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***  

  
   أطفال وأربعة من سرايا القدس بعدوان إسرائيلي على غزة ثالثةد ثمانية فلسطينيين بينهمااستشه .1

، ومسن، وأربعة مقاومين من  أطفالثالثةاستشهد أمس ثمانية مواطنين، بينهم  :عون كتب فايز أبو
 آخرين في سلسة غارات جوية 13سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد اإلسالمي، وأصيب 

  .شنتها الطائرات الحربية اإلسرائيلية، وبقصف مدفعي على حيي الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة
إن شهداء مجزرة حي " األيام" سلمية لـوقال الناطق باسم اللجنة العليا لإلسعاف والطوارئ أدهم أبو

الطفل : الشجاعية الذين سقطوا بعد عصر أمس جراء القصف المدفعي اإلسرائيلي لمنزل عائلة الحلو، هم
، ) عاما17ً(، ومحمد صابر حرارة ) عاما16ً(، وياسر عاهد الحلو )عاما11ً(محمد جهاد الحلو 

بو سلمية أن شهداء مجزرة حي الزيتون الذين سقطوا وأضاف أ ).عاما50ً(والمواطن ياسر حامد الحلو 
مساء أمس جراء غارة جوية شنتها الطائرات الحربية اإلسرائيلية على مجموعة من مقاومي سرايا 

، ) عاما29ً(أدهم فايز الحرازين : القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد اإلسالمي في حي الزيتون هم
، وثالثتهم من حي الشجاعية، ) عاما23ً(، وسعدي محمود حلس ) عاما27ً(ومحمد عطيه الحرازين 

  .من سكان مخيم الشاطئ)  عاما31ً(ومحمد أكرم عابد 
وكان الناطق باسم جيش االحتالل زعم أن قواته قصفت موقعاً احتشد فيه مقاومون فلسطينيون في حي 

 تأكد من مقتل المقاومين األربعة بعد الجيش: "الزيتون، ونقلت القناة العاشرة اإلسرائيلية عن الناطق قوله
يحاولون إطالق صاروخ غراد لحظة القصف، حيث تدارك الجيش ذلك، "، الفتًا إلى أنهم كانوا "قصفهم

لن يسكت ولن يصبر على إطالق الصواريخ تجاه البلدات "وأكد أن جيش االحتالل  ".كما زعم
  ".غارة أو قصف مدفعيالصهيونية، مشيرا إلى أن كل عملية إطالق سيرد علها ب

  23/3/2011 رام اهللا، األيام،
  

  حماس حركة وطنية فلسطينية وكالم نتنياهو بشأن العالقة معها مرفوض تماما :عريقات .2
 رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات اليوم رفض أكد: رام اهللا

ية بنيامين نتنياهو والتي طلب فيها من القيادة الفلسطينية المنظمة لدعوات رئيس الحكومة االسرائيل
ان هذا الكالم مرفوض تماما "وقال عريقات في تصريحات له   ).حماس(االختيار بين اسرائيل وحركة 
) حماس(انه ال مجال للمقارنة بين اسرائيل وحركة "مشددا على " ومردود عليه جملة وتفصيال

  ".الفلسطينية
ل هي سلطة احتالل ونطمح باقامة سالم معها من خالل انهاء االحتالل وانهاء ارهاب ان اسرائي"واكد 

  ".الدولة الذي تمارسه وانهاء سياسات االغتياالت واالعتقاالت والمستوطنات على ارضنا المحتلة
هي حركة وطنية فلسطينية ربما نختلف او نتفق معها ولكن في نهاية المطاف هي ) حماس(ان "ونبه الى 

انه ولهذا يتحتم علينا كفلسطينيين ان نختار جميعا المصالحة وانهاء "مشيرا الى " ركة فلسطينيةح
  ".االنقسام
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ورأى  ".ان هذا هو خيارنا في المصالحة وخيارنا هو انهاء االحتالل وخيارنا هو حفظ الوطن"وشدد على 
ه وايجاد المبررات للقيام بعدوان ان نتنياهو وبتصريحاته االخيرة هذه يحاول االن تغطية عزلت"عريقات 

  ".بأنه ال يريد بأي ظرف من الظروف مصالحة فلسطينية"متهما االخير " على قطاع غزة
بالتالي ليس الخيار "مضيفا " على العكس تماما يرفض نتنياهو اي مصالحة فلسطينية بشكل تام"وقال 

الل وانما الخيار هو ان على نتنياهو ان وبين االحت) حماس(امامنا هو االختيار كما يقول نتنياهو بين 
  ".يختار بين االستيطان والسالم

ان يختار االن بين تحقيق االمن وبين السالم واالستيطان "وحث عريقات رئيس الحكومة االسرائيلي على 
  ".ولكن يبدو ان نتنياهو قد اختار االستيطان

السلطة ) البرلمان(اها خالل اجتماع للكنيست وكان رئيس الحكومة االسرائيلية قد طالب امس في كلمة الق
  .في قطاع غزة او السالم مع اسرائيل) حماس(الفلسطينية باالختيار بين السالم مع حركة 

 ".ان امكانية شن اسرائيل حربا على قطاع غزة هو امر وارد"في سياق متصل اكد الدكتور عريقات 
االسرائيلية اليوم في صفحتها ) هارتس (وكان المسؤول الفلسطيني يعلق على ما ذكرته صحيفة

ان حربا صغيرة بدأت على حدود غزة ويمكن لها ان تتصاعد مع زيادة عدد "االلكترونية والتي اكدت 
انا باعتقادي ان هذا وارد وهذا امر نأخذه على محمل الجد وانا على اتصال "وقال عريقات  ".الضحايا

  ".مع كل دول العالم لمنعه
 والذي يزور روسيا االن اثار هذا الموضوع مع الرئيس ديمتري ميدفيدف باالمس وطلب ان عباس"واكد 

  ".تدخله وتدخل روسيا لوقف مثل هذا العدوان ووقف الجرائم المرتكبة بحق شعبنا
 23/3/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
   مبادرته تفهما لدى حركة حماس  ان تجدرجو يعباس .3

استعداده للتوجه إلى قطاع غزة إلنهاء حالة , يوم الثالثاء, محمود عباسجدد الرئيس الفلسطيني : موسكو
  .معربا عن أمله أن تجد مبادرته هذه تفهما لدى حركة حماس, االنقسام 

هناك " :وقال الرئيس عباس خالل اجتماعه مع نظيره الروسي ديمتري مدفيديف في العاصمة موسكو
,  تؤرقنا كثيرا وهي المصالحة الفلسطينية، وإنهاء االنقساممبادرة قدمناها مؤخرا من اجل القضية التي

موضحا أنه اعلن بموجب هذه المبادرة استعداده للذهاب إلى غزة لبحث موضوع المصالحة وتشكل 
  ."حكومة من شخصيات وطنية، وتحديد موعد إلجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية

ماس، وأنا مستعد فورا للتوجه إلى غزة من أجل إنهاء هذا تفهما لدى ح) المبادرة( نرجو أن تجد" :وقال
عباس وزارة الخارجية الروسية على تأييدها لمبادرة المصالحة  وفي هذا السياق، شكر ".الموضوع

الفلسطينية، مؤكدا أن موقفا كهذا عندما يخرج عن روسيا االتحادية سيكون له بالغ األثر في دفع عملية 
  .المصالحة إلى األمام

 نظيره الروسي على دعوته للحضور إلى موسكو للتشاور في مجمل القضايا، مشيرا أن عباسكما شكر 
 .االجتماع سيبحث األحداث التي تمر بها الدول العربية والتي يجب أن نراقبها بدقة لنعرف إلى أين تتجه

ة السالم، وسنستمر صحيح أن هذه األحداث تؤثر علينا بشكل مباشر، لكننا لن نبتعد عن عملي: "وأضاف
  ".في تركيزنا على عملية السالم للوصول إلى سالم حقيقي بيننا وبين اإلسرائيليين

 22/3/2011وكالة قدس نت، 
  

   المقبلعباس يلتقي أعضاء من حماس السبت :البيان .4
أكدت مصادر قيادية في حركة حمـاس ونواب الحركة في المجلس التشريعي الفلسطينية : غزة
أن وفداً عالي المستوى من الحركة، سيلتقي الرئيس محمود عباس لسبت المقبل، فيما كشف " البيان"لـ
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النائب عن كتلة التغيير واإلصالح حامد البيتاوي، عن دعوة وجهت ألعضاء التشريعي عن حركة 
  .حماس، للقاء الرئيس عباس في رام اهللا السبت المقبل

 نرحب ونثمن أي خطوة تنهي االنقسام بين جناحي نحن: "حامد البيتاوي" حماس"وقال القيادي في 
االجتماع مع "، وأشار إلى أن "الوطن، العتبار االنقسام صفحة سوداء في تاريخ شعبنا الفلسطيني األصيل

عزيز دويك في مقر . عباس، سيتم مع أعضاء التشريعي على رأسهم رئيس المجلس التشريعي د
نحن نثمنها ألنها "، بينما "دعوة الرئيس جاءت متأخرة"وقت ذاته أن ، معتبراً في ال"المقاطعة في رام اهللا

كنا نتمنى أن تشمل مبادرة الرئيس : "، وأضاف"جاءت استجابة لدعوة رئيس الوزراء إسماعيل هنية
إطالق سراح كافة المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، ووقف المحاكم المدنية والعسكرية بحق 

  ".المقاومةالعشرات من أبناء 
 23/3/2011البيان، دبي، 

  
  دعوتي للرئيس عباس قائمة الستئناف الحوار: هنية .5

أكد رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية أن دعوته للرئيس الفلسطيني محمود عباس :  حامد جاد-غزة 
شترطا لزيارة غزة ما تزال قائمة على أساس الحوار الوطني الشامل لمعالجة كافة القضايا العالقة م

  .ضرورة استئناف الحوار الفلسطيني من حيث توقف
ولفت إلى أن اإلطار والقاعدة التي انطلقت منها الدعوة التي وجهها تستند الى الحوار الشامل الذي يتناول 
كل الملفات والذي ينطلق من حيث انتهينا ونبحث في القضايا التي ال زالت عالقة ونضع حدا زمنيا لهذا 

  .الحوار
علينا أن نضع حدا "هنية زيارته أمس لمنزل الشهيد أحمد ياسين في ذكرى استشهاده السابعة وقال 

وسقفا زمنيا إلنجاح الحوار، ومن ثم التوافق على عقد مؤتمر وطني في الداخل والخارج لشرح القضية 
  ".الفلسطينية

مجلس الوطني لتحقيق وشدد على ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وإجراء انتخابات لل
المصالحة الحقيقة، معتبرا أن المصالحة لها خطان األول يريد الحوار ومن ثم المصالحة، والثاني يريد 

  .المصالحة ومن ثم الحوار
واكد أن حكومته ومعها حركة حماس تؤيدان الخيار األول ألن اتفاق مكة دليل واضح على أن المصالحة 

الى ذلك اعتبر هنية أن التصعيد اإلسرائيلي األخير يعد دليال على . بهدون حوار ال تحقق المطلوب بحس
عقلية قائمة الستمرار العدوان اإلسرائيلي على غزة، مؤكداً أن هذا التصعيد الخطير لن يكسر إرادة 

  .الشعب الفلسطيني والحكومة في غزة
الوطني وقطع الطريق أمام وأشار إلى سعي حكومته مع كافة الفصائل الفلسطينية الستعادة التوافق 

  .االحتالل لمزيد من التصعيد
 23/3/2011الغد، عمان، 

  
  هنية يدعو مجلس األمن إلى حماية الفلسطينيين .6

، مجلس األمن الدولي إلى 2011-3-22دعا إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية بغزة، الثالثاء 
  . ه قراراً لحماية الشعب الليبيالتدخل لحماية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كما أصدر

مجلس اآلمن الذي لم "نسخة عنه إنه يدعو " فلسطين أون الين"وقال هنية في تصريح صحفي وصل 
يتوان في إصدار قرارات وتنفيذها بسرعة كما جرى في ليبيا أن يفعل الشيء نفسه لحماية شعبنا ومعاقبة 

  ". االحتالل
ة بفتح معبر رفح وإدخال ما يحتاجه القطاع بما في ذلك مواد القيادة المصرية الجديد"وناشدة هنية 



  

  

 
 

  

            7 ص                                     2093:         العدد       23/3/2011 األربعاء :التاريخ

الشعوب العربية الثائرة بوضع غزة وفلسطين في "، مطالباً "االعمار والبناء ردا على مجازر االحتالل
  ". سلم أولوياتها

  22/3/2011فلسطين اون الين، 
  

   عباسقي أي ردود فعل ايجابية من حركة حماس حول مبادرةد ينفي تلنمر حما .7
نفى مستشار الرئيس عباس نمر حماد أن تكون القيادة الفلسطينية تلقت أي ردود فعل ايجابية من حركة 
حماس، حول مبادرة الرئيس لزيارة غزة وإنهاء االنقسام، واصفا بعض الردود التي وردت على لسان 

  .ناطقي حركة حماس بالسلبية
إن قادة حماس جددوا رفضهم للمبادرة، " قوله امس ونقلت نشرة شبكة معا اإلذاعية المحلية عن حماد

معتقدين بأن االستمرار في حالة االنقسام سيعزز مكانتهم في السيطرة على غزة، وسيساعدهم في الحفاظ 
  ".على مكانتهم في ظل ما يجري من متغيرات في المنطقة العربية

التعقيدات السابقة لتشكيل حكومة من واعتبر حماد أن مبادرة عباس إلنهاء االنقسام تشكل تجاوزا لكل 
  .شخصيات مستقلة

  23/3/2011الغد، عمان، 
 

   على غزة تصعيد خطيراإلسرائيليةاالعتداءات : فياض .8
 ضد المدنيين من أبناء اإلسرائيليةاعتبر رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض أن االعتداءات : رام اهللا

 والتي أدت الى استشهاد واصابة العشرات من شعبنا في قطاع غزة، عبر عمليات قصف متواصلة،
  .المدنيين خالل األيام الماضية تشكل تصعيداً خطيراً يستوجب وضع حد فوري له

وأدان فياض بشدة القصف الذي شنته المدفعية االسرائيلية مساء أمس تجاه المناطق السكنية في حي 
لمواطنين، مؤكدا على أن هذا يستدعي الشجاعية شرق مدينة غزة، والذي أدى الى استشهاد عدد من ا

التدخل الفوري من المجتمع الدولي اللزام اسرائيل بوقف هذا العنف والتصعيد الخطير ضد أبناء شعبنا 
في القطاع، وكذلك توفير الحماية للمدنيين العزل الذين تستهدفهم اسرائيل اما عبر الغارات والقصف أو 

  .لى القطاعمن خالل مواصلة فرض الحصار الجائر ع
  23/3/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  للوصول إلى المصالحة" التخلي عن الشروط المسبقةب"المصري يطالب فتح  .9

سياسة الشروط "إلى التخلي عن " فتح"دعا النائب في المجلس التشريعي مشير المصري حركة : غزة
  ".إلى مصالحة حقيقية ومتينةالمسبقة، واإلقدام على حوار شامل ضمن سقف زمني محدد للوصول 

 على تمسك 3-11نسخة عنه، الثالثاء " المركز الفلسطيني لإلعالم"وأكد المصري، في بيان صحفي تلقى 
القائمة على قاعدة الجلوس على طاولة الحوار، وليس على قاعدة "بمبادرة إسماعيل هنية " حماس"حركة 

  ".الشروط المسبقة
، " لحركة فتح وقياداتها تعكس حالة من التردد في تحقيق المصالحةالتصريحات المتالحقة"إن : وقال

استمرار االعتقاالت والمحاكمات العسكرية في الضفة يشكك في نوايا حركة فتح "مشددا على أن 
  ".ورغبتها في تحقيق المصالحة، وال يوفر األجواء الالزمة لنجاح الجهود المبذولة لذلك

  22/3/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  حكومة غزة تعلن الحداد على شهداء التصعيد اإلسرائيلي .10
أعلنت حكومة غزة عن أن اليوم األربعاء حداد رسمي يعم كافة القطاعات والمؤسسات الحكومة : غزة

والخاصة وذلك احتجاجا على تواصل التصعيد اإلسرائيلي على سكان غزة والذي أسفر عن استشهاد 
وطالبت الحكومة كافة أبناء الشعب بالفلسطيني بالخروج ظهر اليوم  . العشراتثمانية مواطنين واصابة

وكانت الطائرات اإلسرائيلية شنت باألمس سلسلة من الغارات  .للمشاركة في تشييه جنازة شهداء أمس 
  .الجوية على مناطق مختلفة من القطاع

 23/3/2011وكالة قدس نت ، 
  

   وتؤكد أنها لن تمر مرور الكراماملة عن مجزرة الشجاعية الكالمسؤوليةل االحتالل حماس تحّم .11
إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس، أن االحتالل لن ينعم باألمن ما لم ينعم به .دأكد : غزة

وحمل رضوان في تصريح  ".من حق المقاومة الفلسطينية أن تدافع عن شعبها"الشعب الفلسطيني، وأنه 
ل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن المجزرة التي ارتكبتها في حي الشجاعية االحتال" قدس برس"لوكالة 

   .شرق مدينة غزة وقتل أربعة فلسطينيين بينهم ثالثة أطفال، وما سيترتب عنها
هذه الجريمة تضاف إلى سجل الجرائم اإلسرائيلية الطويلة، وعلى المجتمع الدولي كبح : "وقال رضوان

بر أن عدم تقديم قادة االحتالل للمحاكمات الدولية بعد حرب غزة، ال سيما بعد واعت". جماع هذا الكيان
لن يكسر شوكة الشعب "وأكد أن هذا القصف  ".جعلها تتغول على الشعب الفلسطيني"تقرير غولدستون، 

إن دماء الشهداء دائما توحد الشعب : "، قائال"الفلسطيني، وسيجعله أكثر تمسكا بالوحدة الوطنية
إن االحتالل يريد أن يعزز نظرية الردع، ولكنه لن ينجح، وان هذه الرسالة التي : "وأضاف ".طينيالفلس

يريد االحتالل توجهها لشعبنا لن تثني شعبنا الفلسطيني، عن الصمود والثبات ، لن يزيد شعبنا إال مزيدا 
  ".من الثبات
مؤتمر صحفي بغزة، االحتالل إلى دعا الدكتور سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة، في من جهته 

تهديدات االحتالل وقياداته مؤخراً "، مؤكداً أن "عدم اختبار حالة ضبط النفس من قبل الشعب الفلسطيني"
استكمال لتصعيد إسرائيلي خطير "واعتبر مجزرة الشجاعية بأنها  ".يدلل على أن هذا التصعيد مبرمج

وأشار أبو  .حتالل أن القصف استهدف مسلحين في المكان، مفندا ادعاء اال"ضد المدنيين الفلسطينيين
زهري إلى أن األوضاع انفجرت في قطاع غزة قبل عدة أيام، حينما قتل الجيش اإلسرائيلي لفلسطينيين 

، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه المجزرة "جريمة حرب"جنوب مدينة غزة، معتبراً مجزرة الشجاعية بأنها 
   ".ة الشعب الفلسطيني، والتمسك بحقوقه الوطنية والدفاع عن نفسهلن تفلح في كسر إراد"

أن حركته والحكومة الفلسطينية في غزة، تجري اتصاالت مع أطراف " حماس"وكشف الناطق باسم 
 .عربية ودولية لحماية الشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه الجرائم

، متهما "الذي أعطى االحتالل الحق في قصف المدنيين"موقف البريطاني واأللماني وندد أبو زهري بال
وزير الخارجية األلماني بالمشاركة في قتل شهداء الشجاعية، حينما اعتبر أن من حق االحتالل استهداف 

  .قطاع غزة، والرد على صواريخ المقاومة
" قدس برس"طيف القانوع، في بيان صحفي تلقّت قال الناطق باسم الحركة بشمال غزة، عبد اللمن ناحيته 
واعتبر القانوع،  ".إن التصعيد الصهيوني لن يمر مرور الكرام من قبل المقاومة الفلسطينية: "نسخة عنه

أن االحتالل اإلسرائيلي يرمي من خالل عدوانه العسكري على غزة إلى استفزاز المقاومة الفلسطينية 
، موضحا أن تصعيد االعتداءات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني للكشف عن مدى قدرتها على الرد

وأكّد أن  .، على حد تقديره"تصدير األزمة الداخلية التي يعاني منها الكيان الصهيوني"يأتي في سياق 
الجناح " كتائب القسام"فصائل المقاومة جاهزة للتعامل مع أي عدوان جديد على غزة، مشيرا إلى أن 

ليس بيننا وبين "، وقال "هدوء مقابل هدوء"تتعامل مع االحتالل على قاعدة " حماس "العسكري لحركة
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االحتالل تهدئة ولكن إذا ما فرض االحتالل تصعيداً على قطاع غزة فحركة حماس والفصائل سترد 
  .، حسب قوله"بتصعيد مقابل تصعيد

 22/3/2011قدس برس، 
  

  م مصالح الشعب الفلسطينيال يخد" الهدوء"مقابلة العدوان بـ: "الجهاد" .12
ملتزمة بحماية أبناء الشعب الفلسطيني "أكدت حركة الجهاد اإلسالمي أن المقاومة الفلسطينية : غزة

هذا االلتزام هو جزء من رعاية وتقدير مصالح الشعب الفلسطيني، التي "، معتبرة أن "والدفاع عنه
" قدس برس"لحركة في بيان لها وصل وقالت ا ".تستوجب التصدي والرد على أي اعتداء يتعرض له

إن مقابلة العدوان بالهدوء ال يخدم مصالح شعبنا، بل يجعله فريسة لالحتالل وجرائمه التي : "نسخة منه
  ".ال تتوقف
إن رسائل االحتالل السياسية والميدانية واضحة من خالل هذا التصعيد، الذي أخذ دعماً : "وأضافت

 الظالمة والمتآمرة على قتل شعبنا، وبالتالي فإن المطلوب هو حفظ وتشجيعاً من بعض القوى الدولية
واعتبرت الحركة هذه  ".المقاومة ودعمها وتعزيز قدراتها للرد على جرائم االحتالل والتصدي لعدوانه

حرب وعدوان سافر يضاف إلى سلسلة الجرائم المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني "المجزرة بأنها 
  .، محملة االحتالل المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة وما يترتب عليها من تبعات"تهوأرضه ومقدسا

 22/3/2011قدس برس، 
  

   في الدفاع عن الشعب ردا على العدوانحقها تؤكد على "القسام" .13
، الذراع العسكري لحركة "كتائب الشهيد عز الدين القسام"، الناطق اإلعالمي باسم "أبو عبيدة"أكد : غزة
ملتزمة بالدفاع عن شعبنا الفلسطيني في وجه جرائم "، على أن المقاومة "حماس"قاومة اإلسالمية الم

  .، مشيرا إلى أن العدو صعد من جرائمه، وال يمكن أن يستمر ضبط النفس إلى ما ال نهاية"االحتالل
هو يستهدف إن العدو يصعد جرائمه، وها : ""فضائية األقصى"ـ، في تصريحات ل"أبو عبيدة" وقال 

  ".رسالة المقاومة كانت واضحة"، مؤكدا أن "المدنيين والمنشآت المدنية ويرتقي الشهداء ويسقط الجرحى
قلنا إذا أوقف العدو التصعيد ستلتزم المقاومة بالتوافق الوطني، ولكن جرائم االحتالل "وأضاف 

مة ردت على جرائم االحتالل ، مشيرا إلى أن المقاو"تصاعدت، وكان هناك شهداء وإصابات بالعشرات
ردا أوليا، وكان باستخدام قذائف الهاون واستهدف مواقع عسكرية، بخالف االحتالل الذي يستهدف 

  ".المدنيين والمنشآت المدنية
تدرس أن تقوم "المقاومة في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة "إلى أن" كتائب القسام"وأشار المتحدث باسم 
مشددا على أن المقاومة أسقطت نظرية الردع منذ زمن مع " لثمن عن جرائمهبجعل العدو يدفع ا

  .االحتالل
المقاومة لديها أهداف . ال يمكن أن نقع تحت ضغط الردع، وال يمكن أن يستمر ضبط النفس"وأضاف 

ها المقاومة لديها موقف مبدئي بأن.. تكتيكية وإستراتيجة، والعدو ال يمكن أن يخضعنا لمنطق الذرائع 
  ".ملتزمة بالدفاع عن شعبها

  22/3/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  "جراد"بصاروخ " بئر السبع" ما بعد عسقالن وتقصف باستهداف تهدد "سرايا القدس" .14
اكد شهود عيان فلسطينيون ان رجال المقاومة الفلسطينية اطلقوا صاروخ مضاد :  غزة-القدس المحتلة

وقال الشهود ان المروحية فرت . رق المنطقة الوسطى من قطاع غزةللطائرات على مروحية حلقت ش
  .من اجواء المنطقة باتجاه الحدود االسرائيلية
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بدوره قال الناطق الرسمي باسم سرايا القدس ان المعادلة االن اصبحت القصف بالقصف متوعدا بقصف 
اه ما يقترفه العدو الصهيوني واوضح ان السرايا لن تقف مكتوفة االيدي اتج .ما بعد عسقالن والمجدل

  .اتجاه ابناء الشعب الفلسطيني وعناصر السرايا
وكانت  سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي قد اكدت انها عاودت صباح اليوم 
االربعاء قصف مدينة بئر السبع بصاروخ جراد وقصفت أيضا مستوطنة كفار سعد بصاروخ من طراز 

  .سعد
سقط الليلة في منطقة خالية جنوب مدينة " جراد"ذاعة العبرية قد أعلنت  أن صاروخا من نوع وكانت اإل

 كيلومترا مشيرة الى أنه لم تقع إصابات نتيجة سقوط 42أسدود المحتلة التي تبعد عن مدينة غزة 
  .الصاروخ

لة، مشيرة إلى أن ضرب مدينة مدينة بئر السبع المحت" جراد"وقالت اإلذاعة ان صاروخا اخر من نوع  
 إسرائيليين بجروح إضافة الى اضرار كبيرة في 3الصاروخ وقع في منزل سكني وأسفر عن إصابة 

وأعلن رئيس بلدية بئر السبع عن تعطيل الدراسة في كافة مناطق المدينة وطالب  .المناطق المحيطة
حكومة لتحصين المنازل سكانها بالبقاء في  في البيوت او بالقرب من أماكن محصنة للضغط على ال

وقالت اإلذاعة ان رئيس مجلس مستوطنات محيط غزة طالب سكانها بالقاء في مناطق  .والمؤسسات
  .محصنة اومالجئ تحسبا الي طارئ

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي مسؤوليتها عن قصف مدينتي أسدود وبئر 
 وإطالق ثالث قذائف هاون باتجاه موقع ناحل عوز العسكري ،"جراد"السبع بصاروخين من طراز 

  .شرقي غزة
  23/3/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
         كتائب صالح الدين تطلق صاروخاً على موقع صوفا العسكري .15

حركة المقاومة "الجناح العسكري لـ" كتائب الناصر صالح الدين"أعلنت :  أحمد رمضان-رام اهللا 
على موقع صوفا العسكري شرق خانيونس جنوب " 3ناصر "ق مقاتليها صاروخ امس، اطال" الشعبية

وأكدت الكتائب في بيان عسكري، أن هذا القصف ضمن حملة أطلقتها كتائب الناصر صالح . قطاع غزة
  . ، رداً على العدوان الصهيوني على قطاعنا الحبيب"رياح الغضب"الدين باسم 

  23/3/2011المستقبل، بيروت، 
    

   صاروخين على مستوطنات شمال قطاع غزةتطلقب المقاومة الوطنية كتائ .16
أمس مسؤوليتها " الذراع العسكرية للجبهة الديمقراطية"أعلنت كتائب المقاومة الوطنية :  حامد جاد- غزة

  .عن إطالق صاروخين على المستوطنات الواقعة شمال قطاع غزة رداً على الغارات الجوية
  23/3/2011الغد، عمان، 

  
  لى المبادرة بعد اجتماعات قيادتها في دمشقعحماس تعد بالرد ": الحياة" .17

» حماس«ان مسؤولين في » الحياة»لـ» فتح«قال مسؤول رفيع في حركة :  محمد يونس–رام اهللا 
أبلغوه أن الرد الرسمي للحركة على مبادرة الرئيس محمود عباس سيأتي في غضون أيام، في ختام 

  .ركة في دمشق يشارك فيها عدد من قادة الحركة في القطاعاجتماعات قيادية للح
في القطاع، برئاسة محمود الزهار، وصل الى دمشق أخيرا للبحث مع قيادة » حماس«وكان وفد من 

ووصل في وقت الحق الى دمشق . الحركة في الخارج في الملفات المطروحة، خصوصا على المصالحة
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الى » فتح«مد يوسف حاملين رسائل من مسؤولين في حركة كل من الدكتور غازي حمد والدكتور أح
  .رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل

ان الرسائل التي يحملها حمد ويوسف تمثل إجابات على أسئلة وجهها قادة » فتح«وقالت مصادر في 
در وقالت المصا .في شأن بعض جوانب مبادرة عباس، خصوصا ملفي منظمة التحرير واالمن» حماس«

بان ملف المنظمة سيكون مفتوحا في وقت » حماس»تحمل تطمينات لـ» فتح«إن الردود التي قدمتها 
قريب للبحث، وأن الرئيس الفلسطيني كلف رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون عقد اجتماع لقادة 

 موافقة رجحت عدم» حماس«لكن مصادر في  .للبحث في إعادة بناء المنظمة» حماس«الفصائل بما فيها 
  .قيادة الحركة على المبادرة بشكلها الحالي، وانها ستطلب المزيد من التفاصيل قبل اعالم القبول

  23/3/2011الحياة، لندن، 
  

  عباس بين حماس الداخل والخارج حول مبادرة كبيرتباين : "الشرق األوسط" .18
عاء الماضي استعداده للذهاب عندما أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس األرب: كفاح زبون - رام اهللا

إلى قطاع غزة، لتشكيل حكومة مستقلين محايدة، تحضر النتخابات تشريعية ورئاسية، بدا أن كل شيء 
يسير في الطريق الصحيح إلنهاء االنقسام، خاصة أن اإلعالن جاء بعد دعوة رئيس الوزراء المقال 

  .إسماعيل هنية
مع رئيس الوزراء المقال في غزة إسماعيل هنية بمستشاريه فورا بالزيارة، فاجت) الداخل(رحبت حماس 

للتحضير لها، بينما تمنى عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي في الضفة مرافقة الرئيس داعيا أعضاء 
  .التشريعي وحماس للخروج إلى استقباله في القطاع

ف غير مسبوق، وتصدى أبو مازن بعن) الخارج( ساعة، تغير كل شي، فقد هاجمت حماس 48لكن بعد 
  .له أعضاء المكتب السياسي في دمشق، مشككين في نواياه ورافضين لمبادرته

وربما ألول مرة تظهر حماس بلغتين مختلفتين بهذا الوضوح، بعدما حرصت دوما على أن تظهر 
  .كموحدة وتخضع لنظام شورى ال غلبة فيه للخارج على الداخل أو غزة على الضفة وهكذا

أن ثمة تباينا كبيرا في اآلراء » الشرق األوسط«در مقربة من حماس في الضفة الغربية، لـوأكدت مصا
وبحسب المصادر فإن حماس في الضفة وافقت فورا وما زالت . داخل حماس حول مبادرة أبو مازن

تدعم باتجاه االستجابة لمبادرة أبو مازن، بينما تعارض حماس في الخارج ذلك بشدة، في حين تنقسم 
وأكدت المصادر أن حماس في الضفة التي تنتظر اللحظة التي ينتهي فيها . زة بين المؤيد والمعارضغ

وأضافت . ، فوجئت بموقف حماس في الخارج»نظرا لما يعانيه كوادرها هناك«االنقسام بفارغ الصبر، 
  .»حماس في الضفة تتمنى اللحظة التي يذهب فيها أبو مازن لغزة لينتهي كل شيء«

ف بين الداخل والخارج يوازيه خالف أيضا بين حماس الضفة وغزة، وهو خالف قديم، قدم والخال
االنقسام، ويتركز حول كيفية تعاطي حماس في غزة مع ملفات مختلفة، تنعكس سلبا على الحركة في 

  .الضفة
ل أن حماس في غزة أكثر تشددا، لكن فيما يخص زيارة أبو مازن كانوا مستعدين قب«وقالت المصادر 

  .»يظهر موقف الخارج
وكانت حماس الخارج قد شنت هجوما عنيفا على أبو مازن، بدأه عضو الكتب السياسي محمد نزال، 

، »الطغاة والمستبدين«لم يفهموا أو يستوعبوا الدرس بعد، شأنهم شأن كثير من » وبطانته«الذي قال إنه 
 إلى االنتخابات، لن ينهي هذا االنقسام، بل الحديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، والدعوة«معتبرا أن 

حوار فلسطيني شامل وجاد على أرضية سياسية واضحة تكون المقاومة ضد «داعيا إلى » سيزيده اتساعا
  .»االحتالل ركيزتها، وتنهي التنسيق األمني الذي يحاصرها ويقمعها، على أن يتم تحديد سقفه الزمني
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إذا «العالقات الخارجية في حماس، أسامة حمدان، الذي قال إنه أما الموقف الثاني، فجاء من مسؤول 
يريد المصالحة، فعليه إيقاف التنسيق األمني، واالعتقاالت السياسية واإلقرار بنتائج ) أبو مازن(كان 

يناور ويستعين باإلسرائيليين «و» شخصي وفئوي«، متهمه باالنطالق من منطلق »2006انتخابات عام 
ليس موضع ثقة، «بل ذهب حمدان للقول إن أبو مازن . » العسكري ضد القطاعمن خالل التصعيد

ليستقبل في غزة كما يريد ويقرر كونه طعن المؤسسات الفلسطينية وعمل على إغالق المجلس التشريعي 
  .»وال يزال يالحق المقاومين ويفكك المؤسسات التي دعمت الشعب

تب السياسي، عزت الرشق، الذي قال إن أبو مازن ويدعم هذين الموقفين موقف ثالث من عضو المك
، داعيا إياه إلى أن ال يذهب »)الفاتح(يريد من خطوة الذهاب إلى غزة أن تكون خطوة احتفالية وكأنه «

  .إذا لم ترد فتح حوارا مع حماس والفصائل
يدعم ويظهر حسب هذه التصريحات أن حماس في الخارج حسمت موقفها تماما بالرفض، وعلى األقل 

هذا الموقف بوضوح كتائب القسام الجناح العسكري، التي يعتقد على نطاق واسع أن والءها لحماس في 
  .الخارج أكثر منه للداخل

وكانت هذه الكتائب قد شنت هجمات صاروخية على إسرائيل بعد يومين من مبادرة أبو مازن، رغم 
 ورام اهللا على حد "إسرائيل"وفسر ذلك في  .هاالتزامها في أوقات سابقة بالتهدئة، بل أجبرت فصائل علي

  .سواء أنه تصعيد يهدف للهروب من المصالحة
وزادت الكتائب على لسان أبو عبيدة، الناطق باسمها، أن مبادرة أبو مازن ستبقى فقط مجرد فقاعات 

وقف االعتقال «وحبر على ورق إذا لم تكن مصدقة ومشفوعة بأداء وطني على األرض من خالل 
كل هذه المواقف، بينما قادة حماس  .»سياسي والمالحقة األمنية للمقاومين ووقف التنسيق مع االحتاللال

   .في غزة كانوا يلتزمون الصمت
 إنها ترحب بزيارة أبو مازن، لكن هذا ، حتى أول من أمس،السياسية في غزةفي حين تقول القيادة 

 حماس في غزة قد قالت بعد دقائق من كلمة أبو وكانت .الترحيب كان واضحا أنه يخفت يوما بعد يوم
مازن إنها ترحب، بل أصدرت للحكومة أوامر بالتجهيز لزيارته، ثم عادت وقالت إنها ال تريدها إعالمية 
بل ناجحة، ثم طالبت بتهيئة األجواء قبل الزيارة، ثم قالت إنها ترفض اشتراطات فتح المسبقة، وأخيرا 

  .ه فقط بناء على مبادرة هنية التي تدعو أبو مازن للحوارقالت إنها مستعدة الستقبال
لكن أؤكد أن اإلطار «وأضاف . »إن النداء الذي وجهه أبو مازن ما زال قائما«وقال هنية نفسه أمس 

والقاعدة التي انطلقت منها الدعوة هي قاعدة الحوار الشامل الذي يتناول كل الملفات وينطلق من حيث 
  .»قضايا التي ما زالت عالقة ونضع حدا زمنيا لهذا الحوارانتهينا ونبحث في ال

وعلى ما تقدم فإن زيارة أبو مازن لغزة أصبحت محل شك كبير، إذ ال ينوي الرجل الذهاب إلى هناك 
من أجل بدء حوار جديد أو استكمال حوار قديم، بل لتشكيل حكومة تنهي االنقسام وتحضر النتخابات 

  .لوطني لمنظمة التحريررئاسية تشريعية والمجلس ا
  23/3/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
   سيمكث في منزله بمدينة غزة لمدة غير محددة عند زيارتهاعباس: فتح .19

 عبد اهللا أبو سمهدانة أمين سر قيادة فتح في قطاع غزة إن الرئيس محمود عباس .دقال  :حسن جبر
" األيام"ونفى أبو سمهدانة لـ .مة وحدة وطنيةسيمكث في منزله بمدينة غزة عند قدومه إليها لتشكيل حكو

وجود معلومات عن المدة التي سيقضيها الرئيس في غزة، مشيراً إلى أن الرئيس مصر على القدوم إلى 
وأنكر أبو سمهدانة معرفته بوجود ترميمات أو إصالحات في منزل الرئيس، مؤكداً عدم وجود  .غزة

باعتباره رئيساً منتخباً "ن الرئيس ال يأتي إلى غزة زائراً وأشار إلى أ .معلومات حول هذا الموضوع
  ".للشعب الفلسطيني يستطيع الذهاب إلى أي مكان في وطنه وقتما يشاء ويغادر متى يريد
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ونوه إلى أن حركة فتح التقت مع كل فصائل منظمة التحرير وحركة الجهاد اإلسالمي من أجل بحث 
وأكد أبو سمهدانة أن نجاح مهمة الرئيس يعني نجاح  .إلى غزةكيفية إنجاح لقاء الرئيس عند قدومه 

المصالحة الفلسطينية، الفتاً إلى أن الحديث سيتركز فقط على تشكيل حكومة مكونة من شخصيات 
وعن االشتراطات التي بدأت تظهر حول مهمة الرئيس أعرب أبو سمهدانة عن أمله في أن ال  .وطنية

  .ماس بمثابة العصي في دواليب عملية المصالحةتكون االشتراطات التي تصفها ح
  23/3/2011األيام، رام اهللا، 

  
   المجدالوي من الجبهة الشعبيةاستقالةمزهر ينفي جميل  .20

نفى عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، األنباء التي تداولتها : غزة
واعتبر  .ن منصبه كعضو في المكتب السياسي للجبهةوسائل اإلعالم حول استقالة جميل المجدالوي م

، أن ما يتم تداوله عبر وسائل اإلعالم عن "وكالة قدس نت لألنباء"مزهر في تصريح خاص لمراسل 
إستقالة المجدالوي عارٍ عن الصحة، ويندرج تحت الحملة المسعورة واإلفتراءات التي تُشن ضد الجبهة 

  .الشعبية
 بوقوفها وراء تلك األنباء، مؤكداً أن حركته تسير على نهج واضح يحافظ "حماس"واتهم مزهر حركة 

على الثوابت الوطنية ويدعو إلى الوحدة الفلسطينية، مجدداً دعم الجبهة لكافة التحركات الشعبية التي 
  .تدعو إلنهاء اإلنقسام الفلسطيني

  23/3/2011وكالة قدس نت، 
  

  سين مهما بلغت التضحيات على نهج الشيخ ياماضيةحماس : زهري أبو .21
المركز الفلسطيني "، في تصريحٍ خاصٍ لـحركة حماس سامي أبو زهري، المتحدث باسم .دقال : غزة

تبرهن في ذكرى استشهاد اإلمام المؤسس الياسين، على تمسكها بنهجه " حماس"إن حركة " لإلعالم
  .ومضيها على ذات الطريق طريق الجهاد والمقاومة

 الحركة ثبتت مصداقيتها وقدرتها على التقدم، والثبات في وجه كل المؤامرات ضد وشدد على أن سيرة
  .مشروعها، مشيراً إلى أن كل المؤامرات التي وجهت ضدها سقطت وبقيت الحركة شامخة راسخة

في الذكرى السابعة الستشهاد الشيخ ياسين تؤكد حماس أنها أكثر إصراراً على االستمرار على "وقال 
  ".  والمنهج مهما بلغت التضحياتذات العهد

  22/3/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   تغطي جرائم المستوطنيننتنياهوحكومة : زكيعباس  .22
إن حكومة نتنياهو تغطي على :  قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، اليوم الثالثاء:الخليل

وأضاف زكي خالل زيارته لجرحى  .'س المحتلةجرائم المستوطنين المرتكبة في الضفة الغربية والقد
جرائم المستوطنين في الخليل الذين يرقدون في مستشفيات األهلي وعالية في الخليل من بلدات يطا وبيت 

ما يقوم به المستوطنون من اعتداءات يومية على المواطنين العزل في أنحاء الوطن يأتي بحماية 'أمر 
  .'نياهوجنود االحتالل وبرعاية حكومة نت

  23/3/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  تحيي ذكرى أبو العباس " جبهة التحرير": لبنان .23
 جبهة التحرير الفلسطينية مهرجاناً، في الذكرى السابعة الستشهاد امينها العام السابق محمد عباس أقامت

ودعا عضو . مين العام للجبهة ناظم اليوسف، في مخيم البرج الشمالي، في حضور نائب اال"ابو العباس"
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والقى امين سر اقليم لبنان لحركة ". طي صفحة االنقسام الفلسطيني"، عباس عيسى، الى "امل"قيادة حركة 
ابو احمد زيداني كلمة منظمة التحرير حيا فيها مواقف لبنان وما قدمه من تضحيات في سبيل " فتح"

بهة التحرير عضو مكتبها السياسي عباس الجمعة، فأشاد باالنتفاضات ثم القى كلمة ج. القضية الفلسطينية
، متمنياً على "الشعب الفلسطيني متمسك بحق العودة ويرفض التوطين"الشعبية العربية، مؤكداً أن 

بتفعيل " األونروا"وطالب . الحكومة المقبلة إقرار الحقوق اإلنسانية، وإعادة إعمار مخيم نهر البارد"
    .لمخيماتدورها في ا

  23/3/2011المستقبل، بيروت، 
  

  الحديث مع حماس  أو"إسرائيل"بين السالم مع  على عباس أن يختار: نتنياهو .24
إن على الرئيس الفلسطيني محمود , اليوم الثالثاء, قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو: القدس

  .كة حماسعباس أن يختار بين السالم مع إسرائيل أو الحديث مع حر
كيف لرئيس السلطة أن يتحدث عن السالم مع :" وأضاف نتنياهو خالل كلمة أمام الكنيست اإلسرائيلي

  ".ويحاول أن يتحدث في نفس الوقت مع حركة حماس, "إسرائيل"
وأنها تقوم , "إسرائيل"معتبراً إياها المحرض ضد , وهاجم نتنياهو أمام أعضاء الكنيست السلطة الفلسطينية

  ).إرهابيين(م ما أسماهم بتكري
  22/3/2011، وكالة قدس نت

  
  "دروع بشرية "باستخداميتهم حماس نتنياهو  .25

أعرب رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس عن اسفه لمقتل اربعة ): ب.ف.أ(القدس ـ 
  .بنيران الجيش االسرائيلي في قطاع غزة" من طريق الخطأ"مدنيين فلسطينيين 

رئيس الوزراء اعرب عن اسفه اثر مقتل مدنيين ابرياء من طريق "كتب نتنياهو في بيان ان وقال م
الخطأ في قطاع غزة بيد الجيش االسرائيلي ردا على اطالق نار لحماس استهدف مواطنين اسرائيليين 

  ".ابرياء
 انطالقا من "ئيلاسرا"، في اشارة الى اطالق صواريخ على "دروع بشرية"واتهم نتنياهو حماس باستخدام 

  .مناطق سكنية في غزة
 على االطالق التسبب بتدهور الوضع، لكن "اسرائيل"ليس في نية دولة "واضاف رئيس الوزراء انه 

  ".جيشنا سيواصل التصدي بحزم دفاعا عن المواطنين االسرائيليين
 23/3/2011، األيام، رام اهللا

  
   المصبوب السقاط نظام حماس بغزة  كبرى على غرار الرصاصبعمليةسيلفان شالوم يهدد  .26

بتنفيذ عملية عسكرية كبرى في قطاع غزة " سيلفان سالوم" هدد نائب رئيس الوزراء االسرائيلي :القدس
السقاط نظام حماس اذا استمر اطالق الصواريخ من غزة على مدن " الرصاص المصبوب"على غرار 

  ."اسرائيل"جنوب 
اليوم على بعد عشرات االمتار من البيت الذي عاش فيه لفترة وقال شالوم ان صاروخ جراد سقط فجر 

 موضحا ان االوضاع عادت الى ما كانت عليه قبل "اسرائيل"طويلة في مدينة بئر السبع جنوب
  .بغزة" االرهاب" التحرك بسرعة لضرب ما وصفه "اسرائيل"وعلى " الرصاص المصبوب"

  حتى يفهم الفلسطينيون ان عليهم ان يدفعوا ثمنا غاليا  "وطالب شالوم باغتيال قادة المقاومة الفلسطينية
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العالم قام لمساعدة الشعب الليبي ضد القذافي ودم االسرائيليين ليس ارخص "موضحا " الطالق الصواريخ
  ."من دم الليبيين

  23/3/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  ليفني تدعو للتعامل بقوة وقسوة مع حماس وسحقها في غزة .27
قالت رئيسة حزب كاديما اإلسرائيلي المعارض تسيبي ليفني بانه يستحيل التوصل الى سالم مع : القدس

  .حركة حماس
ورأت ليفني ان حكم حماس  . التعامل بقوة كبيرة وقسوة مع حماس وسحقها في غزةىكما دعت ليفني ال

  .بقطاع غزة هو مشكلة بالنسبة للفلسطينيين اذ انه سيعرقل إقامة دولة فلسطينية
  23/3/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  "  فلسطينيا قتلت اليوم؟ كم قانونًا عنصريا أنجزت اليوم؟طفالًكم : "زحالقة لنتنياهو .28

جمال زحالقة عن جلسة عاصفة للكنيست، بعد أن قاطع زحالقة . قام رئيس الكنيست بإبعاد النائب د
 هي دولة ديمقراطية ال تفعل ما "اسرائيل"ى بأن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي تباه

كم طفالً فلسطينياً قتلت اليوم؟ كم قانوناً : وقال زحالقة. تفعله دول عربية في المنطقة من قتل للمواطنين
وقام رئيس الكنيست بعدها بإبعاد عدد من اعضاء الكنيست الذي قاطعوا خطاب ". عنصرياً أنجزت اليوم؟

  . نتنياهو
سة القى النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، كلمة اتهم فيها الحكومة خالل الجل

ما شكله : "االسرائيلية بالعنصرية، النها تدعم القوانين العنصرية وتمررها في الكنيست، وقال زحالقة
وحكومة وجهها عنصري وفعلها عنصري وقوانينها . كالبط، ويمشي كالبط ويبطبط كالبط فهو بط

هنا قاطع , "كيف تدعون الديمقراطية وتسنون القوانين العنصرية بالجملة. عنصرية فيه بالتأكيد عنصرية
  ". دليل الديمقراطية اإلسرائيلية انك تستطيع ان تتكلم بحرية: "نتنياهو زحالقة قائالً

م، وفي نفس الوقت أنتم ال تصنعون معنا معروفاً ألننا نمارس حقنا في الكال: "زحالقة بالقول. وهنا رد د
خذوا . من أراضي الدولة% 70تصادرون أرضنا وتسنون قوانيناً لحرماننا من السكن في حوالي 

أعيدوا لنا األرض التي سرقتم منا، فنحن ال نقبل بمعادلة األرض ! ديمقراطيتكم وأعيدوا لنا ما أخذتم منا
  !" مقابل الكالم

لة هي ليلة القوانين العنصرية، فقد ضربت الكنيست رقماً اللي"وكان زحالقة قد افتتح كلمته بالقول إن 
قانون ابرتهايد يمنح لجان قبول صالحية منع العرب : قياسياً بإنجاز ثالثة قوانين عنصرية في يوم واحد

من السكن في القرى الصغيرة، وقانون النكبة الذي يحد من حرية التعبير وحرية التعبير عن المشاعر، 
  ". هذه الليلة مظلمة بشكل خاص بفضل نتنياهو وحكومته. ب البيوت تكلفة هدم بيوتهموقانون يحمل أصحا

الحكومة اإلسرائيلية معادية للمواطنين العرب وتتعامل معهم بعنصرية مفضوحة في كل : "وقال زحالقة
 لفضح العنصرية ليست شأناً داخلياً للدول، ونحن سنتوجه للعالم. المجاالت بما فيها المجال القانوني

أكاذيب نتنياهو وحكومته حول الديمقراطية، وسنطلب حماية دولية لنا ولحقوقنا في مواجهة طغيان 
  ".األغلبية العنصرية في الكنيست وفي الحكومة

  23/3/2011، 48موقع عرب
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  " النكبة"الكنيست تُقر قوانين عنصرية أهمها  .29
وانين عنصرية موجهة ضد األقلية العربية في أقرت الكنيست بعد منتصف ليل األربعاء عدة ق: الناصرة

إلى جانب تغريم صاحب البيت " لجان القبول"و" النكبة"، وكان أهمها قانون 1948األراضي المحتلة عام 
  .غير المرخص بدفع تكاليف هدم منزله

 بصيغة نهائية بعد" النكبة"العبرية، أقرت هيئة الكنيست قانون " يديعوت أحرونوت"وبحسب صحيفة 
 تعديالً عليه، مشيرة إلى أن القانون يسحب االمتيازات والدعم الذي تقدمه الحكومة لكل 40إجراء نحو 

 عضو كنيست 37وجاء إقرار القانون بتأييد  .األحزاب أو الجمعيات التي تحيي ذكرى نكبة الفلسطينيين
  .25مقابل معارضة 

وهو من أشد القوانين عنصرية في تاريخ " للجان القبو"كما أقرت الكنيست أيضا مشروع قانون يسمى 
  . فقط20 عضو كنيست مقابل معارضة 35االحتالل، وذلك بتأييد 

والقانون المذكور، يسمح للمجمعات السكنية والقرى التعاونية اإلسرائيلية انتقاء ساكنيها حسب شروطها 
ة في منطقتي النقب الخاصة، وذلك في مسعى للحد من تواجد العرب في التجمعات السكنية وخاص

  .والجليل
 وصدقت الكنيست بالقراءة األولى على مشروع قانون يهدف إلى تغريم كل صاحب منزل غير مرخص 

  . ألف شيكل200 التي قد تصل إلى -يقوم االحتالل بهدمه، بدفع تكاليف عملية الهدم، 
  23/3/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  من اختبار قوتهجيش االحتالل يحذر حماس  .30

أكد الناطق باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي اليوم الثالثاء ان الجيش سيرد بحزم وقوة على أي : القدس
  .عملية إطالق نار او أي محاولة اعتداء من قبل الفصائل الفلسطينية

عبرية وحذر حركة المقاومة اإلسالمية حماس من مغبة تصعيد األوضاع على الحدود الجنوبية للدولة ال
  .او اختبار قوة الجيش اإلسرائيلي

  23/3/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  2سطول الحريةأ لمنع إسرائيليةحملة ديبلوماسية  .31
 أمس بحملة ديبلوماسية علنية إلقناع دول مختلفة في العالم بالعمل على ثني "إسرائيل"بدأت : الناصرة

الذي تعمل على تنظيمه منظمة تركية للتوجه إلى » 2أسطول الحرية الرقم «مواطنيها من المشاركة في 
  .قطاع غزة قريباً

وعقد نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني أيالون لقاء موسعاً أمس مع عدد من السفراء المعتمدين في 
 في وقف األسطول الذي تتوقع إسرائيل أن يبحر نحو غزة في "إسرائيل"تل أبيب ليطلب منهم مساعدة 

، أو في نهاية الشهر ذاته في 1945المقبل، في الذكرى السنوية للنكبة الفلسطينية العام ) يوما( أيار 15
الذكرى السنوية األولى إلبحار أسطول الحرية األول الذي اعترضته البحرية اإلسرائيلية في قلب المياه 

  .الدولية وقتلت عشرة من المشاركين فيه، تسعة منهم أتراك
ائيلية عقد منظمو األسطول الثاني اجتماعاً في مدريد قبل شهر ونصف الشهر ووفقاً للخارجية االسر

وذكرت صحيفة .  دولة يتوقع أن يشارك مواطنوها في األسطول التضامني15 ممثالً من 30بمشاركة 
أن المنظمين تكتموا على مداوالت االجتماع، لكنهم طلبوا من المشاركين التوجه الى » هآرتس«

 توجهت في "إسرائيل"وأضافت الصحيفة أن . دم تعرضهم إلى اعتداء إسرائيلي جديدحكوماتهم لتضمن ع
الشهور األخيرة إلى عدد من الحكومات االوروبية، مثل بريطانيا واسبانيا وايرلندا والسويد، بطلب أن 
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مع هذا تحذر رعاياها من مغبة المشاركة في التوجه إلى غزة عبر البحر، وأن بريطانيا وايرلندا تجاوبتا 
  .الطلب

وبحسب الصحيفة، ليست الخارجية اإلسرائيلية واثقة من أنها ستنجح في وقف األسطول التضامني، لكنها 
  .مع ذلك قررت القيام بحملة ديبلوماسية الغرض منها نزع الشرعية عن األسطول وعن الجهة المنظمة

 ترى ان األسطول عمل استفزازي له "إسرائيل"ومن المتوقع أن يبلغ ايالون السفراء األجانب اليوم أن 
  .أبعاد خطيرة كتلك التي رافقت األسطول األول

  23/3/2011، الحياة، لندن
  

   بالقدسسرائيليحاخامات يهود يحرقون العلم اإل: معاريف .32
، مساء أمس اإلثنين، بحرق العلم "ناتوري كارتا"قامت مجموعة من الحاخامات اليهود من منظمة : القدس

  .، وذلك بأحد أحياء مدينة القدس المحتلة"عيد المساخر"ل احتفال اليهود بما يسمى الصهيوني خال
 الصهيونية أن الحاخامات أرادوا من هذه الخطوة إبداء معارضتهم الحتالل )معاريف(وذكرت صحيفة 

فلسطين وعدم االعتراف بحق الفلسطينين في إقامة وطن لهم، وأوضحت الصحيفة أن مجموعة من 
  .ين شاركوا الحاخامات في حرق العلم الصهيوني وقاموا برفع العلم الفلسطينيالفلسطين

من جانبه؛ أعرب نائب رئيس بلدية االحتالل في القدس ديفيد هدرى عن غضبه الشديد من حرق األعالم 
الصهيونية، موضحا أن كل من يعيش بدولة الكيان عليه أن يحترم قوانينها ورموزها ومن ال يفعل ذلك 

  .س له مكان داخلها، حسب قوله فلي
  22/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   يؤكد استفحال التمييز الرسمي االسرائيلي ضد الفلسطينيين" اإلسرائيليةسيكويلجمعية "تقرير  .33

أظهر تقرير جديد لجمعية سيكوي اإلسرائيلية نشرت معطياته أمس، أن :  برهوم جرايسي-الناصرة
 استفحل أكثر في السنوات األخيرة، ما أدى إلى 48سرائيلي الرسمي ضد فلسطينيي التمييز الحكومي اإل

  .اتساع الفجوات
 % 6,1، واتسعت أيضا بنسبة  %1,7 بنسبة 2008وحسب التقرير، فإن الفجوات اتسعت منذ العام 

  .2006مقارنة مع العام 
ياتية األساسية، من صحة وتعليم ويقول التقرير، إن سياسة التمييز تنعكس بشكل خاص في الجوانب الح

 33وقضايا رفاه وفرص العمل، إذ تبين أن الحكومة تصرف على العربي في مجال الصحة اقل بنسبة 
مما  % 40مما تصرفه على اليهودي، في حين أنها تصرف على العربي في مجال السكن أقل بنسبة % 

  .تصرفه على اليهودي
مما تصرفه على  % 46 على الطالب العربي اقل بنسبة ويقول التقرير كذلك، إن الحكومة تصرف

عما  % 64الطالب اليهودي، في حين أن الصرف في مجال إيجاد أماكن عمل، يقل لدى العرب بنسبة 
يتم صرفه على اليهود، أما في قضايا الرفاه االجتماعي، فقد أكد التقرير أن الحكومة تصرف على 

  .48فه على المواطن العربي من فلسطينيي أكثر مما تصر % 250المواطن اليهودي 
ويقول التقرير، إن هذه الفجوات تنعكس بشتى األشكال، ولكن بشكل خاص في مستوى المعيشة وجودة 

  .الحياة والصحة، وفرص العمل والتحصيل العلمي، واألوضاع االقتصادية االجتماعية، وغيرها
، أعلى من معدل أعمار العرب بأربع "إسرائيل" فعلى المستوى الصحي، يظهر أن معدل أعمار اليهود في

 عاما للرجال العرب، ويرتفع معدل أعمار النساء 76 عاما للرجال اليهود مقابل 80سنوات، حوالي 
 طفل من أصل كل ألف 7,7بعامين في الحالتين، بينما نسبة وفيات المواليد الجدد، بلغت لدى العرب 
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 طفل لكل ألف طفل مولود، ويقول التقرير، إن هذه النسب 3,1إلى مولود، وتهبط هذه النسبة لدى اليهود 
  .في وتيرة انخفاض دائم

، فمثال في مجال  %7,4ويضيف التقرير، ان نسبة التمييز ضد العرب في مجال االسكان ارتفعت بنسبة 
ية، بينما من المساكن التي بنيت في البلدات اليهودية كانت مساكن شعب % 16المساكن الشعبية، تبين أن 

   %.1,2تنخفض هذه النسبة لدى العرب إلى 
 19، مقابل حوالي  %56أما في مجال العمل، فيظهر أن نسبة النساء اليهوديات العامالت اجتازت نسبة 

من بين النساء العربيات، وهذا بسبب حرمان المدن والقرى العربية من أماكن العمل والمناطق % 
 الرسمية والعامة، إذ أن نسبة البطالة بشكل عام بين العرب، تتجاوز الصناعية والتشغيلية والمؤسسات

، وبهذا فإن نسبة البطالة بين  %6,6، بينما نسبة البطالة العامة في إسرائيل هي  %17نسبة 
   %.5اليـــهود اقل من 

 أن ، إال %15في حدود )  عاما64 إلى 18من (وبينما أن نسبة العرب من مجمل السكان في جيل العمل 
   %.7نسبة العاملين من بينهم في القطاع العام تقل عن 

وكما ذكر فإن جانب التمييز يستفحل بشكل خاص في مجال الرفاه االجتماعي، على الرغم من أن نسبة 
، ويقول "إسرائيل"بين اليهود في  % 16، مقابل اقل من  %56 تجاوزت 48الفقر بين فلسطينيي 

، وبات الصرف  %12,4 بنسبة 2006ب في مجال الرفاه، ازداد منذ العام التقرير، إن التمييز ضد العر
  .على المواطن اليهودي في مجال الرفاه أعلى بضعفين ونصف الضعف

ولشديد السخرية، فإن المجال الوحيد الذي تقلصت فيه الفجوة، كان في مجال التعليم، وتقلصت الفجوة 
ذا ليس بسبب تحسن أوضاع التعليم لدى العرب، وإنما ، وه %7,8 وحتى اليوم بنسبة 2006منذ العام 

بسبب تراجع مستوى التحصيل العلمي بين الطالب اليهود، على الرغم من أن ما تصرفه الحكومة على 
  .مما يصرف على الطالب اليهود % 46الطالب العــربي اقل بنسبة 

 آالف غرفة تعليمية، كما ان 9والي ومن مظاهر التمييز في مجال التعليم، نقص جهاز التعليم العربي بح
  . طالبا في جهاز التعليم العبري25 طالبا عربيا، مقابل اقل من 29معدل االكتظاظ في الغرفة التعليمية 

وقلة الموارد في مجال التعليم العربي تنعكس بشكل مباشر على التحصيل العلمي، ففي اآلونة األخيرة 
 دولة، واحتلت 59ب المرحلة االعدادية، وشاركت فيه ظهرت نتائج امتحان رياضيات دولي لطال

، 16، ولكن التدقيق في النتائج بين أن تحصيل الطالب اليهود كان يالئم المرتبة 39إسرائيل المرتبة 
  .51بينما تحصيل الطالب العرب يالئم المرتبة 

  23/3/2011، الغد، عّمان
  

  التركية ـ اإلسرائيلية تمر في أصعب مراحلهاالعالقة : مصادر إسرائيلية .34
تشير المصادر في تل أبيب إلى أن العالقة التركية ـ اإلسرائيلية اليوم تمر : الناصرة ـ زهير أندراوس

في أصعب مراحلها، السيما مع الحديث التركي عن تحريك الموساد اإلسرائيلي لعناصر حزب العمال 
  . حلة المقبلة كنوع من الضغطالكردي لشن عمليات مكثفة في المر

، التي اقتبستها الصحيفة العبرية، ان أنقرة )زمان(وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية، لصحيفة 
 على كسب الوقت، وأوضحت أنه في ظل الظروف "إسرائيل"لن تستطيع االنتظار طويالً ولن تساعد 

.  سنة15 أو 10ريبة، بل ربما لن يعود قبل مضي الراهنة ال تبدو عودة السفير التركي إلى تل أبيب ق
 59وأشارت إلى أن الهدف األول لتركيا سيكون إعادة النظر باالتفاقات الثنائية، حيث توجد بين الدولتين 

  . اتفاقية عسكرية بعضها يتجدد كل خمس سنوات16 اتفاقية تجارية و43اتفاقية، من بينها 
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ات وارد، ومنها صفقة طائرات من دون طيار من طراز وكشفت الصحيفة أن إلغاء بعض االتفاق
  .ال معنى له، ألن تركيا قد دفعت ثمنها وتسلمت نصفها وهي ست طائرات) هيرون(

 وقّعت حكومة رجب طيب 2008وأشارت إلى أنه قبل يوم واحد من العدوان على غزة نهاية العام 
 كانون األول 25في و.  مليون دوالر165 بقيمة "إسرائيل"أردوغان اتفاقية تعاون استخباراتي مع 

وذكرت صحيفة .  تم االتفاق على تزويد طائرات حربية تركية بأنظمة تجسس2008عام ) ديسمبر(
 تقدر قيمتها بمليارات الدوالرات في أعقاب "إسرائيل"أيضا أن أنقرة جمدت صفقات دفاعية مع ' هآرتس'

  .العدوان على األسـطول
 مليارات دوالر كان مقرراً أن تتسلم 5 التي جمدت صفقة قيمتها 16اريع الـ وأوضحت أن من بين المش

 مليون دوالر لتطوير 50بموجبـها أنقرة ألف دبابة من الجيل الثـالث من الميركافا، وكذلك صفقة بقيمة 
ن  مليون دوالر لشراء طائرتي دورية إسرائيليتي800، وصفقة بقيمة )60أم (الدبابات التركية من طراز 

) 4فانتوم أف ( طائرة 54 مليون دوالر لشراء 632وأجهزة لإلنذار المبكر، كما جمدت صفقة بقيمة 
  . مليون دوالر75وبرنامجاً بقيمة 

 على المستوى الدولي، "إسرائيل"وذّكرت الصحيفة بأن الهجوم على أسطول الحرية العام الماضي أحرج 
بنانيين كما جرت العادة، ولكنه هجوم على تنوع بشري إنساني ألنه لم يكن هجوماً على الفلسطينيين أو الل

ما حدث هو : عن الهجوم' هآرتس'، وكتبت "إسرائيل"وهذا ما جعل . محب للسالم ومدافع عن اإلنسانية
استمرار لحالة العار التي سببها حصار غزة من أجل إطالق سراح جندي واحد، غير أن اإلضرار 

ان غزة األبرياء، يعد سياسة خرقاء، إن كل الكوارث، ومن ضمنها بمليون ونصف المليون من سك
الكارثة األخيرة هي استمرار لحالة الفساد الكبيرة التي تجتاح إسرائيل، فالنظام السياسي المريض 

  .المصاب بالعجز والعطب خالل السنوات الماضية، قد أثبت بأنه نظام جامد وخاسر، على حد تعبيرها
  23/3/2011، ندنالقدس العربي، ل

  
  األقصىالمستوطنون يقتحمون المسجد  .35

 اإلسرائيلي كررت االحتاللقالت مؤسسة األقصى للوقف والتراث إن قوات :  وليد عوض-رام اهللا 
 على المصلين في الحرم القدسي، حيث اعتدت صباح الثالثاء على عدد من المصلين، اعتداءاتها

، عند اقتحام مجموعة من األقصىدوا عبارات التكبير داخل واعتقلت خمسة منهم، وذلك بحجة أنهم رد
 25 مجموعة من المستوطنين تتكون من أنفادت المؤسسة، في بيان لها أو .لألقصىالمستوطنين 

وقال شاهد  . خاللها حرمة المسجد األقصى المبارك"دنسوا"، قاموا بحركات وتمتمات وجولة مستوطناً
وأضاف  ." صباحا8:30ً عدد من المصلين حصل في تمام الساعة تقالواع االعتداءإن ": عيان للمؤسسة

 الذي تقوم وتشرف عليه مؤسسة عمارة األقصى ،المعتقلين جميعهم من طالب مصاطب العلم"أن 
 تقوم باعتقال المصلين، كما أنوالمقدسات، وأن قوات مدججة بالسالح قامت باقتحام مصاطب العلم قبل 

  ." شريف بالضربأبود أحمد  على محمباالعتداءوقامت 
  23/3/2011القدس العربي، لندن، 

  
   وبطريركية القدس"إسرائيل" بين  بيع وتأجير أراضاستياء مسيحي عقب الكشف عن صفقة .36

يسود استياء واسع في أوساط المسيحيين الشرقيين في فلسطين عقب : وديع عواودة -القدس المحتلة 
وذكسية بالقدس صفقة بيع وتأجير أراض كبرى مع جهات الكشف عن إبرام بطريركية الروم األرث

ووفق مصادر إعالمية عبرية تقدر مساحة األرض المستهدفة بآالف الدونمات بالقدس  .إسرائيلية مجدداً
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ومناطق أخرى حولتها الكنيسة برئاسة البطريرك الحالي ثيوفيلوس الثالث لجهات يهودية رغم تحذيرات 
  .ر مثل هذه الخطوة على مستقبل المدينةالسلطة الفلسطينية من مخاط

يذكر أن ثيوفيلوس الثالث الذي تسلم رئاسة البطريركية قبل خمس سنوات أعلن وقتها عن وقفه لتسريب 
لكن أبناء الرعية العرب يحتفظون بمستندات  .األراضي التابعة للكنيسة والبالغة مئات آالف الدونمات

ت سرية تشمل أراضي مساحتها آالف الدونمات بالقدس الغربية تشير إلى عقد صفقة جديدة بعد مفاوضا
  .بقيمة عشرين مليون دوالر أقيمت عليها آالف الشقق السكنية والمؤسسات العامة

وتشمل الحقوق المبيعة لعائلة دافيد الثرية والداعمة لالستيطان حق التأجير لمناطق في حي رحافيا وحي 
نيت مساكن كثيرة على أراض ضغطت السلطات اإلسرائيلية على  دونماً حيث ب520الطالبية مساحتها 

  . عاما99ًعلى أساس عقود طويلة األجل تبلغ " الصندوق القومي اليهودي"الكنيسة لتأجيرها إلى 
 وديوان رئيس الدولة وأراضي "إسرائيل"كما تشمل الصفقة األراضي التي تضم الكنيست ومقر رؤساء 

  ).البريج(امة بالقدس ومنطقة بيت شيمششاسعة تستخدم حالياً حدائق ع
األول الذي كان  وكان المستوطنون بهاتين المنطقتين يخشون من عواقب انتهاء المدة القانونية للتأجير

  .، وتم تمديده بهذه الصفقة2034على وشك االنتهاء عام 
ات األخيرة على ويرى ناشطون من أبناء الرعية أن الصفقة ما كانت لتتم دون التحسن الحاصل  السنو

  .العالقة اإلسرائيلية اليونانية خاصة بعد األزمة بالعالقات بين إسرائيل وتركيا
 من أجل تعريب البطريركية  طويالًوأصدرت اللجنة الشعبية للدفاع عن األمالك والتي تخوض نضاالً

لث بأمالك صفقة تفريط جديدة من البطريرك ثيوفيلوس الثا" أمس تحت عنوان األرثوذكسية بياناً
وانتقدت ما أسمته صفقات التصفية العديدة التي جرت خالل السنتين الماضيتين  ".األرثوذكس بالقدس

بمنطقة القدس بالذات لصالح تهويدها ومنع تواصلها مع محيطها الفلسطيني عالوة على صفقات بمناطق 
فلسطين واألردن لالنتفاض  و"إسرائيل"ودعت اللجنة الشعبية العرب األرثوذكس بكل من  .أخرى كثيرة

وتشكيل هيئة وطنية عامة لوضع برنامج جدي لتعريب البطريركية المقدسية ووقف نزف التفريط 
  .باألمالك واألوقاف الحاصل منذ عقود

عزمي حكيم، إن مجلس الطائفة . من جانبه قال رئيس مجلس الطائفة األرثوذكسية بالناصرة د
بطريرك ثيوفيلوس الثالث، بعد االطالع على كل الوثائق المتعلقة األرثوذكسية سيعلن عن موقفه من ال

واستعرض حكيم محاوالت  .بالصفقة المذكورة، وأن المجلس ضد إغالق باب الحوار مع البطريركية
 قبيل 2008 المتكررة بالضغط على الكنيسة واستغالل الخالفات التي سادت البطريركية عام "إسرائيل"

 سنة مقابل مبالغ زهيدة 1000لحالي، وحاولت وضع يدها على هذه األمالك لمدة اعترافها بالبطريرك ا
  .في محاولة البتزاز البطريرك مقابل االعتراف به

 وقال إن الصفقة المذكورة قديمة وتعود لعام ،لكن الناطق بلسان البطريركية األب عيسى مصلح نفى ذلك
  .يرك الحالي لمآرب شخصية واتهم البطريرك السابق بمحاولة تشويه البطر1951

حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قال للجزيرة نت إنه لم يطلع بعد على 
  . الصفقة المذكورة، مشيرا إلى أن البطريركية حتى اآلن تسير باالتجاه الصحيح بالنسبة له كفلسطيني

  22/1/2011نت، .موقع الجزيرة
  

  جون االحتالل يناشدون وقف إبعادهمأسرى فلسطينيون في س .37
 أسرى فلسطينيين يتهددهم اإلبعاد إلى خارج األراضي الفلسطينية المحتلة، مناشدة إلى 8 وجه :رام اهللا

كافة مؤسسات حقوق اإلنسان والصليب األحمر، والتدخل الفوري لوقف القرار اإلسرائيلي القاضي 
نتوجه إليكم وكلنا ثقة بكم بعد أن تقطعت بنا السبل، "روه وقال األسرى الثمانية في بيان أصد .بإبعادهم

وأصبحنا بين مرارة الغربة عن األهل، بأن تدعموا حقنا الشرعي في نيل الحرية والعودة إلى أحضان 
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داعين في بيانهم كافة أبناء الشعب الفلسطيني إلى الوقوف إلى جانبهم، ومساندتهم في مطالبهم ". ذوينا
  .ة إلى أن تتراجع سلطات االحتالل عن قرارهاوتنظيم حملة شعبي

  22/3/2011قدس برس، 
  

   مضربين عن الطعامان النقب تعزل أربعة فلسطينيين ومصريجإدارة س .38
 ذكرت مصادر حقوقية فلسطينية، أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي في سجن النقب الصحراوي :رام اهللا

رى فلسطينيين وأسير مصري، ونقلتهم إلى جهة غير  على عزل ثالثة أس22/3 أقدمت ظهر يوم الثالثاء
وأكد نشأت الوحيدي منسق عام الحركة الشعبية لنصرة األسرى والحقوق الفلسطينية، أن . معلومة

 أسرى أعلنوا إضرابا مفتوحا عن الطعام، 4سجانون إسرائيليون في سجن النقب الصحراوي قاموا بنقل 
  . االنقساممطالبين بوحدة الصف الفلسطيني وإنهاء

  22/3/2011قدس برس، 
  

   أبو سيسي  ضراراالحتالل لدى طالب بضغط دولي إلطالق المهندس المختطفتنقابة المهندسين  .39
طالب مشاركون في اعتصام نظم قبالة مقر األمم المتحدة في مدينة غزة، سلطات االحتالل : غزة

ارات اإلسرائيلية في أوكرانيا الشهر اإلسرائيلي، باإلفراج عن مهندس فلسطيني اختطفه جهاز االستخب
وحث المعتصمون وبينهم أفراد من عائلة المهندس المختطف ضرار أبو سيسي مدير التشغيل  .الماضي

في شركة الكهرباء في غزة األمم المتحدة، على التدخل بالضغط على سلطات االحتالل لضمان اإلفراج 
 عن حياة ابنها، وطالبتها "القانونية واإلنسانية" المسؤولة وحملت العائلة الحكومة األوكرانية .الفوري عنه

بضرورة الكشف الفوري عن مصيره والعمل على عودته إلى أهله وبلده سالما، ومحاسبة مختطفيه 
اختطاف أبو سيسي جريمة "واعتبرت نقابة المهندسين في بيان خالل االعتصام، أن  .وتقديمهم للمحاكمة
  .بتدخل حقوقي دولي لإلفراج الفوري عنه، مطالبة "قرصنة صهيونية

  23/3/2011الخليج، الشارقة، 
  

  الوضع الكيميائي للمياه غير مطمئنو ...االحتالل يسرق المياه ويدمر بناها التحتية: غزة .40
 تهدد وضع "مخاطر حقيقية" من أمسحذرت وزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية في غزة : ).أ.ب.د(

وذكرت الوزارة في تقرير لمناسبة . "الوضع الكيميائي غير المطمئن"حلي بسبب المياه في القطاع السا
يشهد تدهوراً خطيرا بسبب سرقة االحتالل اإلسرائيلي "يوم المياه العالمي إن الوضع المائي في القطاع 

 وقالت ."للمياه الجوفية وتدمير البنية التحتية وإنشاء محطات المعالجة فوق الخزانات العذبة لقطاع غزة
الوضع الكيميائي آلبار مياه الشرب غير مطمئن على اإلطالق بسبب ارتفاع نسبة تركيز "الوزارة إن 

، %85بعض العناصر الكيميائية عن الحدود المسموح بها في مياه الشرب لتصل نسبة غير المطابق إلى 
واصفات من الناحية وأضافت أن نسبة العينات المطابقة للم. %"95علماً أن النسبة المطلوبة هي 

وهي نسبة غير مرضية بحسب مواصفات منظمة الصحة العالمية التي " %90 حواليالبكترويولوجية 
وناشدت الوزارة المنظمات والهيئات الدولية للضغط على إسرائيل لمنح الفلسطينيين . %"95تحددها بـ 

  ."حقوقهم المشروعة في المياه الجوفية والسطحية"
  23/3/2011السفير، بيروت، 

  
  بالتطورات العربية" اإليجابي" يتوقعون التأثر نالفلسطينييمن % 64: استطالع .41
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بين استطالع للرأي العام الفلسطيني أجري من قبل المركز الفلسطيني : محمد جمال - القدس المحتلة
  أن19/3/2011-17للبحوث السياسية والمسحية في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة ما بين 

يتوقعون أن يكون للتطورات في العالم العربي تأثيرات إيجابية على األوضاع %) 64(حوالي الثلثين 
يعتقدون أنه لن يكون لها تأثيرات % 15تعتقد أنه سيكون لها تأثيرات سلبية و% 17الفلسطينية ونسبة من 
  .على الوضع الفلسطيني

ك في مصر إلى فتح معبر رفح للمسافرين بين يتوقعون أن يؤدي سقوط نظام مبار%) 66(وقال الثلثان 
تعتقد أن فرص قيام دولة %) 54(لكن األغلبية  .ال يتوقعون ذلك% 27مصر وقطاع غزة بشكل دائم و

 خالل السنوات الخمس المقبلة لن تتغير بسبب التطورات في العالم "إسرائيل"فلسطينية مستقلة إلى جانب 
  .أن هذه الفرص قد نقصت% 23رص قيام الدولة زادت وتعتقد أن ف% 21العربي فيما تعتقد نسبة من 

من فلسطينيي الضفة والقطاع أن هناك حاجة للفلسطينيين في الضفة الغربية للقيام % 47ويعتقد 
بتظاهرات مماثلة لما قام به متظاهرون في بلدان عربية من أجل تغيير النظام في الضفة الغربية لكن 

من فلسطينيي الضفة % 52توجد حاجة لمظاهرات كهذه، في المقابل فإن تعتقد أنه ال  %50نسبة من 
والقطاع يعتقدون أن هناك حاجة للفلسطينيين في قطاع غزة للقيام بتظاهرات من أجل تغيير النظام في 

  .أنه ال توجد حاجة لمظاهرات كهذه% 40القطاع فيما تقول نسبة من 
 سمعوا من فضائية الجزيرة أو من مصادر أخرى عن من الفلسطينيين أنهم قد شاهدوا أو% 78وقال 

يصدقون كل أو بعض ما % 79وثائق المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية التي كشفت عنها الجزيرة، و
ال يصدقون أي شيء نشرته % 19نشرته الجزيرة حول التنازالت التي قدمها المفاوضون الفلسطينيون و

أن الموقف الفلسطيني التفاوضي كما %) 49( النصف تقريباً فضائية الجزيرة حول الموضوع، ويعتقد
يعتقدون أنه كان متمسكاً % 44تكشف الوثائق لم يكن متمسكاً بمصالح وأهداف الشعب الفلسطيني العليا و

تعتقد أن هدف فضائية الجزيرة من نشر الوثائق كان % 59 أن أغلبية من وأظهر االستطالع أيضاً .بها
يعتقدون أن الهدف كان التآمر ضد القيادة الفلسطينية، فيما قالت أغلبية من % 36 كشف الحقائق، ولكن

تقول أن رد % 33أن رد السلطة الفلسطينية على ما نشرته الجزيرة لم يكن مقنعاً ونسبة من % 62
  .السلطة كان مقنعاً

  23/3/2011الشرق، الدوحة، 
    

  والفصائل تطالب بتأليف لجنة حيادية... ق تحقواألونروا... وفاة فلسطينية أثناء الوالدة: لبنان .42
انتفضت اللجان األهلية في مخيم الرشيدية مطالبة بوقف تحويل حاالت الوالدة التي : سوزان هاشم

القرار جاء بعد تكرار . ، التابعة لجمعية الهالل األحمر الفلسطينيتغطيها األونروا إلى مستشفى بلسم
اً إلى وفاة شادية زوجة جالل خواص أثناء الوالدة، وذلك إلى حين انتهاء األخطاء الطبية التي أدت أخير

  .التحقيق في القضية
هذا الخطأ الطبي الذي أودى بحياة شادية، أغضب اللجان األهلية، التي طالبت لدى زيارتها المستشفى 

لتحقيق في هذه بوقف تحويل حاالت التوليد من وكالة األونروا إلى قسم الوالدة فيه، ريثما ينتهي ا
ولوحت اللجان بالتحرك . القضية، والذي من شأنه أن يقرر مدى أهلية هذا المستشفى الستقبال المرضى

في ضوء هذا التحقيق الذي تجريه لجنة مستقلة، على حد تعبير أمين سر اللجنة الشعبية في المخيم الشيخ 
 أخطاء 4ي يحصل في المستشفى، فقد وقعت ويشير الرجل إلى أنّه ليس الخطأ األول الذ. أحمد إسماعيل

  .مماثلة في العام الماضي
االفتراءات والشائعات المغرضة "عبد عنتر ما يسميه . في المقابل، ينفي المدير المسؤول في المستشفى د

  .، متسلحاً بإحصائيات عن عدد المرضى الداخلين إليه"التي تطلق على المستشفى، والهادفة إلى إقفاله
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ابعون لعمل جمعية الهالل األحمر الفلسطيني أن إحباط بعض األطباء الفلسطينيين ومرتباتهم يرى متو
 محمود "األخبار"، كما يقول لـ"إهمال بعض الحاالت وارتكاب أخطاء طبية مميتة" إلىالمنخفضة يدفعهم 

. شادية خواصوبرزت من بين األخطاء حالة الشابة  .حنفي، المدير العام لجمعية شاهد لحقوق اإلنسان
وفاة خواص حركت مسؤولي الفصائل الفلسطينية باتجاه وكالة األونروا على الرغم من أن المستشفى 

  . تابع للهالل األحمر الفلسطيني، وذلك لمطالبتها بتأليف لجنة طبية حيادية للتحقيق باألسباب
، وكل ما فعلته هذه األخيرة، لكن اللجنة لم تبصر النور بعد على الرغم من وعود الوكالة الدولية بذلك

 هم مندوب عن الهالل األحمر الفلسطيني، أطرافتأليف لجنة أولية تضم ثالثة "بحسب حنفي، هو 
المسؤول الصحي لألونروا في منطقة صور حمد حيدر، ومندوب عن مستشفى جبل عامل الذي كانت 

  ."خواص ستنقل إليه لتلقّي عالجها النهائي
ة غليل مسؤولي الفصائل التي أعلنت تخوفها من تسييس التحقيق والضغط الذي لم تشف مثل هذه اللجن

 عقدها مع مستشفى بلسم بوصفه تابعاً "فك"يمكن أن تمارسه منظمة التحرير على الوكالة باتجاه عدم 
  .لمؤسسة وطنية فلسطينية، ما ينعكس على عائالت الموظفين في المستشفى

يف لجنة تحقيق، وخصوصاً أن األخطاء كانت تقع سابقاً لكنه كان هكذا، ضغط مسؤولو الفصائل لتأل
لكن اإلهمال كان واضحاً هذه المرة، كما يقول أحد الذين التقوا المدير العام لوكالة .  عنها"يطنّش"

 نقيب أصحاب المستشفيات إلىوينقل البعض عن الوكالة قولها إنّها تحدثت . األونروا سلفاتوري لومباردو
أي طلب من األونروا لتأليف مثل هذه " تلقّيه "األخبار"ة سليمان هارون، الذي نفى في اتصال مع الخاص
ولفت هارون إلى أن الوكالة استشارته في ما إذا كانت النقابة تستطيع التحقيق في األخطاء . "اللجنة

  ."وقلنا لهم يمكننا ذلك بمجرد إرسال طلب إلى النقابة"الطبية 
األونروا أرادت في البداية تأليف لجنة تحقيق بالتعاون مع نقابة " أن "األخبار"لـفيوضح أما لومباردو، 

أصحاب المستشفيات الخاصة، لكن النقابة قالت إن ذلك ليس من اختصاصها، عندها اتصلت الوكالة 
، تحقيقاً بنقابة األطباء التي وافقت على أن تجري لجنة التحقيقات لديها، التي تضم أكثر من بروفسور

سيصار إلى ": يضيف. "مستقلّاً في الحاالت التي ترفعها إليها الوكالة، وستصدر التوصيات بهذا الشأن
التحقيق باالتفاق مع الهالل األحمر الفلسطيني، وأول حالة ستحال إلى نقابة األطباء هي حالة الوفاة التي 

تي ستُتخذ بعد إعالن التحقيق؟ يؤكّد ماذا عن اإلجراءات ال. "حصلت في مستشفى بلسم منذ نحو شهر
  .لومباردو بدبلوماسية أن الوكالة ستتخذ التدابير الالزمة ما إن تطّلع على نتائج التحقيق

  23/3/2011األخبار، بيروت، 
  

    تدعو إلنهاء االنقسام الفلسطيني األردنية المعارضةألحزابلجنة التنسيق العليا  .43
 ألحزاب المعارضة دعوتها للقوى الفلسطينية إلنهاء االنقسام واستعادة   جددت لجنة التنسيق العليا:عمان

الوحدة الوطنية من على أرضية البرنامج الوطني لتشكل الرد الحقيقي على كل الجرائم واالعتداءات التي 
 واكد الناطق الرسمي باسم اللجنة امين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي.  يرتكبها الكيان الصهيوني

سعيد ذياب في تصريح صحفي امس دعم اللجنة لحق الشعب العربي الليبي في اختيار طريقه وحقه في 
وحملت اللجنة نظام القذافي مسؤولية هذا . الحرية والديمقراطية ورفضها للتدخل األجنبي في ليبيا 

ت الوقت فإن اللجنة التدخل بعد أن استباح دم الشعب العربي الليبي تقتيالً وإجراماً غير مسبوق ، وبذا
تدين التخاذل الرسمي العربي في الدفاع عن الشعب الليبي وإعطاء الفرصة لإلدارة األميركية والدول 

  ". هذا التدخل السافر"الغربية للقيام بما وصفه
  23/3/2011، الدستور، عّمان

  
   " اإلسرائيلية داوودنجمة" و" األردنيالهالل االحمر"االخوان المسلمين يدّينون تمرينا مشتركا بين  .44
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دانت جماعة االخوان المسلمين التمرين المشترك الذي جرى بمبادرة من جامعة بن غوريون : عمان
، " نجمة داوود الحمراء"األردني ، ونظيره اإلسرائيلي " الهالل األحمر"اإلسرائيلية ، ووافق عليها 

  . لمواجهة الزالزل
في " هذا السلوك التطبيعي مع الكيان الصهيوني"ميل ابوبكر واستهجن الناطق االعالمي باسم الجماعة ج

  . الوقت الذي يصرح فيه بعض أعضاء الكنيست تصريحات معادية لألردن وتسوق للوطن البديل 
وأكد انه يجب إيجاد البدائل مع العمق العربي أوالً ثم اإلسالمي والدولي ، مشيرا إلى توفر خبرات كثيرة 

  . ، على حد تعبيره" غير دولة االحتالل"انحاء العالم في مجال الزالزل في 
ولفت ابو بكر إلى أنه يجب الرد بقوة على مثل تلك المواقف والدعوات اليهودية المعادية لألردن والتي 

  .تعد خطرة بدال من التنسيق والتعاون معهم
لصهيوني ال يترك مناسبة او الكيان ا"، مبينا ان" الكيان الغاصب"وطالب بوقف كل أشكال التطبيع مع هذا 

حدثا إالّ ويؤكد فيها عداءه لألمة وفرصته في تصفية القضية الفلسطينية وتدنيس المقدسات في فلسطين 
  ".وغيرها

  23/3/2011، الدستور، عّمان
  

   يطالب بالضغط على فتح وحماس إلنهاء االنقسام المصريلمجلس العسكريا": المصريون" .45
، أن المجلس األعلى للقوات المسلحة أبلغ وزير الخارجية الجديد نبيـل            "ونالمصري"علمت  : أحمد عثمان 

، حتى لـو  2007العربي ضرورة تفعيل الدور المصري في إنهاء االنقسام الفلسطيني المستمر منذ يونيو             
  . طرفي الصراع" حماس"و" فتح"جاء ذلك عبر ممارسة ضغوط مكثفة على حركتي 

التي تبدي تحفظـات علـى ورقـة المـصالحة          " حماس"اهرة أبلغت   وكشفت مصادر دبلوماسية، أن الق    
المصرية األخذ بمالحظتها، شرط أن تتعاطى إيجابيا مع الجهود المـصرية الراميـة إلنهـاء االنقـسام                 
الفلسطيني، وهو األمر ذاته الذي تكرر خالل اتصاالت دائرة حاليا بين المجلس وأجهزة أمنية مـصرية                

  .  زخم الجهود المصرية لتحسين المصالحة الفلسطينيةرفيعة المستوى الستعادة
سيصل القاهرة في غضون األيـام القادمـة        " حماس"وكشفت المصادر ذاتها، أن وفدا رفيع المستوى من         

إلجراء محادثات مع المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس األعلى للقوات المسلحة، وكـل مـن                
  . هاز المخابرات العامة اللواء مراد موافيوزير الخارجية نبيل العربي، ورئيس ج

إلى االجتماع قريبا في القاهرة للبحث فـي تحقيـق المـصالحة            " حماس"و" فتح"وتسعى مصر إلى دعوة     
الفلسطينية وإنهاء االنقسام، بعد شهور من رفض الحركة اإلسالمية التوقيع على الورقة المصرية في ظل               

  . علق بمسألة التنسيق األمني مع إسرائيلالتحفظات على بنودها، خاصة فيما يت
  23/3/2011المصريون، القاهرة، 

  
  فتح عدم وضع شروط مسبقة للمصالحة الفلسطينيةوفد حركة  من  تطلبالخارجية المصرية .46

الـذي  " فتح"أكدت مصادر دبلوماسية مصرية أن وزير الخارجية نبيل العربي طالب وفد حركة             : القاهرة
ضع أي شروط لتحقيق عملية المصالحة  الفلسطينية الداخلية، مشيرة إلى أن العربي             التقاه أمس أن بعدم و    

  .أكد أن وضع الشروط سيعرقل عملية المصالحة من البداية
إن العربي أبلغ وفد فتح بأنه أجرى اتصاالت حثيثـة          ": "المركز الفلسطينين لإلعالم  "وقالت المصادر لـ    

، للتعرف على كافة وجهات النظر ولتقريب المـسافات         "حماس"ة  مع قيادات من حركة المقاومة االسالمي     
  ".بين الحركتين لتحقيق المصالحة الحقيقية بين الطرفين
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والمحت المصادر إلى أن الخارجية المصرية تدرس اآلن توجيه دعوه رسمية لوفـدين مـصغرين مـن                 
سمياً للحركتين خالل مطلع ال     للتشاور في النقاط الخالفية، وأن الدعوة ستوجه ر       " فتح"و" حماس"حركتي  

  .شهر المقبل
وأشارت إلى أن الخارجية ستدرس مع الوفدين القضايا العالقة في عملية المصالحة، وبعد التوصل الـى                
  اتفاق مبدئي سيتم دعوة رؤساء الفصائل الى مصر للتصديق على االتفاق وإعـالن بيـان المـصالحة،                 

  
ة ملف المصالحة دون العودة الى الجوالت الخالفية السابقة         موضحة أن الخارجية المصرية ستقوم بدراس     

  .بين فتح وحماس
 22/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  رفع الحصار عن غزة يمثّل أولوية للحكومة المصرية الجديدةتؤكد أن الخارجية المصرية  .47

لجائر المفروض علـى    أكد وزير الخارجية المصري الدكتور نبيل العربي على أن رفع الحصار ا           : غزة
  .قطاع غزة للسنة الخامسة على التوالي يمثّل أولوية للحكومة المصرية الجديدة

مـن وزيـر    ) 21/3(وقالت وزارة الخارجية والتخطيط الفلسطينية إنها تلقت رسالة مكتوبة أمس االثنين            
ين الجانبين الفلـسطيني    الخارجية المصري الدكتور العربي، أثنى فيها على العالقات الثنائية واألخوية ب          

والمصري، وأكد على أن أولويات الحكومة المصرية هي مسألة الحصار الصهيوني المفـروض علـى               
قطاع غزة، وكذلك التحرك لفتح معبر رفح البري وتسهيل الحياة على أبناء الشعب الفلسطيني في قطـاع         

  .غزة
طينية اتصاالت مكثفة للتواصـل مـع       من جهة أخرى؛ أجرت وزارة الخارجية والتخطيط بالحكومة الفلس        

السلطات المصرية بخصوص قضية الفلسطينيين العائدين من ليبيا، مشيرة إلى أن االتصاالت والجهـود              
  .الفلسطينية المصرية تكللت بتمكين الفلسطينيين العالقين من عبور معبر رفح البري أمس

نسخة عنه، الثالثـاء، أنهـا تواصـل        " مالمركز الفلسطيني لإلعال  "وأكدت الوزارة في بيان صحفي تلقى       
جهودها المكثفة بالتواصل مع السلطات المعنية من أجل تسهيل وعودة الفلسطينيين العالقين في ليبيا عبر               

  .معبر جمهورية مصر العربية
من جهة أخرى؛ أرسلت وزارة الخارجية والتخطيط برقية تعزية إلى الخارجية اليابانية، أكـدت خاللهـا                

  . عب الفلسطيني إلى جانب الشعب الياباني الصديق في محنتهوقوف الش
  22/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   اإلسرائيلي على غزة وتطالب مجلس األمن بتحّمل مسؤولياتهالعدوانالجامعة العربية تدين  .48

اإلسـرائيلية  أدان مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الـدائمين، االعتـداءات             : القاهرة
العـدوان اإلسـرائيلي المـستمر      "المتكرر على قطاع غزة واألراضي الفلسطينية المحتلـة، مـستنكراً           

والمتواصل على الشعب الفلسطيني، وخاصة الجريمة األخيرة التي سقط ضحيتها مدنيون مـن أطفـال               
  ".ونساء، وأدت إلى تدمير العديد من الممتلكات الفلسطينية فى قطاع غزة

 المجلس، في بيان أصدره فى ختام اجتماعه غير العادي مساء الثالثاء، األمم المتحـدة ومجلـس                 وطالب
، وأكـد أن    "بتحمل مسؤولياتها لوقف هذا العدوان المستمر، والمـذابح المتتاليـة         "األمن واللجنة الرباعية    

هتمامـات الـدول    القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة ستظل هي القضية الرئيـسية ال           "
 4والشعوب العربية وجامعة الدول العربية، حتى يتم تحقيق قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حـدود                

  .، بحسب البيان" وعاصمتها القدس1967يونيو 
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، مرحباً بمبادرة رئيس الـسلطة      "قضية في غاية األهمية   "كما أكد المجلس على أن الوحدة الفلسطينية هي         
حمود عباس إلنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وتجاوب القوى الوطنيـة            الفلسطينية م 

 .الفلسطينية لمطالب الشعب بإنهاء االنقسام
  22/3/2011، قدس برس

  
  
  

   من خرائطها الجوية"إسرائيل" تحذف للطيرانمصر ": يديعوت" .49
من موقعهـا   " إسرائيل "-لرسمي لمصر  الناقل ا  –" مصر للطيران "حذفت شركة   :  ترجمة صفا  –القاهرة  

وقالـت صـحيفة     .اإللكتروني من بين اختيارات وجهات السفر على خارطة الخطوط الجوية المصرية          
بـن  (المسافرين اإلسرائيليين الذين ينوون السفر عبر مطـار         "إن  : العبرية األربعاء " يديعوت أحرونوت "

وط شركة مصر للطيران، في حـين ظهـرت         اإلسرائيلي لم يجدوا وجهة إسرائيل ضمن خط      ) غوريون
مـصر  "وذكرت الصحيفة أن     ".العواصم عمان وبيروت ودمشق على الخارطة رغم قربها من إسرائيل         

من خريطتها ضمن الوجهـات، فـي حـين مازالـت           " إسرائيل"هي أول شركة كبرى تحذف      " للطيران
  .ضمن خرائطها الجوية" لبإسرائي"الخطوط الجوية التركية والخطوط الملكية األردنية تحتفظ 

كانت تُسير حتى وقت قريب أربع رحالت أسبوعية بين مطاري القـاهرة            " مصر للطيران "يشار إلى أن    
  ".بن غوريون"و

  23/3/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
   

  يفيدتفاقية كامب دإ استعادة مصر دورها اإلقليمي ويطالبون إعادة النظر في يتوقعونخبراء مصريون  .50
 يناير مرشحة للتأثير إقليميا ودوليا،      25قال خبراء سياسيون واستراتيجيون مصريون، إن ثورة        : القاهرة

بما يمكن مصر من استعادة دورها الذي فقدته منذ عقود مضت، وتوقع هؤالء أن يجري إعادة النظر في                  
  .خالل السنوات الخمس المقبلة” إسرائيل”اتفاقية السالم بين مصر و

 الخبير االستراتيجي بمركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام الدكتور عبد العليم محمد إن             وقال
  .الثورة المصرية مرشحة للتأثير في اإلقليم

وأكد عبد العليم على ضرورة أن تتبنى الثورة سياسات خارجية ترتبط بضرورة االستقالل فـي القـرار                 
واستعادة التكافؤ في العالقات الدولية، وتوقع أن تتعرض معاهـدة          السياسي ورفض اإلمالءات الخارجية     

للمراجعة وذلك خالل السنوات الخمس المقبلة، كون بعض بنودها تنتهـك           ” اإلسرائيلية“السالم المصرية   
السيادة المصرية، مشيرا إلى أن إعادة النظر في االتفاقية سوف ينعكس إيجابا علـى قـضية الـصراع                  

  .، ويؤثر أيضا باإليجاب على الشعب الفلسطيني”يلياإلسرائ“العربي  
بمركز دراسات األهرام الدكتور عماد جاد أن الـرئيس المـصري    ” اإلسرائيلية“وكشف الخبير بالشؤون    

لم تحدث مـن قبـل،   ” اإلسرائيلية“السابق حسني مبارك أقام شبكة من العالقات مع عدد من الشخصيات            
صيات لتسويق نظامه لدى واشنطن وكان من بيـنهم صـديقه           حيث استطاع أن يوظف بعض تلك الشخ      

  .بنيامين بن اليعازر
كانت ترى في نظام مبارك النموذج األمثل بالنسبة لها، مشيرا إلى أن مضي             ” إسرائيل“وأضاف جاد أن    

  يناير نحو التطور الديمقراطي وإقامة الدولة المدنية الحديثة، سيدفع مصر إلى التحرك الستعادة             25ثورة  
واإليراني والتركي في المنطقة على حـساب حالـة   ” اإلسرائيلي“المساحات اإلقليمية التي انتزعها النفوذ     

التراجع لدور مصر خالل أكثر من ثالثة عقود مضت، وحذر جاد من خطورة سيطرة تيار سياسي بعينه                 
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 الخطوات نحو بناء    على الساحة المصرية مستقبال، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه نبذ مصر دوليا وإجهاض             
  .الدولة المدنية الحديثة

 23/3/2011، الخليج، الشارقة
 

  "إسرائيل" اإلنسان للحزم مع حقوقاإلمارات تدعو مجلس  .51
أكد السفير عبيد سالم الزعابي في كلمته في الدورة السادسة عشرة للمجلس خالل مناقشة بند حقوق                : وام

ة أمس األول، دعم دولة اإلمارات لمقرر األمـم المتحـدة           اإلنسان في فلسطين واألراضي العربية المحتل     
وأعرب عـن   . الخاص لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة ريتشار فولك، في مهمته النبيلة           

أسف الدولة الشديد لعدم نجاح جهوده المتكررة لتوجيه نظر المجلس والجمعية العامة لألمم المتحدة إلـى                
  .  بسبب تعنت إسرائيل وامتناعها المستمر عن التعاون معهالوضع في تلك األراضي

ودعا الزعابي المجلس إلى الحزم واستنفاد جميع الوسائل المخولة له لتأمين تعاون إسرائيل مـع آليـات                 
كما دعـاه إلـى اعتمـاد جميـع         . حقوق اإلنسان بشكل خاص وآليات األمم المتحدة األخرى بشكل عام         

ر فولك واتخاذ التدابير الالزمة لضمان تنفيـذها، خاصـة إنهـاء االحـتالل              التوصيات الواردة في تقري   
اإلسرائيلي واسترجاع الشعب الفلسطيني سيادته على كامل أراضيه وإقامة دولته المـستقلة وعاصـمتها              

  . القدس الشريف
  23/3/2011، االتحاد، ابوظبي

 
  غزةقطاع   علىحصارال في مصر يطالبون بكسر وناإلخوان المسلم .52

دانت جماعة اإلخوان المسلمين في مصر العدوان الصهيوني، أمس، على قطاع غزة، وطالبـت              : القاهرة
وقالت الجماعة، في بيان، إن االعتداء على غزة يؤكـد اسـتمرار العـدو              . الجيش بكسر حصار غزة     

لثورات وشددت على أن االنشغال بـا     . الصهيوني في سياسته الوحشية العنصرية اإلرهابية في المنطقة         
لن يـشغل   ” التي تقتلع أعوان العدو الصهيوني من األنظمة والحكام الطغاة        “الشعبية وهبوب رياح التغيير     

: وقـال البيـان   . الشعوب العربية عن قضيتها األساسية قضية فلسطين والمقدسات اإلسالمية والمسيحية           
امرهم ويدعم مشروعهم، ويخنـق     لقد تم طرد الرئيس الذي كانوا يعتبرونه كنزا استراتيجيا يخضع ألو          “

  .” أهل غزة، ويصادر حريات المصريين ودعمهم إلخوانهم في فلسطين
 23/3/2011، الخليج، الشارقة

  
  سويسرا تعد مشروعا إلنهاء الحصار وفتح المعابر .53

ض أعلنت الرئيسة السويسرية، الثالثاء، أن بالدها تُعد مشروعاً متكامالً يهدف إلى إنهاء الحصار المفرو
على قطاع غزة للسنة الخامسة على التوالي، يقوم على فتح جميع المعابر، مشددة على ضرورة رفع 

  . الحصار بشكل كلي
وقالت ميشلين كالمي راي التي تشغل أيضاً منصب وزيرة الخارجية خالل اجتماعها، بوفد رفيع 

لياً مشروعاً متكامالً يهدف إلى إن سويسرا تُعد حا: "المستوى من مجلس العالقات األوروبية الفلسطينية
في حال وافقت الحكومة : "وأضافت". فتح المعابر البرية مع قطاع غزة، بما فيها معبر رفح بشكل كامل

  ". المصرية على السماح بإدخال المواد والبضائع عن طريق معبر رفح؛ فإننا جاهزون إلعادة تأهيله
طينية، والسيما رفع حصار غزة، إضافة إلى دور وجرى خالل اللقاء مناقشة تطورات القضية الفلس

  . سويسرا في دعم التحركات الديمقراطية في الشرق األوسط والسالم وتحقيق العدل في فلسطين
ي، دعم سويسرا للمصالحة الفلسطينية الداخلية، الفتة النظر إلى أن بالدها تهتم راوأكدت الرئيسة كالمي 

  . دل للقضيةبالقضية الفلسطينية وبإيجاد حل عا
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ولدى طرح قضية الالجئين الفلسطينيين وتحديدا الالجئين في مخيم نهر البارد بلبنان؛ دعا الوفد الرئيسة 
السويسرية ألن تساهم بالدها في إعادة إعمار المخيم الذي تعرض لتدمير واسع خالل اشتباكات مسلحة 

  . بين القوات اللبنانية ومسلحين
 وممارساتها االحتاللية "إسرائيل"إن تعنت : "د اللورد البريطاني اندرو فيليبسمن جانبه؛ قال رئيس الوف

يأتي نتيجة مباشرة لعدم التحرك الدولي تجاه تلك الممارسات، والسيما أن القانون الدولي واإلنساني 
  ". يلزمهم التحرك في هذا االتجاه

عتداءات المتواصلة على الشعب على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره لوقف اال: "وأضاف فيليبس
الفلسطيني وأرضه، والسيما أن تل أبيب تفهم الصمت على هذه االعتداءات بأنه ضوء أخضر الرتكاب 

  ". مزيد من الهجمات التي تخلّف العشرات من الضحايا
  23/3/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  س الفلسطيني أبو سيسي لمعرفة تفاصيل خطف المهنداإلسرائيليأوكرانيا تستدعي السفير  .54

استدعت وزارة الخارجية األوكرانية، أمس، السفير اإلسرائيلي في كييف على خلفية خطف : )ا ف ب(
ولم يكشف متحدث باسم . "اسرائيل"االستخبارات االسرائيلية لمهندس فلسطيني من أوكرانيا ونقله الى 

رانيا تسعى إلى الحصول على تفسير رسمي الوزارة تفاصيل ما دار في االجتماع، واكتفى بالقول أن أوك
  . للحادث

وكانت السلطات اإلسرائيلية أعلنت أن المهندس الفلسطيني ضرار أبو سيسي الذي اختفى بصورة 
وابو سيسي يعمل مديرا فنيا لمحطة . "إسرائيل" شباط الماضي في أوكرانيا، محتجز في 19غامضة في 

  . ة وهو اب لستة اوالد ومتزوج من أوكرانيةتوليد الطاقة الكهربائية الوحيدة في غز
  23/3/2011، السفير، بيروت

  
  يجب أال تحول انتباه العالم عن القضية الفلسطينية  األوسطالشرق  باالضطرابات: الصين .55

عن الناطقة باسم وزارة الخارجية جيانغ يو قولها " شينخوا"نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة : )يو بي أي(
راقبنا عن كثب التغييرات المعقدة والعميقة الحاصلة في الشرق األوسط، لكن على "حافي في مؤتمر ص

وأضافت أن الصين ". ية الفلسطينيةضالمجتمع الدولي أال يغفل القضايا الساخنة األخرى وخصوصاً الق
   .ملتزمة العمل مع المجتمع الدولي على مواصلة لعب دور بناء في المساعدة على حل هذه القضية

 وفلسطين وسوريا "إسرائيل" سيزور )المبعوث الصيني إلى الشرق األوسط وو سايك(وأشارت إلى أن 
  . المقبل) أبريل(ولبنان وقطر ابتداء من اليوم األربعاء وحتى الثاني من نيسان 

  23/3/2011، المستقبل، بيروت
  

   في القدس"المسكوبية" حي "إسرائيل" من روسيا تتسلم .56
 امس  الحكومة اإلسرائيلية بشكل رسميسلمت: "هآرتس"الموقع االلكتروني لصحيفة بحسب  :رام اهللا

، للحكومة الروسية، وذلك تالفيا الزمة دبلوماسية اثناء زيارة "المسكوبية"الحي الروسي المعروف باسم 
 وصل بعض :"هآرتس"وبحسب موقع . رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياهو الى موسكو اليوم

  .  دونما في القدس65مسؤولين الروس اول من امس الى الموقع وتفقدوا المكان، الذي يقع على مساحة ال
  23/3/2011، المستقبل، بيروت

  
   الى ضبط النفسوالفلسطينيين "سرائيلإ"فرنسا تدعو  .57
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 قالت فرنسا يوم الثالثاء انها تشعر بالقلق بشأن تصاعد العنف في قطاع غزة هذا االسبوع :باريس
 "اسرائيل"وأطلق نشطاء قذائف مورتر وصواريخ على  . والفلسطينيين الى ضبط النفس"اسرائيل"ودعت 

  . خمس غارات جويةيسرائيلإلاالجيش يوم االثنين وشن 
يساورنا قلق بشأن القصف "وأضافت كريستين فاج المتحدثة باسم وزارة الخارجية في افادة صحفية 

وبشأن العمليات التي نفذها الجيش االسرائيلي في قطاع .. وهو ما أدناه.. الصاروخي للمناطق االسرائيلية
  ."غزة

دعونا الطرفين إلظهار أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي تصعيد للعنف أثبت التاريخ "وأضافت 
  ."الحديث أن من الممكن أن تكون له عواقب كارثية

  22/3/2011، وكالة رويترز لألنباء
  

  تتهم تل أبيب بقلب الحقائق والتحريض ضدها الحصار لرفعالحملة األوروبية  .58
، التي تتخذ من بروكسيل مقراً "الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة"أكدت " المستقبل"رام اهللا ـ 

لها، أن الحملة الديبلوماسية اإلسرائيلية، التي كشفت عنها وسائل اإلعالم، ضد القائمين على تنظيم 
زة، لن تثنيهم عن اإلبحار نحو القطاع المحاصر للسنة الخامسة على التوالي، نحو غ" 2أسطول الحرية "

  ". بل تزيدهم إصراراً على كسر هذا الحصار
إن : "الدولي" أسطول الحرية"وقال رامي عبده، العضو في الحملة األوروبية، المشاركة في ائتالف 

حرية الثاني تتصف بالكذب والتحريض التحركات والتهديدات اإلسرائيلية ضد القائمين على أسطول ال
) مايو(ولن تؤثر على اإلطالق في خطط عمل إطالق األسطول، المقرر في النصف الثاني من شهر أيار 

في محاولة "، الفتاً النظر إلى تهديدات إسرائيلية سابقة باستخدام القوة العسكرية ضد األسطول، "المقبل
، على حد "ل من قتل تسعة متضامنين وجرح واعتقال المئاتيائسة للتذكير بما حدث في األسطول األو

  . تعبيره
مهمة أسطول الحرية هي مهمة إنسانية سلمية، تهدف إلى كسر حاجز الصمت "وشدد عبده على أن 

أي "، موضحاً أن "العالمي، وإنهاء الحصار الجائر المفروض على مليون وثمانمائة ألف مواطن فلسطيني
ول، سواء عبر الطرق السياسية أو العسكرية، تعتبر فعالً ينتهك القانون الدولي، محاولة العتراض األسط

  ". ويجب أن يعامل من قبل حكومات العالم بناء على هذا األساس
  23/3/2011، المستقبل، بيروت

  
  "البارد"ضمن مشروع إعمار " األونروا"هبة يابانية لـ .59

 مليوني دوالر أميركي، لوكالة األمم 2,4ا يساوي  مليون ين، م201قدمت حكومة اليابان هبة بقيمة 
ضمن "وأوضح بيان للسفارة أن الهبة تأتي ). األونروا(المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

وقد تم توقيع تبادل المذكرات في مبنى ". إطار مشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد لالجئين الفلسطينيين
في لبنان سالفاتور لومباردو، بحضور " األونروا"ن السفير كويشي كاواكاي ومدير السفارة اليابانية بي

وسوف تمول هذه الهبة بناء وحدات سكنية وغير . ممثل منظمة التحرير في لبنان السفير عبداهللا عبداهللا
 58 لـكما تساهم في تأمين السكن. سكنية تابعة للنازحين من مخيم نهر البارد وتقع في المباني نفسها

    .عائلة من الالجئين الفلسطينيين الذين اضطروا الى استئجار الغرف أو العيش في مساكن موقتة
  23/3/2011، المستقبل، بيروت

  
  ! حماسقادةعندما يهرب  .60

  فايز أبو شمالة. د
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هرب معظم قادة حماس في غزة، تركوا سياراتهم، وغرف نومهم، وموائد طعامهم، وذاكـرة أطفـالهم،                
حت األرض، واستعدوا لما هو آت من طائرات إسـرائيلية، وقـذائف، وصـورايخ موجهـة،                واختفوا ت 

ودبابات، وقاذفات، وأجهزة رصد، وبوارج بحرية، لقد انشقت أرض غزة وطوت معظم قيادة حمـاس،               
ألن قرون استشعارهم األمنية أملت عليهم االختفاء، بعد تحركات عسكرية إسرائيلية ميدانيـة، رافقـت               

زعيمة المعارضة، التي حرضـت     " تسفي لفني "ات اإلسرائيلية، والسيما تصريح حمامة السالم       التصريح
زعيم اليمين الحاكم على استغالل الحالة العربية الراهنة، واقتالع حماس من قطاع غزة، قبل أن تخلـق                 

  . الثورات العربية حالة من النهوض ال تسمح إلسرائيل بأن ترش غزة بالماء
 حماس، ولو فتشت قطاع غزة زنقة زنقة، فال يمكنك العثور على أي مسئول من حركة                هرب معظم قادة  

  : حماس، لقد ذابوا في األرض، وتركوا خلفهم رسالة تقول
كل إنسان يدعي أن الذي اختار خط المقامة إلسرائيل يطمع في ماٍل، أو يفـتش عـن جـاه، أو يـسعى      

كان أي قائد من حركة حماس، وقد صار هدفاً للطـائرات           لسلطانٍ، فهو واهم، وليضع نفسه لدقائق في م       
اإلسرائيلية، ويتخيل اللحظات المصيرية التي يعيشها اإلنسان على مقصلة التحسب من اكتـشاف أمـره،               

  وما مصيره على مستوى الفرد، وما مصير مشروعه السياسي القائم على تحرير األرض المغتصبة؟ 
يقدر معنى الخوف الغريزي إال من جرب الخوف، وال يحض على           وال يعذر العشاق إال من عشق، وال        

                   ،االختفاء إال من نجح في التخفي، وال يفهم معنى الحرص على الحياة إال من كانت حياته رقصة مجـد
ومن صار مماته فرحاً لإلسرائيليين، فما أعظم تلك اللحظات التي يذوب فيها اإلنسان إيماناً، وقد اشتبكت                

ه مع رنة هاتف، أو بصورة خاطفة تلتقطها أجهزة التصنت، وتوثقها األجهـزة اإللكترونيـة               حياته وممات 
  . التي تمسح فضاء غزة

هروب قيادة حماس واختفاؤهم عن عيون الطائرات اإلسرائيلية، والعيون البشرية، مؤشـر علـى إرادة               
، وهو يرسل إشارة إلـى كـل        اإلنسان، وعزمه على البقاء مقاوماً رغم قلة اإلمكانيات، وضيق المساحة         

الفلسطينيين بأن المصلحة الفلسطينية هي في المصالحة التي يجب أن تؤسس على فكرة المقاومـة، فـال                 
يصح بأي حال من األحوال أن يهرب تحت األرض سياسي فلسطيني، ألن رأسه مطلوب إلسرائيل، وأن                

  ! نه يقبل الحياة في ظل بقاء إسرائيليمر فوق األرض عبر الحاجز اإلسرائيلي سياسي فلسطيني آخر، أل
نعم للمصالحة الفلسطينية على أنغام السالم الوطني؛ الذي تكتب كلماته التضحيات،           : وليكن شعار المرحلة  

  . وتوزع ألحانه البندقية، وتعزف أنغامه العبوات الناسفة
  .أنا ال أمتدح قادة حماس، وإنما أشيد بالمقاومين من كل التنظيمات: انتباه

  23/3/2011، وكالة قدس نت
  

  ال حظر جوياً على غزة .61
   العربيرأي القدس

تستغل الحكومة االسرائيلية انشغال العالم بتطورات االوضاع في ليبيا لترتكب مجازر دموية في قطـاع               
غزة كان آخرها يوم امس عندما قتلت صواريخ طائراتها ثمانية اشخاص، بينهم ثالثة اطفال عالوة على                

  .ة آخرين على االقلاصابة عشر
شهود العيان قالوا ان اجساد الضحايا تحولت الى اشالء بفعل القصف الذي استهدفهم بشكل مباشر بعـد                 

  .قليل من نزولهم من سيارة كانت تقلهم
االطفال الثالثة استشهدوا عندما قصفتهم الصواريخ وهم يلعبون الكرة بالقرب من منزلهم في حي سكني،               

لقوا هذه الصواريخ تعمدوا قتل هؤالء بدم بارد وبهدف الترويع واالرهاب، فاالطفال            مما يؤكد ان من اط    
  .ال يطلقون صواريخ على المستوطنات االسرائيلية، وال يعملون في مصانع اسلحة
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مجلس االمن الدولي لن يعقد جلسة طارئة لمناقشة هذه المجزرة االسرائيلية، ولن يصدر قراراً بفـرض                
 غزة لحماية المدنيين، فال يوجد نفط في القطاع المحاصر المجوع حتى تتحـرك              حظر جوي على قطاع   

حامالت الطائرات االمريكية الى المنطقة، وتعلن حالة الطوارئ في القواعد البريطانية العـسكرية فـي               
  .قبرص، والفرنسية في كورسيكا، او غيرهما

  ت تشاء،اسرائيل تستطيع ان تهاجم قطاع غزة او جنوب لبنان في اي وق
  .االمريكي جاهز دائما لحمايتها من اي ادانة او عقوبات دولية' الفيتو'فهي فوق كل القوانين الدولية، و
التي يتكون منها السالح الجوي االسرائيلي الـضارب        ' 16أف'و' 15اف'الطائرات االمريكية من طراز     

لوب االطفال والكبار معـا،   تتجول في سماء القطاع بكل حرية، وتخرق حاجز الصوت لبث الرعب في ق            
  .ثم تطلق صواريخها لقتل المدنيين، واالطفال منهم خاصة وكأنها في نزهة

السيد عمرو موسى امين عام جامعة الدول العربية، ومعه كل الزعماء العرب، ال يعتبرون مجزرة قطاع                
 الذي استمر ثالثة اسابيع     غزة امرا يستحق االهتمام، فاذا كانوا لم يفعلوا اي شيء للحصار وقبله العدوان            

 شهيد، فهل سيهتمون باستشهاد ثمانية      1400، وراح ضحيته    2008عام  ) ديسمبر(في شهر كانون االول     
  اشخاص في يوم واحد بينهم ثالثة اطفال؟

شهداء غزة ال أحد يبكي عليهم، فطالما ان هؤالء يستشهدون برصاص االسرائيليين وصـواريخهم فـان                
المرضي عـنهم امريكيـا     ' VIP'ي غير معني بهم، هو معني فقط بالشهداء من فئة           النظام الرسمي العرب  
  .وبريطانيا وفرنسيا

هذا التغول االسرائيلي لن يقتل االرادة الفلسطينية، ولن يوقف عمليات المقاومة، الن الشعب الفلـسطيني               
 المتواطئين مـع هـذا      لن يفرط بحقوقه، ولن يستسلم لضغوط االرهاب االسرائيلي، وتنكر الحكام العرب          

  .االرهاب بصمتهم والمباالتهم
دماء االطفال الفلسطينيين الذين ذبحتهم الصواريخ االسرائيلية ومزقت اجسادهم الى اشالء، هـم دليـل               
اضافي آخر على ازدواجية المجتمع الدولي ونفاقه، ولكن هذه الدماء التـي سـفكها مجرمـو الحـرب                  

شعب الفلسطيني اال اصرارا على مواصلة نهج المقاومة المشروعة، بعد          االسرائيليون بدم بارد لن تزيد ال     
  .ان ثبت للعالم باسره من هي الجهة المسؤولة عن نسف العملية السلمية

  23/3/2011، القدس العربي، لندن
  

  الشعب الفلسطيني يريد إنهاء االنقسام .62
  ميشيل كيلو

ربية الجارية وتأثر بجوانبها اإليجابية، فنـزل       ربما كان شباب فلسطين أكثر من فهم معنى التطورات الع         
إلى الشارع كي يترجمها إلى سياسة وطنية تخرج تنظيمات وطنه السياسية من مأزق زجت نفسها فيـه،                 
قبل أن تسد عليها منافذ مغادرته، وتمعن في توتير عالقاتها إلى درجة تسم في العادة عالقـات األعـداء              

  .بعضهم مع بعض 
ن ال بديل لديهم للنظام القائم، بسبب وجود االحتالل وحساسية الحسابات التي علـيهم              وألن شباب فلسطي  

مع نخبة سياسية داخلية تمارس عملهـا       : إجراؤها والخطوات التي عليهم اتخاذها، وأن مشكلتهم مزدوجة       
أعطوا على الحد الخارجي للفشل، وعدو محتل ال يني يقتل ويتوسع ويستوطن ويراقب ويثير الفتن، فإنهم                

األولوية في نشاطهم لمصالحة وطنية تستعيد وحدة الفصائل وتالياً وحدة الموقف، لمواجهة العـدو وهـم                
متناقضة تفوق تناقضاتها وخالفاتها بعضها مـع بعـض         / موحدون، وليسوا أطرافاً وجبهات متعارضة      

 من الشعب شعارات تؤكد     تناقضاتها وخالفاتها معه، أو هي ال تقل عدائية عنها، لذلك رفع الشباب اآلتي            
يا فـتح   “: شعب فلسطين الحر، من عبقرية وإبداع سياسيين، أولها       : ما لدى أكثر شعب في الدنيا نضالية      

الشعب يريد  “: ، وثانيها يقول إنه بعد تقسيم العمل الوطني إلى مرحلتين         ”ويا حماس، فلسطين هي األساس    



  

  

 
 

  

            32 ص                                     2093:         العدد       23/3/2011 األربعاء :التاريخ

، فإنهاء االنقسام شـرط إلنهـاء االحـتالل         ”االحتاللالشعب يريد إنهاء    “وبعدها مباشرة   ” إنهاء االنقسام 
  .واستمراره مصلحة استراتيجية له وحده، ألنه شرط رئيس لبقائه وتواصله، ولهزيمة فلسطين بيد أبنائها

ولم يكن مفاجئاً في تحرك الشباب ما عبر عنه من وعي، وما واكبه من تفاعل وقبـول شـعبي واسـع                     
 الشباب، الذي يبدو أنه هجر جميع التنظيمات واألحزاب، أسوة بشباب           وحسب، بل كذلك العدد الهائل من     

تونس ومصر، ونزل إلى الشارع في الضفة والقطاع، متخطياً أية انقسامات تنظيمية وخالفـات جزئيـة                
وحزبية، ومعلناً يأسه منها وأمله في خالص داخلي من االنقسام هو فـي رأيـه شـرط الزم للخـالص                 

وقد كان مفاجئاً أيضاً ذلك العـدد الكبيـر مـن           .  ومن النتائج التي ترتبت عليه       الخارجي من االحتالل،  
قيادات الشبان المستقلين، الذي أظهروا حنكة حقيقية وهم يعرضون قضيتهم على الرأي العام الفلـسطيني            
والعربي، رغم صغر سنهم ويفاعة تجاربهم، ويضعون التنظيمات في خانة صعبة، جعلتها تـشعر ألول               

منذ بدء الخالفات واالنقسامات قبل خمسة أعوام ونيف أنها ستفقد التأييـد الـشعبي إن لـم تعلـن                   مرة  
استجابتها للمبادرة الشبابية واستعدادها للتفاعل اإليجابي معها، وقبولها فتح قنوات حوار فورية فـي مـا                

في تونس ومصر وبقيـة     بينها، في خطوة هي دليل قاطع على األثر الذي تركته البيئة النضالية الجديدة              
األقطار العربية في فلسطين وصراعاتها مع العدو، والتغير الذي نجم عنها بالنسبة إلى نظرة ومواقـف                
األطراف الفلسطينية المختلفة، وشعورها بالتحول اإليجابي لمصلحة فلسطين، الذي ترتب عليها، وال بـد              

  .من استثماره والتكيف معه 
 إناثاً وذكوراً، واقعة مهمة، بل حاسمة األهمية، هي التناقض بين النهوض            ولعله لفت نظر شبان فلسطين،    

العربي البازغ واالنهيار الفلسطيني المستمر، الذي يبدو أنه لم تكن هناك قوة دفع ذاتية قادرة على كبحـه      
ر، أو إيقافه، فاقتنع شبان، ومن ورائهم شعبها، أن بوسع الحدث العربي االستثنائي ممارسـة هـذا الـدو           

وانتشال قضيتها وحقوقها من الدرك الذي دفعها الخالف واالنقسام إليه، في سانحة تاريخية فريدة يعنـي                
حضور األمة فيها، بالدالالت التي يحملها، ضرورة إعداد الذات الفلسطينية للتكيف مع حقبة آتية يجب أن                

العيار الـوطني الثقيـل، خاصـة أن    تسهم في إعداد نفسها لها، إن لم تغتنمها قيادتها اقترفت جريمة من         
العون الذي سيتوفر لها من اآلن فصاعداً، وسيتجسد في موقف عربي جديد من العدو، وفي القدرة التـي                  
سيمتلكونها للضغط عليه، لن يتكرر أو يتوفر إن فشلت القيادات الفلسطينية في اإلفادة منـه، أو فـشلت                  

ألمرين إلى اليوم بسبب افتقارها إليه، ال يجوز أو يحـق           الحركات الشعبية العربية، وأن فلسطين عانت ا      
لها إفالت فرصته تحت أي ظرف وألي سبب، إذا كان قادتها يريدون حقاً إقامة دولة خاصة لها، تكـون                   

في الماضي، كانت فلسطين تعاني من موت األمة، الذي انعكس فـي            . حرة وسيدة ومستقلة وقابلة للحياة      
. ها معه إلى غياهب شلل وتهالك أخذ شكل انقسام وصراع داخلي بين تنظيماتها          نهاية األمر عليها، وسحب   

واليوم، وقد بدأت تظهر عالمات نهضة عربية عامة، ال بد أن تهرع إلى االلتحاق بركبها، وتتحول إلـى                  
قوة قائدة فيها، بما أنها ستكون على األرجح أول مكان تنعكس ثماره اإليجابيـة عليـه، والجهـة التـي                    

ستقوي بتحوالته، بينما العدو يخشى نتائجه وينخرط في حيرة واضطراب ظاهرين، ال يدري معهمـا               ست
كيف يقوم وضعه ويواجه مفاجآت ومخاطر ما يحدث، ويمتص آثاره البالغة السلبية عليه، التي يرجح أن                

الحيـاة  تعيده إلى نقطة الصفر في مسائل مهمة، تتعلق قبل كل شيء بقدرة مشروعه الـصهيوني علـى                  
” قيامة“واالستمرار في ظل اليقظة العربية الجديدة، التي يبدو أنها من نمط غير مسبوق، هو في الحقيقة                 

وهل يمكن أن تقـوم     . عربية بكل معنى الكلمة، حسب التعبير الدقيق لبرهان غليون في مقالة أخيرة له              
  سطين إلى الحياة؟إلى الهالك والنار، وفل” اإلسرائيلي“للعرب قيامة ال تدفع العدو 

كان شبان فلسطين أول من حدس بهذه الرؤية الشاملة، وأحس بهذا التحول الخطير، وانتهـز الفرصـة                 
. السانحة، ونزل إلى الشارع ليعبر عن رغبته في إجبار قادته على مشاركته حدسه وشـعوره ورؤيتـه                  

 سرعان ما فهمـت معنـى       ومع أنه تعرض في البدء لبعض الجالفة وسوء الفهم، فإن مختلف األطراف           
مشاركته الكثيفة في االعتصام والتظاهر، واقتنعت بتصميمه على المضي في نضاله من أجل المـصالحة            
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وإنهاء االنقسام، وأدركت االنعكاسات السلبية جداً، التي ستترتب عليها في حـال أحجمـت عـن قبـول      
 الراهنة، وتبادل الـرئيس عبـاس       رغبته، فأدلت جميعها بتصريحات تعبر عن رغبتها في مغادرة الحال         

ورئيس الوزراء هنية عروض لقاء قابلها كل منهما بالتأييد، فعلّق المعتصمون إضراباً عن الطعام كـانوا                
قد قرروا المضي فيه إلى أن تتحقق المصالحة، بانتظار ما ستتمخض عنه الخطوات الالحقة الوشـيكة،                

ثته من آمال في الشارع، وأعادت تجديده مـن تأييـد           التي ستنجم عن زيارة الرئيس عباس لغزة وما بع        
  .شعبي للمصالحة

. هل ستنجح القيادات في وضع حد لالنقسام؟ هذا هو السؤال الذي يشغل بالنا اليوم عربـاً وفلـسطينيين                   
أظن شخصياً أنه يجب أن ينجح، ألن فشله سيطيح بالقدر القليل من المصداقية الباقي لدى من قد يتسببون                  

  .، كائناً من كانوا، وسيجبر الشعب على الشك في أهليتهم لقيادتهفي فشله
هل سيوجد بين قادة فلسطين من يمكن أن يأخذ على عاتقه إفشال المصالحة، ألي سبب؟ هذا ما سـتجيب       
عنه األيام القليلة القادمة، التي ستكون كل ساعة منها حاسمة بالنسبة لتاريخ شعب يدرج شـبانه قـضيته                  

عربي جديد ومالئم إلى أبعد حد، وقد عزموا على تكريس جهودهم لها، وأال يجـاملوا أو                بقوة في وضع    
  !يا رب: قولوا! يسايروا أحداً من قيادات وطنهم فيها، كائناً من كان

  23/3/2011، الخليج، الشارقة
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  رأي هارتس

االسرائيلية االيوم ان حربا صغيرة بدأت الليلة الماضية علـى          ) هارتس  ( قالت صحيفة    :القدس المحتلة 
  .طول الحدود مع قطاع غزة

ان ما بدأ كتصعيد محلي في هذه المنطقة بدأ يتوسع باضـطراد            " وقالت الصحيفة في موقعها االلكتروني      
السرائيلي سـيواجهان مـصاعب     ليتحول الى صراع على الحدود والذي يبدو ان الطرفين الفلسطيني وا          

  .حتى يمكن وقفه
ان هذه الحرب بدأت منذ اسبوع على الحدود مع غزة بالرغم من تركيز عناوين االخبـار   " واشارت الى   

الرئيسية على محاكمة رئيسها السابق موشيه كتساف والذي حكم عليه بالسجن سـبع سـنوات التهامـه                 
  .ونتائج الهزة االرضية في اليابانباالغتصاب وكذلك على االحتجاجات في سوريا 

ان المدن والبلدات االسرائيلية القريبة من غزة تتلقي كل يـوم جرعـة مـن قـذائف الهـاون                   " وقالت  
  .والصواريخ فيما يهاجم طيران الحرب االسرائيلي اهدافا في غزة 

حـدود والـذي    ان االمر والذي بدأ كتصعيد داخلى في غزة بدأ يتحول الى صراع على ال             " ونبهت الى   
يصعب على الجانبين كما يبدو وقفه غير انه المشكوك كذلك فيه ان يكون أي منهما معني بالوصول بـه                   

   .الى اكبر من ذلك
ان التوتر الحالي بدأ تماما قبل اسبوع عندما اغارت طائرة حرب اسرائيلية على موقع تـدريب                " وقالت  
حيث قتل اثنان من رجال االخيرة فـي        ) نتساريم  ( في غزة اقيم على بقايا مستوطنة       ) حماس  ( لحركة  

  .هذه الغارة
ردا على اطالق صاروخ من قطاع غزة نحو اسرائيل والذي انفجر           ) هارتس  ( وجاءت هذه الغارة وفق     

  .في منطقة مفتوحة دون ان يسفر عن وقوع اصابات او اضرار
ائف الهاون وصل عددا الـى نحـو        على الغارة االسرائيلية باطالق وابل من قذ      ) حماس  ( وردت حركة   

   .خمسين قذيفة استهدفت بها التجمعات والبلدات في جنوب اسرائيل القريبة من القطاع
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من اجل عدم   ) حماس  ( ان اسرائيل اجلت ردها على عمليات القصف هذه التي شنتها           " وقالت الصحيفة   
القريبة مـن  ) اسديروت ( منطقة بلدة   خاصة في   ) البوريم  ( تعطيل احتفاالت االسرائيليين بعيد المساخر      

  .غزة
فأنه ومنذ مساء يوم االثنين الماضي شنت اسرائيل سلسلة غارات جوية على القطاع             ) " هارتس  ( ووفق  

التي جرح عدد من مسلحيها ومن ثم بدأ االوضـاع فـي            ) حماس  ( هاجمت فيها عددا من مواقع حركة       
  .التدهور منذ ما بعد ظهر يوم امس الثالثاء 

وجاء هذا بعد اطالق عدد من قذائف الهاون نحو قرى زراعية اسرائيلية تقع شرق مدينة غـزة االمـر                   
مـصادر اطـالق هـذه القـذائف        " الذي اتبعه قيام الجيش االسرائيلي باطالق قذائفه ووفق زعمه الى           

  .اطفال الفلسطينية في حي الشجاعية بمدين غزة حيث قتل اربعة من افراد عائلة واحدة من بينهم 
القذائف التي اطلقتهـا    "واشارت التحقيقات االولية التي اجراها الجيش االسرائيلي كما تقول الصحيفة الى            

دبابات اسرائيلية نحو بستان للزيتون في هذا الحي انحرفت عن مسارها عشرات االمتار وضربت منزال               
  .قريبا االمر الذي اوقع هذا العدد من القتلى الفلسطينيين 

بأنهم هم الذين اطلقوا عددا من قذائف الهاون نحو         ) " حماس  ( م الجيش االسرائيلي مسلحي حركة      وواته
  ".عبر عن اسفه لسقوط ابرياء في هذه العملية " اسرائيل والذي اصيبوا في الرد عليهم غير انه 

( لذي ابدته   انه غير معنى بالتصعيد مع قطاع غزة وهو االمر ا         " وقالت مصادر من هذا الجيش للصحيفة       
في بيان اصدرته في يوم سبق قصف حي الشجاعية حيث عملت الحركة على فرض الهدوء في                ) حماس  
  .المنطقة 
ان تلفزيـون االقـصى     " مشيرة الى   " ان الصورة وبعد قصف الشجاعية تبدو االن اكثر تعقيدا          " ورأت  

والـذي  )  عاما   11( الحلو  صورا اخذت عن قرب لطفل فلسطيني اسمه محمد         ) حماس  ( التابع لحركة   
  .استشهد في القصف امس 

ان كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس اصدر فيما بعد تصريحا صحفيا ردا على عمليـة                " وقالت  
  .القصف هذه انطوى على نوع من التحذير السرائيل غير ان فصائل فلسطينية اخرى توعدت بالثأر 

ت يمر حيث يسقط المزيد من القتلى وكلما زاد عدد الضحايا فـأن             ان الوق " وانتهت الصحيفة الى القول     
  .من الصعب وقف التصعيد

  23/3/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  :كاريكاتير .64
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