا خطيرا من يجري من مت
والشعب الفلسطيني . قبل العدو، وتتحمل كل تبعات هذا التصعيد وهذا التهديد حكومة االحتالل الصهيوني

  .»عندما يقاوم يقاوم دفاعا عن النفس ونتيجة للعدوان
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هو ال يريد للشعب الفلسطيني أن يتوحد . ه هو العدو الصهيونيالتصعيد األخير الذي بدأ ب«وأضاف أن 
وال يريد أي حالة تعاطف جماهيرية عربية وإسالمية، وبالتالي هو يريد أن يجر المقاومة إلى ما يريد 

  .»حتى يفقد الشعب الفلسطيني التعاطف الدولي
وكان صاروخ . »تل واإلجرامالعدو الصهيوني يدشن مرحلة جديدة من الق«وأكد الناطق باسم حماس أن 

  .أطلق من غزة انفجر األحد في مدينة عسقالن من دون وقوع ضحايا أو أضرار
  ٢٢/٣/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 

   
  الفصائل الفلسطينية في سوريا تنفي مشاركة أي فلسطيني في أحداث درعا .١٧

الث رائد الكراد بمشاركة عاشت مدينة درعا أمس يوماً هادئاً بعد أن شيعت شهيدها الث: موفق محمد
وبحضور عدد من مراسلي وكاالت األنباء األجنبية الذين شهدوا حجم األكاذيب التي  اآلالف من األهالي

تبث على وكاالت األنباء والفضائيات المجندة لإلساءة إلى سورية، وشهدوا حجم الخراب الذي ألحقته 
  .كات العامة والخاصةمجموعة من المخربين من غير أبناء المحافظة بالممتل

عدة اتصاالت من فلسطينيين مقيمين في سورية ومن ممثلين عن الفصائل » الوطن«ويوم أمس تلقت 
أكدوا خاللها أنه لم يشارك أي فلسطيني في عمليات التخريب التي جرت أول أمس في درعا، وأصدرت 

ومات عن مشاركة عناصر فلسطينية تنفي الفصائل الفلسطينية ما أشيع عن معل«: الفصائل بياناً جاء فيه
يهمنا أن نؤكد : ، وأضافت الفصائل في بيانها»في التظاهرات وأحداث الشغب التي حدثت في مدينة درعا

أن الفلسطيني في سورية الذي يتمتع بكامل الحرية ويمارس حقوقه السياسية في التعبير عن انتمائه 
  .»دتها وذلك انسجاماً مع قناعاته ومبادئهالوطني والقومي سيظل وفياً لسورية وشعبها وقيا

قال عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة » الوطن«وفي تصريح لـ
إن شعب فلسطين يقف في خط الدفاع األول إلى جانب سورية وشعبها وقيادتها وسيحفظ «: أنور رجا

لت الموقف المبدئي وخط الدفاع والهجوم األول عن قضية دائماً في عقله ووجدانه أن سورية وحدها مث
لهذه األسباب المبدئية من الطبيعي أن نستغرب ما تناولته بعض وسائل اإلعالم «، موضحاً أنه »فلسطين

عن مشاركة فلسطينيين في أحداث الشغب التي وقعت في درعا ويهمنا هنا أن ننفي نفياً قاطعاً أن تكون 
  .»ينيةهناك أي مشاركة فلسط

الفصائل الفلسطينية منذ اليوم األول لألحداث قامت بالتواصل مع كل فعاليات ووجوه «وأوضح رجا أن 
المخيم، وعقدت عدة اجتماعات تنسيقية من أجل ضمان عدم السماح ألحد بجر أحد من المخيم ولو كان 

، معرباً عن ثقته »بةمجرد مراهق أو فتى إلى مكان خارج موقعه الطبيعي وإلحاقه بأي مجموعة مشاغ
الشعب السوري بوعيه والتفافه حول قيادته لن يسمح لمن قاموا بأعمال الشغب بأن يتمددوا أبعد من «بأن 

حجمهم المحدود الذي عمل اإلعالم المعادي على تضخيمه وتوظيفه من أجل التحريض واإليحاء بأن 
ة عناصر ظالمية تدعي اإلسالم ممولة من نحن نعلم أن ثم«: وقال. »أولئك يشكلون رأياً عاماً واسعاً

  .»أقطار عربية مجاورة لعبت دوراً أساسياً في عمليات الشعب
  ٢١/٣/٢٠١١الوطن، سوريا، 

  
  بتهمة مقاومة االحتالل  " الجهاد" لـأنصارمحاكمة : الضفة .١٨

ة المحتلة، إن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضف"ذكرت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين : الخليل
ستعرض اليوم أربعة من كوادر وعناصر حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين بمحافظة الخليل، جنوب 

  ".الضفة المحتلة على النيابة العامة، وذلك لنشاطهم في مقاومة االحتالل
وأضافت الحركة أن المعتقلين األربعة من بلدة صوريف شمال الخليل المحتلة، ومعتقلين لدى أجهزة 

 ٢٠٠٨وكان قد تحرر من سجون االحتالل أواخر العام )  عاما٢٤ً(من الفلسطينية وهم زكريا الحيح األ
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)  عاما١٨ً(مهندس حاسوب، وشقيقه مروان )  عاما٢٣ً(بعد اعتقاٍل دام ثالثة أعوام، وعادل الهور 
  .وهما طالبا ثانوية عامة)  عاما١٨ً(ومحمد حميدات 

نسخة عنه، أن ما يجري على األرض في الضفة " قدس برس "وأكدت الحركة في بيان مكتوب وصل
  .المحتلة ال يجعلها تستبشر بقرب التوصل لحٍل يطوي حقبة االنقسام المريرة

  ٢١/٣/٢٠١١قدس برس، 
  
  االحتالل يعتقل ناشطا من حماس أفرج عنه من سجون السلطة بعد إضراب عن الطعام .١٩

 اإلسرائيلية أقدمت على اعتقال المهندس الحافظ لكتاب ذكرت حركة حماس إن قوات االحتالل:  رام اهللا
بعد استدعائه للمقابلة في مكاتب مخابرات االحتالل في عصيون، )  عاماً ٢٥(اهللا وجدي عبد الرحيم طه 

بعد أسبوع على اإلفراج عنه من سجون أجهزة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في الخليل 
نسخة عنه، أن عبد الرحيم طه كان قد أفرج عنه " قدس برس"وب وصل وأوضحت الحركة في بيان مكت.

السبت الماضي من سجن للمخابرات الفلسطينية في الخليل بعد أن خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة 
  . يوماً، بعد اعتقال وتعذيب استمر ألربعة أشهر في اعتقاله األخير١٢

  ٢١/٣/٢٠١١قدس برس، 
  
   للتسويةطة نتنياهوويشير الى خ بقلق شديد الثورات العربية المتتالية يتابعلي اإلعالم اإلسرائي .٢٠

ما زال اإلعالم اإلسرائيلي يتابع بقلق شديد الثورات العربية المتتالية،  :الناصرة ـ زهير أندراوس
واقف ويحاول أن يعرف مدى تأثير تلك الثورات على األمن القومي اإلسرائيلي مستقبال، لكنه لم يرصد م

محددة للقيادة اإلسرائيلية من هذه اإلحداث، كما حاول تخويف الغرب بشكل عام والواليات المتحدة بشكل 
خاص من تلك الثورات مستغال فزاعة اإلخوان المسلمين، التي كانت تستخدمها بعض األنظمة 

  .الديكتاتورية لكسب تأييد الغرب لصالحها
ان هناك عاصفة شديدة تهب على العالم العربي ' هآرتس'فعلى سبيل الذكر ال الحصر، رأت صحيفة 

واإلسالمي وإسرائيل تقف في وجه هذه العاصفة دون أن تعرف بالضبط ماذا ستزرع العاصفة وماذا 
ستحصد هي، حيث يمر العالم العربي واإلسالمي بهزة لم يشهد لها مثيل وال يوجد أحد يمكنه أن يتوقع 

حيفة أن هناك عنفا واضطرابات واحتجاجات ومظاهرات متواصلة في كل وأضافت الص. نتائجها وآثارها
من ليبيا، اليمن، إيران، البحرين، سورية، األردن، المغرب وفي الجزائر، أما في مصر وتونس فقد تم 

وقد توقعت الصحيفة أن يكون هناك نظام عربي جديد . إسقاط الطغاة ولكن النظام الجديد لم يتبلور بعد
  .قيام ولكن إسرائيل ليست على يقين بمستقبل هذا النظام وهل سيكون ديمقراطيا أم سلفياعلى وشك ال

وكتب المحلل السياسي في الصحيفة، ألوف بن، عن الخيار العسكري، قائالً إن الثورات في تونس، 
يديعوت 'أما صحيفة . مصر وليبيا ركزت انتباه اإلسرائيليين على العرب، وأثارت مخاوف كبيرة

فقالت ان اإلسالم المتطرف يساعد الثورة من خلف الكواليس، فيما تتابع إسرائيل بقلق ' رونوتأح
وأضافت أن أثر الدومينو الذي . محاوالت إيران وحزب اهللا واإلخوان المسلمين للتأثير على األحداث

في ذلك األردن يجتاح العالم العربي لن يتوقف في ليبيا، بل سيستمر وسيصل إلى كل دول المنطقة، بما 
وتابعت قائلة إن الشبكات . ولبنان، مشيرة إلى أن اإلسالم الراديكالي نشيط جدا خلف الكواليس

االجتماعية على اإلنترنت تشهد تنظيم عاصفة من اإلخوان المسلمين والجهاد العالمي الذين يدعون إلى 
يسرائيل 'فسور أفي بيكر في صحيفة من ناحيته رأى المستشرق البرو. إنشاء الخالفة اإلسالمية من جديد

، المقربة من نتنياهو، أن الغرب وعلى رأسه الواليات المتحدة عاجز عن تحديد سياسة صارمة 'هيوم
حكومة نتنياهو بإدارة ' هآرتس'واتهمت صحيفة . حازمة في مواجهة األحداث الجارية في الشرق األوسط

سيما بمصالح الدولة وأن القيادة السياسية واألمنية في الظهر للعالم، مؤكدة أن سياستها تلحق ضررا ج
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 في األسابيع األخيرة ـ بردود فعل هزيلة على هذا التسونامي، وأكدت أن إسرائيل -إسرائيل اكتفت 
  .تعيش لحظة انعدام لالستقرار واليقين

ستشهد حماما من أما اإلحداث فى ليبيا فقد سيطرت على اهتمام إسرائيل بشكل كبير، حيث رأت أن ليبيا 
الدم بسبب عناد القذافي وأوالده بحق معارضي النظام، مشيرةً إلى أن الزعيم الليبي يظهر للعالم ولشعبه 

أما رئيس معهد بحوث . كمجنون مستعد ألن يضحي بكل شيء وأال يستسلم بأي شكل من األشكال
أى أن الساحة القبلية الكبرى في المنظمات السرية في جامعة بار إيالن، البروفسور ميخائيل ملسكر فر

من ناحيته قال المحلل افي ايسخاروف إن . ليبيا تشارك بشكل كبير في الصراع ضد القذافي ونظامه
الحرب األهلية في ليبيا ال تثير قلقا أمنيا فوريا في إسرائيل، لكن الخوف يكمن في اآلثار بعيدة المدى 

رهاب، فالمعارضة في مصر وتونس ال توجد لها قيادة معروفة لتفكك ليبيا على المكافحة الدولية ضد اإل
ومن الصعب التخمين من سيخلف القذافي، فليبيا من الممكن أن تتورط في حروب قبلية تجعلها ملجأ 

  .للجهاد العالمي
أما المحللة اليمينية أمونة ألون فقالت إن العالم العربي ينقلب رأسا على عقب وهكذا إسرائيل أيضا، 

األرض التي تهتز تحت الدول المجاورة تهتز أيضا تحت إسرائيل ويكفي النظر فيما يحصل اآلن في ف
ال توجد لدينا أي قدرة على تفسير هذه العاصفة، : وأضافت. الشرق األوسط كي نفهم بأننا ال نفهم شيئا

ليبيا على طغيان فكيف سنشرح الثورة ضد الرئيس الليبي إذا كنا ال نستطيع أن نفهم موافقة مواطني 
الطاغي الفاسد هذا، على مدى أكثر من أربعين سنة؟ وكيف سنخمن فرص عودة عائلة مبارك إلى 
القاهرة إذا لم تكن لدينا فكرة عما يحرك الجيش المصري، الموالي ظاهرا للعائلة المنحاة؟ واستنادا إلى 

نا، مؤكدة على أنّه انتهى عصر ماذا سنحاول قياس تأثير اإلسالم األصولي على الحدث الجاري حول
  .التعالي اإلسرائيلي على العرب

' هآرتس'على صلة، قال أبرز المحللين السياسيين في إسرائيل، يوئيل ماركوس في مقاٍل نشره بصحيفة 
وعدنا الرئيس شمعون بيريس بشرق أوسط جديد، : إنّه يتحتم على إسرائيل أن تترجل عن المنصة، وتابع

ظل مبارك في الحكم فسيستمر اتفاق السالم، وأن نجل مبارك الفاسد سيتابع نهج أبيه، وآمن أنه طالما 
وأن اإلخوان المسلمين تهديد للسالم لكن مبارك كذب علينا وعلى بنيامين بن اليعازر، صديقه الشخصي 

والجياع في عندما قال له إنهم أقلية متحكم فيها، مضيفاً أنّه لم يفكر أحد في قوة العاطلين عن العمل 
فقد اتكلت إسرائيل على . مصر، وفي عشرات اآلالف من الطالب الذين أنهوا دراستهم ولم يجدوا عمال

الرئيس مبارك الذي حافظ على عالقات السالم، من غير حب، اتكلت إسرائيل عليه كما تتكل على ملك 
  .األردن عبد اهللا، على حد قوله

االثنين، إن هناك دولة واحدة في الشرق األوسط ' هآرتس'فة في نفس السياق كتب عكيفا إلدار في صحي
وأشار إلى أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين . ترفض االعتراف بحق شعب صغير بانتخاب قادته

نتنياهو يسير في أعقاب سالفيه في المنصب الذين طالبوا الفلسطينيين بإجراء انتخابات ديمقراطية، 
  .ئج قاطعوا الحكومة المنتخبةوعندما لم تعجبهم النتا

نفترض أن نتنياهو عاقب السلطة الفلسطينية على المصالحة مع حماس، ونفترض أن بعث : وأوضح قائالً
مساعده إيهود باراك إلغالق صناديق االقتراع، فماذا سيحصل بعد أقل من نصف سنة عندما يصوت 

 وعاصمتها القدس ٦٧ة الفلسطينية في حدود  دولة في األمم المتحدة على االعتراف بالدول١٥٠أكثر من 
  .الشرقية، ويطالبون بحل عادل لقضية الالجئين؟

 كأساس ٦٧أما بالنسبة للتسوية التي يقترحها نتنياهو، بحسب الكاتب، فهي ترتكز على ال لحدود 
. الالجئينللمفاوضات وال للسيادة الفلسطينية الكاملة، وال ألي تقسيم للقدس وال لحل متفق عليه لقضية 

  .أما الـنعم فهي نعم لالعتراف الفلسطيني بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي ونعم لتوسيع المستوطنات
  ٢٢/٣/٢٠١١، القدس العربي، لندن
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  ياحواجز الضفة هدفها سياسي وليس أمن: الضفةب اإلسرائيليجيش القائد قوات  .٢١
بإزالة الحواجز في , الغربية نيتسان آلونأوصى قائد قوات جيش اإلحتالل اإلسرائيلي في الضفة : القدس

قبل عدة أيام في مستوطنة " بوغل"ولسيت لغرض أمني وال عالقة لها بقتل عائلة , الضفة ألنها سياسية
  .إيتمار

من يريد أن ينفذ عملية، يعرف كيف "أن آلون قال , اليوم اإلثنين, وأفادت صحيفة يديعوت أحرنوت
جز إياه في حوارة، المجاور اليتمار الذي أزيل مؤخرا وسهل تعليق  مثل ذاك الحا-يتجاوز الحواجز 

  .الذنب عليه
وأضاف أن الحواجز المفاجئة التي ينشرها الجيش اإلسرائيلي على الطرق حسب تقويمات الوضع، أنجع 

  .  سواء في ردع المقاومين الفلسطينيين أم في إلقاء القبض عليهم-بأضعاف 
  ٢٢/٣/٢٠١١، وكالة قدس نت

  
  "هدم البؤر االستيطانية" خدعة يكشفمسؤول إسرائيلي  .٢٢

 كُشف النقاب أمس، عن رسالة بعث بها مسؤول في سلطات االحتالل : برهوم جرايسي-الناصرة 
اإلسرائيلي إلى عصابات استيطانية في إحدى البؤر االستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، ويقول فيها، 

من " تراخيص" على هدم بيوت في بؤر استيطانية، لم تحصل على إن سلطات االحتالل حينما تُقدم
  .االحتالل، فإنها تهدم أكواخا وخياما وبيوت صفيح، بمعنى أنها ال تقترب من البيوت اإلسمنتية

، إن المدعو رامي زيف، الذي يتولى منصب نائب رئيس وحدة الرقابة في سلطة "هآرتس"وقالت صحيفة 
ة المحتلة، وهو بحد ذاته مستوطن، في مستوطنة فيدوئيل، بعث برسالة إلى االحتالل في الضفة الغربي

مستوطنين في بؤرة مجاورة لمستوطنته، وكذا لمستوطنين في المستوطنة ذاتها، يبرر فيها ما تقوم به في 
  .أحيان نادرة سلطات االحتالل بهدف أقسام من بؤر استيطانية، يقيمها المستوطنون

  . يشمل البيوت اإلسمنتية وذات األهمية، بل أكواخا وخياما وبيوتا من صفيحوقال زيف، إن الهدم ال
وتعلن سلطات االحتالل من حين إلى آخر، أنها هدمت قسما من بعض البؤر االستيطانية، وسط رد فعل 
غاضب من عصابات المستوطنين، ولكن على أرض الواقع وبموجب تقارير منظمات مناهضة 

 بؤر، تحول عمليا إلى ١١٠فإن عددا كبيرا جدا من البؤر االستيطانية التي فاقت لالستيطان واالحتالل، 
مستوطنات عادية، كما أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه إيهود باراك أعلنا 

  .جهارا في األيام األخيرة عزمهما تحويل عدد من البؤر إلى مستوطنات عادية وتثبيتها
  ٢٢/٣/٢٠١١، الغد، عمان

  
   النهائية على مشروعي قانونين ضد المواطنين العرببالقراءةالكنيست تصوت  .٢٣

تصوت الكنيست اإلسرائيلية اليوم بالقراءات النهائية على مشروعي قانونين :  أسعد تلحمي–الناصرة 
ل منهما، ، األو)١٩٤٨فلسطيني عام (جديدين يهدفان الى مزيد من التضييق على المواطنين العرب 

، يخول وزير المال خفض التمويل الحكومي الممنوح لمؤسسات في حال »قانون النكبة«وبات يعرف بـ 
، أو بأي نشاط يعتبر يوم »يهودية وديموقراطية«قيام أي منها بنشاط يتعارض وتعريف إسرائيل كدولة 

ون ضمن سلسلة قوانين عنصرية ويندرج هذا القان. »يوم حداد«أو يوم إقامتها » استقالل إسرائيل«
شرعتها في العامين األخيرين الكنيست، التي تتمتع بغالبية برلمانية يمينية متطرفة، ضد الموطنين العرب 

ووقّع العشرات من رجال الفكر . وتهدف الى المس بحقوقهم وتقييد حريتهم بالتعبير عن رأيهم
، على عريضة أعربوا فيها عن معارضتهم »يلجائزة إسرائ« شخصية حازت على ٢٠والمبدعين، بينهم 

سيشكل ذروة جديدة في الموجة العنصرية والالديموقراطية التي تهدد «القانون، محذِّرين من أنه 
، كما »بالسيطرة على الكنيست، من خالل منح السياسيين الحق في معاقبة كل من ال يستسيغون رأيه
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من أجل منع الكنيست والحكومة األكثر تطرفاً في «ل دعوا رئيس الكنيست رؤوبين ريبلين إلى التدخ
  .»تاريخ إسرائيل من أن يسجال في التاريخ كمن داسا على كل القيم الديموقراطية
المعارض، وآخر » كديما«كذلك يتوقع أن تصادق الكنيست على مشروع قانون قدمه نائبان من حزب 

رفض سكنى العرب في تخومها، بداعي أن نسيجها ، يتيح لبلدات يهودية صغيرة »إسرائيل بيتنا«من 
  .االجتماعي ال يسمح بذلك

  ٢٢/٣/٢٠١١، الحياة، لندن
  
  "٢لفيتان "انطالق عملية التنقيب في و...مصر تتلقى أعلى سعر للغاز: "إسرائيل" .٢٤

 الواقع في عمق البحر في ملتقى الحدود اللبنانية ـ» لفيتان«أعلنت شركة التنقيب عن الغاز في حقل 
وأشارت .  كيلومترا من الموقع األول١٤الفلسطينية أنها بدأت أمس التنقيب في موقع جديد على مسافة 

، والذي ستعلن نتائجه »٢لفيتان «بدأت عملها في » Pride North America«إلى أن منصة التنقيب 
  .نهاية حزيران المقبل

ار الغاز المصدر إلسرائيل، في حين ومن جهة أخرى، أكدت السلطات المصرية أنها بصدد مراجعة أسع
  .أعلنت الشركة اإلسرائيلية أن مصر تتلقى أعلى أسعار الغاز

االقتصادية » ذي ماركر«وكان نائب رئيس شركة مرحاف، الدكتور نمرود نوفيك، قد أبلغ صحيفة 
اردات النفط تعتمد إسرائيل على و«وقال . اإلسرائيلية أنه ينبغي الثقة بإمدادات النفط والغاز من مصر

 عاما، حتى في أوقات التوتر والعنف ٣٠من مصر، وهي واردات لم تتوقف يوماً واحداً طوال أكثر من 
وعندما أنظر إلى الشهور األخيرة، إلى ما مر بمصر، وما مر بالمنطقة وعملية التخريب . في المنطقة

للتدفق وبالكميات الموعودة، التي تعرض لها األنبوب المصري إلى األردن، وعندما أرى الغاز يعود 
وشدد على أن إسرائيل تدفع مقابل الغاز بالسعر . »فإنني أؤمن بأن مصر اجتازت االمتحان بشكل مذهل

وأكد أن سعر الغاز إلسرائيل تم . العالمي وأن االتفاق يضمن تعديل أسعار الغاز بين الحين واآلخر
السعر الذي تكتب الصحف المصرية عنه، ولذلك  وأنه أكثر بأربعة أضعاف من ٢٠٠٩تعديله في العام 

  . فإن مصلحة االقتصاد المصري تكمن في مواصلة بيع النفط والغاز إلسرائيل
  ٢٢/٣/٢٠١١، السفير، بيروت

  
   روسي في القدس تمهيدا لزيارة نتنياهو لموسكومبنى تبدأ إخالء "إسرائيل" .٢٥

 مبنى يمثل معلما روسيا في القدس، في بادرة قال مسؤول إن إسرائيل بدأت يوم االثنين إخالء: وكاالت
  .حسن نية قبل زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى موسكو هذا األسبوع

وكانت الدولتان قد اتفقتا قبل عدة سنوات، على أن هذا المبنى التاريخي الذي يرجع للقرن التاسع عشر 
  .أجل عدة مراتقرب المدينة القديمة سيسلم إلى روسيا، لكن التنفيذ ت

إسرائيل تخلي فناء سيرجي طبقا لتفهمات توصلت إليها "وقال مسؤول اسرائيلي طلب عدم نشر اسمه، إن 
  .، في إشارة إلى المبنى الذي يحمل اسم أحد نبالء القياصرة الروس"الحكومتان

بتسلم المبنى ولم يعلق المسؤول على توقيت هذا االجراء، وقالت وسائل إعالم محلية إن روسيا طالبت 
  .الذي شغلته في فترة سابقة وزارة الزراعة االسرائيلية، كشرط إلتمام زيارة نتنياهو

وشيد المبنى الذي يعرف باسم المجمع الروسي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، في وقت كانت 
  .انيةفيه القوى األوروبية توسع وجودها في األرض المقدسة في عهد االمبراطورية العثم
  ٢٢/٣/٢٠١١، ٤٨موقع عرب
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   تتابع استعداد منظمات لكسر الحصار عن غزةاإلسرائيليةشعبة االستخبارات  .٢٦
في الشهور األخيرة بجمع ) أمان(بدأت االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية : محمد جمال- القدس

  .سرائيلمعلومات عن منظمات يسارية أجنبية ومنظمات ناشطة في الدول الغربية مناهضة إل
عن مسؤولين إسرائيليين وضباط في الجيش قولهم إنه تم مؤخرا تشكيل دائرة خاصة ” هآرتس“ونقلت 

تركز هذا الموضوع في شعبة الدراسات التابعة لالستخبارات العسكرية، وأن هذه الدائرة على اتصال مع 
  .وزارة الخارجية ووزارات أخرى

هيئة اإلعالمية في مكتب رئيس الحكومة لمناقشة االستعدادات ويشارك رئيس هذه الدائرة في اجتماعات ال
  .ألسطول كسر الحصار عن قطاع غزة الذي يجري تنظيمه في مايو القادم

المتجهة إلى قطاع غزة، ” أساطيل الحرية“وقال أحد ضباط الجيش إن العمل يتركز في هذه المرحلة على 
  .ةفي حين لم يتم بعد تحديد مجاالت مسؤولية الدائر

كما من المقرر أن تتابع الدائرة الجديدة المنظمات اليسارية في أوروبا والدول الغربية التي يتركز نشاطها 
على المقاطعة وإبعاد االستثمارات وفرض عقوبات على إسرائيل، إضافة إلى متابعة الهيئات اإلدارية 

ار المسؤولين اإلسرائيليين، التي تدير معارك قضائية ضد إسرائيل وتقدم الدعاوى القضائية ضد كب
  .”منظمات إرهابية”وإجراء مسح لعالقة هذه التنظيمات بـ

  ٢٢/٣/٢٠١١، الشرق، الدوحة
  
   إسرائيلية جديدة لرصد صواريخ حماسرادارمنظومة : معاريف .٢٧

اإلسرائيلية، أن الجيش اإلسرائيلى بدأ فى تشغيل منظومة رادار جديدة " معاريف"ذكرت صحيفة : القدس
 على إطالق صافرات إنذار وضوء أحمر لحظة إطالق صواريخ القسام التى تطلقها حركة حماس قادرة

  . على جنوب إسرائيل من قطاع غزة
قائد المنطقة الجنوبية أن منظومة الرادار الجديدة تتميز بأنها " تيل روسو"ونقلت الصحيفة عن اللواء 

 ثانية، وهى فرصة كافية ١٥ إلى ١٠ين قادرة على إطالق صفارات اإلنذار قبل سقوط الصاروخ ب
لالختباء فى أماكن أكثر تحصنا، مما يؤدى إلى تفادى األضرار البشرية الناجمة عن إطالق مثل هذه 

  . الصواريخ التى تثير ذعر مستوطنى جنوب إسرائيل 
 قذيفة السبت الماضى على ٥٠يأتى اإلعالن عن هذه المنظومة فى أعقاب إطالق حركة حماس 

  .  إسرائيليين وتعرض مبان لضرر٨توطنات اإلسرائيلية، وأسفر عن إصابة المس
  ٢٢/٣/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية

  
  حكم بالسجن سبع سنوات على الرئيس السابق كتساف : تل أبيب .٢٨

 سنوات على الرئيس ٧فرضت المحكمة المركزية في تل ابيب حكما بالسجن الفعلي لمدة : القدس
 ١٠٠شيه كتساف وسنتين اخريين مع وقف التنفيذ والزمته بدفع غرامة مالية قدرها االسرائيلي السابق مو

  . الف شيكل الحدى الموظفات المجني عليهن
وشدد القرار على ان جريمة االغتصاب . وقال القاضي ان المتهم ارتكب أفعاله كأي انسان او مجرم آخر
  . رتكب الجريمة صارمة وواضحةتعد من اشد الجراتم خطورة ويجب ان تكون العقوبة على م

  . وقبل اعالن العقوبة سردت المحكمة بعض االسباب المخففة والمشددة ذات الصلة بالقضية
 نساء منها االغتصاب وارتكاب فعل فاضح ٣وكان قصاب قد ادين بارتكاب جرائم جنسية بحق 
  . والتحرش الجنسي ومضايقة شاهدة وعرقلة سير العدالة

عامة بفرض عقوبة السجن الفعلي لمدة طويلة على قصاب فيما طلب وكالؤه من وطالبت النيابة ال
  . المحكمة الرأفة به بداعي الضرر الخطير الذي لحق به
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 ارجاء موعد تنفيذ الحكم وقد يلجأ الى المحكمة العليا بطلب النظر فاكتسوال يستبعد ان يحاول موشيه 
  . في استئنافه

لتي يمكن فرضها على من ادين بارتكاب جريمة االغتصاب هي السجن ويشار الى ان العقوبة القصوى ا
ورفضت مصلحة السجون التعقيب على االستعدادات الجارية تمهيدا الحتمال زج .  عاما١٦الفعلي لمدة 

  . قصاب في السجن
  ٢٢/٣/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية

  
  ة جريحاً بينهم أطفال ونساء في سلسلة غارات إسرائيلية على غز١٧ .٢٩

 أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين في سلسلة غارات نفذتها الليلة طائرات االحتالل اإلسرائيلي :غزة
 مواطن ١٧ عن مصادر طبية وشهود عيان أن وقال مراسلنا نقالً .على أهداف متفرقة في قطاع غزة

وذكر أدهم  .طاع أطفال وسيدتين أصيبوا في غارات استهدفت مواقع أمنية وورش عمل في الق٧بينهم 
  .أبو سلمية الناطق اإلعالمي باسم اللجنة العليا لإلسعاف والطوارئ أن جميع حاالت الجرحى طفيفة

  ٢٢/٣/٢٠١١، لألنباء وكالة قدس نت
  
   مسجداً في خان يونسيقصفالطيران اإلسرائيلي  .٣٠

، على ٢١/٣ن  أغارت الطائرات الحربية اإلسرائيلية، في ساعة متأخرة من مساء االثني:خان يونس
وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات  .، مستهدفة منازل ومسجداً)جنوب قطاع غزة(مدينة خان يونس 

حربية إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ تجاه مسجد عباد الرحمن شرق خان يونس، حيث تضرر بشكل 
تالل طلبت من وأضافت المصادر بأن سلطات االح. كامل، وكذلك قصف محيط منزل يعود لعائلة النجار

  .أصحاب المنزل إخالءه تمهيداً لقصفه
  ٢١/٣/٢٠١١قدس برس، 

  
  المستوطنون يصعدون من اعتداءاتهم على الفلسطينيين بالضفة الغربية .٣١

 وأصيبصعد المستوطنون من اعتداءاتهم االثنين ضد المواطنين بالضفة الغربية :  وليد عوض-رام اهللا 
 فتح احد المستوطنين النار باتجاه مواطنين أن حال الخطر بعد بعد ظهر االثنين مواطنان احدهما في

  . شمال مدينة الخليلأمركانوا يقومون بتشييع جثمان احد الموتى في بلدة بيت 
 صباح االثنين اثر طعنه في أصيبوكان شاب فلسطيني من خربة التواني شرق بلدة يطا جنوب الخليل 

  . الفلسطينيين جنوب الخليلأراضي المقامة على "ماعون"صدره من قبل مستوطن يسكن مستوطنة 
واعتدى مستوطنون من مستوطنة بركان الصناعية االثنين على المواطنين ومركباتهم على الشارع 

  .الرئيسي شمال بلدة بروقين في محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية
  ٢٢/٣/٢٠١١القدس العربي، لندن، 

  
  ول على قرية عورتا في نابلس منع التجفرضالجيش اإلسرائيلي يعيد  .٣٢

، فرض منع التجول على قرية عورتا، )٢٢/٣( أعاد الجيش اإلسرائيلي، صباح اليوم الثالثاء :نابلس
جنوب شرق مدينة نابلس، وذلك بعد ستة أيام من رفعه عنها، في أعقاب مقتل خمسة مستوطنين في 

  .المحاذية للقرية" ايتمار"مستوطنة 
  ٢٢/٣/٢٠١١قدس برس، 
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   المسؤولية عن جرائم المستوطنين"إسرائيل"المركز اإلعالمي الحكومي يحمل  .٣٣
، الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة ٢١/٣  حمل المركز اإلعالمي الحكومي، يوم اإلثنين:رام اهللا

وشدد المركز في بيان  .عن التصعيد الخطير والممنهج للمستوطنين ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية
صحفي، على ضرورة توفير حماية دولية عاجلة للمواطنين للحيلولة دون ارتكاب مزيد من الجرائم 
بحقهم، وآخرها إطالق مستوطن النار عمدا على جنازة في بلدة بيت أمر بالخليل، أدى إلى إصابة 

المركز وأكد .  عواد من خربة طوبا قرب بلدة يطاإبراهيممواطنين بجروح، وكذلك طعن المواطن محمد 
 وهي تجري وسط صمت واضح وغير مبرر "دفع الثمن"أن هناك حملة يشنها المستوطنون أطلقوا عليها 

من الحكومة اإلسرائيلية، التي توفر مظلة للمستوطنين وجرائمهم خالفا للقوانين الدولية، مشددا على 
  .أهمية وضع حد لهذا العنف الذي يستهدف اإلنسان الفلسطيني وأرضه وممتلكاته

  ٢١/٣/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
   من ليبيا يصلون غزةالقادمينعشرات الفلسطينيين  .٣٤

، من الوصول إلى قطاع غزة، ٢١/٣ تمكن عشرات الفلسطينيين القادمين ليبيا، مساء يوم االثنين :غزة
 ٤٥ي قطاع غزة، في بيان لها إن وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود ف .من خالل معبر رفح الحدودي

وأضافت أن هناك  .فلسطينياً قادماً من ليبيا عبر األراضي المصرية، دخلوا معبر رفح باتجاه قطاع غزة
 فلسطينياً آخرين وصلوا من ليبيا، وهم موجدون في الجانب المصري للمعبر بانتظار عمل ٧٤

  .اإلجراءات الالزمة لهم لدخولهم إلى غزة
  ٢١/٣/٢٠١١قدس برس، 

  
   فلسطينية في سجون االحتاللأسيرة ٣٦ثماني أمهات بين  .٣٥

 ٣٦ قال تقرير صادر عن اللجنة العليا لألسرى في غزة، إن السلطات اإلسرائيلية تواصل اعتقال :غزة
يعشن بين مرارة السجن وظروفه القاسية " من األبناء والبنات ٣٢فلسطينية، بينهن ثماني أمهات لديهن 

 من األسيرات األمهات يعانين  األم، أن عدداًوموبين التقرير الصادر بمناسبة ي ".األبناءوحرمانهن من 
واتهم التقرير إدارة السجون اإلسرائيلية . من أمراض مختلفة وال تتوفر لهن الرعاية الطبية الكافية

المنع المتكرر بممارسة سياسة اإلهمال الطبي لألسيرات إلى جانب معاناتهن من حالة نفسية صعبة بسبب 
  .من الزيارة والعالج والتعليم

  ٢٢/٣/٢٠١١الدستور، عمان، 
  
   أشقاء من سخنين وخامس من كفركناربعةالسجن أل: جنودبتهمة االعتداء على  .٣٦

 أشقاء من مدينة سخنين، ٤، حكمها بحق ٢١/٣ أصدرت المحكمة المركزية في حيفا، يوم اإلثنين
 بعدة مخالفات، من بينها خطف أسلحة من جنود إسرائيليين  من كفركنا، وذلك بعد إدانتهمخامسو

  .واالعتداء عليهم وتجارة السالح، حسبما جاء في لوائح االتهام
  ٢١/٣/٢٠١١، ٤٨موقع عرب 

  
  أبو سيسي يروي تفاصيل اختطاف الموساد له من أوكرانياضرار المهندس المعتقل  .٣٧

رار يوسف أبو سيسي، حداً للغموض الذي وضع المعتقل الفلسطيني المهندس ض:  رائد الفي-غزة 
، وهو ) عاما٤٢ً(وكشف أبو سيسي .  فبراير الماضي في أوكرانيا/ شباط١٩أحاط باختفائه المفاجئ في 

مدير قسم التشغيل في محطة توليد الكهرباء في غزة، تفاصيل اختطافه على يد عناصر من جهاز 
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ي زيارة ألسرة زوجته األوكرانية إلتمام إجراءات ، بينما كان ف)الموساد(االستخبارات اإلسرائيلي 
  .حصوله على الجنسية

وتمكن محامي المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، الذي يتابع ملف اختطافه، من زيارة أبو سيسي، أمس، 
. "إسرائيل"العسكري، للمرة األولى منذ اختطافه على يد الموساد ونقله إلى ) عسقالن(في سجن المجدل 

كان قد استقل قطاراً من مدينة خاركوف بقصد "حامي المركز ومقره غزة عن أبو سيسي أنه ونقل م
  ." لمقابلة شقيقه يوسف القادم من هولندا،٢٠١١ فبراير / شباط١٩التوجه إلى العاصمة كييف بتاريخ 

ن خالل وجوده أبو سيسي على متن القطار دخل غرفته ثالثة أشخاص، اثنا"وقال المركز، في بيان، 
منهم يرتديان زياً عسكرياً، وطالبوه بإبراز جواز سفره، إال أنه رفض، فقاموا بتهديده واالستيالء على 

أجبروه تحت التهديد أيضاً على النزول في محطة بلطاقا القريبة، ومن ثم "وأضاف أنهم . "جواز سفره
ي شقه كان فيها ستة نقلوه مكبل اليدين ومغطى الرأس في سيارة إلى العاصمة كييف، واحتجزوه ف

  .")الموساد(أشخاص، عرفوا عن أنفسهم بأنهم من جهاز 
عناصر الموساد شرعوا بالتحقيق معه على الفور، ومن ثم قاموا بنقله إلى طائرة "وذكر أبو سيسي أن 

وبعد نحو نصف ساعة عادت الطائرة .  ساعات وهبطت في مطار ال يعرفه٥ إلى ٤حلقت به لمدة 
منع "وقال أبو سيسي إنه . "لمدة ساعة تقريباً، حيث وجد نفسه بعد هبوطها في إسرائيلوأقلعت من جديد 

 يوما أخرى، وبأنه خضع للتحقيق المكثف ١١ يوماً جددت لمدة ١٤من السماح له بمقابلة محامي لمدة 
  ."خالل تلك الفترة من دون التعرف إلى حقوقه القانونية بوصفه معتقالً

 تساوره حول تواطؤ جهات دولية في عملية االختطاف، خاصة أن أبو سيسي لم شكوكاً"وأكد المركز أن 
  ."يعتقل لدى السلطات األوكرانية وفق إجراءات قانونية، وأنه لم يعرض على أي سلطات قضائية محلية

 "حصوة في المرارة"يخشى من تدهور حالته الصحية خاصة أنه يعاني أيضاً من "وقال المركز إنه 
وية لها عالقة بسيولة الدم، وأنه يعاني من حالة نفسية صعبة، إثر خضوعه لجلسات تحقيق ويتناول أد

  ."باإلفراج الفوري عنه"، مطالباً "طويلة ومتواصلة
 عن مكسيم بوتكيفتش المتحدث باسم المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة في .)أ.ب.د(ونقلت 

وقال إن اإلبعاد . ركز احتجاز بسجن إسرائيلي شديد الحراسةأوكرانيا، أن أبو سيسي موجود في م
إننا نعلم إنه "وقال . "أمر مثير للقلق الشديد"اإلجباري الواضح للمهندس من الجمهورية السوفيتية السابقة 

وما ال نعلمه هو . وهو مسجل كالجئ دولي وإنه من ضمن عملنا أن نعرف مساره. كان في أوكرانيا
  ."ار إلى السجن اإلسرائيلي وهذا ما نحاول اكتشافهكيف أخذ من القط

  ٢٢/٣/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
   من الدولة العبرية إطالق سراح نجلها ضرار الطلب رسمياًأوكرانياعائلة أبو سيسي تدعو  .٣٨

طالبت عائلة المهندس، ضرار أبو سيسي، مدير التشغيل في محطة توليد :  عبد الغني الشامي-غزة 
 قطاع غزة، والذي اختطف قبل شهر من أوكرانيا إلى الدولة العبرية، السلطات األوكرانية الكهرباء في

 بخطفه من  من تل أبيب من اجل اإلفراج عنه السيما بعد اعتراف األخيرة رسمياًبالطلب رسمياً
  .أوكرانيا، وإيداعه في سجن إسرائيلي

نحن كنا نعرف منذ اللحظات ": "برسقدس "وقالت سوزان أبو سيسي، شقيقة المهندس ضرار لوكالة 
األولى الختفاء أخي ضرار، أن الموساد اإلسرائيلي قد قام بخطفه، ونقله إلى إسرائيل، وأنه أودعه في 
سجن عسقالن، ولكن اإلعالن اإلسرائيلي عن أن ضرار معتقل في إسرائيل جعلنا على يقين وزاد تأكيدنا 

ذلك يثبت أن هناك تعاونا أمنيا أوكرانيا : "وأضافت ".افهمن المعلومات التي حصلنا عليها منذ اختط
إسرائيليا حول خطف شقيقي الن من قام بخطفه كان يحمل بطاقات أمنية أوكرانية وتم نقله إلى 

ودعت أبوسيسي، أوكرانيا بشكل رسمي، أن  ".المخابرات األوكرانية قبل ترحيله إلى الدولة العبرية
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تطلب من تل أبيب إطالق سراحه نظرا ألنه اختطف من أراضيها، والن زوجته مواطنة أوكرانية وهو 
  .يحمل اإلقامة األوكرانية وبعد اشهر سيصبح مواطنا أوكرانيا

  ٢١/٣/٢٠١١قدس برس، 
  
  الفلسطيني  أضعاف من استهالك ةسبع اإلسرائيلي للمياه أكثر من المستوطن استهالك :اإلحصاء .٣٩

، عشية يوم المياه العالمي ٢١/٣  قال جهاز اإلحصاء الفلسطيني في بيان أصدره يوم اإلثنين:رام اهللا
، إن استهالك المستوطن اإلسرائيلي في الضفة الغربية مارس/ الذي يصادف الثاني والعشرين من آذار

وأوضح أن معدل استهالك المواطن  . الفلسطينيمن المياه، أكثر بسبعة أضعاف استهالك المواطن
يوم، فيما يبلغ /  لترا٣٥٣ في اليوم، بينما يصل معدل استهالك الفرد اإلسرائيلي  لترا١٣٥ًالفلسطيني 

يوم، أي أكثر من سبعة أضعاف /  لتر٩٠٠معدل استهالك المستوطن اإلسرائيلي في الضفة الغربية نحو 
  .استهالك المواطن الفلسطيني

وضح اإلحصاء أن هناك تفاوتا في معدل استهالك الفرد الفلسطيني من المياه في محافظات الضفة وأ
يوم، وفي قطاع غزة وصلت إلى /  لترا٢٩٧,٦الغربية، حيث ارتفعت هذه النسبة في محافظة أريحا إلى 

  .يوم في طوباس/   لترا٤٧يوم في محافظة جنين، و/  لترا٥٥يوم، بينما كانت /  لترا١٧٦,٣
 مليجرام لكل لتر، ١٠٠٠وأشار إلى أن نسبة الكلورايد في الخزانات الجوفية في قطاع غزة وصلت إلى 

 مليجرام لكل لتر، األمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الملوحة في ٣٠٠في حين الموصى به دوليا هو 
  .المياه في القطاع، ما أثر سلبا على صحة المواطنين الفلسطينيين

فقط، بينما حصة اإلسرائيليين من % ١٥ حصة الفلسطينيين من مياه األحواض المائية وأضاف أن نسبة
، بما في ذلك المستوطنون في الضفة الغربية، وفي قطاع غزة بلغت حصة %٨٥ هذه األحواض تقدر بـ

  %.٨٢فقط، بينما حصة اإلسرائيليين بلغت % ١٨الفلسطينيين من مياه الحوض الساحلي 
 مليار متر مكعب ٢,٤المتوفرة في األرض الفلسطينية بنحو ) المتجددة(مية المياه النقية تم تقدير ك: وتابع

فقط للفلسطينيين، بناء على % ١٠من هذه الكمية مقابل % ٩٠ باستغالل نحو "إسرائيل"سنويا، حيث تقوم 
  .دول العربيةالذي أعدته األمانة العامة لجامعة ال' قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة'تقرير 

 عن سياسات التسعير اإلسرائيلي للمياه إلى عدم ٢٠٠٩ عن البنك الدولي عام  صادراًوذكر أن تقريراً
 ٥المساواة بين السكان الفلسطينيين والمستوطنين، أشار إلى تقديرات بأن المواطن الفلسطيني يدفع 

طنين اإلسرائيليين إلى االستعمال أضعاف ما يدفعه المستوطن للحصول على المياه، وهو ما دفع المستو
  .المفرط وغير الكفء لتلك الموارد المائية

  ٢١/٣/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
   عالمياً األفقر مائياًفلسطين: رئيس سلطة المياه .٤٠

ائيا بين دول إن فلسطين األفقر م": شداد العتيلي. قال رئيس سلطة المياه د:  بسام أبو الرب- رام اهللا
  ."العالم، بسبب سيطرة االحتالل اإلسرائيلي على مصادرنا المائية

  ٢١/٣/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
   سنواتعشرمياه غزة تنضب خالل  .٤١

 أكد مدير عام سلطة المياه الفلسطينية محمد أحمد، أن قطاع غزة يعاني من عجز : ميسرة شعبان-غزة 
 مليون متر مكعب، وذلك نتيجة الزيادة الطبيعة لسكان القطاع واعتمادهم ٨٠ي يصل إلى نحو سنوي مائ

بشكل كلي على الخزان الجوفي الساحلي كمصدر وحيد لتلبيه احتياجاتهم المائية المختلفة، متوقعاً أن 
 إمكانية نفاد وحذر أحمد، من.  مليون متر مكعب تقريباً خالل األعوام المقبلة١٠٠يفوق العجز المائي 
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مخزون المياه الجوفي في القطاع الساحلي في غضون العشر سنوات المقبلة، داعياً إلى اتخاذ إجراءات 
  .رك األمور وإيجاد حلول بديلة للتخفيف من استنزاف المخزون الجوفي للمياهاجدية وسريعة لتد

لعمر االفتراضي للخزان الجوفي وكانت الدراسات األخيرة المعدة من قبل سلطة المياه قد حذرت من أن ا
  .المائي في القطاع لن يتجاوز عشر سنوات قادمة في ظل االستنزاف المستمر والحاد للخزان المائي

  ٢٢/٣/٢٠١١، بيروت، المستقبل
  
   أوروبا التاسعفلسطينييألمانيا تستضيف مؤتمر  .٤٢

تمر السنوي التاسع لفلسطينيي مايو القادم المؤ/ تستضيف مدينة فوبرتال األلمانية في السابع من أيار
ويناقش المؤتمر أوضاع الفلسطينيين بدول الشتات األوروبي، ". جيل العودة يعرف دربه"أوروبا، بعنوان 

  . ودورهم في تعريف األوساط المحيطة بهم بعدالة قضية فلسطين وحقهم في العودة أرضهم المحتلة
ية األسرى تمثل قاسم مشترك في مؤتمرات العودة وأوضح األمين العام للمؤتمر عادل عبد اهللا، أن قض

 إلى أن المؤتمر يتناول قضية تفرض نفسها ، مشيرا٢٠٠٣ًمنذ انطالقها في بريطانيا للمرة األولى عام 
وأكد أن دور الشباب وأهميته في عملية التغيير والحفاظ على الثوابت . على واقع النضال الفلسطيني
 خالل المؤتمر، إضافة  كبيراًعودة والدفاع عن المقدسات سيكون له اهتماماًالفلسطينية وفي مقدمتها حق ال

إلى أثر الثورات العربية على القضية الفلسطينية، وعلى حقوق الفلسطينيين المتواجدين في هذه البلدان 
ولفت إلى أن المؤتمر سيعلن عن آليات جديدة إلبراز وتفعيل قضايا األسرى والجدار  .وفي غيرها

 في  إلى أن االستعدادات الجارية حالياًزل والمستوطنات التي تتصدر أولويات العمل الفلسطيني، منبهاًالعا
  . أوروبا إلطالق أسطول الحرية الثاني إلغاثة قطاع غزة، ستناقش خالل المؤتمر

وحيد سيولي أهمية لقضية إنهاء االنقسام الفلسطيني وت"وذكر أن مشاركة شخصيات من الداخل الفلسطيني 
  ". الصف التي باتت تفرض نفسها بإلحاح على الواقع الفلسطيني الحالي

  ٢١/٣/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
  
   لتشكيل حكومة من شخصيات وطنية مستقلةعباس دعوة يؤيدون% ٩١: أوراد استطالع .٤٣

 والتنمية  كشفت نتائج استطالع للرأي العام الفلسطيني نشرها معهد العالم العربي للبحوث:رام اهللا
  . في التقييم اإليجابي ألداء الرئيس محمود عباس ملحوظاً، ارتفاعا٢١/٣ً ، يوم اإلثنين)أوراد(

ما دعا إليه الرئيس من تشكيل حكومة من شخصيات وطنية مستقلة % ٩١ووفقا لالستطالع، أيد 
من المستطلعين % ٨٩وأيد  %.٤ من ذلك ، ولم يكن متأكداً%٤للتحضير لالنتخابات، بينما عارض ذلك 

إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني خالل ستة أشهر أو في أقرب وقت ممكن، وعارض 
ما دعا إليه الرئيس من رعاية دولية وعربية % ٧٩كما أيد  %.٣ من ذلك ، ولم يكن متأكداً%٨ذلك 

  .المستطلعينمن % ٦ ، ولم يكن متأكداً%١٥وإسالمية لالنتخابات المقترحة، وعارض ذلك 
نادر سعيد، وذلك . يوم األحد، وتحت إشراف د' "أوراد"جاءت هذه النتائج في استطالع أجراه معهد 

 فلسطيني موزعين بشكل نسبي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والرجال والنساء ٣٠٠ضمن عينة من 
  .والفئات االجتماعية المختلفة

 نقطة، وذلك بعد أيام قليلة من خطابه ١٢رتفع بما يزيد عن س اعباوأوضح المركز أن التقييم اإليجابي ل
 أمام المجلس المركزي، والذي اقترح من خالله زيارة شخصية لقطاع غزة ١٦/٣/٢٠١١ فياألخير 

  .٧/٣/٢٠١١ فيبهدف إنهاء االنقسام، ويأتي هذا االرتفاع بالمقارنة مع استطالع حديث أجراه أوراد 
من المستطلعين، ونظر إليه % ٩من المستطلعين، وقيمه بالمتوسط % ٨١وقيم خطاب الرئيس إيجابيا 

% ٢٢بأنه إيجابي، ونظر % ٣٠أما بالنسبة لموقف حماس من خطاب عباس، فقد قيمه . فقط% ٤سلبا 
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موقف حماس بأنه سلبي، % ٢٤لموقف حماس من خطاب الرئيس على أنه متوسط، وفي المقابل وصف 
  .من المستطلعين، وبالتالي لم يستطيعوا الحكم عليه% ٢٤ يعادل  لماولم يكن موقف حماس واضحاً

وأيدت غالبية عظمى من المستطلعين مواقف الرئيس من القضايا المختلفة التي طرحها في خطابه، فيما 
  .يتعلق بإنهاء االنقسام، وعقد االنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني

شخصية التي يجب أن تترأس الحكومة االنتقالية للتحضير لالنتخابات، وعندما تم سؤال المستطلعين عن ال
أن يكون إسماعيل هنية % ١٣ سالم فياض على رأس هذه الحكومة، بينما أيد .أن يكون د% ٣٧أيد 

من % ٤٣ومن الملفت أن .  للحكومة االنتقاليةأن يكون نبيل شعث رئيساً% ٧على رأسها، فيما أيد 
  . من هذا الموضوع موقفاًالمستطلعين لم يحددوا

  ٢١/٣/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
  تمرين أردني ـ إسرائيلي حول احتمال وقوع زلزال في المنطقة .٤٤

جرى مؤخرا تمرين مشترك في منطقـة وادي عربـة، لمحاكـاة التحـضيرات       :  تغريد الرشق  -عمان  
 شخص من مؤسسة نجمـة      ٢٠٠، وذلك بمشاركة حوالي     اإلقليمية حول احتمال وقوع زلزال في المنطقة      

 .داود الحمراء اإلسرائيلية، ومنظمة الهالل األحمر األردنية، وفقا لصحيفة جيروسالم بوست اإلسـرائيلية            
كما شارك في التمرين مختصون منهم أكاديميون وطالب من جامعة بن غوريون، بينما ذكرت الصحيفة               

  .بالنقب" تيمناع" مخيم إليواء الناجين في أن المشاركين قاموا أيضا بإنشاء
رغم وجود اختالفات بين األردن وإسرائيل ومنذ زمـن،         "وكانت الصحيفة بدأت خبرها بمقدمة قالت فيه        

وحتى بعد توقيع اتفاقية سالم، إال أنهما يواجهان التهديد نفسه من وقوع زلزال في المنطقة، ما أدى إلـى                   
كما علق عضو مـن طـاقم        ". رؤية الدمار الذي خلفه زلزال اليابان      وجود تعاون بينهما، خصوصا بعد    
ما نقوم به اآلن يدل على أن فرق االنقاذ ستضطر ألن تعمل معا، إذا              "جامعة بن غوريون للصحيفة قائال      

  ".أردنا التحرك بسرعة وبمهنية في حال حصل زلزال
  ٢٢/٣/٢٠١١، الغد، عمان

  
  شعب الفلسطيني بحماية الأميركا يطالب نائب أردني .٤٥

 فـي   ٢٠١١ قال النائب خليل عطية خالل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للـسنة الماليـة                :عمان
الجلسة التي عقدها برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وهيئة الوزارة              

لليبي كان محل تقدير عند الشعب    امس االول ان موقف اميركا في مجلس االمن والمتعلق بحماية الشعب ا           
الليبي ومن منطلق هذا الموقف فاننا نطالب اميركا ان كانت صادقة في هذا الموقـف الـى اخـذ نفـس         

  .الموقف لحماية الشعب الفلسطيني المقهور والمظلوم ومساندة حقه الشرعي والتاريخي في وطنه
  ٢٢/٣/٢٠١١، الرأي، عمان

  
  يزور القاهرة قريباً حماسوفد من : وزير الخارجية المصري .٤٦

" حماس"أكد وزير الخارجية المصري نبيل العربي أن وفداً قيادياً من حركة المقاومة اإلسالمية              : القاهرة
  .من المنتظر أن يزور القاهرة قريباً الستكمال مشاورات إتمام المصالحة الفلسطينية

تـصاالت، خـالل األيـام القليلـة        وقال العربي، خالل مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، إنه أجرى ا          
" حمـاس "الماضية، مع كل من رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية ورئيس المكتب السياسي لحركة              

  .خالد مشعل وعضو المكتب السياسي في الحركة محمود الزهار
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 قد أشادت بمواقف وزير الخارجية المصرى الدكتور نبيـل العربـى، لمطالبتـه            " حماس"وكانت حركة   

  . السابقة بكسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة للسنة الخامسة على التوالى
  ٢١/٣/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  "متطرفين فلسطينيين"الى  سورية خاصة توجه تهمة الشغب إعالم وسائل :الكويتيةالراي  .٤٧

يه أصـابع االتهـام فـي       اتفقت وسائل إعالم سورية خاصة، أمس، على توج       :  جانبالت شكاي  -دمشق  
عمليات الشغب وأحداث الفوضى التي رافقت تظاهرات درعا خالل اليومين الماضيين وأسـفرت عـن               

مقيمين في مخيم قرب مدينة درعا، وهـو        » متطرفين فلسطينيين «إحراق مراكز وسيارات حكومية إلى      
، ودفعها إلى نفي هذه الروايـة       األمر الذي أثار استياء القيادات الفلسطينية، سواء في درعا أو في دمشق           

  .التي لم يتم التداول بها في اإلعالم الرسمي
أمس، خبـرا مطـوال عـن       » الوطن«وفي تغطيتها لألحداث التي شهدتها درعا أول من أمس، نشرت           

وخالل المواجهات كان شيوخ ووجهاء درعا يوجهون النـداءات عبـر مكبـرات             «القصة، جاء فيه، أن     
شباب بالخروج من وسط المدينة والتوقف عن إحداث الفوضى والخراب، إال أنهم            الصوت في الجوامع لل   

رفضوا كل النداءات، وتبين الحقاً لوجهاء درعا أن أغلبية من شارك في إحداث الفوضى والخراب كان                
  .»من المتطرفين الفلسطينيين وأن أبناء درعا كانوا أقلية

سالمة أرض األبطال والثوار لن يحولوهـا إلـى أرض          درعا المسلمة والم  «ونقلت عن أحد الوجهاء ان      
  .»دمار ولو تطلب األمر مواجهة المخربين باأليدي

مصادر مطلعـة تأكيـدها أن      «اإللكتروني، الذي نقل عن     » شام برس «والحالة تقريبا تكررت في موقع      
امة األمر الذي   بعض المتظاهرين عمدوا إلى إطالق النار على رجال الشرطة واالعتداء على األمالك الع            

  .»أدى إلى سقوط سبعة جرحى من أفراد الشرطة إثر تظاهرة جديدة خرجت في مدينة درعا اليوم
علمت شام برس من المصادر أن مجموعات من فتح اإلسـالم تـأتي مـن التجمعـات                 «: وتابع الخبر 

األوضـاع وإثـارة   الفلسطينية الموجودة على أطراف درعا إلى وسط المدينة وتقوم بإطالق النار لتفجير    
  .»الفتنة لإليقاع بين الدولة والشعب

فـتح  «التي وجهت االتهـام بـدورها لتنظـيم         » اإلخبارية السورية «كما تكررت الحالة في تغطية قناة       
  .على نشراتها وشريطها اإلخباري في مرات عدة» اإلسالم

 ٢٢/٣/٢٠١١، الراي، الكويت
 
  "اسرائيل"اتفاقية الغاز مع  أن تحترم مصر ينبغي: از شرق المتوسطشركة غ .٤٨

 قال مسؤول في شركة غاز شرق المتوسط يوم االثنين ان الشركة التي تصدر الغـاز                :)رويترز(القدس  
الطبيعي المصري الى اسرائيل ودول أخرى في الشرق االوسط ال ترى أي مبرر لتعديل بنود عقدها مع                 

  .الحكومة المصرية للتفاوض بشأن سعر أعلى
وهي من الشركاء المؤسسين لشركة غاز شرق        -فيك النائب االول لرئيس شركة مرهاف       وقال نمرود نو  

 وأدرجت فيه االلية الدقيقة والجدول الزمنـي والمعـايير          ٢٠٠٩تم تعديل عقدنا في     " لرويترز   -المتوسط
ن نتوقـع أ  "و ."واالجراءات المتعلقة بالمفاوضات حول السعر وال تتوافر هذه الشروط في الوقت الراهن           

  ."هذا العقد... يحترم كال الطرفين
ونقلت وكالة أنباء الشرق االوسط المصرية الرسمية عن وزير البترول المصري عبد اهللا غـراب قولـه     

. يوم االحد ان مفاوضات تجري حاليا لتعديل اتفاقيات الغاز خاصة تلك الموقعة مع اسرائيل لرفع السعر               
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هيري لتصدير الغاز يعتبـران سـندا للمفـاوض المـصري       وقال ان الحمالت االعالمية والرفض الجما     
  .للحصول على أفضل المزايا لمصر

ورفـض  . وقال نوفيك انه ال يستطيع الخوض في تفاصيل البنود المتعلقة باعادة التفاوض حول الـسعر              
ثة أيضا االفصاح عن السعر الذي تدفعه اسرائيل لشراء الغاز المصري بالتحديد لكنه قال انه أكثر من ثال                

  .دوالرات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية
 بالمئة من احتياجات مرفق     ٤٥الذي يورد   -واتهمت وسائل االعالم المصرية تحالف غاز شرق المتوسط         

  . ببيع الغاز السرائيل بأسعار أقل من أسعار السوق-الكهرباء االسرائيلي من الغاز
 ٢٠١٠ليارات متر مكعب من الغاز الطبيعـي فـي          وقال نوفيك ان السوق االسرائيلية استهلكت خمسة م       

  .وان من المتوقع تضاعف هذا الرقم الى ثالثة أمثاله في السنوات الخمس المقبلة
 ٢٢/٣/٢٠١١، وكالة رويترز لألنباء

 
 قناعهم بالسعي لنيل حق تقرير المصيرإل مع بعض قادة متمردي دارفور تسعى" إسرائيل" .٤٩

صادر صحفية رسمية في العاصمة السودانية الخرطوم إلى ترتيبـات         أشارت م :  زاهر الخاتم  - الخرطوم
تقوم بها إسرائيل مع بعض قادة متمردي دارفور بهدف توحيد رؤيتهم وإقناعهم بالسعي لنيل حق تقريـر                 

وأكد المركز السوداني للخدمات الصحفية وهـو       . المصير إلقليم دارفور أسوة بما حدث لجنوب السودان       
مية أن إسرائيل بعثت اثنين من كبار ضباط الموساد لترتيب زيارات لقادة الحركات             مؤسسة إعالمية حكو  

المسلحة خالل األيام القادمة، وأن اجتماعاً قد عقد مؤخراً بالعاصمة األوغندية كمباال ضم عناصر مـن                
مد الموساد ورئيس مكتب الحركة الشعبية بكمباال، وثمن االجتماع حسب المصادر موقف عبد الواحد مح             

نور الرافض ألي محادثات مع الحكومة السودانية باإلضافة إلى تبني االجتماع أهمية اسـتمرار العمـل                
  .المسلح لنيل حق تقرير المصير لدارفور أسوة بالجنوب

 ٢٢/٣/٢٠١١، الوطن اون الين، السعودية
  
   وحماس حول االنتهاكات خالل حرب غزة غير كافية"سرائيلإ"تحقيقات : غولدستون .٥٠

أعلنت لجنة غولدستون التابعة لألمم المتحدة، والتي كلفت بـالتحقيق فـي الحـرب              :  ووكاالت - ربع
، أن تحقيقات اسرائيل وحماس المستقلة حـول        ٢٠٠٨يناير  /االسرائيلية على قطاع غزة في كانون الثاني      

  .جرائم الحرب المفترضة أثناء هذه الحرب، لم تكن عميقة بما فيه الكفاية
للجنة، ماري ماغوان ديفيس، في تقرير رفعته إلى مجلس حقوق االنـسان فـي األمـم                وأقرت رئيسة ا  

 اتهام بإساءة السلوك التقني فـي       ٤٠٠موارد كبيرة للتحقيق في أكثر من       "المتحدة إن إسرائيل خصصت     
، وأضافت مـن    "ما زال أمامنا عمل كثير، لحظنا أن عددا من التحقيقات ما زال مفتوحا            : "وتابعت ".غزة
ليس من مؤشر يدل على أن إسرائيل فتحت تحقيقات حول األعمال التي ارتكبها بالتحديـد،               : "ة أخرى جه

  ".من فكر وخطط وأمر وأشرف على عملية الرصاص المصبوب
كما نددت لجنة الخبراء بموقف حماس، وهي لجنة مؤلفة من خبراء، وموكل إليهـا مراجعـة اآلليـات                  

 االسرائيلية علـى غـزة، والتـي        ٢٠٠٨لفلسطينيون في أعقاب حرب     القانونية التي فتحتها إسرائيل وا    
ما زلنا قلقين حيال مؤشـرات      : "وقالت ديفيس  . اسرائيليا ١٣ فلسطيني و  ١٤٠٠أسفرت رسميا عن مقتل     

، لم تجر تحقيقات حول إطالق هجمات بقنابل الهاون على          )في غزة (على أن سلطات األمر الواقع      ) تدل(
  ".إسرائيل

  ٢١/٣/٢٠١١ ،٤٨موقع عرب
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  عترف بالنضال الشعبي الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلةن:  المجريالرئيس .٥١
 رحب الرئيس المجري بال شميث بالرئيس محمود عباس والوفد المرافق لـه، مـساء               : وفا – بودابست

ـ              ،]أمس [اليوم االثنين  ى أسـاس    وأكد أن عالقات بالده التي ترأس حاليا االتحاد األوروبـي، قائمـة عل
  .الصداقة المتينة الممتدة منذ عدة عقود، وعلى مسار التشاور السياسي بين البلدين

وقال إن المجر تعترف بالنضال الشعبي الفلسطيني من أجل إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، مؤكـدا أن                
الذي لن يتحقق   النضال الشعبي يتطلب تضحيات إلقامة السالم الشامل والكامل على أساس حل الدولتين،             

  .دون مشاركة المجتمع الدولي وبوجه خاص الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي
أي إقامة دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة تعـيش بـسالم           "وعبر الرئيس شميث عن إيمانه بحل الدولتين        
  ".وأمان بجانب دولة إسرائيل في ظل سالم حقيقي

ة رامية إلجراء تغيـرات أساسـية فـي الوضـع الـديمغرافي             وأكد أن إجراءات االستيطان اإلسرائيلي    
وأثنى على التطور الكبير في مؤسسات السلطة الوطنية،         .والجغرافي، في ظل معارضة المجتمع الدولي     

  .والقطاع االقتصادي الذي تطور بشكل كبير في اآلونة األخيرة
، معربا  "الرامي إلقامة دولته الفلسطينية   إن بلدنا وشعبنا يؤيدون النضال الشعبي للشعب الفلسطيني،         "وقال  

  ".عن تمنياتنا أن يصل الشعب الفلسطيني بقيادتكم الحكيمة إلى استقالله وحلمه بالدولة المستقلة"
وأبدى الرئيس المجري استعداد بالده لمد جسور التعاون في كافة المجاالت إلقامة الدولـة الفلـسطينية                

  .المستقلة
 ٢١/٣/٢٠١١ ، )وفا(ت الفلسطينية وكالة األنباء والمعلوما

 
  ي في القدس تقوم بتطهير عرق"سرائيلإ": ريتشارد فولك .٥٢

 قال محقق من االمم المتحدة يوم االثنين ان توسع اسرائيل في بنـاء المـستوطنات                :)رويترز (- جنيف
 .رقـي اليهودية في القدس الشرقية وطرد فلسطينيين من منازلهم هناك هو شكل من أشكال التطهيـر الع               

وكان االكاديمي االمريكي ريتشارد فولك يتحدث الى مجلس حقوق االنسان التابع لالمم المتحـدة فيمـا                
وقال فولـك    .١٩٦٧يستعد الصدار قرارات تدين السلوك االسرائيلي في االراضي التي تحتلها منذ عام             

 لفلسطينيين مقيمين منـذ     النمط المستمر للتوسع االستيطاني في شرق القدس والمقترن باالخالء القسري         "
  ."فترة طويلة موقف ال يمكن التهاون معه

يمكن وصفه فقط في تأثيره التراكمي على انه شكل من أشـكال التطهيـر              "وأعلن فولك ان هذا الوضع      
  ."العرقي

وقال فولك في كلمته انه يود ان يطلب مجلس حقوق االنسان من محكمة العدل الدولية بحـث الـسلوك                   
وأعلن محقق االمم المتحدة ان هذا يجب ان يركز على مـا اذا كـان                .ي االراضي المحتلة  االسرائيلي ف 

االسـتعمار والتمييـز العنـصري      "االحتالل الذي طال أمده للضفة الغربية والقدس الشرقية له عناصر           
  ."والتطهير العرقي فيما يتنافى والقانون االنساني الدولي

  ٢١/٣/٢٠١١وكالة رويترز لألنباء، 
  
  جدار الفصل العنصرييتهددها فلسطينية  من أوروبا لدعم قرية يورو مليون ربعونأ .٥٣

 ٤٠ أعلن، ممثل االتحاد األوروبي كريستيان بيرغر، أمس، عن عزم االتحاد األوروبي تقـديم               :رام اهللا 
يـة  مليون يورو لدعم جهود التنمية البشرية التي تقوم بها األونروا في مجاالت التعليم والـصحة والحما               

االجتماعية لالجئين الفلسطينيين، حيث وقع اتفاقية بهذا الخصوص مع المفوض العـام لألونـروا فليبـو                
وكان بيرغر قام بجولة ميدانية فـي        .غراندي، خالل زيارة خاصة قاما بها لقرية الولجة التابعة لألونروا         

جئ بما شاهده فـي القريـة،       غير متفا “وقال غراندي إنه    . قرية الولجة المحاطة بجدار الفصل العنصري     
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وتؤثر بشكل سلبي علـى حيـاة هـذا         ” إسرائيل“مؤكداً أن هناك ممارسات تتسم بطابع التمييز تقوم بها          
  .المجتمع الجميل النابض بالحياة وتحول حياته إلى كابوس حي

  ٢٢/٣/٢٠١١، الخليج، الشارقة
  
   من الزلزال وتسونامياليابان بليون دوالر خسائر ٢٣٥ .٥٤

 ٢٣٥في اليابان، ) تسونامي(تبلغ الخسائر التي تسبب بها الزلزال وموجات المد "نك الدولي، أن قدر الب
وأشار في تقرير حول اقتصاد شرق آسيا والمحيط الهادئ، . " من ناتجها المحلي%٤بليون دوالر، أي 

  ."ارب سابقةنمو الناتج المحلي سيتأثر سلباً حتى منتصف العام الحالي، استناداً إلى تج"إلى أن 
  ٢٢/٣/٢٠١١الحياة، لندن، 

  
  بـأمـةرجــل  .٥٥

  أحمد بحر. د
  . وما أروع الشهادة.. وما أروع الجهاد.. وما أروع العطاء.. ما أروع المسار

تمر السنون على عجل، لكن ذكرى استشهاد إمام الجيل تبقى محفورة في عمق الذاكرة والوجدان، لتعيـد   
يخ القعيد سبيال مستقيماً عاصماً من عوج الفكر وانحرافات الـسياسة           رسم معالم الطريق الذي اختطه الش     

التي طغت على أداء الكثيرين الذين تلوثوا بأدران المرحلة، وتكيفوا مع الواقع الذي فُـصل لهـم علـى                   
  . المقاسات الخارجية

ار والمـسير،   تحل الذكرى السابعة العطرة ليمأل عبقها الزكي القلوب والعقول، وتضيء لنا جنبات المس            
  . وتلهمنا العبرة والعظة في خضم بحر التحديات العظام الذي تتالطم أمواجه العاتية من كل االتجاهات

إنها ذكرى استشهاد الرجل األمة، إمام الجيل وشيخ االنتفاضتين، اإلمـام           .. إنها ذكرى ليست كأي ذكرى    
لرجل القعيد الذي أحيا شعباً وأمـة بلـسانه         ذلك ا .. الرباني القائد المؤسس الشهيد أحمد ياسين رحمه اهللا       

الرصين وصوته الخافت وهمته العالية وعزمه المتوقد ونشاطه الملتهب الذي لم يعرف يوماً الخـور أو                
  . التكاسل أو التقصير

لقد أسس اإلمام الياسين جيال بأكمله رباه على معاني وقيم الوفاء والتضحية والعطـاء وحـب الـوطن                  
 الثمار يانعة قطافها لتعبر عن شموخ البناء وروعة الغراس، وعمـق التجربـة التـي                واإليثار، فخرجت 

  . مألت سمع العالم وبصره في بضع سنين
أيام وذكريات تتقاذف الذاكرة وتحملها إلى األيام الخوالي التي بدأ فيها الشيخ مسيره المبـارك، وحلقاتـه                 

رجاء الديار حتى غدت شجرة باسقة أضـحت        المسجدية المتواضعة التي نمت وترعرعت وانتشرت في أ       
ملء الدنيا بأسرها، وتركت آثارا رائعة وبصمات مشرقة وجدت تجسيداتها في جيـل القـرآن والجهـاد                 
والعقيدة الذي يحمل أمانة الدفاع عن ثوابت وحقوق شعبنا في فلسطين، وال يزال يرفع لـواء الـصمود                  

  . كةوالتصدي للمخططات الصهيونية على أرضنا المبار
الشيخ ياسين يشكل نموذجا رائدا في فضاء فلسطين واألمة، ومدرسة متكاملة الصفات واألبعاد أسـهمت               
في بناء جيل رباني عقدي وإحداث تغييرات كبرى في معادالت الوضع الفلسطيني والعربي واإلسالمي،              

سرح الحياة وخارطـة    فال عجب أن يغتاظ منه الصهاينة وأرباب النفاق العربي، وأن يسعوا لشطبه عن م             
  . الوجود بقرار صهيوأمريكي

تميز اإلمام الياسين بالريادة في كل شيء، وكان له في كل ميدان نصيب وافر وحظ عظيم، ففي ميـدان                   
السياسة كان مثاالً للسياسي المحنك الذي لم يتلوث بأدران السياسة، وال تزال مبادرته التي أطلقها بصدد                

 دون االعتراف بالكيان الصهيوني تشكل منارة لكل العاملين في          ٦٧دود العام   إقامة دولة فلسطينية في ح    
الحقل السياسي الفلسطيني، وفي ميدان الجهاد كان عنواناً أصيالً للمجاهد المقاوم الذي وضع روحه على               
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كفه رغم إعاقته الجسدية، وفي ميدان التواصل مع الناس كان مؤلف القلوب وحبيب الجمـاهير، وفـي                 
 حياة  -رحمه اهللا –ن العمل والعطاء والدعوة كان ذروة البذل وشعلة ال تنطفئ، بحيث كان استشهاده              ميدا

  . لألمة بأسرها
 أن تغييب الشيخ اإلمام عن مسرح الحياة كفيـل بـشّل قـدرة              -خاطئين–اعتقد الصهاينة ومن لف لفهم      

نها وحسر تأثيراتها، لكن استشهاده     ونشاط حماس، وإدخالها مرحلة اإلضعاف واإلنهاك التام الكفيلة بتدجي        
أثبت لهم خطأ حساباتهم وعقم مراهناتهم، فقد أحيا اهللا تعالى باستشهاد الياسين جيالً كامالً، وأيقظ كثيـرا                 
ًمن القاعدين الغافلين المتخاذلين الذي أمضوا حياتهم سادرين في بحور النكوص أو قائمين على هـامش                

عب الفلسطيني وقضيته العادلة وإسنادا لمقاومته الباسلة التي أضحت اليوم          الحياة، فكان استشهاده فتحا للش    
  . أشد قوة وبأسا وأكثر جلدا وعنادا في العمل المقاوم وتحدي بطش وإرهاب االحتالل

إن الثورات الشعبية العربية التي تتفاعل اليوم هي نتاج لدماء الشهيد الياسين، وأحد اإللهامات المباركـة                
 مسيرته الحافلة التي حاربت الظلم والظالمين، وشقت طريق الثورة من رحم األلم والمعاناة،              التي عكستها 

  . وعبدت طريق األمل والحرية للشعب الفلسطيني المقدام
إننا نستلهم اليوم ثبات وصمود اإلمام الياسين في مواجهة االحتالل، لنقف بكل قوة فـي وجـه صـلف                   

لقون تهديداتهم الرعناء ضد قطاع غزة وحركة حماس، فقـد علمنـا            وعجرفة وتهديد الصهاينة الذين يط    
الشيخ الشهيد أن نواجه حتى نهاية المواجهة، وأن ال ننكسر أو نتخاذل في منتصف الطريق، وأن نمضي                 
إلى األمام دون أن نلتفت إلى الخلف أو جسامة التضحيات ما دامت فلسطين هي رائدنا وقبلتنا وبوصـلة                  

  . معطائنا على الدوا
سنبقى على عهدنا مع شعبنا، حماة للحقوق والثوابت الوطنية، وسنظل األقدر على الـدفاع عـن شـعبنا                  

  . وقضيتنا ومقدراتنا الوطنية، ولن تلين لنا قناة أو يفتر لنا عزم حتى النصر أو التحرير بإذن اهللا
تين العربية واإلسالمية مـن     في ذكراك يا شيخنا نؤكد لك أن الماليين من أبناء شعب فلسطين وأبناء األم             

ورائك، يقتفون أثرك، وينهجون نهجك، ويسيرون على ذات طريق النور والخير والجهاد الذي سلكته لما               
  . فيه صالح األمة وشعوبها المعطاءة

وألحقنا بك شهداء علـى     .. رحمك اهللا يا شيخ األمة ورجل االنتفاضتين وعمالق الفكر والجهاد والدعوة          
درب ذات الشوكة حتى يـأتي      .. لميمون، معاهدين اهللا ثم إياك على التزام دربك األصيل        دربك الطاهر ا  

  . اهللا بالفرج والخالص، وحتى يتنسم شعبنا عبير التحرر من رجس االحتالل
  ٢٢/٣/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
   زيارة أبو مازن إلى غزة؟إنجاحكيف يمكن  .٥٦

  هاني المصري
إلى زيارة غزة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، واسـتجابة أبـو   "  مازنأبو"دعوة إسماعيل هنية، لـ     

مازن للدعوة عبر إطالق مبادرة تتضمن استعداده زيارة غزة، وتشكيل حكومة مستقلين مهمتهـا إعـادة                
بناء غزة والتحضير إلجراء االنتخابات؛ تطور مهم من شأنه كسر الحاجز النفسي الذي أقيم فـي ظـل                  

  . القطيعة التي شهدتها العالقات في األشهر األخيرةاالنقسام، وبعد
إن الدعوة والمبادرة انعكاس سريع للمتغيرات العميقة التي تشهدها المنطقة العربية، وأدت حتى اآلن إلى               
انتصار الثورات الشعبية في مصر وتونس، وتمثل أيضاً استجابةً للحراك الشعبي الفلسطيني الذي بدأ في               

  .طاع غزة، وهو مرشح للتصاعد واالستمرارالضفة الغربية وق
إن إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة بحاجة إلى أكثر من زيارة إلى غزة، على أهمية الزيارة، وإلى أكثـر                  

  .من تشكيل حكومة والتوجه إلى االنتخابات



  

  

 
 

  

            ٢٨ ص                                     ٢٠٩٢:         العدد       ٢٢/٣/٢٠١١ الثالثاء :التاريخ

قامة شـراكة   فدون االتفاق على إستراتيجية سياسية لمواجهة مهام وتحديات ومخاطر المرحلة الجديدة، وإ           
، أو وثيقة األسرى وحكومـة      ٢٠٠٥حقيقية تستند إلى ما تم االتفاق عليه سابقًا، سواء في إعالن القاهرة             

الوحدة الوطنية، وحوارات القاهرة، وتسعى الستكماله بخصوص األساس الـسياسي للنظـام الـسياسي              
ل مع األجهزة األمنية ومع منظمـة       الفلسطيني، والبرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية، وكيفية التعام       

التحرير، ومعالجة المستجدات النوعية سواء على صعيد المفاوضات أو انعكاس الثورات العربية علـى              
  .القضية الفلسطينية

إن المبادرة لزيارة قطاع غزة أو الدعوة إليها مهمة؛ كونها تدل على بداية حراك، ولكنها ستكون مجـرد                  
ورة مضادة؛ تهدف كل منها إلى تحميل الطرف اآلخر المسؤولية عن استمرار            تسجيل نقاط ومناورة ومنا   

  .االنقسام، إذا لم يسبق الزيارة تحضير جدي يضمن نجاحها
من حركة حماس، فهي وقعـت      " أشطر"وفي مضمار تسجيل النقاط والمناورات، دون شك أن حركة فتح           

وكسبت الرهان، على الرغم من أن توقيع       على الورقة المصرية، وراهنت على عدم توقيع حماس عليها          
كان سيحرج فتح والنظام المصري السابق؛ ألنهما لن يطبقاهـا بعـد المعارضـة األميركيـة                " حماس"

  .الصريحة لها
وبعد دعوة هنية ألبو مازن، قدم األخير مبادرته ضمن شروط من الصعب جداً أن توافق عليها حمـاس؛               

لسريعة وحدهما دون اتفاق على صفقة شـاملة، تتـضمن المنظمـة            ألن حكومة المستقلين واالنتخابات ا    
والسلطة وكل شيء، ال تمكن حماس من الحصول على أي شيء، ما يعرضها لخـسارة األغلبيـة فـي                   

  المجلس التشريعي، والسيطرة االنفرادية على غزة؟
ستجدات النوعية  إذا لم يتم الشروع في حوار وطني شامل جدي قبل أو بشكل متزامن يستهدف قراءة الم               

التي طرأت على عملية السالم، وعلى المنطقة بعد عودة الروح والثورات العربية، ودون االتفاق علـى                
جملة من المسائل المهمة التي القفز عنها ستفشل الزيارة إذا تمت أو لن تتم، من المـسائل التـي يجـب                     

امل مع ثمانين ألف موظف استنكفوا عن العمل        االتفاق على كيفية التع   : االتفاق عليها قبل أو أثناء الزيارة     
بعد االنقسام واستيالء حماس على السلطة في قطاع غزة، وسيسارعون إلـى المطالبـة بعـودتهم إلـى                  
وظائفهم فور تشكيل حكومة الوحدة الوطنية؛ ما يضع هذه الحكومة تحت ضغظ ثقيل يمكن أن يؤدي إلى                 

تقلين وليست حكومة مختلطة تضم ممثلين عـن الفـصائل          انهيارها فوراً، خصوصاً إذا كانت حكومة مس      
  .والمستقلين

على سبيل المثـال ال     . عودة الموظفين المستنكفين ما هي إال نقطة من نقاط كثيرة يمكن أن تفجر الوضع             
عدم االتفاق على تجسيد المصالحة الوطنية بين أسر القتلى والجرحى والمعاقين والمتـضررين             : الحصر

لية التي أدت إلى االنقسام، ستزيد من احتماالت الثأر واالنتقام، ومسألة المفصولين مـن              من الحرب الداخ  
العمل وغير المعينين ألسباب سياسية، والمؤسسات المغلقة، والمعتقلين السياسيين، كلها عناوين لنقـاط ال              

  .تحتمل التأجيل، ويجب االتفاق عليها، ويمكن االتفاق عليها لزيادة فرص النجاح
 يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل وجود أجهزة أمنية تابعة لحماس في غزة، وما يمكن أن                  كيف

وأنصارها ومؤسساتها، وفي الضفة الغربية األمر مماثل؟ فـدون         " فتح"تقوم به من ممارسات قمعية ضد       
عيداً عن الحزبيـة؛    االتفاق على توحيد األجهزة األمنية وإعادة تشكيلها وبنائها على أسس وطنية ومهنية ب            

سيتكرر مصير حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت بعد اتفاق مكة، والتي انهارت علـى خلفيـة عـدم                  
  .االتفاق على كيفية إنهاء الملف األمني

كيف يمكن االتفاق على الحكومة واالنتخابات دون االتفاق على أسس وضوابط ومرجعية المفاوضـات؟              
اوضات قد توقفت، أو أن هناك بنوداً حول المفاوضات في وثيقـة الوفـاق              إن المف : وهنا ال يكفي القول   

مـاذا لـو تـم      . الوطني، ففعالً المفاوضات توقفت، ولكن نهج المفاوضات والجهود الستئنافها لم تتوقف          
هل سنكون أمام افتراق أم     . االتفاق على استئناف المفاوضات على أساس بيان يصدر عن اللجنة الرباعية          
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 الصيغة البائسة التي أقرت سابقاً، ومفادها أن الرئيس واللجنة التنفيذية تفاوض، وتعرض ما يتم               عودة إلى 
االتفاق عليه على المجلس الوطني بتشكيلته الجديدة أو على استفتاء شعبي، إن المطلـوب هـو شـراكة                  

  .حقيقية بكل شيء بالغرم والغنم يتحمل المسؤولية فيها جميع األطراف عن كل شيء
كذلك دون االتفاق على المقاومة، ومتى تبدأ ومتى تتوقف، وما هي األشكال التي سيتم استخدامها فـي                 و

هذه المرحلة، مع االحتفاظ طبعاً بحق الشعب الفلسطيني باستخدام جميع أشكال النضال والمقاومة بما فيها               
  .الكفاح المسلح

عليه، في وقت اتسعت فيه المطالبة بإنهاء أوسلو        كيف سيتم التعامل مع اتفاق أوسلو وااللتزامات المترتبة         
  أو وقف العمل بااللتزامات المترتبة عليه؟

كيف سيتم التعامل مع شروط اللجنة الرباعية المطروحة على أية حكومة فلسطينية، هل سيتم الوفاء بهـا                 
 بعد الثـورات    أم تجاوزها، خصوصاً في ظل إمكانية تجاوز المجتمع الدولي لها أو لبعضها على األقل،             

  .العربية وما تفرضه من تغييرات على الموقف الدولي
كيف سيتم توفير أمن الرئيس أثناء الزيارة؟ وماذا لو تدفق عشرات اآلالف أو مئات اآلالف السـتقباله،                 

  واستغل البعض هذه الحشود في اتجاهات قد تؤدي إلى ما ال يحمد عقباه؟
وق والحريات في ظل حكومة الوحدة، ما دامت السيطرة الفعلية          كيف سيتم وقف االنتهاكات الشاملة للحق     

  لن تكون حتى االنتخابات وطنية بل فئوية؟
كيف سنذهب إلى االنتخابات قبل التوصل إلى وفاق وطني حول األهداف األساسـية، وأشـكال النظـام                 

 االنتخابيـة الفـائزة     األساسي، وقواعد العمل السياسي والديمقراطي، وعلى كيفية توفير شبكة أمان للكتل          
حتى ال يتكرر سيناريو ما بعد االنتخابات األخيرة، حيث اعتقلت إسرائيل عشرات النواب وعطلت عمل               
المجلس التشريعي، واآلن إمكانية التدخل اإلسرائيلي أكبر بكثير من السابق؛ ألن الحكومـة اإلسـرائيلية               

الوحدة الفلسطينية المرتقبة سـتقوي الموقـف       أكثر تطرفًا من سابقاتها، وفي ظل وقف المفاوضات، وأن          
الفلسطيني المتجه لمجابهة إسرائيل، خصوصاً بعد الثورات العربية، وليس إلى االتفاق معها جراء التعنت              

  .والتطرف اإلسرائيليين
  ماذا لو منعت إسرائيل إجراء االنتخابات التي من شأنها تقوية عدوها الفلسطيني؟

هذه األسئلة إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة، حتى لو تمت زيارة الرئيس إلى            ال يمكن دون اإلجابة عن      
غزة، وتشكيل حكومة مستقلين، وذهبنا إلى االنتخابات األمر المستبعد جدا إذا لم يتم االتفاق على القضايا                

  .المذكورة، أو معظمها على األقل
ل في القاهرة؛ نظراً ألهمية مصر التـي        تأسيساً على ما سبق، ال مفر من الشروع في حوار وطني شام           

تسير نحو استعادة مكانتها بعد ثورتها المجيدة، حوار يشارك فيه جميـع القـوى والفعاليـات الوطنيـة،             
بصورة أوسع من الحوارات السابقة، بحيث تتوفر اإلمكانية لمشاركة أكبر لممثلـي الـشتات والـشباب                

  .والمرأة والمستقلين
الحوار القادم ماراثونياً ال يفضي إلى نتيجة، يتم االتفاق سلفًا على أنه حوار لن              وفي ظل الخشية من كون      

  .يمتد سوى أسبوع أو أسبوعين
وإذا توفرت اإلرادة فسيتم االتفاق خالل هذه الفترة، وإذا لم تتوفر فلن تتم زيارة غـزة، وإذا تمـت لـن                    

  .تنجح، وإذا فشلت ستطوى صفحة الوحدة إلى إشعار آخر
قى األمل موجوداً في الشعب الفلسطيني، الذي لن يرضى باستمرار االنقسام، وفي حركة الـشباب               لكن يب 

التي تحركت وإن ببطء، ويمكن أن تتواصل وتكبر وتتعاظم حتى تستطيع فـرض إرادة الـشعب علـى                  
  .الجميع

  ٢٢/٣/٢٠١١، األيام، رام اهللا
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   مع الكيانوالصراعالمتغيرات  .٥٧
  فايز رشيد

صهيوني حالة رعب حقيقية مما يجري عربياً، فحالة التغيير التي نشهدها هذه اآلونة فـي               يعيش الكيان ال  
أكثر من دولة عربية،  هي أوالً وأخيراً حالة تجديدية، تصب في مجرى مصلحة الجمـاهير العربيـة،                   

 في كـل    وهي التي تعتبر القضية الفلسطينية، إحدى قضاياها الرئيسة، ولذلك فإن العلم الفلسطيني ارتفع            
  .التظاهرات االنتفاضية العربية

              إسـرائيل “هذا بالطبع ليس مصادفةً، فاألمة العربية مازالت تتبنى القضية الفلسطينية، وبالتالي، هي تعد ”
. عدواً رئيساً لها، وخطراً على دولها تماماً مثلما هي خطر على الفلسطينيين وعلى األرض الفلـسطينية                 

 الصلف والبلطجة والتحدي الكبير الذي تمثله الدولة الصهيونية،  والذي لـم             يزيد ويعمق من هذه النظرة    
زد . يبق محصوراً في إطاره الفلسطيني بالقدر الذي هو فيه يطال األمة العربية من محيطها إلى خليجها                 

على ذلك أن فلسطين وبالمعنى الديني هي أرض مقدسة، وبيت المقدس هي قبلة العرب والمسلمين فـي                 
لمين العربي واإلسالمي،  وهي أيضاً محج للكثير من الطوائف المسيحية، فاألنبا شنودة منع األقبـاط                العا

، ووفقاً لتصريحاته المتعددة، فـإن األقبـاط        ”اإلسرائيلي“من الحج إلى القدس طالما بقيت تحت االحتالل         
  .سيدخلونها مع إخوتهم العرب والمسلمين حين تحرير المدينة

إلى طريق مسدود بعـد     ” إسرائيل”ما قلناه أيضاً وصول التسوية بين السلطة الفلسطينية و        يلعب دوراً في    
أعوامٍ طويلة من المفاوضات غير المباشرة والمباشرة في معظمها، هذه المفاوضات التي أثبتـت بمـا ال        

، ”سـرائيلية اإل“إال بالرؤيـة    ” إسـرائيل “يقبل مجاالً للشك استحالة إقامة تسوية فلسطينية أو عربية مع           
والدولة الصهيونية تتنكر جملة وتفصيالً للحقوق الوطنية الفلسطينية في العودة وتقرير المـصير وإقامـة               

 مـن وجهـة     -التي تظل عاصمة أبدية وموحدة للكيان       (الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس     
،  )”إسـرائيلية “أرضاً  (” إسرائيل“عتبرها  ، والمتنكرة أيضاً للحقوق العربية، فالجوالن ت      )النظر الصهيونية 

وهي ما تزال تحتل مزارع شبعا اللبنانية، وهي التي قصفت أهدافاً عربية في لبنـان وسـوريا ومـصر                  
  . ،  وهي ال ترى أن هدفاً عربياً محرم عليها)عندما اغتالت القائد الفلسطيني خليل الوزير(وتونس 

معتبرة أن السالم يتوجب أن يجـري مقابـل         )  السالم العربية  مبادرة(رفضت أيضاً ما يسمى     ” إسرائيل“
السالم وليس مقابل األرض، وليس مقابل االعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية واألخرى العربية، هـي              

  .تريد تطبيع العالقات مع الدول العربية مجاناً ومن دون دفع أية أثمان مقابل ذلك
في األربعة عقود األخيرة، إن بتوقيع اتفاقيـات        ” إسرائيل“حت ل   من زاوية أخرى، فإن الفرصة التي سن      

ما يسمى بالسالم،  أو افتتاح ممثليات وسفارات لها في العديد من الدول العربية، ووجـود وبـروز مـا                    
  .،هذه الفرصة لن تسنح لها مرة أخرى على الصعيد المنظور)مبادرة السالم العربية(يسمى ب

على المدى المنظور، إضافة إلى انشداد فـي الوضـع          ” إسرائيل“ فلسطينية مع    خاتمة القول أن ال تسوية    
العربي لمصلحة إعادة الصراع مع الدولة الصهيونية إلى مربعه األول، هذا في ظـل إعـادة مظهـره                  

، كما يحلو للبعض القول، هذا إضـافة  ”إسرائيلياً “- صهيوني وليس فلسطينياً -األساسي كصراع عربي  
  .رة التالحم بين الخاص الوطني والعام القوميإلى رفع وتي

  ٢٢/٣/٢٠١١، الخليج، الشارقة
  
  هزيمة أوزو حين قاتل فلسطينيون مع العقيد .٥٨

  معن البياري
روي َأن قادةً في الحركة الوطنية اللبنانية، َأثناء واحدة من زياراتهم ليبيا فـي النـصف الثـاني مـن                    ?

اعٍ مع معمر القذافي في طرابلس، َأعرب َأحدهم لزميٍل له بشيء مـن             السبعينات، وكانوا في انتظار اجتم    
الطرافة واَألسى معاً عن رداءة حالهم، إذ موقفهم السياسي من سورية وتمويلُهم من ليبيا، فعقب زميلـه،                 
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التي قال راويها   تْأتي ِإلى البال تلك الواقعة      . ضاحكاً، بَأن عليهم َأن يحمدوا اهللا َألن الوضع ليس معكوساً         
               طويلة لعالقات وصالت في موسم الحكي السياسي العربي الراهن َأرشيفٌ وفير إنها صحيحة، فيما يثور

كان أولئك يتقـاطرون ِإلـى    . قامت بين رئيس ليبيا ومثقفين وسياسيين عرب، غالبيتهم معارضة وتقدمية         
وتـونس واُألردن وغيرهـا، فـضالً عـن         خيام القذافي ومضافاته من لبنان والسودان ومصر والعراق         

وكانت مجموعاتٌ من هؤالء تتموُل من القذافي ِإلدارة شؤونها وِإصدار مطبوعاتهـا            . فلسطينيين بال عدد  
والصرف على ُأجور مقارها، وتشكر الرجل على دعمه نضالَهم ضد الرجعيـات العربيـة واَألنظمـة                

لحق، فإن من ُأولئك، ولدى بعضهم حصافةٌ محمودة، مـن كـانوا            ول. االستسالمية المرتبطة باإلمبريالية  
بخيلين في اِإلطراء على القذافي وسياساته في بلده، وآثروا االكتفاء بالتْأشير ِإلى وجاهة وقوفـه معهـم                 

  .ودعمهم، بالسالحِ ِإن َأرادوا َأو بالمال، أو باالثنين كما جرى في لبنان والسودان في سنوات غير بعيدة
وِإذ راج حديثٌ عن استقدامِ معمر القذافي مرتزقةً َأفارقةً لمساعدة كتاِئبِه وعصاباته في مواجهة الـشعب                
الليبي، ال بْأس هنا من التثنية على عدمِ مساعدة الحركة الوطنية اللبنانية، في طوريها السبعيني وبعـض                 

 هناك، غير َأن زعامات فلسطينية فعلتهـا، َأو علـى           الثمانيني، القذافي بالرجال والمسلحين لقتاٍل هنا َأو      
اَألصح، اقترفت ذلك الفعل الرديء، ومنها صبري البنا وَأحمد جبريل اللذان، وغيرهما، َأوفدوا مقـاتلين               
لمعاونة جيشِ القذافي في المعارك للسيطرة على شريط ُأوزو الحدودي بين ليبيا وتشاد التي كان يرأسها                

وقال عارفون ِإن فلسطينيين من غيرِ جبهة جبريل شاركوا في تلك المعارك، صدوراً عن              . حسين حبري 
القوات "شماِل بالده من    " تحرير"، لما َأراد جيش حبري      "واجبٍ قومي في الذود عن حياضِ َأرضٍ عربية       "

اربوا في ُأوزو، ونقـَل تقريـر       ويرِد في ذلك اَألرشيف، َأن نحو ثالثة آالف فلسطيني ح         ". الليبية المحتلة 
ولم تعتنِ جهةٌ فلسطينيةٌ َأو     . صحافي جديد نشر ُأخيراً عن َأحدهم َأنه قاتل هناك ثالثةَ َأعوامٍ ونصف العام            

                هم، صدوراً ربما، عن قناعـةالفلسطينيين الذين قضوا في تلك المعارك وضبط عدد ليبيةٌ بتدوين َأسماء
. ستقدمين من الخارج، وليس من الحصافة االنتباه ِإلى َأسماِئهم وعددهم العابر          بَأنهم ليسوا غير مرتزقة م    

ولم يبادر ِإلى ذلك من اعتبروا ُأولئك القتلى شهداء في واحدة من مالحمِ البطوالت العربية في الدفاع عن                  
 انتهـت  ١٩٨٦عت في وهنا، يحسن التذكير بَأن تلك الحرب في شريط ُأوزو، والتي اندل       . َأراضي العرب 

بتمكُّن قوات حسين حبري من تحريرِه من قوات القذافي التي لحقت بها، وبالمرتزقة معها، هزيمةٌ قـال                 
َأن محكمة  " الملحمة الليبية الفلسطينية  "وضاعف من انتصار تشاد في تلك       ". تاريخية"حبري في حينه ِإنها     

  . بتابعية ُأوزو لتشاد١٩٩٤العدِل الدولية قضت في 
من مفارقات منسية في ذلك الموضوع، والذي ال يستحسن فلسطيني استذكاره، َأن فلسطينيين خلدوا اسـم   
ذلك الشريط، القاحل وفق واحد من توصيفاته الذائعة، في ِإطالقه على مخيمٍ صغيرٍ جداً يعد جزءاً مـن                  

 فلسطينيون ولبنانيون به، ال سيما َأنَّـه        مخيم عين الحلوة لالجئين في لبنان، ال شهرةَ له، وربما ال يعرف           
وهو يوصفُ بَأنَّه َأشبه بعشِّ الغراب، وتتالصقُ كلُّ غرفة فيـه           . ليس موجوداً في خريطة مخيمات لبنان     

                تماماً فيه َأية خصوصية مع غيرِها في شكل غريب، والحياةُ اليوميةُ فيه متشابكةٌ ومتداخلةٌ، بحيث تنعدم
شيء يشترك فيه كلُّ شيء، ما يجعل المخيم ِإهانةً بشريةً ودليالً مكتمالً على احتقارِ الكاِئن               لساكنيه، فكلُّ   

وصاحب هذا الوصف لمخيم ُأوزو متحدثٌ في ندوة تلفزيونية عن مخيمات الالجئين الفلسطينيين             . البشري
للفلـسطينية سـامية    " حليب التين "ايةَ  في لبنان، يستعيره كاتب هذه السطور بعد فضوٍل َألم به لما قرَأ رو            

، قبل شهور، ِإذ تدور فيه حوادث الجزء اَألعرض في الرواية، وكانـت تلـك َأول                )دار اآلداب (عيسى،  
دراية لصاحبِ هذه السطور بَأن ُأوزو اسم َأيضاً لمخيم فلسطيني، ال سيما وقد َأكدت كاتبةُ الروايـة لـه                   

  .تخيالً َأبداًوجود المخيم واقعاً، وَأنه ليس م
وَألن المفارقات تستدعي نفسها َأحياناً، ويحدثُ َأن تتوالى تلقائياً، فِإن حالة االمتهان المريعة التي ارتكبها               
القذافي، ومعه زعاماتٌ فلسطينية، في ِإيفادهم مقاتلين فلسطينيين إلى اَألرض البلقع في تشاد، تعقبها فـي                

انٍ شديدة الفظاعة، تحدثُ في هذا المخيم الذي َأطلق عليه عائدون من ُأوزو             رواية سامية عيسى حالةُ امته    
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، ليس فقط لشدة بؤسه، بل ربما َأيضاً لإلضاءة في االسم على تجارب             (!)عليه اسمه هذا، وكان بال اسم       
             ةمدوي رِ الذين حاربوا نصرةً للقذافي في موقعة هزيمةلدى بعضِ ساكنيه من ُأس مـا فـي     . باِئسة وَأميز

الرواية تجرُؤها في شْأنِ فضيحة فلسطينية، تتبدى في امتهان َأعراض َأرامِل الشهداء وهتك أجـسادهن،               
ليس فقط لما سيقت بطلةُ الرواية، وهي منهن، للعمل داعرةً خارج لبنان، بل، قبل ذلـك وبعـده، فـي                    

من سكان ذلك المخـيم، نتيجـة ممارسـات الفاسـدين           الالِإنسانية الفظيعة التي تعيش فيها الفلسطينياتُ       
المتنفذين فيه، من بقايا محاربي منظمة التحرير، ويسرقون مخصـصات عوائـل الـشهداء، ويبتـزون                

فـي  " الثوريـة "تنكشفُ في الرواية كلُّ الدعاوى عن       . َأراملهم، ويمارسون من الفواحش ما ليس محتمالً      
ر السرد فيها الذهاب بعيداً في هجاء هذه الحال، عند تشخيصه كما هـو،              المخيم الفلسطيني الراهن، ويْؤث   

  .ومن دون الكالسيكيات ِإياها عن روحٍ فلسطينية وطنية يرفل فيها كلُّ مخيم فلسطيني في كلِّ مطرح
ثة استخدامه في   كَأن رثاثةَ الفلسطيني في سيرة مخيم أوزو هذه، على ما َأوحت به رواية َأدبيةُ تذكِّر برثا               

واحدة من َأردأ صنوف الحروبِ العربية سخافةً، كان بطلها معمر القذافي الذي لم يجد في الفلـسطينيين                 
سوى فئرانِ تجارب ِإلبداعاته الثورية، منذ مضى في تسلية نفسه بتقوية جماعات منهم ضد ُأخرى، ودعا                

 فظيعين ِإلى االنتحار، ثم طرد ساكني بلده الفلسطينيين ِإلـى           الجميع َأثناء جحيمِ غزوٍ وعدوانٍ ِإسرائيليين     
الصحراء، ليقيموا شهوراً مع السحالي، لتجريبِ طريقة عنَّت له من َأجل عودتهم ِإلى وطنهم، ثم َأطلـقَ                 

رِ التي تشكلَّت لجنةٌ عربية في ِإحدى القمم العربية، لبحثها، وعقدت اجتماعاتٌ في غي            " إسراطين"نظريته  
وهـذه  . عاصمة لذلك، في ممارسة كاريكاتورية نظنُّها ما كانت ِإال مداراةً وتكيفاً مع تخاريف هذا الرجل              

تكيف معها قادةُ قوى لبنانية وطنية، لما كانوا يستعينون به تمويالً وتسليحاً، فيما رَأى نظراء فلسطينيون                
ذكِّر بذلك اَألرشيف، لتتَّـسع المعرفـةُ بتلـك الواقعـة      هل من يتذكَّر وي   ... لهم وجوب نصرته في ُأوزو    

  ?المخزية؟
  ٢٢/٣/٢٠١١، الحياة، لندن

  
  ولم يصب" هنية"إجتهد  .٥٩

    زياد أبو غنيمة
رغم رفضي الحاسم لحالة اإلنقسام التي تعاني منها الساحة الفلسطينية ، ورغم قناعتي بضرورة وضـع                

ًـّـل واحدة من أشد صفحات القضية الفلسطينية سوادا ،         حد لهذا اإلنقسام المشين وطي صفحته التي         تشك
ورغم أنني أثق ثقة ال حدود لها بصدق األخ إسماعيل هنية في حرصه على إنهاء اإلنقـسام فـإنني لـم                     
أسترح لدعوته للسيد محمود عباس لزيارة غزة على أمل إنهاء اإلنقسام ، فاإلنقسام ليس بين هنية وعباس            

وفتح ، إنه التناقض بين مشروعين متضادين ال يلتقيان ، مشروع تحرير فلـسطين              ، وال هو بين حماس      
الذي يتخذ من المقاومة خيارا إستراتيجيا ، وبين مشروع إنهاء القضية الفلـسطينية لـصالح المـشروع                 
الصهيوني األمريكي األوروبي الذي يتخذ من المفاوضات العبثية ومن التعاون األمنـي إلزهـاق روح               

ة خيارا إستراتيجيا ، ثمّ إن السيد محمود عباس ليس طرفا في حالة اإلنقسام حتى يكون طرفا في                  المقاوم
  إنهائه ، بل هو السبب األهم لهذا اإلنقسام بإصراره بكل عناد على خياره العبثي،

لقد أخطأ هنية خطأ مركبا بإطالق مبادرته ، أخطأ حين طرح مبادرته قبل أن يعلن عباس تراجعه عـن                   
اره العبثي وعودته إلى خيار المقاومة ، وأخطأ حين لم يوضح لعباس أن دعوته له تأتي بصفته رئيسا                  خي

لفتح فقط ألنه فقد مشروعية رئاسته للسلطة بحكم القانون األساسي الفلسطيني ، وأخطأ حين أحسن الظن                
يركب موجتها لتحقيـق    بالسيد محمود عباس وتوهم أنه سيقبل دعوته حرصا على إنهاء اإلنقسام وأنه لن              

مآرب أخرى ، وأحسب أن األخ هنية يدرك اآلن خطأه وهو يرى أن السيد عباس يحاول ركوب موجـة                   
مبادرته ليحرفها عن هدفها األستراتيجي وهو إنهاء اإلنقسام إلى مجرد تكتكيك فهلوي سيزيد من تكريس               

ى إنتخابات جديدة قافزا علـى      اإلنقسام من خالل التركيز على موضوع تشكيل حكومة جديدة تشرف عل          
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إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية ، اإلعتراف بفشل خيار المفاوضات          : المواضيع األهم وفي مقدمتها     
العبثية واإلتفاق على برنامج سياسي جديد يستند إلى خيار المقاومة ، التوقف عن التعاون األمني المشين                

ميع المعتقلين من حماس والجهاد وجميع الـشرفاء ممـن ال           مع اإلحتالل ، تبييض سجون السلطة من ج       
يزالون يقبضون على جمر خيار المقاومة في الضفة الغربية ، اإللتزام بالقانون األساسي الفلسطيني مـن                
حيث تمكين المجلس التشريعي الفلسطيني من القيام بدوره بإعتباره صاحب الشرعية الوحيد اآلن بموجب              

  .لسطينيالقانون األساسي الف
ال يضير األخ إسماعيل هنية أن يعترف بأنه اجتهد فأخطأ ، وال بأس أن يمضي قدما في مبادرته ولكـن                    

  .على أسس سليمة واضحة ال تسمح للسيد عباس أن يتجاوزها
  ٢٢/٣/٢٠١١، الدستور، عمان

  
   اإلستراتيجية على حساب األردن والفلسطينيين وأولوياتها "إسرائيل" .٦٠

  مأمون الحسيني
احتالل الصورة الليبية والبحرينية، وألسباب متعددة ومختلفة، صدارة المـشهد العربـي الـذي يـضج                
باالنتفاضات الجوالة، لم تحل دون امتداد فيروس االحتجاجات الفاعل والمؤثر إلى العديد من الـشوارع               

  .نظورالعربية التي تنتظر رزمة من التحوالت النوعية والتداعيات الوازنة في المدى الم
ويبدو أن األردن، الذي تتداخل فيه المطالب االجتماعية واالقتصادية والسياسية، هو أحد أكثر المرشحين              
الحتالل موقع متقدم في هذا المشهد، ليس فقط بسبب تصاعد االحتجاجات على الفقر والتضخم والبطالـة                

ية، ورفض بعـض قـوى المعارضـة،        والفساد والفجوة الهائلة بين األغنياء والفقراء وانعدام الديمقراط       
والسيما الحركة اإلسالمية، التعاطي مع لجنة الحوار التي شكلها مجلس الوزراء لمناقـشة التـشريعات               
المتعلقة بمنظومة العمل السياسي، وبلورة قانونين جديدين لالنتخابات واألحزاب، وإنما كذلك ألسباب لها             

المملكة األردنية من جهة الغرب بعد تـصاعد الحـديث          عالقة بارتفاع منسوب المخاطر التي تهب على        
ـ "حل الدولتين "اإلسرائيلي عن ضرورة استبدال      ، بحل إقليمي للمشكلة الفلـسطينية      "غير قابل للتحقق  "، ال

، وذلك كـرد علـى التغيـرات الكبيـرة          "الدولة األردنية الهاشمية الفلسطينية الموحدة    "عن طريق إنشاء    
  .اإلستراتيجية في المنطقة

 القديم الذي يستشعره األردنيون جيداً، والذي لم يتمكن، حتى اآلن، مـن             -هذا التوجه اإلسرائيلي الجديد   
عبور عتبة المستوى الرسمي، وذلك على الرغم من تمسك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإبقاء قـوات                

الفلـسطينية المحتلـة، إن     إسرائيلية على امتداد نهر األردن، وقوله للصحفيين، خالل زيـارة لألغـوار             
، كان يؤطر، في واقع األمر، جميع ردود الفعل العـصبية التـي             "األردن) نهر(حدودنا األمنية هنا على     "

صدرت عن الحكومة والمؤسسة العسكرية األمنية اإلسرائيلية عقـب انـدالع االنتفاضـات والثـورات               
التي تستوطن المخيال الجمعـي     " سوداءالتوقعات ال "العربية، وباألخص في مصر، والتي أشرت إلى أن         

اإلسرائيلي قد بدأت تدب على أرض الواقع، وذلك على الرغم من أن أحداً لم يرفع شعارات فاقعة منددة                  
بسياسات الحكومات العربية إزاء إسرائيل، وإنما تركزت االحتجاجات على مظالم داخلية تدور في أغلبها              

ية، وعقود من سوء الحكم، وحول الظلـم االجتمـاعي والفقـر            حول غياب الديمقراطية والحريات المدن    
ومرد ذلك إلى أن اإلسرائيليين يدركون تماماً تلك العروة الوثقى التي تربط بـين ديكتاتوريـة                . والجوع

عـدم قابليـة    "األنظمة العربية وفسادها، وبين العالقة مع إسرائيل التي لم تخف رؤيتها العنصرية حيال              
وفي هذا السياق، لم يفت الصحافة اإلسرائيلية رصد مـا          . والتبعية للواليات المتحدة  " ةالعرب للديمقراطي 

يا إسرائيل، بعد أن ننتهي من مبـارك        "حملته بعض شعارات المتظاهرين المصريين والفتاتهم، من نمط         
، أو كاريكاتير يصور مبارك بأنف وأذني خنزير، مع ربطة عنق وعليها صليب معقـوف               "سنصل إليك 

عندما سيكون الشعب المصري حراً، سيحرر الفلـسطينيين        : "ى خلفية علم إسرائيل، أو متظاهر يقول      عل
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كما لم يفتها التوقف أمـام قيـام        . ، وكاريكاتير شهير لمبارك مع نجمة داود على جبينه        "ويدمر إسرائيل 
عن الجندي المـسرح    حزبيين ونقابيين أردنيين بتسليم وزير العدل حسين مجلي، مذكّرة تطالبه باإلفراج            

 عاماً على خلفية قتله إسرائيليات استهزأن به أثنـاء أدائـه            ١٤من الخدمة أحمد الدقامسة المسجون منذ       
  .الصالة

وعلى الرغم من أن هذا الطرح اإلسرائيلي سبق أن طفا على سطح المشهد مرات عدة، ووصل إلى حد                  
، بأن العاهل األردني عبد اللـه      ٢٠٠٦في شباط   تصريح قائد المنطقة الوسطى في إسرائيل يائير نافيه،         

الثاني قد يكون آخر ملوك األردن، وإلى مستوى عقد مؤتمر دولي في القدس أخيراً لدعم هـذا الخيـار،                   
غير أن العودة إليه هذه المرة من مسؤولين سياسيين وعـسكريين ومحللـين إسـتراتيجيين وإعالميـين                 

ن القومي السابق، المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنيـاهو،          إسرائيليين، من بينهم رئيس مجلس األم     
غيـورا آيالنـد،    " معهد أبحاث األمن القـومي    "الجنرال عوزي ديان، والخبير اإلستراتيجي الباحث في        

الزلزال الـسياسي   "والمحلل السياسي عاموس هرئيل، يحمل مضامين جديدة وخطرة لها عالقة بتداعيات            
 إسرائيل ومستقبلها في المنطقة، وكذلك بارتفاع مستوى الضغط اإلقليمي والدولي           المحتملة على " واألمني

موقف مغاير، والسيما من مـصر      "مع الفلسطينيين تحت طائلة اتخاذ      " اتفاق سالم "على إسرائيل إلنجاز    
إن نبيل شعث عن وزير خارجيتها الجديد نبيل العربي قوله          " فتح"التي نقل عضو اللجنة المركزية لحركة       

سيكون محل إعادة النظر الكاملة في العالقة       " كامب ديفيد "تجاوز إسرائيل التزاماتها الفلسطينية في اتفاقية       
معها، وإن مصر، وإن كانت لن تقدم على إلغاء هذه االتفاقية، فستتعامل مع إسرائيل من اآلن فـصاعداً                  

مفروض على غزة، بمساعدة مـصرية،      من منطلق جديد تماماً، واعتباره كذلك أن الحصار اإلسرائيلي ال         
  ".انتهاك للقانون الدولي"

 الجديد تزعم أن    -الحيثيات التي تستند إليها الرؤى والسيناريوهات اإلسرائيلية، المتعلقة بهذا الخيار القديم          
" حمـاس "سيكون مفيداً للسلطة الفلسطينية واألردن لكونه يمنـع سـيطرة           " مملكة أردنية فيدرالية  "إنشاء  
رضة على الضفة الغربية في حال قيام دولة فلسطينية مستقلة، فضال عن أن الفلسطينيين سـيكونون                المفت

مواطنين في دولة كبيرة بدالً من أن يحشروا في دولة صغيرة جداً غير قابلة للحياة ومقيدة في الجانـب                   
لحـديث عـن شـعب      أما بالنسبة إلسرائيل فلهذا الحل عدة مزايا من بينها، وضع حد حاسـم ل             . األمني

بـين دولتـين مـستقلتين      ) على أراض (فلسطيني تحت االحتالل، واستبداله بنمط آخر عنوانه الصراع         
والثانية، أن األردن يمكن لـه      . ، ما يتيح خفض منسوب الضغط الدولي على إسرائيل        )إسرائيل واألردن (

التي ال يمكن للفلـسطينيين     التهاون حيال العديد من قضايا الصراع، وباألخص قضية األراضي المحتلة           
واألمر ذاته ينطبق، وبشكل أوضح، على مسألة الترتيبات األمنية، حيث من المعـروف أن              . التخلي عنها 

إسرائيل تشترط تجريد الضفة من السالح، وفي حال وجود اتفاق بين إسرائيل واألردن فإن هذا الطلـب                 
 من األردن التخلي عن نشر قوات في منطقة ما         ، إذ إن األمر سيقتصر على الطلب      "أكثر معقولية "سيكون  

  ".كامب ديفيد"على غرار التجربة مع مصر في اتفاقية ) الضفة(
في كل األحوال، وبدالً من االستجابة لدعوات ومناشدات إعادة ضخ الدماء في شرايين المفاوضات مـع                

 انطالقاً من أن الـصراع      الفلسطينيين، عبر وقف الخطوات أحادية الجانب، وخاصة عمليات االستيطان،        
 اإلسرائيلي يشكل العقبة األساسية أمام عدم استقرار المنطقة، قررت إسرائيل الهروب إلـى              -الفلسطيني

إيران، عبر الزعم بـأن ثمـة       " فزاعة"األمام، وإعادة إحياء لغة الحرب واالستعداد لها من خالل إشهار           
توسط، واستحضار العديد من الـسيناريوهات المتعلقـة        إمكانية لمرابطة سفن إيرانية قتالية في البحر الم       

بالجبهات العسكرية المختلفة، بما فيها الجبهة المصرية التي اعتبر رئيس شعبة االستخبارات العـسكرية              
، وسيستدعي حجماً مختلفـاً مـن       "إستراتيجيا"اإلسرائيلية السابق عاموس يدلين أن الردع أمامها سيكون         

" خطة سـالم  "وجودة حالياً، وذلك على الرغم من إعالن نتنياهو أنه بصدد طرح            كتائب وألوية الجيش الم   
هدفها الرئيس محاولة استرضاء الغرب، وااللتفاف على االستحقاقات المطلوبة، واعتزام إضـافة نحـو              
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وسـوف  .  مليـار دوالر   ١٥ مليون دوالر إلى ميزانية الدفاع للعام الجاري ليرتفع إجماليها إلـى             ١٩٠
، لتقوية الجيش وسـط عـدم       "يديعوت أحرنوت " األموال اإلضافية، وفق ما ذكرت صحيفة        تخصص هذه 

االستقرار اإلقليمي والغموض الذي يكتنف مصير معاهدتي السالم بين إسرائيل وكل من مصر واألردن              
  .جراء االحتجاجات الشعبية في الشرق األوسط

عالى األصوات الداعية إلى التفكير من جديد في        في خضم هذا االرتباك وعدم اليقين اإلسرائيلي، بدأت تت        
مع الفلسطينيين من قائمة هذه األولويات، والسيما في ظل         " السالم"األولويات اإلستراتيجية، وإبعاد هدف     

إلى المدن الفلسطينية واألردنية، وظهور واقع ومعطيات جديـدة علـى           " العدوى المصرية "إمكانية انتقال   
، الذي يستحضر،   "هآرتس"إلسرائيل، ما يفرض، حسبما يرى عاموس هرئيل في         " حدود السالم الطويلة  "

إنقاذ "، تغيير إسرائيل وجهتها، والكف عن دعم ومحاولة         "الوطن البديل "من جديد وبقوة هذه المرة، خيار       
وحيثية ذلك، وفق هرئيل، هي أن األكثرية الفلسطينية في األردن يمكـن لهـا أن تقـيم                 ". التاج األردني 

في األردن أوالً، وبعد ذلك تنسج عالقات اتحاد كونفدرالي، ثم وحدة مع المناطق ذات              " لدولة الفلسطينية ا"
الكثافة السكانية في الضفة الغربية، ما يزيل الضغط عن إسرائيل التي ستجد فسحة طويلة مـن الوقـت                  

ادية ووطنية والحصول   تكون خاللها السلطة الجديدة مشغولة في إقرار نظام الحكم، وحل مشكالت اقتص           
  .على اعتراف وشرعية من بلدان المنطقة والعالم

  ٢١/٣/٢٠١١، الوطن، سوريا
  
  العودة الى المفاوضات:  يوصيوحواجزالجيشحواجز  .٦١

  اليكس فيشمان
وليس النه قـاد    . العميد نيتسان الون، قائد فرقة المناطق، هو على ما يبدو رجل شجاع على نحو خاص              

 بعـد   ٧فهذه شجاعة من النوع العادي، والظهور في قنـاة          . ٢٠٠٦ في بعلبك في     عملية القوات الخاصة  
القتل في ايتمار، للشرح للمستوطنين بانه ال عالقة الزالة الحواجز بقتل عائلة بوغل، فان هذا موضـوع                 

  . وسام رئيس االركان، على االقل بسبب التضحية الشخصية
لى الجمهور المستهدف، ما يفكر به الجيش االسـرائيلي         الون في واقع االمر قال بصوت عال، مباشرة ا        

كما ان هذا ما يفكر به رئيس الوزراء ووزير الدفاع، غيـر أن لـيس لهمـا الـشجاعة                   . منذ زمن بعيد  
الحواجز الدائمة في الضفة ليست لغرض امني، بـل هـي موضـوع             : للنهوض ولقول الحقيقة البسيطة   

 مثل ذاك الحاجز ايـاه فـي حـوارة،          -ف يتجاوز الحواجز    من يريد أن ينفذ عملية، يعرف كي      . سياسي
الحواجز المفاجئة التـي ينـشرها الجـيش        . المجاور اليتمار الذي ازيل مؤخرا وسهل تعليق الذنب عليه        

 سواء في ردع المخربين أم في القـاء         -االسرائيلي على الطرق حسب تقويمات الوضع، انجع باضعاف         
  . القبض عليهم

من ناحية المستوطنين، فان الحـواجز الدائمـة معناهـا اسـتعراض            . حوار طرشان  يدور الحديث عن    
اما . طعن العرب قليال، اهانتهم، إذ ان هذا جيد بشكل عام         : والمبرر الثاني . ليعلموا من السيد هنا   . السيادة

حتـى  . من ناحية عسكرية، فان اقامة حاجز يجب أن يتم على اساس معلومات حديثة وتحليـل للوضـع               
ما يثور الشارع ويكون هناك تخوف من اشتعال، فان بوسع الحاجز الـدائم ان يخـدم فـي فـرض                    عند

. وهو ال يرمي الى تنفيذ احبـاط مركـز  . االغالق على المدن الكبرى، ولكنه لم يمنع منفذ فرد لعملية ما  
  . هذا يعرف الجيش كيف يفعله دون حواجز دائمة

اليومي، يوصون برفع الحواجز، بالكف عن التنزه في المدن فـي           القادة الميدانيون، الذين يحتكون بالفعل      
الليالي وفي االيام والسماح للكتائب الفلسطينية السبع باستعراض السيادة الكاملة، لتعزيز مكانتها ومكانـة              

فـي  . ولكن في شعبة االستخبارات وفي قسم التخطيط اتخذوا منذ االن عدة خطوات الى االمام             . السلطة
ي في العالم العربي، في ضوء مكانة اسرائيل في العالم، ولتعزيز القوة االمنية السـرائيل،               ضوء ما يجر  
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بل ان هذا اهم بالذات حين تسخن الحدود        . يقولون هناك، ثمة حاجة الستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين       
 مـدى   مع القطاع فجأة، وعشرات قذائف الهاون تسقط على بلدات غالف غزة ويمكن أن تجتذب علـى               

  . السبت السكان الى الغرف االمنية
  . الجيش منفتح على خطوة سياسية اكثر من القيادة السياسية:  بتعبير آخر

من جهة اخرى، القيادة السياسية والمستوطنون على حد سواء يمكنهم ان يطرحوا على الجـيش سـؤاال                 
ن في الشوارع العربيـة حولنـا لـم         من أين لكم ان تعرفوا المزاج في الشارع الفلسطيني؟ الغليا         : مبدئيا

إذن جميل جدا انكم وصلتم الى وضع ال يوجد فيه مطلوبون في الضفة، وانتم              . تقدروها، ولم تستعدوا لها   
 االف شخص في كل سنة كي تقوضوا البنى التحتية لالرهاب، ولكـنكم ال تعرفـون                ٣تواصلون اعتقال   

  .لغربية انفجارات شعبيةكيف تتنبأوا اذا ما اندلعت صباح الغد في الضفة ا
في شعبة االستخبارات أيضا يعترفون اليوم بان المعلومات االستخبارية التي يوفرونها عن            . وهذا صحيح 

  .جزء من التهديدات ليست ذات صلة، وانه يجب االستعداد من جديد
عد فـي   كيف يمكننا أن نسا   :  يدخل رئيس شعبة استخبارات جديد، شاب، مع رأس منفتح، ويسأل، مثال          

الصراع ضد نزع الشرعية عن اسرائيل في العالم؟ يسأل، ويقدم تعليمات بالشروع بدراسـة الموضـوع          
االجهزة التي عنيت بذلك    . وهذا ما يحصل ايضا في مجال دراسة االمزجة في الشارع الفلسطيني          . بعمق

وحتـى  .  اجهزة جديـدة   شعبة االستخبارات يجب أن تبدأ ببناء     . في الماضي، مثل االدارة المدنية، تعفنت     
  .يعززون منظومة جمع المعلومات ويبنون أدوات مؤقتة: ذلك الحين

إذن يمكن، حـسب روايـة      .  حاليا، االدوات المؤقتة ال تشير الى جو الثورة الشعبية القريبة في المناطق           
كم فجأة  ماذا يجعل : وبالمقابل يقول المستوطنون  . الجيش، االخذ بمخاطر مدروسة من أجل تعزيز السلطة       

  . تأخذون المخاطر على حسابنا
ورئيس وزراء؟ مرة هو يؤيد وزير الدفاع والجيش، ومرة اخرى يؤيـد المـستوطنين وممثلـيهم بـين                  

  . الوزراء
  يديعوت

  ٢١/٣/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية
    

  :كاريكاتير .٦٢
  

  
  ٢٢/٣/٢٠١١، رام اهللا الجديدة، الحياة                                                
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