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  نح جيشه الضوء األخضر لتنفيذ عمليات اغتيال لقادة المقاومة الفلسطينيةمينتنياهو  .1

أوساط سياسية ، أن  الناصرة  أسعد تلحمي، عن مراسلها من 25/3/2011، الحياة، لندننشرت 
إسرائيلية قريبة من رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو استبعدت أن يصادق األخير على عملية عسكرية 

ة رداً على تواصل سقوط قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل على غرار تلك واسعة في قطاع غز
، بالرغم من أن عدداً من أركان حكومته، )الرصاص المسبوك(التي شنتها إسرائيل قبل أكثر من عامين 

، »قوية وصارمة«وعلى رأسهم وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، يحضونه على عملية عسكرية 
مع ذلك، أفادت تقارير صحافية . الجيش الذي يدفع نحو حرب جديدة على القطاعباإلضافة إلى موقف 

من دون أن تتسبب في إشعال «متطابقة، أن نتانياهو سيتيح للجيش توجيه ضربات عسكرية قوية 
  .وأضافت أن ثمة اتجاهاً أيضاً بالعودة إلى سياسة االغتياالت. »الوضع

ن نتانياهو عن مسؤول سياسي رفيع المستوى، قوله إن نتانياهو القريبة م» إسرائيل اليوم«ونقلت صحيفة 
. ليس معنياً بإقرار عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة قريباً، وإن مقاربته تقضي بالتهدئة ال بالتصعيد

وأضافت أن المشاورات التي أجراها مع عدد من أركان حكومته وقادة المؤسسة األمنية قبل مغادرته 
لن ترد في هذه المرحلة على «س تل أبيب متوجهاً إلى موسكو، أفضت إلى أن إسرائيل مساء أول من أم

، أي أنها »التصعيد في القصف من القطاع على نحو يخرج عن سياسة الرد التي انتهجتها إلى اآلن
  . ستواصل توجيه ضربات جوية محدودة طالب نتانياهو الجيش برفع وتيرتها

ادرته مطار تل أبيب، أن حكومته حددت سياسة واضحة في كل ما يتعلق وكان نتانياهو أعلن قبل مغ
وقال إن هذه السياسة حققت الهدوء . »تقضي بالتشدد واتخاذ خطوات وقائية ضد اإلرهاب«باألمن 

لكن هناك من قرر خرق هذا الهدوء وفحص مدى إصرارنا «لإلسرائيليين في العامين األخيرين، 
لحكومة والجيش والشعب إرادة من حديد وقدرات على الدفاع عن الدولة وصمودنا، لكنه سيكتشف أن ل

  .»سنرد بحزم وبمسؤولية وحكمة من أجل استعادة الهدوء لجنوب إسرائيل«: وتابع مهدداً. »وعن سكانها
نتنياهو منح جيشه الضوء ، أن غزة رائد الفي، عن مراسلها من 25/3/2011، الخليج، الشارقةوذكرت 

الصهيونية ” يديعوت أحرونوت“وقالت صحيفة  .ذ عمليات اغتيال لقادة المقاومة الفلسطينيةاألخضر لتنفي
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أبلغ رؤساء األجهزة األمنية أنه يسمح من اآلن فصاعداً بعمليات “في عددها الصادر أمس، إن نتنياهو 
حيفة عن ونقلت الص. ”من دون التورط في حرب مفتوحة مع قطاع غزة) المقاومة(اغتيال محددة لقادة 

سياسة جديدة تعتمد على “قولها إن نتنياهو ووزير الحرب أيهود باراك سيتبعان ” إسرائيلية“مصادر أمنية 
القيام بلجم فصائل الرفض الرئيسة مثل الجهاد اإلسالمي وذلك عبر تحميلها ” حماس“إجبار حركة 

  .”مسؤولية إطالق الصواريخ
لدخول في عملية برية اآلن في غزة ألنه ال يتمتع بالتأييد ال يريد ا“وحسب مصادر الكيان فإن نتنياهو 

الدولي الذي لن يحتمل رؤية مدنيين يقتلون، وأيضا في ظل فشل التسوية، وفي ظل الضغوط التي 
  . ”في الساحة الدولية” إسرائيل“تمارسها السلطة على 

ضب مساء أمس، إن نتنياهو قال في تصريح مقت، أن 25/3/2011، موقع فلسطين أون الينوأورد 
  ". حكومته اتخذت قرارات حاسمة من أجل إعادة الهدوء الذي ساد خالل فترة حكومته على مدار عامين"

سنتخذ عدة خطوات حاسمة من أجل استمرار الهدوء والحفاظ على أمن وسالمة الشعب : "وأضاف
  ". اإلسرائيلي، هذا الهدوء الذي ساهمت حكومتي باستمراره على مدى عامين

لدينا إرادة حديدية في الدفاع عن الشعب اإلسرائيلي، ولن نسكت على هذه الهجمات التي نتعرض : "وتابع
  ". لها ولدينا عدة قرارات من أجل الرد الذي سيكون قوي

سنرد عليهم من أجل إعادة األمن واالطمئنان إلى الشعب اإلسرائيلي ولكي يعود : "وبحسب نتنياهو
  ". مطمئن دون أن تتهدده الهجماتالمواطن يمشي في الشارع

  
  السلطة تدعو القاهرة إلى إعادة النظر في زيارة هنية: السياسة الكويتية .2

عن استغرابها الشديد للمعلومات التي تحدثت عن امكانية , أعربت مصادر في السلطة الفلسطينية: خاص
داعية ,  في الفترة المقبلةبزيارة رسمية الى مصر, المقالة اسماعيل هنية" حماس"قيام رئيس حكومة 

  .القيادة الجديدة في القاهرة إلعادة حساباتها في كل ما يتعلق بهذه الزيارة
أنه في حال تمت هذه الزيارة فانها ستمس بشرعية السلطة الفلسطينية من " السياسة"ـورأت في تصريح ل

الذي فرض سطوته " سحما"التي وافقت على استقبال رئيس حكومة , جهة وبسمعة السلطات المصرية
  .على الفلسطينيين في قطاع غزة بقوة السالح وال يملك اية شرعية فلسطينية أو عربية أو دولية

األولى التي تزور مصر بعد تنحي " الشخصية العربية"وخاصة اذا كان هنية , وأضافت أن هذه الزيارة
 مقلق جداً في السياسة المصرية من شأنها أن تشير الى تغيير, الرئيس السابق حسني مبارك من منصبه

  .حيال الساحة العربية بشكل عام والسلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس
وأعربت عن أملها في قيام القيادة المصرية الجديدة بإعادة حساباتها في كل ما يتعلق بهذه الزيارة وان 

ي تربط مصر مع الفلسطينيين ومع تنظر الى اآلثار السلبية التي قد تولدها على العالقة الحميمة الت
  .السلطة الفلسطينية

 25/3/2011السياسية، الكويت، 
  

  لغزةعباس توجه إللغاء زيارة الرئيس : مصادر .3
إن هناك توجها لدى القيادة الفلسطينية " صفا"قالت مصادر مطلعة لوكالة :  خاص صفا-الضفة الغربية 

اس إلى قطاع غزة، بسبب عدم وضوح النتائج المترتبة على في رام اهللا بإلغاء زيارة الرئيس محمود عب
  .هذه الزيارة

وأشارت المصادر إلى أنه يتوقع أن يتم البت في موضوع الزيارة عقب عودة الرئيس عباس من زيارته 
إلى روسيا خالل يومين، حيث طلب الرئيس عباس من مكتبه تقييما لموضوع الزيارة قبيل عودته من 

  . يةجولته الخارج
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وذكرت أن قيادات في السلطة الفلسطينية نصحت الرئيس بإلغاء زيارته نتيجة محاذير متعددة قد توقع 
السلطة الفلسطينية في مطبات سياسية غير متوقعة، وأن التقييمات التي طلبها الرئيس حول الزيارة كانت 

  . سلبية
تقد أن الرئيس كان متسرعا في وأضافت المصادر أن قيادات فلسطينية مقربة من الرئيس عباس تع

وكان المقصود مجاراة الحراك الشبابي الداعي إلنهاء اإلنقسام ولكن دون "إعالنه نيته الذهاب إلى غزة، 
  ".برنامج سياسي ورؤية سياسية واضحة

ونوهت إلى أن الغموض الذي يكتنف موقف حماس من الزيارة على الرغم من ترحيبها بها لم يشعر 
  . في رام اهللا باالرتياح، مما جعلها توصي الرئيس بالتريث في موضوع الزيارةقيادة السلطة 

وأكدت المصادر ذاتها أن الرئيس عباس ما زال يحتفظ لنفسه بمسألة القرار النهائي حول الزيارة، ولكنه 
ب إلى بدا في األيام األخيرة أقل حماسة لها، ويتوقع أن يتم يوم غد الجمعة البت بشكل نهائي في الذها

  . حسب المصادر،غزة أم ال مع أن الكفة ترجح إللغائها
  24/3/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  ستعمل على إعادة حالة الهدوء على الحدودالحكومة في غزة   .4

الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس أكدت أنها ستعمل على إعادة حالة قالت :  أشرف الهور-غزة 
نسخة منه ' القدس العربي' الحدود، وقال طاهر النونو الناطق باسم الحكومة في تصريح تلقت الهدوء على

نؤكد أن موقفنا في الحكومة ثابت من حماية االستقرار والعمل على استعادة األوضاع الميدانية التي '
 التصعيد إلنقاذ كانت سائدة خالل األسابيع الماضية ورفضنا لسياسة العدو الصهيوني جر شعبنا إلى مربع

  .'حكومة االحتالل من أزمتها السياسية
التحرك العاجل للجم هذا العدوان الصهيوني على شعبنا ومنعه من 'ودعا النونو الجامعة العربية إلى 

  .'استغالل االنشغال اإلقليمي والدولي الرتكاب مجازر بحق شعبنا
 االحتالل ضد شعبنا وإعادة البحث في تقرير وضع حد لجرائم'كما دعا األمم المتحدة ومجلس األمن إلى 

وكان نبيل العربي وزير . 'غولدستون ليشمل المجزرة البشعة التي ارتكبت وحصدت عددا من األطفال
  .الخارجية المصري حذر إسرائيل من شن عملية عسكرية في غزة

  25/3/2011القدس العربي، لندن، 
  

  ق منفذي عملية القدس تالحالسلطة الفلسطينية: إلذاعة الصهيونيةا .5
، إن مليشيا عباس قد بدأت التحقق )24/3(قالت اإلذاعة الصهيونية، مساء اليوم الخميس : الضفة الغربية

، التي خلفت خمسة قتلى من الصهاينة قبل "ايتمار"في عمليتي التفجير في مدينة القدس المحتلة وحادثة 
  .حوالي أسبوعين

ني قوله بأن مليشيا عباس تحقق في عملية التفجير التي وقعت في ونقلت اإلذاعة عن مصدر أمني فلسطي
  .محطة الباصات في مدينة القدس، أمس األربعاء، رغم المصاعب التي تواجهها

؛ فإن المليشيا تبذل قصارى الجهود للتحقيق في كافة "ايتمار"وأكد المصدر أنه منذ وقوع حادثة مستوطنة 
تضر بمصالح السلطة الفلسطينية "را إلى أن مثل هذه العمليات االتجاهات مثل مصادر التمويل، مشي

  .، حسب قوله"سياسيا وأمنيا
 24/3/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  تمنع التعرض للصحفيين في غزة هنية حكومة .6
أكدت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، أن وزارة الداخلية قررت عدم التعرض ألي : غزة

 بتاتًا، سواء بالضرب أو الشتم أو اإلهانة أو مالحقتهم أو اقتحام مكاتبهم، بدون إجراءات قانونية صحفي
وقال مدير المكتب اإلعالمي الحكومي الدكتور حسن أبو حشيش، في بيان له، مساء اليوم  .وحسب النظام

خلية فتحي حماد وقف قرر وزير الدا: "نسخة عنه" المركز الفلسطيني لإلعالم"، تلقى )3-24(الخميس 
  ".االستدعاءات واالعتقاالت بحق الصحفيين، واإلفراج الفوري عن أي محتجز أو موقوف من الصحفيين

ما يحدث بين "وأوضح أن الحكومة تتعامل مع الصحفيين وفق األصول القانونية والنظامية، مؤكدا أن 
وكان عدٌد  ".نية، خارج الرؤية السياسية العامةالفينة والفينة من احتكاكات نتيجة التوترات السياسية الميدا

 15من الصحفيين في قطاع غزة تعرضوا للتوقيف من عناصر الشرطة الفلسطينية خالل مظاهرات الـ
  .من آذار الجاري التي دعت إلى إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة الداخلية

  24/3/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  لضمان استمرار عمل االتصاالت خالل أي عدوان إسرائيلي" خطة طوارئ: "المنسي .7
أعلن وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في غزة، الدكتور يوسف المنسي، أن وزارته تتابع : غزة

ضمان عدم حدوث أي تعطيل أو "باهتمام بالغ مع شركة االتصاالت الفلسطينية، بشقيها الخلوي والثابت، 
  ".في حال حدوث أي تصعيد على الوضع الميداني في القطاع  في قطاع غزة خلل في خدمة االتصاالت

وأوضح المنسي، في بيان صحفي صدر عنه اليوم الخميس، أن الوزارة استخلصت العبر والدروس من 
الحرب على غزة، ووضعت خطة بالتعاون مع شركة االتصاالت لضمان استمرار عمل كافة االتصاالت 

  .في ظروف الطوارئ
  24/3/2011 برس،قدس

  
  وتبلغ ضواحي تل أبيب".. إسرائيل"تنهمر على  في غزة صواريخ المقاومة .8

" إسرائيل"نقال عن مراسلها محمد الهواش، ووكاالت، أن ، 25/3/2011النهار، بيروت، نشرت 
بلغت للمرة " غراد" الفلسطينيون صواريخ أطلقواصلت أمس ضغوطها العسكرية على قطاع غزة، فيما 

 الذي غذى األمر بشن سلسلة من الغارات على القطاع، اإلسرائيلي، ورد الجيش أبيب جنوب تل األولى
 وأوائل 2008 أواخرالمخاوف من احتمال تدهور الوضع نحو مواجهة مماثلة لتلك التي نشبت بين 

ة أطلقت من غزة على مدينة أشدود وعلى منطق" غراد" أن صواريخ اإلسرائيليةوأفادت الشرطة  .2009
 أحد الصواريخ سقط قرب بلدة تقع أن خدمة الطوارئ  وأوضحت.شمال الميناء المطل على المتوسط

وفي وقت الحق، شنت الطائرات الحربية  .أبيب كيلومتراً من تل 20 كيلومتراً من غزة و45على مسافة 
كة حماس  تهريب تحت الحدود بين مصر وغزة ومركز تدريب تابع لحرأنفاق غارات على اإلسرائيلية

  . الصواريخ ومحول كهرباء، مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن القطاعإلطالقوفريق 
فصائل نقال عن مراسلها من غزة أشرف الهور، أن  25/3/2011القدس العربي، لندن،  وذكرت

 فلسطينية مسلحة من قطاع غزة شنت عدة هجمات بقذائف صاروخية على مناطق النقب الغربي المتاخمة
  .لحدود القطاع، كرد على الهجمات اإلسرائيلية

وأعلنت سرايا القدس الجناج العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي أنها قصفت بصاروخ من صنع محلي 
  .موقع زكيم شمال القطاع

الواقع ' كرميا'وقالت ألوية الناصر صالح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة، انها قصفت كيبوتس 
، وذكرت أن إحدى خالياها المسلحة نجت من عملية 'ناصر'عسقالن بصاروخ من نوع جنوب مدينة 

  .قصف في منطقة تقع شمال القطاع
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وتبنت كتائب أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية، وكتائب المقاومة الجناح العسكري 
ع على الحدود الشرقية لجنوب العسكري الواق' صوفا'للجبهة الديمقراطية، المسؤولية عن استهداف موقع 

  .قطاع غزة بقذيفتي هاون
خيار '، وجددا تمسكهم بـ 'رداًَ على الهجمات الصهيونية'وأكد الفصيالن في بيان لهما أن الهجوم يأتي 
  .'المقاومة ومواصلة التصدي لالحتالل اإلسرائيلي

مدينة عسقالن بصاروخ كذلك تبنت ألوية صالح الدين وكتائب أبوعلي مصطفى مسؤوليتهما عن قصف 
  .'غراد' من نوع 

العسكري شرق ' كيسوفيم'وأعلنت من جهتها أيضاً كتائب نسور فلسطين مسؤوليتها عن استهداف موقع 
  .' ملم80'بلدة القرارة جنوب القطاع بقذيفتي هاون عيار 

حدى واعترفت إسرائيل بسقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة على النقب، وقال متحدث عسكري أن إ
  .، دون أن تسفر عن إصابات'أشكول'القذائف سقطت في محيط المجلس اإلقليمي 

من القدس المحتلة وغزة أن شهود عيان فلسطينيين أكدوا  24/3/2011كالة سما اإلخبارية، ووجاء في 
 صاروخ مضاد للطائرات على مروحية حلقت شرق المنطقة أطلقواان رجال المقاومة الفلسطينية 

  .وقال الشهود ان المروحية فرت من اجواء المنطقة باتجاه الحدود االسرائيلية. قطاع غزةالوسطى من 
وكانت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي قد اكدت انها عاودت صباح اليوم االربعاء 

  .قصف مدينة بئر السبع بصاروخ جراد وقصفت أيضا مستوطنة كفار سعد بصاروخ من طراز سعد
وأعلنت ألوية الناصر الذراع المسلح للجان المقاومة الشعبية انها قصفت صباح اليوم موقعي صوفا وكرم 

  . قذائف هاون7ابو سالم شرق رفح بـ 
وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي مسؤوليتها عن قصف مدينتي أسدود وبئر 

 ثالث قذائف هاون باتجاه موقع ناحل عوز العسكري ، وإطالق"جراد"السبع بصاروخين من طراز 
  .شرقي غزة

أكد المتحدث الرسمي باسم سرايا القدس أبو أحمد أن اسرائيل ستدفع ثمناً باهظاً للغاية على جرائمها و
متوعدا اسرائيل بدفع ثمنٍ غاٍل على الجرائم التي ارتكبتها  .البشعة ضد الشعب الفلسطيني االعزل

  .نيين العزل والمقاومين الفلسطينيين على السواءوالتزال ضد المد
وفي سؤال عن الرسالة التي أرادت سرايا القدس إيصالها من وراء استهدافها لمدينتي بئر السبع وأسدود 

رسالتنا واضحة ومفادها بأن المرحلة التي كان يقتل فيها "بالصواريخ، بين المتحدث باسمها بالقول 
  ". ة في حالة ضبط للنفس قد انتهت إلى غير رجعةالفلسطيني وتبقى المقاوم

ان سرايا القدس استطاعت بقصفها لكل من أسدود وبئر السبع المحتلتين واللتين تبعدان "وأضاف قائال 
 كيلو متراً، أن تشكل توازن رعب من طرازٍ جديد عنوانه انتهت مرحلة 40عن مدينة غزة أكثر من 

  ". سديروت وعسقالن
ان رد المقاومة في المرحلة القادمة سيكون بشكٍل أكثر عمقاً وعنفواناً، وأن " يقول وأوضح أبو أحمد

  ". مساحة هذا الرد ستُدخِّل المستوطنين الصهاينة في دائرة الرعب
ويتوقع أبو أحمد أن تكون المرحلة القادمة مرحلة تصعيد من قبل العدو الصهيوني مشيراً إلى أن هذا 

  . ي يطلقها بشكل شبه يومي ساسته وجنراالتهواضٌح من التهديدات الت
وفي حدود توقعاته، يرى المتحدث باسم السرايا أن هنالك احتمال أن يقوم العدو بعمليات اغتيال مركزة 
ضد قادة المقاومة الفلسطينية وكوادرها الفاعلة على األرض واالستمرار في سياسة التوغالت المحدودة 

  .  لقطاع غزةعلى الحدود الشمالية والشرقية
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ونوه أبو أحمد إلى أن المقاومة وجهت تعليمات صارمة ومشددة لجميع مجاهديها وكوادرها وخصوصاً 
الذين يتحركون في الميدان باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم التهاون في تنفيذ اإلجراءات 

  .الع التي تمأل سماء قطاع غزةاألمنية حفاظاً على أرواحهم في ظل تحليق غير مسبوق لطائرات االستط
  

   الهدوء يقابله هدوء وكل الخيارات متاحة وألبعد مدى للدفاع عن شعبنا وحمايته:الجهاد .9
هددت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، السلطات اإلسرائيلية بمواصلة ردودها على عدوانها : غزة

دوء في الميدان بوقف االحتالل لعدوانه، على األراضي الفلسطينية باستخدام كافة الوسائل، رابطة أي ه
ومنددة بالحملة التي يتعرض لها كوادرها وعناصرها في الضفة الغربية من قبل السلطة الفلسطينية، 

  .بتوضيح موقفها مما يجري في الضفة" فتح"مطالبة حركة 
 في الجهاد نحن: "وقال الشيخ خضر حبيب القيادي في الحركة خالل مؤتمر صحفي عقده الخميس  بغزة

اإلسالمي وانطالقاً من التزامنا بالمقاومة وحماية مصالح شعبنا والدفاع عنه قررنا الرد على جرائم 
االحتالل والتصدي للعدوان والتصعيد، وحمل هذا الرد رسائل أولية تحذر االحتالل من مغبة االستمرار 

  ". في هذا التصعيد
ت عديدة بهدف تهدئة األمور، نحن في حركة الجهاد أنه خالل الساعات الماضية جرت اتصاال"وأضاف 

اإلسالمي في فلسطين نقول بشكل واضح مع تقديرنا لكل االتصاالت التي تمت، إن االحتالل الصهيوني 
يتحمل المسؤولية عن هذا التصعيد بعدوانه المستمر على شعبنا، ومسألة تصعيد المقاومة من عدمه 

ن بمعنى أنه ال يمكن للمقاومة أن توقف ردودها طالما أن هناك مرتبطة بتطورات الموقف في الميدا
الهدوء يقابله هدوء، الرسائل التي وصلت االحتالل ورأيتموها باألمس بمثابة "، متابعا "عدواناً واستهدافاً

رسائل تحذير أولية، ونحن هنا اليوم نعلن أنه إذا استمر العدوان الصهيوني فال أحد يمكن أن يقرر كيف 
فكل الخيارات ستكون متاحة وإلى أبعد مدى بهدف الدفاع عن . يمكن أن تصلأين ر األمور وإلى تصي

  ".شعبنا وحمايته
وأكد أن تهديدات االحتالل باستهداف الجهاد اإلسالمي، لن تخيفهم، ولن تمنعنهم من حماية الشعب 

  .الفلسطيني، ومواصلة المقاومة والرد على جرائمه
ن حملة اعتقاالت واسعة في صفوف حركة الجهاد في الضفة طالت عدداً من واتهم حبيب السلطة بش

رموز وقيادات الحركة هناك، مشيرا إلى أن هذه الحملة تزامنت مع حملة عدوانية إسرائيلية شرسة ضد 
  .الشعب الفلسطيني

ن الجهاد واعتبر أن حملة االعتقاالت تعدت كل الخطوط الحمراء بالمساس برموز وطنية كبيرة، مؤكدا أ
اإلسالمي ننظر بخطورة بالغة لما جرى في الضفة المحتلة، مشيرا إلى أن حملة االعتقاالت بحق قيادات 
الحركة وكوادرها، ستُسهم في نسف المبادرات التي طرأت مؤخراً وتسمم األجواء اإليجابية التي لفت 

  .الشارع الفلسطيني المنادي بإنهاء االنقسام وتجسيد الوحدة الوطنية
إن اعتقال قياداتنا يمثل تجاوزاً خطيراً للخطوط الحمراء وعالمةً فارقةً في سجل السلطة األسود "وقال 

، فضالً عن كونه يثير عالمات استفهام كثيرة وكبيرة حول دور أجهزتها األمنية، "أوسلو"المرتهن لـ 
ر تخريبي للنسيج االجتماعي وهنا ال بد من الحديث بشكل واضح عن ما تمارسه األجهزة األمنية من دو

وكذلك مدى إمكانية تحقيق الوحدة في ظل االلتزام بأوسلو وما . وضرب لمحاوالت جمع الصف الوطني
  ".يترتب عليها من التزامات أمنية وسياسية

إن ما تم بحق قياداتنا يزيد من حالة االحتقان والتوتر على الساحة الفلسطينية ويدلل على حالة "وأضاف 
ي الواضح بين قادة أجهزة األمن في رام اهللا وقيادات جيش االحتالل وأجهزته االستخبارية، وعليه التماه

فإننا ندعو الجماهير بأن تقول كلمتها الفصل إزاء ذلك والخروج في مسيرات حاشدة تعبِّر فيها عن 
  ".رفضها لالعتقال السياسي وتطالب بوقف التنسيق األمني مع العدو
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بأن يعلنوا موقفاً واضحاً وحازماً " فتح"في حركة الجهاد اإلسالمي المسؤولين في حركة وطالب القيادي 
  .إزاء حمالت اعتقال قياداتهم وعناصرهم

كما طالب أجهزة أمن السلطة باإلفراج الفوري عن كافة المعتقلين في سجونها والكف عن مالحقة 
 قيادات تلك األجهزة المسؤولية الكاملة عن واعتقال قيادات المقاومة ومجاهديها على األرض، محمال

  .حياتهم وسالمتهم
  24/3/2011قدس برس، 

  
  تصريحات قادة حماس بشأن مبادرة الرئيس تثبت مجددا رفضهم للمصالحة: األحمد .10

 قال مفوض العالقات الوطنية في اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها للحوار الوطني :القاهرة
م الخميس، إن لقاءات وفد الحركة على مدار األيام القليلة الماضية مع المسؤولين عزام األحمد، اليو

المصريين كانت مهمة ومثمرة، وأن الجانب المصري وعد بمزيد من التسهيالت تخص أهالي قطاع 
  .غزة

بالقاهرة قبل عودته إلى أرض الوطن، أن لقاءاته وصخر بسيسو ' وفا'وأوضح األحمد في تصريح لوكالة 
ضو اللجنة المركزية لحركة فتح مع المسؤولين المصريين والعرب تناولت عملية السالم المتعثرة، ع

  .ومبادرة الرئيس محمود عباس إلنهاء االنقسام
نبيل العربي، ورئيس .وزير خارجية مصر د: وقد التقى وفد حركة فتح خالل زيارته مصر كال من

 وطاقم جهاز المخابرات الذي له صلة بالحوار الوطني جهاز المخابرات المصرية الوزير مراد موافي،
  .والملف الفلسطيني، ومع أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى، وغيرهم

أكد المسؤولون المصريون خالل هذه اللقاءات بأن القاهرة ستكون سعيدة جدا بزيارة 'وقال األحمد، 
ية وبعث الدفء من جديد في النشاط المشترك الرئيس محمود عباس قريبا إلى مصر للقاء القيادة المصر

المتعلق بالقضية الفلسطينية والقضايا العربية عموما، ونرجح بأن هذا اللقاء سيتم ذلك قبل نهاية الشهر 
  .'الجاري

وعبر األحمد عن تحفظه الشديد على رد حركة حماس بشأن مبادرة الرئيس محمود عباس للمصالحة، 
من أعضاء المكتب السياسي أسامة حمدان، ومحمد نزال، وعزت وخصوصا التصريحات الصادرة 

هذه التصريحات تظهر موقف حماس 'الرشق ومن رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية موضحا أن 
ويثبت بأن قضية المصالحة لم تنضج عند حماس '، بل 'السلبي من المبادرة وأنهم ال يريدون التعامل معها

  .'بعد
استخدموا كلمات تخرج عن أصول اللياقة، وتخرج عن أصول ) قادة حماس( إنهم'ولفت االنتباه إلى 

العمل الوطني والتعامل بين بعضنا البعض، وهذا يدل على أنهم غير جاهزون، فإضافة إلى موقفهم 
  .'التقليدي بأنهم ال يريدون المصالحة بسبب مصالح إقليمية في المنطقة

أبو مازن طرح : مبادرة الرئيس غير كافية، أجاب األحمدوردا على سؤال عن أن حماس تقول بأن 
مبادرة عملية محدودة تشكل مخرجا عمليا إلنهاء األزمة، وتقوم على أساس تشكيل حكومة تعلن انهاء 

  .االنقسام وتعمل على االعداد لالنتخابات
  25/3/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  المصالحة ليست بحاجة إلى حوار جديد :"جبهة التحرير"في قيادي  .11

 قال أمين سر المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية بالل القاسم، اليوم الخميس، إن مبادرة :القاهرة
الرئيس محمود عباس إلنهاء االنقسام الفلسطيني هي مبادرة وطنية مسؤولة، وتظهر جدية سيادته في 

  . التي تلحق الضرر البالغ بالقضية الفلسطينيةالعمل المخلص إلنهاء حالة التشرذم
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هذه المبادرة جاءت بتوقيت مهم في ظل ما يشهده : في القاهرة' وفا'وأضاف القاسم في تصريح لوكالة 
شعبنا من صعوبات وتحديات، وفي ظل التغييرات الحاصلة في المنطقة، وفي ظل الصعوبات التي تواجه 

  .وال مجال لتضييع الوقتشعبنا، بات موضوع المصالحة ملحا، 
بناء الدولة الفلسطينية، والكفاح ضد االحتالل، تحتاج إلى مصالحة وطنية سريعة ال 'وشدد على أن 

، داعيا إلى التمسك بهذه المبادرة وضرورة عمل الجميع على 'تضييع الوقت والمطالبة بحوارات جديدة
  .إنجاحها

جاحها، فاالنقسام مرحلة محرجة في تاريخ نضال الشعب نحن في الجبهة مع المبادرة وإن: وتابع القاسم
الفلسطيني، ولذلك نطالب بتضافر جهود الجميع لطي هذه الصفحة السوداء والدخول في مرحلة جديدة 

  .عنوانها الوحدة والوفاق
وحول تعقيبه على الردود الصادرة عن قيادة حركة حماس بما يخص مبادرة الرئيس، أجاب أمين سر 

من الواضح أن تجاوب األخوة في حماس مع هذه المبادرة : سياسي لجبهة التحرير الفلسطينيةالمكتب ال
  .كان ضعيفا، إعالميا وتكتيكيا، وهذا يظهر عدم وجود جدية لديهم في التجاوب مع هذه المبادرة

حوارات وردا على سؤال عن إمكانية اعتبار هذه المبادرة آلية مناسبة لتنفيذ ما تم االتفاق سابقا في 
إنها مبادرة جدية وصالحة للتنفيذ، والمصالحة بحاجة لخطوات على : القاهرة ودمشق، قال القاسم

  .األرض، وليس لمزيد من الحوار
 وحتى اآلن، ولم نصل إلى النتيجة المرجوة، ومن هنا ال بد من 2002نحن تحاورنا منذ عام : وأضاف

ية، وليس الحوار من جديد، والمطلوب هو حل األزمة، المصداقية والجدية في التوجه نحو الوحدة الوطن
  .وليس إدارتها، وهذا ما نرى أنه الطريق الصحيح لمعالجة ما يجري في الساحة الفلسطينية

وشدد على أنه في حالة استمرار رفض حركة حماس لمبادرة الرئيس محمود عباس، ال مفر من دعوة 
س وطني جديد بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية، كما اللجنة التحضيرية الخاصة بالتحضير لعقد مجل

  .2005ورد في إعالن القاهرة عام 
  24/3/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   عباسدعوته للقاءبسبب انتقادات شديدة في حماس لهنية ": الشرق األوسط" .12

 إسماعيل هنية للقاء الرئيس أن دعوة رئيس حكومة غزة المقالة» الشرق األوسط«علمت : غزة
قوبلت بانتقادات شديدة لدى أوساط واسعة في حركة حماس في ) أبو مازن(الفلسطيني محمود عباس 

وذكرت مصادر مطلعة أن مبعث االنتقاد لهنية جاء ألن دعوته . قطاع غزة والضفة الغربية والخارج
الحة، سيما بعدما أعلن أنه سيأتي لغزة سمحت لعباس بأن يبدو وكأنه من يستطيع التحكم في شروط المص

لبحث قضية تشكيل حكومة تكنوقراط فقط، عالوة على خلو الدعوة من االشتراطات التي حرصت دوما 
حماس على التشديد عليها، ال سيما وقف التعاون األمني بين األجهزة األمنية الفلسطينية والجيش 

سيين، إلى جانب استبعاد الورقة المصرية كأساس اإلسرائيلي، وإطالق سراح جميع المعتقلين السيا
» الحمائم«وأشار المصدر إلى أن سعة االنتقادات اتسعت لتجمع . إلجراء أي حوار بين الجانبين

في قيادة الحركة، إذ إن قادة حماس في الضفة الغربية المحسوبين بشكل تقليدي على » الصقور«و
شديد على ضرورة اإلفراج عن المعتقلين السياسيين كشرط استاءوا من تجاهل دعوة هنية الت» الحمائم«

الستئناف الحوار، علما بأن قادة وعناصر حماس في الضفة الغربية هم األكثر تضررا من االعتقال 
  . السياسي

وأشارت المصادر إلى أن هنية عدل من موقفه أول من أمس عندما شدد على أن أي حوار مستقبلي 
  . ت الحوار الشامل التي تمت اإلشارة إليها قبيل جلسات الحوار السابقةيجب أن يستند إلى متطلبا
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وأوضحت المصادر أنه ال يوجد حاليا أي خالف بين قيادات حماس في غزة والضفة والخارج بصدد 
وأشارت إلى أن بعض األوساط القيادية في حماس . شروط الحد األدنى ألي حوار مستقبلي مع أبو مازن

لى الحركة أن تتبنى الموقف الذي رفعه الكثير من الشخصيات األكاديمية الفلسطينية ترى أنه يتوجب ع
اتفاقيات أوسلو قبل الحديث عن إنهاء االنقسام، على اعتبار أن االنقسام هو » إسقاط«أخيرا التي نادت بـ

ثر في وأشارت المصادر إلى أن بعض األوساط في حماس تبدي تشددا أك. نتاج تطبيق هذه االتفاقيات
شروط الحوار، حيث تطالب بأن يتم أوال تحديد المسؤول عن الطلب من مجلس حقوق اإلنسان بعدم 

، عالوة على مطالبتها »اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ومحاكمته«الذي » غولدستون«بحث تقرير 
شأن المفاوضات ب» الجزيرة«بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في ما جاء في الوثائق التي عرضتها فضائية 

الفلسطينية اإلسرائيلية التي تبين من خاللها إبداء وفد السلطة التفاوضي استعداده لتقديم تنازالت كبيرة في 
  .قضيتي القدس والالجئين

وترى أوساط في حماس أنه يتوجب عدم التعاطي بجدية مع التحركات الشبابية التي تنظم في غزة إلنهاء 
ناك مؤشرات ودالئل تؤكد تلقي هذه التحركات الدعم من السلطة الفلسطينية االنقسام، على اعتبار أن ه

  .في رام اهللا
  25/3/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
   تخللها مشادات كالمية واشتباك باأليدي"الشعبية"لـاجتماع في الفات حادة خ": الرسالة" .13

دة خالل االجتماع األخير تخللها شهد المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالفات حا: غزة
أن جميل المجدالوي عضو " الرسالة نت"ورجح مصدر خاص لـ .مشادات كالمية واشتباك باأليدي

 . أيام ولم تقبل بناء على خالفات حادة داخل المكتب10المكتب السياسي للشعبية قدم استقالته قبل 
منافسه القوي ناصر الكفارنة ومن المتوقع أن يعتبر المجدالوي نفسه فقد شعبيته أمام : "وأضاف المصدر

  ".يسقط المجدالوي في انتخابات المكتب السياسي القادمة
وأشار أن المجدوالي في كافة األحوال لن يفوز بالعضوية للمرة الثالثة بناء على القانون الداخلي للجبهة 

  . العامالشعبية وأن الكفارنة مرشح قوي لعضوية المكتب السياسي ونائب األمين
  .وأوضح أن خالفات داخلية تشهدها الشعبية مع المجدالوي حول قضايا كثيرة لم يكشف النقاب عنها

حدثت مشكلة وصلت لالشتباك باأليدي في اجتماع ضم أعضاء " الثالثاء"في اجتماع اول امس : "وتابع
  ".القادمة مفاجآت كبيرةالمكتب وأن حالة من التوتر تسود قيادة المكتب ومن المتوقع أن تحمل األيام 

وقال المصدر أن خالفات نشبت بين عدد من قادة الشعبية في االجتماعات األخيرة ومنهم عماد أبو رحمة 
  .وزوجته وكالهما أعضاء لجنة مركزية قيادة فرع

  24/3/2011الرسالة، فلسطين، 
  

   الفساد المالي   في غزة على خلفية"الديمقراطية"استقاالت قيادية من ": المستقبل العربي" .14
جمال "أفادت مصادر في الجبهة الديمقراطية في قطاع غزة ان القيادي البارز بالجبهة  : خاص-غزة 
، قدم استقالته احتجاجاً على مجازر الفساد المالي واألخالقي واإلداري، ليكون بذلك "ابو همام"، "األقرع

  .ء الفساد فيهاالقيادي الخامس الذي يستقيل من منصبه على خلفية استشرا
، حمل نايف حواتمة، أمين عام الجبهة، شخصيا المسؤولية الكاملة "األقرع"وقالت المصادر ذاتها  إن 

  . عما يتعرض له التنظيم بغزة من فساد مالي واداري وأخالقي، وهو في انفاسة األخيرة
حرير فلسطين، بعدما ارتكبت ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه االستقاالت من قيادات الجبهة الديمقراطية لت

  .بعض قيادتها التي تقود التنظيم في قطاع غزة كل اشكال الفساد
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وكان خالد الصعيدي المسئول المالي للجبهة في قطاع غزة، سبق قدم استقالته لذات السبب، بينما رجح 
  .المصدر ان تشهد الساعات المقبلة استقاالت من قبل اعضاء في اللجنة المركزية للجبهة

  24/3/2011المستقبل العربي، 
  

  األجهزة األمنية تفرج عن قياديين من الجهاد في جنين .15
 افرجت االجهزة االمنية في جنين عن قياديين الجهاد االسالمي في الضفة الغربية، وهما خالد :جنين

وقال طارق قعدان احد المفرج عنهم لمراسل  .جرادات، وطارق قعدان بعد احتجازهما لعدة ساعات
ال يوجد سبب مباشر لالعتقال، مشيرا الى ان االفراج جاء بعد بذل الجهود من قبل القوى الوطنية  ":معا"

  .واالسالمية في جنين الذين طالبوا بضرورة االفراج فورا
  25/3/2011وكالة معا اإلخبارية، 

  
  إضراب مفتوح عن الطعاميشرعون ب في سجون السلطة "الجهاد"معتقلون من  .16

لقيادي في حركة الجهاد اإلسالمي الشيخ خضر عدنان إن اجتماع القوى والفصائل الفلسطينية قال ا: جنين
الذي عقد اليوم في محافظة جنين لمناقشة آخر المستجدات على الساحة في ضوء اعتقال أجهزة أمن 

ي، السلطة لقيادات حركة الجهاد اإلسالمي بالضفة المحتلة، تمخض عنه رفض سياسة االعتقال السياس
السيما اعتقال رموز الحركة وقياداتها ومن أبرزهم القيادي المؤسس خالد جرادات واألستاذ طارق 

  .قعدان
نسخة عنه، أن ممثلي القوى والفصائل اتفقوا على " قدس برس"وبين عدنان في تصريح مكتوب وصل 

المي ورموزها الذين لقاء محافظ جنين قدورة موسى لمطالبته باإلفراج عن قيادات حركة الجهاد اإلس
  .اعتقلتهم األجهزة األمنية

وحذَّر القيادي بالجهاد اإلسالمي من أن يتسبب اعتقال رموز القوى وقياداتها إلى إدخال الساحة في أتون 
أزمة جديدة، الفتاً إلى أن ما تقوم به أجهزة أمن السلطة يبدد التفاؤل الذي خيم على أجواء التقارب بين 

  .طينيينالفرقاء الفلس
ونوه عدنان إلى أنه أبلغ ممثلي الفصائل والقوى خالل االجتماع بأن كوكبةً من القيادات التي تم اعتقالها 

  .دخلوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام وعلى رأسهم طارق قعدان والشيخ نظام صوافطة
  24/3/2011قدس برس، 

   
   األستونيين خطفال تستبعد وقوف فصيل فلسطيني وراء مصادر أمنية : لبنان .17

تصدر حادث اختطاف سبعة أستونيين في ظروف غامضة في البقاع اللبناني :  يوسف دياب- بيروت
أول من أمس اهتمام األجهزة األمنية والعسكرية في لبنان، التي واصلت ومن دون توقف عمليات الدهم 

منطقة كفرزبد، ومحيط والبحث عن المخطوفين، وشملت عمليات الدهم والبحث والتفتيش أمس جرود 
  . القيادة العامة، التي نفت أي عالقة لها بالحادث-معسكرات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

ال معلومات مؤكدة عن الجهة «أنه » الشرق األوسط«وأوضح مصدر أمني مواكب للتحريات القائمة لـ
الفرضيات، وهي ال تستبعد وقوف الخاطفة ومكان وجود المخطوفين، لكن األجهزة األمنية تأخذ بعدد من 

المعطيات المتوفرة حتى اآلن «وأشار إلى أن . »فصيل فلسطيني مرتبط بالنظام الليبي وراء هذه العملية
تبين أن الحادث له خلفيات سياسية، وأن المنفذين عبارة عن مجموعة محترفة يبدو أنها خططت للعملية 

يهم وأخفتهم بسرعة قياسية، مستفيدة من التوقيت الذي مسبقا، وتتبعت حركة المخطوفين ثم انقضت عل
تزامن مع غروب الشمس، ومن عامل الجغرافيا الذي سهل تحركهم بفعل اختيار المكان بالقرب من 

األجهزة األمنية حاولت تتبع «وتابع أن . »المعسكرات والمربعات األمنية التابعة لتنظيمات فلسطينية
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هناك «، الفتا في الوقت نفسه إلى أن » أن ذلك لم يؤدِّ إلى أي نتيجةخطوط هاتفية كانت بحوزتهم إال
  .»اتصاالت بين السلطات اللبنانية واألستونية للتعاون في عملية معرفة مصير المخطوفين

  25/3/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  في لبناناالستونيين السبعة  بخطف  عالقتهاتنفي " القيادة العامة-الشعبية " .18
إنشغلت بيروت منذ يوم أمس االول بحادثة الخطف الغامضة لألستونيين السبعة : سعد الياس -يروت 

التي شهدتها المدينة الصناعية في زحلة بعد دخولهم االراضي اللبنانية آتين من الحدود السورية على 
  .دراجاتهم الهوائية

عامة هي التي اختطفت السياح وفيما ذكرت معلومات أولية أن عناصر من الجبهة الشعبية القيادة ال
  .واقتادتهم الى جرود منطقة كفرزبد نفت الجبهة في بيان رسمي أي عالقة لها بعملية الخطف
  25/3/2011القدس العربي، لندن، 

  
  فتح تخسر انتخابات نقابة العاملين في جامعة بيرزيت .19

ملين في جامعة بيرزيت، التي تعد فشلت حركة فتح في االنتخابات التي جرت الختيار نقابة العا: رام اهللا
التي شكلتها جبهة العمل " بير زيت للجميع"من الجامعات الرئيسة في فلسطين، وذلك بعد أن حققت كتلة 

النقابي التقدمية المقرية من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مع مستقلين فوزاً كاسحاً في انتخابات نقابة 
  .ت أمس وأعلنت نتائجها في ساعة متأخرة من ليل أمسالعاملين في جامعة بيرزيت التي جر

وفازت الكتلة بثمانية مقاعد من ضمنها منصب رئيس النقابة الذي يجري انتخابه بشكل منفصل، مقابل 
، فيما لم تتمكن كتلة االتحاد النقابية التابعة لحزب الشعب "كتلة الشبيبة"مقعد واحد للكتلة الوطنية النقابية 

 ناخباً من 658وشارك في االنتخابات، التي تجري وفق التصويت الفردي،  . أي مقعدمن الحصول على
وفازت الدكتورة ايلين كتّاب من كتلة  %. 80 بنسبة بلغت نحو 815أصحاب حق االقتراع البالغ عددهم 

 صوتاً لمنافسها من الكتلة 223 صوتاً مقابل 298بمنصب أمين السر بحصولها على " بيرزيت للجميع"
  .لوطنية سالم ذوابها

  24/3/2011قدس برس، 
  

  لالجئين الفلسطينيين في لبنان  تعزيز خدمات االونروا يؤكد أهميةبركةعلي  .20
أكد ممثل حركة حماس في لبنان، علي بركة، لدى استقباله وفدا من البرلمان الدولي لألمن والسالم 

لالجئين الفلسطينيين في » االونروا «برئاسة سفيره في بيروت هيثم ابو السعيد، اهمية تعزيز خدمات
  .لبنان، مؤكدا رفض التوطين بأشكاله كافة

  25/3/2011السفير، بيروت، 
  

  اعتصام لمبعدي كنيسة المهد إلنهاء معاناتهم: غزة .21
طالب مبعدو كنيسة المهد بغزة الخميس رئيس السلطة الفلسطينية، وحكومتي غزة والضفة، : غزة

  . األمم المتحدة بالتدخل العاجل من أجل إنهاء معاناتهم الطويلةومجلس حقوق اإلنسان، وهيئة
استمرارا لتدفق شالل الدم الفلسطيني الطاهر على ثرى : "وقال الناطق باسم المبعدين فهمي كنعان

فلسطين نطمح للوصول إلى الحرية، وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي، وإعطاء شعبنا الفلسطيني حقوقه في 
  ".اللالحرية واالستق
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وتطرق كنعان خالل اعتصام للمبعدين أمام مقر األمم المتحدة في مدينة غزة عقد بالتزامن مع الذكرى 
األولى الستشهاد المبعد عبد اهللا داوود إلى مناقب الشهيد وتضحياته في سبيل قضيه فلسطين، الفتًا إلى 

  .أنه كان يتمنى أن يعود إلى فلسطين قبل أن يموت
، "والتفرغ للقضايا الوطنية إلنهاء معاناة الشعب الفلسطيني" وحماس إنهاء االنقسام  من فتحالوناشد ك

داعيا السلطة الفلسطينية للتوجه إلى األمم المتحدة من أجل إدانة جرائم اإلبعاد التي يمارسها االحتالل 
  .بحق أبناء الشعب الفلسطيني

  25/3/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  يحمل عباس مسؤولية إعاقة السالمنتنياهو  .22
 اعتبر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن زيادة التوتر في الشرق : يو بي أي-موسكو 

األوسط ال يقلل من أهمية محاربة البرنامج النووي اإليراني، الذي قال انه يهدد إسرائيل وروسيا والعالم 
  .ية التفاوض، وليس مسألة المستوطنات، هو ما يعيق عملية السالموأكد ان رفض السلطة الفلسطين. أجمع

ورفض نتانياهو خالل لقاء مع مسؤولي عدد من وسائل اإلعالم الروسية في موسكو امس، االتهامات 
بأن السياسة االستيطانية تعيق عملية السالم مع الفلسطينيين، وقال إن المشكلة ال تتمثل في المستوطنات 

وقال إنه . تعداد الرئيس محمود عباس لالعتراف بدولة إسرائيل وإجراء مفاوضات مباشرةبل في عدم اس
إال ان الجانب الفلسطيني ال يريد الدخول في عملية «مستعد للقاء عباس على طاولة المفاوضات 

ى  أشهر من دون ان يؤدي ذلك إل10وذكَّر بأن إسرائيل كانت علّقت برنامج االستيطان لمدة . »التفاوض
أفهم أننا سنضطر إلى تقسيم هذه األراضي في نهاية المطاف، لكن بعد ان نتوصل الى «: وقال. شيء

  .»ولألسف يرفضها الفلسطينيون. هذا الحل من خالل المفاوضات المباشرة
قال نتانياهو ان ازدياد التوتر في الشرق األوسط يرفع من مستوى المخاطر التي يمكن أن تستخدمها و

ال تعد شيئاً مقارنة بحصول » اإلرهاب«، معتبراً أن التهديدات القادمة من »مية راديكاليةإسال«أنظمة 
وأضاف ان من الصعب على العالم إدراك هذا األمر، كما كان . »نظام راديكالي على سالح نووي«

.  آنذاكالحال في الثالثينات من القرن الماضي، عندما لم يدرك الخطر اآلتي من األنظمة الراديكالية
في الشرق األوسط لم تبدأ » الهزة«وشدد على ضرورة منع طهران من امتالك أسلحة نووية، معتبراً أن 

في تونس بل منذ عام ونصف العام في طهران عندما خرج ماليين المواطنين إلى الشوارع معربين عن 
  .أملهم في سقوط النظام

  25/3/2011، الحياة، لندن
  

  عدة لمحادثات مباشرة مع الفلسطينيين على الرغم من الوضع الراهن مست"سرائيلإ": ليبرمان .23
 قال وزير الخارجية االسرائيلي أفيجدور ليبرمان يوم الخميس ان ايران وسوريا :  جون أيريش-باريس

تشكالن خطرا أمنيا أكبر مما تشكله ليبيا وان الغرب يجب ان يتعامل مع هاتين الدولتين بالطريقة نفسها 
  .امل بها مع حكومة العقيد معمر القذافيالتي تتع

وقال ليبرمان في حديث مقتضب مع رويترز بعد اجتماعه مع نظيره الفرنسي االن جوبيه ان تصاعد 
أعمال العنف على الحدود مع قطاع غزة في االيام القليلة الماضية والهجوم بقنبلة يوم االربعاء في القدس 

  .للفلسطينيين" تحريض"هي نتاج أعمال 
أعتقد أن نفس المباديء "ولم يدع ليبرمان صراحة الى عمل عسكري ضد سوريا وايران لكنه قال 

  ."امل أن أرى ما يتعلق بالنظام االيراني والنظام السوري... العالم الغربي في ليبيا) التي اتبعها(واالفعال 
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بي والتهديد من هذين البلدين أخطر  مدنيين أكثر مما يفعل النظام اللينهذان النظامان يقتال"وتابع ليبرمان 
واستخدمت ايران القوة كذلك في سحق مظاهرات مطالبة بالديمقراطية منذ وقت ." بكثير من التهديد الليبي

  .قريب
  .الجانب الفلسطيني" لتحريض"ووصف ليبرمان تصاعد أعمال العنف بانها نتيجة مباشرة 

المستمر منذ عقود بين اسرائيل والفلسطينيين العام وانهارت محادثات السالم الرامية النهاء الصراع 
  .الماضي بعد ان رفض نتنياهو مد تجميد جزئي للبناء في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة

أرى جهودا كثيرة من جانب السلطة الفلسطينية للمصالحة مع حماس والجهاد االسالمي لكني ال "وقال 
  ."مع اسرائيلأرى أي استعداد لمحادثات مباشرة 

وقال  .وقال ليبرمان ان اسرائيل مستعدة لمحادثات مباشرة مع الفلسطينيين على الرغم من الوضع الراهن
أعتقد أن أي تغيير في عملية السالم يجب أن يأتي نتيجة لمحادثات مباشرة وليس خطوات أحادية أو "

  ."قرارات من جانب واحد حتى لو كانت من جانب المجتمع الدولي
  25/3/2011، الة رويترز لألنباءوك

  
  اتصاالت بين حكومتي تل أبيب وغزة عبر طرف ثالث تخفض التوتر: مصادر إسرائيلية .24

كشفت مصادر سياسية في إسرائيل، أمس، عن اتصاالت مكثفة جرت الليلة قبل :  نظير مجلي- تل أبيب
 أدت إلى انخفاض التوتر الماضية بين حكومة إسرائيل وحكومة حماس في قطاع غزة عبر طرف ثالث،

  .وأوقفت عملية قصف مكثف كان الجيش اإلسرائيلي قد تلقى األوامر لتنفيذها
ولم تعرف هذه المصادر من هو الطرف الثالث الذي أجرى االتصاالت بين إسرائيل وحماس، 

، ولكن مصادر أخرى تحدثت عن دور فاعل للسلطة الفلسطينية. والتقديرات تتحدث عن مصر أو تركيا
حيث إنها كانت قد استنكرت بشدة عملية التفجير في القدس الغربية، أول من أمس، وتعهدت بمالحقة 

وفي هذا الموقف ساعدت على . المشبوهين بتنفيذها إذا كانوا فلسطينيين من سكان المناطق التابعة لها
  .ثني إسرائيل عن مخططها للتصعيد األوسع في غزة

لمشار إليها أعاله، أن نتنياهو كان قد أقنع الجيش بضرورة تصعيد وذكرت المصادر اإلسرائيلية ا
وقال في . الضربات لغزة ردا على القصف المكثف للصواريخ الفلسطينية، خصوصا بعد عملية القدس

اجتماع طارئ مع قادة الجيش والمخابرات، إن سكوت إسرائيل عن التصعيد الفلسطيني يعني وضع 
، فهي إذا لم تتلق ردا قاسيا وقاصما، ستعتاد على تصعيد قصفها قواعد جديدة للعبة مع حماس

ولكن في هذه األثناء تلقى . الصاروخي وستعود إلى العمليات التفجيرية في القدس وتل أبيب وغيرهما
نتنياهو رسالة حماس القائلة إنها ليست معنية بالتصعيد وإنها تريد االستمرار في الحفاظ على التهدئة 

  . الطرفينالقائمة بين
فقد واصلت إسرائيل غاراتها . والتزم الطرفان، أمس، بهذا التفاهم، ولكن وقف النار لم يتحقق بالكامل

والالفت أن هذا التراشق لم يوقع إصابات بين . وواصل الفلسطينيون إطالق قذائفهم وصواريخهم
  .المواطنين

الكلية الجامعية متعددة المجاالت في واعتبر البروفسور بوعز غنور، مدير معهد مكافحة اإلرهاب في 
في حماس رأوا أن الوضع اإلسرائيلي في المجتمع الدولي يتدهور والعالم «: هرتسليا، ما جرى قائال

العربي يغلي وإسرائيل ال تعرف كيف تتصرف إزاء التغيرات، وأن هذه هي فرصتهم لتغيير قواعد 
 ويعتقدون أن إسرائيل لن تستطيع الرد بالعملة فهم يريدون أن يرفعوا سقف قصفهم الصاروخي. اللعب
  من جهتها، ال تستطيع إسرائيل السماح بأي تراجع في «: ويضيف غنور. »ولذلك قرروا التصعيد. نفسها

  



  

  

 
 

  

            17 ص                                     2095:         العدد       25/3/2011 الجمعة :التاريخ

، يصر على الرد الفوري وبشكل واسع، لدرجة أن )نتنياهو(لذلك، رأينا رئيس الوزراء . توازن القوى
  .»ار متسرع بالخروج إلى حربالجيش طلب التروي وعدم اتخاذ قر

  25/3/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  نواجه نزاعا بين العالم الغربي وايران حول من سيسيطر على الشرق االوسط: سيلفان شالوم .25
العبرية ان نائب رئيس الوزراء االسرائيلي، سيلفان ' معاريف'قالت صحيفة : الناصرة ـ زهير اندراوس

واكد، وزير . النظامان االيراني والسوري بفعل االحتجاجات والعقوبات المشددةشالوم، توقّع ان ينهار 
الخارجية السابق في الدولة العبرية، على ان كل االنظمة الفاسدة ستنهار في النهاية، الفتا الى ان الجيل 

رأى ان و. 19، فيما النظامان مرتبطان بالقرن الـ 21الشاب في ايران وسورية مرتبط بالقرن الـ 
 في 13هناك اشارات على ان العقوبات الدولية على ايران بدأت تعطي نتائج وانها شجعت االقليات الـ 

ايران على التمرد، داعيا الواليات المتحدة واوروبا والدول االخرى التي تتبنى المواقف نفسها من ايران 
  .الى تشديد العقوبات ما قد يقود الى زعزعة النظام في ايران

ل شالوم، وهو من اقطاب حزب الليكود الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو، ان شعوب العالم العربي تطالب وقا
ونعتقد انه من المهم اال نكون الديمقراطية . بالحرية والديمقراطية وسيادة القانون ونحن نؤيد ذلك كثيرا

سرائيلي باالضطرابات في واعتبر ان ال عالقة للنزاع الفلسطيني ـ اال. الوحيدة في الشرق االوسط
 عاما يشكك 30الشرق االوسط، وان اي اتفاق يجب ان يقوم على االمن واالمن ثم االمن النه بعد 
وحذّر من ان . المصريون بمعاهدة السالم معنا ما يعني ان تغيير قادتهم قد يؤدي الى وضع مختلف

نحن نواجه نزاعا بين العالم : الشيئا فشيئا على السلطة في مصر، وق) االخوان المسلمون(يسيطر 
تحاول ايران تغيير االنظمة المعتدلة من خالل . الغربي وايران حول من سيسيطر على الشرق االوسط

  .فعلوا ذلك في لبنان وغزة وسيحاولون ذلك في مصر. االتيان بمتعاونين معهم الى السلطة
 المقبلة، فاذا 150فط للسنوات الـ واعتبر ان من يسيطر على الشرق االوسط سيسيطر على حقول الن

سيطرت ايران فستكون القوة الكبرى وستتمكن من انتاج قنبلة نووية وتصبح العبا رئيسيا على الساحة 
  .االقتصادية، بحسب قوله

  25/3/2011، القدس العربي، لندن
  

   العنصرية باتت التيار الرئيسي في المجتمع اإلسرائيلي:الطيبيأحمد  .26
يوجد طوفان من : أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتعيير. قال د:  أندراوسالناصرة ـ زهير

منذ . اقتراحات قوانين الكراهية في هذه الكنيست، وهي الكنيست األكثر تطرفاً وشراسة وقسوة وعنصرية
 كانت مبادرات واقتراحات من الكراهية ، أما اآلن فإن هذه االقتراحات 1999دخولنا الكنيست عام 

أصبحت أسبوعية وأوتوماتيكية حيث أن أي قانون عنصري يفيض بالكراهية تجاه العرب لمجرد كونهم 
ما هي اإليديولوجية وراء : الطيبي عن األسباب والدوافع لذلك قائالً. وتساءل د. عرباً تتم المصادقة عليه

 اإلسرائيلي، ثم تحويل ذلك؟ أوالً الرأي العام حيث أصبحت العنصرية هي التيار الرئيسي في المجتمع
قائم على أيديولوجية ونمط حياة ورؤيا عنصرية وكراهية ) إسرائيل بيتنا(ذلك إلى حزب كامل هو حزب 

اآلخر أال وهو العربي، هذا الحزب يتغذى على العنصرية في الشارع ويغذيها، وهي تذكرة رابحة 
كل قانون يتضمن . طور العنصريةبالنسبة له تنعكس في صناديق االقتراع، لذلك فإن هذا الحزب ي

الكراهية للعرب، والكراهية للفلسطينيين، واإلقصاء، والظلم، والفوقية تتم المصادقة عليه حتى وإن شمل 
  .بنداً أن الدائرة شكلها مربع

  25/3/2011، القدس العربي، لندن
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   االنجرار لمواجهة حماس"إسرائيل"ليس من مصلحة : يعلونموشي  .27
أن إسرائيل لن تصبر , اليوم الخميس ,وشي يعلون وزير الشؤون اإلستراتيجية اإلسرائيليةأكد م: واشنطن

وتطرق يعلون في الوقت الذي ينهي فيه زيارته لواشنطن ولقاءه . على ما وصفه بأي تصعيد يوجه لها
   .لألحداث الحاصلة في قطاع غزة والقدس, حسب صحيفة يديعوت أحرونوت , لمسئولين أمريكيين كبار

وال عن طريق إطالق , إن إسرائيل لن تصبر على أي تصعيد أمني ال عن طريق العمليات"وقال يعلون 
ومحاربة اإلرهاب ال تحتاج لضربة واحدة فقط ولكن لعمل طويل ومعقد , الصواريخ على مواطنيها

رنا ولكن إن اضطر, وأشار إلى أنه ليس من مصلحة إسرائيل االنجرار لمواجهة حركة حماس". ضده
  .لذلك فإن الرد سيكون شديد جداً ومؤلم

  24/3/2011، وكالة قدس نت
  

   نتنياهو بتهمة الفسادمعكاديما يطلب فتح تحقيق حزب  .28
في اللحظات التي كان فيها رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على متن طائرته في  :تل أبيب

فقد توجه . ل فضيحة فساد جديدة تتعلق به وبزوجتهطريقه إلى موسكو الليلة قبل الماضية، كشفت تفاصي
وفي الوقت نفسه . المعارض إلى المستشار القضائي للحكومة طالبا التحقيق مع نتنياهو» كديما«حزب 

  .توجه نائب معارض في البرلمان إلى الشرطة لكي تفتح ملفا جنائيا ضد نتنياهو
 عشرات المرات، هو وزوجته وفي بعض األحيان والفضيحة تتحدث عن قيام نتنياهو بالسفر إلى الخارج

فحسب القانون اإلسرائيلي، ال يجوز لمنتخب . أوالده، على حساب عدد من األثرياء المحليين واألجانب
جمهور، أكان في االئتالف أو المعارضة، أن يتلقى أية مدفوعات مالية مباشرة أو غير مباشرة، وإن فعل 

وإذا كان دافع هذه الرشوة صاحب مصالح خاصة في البالد، يمكن . فإنه سيحاكم بتهمة تلقي الرشوة
للمسؤول أن يساعده على تقدمها، حتى ولو من الناحية النظرية أو الفرضية، فإن تهمة الرشوة ستكون 

  .أقسى
في إسرائيل، فإن نتنياهو اعتاد على السفر على حساب » العاشرة«وحسب القناة التلفزيونية التجارية 

ولكن األمر ال يخالف القانون، في . 1999رة طويلة، منذ أن سقط من رئاسة الحكومة في سنة آخرين فت
والمشكلة أن نتنياهو واصل هذه العادة بعد أن عاد إلى العمل السياسي كعضو . حالة ابتعاده عن السياسة

رون وإيهود في الكنيست ثم كوزير للمالية في حكومة أرييل شارون وكرئيس للمعارضة في عهد حكم شا
  .أولمرت

  25/3/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  وعلى رأسها الموساد تفوقوا أمنيا على أجهزتنا األمنيةالفلسطينيون : التلفزيون اإلسرائيلي .29
أثارت العملية التي جرت مؤخرا في القدس تساؤالت قوية حول ارتقاء األداء القتالي والمهني للفصائل 

ل، وهو االرتقاء الذي بات واضحا مع مستوى هذه العملية واألضرار التي الفلسطينية المعادية إلسرائي
  .تسببت فيها

بداية فإن الفلسطينيين تخلوا في هذه العملية وألول مرة عن أسلوبهم التقليدي المعروف بالعمل 
االستشهادي، حيث قاموا بزرع قنبلة كبيرة الحجم في واحدة من النقاط الميتة الموجودة في شوارع 

  .لقدس، وبعد ذلك قاموا بتفجيرها، األمر الذي تسبب في الكثير من األضرار سواء المادية أو البشريةا
وفي , المركزية بالمدينة» األتوبيس«األهم من هذا أن من وضع هذه العبوة وضعها بذكاء أمام محطة 

من قام بهذه العميلة يعلم ساعة الظهيرة التي تشهد فيها القدس الكثير من التحركات، األمر الذي يؤكد أن 
تماما طبيعة مدينة القدس والتحركات الجماهيرية بها والتوقيت األفضل إليقاع العشرات من الضحايا 
األبرياء، وهو ما يؤكد تقدم المستوى المهاري والقتالي للفصائل الفلسطينية التي باتت تنفذ عمليات نوعية 
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 بحراسات مشددة من قبل القوى األمنية المختلفة بالبالد، في قلب العاصمة التي من المفترض أنها محاطة
  .سواء القوى العسكرية أو االستخباراتية

والمعروف أن الفلسطينيين دوما انتهجوا سياسة العمليات االنتحارية التي تتم عن طريق زرع أحد 
ه، وكان الفلسطينيون االنتحاريين وسط العشرات من اإلسرائيليين وبعدها يقوم هذا االنتحاري بتفجير نفس

يقومون بزرع هؤالء االنتحاريين وتوزيعهم في مختلف المناطق أو المواقع المزدحمة بالسكان سواء 
  .عربات األتوبيس أو ساحات االنتظار

غير أن ما جرى يوم األربعاء غير تماما هذه القاعدة، حيث قام الفلسطينيون بزرع عبوات ناسفة في قلب 
مة بالسكان وقاموا بتفجيرها، وهو ما يعني تغيرا تكتيكيا واستراتيجيا كامال في إحدى المناطق المزدح

منظومة العمليات التي كانوا يقومون بها ضد إسرائيل، األمر الذي يؤكد على أنهم تفوقوا أمنيا على 
غم أجهزتنا األمنية، واألهم من هذا أنهم نجحوا في التخطيط االستراتيجي والعسكري والتفوق علينا ر

المؤسف أن أجهزة . ومن بينها العاصمة القدس, حماية الكثير من األجهزة األمنية لمختلف المناطق
المخابرات لم تعرف حتى اآلن كيف تتعامل مع تداعيات هذه العملية أو تكشف عمن قاموا بها، األمر 

خاصة إن وضعنا في الذي يعكس ذكاء كبيرا للمنظمات الفلسطينية، وهو الذكاء الذي يجب االعتراف به 
من الممكن أن تتكرر مرة أخرى في المستقبل، وهو ما يفرض علينا » النوعية«االعتبار أن هذه العملية 

وعلى رأسها جهاز , الحذر من هذا االنتصار الفلسطيني األخير على األجهزة االستخباراتية بالبالد
  .الموساد

  25/3/2011، العرب، الدوحة
  

  والجيش يعلن عن بدء استخدامها" القبة الحديدية" حول "إسرائيل"صواريخ غزة تثير حيرة  .30
أثار استمرار تساقط الصواريخ المنطلقة من قطاع غزة، التي وصلت أمس إلى ما بعد أسدود بعد أن 

 40كانت قد أصابت بئر السبع، نوعا من خيبة األمل الشديدة بين المستوطنين في منطقة تقع على مسافة 
  . د القطاعكيلومترا من حدو

وتراكمت هذه الخيبة، ليس فقط بسبب فشل الجيش اإلسرائيلي في منعها، وإنما كذلك جراء عدم توفير 
وبعد . التي كثر التباهي بها وبقدراتها مؤخرا» القبة الحديدية«منظومات الدفاع ضد الصواريخ من طراز 

  . ابتداء من األحد المقبل» يةالقبة الحديد«االنتقادات قرر الجيش اإلسرائيلي محاولة استخدام 
وأبدى رؤساء البلديات والسلطات المحلية اإلسرائيلية الواقعة في نطاق الصواريخ غضبهم لعدم نشر 

السكان «وقال رئيس المجلس اإلقليمي في شاطئ عسقالن يائير فرجون ان . »القبة الحديدية«منظومة 
، وأنا مضطر الى أن أشرح لهم سبب عدم وجود في نيتسانيم يتصلون بي ليل نهار سائلين عن الحماية

فطوال سنوات كنا نقول ان كل صاروخ يزيد مداه على خمسة كيلومترات يمكن إسقاطه بالقبة . حماية
  . »أنا أطالب بنشر المنظومة في غالف غزة. الحديدية، وها قد سقط صاروخان في محيط بلدتنا

مسوا لدى المحكمة العليا اإلسرائيلية ضد المؤسسة وكان رؤساء المجالس المحلية في الجنوب قد الت
العسكرية مطالبين بنشر بطاريات لحماية مناطقهم، غير أنه تبين لهم أن األمر غير ممكن عمليا في وقت 

  . قريب، فالمؤسسة العسكرية تعتمد في ذلك على أموال أميركية وهي لن تأتي قريبا
وسي ميلمان ادعاء الجيش اإلسرائيلي بأن عدم استخدام ي» هآرتس«وقد رفض معلق الشئون األمنية في 

وكتب أنه ال شيء . بطاريتي الصواريخ اللتين تسلمهما الجيش يعود إلى خضوعهما الختبارات وتجارب
أفضل من إجراء التجارب فعليا في الجنوب على البطاريات باستخدامها ضد الصواريخ المنطلقة من 

ي أطلقت من القطاع تحتاج إلى دقيقتين للسقوط في بئر السبع أو أسدود، فالصواريخ الت. القطاع وتدميرها
 ثانية، لذلك فإن عدم 25تستطيع اكتشاف اإلطالق واعتراض الصاروخ وتدميره خالل » القبة الحديدية«و

  : االستخدام يعود إلى واحد من أمرين
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، ال يأبهون لضائقة سكان الجنوب إما أن قادة المؤسسة األمنية، وعلى رأسهم وزير الدفاع ايهود باراك
ففشل االعتراض يضرب معنويات المستوطنين في . أو أن الجيش اإلسرائيلي يخشى من فشل االعتراض

وكانت وسائل إعالم . الجنوب ويلحق الضرر بقدرة المؤسسة العسكرية على بيع هذا المنتج لدول أخرى
  . »القبة الحديدية«افورة والهند لبيعها منظومة دولية قد أشارت إلى أن إسرائيل تجري مفاوضات مع سنغ

في ميدان المعركة فانه ليس » القبة الحديدية«وشدد ميلمان على أنه من دون برهان على نجاح منظومة 
وخلص إلى أنه إذا كانت هذه الفرضية صحيحة فمن المشكوك فيه أن تنشر أبدا . باإلمكان تصديرها

إلى الذاكرة ما سبق وأعلنه قائد الجبهة الشمالية الجنرال غادي آيزنكوت وأعاد . »القبة الحديدية«منظومة 
قبل بضعة شهور من أنه ال توجد لدى الجيش اإلسرائيلي خطط لنشر منظومات الدفاع ضد الصواريخ 

  . ، وإنما فقط للدفاع عن مواقع استراتيجية ومعسكرات الجيش»المناطق السكنية«لحماية 
، وأن الجيش لم يكن أصال يرغب فيها، وال في أي »ولدت في الخطيئة«منظومة وأشار ميلمان إلى أن ال

منظومة دفاع صاروخي، فنظرية األمن القومي اإلسرائيلي لم تؤمن أبدا بالدفاع الفعال عن الجبهة 
وقد اضطر الجيش للموافقة على تطوير المنظومة نتيجة دروس حرب لبنان الثانية، وتحت . الداخلية

وخلص إلى أن الوعود بحماية الجبهة . وبسبب إصرار وزير الدفاع في حينه عمير بيرتسضغط شعبي، 
القبة الحديديــة «الداخلية بمنظومات دفــاع صــاروخي كانت وال تزال مجــرد وعود فارغة، و

ال تحمي الجبهــة الداخليــة، وخالفا للوعود، ليس بوسعها أن تعترض قذائف هاون وصواريخ 
  . »ىقصيرة المد

في الجنوب بعد انتقادات » القبة الحديدية«وعموما أعلن الجيش اإلسرائيلي أنه سيشرع في استخدام 
وليس من المستبعد أن هذا اإلعالن جاء على خلفية قناعة بأن . شديدة تلقاها من الجمهور والصحافة

  . األمور ستهدأ حتى ذلك اليوم
  25/3/2011، السفير، بيروت

  
   تطالب المحكة العليا بالغاء قانون لجان القبول  حقوق المواطنجمعية": إسرائيل" .31

تقدمت جمعية حقوق المواطن صباح أمس إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية : الناصرة ـ زهير أندراوس
بالتماس يطالب بإلغاء قانون لجان القبول، الذي يمنح مصداقية للتمييز ضد من ترفض لجان القبول في 

يرية والكيبوتسات ترشيحه للسكن فيها، والذي تمت المصادقة عليه في الكنيست يوم البلدات الجماه
الثالثاء من هذا األسبوع، وشارك في االلتماس، مبادرات صندوق إبراهيم وسكان من بلدات جماهيرية 

  .وجمعية حقوق المواطن ممثلين بالمحامي جيل جان مور) مسجاف(من منطقة 
  25/3/2011، القدس العربي، لندن

  
  مقاطعة كاتب إسرائيلي أهدى مروان البرغوثي كتابا .32

أمس، عن الغاء مؤتمر أطباء كان " أساف هروفيه"أعلن أحد أكبر المستشفيات اإلسرائيلية : الناصرة
سيعقد في المستشفى، في أعقاب احتجاج أحد األطباء على دعوة الكاتب اإلسرائيلي عاموس عوز، الذي 

  . األخيره أنه سيهدي األسير القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي كتابأعلن في األسبوع الماضي،
وقد قرر المستشفى الغاء المؤتمر، بعد تهديد أحد األطباء بتحريض األطباء على الخروج من القاعة في 

  .حال صعد عوز أمامهم على المنصبة
من عوز، والتي " يلجائزة إسرائ"في حين طلب عضو الكنيست عن حزب الليكود، داني دنون، سحب 

  .حصل عليها قبل سنوات في مجال االدب
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االرهابية، ميخائيل بن آري، رسالة إلى " كاخ"كذلك فقد بعث عضو الكنيست اليمين المتطرف من حركة 
مدير عام سلطة سجون االحتالل يطلب فيها وقف الزيارات إلى البرغوثي، وخاصة من شخصيات 

  .عربسياسية إسرائيلية، وأعضاء كنيست 
  25/3/2011، الغد، عّمان

  
  ال نريد حرب على غزة والجيش سيرد بقوة :الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي .33

أكد الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي إفحاي أدرعي، أن إسرائيل ال تسعى لشن حرب واسعة على : غزة
  .قطاع غزة خالل الفترة القادمة

نادر الصفدي، اليوم الخميس، ما يقوم به " ت لألنباءوكالة قدس ن"وبرر إفحاي في تصريح خاص لمراسل
الجيش اإلسرائيلي من تصعيد ميداني منذ بداية األسبوع على غزة بأنه جاء للرد على صواريخ المقاومة 

  ..الفلسطينية التي تُطلق على الجانب اإلسرائيلي، على حد قوله
تسعى لتأجيج الموقف، مشدداً أن الجيش وزعم إفحاي، أن إسرائيل تريد تهدئة الحدود مع القطاع وال 

  .سيرد بقوة على مطلقي الصواريخ من غزة تجاه البلدات اإلسرائيلية المحيطة بالقطاع
  24/3/2011، وكالة قدس نت

  
  ضغوط على نتنياهو لشن حرب على غزة : "ديبكاتيك "موقع  .34

لنقاب مساء الخميس عن ضغوط المقرب من االستخبارات اإلسرائيلية ا" تيك ديبكا"كشف موقع : الناصرة
  .يتعرض لها رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو من أجل شن حرب على قطاع غزة

وبحسب الموقع، الذي يستند إلى مصادر استخباراتية رفيعة المستوى فإن نتنياهو يتعرض إلى ضغط 
ون إلى شن حرب على قطاع شديد من قبل كبار وزراء حكومته وقيادات الجيش اإلسرائيلي الذين يدع
  .غزة في أعقاب التصعيد ووصول الصواريخ إلى عدة مدن وبلدات إسرائيلية

وأوضح الموقع أن قادة جيش االحتالل يحاولون إخفاء حقيقة األمر عن الجمهور اإلسرائيلي، حيث 
يعرضه قادة ، ولكن ما "إسرائيل"يؤكدون في وسائل اإلعالم أن حركة حماس ال تريد تصعيدا وال حتى 

  ".الجيش على نتنياهو مخالف تماما لما يقال للشعب
أن نتنياهو يحاول درء الضغط الذي يمارس عليه بالفترة االخيرة من خالل سفره إلى روسيا " ديبكا"وأكد 

  .ومحاولته عقد لقاء مع وزير الخارجية السعودي المتواجد هناك سعود الفيصل، لبحث الثورات العربية
لموقع موقف نتنياهو مما يمارس عليه من ضغوط وما قدم له من مقترحات، ولكن نتنياهو ولم يذكر ا

لديها إرادة حديدية للدفاع " إسرائيل"نفسه كان قد أكد أن االحتالل لن يصبر على صواريخ المقاومة وأن 
  .عن شعبها

 24/3/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
 

  "عزلة دولية أكبر"دة على غزة سيقود إسرائيل إلى تنفيذ عملية عسكرية جدي: هآرتس .35
قالت صحيفة هآرتس العبرية إن لجوء الحكومة اإلسرائيلية إلى خيار تنفيذ عملية عسكرية واسعة : القدس

  .ضد قطاع غزة، سيقود إسرائيل إلى عزلة دولية أكبر
ومة اإلسرئيلية للضغوط ، من أن تستجيب الحك)24/3(وحذرت الصحيفة في افتتاحيتها، اليوم الخميس 

من الداخل، للقيام برد عسكري واسع على قطاع غزة، على غرار ما حدث فيما أطلق عليه اسم عملية 
  ".صب الرصاص"
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لقد أثبتت األحداث التي وقعت في األيام القليلة الماضية أنه ال يوجد عالج سحري لما يطلق من : "وقالت
م تحقق ردعاُ طويل األمد، وليس هنالك سبب لالعتقاد صواريخ من غزة؛ وحتى عملية صب الرصاص ل
  ".بأن عملية أخرى من النوع نفسه ستكون أكثر نجاحاً

إلى أن الوضع " 2ال لعملية صب الرصاص رقم "وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها التي حملت عنوان 
من عزلة دولية بسبب الدبلوماسي إلسرائيل مختلف تماما عما كان عليه قبل سنتين، فهي تعاني اآلن 
  .رفصها القيام بتسوية مع الجانب الفلسطيني وإصرارها على توسيع المستوطنات

الحكومة اإلسرائيلية من االنجرار إلى تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة، / هآرتس/وحذرت 
، منبهة )2(كاستجابة للضغوط التي يمارسها من ينادون بإظهار رد قاسٍ؛ أي عملية صب الرصاص رقم 

  ".سيقود إسرائيل إلى تعقيدات وإدانات وعزلة أكبر"من أن ذلك 
أوباما لن تؤيد استخدام القوة الوحشية في بيئة ) األمريكي باراك(إدارة الرئيس "ونوهت الصحيفة إلى أن 

الذي مدنية بالطريقة التي قامت بها سابقتها، وال يمكن إلسرائيل أن تعتمد على دعم الحكومات العربية 
  . ، على حد قولها"توفر لها في الماضي

وطالبت رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ببذل جهود إلعادة التهدئة على طول الحدود، وتمكين 
  ".حماس"رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من تحقيق المصالحة مع 

يل جهة تقدم إليها المطالب بالحفاظ على وحدة الفلسطينيين، والتي قد تكون هشة، ستمنح إسرائ: "وأضافت
، على حد "التهدئة ومنع الهجمات اإلرهابية، وهو ما تقوم به بالفعل  السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية

  .تعبيرها
 24/3/2011قدس برس، 

 
  الشرطة اإلسرائيلية تُعلن استمرار حالة التأهب القصوى في ظل تساقط الصواريخ .36

دة شرطة االحتالل اإلسرائيلي، خالل جلسة عقدتها مساء أمس الخميس لبحث قررت قيا: الناصرة
، االبقاء على حالة االستنفار القصوى في 1948األوضاع في جنوب األراضي الفلسطينية المحتلة سنة 

  .صفوف قواتها في جميع األلوية، في ظل تساقط الصواريخ الفلسطينية
وفيتش إنه ال عالقة بين قصف الصواريخ على أهداف وقال وزير األمن الداخلي يتسحاق أهارون

إسرائيلية بجنوب األراضي المحتلة وبين عملية التفجير التي وقعت في مدينة القدس المحتلة يوم األربعاء 
  .الماضي

وسائل أخرى للتعامل مع "وأضاف أهارونوفيتش، خالل جولة قام بها في بئر السبع، أن لدى إسرائيل 
بيد من حديد ضد حركة حماس وغيرها من الفصائل "، مشدداً على وجوب العمل "األوضاع الراهنة

  .، على حد تعبيره"الفلسطينية من أجل إعادة الهدوء واالستقرار إلى جنوب البالد
، لكنه "إن حركة حماس رفعت رأسها، ويجب ضربها، والرد بصورة شديدة على هجماتها: "وتابع متوعداً

  ".ورة هادئة ومدروسة واتباع العقل بدلًا من اتباع الهوىللعمل ضدها بص"عاد ودعا 
 25/3/2011قدس برس، 

  
  ديمومة الرباط في األقصى صمام األمان أمام اعتداءات االحتالل": مؤسسة األقصى" .37

أكدت مؤسسة األقصى للوقف والتراث في تقرير لها أمس أن ديمومة :  جمال جمال-القدس المحتلة 
حال ورفد المسجد األقصى بأكبر عدد من المصلين من أهل القدس والداخل الرباط وتكثيف شد الر

 االحتالل المتواصل عليه من قبل االعتداءالفلسطيني هو صمام األمان للمسجد األقصى المبارك في واقع 
اإلسرائيلي، خاصة في ظل حملة المالحقة اليومية للمصلين وطالب العلم في المسجد األقصى، وفي ظل 
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وذكرت مؤسسة األقصى أن  .ل التي توضع ضد المصلين داخل المسجد األقصى وعند بواباتهالعراقي
  .االحتالل صعد في األيام األخيرة من مضايقاته ومالحقاته للمصلين داخل المسجد األقصى وعند بواباته

اً للمسجد حتالل يخطط سوء تخوفه من أن اال، مدير مؤسسة القدس للتنمية،وأبدى المحامي خالد زبارقة
لى موقف إسالمي وعربي وفلسطيني إاألقصى في هذه األيام وعشية األعياد العبرية، ودعا زبارقة 

واضح وداعم للمسجد األقصى في هذه الفترة الحرجة والمهمة والحاسمة من تاريخ القدس والمسجد 
  .األقصى المحتلّين

  25/3/2011الدستور، عّمان، 
  

  االحتالل يواصل غاراته على قطاع غزة .38
، على أهداف مختلفة في قطاع 14/3شن الطيران الحربي اإلسرائيلي أربع غارات جديدة، مساء الخميس 

أو ما يعرف بالمخابرات " السفينة"وأفاد شهود عيان أن طائرات االحتالل الحربية قصفت مبنى . غزة
وأوضح الشهود أن . غزة، ما أدي إلى سقوط عدة إصابات في منطقة السودانية شمال غرب مدينة سابقاً

 قإلحاطائرات االحتالل أطلقت أربعة صواريخ تجاه المبنى المستهدف، مشيرين إلى أن القصف أدى إلى 
وقصفت طائرات االحتالل موقع تدريب تابعاً لكتائب القسام قرب مخيم . أضرار جسيمة في المبنى
 محيط جبل الريس في حي التفاح شمال ياإلسرائيلهدف القصف كما است. الشاطئ شمال مدينة غزة

  .شرق مدينة غزة دون وقوع إصابات
  24/3/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  طالب المجتمع الدولي بتدخل عاجل لحماية الفلسطينيينت يةحقوقالمؤسسات الهلية واألمنظمات ال: غزة .39

منظمات أهلية ، أن  سمير حمتو،غزةا في نقالً عن مراسله 25/3/2011الدستور، عّمان، نشرت 
ومؤسسات حقوق إنسان دعت المجتمع الدولي لتحرك عاجل وفاعل لحماية المواطنين الفلسطينيين من 

وطالب . الجرائم اإلسرائيلية المتصاعدة، محذرة من إعادة سيناريو الحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة
والحقوقية في مؤتمر صحفي عقد بمقر شبكة المنظمات األهلية متحدثون باسم عدد من المنظمات األهلية 

  .بغزة، المجتمع الدولي بااللتزام بواجبه بتأمين احترام القانون الدولي وإنهاء ثقافة اإلفالت من العقاب
وأكد رئيس الهيئة اإلدارية للشبكة محسن أبو رمضان على أن العدوان المتواصل الذي يمارسه االحتالل 

 منظمة 60 أنّ جميع المؤسسات األهلية والتي يبلغ عددها ا التفاقية جنيف الرابعة، مبيناًيشكل خرقً
  .تشجب وتستنكر هذا العدوان

بدوره طالب منسق وحدة البحث الميداني في مركز الميزان سمير زقوت مجلس حقوق اإلنسان بتعزيز 
عادة النظر في تقرير لجنة غولدستون  الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن إلالعدالة، داعياً

  .وتطبيق توصياته، وإحالة الملف إلى محكمة الجنايات الدولية
من جهته، طالب الحقوقي خليل أبو شمالة المجتمع الدولي للخروج من حالة الصّمت تجاه ما يجري في 

ول العربية لعقد اجتماع  جامعة الداألراضي الفلسطينية ، محذرا من االستخفاف بأرواح المدنيين داعياً
  .فوري وعاجل لبحث آليات التصدي للعدوان اإلسرائيلي

 مركز أحرار لحقوق اإلنسان طالب ، أنغزة من 24/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالموأضاف 
مجلس األمن الدولي ومؤسسات حقوق اإلنسان الدولية بالتحرك من أجل وقف استهداف الشعب 

 إلى ما اتخذه المجلس والمؤسسات الحقوقية فيما يتعلق  وقتل األطفال، مشيراًالفلسطيني في قطاع غزة
  .بليبيا عندما تم قصف المدنيين
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   بمحافظة سلفيت للمرة الثانية وفياض يتعهد ببنائه مرة ثالثة"طريق الحرية"هدم تقوات االحتالل  .40
 في قرية قراوة بني حسان، )حريةطريق ال (شارع الحرية،  أمس"إسرائيل"هدمت :  كفاح زبون- رام اهللا

 أشهر، بعدما بنته حكومة سالم فياض مرتين، وتعهدت هذه 3بمحافظة سلفيت للمرة الثانية في غضون 
  .المرة ببنائه مرة ثالثة، ورابعة وخامسة، في معركة النفس الطويل

ة الهدم التي تعمل عقلي" إن "الشرق األوسط"وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، غسان الخطيب، لـ
سنبني الشارع مرة ثالثة، هذه هي "وأضاف . "وفقها إسرائيل ستنهزم أمام عقلية البناء التي تتبناها السلطة

  ."والتاريخ يقول إن هذه المدرسة ستنتصر على مدرسة الهدم. مدرستنا، مدرسة البناء
 دوالر، بحسب المجلس المحلي  ألف400ويبلغ طول الشارع نحو كيلومترين، وبلغت تكلفة تنفيذه نحو 

  .لقراوة بني حسان
 للمرة الثانية، "طريق الحرية"وأدان فياض بأشد العبارات، أمس، إقدام الجيش اإلسرائيلي على تدمير 

  ."طريق الحرية"وأكد فياض أن السلطة الوطنية ستقوم بإعادة ترميم وتعبيد 
  25/3/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
   بالهدمإخطارات بروقين تتلقى  في منزال70ً: سلفيت .41

 منزلين بالهدم في بلدة بروقين قضاء محافظة اإلسرائيليأخطرت قوات االحتالل :  وليد عوض-رام اهللا 
 قوات االحتالل سلمت المواطنين جاد محمد حمدان بكر وأحمد محمد حمدان أن وأفد شهود عيان ،سلفيت
  .لبقعان شمال بروقين تمهيدا لهدمهما بإخالء منزليهما الواقعين في حي اإخطارينبكر 
سبق وتلقى العديد من المواطنين إخطارات مشابهة، " رئيس بلدية بروقين عكرمة سمارة انه وأكد

 أمر هدم 70وباإلخطارين األخيرين يصبح عدد أوامر الهدم التي تلقاها المواطنون في بلدة بروقين 
  ."بالتشرد في حال تنفيذ األوامرلمنازل تقع شمال البلدة ومأهولة بعائالت مهددة 

  25/3/2011القدس العربي، لندن، 
  

  محكمة إسرائيلية تمدد فترة اعتقال المهندس أبو سيسي وتحظر نشر تفاصيل القضية .42
 الفلسطيني ضرار أبو سيسي، . قررت محكمة إسرائيلية، الليلة الماضية، تمديد فترة اعتقال م:الناصرة

وقالت  .ذ نحو شهر، بعد أن قام جهاز الموساد باختطافه من أوكرانياالمعتقل في سجون االحتالل من
مصادر إعالمية عبرية إن تمديد أبو سيسي لثمانية أيام، تم بعد حصول الشرطة وجهاز االستخبارات 
على موافقة المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتين، مشيرة إلى أن تمديد فترة اعتقال أي شخص بعد 

  .ين يوماً في السجن يستلزم موافقة المستشار القضائي للحكومةقضائه ثالث
تبين أن المستشار فاينشتين طالب جهاز "وذكرت اإلذاعة العبرية أنه في معرض جلسة المحكمة؛ 

ن فاينشتين غير راض أ إلىاالستخبارات باستكمال التحقيق مع ابو سيسي في ثمانية مواضيع، مما يلمح 
بو سيسي وعن الفجوى بين الشبهات المنسوبة للمهندس الفلسطيني وبين األدلة عن نتائج التحقيق مع أ

  .، كما قالت"المتوفرة إلثبات هذه الشبهات
وعقدت جلسة المحكمة وراء أبواب مغلقة، حيث تم إدخال أبو سيسي عبر باب جانبي لمنع تصويره، ال 

عه، في حين حظرت المحكمة نشر سيما وأنه يعاني من إرهاق جراء التحقيق المطول الذي يجري م
  .بعض تفاصيل القضية

  25/3/2011قدس برس، 
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   أمام الغرب"إسرائيل"مهدد باإلبعاد يحرج مقدسي بائع كتب : تقرير .43
ال يزال منذر فهمي يذكر كلمات الرئيس األميركي األسبق، جيمي كارتر، حين :  نظير مجلي- تل أبيب

هل : فقد سأله.  يؤجره داخل فندق أميركان كولوني في القدسزاره في حانوت بيع الكتب المميز الذي
ولكنه . فصمت كارتر وغادر.  بها وتعيس في كل شيء آخرسعيد جداً: أنت سعيد بهذه المهنة؟ فأجاب

سأعمل كل ما في وسعي ": وقال له. فصدم بقصته. حضر في المساء لكي يفهم أكثر حقيقة شعور فهمي
  ."لمساعدتك

 شخصية سياسية وثقافية 4000كارتر ومثله نحو :  سنوات، واليوم جاء وقت المساعدةكان ذلك قبل بضع
في العالم وقعوا على عريضة موجهة إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يطالبونه بإلغاء 

 .ي القدسالقرار المجحف بطرد فهمي وعائلته إلى الواليات المتحدة ويطالبون بمنحه بطاقة إقامة دائمة ف
ولكن، إذا كان هناك حظ لدى منذر فهمي، بوجود هذا الحشد الضخم من المتدخلين إلنقاذ فهمي، فإن 

 لم يتحرك  بالطرد، ولكن أحداً آالف فلسطيني في القدس مهددون هم أيضا110ًهناك ما يزيد على 
  .لنجدتهم اليوم

. جوده في المدينة، التي تعتبر مسقط رأسهفهمي أشعرته سلطة االحتالل اإلسرائيلي بالخطر الدائم على و
كان ينام وفي مخيلته كتاب اإلبعاد عن الوطن، مثله مثل عشرات اآلالف من سكان القدس الفلسطينيين 

  .المهددين بالطرد منها في كل لحظة
وعندما . شرعية وغير شرعية:  سكان شرقي القدس إلى مجموعات"إسرائيل"فكما هو معروف، تقسم 

ففي حينه . ولكنها أبقت المواطنين بال هوية ثابتة. "إسرائيل"، ضمتها إلى تخوم 1967دينة سنة احتلت الم
ولكنها لم تمنحهم الحق .  ألف مواطن فلسطيني مقدسي ظلوا داخل حدود المدينة66تبين أن هناك 

  األول يعني حقاً، والفرق بين الحالتين، أن"حق اإلقامة"للمواطنة بموجب القانون اإلسرائيلي، بل منحتهم 
 ال يملك أحد إلغاءه، والثاني يعني أن وزير الداخلية اإلسرائيلي يملك الصالحيات في كل وقت أبدياً

إلعطاء تعليمات يمكن بموجبها حرمان الشخص من اإلقامة في المدينة، ويطبق موظفو الداخلية هذه 
  .التعليمات بصورة آلية دون الرجوع إلى أي مرجع آخر

، الذي طبق 1952 لعام "قانون الدخول إلسرائيل"القانوني المعتمد في هذه الحالة ما ورد في كان النص 
على سكان القدس واعتبروا بموجبه مقيمين موجودين بتصريح هوية تتيح لهم السكن والعمل، وذلك على 

الدخول  صدرت أنظمة تحكم مسألة 1974وفي عام . غرار أي أجنبي مقيم في القدس ويحمل هذه الهوية
، وكانت المادة الحادية عشرة من هذه األنظمة تنص على أنه يكون الشخص خارج "إسرائيل"إلى 

 سنوات أو أكثر، أو حصل على اإلقامة الدائمة 7 مدة "إسرائيل" إذا وجد خارج حدود دولة "إسرائيل"
قيم خارج القدس في  هذه المادة بأن أي مقدسي ياإلسرائيليةوفسرت األجهزة  .والجنسية في دولة أخرى

  .الضفة الغربية أو خارجها ينطبق عليه هذا التعريف، أي إمكان سحب هويته المقدسية
، قامت سلطات االحتالل بتبليغ المئات من السكان المقدسيين بأن تصريح اإلقامة 1996وفي أوائل عام 

جراءات على وجه الخصوص الدائمة قد انتهى ولهذا فعليهم ترك القدس وتسليم هوياتهم، ووجهت هذه اإل
وطبقت بأثر رجعي، مما عرض اآلالف منهم لخطر سحب . للمقدسيين المقيمين خارج حدود بلدية القدس

اإلقامة الدائمة وشطب أسمائهم من سجالت السكان، بحجة أنهم نقلوا مركز حياتهم إلى خارج المدينة أو 
.  في عهد حكومة اليمين برئاسة نتنياهوولوحظ أن حملة مصادرة هويات اإلقامة قد تصاعدت. البالد

وحسب إحصائية فلسطينية بلغ عدد المقدسيين الذين صودرت هوية إقامتهم في المدينة خالل السنوات 
 حالة مصادرة للهويات 6179 حالة مبلغا عنا، وذلك من أصل نحو 2955 ما مجموعه 1999 - 1996

  . آالف اليوم10ر من وزاد العدد ليصل إلى أكث. 1967المقدسية منذ عام 
وقد تمكن من االتصال بجميع معارفه من الشخصيات المذكورة، وبينهم . أحد هؤالء هو منذر فهمي

كارتر والكاتب اإلنجليزي إيان ماكيوان وعضو الكونغرس األميركي، ميرفين أكوليير، وصاحب دار 
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 عدد من دور النشر اإلسرائيلية النشر األميركية، بيتر مائير، والبريطانية أندرو فرانكلين، وأصحاب
وقدم هؤالء عريضة موجهة إلى نتنياهو يطالبونه فيها بإلغاء أمر الطرد بحق فهمي ووقف . وغيرهم

  .إجراءات ترحيل المقدسيين عن بلدتهم ووطنهم
  25/3/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  "نقساميريد إنهاء اال) الفلسطيني(الشعب ": حملة تنطلق في مخيمات لبنان غداً .44

 الحراك الشبابي العربي، ويرفع الالجئون الفلسطينيون في لبنان شعارهم إلىينضم الشباب الفلسطيني 
 العتصام والشعار الذي كان من المفترض أن يكون عنواناً. "الشعب يريد إنهاء االنقسام"الخاص بعنوان 

حاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني  عنوان عريض لحملة بادر إلى إطالقها اتإلىأو تجمع، يتحول اليوم 
 عن االنتماءات الحزبية  في لبنان، لتكون حملة شبابية وطنية مفتوحة أمام كل الشرائح، بعيداً)أشد(

 السبت، من خالل تنظيم سلسلة من النشاطات الشبابية في مخيمي  غداًوتنطلق الحملة رسمياً. والفصائلية
والتجمعات الفلسطينية في لبنان، ويتم خاللها رفع العلم عين الحلوة وشاتيال ومختلف المخيمات 

  . الفلسطيني والمطالبة بإنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية
 مع ذكرى يوم األرض، تُنظّم تحركات عدة في المخيمات يتخللها وفي الثالثين من الجاري، وتزامناً

 إنهاءمعاً وسوياً من اجل " الحملة اعتصامات، ونشاطات متنوعة وحواجز محبة لتوزيع شعارات
والستعادة الحياة الديموقراطية ...لتفعيل المقاومة واالنتفاضة... الستعادة الوحدة الوطنية... االنقسام

  . "وتفعيل مؤسساتنا الوطنية
  25/3/2011السفير، بيروت، 

  
  ال وفيات بالسل في فلسطين:  في رام اهللالصحةوزارة  .45

ال وفيات في فلسطين بمرض السل، "، إنه 24/3  يوم الخميس في رام اهللاحة قالت وزارة الص:نابلس
واستنكرت في بيان لها أصدرته اليوم الذي يصادف  ." لكل مائة ألف مواطن0.4ومعدل اإلصابة به 

 من بيانات قالت فيها إن معدل ربعاءاأل يوم  في غزةصحةوزارة الاليوم العالمي للسل، ما صدر عن 
 شهد وفيات بهذا المرض، لكن وزارة الصحة 2010 وأن عام "عال" السل في فلسطين اإلصابة بمرض

  ."يتنافى بشكل مطلق مع معطيات الوضع الصحي الخاص بالمرض في فلسطين"قالت في بيانها إن هذا 
 سنةونوهت وزارة الصحة إلى أنه بلغ عدد حاالت اإلصابة بمرض السل الرئوي في فلسطين خالل 

حالة، أما ) 18 (2009 سنةلة، بينما كان عدد حاالت السل الرئوي التي سجلت في حا) 17 (2010
 حالة، بينما كان عدد حاالت 11، فبلغت 2010 سنةحاالت مرض السل خارج الرئة التي سجلت في 

  . حالة13 في فلسطين 2009 سنةالسل غير الرئوي التي سجلت في 
  24/3/2011 ،)وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  يوميات األسرى المضبوطة على وقت األمل في سجون االحتالل: للمتوكل طه" األبواب المنسية" .46

المتوكل طه، لثالث وستين قصة . ، عنوان اختاره الشاعر د"األبواب المنسية":  يوسف الشايب-رام اهللا 
تى المحررين منهم، بأسلوب قصيرة، يلمس من خاللها معاناة األسرى في سجون االحتالل، وذويهم، وح

أدبي رشيق، يصدر قريباً عن وزارة شؤون األسرى والمحررين، على شكل مجموعة قصصية زينت 
ويتناوُل طه في قصصه حكايات حول معاناة األسرى ويومياتهم  .برسومات للفنانة التشكيلية ريما المزين

لة، ويتطرقُ إلى أمهات األسرى، واألسرى المتشابكة ما بين األمل واأللم، والحلم والعذابات المتواص
 ضالمرضى، وغرف التحقيق، والتعذيب في زنازين االحتالل، وأروقة السجون، واإلهانات التي يتعر

  .لها األسرى، واإلبداع الفني واألدبي لألسرى، رغم ما يحيط بهم من بطش، وغرور الجنود
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 تجربته مع االعتقال، والتي عبر عنها في عديد لم تخل حكايات طه القصيرة من استعراض فصول من
، حكايات "األبواب المنسية"المجموعات الشعرية، والدراسات، وتخرج اليوم عبر المجموعة القصصية 

إنسانية عدة تضمنَتْها المجموعة، من بينها حكاية اعتقال عريس يوم زفافه، واعتقال االبن الوحيد لمسنة 
ُل بانتظار تصريح بالزيارة، وحكاية أسير فلسطيني تعرض للتنكيل لمجرد أنه وشم بقيت ترابط وما تزا

  ".فلسطين"ذراعه بكلمة 
  25/3/2011الغد، عّمان، 

  
  ن في األردنسحب االرقام الوطنية من الفلسطينيي .47

 اكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية االردني المهندس سـعد هايـل             : لمراسل القدس الخاص   -عمان  
ان يحمـل الـشخص الجنـسية       : السرور ان الوزارة اوقفت سحب االرقام الوطنية باستثناء حالتين هما         

تم تشكيل لجنة متخصصة قامت بتوحيد      "وقال السرور في تصريح صحفي       .الفلسطينية او بناء على طلبه    
ال ,  وصريحة واضحة, جميع التعليمات واالجتهادات الصادرة عن وزراء الداخلية السابقين بورقة واحدة         

واوضح السرور انه اصدر توجيهـا       ".تحمل االجتهاد او التفسير من قبل القائمين على تطبيق التعليمات         
منذ تسلمه الوزارة يقضي بعدم سحب الرقم الوطني مؤكدا على وجود اخطاء فـي التطبيقـات القديمـة                  

لفئات وحرمتهم من حقهم من     لتعليمات فك االرتباط التي حملت تفسيرات مختلفة وألحقت الضرر ببعض ا          
وستقوم اللجنة المتخصصة باستقبال الشكاوى وستعيد النظر في دراسة الملـف           , الجنسية والرقم الوطني  

  .وفي حال وجود تجاوز سيتم تصويب الوضع
وشدد على ان عمل الوزارة يسير في خطين االول حفظ حق المواطن مقابـل الحـرص علـى تثبيـت                    

  .نع محاوالت تفريغ االرضالفلسطينيين في ارضهم وم
  25/3/2011، القدس، فلسطين

  
  يشيدان بالمقاومة الفلسطينية" تجمع العلماء"و" االتحاد": بيروت .48

ـ  " االتحاد"أشاد حزب    العملية البطولية التي نفذها ابطال المقاومة الفلسطينية في القدس المحتلة          "في بيان ب
الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني في القطاع في ظـل         ضد فلول المستوطنين الصهاينة كرد على االجرام        

وطالب القوى والفصائل الفلسطينية ان تلبـي نـداء الـشعب الفلـسطيني              ".تواطؤ دولي وصمت عربي   
  ".ضرورة الوحدة الوطنية على قاعدة التمسك بخيار المقاومة"بـ

الساحة اختارت الرد المناسـب     أن المقاومة الفلسطينية الحاضرة دوما في       " "تجمع العلماء المسلمين  "وأكد  
في الزمان والمكان المناسب في عمق القدس كي تقول لهذا الكيان الغاصب أنه ال يوجد منطقة آمنة فـي                   

مزيد من الضربات التي توقع العدد األكبر من القتلى وتلحق بالعـدو األذى كـي               "ودعا إلى    ".هذا الكيان 
  ".النصر الكبير الذي سيتحقق بزوال الكيان الصهيونينحمي شعبنا ونهيئ أنفسنا إلى اليوم المشهود و

 25/3/2011، السفير، بيروت
  

  غزةقطاع  حول التصعيد ضد  اإلسرائيليةالخارجيةالى وجه رسالة شديدة اللهجة تمصر  .49
أفادت مصادر دبلوماسية بالخارجية المصرية أن الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية المصري            : القاهرة

ـ  وجه رسالة ش   مدير عام وزارة الخارجية الصهيونية، مفادها التحـذير مـن          " رافي باراك "ديدة اللهجة ل
  .مغبة محاوالت التصعيد أو القيام بعمل عسكري تجاه الفلسطينين في قطاع غزة

ـ   ، إن العربـي طالـب بـاراك        )3-24(أمس الخمـيس    " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقالت المصادر ل
ألن أي عمل عسكري ضد غزة سيكون له عواقـب وخيمـة            "ة مع الفلسطينين،    بضرورة االتزام بالتهدئ  
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، وإن العربي انتقد سياسة الكيان الصهيوني، خاصة العـسكريين الـذين يلوحـون              "على المنطقة بأسرها  
  ".2الرصاص المصبوب "بالعدوان على غزة وإشعال الحرب مرة أخرى ضمن عملية 

ذيرات عاموس غلعاد رئيس القطاع السياسي واألمنـي بـوزارة             تح   -وفق المصادر -كما انتقد العربي    
، مشيرا إلى أن    "لن يدوم "الحرب الصهيونية من عدم استمرار السالم بين القاهرة، وأن السالم مع مصر             

، "تجاه الفلسطينين واستمرار عمليات التصعيد هي التي قد تنسف عملية السالم برمتهـا            " إسرائيل"سياسه  "
  .ة مصر الثابتة هى رفض وإدانة استهداف المدنيينمؤكدا أن سياس

مدير عام وزارة الخارجية الـصهيونية، وصـرح        " رافي باراك "وكان العربي قد استقبل امس الخميس       
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأن العربي أكد خالل المقابلة احتـرام مـصر لكافـة                 

  .التزاماتها التعاقدية
ث أن العربي تناول خالل اللقاء الوضع في غزة، وأنه أعاد التأكيد على موقـف مـصر            وأضافت المتحد 

الثابت من ضرورة مراعاة الجوانب اإلنسانية وتحمل االحتالل لمسئولياته كقوة احتالل، وأكد أن مـصر               
  . تبذل قصارى جهدها من أجل تسيير سبل الحياة للفلسطينيين في القطاع

  25/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

  "إسرائيل"في جرائم " الجنائية الدولية"بحث مع أوكامبو اختصاص ت ةالخارجية المصري .50
بحث وزير الخارجية المصري نبيل العربي مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدوليـة لـويس               : القاهرة

التي تشهدها األراضي   أوكامبو، أمس، إمكان امتداد اختصاص المحكمة للتحقيق في الجرائم واالنتهاكات           
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية منحه باخوم إن اللقاء تناول إمكان تجاوب المحكمـة              . الفلسطينية  

مع مطالب الفلسطينيين فيما يتعلق بامتداد اختصاص المحكمة للتحقيق في الجـرائم واالنتهاكـات التـي                
تالل، وتفعيل دور المحكمة في ضـمان عـدم         تشهدها األراضي الفلسطينية المحتلة من جانب قوات االح       

  .إفالت مرتكبي هذه الجرائم من العقاب 
لالنضمام إلى معاهدة منع االنتـشار النـووي،        ” إسرائيل“وأكد العربي على أهمية مواصلة الضغط على        

وقالـت مـصادر دبلوماسـية ل    . والتعاون إلنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط          
إن اللقاء تناول إمكان تسهيل مهمة أوكامبو في تنفيذ قرار مجلس األمن الخاص بإحالة الجـرائم                ” خليجال“

  .التي ارتكبها الزعيم الليبي معمر القذافي ضد الليبيين إلى المحكمة الجنائية الدولية 
  25/3/2011، الخليج، الشارقة

 
 الخطوط الجوية المصرية لم تكن موضوعة أصال على خريطة "إسرائيل: "مصر للطيران .51

بحـذف  » مصر للطيـران  «حول قيام شركة    » يديعوت أحرونوت «ردا على ما ذكرته صحيفة      : القاهرة
اسرائيل من موقعها االلكتروني، نفى رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران حسين مسعود وجود خـط               

كة بحـذف اسـرائيل مـن       لم يحدث أن قامت الشر    «: وقال. طيران بين اسرائيل وشركة مصر للطيران     
لم تكن  ) اسرائيل(موقعها من بين اختيارات وجهات السفر على خريطة الخطوط الجوية المصرية، ألنها             

  .»موضوعة أصال على الموقع
  25/3/2011، الراي، الكويت

 
  "إسرائيل"مصر تؤكد تمسكها بمعاهدة السالم مع  .52

د العام للقوات المسلحة رئيس المجلس األعلى       التقى المشير حسين طنطاوي القائ    :  القاهرة أحمد رمضان  
تناول اللقاء المـستجدات    . روبرت غيتس وزير الدفاع األمريكي والوفد المرافق له        مع   للقوات المسلحة   

والمتغيرات المتالحقة على الساحتين اإلقليمية والمحلية في ظل الظروف الراهنة والعالقات المتميزة التي             
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سبل دعم الواليات المتحدة  لمصر في ظل المرحلة االنتقالية، وتعزيز التعـاون             تربط البلدين، كما بحثا     
  .العسكري وتبادل الخبرات بين البلدين في العديد من المجاالت

حضر اللقاء الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من أعضاء المجلس األعلـى                
وقال مصدر أمريكي إن السلطات المصرية أكدت تمـسكها         . رةللقوات المسلحة والسفيرة األمريكية بالقاه    

 وأوضح المصدر أن هذه التأكيدات أعطيت خالل لقاء         1979 عام،” إسرائيل“بمعاهدة السالم المبرمة مع     
  .عقده غيتس مع طنطاوي

  25/3/2011، الخليج، الشارقة
 

  طهران تندد بالعدوان الصهيوني على غزة .53
 الخارجية االيرانية رامين مهمانبرست، أمس، بالعدوان الـصهيوني علـى           ندد الناطق باسم  : )ب.ف  .أ  (

إيران تدين بشدة هجمات النظام     “وقال الناطق إن    . قطاع غزة، كما أفادت وكالة األنباء اإليرانية الرسمية       
النظام الصهيوني غير الشرعي يستخدم أجواء الحرب في        “وأضاف إن   . ”االجرامي الصهيوني على غزة   

  . ” لتطبيق أهدافه المشؤومة وإهراق دماء شعب غزة البريءالمنطقة
 25/3/2011، الخليج، الشارقة

 
  "إسرائيل"غزة وتحذر قطاع  على العدوانسورية تدين بقوة  .54

الذي شنه الطيران اإلسرائيلي صباح امس علـى        » بقوة العدوان الغاشم  «دانت سورية   :  أ ف ب   -دمشق  
مغبة ارتكاب عـدوان    «طينيين بجروح، محذرة الدولة العبرية من       قطاع غزة وأدى إلى إصابة أربعة فلس      

  .»جديد
نسخة عنه بأن سـورية     » فرانس برس «وصرح مسؤول في وزارة الخارجية في بيان وصلت إلى وكالة           

يـشكل  » التـصعيد «، معتبراً أن هـذا      »تدين بقوة العدوان الغاشم الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة         «
  .»دوان أكبر محتمل على غزة الصامدةمؤشراً خطيراً إلى ع«

دعمها وتأييدها نضال الشعب العربي     «مؤكدة  » مغبة ارتكاب عدوان جديد   «وحذرت سورية إسرائيل من     
األشقاء الفلسطينيين جميعاً إلى إنهاء انقساماتهم      «، كما دعت    »الفلسطيني في سبيل استعادة ارضه وحقوقه     

  .»المشتركةوتوحيد الصف الفلسطيني في خدمة القضية 
 25/3/2011، الحياة، لندن

  
  

  "إسرائيل"السلطات المصرية تعتقل شاباً بتهمة التخابر لمصلحة  .55
قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، أمس، حبس شاب من اإلسكندرية لمدة خمسة عـشر                :  القاهرة

  .”يلياإلسرائ“يوماً على ذمة التحقيق في اتهامات تتعلق بالتخابر مع جهاز الموساد 
وكانت أجهزة األمن نجحت بالتنسيق مع القوات المسلحة قبل عشرة أيام في القبض على الشاب ويـدعى                 
محمد علي في منطقة الرمل بمحافظة اإلسكندرية، وأحالته إلى نيابة أمن الدولة العليـا بتهمـة التخـابر                  

  .”اإلسرائيلية“لمصلحة المخابرات 
، ” عاماً خضع لتحقيقات مكثفة على مدى األيام الماضـية         32مر  إن الشاب البالغ من الع    “وقالت مصادر   

انتهت إلى اعترافه بوقائع التجسس، وأنه اتفق مع ضابط بالموساد على تقاضي مبالغ مالية مقابل تقـديم                 
معلومات مصورة، حول تحركات القوات المسلحة في الشوارع المصرية بعد انسحاب قـوات الـشرطة               

  . يناير الماضي28الغضب في النظامية في أعقاب جمعة 
 25/3/2011، الخليج، الشارقة
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  التحالف المصري لكسر الحصار يستعد لدخول غزة مصحوبا بمعونات .56

، إلى قطاع غزة، وفد مصري دولي لكسر الحصار         )24/3(يصل عصر اليوم الخميس     : )فلسطين(غزة  
، ومواد البناء واالعمار، كأول     عن غزة، عبر معبر رفح الحدودي، شاحنا معه عشرة أطنان من االسمنت           

  .شحنة اسمنت تدخل من المعبر بشكل رسمي
 فرع غزة، قد أبرمت مطلع الشهر الجاري أول صفقة إلدخال           -وكانت الهيئة العربية الدولية إلعمار غزة     

 " Aloha Palestine" مواد بناء بشكل رسمي من معبر رفح البري إلى قطاع غزة، وذلك مـع شـركة  
والتحالف المصري الدولي لكسر الحصار وإعمار غزة، وذلـك بعـد نجـاح المتـضامنين               البريطانية،  

  .األوروبيين من إدخال أول كيس إسمنت من معبر رفح
 أطنان من اإلسمنت المـصري، بحيـث تتكفـل الـشركة            10وقد تم االتفاق على أن تقوم الهيئة بشراء       

ه المواد من معبر رفـح، حيـث سـيكون دور           البريطانية ومن خالل القانون التجاري الدولي بإدخال هذ       
  .التحالف المصري إيجاد ضغط شعبي للسماح لهذه الشحنة بالدخول إلى القطاع

إن هذه  ": "قدس برس "وقال المهندس محمد العالول رئيس المشاريع في الهيئة العربية العمار غزة لوكالة             
تنفيذها اليوم الخمـيس، وذلـك بإدخـال    الجاري، سيتم ) مارس(الصفقة التي أبرمت في التاسع من آذار  
 أطنان من االسمنت ومواد بناء إلى قطاع غزة عبـر معبـر       10الكمية المتفق عليها من االسمنت، وهي       

  ".رفح الحدودي
بالسعي لعقد اجتماع مع وزير الخارجيـة فـي   "  يناير25ثورة "وكان التحالف المصري، وعد بعد نجاح       

لعربي، والمجلس األعلى للقوات المسلحة المصرية لوضعهم في صورة         الحكومة المصرية الجديدة نبيل ا    
هذه الصفقة والطلب منهم تسهيل انجازها والمحاولة لترتيب صفقات أخرى أكبر، بحيـث يمكـن لهـذه                 

 .الصفقات فتح آفاق جديدة لالقتصاد المصري والفلسطيني على حد سواء
 24/3/2011، قدس برس

  
   في الرد على الصواريخ الفلسطينية"سرائيلإ"ق وزير الدفاع االمريكي يؤيد ح .57

في الرد علـى الـصواريخ      " حقها"أيد وزير الدفاع االمريكي روبرت جيتس، خالل زيارة إلى اسرائيل،           
اسرائيل، مثل كل األمم، لها الحق في الـدفاع         "وقال جيتس    .التي تطلقها فصائل فلسطينية من قطاع غزة      

وحث جيتس الجانبين الفلسطيني واالسـرائيلي علـى         ".ي تلك الهجمات  عن نفسها وأن تقدم للعدالة منفذ     
وتأتي تصريحات جيـتس،     .الحياء جهود السالم المتعثرة في الشرق األوسط      " جريئة"االقدام على خطوة    

وقال شـهدي الكاشـف    .بينما واصل الطيران الحربي اإلسرائيلي مساء الخميس غاراته على قطاع غزة      
  .الث غارات على األقل استهدفت مدينة غزةمراسل بي بي سي إن ث

  24/3/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

  "غير قابل للتفاوض" "إسرائيل"أمن : جوبيه لليبرمان .58
أكد وزير الخارجية الفرنسي أالن جوبيه خالل لقاء مع نظيره اإلسـرائيلي افيغـدور     : ب.ف. أ -باريس  

الوضع الراهن ال يمكن    «لكنه أضاف أن    » غير قابل للتفاوض  «ائيل  ليبرمان في باريس أمس أن أمن إسر      
  .في الشرق األوسط» أن يستمر

اللقاء كان فرصة لـوزير الخارجيـة ليؤكـد         «وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو أن         
وأوضح . حا جري 30الذي أوقع قتيال و   » تضامنه مع الشعب اإلسرائيلي غداة االعتداء اإلرهابي في القدس        

  .»شدد على أن أمن إسرائيل غير قابل للتفاوض«أن جوبيه 
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أننا متضامنون مع الشعب اإلسـرائيلي فـي حربـه          «وكان جوبيه صرح في وقت سابق أمام صحافيين         
  لكنني سأقول له إن الوضع الراهن في الشرق األوسط ال يمكن أن            «وتابع  . »لضمان أمنه وسيادة أراضيه   

  
يجب أن تتطور األمـور وأن يـتم        . ر إلى التطورات في المنطقة في مصر وسواها       يستمر، وذلك بالنظ  

  .»آن األوان اليوم ألخذ المبادرة بما فيها إلسرائيل. تطبيق اقتراحات اللجنة الرباعية
  25/3/2011، العرب، الدوحة

  
  كندا تدين عملية القدس وتتجاهل مجزرة غزة .59

الهجوم الذي وقع فـي القـدس المحتلـة    ” بشدة“انس كنون دان وزير الخارجية الكندي لور  : )ب.ف  .ا  (
ثمانية فلسطينيين معظمهم أطفـال     ” إسرائيل“وأسفر عن مقتل مستوطنة األربعاء، ولم يقل شيئاً عن قتل           

والـسلطة  ” إسـرائيل “وعرض الوزير الكندي مساعدة اوتاوا الستئناف المفاوضات بين          .في اليوم ذاته  
، مطالبا  ”االسرائيلي“كندا تدين بشدة هذا الهجوم الذي تعرض له الشعب          “ إن   وقال في بيان  . الفلسطينية  

والفلسطينيين اسـتئناف   ” اإلسرائيليين“نلح على   “واضاف   .”الرفض التام لإلرهاب ألغراض سياسية    “ب  
. ”مفاوضات السالم في أسرع وقت ممكن للحد من تصاعد أعمال العنف واعطاء األمل مجددا للـشعبين               

إذا تطلب األمر ذلـك تقـديم أيـة         “، ستكون مستعدة    ”إسرائيل“ حكومته، الحليف المقرب ل      واوضح ان 
  .من أجل استئناف التسوية” مساعدة للطرفين تكون مفيدة لهما

 25/3/2011، الخليج، الشارقة
  

  جدل يهودي حول مقاطعة المستوطنات .60
دة، أن تصم أذنيهـا عـن الـدعوات         لم يعد من السهل، حتى على المنظمات اليهودية في الواليات المتح          

، وسحب االستثمارات منها ومعاقبتها، بعد أن انطلقت تلك الـدعوات سـنة             ”إسرائيل“المطالبة بمقاطعة   
  ..  وظلت تتزايد منذ ذلك الحين حتى باتت واضحة مسموعة2005،

 إالّ أن بعضها بات     ،”إسرائيل“وعلى الرغم من أن أياً من تلك المنظمات لم يبلغ حد تبنّي دعوات مقاطعة               
في الضفة الغربيـة، بـل مقاطعـة تلـك          ” اإلسرائيلية“مؤمناً بضرورة مقاطعة منتوجات المستوطنات      

  .. المستوطنات ثقافياً أيضاً
ليس هذا وحسب، بل إن التيار اليهودي السائد في الواليات المتحدة، أصبح مهيئاً فيما يبدو، للتسامح مـع            

  . ” دولة يهودية وديمقراطية” “إسرائيل“ي دعمها، ما دامت تعترف بأن تلك المنظمات، واالستمرار ف
األمريكية الشهرية، التي أسستها اللجنة اليهودية األمريكية سـنة         (،  )16/3/2011(” كومنتري“في مجلة   

جويش “ذكرت صحيفة   : ؟)”إسرائيل“على مقاطعة   ” إجماع“: (، كتبت أالنا غودمان، تحت عنوان     )1945
مقبولة ” إسرائيل“ة إجماعاً يتشكل داخل الجالية اليهودية األمريكية، على أن عمليات مقاطعة            ، أن ثم  ”ويك

بينما تكافح الجالية اليهودية للتوفيق بين      : وقالت الصحيفة . تماماً، ما دامت تكتفي باستهداف المستوطنات       
” الخيمة الكبيـرة  “تراتيجية  ، وبين االحتفاظ باس   ”إسرائيل“محاربة الجهود الرامية إلى نزع الشرعية عن        

، يبدو أن إجماعاً ضمن التيـار       )أي احتضان كافة التيارات والمنظمات اليهودية على اختالف توجهاتها        (
اليهودي السائد قد تشكل في األسابيع األخيرة، مفاده، أن بوسع المرء أن يؤيد مقاطعـة موجهـة ضـد                   

 ما دام يؤيد    - على مستوطنة ارييل في الضفة الغربية      ، بل يؤيد حتى حظراً ثقافياً     ”إسرائيلية“مستوطنات  
  .كدولة يهودية ديمقراطية” إسرائيل“كذلك 

شـبكة العمـل مـن أجـل        “وكدليل على ذلك، كما تقول الكاتبة، تستشهد المقالة برأي رئيس منظمـة             
  .، مارتن رافل، وحفنة من زعماء الجماعات اليهودية اليسارية””إسرائيل“
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ن بوسع الجالية اليهودية أن تحتج على الجماعات التي تؤيد مقاطعة المستوطنات، ولكـن  إذ يقول رافل، إ   
  .”خيمة الجالية اليهودية“ذلك ينبغي أال يمس ببقاء هذه الجماعات محل ترحيب داخل 

وبكالم آخر، ينبغي عدم حرمانها من التمويل الذي تقدمه المنظمات اليهودية السائدة مثل منظمة هيلليـل،                
التي تمثل  (” االتحادات اليهودية “، ومنظمة   )أكبر منظمة لرعاية الحياة الجامعية للطالب اليهود في العالم        (

 مليـارات دوالر    3 جماعة، وتجمع وتوزع أكثـر مـن         300 اتحاداً يهودياً، وشبكة تضم أكثر من        157
  ).ليميةسنوياً، دعماً للرعاية االجتماعية، والخدمات االجتماعية واالحتياجات التع

األسـبوعية األمريكيـة،    ” ذي جويش ويك  “وعن خلفيات هذه المسألة، كتب ستيوارت آين، في صحيفة          
الصوت اليهـودي مـن أجـل       “مما ساعد في بلورة هذه القضية، ما حدث مع منظمة           ): 15/3/2011(

ليهوديـة فـي    التي مقرها مدينة أوكالند في والية كاليفورنيا، والتي رفض فرع منظمة هيلليل ا            ” السالم
، بوالية ماساتشوتس، األسبوع الماضي، طلبها لالنضواء تحت مظلـة          ”ولثام“جامعة برانديس، في مدينة     

المنظمات اليهودية المستفيدة من خدمات هيلليل، ألن تأييد منظمة الصوت اليهودي من أجـل الـسالم،                
  .لليل، يتعارض مع موقف منظمة هي”اإلسرائيلية“لمقاطعة بضائع المستوطنات 

لمقاطعة المستوطنات، الذي كان كافياً إلهمالها في نظـر         ” الصوت اليهودي من أجل السالم    “ولكن تأييد   
منظمة هيلليل، ليس كافياً في نظر معظم الجماعات اليهودية األخرى، كما قال مـارتن رافـل، رئـيس                  

 نـزع الـشرعية عـن       ، التي تنفق ماليين الدوالرات لمواجهة جهـود       ”إسرائيل“منظمة العمل من أجل     
  .”إسرائيل“

ويرى رافل أن مجموعة من مواقف وأعمال منظمة الصوت اليهودي، هي التي اسـتوجبت إهمالهـا، ال          
  .تأييدها لمقاطعة المستوطنات

كدولة يهودية، وتأييد المنظمة    ” إسرائيل”عدم رغبتها في االعتراف ب    “ومن بين تلك األعمال، كما يقول،       
 والتكتيكات التـي    -”وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها     ” إسرائيل “مقاطعة“المثبت لحركة   

فالمنظمة تذهب إلى أبعـد مـن       . . ”” اإلسرائيليين“تستخدمها المنظمة للتشويش على خطب المسؤولين       
  . مقاطعة المستوطنات، كما يقول

، فإنمـا هـو رفـض       ”يـة يخرج منظمة ما، من خيمة الجالية اليهود      “إن كان ثمة شيء     : ويضيف رافل 
  .كدولة يهودية وديمقراطية” إسرائيل”االعتراف ب

مقاطعة المستوطنات، ال تقرب اليوم الذي يحل فيه السالم، بل تـؤدي            “وعلى الرغم من إيمان رافل بأن       
، ومع اعتباره مؤيديها مضللين، فهـو يـؤمن بـأن    ( . . .)” إلى تصليب المواقف، وتأتي بنتائج عكسية  

لمستوطنات، ال تعني بالضرورة أنهم أصبحوا في زمرة الساعين إلى نـزع الـشرعية عـن                مقاطعتهم ل 
  ..”إسرائيل“

اعتبار مقاطعة المستوطنات في المناطق المحتلة، أمراً مطابقاً للسعي إلى          “وقال رافل إن منظمته ترفض      
 المـستوطنات   نحن نعتقد أن المقاطعة الموجهة ضـد      : وأضاف. . . ”إسرائيل“نزع الشرعية عن دولة     

أداة شـرعية يمكـن للمنظمـات الـصهيونية         ) المستقلة” إسرائيل“بالمقارنة مع المقاطعة الشاملة لدولة      (
  .”...واألفراد الصهاينة استخدامها

ولكن هذا يختلف عن رأي زعيم يهودي آخر، هو ديتر غراومان، رئيس المجلس المركزي لليهود فـي                 
نفسه إحدى الصحف الكبرى التي تصدر في الكيان الصهيوني، قوله إن           المانيا، الذي نقلت عنه في اليوم       

  ..”معادية للسامية في طابعها“، ”إسرائيل“عمليات مقاطعة 
أعظم “، سيسيل سوراسكي، فإنها تصر على أن        ”الصوت اليهودي من أجل السالم    “أما نائبة مدير منظمة     

، ممـا يجعـل     ”اإلسـرائيلي “ التوسع االستيطاني    اليوم، هو االحتالل، واستمرار   ” إسرائيل“خطر يتهدد   
  . ”إسرائيل“تتحول إلى كيان منبوذ في العالم، ويغذي انهيار الديمقراطية داخل ” إسرائيل“
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، وسحب االسـتثمارات  ”إسرائيل“وخالصة القول، إن التحركات الفلسطينية والدولية الساعية إلى مقاطعة     
تفتح ولو ثغرة صغيرة في الجدار الصهيوني المنيع، وتجعل         منها، وفرض عقوبات عليها، استطاعت أن       

  ..بعض المنظمات الصهيونية ال تتحرج من تأييدها لمقاطعة منتجات المستوطنات
  25/3/2011، الخليج، الشارقة

  
   مجموعة شبابية عربية تسعى إلى التغيير500 ترصد "إسرائيل:"سرائيليةإ ةدراس .61

أهم الدراسات االسرائيلية التي صدرت أخيرا كشف المعهد السياسي         في واحدة من     :معتز أحمد -القاهرة  
في تل أبيب عما أسماه بالسياسات السرية التي تنتهجها الكثير من الجماعات العربية المعارضة الشـعال                

  .الثورات داخل الدول العربية واالطاحة باألنظمة الحاكمة فيها
أن الكثير من الدوائر االعالمية     " ية تدخل الى عهد جديد    الدول العرب "وتعترف الدراسة التي حملت عنوان      

أو البحثية االسرائيلية رصدت أنشطة هذه الجماعات المعارضة منذ فترة طويلة وتوقعت تطور نـشاطها               
خاصة مع شعور بعض هذه الدوائر      , بالصورة التي تؤهلها الى اسقاط الحكم في بعض من الدول العربية          

ة في الكثير من الدول العربية وهناك حالة من االحتقان الشعبي العربي الـذي              بأن التغييرات باتت وشيك   
الغريب أن هذه الدراسة المنقسمة الـى ثالثـة فـصول           . يتصاعد بصورة وصفتها الدراسة بالدراماتيكية    

رئيسية تعترف بأن الكثير من هذه المراكز وبالتعاون مع بعض الدوائر البحثية فـي األجهـزة األمنيـة                  
 جماعـة   500زاعمة أن عـددها يبلـغ       , ائيلية أحصت عدد هذه الجماعات المعارضة االحتجاجية      االسر

موزعة على دول الخليج من جهة وبقية الدول العربية األخرى سواء في المشرق العربـي أو الـشمال                  
  .االفريقي من جهة أخرى

 بها هم من الـشباب الـصغار   أهم ما يميز هذه الجماعات أن السواد األعظم: وتقول الدراسة في مقدمتها 
ويتميزون بالمهارة في استخدام وسائل االتصال والتقنيـات        ,  عاما 40 أو   35¯ممن ال تتعدى أعمارهم ال    

  .المتقدمة سواء عبر الفيس بوك أو االنترنت أو عبر التكنولوجيا بصورة عامة
الجماعات الـشبابية بـين     وتوضح أن اسرائيل على اطالع ودراية باالتصاالت التي كانت تقوم بها هذه             

واألهم من هذا أن عـدداً مـن المـستخدمين          , بعضها بعضاً سواء على الصعيد االقتصادي أو السياسي       
االسرائيليين كانوا يدخلون الى الغرف ومنتديات الدردشة السياسية التي أقامها هؤالء الشباب المعـارض              

  .يضعون الكثير من التعليقات عليهامن أجل الدعوة للتغيير ويتابعون ما يكتب بها ويرصدون و
والالفت أن الدراسة تزعم بأن المستخدمين االسرائيليين نجحوا في االنضمام الى المجموعات التي كونتها              

مستخدمين أسـماء   , الجماعات المعارضة سواء عبر الفيس بوك أو المنتديات االلكترونية على حد سواء           
ي هذه المجموعات ورصـد جميـع التعليقـات واألنـشطة           مستعارة من أجل مراقبة تطورات الموقف ف      

  .االحتجاجية التي ينوي المعارضون الشبان من أعضاء هذه الجماعات القيام بها
وتقول الدراسة ان اسرائيل وبعد متابعة أنشطة هؤالء المعارضين بكثافة قامت بتقـسيمهم الـى ثـالث                 

تفعيل النشاط السياسي بالبالد بعد عقـود مـن         األولى ترغب في التغيير لرغبتها في       , مجموعات رئيسية 
  .الجمود بسبب ديكتاتورية الحكام العرب الباقين في مناصبهم منذ عشرات السنين

والثانية ترغب في التغيير من أجل أن تتبوأ مناصب في دائرة صنع القرار بالبالد ورغبتها فـي صـنع                   
دول األوروبية أو مختلف الـنظم الديمقراطيـة        تغيير سياسي حقيقي على شاكلة التغييرات التي تتم في ال         

  .التي تتيح لها المشاركة في صنع القرار وامكان االستعانة بها في المناصب الوزارية المهمة مستقبال
والثالثة تتعلق بالشباب الثائر الراغب في تحسين ظروفه االقتصادية أو المعيشية من أجل حياة كريمة أو                

  .ق على متطلباته الشخصية بصورة مقبولةتكوين عائلة أو حتى االنفا
رأوا في بداية متـابعتهم ألنـشطة   " الموساد"وتكشف الدراسة أن كبار الخبراء في المخابرات االسرائيلية    

أن هذه المطالب مشروعة وسيتعاطف معها الماليين من المصريين بصورة          " االحتجاجية"هذه الجماعات   
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ت األخرى خاصة وأن الماليين من العرب يعانون من نفـس           خاصة أو العرب عموما من مختلف الطبقا      
باالضافة الى انتشار نشاط هذه الجماعات المعارضـة فـي          , حجم المشاكل واألزمات بصورة أو بأخرى     

  .أكثر من دولة وبعض دول الخليج رغم ثرائها الفاحش
لثورة وبقوة في بعـض دول      وتشير الدراسة الى أن التوقعات االسرائيلية كانت ترجح في البداية اشتعال ا           

  .الخليج اال أن البداية كانت من تونس ومن بعدها مصر واآلن ليبيا
وعرضت الدراسة الكثير من أشكال التواصل التي قامت بها ايران مع الشباب الشيعي الثائر في بعـض                 

اليراني الناطقة سواء عبر االنترنت أو الرسائل االعالمية التي تقدمها بعض وسائل االعالم ا           , دول الخليج 
, التي ال تكتفي بعرض اآلراء الشيعية المعارضة في بعض دول الخليج          " العالم"أهمها قناة   . باللغة العربية 

األمـر  , بل تقوم في الوقت نفسه بتلقين الثوار كيفية تصعيد مطالبهم وتأجيج نيران العداء مع الـسلطات               
لتعامل مع الثوار بالمزدوجة والتي ال تتوقف فقـط         الذي دفع بالدراسة الى وصف السياسة االيرانية في ا        

عند حد تلقين الثوار لمبادئ الثورة عبر االنترنت ولكن في الوقت نفسه محاولة اشـعال الموقـف عـن                   
  .طريق تقديم رسائل أمنية وسياسية لهم عبر القنوات الفضائية

ليين من تصاعد قوة االسـالميين      والمثير لالنتباه أن الدراسة كشفت عن تخوف كبار المسؤولين االسرائي         
زاعمة أن الثورة المصرية بالتحديد ومن قبلها التونـسية شـهدت           , في الشرق األوسط بعد هذه الثورات     

نشاطًا بارزا للعشرات من االسالميين ممن أخذوا يحتفلون بانتـصار الثـورة والقـضاء علـى الحكـم                  
لدراسة بمثابة جرس انذار يجب التصدي لـه        وهو ما اعتبرته ا   , الديكتاتوري في كل من تونس أو مصر      

وخاصة مع الكراهية الشديدة التي تكنها تل أبيب لالسالميين وشعورها بأن وصولهم الى الحكـم يعنـي                 
وتزعم الدراسـة بـأن بـصمات       . بداية النهاية بالنسبة الى عالقات اسرائيل مع كل من مصر أو تونس           

خاصة في مصر حيـث ادعـت       , ثورات في الدول العربية   االسالميين كانت واضحة تماما منذ انطالق ال      
قيام االسالميين بها بحرق المتحف المصري نظرا ألنه يحتوي على اآلثار الفرعونيـة التـي يكرههـا                 

  .االسالميون
وقالت الدراسة أن اسرائيل تمتلك وثائق تؤكد أن االخوان المسلمين يمتلكون مخططـا لتـدمير اآلثـار                 

بو الهول باعتباره صنما وتعلم اسرائيل أن الذي أنقذ المتحف المصري من الدمار             المصرية ومنها تمثال أ   
الذي كاد يلحق به هم الشباب المصريون الذين تصدوا للمحاولة واصطفوا حول المتحف كدرع بـشري                

رغم ان هؤالء الـشباب كـانوا مـن         , هؤالء الشباب واعون للخطر الداهم الذي يمثله االخوان       , لحمايته
ضين لحكم مبارك أو يدركون أن سيطرة االخوان المسلمين ستنعكس بصورة سـلبية ومأسـاوية               المعار
  .عليهم

وتوضح الدراسة أن هذه النقطة مهمة للغاية خاصة وأن االسالميين ال يرغبون فقط في الظهـور علـى                  
يشبه االمارات  وتكوين ما   " االستقالل السياسي "الساحة السياسية والمشاركة في الحكم ولكن يريدون أيضا         

موضحا أن الشرق الليبي انفصل وبـات       , وهو ما قاله الرئيس الليبي معمر القذافي صراحة       , الخاصة بهم 
  .بمثابة امارة اسالمية لها حدودها وقوانينها الخاصة التي تختلف بصورة تامة عن ليبيا

, سالمية االسـتقالل بـالحكم    وتقول الدراسة إن مصادرها السياسية في ليبيا تؤكد رغبة كبار القيادات اال           
موضحة أن هذه المصادر مازالت تواصل تحذيراتها الى اسرائيل للتصدي لمخاطر االسالميين خاصة أن              
هناك مخاوف من استغالل التنظيمات االرهابية االسالمية األوضاع غير المستقرة سواء فـي مـصر أو                

األمر الذي دفعهـا الـى زرع مـا         , اسرائيلليبيا خاصة على الحدود السياسية بهما من أجل التسلل الى           
اال أن هـذا  , يسمى بالرادارات البشرية االسرائيلية في ليبيا لنقل تطورات الموقف أوال بأول الى اسرائيل    

غير ممكن في مصر أو تونس المتالكهما منظومات استخباراتية قوية لمتابعة تطورات الموقـف علـى                
اال أن األمر يختلف كلية عن ليبيا التي تستعين بمرتزقة          , أجنبيأراضيهما وحماية حدودهما من أي تسلل       

األمنية العالمية المتخصصة في توريد المقاتلين في منـاطق النـزاع           " غلوبيل"اسرائيليين توفرهم شركة    
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فضال عن دور هـذه     , سواء في أفريقيا أو أميركا الجنوبية أو آسيا على وجه الخصوص          , الساخنة بالعالم 
  .بوه في الكثير من الحروب األوروبية بداية من حرب البلقان حتى حرب البوسنةالشركة المش

االسرائيليين يمتلكان ما يقـرب     " ض"والعميد احتياط   " ش"وتعترف الدراسة بأن كال من الجنرال احتياط        
التي تعنى أساسا بتوفير خدمات الحراسات الخاصة لعـدد         ,  في المئة من األسهم في هذه الشركة       65من  
فضال , ن شركات الطاقة والبحث عن الثروات المعدنية في المناطق النائية عبر العالم وبالتحديد افريقيا             م

  .عن دورها في حماية أكثر من ملك أو مسؤول في العالم سواء بافريقيا أو آسيا
ق  آالف دوالر عن المرتز    10 ألف مرتزق محترف للحكومة الليبية مقابل        56وقامت الشركة بتوفير نحو     

وهناك الكثير من هؤالء المرتزقة من االسرائيليين سواء ممن ولـدوا فـي تـل أبيـب أو مـن               , الواحد
العسكريين األفارقة من أبناء يهود الفالشا ممن حاربوا من قبل مع الجيش االسرائيلي ويمتلكون امكانات               

  .ومهارات قتالية متميزة
يادي في االستخبارات الليبية والمعروف بـالجنرال       ويقف وراء هذه الصفقة الجنرال عبداهللا السنوسي الق       

  .الدموي والذي لعب دورا مشبوها في قتل عدد كبير من الليبيين في معتقل أبو سليم في بنغازي
األمر الذي دفع بالكثير من األقـالم       , وينقل الكثير من هؤالء المرتزقة المعلومات الى تل أبيب أوال بأول          

ية الى االشارة صراحة بأن تصدي القذافي للثورة الليبية يتم عن طريـق             الساخرة في الصحف االسرائيل   
وبمساعدة الجنرال السنوسي الذي يعلم     " غلوبيل"األيدي االسرائيلية التي تخطط لضرب الثورة من شركة         
اال أن الغاية وكمـا قالـت الـصحيفة تبـرر           , تماما أنه يعتمد على االسرائيليين من أجل ضرب الثورة        

  .الوسيلة
  الدول األخرى

ورأت أن الثوار بها يتلقـون      , تشير الدراسة الى أن اسرائيل تتابع الثورات في البحرين واليمن والعراق          
وهو ما يتطلب   , المساعدات سواء االنسانية أو اللوجستية من بعض األطراف االقليمية وفي مقدمتها ايران           

أثر اسـرائيل بتطـورات المـشهد الـسياسي         تفعيل نشاطها السياسي أو األمني في هذه الدول حتى ال تت          
  .المرتبك في المنطقة

وتذكر الدراسة أن اسرائيل حصلت على الكثير من الوثائق والرسائل التي تؤكد وجود اتصاالت وثيقـة                
  .بين ايران والثوار العرب

وهي الشبكات التي كانـت تعمـل تحـت اشـراف           , وأن ايران كونت شبكات قوية للتواصل مع الثوار       
  .ابرات االيرانية وتوجيهاتهاالمخ

وتشير أيضا الى أن هذا النشاط االيراني في متابعة جميع األنشطة التي تقوم بهـا الجماعـات العربيـة                   
دفع اسرائيل للتواجد وبقوة بين الثوار والتواصل معهم والحضور الـى دولهـم مـن أجـل                 , المعارضة

  .الشرق األوسطاالطالع عن كثب على تطورات الموقف السياسي واألمني ب
ولكنهـا تـسعى   , ولم تكتف تل أبيب بتواجد الكثير من راداراتها البشرية العسكرية من المرتزقة في ليبيا       

أيضا الى تشديد تواجدها في بقية الدول العربية سواء في تونس أو مصر أو حتى الدول الخليجية التـي                   
  .تشتعل بها الثورة أيضا

بلور خطة لزرع عدد كبير من االسرائيليين في عدد         " شاباك"العامة  وتقول الدراسة أن جهاز المخابرات      
  .من الدول العربية الملتهبة سياسيا من أجل متابعة تطورات الموقف السياسي بها

صحافيون يتابعون مـا يجـري      , األولى, وتم تقسيم االسرائيليين في هذه الدول الى مجموعتين رئيسيتين        
نشطاء دوليون يسافرون الى هـذه      , والثانية, االعالمية التي يعملون بها   وينقلونه الى صحفهم أو القنوات      

  .الدول تحت غطاء بعض من المنظمات الدولية
وبالفعل تدفق الصحافيون والنشطاء السياسيون االسرائيليون على العواصم المشتعلة بالثورة بدايـة مـن              

  .ابعة تطورات الموقف السياسي بهاتونس ثم مصر وليبيا والعراق وعمان باالضافة الى البحرين لمت
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وبات من الطبيعي ومع متابعة الصحف أو القنوات التلفزيونية االسرائيلية اكتشاف مراسل أو مراسـلين               
وهؤالء جميعا دخلوا الى هذه الدول باعتبارهم مراسـلين أجانـب           , ينقالن رسائل حية من الدول العربية     

األمر الذي سهل لهم الدخول الى هذه الدول ونقل ما          , لعربيةمستغلين حالة االرتباك السياسي في الدول ا      
  .يجري بها بالصوت والصورة

ومن أهم المراسلين األجانب الذين نجحوا في اختراق الدول العربية ونقل تطورات الثورات الحاصلة في               
ون بن يشاي   باالضافة الى ر  , الدول العربية الى تل أبيب أنشيل بيبر في تونس وعاميرا هس في القاهرة            

وسافر لى ليبيا عن طريـق      , واألخير هو رئيس القسم السياسي في صحيفة يديعوت أحرونوت        , في ليبيا 
وهـو الطلـب الـذي تمـت        , لندن بعد أن تقدم بطلب رسمي الى الحكومة االسرائيلية بهذا الخصوص          

الصحيفة أو موقعهـا    المصادقة عليه من السلطات الليبية وأرسل بن يشاي الكثير من الرسائل سواء الى              
األمر الذي استفز الكثير من الدوائر العربية االعالمية أو حتـى االسـرائيلية             , االلكتروني عبر االنترنت  

خاصة وأن السلطات الليبية منعت بعض الفضائيات العربية من التواجد وتغطية األحداث السياسية فـي               
اسل اسرائيلي بالوجود بالبالد ونقل تطـورات       غير أن السلطات الليبية سمحت وفي النهاية لمر       , طرابلس

  .المشهد السياسي بها
زاعمـة أن   , وتختتم الدراسة بتوقعات اسرائيل ألهم الدول العربية التي من الممكن أن تندلع الثورة بهـا              

وتبني حجتها في هـذا علـى كراهيـة         , سورية وعمان هما الدولتان األكثر احتماال الندالع الثورة بهما        
, واتخاذ تونس ومصر نموذجا لالطاحـة بنظامـه   , خاصة الشباب ¯ وري للرئيس بشار األسد     الشعب الس 

رغم أن حالة الحريات أو األوضاع االقتصادية سواء في تونس أو مصر أفضل بكثير مما هو عليه فـي                   
على التصدي النتهاكـات    , حتى اآلن , اال أن جماعات المعارضة في األخيرة مازالت غير قادرة        , سورية

  .النظام واالطاحة به
وأرجعت الدراسة سبب عجز السوريين عن االطاحة بالرئيس بشار الى شعورهم بأنه سـينتهج سياسـة                
دموية خطيرة ضدهم على غرار السياسة التي انتهجها والده في بداية الثمانينات من القرن الماضي عندما                

  .اطيةقمع المعارضة السورية أثناء مطالبتها له بالتغيير والديمقر
خاصة , كما تزعم الدراسة بأن عمان باتت من أهم الدول التي ستواجه مظاهرات حاشدة من أجل التغيير               

مع شعور العمانيين بأن السلطان قابوس متردد في طرح تعديالت دستورية من أجل حل الوضع السياسي                
  .األمر الذي دفع بهم الى التظاهر خالل الفترة األخيرة, المتأزم بالبالد

بالتالي فان هذه الدراسة تلقي الضوء على الرؤية االسرائيلية للتطورات السياسية الحاصـلة اآلن فـي                و
وكيف نجحت أيضا في اختراق بعض من الجماعـات العربيـة           ? وكيف تتعامل اسرائيل معها   , المنطقة

وهي , وسطاألمر الذي يعكس خطورة الموقف السياسي برمته في الشرق األ         , المعارضة واالندساس بينها  
  .الخطورة التي تتزايد مثل النيران وتراقب تل ابيب ألسنة اللهب المتصاعدة منها

  25/3/2011، السياسة، الكويت
  

  سرائيل تترحم على مباركإ" .62
   العربيرأي القدس

الموقف يتسم بالتوتر في قطاع غزة، فبعد المجزرة التي ارتكبتها القـوات االسـرائيلية وراح ضـحيتها                 
 ثالثة منهم اطفال، قبل ايام معدودة، واصلت الطائرات االسرائيلية غاراتها امس وقـصفت              عشرة شهداء 

  .مواقع مدنية في استعراض للقوة الهدف منه مواصلة ارهاب ابناء القطاع
على مدينة اسدود الساحلية في تأكيد اضافي علـى انهـا ال            ' غراد'المقاومة الفلسطينية اطلقت صاروخ     

سرائيلية، وتملك من الصواريخ ما يمكنها مـن الوصـول الـى العمـق الحيـوي                تخشى التهديدات اال  
  .االسرائيلي
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الحكومة االسرائيلية تشعر بالقلق من جراء هذا التصعيد، خاصة بعد انفجار قنبلة زرعها رجال المقاومة               
رة قرب محطة للحافالت في القدس المحتلة ادى الى مقتل شخص واصابة عشرين على االقل، وذلك للم               

فهذه العملية تكشف عن اختراق كبير لألمن االسرائيلي بعد فترة مـن الهـدوء              . االولى منذ سبع سنوات   
استرخت عضالته بسبب قيام السلطة الفلسطينية وقواتها االمنية بدور كبير في مكافحة حركات المقاومة،              

داء االقـصى التابعـة     االسالمي، وكتائب شـه   ' الجهاد'و' حماس'واعتقال الناشطين من عناصر حركتي      
  .'فتح'لحركة 

' النهـاء '،  2008التهديدات االسرائيلية بالعدوان على قطاع غزة على غرار ما حدث في شـتاء عـام                
على وجه الخصوص، تواصلت في اليومين الماضيين حيث قال         ' حماس'حركات المقاومة، وحكم حركة     

   من حرب واسعة النطاقسيلفان شالوم نائب رئيس الوزراء االسرائيلي انه ال مناص
تأكيداته بعد سقوط صاروخ    ' معاريف'على القطاع في حال ظل التصعيد على حاله، ونقلت عنه صحيفة            

ال يجد اي حل آخر غير شن       'في محيط مدينة بئر السبع فجر امس، وآخر على ميناء اسدود بانه             ' غراد'
  .'حرب واسعة تكون شبيهة بحرب الرصاص المصبوب

االول ان اي عـدوان جديـد،     : رائيليون، وهم يهددون بغزو القطاع مجددا، امران اساسيان       ما ينساه االس  
وفي مثل هذا التوقيت لن يكون سهال وسيواجه بمقاومة شرسة، واطالق صواريخ يمكن ان تلحق خسائر                
بشرية في اوساط االسرائيليين، والثاني ان مصر التي ايدت العدوان السابق، وشـددت الحـصار علـى                 

  .قطاع، لم تعد تحكم من قبل الرئيس حسني مبارك ونظامه المتواطئال
ولعل تصريحات وزير الخارجية المصري الجديد نبيل العربي الذي خلف احمد ابو الغيط، التـي حـذر                 
فيها اسرائيل من شن اي عملية عسكرية على قطاع غزة هي انعكاس واضح لحدوث تغيير في الموقـف                 

 اعطى مفعوله فورا ودفع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء االسـرائيلي الـى             المصري، وهو التغيير الذي   
  .'سنعمل بحكمة حفاظا على الهدوء في المنطقة'المسارعة لتخفيف لهجة تصريحات شالوم بقوله 

اسرائيل لم تعد تتصرف بالغطرسة نفسها التي كانت تمارسها في زمن الرئيس حسني مبـارك، وباتـت                 
وهة على الصعيد العالمي بعد نسفها لعملية السالم واالستمرار فـي االسـتيطان             تدرك انها أصبحت مكر   

واي عدوان جديد، وفي هذا الوقت الذي تشهد فيه المنطقـة تغييـرات وثـورات               . تحديا للمجتمع الدولي  
ديمقراطية، سيواجه بفورة غضب عارمة، خاصة من قبل االدارة االمريكيـة والحكومـات االوروبيـة               

  .االخرى
  25/3/2011، دس العربي، لندنالق

  
  بوصلة عمليات المقاومة .63

  أحمد جميل عزم. د
لفهم عملية القدس األخيرة والتصعيد الصاروخي من غزة، ال بد من النظر لذلك من زاويتين؛ األولـى،                 

والثانية، من خـالل الـسؤال إذا مـا كانـت جـزءا مـن       . باعتبارها رد فعل على العدوان اإلسرائيلي    
   مقاومة وتحرير؟استراتيجيتي

من الزاوية األولى، توجه عملية القدس رسالة إلى إسرائيل أن جرائمها ال تمر من دون رد، وأن الـردع   
ليس فقط بصعوبة أن تنفذ عمليات برية في قطاع غزة، أو غيرها، ولكن أيضا في العواقب التي تمـس                   

ما أن حقيقة أن هذه العملية الذي لم ينفذها         ك. اإلسرائيليين في الشوارع وفي البيوت نتيجة عدوان جيشهم       
ومن هنـا،   . استشهادي، وجاءت بأسلوب العبوات المزروعة، توجه رسالة حول تغير محتمل للتكتيكات          

  .تتحمل إسرائيل المسؤولية أمام العالم
ولكـن  أما من الزاوية الثانية، فربما تكون هذه العمليات تعبيرا عن فكرة وغريزة المقاومة والـرفض،                

  .مسألة كونها جزءا من استراتيجية عمل وطني منتج وواضح نحو التحرير فهذا ما يحتاج لوقفة
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. ، وااللتفاف الجمـاهيري حولـه     "المشروع الوطني "أول األسئلة التي تثار في هذا الصدد، تتعلق بفكرة          
 بعدم قدرته على    بمعنى أن إحدى أكبر المشكالت االجتماعية في العصر الحديث، هي فكرة شعور الفرد            

" االغتـراب "التأثير في األحداث أو على فهمها، وهذه أفكار ومشاعر يعرفهـا علـم االجتمـاع بكلمـة                
)alienation .(             والمقاومة الفلسطينية، وتحديدا المسلحة، كانت في الماضي تعبيرا عن التخلص من هـذا

  . هو العكسالشعور، واستبداله بالقدرة على الفعل والتأثير، وما يحدث اآلن
، وبنـاء علـى قـرار       "فتح"لقد توقف العمل المسلّح في فلسطين، بفضل قرار معلن وصريح من حركة             

، "فـتح "وسميت الصواريخ عبثية من قبل      ". حماس"واضح ومعلن في قطاع غزة تحديدا، من قبل حركة          
دنة، ثم صارت حماس    وفي الماضي كانت فتح تجتمع مع الفصائل إلقناعها باله        ". حماس"وخيانية من قبل    

  .تجتمع معها في غزة إلقناعها بالتهدئة
، فإنّهـا أنكـرت     "حماس"بدائل للعمل، أما    " فتح"في إعالنها الصريح وقف المقاومة المسلحة، لم توضح         

إعالميا مرارا أنّها أوقفت العمل المسلح، فيما أوقفته ومنعته فعليا ميدانيا، ولم تقدم كذلك تـصورا بـديال                
وفي الحالتين أصبح أنصار الفصيلين إما واقعين في حيرة أو يدافعون عن            . مل، أو توضيحا لما تفعل    للع

ومن هنا أصبح توقف العمل المسلح وعودته، يحـدثان مـن           ". القبلية الفصائلية "موقف فصائلهم من باب     
وهذا كلّـه   . دون أسباب واضحة، ومن دون معرفة كيف يأتي ذلك ضمن سياق تصور متكامل للتحرير             

وال يعرف هل هـي    . يربك الشارع الفلسطيني ويجعله يشعر باغتراب حقيقي، وبعجز عن تحديد خياراته          
مرحلة حرب تحرير شعبية وحرب عصابات، أم عمليات انتقام وردع، أم تهدئة والتقاط أنفاس، أم مرحلة                

  مقاومة شعبية، أم خليط من هذا وذاك؟
. صعيد الراهن إال موجها ضد فكرة المصالحة، أو استغالال للظـرف          أضف لذلك فإن كثيرين لن يروا الت      

وقيـادات معينـة    " حماس"إسرائيل تصعد لتمنع المصالحة، وستتعزز القناعات أن الجناح العسكري في           
داخلها ضد مبادرة إسماعيل هنية للمصالحة والستقبال محمود عباس في غزة، وبالتالي يسعون السـتباق      

تستغل الظرف الستئناف أجندة المقاومة، بعد      " الجهاد اإلسالمي "وحركة  . حداث توتر أي تحرك سياسي بإ   
في الخليل قبـل أشـهر      " حماس"وإذا ما تذكرنا عملية     . على ذلك " حماس"مع  " التوافق"أن أوقفتها عقب    

حـرك  عشية استئناف المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل حينها، وأضفنا لـذلك أن الت             
وتطالب بإنهاء االنقـسام،    " حماس"و" فتح"الراهن جاء في أعقاب التحركات الشعبية المستقلة عن كل من           

وبتصعيد المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد االحتالل، فإن كل هذا يعطي مؤشـرا أن بوصـلة وماكينـة                 
اخليين، وكـرد فعـل حـول       العسكرية تتحركان وفقا إليقاع العالقة مع الخصوم الفلسطينيين الد        " حماس"

وهذا لن يزيد الفلسطيني سـوى      . مكانتها الداخلية، وليس ضمن تصور شامل لمواجهة العدو اإلسرائيلي        
  .ارتباك وحيرة

  25/3/2011، الغد، عّمان
  

  رجال فلسطين في الميدان   .64
  يثسوسن البرغو

 المسلحة هي الشرعية الوحيدة،     ال ندعي وال يجافي أحد الحقيقة، حينما يؤكد أحرار فلسطين، أن المقاومة           
منذ برنامج  ) المرحلية(ورايتها بنادق التحرير، ال أنذال التسويات الرخيصة وعلى مدى تاريخ تنازالتهم            

النقاط العشرة، مروراً باتفاقية أوسلو الملعونة، ومؤتمر أنابولس وانتهاء بمناورات ال تخرج عن إطـار               
بدو في ظاهرها، الدعوة إلى وحدة الصفوف، وباطنهـا إرغـام           اإلذعان للعدو المحتل، تحت شعارات، ت     

  .فصائل المقاومة، وجرهم لذات مستنقع الخيبة والفُجر الوطني
رجال المقاومة يثبتون يوماً بعد يوم، أن برنامجهم المقاوم معلن، ولن تفت من عزيمتهم، غارات العـدو،      

فال مؤتمرات دوليـة، وال مـا       .  عقيمة الجدوى  "السالم"وسخافات سلطة محمية رام اهللا، وتحليالت بغاة        
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وغيرهما، سيغير  " دول االتحاد المتوسطي  "يجهز له أعراب منافقون مع دول البحر المتوسط من مؤتمر           
مواقعهم ويثنيهم عن متابعة نضالهم المشروع، طالما وجد االحتالل على أرض فلسطين العربية، التـي               

  .جرائمهم الوحشية الدموية، الحجر والبشر والشجردنسها اليهود الصهاينة، واستباحوا ب
من المتعارف عليه، أن األجنحة السياسية، تحصد ثمار المقاومة في الميدان، ال العكس، ولكـن عنـدما                 
نرى الفصائل الفلسطينية المقاومة الشريفة، تقبل بمصافحة من تلوثت أياديهم بمصافحة المحتل ومـسخت           

ثبت أنها مجرمة كالت من صنوف التعذيب واالعتقاالت، للـشعب الـصابر            عقوالً تقبل باالعتراف به، و    
 فياض جلـدهما، وال     -فليس من المتوقع أن يغير عباس     ! يحق لنا، أن نتساءل، لم يا حماس؟      .. ولمقاومته

من المتوقع أن تكف أجهزتهما عن التنسيق األمني، لسبب بسيط، أن تلك األجهزة تدربت وتشكلت تحت                
  !.ل وبموافقته، لحمايته أوالً وأخيراًإشراف االحتال

خاضت التنظيمات الفلسطينية الجوالت المكوكية باتجاه القاهرة قبل سقوط نظام التطبيع المصري، ورغم             
أن ذيوله ما زالت حاضرة، إال أن تلك الجوالت لم تخرج لشهور بنتيجة مجدية، وها هو عباس يعيد كرة                   

ف برنامجين ال يستويان، وال يمكن أن يلتقيا، فال الـسلطة علـى             ، فاختال "المصالحة"محاوالته من أجل    
استعداد لتبني المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، ألنها ستُذبح من الوريد إلـى الوريـد، وال الفـصائل                  

  .المقاومة على استعداد للقبول بتنازالت السلطة، وتقويض كلمة وسالح المقاومة
 اإلقرار به، هو أن القضية الفلسطينية لشعب تجاوز عدد سكانه أحد عشرة             األمر الذي ال يريد فلسطينيون    

مليوناً، ما بين الوطن المحتل والمهاجر، هم شعب معني بقضيته وتحرير وطنهم، والخالص من التـشرد   
، والموضوع الداخلي مـن     "يا غريب كن أديباً، وإال    "واإلذالل، فلسنا بالخارج أكثر من غرباء وافدين، و       

 أمني خياني، واعتقال مقاومين وإعالميين، ما هو إال نتيجة وليس بأي حـال القـضية، وثمـرة                  تنسيق
  !.اتفاقيات وتفاهمات، فكيف لهم جميعاً، تجاهل كل ما سبق، واالكتفاء لتصحيح النتيجة؟

نعتمـد  لم نطالب سلطة رام اهللا يوماً، بأن تعدل مسيرة أساسها باطل، ونتائجها مدمرة لنا جميعاً، ولكننا                 
وعليه، فـإن الـشرعية     . بعد اهللا على رجال المقاومة األبطال، وفرسان الميدان ال ركبان الذلة والخنوع           

الوحيدة لكتائب وسرايا النور والتحرير، ولتكن كلمة الحق هي العليا، وأفاعيل من أجرموا بحق الـشعب                
  .وقضيته بالدرك األسفل من جهنم وبئس المصير

ي الوطن العربي، ينبغي أال نرهن قضيتنا بيد أنظمة متأمركة ومتصهينة، تتهاوى            أمام التغيير الحاصل ف   
وال تقوى على حماية أمن وسيادة بالدها كما يجب، ونستثمر الثورة العربية، لصالح القـضية العربيـة                 

ية المركزية، مهما حاولوا تقزيمها وحرفها عن مسار التحرير، ولطالما قلنا ودعونا التنظيمات الفلـسطين             
كافة، إلسقاط سلطة أوسلو، ألنها علة ال شفاء منها إال بالكي، وما زال هناك من ينتهج سياسـة الـنفس                    

هي القضية، في حين أن المقاومة تبني وتبنـي، ليـأتي           " المصالحة"أكثر ما نخشاه، أن تصبح      . الطويل
  !.تنا الباسلةالعدو، ليهدموا بلقاء واحد علني أو سري، كل ما بنته مقاوم" حلفاء"هؤالء 

هنيئاً لنا بكم أسودنا، وسلمت أياديكم ولنا معكم  ومع كل عملية بطولية، وقفة عز وإبـاء، ولكـل مـن                     
يرميهم بماء، نقذفه بحجارة من سجيل، فهم تيجاناً على جباه الشرفاء، األحياء منهم والشهداء، فقد نـالوا                 

  .إحدى الحسنيين، أو كليهما
وتنا، كفى للحصار الجائر علـى القطـاع، ولتُرفـع حـواجز الحـدود              وبعد هذا كله، نصرخ بأعلى ص     

المصطنعة بينه وبين مصر الثورة، مصر العروبة، إذ لم يعد مقبوالً، أن تبقى أصفاد قيد مليون ونـصف          
المليون من إخوة العرب، مغلولة بفعل أحرار، وال يعقل وال من الوطنية  بـشيء، أن يـستمر تهويـد                    

ت األقصى، وتقييد حركة أهلنا في فلسطين الداخل، وسلبهم حقهم في إحياء ذكرى             القدس، وتقويض أساسا  
النكبة، وإخضاعهم لقوانين عنصرية مجرمة، وجبهات دول الطوق مغلقة، فأقل اعتبار غض النظر عـن               
السالح والمقاومين المتسللين، ودعم ومساندة الشعب الفلسطيني باسترجاع أرضه، شـبراً شـبراً، حتـى      

  . الشامل من البحر إلى النهرالتحرير
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  24/3/2011، المستقبل العربي
  
  

  وكيفية الرد... اإلسرائيلية" األحاديات" .65
  أسعد عبد الرحمن. د

وحـسناً  . تستفز الجميع، خاصة بعد أن أثبتت فشلها في كثير من أنحاء العالم           " الخطوات األحادية "سياسة  
قد أنها قادرة، بمفردها علـى تقريـر مـصير األسـرة     التي كانت تعت(فعلت الواليات المتحدة األميركية  

بعد المستنقعين األفغـاني    -حين عدلت قناعاتها    ) البشرية دون أي عون من األصدقاء والحلفاء األقربين       
ومع هذا التغير في األوضاع الدولية، ومع       .  وأدركت أنها رغم قوتها ال تملك مثل هذه القدرة         -والعراقي

لى الخطوات األحادية الجانب، صدرت تهديدات فلـسطينية بـاللجوء إلـى            إصرار الكيان الصهيوني ع   
خطوات أحادية لمواجهة الخطوات اإلسرائيلية، خاصة بعد أن اقتنع كثيرون في العالم بأن مساعيهم غير               

فالقـادة  . ، ممكنة على أرض الواقـع     "السالم"، حتى ال نقول     "التسوية"قادرة على إقناع اإلسرائيليين بأن      
فيما ينظر  (طينيون، ربما من منطلق أن العالم يتعامل معهم على أنهم فاقدون للخيارات والمبادرات              الفلس

يرغبون في إثبـات قـدرتهم      ) عبثية ال طائل منها   " مفاوضات"لهم بعض شعبهم على أنهم يتخبطون في        
سـتباقية  ومعروف أن إسرائيل اعتمدت علـى الخطـوات اال        . على التأثير هنا أو هناك بخطوات أحادية      

األحادية لتحقيق سياسة األمر الواقع على األرض حتى تصبح أموراً مسلماً بها ال مجال للتخلي عنها، بل                 
بدءاً من الواليات المتحـدة،     (بالمقابل، يحذر الجميع    ! إسرائيلياً ال يمكن التنازل عنه    " شعبياً"تصبح مطلباً   

الطرفين الفلـسطيني   ) نتهاء ببعض العرب والمسلمين   مروراً بكل أعضاء اللجنة الرباعية الدولية، وليس ا       
واإلسرائيلي من اإلقدام على أي خطوة أحادية تنسف وضع الالحرب والالسلم القائم في الشرق األوسط،               

جديدة مفادها  -وهم بذلك يتمسكون بمقولة عبثية قديمة       ... وتزيد من التوتر بين الفلسطينيين واإلسرائيليين     
 من جانب القيادات الفلسطينية واإلسرائيلية هو وحده الذي يؤدي إلى كسر الجمـود              أن التصميم السياسي  

  !وإعادة عملية السالم إلى مسارها
وفيما تستمر إسرائيل في خطواتها االستفزازية األحادية في عموم الضفة الغربية، فضالً عن اإلجراءات              

م المدينة وهويتها وإفراغها من أهلها العـرب        األحادية التي تقوم بها في القدس الشرقية بهدف تغيير معال         
المسلمين والمسيحيين، نجدها كذلك تحذر الفلسطينيين من أنها سوف تتخذ مزيداً من إجـراءات أحاديـة                
الجانب في حالة لجوء الفلسطينيين إلى األمم المتحدة إلعالن إقامة دولتهم، خاصة بعـد اعتـراف عـدد              

الدولة الفلسطينية ورفع دول أوروبية عديـدة مـن مـستوى التمثيـل             متزايد من دول أميركا الالتينية ب     
الفلسطيني على أراضيها، إضافة إلى إعالن استعداد االتحاد األوروبي لالعتراف بالدولة الفلسطينية على             

  . في الوقت المناسب1967حدود 
 في سياسة الكـالم ال      خيبت الظنون في اجتماعها األخير في ميونخ، واستمرت       " اللجنة الرباعية "وبما أن   

أكثر دون االنتقال إلى خطوات وربما عقوبات ضد السياسات والممارسات اإلسرائيلية، فقد بات مطلوبـاً               
من القيادة الفلسطينية الرد دولياً ولو بخطوات أحادية، خاصة بعد تزايد احتماالت تعطيل القرار العربـي                

ية، أي الذهاب لدورة استثنائية للهيئة العامـة لألمـم          المطالب لمجلس األمن باالعتراف بالدولة الفلسطين     
 مع عاصمتها القدس، وفـرض العقوبـات علـى          1967 يونيو   4المتحدة تعترف بدولة فلسطين بحدود      

أما داخلياً، فالسلطة الفلسطينية، وبعيـداً      ). االستعمار(إسرائيل إلنهاء االحتالل والوقف الكامل لالستيطان       
، مدعوة إلى بناء مؤسسات قوية فاعلة قـادرة علـى           "األمر الواقع الفلسطينية  إعالن دولة   "عن أطروحة   

فبنـاء الدولـة الفلـسطينية      . تقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز صمودهم إضافة إلى إعادة الوحدة للوطن         
. المستقلة عملية كفاحية متواصلة وليست مجرد إعالن أو نتيجة التفاق سياسـي يمكـن الوصـول لـه                 

 بدأت عملية بناء الدولة منذ قرر الشعب الفلسطيني مقاومة االحتالل، وشكل بالتدريج هياكـل               وتاريخياً،
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منظمة التحرير الفلسطينية وحركة تحرره الوطني، وبنى مؤسسات المجتمع المدني، وأنـشأ مؤسـسات              
تعثـر جهـود    غير أن االنقسام المفجع و    . السلطة الفلسطينية على أمل أن تكون نواة لبنى الدولة المستقلة         

فالقواعد الـشعبية   . المصالحة بات يلح على الفلسطينيين تجاوز مرحلة قلبت األولويات وأضرت بالقضية          
في كل من الضفة والقطاع، بل والشتات، تبحث عن بصيص أمل للخروج من دهاليز االنقسام وتوجيـه                 

كما أن هـذه    . ينية العادلة الجهود والطاقات في مشوار النضال الطويل لتحقيق المطالب والحقوق الفلسط         
غيـر  (القواعد تدرك أن تحقيق المصالحة رهن بالنوايا والمصالح المنعكسة على مدى االهتمام الحقيقي              

بالمصالحة والرغبة في التضحية ببعض المصالح واالرتباطات اإلقليمية من أجل هذا الهـدف             ) اإلعالمي
وكل فـصائل الـشعب الفلـسطيني       " حماس"و" فتح"وليكن واضحاً أنه بدون اصطفاف      . الوطني السامي 

ومؤسساته المدنية في خندق واحد لمواجهة الخطر الواحد الكبير الذي يتهدد الشعب الواحد، فإن القـضية                
من هنا نضم صوتنا للكثيرين ونعـزز       ! لن تصحو منها لفترة طويلة    " حالة غيبوبة "الفلسطينية ستدخل في    

ة بضرورة الجمع بين النضال الوطني ومقاومة االحتالل وبين البناء          المطالب الموجهة للقيادات الفلسطيني   
الديمقراطي للمجتمع والعالقات الوطنية الفلسطينية، مع توضيح األهداف الوطنية بعد أن انتشرت حولهـا     
ظنون وإشاعات، وتحديد برنامج لحكومة الوحدة الوطنية التي باتت مطلباً ال غنى عنه لتحقيق الـصمود                

الكرامة كي تحفظ للفلسطيني القدرة على مواجهة الواقع المعقد، إضافة إلـى تطـوير وتفعيـل                واألمن و 
منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية باالنتخاب وفقاً التفاق القاهرة في              

  . 2005عام 
 العالم في التعامـل مـع القـضية         إذن، في مقابل الخطوات االستباقية واألحادية اإلسرائيلية، وازدواجية       

وفـي هـذا    . الفلسطينية، باتت الخطوات األحادية الفلسطينية أمراً ضرورياً بل سياسة مشروعة وطنيـاً           
التوجه إلى األمم المتحدة وطلب االعتراف بدولة فلسطينية على حدود          : السياق، فإن من األولويات الملحة    

تلة، ودعوة المجتمع الدولي واألمم المتحدة لالعتراف بها،         وعاصمتها القدس المح   1967الرابع من يونيو    
وفي حال تعطل مثل هذا القرار فـي مجلـس األمـن            ". االستيطان"ومساعدتها للخالص من االحتالل و    

بالفيتو، تتوجب عندئذ المبادرة إلى دعوة الهيئة العامة لألمم المتحدة لـدورة اسـتثنائية تعتـرف بدولـة                  
ـ      فلسطين، وفرض العقوبات   غير أن  . وإلنهاء االحتالل " االستيطان" على إسرائيل وصوالً للوقف الكامل ل

الذهاب إلى األمم المتحدة ال يجب أن يعني التخلي عن البرنامج النضالي على األرض من خالل تفعيـل                  
فمـا ال   . مع إبقاء المجال أمام مختلف أنواع المقاومات الحقاً       ) السلمية في هذه المرحلة   (المقاومة الشعبية   

  .يتحقق بغيرها... يتحقق بالوسائل السلمية
  25/3/2011، االتحاد، ابوظبي

  
  حماس تعمل في منع مواجهة .66

  عاموس هرئيل وآفي يسسخروف
هل توجد عالقة مباشرة بين القتل في ايتمار والتصعيد في قطاع غزة وصواريخ الكاتيوشا وغراد علـى                 

 أحد االسئلة التي شغلت أمس المستوى السياسي وقادة أذرع          بئر السبع والعملية التفجيرية في القدس؟ هذا      
لم يتبين نهائيا حتى اآلن هل الحديث عن تجمع عرضي لألحداث أم عن اجراء مخطط لـه مـن                   . األمن

  .عنصر فلسطيني أراد إشعال حريق واسع
نذ وقعـت   على هذا النحو ايضا، قطع انفجار الشحنة في القدس فترة هدوء دامت سنتين في العاصمة، م               

هذا تحول ذو شأن الى اسوأ فـي المدينـة،          . وعمليتا الجرافة " مركاز هراف "المجزرة في المعهد الديني     
استغل . التي تخلصت بصعوبة وببطء من مخاوف االنتفاضة الثانية وتستعد هذا االسبوع لماراثون القدس            

 والقدس التي نبعـت مـن الهـدوء         منفذو العملية كما يبدو التغيرات في االنتشار االسرائيلي في الضفة         
 تضاءلت جدا وتضاءل فـي      - عند الجدار وفي الحواجز ومراكز المدن        -إن التفتيشات األمنية    . الطويل
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وتوجد ايضا صـعوبة اسـتخبارية ال يكثـرون         . نفس الوقت نشر قوات الجيش االسرائيلي في المناطق       
ها في أكثرها، والسلطة هي التي تقوم بـأكثر         ألن شبكات االرهاب القديمة تم القضاء علي      : الحديث عنها 

عندما كانت مطاردة المخربين تتم كل ليلة،       . االعتقاالت، فقد قلّت صلة االستخبارات االسرائيلية بالميدان      
واآلن، وقد أصبح االرهـاب     . تدفقت طوال الوقت معلومات جديدة مكّنت من اعتقاالت واغتياالت اخرى         

  .رات تتلمس طريقها في الظالم، بقدر ماأقل مأسسة، يبدو ان االستخبا
فـبخالف حـاالت سـابقة لـم     . مع ذلك، كانت قدرة منفذي العملية في القدس على التنفيذ محدودة ايضا    

تُذكر الحادثة بواقعة حدثت في جنوب المدينة قبـل         . يستعمل مخرب منتحر وكانت الشحنة صغيرة نسبيا      
طراز العملية يختلف عما أخذت به حماس زمن العمليات         . عدة اسابيع عندما ُأصيب شخص بشحنة ناسفة      

حتى أمس لم تتحمل أي منظمة المـسؤولية عـن التفجيـر    . قد يكون الحديث عن مبادرة محلية    . الشديدة
  .امتدحا منفذيها" لجان المقاومة الشعبية"برغم ان الجهاد االسالمي و

كان عند المنظمة خاصـة اسـباب       . اسعةبرغم التصعيد، يبدو ان حماس ما تزال غير معنية بمواجهة و          
بدأ ذلك بالقصف قبل بضعة اسابيع الـذي        . جيدة خاصة بها العتقاد ان اسرائيل هي التي تُسخن الميدان         

شوش على نقل مبلغ كبير من المال من مصر الى القطاع، ثم بعد ذلك الى التحقيق مع المهندس ورجـل                
، ثـم الـى     )ا تزال أكثر تفاصيلها غامضة حتى اآلن      وهي قضية م  (المنظمة ضرار السيسي في اسرائيل      

  .القصف في االسبوع الماضي الذي قُتل به اثنان من نشطاء المنظمة في أنقاض نتساريم
 يحسن االنتباه الى ان حماس لم تطلق النار على اسرائيل في اليـومين االخيـرين حتـى بعـد مـوت                     

امتنعت المنظمة عـن    .  االسرائيلي خطأ أول أمس    المواطنين الفلسطينيين االربعة باطالق قذائف الجيش     
أعلن مكتب رئيس حكومة حماس اسـماعيل       . تصريحات حماسية بل عملت لضبط اطالق النار شيئا ما        

ولم يكن الحـديث    . هنية، أن هنية هاتف األمين العام للجهاد االسالمي في دمشق، عبد اهللا رمضان شلح             
ة طلب الى شلح وقف التصعيد الذي الجهاد االسـالمي هـو            زعم محللون في غزة ان هني     . بينهما مهذبا 

  .المسؤول الرئيس عنه
اذا كان احتيج ذات مرة الى رشقات       .  في ميزان القوى في غزة، سجل الجهاد لنفسه انجازا ال يستهان به           

ـ                 . دال تُحصى من صواريخ القسام لتهديد اسرائيل فان تسلح الجهاد بكاتيوشا غراد من ايران غير القواع
فقد كان يكفي رشقات قليلة من صاروخ غراد في اليومين االخيرين الثارة الرعب فـي أسـدود وبئـر                   

  .أصبح الجهاد يشعر فجأة بأنه العب ذو تأثير. السبع
علّق متحدثون اسـرائيليون    . ندد رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الحكومة سالم فياض بالعملية بشدة          

لكن يبدو ان السلطة حائرة جدا من العمليات االخيرة التي تُشكك في            . نيإثم االرهاب بالتحريض الفلسطي   
  .محاوالتها بأن تروج للنضال الفلسطيني باعتباره نضاال غير عنيف

فبرغم تدهور الشعور باألمن، لـن تخـرج        .  إن مجال الرد االسرائيلي ايضا على العمليات محدود جدا        
يبدو انه مع عدم وجود عنوان للعمليتين في ايتمار        . ي الضفة اسرائيل في عملية على شريكها الفلسطيني ف      

ليس الحديث عن اجراء    . والقدس، يوجد العنوان في غزة، باتهام حماس بالمسؤولية العامة عن الهجمات          
فتـرة  "شامل، ولهذا يوصى بأن تُتلقى بحذر تصريحات مثل تصريح الوزير سلفان شالوم الذي زعم ان                

  ".ضبط النفس قد انتهت
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خطب أمس خطبة صارمة لكنه في سنتي واليته حذر حذرا شـديدا مـن                  

شخص نتنياهو أمس الى روسيا، وسيصل اسرائيل اليوم وزير الدفاع االمريكي روبرت            . استعمال الجيش 
أخـذ فـي    يجـب ان ن   . إن برنامج عمل سياسيا كهذا يضائل سلفا القدرة االسرائيلية على العمل          . غيتس

فالقيادة في البالد تحذر على نحو عام التصعيد في فترات األعيـاد إال             : الحسبان ايضا عطلة عيد الفصح    
". تبادل الضربات "يتحدث نتنياهو عن بضعة ايام من       ". السور الواقي "اذا بلغ السيل الزبى كما في عملية        

 حين ان الطموح االسرائيلي الـى أن        تبدو هذه حدود المعركة التي يرسمها اآلن المستوى السياسي، في         
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والخوف من ان يرفض الجهاد ان يلعب       . تضرب اسرائيل الضربة األخيرة في الجولة وتعلن آنذاك وقفها        
يجب ان يسأل هنا سؤال آخر وهو هل هدف اسرائيل كله أن تعود الـى قواعـد                 . بحسب قواعد اسرائيل  

 عدة اسابيع، وكم من القوة تحتـاج الـى اسـتعمالها            اللعب التي كان معموال بها في القطاع الى ما قبل         
  .للتوصل الى ذلك

  هآرتس
 24/3/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  :كاريكاتير .67

  

    
  25/3/2011الدستور، عمان،   

  


