
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    

  
    

  
  

  
  

    
  

  
  
  
  

   إسرائيليا٢٦ً وإصابة.. منذ السبت من غزة  غراد أطلقتوأربعة صواريخ قذيفة هاون ٧٠
   بعد مبارك  تح حول العملية السياسية والمصالحة الوطنيةفاحتدام الخالفات داخل ": المستقبل العربي"

  غزة وإتصاالت مكثفة لوقف العدوانقطاع من شن حرب على " إسرائيل"نبيل العربي يحذر 
  الجهاد حركة قوية ويجب التحدث مع حماس.. فقدت الردع وزادت عزلتها الدولية"إسرائيل": بن يشاي
  تهدد الوجود الفلسطيني في القدس" إسرائيل"سياسة : "أوتشا"ـتقرير ل

 تلّوح بعملية عسكرية"إسرائيل"
موسعة على غزة بعد انفجار 

  بالقدس أوقع عشرات الجرحى 
  

 ٤ص ... 

 ٢٠٩٤ ٢٤/٣/٢٠١١الخميس 
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    :السلطة
 ٦  بيان الرباعية يجب أن يعترف بالدولة الفلسطينية: عباس.٢
 ٧  عباس وفياض يدينان عملية القدس.٣
 ٧  ية وشلح يبحثان التصعيد اإلسرائيليهن.٤
 ٧   "السالم"بالتهرب من دعوات " إسرائيل"منظمة التحرير تتهم .٥
 ٨  للعمل في ظل هجوم إسرائيلي' خطة طوارئ'وزارتا الداخلية والصحة بغزة تؤكدان وجود .٦
 ٨  تدين العدوان اإلسرائيلي على غزة منظمة التحرير تنفيذية.٧
 ٩   الرد الوطني األبلغ على التصعيد اإلسرائيلي هو وحدة الموقف": التشريعي الفلسطيني.٨

    
    :المقاومة

 ٩   إسرائيليا٢٦ً وإصابة.. نذ السبتم من غزة  غراد أطلقتوأربعة صواريخ قذيفة هاون ٩.٧٠
١٠  التهديدات ال تخيف حماسو.. التصعيد على غزة ممنهج ذو أهداف سياسية: أبو زهري.١٠
١٠   االحتالل ال يفهم إال لغة القوة وانفجار القدس رد على جرائمه: الجهاد.١١
١١   يلتقي السفير المصري في دمشقالزهار": الحياة".١٢
١١   إلى غزة عباسحماس رفضت زيارة الوفد األمني الخاص بترتيب زيارة الرئيس: األحمد.١٣
١١  ة بالتوجه الصادق نحو المصالحاإلسرائيليعلى حماس الرد على التصعيد : شعث.١٤
١٢  الرئيس عباسالتصعيد اإلسرائيلي بغزة يهدف لتقويض مبادرة : فتح.١٥
١٢   إلنهاء االنقسام تحظى بدعم عربي كبير عباسمبادرة الرئيس: بسيسو.١٦
١٢  قوتها من غزة وصمودهاالشعوب العربية تستمد ثورتها و: المصريمشير .١٧
١٣  بركة يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف المجازر الصهيونيةعلي .١٨
١٣   غزة الىبشأن زيارة عباس منقسمة قيادات حماس :"البيان".١٩
١٣  تح حول العملية السياسية والمصالحة الوطنية بعد مبارك  ففات داخل احتدام الخال": المستقبل العربي".٢٠
١٤  السلطة تشرع باعتقال كوادرنا على خلفية عملية القدس :الجهاد.٢١
١٤  تنددان بالتصعيد اإلسرائيلي على غزة " الديمقراطية"و" الشعبية".٢٢
١٥  غزة ن على لتدخل العاجل لوقف العدوالالمجتمع الدولي يدعو تحالف القوى الفلسطينية  :لبنان.٢٣
١٥   االشتراكي ينددان بالوحشية اإلسرائيلية وحزب التقدمي فتح: لبنان.٢٤
١٥  باس السيد إلى المستشفى إثر تردي حالته الصحيةع القسامي االحتالل ينقل األسير.٢٥
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٦  األسد اختار أن يكون الى جانب ارهابيين تمولهم ايران: زبيري.٢٦
١٦  اإلسرائيلية" قوة الردع"ليفني تطالب باستعادة .٢٧
١٦  غزةوالضفة ب موقع فيسبوك بإغالق صفحة تدعو إلى انتفاضة ثالثة  إسرائيلي يطالبوزير.٢٨
١٧   غير قادرة على مواجهة هزة أرضية والضحايا باالالف"سرائيلإ": تقرير.٢٩
١٧  بعد فشل استمر عامين إيقاع الفلسطينيين بمطباتهب األسبوعين األخيرينبنتنياهو ينجح : تحليل.٣٠
١٨  الحركات اإلسالمية الراديكالية ستسيطر على الشرق األوسط قريبا: محلل إسرائيلي.٣١
١٨ جب التحدث مع حماسالجهاد حركة قوية وي.. فقدت الردع وزادت عزلتها الدولية"إسرائيل": بن يشاي.٣٢
٢٠  في قيادة الجيش اإلسرائيلي واالختبارات المقبلة...التغيرات الواسعة : تقرير.٣٣
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٢١   تستعد الستفزاز سوري على الحدود عقب احداث درعا"سرائيلإ": رتسآه.٣٤
    

    :األرض، الشعب
٢١  غزة بمشاركة الزوارق الحربية قطاعطيران االحتالل يشن سلسلة غارات على .٣٥
٢٢  تهدد الوجود الفلسطيني في القدس" إسرائيل"سياسة : "أوتشا"ـتقرير ل.٣٦
٢٢  غزة تشيع شهداءها الثمانية.٣٧
٢٣  المجلس األعلى للشباب الفلسطيني يدين مجزرة غزة ويدعو لإلسراع بالمصالحة الوطنية.٣٨
٢٣   فلسطينيين في الضفةعشرةاالحتالل يصادر أراضي ويعتقل .٣٩
٢٣   تحاصر نابلس بعد انتحار مستوطن"إسرائيل".٤٠
٢٣  ولية الكاملة عن حياة األسير عباس السيدؤقبها يحمل االحتالل الصهيونية المس.٤١
٢٤  انفجار عبوة ناسفة في مخيم عين الحلوة: لبنان.٤٢
٢٤   مطالب الالجئين وتدعمهاها تفهمتؤكدالوكالة  و...اعتصامان أمام األونروا في صيدا وصور: لبنان.٤٣
٢٥  "أزمة الهوية واالنتماء" يتخبطون في  في لبناناألطفال الفلسطينيون: تقرير.٤٤
   

   :اقتصاد
 ٢٧ ٢٠١٠خالل % ٩,٣نمو الناتج المحلي بنسبة :  الفلسطينياإلحصاء.٤٥
   

   :صحة
 ٢٨ صحة غزة تحذر من كارثة إنسانية ال تحمد عقباها.٤٦
   

   :ثقافة
 ٢٨ " وفي رحاب المسجد األقصى، األندلسيون في فلسطين:من األندلس إلى بيت المقدس ":كتاب جديد.٤٧
   

   : األردن
٢٨ األردن يعبر عن قلقه للعنف في قطاع غزة والقدس الغربية.٤٨
   

   : لبنان
٢٩ المجازر في غزة تكشف ازدواجية المعايير: بشّور.٤٩
   

   :عربي، إسالمي
٢٩  كثفة لوقف العدوانغزة وإتصاالت مقطاع من شن حرب على " إسرائيل"نبيل العربي يحذر .٥٠
٢٩  التصعيد اإلسرائيلي يجب أن يقابل برد دولي قوي ورادع: جامعة الدول العربية.٥١
٣٠  "إسرائيل"وال للتطبيع مع .. إلغاء كامب ديفيد فيه ضرر لمصر: قائد القوات المصرية السابق.٥٢
٣٠  على قطاع غزة" اسرائيل"األمين العام لمجلس التعاون يدين اعتداءات .٥٣
٣٠  "كنزها اإلستراتيجي"على تل أبيب مراجعة حساباتها بعد ذهاب : اإلخوان المسلمون في مصر.٥٤
٣١   عب الفلسطينيقطر تطالب بحماية دولية للش.٥٥
٣١  من المصري ضبط نفقين لتهريب السيارات على حدود مصر مع غزةاأل.٥٦
٣١  مؤسسة قطرية تنفذ مشروعا لتسمين وتربية العجول فى فلسطين.٥٧
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٣٢  ةة في الضفة الغربيسانية لقرية فلسطينية محاصرقطر الخيرية تقدم مساعدات إن.٥٨
   

   :دولي
٣٢  األمين العام لألمم المتحدة يندد بغارات االحتالل وصواريخ المقاومة.٥٩
٣٢  االتحاد األوروبي يؤكد دعمه لمبادرة الرئيس عباس إلنهاء االنقسام.٦٠
٣٢  اإلسرائيلية غوريون جامعة جوهانسبورغ تقطع عالقاتها مع جامعة بن.٦١
    

    :حوارات ومقاالت
٣٣  محمد خليل مصلح... !!رسائل ساخنة على هامش المتغيرات السياسية .٦٢
٣٥  مصطفى يوسف اللداوي. د.. .الفلسطينيون يريدون إنهاء اإلنقسام.٦٣
٣٦  رائد الفي... "مبادرة"االنقسام الفلسطيني يحتاج إلى أكثر من .٦٤
٣٩  عصام العريان"... اإلخوان المسلمين"أسئلة حائرة بخصوص .٦٥
٤١  ألوف بن... يقمخاطر وفرص تغيير استراتيجي عم.٦٦
٤٢  عميره هاس... قُدسية القسام المنتصب.٦٧
    

 ٤٤  :كاريكاتير
***  

  
   أوقع عشرات الجرحىالقدس بانفجار بعد  عسكرية موسعة على غزة تلّوح بعملية "إسرائيل" .١

 في هاتف  انفجرت عبوة ناسفة صغيرة، أنبيبتل أ، من ٢٤/٣/٢٠١١، الشرق األوسط، لندنذكرت 
  في القدس الغربية أسفر عن مقتل امرأة وإصابة العشرات اآلخرين،٧٤عمومي قرب موقف الحافلة رقم 

عهد ضبط النفس اإلسرائيلي قد انتهى «وقال النائب األول لرئيس الوزراء، سلفان شالوم، أمس، إن 
وقالت وزيرة الثقافة، ليمور لفنات، . » أدوات الموت إليناوحان الوقت لتوجيه ضربة قاصمة لمن يرسل

وقال وزير الجبهة الداخلية، الذي يحل محل وزير . »ال مفر من عملية عسكرية كبيرة ضد غزة«إن 
الحرب على غزة باتت حتمية وإن المسألة مسألة وقت «الدفاع إيهود باراك، الموجود في واشنطن، إن 

  .»ال أكثر
، الذي يعتبر أكبر قصر »مباني األمة«قد وقع في الساعة الثالثة بعد ظهر أمس، قرب وكان االنفجار 

وعلى بعد بضع مئات من األمتار، كان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يترأس . مؤتمرات في إسرائيل
اجتماعا لطاقمه األمني، للبحث في التصعيد العسكري على الحدود مع قطاع غزة، في أعقاب إطالق 

  .اروخ متطور باتجاه مدينة بئر السبع وإصابة مواطن بجراح متوسطةص
وكان الوزراء مختلفين فيما بينهم حول التوجه نحو حرب تفضي إلى إنهاء حكم حركة حماس، أو نحو 
علمية اجتياح واسع تقل بدرجة واحدة عن الحرب العدوانية األخيرة على قطاع غزة التي بدأت في نهاية 

  .، أو االكتفاء بغارات محدودة٢٠٠٩ وبداية ٢٠٠٨
وكانت الشرطة اإلسرائيلية قد قالت إن تقارير استخبارية أفادت بإمكانية وقوع عملية بالقدس، إال أنها لم 

  .تستطع تحديد الموقع
وأكد قائد الشرطة اإلسرائيلية في القدس، أهارون فرانكو، أنه ليس لدى الشرطة أي اتجاه للتحقيق، وأنه 

 أسابيع في حاوية ٣قيق إن كانت هناك عالقة بين هذا االنفجار واالنفجار الذي وقع قبل سيجري التح
  .للنفايات تسببت في إصابات عامل
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وأجرت الشرطة اإلسرائيلية فورا عمليات تمشيط واسعة، وشددت األجهزة األمنية اإلسرائيلية من 
 التي تربط بين القدس والمدن القريبة إجراءاتها فورا على الحواجز اإلسرائيلية، وخصوصا في الشوارع

  .منها بيت لحم ورام اهللا
تصريحات مسؤولين ، أن الناصرة أسعد تلحمي، عن مراسلها من ٢٤/٣/٢٠١١، الحياة، لندنونشرت 

إسرائيليين كبار أوحت أمس بأن إسرائيل تعد العدة لحرب أخرى على قطاع غزة، على غرار الحرب 
وبينما اعتبر وزير الدفاع . »الرصاص المسبوك«مين وعرفت بعملية التي شنتها قبل أكثر من عا

، قال رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو إن »مسألة وقت«و » حتمية«بالوكالة متان فلنائي حرباً جديدة 
تحرك ويتحرك ضد تنظيمات اإلرهاب في قطاع غزة، وسندافع بصرامة وبقوة عن «الجيش اإلسرائيلي 
  .»جد دولة في العالم مستعدة لتلقي إطالق صواريخ متواصل على بلداتها ومواطنيهامواطنينا، وال تو

وقادة المؤسسة » السباعية الوزارية«وأضاف نتانياهو خالل جلسة مشاورات ترأسها بمشاركة وزراء 
إن «العسكرية، وغاب عنها وزير الدفاع إيهود باراك الذي عاد مساء أمس من زيارة للواليات المتحدة، 

األمر قد يكون متعلقاً بضربات متبادلة وقد يستمر وقتاً، لكننا عاقدون العزم على ضرب جهات اإلرهاب 
  .»ومنعها من القدرة على المس بنا

، وقال في حديث لإلذاعة »حتمية«ووصف فلنائي، المسؤول عن الجبهة الداخلية، حرباً كهذه بأنها 
، إن »غراد«بئر السبع، إلى صاروخين من نوع العسكرية معقباً على تعرض كبرى مدن الجنوب، 

، وأن إسرائيل لن تتخلى عن رد فعل على إطالق »مواجهة أخرى مع حماس في القطاع حتمية«
إنها مسألة وقت حتى نصطدم بحماس مرة أخرى، «: وأضاف. صواريخ على المدن في الجنوب

وتابع أنه على رغم أن الجيش . »اوالفلسطينيون يقومون بكل الخطوات التي تدفع نحو هجوم من طرفن
لكن إسرائيل ترى في حماس المسؤولة «يعلم أن إطالق الصواريخ على الجنوب تنفذه منظمات صغيرة، 

الذي نجم «وأعرب عن أسفه لقتل أربعة مدنيين فلسطينيين في القصف اإلسرائيلي . »عن هذا القصف
ال ينبغي أن يفاجأ من «ب مناطق مأهولة ، لكنه أضاف أن من يطلق النار من قل»عن خلل كما يبدو

  .»حصول مثل هذا الخلل
، وقال إن رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال بيني غانتس أمر بالتحقيق »ماهية الخلل«ورفض الرد على 

ما أستطيع قوله هنا ان القذائف التي أودت بحياة المدنيين الفلسطينيين ليست «في ما حصل، مضيفاً ان 
، لكنها السالح الذي كان مستوجباً استعماله في الوضعية الناشئة، ونجحنا في قتل احد أفراد سالحاً دقيقاً

  .»الخلية التي نفذت قصفاً على إسرائيل
كما دعا نائب رئيس الحكومة سيلفان شالوم إلى إطالق حملة عسكرية جديدة على القطاع، مضيفاً أن 

» حماس«وأضاف ان . ٢٠٠٨، عام »لرصاص المسبوكا«الوضع اآلن يذكّر بالفترة التي سبقت عملية 
لمنع أي محاولة للحوار بين الفلسطينيين، أو أنها تريد أن تذهب «ربما فتحت جبهة جديدة مع اسرائيل، 

التفكير «وتابع أن التطورات تتطلب . » الفلسطينية مع موقف أقوى كثيراً-إلى المفاوضات الفلسطينية 
 غرار الرصاص المسبوك، على رغم إدراكي أن من شأن عملية كهذه في الخروج بعملية عسكرية على

إذا لم يبق أمامنا «: وأضاف. »أن توقع ضحايا في األرواح، وأن تجعل المنطقة أكثر قابلية لالشتعال
  .»مفر، فسنعمل على إسقاط حكم حماس

اتيجية إلشعال جنوب اتباع استر«بـ » حماس«ليمور ليفنات » ليكود«واتهمت وزيرة الثقافة، القطب في 
وتابعت أنه إذا استمر . »إسرائيل لن تمر على ذلك مرور الكرام«، وأضافت مهددة أن »إسرائيل

القصف، فإنه ينبغي على إسرائيل درس الخطوات الواجب اتخاذها ألن الحكومة ملتزمة الدفاع عن 
  .»٢ المسبوك الرقم وإذا تفاقم الوضع لن يكون مناص من الخروج في عملية الرصاص«مواطنيها، 
 ذكرالموقع االلكتروني لصحيفة يديعوت ، من القدس، أن ٢٤/٣/٢٠١١، وكالة سما اإلخباريةوأضافت 

وقال نتنياهو للصحفيين ان . إن نتنياهو اقر سلسلة من العمليات في قطاع غزة قبل مغادرته الى روسيا
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يدية في الدفاع عن شعب اسرائيل المنظمات بغزة ستعرف ان لدى حكومة اسرائيل والشعب ارادة حد
  .سنعمل بكل قوة وقسوة وعقل للحفاظ على استقرار مناطقنا وسنعلم االعداء درسا لن ينسوه:موضحا 

وقالت مصادر عسكرية ان نتنياهو وافق على العمليات رغم مطالبة واشنطن للحكومة االسرائيلية بضبط 
  .النفس
السياسة التي اتبعتها إسرائيل "نتنياهو قال إن ، أن  القدس، من٢٤/٣/٢٠١١، موقع سي ان انأورد 

خالل العامين الماضيين، اتصفت بالرد الحازم على أي محاولة للمساس بمدنيين، واتخاذ خطوات إلحباط 
  ."اعتداءات إرهابية

هذه السياسة ساهمت "، في تصريحات أوردها راديو إسرائيل على موقعه الرسمي، أن نتنياهووأضاف 
 الوضع أمنياً، إال أن هناك عناصر تحاول خرق الهدوء، واختبار صمود مواطني إسرائيل في تهدئة
  ."وتصميمهم

لن نتهاون مع إيذاء المواطنين اإلسرائيليين، ليس في مدن الجنوب، وليس في : "قال باراك، في بيان لهو
.. ن األمور لن تنته غداًإ: "، كما أكد على استمرار الجيش اإلسرائيلي بحماية المواطنين، وقال"القدس

  ."ولكننا عازمون على إعادة الهدوء والسكينة ثانية
" لم يكن هناك إي إشعار أو معلومات عن إمكانية حدوث أي عملية"وبينما أفاد متحدث باسم الشرطة بأنه 

، التفجير، واصفاً إياه بأنه CNNفي المدينة، فقد شجب عمدة القدس، نير بركات، في حديث لشبكة 
  ."مل إرهابي جبان، أدى إلى إيذاء أبرياءع"
  
  بيان الرباعية يجب أن يعترف بالدولة الفلسطينية: عباس .٢

 جدد الرئيس محمود عباس تأكيده على ضرورة أن يتضمن بيان اللجنة الرباعية التي سـتجتمع                :موسكو
، وقضايا  ١٩٦٧ام  ابريل المقبل، االعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود ع       / في الخامس عشر من نيسان    

  .األمن التي يمكن أن تطبق بعد يوم االستقالل، ومسألة وقف االستيطان بشكل كامل أثناء المفاوضات
خالل مؤتمر صحفي عقده على هامش افتتاحه مقر سفارة فلسطين الجديد في موسكو،  وأوضح عباس

ته سيرجي الفروف، الروسي ديمتري مدفيديف، ووزير خارجي اليوم األربعاء، أنه بحث مع عباس
مجموعة من القضايا المشتركة وبالذات عملية السالم التي يجب أن تسير إلى األمام في هذا الظروف 

  .بالذات، خصوصا مع اقتراب اجتماع اللجنة الرباعية الشهر المقبل
 تثبيت موعد: تقوم بمهمتين' تكنوقراط'استعداده للذهاب إلى غزة من أجل إنشاء حكومة عباس وجدد 

االنتخابات الرئاسية والتشريعية، واالستفادة من األموال التي قررت في قمة شرم الشيخ عشية العدوان 
  .اإلسرائيلي على غزة إلعادة بناء القطاع

لسنا بحاجة إلى مزيد من الحوارات ألن الحوارات استهلكت وأصبحت كل األمور ناضجة لتحقيق 'وقال 
  .'هذا الهدف
لنا موقف رسمي من حماس، تأييدا أو معارضة لمبادرتنا، وإن كنا سمعنا حتى اآلن لم يص'وأضاف 

  .'أصواتا مختلفة بين مؤيد ومعارض، ال نلتفت إليها إلى أن يأتينا الجواب الرسمي
أن روسيا االتحادية تؤيد بشكل مطلق مبادرته بالذهاب إلى غزة، مشيرا إلى أن مدفيديف، عباس وأكد 

  .لنا موافقتهما على هذه المبادرةووزير الخارجية الروسي أع
إن مصر لم تغير موقفها ولم : عباس يناير، قال ٢٥وردا على سؤال حول الدور المصري بعد ثورة 

تتراجع عن دورها إطالقا، بل بالعكس ما نسمعه من مصر أنها مستمرة في هذا الموقف ألن القضية 
لى عنه، ولم نسمع أبدا أنها تخلت أو أنها تراجعت، الفلسطينية تعتبر أمنا استراتيجيا لها ال يمكن أن تتخ

  .وخاصة في هذه األيام التي تشهد فيها غزة تصعيدا إسرائيليا
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إننا تباحثنا مع مصر وروسيا حول التصعيد : وبخصوص التصعيد اإلسرائيلي على قطاع غزة، قال
ا تصريحات على لسان السيد الذي تقوم به إسرائيل وكأنها تريد أن تعطل هذه المبادرة، وسمعن المزعج

: ، ونحن نقول له'على أبو مازن أن يختار ما بين حماس وإسرائيل'نتنياهو وال أدري مدى دقتها يقول 
  .'نتمنى أن تختار بين االستيطان والسالم'

  ٢٣/٣/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
   عملية القدسيدينانعباس وفياض  .٣

 السلطة الفلسطينية في رام اهللا محمود عباس، ورئيس حكومته المكلف في الضفة أدان كل من رئيس
الغربية سالم فياض، بشدة عملية تفجير العبوة التي استهدفت محطة الباصات المركزية في مدينة القدس 

، وأسفرت عن مقتل إسرائيلية وإصابة نحو ثالثين آخرين، ٢٠١١-٣-٢٣المحتلة، عصر األربعاء 
  ". اإلرهابية"ياها بـواصفاً إ

نتابع هذا األمر عن كثب، ورغم عدم توفر معلومات كافية حتى اآلن :" وقال فياض في بيان صحفي
حول هذه العملية، فإنني أدين بأشد العبارات هذه العملية اإلرهابية بغض النظر عن الجهة التي تقف 

  . ن، معرباً عن أمله بالشفاء العاجل للجرحى اإلسرائيليي"وراءها
إنه لمن المشين وبعد كل ما ألحقته مثل هذه العمليات من ويالت بشعبنا وضرر فادح بنضاله :" وأضاف

وعدالة قضيته، أن تكون هناك أي جهة فلسطينية ال تزال تصر على استحضار مثل هذه األعمال 
ماً مع سعيه والمشاهد المشينة وتحت شعارات ومسميات جوفاء لم تعد تنطلي على شعبنا، وتتعارض تما

  ".المشروع لنيل حريته بالوسائل السلمية وبإصراره على الصمود والبقاء على أرضه
  ٢٣/٣/٢٠١١فلسطين اون الين، 

  
   التصعيد اإلسرائيلييبحثانهنية وشلح  .٤

قالت الحكومة الفلسطينية بغزة إن رئيس الوزراء إسماعيل هنية يجري اتصاالت داخلية وخارجية 
  .  إسرائيلية جديدةلتجنيب القطاع حرباً

نسخة عنه، أن هنية هاتف األمين العام " فلسطين أون الين"وذكرت الحكومة في بيان صحفي وصل 
  .  من مقاوميها مساء الثالثاء٤لحركة الجهاد اإلسالمي رمضان شلح، والتي استشهد 

تنفيذًا لسياستها ومن جانب أخر، أفادت الحكومة أن وزارتي الداخلية والخارجية تقومان بجهد متواصل 
وصعدت قوات االحتالل من عدوانها بحق قطاع غزة خالل  . ولقطع الطريق على التصعيد اإلسرائيلي

  . األيام الماضية وردت المقاومة بقصف عدة مدن مواقع عسكرية إسرائيلية في محيط القطاع
  ٢٤/٣/٢٠١١فلسطين اون الين، 

  
  " السالم"وات بالتهرب من دع" إسرائيل"منظمة التحرير تتهم  .٥

بالتهرب من الضغوط ” إسرائيل“اتهمت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس، : )أ.ب .د (
وقالت اللجنة، في . الدولية المتزايدة عليها لتحقيق السالم من خالل التصعيد العسكري على قطاع غزة

 يتطلب من المجتمع الدولي موقفا مستقيما من محاولة خلط األوراق في المنطقة بالدم الفلسطيني“بيان، إن 
  .”الغاشم على المدنيين الفلسطينيين” اإلسرائيلي“العدوان 
لم يعد العالم يقبل سياسة النفاق والكيل بمكيالين، ففي الوقت الذي يدافع فيه المجتمع الدولي عن “وتابعت 

 شعبنا على مدار أكثر من ستين الديمقراطية وحقوق الشعوب، يقف مكتوف األيدي أمام ما يتعرض له
  .”عاماً
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تحرك دولي فاعل وجدي لوقف هذا العدوان بحق المدنيين الفلسطينيين، وتوفير “ودعت اللجنة إلى  
  . ”حماية دولية عاجلة لشعبنا من آلة القتل والتدمير اإلسرائيلية

  ٢٤/٣/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  

  للعمل في ظل هجوم إسرائيلي' خطة طوارئ' بغزة تؤكدان وجود والصحةوزارتا الداخلية  .٦
أعلنت كل من وزارتي الداخلية والصحة في الحكومة المقالة التي تديرها حركة : أشرف الهور -غزة 

وقال إيهاب . للعمل إذا ما شنت إسرائيل هجوما على القطاع' خطة طوارئ'حماس في غزة أن لديهم 
الموالية لحماس ان وزارته ' الرسالة'لموقع صحيفة الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية في تصريح 

حالة الطوارئ القصوى وبدأت بالعمل وفق خطة طوارئ عليا تم وضعها فيما يخص 'أعلنت منذ يومين 
  .'عمل األجهزة األمنية

إخالء جميع مواقع األمن واالنتشار بالقرب منها مع وجود الحد 'وأوضح أن خطة الطوارئ تعتمد على 
عدد العناصر المسموح به، وذلك الستمرار عمل الداخلية في حفظ األمن والنظام وإبعاد األدنى من 

  .'رجال األمن عن الخطر
على أتم الجاهزية للتعامل مع أي 'وفي السياق قال الدكتور حسن خلف وكيل وزارة الصحة ان وزارته 

  .'طارئ قد يحصل في قطاع غزة
ستعدادات لدى كافة الطواقم الطبية وخبرة عالية في الوزارة مستعدة ألي طارئ وهناك ا'وأضاف 

  .'التعامل مع الحاالت الطارئة
  ٢٤/٣/٢٠١١القدس العربي، لندن، 

  
   العدوان اإلسرائيلي على غزةتدين منظمة التحرير تنفيذية .٧

لذي أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، ا: رام اهللا
كما أدانت التنفيذية في تصريح  .راح ضحيته أمس تسعة شهداء وثالثون جريحا، معظمهم من األطفال

صحفي، اليوم األربعاء، العربدة غير المسبوقة للمستوطنين، المدعومة من جيش االحتالل في قرى 
  .الخليل ونابلس

من الضغوط الدولية المتزايدة على واعتبرت أن هذا التصعيد الخطير يهدف بالدرجة األولى إلى الهروب 
  .حكومة إسرائيل المعادية للسالم وللحقوق الوطنية الفلسطينية

إن محاولة خلط األوراق في المنطقة، بالدم الفلسطيني يتطلب من المجتمع 'وقالت التنفيذية في بيانها، 
ينيين، فلم يعد العالم يقبل سياسة الدولي موقفًا مستقيما من العدوان اإلسرائيلي الغاشم على المدنيين الفلسط

النفاق والكيل بمكيالين، ففي الوقت الذي يدافع فيه المجتمع الدولي عن الديمقراطية وحقوق الشعوب، 
  .'يقف مكتوف األيدي أمام ما يتعرض له شعبنا على مدار أكثر من ستين عاما

الفلسطينيين، وطالبت بحماية دولية ودعت إلى تحرك دولي فاعل وجدي لوقف هذا العدوان بحق المدنيين 
  .عاجلة لشعبنا من آلة القتل والتدمير اإلسرائيلية

وبينت اللجنة التنفيذية، أن قدرة الشعب الفلسطيني على كسر أهداف العدوان اإلسرائيلي ستكون أكبر 
يني لمواجهة بقبول مبادرة عباسإلنهاء االنقسام فورا، ودون شروط مسبقة، وإلعادة ترميم البيت الفلسط

الحكومة اإلسرائيلية المعادية للسالم، مشيرة، إلى أنه بدال من استغالل هذا العدوان من قبل البعض 
للتهرب من استحقاق إنهاء االنقسام؛ فإنه ينبغي أن يكون حافزا إلنجاز لحمة الشعب الفلسطيني وإتمام 

  .المصالحة دون إبطاء
  ٢٣/٣/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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   الوطني األبلغ على التصعيد اإلسرائيلي هو وحدة الموقفالرد": التشريعي الفلسطيني .٨
أكد المجلس التشريعي الفلسطيني على أن ما حدث جريمة أراد من خاللها االحتالل : محمد جمال -غزة

. نين في عتمة الليلاإلسرائيلي وضع قطاع غزة تحت نيران طائراته الحربية من خالل استهداف اآلم
الفتاً إلى أن هذه الجريمة تأتي ضمن مسلسل الجرائم المستمرة من قبل العدو اإلسرائيلي بحق الشعب 

  .الفلسطيني في كل مكان
وأشار إلى أن االعتداءات اإلسرائيلية ازدادت وتيرتها في الفترة األخيرة ضد قطاع غزة من خالل هذا 

وهو ما يجب أن يدفع الفصائل الفلسطينية . رهاب واإلجرام اإلسرائيليةالتصعيد الذي يؤكد على عقلية اإل
إلى التوافق على تحديد وجهة المرحلة المقبلة في التعامل مع العدو اإلسرائيلي بما يخدم المصالح العليا 

  .للشعب الفلسطيني
وحدة الموقف الرد الوطني األبلغ على هذا التصعيد اإلسرائيلي هو "وجاء في بيان التشريعي إن 

". الفلسطيني على قاعدة الثوابت والمقاومة ووقف التنسيق األمني واالعتقاالت السياسية في الضفة المحتلة
مؤكداً على أن كل تهديدات االحتالل لن تخيف الفلسطينيين ولن تفرض عليهم شروط االستسالم بل 

  .يادته الشرعيةستدفعه إلى مزيد من التمسك بخياراته وااللتفاف حول مقاومته وق
  ٢٤/٣/٢٠١١الشرق، الدوحة، 

  
   إسرائيليا٢٦ً وإصابة.. منذ السبت من غزة  غراد أطلقتصواريخوأربعة ذيفة هاون  ق٧٠ .٩

إن أكثر : من رام اهللا، أن إحصاءات رسمية إسرائيلية قالت ٢٤/٣/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، نشرت 
 شهور، ٣، أي في ٢٠١١سرائيل منذ بداية  قذيفة وصاروخ، أطلقت من قطاع غزة باتجاه إ١٠٠من 

غير أن أكثر من نصف هذا العدد أطلق فقط في األسبوع األخير، وعلى وجه الخصوص بعد إعالن 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس مبادرته للذهاب إلى قطاع غزة لتحقيق المصالحة وتشكيل حكومة من 

وقد يكون هذا الرقم مرتفعا إذا ما  . أشهر٦ضون المستقلين تدعو إلى انتخابات رئاسية وتشريعية في غ
ظل إطالق الصواريخ على هذه الوتيرة، إذ تشير اإلحصاءات نفسها إلى أن مجموع ما أطلق من 

 صاروخا ٢٨٠، كان نحو ٢٠٠٩بداية » الرصاص المسكوب«صواريخ وقذائف منذ انتهاء عملية 
  .، أي خالل عامين٢٠١١حتى بداية » هاون« قذيفة ١٥٠و

روسية الصنع، التي تعتبرها » غراد«، وصواريخ »قسام«، وصواريخ »هاون«ويشمل هذا الرقم، قذائف 
إسرائيل، أكثر الصواريخ خطورة، وعادة ما ترد على إطالقها بقسوة كبيرة، ويرافق ردها شكوى إلى 

  .مجلس األمن الدولي مباشرة
 ٤، و»هاون« قذيفة ٧٠طينيون ما يزيد على وهذا األسبوع وحده، شهد التصعيد األكبر، إذا أطلق الفلس

وتفجر الموقف على نحو كبير يوم السبت الماضي، عندما أطلقت  .»غراد« من نوع ٣صواريخ بينها 
على مناطق أشكول وشاعر هنيغف وسدوت » هاون« قذيفة ٥٠كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، 

لس األمن، بأنه يمثل تصعيدا غير مسبوق في وهو ما وصفته إسرائيل في رسالتها إلى مج. هنيغف
وردت إسرائيل بغارات . ٢٠٠٩إطالق نيران القذائف من قطاع غزة منذ انتهاء الحرب العدوانية عام 

  .على غزة ورد الفلسطينيون بصواريخ واستمر ذلك حتى األمس
رى من قذائف آذار الحالي، أطلق الفلسطينيون مجموعة أخ/  مارس٢١وبعد يومين من ذلك، أي في 

  .، ردا على استمرار القصف اإلسرائيلي الذي طال بعض األنفاق ومنشآت صناعية»هاون«الـ
 ناشطين من حركة ٤ فلسطينيين بينهم ٩وتصاعد الموقف بشكل كبير، أول من أمس، فقتلت إسرائيل 

منذ انتهاء الجهاد اإلسالمي، المسؤولة عن إطالق الصواريخ التي سقط أحدهما في أسدود ألول مرة 
  .الحرب، ملحقا أضرارا بالبنية التحتية وأحد المباني السكنية، وإصابة شخص
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ثالث على مدينة بئر السبع، مع صاروخ آخر سقط في كيبوتز كفار » غراد«أما أمس فسقط صاروخ 
» غراد«وقال متحدث باسم الجيش لإلذاعة اإلسرائيلية إن صاروخ . سعد، أسفر عن إصابة إسرائيلي

في حي سكني بمدينة بئر السبع، مما أسفر عن إصابة شخص واحد بجروح متوسطة ووقوع بعض سقط 
  .وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد، مسؤوليتها. األضرار المادية

اإلذاعة اإلسرائيلية، ذكرت نقال عن وكاالت، أن  ٢٣/٣/٢٠١١موقع فلسطين أون الين، وأورد 
ياً أصيبوا جراء سقوط صاروخي غراد في مدينة بئر السبع جنوب فلسطين  إسرائيل٢٦األربعاء، أن 
في المدينة لتلقي " سوروكا"وأوضح اإلذاعة أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى  . ١٩٤٨المحتلة عام 

العالج، مشيرة إلى أن ثالثة منهم أصيبوا بجراح متوسطة، أما إصابة اآلخرين وصفت بالطفيفة، والباقي 
  . الهلعأصيبوا ب
كتائب  نقال عن مراسلها من غزة، ماهر إبراهيم ووكاالت، أن  ٢٤/٣/٢٠١١البيان، دبي،  وذكرت

سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي وكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، 
دود وبئر السبع،  مسؤوليتهما عن إطالق الصواريخ إضافة لسبعة قذائف هاون صوب مدينتي أساأعلنت

واعترفت إسرائيل بسقوط أحد الصاروخين على منزل في جنوب مدينة أسدود، وإصابة مستوطن 
 ٢٦وإحداث أضرار مادية هائلة، بينما تسبب الصاروخ الثاني الذي سقط في بئر السبع إلى إصابة 

  .بجروح متوسطة وخفيفة من المستوطنين
، الذراع العسكرية للجان »وية الناصر صالح الدينأل« أن ٢٤/٣/٢٠١١لحياة، لندن، اوجاء في 

، فيما »قصفت موقعي صوفا وكرم ابو سالم شرق رفح بسبع قذائف هاون«المقاومة الشعبية أعلنت، أنها 
، إنها أطلقت عدداً من »الشعبية«، الذراع العسكرية لـ »كتائب الشهيد أبو علي مصطفى«قالت 

  .»غراد«، من بينها صاروخ »يفوتنت«و » أشكلون«الصواريخ على مدينتي 
  
  التهديدات ال تخيف حماسو.. التصعيد على غزة ممنهج ذو أهداف سياسية: أبو زهري .١٠

 سامي أبو زهري الناطق الرسمي باسم حركة حماس، أن تصريحات التهديد التي أطلقها .داعتبر : غزة
أو " حماس"يدات ال تخيف حركة قادة االحتالل الصهيوني وكان آخرها تصريحات فلنائي وشالوم هي تهد

نسخةً منه، أن هذه " المركز الفلسطيني لإلعالم"وشدد أبو زهري في تصريحٍ له تلقى  .الشعب الفلسطيني
على غزة هو تصعيد ممنهج له أهداف سياسية وال عالقة " اإلسرائيلي"دليل على أن التصعيد "التهديدات 

  ".له بأي ذرائع أخرى
  ٢٣/٣/٢٠١١الم، المركز الفلسطيني لإلع

  
    لغة القوة وانفجار القدس رد على جرائمهإالاالحتالل ال يفهم : الجهاد .١١

شيع آالف الفلسطينيين جثامين ثمانية شهداء سقطوا في التصعيد العسكري :  أسعد تلحمي–الناصرة 
لناطق واعتبر ا ،»الجهاد االسالمي«غزة اول من امس، ومن بينهم أربعة من ناشطي ب على االسرائيل

االحتالل «أثناء التشييع أن » أبو أحمد«الملقب بـ » الجهاد«، الذراع العسكرية لـ »سرايا القدس«باسم 
يحاول استغالل انشغال العالم بما يجري من ثورات في الساحة العربية، لضرب الشعب الفلسطيني في 

بشعة ضد الشعب الفلسطيني ستدفع ثمناً باهظاً للغاية على جرائمها ال«وأضاف ان اسرائيل . »مقتل
الرسالة واضحة ومفادها أن «وأضاف أن . »بدفع ثمن غال على جرائمها«، متوعداً اياها »االعزل

. »المرحلة التي كان يقتل فيها الفلسطيني وتبقى المقاومة في حال ضبط النفس، انتهت إلى غير رجعة
محتلتين اللتين تبعدان عن مدينة غزة أكثر سرايا القدس استطاعت بقصفها أسدود وبئر السبع ال«وزاد أن 

. » كيلومتراً، أن تشكل توازن رعب من طراز جديد عنوانه انتهت مرحلة سديروت وعسقالن٤٠من 
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رد المقاومة في المرحلة المقبلة سيكون في شكل أكثر عمقاً وعنفواناً، ومساحة هذا الرد «وتابع أن 
  .»ستدخل المستوطنين الصهاينة في دائرة الرعب

غزة اختارت خيار تصعيد المقاومة، وغزة تخرج بعشرات «خالد البطش إن » الجهاد«وقال القيادي في 
العدو يريد «وأضاف أن . »اآلالف لتشيع الشهداء لتقول بصوت واحد إنها خلف المقاومة في ردع العدو

وشدد على . »ى جرائمهأن يلغي المصالحة ويريد أن يستديم حال الهدوء المتبادل، لذلك ال بد من رد عل
عندما تردع المقاومة المحتل بصواريخها وقذائفها وعبواتها الناسفة، سيفكر مئة مرة قبل أن يقدم «أنه 

على دك أي منزل، ومنذ اليوم الرد بالرد والعدوان بالرد، وعلى المقاومة أن تستمر حتى ردع هذا 
  .»العدو

  ٢٤/٣/٢٠١١الحياة، لندن، 
  
  تقي السفير المصري في دمشقالزهار يل": الحياة" .١٢

نفت مصادر مصرية موثوق بها ما تردد من أن رئيس االستخبارات :  جيهان الحسيني–القاهرة 
المصرية الوزير مراد موافي التقى خالل زيارته في دمشق رئيس المكتب السياسي خالد مشعل، لكنها 

عضو المكتب السياسي البارز كشفت عن اجتماع جمع بين السفير المصري في دمشق شوقي إسماعيل و
محمود الزهار الذي وصل الى دمشق أول من أمس في إطار جولة بدأها قبل أسبوعين » حماس«في 

  . وشملت تركيا والسودان ومر خاللها بمصر عبر معبر رفح
  ٢٤/٣/٢٠١١الحياة، لندن، 

  
  ى غزة إل عباسحماس رفضت زيارة الوفد األمني الخاص بترتيب زيارة الرئيس: األحمد .١٣

 أعلن مفوض العالقات الوطنية في اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها للحوار الوطني :القاهرة
عزام األحمد، بعد ظهر اليوم األربعاء، عن رفض حركة حماس لزيارة الوفد األمني التابع للرئاسة إلى 

  .قطاع غزة لغرض التمهيد لزيارة الرئيس محمود عباس إلى قطاع غزة
ُأبلغنا من قبل حماس برفض زيارة الوفد اإلداري األمني : بالقاهرة' وفا'األحمد في تصريح لمراسل وقال 

الذي كان سيتوجه إلى غزة للتحضير الفني واألمني لزيارة السيد الرئيس، ورغم ذلك نحن لن نيأس 
بل المجلس وسنبقى نعمل إلنهاء االنقسام، وبخاصة أن مبادرة الرئيس لقيت موافقة وإجماعا من ق

  .المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية
الصحيحة، وحتى اآلن لم يصدر ' السكة'أهمية هذه المبادرة تكمن في أنها تضع القطار على : وأضاف

عن حماس إال تصريحات ترفض هذه المبادرة، وكان آخرها تصريحات إسماعيل هنية وعزت الرشق 
تي قمنا بها مع المسؤولين المصريين والعرب في القاهرة، القياديين في الحركة، وفي ضوء اللقاءات ال

نؤكد أن هذه المبادرة تحظى باحترام ودعم عربي عبر عنه أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى، 
  .ومجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين أمس، كما أنها تحظى باحترام مصري كبير

ض من حماس وإسرائيل على حد سواء، وبنيامين نتنياهو لألسف حتى اآلن لم نجد سوى رف: وتابع
رئيس وزراء إسرائيل أدلى بتصريح يظهر بأنه فقد أعصابه، واتهم الرئيس محمود عباس بدعم 

  .'إن من يريد أن يتفاهم مع حماس وال يتعاون مع إسرائيل ال يريد سالما: اإلرهاب، وقال
  ٢٣/٣/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   بالتوجه الصادق نحو المصالحةاإلسرائيليعلى حماس الرد على التصعيد : شعث .١٤

حركة حماس بالتوجه الصادق , نبيل شعث.دعا عضو مركزية فتح مفوض العالقات الدولية د: رام اهللا
وقال شعث ان قبول حماس بمبادرة الرئيس  .والسريع نحو المصالحة ردا على التصعيد االسرائيلي
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هو الرد المناسب , حمود عباس بزيارة قطاع غزة لتشكيل حكومة وحدة وطنية من الشخصيات الوطنيةم
معربا عن امله بعدم اضاعة فرصة جديدة للمصالحة ستحقق , على الهجوم العسكري االسرائيلي

  .للفلسطينيين االستفادة من المتغيرات العربية والدولية لصالح قيام دولة فلسطينية مستقلة
ان سياسة كسب الوقت والرهان على تغييرات قد تحصل لصالحكم رهان «اطب شعث حماس قائال وخ

لقد ان االوان لطي صفحة االنقسام , وان التغيير في المنطقة سيطال الجميع في منطقتنا العربية, خاسر
الكرامة السوداء من تاريخ شعبنا في ظل زمن الثورات العربية الشعبية الساعية للحرية والعدالة و

  .»االنسانية
  ٢٤/٣/٢٠١١الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  الرئيس عباسالتصعيد اإلسرائيلي بغزة يهدف لتقويض مبادرة : فتح .١٥

 اعتبرت حركة فتح، أن التصعيد اإلسرائيلي والهجمات الدموية على أهلنا في قطاع غزة، يهدف :رام اهللا
لى مبادرة الرئيس محمود عباس، ومنع إمكانية إلى تأجيج جبهة النار في القطاع، وقطع الطريق ع

وطالبت الحركة على لسان المتحدث باسمها أحمد عساف في بيان صحفي صدر .استعادة الوحدة الوطنية
عن مفوضية اإلعالم والثقافة، اليوم األربعاء، حماس المسيطرة على القطاع بالعمل على تجنيب أبناء 

والترفع عن الحسابات والمكتسبات الشخصية التي يدفع أبناء شعبنا شعبنا مآسي إنسانية ودمارا جديدين، 
في القطاع ثمنها من دماء أبنائه وأطفاله وأرزاقه، منبها إلى استغالل حكومة االحتالل وجيشها للواقع 

  .األليم بغزة لتنفيذ مخططاته، ومنع شعبنا في القطاع من النهوض واالستقرار
  ٢٣/٣/٢٠١١، )وفا(سطينية وكالة األنباء والمعلومات الفل

  
   إلنهاء االنقسام تحظى بدعم عربي كبير عباسمبادرة الرئيس: بسيسو .١٦

صخر بسيسو، اليوم ' فتح' أكد عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني : القاهرة
  .يراألربعاء، أن مبادرة الرئيس محمود عباس إلنهاء االنقسام الفلسطيني تحظى بدعم عربي كب

بالقاهرة بعد مشاركته وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام ' وفا'وقال بسيسو، في تصريح لوكالة 
األحمد في لقاءات مع مسؤولين عرب ومصريين في القاهرة لغرض شرح هذه المبادرة، لقد لمسنا هذا 

الل لقائنا مع أمين عام الدعم خالل مشاركتنا على مدار اليومين الماضيين في جلسة البرلمان العربي، وخ
  .نبيل العربي.الجامعة العربية عمرو موسى، ومع وزير خارجية مصر د

طرحنا مبادرة الرئيس محمود عباس بشأن المصالحة على البرلمان العربي، كما طرحناها : وأضاف
ا وعدنا على أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى، ولمسنا وجود تأييد كبير ودعم لهذا المبادرة، فيم

أمين عام الجامعة باالتصال مع حركة حماس إلقناعهم بإنجاح المبادرة، وإنهاء االنقسام الذي تستفيد منه 
  .إسرائيل وأعداء الشعب الفلسطيني

  ٢٣/٣/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
  الشعوب العربية تستمد ثورتها وقوتها من غزة وصمودها: المصريمشير  .١٧

أكد النائب في المجلس التشريعي مشير المصري أن الشعوب العربية قد استمدت قوتها وثورتها : ةغز
من انتصار وصمود وتحدي أهالي قطاع غزة لالحتالل الصهيوني، وكل المتآمرين على الشعب 

  .الفلسطيني
احدة تلو وبين المصري أن ما يجري في العالم العربي من ثورات هو عبارة عن كرة ثلج تنصهر الو

األخرى بفضل الصحوة اإلسالمية والوطنية العارمة ابتداء من تونس ومروراً بمصر وليبيا واليمن 
ودعا المصري خالل ندوة سياسية نظمتها  .فالمشروع اإلسالمي يحتاج إلى تضحيات من أجل الحرية
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والشروع في حوار  إلى التخلي عن الشروط المسبقة " فتح"جمعية الخريجين في بلدة بيت حانون حركة 
إن  استمرار االعتقاالت في الضفة المحتلة  : وأضاف المصري .شامل للوصول إلى مصالحة حقيقية

يشكك في نوايا حركة فتح ورغبتها في تحقيق المصالحة، وال يوفر األجواء الالزمة لنجاح الجهود 
  ".المبذولة لذلك

  ٢٣/٣/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
  لب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف المجازر الصهيونيةبركة يطاعلي  .١٨

أدان علي بركة، ممثل حركة حماس في لبنان، الغارات الصهيونية المتواصلة على قطاع غزة، : بيروت
والتي أسفرت عن استشهاد عشرة فلسطينيين وجرح أكثر من أربعين آخرين منذ يوم األحد الماضي 

  .وحتى اليوم
دولي بالتدخل لوقف المجازر الصهيونية ومحاكمة قادة الكيان على جرائمهم بحق وطالب بركة المجتمع ال

  .األطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة
من جهة أخرى؛ أثنى بركة خالل استقباله وفدا شبابيا لدعم القضية الفلسطينية في ذكرى استشهاد الشيخ 

في الوطن العربي، واعتبر أن سقوط األنظمة أحمد ياسين،على دور الشباب في عملية التغيير الجارية 
 الصهيوني يقربنا إلى تحرير فلسطين أكثر، ويشكل ضربة موجعة –المتحالفة مع المعسكر األمريكي 

  .للكيان الصهيوني وسياساته العدوانية
  ٢٣/٣/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   غزة الىبشأن زيارة عباس منقسمة قيادات حماس :"البيان" .١٩

إعالن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، « أن "البيان"شف مصدر واسع االطالع في حركة حماس لـك
قد » استعداده لزيارة غزة لبحث تشكيل حكومة فلسطينية، وغيره من القضايا الخالفية بين فتح وحماس

قيادة «وأوضح المصدر الرفيع، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن  .»حماس«ولد خالفات شديدة في قيادة 
حماس في الداخل، وتحديدا في قطاع غزة، منقسمة بين مؤيد للمصالحة مع فتح، وبالتالي، التعاطي 

أما قيادة «: وأضاف القول. »بايجابية والعمل على إنجاح زيارة الرئيس عباس وبين معارض بشدة
عن هذا قيادة الحركة تتجنب الحديث «وبين أن » حماس في الخارج، فتعارض المصالحة مع فتح

ينبغي أن يكون لدى حماس موقف واضح وواحد حتى نستطيع «وشدد المصدر على أنه  .»الخالف
هذا االضطراب الذي يؤثر على قاعدة «، وأعرب عن قلقه من »التعامل مع األحداث والمواقف

  .»وجماهيرية الحركة
  ٢٤/٣/٢٠١١البيان، دبي، 

  
  ول العملية السياسية والمصالحة الوطنية بعد مبارك  تح حفحتدام الخالفات داخل ا ":المستقبل العربي" .٢٠

حول قضايا الساعة، تتركز، " فتح"رز مؤخرا صراع حاد وعنيف داخل إطار اللجنة المركزية لحركة ب
  .وفقا ألوثل المصادر داخل الحركة، حول عدد من القضايا الهامة

الغطاء عنهم وتركهم يتامى بال حول فعلى سبيل المثال يرى بعضهم أن اإلطاحه بالرئيس مبارك قد رفع 
ووصلت األمور بأن يدعوا الطيب عبد الرحيم .. وال طول، وتحولت الرئاسة ومنتسبيها إلى بيت عزاء

إلى مسيرات لصالح مبارك، ولكن ألنه شخصية هابطة، لم يستجب معه إال القليل، في وقت يرى آخرون 
وقد تأكد أن .. لى مصر العمود الفقري للعرببأن مبارك زعيم صدفة، ووريث خيانة، وعبئ ثقيل ع

  .المركزية في قسمة ال يمكن تجاوزها
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أي رجاالت إسرائيل في اللجنة .. حول العملية السياسية أيضا هناك خالف حاد، فمجموع القطاع األمني
وتواصل هذه المجموعة . المركزية، يرفض أي مواجه مع إسرائيل، حتى في معرض الدفاع عن النفس

قة كل من لديه سالح، في الوقت الذي تقوم فيه اسرائيل بتسليح المستوطنين ودفعهم الستباحة دماء مالح
ويجري ذلك تحت حراسة قوات اسرائلية، وذلك تحت شعار ضمان أمن . وكرامة الفلسطينيين

تيازات، بعيدا المستوطنين، في وقت تلوذ فيه األجهزة األمنية الفلسطينية كالفئران، وال عالقة لها إال باإلم
  .عن الهم العام

أما المصالحة الوطنية الفلسطينية، فالذين بيدهم األمر واحتكروا اللعبة، يمارسون التكتيك في الطروحات 
االيجابية واإلستراتيجية، بما يخدم االحتياجات األميركية اإلسرائيلية، وكأنهم على موعد مع مذبحة كبرى 

ركوا معنى التغير في مصر والمنطقة العربية، وهذا محل خالف ولم يد. في غزة" حماس"تحضر لحركة 
  .أيضا شديد

أما صراع محمود عباس رئيس السلطة، ومحمد دحالن، وقد تركز مؤخرا على المال والكسب غير 
فدحالن يتحدث . المشروع، فقد أخذ ابعاده في التنكر لتقاليد الحركة، خاصة وأنهم في هذا المجال سواء

رات التي يملكها إبنا عباس، فيما يتحدث الرئيس عن مئات الماليين من الدوالرات عن عدد المليا
  . الموجودة لدى دحالن

لكن المصيبة األكبر التي ستشطبهم جميعا هي فتح ملف االغتياالت، وبهذا تكون قد فتحت أبواب جهنم، 
نة المركزية، متورطين ألن معظم الذين فرضتهم اسرائيل في مؤتمر بيت لحم ليكونوا أعضاء في اللج

إما مباشرة، أو باالشتراك مع .. في عمليات اغتيال واسعة النطاق، سواء في غزة، أو في الضفة
لن تكون استثناء، بل مصيرها سيكون ذات مصير " فتح"اإلسرائيليين، وذلك إلى جانب الرؤيا العامة بأن 

الروايات بشأن تفكير معظم المتورطين الحزب الدستوري في تونس، والوطني في مصر، وبالتالي تتعدد 
بالرحيل، حتى بدون أزمات داخلية، وذلك الشتداد الهجمة اإلسرائيلية، وتراجع الحالة الفلسطينية، 
المطلوبة دوليا، والمرفوضة على صعيد الوطن، والعاجزة عن تحقيق أية انجازات، ألنها تفتقد إلى روح 

  . وأصبحت ملك الحكومة فقطالفريق واإلمكانيات التي تمت مصادرتها،
  ٢٤/٣/٢٠١١المستقبل العربي، 

 
  السلطة تشرع باعتقال كوادرنا على خلفية عملية القدس :الجهاد .٢١

اتهمت حركة الجهاد اإلسالمي األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة الغربية بشن حملة اعتقاالت : جنين
وأوضح مصدر قيادي بالحركة في بيان  .لقدسفي صفوف قادتها وكوادرها بعد ساعات قليلة من عملية ا

نسخة عنه، الليلة، أن جهاز األمن الوقائي اعتقل القيادي بالحركة خالد جرادات من منزله ) صفا(وصل 
وأكد المصدر أن أجهزة أمن  .في جنين، والقيادي طارق قعدان بعد ساعات من حصار منزله ومداهمته

حقة لبعض من كوادر وقيادات الحركة في مختلف مناطق السلطة تشن في هذه اللحظات عمليات مال
محافظة جنين، وذلك بعد ساعات قليلة من اتهامات وجهتها جهات إسرائيلية لحركة الجهاد اإلسالمي 

  .بالضلوع في تنفيذ عملية القدس
  ٢٤/٣/٢٠١١، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  ائيلي على غزة تنددان بالتصعيد اإلسر" الديمقراطية"و" الشعبية" .٢٢

جميل مزهر أن هدف » الجبهة الشعبية«رأى عضو اللجنة المركزية لـ :  أسعد تلحمي–الناصرة 
إجهاض المحاوالت الحالية إلنهاء االنقسام في ظل وجود حراك  « على غزةالتصعيد اإلسرائيلي

حتالل اإلسرائيلي تشكيل جبهة مقاومة فلسطينية موحدة لردع اال«وطالب جميع األطراف بـ . »إلنهائه
  .»عن جرائمه المتكررة في حق الشعب الفلسطيني
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طالل أبو ظريفة التصعيد والمجازر الدموية » الجبهة الديموقراطية«ودان عضو المكتب السياسي لـ 
 ليبرمان تستغل الظروف اإلقليمية وانشغال العالم بالمنطقة -حكومة نتانياهو «المتواصلة، معتبراً أن 

وقف سياسة الكيل «وطالب المجتمع الدولي بـ . » من الجرائم والمجازر في حق شعبناالرتكاب مزيد
بمكيالين بالتغطية على الممارسات والسياسات االستيطانية والعدوانية لحكومة نتانياهو المستمرة على 

  .»شعبنا، وتطبيق قرار محكمة الهاي الدولية ونتائج تقرير غولدستون
  ٢٤/٣/٢٠١١الحياة، لندن، 

  
  ن على غزة لتدخل العاجل لوقف العدوالالمجتمع الدولي يدعو تحالف القوى الفلسطينية  :لبنان .٢٣

 –في لبنان، في بيان، عقب اجتماعها في مخيم مار الياس » قيادة تحالف القوى الفلسطينية«دعت 
والنساء الجامعة العربية والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان وقتل األطفال «بيروت، 

واستهداف المنازل اآلمنة ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة ومحاكمة قادة العدو الصهيوني 
  .»كمجرمي حرب ضد اإلنسانية

  ٢٤/٣/٢٠١١السفير، بيروت، 
  
   االشتراكي ينددان بالوحشية اإلسرائيلية وحزب التقدمي فتح: لبنان .٢٤

الممارسات الوحشية والقمعية التي « في بيروت، »فتح«، و»التقدمي االشتراكي«استنكرت قيادتا الحزب 
وطالب . »يمارسها العدو الصهيوني على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية واألراضي المحتلة

» فتح«نشأت ابو كروم، وفدا من قيادة » االشتراكي«الطرفان في بيان خالل استقبال وكيل داخلية 
تحمل «لحزب في وطى المصيطبة امس، المجتمع الدولي بـبرئاسة العميد سمير ابو عفش، بمقر ا

القوى الوطنية في العالم «، مناشدين »مسؤولياته إزاء ما يحصل من انتهاكات اجرامية في حق المدنيين
  . »العربي التحرك وتحمل مسؤولياتها التاريخية في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية

  ٢٤/٣/٢٠١١السفير، بيروت، 
  
  عباس السيد إلى المستشفى إثر تردي حالته الصحية القسامي االحتالل ينقل األسير .٢٥

 ٤٤(كشفت مصادر حقوقية عن نقل سلطات االحتالل األسير القيادي في كتائب القسام عباس السيد : غزة
إلى مستشفى سجن الرملة إثر تردي حالته الصحية مع دخول إضرابه عن الطعام يومه السادس ) عاما
أن المحامي رامي العلمي حاول األربعاء " المركز الفلسطيني لإلعالم"وأكدت المصادر لمراسل  .عشر

زيارة األسير السيد في سجن ريمون لالطمئنان على حالته الصحية، ولدى إصراره على الزيارة 
طات وتحذيره بأنه سيتوجه إلى المحكمة الصهيونية للسماح له بالزيارة، جرى إبالغه من قبل سل

االحتالل في سجن ريمون بأنه تم نقل األسير القائد يوم اإلثنين الماضي  إلى مستشفى الرملة إثر تردي 
 يوما، احتاجا على قيام مصلحة السجون ١٦حالته الصحية؛ حيث إنه مستمر في إضراب عن الطعام منذ 

  .الصهيونية بوضعه في زنزانة عزل انفرادية
 مرة بسبب مسؤوليته عن عملية فندق بارك ٣٦قد حكم على السيد بالمؤبد يذكر أن االحتالل الصهيوني 

  . صهوينيا وعمليات أخرى٣١االستشهادية التي أدت في حينه لمقتل 
  ٢٣/٣/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  األسد اختار أن يكون الى جانب ارهابيين تمولهم ايران: زبيري .٢٦
 شمعون بيريس، اول من امس، بجولة عسكرية هي االولى من نوعها، قام الرئيس االسرائيلي: القدس

على الحدود االسرائيلية الشمالية مع لبنان، بمشاركة قائد االركان الجديد الذي استلم واليته منذ شهر 
  . يوئيل ستريك، وقائد اللواء الشمالي غيدي ايزنكوت٩١تقريباً، بيني غيتس، وقائد الكتيبة 

ان السبب الرئيسي «، التي تعمل على طول الخط الحدودي، وقال ٩١ود الكتيبة والتقى بيريس، جن
لتدهور االوضاع االمنية والسياسية في المنطقة، هو ايران التي تتبرع وتقدم مليارات الدوالرات سنويا، 

  .»لتسليح حزب اهللا
، مضيفاً » األسلحة واقواهاان مبالغ كهذه كافية ألن تمنح هذا الحزب الذي يهدد أمن دولتنا، أحدث«وتابع 

ان اسرائيل تمد يدها للسالم مع جيرانها شماالً، ابتداء من سورية ولبنان، اال انه ولألسف الشديد، فإن «
الرئيس السوري بشار االسد اختار ان يكون الى جانب المنظمات االرهابية التي تمولها ايران، وليس ان 

  .»الل السالميكون قائداً يعمل من اجل شعبه ويسعى إلح
  ٢٤/٣/٢٠١١، الراي، الكويت

  
  اإلسرائيلية" قوة الردع "باستعادةليفني تطالب  .٢٧

العبرية عن تسيبي ليفني زعيمة المعارضة اإلسرائيلية، خالل / يديعوت أحرونوت/نقلت صحيفة : سالقد
هنالك حاجة "ن إ: زيارة لها لمنطقة بئر السبع في أعقاب إطالق صواريخ من غزة باتجاه المدينة المحتلة

  ".لفهم وجود نية وراء كل تلك األحداث
يجب علينا التحرك بقوة واستعادة قوة الردع "وفي تعليق لها على االنفجار في القدس؛ قالت ليفني 

  ".ال يجب أن تظهر إسرائيل على الجانب الضعيف"، وأضافت "اإلسرائيلية، كما فعلنا في الماضي
  ٢٣/٣/٢٠١١قدس برس، 

  
  غزةوالضفة ب موقع فيسبوك بإغالق صفحة تدعو إلى انتفاضة ثالثة يلي يطالب إسرائوزير .٢٨

في موقع فيسبوك كما ورد فيها إلى انتفاضة ثالثة في » االنتفاضة الفلسطينية الثالثة«وتدعو صفحة 
بعد االنتفاضة التونسية واالنتفاضة المصرية «: وجاء في تعريفها. األراضي الفلسطينية المحتلة

 ١٩٨٧االنتفاضة الفلسطينية األولى كانت سنة . ضة الليبية، حان دور االنتفاضة الفلسطينيةواالنتفا
أما االنتفاضة الفلسطينية الثالثة سنحدد موعدها قريبا في ..٢٠٠٠واالنتفاضة الفلسطينية الثانية كانت سنة 

  . الم ألف مشترك من أرجاء الع٢٣٩ووصل عدد المشتركين في الصفحة الى . »هذه الصفحة
ال حاجة لتفصيل ما يمكن للتحريض المنفلت في الصفحة «: وقال ادلشتين في رسالته لمؤسس فيسبوك

المذكور أن يحدث، بدءا بالمساس باليهود واإلسرائيليين غير المذنبين وصوالً إلى كفاح مسلح ضد دولة 
  .»إسرائيل

القيم المشتركة مثل حرية «بب وأضاف أنه قرر التوجه إلى مؤسس الموقع ليس بسبب منصبه، بل بس
  . وأن ما تحويه الصفحة ال يقع في إطار حرية التعبير بل هو تحريض» التعبير

بدورهم هدد القائمون على الصفحة بإطالق حملة مقاطعة للموقع في حال استجاب لدعوات إغالق 
  . صفحتهم

  ٢٣/٣/٢٠١١، ٤٨موقع عرب
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  هزة أرضية والضحايا باالالف على مواجهة قادرة غير "سرائيلإ": تقرير .٢٩
 قدم مراقب اسرائيل تقريرا وصف بالخطير وبمثابة علم أحمر رفع في وجه رئيس الوزراء :بيت لحم

االسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، وذلك نتيجة للتقصير المستمر في االستعداد المكانية حدوث هزة 
  .فقا لهذا التقريرارضية في اسرائيل، والتي ستكون نتائجها مدمرة و

وأوضحت مصادر إسرائيلية أن مراقب اسرائيل القاضي بديموس ميخا لندنشتراوس سلّم تقريره عن 
كيفية مواجهة اسرائيل للهزة االرضية، اليوم االربعاء، الى لجنة مراقبة اسرائيل التابعة للكنيست 

 عن ٢٠٠٤ و٢٠٠١اده بين عامي االسرائيلية، حيث استند في تقرير الحالي إلى نتائج تقرير تم اعد
استعداد اسرائيل لمواجهة هزة أرضية، وقد اعتبر انه لم يجر أي تغيير داخل اسرائيل، وهذا ما سيسمح 

  . درجة على سلم ريختر٧،٥بحدوث كارثة في حال وقوع هزة ارضية تصل الى 
تستطيع مواجهة هذه الهزة، وأشار التقرير إلى وجود العديد من االبنية السكنية داخل اسرائيل التي ال 

كذلك بعض المستشفيات والمدارس، حيث لم تقم الحكومة االسرائيلية خالل المرحلة السابقة بعمل 
  .الترميمات الالزمة لهذه البنايات

ووفقا لعديد من التقديرات داخل اسرائيل فانه يوجد مؤشرات لحدوث هزة ارضية يكون مركزها شمال 
 درجات على سلم ريختر، وقد ذهبت هذه ٧أن تصل قوتها الى اكثر من البحر الميت، حيث يتوقع 

 درجة فانه سيسقط ٧،٥التقديرات إلى أنه في حال وقوع هزة ارضية االن في اسرائيل تصل قوتها الى 
 بينما تصل االصابات ٦٠٠٠ الف قتيل، في حين تصل عدد االصابات الخطيرة الى ١٦نتيجة لذلك 

 آالف منزل ١٠ الف من منازلهم، في حين سيدمر ٣٧٧ابة، وسيتم اخالء  الف اص٨٣البسيطة الى 
 االف منزل بشكل متوسط ١٠٤ الف منزل، في حين يتضرر ٢٠بشكل كامل، وتصيب اضرار كبيرة 

  .الى بسيط
  ٢٤/٣/٢٠١١، وكالة معاً اإلخبارية

  
   فشل استمر عامينبعد إيقاع الفلسطينيين بمطباتهب األخيرين األسبوعينب نتنياهو ينجح: تحليل .٣٠

لم يعد سرا في إسرائيل أن هناك خالفا بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو :  نظير مجلي- تل أبيب
ومجموعة من وزرائه المتطرفين مثله أو أكثر منه، وبين قيادة الجيش، حول سلم األفضليات وترتيب 

 من جهته، يحبذ القيام بمبادرة الجيش. األولويات والخطوات الضرورية لخدمة المصالح اإلسرائيلية
لكن نتنياهو، . إسرائيلية شجاعة لتحريك مفاوضات السالم مع الفلسطينيين أو مع سورية أو مع كليهما

ويرى أن الخروج . الذي يأسر نفسه بقيود يمينية متطرفة، ال يملك الشجاعة ألن يقدم على خطوات جدية
وأمام الضغوط . قوط حكومته بأيدي اليمين المتطرفبمبادرة كهذه قد يكلفه تفسيخ حزب الليكود وس

  .، يخفف عنه الضغط ويوجه هذا الضغط إلى رقاب الفلسطينيين»فرجا عربيا«الدولية، كان ينتظر 
وتفاقم الضغط عليه من دول أوروبا والواليات . وحتى ما قبل أسبوعين، بدت خطة نتنياهو فاشلة تماما

لية على انتقاد سياسته واتهامه بالضعف والعجز وتغليب مصلحة وأجمعت الصحافة اإلسرائي. المتحدة
وراحوا يحذرون من حصار على إسرائيل يؤثر أيضا على وضعها . كرسي الرئاسة على مصلحة الدولة

  .االقتصادي
ولكن الفرج األول جاء بالعملية المسلحة التي قتل فيها خمسة من أفراد عائلة استيطانية واحدة طعنا 

 مستوطنة ايتمار قرب نابلس، شمال الضفة الغربية التي لم تعلن أي منظمة فلسطينية بالسكين في
  .مسؤوليتها عنه كما لم تقدم اسرائيل أي دليل يؤكد اتهاماتها

فراح نتنياهو بواسطة إحدى مساعداته السابقات بالترويج لهذه العملية على أنها عملية إرهابية ناجمة عن 
ونجح . ج التعليم في المدارس الفلسطينية وفي وسائل اإلعالم الفلسطينيةالتحريض الذي تمارسه مناه

نتنياهو في استرجاع بعض األوساط اإلسرائيلية في اليمين الليبرالي، التي رأت في العملية عقبة كأداء 
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بيد أن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية رفضت هذا المنطق وبعضها اعتبر العملية . في طريق المفاوضات
وطالبوا بمبادرة سياسية تعيد األمل . »الال من قوى اإلرهاب ليأس الفلسطينيين من عملية السالماستغ«

ولوحظ أن الجيش اإلسرائيلي أيضا لم ير في هذه العملية سببا في انهيار . إلى صفوف الفلسطينيين
ادة المستوطنين واجتمع قائد القوات اإلسرائيلية المرابطة في الضفة الغربية مع ق. األوضاع األمنية

ورفض طلبهم إعادة الحواجز العسكرية، وقال إن إزالة الحواجز مجدية أكثر وإن هناك أهمية للعودة إلى 
ثم جاءت عملية السيطرة على سفينة فكتوريا، التي زعمت . المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين

واستغلها . نفته إيران وحماس معاإسرائيل أنها كانت تحمل األسلحة اإليرانية إلى قطاع غزة وهو ما 
وبعدها جاء إعالن الرئيس الفلسطيني، . نتنياهو ليبرر تهربه من المفاوضات واعتبرها تصعيدا خطيرا

، استعداده لزيارة غزة للتقدم نحو المصالحة، فاعتبرها تخليا عن المفاوضات )أبو مازن(محمود عباس 
 مع قطاع غزة، الذي فسر في إسرائيل أنه تعبير عن ثم جاء التصعيد العسكري. السلمية مع إسرائيل

  .تالقي المصالح بين نتنياهو ومعسكره وبين مصالح حماس في إجهاض مبادرة عباس
وكان نتنياهو يسجل النقاط التي ترجح توجهه للتهرب من المفاوضات والتوجه إلى تصعيد عسكري ضد 

عدد من الوزراء في الحكومة، يصارعون بينما الجيش و. قطاع غزة، بدعوى وقف إطالق الصواريخ
دراسة استراتيجية معمقة تحسب حساب «هذا الموقف ويقولون إن الحرب على غزة تحتاج إلى 

هل من «: ومن ضمن القضايا التي يريد الجيش بحثها واعطاء األجوبة عليها. »السيناريوهات المتوقعة
أم تبادر .. در إلى فتح جبهة ثانية في لبنان؟ضمان أن تقتصر الحرب اليوم على غزة أم أن إيران ستبا

وجاءت عملية التفجير أمس في القدس المحتلة، لترجح كفة . »إلى جبهة أوسع مع إيران وربما سورية؟
وألغى نتنياهو سفره المقرر إلى روسيا، بحجة أن إسرائيل تعيش . المنادين بتصعيد أكبر على غزة

وعقد اجتماعا طارئا لطاقمه األمني، أمس، . عي بقاءه في البالدأوضاعا طارئة قد تؤدي إلى تدهور يستد
بغية البحث في سبل الرد على العملية في القدس وعلى الصواريخ القادمة من غزة، التي وصلت إلى بئر 

  .السبع وأسفرت عن إصابة مواطن من شظايا الصاروخ
  ٢٤/٣/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن

  
   الراديكالية ستسيطر على الشرق األوسط قريباميةاإلسالالحركات : محلل إسرائيلي .٣١

رأى المحلل رون ليشيم أن البديل الوحيد لنظام حسني مبارك سيكون : الناصرة ـ زهير أندراوس
اإلسالم، مشيراً إلى أنّه عندما سيتوجه الشعب المصري إلى صناديق االقتراع فإنّه سينتخب هذه الحركة 

  .ة على منح الشعب المصري ما يريدهالمنظمة جداً في مصر، والقادر
وأضاف أن النظام المصري الجديد سيكون على شاكلة النظام في تركيا وأن اإلخوان المسلمين 
سيسيطرون على مقاليد الحكم، وبعد مرور فترة زمنية سيقومون بالسيطرة على الجيش، وهو الجيش 

من المشكلة الكبيرة للدولة العبرية، بحسب األقوى في الشرق األوسط بعد الجيش اإلسرائيلي، وهنا تك
  وخلص إلى القول إنّه في العقود القادمة القريبة فإن الحركات اإلسالمية الراديكالية هي . المحلل ليشيم

التي ستُحدد األجندة السياسية في منطقة الشرق األوسط، وهذه العملية بدأت، وال تستطيع أي جهة وقف 
  .ي العالم العربي، على حد قولهالمد اإلسالمي المتطرف ف

  ٢٤/٣/٢٠١١، القدس العربي، لندن
  
  الجهاد حركة قوية ويجب التحدث مع حماس.. فقدت الردع وزادت عزلتها الدولية"إسرائيل": بن يشاي .٣٢

' يديعوت أحرونوت'رأى المحلل العسكري رون بن يشاي، في موقع : الناصرة ـ زهير أندراوس
عل اإلسرائيلي على إطالق الصواريخ الفلسطينية خاطئ جداً، قائالً إن رد االلكتروني أمس أن رد الف

الفعل اإلسرائيلي هدفه الردع وأيضاً تقوية الردع الذي اكتسبته الدولة العبرية بعد عملية الرصاص 
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المسبوك قبل سنتين ونيف، ولكن عمليا، أضاف المحلل، فإن تل أبيب ال تحقق أهدافها، بل األخطر من 
ك بحسب أقواله، فإن الرد اإلسرائيلي يعود على الدولة العبرية ككيد مرتد، إذ أن عمليات الرد التي ذل

يقوم بها الجيش اإلسرائيلي تزيد من االنتقادات الدولية، عالوة على ازدياد عزلتها في الحلبة الدولية، كما 
غزة عن دون قصد، بحسب بن حدث أول من أمس، عندما أصابت الطائرات اإلسرائيلية التي قصفت 

  .يشاي، طفالً وشاباً من غزة ال عالقة لهما بإطالق الصواريخ
 بعد انسحاب ٢٠٠٥ولفت المحلل إلى أن السياسة التي يتبعها الجيش اليوم أفلست رسمياً في العام 

سرائيلي في وتابع قائالً إن الفرضيات التي يعتمد عليها الجيش اإل. إسرائيل أحادي الجانب من قطاع غزة
تحديد الرد ليست صحيحة، مثل أن حماس معنية بتثبيت التهدئة وفرض ذلك على الحركات األخرى، 
وأن المستوى السياسي هو الذي يقرر للمستوى العسكري في حماس، ذلك أن األول معني بزيادة الدعم 

ية الرصاص المسبوك، على الدولي للحركة وبتشجيع الجهات الدولية على إعادة إعمار القطاع بعد عمل
حد قوله، مشدداً على أن الرد اإلسرائيلي على إطالق الصواريخ هو الرد الذي يعتمد على القانون الدولي 
الذي يسمح إلسرائيل بالدفاع عن نفسها، الفتاً إلى أن الفرضيات المذكورة كانت قائمة حتى بعد سنتين 

، فقد تغير الوضع، وبات السكان يتمتعون بنوع من من الحرب على غزة، أما اليوم فقال بن يشاي
الرفاهية مقارنة مع وضعهم قبل سنتين، كما أن التنظيمات الفلسطينية باتت ال تنصاع ألوامر حماس، 

  .ومن هنا فإن الردع اإلسرائيلي فقد مكانته، على حد قوله
حماس مع كل عملية إطالق صواريخ كما عاد باللوم على القيادة اإلسرائيلية التي تقوم بمعاقبة حركة 

باتجاه العمق اإلسرائيلي، على الرغم من علمها بأن الحركة لم تقم بإطالق الصواريخ، وهذه الفرضية 
برأي المحلل خاطئة أيضا، ألن أفراد كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، والذين 

نتقام، الفتاً إلى أنّه وفق المصادر األمنية المرموقة فإن حركة تطالهم إسرائيل، يطالبون بتنفيذ عمليات ا
الجهاد اإلسالمي قويت جداً في الفترة األخيرة، وهي الحركة التي باتت منذ فترة طويلة االبن المدلل 
للحرس الثوري اإليراني، مشددا على أن الجهود التي بذلتها حركة حماس إلقناع الجهاد اإلسالمي 

  .إطالق الصواريخ ومواصلة التحرش بالدولة العبرية باءت بالفشلبالعدول عن 
وأوضح المحلل بن يشاي أن إطالق صواريخ غراد من قبل حماس هو عمليا تصعيد خطير من جانب 

  .الحركة التي أرادت الثأر للمقاومين اللذين قتلتهما إسرائيل
لتصعيد، ولكن مع ذلك، يقترح بن يشاي مع ذلك، قال إنّه من الواضح جدا بأن إسرائيل ليست معنية با

ضرب التنظيمات الفلسطينية األخرى، وليس حماس فقط، كما يقترح زيادة عمليات اغتيال النشطاء 
الفلسطينيين، واالمتناع عن تصفية مقاومين فلسطينيين في أماكن مأهولة، كذلك التوقف عن إطالق النار 

ي للقيام بهذه المهمة، كما أنّه يقول إنّه يتحتم على من األرض وترك المجال لسالح الجو اإلسرائيل
إسرائيل أن تتحدث مع حماس عن طريق الوسطاء وليس فقط عن طريق تبادل الضربات العسكرية، 
وخلص إلى القول إنّه في حال تبني القيادة السياسية واألمنية االقتراحات التي قدمها، فإن األمر سيبعد 

  . فترة من الزمن، ولكن العملية، برأيه، قادمة ال محالشبح عملية الرصاص المسبوك
أعلن رئيس هيئة األركان العامة : على صلة، قال المحلل العسكري في صحيفة ايديعوت أحرونوتب أمس

بيني غانتس أن إسرائيل ليست معنية بتصعيد الوضع في قطاع غزة، غير أن ما تقوم به قيادة المنطقة 
بعكس ذلك تماماً، فهي تقوم بإطالق النار بصورة مكثفة ثم تعرب عن أسفها، العسكرية الجنوبية يوحي 

ويوم الثالثاء اضطر حتى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى اإلعراب عن أسفه جراء التعرض للمدنيين 
ثيرة وزاد أنّه وال بد من التأكيد أن قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية ارتكبت أخطاء ك. عن طريق الخطأ

من خالل ما أقدمت عليه الثالثاء، وفي مقدمها خطأ إطالق قذائف صاروخية غير دقيقة على حي آهل 
وعلى ما يبدو فإنه يتعين على إسرائيل من اآلن فصاعداً أن تستعد الحتمال قيام . في قلب مدينة غزة

بإطالق صواريخ حركة حماس بإطالق صواريخ غراد على عمق المدن اإلسرائيلية، وعدم االكتفاء 
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القسام وقذائف الهاون على البلدات المحيطة بقطاع غزة كما حدث حتى اآلن، األمر الذي ربما سيلزم 
إذا كانت إسرائيل غير معنية فعالً بالتصعيد : إسرائيل أن تصعد ردها أكثر فأكثر، وخلص إلى القول

ثر من أسبوع؟ وهل نصدق ما يقوله فلماذا تشهد منطقة الحدود مع قطاع غزة حالة من التسخين منذ أك
  .غانتس أم ما يقوم به الجيش

  ٢٤/٣/٢٠١١، القدس العربي، لندن
  
  في قيادة الجيش اإلسرائيلي واالختبارات المقبلة...التغيرات الواسعة : تقرير .٣٣

لم تشهد قيادة الجيش والمؤسسات العسكرية واألمنية حركة استبدال لقيادة الهـرم فيهـا              : تحسين الحلبي 
 حتى آذار الجاري فقد جرى استبدال رئـيس         ٢٠١١خالل فترة قصيرة كالتي شهدتها منذ بداية هذا العام          

وفـي  .. األركان ورئيس الموساد ونائب رئيس األركان ورئيس المخابرات العسكرية في شباط الماضي           
التـاريخ  صاحب  ) عوزي أراد (األسبوع الماضي جرى استبدال رئيس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي          

رئيس قسم التخطيط في هيئة األركان      ) يعقوب عميدرور (واالنتشار النووي بالعميد    ) الموساد(الحافل في   
سابقاً وأول من يتولى هذا المنصب من تيار المتدينين المتشددين الذي عزز وجـوده داخـل المؤسـسة                  

  .نائباً لرئيس األركان) نافيه(العسكرية بوجود 
) عاموس هارئيل (اري سيشهد وجود جنراالت جدد في مواقع قيادية كثيرة، وذكر           ويبدو أن شهر آذار الج    

ناطقاً عسكرياً باسمه وباسـم     ) يوآف موردخاي (في صحيفة هآريتس أمس أن رئيس األركان عين العميد          
الجيش وهو من المقربين منه وكان يعمل في المخابرات العسكرية قبل إدارته للـشؤون الـسياسية فـي                  

  .ربيةالضفة الغ
رئيس األركان سيقوم خالل أسابيع باستبدال عدد من الجنـراالت الـذين         ) غانتس(أن  ) هارئيل(وأضاف  

انتهت فترة خدمتهم المقررة وال يرغب في التجديد لهم في هذا العام حتى نهاية العام ومنهم مسؤول قسم                  
ية عدد من الـضباط إلـى       وسوف يضطر إلى ترق   .. القوى البشرية ورئيس قسم التكنولوجيا واللوجستيك     

رتبة عميد الستالم مناصب من سيجري استبداله ومن بينهم أيضاً قائد القوات اإلسرائيلية علـى الجبهـة                
الذي سيتلقى دورات عسكرية في واشنطن تمهيداً لتـسليمه منـصب           ) غادي ايزنكوت (الشمالية الجنرال   

 التغيرات سيتبين أن هيكلية قيادة الجـيش        وعند استكمال كل هذه   .. نائب رئيس األركان ربما بعد سنتين     
نالها القسط األكبر من التغيير في المناصب الرئيسية في ظل تطورات سياسـية وعـسكرية متـسارعة                 
تنشغل فيها المنطقة كلها بشكل أصبح الوضع العربي فيه قابالً لتحوالت ال تسر إسرائيل وخصوصاً بعد                

  .رحيل مبارك
اخلي وأجهزته العاملة في األراضـي المحتلـة سـيجري فـي أغلـب              وعلى مستوى األمن السري الد    
ألسباب تتعلق بنفس جدول عمل     ) يوفال ديسكين (رئيساً بدالً من    ) الشاباك(االحتماالت تعيين نائب رئيس     
  .هذا الجهاز في الضفة الغربية

ع غزة ألن عدداً    ويبدو أن أول اختبار ستتعرض له القيادة الجديدة في الجيش اإلسرائيلي سيكون في قطا             
 سيغيبون عن ساحة الحرب المقبلـة ضـده         ٢٠٠٨من القادة الذين شاركوا في الحرب ضد القطاع عام          

فمع تزايد التهديدات واإلنذارات اإلسرائيلية المعلنة ضد الفلسطينيين في         ).. باراك(باستثناء وزير الدفاع    
التي يراد من خاللها تبرير أعمال عـسكرية  قطاع غزة بدأت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بإعداد الحمالت     

واسعة ضد القطاع رغم أن واشنطن وحلف األطلسي يفضالن تأجيل مواعيد هذه األعمال بسبب الحملـة                
ومع ذلك يرى بعض المحللين في إسرائيل أن نتنياهو قد يأخذ مثل            . العسكرية الجوية والبحرية ضد ليبيا    

على عمليات عسكرية متقطعة ضد القطاع في هذه الفترة وهذا مـا            هذا األمر بالحسبان ويكتفي بالموافقة      
التي طالبت الحكومة بالرد الواسـع والـشامل        ) تسيبي ليفني (لم ترحب به زعيمة المعارضة اإلسرائيلية       

 ورغم  -على سقوط قذائف الهاون من قطاع غزة وكأنها تسعى إلى توريط نتنياهو ألسباب داخلية حزبية              
ان قد أعلن قبل أيام أن الجيش جاهز للرد على قطاع غزة إال أن محللين إسرائيليين                أن رئيس األركان ك   
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يرون في هذا اإلعالن نوعاً من االنتظار ريثما يختار نتنياهو وباراك التوقيت المناسـب ألول اختبـار                 
  ؟!لرئيس األركان وقيادته الجديدة

  ٢٤/٣/٢٠١١، الوطن، سوريا
  

  از سوري على الحدود عقب احداث درعا تستعد الستفز"سرائيلإ": رتسآه .٣٤
ذكرت صحيفة هارتس االسرائيلية في عددها الصادر اليوم ان اسرائيل تستعد الحتمال ان تقوم : القدس

سوريا بخلق حالة من التوتر على طول الحدود الشمالية لصرف االنتباه عن االحتجاجات المتنامية ضد 
  . ا نظام الرئيس بشار االسد والتي بدات في درع

وزعمت الصحيفة ان الجيش يستعد  الحتمال أن دمشق قد تستخدم حزب اهللا أو منظمات متشددة اخرى 
  . في لبنان لتسخين هذه الجبهة لتحويل االنتباه عن األحداث في سوريا 

ونقلت عن أحد كبار الضباط قوله ان االسد مشغول جدا بقمع االضطرابات الداخلية وحتى اآلن ، فإنه ال 
  .  حاليا خطة لتعزيز قوات الجيش اإلسرائيلي على طول الحدودتوجد

وقال مسؤولو مخابرات اسرائيليون انهم يعتقدون االن انه سيكون من الصعب للغاية بالنسبة األسد 
  .استعادة الوضع السابق 

  ٢٣/٣/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية
  

  وارق الحربيةغزة بمشاركة الز قطاع غارات على سلسلةطيران االحتالل يشن  .٣٥
 طائرات االحتالل اإلسرائيلي شنت في ، أنغزة من ٢٤/٣/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالمنشر 

، سلسلة غارات على قطاع غزة، مستهدفة بشكل أساسي مدينة ٢٤/٣ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس 
ات حربية صهيونية وقالت مصادر فلسطينية إن طائر .غزة، في حين شاركت الزوارق الحربية بالقصف

أغارت على منطقة األنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية أوالً، قبل أن تركز هذه الطائرات غاراتها 
وأضافت المصادر أن أصوات عدة انفجارات سمعت في مدينة غزة تالها  .على مدينة غزة وشمالها

ة، حيث استهدف القصف أسالك كهرباء انقطاع للتيار الكهربائي في أجزاء من المنطقة الغربية لمدينة غز
وأفادت المصادر الفلسطينية بأن طائرات  .الضغط العالي في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة

  . للمقاومة الفلسطينية جنوب مدينة غزةوزوارق االحتالل قصفت بخمسة صواريخ موقعاً
التابع لكتائب القسام، والواقع على " موقع بدر"وأضافت طائرات االحتالل أطلقت أربعة صواريخ تجاه 

شاطئ البحر، والمخلي بالكامل، وأن ذلك تسبب في تدمير خطوط الضغط العالي للكهرباء، مما تسبب 
وذكر سكان محليون أنه باإلضافة إلى القصف الجوي  .في قطع التيار عن أجزاء كبيرة من مدينة غزة
 التي تجوب عرض بحر غزة، شاركت بقصفه، وذلك للموقع المذكر؛ فإن الزوارق الحربية الصهيونية،

  .بإطالق قذيفة واحدة تجاهه
وأفاد الناطق باسم اللجنة العليا لإلسعاف والطوارئ، أدهم أبو سلمية، أن القصف الصهيوني لم يسفر عن 
وقوع إصابات، إال أن حالة من الخوف والفزع أصابت أطفال المناطق المستهدفة بعد استيقاظهم من شدة 

  .النفجارات الناتجة عن القصفا
استهدفت في ساعة مبكرة   طائرة استطالع إسرائيلية، أنغزة من ٢٤/٣/٢٠١١قدس برس، وأضافت 

، صورة كبيرة وضخمة للشهيد الشيخ أحمد ياسين، وإسماعيل هنية، وعدد ٢٤/٣من فجر اليوم الخميس 
  .ينة غزةمن قادة حركة حماس، كانت موضوعة على طول الطريق الساحلي لمد
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  تهدد الوجود الفلسطيني في القدس" إسرائيل" سياسة ":أوتشا"ـتقرير ل .٣٦
  تقريراً جديداً عن شرقيأمسباألمم المتحدة ) أوتشا(صدر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أ: القدس
وهذا أول تقرير لألمم المتحدة يقدم مراجعة شاملة لكل من األوضاع اإلنسانية لسكان شرقي . القدس

لقدس عن بقية األراضي االقدس الفلسطينيين المترتبة على السياسات اإلسرائيلية والعزل المتزايد لشرقي 
وقال ماكسويل غيالرد، منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية المقيم في األراضي  .الفلسطينية المحتلة

األوضاع اإلنسانية لسكان هذا التقرير الشامل يسلط الضوء على هشاشة وضعف "الفلسطينية المحتلة 
القدس الشرقية الفلسطينيين من حيث القدرة على الحصول على الخدمات األساسية مثل التعليم والصحة، 
وممارسة حقهم في تخطيط وتطوير أحيائهم وفي اختيار العيش في القدس الشرقية كجزء ال يتجزأ من 

  ."األراضي الفلسطينية المحتلة
 بالوثائق تأثير السياسيات "مخاوف رئيسية: نسانية في القدس الشرقيةاألوضاع اإل"ويسجل تقرير 

 فلسطيني يقيمون في شرقي القدس، مما ٢٧٠,٠٠٠اإلسرائيلية على األوضاع اإلنسانية لما يقدر بنحو 
 كيف تصبح ويصف التقرير أيضاً. يهدد بتقويض الوجود الفلسطيني في شرقي القدس على المدى الطويل

وهي تقليديا محور مهم للرعاية الصحية والتعليم والنشاط االجتماعي واالقتصادي شرقي القدس، 
  .والديني، معزولة على نحو متزايد عن الضفة الغربية وقطاع غزة

  .فالسياسيات المقيدة لحرية الوصول والجدار يزيدان من هذه العزلة المفروضة على شرقي القدس
الرغم من هذه الصعوبات، ال تزال القدس الشرقية مركز ب"ويقول غيالرد، من خالل مراقبة الوضع 

وحرية وصول الفلسطينيين في أرجاء . الحياة بالنسبة للفلسطينيين في أرجاء األراضي الفلسطينية المحتلة
  ."األراضي الفلسطينية المحتلة إلى المدينة ضروري للحفاظ على الحياة الفلسطينية في القدس الشرقية

، باعتبارها السلطة المحتلة، مسئولة بموجب القانون الدولي عن "إسرائيل" أن حكومة ويخلص التقرير إلى
ويجب .  القدس وبقية أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة شرقيتلبية االحتياجات اإلنسانية للفلسطينيين في

هم في القدس قادرين على ممارسة حقوقهم األساسية بما في ذلك حقوق أن يكون الفلسطينيون في شرقي
والقدس مدينة تحظى بمنزلة دينية خاصة . حرية التنقل والعمل والسكن والصحة والتعليم وحرية العبادة

ويجب تعزيز احترام حقوق .  رمز للكثيرين حول العالملثالث ديانات ومدينة حيوية لشعبين، وهي أيضاً
  .مالجميع بموجب القانون الدولي كي يتسنى للمدينة أن تعيش وتزدهر في سال

  ٢٤/٣/٢٠١١القدس العربي، لندن، 
  
   الثمانيةشهداءهاغزة تشيع  .٣٧

شيع اآلالف من أهالي غزة أمس جثامين سبعة شهداء سقطوا مساء أول من أمس :  حامد جاد-غزة 
بنيران قذائف االحتالل البرية والجوية، حيث انطلقت مسيرة التشييع من المسجد العمري وسط مدينة 

  .لشهيد الثامن من احد مساجد مخيم الشاطئ غرب المدينةغزة فيما شُيع جثمان ا
 يوم حداد على أرواح الشهداء الثمانية، داعية المواطنين أمسوكانت الحكومة المقالة أعلنت يوم 

للمشاركة في تشييع جثامينهم، وجابت مسيرة تشييع الشهداء شارع صالح الدين وصوال إلى المقبرة 
 جثامينهم الثرى على صوت الطلقات النارية ووسط هتافات المشيعين الشرقية بمدينة غزة حيث ووريت

الداعية لتصعيد المقاومة والرد على جرائم االحتالل ومشاركة عشرات الشبان في رشق قوات االحتالل 
  .المتواجدة شرق المقبرة والتي ردت بإطالق األعيرة النارية باتجاه المشيعين ما أدى إلى إصابة احدهم

  ٢٤/٣/٢٠١١ان، الغد، عّم
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   يدين مجزرة غزة ويدعو لإلسراع بالمصالحة الوطنيةالفلسطينيالمجلس األعلى للشباب  .٣٨
 أدان المجلس األعلى للشباب الفلسطيني المجازر اإلسرائيلية البشعة التي ارتكبتها حكومة :رام اهللا

" قدس برس"وب وصل وقال المجلس في بيان مكت .٢٢/٣ الثالثاء يوماالحتالل في قطاع غزة مساء 
إن هذه الجريمة تؤكد إصرار وزراء الحكومة اإلسرائيلية على مزيد من سكب الدماء في "نسخة عنه 

قطاع غزة، في محاولة منها لفرض سياسة األمر الواقع وتمرير شروطها وإمالءاتها على الشعب 
ائيليين سوى فقدان األمن  من أن نتائج هذا التصعيد اإلسرائيلي لن تجلب لإلسر، محذراً"الفلسطيني

وأضاف المجلس الذي يضم عدة مجموعات شبابية أطلقت  .والويالت وإبقاء المنطقة في دائرة الصراع
 لفرض عقوبات  فورياًحملة إلنهاء االنقسام الفلسطيني، أن المجازر بحق قطاع غزة تستوجب تحركاً

 ضد شعب اعزل مستغلة انشغال العالمين ، ألن ما تقوم به يندرج في إطار جرائم الحرب"إسرائيل"على 
  .العرب والدولي بالتغيرات الحاصلة في المنطقة

وطالب المجلس األعلى للشباب الفلسطيني، حركتي فتح وحماس باإلسراع بإنهاء كافة قضايا االختالف، 
ي وقت داعيا إلتمام المصالحة الفلسطينية، ألن الشعب الفلسطيني بمثل هذه الظروف أحوج إليها من أ

  .مضى للوقوف بوجه االحتالل اإلسرائيلي ومجازره،  تعبيره
  ٢٣/٣/٢٠١١قدس برس، 

  
   فلسطينيين في الضفةعشرةاالحتالل يصادر أراضي ويعتقل  .٣٩

لرحمن أبو كمال من بلدة ديراستيا في  أخطرت سلطات االحتالل المواطن الفلسطيني كمال عبدا: رام اهللا
  . دونماً غرب البلدة١٢محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية، بإخالء أرضه البالغ مساحتها 

  .الضفة الغربية في مناطق متفرقة من فلسطينيين ١٠وشنت قوات االحتالل حملة اعتقاالت طالت 
  ٢٤/٣/٢٠١١الخليج، الشارقة، 

  
  انتحار مستوطن بعد تحاصر نابلس "إسرائيل" .٤٠

 حاصرت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، مدينة نابلس، بعد إغالق عدد من : يوسف الشايب-رام اهللا 
الحواجز العسكرية التي تحيط بمدينة نابلس، وذلك بعد أقل من ساعتين على إعالن شرطة االحتالل 

ونقلت اإلذاعة . ات قرب المدينة على مدخل إحدى المستوطناإلسرائيلية عن العثور على مستوطن مقتوالً
الفلسطينية عن مواقع إلكترونية إسرائيلية أن المستوطن أقدم على االنتحار بإطالق النار على رأسه من 

  .مسدسه الشخصي الذي عثر عليه بجانبه
  ٢٤/٣/٢٠١١الغد، عّمان، 

  
  ولية الكاملة عن حياة األسير عباس السيدؤ المسالصهيونيةقبها يحمل االحتالل  .٤١

وصفي قبها، وزير األسرى السابق، االحتالل الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة .  حمل م:رام اهللا
 عباس السيد إثر تدهور حالته الصحية ونقله إلى سجن مستشفى الرملة مع دخول إضرابه عن .األسير م

المركز " لـ٢٣/٣ء  قبها في تصريحٍ خاصٍ يوم األربعاأكدو .الطعام يومه السادس عشر على التوالي
الفلسطيني لإلعالم أن قوات االحتالل واصلت تجاهل مطالب األسير السيد، ومنعت المحامين من 
زيارته؛ حيث حاول المحامي رامي العلمي زيارته دون جدوى، حتى هدد اليوم بالذهاب إلى المحكمة 

ألسير القائد إلى مستشفى سجن الصهيونية من أجل السماح له ليفاجأ بأن قوات االحتالل تبلغه بتحويل ا
  .الرملة ما يؤكد أن حالته الصحية تدهورت بشكل خطير في ظل اإلهمال االحتالل

  ٢٣/٣/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم
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   في مخيم عين الحلوةناسفةانفجار عبوة : لبنان .٤٢
 أنه ، تبين الحقاً األربعاء صوت دوي انفجار قوي- هز مخيم عين الحلوة في صيدا ليل الثالثاء :صيدا

، وأنه وقع على اإلنسانيناجم عن شحنة ناسفة انفجرت في الشارع الفوقاني للمخيم مقابل مستشفى النداء 
 برتقالية اللون تعود للفلسطيني صبحي أبو ليال كانت متوقفة في ١٨مقربة من سيارة من نوع رينو 
.  إصابات يسفر عن وقوع أنمن دون  مادية لحقت بالسيارة أضرارالمكان، واقتصر االنفجار على 

 ليال ليس أبووفيما لم تعرف خلفيات هذا االنفجار، ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن صاحب السيارة 
 فصيل أو تنظيم فلسطيني وأنه صاحب محل حلويات يقع بالقرب من المكان الذي وقع أيمنظما ضمن 

خانة محاولة افتعال توتير امني في المخيم ممن فيه االنفجار، ووضعت هذه المصادر هذا االنفجار في 
   . وصفتهم بالمتضررين من حالة االستقرار والهدوء التي يشهدها منذ فترة طويلة
  ٢٤/٣/٢٠١١، بيروت، المستقبل

  
   مطالب الالجئين وتدعمهاها تفهمتؤكد والوكالة ... في صيدا وصوراألونروااعتصامان أمام : لبنان .٤٣

،  محمد صالح،)جنوب لبنان(صوروصيدا نقالً عن مراسلها في  ٢٤/٣/٢٠١١السفير، بيروت، نشرت 
عشرات المعتصمين الفلسطينيين، الذين نصبوا خيمة أمام مكاتب األونروا في كل من ، أن حسين سعدو

 أمس، سيالً من الشعارات التي تحمل الوكالة مسؤولية وفاة الفلسطينيين على أبواب واصيدا وصور أطلق
تتفهم "ت وعدم االكتراث للمطالب المرفوعة والمزمنة، في حين اعتبرت الوكالة في بيان أنها المستشفيا

 صوت الالجئين في طلب المزيد من الدعم من إلىمطالب الالجئين في لبنان وتدعمها، وتضم صوتها 
  . ومنع المعتصمون موظفي األونروا من التوجه إلى مكاتبهم ."الدول المانحة

الشعبية وفصائل قوى التحالف الفلسطيني والقوى اإلسالمية ومنظمات المجتمع المدني في ونفذت اللجان 
 من خالل إقفال "األونرواضد سياسة تقليص الخدمات التي تعتمدها "مخيمات منطقة صيدا اعتصاماً 

  . مكاتب الوكالة الرئيسية في المدينة، ونصب خيمة كبيرة أمام مدخلها
وأن الالجئين الفلسطينيين ليسوا بوارد . االعتصام سيكون مفتوحاً"بية على أن وأكدت مصادر اللجان الشع

وتميز االعتصام بفورة . "تخفيف الحملة على سياسة الوكالة خاصة بعد مقتل الطفل محمد نبيه الطه
ت إال أن الالف.  مكانهالفلسطيني من فوق المبنى، وإحراقه، ورفع العلم األونرواغضب تمثلت بإزالة علم 

كان غياب فتح وفصائل منظمة التحرير عن المشاركة في االعتصام، باستثناء مشاركة مسؤول المقر 
  . العام في فتح منير المقدح

وصدرت مذكرة . "األونرواسياسة تقليص الخدمات التي تعتمدها "وألقيت في االعتصام كلمات نددت بـ
لمدني الفلسطينية في منطقة صيدا، طالبت الوكالة موقعة من اللجان الشعبية واألهلية ومؤسسات المجتمع ا

البدء فوراً بتنفيذ مشروع األمان االجتماعي، وفق معايير موضوعية وعادلة، وشراء أراض "بـ
الستخدامها كمقابر، خصوصا في مخيم عين الحلوة، وتأمين مساكن خارج المخيمات للشباب الفلسطينيين 

  . "ين ضاقت المخيمات عليهم بسبب الزيادة المستمرة لعدد السكانالمتزوجين والمقبلين على الزواج، الذ
وخالل االعتصام في صور، تحدث أبو هشام الشولي، باسم اللجان األهلية، مشيراً إلى أن التحرك 

سيستمر حتى تحقيق المطالب كافة والمتمثلة بحل مشاكل االستشفاء والصحة بشكل فوري، وتوسيع "
فيات الستقبال كل الحاالت، وصرف الموظفين األجانب ذوي المرتبات مروحة التعاقد مع المستش

الخيالية، ووقف الفساد والهدر اإلداري والمالي، من خالل تحديد أولويات المشاريع والحاجات الملحة 
لالجئين، والعمل على إيجاد حّل دائم لسكان مخيم جل البحر ومخيم الرشيدية، وإعمار منازلهم التي 

  . "صفةهدمتها العا
رفض الحركة تقليص مستوى "وأكد عضو القيادة السياسية في حركة حماس في لبنان جهاد طه على 

هناك قرارات سرية وجاهزة من أجل إنهاء "، معتبراً أن "خدمات األونروا لالجئين الفلسطينيين في لبنان



  

  

 
 

  

            ٢٥ ص                                     ٢٠٩٤:         العدد       ٢٤/٣/٢٠١١ لخميسا :التاريخ

الجهات الرسمية اللبنانية "ا ودع. "خدماتها، والوصول إلى تصفية قضية الالجئين وإلزامهم مجدداً التوطين
كما دعا . "واللجان األهلية ومؤسسات المجتمع المدني إلى التصدي لمخطط إنهاء خدمات األونروا

مواجهة تلك المؤامرة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وإقرار "الحكومة اللبنانية ومجلس النواب إلى 
  . "الحقوق المدنية واالجتماعية إلى حين عودته إلى دياره

، ٢٠١١ آذار ٢٣قام الالجئون الفلسطينيون في لبنان في " األونروا بياناً قالت فيه أصدرتفي المقابل، 
 األونروا في صور وصيدا احتجاجاً على ما أسموه تقليصاً لخدمات األونرواباعتصام خارج مكاتب 

أضاف البيان أنه و. "صصوعدم قدرة الوكالة على تلبية احتياجاتهم ال سيما في مجال االستشفاء المتخ
 وتعليق بعض الخدمات األونروا إقفال بعض مكاتب إلىمن المؤسف أن يكون هذا االعتصام قد أدى "

 لم تخفّض الخدمات التي تقدمها لالجئين الفلسطينيين األونرواإن .  لمجتمع الالجئيناألونرواالتي تقدمها 
 الالجئين في لبنان لتحسين خدمات الوكالة ال سيما في في لبنان، ولكنها تتفهم تماماً بل تدعم مطالب

  . "مجال االستشفاء المتخصص وتأهيل المساكن والبنى التحتية وتدابير الحد من الفقر
 صوت الالجئين الفلسطينيين لتطلب من جميع شركائها إلى تضم صوتها األونرواإن "وأكدت الوكالة 

رفعت في "تدخل لمضاعفة الدعم الذي يقدم للوكالة موضحة أنها والجهات المانحة والحكومة اللبنانية ال
الشهر الماضي نداء جديداً لتمويل تغطية الحاالت المستعصية، وتأهيل المساكن وتحسين البنية التحتية 

  ." تحسين الظروف االقتصادية االجتماعية لالجئين الفلسطينيين في لبنانإلىوتستمر في الدعوة 
 حرق علم األمم ، أن رأفت نعيم،صيدانقالً عن مراسلها في  ٢٤/٣/٢٠١١، بيروت، المستقبلوأضافت 
 استياء وغضب ممثلي اللجان الشعبية والقوى المشاركة، وتوجه عبد مقدح منسق عام اللجان أثارالمتحدة 

  المعتصمين معلنا رفض الشعب الفلسطيني حرق علم األمم المتحدةإلىالشعبية الفلسطينية في لبنان 
 الشعب الفلسطيني لن نقبل حرق علم األمم المتحدة، األمم المتحدة هي المسؤولة عن الشعب باسم: "وقال

 لجان باسم فئة ضالة ولن نقبله إالالفلسطيني، الدول المانحة واالتحاد األوروبي، وما جرى ال يمثل 
، ولن نقبل بالمساس ال  تبقى األونروا الشاهد الحي على قضية فلسطينأنالشعب الفلسطيني، نحن مع 

    ". المعتصمين نستنكر وندين ما جرى وباسم.بعلم األمم المتحدة وال بهيئة األمم المتحدة
  
  "أزمة الهوية واالنتماء" يتخبطون في  في لبناناألطفال الفلسطينيون: تقرير .٤٤

ة العاملة في تخللت الحملة التي نظمتها مجموعة من المؤسسات األهلية اللبناني:  سامر مناع-بيروت 
، مسابقة ثقافية وطنية )٢٠٠٩(الوسط الفلسطيني بمناسبة إطالق احتفالية القدس عاصمة للثقافة العربية 

تتضمن عدداً من األسئلة حول تاريخ وجغرافية فلسطين وتطور القضية الفلسطينية، وتوجهت المسابقة 
لمؤسسات برفض القائمين على دائرة وفوجئت تلك ا. ونروااألإلى األطفال والناشئة في مدارس وكالة 

  .ونروا توزيعها على الطالب، معلّلين رفضهم بأسباب لها عالقة بالسياسة التربوية للوكالةاألالتعليم في 
، وضعت إحدى المؤسسات الوطنية اللبنانية على "خطأ عفوي"وفي حادثة وصفت في وقت الحق بأنها 

  . على الحدود الجنوبية للبنان"فلسطين" بـ"إسرائيل" فيها موقعها اإللكتروني خريطة جغرافية، استبدلت
 أبرزهابهذه الطريقة أو غيرها يكتسب الطالب الفلسطينيون في لبنان الثقافة الوطنية، من مصادر متعددة 

 ألف طالب وطالبة أي ٣٣ حواليولما كان . ونروااألالمنهاج الدراسي اللبناني الذي تتبناه مدارس وكالة 
، يطرح عدد من الألونرو مدرسة تابعة ٧٥صف الطالب الفلسطينيين في لبنان يدرسون في أكثر من ن

أولياء األمور مخاوف تتعلق بضعف الثقافة الوطنية المتمثلة بالهوية واالنتماء لدى األطفال والنشء نتيجة 
طينية وتدريسها المناهج التربوية التي تعتمدها الوكالة والتي ال تراعي أهمية وخصوصية القضية الفلس

  .للطالب الفلسطينيين
ومن جهة أخرى، ال تراعي المناهج اللبنانية هذه الخصوصية، فنجد أن الطالب اللبنانيين والفلسطينيين 
في المدارس الخاصة والرسمية يدرسون المحاور ذاتها التي تستعرض الهوية والوطن واالنتماء إلى 
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القضية " التاريخ للصف التاسع األساسي درساً بعنوان وإذا كانت هناك فرصة الحتواء كتاب. لبنان
، فإن الفرصة تضيع حين يكون هذا الدرس من بين الدروس التي تستثنى من المحاور "الفلسطينية

المطلوبة لالمتحانات الرسمية وبالتالي يتجنب المعلمون إدراجه في الئحة الدروس، ويفضلون تكرار 
وفجأة يكتشف الطالب الفلسطيني في مرحلة ما انه منفصل عن تلك . الدروس المطلوبة لضمان النجاح

. الهوية وذلك االنتماء ويعيش بال وطن، وأكثر من ذلك أنه مجرد من معظم الحقوق اإلنسانية في لبنان
وهذا معقّد بشكل أكبر للطالب الفلسطينيين الذين يعيشون خارج المخيمات، أما من يعيش في المخيمات 

د ذاته مع اختالفه عن محيطه والرموز التي يحملها، تلعب دوراً في التخفيف من أزمة فإن المخيم بح
  .الهوية واالنتماء هذه

الحظت أخيراً أن الكتب التي يدرس فيها ": تقول) ونروااألأم لثالثة طالب في مدارس (سامية العلي 
الموضوع بشكل عفوي، وبخاصة أطفالي تفتقد إلى كل شيء له عالقة بقضيتنا، لكنهم يعلمون الكثير عن 

الذي يتابع ويهتم ويشارك بالعديد من النشاطات الوطنية، ويكتب قصائد )  سنة١٦(ابني الكبير بالل 
 ٨(أما إبراهيم صالح، فلسطيني ووالد لطالبة . "وطنية ينشر بعضها على لوحة الحائط في المدرسة

 موضوع الثقافة الوطنية والقضية الفلسطينية لم انتبه إلى": في مدرسة رسمية لبنانية، فيقول) سنوات
أنا من لبنان، ومنذ تلك الحادثة : بالنسبة البنتي، إال حين سِئلت في إحدى المناسبات عن بلدها فقالت

عملت تدريجياً على بث األفكار والمصطلحات الوطنية الفلسطينية والتركيز على موضوع االنتماء إلى 
)  سنوات، طالبة فلسطينية في مدرسة لبنانية خاصة١٠(أما فرح . "تملفلسطين تجنباً ألي التباس مح

فحين طلب منها حفظ النشيد الوطني، تقدمت من المعلم وأخبرته بأنها فلسطينية وتفضل تالوة النشيد 
  .الوطني الفلسطيني إلى جانب اللبناني

ناك مصادر عدة الكتساب التربية ال بد من التأكيد أن ه"): أستاذة جامعية( بيان نويهض الحوت .وتقول د
السياسية الوطنية النضالية بالنسبة للفلسطينيين لكون هذه التربية تشكّل الحاضن األساسي لإلنسان 
الفلسطيني أينما وجد في الداخل والشتات، وأهم تلك المصادر العائلة التي تدخل في نشأة األطفال 

هناك ": وتتابع. " ولديهم وعي وطني وسياسيمواضيع عدة بشكل عفوي من دون أي توجيه فيشبون
مصادر أخرى أساسية الكتساب التربية الوطنية الفلسطينية ومنها وسائل اإلعالم التي تلعب دوراً كبيراً، 
إذ نجد الحوارات والمسلسالت الوطنية والوثائقيات المتنوعة ذات المهنية العالية في إيصال الفكرة إلى 

والشباب، وهناك كذلك مبادرات عدة لتوثيق القضية والنضال الفلسطيني، الجمهور وبخاصة األطفال 
 كرمى النابلسي من جامعة أوكسفورد لتشكيل موقع إلكتروني يضم عدداً .وأبرزها تلك التي دعت إليها د

  ."كبيراً من الوثائق والمراجع، إضافة إلى التاريخ الشفوي وكل ما له عالقة بالقضية الفلسطينية
ة أعدها الباحث الفلسطيني أحمد مفلح حول المناهج المدرسية في لبنان واالنتماء، وبعد وفي دراس

 اإلسرائيلي وبخاصة لدى مختلف -استعراض العناوين والدروس التي تتطرق إلى الصراع العربي 
 االنتقائية في المضمون والتركيز على"الصفوف من المرحلة االبتدائية وحتى الثانوي، ينتقد الكاتب 

  ."العموميات التي تطاول أي بلد غير معني مباشرة بهذا المشروع االستعماري
ويبقى هناك عامل أساسي، هو دور المعلمين أو المعلمات في عملية نقل الثقافة الوطنية بكل أبعادها 

ا عند الخ، ويعتمد ذلك على مدى اهتمامهم بتلك الثقافة ووعيهم بأهمية التأسيس له... العربية والفلسطينية
  .األطفال والنشء فلسطينيين كانوا أم لبنانيين

وفي ظّل هذه التخبطات، يلجأ بعض الفلسطينيين إلى طرق مختلفة للحفاظ على تداول اسم بلدهم، ومنها 
فكرة تحولت إلى سلوك وعرف يضبط عالقات االبن . فكرة أوحى بها والد البنه الذي أصبح اليوم والداً

لتجارية منها، إذ يتوجه إلى الكتب والخرائط ونماذج الكرة األرضية الجغرافية بالمكتبات العامة وا
يمرر اصبعه عليها حتى يصل إلى منطقة حوض المتوسط، ومنها إلى المشرق العربي، . المصغرة
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سه بلطفوإن وجد مكانه اسماً آخر يشطبه رفضاً ... فالشرق األوسط وحين يجد أسم فلسطين مكتوباً يتلم
  ."فلسطين"... زوير، ويكتب االسم الحقيقي لتلك البالدللت

  ٢٤/٣/٢٠١١الحياة، لندن، 
  
   ٢٠١٠ خالل% ٩,٣ المحلي بنسبة الناتجنمو :  الفلسطينياإلحصاء .٤٥

، التقديرات ٢٣/٣ عال عوض، يوم األربعاءالفلسطيني إلحصاء لمركزي لاجهاز  أعلنت رئيسة :رام اهللا
وأشارت التقديرات األولية باألسعار  .٢٠١٠ية، للربع الرابع من العام األولية للحسابات القومية الربع

بالمقارنة مع % ٩,٣ بنسبة ٢٠١٠الثابتة، إلى نمو الناتج المحلي اإلجمالي لألرض الفلسطينية خالل العام 
بالمقارنة مع الربع الثالث % ٢,٨ بنسبة  نموا٢٠١٠ً، كما سجل خالل الربع الرابع من عام ٢٠٠٩العام 

 باألسعار الثابتة، ٢٠٠٩مقارنة مع الربع المناظر من عام % ٨,٥من العام نفسه، مع تحقيقه نموا نسبته 
  .٢٠٠٤علما أن سنة األساس هي سنة 

 مقارنة مع ٢٠١٠خالل الربع الرابع من عام % ٥,٥وعلى صعيد الضفة الغربية، سجل نموا نسبته 
مقارنة مع الربع الثالث من % ٥,٢زة سجل تراجعا نسبته وبالنسبة لقطاع غ. الربع الثالث من العام نفسه

 باألسعار ٢٠١٠حيث كانت قيمة الناتج المحلي اإلجمالي خالل الربع الرابع من العام . ٢٠١٠عام 
 مليون دوالر ١،١٣٧ مليون دوالر أميركي، وللضفة الغربية حوالي ١،٤٧٧الثابتة لألراضي الفلسطينية 

  . مليون دوالر أميركي٣٤٠ي أميركي، وفي قطاع غزة حوال
خالل % ٣٦,٣كما شهدت ارتفاعا ملحوظا في القيمة المضافة لنشاط الزراعة وصيد األسماك بنسبة 

 مقارنة مع الربع السابق من العام ذاته، وارتفعت القيمة المضافة لنشاط ٢٠١٠الربع الرابع من العام 
ية، وجاء هذا االرتفاع على حساب انخفاض في األرض الفلسطين% ٣٦,٣الزراعة وصيد األسماك بنسبة 

  %.٥,٦القيمة المضافة لنشاط اإلنشاءات والتي تراجعت بنسبة 
 دوالرا أميركيا خالل الربع الرابع من عام ٣٨٣وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي حوالي 

نما سجل نموا بنسبة مقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه، بي% ٢,٠، حيث سجل نموا بنسبة ٢٠١٠
  .٢٠٠٩مقارنة مع الربع المناظر من عام % ٥,٣

 بما ٢٠١٠وسجل نشاط الزراعة وصيد األسماك نموا في قيمته المضافة خالل الربع الرابع من العام 
بالمقارنة مع الربع المناظر % ١٥,٠مقارنة مع الربع السابق من العام نفسه، ونموا نسبته % ٣٦,٣نسبته 

  .٢٠٠٩له من عام 
وشهدت إجمالي القيمة المضافة ألنشطة التعدين، الصناعة التحويلية، إمدادات المياه والكهرباء، نموا 

، مقابل تراجع %٥,١ مقارنة مع الربع السابق من العام نفسه بنسبة ٢٠١٠خالل الربع الرابع من العام 
  .٢٠٠٩مقارنة مع الربع المناظر له من عام % ١٠,٤نسبته 

 مقارنة ٢٠١٠ي القيمة المضافة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة خالل الربع الرابع من العام وارتفع إجمال
مقارنة مع الربع المناظر له من عام % ١٢,٢، ونموا نسبته %٥,٤مع الربع السابق من العام نفسه بنسبة 

موا خالل كما ارتفعت إجمالي القيمة المضافة لنشاط النقل والتخزين واالتصاالت، وسجلت ن.٢٠٠٩
% ٦,١، ونموا نسبته %٤,٣ مقارنة مع الربع السابق من العام نفسه بنسبة ٢٠١٠الربع الرابع من العام 

  .٢٠٠٩مقارنة مع الربع المناظر له من عام 
 مقارنة ٢٠١٠خالل الربع الرابع من العام % ٥,٦وسجل نشاط اإلنشاءات تراجعا لقيمته المضافة بنسبة 

  .٢٠٠٩مقارنة مع الربع المناظر له من عام % ٤٦,٦ام نفسه، مقابل نمو نسبته مع الربع السابق من الع
وأظهر إجمالي القيمة المضافة لألنشطة العقارية وااليجارية والتجارية تراجعا خالل الربع الرابع من 

مقارنة مع % ٩,٠، مقابل نمو نسبته %٢,٨ مقارنة مع الربع السابق من العام نفسه بنسبة ٢٠١٠العام 
  .٢٠٠٩الربع المناظر له من عام 
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 ٢٠١٠كما تراجع إجمالي القيمة المضافة لنشاط اإلدارة العامة والدفاع خالل الربع الرابع من عام 
مقارنة مع الربع % ٠,٩، مقابل نمو نسبته %١,٠مقارنة مع الربع السابق من العام نفسه بما نسبته 

  .٢٠٠٩المناظر له من عام 
  ٢٣/٣/٢٠١١، )وفا(مات الفلسطينية وكالة األنباء والمعلو

  
   ال تحمد عقباهاإنسانيةصحة غزة تحذر من كارثة  .٤٦

من تبعات كارثة إنسانية ال يحمد عقباها، في ضوء ,  حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة:غزة
 وأعربت الوزارة في الوقت الذي. التهديدات اإلسرائيلية المتواصلة من توسيع رقعة العدوان على غزة

 من المهمات الطبية، عن خشيتها وقلقها من تدهور ١٣٥ صنف دوائي و١٥٣تعاني منه من نقص 
الوضع الصحي والوصول إلى مستويات كارثية ال يحمد عقباها، في ضوء التهديدات اإلسرائيلية 

  . المتواصلة من توسيع رقعة العدوان اإلسرائيلي على غزة
  ٢٣/٣/٢٠١١وكالة قدس نت لألنباء، 

  
  " وفي رحاب المسجد األقصى، األندلسيون في فلسطين: بيت المقدسإلىمن األندلس  ": جديدكتاب .٤٧

األندلسيون في . من األندلس إلى بيت المقدس"يقودنا الكاتب محمد رضوان الداية في كتابه : محمد أمين
رب والمسلمين  يقودنا في رحاب التاريخ ليعود بنا إلى أيام كان للع"وفي رحاب المسجد األقصى. فلسطين

 أفئدتهم ومالذ خائفهم، كانت درة تاج امبراطورية لم تكن الشمس ىفيها شأن عظيم وكانت القدس مهو
  .تغيب عنها تمتد من حدود الصين شرقاً وإلى أطراف فرنسا غرباً

ى إسهام مني في إبقاء وعي األمة عل"هذا الكتاب صادر عن الهيئة العامة السورية للكتاب وله غاية فإنه 
حال التوثب الذي ال يهدأ وتذكير القريب والبعيد بأن ما يجري في فلسطين وغيرها من بالد الشام وسائر 
بالد العرب والمسلمين قد مر مثله أو ما هو أشد منه، وإن األمة تماسكت وجمعت قواها واتصلت في 

الجهاد عقوق وغباء وأن التنكر للماضي في " ويريد الداية من كتابه أيضاً تأكيد أن "معارك متوالية
  ."التفريط في الحاضر هو تخاذل وهوان وأن بيع المستقبل هو خيانة ومصادرة لحقوق األبناء واألحفاد

ويؤكد الداية أنه استنطق المصادر والمراجع على قدر الوسع والطاقة ليبين أن األندلسيين أثروا في 
وعلموا وتعلموا وجاهدوا وقد جعل كتابه في مدخل المواقع التي زاروها أو استقروا فيها وتأثروا أيضاً 

  .وأربعة فصول وخاتمة
  ٢٤/٣/٢٠١١، يةرسو الوطن،

  
   في قطاع غزة والقدس الغربيةللعنفاألردن يعبر عن قلقه  .٤٨

عبر االردن عن قلقه البالغ للعنف والعنف المضاد الذي شهده قطاع غزة والقدس الغربية اول : عمان
وقال المتحدث  .ي تصعيد عسكري من شانه ان يؤدي الى تداعيات خطيرةامس وامس، محذرا من ان أ

الرسمي باسم وزارة الخارجية محمد الكايد ان االردن يدين بشدة العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة 
والذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين بينهم نساء وأطفال خالل اليومين الماضيين، كما يدين 

جار الذي استهدف حافلة ركاب تقل مدنيين في القدس الغربية، انطالقا من موقف األردن بشدة االنف
المبدئي الرافض والمدين لقتل المدنيين او استهدافهم باعتبار ذلك يشكل خرقا للقانون اإلنساني الدولي 

  .والمنظومة العالمية لحقوق اإلنسان، والقيم االنسانية والعربية واالسالمية
  ٢٤/٣/٢٠١١، انالرأي، عّم
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   تكشف ازدواجية المعايير غزةالمجازر في : بشّور .٤٩
الالفت في هذا «معن بشور في تصريح، إلى أن » تجمع اللجان والروابط الشعبية«أشار المنسق العام لـ

العدوان الصهيوني على غزة أنه ال يستحق بنظر النظام الرسمي العربي اجتماعا طارئا لجامعة الدول 
مواجهته، ولم يحرك المجتمع الدولي الذي يدعي الحرص على حماية المدنيين، بما يكشف العربية ل

 . »ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايانا سواء على المستوى الرسمي العربي أو المستوى الدولي
  ٢٤/٣/٢٠١١، السفير، بيروت

  
  مكثفة لوقف العدوانتصاالت وإغزة قطاع  من شن حرب على "إسرائيل"عربي يحذر نبيل ال .٥٠

إسرائيل من مغبة تنفيـذ أي عمليـات عـسكرية           , وزير الخارجية المصري نبيل العربي     حذر: القاهرة
إن إسرائيل ينبغي اال تنـدفع لتنفيـذ عمليـات          , وقال العربي في بيان صحفي     .موسعة على قطاع غزة   

  .داعياً إسرائيل إلى ضبط النفس, عسكرية في غزة
أن مصر ترفض وتدين العنف ضـد       :"مضيفا  , رائيل أي ذريعة الستخدام العنف    كما حذر من إعطاء اس    

  ".المدنيين
مسؤول مصري رفيع المستوى، أن بالده تجري اتصاالت و جهود حثيثة من أجل وقف العـدوان                وأكد  

  .اإلسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة منذ بداية األسبوع الحالي
لة قدس نت لألنباء، إن اتصاالت كثيفـة وعلـى أعلـى            وقال المسؤول في تصريح خاص لمراسل وكا      

المستويات تجريها القيادة المصرية مع الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي بهدف وقف الهجمة الشرسة التى             
  .تشنها قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة

أهالي قطاع غزة حيث شنت     وكانت إسرائيل بدأت منذ مطلع األسبوع الحالي بشن عدوان متواصل بحق            
عشرات الغارات على مناطق متفرقة ما إلى استشهاد عشرة فلسطينيين من بينهم خمسة أطفـال، فيمـا                 
أصيب ما يزيد عن أربعون بجراح مختلفة من بينهم خمسة عشر طفالً وست سيدات، باإلضـافة علـى                  

  .تدمير هائل في ممتلكات الفلسطينيين
  ٢٤/٣/٢٠١١، وكالة قدس نت

 
   اإلسرائيلي يجب أن يقابل برد دولي قوي ورادعالتصعيد: معة الدول العربيةجا .٥١

، إدانتها الشديدة لجريمة القصف اإلسرائيلي      )٢٣/٣(جددت جامعة الدول العربية، اليوم األربعاء       : القاهرة
مساعد لمناطق سكنية في قطاع غزة، واستشهاد ثمانية مواطنين، وقال السفير محمد صبيح األمين العام ال              

تستدعي تدخال دوليا عاجال ورادعا     "لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة أن هذه الجرائم الخطيرة          
  ".وقويا يلزم إسرائيل بوقف عدوانها الدموي بحق األبرياء والمدنيين العزل

وأضاف صبيح، في تصريح للصحفيين، في هذه اللحظات الصعبة وفي ظل ما يتعرض له أبناء الـشعب                 
فلسطيني في قطاع غزة، ندعو مجلس األمن الدولي واألمم المتحدة، واللجنة الرباعية الدوليـة، تحمـل                ال

  .مسؤولياتهم القانونية واألخالقية تجاه ما يجري، وبما يضمن وقف هذا العدوان
وشدد صبيح على أن القضية الفلسطينية ستبقى هي القضية الرئيسية فـي اهتمامـات العمـل العربـي                  

، وعمل الجامعة العربية، وصوال إلى تقرير مصير الشعب الفلسطيني وإقامة دولتـه المـستقلة               المشترك
 . وعاصمتها القدس١٩٦٧عام ) يونيو(كاملة السيادة ضمن حدود الرابع من حزيران 

 ٢٣/٣/٢٠١١، قدس برس
  
  
  



  

  

 
 

  

            ٣٠ ص                                     ٢٠٩٤:         العدد       ٢٤/٣/٢٠١١ لخميسا :التاريخ

  
  "سرائيلإ"وال للتطبيع مع  .. لمصر كامب ديفيد فيه ضررإلغاء: قائد القوات المصرية السابق .٥٢

أكد اللواء محمد علي بالل، قائد القوات المصرية السابق في حرب الخليج عـام              :  منى مدكور  -القاهرة  
) أيلـول (، أنه قرر الترشح لرئاسة الجمهورية مع فتح باب الترشح المزمع في شـهر سـبتمبر                 ١٩٩١

  .المقبل، قائال إن قرار ترشحه جاء لخدمة مصر وليس لحكمها
 اتفاقية كامب ديفيد ستكون من أولويات التغيير في السياسة الخارجية المصرية، قـال              وحول ما إذا كانت   

إلغاء اتفاقية كامب ديفيد يضر مصر، ولكني سأعمل على تعـديلها بـشكل يتوافـق مـع                 «: اللواء بالل 
المصالح المصرية، فأنا أعترف أن االتفاقية تقلل من سيادة مصر على سيناء ولكن إلغاءها ضرر علـى                 

صر، أما مسألة التطبيع فهي محسومة تماما لي وللشعب المصري، وهي ال للتطبيـع مـع إسـرائيل،                  م
  .»فعالقات الدول ال يجب أن تسري على عالقات الشعوب وهذا أمر غير قابل للنقاش

  ٢٤/٣/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
 
   على قطاع غزة"اسرائيل"األمين العام لمجلس التعاون يدين اعتداءات  .٥٣

أدان األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عبدالرحمن بن حمد العطيـة الغـارات               : ياضالر
الوحشية اإلسرائيلية المتواصلة التي يشنها الجيش اإلسرائيلي على قطاع غزة، وراح ضحيتها عدد مـن               

  .القتلى والمصابين من األبرياء الفلسطينيين
إلسرائيلي عدوانها ضد الشعب الفلسطيني األعزل تأكيد أن الكيان         وعد العطية مواصلة سلطات االحتالل ا     

الصهيوني يستخف بالقوانين الدولية، خصوصاً القانون الدولي اإلنساني واتفاقية جنيف ذات الصلة بهـذا              
الشأن، داعياً األسرة الدولية، خصوصاً مجلس األمن، إلى التحرك الفـوري لوقـف هـذه االنتهاكـات                 

  . الحماية للمدنيين العزلالخطيرة، وتوفير
وخلص إلى مناشدة القوى الفلسطينية كافة للعمل على تعزيز وحدتها الوطنية باعتبارها صـمام األمـان                

  .الذي يفشل الممارسات اإلسرائيلية التعسفية ضد الشعب الفلسطيني
  ٢٤/٣/٢٠١١، الحياة، لندن

  
  "كنزها اإلستراتيجي"ا بعد ذهاب  تل أبيب مراجعة حساباتهعلى: اإلخوان المسلمون في مصر .٥٤

عقـب  " مراجعة حـساباته  "في مصر، الجانب اإلسرائيلي إلى      " جماعة اإلخوان المسلمين  "دعت  : القاهرة
" كنـزا إسـتراتيجيا   "سقوط نظام الحكم السابق في مصر ورحيل حسني مبارك الذي قالت أنه كان يمثل               

  .لالحتالل، وفق تعبيرها
لقد تغيـرت الظـروف     "،  )٢٣/٣(نسخة عنه اليوم األربعاء     " قدس برس "تلقت  وقالت الجماعة، في بيان     

واستعاد الشعب سيادته وتحررت إرادته من نظام كان يخضع ألوامر الكيان الصهيوني ويدعم مشروعه،              
االنشغال بالثورات الشعبية وهبوب رياح التغيير التـي تقتلـع          "، مشددة على أن     "ويخنق إخواننا في غزة   

حتالل اإلسرائيلي من األنظمة والحكام الطغاة، لن تشغل الشعوب العربية عن قضيتها األساسية             أعوان اال 
  .، حسب تأكيدها"قضية فلسطين والمقدسات اإلسالمية والمسيحية

وفي سياق متصل، أشادت الجماعة بموقف الجيش المصري المؤيد والداعم لثورة الشعب السلمية، فيمـا               
ات المسلحة التعبير عن إرادة الشعب المصري بكسر الحصار عن قطاع غزة            ناشدت المجلس األعلى للقو   

  .وسكانه
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" حمـاس "و" فتح"ومن جهة أخرى، دعا البيان كافة الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية خاصة حركتي             
تـداءات  إلى بذل الجهود لتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، مناشداً موقفًا عربيا حاسما للتـصدي لالع             

 .اإلسرائيلية ضد األرض والمواطنين الفلسطينيين
  ٢٣/٣/٢٠١١، قدس برس

  
  قطر تطالب بحماية دولية للشعب الفلسطيني .٥٥

دان مجلس الوزراء عقب اجتماعه العـادي، الـذي          :وكاالت األنباء  - فلسطين المحتلة  - قنا – الدوحة
 الوزراء بمقره في الديوان األميـري       ترأسه معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس           

وقال سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني          . الغارات الوحشية االسرائيلية على قطاع غزة     
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في تصريح أعرب فيه عن إدانة المجلـس واسـتنكاره للغـارات                 

ي قامت بها القوات اإلسرائيلية ضـد أبنـاء الـشعب           اإلسرائيلية الوحشية وعمليات القصف المدفعي الت     
الفلسطيني في قطاع غزة، التي أدت إلى استشهاد أفراد اسرة فلسطينية كاملة من بينهم أطفال مما يـشكل       
استمرارا لسياسة القتل والبطش التي تقوم بها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني في تحد سافر وانتهاك                

وطالب المجلس المجتمـع الـدولي      . الدولية ومبادئ القانون الدولي واإلنساني    صارخ لقرارات الشرعية    
بتولي مسؤولياته وسرعة التحرك الفوري والفعال لوقف هذه االعتداءات وتوفير الحماية الدولية للـشعب              

وجدد المجلس دعم دولة قطر ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل لنيـل               . الفلسطيني
وقه المشروعة واستقالله الوطني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المـستقلة علـى                حق

  .ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف
 ٢٤/٣/٢٠١١، الشرق، الدوحة

 
   السيارات على حدود مصر مع غزةلتهريبضبط نفقين األمن المصري  .٥٦

 أمس من اكتشاف نفقين لتهريـب الـسيارات         تمكّنت دورية أمنية مصرية   :  يسري محمد  - )مصر(رفح  
على الحدود بين مصر وغزة، أثناء عملية تفتيش روتينيـة، ولقـد ضـبط النفـق األول فـي منطقـة                     
الصرصورية، شمال معبر رفح الحدودي، وضبط النفق الثاني في منطقة الدهينية، عند العالمة الدوليـة               

  . جنوب معبر رفح٧رقم 
 بهم أو سيارات داخل النفقين، يجري حاليا تمشيط المنطقة بحثـا عـن أي              وفي حين لم يضبط أي مشتبه     

وقد أوضحت المـصادر أن أنفـاق       . أنفاق أخرى قد تكون في المنطقة، بحسب مصادر حدودية مصرية         
تهريب السيارات على الحدود بين مصر وغزة قليلة وال يزيد عددها على أصابع اليد الواحدة حاليا بسبب                 

ة التي تحيط بمثل هذه النوعية من األنفاق، كما انخفضت أعدادها بشكل ملحوظ بعد تمكن               المخاطر الشديد 
  . نفقا منها على األقل خالل الفترة الماضية١٢السلطات المصرية من ضبط نحو 

 ٢٤/٣/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
 
  تنفذ مشروعا لتسمين وتربية العجول فى فلسطينمؤسسة قطرية  .٥٧

الشيخ عيد بن محمد آل ثانى الخيرية واحداً من أضخم مشاريعها التنموية لخدمـة              نفذت مؤسسة   : الدوحة
األسر الفقيرة والمحتاجة من الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة بفلسطين وهو مـشروع تـسمين وتربيـة             

  . رياال قطريا٢,٢١٨,٨٣٥العجول الذى بلغت تكلفته 
الهاجرى أن المشروع عبارة عن شراء عـدد        وصرح رئيس إدارة المشاريع بعيد الخيرية على بن خالد          

 عجل وتسمينها وبيعها خالل فترة عشرة أشهر، ويهدف المشروع إلى محاولـة كـسر الحـصار                 ٣٠٠
  .المحكم على قطاع غزة
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 مليـون   ٧٤م حـوالى    ٢٠١٠جدير بالذكر أن مؤسسة الشيخ عيد الخيرية قد أنفقت خالل العام الماضى             
المشاريع المختلفة فى فلسطين التى شملت كافة المـشاريع اإلنـشائية           ريال قطرى على تنفيذ العديد من       

والتنموية ومشاريع المساعدات اإلغاثية والمشاريع الصحية وكفاالت األيتام واألسر المتعففة والمـشاريع            
  .التعليمية والموسمية وغيرها

 ٢٤/٣/٢٠١١، الشرق، الدوحة
 
    في الضفة الغربيةنية محاصرة لقرية فلسطيإنسانيةقطر الخيرية تقدم مساعدات  .٥٨

 عائلة من   ٤٠٠تمكنت قطر الخيرية من تقديم معونة إغاثية ومساعدات إنسانية عاجلة ألكثر من             : الدوحة
الواقعة في جنوب شرق نابلس بشمال الضفة الغربية في ظـل الحـصار الـذي يفرضـه                 " عورتا"قرية  

ارة عن علب حليب أطفال تلبيـة السـتغاثة         وقد جاءت تلك المساعدات وهي عب      .االحتالل على المنطقة  
بجنوب شرق نابلس واستجابة لنداء إنساني لعدد من المؤسسات المحليـة           " عورتا"عاجلة من مجلس قرية     

  .والدولية
وفي تصريح صحفي للسيد رمضان عاصي مدير مكتب قطر الخيرية بفلسطين، قال إن قطـر الخيريـة                 

الذين " عورتا"ساني وإسهاماً منها في رفع المعاناة عن أهالي قرية          قدمت هذه المساعدات أداء لواجبها اإلن     
يتعرضون لحظر التجول والحصار المفروض منذ أكثر من ثالثة أسابيع مما أدى إلى نقص حـاد فـي                  

ونوه بأن بعض المنظمات اإلنسانية الدولية العاملة في الميدان قـد    .المواد الغذائية، خاصة حليب األطفال    
وبرنامج ) UNRWA(مثل وكالة غوث وتشغيل الالجئين       مساعدات الغذائية للمتضررين،  قدمت بعض ال  

  ).UNDP(األمم المتحدة اإلنمائي
 ٢٤/٣/٢٠١١، الشرق، الدوحة

  
  األمين العام لألمم المتحدة يندد بغارات االحتالل وصواريخ المقاومة .٥٩

تل ثالثة اطفال فلـسطينيين وعمهـم       ندد األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون بشدة بمق         : )ب.ف  .أ  (
وقال المتحـدث   . ”العنف“حيال تصاعد اعمال    ” قلقه“في غزة الثالثاء معربا عن      ” اسرائيلية“بقذيفة دبابة   

. ”كرر ايضا إدانته الطالق صواريخ من ناشطين فلسطينيين فـي غـزة           “باسمه مارتن نيسيركي ان بان      
م التزاماتهم في مجال القانون االنساني الدولي وحقوق        يطلب من الجميع احترا   “وأضاف المتحدث ان بان     

  .”االنسان
  ٢٤/٣/٢٠١١، الخليج، الشارقة

  
   الرئيس عباس إلنهاء االنقساملمبادرةاالتحاد األوروبي يؤكد دعمه  .٦٠

أكد ممثل االتحاد األوروبي كريستيان بيرغير موقف االتحاد األوروبي الداعم لجهود الـرئيس             : رام اهللا 
   . في إنهاء االنقسام ومبادرته للتوجه إلى قطاع غزةمحمود عباس

 ٢٣/٣/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
  اإلسرائيلية غوريون  مع جامعة بنعالقاتهاجامعة جوهانسبورغ تقطع  .٦١

قطعت جامعة جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا جميع صـالتها مـع جامعـة بنغوريـون               : جوهانسبورغ
يذكر أن عدة جامعات بريطانيـة       .ة، بسبب السياسة اإلسرائيلية العدوانية في األراضي المحتلة       اإلسرائيلي

  .وأوروبية قطعت عالقاتها مع جامعات إسرائيلية لذات السبب
 ٢٤/٣/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  !!رسائل ساخنة على هامش المتغيرات السياسية  .٦٢
  محمد خليل مصلح

 التغيرات مطروحة على أعلى المستويات وهي مصحوبة بقلق شديد يتطلب من المؤسسة الـسياسية               هذه
استراتيجية وطنيـة   : واألمنية للدولة العبرية كما ذكر في وثيقة لمعهد ريؤوت االستراتيجي اإلسرائيلي            

 ضد سـوريا أو     لألمن يمكن أن تتحرك مثل إقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، والتحرك الدبلوماسي            
القيام بعمل عسكري ناجح ضد إيران، ما يقلق بحسب ما جاء في الوثيقة على إثر الفشل الـذريع الـذي                    

  :لحق بالمؤسسة األمنية والعسكرية والسياسية أنها تعرضت لثالثة إخفاقات سياسية وعسكرية
ولبنـان فـي حـربين       خطة االنطواء في الضفة الغربية تم تجميدها وعدم النجاح العسكري في غزة              -

مختلفتين في التوقيت والهدف منها، إزالة الخطر من على الجبهة الشمالية والجنوبية للتمهيـد لخارطـة                
  .سياسية في المنطقة وعالقات جديدة مع لبنان

  . دعم سلطة رام اهللا لالستمرار في المفاوضات-
  . إعادة السيطرة على غزة-

  .قومي اإلسرائيليهذه النتائج كشفت أزمة مفهوم األمن ال
كان الغرض من هذه الوثيقة هو تسليط الضوء على الفجوة بين مفهوم األمن القومي اإلسرائيلي والواقـع          

 -وهذا التصور وضع قبل تفجر األحداث وسقوط النظام المصري بهـذه الطريقـة الدراميـة                -المتغير
) إسرائيل( الصراع سلطة رام اهللا و     لدراسة اآلثار واقتراح خيارات السياسات ؛ وألن التقارب بين طرفي         

  .كان يعتبر األداة الرئيسية للحكومة الحالية لضمان مستقبل الكيان
الذي (واألمن القومي   ) الذي يشير إلى نظام األمن    (وكشفت هذه النتائج اختالفات بين عقيدة األمن الوطني         

  ).إسرائيل(من ) يشير إلى جميع الموارد الوطنية
 شعبة االستخبارات اإلسرائيلية اتخذ منذ اآلن عدة خطوات إلى األمام في ضوء ما              إن قسم التخطيط في   "

ـ            ، يقولون هنـاك،    )إسرائيل(يجري في العالم العربي ومكانة إسرائيل في العالم، ولتعزيز القوة األمنية ل
القطـاع  بل إن هذا مهم بالذات حين تسخن الحدود مع        . ثمة حاجة الستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين       

  .فجأة
مع أن التصعيد بـدأ مـن قبـل         ( القيادة السياسية أصدرت اإلذن بالنار المكثفة ردا على تصعيد حماس           

المؤسسة العسكرية بتعليمات سياسية لتصدير األزمة الداخلية تجاه غزة بعد عملية ايتمار وفشل التحـرك               
  .)الدبلوماسي إلدانة العملية

 بالذات في تصعيد المواجهة في      – ألسباب محفوظة لديها     – مصلحة   رأي آخر يقول بأن لحكومة إسرائيل     
عن المضي في هذا االتجاه هـو       ) إسرائيل(القطاع، والعودة إلى أيام الرصاص المصبوب لكن ما أحجم          

التحوالت السياسية في المنطقة على المستوى اإلقليمي وضغوط أمريكية أوروبية، لكنها غير مستعدة أن              
مقاومة أنها حرة التصرف في الميدان وأنها هي التي تفرض أجندة المرحلـة الـسياسية               تعطي انطباعا لل  

واألمنية ؛ لذلك بحسب ما نقل عن مصادر في قيادة المنطقة الجنوبية قولها إن مشاورات مكثفة تجـري                  
  .اآلن لطرح حلول عملية أمام المستوى السياسي للرد على التصعيد المستمر في قطاع غزة

ة الخارجية اإلسرائيلية في توظيف عملية إيتمار فهي فهي تحاول بتحركات وتصاريح نائـب              فشلت وزار 
وزير الخارجية أيالون تعويضه باتهام حماس بالتصعيد وأنها مسئولة عن تـداعيات القـصف المتبـادل                

 بما سنضع حدا لتصعيد حماس، لدينا عدة مستويات للتحرك قبل إرسال قوات برية إلى قطاع غزة              " بقولها
  ".في ذلك تهديدات مباشرة ضد قادة حماس

المؤسسة العسكرية بقصفها هذا تعبر عن القلق البالغ وحجم األزمة الداخلية التي تعاني منها خاصة بعـد                 
مراقبتها نمو وتطور إمكانيات المقاومة الصاروخية وتراكم خبرتها العسكرية ؛ ففي شعبة االسـتخبارات              
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ليوم بأن المعلومات االستخبارية التي يوفرونها عن جزء من التهديدات ليست           اإلسرائيلية يعترفون جيدا ا   
  ".ذات صلة وأنها غير دقيقة ومنقوصة وأنه يجب االستعداد من جديد

توزيع األدوار في إطار إدارة الصراع بالمفهوم اإلسرائيلي يالحظ اليوم وبوضوح في تنـافس محمـوم                
سرائيلي وأهدافه، حيث إن الجمود السياسي في هـذه المرحلـة ال            بينهم لتحديد أولويات األمن القومي اإل     

  .خاصة" حماس"، ويصب في مصلحة المقاومة، )إسرائيل(يخدم 
لذلك نرى المعارضة اإلسرائيلية تعتبر القضاء على حماس أولوية أمنية قومية، والبدء في المفاوضـات               

  .  لجر عباس للمفاوضات مهمة جدا مع السلطة بزحزحة الموقف اإلسرائيلي من القضايا المعلقة
في هذه المرحلة ثمة تناغم بين األطراف في محاولة لتغيير معادلة القوة بين حمـاس وفـتح ومحاولـة                   
لالستجابة للتغييرات التي تتفاعل في المنطقة، بيد أن هذا االختالف السياسي اإلسرائيلي ما هو إال تنافس                

ميع أركان المؤسسة السياسية واألمنية اإلسرائيلية تعمل لتحقيـق         في كيفية تصفية القضية الفلسطينية؛ وج     
  . هذا الهدف

ال تقبل االنقالب على التفاهمات التي نتجت في السنوات السابقة مع النظام            ) إسرائيل(أضف إلى ذلك أن     
 السابق وأن التسخين يتوقف على اإلجراءات التي ستتخذها مصر على حدود غزة وتسهيل تسلح المقاومة              

  .بسبب رفع الحصار عن غزة
ترمي من خالل هجمات الهـاون إلـى        ) حماس  (أن  " تحليالت وتقديرات المستويين األمني والسياسي ؛       

إلى تنفيذ هجوم عسكري على غزة وأن قيادة حماس تعيش تحت ضغوط شـديدة نتيجـة                ) إسرائيل(جر  
لمطالبة بإنهاء االنقـسام، المطلـوب   للمظاهرات الحاشدة التي جرت في قطاع غزة خالل األيام األخيرة ل  

ال ترى في رد    ) إسرائيل(من حماس حشد الرأي العام الفلسطيني وراءها وتشير التقديرات كذلك إلى أن             
عباس ضرراً على مستقبل العودة للمفاوضات، فهي مناورة سياسية وهي ذر للرماد في العيون لاللتفاف               

ى اإلمام للضغط على حماس واستثمار الموقف لمصلحتها؛        على مطالب الشعب بخطوة استباقية بالهرب إل      
حيث ما زالت سلطة رام اهللا تدير النزاع الداخلي بما يخدم رؤيته للحل في إطار المفاوضـات وإسـقاط                   
المقاومة وهي تتساوق مع إسرائيل في التخلص من حماس لكـن بغيـر الطريقـة التـي ترغـب بهـا                     

  )".إسرائيل(
ة من االستفادة من المرحلة والمتغيرات في إعادة تقييم ومراجعـة المـسيرة             أما عباس فال يظهر أي ذر     

السياسية ونتائجها بحسب التوصيف الذي جاء على لسانه لحل األزمة الداخلية مع أن رؤية نتنيـاهو مـا                
  .زالت مبنية على الءات القدس والعودة والسيادة، والتمسك باعتراف فلسطيني بيهودية الدولة

شـاؤول  " الرجل الثاني في حزب كاديما، ورئيس لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيـست              وهذا ما حمل  
، على تحميل رئيس الحكومة ووزير الحرب المسؤولية الكاملة عن أزمة المفاوضات الحالية، مما              "موفاز

 مـضى   ، مؤكداً أنها بحاجة اليوم أكثر من أي وقـت         )إسرائيل(تسبب بحالة من العزلة الدولية في وجه        
منـاحم  " يوقع على اتفاقية سالم، بعـد        - حال نجاحه  -للسالم وأنه سيكون ثالث رئيس حكومة إسرائيلية        

  ".صاحب اتفاقية أوسلو مع الفلسطينيين" إسحاق رابين"الذي وقع اتفاقية السالم مع مصر، و" بيغين
ينهي االنقسام بأن يصدر    أمام السيد عباس مخرج وهو أن يستخدم نفس األسلوب اإلسرائيلي إذا أراد أن              

األزمة إلى الخارج في وجه اليمين اإلسرائيلي و أطروحاته التي قد تزيد من رقعـة الخـالف الـداخلي                   
وزيادة حدة التجاذب بين القيادات والتيارات السياسية اإلسرائيلية، وهي في نفس الوقت ال قبول لها على                

  .المستوى الدولي
  ٢٣/٣/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
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   اإلنقسامإنهاءالفلسطينيون يريدون  .٦٣
  مصطفى يوسف اللداوي. د

أال يسمع المسؤولون الفلسطينيون نداءات الشعب الفلسطيني بكل فئاته االجتماعية وانتماءاتـه الـسياسية              
بضرورة إنهاء اإلنقسام الداخلي، وإتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية، والعودة إلـى اإلطـار الـوطني               

ني الجامع الواحد، ألم تصل إلى مسامعهم هتافات الفلسطينيين المدوية في داخـل الـوطن وفـي                 الفلسطي
، ألم يشاهدوا المظاهرات الشعبية فـي مختلـف المـدن           "نعم إلنهاء اإلنقسام الداخلي الفلسطيني    "الشتات،  

 ونداءاتـه   الفلسطينية وهي تطالب بالوحدة الفلسطينية، ألم تطرق آذانهم صـيحات الـشباب الفلـسطيني             
المستمرة بضرورة الوحدة، وإال فإنهم سيواصلون خروجهم إلى الشوارع والميادين العامة للضغط عليهم             
من أجل الوفاق واإلتفاق، وأنهم سيعتصمون في الميادين، وأمام المقرات الحكومية والمؤسسات العامـة،              

  .لضمان وصول صوتهم إلى المسؤولين وأصحاب الشأن
ون الفلسطينيون إلى صفحات التواصل اإلجتماعي عبر شبكة االنترنت، ليـروا عـدد             أال يدخل المسؤول  

الفلسطينيين الذين يطالبون بإنهاء اإلنقسام، وأعداد العرب والمسلمين المتزايدة، التي تؤيد مواقفهم، وتضم             
ن الفضائيات  أصواتها إلى أصواتهم، وتعزز مطالبهم بضرورة الوحدة وإنهاء اإلنقسام، أم أنهم ال يشاهدو            

العربية واألجنبية، التي تنقل صور المعتصمين والثائرين والغاضبين والمتظاهرين في مختلـف المـدن              
الفلسطينية، أال يقرأون الشعارات المرفوعة، أما يسمعون الهتافات التي ال تنقطع، واألصوات التي بحت              

  .تديات اإللكترونيةوهي تهتف، أال يقرأون ما تكتبه الصحف، وما يشارك به رواد المن
أال يتعلم المسؤولون الفلسطينيون ويأخذون العبرة مما يجري حولهم، فيتعظون من مصائر الحكام والقادة              
الذين يتساقطون كل يومٍ في عواصم بالدهم كأنهم أعجاز نخٍل خاوية، أتت عليها ريـاح صـر شـعبيةٌ                   

سط هالة القوة التي يعتقدون، وبـين جنـدهم         عاتية، فباتوا يسقطون وهم في قمة المجد الذي يدعون، وو         
الذين يحسبون أنهم لهم عبيد وغلمان، يؤمرون فيطيعون، ويطلب منهم فيستجيبون، أليست لهـم عقـوٌل                
يتعظون بها، وآذان يسمعون بها، وعيون يرون بها، أم على قلوبٍ أقفالها، وقد ختمـت آذانهـم وعلـت                   

  .ا يجري حولهم، وال ما يصيب زمالءهمالغشاوة أبصارهم، فلم يعودوا يدركون م
إنهم يكذبون على أنفسهم عندما يعتقدون بأن الغد والمستقبل كله لهم، وأن مـا بـين أيـديهم مـن قـوة              
ستحميهم، وستحول دون سقوطهم بل واندثارهم، أو مساءلتهم ومحاكمتهم، أفال يحاولون استباق النتـائج              

ة من نهاية مخزية تتعقبهم، ومصيرٍ أسود ينتظرهم، فيصلحون         الحتمية، وتجاوز المصائر الجبرية، والنجا    
ما أفسدوا، ويعالجون ما ارتكبوا بحق شعبهم من أخطاء، ويؤسسون من جديد لمستقبٍل فلسطيني واعـد،                
فالشعب الفلسطيني لن ينتظر طويالً تجاه مأساته المحزنة، ولن يسلم بانقسامه وتـشتته كانقـسام قادتـه                 

وقفته ستكون قريبة، وانتفاضته ستكون قوية، وانتقامه ممن شوه تاريخ قضيته سيكون            ومسؤوليه، بل إن    
مروعاً، ويومها سيفضح كل المتآمرين، وسيميط اللثام عن كل الفاسدين المستفيدين من استمرار اإلنقسام،              

  .وعرقلة اإلتفاق
ى أشقائهم من الشعوب العربية أال يدرك قادة العمل الفلسطيني أن شعوبهم أصبحت تتطلع بغبطة وغيرة إل           

الثائرة، التي نجحت في إقصاء حكامها، ومحاكمة الذين أجرموا فيهم، والذين أسـاؤوا إلـى شـعوبهم،                 
وسرقوا مقدرات وخيرات بالدهم، وتآمروا مع عدوهم ضد مصالح شعبهم وأمتهم، فاستجابوا لمـصالح              

شعوب ومنها الشعب الفلـسطيني، أصـبحت       العدو، وخضعوا لشروطه وإمالءاته، وحققوا له أجندته، فال       
تعيش زمن التغيير، وباتت تدرك مدى قوتها، وتعرف قدرتها على الـصمود والثبـات فـي الـشوارع                  
والساحات والميادين، وقد باتت تمتلك الخبرة والمعرفة واإلرادة، ولديها من وسائل التعبير ونقل الكلمـة               

وى واألكثر فعالً وتأثيراً، فقد بات الشعب الفلسطيني أكثر         والصورة، ما يجعل ثورتها وانتفاضتها هي األق      
وعياً من قادته، وأكثر غيرةً على مصالحه الوطنية من مسؤوليه، وأصبح يمتلك رؤيةً مستقبلية لقضيته،                
وعرف أن اإلنقسام يزيد في عمر االحتالل، ويمكن له أكثر في البالد وبين العباد، وأنه يؤخر التحريـر                  



  

  

 
 

  

            ٣٦ ص                                     ٢٠٩٤:         العدد       ٢٤/٣/٢٠١١ لخميسا :التاريخ

ن العودة، وأنه يشوه صورة الشعب الفلسطيني، ويسيئ إلى نضاالت وتـضحيات الـذين              ويباعد في زم  
سبقوا، ويخون دماء الشهداء، ويفرط في أمانة األسرى، وأنه يدفع بالـشعب الفلـسطيني نحـو اليـأس                  
  .والقنوط، والقبول بخيارات الهجرة واللجوء والترحيل، والبحث عن األوطان البديلة، والدول المستضيفة

لفلسطينيون يحلمون بأشياء كثيرة، ويتمنون أخرى أكثر، ولعل أعظمها وأسماها وأولها هو التخلص من              ا
االحتالل، وتفكيك مستوطناته ومستعمراته، ورحيله ومستوطنيه عن أرضه، تمهيداً للعودة وإقامة الدولة،            

دركون أن هذا الحلم بعيـد      واستعادة األرض كلها وتطهير المقدسات المسيحية واإلسالمية كافة، ولكنهم ي         
المنال، وصعب التحقيق في ظل حالة الفرقة واالنقسام والتشظي الفلسطينية، فاإلنقسام حلـم إسـرائيلي،               
وهو هدفٌ يعملون من أجل بقائه واستمراره، ويبذلون أقصى وسعهم الستمراره، ويحاربون كـل مـن                

، وهو غاية أعداء هـذا الـشعب، وأمنيـة          يحاول إنهاءه، ووضع حد له، ويعرقلون كل وسيلة تتجاوزه        
  .المتآمرين عليه، والخائفين من وحدته، والتفاف أبنائه، وتراص صفوفه، ومواصلة مقاومته

وبالمقابل فإن اإلنقسام أضحى حاجة لبعض الفلسطينيين المستفيدين من استمراره، والعاملين على بقـاءه،     
 وجوده، ويبذلون جهدهم لتأصيله، لتبقى جيوبهم عامرة،        الذين يغتنون منه ويكتنزون المزيد من المال من       

ومصالحهم جارية، وكراسيهم محفوظة، وكلمتهم مسموعة، فمناصب ومراكز هؤالء وأؤلئك محفوظةٌ ما            
بقي اإلنقسام، ومستمرةٌ ما تعمقت الفرقة، إذ المكان لغير المخلصين في ظل الوحدة، وال سـلطة لغيـر                  

 صوت يعلو فوق صوت الذين ضحوا من أجل وحدة أرضـهم، وسـالمة              الصادقين في ظل االتفاق، وال    
شعبهم، فهذا ما يدركه الفلسطينيون الساعون للوحدة، والرافضون لإلنقسام، والعاملون بجد لضمان رحيل             
االحتالل، إذ ال سبيل لدحره وطرده في ظل الفرقة واإلنقسام، ولهذا يهتفون بعالي صوتهم، الشعب يريد                

سام، فهل يدرك قادة الفصائل الفلسطينية أبعاد هذا الشعار، فيحمون أنفسهم ومن يحبـون مـن                إنهاء اإلنق 
  .خاتمة ال تختلف في كثيرٍ عن مصير قادة وحكامٍ مازالت آثارهم باقية آيةً للعالمين لم تندثر
  ٢٤/٣/٢٠١١، وكالة قدس نت

  
  "مبادرة"االنقسام الفلسطيني يحتاج إلى أكثر من  .٦٤

  رائد الفي
الـرئيس محمـود    ” مبـادرة “يلون هم المتفائلون من الشعب الفلسطيني بنجاح ما اصطلح على تسميتها            قل

هذه المبادرة التي جاءت بعد ساعات قليلة من        . عباس لزيارة قطاع غزة من أجل انهاء االنقسام الداخلي          
س عباس نفسه إلـى     إسماعيل هنية للرئي  ” حماس“دعوة وجهها رئيس الحكومة المقالة التي تديرها حركة         

اجتماع فوري هنا في قطاع غزة أو في أي مكان يتم االتفاق عليه ونشرع في حوار مباشـر وحـوار                    “
وطني شامل ونبحث فيه كل الملفات وما هي المعوقات لتحقيق المصالحة ونترجم نـداءات الجمـاهير،                

ـ     ي مـستقبل القـضية   ويمكن أن يكون ذلك باباً لتحقيق المصالحة وعقد مؤتمر وطني شـامل يبحـث ف
  .”الفلسطينية ويبحث في أوضاع الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج

 أعقبتا مظاهرات شعبية عارمة شارك فيهـا        -مبادرتا الرئيس عباس وهنية إن صح وصفهما بالمبادرتين       
آذار الجاري،  /مئات آالف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة في الخامس عشر من شهر مارس             

ستجابة لدعوات من مجموعات شبابية على مواقع التواصل االجتماعي على شبكة االنترنـت، وحملـت             ا
  .”الشعب يريد إنهاء االنقسام“شعار 

، بإعالن استعداده ”حماس“بدا واضحاً أن الرئيس عباس التقط دعوة هنية، وأراد أن يلقي الكرة في ملعب             
مساحة في اللعـب للمنـاورة،   ” حماس“يشأ أن يعطي حركة لزيارة غزة من أجل إنهاء االنقسام، لكنه لم       

وضيق عليها المساحة بإعالنه أنه لن يزور غزة من أجل فتح حوار جديد، واشترط موافقة الحركة على                 
تأليف حكومة مستقلين تعمل على اإلعداد لالنتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات للمجلـس الـوطني              

  .خالل ستة شهور
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ن من الرئيس عباس في اليوم التالي لخطابه الذي أعلن فيه عن استعداده لزيارة غزة أمـام                 وسعى مقربو 
المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في السادس عشر من الشهر الجاري، إلى إضفاء مزيد من               

ى مـا   عل” حماس“التوضيح على المبادرة، بأن مؤسسة الرئاسة ال تزال تنتظر موافقة رسمية من حركة              
جاء في مبادرة الرئيس عباس، بمعنى أن ترحيب الحركة بالزيارة لم يكن كافياً للسلطة فـي رام اهللا، وال              
يعكس استعداداً رسمياً من الحركة إلنجاح زيارة الرئيس عباس للقطاع، وعدم تفريغها مـن مـضمونها                

عربية ومحلية عدة على مـدار  بالدخول في متاهة للحوار من جديد على قضايا خالفية، لم تفلح مبادرات         
  .عامين من الحوار في دفع الجانبين إلى الوصول التفاق قواسم مشتركة حول هذه القضايا

هل : الصمت إزاء ما تضمنته مبادرة الرئيس عباس، إلى التساؤل المشروع         ” حماس“ويدفع التزام حركة    
ارج على علم مسبق بما سـيقوله       تسرع هنية في إطالق دعوته، ولم تكن قيادة الحركة خصوصاً في الخ           

هنية تعقيباً على الحراك الشعبي المنادي بإنهاء االنقسام؟، وأن التزامها الصمت يهدف إلى القفـز علـى                 
مبادرة عباس بزيارة غزة، وهي الزيارة التي سيكون لها ما بعدها من استحقاقات يتوجب على الحركـة                 

ركة في عجلة من أمرها لتنفيذ ذلك، مع رهان تيار في قيادة            االلتزام بها، في الوقت الذي ال تبدو معه الح        
الحركة على التغييرات التي تشهدها أنظمة عربية في المنطقة، ويراهن على أنها ستصب فـي صـالح                 
الحركة، وستضعف موقف سلطة الرئيس عباس التي تفقد أنظمة عربية حليفة، فضالً عن كون الحركـة                

ستة شهور لخوض غمار االنتخابات، لجهة أن ما تعرضت له الحركـة            غير جاهزة حالياً أو حتى خالل       
من حصار وضغوط تسببت في تدهور األوضاع المعيشية للفلسطينيين، ربمـا تـؤثر سـلباً علـى آراء                

  .٢٠٠٦الناخبين الذين منحوها أغلبية ساحقة في االنتخابات السابقة مطلع عام 
 هنية للقاء، جاءتا كنتيجة للحراك الشعبي الـذي قـاده           ال شك أن مبادرة الرئيس عباس ومن قبلها دعوة        

الشباب الفلسطيني إلنهاء االنقسام، وكان نابعاً من حرص قطاع الشباب الواعي والوطني على مـستقبل               
القضية الفلسطينية، وإدراكه أن االنقسام ينخر في المشروع الوطني التحرري كما ينخـر الـسوس فـي                 

لى ما تبقى في نفوس الفلسطينيين من أمل بـالتحرر واالنعتـاق مـن           الخشب، وأن استمراره سيقضي ع    
  .االحتالل

 وهم يشاهدون التغيير الـذي يقـوده        -خوف الشباب الفلسطيني على مستقبل قضيتهم الوطنية، أصابهم         
نظراؤهم من الشباب في تونس ومصر وغيرهما من الدول العربية التي تشهد حالياً ثورات شعبية، بحالة                

أنه يمكنهم فعل التغيير نفسه وكما أسقط الشباب التونسي والمصري نظاميهما القمعيين،            ” ومانسيةالر“من  
يستطيع الشباب الفلسطيني الذي قاد االنتفاضتين األولى والثانية إنهاء االنقسام الداخلي، لكنهم لم يـدركوا               

كافياً كي يصطف خلفه الـشعب      ليس  ” الشعب يريد إنهاء االنقسام   “أن الظروف مختلفة تماماً، وأن شعار       
في مصر وتونس الماليـين     ” الشعب يريد إسقاط النظام   “الفلسطيني بكل ألوانه السياسية، كما وحد شعار        

  .في مواجهة النظام الحاكم
وربما أدرك الشباب الفلسطيني أو بعضهم هذه الحقيقة المرة، بعدما تعرض لقمع أجهزة األمن في غـزة                 

م السماح للمتظاهرين ضد االنقسام باالستمرار في الشارع وإعـالن االعتـصام            والضفة الغربية، ولم يت   
  . المفتوح كما كان مخططاً له لتشكيل قوة ضغط على طرفي االنقسام من أجل الوحدة 

ال تعني هذه الرومانسية التي اتسمت بها دعوات الشباب الفلسطيني للتظاهر ضـد االنقـسام، أن نبـرر                  
 أجهزة األمن بعدم المسؤولية والتشكيك في نواياهم ومـساعيهم، والطعـن فـي              االتهامات لهم من جانب   

وطنيتهم، ولكن ما يجوز قوله أن هذه الدعوات كانت عاطفية أكثر منها دعوات تتضمن آليات تحدد كيفية                 
  .تحقيق الهدف المعلن

 وسـعي الـشباب     للمحلل السياسي محمد ياغي وجهة نظر إزاء المقارنة بين ما حدث في الدول العربية             
الفلسطيني لترك بصمة تغيير إيجابي في واقعهم السيئ نتيجة االنقسام، ويرى أنه في مصر وتونس وليبيا                

نريد رحيل النظام، واآللية هـي      : بكلمات بسيطة، قالت جموع الشباب    . . اسقاط النظام   : كان الشعار هو  
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 عمل مسلح، عندما استخدم النظام الليبـي        التظاهر السلمي، فقط في ليبيا تحولت التظاهرات السلمية إلى        
رحيل النظـام لـم يكـن       . قوته المسلحة، قام الشباب باستخدام السالح للدفاع عن أنفسهم وعن مطالبهم            

موضع خالف بين الجمهور نفسه، بل كان محل خالف بين الشعب الموحد في مطالبه السـقاط النظـام                  
الل عقود بقوة األمن وبدعم حلفاء خارجيين التقت        وبين نخب اغتصبت السلطة ودافعت عن مصالحها خ       

في الحالة الفلسطينية االنقسام داخل الشعب، ال يوجـد لـدينا شـعب             . مصالحهم مع مصالح هذه النخب      
موحد في مواجهة نخب بعينها، بل شعب منقسم على نفسه، جزء منه يدعم السلطة في رام اهللا، واآلخـر                   

  .يدعم السلطة في غزة
هذه المقارنة، فإن مصدر الرومانسية في دعوة الشباب إلنهاء االنقسام هو فـي االعتقـاد بـأن          واستناداً ل 

كاف حتى يصطف الجميع خلفه بغض النظر عن خلفياتهم الـسياسية           ” الشعب يريد انهاء االنقسام   “شعار  
 تشكل نـسبة    ”حماس”و” فتح“ربما هذا الشعار كان سيكون كافياً لو أن جماهير          . أو موقعهم من االنقسام     

 ٩٠فازوا بأكثر من ” فتح”و” حماس“لكنهم ليسوا كذلك، لمن نسي،     . مئوية ال تتجاوز أصابع اليد الواحدة       
صحيح بأن حجم الفصيلين قد يكون اليوم أقل من السابق، لكـن            . في المئة من مقاعد المجلس التشريعي       

نت عليه، لشاهدنا ذلك من خالل صعود لقوة        دعونا نكن واقعيين أيضاً، لو أن النسبة اختلفت كثيراً عما كا          
البعض قد يدعي بأن هنالك أغلبية صـامتة ضـد   . تنظيمات أخرى قديمة أو جديدة، لكننا لم نالحظ ذلك     

لكن هذا ليس أكثر من ادعاء غير مبني على حقائق، عندما تقول استطالعات الرأي بـأن                . . الفصيلين  
” حمـاس “ت في االنتخابات المقبلة، فهذا ال يترجم على أن قوة           ال تريد المشاركة في التصوي    ” كذا“نسبة  

من الفلسطينيين ترفض اإلفصاح عن موقفها الـسياسي حاليـاً          ” نسبة“قد ضعفت، بل على وجود      ” فتح”و
، لكن ربما أيضاً ألن هذه النسبة تعتقد بأن         ”فتح”و” حماس”ألسباب عديدة، أحدها قد يكون عدم قناعتها ب       

أصبح غير مالئم للتعبير بحرية عن الرأي بفعل حمالت االعتقال وفقدان العمل بـسبب              المناخ السياسي   
  .الموقف السياسي

ويقول ياغي ألن االنقسام أفقي، داخل الجمهور، بمعنى ليس بين جماهير ونخبة أو نخب سياسية تحكـم،                 
مج يجب أن تجيب    عناصر هذا البرنا  . فإن طريق الوحدة مستحيل من دون االتفاق على برنامج سياسي           

عن األسئلة التي أدت إلى تعميق االنقسام، وال نقول إلى األسباب المباشرة التي أدت إليه، وهي أسـباب                  
أصبحت معروفة للفلسطينيين، واألسباب التي تغذي االنقسام وتساعد في إطالة عمره واضـحة، وبـدون     

صياغة هذا  .  توحيد الشعب الفلسطيني     برنامج سياسي يتصدى لهذه األسباب، ويتم التوافق عليه ال يمكن         
الحركة الشبابية يجـب    . البرنامج يجب أن تكون مسؤولية الحركة الشبابية التي تدعو إلى إنهاء االنقسام             

وعليها أن تمتلك الجرأة لطرح األسـئلة       . ما الذي يفرق الفلسطينيين وما الذي يوحدهم        : أن تسأل نفسها  
هل التنسيق األمني مصلحة فلسطينية؟ هل االعتقاالت الـسياسية          . الصعبة وعليها أن تجيب عنها أيضاً     

تؤدي الى الوحدة؟ هل رفض التفاوض كاف النهاء االحتالل؟ هل وجود المنظمة بشكلها الحالي عامـل                
تجميع أم تشتيت للفلسطينيين؟ هل يمكن بناء مؤسسات دولة تحت االحتالل؟ هل يمكن تعزيز وتطـوير                

الل؟ هل المطلوب اقتصاد مقاوم أم اقتصاد تابع يمنع مقاومة االحتالل؟ هل يمكـن              االستثمار تحت االحت  
االنتصار على االحتالل من دون امتالك الفلسطينيين لحرية التعبير؟ وفوق كل ذلك، مـا هـي أهـداف                  

  الشعب الفلسطيني حالياً؟
كون جدار حمايـة يمنـع أي       هذه األسئلة الصعبة، التي تشكل اإلجابة عليها برنامجاً وطنياً يصلح ألن ي           

انشقاق أو انقسام في المستقبل، ال يبدو أن الحركتين الكبيرتين تمتلكان الرغبـة واإلرادة للجلـوس معـاً          
والبحث في إجابات وحدوية على هذه التساؤالت في الوقت الحالي، وإعادة تصويب األوضاع الداخليـة               

  .طفاف الذي خلقه االنقساموإعادة الروح للعالقات الوطنية المنهارة بسبب االص
ما يبرر للمتشائمين موقفهم، الطريقة التي تعاطت بها الحركتان مع المتظاهرين ضد االنقسام في الـضفة                
الغربية وقطاع غزة، ذلك أن كل حركة حاولت أن تركب الحراك الشعبي وتوجهه لصالحها، لتثبت أنهـا                 
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المسؤولية عن استمرار االنقسام وعدم الرغبة      مع كل حراك يدعو للوحدة، مع تحميل كل حركة لألخرى           
  .في إنهائه

على قطاع غزة بالقوة في     ” حماس“خالل أكثر من ثالث سنوات من االنقسام، الذي بدأ مع سيطرة حركة             
واألجهزة األمنية الموالية،   ” فتح“ إثر موجات دامية من االقتتال مع حركة         ٢٠٠٧حزيران  /منتصف يونيو 

واقف باتت تشكل برنامجين متناقضين تماماً، كانا سبباً في فشل كل المبادرات            تمترست كل حركة خلف م    
  .التي رمت إلى التقريب بين الحركتين وإنهاء االنقسام

ولعل اختالف ما تضمنته مبادرة الرئيس عباس عن ما جاء في دعوة هنية له للقاء في غزة أو فـي أي                     
لحركتين، واختالف رؤية كل حركة عن األخـرى        مكان آخر، يضاف إلى التناقض الحاصل في مواقف ا        

لجهة اآلليات والطرق الكفيلة بإنهاء االنقسام واستعادة الوحدة السياسية والجغرافيـة بـين قطـاع غـزة              
  .والضفة الغربية 
منظمـة  : ، دعوة الرئيس عباس لزيارة غزة تستهدف االتفاق على ثالثة ملفـات           ”حماس“بالنسبة لحركة   

  .الخيرية المغلقة في الضفة الغربية” حماس“يدته ومهامه، والمعتقلين وجمعيات التحرير، واألمن عق
االنتخابات، من دون الدخول فـي  : أما بالنسبة للرئيس عباس، فإن الزيارة بهدف االتفاق على ملف وحيد       

االختالف في جداول األعمال وما يهدف له كل جانب، سيمنع حدوث الزيارة بكل تأكيـد،               . حوار جديد   
إذا حدثت فإنها لن تنهي االنقسام، وربما ستساهم في تعميقه وتعزيزه، لجهة أن فشل الزيارة أو الصدمة                 و

  .ومن غير المحتمل أن يتم فتحه قريباً” الثالجة“من نتيجتها، سيدفع بملف المصالحة إلى 
التي شهدت حراكـاً    ثم إن هناك خالفاً جوهرياً بين واقع األراضي الفلسطينية المحتلة، والدول العربية،             

الذي يعتبر عـامالً رئيـساً فـي المعادلـة          ” اإلسرائيلي“شبابياً ناجحاً، يتمثل هذا الخالف في االحتالل        
  .الفلسطينية، ويؤثر فيها بشكل كبير

الذي يشهده قطاع غزة حالياً في سياق التطبيق الفعلي         ” اإلسرائيلي“ويمكن هنا وضع التصعيد العسكري      
ء االحتالل بنيامين نتنياهو الرافض والمندد بإعالن الرئيس عباس استعداده لزيـارة            لرد فعل رئيس وزرا   

، إذ استغل نتنياهو هذا للتحريض على عباس فـي المحافـل            ”حماس“غزة وتحقيق المصالحة مع حركة      
ويعرقل استئناف المفاوضات، في الوقت     ” إسرائيل“الدولية، لجهة أن عباس متشدد في تحقيق السالم مع          

، وأن هذه المصالحة ستعرقل جهود التوصل إلى اتفاق         ”حماس“ذي يسعى لتحقيق المصالحة مع حركة       ال
، وكأن نتنياهو يريد أن يقول للفلسطينيين إن انقـسامكم وفـرقتكم            !تسوية يفضي إلى قيام دولة فلسطينية     

  .وتشتتكم أفضل لكم من استعادة وحدتكم للوصول إلى حلم إقامة الدولة
ا يبرر تشاؤمهم، وللمتفائلين وهم قلة الحق في التشبث بأمل استعادة الوحدة الوطنيـة، لكـن     للمتشائمين م 

للتنازل مـن أجـل المـصلحة       ” حماس”و” فتح“تبقى النتيجة رهناً بإرادة طرفي االنقسام، ومدى استعداد         
  .الوطنية العليا

  ٢٤/٣/٢٠١١، الخليج، الشارقة
  
  "اإلخوان المسلمين" بخصوصأسئلة حائرة  .٦٥

  عصام العريان
حسم اإلخوان المسلمون موقفهم وأعلنوا عن تأسيس حزب سياسي مدني مفتوح لكل المـصريين يقـوم                
بالمهام الحزبية التنافسية في مجال العمل السياسي، بحيث تبقى الجماعة هيئة إسالمية عامـة مهمومـة                

ي كل بـالد العـالم الحـر        بالشأن اإلسالمي العام من كل جوانبه وتساند الحزب السياسي، كما يحدث ف           
  .الديموقراطي

  .هذا قرار قديم كان ينتظر التوقيت المناسب إلخراجه إلى النور



  

  

 
 

  

            ٤٠ ص                                     ٢٠٩٤:         العدد       ٢٤/٣/٢٠١١ لخميسا :التاريخ

أثار هذا القرار تساؤالت كثيرة، بعضها قديم، وقليل منها جديد، وقد سال حبر كثيـر علـى صـفحات                   
اإلخوان إعالميين  الصحف والمجالت وعلى مواقع اإلنترنت، في مصر والعالم العربي والغربي، والتقى            

مراسلين لتلفزيونات من دول لم أكن أتصور أن تحضر إلى مصر وتسعى إلى التعـرف إلـى مواقـف                   
  .إلخ... اإلخوان المسلمين من شيلي واليابان والمكسيك واليونان فضالً عن أميركا وبريطانيا وفرنسا

 بين الجماعـة مـع الدولـة         سؤاالً عن بناء الثقة    ٢٨/٢/٢٠١١وقد طرح محمد فايز فرحات في الحياة        
الخلـط بـين الـدعوي      : والمجتمع في هذه المرحلة الدقيقة وفصل القول فـي ثـالث إشـكاليات هـي              

  .والســياسي، ارتباك مفهوم الدولة المدنية، شعار اإلسالم هو الحل
 – إشكالية أهم وأخطر تتعلق بالعالقـات المـصرية          – من دون ذكر اإلخوان      –بينما طرح صالح سالم     

وأثار األستاذ عبدالرحمن أيـاس قـضية       . إلسرائيلية في مناخ جديد لم تتحدد مالمحه ولم تُعرف طبيعته         ا
كل ذلك في صفحة واحدة في      . العالقة بين العرب وأميركا في قرنين، وتلك الصداقة التي انقلبت خصومة          

 فقط ألنه توجه إلى     وسأركز هنا على مقال محمد فايز فرحات      . ، فما بالك بغيرها   ٢٨/٢/٢٠١١» الحياة«
إن على الجماعة البدء من اآلن في إعادة النظر في سلوكياتها وفـي خطابهـا               «: اإلخوان بنصيحة بقوله  

كانت جماعة اإلخوان المسلمين حريـصة      : أوالً. »المكتوب والشفهي لتصبح في مستوى المرحلة المقبلة      
. ودة إليها وهذا ما يعبر عن مواقفها الرسمية    على تسجيل مواقفها خالل الثورة كتابة وهذه وثائق يمكن الع         

أما الخطاب الشفهي فقد أكـدت الجماعـة باسـتمرار أن           .  وما زالت مستمرة   ١٩/١وبدأت البيانات من    
أعلنت الجماعة دومـاً أن     : ثانياً. مواقفها تستقى من تصريحات المتحدثين الرسميين فقط ومرشدها العام        

تتبنى المطالب الشعبية، وهي شريكة في الثورة من اليوم األول، في           ليست لديها مطالب خاصة، بل هي       
الدعوة إليها وفي تنظيم فاعلياتها، وفي اإلعاشة واإلعالم، وفي الدفاع والحماية، وفي نشرها بالمحافظات              

إسـقاط  : الهدف الرئيس للثورة كان وال يـزال      : ثالثاً. ودعمها المستمر، واستمرارها حتى تحقق أهدافها     
م وعهد قديمين اتسما باالستبداد والفساد، وبناء نظام جديد لعهد جديد يشارك في بنائه كل المصريين                نظا

على قدم المساواة ويحميه الشعب بصحوته ونشاطه، ويحرسه الجيش الذي من أوجب واجباته الدفاع عن               
  .الوطن ضد األخطار الخارجية، وحماية اإلرادة الشعبية

له وقليل من أركانه، وما زالت قواه الذبيحة تسعى إلى استمراره بـصورة             سقط رأس النظام وبعض رجا    
جديدة، وتحاول البقاء إلجهاض الثورة وإعادة إنتاج ما مضى مع بعـض التحـسينات أو اإلصـالحات                 

أمـا القـضايا    . الجزئية ويساعدها على ذلك رغبة صهيونية ورعاية أميركية تريدان إنقاذ ما يمكن إنقاذه            
ناقشت كثيرين وكتبـت    : الفصل بين الدعوي والسياسي   :  الزميل فيمكن التعقيب عليها باآلتي     التي أثارها 

المشكلة أننا ننطلق مـن     . كثيراً في هذه المسألة، بين الفصل والوصل بين ما هو دعوي وما هو سياسي             
. ر سابقة مفاهيم ومرجعيات متباينة، نستورد إشكاليات نشأت في بالد أخرى لها ثقافات مختلفة في عصو             

اإلسالم في حياة المسلمين، وحضارته في سلوك العرب ومواطن البالد اإلسالمية أمر مختلف، الفـصل               
عنـدما  . بين ما هو دعوي وما هو سياسي في حياة األفراد سواء عند المسلمين أو المسيحيين أو اليهود                

يم الوظـائف أو الهياكـل      تطورت الحياة السياسية إلى الوضع الحالي، أصبح من الضروري أن يتم تقس           
التنظيمية، بمعنى أن هناك وعياً عاماً شعبياً ينطلق من المرجعية الدينية التي تنظم كل مجاالت الحيـاة،                 
وهناك علماء مختصون في الشؤون الفقهية والشرعية لهم مساهمتهم في الحياة العامة، وهنـاك أحـزاب                

يهة لتتولى إدارة شؤون البالد في ظل دستور يحدد         سياسية تتنافس على ثقة الشعب في انتخابات حرة نز        
المقومات األساسية للمجتمع ودور كل سلطة من السلطات الثالث التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويحقق             

  .التوازن بين هذه السلطات
س هنا ستقوم جماعة اإلخوان بدورها الدعوي والتربوي والسياسي والفكري في المجتمع كله من دون تناف              

بالدور السياسي الحزبي التنافسي ببرنامج محدد      » الحرية والعدالة «وسيقوم حزب   . على المواقع السياسية  
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وسيخوض االنتخابات بشعارات مناسبة لكل مرحلة سياسية، وسيتعامل مع الواقع السياسي في تحالفـات              
  .وائتالفات موقتة أو دائمة

 الطرفين مع االنفصال التنظيمـي الواضـح بـين          وستكون هناك صلة مرنة وتنسيقية ودعم مستمر بين       
. الجهتين، وسيكون للحزب اتخاذ قراراته بصورة مؤسسية ومستقلة تماماً في ضوء االستراتيجية الواحدة            

اإلسالم الذي يؤمن به اإلخوان ال يعرف احتكار الحقيقة الدينية وال الحياتية فـالرأي الفقهـي الـشرعي                  
الفقهية حتى داخل المذهب الواحد معروفة من قديم الزمان، فاإلمام أبـو            صواب يحتمل الخطأ، والتعددية     

... حنيفة خالفه تالميذه في مسائل، واإلمام الشافعي له مذهبان، قديم وجديد، وألصحابه اجتهادات متنوعة             
فما بالنا في المجال السياسي الذي يقوم أساساً على االجتهاد البشري ويعتمـد علـى قواعـد قليلـة        . إلخ

  كمبادئ عامة؟
مفهوم الدولة المدنية عند اإلخوان واضح كما هو في اإلسالم وال يعرف اإلسالم إال الدولة المدنية، حتى                 

كانت له سنة قولية وعملية وتقريرية تختلف وفق المنطلق الذي          ) صلى اهللا عليه وسلم   (الرسول في حياته    
جتهد للمواطنين؟ أم كقائـد حربـي يخـوض         تنطلق منه، هل كرسول مبلّغ عن اهللا؟ أم كرئيس للدولة ي          

  المعارك؟ أم كقاضٍ يحكم بين الناس في أقضيتهم؟ أم حتى كمفتي يفتي للناس في شؤون حياتهم؟
لذلك، ال يوجد ارتباك عند اإلخوان المسلمين، قد يكون عند البعض اآلخر من اإلسالميين ونحـن أعلنـا              

م الحكم الدستوري النيابي بديالً، وأن األمة مـصدر          أن اإلخوان ال يعدلون بنظا     ١٩٣٨بوضوح منذ عام    
السلطات، وأن الحاكم أجير عند األمة وأنه يحق لها أن تعزله بعد محاسبته، وأن السلطة المطلقة تـؤدي                  

 إن نظام التعددية الحزبية هو األفضل واألوفق مع مبادئ اإلسـالم         ١٩٩٤إلى فساد مطلق، وقلنا في عام       
  .إلخ...  على مدار عصور عدة، وإن مدة الحاكم يجب أن تحدد بزمنبعد استشراء االستبداد

أما ما يتعلق بهيئة كبار علماء الدين، فقد التبس على البعض قراءتها بدقة، ألنها هيئة استـشارية غيـر                   
. ملزمة إطالقاً كغيرها من الهيئات األخرى وأنه يقوم مقامها مجمع البحوث اإلسالمية أو األزهر الشريف              

ن التشريعات فهى محددة للبرلمان فقط الذي له أن يستشير من يشاء من خبراء في مختلف مجاالت                 أما س 
وسلطة الرقابة على دستورية القوانين فهي اختصاص إلى المحكمة الدستورية العليـا مـن دون               . الحياة

ديـد، وهـذا   غيرها وال يصح أن نغرقها بفيضان من الدعاوى المرفوعة أمامها وهذا يحتاج إلى تنظيم ج         
أعتقد أن الكاتب معه حق فيه وتجب إعادة النظر إلعادة التوازن بين الحق العـام فـي الطعـن بعـدم                     

كان لتثبيـت الهويـة     » اإلسالم هو الحل  «شعار  . الدستورية وبين قدرة المحكمة على النظر في الدعاوى       
ات واآلراء المتعلقة بـشعار     والمرجعية وأعتقد أن حزب الحرية والعدالة سيناقش بموضوعية كل االنتقاد         

  .الحزب الذي سيكون مالزماً له ويتوافق مع اسمه
  ٢٤/٣/٢٠١١، الحياة، لندن

  
   استراتيجي عميقتغييرمخاطر وفرص  .٦٦

  ألوف بن
مدينة درعـا فـي     . موجة المظاهرات لاليام االخيرة في سوريا تقرب الثورة العربية من حدود اسرائيل           

هرون تمثال الرئيس االب حافظ االسد وأحرقوا مبنى حزب البعـث،   قاطع البشان حيث حطم أمس المتظا     
اذا ما فشلت الحكومـة فـي قمـع االنتفاضـة،           . قريبة من مثلث الحدود االردنية، السورية واالسرائيلية      

  . فانتشرت من الجنوب الى مدن اخرى، فانها تنطوي على تغيير استراتيجي عميق
مـن سـيتحكم بمخـزون      . ق اسرائيل في حالة من انعدام اليقين      اذا ما سقط بشار االسد من الحكم، ستعل       

صواريخ سكاد ذات الرؤوس المتفجرة الكيماوية؟ من سيقود الجيش في جبهة الجوالن؟ هل خلفاء االسـد          
سيكونون اكثر انفتاحا تجاه الغرب واسرائيل، ام العكس سيحاولون احتدام المواجهة لكسب شرعية داخلية              

 النظام الحالي؟ واذا فشلت الثورة، وبقي االسد في كرسيه، فهل سـيحاول اسـتئناف               واقليمية، مثلما فعل  
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المسيرة السلمية والحصول على هضبة الجوالن من اسرائيل كبوليصة تأمين لبقائه؟ هل سيكون السرائيل              
معنى للمفاوضات واالتفاقات مع حاكم مكروه كفيل بان يسقط؟ في كل واحدة من هذه االمكانيات تكمـن                 

  .مخاطر وفرص السرائيل
 لقد أدارت اسرائيل عالقات معقدة مع حافظ االسد وابنه بشار، اللذين حكما سوريا في الواحد واربعـين                 

وسعى الى التوازن   " المقاومة"الدكتاتورية العلوية في دمشق كانت خصما مريرا، رفع علم          . سنة االخيرة 
ثابت للتسوية االقليمية وشـريك فـي المـسيرة          وفي نفس الوقت شكل سند       -االستراتيجي مع اسرائيل    

  . السلمية
 لقد احترم السوريون بحرص اتفاق فصل القوات في الجوالن، في الوقت الذي بنوا في عمق اراضـيهم                 

. جيشا قويا مع مئات صواريخ سكاد، سلحوا حزب اهللا باالف الصواريخ بل حاولوا تطوير قدرة نوويـة                
ة احتالل الجوالن، في حرب يوم الغفران، فضلوا ادارة المواجهـة مـع             بعد أن فشلوا في محاولتهم اعاد     

اسرائيل بشكل غير مباشر، من خالل حلفائهم من حزب اهللا ومنظمات الرفض الفلسطينية التي اتخـذت                
  .من دمشق مقرا لها

ه ابنه  الحلف الذي اقامه االسد االب مع ايران، والموجه في البداية ضد العدو المشترك في العراق، طور               
الى محور استراتيجي بلغ ذروته في السيطرة على لبنان وفي غزة وفي اخراج تركيا من الدائرة المؤيدة                 

بشار االسد ظهر كدبلوماسي ناجح بقي في ظل المعارضة االمريكية لحكمه في عهد الـرئيس               . السرائيل
دولـة علمانيـة    جورج بوش، وفي السنتين االخيرتين عمل على تحسين صورة سوريا فـي الغـرب ك              

  .ومضيافة
 في نظر اسرائيل، الميزة الكبرى لنظام االسد كانت في انعدام جرأته وميله لالمتناع عـن المخـاطرات                 

ردود فعله كانت متوقعة ومنحت حرية عمل السرائيل بلغت ذروتها في قـصف             . والمواجهات المباشرة 
االسد امتص القصف   . ٢٠٠٧ في ايلول    المفاعل النووي الذي بني بالسر في الشمال الشرقي من سوريا،         

دون أن يرد بل واستأنف بعد عدة اشهر من ذلك محادثات السالم مع رئيس الوزراء في حينـه ايهـود                    
  . وعلقت المحادثات في مأزق، مثلما في كل المحاوالت السابقة، ولم تنضج لتصل الى تسوية. اولمرت

ول االسد ان يبث اطمئنانا واالدعاء بان عنـده         عندما اندلعت الثورة في تونس وتدحرجت الى مصر حا        
وول "، قال في نهاية كانون الثاني فـي مقابلـة مـع             "نحن لسنا مصريين وال تونسيين    : "هذا لن يحصل  
  . ولكنه اخطأ واالن عليه أن يكافح في سبيل انقاذ حكمه من غضب الجماهير" ستريت جورنال

  هآرتس
  ٢٣/٣/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية

  
  ة القسام المنتصبقُدسي .٦٧

  عميره هاس
من الحقائق ان ذراعهم العسكرية     . المحتل من الشرق مجنون   / نسيت سلطات حماس مرة اخرى أن الجار      

أو ربما لم ينسوا لكنهم يقدرون ان الشعب        . يوم السبت أطلقت على اسرائيل أكثر من خمسين قذيفة رجم         
، وللعبة فيديو من الجيش االسرائيلي اخـرى،        الفلسطيني في غزة ناضج لهجوم هاي تيك اسرائيلي آخر        

  .يرى فيها االوالد الذين يلعبون على السطوح مشاهدين حكمهم الموت؟
لكنهم في اسـرائيل  .  في مسابقة التيستسترون، عالمات االكس التي يعلمها الجانب االسرائيلي أكثر دائما 

من ذا يهمـه ان الـرد الـصهيوني         . فتاكيعرفون كيف يسلكون سلوك المهددين وكيف يخفون األداء ال        
المناسب على نحو من خمسين قذيفة رجم أخافت لكنها لم تقتل، كان فتيين قتيلين في الـسادسة عـشرة؟                   
عماد فرج اهللا وقاسم أبو عطيوي، من مخيم الالجئين النصيرات، قُتال بقصف الرد االسرائيلي في مساء                

  .ئل اعالمنا طاعة لما أماله القادةكما تحدثت وسا" مخربين"السبت، ولم يكونا 
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 كانت قذائف الرجم الخمسون ردا مناسبا من حماس على قتل اثنين من رجال عز الدين القسام بـالهجوم        
ليدلونا على ان المسلحين أعظم قيمة من الفتيين الذين ُأطلق قسام واحـد ردا علـى                . الجوي االسرائيلي 

يوم االثنين صباحا ُأنذرنا بهجوم اسرائيلي آخر وبنحـو مـن           استمر الحوار التيستستروني وفي     . قتلهما
وما يوجـد   . بسبب ضيق المقام لن نذكر ما كان بين ذلك وما سبق          . عشرين فلسطينيا جريحا فيهم اوالد    

  .أمامنا مخيف
، االنتقاد المعلن على    )من الفلسطينيين واالسرائيليين والدوليين   ( في تفكير معارضي االحتالل االسرائيلي      

وكأن االنتقاد ينشيء تماثال بـين المهـاجم        . تكتيكات نضال الواقع تحت االحتالل والسليب أمر محظور       
ال إحجـام عنـد     : وبقدر كبير ينكسر الحظر عندما يكون الحديث عن الـسلطة الفلـسطينية           . والمهاجِم

ة لكبـار   معارضي احتالل كثيرين عن عرضها بأنها متعاونة أو على األقل أسيرة المـصالح الشخـصي              
وكأنه توجد قُدسية لصاروخ    . لكن عندما يتم الحديث عن استعمال حماس للسالح يقع الصمت         . مسؤوليها

إن تقرير غولدستون خاصة الذي     . قسام ينتصب الى أعلى، يسقط في مصاحبة ضجيج الدعاية االسرائيلية         
تقبل في واقع االمر تعريف     نعيبه والذي تبناه الفلسطينيون فرض على منظمات حقوق انسان فلسطينية أن            

". الرصاص المصبوب "الطالق نار فلسطيني ايضا على سكان مدنيين اسرائيليين قبل وفي وقت            " مخالفة"
من هجمات عسكرية   ) وإن لم يكن ذلك ناجحا    (أي التفريق بين حق الفلسطينيين في حماية أنفسهم بالسالح          

ح اسرائيل سالحا آخر في عرضها نفسها بصورة        اسرائيلية، وبين عدم حقهم في التنكر بمظهر جيش ومن        
  .لكن هذا التفريق وقف بعد غولدستون. الضحية

لـيس ذلـك    .  دون تنديد، قرأ فلسطينيون ليسوا من مؤيدي حماس قذائف الرجم الخمسين قراءة سياسية            
لة واضحة  بل رسا ) أو على األصح، حق الذبابة في لعب البينغ بونغ مع الفيل          " (حق المهاجم في أن يرد    "

لستم في القاهرة أو في تونس، وكفوا عـن         : الى الشبان الفلسطينيين، مقرونة بقمع قاس لمظاهراتهم تقول       
  .بلبلة أذهاننا بنظريات الكفاح الشعبي الحكيم في ظروفنا

ال يجوز أن يعطى الذرائع التي تُمكّنه مرة اخرى من امتحـان            . المحتل من الشرق مجنون   /  لكن الجار 
  .، أو نصفها"الرصاص المصبوب"زة وشيوخها امتحانا يشبه اوالد غ

 كل من خرجوا في مظاهرات تأييد للغزيين، عندما حبستهم النار االسرائيلية، وكل المخططين للقوافـل               
صواريخ القسام تغذي الجنون    :  آن أوان أن يسمعوا صوتا وأن يقولوا       -البحرية التي كانت والتي ستُبحر      

وليست هي التي   . يست هي التي ستضمن للفلسطينيين في القطاع وخارجه حياة كرامة         ل. االسرائيلي فقط 
  .ستسقط األسوار االسرائيلية حول أكبر معسكر سجن في العالم

  هآرتس
  ٢٣/٣/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية
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  :كاريكاتير .٦٨
  

  
  ٢٤/٣/٢٠١١ عمان،الدستور،          

    


