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   مستعدة ومهيأة بمنتهى القوة لضرب غزة"إسرائيل": غزةنتنياهو يهدد 
  مبادرات إنهاء االنقساملقاء بين فتح وحماس الثالثاء الماضي ناقش ": القدس العربي"

  اقتربت الحرب على غزة: اإلندبندنت
  العالم العربي الثائر يفقد صبره تجاه الجمود في عملية السالم: "إسرائيل"ـغيتس ل

  استطالع إسرائيلي يعزز قوة اليمين اإلسرائيلي

 برفضأبلغتنا حماس:األحمد
وموقفها .. األمنياستقبال الوفد 

  "إسرائيل"من االنقسام يتطابق مع 
  

 ٣ ... ص

 ٢٠٩٦ ٢٦/٣/٢٠١١السبت 
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    :السلطة
 ٤   والتغيير قريبا جدااإلصالحلقاء يجمع عباس وعزيز دويك ونواب : وكالة معاً.٢
 ٥  عريقات يحذر من تداعيات خطيرة لعدوان إسرائيلي جديد على قطاع غزة.٣
 ٥  مبادرة عباس فرصة تاريخية إلنهاء االنقسام: الهباش.٤
 ٥   مواصلة االستيطان" إسرائيل"واشنطن تراجعت عن التزاماتها أمام إصرار : عبد الرحيم.٥
 ٦  لبحث عن حل سياسي بعد توفيرها الغطاء لضرب ليبياا على الجامعة العربية :عاطف عودة.٦

    
    :المقاومة

 ٦  مبادرات إنهاء االنقساملقاء بين فتح وحماس الثالثاء الماضي ناقش ": س العربيالقد".٧
 ٧  ألنها سبقت مقترحات مشعلعباس حماس الخارج رفضت مبادرة : "الشرق األوسط".٨
 ٨   غرادبأربع قذائف هاون وصاروخي" إسرائيل" تقصف  في غزةالمقاومة.٩
 ٨  وتبدي استعدادها للتعاون مع الجيش اللبناني اإلستونيين تنفي عالقتها بخطف" القيادة العامة".١٠
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 ٩   مستعدة ومهيأة بمنتهى القوة لضرب غزة"إسرائيل": غزةنتنياهو يهدد .١١
 ٩  محظور أن نصبح كلبا يعوي وال يعض: ليبرمان.١٢
 ٩   ن تجاوزوا الخطوط األمنية الحمراء في األيام أألخيرةوالفلسطيني: موفاز.١٣
١٠  ذائف الصاروخيةلن توفر الحل لسقوط القية القبة الحديد: الجبهة الداخلية للجيش اإلسرائيلي.١٤
١٠  أشكنازي يطالب باستهداف المقاومين بين المدنيين.١٥
١٠     مسؤول إسرائيلي يختتم زيارة إلى القاهرة.١٦
١٠  "إسرائيل"تصاعد التحريض العنصري ضد المواطنين العرب في .١٧
١١  استطالع إسرائيلي يعزز قوة اليمين اإلسرائيلي.١٨
١٢  ليط تشكو حماس لمحكمة الهاياعائلة ش.١٩
١٢ اقتربت الحرب على غزة: اإلندبندنت.٢٠
    

    :األرض، الشعب
١٣   تحريض إسرائيلي على هدم حي البستان:القدس.٢١
١٣  في الضفة والجدار عشرات الجرحى في قمع االحتالل مناهضي االستيطان.٢٢
١٣   افتتاح أضخم محطة معالجة مياه بفلسطين:رفح.٢٣
   

   :صحة
 ١٤  ألي عدوان إسرائيلي في ظل نفاد األدوية" كارثية"تحذّر من تبعات " الصحة: "غزة.٢٤
   

   :ثقافة
 ١٤   عرض يجسد معاناة األسيرات الفلسطينيات"أنا حرة".٢٥
 ١٤   على التلفزيون النرويجي"دموع غزة"الفيلم الوثائقي .٢٦
 ١٥  لكاتبة أميركية يروي قصة فلسطينجديد  كتاب "بستان الزيتون" :ايطاليا.٢٧
 ١٥  يكشف الكثير عن العالقات اإلسرائيلية األوروبيةكتاب دعم االحتالل :إلسرائيليا-التحالف األوروبي".٢٨
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   : األردن
١٦ "وادي عربة"اعتصام أمام مسجد الكالوتي يدعو إلسقاط : األردن.٢٩
   

   :عربي، إسالمي
١٦   من غضب الشباب العربي إذا اجتاحت قطاع غزة" إسرائيل"صبيح يحذر .٣٠
١٦   يناير٢٥ إجهاض ثورة تستطيع ال" إسرائيل": "إسرائيل"سفير مصر السابق في .٣١
   

   :دولي
١٧  العالم العربي الثائر يفقد صبره تجاه الجمود في عملية السالم: "إسرائيل"ـغيتس ل.٣٢
١٨  أوباما يعزي نتنياهو بقتيلة عملية القدس.٣٣
١٨  باختطاف المهندس الفلسطيني ضرار أبو سيسي ورطهاأوكرانيا تنفي ت.٣٤
١٨   تحقيق المصالحةوإقامة الدولة الفلسطينية بدعم جهود السلطة تالصين : مبعوث صيني.٣٥
    

   :مختارات
١٩   سنوات١٠ خالل %٤٠التينيو أميركا زادوا .٣٦
١٩  نجم الدين أربكان واإلسالم السياسي المعاصر.٣٧
    

    :حوارات ومقاالت
٢٣  ما يحدث في الشارع العربي اآلن لم يكن إال نتيجة طبيعية النتشار الظلم والقهر :أحمد بحر.٣٨
٢٤  فهمي شراب...  لضمان نجاحهاأخرى شروط عوائق على طريق المصالحة وحزمة.٣٩
٢٦  نقوال ناصر... "سابقة القذافي".٤٠
٢٨  "إيكونومست"... زواٌج مزعج يحكم العالقة بين الطرفين.. "إسرائيل"أمريكا و.٤١
٣٠  ريسمدار بي... "ويكيليكس"وثائق .٤٢
    

 ٣٤  :كاريكاتير
***  

  
  "إسرائيل"وموقفها من االنقسام يتطابق مع .. األمني برفض استقبال الوفد أبلغتنا حماس :األحمد .١

 نقال عن مراسلها من رام اهللا، وليد عوض، أن عزام ٢٦/٣/٢٠١١القدس العربي، لندن، نشرت 
في اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها للحوار الوطني اكد مفوض العالقات الوطنية األحمد 

الجمعة بأن رفض حركة حماس في قطاع غزة استقبال الوفد االمني والفني الذي كلفه ' القدس العربي'لـ
  .الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتوجه لغزة لالعداد لذهابه لهناك يعني بأن الحركة ترفض الزيارة

حماس ابلغتنا برفض استقبال الوفد الذي كان مقررا ان يتوجه ' 'القدس العربي'قائال لـواضاف االحمد 
لالعداد لزيارة عباس، مشددا على ان عدم استقبال الوفد االمني واالداري يعني رغبة حماس ' لغزة

  .بافشال مبادرة الرئيس الفلسطيني النهاء االنقسام
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ة اعضاء المكتب السياسي للحركة ال توحي برغبة واوضح االحمد بأن تصريحات قادة حماس وخاص
الحركة التمام المصالحة من خالل توجه عباس لقطاع غزة بهدف تشكيل حكومة من المهنيين لالعداد 

  . شهور٦النتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني في غضون 
' القدس العربي'لـواعتبر االحمد رفض استقبال الوفد بمثابة رد من حماس على مبادرة عباس وقال 

الذي يرفض استقبال الوفد الذي كان يريد ان يذهب لغزة ليحضر لذهاب الرئيس لهناك، هو 'الجمعة 
  .في اشارة الى ان رد حماس على مبادرة عباس هو رفضها بشكل غير مباشر' يرفض، وهذا رد

ا حول ردود فعل واشار االحمد الى ان عباس سيجري عقب عودته من جولته الخارجية الجمعة تقييم
  .حماس وممارساتها على االرض الواقع حول مبادرته بالتوجه لغزة النهاء االنقسام

 األحمدنقال عن مراسلها من القاهرة، صالح جمعة، أن  ٢٦/٣/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، وذكرت 
لألسف الشديد اتفق موقف حماس مع موقف إسرائيل في «: »الشرق األوسط« في تصريحات لـقال

رفضهما مبادرة إنهاء االنقسام، فبنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل أدلى بتصريح يظهر أنه فقد 
إن من يريد أن يتفاهم مع حماس وال يتعاون مع : وقال. أعصابه، واتهم الرئيس أبو مازن بدعم اإلرهاب

نون لكن الرئيس قال وقرر منع الرئيس من الذهاب إلى غزة من معبر بيت حا.. إسرائيل ال يريد سالما
  .»سأذهب من معبر رفح وهذا أكبر دليل على حسن نية الرئيس وتصميمه على المصالحة

في علم السياسة إذا تطابق موقف طرف مع موقف العدو، فإن هذا الطرف على خطأ، «: وأضاف األحمد
 هذا السؤال على أنا أطرح!.. وهل من المعقول أن يكون نتنياهو وحماس ضد مبادرة الرئيس أبو مازن؟

هل معقول أن تتخذ حماس ورئيس : وأضيف.. كل مواطن عربي شريف وعلى كل مواطن فلسطيني
وزراء إسرائيل نفس الموقف بخصوص مبادرة عقالنية وطنية أطلقها الرئيس، وبخاصة أنها آلية مناسبة 

  .»!إلنهاء االنقسام؟
كالم الرئيس عند إطالق المبادرة كان واضحا «: وأكد األحمد أنه ال توجد حوارات اآلن مع حماس، وقال

لقد أوضح أنه ذاهب ليس للحوار، بل لتشكيل الحكومة واالتفاق على تحديد موعد إلجراء . وصريحا
االنتخابات، ونحن نؤكد أن أي حوارات أخرى تأتي في وقت الحق، وعملية الحوار في الساحة 

  .»الفلسطينية ال تنتهي حول أي موضوع خالفي
    

   والتغيير قريبا جدااإلصالحلقاء يجمع عباس وعزيز دويك ونواب : الة معاًوك .٢
 كشفت مصادر مقربة من قيادة حماس في الضفة الغربية، عن تلقي رئيس المجلس -معا-رام اهللا 

عزيز دويك وعدد من نواب االصالح والتغيير وقيادات من حماس في الضفة، دعوة للقاء .التشريعي د
، ان )معا(اس، موضحا ان موعد اللقاء لم يتحدد بعد ، لكن تلك المصادر اكدت لـالرئيس محمود عب

اللقاء قد يعقد في وقت قريب جدا لبحث امكانية انجاح مبادرة الرئيس عباس النهاء االنقسام وانجاز 
  .المصالحة الوطنية

تجاوب حركة حماس ، في امكانية )م،ت،ف(الى ذلك شكك احد كبار المسؤولين في اللجنة التنفيذية لـ
مع مبادرة الرئيس عباس، مؤكدا ان حماس وقياداتها في قطاع غزة تحاول اختالق المبررات من اجل 

  .الهروب من استحقاقات انهاء االنقسام واتمام المصالحة الوطنية
ال اعتقد ان االمر سيكون سهال خاصة ان قيادة حماس في غزة ترى في ) :"معا(وقال ذلك المسؤول لـ

اء االنقسام واتمام المصالحة يلحق ضررا بمصالحها التي باتت قائمة ونافذة في قطاع غزة ، ما انه
  .يجعلها غير معنية بانهاء االنقسام والمصالحة بل ان كل ما يعنيه هو الوصول الى تهدئة مع اسرائيل 

كونها تعول حماس ترى في نفسها غير مضطرة للتجاوب مع اية مبادرات في الظرف الراهن " وتابع 
الى لعب حركة االخوان المسلمين دورا رئيسيا في مصر والعديد من الدول العربية التي تشهد تحركات 

  .شعبية عارمة لذلك فانها تتهرب من اية مسؤوليات واستحقاقات وال تأبه بمعاناة المواطنين في غزة
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لرئيس ابو مازن سيلتقي الدويك من جانبه اكد حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي ان ا
جاء ذلك خالل برنامج على المكشوف الذي يبث على فضائية فلسطين، وطالب  .االحد في رام اهللا

خريشة باالفراج عن قيادات حماس، واعتبر ان الدويك ال يمثل حماس، وانما من يمثل حماس هم 
  .الناطقون الرسميون في المناطق

   ٢٦/٣/٢٠١١وكالة معاً اإلخبارية، 
  
  عريقات يحذر من تداعيات خطيرة لعدوان إسرائيلي جديد على قطاع غزة .٣

 طالب الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المجتمع الدولي :أريحا
بالتدخل الفوري ووقف التصعيد اإلسرائيلي الخطير ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، وشدد عريقات أن 

يس طالب القيادة الروسية وباقي أعضاء اللجنة الرباعية بإلزام رئيس الوزراء اإلسرائيلي بعدم القيام الرئ
عريقات المبعوث الصيني لعملية السالم اوو سيكه، . جاء ذلك أثناء لقاء د .بعدوان على قطاع غزة

  .والقنصل األميركي العام دانيال روبنستين، كالً على حدة
صعيد اإلسرائيلي والمتمثل باالعتداءات اإلسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، قد وأكد عريقات أن الت

، مطلع عام ٢٠٠٩يأخذ شكل عدوان شامل على غرار عدوان إسرائيل على قطاع غزة في نهاية عام 
٢٠١٠.  

وشدد عريقات أن قيام إسرائيل بشن عدوان شامل على قطاع غزة يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ 
 عملية لردعه ووقفه، وأنه في حال وقف المجتمع الدولي متفرجاً فإن ذلك سوف يعني انهيار كل خطوات

المحاوالت الهادفة لنقل منطقة الشرق األوسط إلى مربعات الديمقراطية واالستقرار واألمن وسيادة 
  .القانون

التعامل مع إسرائيل فأي أمن واستقرار وقانون يمكن الحديث عنه في ظل استمرار الدول الغربية في 
  .كدولة فوق القانون وعلى أساس معايير مزدوجة ال يمكن ألي كان قبولها

وعلى صعيد عملية السالم أكد عريقات أن الحكومة اإلسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن خروج 
  .عملية السالم عن مسارها ووقف المفاوضات

  ٢٦/٣/٢٠١١الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  
  مبادرة عباس فرصة تاريخية إلنهاء االنقسام: الهباش .٤

أكد الدكتور محمود الهباش وزير األوقاف الفلسطيني أن المرحلة الحالية تحتاج إلى مزيد من : رام اهللا
التكاتف بين أبناء الشعب الفلسطيني، وأن مبادرة الرئيس محمود عباس فرصة تاريخية لن تتكرر من 

  . الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنيةأجل رأب الصدع وإنهاء االنقسام
  ٢٦/٣/٢٠١١الغد، عمان، 

  
  مواصلة االستيطان" إسرائيل " إصرار أمامواشنطن تراجعت عن التزاماتها: عبد الرحيم .٥

أمين عام الرئاسة الفلسطينية في رام اهللا  أن القدس المحتلة من ٢٦/٣/٢٠١١الشرق، الدوحة، ذكرت 
 األمريكية تراجعت عن مواقفها والتزاماتها أمام إصرار الحكومة  قال إن اإلدارةمعبد الرحيالطيب 

 في كلمة افتتاح المؤتمر الوطني العام الثالث معبد الرحيوأضاف . 'اإلسرائيلية على مواصلة االستيطان
، في رام اهللا نيابة عن الرئيس محمود عباس أمس أن انعقاد هذا 'فدا'لالتحاد الديمقراطي الفلسطيني 

  .في هذه األيام يكتسب أهمية خاصة ليس فقط لتدارس التحوالت التي تشهدها المنطقةالمؤتمر 
أمـين عـام    أن   كفاح زبون  نقالً عن مراسلها     رام اهللا من   ٦/٣/٢٠١١الشرق األوسط، لندن،    وأضافت  

 الرئاسة الطيب عبد الرحيم، طالب حماس، باالستجابة الفورية ودون مماطلة لمبادرة أبو مازن، لالتفـاق              
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فورا على تشكيل حكومة من شخصيات مستقلة، وتحديد موعد إلجراء االنتخابات الرئاسية والتـشريعية،              
  .وللمجلس الوطني

  
  لبحث عن حل سياسي بعد توفيرها الغطاء لضرب ليبياا على الجامعة العربية :عاطف عودة .٦

، »الشرق األوسط«، لـقال عاطف عودة، سفير دولة فلسطين في العاصمة الليبية طرابلس: خالد محمود
إنه يتعين على الجامعة العربية والمنظمات اإلقليمية األخرى أن تسعى اآلن للبحث عن حل سياسي سريع 
لألزمة الليبية الراهنة، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تتحمل الدور األكبر في هذا اإلطار باعتبارها من 

 من شن ضربات جوية وصاروخية على نظام العقيد وفر الغطاء الالزم لتمكين قوات التحالف الدولي
وعلى الرغم من النفي . معمر القذافي لتطبيق قرار مجلس األمن الدولي بشأن فرض الحظر الجوي

الرسمي الليبي لوجود أزمة خانقة في الوقود استدعت حصول السلطات الليبية على شحنات قادمة من 
ن السفير الفلسطيني في طرابلس قال إن سكان المدينة التي الخارج لتغطية احتياجات السوق المحلية، فإ

ودعا عودة، الذي أبلغ . ال تعيش في حالة طبيعية وإنما في حالة حرب يعانون من أزمة في الوقود
أنه زار األماكن التي استهدفتها الضربات الجوية والصاروخية األخيرة على ليبيا » الشرق األوسط«

 العقيد القذافي في باب العزيزية، إلى البحث عن حل سياسي للخروج من وتفقد جانبا من مقر إقامة
  . األزمة الراهنة في ليبيا، معتبرا أن الحل العسكري لن يفضي إلى أي نتيجة

  ٢٦/٣/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
  
  مبادرات إنهاء االنقساملقاء بين فتح وحماس الثالثاء الماضي ناقش ": القدس العربي" .٧

قد وفدان قياديان من حركتي فتح وحماس بمدينة غزة منتصف األسبوع  ع: الهور أشرف-غزة 
، تمت خالله مناقشة وجهات نظر 'القدس العربي'الماضي، اجتماعاً لهم بمدينة غزة بحسب ما علمت 

  .الحركتين من مبادرات إنهاء االنقسام الفلسطيني التي قدمتها الحركتان مؤخرا
الثاء الماضي والذي لم يكشف عنه لوسائل اإلعالم عرض كل وفد على اآلخر وخالل اللقاء الذي عقد الث

وجهة نظره لحل ملفات الخالف التي تعيق تحقيق الوحدة الفلسطينية، وتؤهل مرحلة عمل وطني جديدة، 
وذلك قبيل عقد اجتماع اليوم السبت بين الرئيس محمود عباس، ووفد من حركة حماس بالضفة الغربية 

  .كتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعيبرئاسة الد
ان ' القدس العربي'وقال إسماعيل األشقر عضو المجلس التشريعي عن حماس وأحد قادتها في غزة لـ 

إن كانت تريد أن تكون 'وفد حركته أبلع فتح ترحيب حماس بزيارة الرئيس عباس، لكنه أكد لفتح أنه 
يجب أن تسبق بحوار وطني ينهي القضايا الخالفية في ذات مغزى وليس زيارة بروتوكولية ف'الزيارة 

  .'ظل انعدام الثقة بين الطرفين
، وذكر أن كال من 'ستعمق االنقسام'للرئيس عباس في هذه األوقات ' زيارة بروتوكولية'وذكر أن ترتيب 

  .لمثل هذه الزيارة' غير مهيأتين'فتح وحماس 
بل الزيارة، والمتمثلة في وقف االعتقاالت السياسية وأشار إلى أن وفد حماس طالب بتهيئة األجواء ق

  .ووقف حمالت التحريض
أن وفد حماس طرح على فتح أن يتم تشكيل مجموعتين من الحركتين ' القدس العربي'وكشف األشقر لـ 

لهما صالحيات في اتخاذ القرارات لعقد اجتماعات تكون محددة بسقف زمني يتم خاللها االتفاق على 
  .خالفيةالملفات ال

وأشار األشقر إلى أن حركة حماس أكدت على ضرورة أن تصل هاتان المجموعتان التفاق على تشكيل 
يجب أن يفضي التفاق إن كانت هذه الحكومة 'حكومة وحدة وطنية، الفتاً إلى أن النقاش حول هذا الملف 
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غلبية البرلمانية التي تمثلها سيكون برنامجها السياسي كما يريد أبو مازن، أو حسب البرنامج السياسي لأل
  .'حماس

وذكر أيضاً أن وفد حماس اقترح أن يتم خالل النقاش بين قادة التنظيمين االتفاق على تشكيل مرجعية 
تكون لها مهام محددة ولفترة انتقالية، لحين إجراء 'وطنية عليا، إلدارة شؤون الشعب الفلسطيني، 

  .'ل لجنة تنفيذية جديدةانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني وتشكي
، الفتاً إلى أن ورقة المصالحة 'يشكالن أساس حل الخالف الفلسطيني'وأشار إلى أن هذين الملفين 
  .المصرية لم تأت على حلهما

الورقة المصرية لم تتحدث عن حكومة وحدة، بل 'وقال األشقر وهو عضو في وفد حركة حماس للحوار 
  .'الضفة بينهما لجنة تنسيق مشتركةتحدثت عن حكومة في غزة وأخرى في 

  .'أجندات فلسطينية'وذكر أيضاً أن الورقة المصرية لم تتحدث عن تشكيل مرجعية قيادية فلسطينية تنفذ 
وشدد األشقر أنه في حال تم االتفاق على هاذين الملفين فإن باقي ملفات الخالف المتمثلة بالملف األمني، 

  .وملف االنتخابات، سيسهل حلها
ال المسؤول في حركة حماس أن وفد فتح حمل مطالب حماس وقال انه سيرسلها إلى قيادة الحركة في وق

  . الضفة الغربية
ان وفد ' القدس العربي'وفي السياق قال عبد أبو سمهدانة مسؤول قيادة حركة فتح في قطاع غزة لـ

 هذه الزيارة، وأنها تريد ال تريد'حركته ناقش مع حماس موضوع زيارة الرئيس لغزة، وقال ان حماس 
  .'حوارات

ث أبو سمهدانة عن وجود وجهتي نظر لحماس حول الموضوع قال ان حداها كانت من الشام دوتح
  .وأخرى من غزة) يقصد سورية(

لكنه أكد في ذات الوقت أن حركة فتح لم تتلق لغاية اللحظة أي رد رسمي من حركة حماس على مبادرة 
  .'نطلب ردا مكتوبا من حماس سواء بنعم أو ال على المبادرة) فتح(نحن 'أبو مازن، وقال 

فإن الحركتين من المحتمل أن تعقدا جلسات أخرى بعيداً عن وسائل ' القدس العربي'وبحسب ما علمت 
  .اإلعالم في الفترة المقبلة، لمناقشة تطورات ملف المصالحة

  ٢٦/٣/٢٠١١القدس العربي، لندن، 
  
  ألنها سبقت مقترحات مشعلعباس خارج رفضت مبادرة حماس ال: "الشرق األوسط" .٨

أكدت مصادر في حركة فتح أن مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلنهاء : كفاح زبون - رام اهللا
االنقسام، أصبحت شبه منتهية، بعد رفض حماس لها واتخاذها خطوات متقدمه على هذا الطريق، أهمها 

  . فترض أن يدخل إلى غزة للترتيب لزيارة وإقامة أبو مازن، من الدخولالذي كان ي» اإلداري«منع الوفد 
حسمت حماس أمرها كما يبدو، بعد تباين كبير في اآلراء، حول الزيارة التي أيدتها قطاعات في و

الحركة، ورفضتها أخرى، انتصر فيه في النهاية، موقف الخارج المتشدد في هذه المسألة على موقف 
  .ؤيدين ومعارضين لهذه الزيارةالداخل الذي ضم م

، إن غضب الخارج انصب أساسا على مبادرة »الشرق األوسط«وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ
رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية، وتصاعد هذا الغضب بعد قبول أبو مازن لها وعرضه مبادرة 

اءت في وقت كان يفترض أن وحسب المصادر فإن هذا الغضب مرده أن مبادرة هنية، ج. زيارة غزة
يقدم فيه رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل مبادرة جديدة شاملة، وهو ما أحبطته فكرة هنية ومن 

  .ثم مبادرة أبو مازن
وهذا أحد أهم األسباب التي دعت قيادة حماس في الخارج إلى شن هجوم عنيف على عباس ورفض 

للحركة في الداخل محمود الزهار وخليل الحية للحضور إلى مبادرته واستدعاء عضوي المكتب السياسي 
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وأقر مصدر في الحركة بأن . وترى حماس أنها أقوى اآلن من ذي قبل. دمشق من أجل التشاور
موقفنا أقوى اليوم مع التغيير » «الشرق األوسط«التغييرات المحيطة تصب في صالح حماس، وقال لـ

ومبادرة مشعل . »، ولسنا مضطرين للنزول عند رغبات السلطةفي مصر، االنحياز السابق لفتح انتهى
يرى مسؤولون في . باإلضافة إلى الموقف في مصر، كانا السببين الرئيسيين في رفض مبادرة أبو مازن

وبحسب مصدر . فتح أن هذه السببين إضافة إلى أسباب أخرى، منعا حماس من قبول مبادرة أبو مازن
 في حماس ستتضرر وأهم هؤالء هو الجناح العسكري الذي يحكم غزة مصالح كثيرين«في فتح، فإن 

اآلن، وكان رد فعله باديا في الصواريخ التي أطلقا بعد مبادرة أبو مازن، باإلضافة إلى أن الحركة 
الذي أنهى االنقسام وهذا ما ال تريده حماس، وفوق كل ذلك، ) المنقذ(تخشى من أن يظهر الرئيس بمظهر 

مشهد خروج مئات اآلالف من غزة الستقباله، وهذا سيظهره صاحب شعبية كبيرة في فهي تخشى من 
  .»القطاع طالما نفتها حماس، كما أنه سيربك الحركة من ناحية كيفية التصرف مع هذه الجماهير

من «، »الشرق األوسط«وأقرت مصادر في حماس بوجود مشكالت بروتوكولية، وقال مصدر لـ
هذه .. وأين ستحدث االجتماعات.  سيمكث ومن سيقوم بحراسته، وبصفته من؟سيستقبل أبو مازن وأين

  .»تفاصيل مهمة
وعلى أي حال ستنتظر فتح الموقف النهائي لحماس الذي من المتوقع أن يصلها فور انتهاء اجتماعات 

كله دمشق، ويتوقع أن يستند إلى االستعداد لبدء حوار وطني شامل واتفاق مصالحة يشمل ترتيب البيت 
  .بما فيه منظمة التحرير، يسبق االتفاق على حكومة وحدة وانتخابات

  ٢٦/٣/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
  
  بأربع قذائف هاون وصاروخي غراد" إسرائيل" تقصف  في غزةالمقاومة .٩

قصفت المقاومة الفلسطينية عدة أهداف إسرائيلية قريبة من الحدود كرد على :  أشرف الهور-غزة 
الت كتائب أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية ان إحدى خالياها أطلقت وق. الغارات

وأعلنت . أربع قذائف هاون على موقع عسكري مقام على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب القطاع
كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية مسؤوليتها عن قصف مدينة عسقالن 

  .روسيي الصنع' غراد'اروخي بص
  .وأعلن تنظيم جيش األمة المتشدد مسؤوليته عن إطالق صاروخ على النقب الغربي

  ٢٦/٣/٢٠١١القدس العربي، لندن، 
  
  وتبدي استعدادها للتعاون مع الجيش اللبناني اإلستونيين تنفي عالقتها بخطف" القيادة العامة" .١٠

 مواطنا لبنانيا من بلدة الصويرة في منطقة البقاع لشبهات أوقف الجيش اللبناني:  بوال أسطيح- بيروت
 أيام على اختفائهم، فيما ال ٣تدور حوله على خلفية اختطاف اإلستونيين السبعة وذلك بعد مرور نحو 

  .يزال مصيرهم يلفه الغموض ولم يعرف بعد مكان احتجازهم
قف خلف الحادثة باعتبار أن اإلستونيين وفيما ترتكز التحقيقات على إمكانية أن تكون جهات فلسطينية ت
، نفى »الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة«دخلوا منطقة تقع تحت نفوذها عمليا وبالتحديد تحت سيطرة 

اتهام الجبهة يأتي «نفيا قاطعا ما يشاع، الفتا إلى أن ) أبو عماد(المسؤول عنها في لبنان رامز مصطفى 
اتهامنا استهداف «: »الشرق األوسط«وقال لـ» سيا وإعالميا وأمنيافي إطار استهدافها ومنذ فترة سيا

  .»للمقاومة وهو بمثابة تقديم خدمة مجانية ألعداء القضية الفلسطينية وأعداء لبنان
الجبهة أبدت استعدادها للتعاون مع مخابرات الجيش اللبناني للكشف عن مصير «وأكد أبو عماد أن 

قنوات االتصال مفتوحة مع الجهات األمنية وبالتالي أي معلومة «إلى أن الفتا »  وال تزال٧األجانب الـ
  .»تصل إلينا لن نتردد في إيداعها الجهات المختصة
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: التابع للجبهة الشعبية، قال أبو عماد» عين البيضا«وعما يحكى عن أن سيارات الخاطفين دخلت مخيم 
عبر حواجز تابعة للجيش اللبناني، وبالتالي كي تتمكن السيارات من دخول عين البيضا ال بد أن تمر «

ولدى سؤاله عن إمكانية دخول الجيش اللبناني إلى . »كيف يستطيع الخاطفون أن يعبروا تلك الحواجز
ال داعي «: مخيم دار البيضا لتفتيشه، أكد مصطفى أن التواصل مع مخابرات الجيش قائم، وأضاف

  .»للتفتيش
  ٢٦/٣/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 

  
   مستعدة ومهيأة بمنتهى القوة لضرب غزة"إسرائيل": غزةنتنياهو يهدد  .١١

' رد قوي'هدد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي الجمعة بقيام تل أبيب بـ : غزة ـ أشرف الهور
ضد قطاع غزة بسبب تساقط الصواريخ التي تطلقها المقاومة على النقب الغربي، فيما واصلت المقاومة 

  .طينية قصف أهداف إسرائيلية ردا على الغارات التي أوقعت شهداء في القطاعالفلس
إسرائيل مستعدة 'وقال نتنياهو خالل لقائه بوزير الدفاع األمريكي روبرت غيتس الذي يزور تل أبيب 

، ولفت 'سوف تقوم حقا بإيقافه) إسرائيل(إنها '، مضيفاً 'ومهيأة بمنتهى القوة للرد بهدف وقف اإلرهاب
أي مجتمع متحضر ال يمكنه تحمل 'إلى أن إسرائيل تتعرض لهجمات صاروخية في األيام األخيرة، وقال 

  .'هجمات عشوائية منفلتة العقال كهذه على مواطنيه
تخوض كفاحا ضد هذا الداء الخطير والشر المستطير من اإلرهاب المتمثل في العدوان 'وزعم أن بالده 

  .'مواطنين العزل واألبرياءالمدبر المباشر والقاسي ضد ال
  ٢٦/٣/٢٠١١، القدس العربي، لندن

  
  محظور أن نصبح كلبا يعوي وال يعض: ليبرمان .١٢

الرد بشكل قاطع على الهجمات الصاروخية , اليوم الخميس , دعا وزراء من اليمين اإلسرائيلي : القدس
  .ت اإلسرائيليةالتي تطلقها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة على البلدات والمستوطنا

محظور أن نصبح "وذكرت صحيفة إسرائيل اليوم بأن وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان قال 
ويجب حل المشكلة بشكل , محظور اإلنجرار إلى حرب إستنزاف" مضيفا , " كلبا يعوي وال يعض

  ".جذري
 وإستمرت الهجمات الصاروخية فال فقال إذا إستمر التصعيد, أما وزير الداخلية اإلسرائيلي إبلي يشاي
الوضع في العالم العربي هو أحد العوامل للتصعيد " مضيفا , مفر من تنفيذ عملية عسكرية في غزة

  ".الحالي
  ٢٦/٣/٢٠١١، وكالة قدس نت

  
   ن تجاوزوا الخطوط األمنية الحمراء في األيام أألخيرةوالفلسطيني: موفاز .١٣

المعارض » كديما«ة الخارجية واألمن، الرجل الثاني في حزب قال رئيس لجن:  أسعد تلحمي–الناصرة 
كل يوم يمر من دون عملية سياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية يعرض حياة «شاؤول موفاز إن 
وإسرائيل بحاجة «وأضاف أن من الممنوع على الحكومة تفويت الفرصة السياسية . »البشر إلى الخطر

شاملة تقود نحو عملية سياسية مع الفلسطينيين ومفاوضات مع السوريين، الى وضع استراتيجية واضحة 
تجاوزوا الخطوط األمنية «وزاد أن الفلسطينيين . »وفي الوقت ذاته وقف إرهاب الصواريخ الفلسطينية

الحمراء في األيام أألخيرة ويتحتم على رئيس الحكومة أن يقرر كيف يوقف سقوط الصواريخ، ولدى 
استئناف «وتابع أنه لو كان رئيساً للحكومة لدرس . »د من الوسائل للتحرك ضد حماسإسرائيل العدي

  .»عمليات اغتيال عناصر اإلرهاب
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الحاكم جدعون ساعر لإلذاعة العامة أمس إن الوضع » ليكود«قال وزير التعليم القطب في حزب و
 المطاف إلى الخروج في عملية ستضطر إسرائيل في نهاية«الحالي ال يمكن أن يستمر، وانه في تقديره 

  .»عسكرية في قطاع غزة أوسع من عملية الرصاص المسبوك
  ٢٦/٣/٢٠١١، الحياة، لندن

  
  لن توفر الحل لسقوط القذائف الصاروخيةية القبة الحديد: الجبهة الداخلية للجيش اإلسرائيلي .١٤

 حديث لإلذاعة العسكرية أن في الجيش اإلسرائيلي اللواء داني غوالن في» الجبهة الداخلية«أقر قائد 
لن توفر الحل لسقوط «التي تقرر نشرها غداً في سماء جنوب إسرائيل » القبة الحديد«بطارية منظومة 

بوليصة تأمين، وإن كنت أرجو أن تثبت المنظومة «وقال إن هذه المنظومة ليست . »القذائف الصاروخية
  .»الجديدة نفسها

ت صفحاتها األولى احتفالياً بقرار نشر بطارية الصواريخ الذي اتخذ وكانت وسائل اإلعالم العبرية عنون
تحت ضغط قادة البلدات الجنوبية الذين اشتكوا من عدم تفعيل المنظومة الجديدة التي أعلنت إسرائيل قبل 

  .اشهر أنها باتت عمالنية
عة المنظومة الجديدة وقال رئيس هيئة أركان المنطقة الجنوبية السابق تسفي فوغل إن التوقعات من نجا

مبالغ فيها، وهي لن توفر الحل المثالي لسقوط الصواريخ على جنوب إسرائيل، وقال إن المنظومة يمكن 
  .أن توفر الحماية في منطقة معينة أو مدينة واحدة لكن ليس لكل المنطقة الجنوبية

  ٢٦/٣/٢٠١١، الحياة، لندن
  
  يينأشكنازي يطالب باستهداف المقاومين بين المدن .١٥

بمالحقة المقاومين الفلسطينيين , طالب رئيس أركان جيش االحتالل اإلسرائيلي السابق غابي أشكنازي
  ". حتى إن تطلب األمر قصف منازل سكنية مأهولة"وقادتهم في قطاع غزة وقتلهم 

يتوجب على الجيش اإلسرائيلي مالحقة المقاومين "ونقلت اإلذاعة العبرية عن أشكنازي قوله إنه 
، على حد "فلسطينيين في قطاع غزة وتصفيتهم، وإن كانوا يتواجدون في المراكز المأهولة بالمدنيينال

  . تعبيره
يجب "الخميس، إنه , وأضاف خالل أمسية تكريمية لجنود إسرائيليين ٌأقيمت في العاصمة الفرنسية باريس

  ". لتحقيق هذا الغرضمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وينبغي عدم استبعاد أي عملية
  ٢٥/٣/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
    مسؤول إسرائيلي يختتم زيارة إلى القاهرة  .١٦

غادر مدير عام وزارة الخارجية اإلسرائيلية رافي باراك القاهرة أمس عائدا إلى تل :  د ب أ-القاهرة 
.  يناير٢٥بعد ثورة أبيب بعد زيارة لمصر استغرقت يومين هي أول زيارة لمسؤول إسرائيلي لمصر 

وأجرى المسؤول اإلسرائيلي خالل زيارته مباحثات مع عدد من المسؤولين المصريين تناولت آخر 
التطورات بالمنطقة والملفات ذات االهتمام المشترك بين مصر واسرائيل خاصة األوضاع على الحدود 

  .وفي قطاع غزة
  ٢٦/٣/٢٠١١، الدستور، عمان

  
  "إسرائيل"ضد المواطنين العرب في تصاعد التحريض العنصري  .١٧

في إسرائيل أن عدد الحاالت » هيئة مكافحة العنصرية«الذي تنشره » التقرير السنوي«أفاد : الناصرة
). ٢٨٧ حالة في مقابل ٥٥٢(العنصرية التي تم رصدها العام الماضي، تضاعف قياساً بالعام الذي سبقه 
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ي إسرائيل، وشمل العنف والتحريض والمس بالمشاعر وأشار إلى أن معظم الحاالت سجل ضد العرب ف
  .الدينية، كما طاول الالجئين من دول أفريقية الباحثين عن عمل ومجموعات إثنية أخرى

 حادثة إلى بطش قوات أمن إسرائيلية بهم بال مبرر، ٢٨وبين التقرير أن مواطنين عرباً تعرضوا في 
المتطرف الذين تظاهروا ضد الوجود العربي في مدينتي خصوصاً في تظاهرات سلمية ضد أفراد اليمين 

 حادث تحريض عنصري على المواطنين العرب شارك فيها رجال ٩٧ورصد التقرير . أم الفحم ويافا
. »وفي جميع الحاالت، كان التحريض علنياً وصريحاً ومنفلتاً وسافراً«دين يهود وشخصيات سياسية، 

 اقتصادية –مييز عنصري على مجموعات إثنية واجتماعية  حادث تحريض وت٢٢٠كما سجل التقرير 
ومهاجرين يهود من شمال » الفالشا«، خصوصاً ضد مهاجرين يهود من »مختلفة في المجتمع اليهودي

  .أفريقيا ومعوقين ومثليي الجنس ومسنّين ومرضى
، في مقابل »ةالعنصري« مشروع قانون تم تقديمها إلى الكنيست ويمكن تعريفها بـ ٢٤وسجل التقرير 

تبغي التضييق «وجاء في التقرير أن غالبية مشاريع القوانين . ٢٠٠٩ مشروع قانون مماثالً قدم عام ٢١
  .»على المواطن العربي وحريته الشخصية

وهو تحريض «وتوقف التقرير عند التحريض المنفلت على العرب في وسائل اإلعالم باللغة الروسية، 
. »على أنهم مخالفون للقانون وغير أوفياء للدولة بل ومعادون لدولة إسرائيلمنهجي، إذ يقدم فيه العرب 

وأشار التقرير إلى ان نقطة الضوء الوحيدة تمثلت في تراجع عدد حوادث العنف في مالعب كرة القدم 
  . عام الماضي٢١ إلى ٢٠٠٩ عام ٦٥على خلفية عنصرية من 

  ٢٦/٣/٢٠١١، الحياة، لندن
  
  زز قوة اليمين اإلسرائيلياستطالع إسرائيلي يع .١٨

اإلسرائيلية أمس الجمعة، " هآرتس"أظهر استطالع للرأي، نشرته صحيفة :  برهوم جرايسي-الناصرة 
تعزيز قوة اليمين اإلسرائيلي في ما لو جرت االنتخابات البرلمانية في هذه األيام، في حين أن شعبية 

راضون كليا عن أدائه بعد عامين  % ٣٢ا، إذ إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما تزال تراوح مكانه
  .على تشكيل حكومته

ويظهر االستطالع مع اقتراب مرور عامين على حكومة بنيامين نتنياهو في األول من الشهر المقبل، 
 مقعدا، من ١٢٠ مقعدا من أصل ٦٥وتبين من النتائج أن معسكر اليمين المتشدد الذي حصل على 

، سيحصل في االنتخابات لو جرت ٢٠٠٩العام ) فبراير(ي العاشر من شباط االنتخابات التي جرت ف
الذي كان يتزعمه " العمل" مقعدا، والقسم األكبر من هذه الزيادة نابع من توقع انهيار حزب ٦٨اليوم على 

  .وزير الحرب إيهود باراك
قعدا اليوم، كما أن  م٢٧ مقعدا بدال من ٣١ويقول االستطالع، إن حزب الليكود الحاكم سيحصل على 

 مقعدا اليوم، ويتوقع االستطالع ٢٨ مقعدا بدال من ٣١الحاكم سيحصل هو اآلخر على " كديما"حزب 
 ١٧بزعامة المتطرف أفيغدور ليبرمان بمقعدين إضافيين ليرتفع إلى " يسرائيل بيتينو"زيادة مقاعد حزب 

  . اليوم١٥مقعدا بدال من 
 مقاعد، ليخسر مقعد واحد عما ١٠األصولي سيحصل على " شاس "ومن نتائج االستطالع أيضا أن حزب

 مقاعد ٧ مقاعد بدال من ٥هو اليوم، كما أن كتلتي المستوطنين ستخسر مقعدين معا، بحصولها على 
  . مقاعد٥على نفس عدد مقاعدها، " يهدوت هتوراة"اليوم، وستحافظ كتلة األصوليين األشكناز، 

 مقاعد في ٦ مقعدا في االنتخابات الماضية إلى ١٣سيهبط من " ملالع"ويظهر االستطالع أن حزب 
سيختفي " عتسمؤوت"انتخابات تجرى اليوم، في حين أن الحزب الذي شكله وزير الحرب إيهود باراك، 

 مقاعد ٥اليساري سيزيد قوته بمقعدين ليرتفع إلى " ميرتس"عن الحلبة السياسية، وفي المقابل فإن حزب 
  . اليوم٣بدال من 
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، فيتوقع االستطالع أن تخسر مجتمعة مقعدا واحدا، ٤٨أما بالنسبة للكتل الثالث الناشطة بين فلسطينيي 
إذ ستحافظ الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة على قوتها من أربعة مقاعد، وكذا أيضا بالنسبة للتجمع 

مقعدا "  العربية للتغيير-لعربية الموحدة مقاعد، بينما ستخسر القائمة ا٣الوطني الديمقراطي الذي له اليوم 
  .واحد، وستحصل على أربعة مقاعد بدال من ثالثة اليوم

من المستطلعين  % ٣٢وتطرق االستطالع إلى نظرة الرأي العام لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فقد 
لوا إن أداءه قا % ٢٨إن أداءه متوسط، و % ٣٥أنهم راضون عن أداء نتنياهو كرئيس للحكومة، وقال 

يرون أنه ساء،  % ٢٦أن الوضع األمني تحسن في فترة حكومة نتنياهو، مقابل  % ٢٨سيئ، ورأى 
  .إن الوضع األمني متوسط % ٤٣وقال 

يرون  % ٣٣إن األوضاع االقتصادية تحسنت مقابل  % ٢٦أما بالنسبة لألوضاع االقتصادية، فقد قال 
إن أوضاعهم تحسنت مقابل  % ١٥الشخصي، فقد قال متوسطة، وعلى المستوى  % ٤٠أنها ساءت و

  .إن األوضاع بقيت على حالها % ٥٥ساءت، وقال  % ٢٨
  ٢٦/٣/٢٠١١، الغد، عمان

  
  ليط تشكو حماس لمحكمة الهاياعائلة ش .١٩

تدرس عائلة الجندي اإلسرائيلي األسير في غزة، جلعاد شليط، إمكانية رفع قضية إلى محكمة :  تل أبيب
ة في الهاي ومحاكم أوروبية أخرى، ضد حركة حماس حول الظروف التي يحتجز فيها العدل الدولي

وقال مصدر مقرب . والمطالبة بالتعامل معه وفقا ألحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية ألسرى الحرب
كومات من العائلة إن هذه الخطوة تأتي بعد أن يئست العائلة من التوجه إلى الحكومة اإلسرائيلية والح

 حادثا عنصريا السنة ٥٢٢إسرائيل شهدت . األوروبية، التي وعدت بتسوية هذه القضية ولم تف بوعودها
  الماضية

  ٢٦/٣/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
  
  اقتربت الحرب على غزة : اإلندبندنت .٢٠

توقعت صحيفة بريطانية قرب اندالع حرب جديدة في الشرق األوسط يقودها :  وكاالت–الرسالة نت 
الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين، بعد توالي الردود الفلسطينية االنتقامية على الغارات الصهيونية 

تهديدا ألمنها بعد وصول الصواريخ الفلسطينية قرب ) إسرائيل(الدموية على قطاع غزة، والتي اعتبرته 
  ).تل أبيب(

لصواريخ التي تطلق من قطاع غزة وصول ا" إن" :اإلندبندنت"وفي عددها الصادر الجمعة قالت صحيفة 
إلى منطقة قرب تل أبيب يدفع الصهاينة إلى ضرورة توجيه ضربة عسكرية حاسمة للنشطاء في قطاع 
غزة، األمر الذي يجعلنا نقترب خطوة نحو حرب جديدة في الشرق األوسط، خاصة إن الهجوم 

  ".ل أبيب ميال جنوبي ت١٥الصاروخي األخير سقط في منطقة غير مأهولة تبعد 
وأضافت الصحيفة أن رؤية هذا الصاروخ يسقط بالقرب من عاصمة كيانهم يزعزع ثقة الصهاينة الذين 
اعتادوا على رؤية الصواريخ من درجة منخفضة وقذائف الهاون دون أن تسبب أذى وتسقط معظمها في 

  ).بيبتل أ(مناطق قريبة من غزة، ولكن نادرا ما يشعرون بأنهم مهددون في مدنهم مثل 
وسعت الصحيفة للتدليل على صحة توقعها بنقل مقولة وزير الحرب الصهيوني ايهود باراك، في مؤتمر 
صحفي مشترك مع وزيرة الدفاع األمريكي روبرت غيتس بعد يوم واحد من هجوم القدس، حيث قال 

اب أن يرتفع مرة وإن الكيان لن تتسامح مع هذه الهجمات اإلرهابية، ونحن لن نسمح لإلره.. لدينا الرد
  ".أخرى
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تصاعد الهجمات الصاروخية تأتي بعد سلسلة من االعتداءات الصهيونية الدموية على قطاع غزة 
األسبوع الماضي، بما في ذلك قتل أحد كوادر حماس، والمدنيين الفلسطينيين في عدة غارات جوية 

  .انتقامية
ئيليين في األيام األخيرة، يذكرنا بنفس اللغة وتشير الصحيفة إلى أن الخطاب المتشدد من الساسة اإلسرا

 وبداية ٢٠٠٨على قطاع غزة نهاية ) إسرائيل(المستخدمة قبل عملية الرصاص المصبوب، التي شنتها 
) إسرائيل( شهيد فلسطيني، وجعل هذا الخطاب النقاد يتساءلون ما إذا كانت ١٤٠٠، وخلفت نحو ٢٠٠٩

  .٢٠٠٧لمحاصر منذ يونيو تستعد لهجوم بري جديد على قطاع غزة ا
  ٢٥/٣/٢٠١١الرسالة نت، فلسطين، 

  
   تحريض إسرائيلي على هدم حي البستان:القدس .٢١

عضاء اليمين أ أنكشف مصدر رفيع المستوى : وكاالت األنباء،  جمال جمال-فلسطين المحتلة 
منطقة الشرق  استغالل الوضع الراهن في إلىالمتطرف في بلدية االحتالل دعوا رئيس بلدية االحتالل 

 وانشغال العالم باألحداث التي تدور في الدول العربية للمباشرة بهدم حي البستان في بلدة سلوان األوسط
 أن وجهة نظر اليمين تعتمد على أن المصدر وأكد. أنقاضها حدائق توراتية على بإقامةبالقدس والبدء 

مشروع حديقة الملك حسب زعمهم هو  الهدم وتنفيذ المشاريع وخاصة أوامرالسبب وراء عدم تنفيذ 
 على الحكومة والبلدية وان كل هذه العناصر منشغلة بما يدور في واإلعالمي واإلقليميالضغط الدولي 

 اليمين أعضاء أنوأكد المصدر . البالد العربية من أحداث وان هذه الفرصة السانحة والمالئمة لن تتكرر
جل تنفيذ هذه المشاريع وخاصة مشروع ما أ من إمكانياتهم كل  رئيس بلدية االحتالل بتسخيرأمامتعهدوا 

  .سموه بحديقة الملك في سلوان
  ٢٦/٣/٢٠١١الدستور، عمان، 

  
  في الضفة والجدار عشرات الجرحى في قمع االحتالل مناهضي االستيطان .٢٢

تح جنود أصيب سبعة فلسطينيين بجروح والعشرات بحاالت اختناق، بعد أن ف:  منتصر حمدان-رام اهللا 
 ٣٥(وأصبب الشاب سليمان عيسى . االحتالل، أمس، النار عليهم في مواجهات شهدتها الضفة الغربية

بعيار ناري في قدمه أطلقه عليه جندي إسرائيلي، في منطقة األغوار في محافظة أريحا، ورد ) عاما
  .الشاب برشق الجندي بالحجارة وأصابه بجروح خطيرة في رأسه

ينيين بأعيرة معدنية ومطاطية والعشرات باالختناق خالل مواجهات في بلعين ونعلين وأصيب ثالثة فلسط
وقمعت قوات . غرب رام اهللا اللتين تشهدان تظاهرات أسبوعية ضد االستيطان وجدار الفصل العنصري

االحتالل المشاركين في مسيرة في قرية النبي صالح حيث أصيب العشرات باالختناق بينهم خمسة 
كما أصيب ثالثة متظاهرين بالرصاص المغلف بالمطاط بينهم الطفل محمود وجيه التميمي، أطفال، 

جنبياً أ متضامناً ١٢وجرى اعتقال الشاب عدي التميمي والمصور الصحفي بالل التميمي، كما اعتقلت 
  .من بينهم الناشطان اإلسرائيليان جونثان وكوبي

  ٢٦/٣/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
    

  أضخم محطة معالجة مياه بفلسطين افتتاح :رفح .٢٣
  يومافتتحت بلدية رفح جنوب قطاع غزة ومصلحة مياه بلديات الساحل صباح: هاني الشاعر - رفح

 أضخم محطة معالجة مياه صرف صحي، األولى من نوعها من حيث التصميم والتقنيات ٢٤/٣ الخميس
  .المستخدمة واألداء والجودة
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تكلُفة المشروع بلغت حتى  إن "صفا"ة مياه بلديات ماجد رمضان لـوقال أبو رئيس مجلس إدارة مصلح
وهذا المشروع في دول أخرى وفي ظروف غير هذه الظروف بحاجة لعدة " مليون دوالر ٤اآلن حوالي 

  ".أضعاف المبلغ المذكور، لكن ذلك تم بفضل الجهود المخلصة والعقول الفذَّة من أبناء هذا الشعب
  ٢٥/٣/٢٠١١، )فاص(طينية  الفلسالصحافةوكالة 

  
  ألي عدوان إسرائيلي في ظل نفاد األدوية" كارثية"تحذّر من تبعات " الصحة: "غزة .٢٤

ألي عدوان " الكارثية" حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في حكومة غزة من تبعات وصفتها بـ:غزة
ار المفروض على إسرائيلي جديد على قطاع غزة، في ظل نفاد أدوية أساسية من القطاع جراء الحص

 منير البرش، مدير عام الصيدلة بالوزارة، من خطورة عدم .وحذر د .القطاع للسنة الخامسة على التوالي
تغطية العجز في مخزون األدوية والمهمات الطبية، خاصة أن هذه األصناف متعلقة بالعناية المركزة 

ألصناف الخاصة بجراحة المناظير، والعمليات الجراحية، وبأدوية الطوارئ والمضادات الحيوية وا
 .وحليب األطفال ومرضى السرطان والكلى واألورام واألمراض المزمنة وغيرها من األصناف الحيوية

 ١٥٣نسخة منه، إلى أن وزارة الصحة تعاني من نقص " قدس برس"وأشار، في تصريح مكتوب وصل 
ة وقلقها من تدهور الوضع الصحي  من المهمات الطبية، معرباً عن خشية الوزار١٣٥صنف دوائي و

والوصول إلى مستويات كارثية ال يحمد عقباها، في ضوء التهديدات الصهيونية المتواصلة من توسيع "
  .، على حد تعبيره"رقعة العدوان الصهيوني الغاشم على أبناء شعبنا

  ٢٥/٣/٢٠١١قدس برس، 
  
   عرض يجسد معاناة األسيرات الفلسطينيات"أنا حرة" .٢٥

 التذكير بالواقع المأسوي والالإنساني الذي تعانيه المرأة "أنا حرة"أعادت مسرحية :  جمال عياد-عمان 
 في عمان، "آت"الفلسطينية في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية، ضمن احتفالية نظمها مسرح البلد وشبكة 

 كتبتها وأخرجتها تناولت المسرحية التي .ضمت عرض مسرحيتين وفيلمين، وإقامة ورش عمل مسرحية
، في زنزانة انفرادية، حيث )جسدت شخصيتها أبو عقصة(فالنتينا أبو عقصة، مقتطفات من حياة أسيرة 

، بممارسة أساليب )أدى الدور إياد شيتي(تالزمها آالم نفسية وجسدية، بعد قيام ضابط موساد إسرائيلي 
 وامتهان كبريائها، وتحقير أنوثتها، طمعاً في نازية وفاشية في تعذيبها، مستهدفاً تقويض روحها المعنوية،

اتجهت الرؤية اإلخراجية في مختلف  و.إرضاخها لتزويده بمعلومات حول رفاقها المقاومين لالحتالل
المشاهد واللوحات، إلى عقد مقارنة بين قيم الهمجية والبربرية في ممارسات االحتالل، والقيم اإلنسانية 

كما عملت على ثنائية . سيرة بينما تدافع عن موقفها المقاوم لالحتاللالحضارية التي تتمسك بها األ
  .الضحية والجالد، عبر الصراع بين أصحاب األرض الشرعيين والغزاة
  . يناير الماضي في رام اهللا/وكانت هذه المسرحية عرضت للمرة األولى في منتصف كانون الثاني

  ٢٦/٣/٢٠١١الحياة، لندن، 
  
   على التلفزيون النرويجي"دموع غزة"الفيلم الوثائقي  .٢٦

 "دموع غزة"سيتيح التلفزيون النرويجي الفرصة للعالم أجمع كي يشاهد الفيلم الوثائقي بعنوان : أوسلو
، وألهمتني استخدام  جديداًلقد منحتني االنتفاضة في مصر حافزاً". للمخرجة النرويجية فيبيككا لوكنبرغ
 التي NRK.no في غاية االمتنان للتلفزة النرويجية فإننيولهذا . نتالقوة الخامسة، أال وهي قوة االنتر

 وكلي أمل أن يكون هذا حافزا يثير الفضول لدى inlineفتحت الباب لي كي يشاهد العالم كله هذا الفيلم 
  ."الجمهور كي يتعرف على المغزى الذي أنجز من أجله هذا العمل
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 ولعدة مرات، ٢١,٠٠ من الساعة مارس بدءاً/ ذار آ٢٤سوف يستمر عرض الفيلم بشكل مستمر يوم 
 مساء ٢٢,٣٠هذا ويمكنكم مشاهدة الفيلم الساعة  .مارس/  آذار٢٥ لليوم التالي ٠٧,٠٠وحتى الساعة 

  .NRK2 واسم الموقع ٢مارس على موقع التلفزة النرويجية القناة /  آذار٢٤يوم 
 من خالل ما ٢٠٠٨/٢٠٠٩ عام "إسرائيل"ضد  المدنيين الفلسطينيين في حربهم "دموع غزة"يصف فيلم 

 على اإلسرائيلييرويه ثالثة أطفال فلسطينيون بحيث نطلع على ما حدث لهم ولعائالتهم جراء الهجوم 
يحتوي  و.غزة، وما تمخض عن هذا العدوان، وذلك من خالل معايشة سينمائية ووثاقية شديدة التأثير

  .المواطنون الغزيونالفيلم على لقطات ومناظر فريدة التقطها 
  ٢٦/٣/٢٠١١القدس العربي، لندن، 

  
  لكاتبة أميركية يروي قصة فلسطينجديد  كتاب "بستان الزيتون" :ايطاليا .٢٧

 "بستان الزيتون" صدر في ايطاليا، عن دار الطباعة، كايرو اديتوري اإليطالية، أمس، كتاب : وفا–روما 
  . فيه أحداث وتاريخ األرض والشعب الفلسطينيللكاتبة والناشطة األميركية ديبورا روهان، تروي

وتتناول اديتوري في كتابها قصة حياة عائلة فلسطينية، عائلة المغربي، وما تعرضت له من إبعاد 
وتهجير ومآس تعكس نفس الواقع الذي تعرض له المجتمع الفلسطيني واألرض الفلسطينية منذ أوائل 

 وحتى اآلن، ١٩١٣ة عائلة المغربي ومدينة عكا منذ عام  قص"بستان الزيتون"يروي  و.القرن العشرين
بأسلوب دقيق وعناية فائقة في تناول األحداث التاريخية في فلسطين وتأثيرها على هذه العائلة من جميع 

وينقل الكتاب صورة حية لما تعرضت له عائلة  .النواحي اإلنسانية، بعيدا عن الدعاية السياسية واالنحياز
 العائالت الفلسطينية وسط االضطرابات السياسية من الثروة و االستقرار إلى حياة الفقر المغربي كباقي
ويظهر الكتاب إصرار ومقاومة العائلة الفلسطينية من أجل البقاء على قيد الحياة في ظل  .وفقدان الهوية

 الرغبة العميقة االحتالل العثماني والبريطاني وقيام دولة إسرائيل، وتمسك عائلة المغربي الدائم في
  .واألمل المستمر من أجل العودة إلى الوطن األم

  ٢٦/٣/٢٠١١الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  
  يكشف الكثير عن العالقات اإلسرائيلية األوروبيةكتاب  "دعم االحتالل: اإلسرائيلي -التحالف األوروبي " .٢٨

د من التصريحات على أنه الوسيط  يقدم االتحاد األوروبي نفسه في العدي:اهللا ميزر عرض وترجمة عبد
األمين والمخلص في الشرق األوسط، وفي الحقيقة، تسهم حكومات االتحاد األوروبي بشكل كبير في دعم 
. االحتالل اإلسرائيلي في التوغل أكثر في األقاليم الفلسطينية، وارتكاب أفعال شنعاء بحق الفلسطينيين

التحالف "المتخصص في السياسة األوروبية في كتابه هذا نجد هنا الصحافي اإليرلندي ديفيد كرونين 
، يسأل عن هذه العالقة المشبوهة ونتائجها، حيث يرى أنه في "دعم االحتالل: األوروبي  اإلسرائيلي

 واالتحاد األوروبي، وكل "إسرائيل"اآلونة األخيرة، حدث الكثير من التعاون المثمر والمؤثر والكثيف بين 
 تعد من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي على جميع الصعد، ما عدا "إسرائيل"ي أن هذا التعاون، يعن

 إلى التحلي بضبط النفس "إسرائيل"ويشجب كرونين هذه العالقة التي ال تدعو . انتماءها االسمي فقط
ن بعض وعدم اللجوء إلى سياستها العدوانية بحق الفلسطينيين، بل يرى أن دول االتحاد األوروبي تشرع

  .األفعال مثل حصار غزة ومعاملة السجناء بشكل قاس
ديفيد كرونين في كتابه هذا، يكشف الكثير عن هذه العالقات اإلسرائيلية األوروبية بشكل مفصل ودقيق 
وواقعي، ويدعو إلى استمرار وتعميق النشاط واالحتجاج الدولي لوقف هذا التواطؤ من الجانب األوروبي 

  . من انتهاكات ال تقبلها القوانين الدولية"إسرائيل"تجاه ما تقوم به 
  ٢٢/٣/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
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  "وادي عربة"اعتصام أمام مسجد الكالوتي يدعو إلسقاط : األردن .٢٩
استذكرت قوى المعارضة األردنية، خالل اعتصام نفذته عند مسجد الكالوتي ظهر :  هديل غبون- عمان

ألربعين لمعركة الكرامة، جملة البطوالت التي سجلها الجيش األردني، أمس، احتفاء بالذكرى الثالثة وا
  ".الوجود اإلسرائيلي منها"مشيرين إلى أن أرض األردن تاريخيا هي أرض للكرامة، وال بد من طرد 

بالحجارة، ووقوع " بلطجية" آذار لالعتداء من ٢٤ورفضت قوى المعارضة تعرض اعتصام شباب 
  .محملين جهاز األمن العام مسؤولية أية إصاباتإصابات بين المعتصمين، 

وهتف ما يقارب من ثالثمائة من المعتصمين، بهتافات تدعو إلى تحرير الجندي أحمد الدقامسة، وطرد 
ال "، و"ال سفارة وال سفير اطلع منها يا حقير"السفير اإلسرائيلي وتنفيذ برنامج اإلصالح الداخلي، قائلين 

  ".أردنيةسفارة صهيونية على أرض 
أما عضو المكتب التنفيذي في حزب جبهة العمل اإلسالمي كاظم عايش، فقال إن استذكار معركة 

عدو " عاما عليها يؤكد اليوم في ظل الظروف الداخلية وفي المنطقة العربية أن ٣٤الكرامة بعد مرور 
  ".األمة الذي ال يختلف عليه اثنان هو العدو الصهيوني

  ٢٦/٣/٢٠١١الغد، عمان، 
  
  غزة قطاع  من غضب الشباب العربي إذا اجتاحت "إسرائيل"صبيح يحذر  .٣٠

 اتهم السفير محمد صبيح األمين العام المساعد لجامعة الـدول العربيـة لـشؤون               : أحمد علي  -القاهرة  
فلسطين واألراضي العربية المحتلة إسرائيل بمحاولة إفساد لحظة التغيير التي يمر بها العالم العربي، من               

ل تهديداتها واعتداءاتها على قطاع غزة، محذرا إسرائيل من ردة فعل وغضبة الشباب والرأي العام                خال
  .العربي الذي ثبت أنه ال يقبل بالظلم

إن العدوان اإلسرائيلي سوف يواجه في هذه الظروف الحالية برد فعل أكبـر             » العرب«وقال صبيح لـ    
العربي والرأي العام العربي ال يقبل بالظلم، محذرا من         بكثير مما كان في الماضي، فقد وضح أن الشباب          

  .تداعيات غضبة هذا الشباب
ورأى صبيح أن الشعب الفلسطيني في حاجة إلى وحدة وطنية فلسطينية؛ ألن هناك متغيرات في العـالم                 
 العربي وهناك خريطة جديدة في الشرق األوسط ترسم بأيدي أبناء المنطقة وشبابها، وبالتالي يجـب أال               

  .يتخلف أبناء الشعب الفلسطيني والقيادات الفلسطينية عن مواكبة هذه التغييرات
وقال إنه عندما انطلقت مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أرادت إسرائيل نقل المنطقة إلى ظرف               
 مختلف، هي تريد أن تبعد األنظار عن هذا التوجه اإليجابي وعن المجهود الذي بدأ مـن أجـل الوحـدة     

الوطنية الفلسطينية، وإبعاد األنظار عن العزلة الدولية التي تعاني منها إسرائيل بهذا العدوان على غـزة                
  .الذي راح ضحيته نساء وأطفال

علينا كجامعة  «: وتوقع أن تقوم إسرائيل بضربات أخرى ومتالحقة وستقوم باستفزاز في كل مكان، وقال            
. »ع إسرائيل من القيام بعدوان واسع على الشعب الفلـسطيني     عربية وكدول عربية أن نتحرك بفاعلية لمن      

أعتقد أن انشغال الدول العربية بأوضاعها الداخلية لن يثنيها عن االنتباه للـشأن الفلـسطيني،               «: وأضاف
  . »ولن يمنع الشعوب والدول العربية عن القيام بواجبها القومي تجاه القضية الفلسطينية

 ٢٦/٣/٢٠١١، العرب، الدوحة
 
   يناير٢٥تستطيع إجهاض ثورة   ال"إسرائيل ":"إسرائيل"سفير مصر السابق في  .٣١

أكد محمد بسيوني سفير مصر السابق في إسرائيل ورئيس لجنـة العالقـات              : إبراهيم شعبان  -القاهرة  
 فاجأت العالم الغربي كله وفجأت إسرائيل أيـضا،          يناير ٢٥الخارجية بمجلس الشورى المنحل أن ثورة       

 أجهزة المخابرات تقديراتها قد وصلت ابداً إلى هذا االستنتاج ولـم تتـصور ابـداً ان الـشعب                   ولم تكن 
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كانت سـريعة   حيث  . المصري سيقوم بالثورة ويحدث هذه التغييرات ولم يكن ذلك متوقعاً على االطالق           
ـ                 اك أي وشعبية بشكل ال يمكن ان يقبل أي تدخل خارجي كما انها كانت غير متوقعة ولذلك فلم تكـن هن

  فرصة في التدخل الخارجي ال من إسرائيل وال من أي دولة اخرى
داخل كل مراكز القيـادة اإلسـرائيلية وأجهـزة          يناير   ٢٥عن وجود تخوفات إسرائيلية من ثورة       وأكد  

  .المخابرات وذلك انطالقاً من عدة نقاط
 كبير من المساس بها خاصة       اإلسرائيلية وهناك تخوف   – مستقبل معاهدة السالم المصرية      :النقطة األولى 

إذا وصل االسالميون للحكم وساعتها الممكن ان تتعرض هذه المعاهدة للخطر حسب تـصوراتهم لكـن                
أؤكد أننا دولة مدنية ديمقراطية حديثة ونلتزم بتعهداتنا السابقة ومن ضمنها معاهدة السالم وبالتالي فـال                

  .مساس بها
 لديهم فهي المرور في قناة السويس وهنا اؤكد من خالل موقعي             والتي تثير تخوفات عدة    :النقطة الثانية 

السابق كسفير مصر في إسرائيل أو كرئيس لجنة العالقات الخارجية بمجلس الـشورى اننـا ملتزمـون                 
  .باتفاقية القسطنطينية، وطالما ليست بيننا وبين أي دولة حالة حرب فنحن ال نمنع المرور الحر في القناة

 بقضية تصدير الغاز المصري إلسرائيل وهنا إسرائيل تخـشى مـن ان             ة خاص ي فه :ةلثأما النقطة الثا  
من احتياجـات إسـرائيل مـن الغـاز          % ٤٠توقف مصر امدادات الغاز لها من منطلق انه يوفر نحو           

تغلـق مـصر صـنبور      "توفرها إسرائيل من مصادرها المحلية وهناك تخوف من أن           % ٦٠الطبيعي و 
بيعي ولكن ازاء وجود اتفاقية ثنائية بيننا وفي اطار عدم المساس بـاالمن القـومي               ومد الغاز الط  " الغاز

  .المصري أو السعر العالمي للغاز فمصر ستستمر في االلتزام بتعهداتها الدولية
وهناك تخوف إسرائيلي من المفاعل النووي المصري الذي سيبنى في الضبعة والتخوف من ان تحولـه                

 ال يهمها سـوى مـصلحتها       "إسرائيل"إن  بسيوني  وقال  .ى استخدام عسكري  مصر من استخدام سلمي إل    
  .تتخوف منهاوالنقاط التي 

 ٢٦/٣/٢٠١١، الراية، الدوحة
  
  العالم العربي الثائر يفقد صبره تجاه الجمود في عملية السالم: "إسرائيل"ـغيتس ل .٣٢

ي قطاع غزة واحتماالت في الوقت الذي تخيم فيه أخطار تدهور األوضاع ف:  نظير مجلي- تل أبيب
عدوان إسرائيلي جديد، طالب وزير الدفاع األميركي، روبرت غيتس، المسؤولين اإلسرائيليين بالمبادرة 

وقال إن إسرائيل ال تدرك . إلى إحداث انعطاف يفضي إلى استئناف مفاوضات السالم مع الفلسطينيين
تغيير في الدول العربية ال يضعون قضية وإن المطالبين بال. بعد حقيقة ما يجري في العالم العربي

فلسطين على رأس أجندتهم، ولكنهم يحملون موقفا واضحا أنه يجب وضع حد للجمود في هذه القضية 
  .واإلسراع في التوصل إلى اتفاق سالم

الشعوب العربية بدأت «ونقل عن مصدر مرافق للوزير غيتس، القول خالل زيارته إلسرائيل، أمس، إن 
وعندما سئل عن الجواب اإلسرائيلي على هذا الموقف . »ا على االستمرار في الصراعتفقد صبره

اإلسرائيليون قلقون جدا من التغييرات التي تشهدها المنطقة، بينما إدارتنا ترى األمور بشكل «: أجاب
بية وحذر من أنه ولو كانت القضية الفلسطينية ال تشكل أولوية في الحركات الشع. »مختلف بعض الشيء

  .»من الممكن أن تبدي هذه الحركات نفاد صبر إزاء إسرائيل«التي يشهدها الشرق األوسط، فإنه 
أجرى وزير الدفاع األميركي، روبرت غيتس، محادثات في إسرائيل مع كل من نظيره، إيهود باراك، و

. يمعون بيريسالذي كان قد استقبله في واشنطن في مطلع األسبوع، ونتنياهو، والرئيس اإلسرائيلي، ش
وقال غيتس إن التعاون األمني بين إسرائيل والواليات المتحدة يشهد أفضل مراحله، وأوضح أنه عمل 

وقال إن التعاون غير .  رؤساء أميركيين ولم تشهد العالقات األمنية بين الدولتين مراحل أفضل٨مع 
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لقذائف الصاروخية، كما أكد مسبوق، خصوصا في ما يتعلق بتطوير منظومات الدفاع الجوي لمواجهة ا
  .التزام الواليات المتحدة بضمان التفوق العسكري اإلسرائيلي

  ٢٦/٣/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
  
  أوباما يعزي نتنياهو بقتيلة عملية القدس .٣٣

بنيامين نتنياهو ليقدم له ” اإلسرائيلي“اتصل الرئيس األمريكي باراك أوباما برئيس الوزراء : )ب.ف .ا (
ذهب ” إسرائيلية“ بمستوطنة قتلت في عملية وقعت في القدس المحتلة بعد يوم واحد من مجزرة تعازيه

وقالت الرئاسة األمريكية في بيان إن . ضحيتها ثمانية فلسطينيين معظمهم أطفال كانوا يلعبون كرة القدم 
  .أوباما اتصل بنتنياهو، الخميس، ليقدم له تعازيه 

” إسرائيل“ قلقه حيال الهجمات األخيرة بالصواريخ وقذائف الهاون ضد وعبر أوباما خالل االتصال عن
  .    ” إسرائيل“للواليات المتحدة حيال أمن ” االلتزام غير القابل لالهتزاز“انطالقاً من غزة، وجدد تأكيد 

  ٢٦/٣/٢٠١١، الخليج، الشارقة
  
      فلسطيني ضرار أبو سيسيالالمهندس  أوكرانيا تنفي تورطها باختطاف .٣٤

نفى نائب رئيس جهاز األمن القومي األوكراني أن يكون الجهاز تواطأ : محمد صفوان جوالق -كييف 
  .في اختطاف مهندس فلسطيني من أوكرانيا" الموساد"مع نظيره اإلسرائيلي 

وأكد فالديمير روكيتسكي أن الموساد لم يطلب من الجهاز األوكراني مساعدته الختطاف المهندس 
  .وأن هذه المساعدة يمنعها القانونضرار أبو سيسي، 

واستدعت الخارجية األوكرانية السفير اإلسرائيلي لتوضيح مالبسات االختطاف رسميا، دون اإلعالن عن 
  .نتائج االستدعاء

  ٢٥/٣/٢٠١١، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  
  تحقيق المصالحة وإقامة الدولة الفلسطينية بدعم جهود السلطة تالصين : مبعوث صيني .٣٥

 إن منطقة الشرق األوسط ،الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط السيد وو سيكه ال المبعوث الصينيق
شهدت  في الفترة االخيرة تغيرات جديدة، وفي ظل هذه الظروف ترى الصين أن القضية الفلسطينية 

لجهود من مازالت لب قضية الشرق األوسط، ويجب على المجتمع الدولي مواصلة االهتمام ودفع كل ا
  .أجل إيجاد حلول عن طريق المفاوضات لهذه القضية

وأضاف، أن الصين تؤكد على دعمها لجهود السلطة الوطنية الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
ذات السيادة الكاملة عبر المفاوضات، كذلك تؤكد على دعمها لجهود السلطة الوطنية من أجل تحقيق 

  .ة، وكل اإلجراءات اإليجابية التي اتخذتها في هذا المجالالمصالحة الوطني
وأكد سيكه، على ضرورة اإلسراع في استئناف المفاوضات المباشرة، وكذلك تدعو الجانب اإلسرائيلي 
إلى وقف االستيطان في األرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن الصين ترى أن تسوية القضية 

ولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السالم العربية هو الفلسطينية على أساس حل الد
  .شئ يتفق مع مصالح الشعب الفلسطيني، ويخدم بلدان المنطقة

وأشاد المبعوث الصيني، باالنجازات التي حققتها السلطة الوطنية في المجاالت االقتصادية واالجتماعية، 
ني لهذه الجهودن وقال، نحن سعداء بنجاح الجهود الفلسطينية مؤكدة استعدادها لمواصلة تقدم الدعم الصي

في حشد الدعم الدولي  للقضية الفلسطينية، كذلك اهتمام االطراف في المنطقة بالقضية الفلسطينية بالرغم 
  .من التغيرات الكبيرة التي تشهدها المنطقة
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 إلى القيادة الصينية، ونؤكد وأضاف، أحرص على نقل كل المعلومات والمشاهدات خالل جولتي الحالية
  .على استعداد الصين وحرصها على دعم كل الجهود من أجل إيجاد تسوية للقضية الفلسطينية

شدد على أهمية تسوية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن إقامة الدولة الفلسطينية وتابع قائال، أن الصين ت
  .المستقلة ليست مصلحة فلسطينية فقط وانما هي مصلحة لكل دول العالم

 ٢٥/٣/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
   سنوات١٠ خالل %٤٠التينيو أميركا زادوا  .٣٦

 ١٠ السكان الالتينيين في الواليات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً خالل  سجل عدد.):ب.ف.أ( –واشنطن 
  .٢٠١٠، بحسب بيانات إحصاء العام %٤٣، أي بزيادة ٢٠١٠ مليون نسمة في العام ٥٠،٤سنوات مع 

 من سكان الواليات %١٦،٣، يشكل الالتينيون ٢٠٠٠ مليون نسمة إضافية مقارنة بالعام ١٥ومع 
وأصبح  . قبل عشر سنوات%١٢،٥ مليون نسمة، وذلك في مقابل ٣٠٨،٧المتحدة البالغ عددهم 

% ١٣،٦ مليون نسمة أي ٤٢الالتينيون المجموعة العرقية الثانية من حيث الترتيب، يتبعهم السود مع 
  .وتضم هذه األرقام هؤالء المتحدرين من العرقين. من سكان الواليات المتحدة

 وصوالً ٢٠٠٠ مليون نسمة في العام ١٠،٢تزايداً كبيراً، من وكان عدد السكان اآلسيويين سجل أيضاً 
من % ٤،٧ويشكل اآلسيويون  %.٤٢،٩، أي بارتفاع بلغت نسبته ٢٠١٠ مليون في العام ١٤،٦إلى 

  .قبل عشر سنوات% ٣،٦الشعب األميركي اليوم في مقابل 
 مليون نسمة ١٩٤،٦ من ةمائالأما السكان البيض من غير الالتينيين فازدادت أعدادهم بنسبة واحد في 

 مليون نسمة في حين أن هنود ٥،٢ويشكل هنود أميركا وأالسكا  . مليون خالل عشر سنوات١٩٦،٨إلى 
  .من السكان% ٠،٤و % ٢ مليون نسمة، فيشكلون بالترتيب ١،٢هاواي والمحيط الهادئ يسجلون 

 مليون في العام ٨٦،٩في مقابل  مليون نسمة ١١١،٩وتمثل األقليات بشكل عام في الواليات المتحدة 
  .خالل عقد من الزمن% ٢٩، ما يشكل ارتفاعاً بنسبة ٢٠٠٠

في إيقاع هو األبطأ منذ ثالثينات القرن % ٩،٧أما السكان األميركيون فارتفع عددهم عموماً بنسبة 
ش مواطن أما المدن التي يأهلها العدد األكبر من السكان فهي لوس أنجليس ونيويورك حيث يعي. الماضي

وهذا اإلحصاء الذي يجرى مرة كل عشر سنوات، يبين انخفاضاً كبيراً  .واحد من أصل عشرة أميركيين
فهذه . في عدد سكان مدينة ديترويت التي خسرت ربع سكانها خالل عشرة أعوام، وهو رقم يصعب تقبله

 في مقابل مليونين في  ألف نسمة٧١٤المدينة التي كانت تعتبر عاصمة السيارات، ال تحصي اليوم سوى 
  .خمسينات القرن الماضي

  ٢٦/٣/٢٠١١الحياة، لندن، 
  
  نجم الدين أربكان واإلسالم السياسي المعاصر .٣٧

انتقل إلى رحمة اهللا في أنقرة البرفسور نجم الدين اربكـان رئـيس وزراء تركيـا                : محمود السيد الدغيم  
 منزلـه فـي     إلىوقرر األطباء خروجه    ، بعد دخوله المستشفى بأسابيع عدة،       ٢٧/٢/٢٠١١السابق، في   

، ولكنه طلب منهم أن يبقى في المستشفى حتى يوم االثنين، ووافاه األجـل إثـر تـدهور                  ٢٥/٢/٢٠١١
صحته في شكل مفاجئ، فاهتزت تركيا لهذا الخبر الجلل، وبدأت وفود التعزية بالتقـاطر إلـى منزلـه،                  

 جامع الولي حاجي بيرم في أنقـرة، ثـم نقـل            ومقرات حزب السعادة، وتقرر أن تقام صالة جنازته في        
؛ في جامع السلطان محمـد الفـاتح بحـضور          ٢٩/٢/٢٠١١الجثمان إلى إسطنبول حيث صلّي عليه في        

ممثلي أكثر من سبعين دولة على المستويين الرسمي والشعبي، ثم ووري الثرى بجانب زوجته نـارمين                
  .التي فارقت الحياة قبل خمس سنوات
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 تشرين الثاني ٢٩ أربكان في مدينة سينوب التركية على ساحل البحر األسود، في ولد نجم الدين
. ، ونشأ برعاية أسرة مسلمة اشتهرت بالتقوى واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر١٩٢٦) نوفمبر(

ر ناظ"وتنتسب أسرة اربكان إلى أمراء السالجقة، وكان يطلق عليها أيام الخالفة اإلسالمية العثمانية اسم 
، ألن جدهم كان يتولى منصب وزير المالية، ثم تغيرت النسبة تحت ضغوط قانون )ابن الناظر ("زادة

وكان والده محمد صبري بك قاضياً شرعياً ومدنياً، وهو . األلقاب الذي أصدرته الجمهورية التركية
نة طربزون التي تقع وقد أنهى اربكان دراسته االبتدائية في مدي. خريج الشريعة والقانون في اآلستانة

  .على ساحل البحر األسود الى الشرق من سينوب وتقع بينهما مدينتا صامصون وأردو
وعاصر نجم الدين اربكان في صباه مرحلة بدايات الحكم الجمهوري في تركيا الذي بدأ بمرحلة الزعيم 

 تأسس الحزب ففي تلك السنة. ١٩٤٦الواحد والحزب الواحد، كما عاصر نهاية تلك المرحلة سنة 
. الديموقراطي الذي تزعمه عدنان مندريس وانتصر على حزب الشعب الجمهوري في االنتخابات النيابية

، ثم التحق بجامعة اسطنبول، فدرس ١٩٣٤وأنهى اربكان دراسته المتوسطة والثانوية في اسطنبول سنة 
.  معيداً في الجامعة فور تخرجه، وعين١٩٤٨الهندسة الميكانيكية ونال الدرجة األولى حين تخرج سنة 

، )١٩٥٣ – ١٩٥١(ولتفوقه أوفدته الجامعة للتخصص في جامعة آخن األلمانية، فنال درجة الدكتوراه 
 تعاون مع مصانع ١٩٥٦وفي سنة . وحصل على درجة أستاذ مساعد في كلية الهندسة في اسطنبول

 فاخترع محركات دبابات ليوبارد التي تعمل  في مدينة كولن األلمانية؛"كلوفز هومبولدت دويتز"محركات 
 فِّعولعب دوراً أساسياً في التقدم الصناعي ١٩٥٦ درجة بروفيسور سنة إلىبكل أنواع الوقود، ثم ر ،

 ١٩٦٠ مصانع المحرك الفضي التي بدأت إنتاج محركات الديزل سنة إنشاء اشرف على إذالتركي 
ثم تولى األمانة العامة التحاد غرف التجارة . لفائضفغطت حاجات تركيا وكانت وما زالت تصدر ا

  .١٩٦٧والصناعة والبورصة التركية سنة 
 فترشح اربكان مستقالً في مدينة قونية، فنجح نجاحاً كاسحاً أذهل ١٩٦٩وجاءت االنتخابات العامة سنة 

ي مشروعه زعماء األحزاب التي خاضت تلك االنتخابات، وحينذاك بدأ بنقل األفكار التي قدمها ف
وبذلك انتهت المرحلة األولى من حياته ما . االنتخابي إلى حيز التطبيق من خالل تشكيل حزب سياسي

  .١٩٩٤ – ١٩٦٩: ، وبدأت المرحلة الثانية١٩٦٩ و ١٩٢٦بين سنة 
 تعاون مع األتراك المخلصين فأسسوا حزب ١٩٦٩بعدما نجح اربكان كمرشح مستقل في انتخابات سنة 

، وتسلم رئاسته العلنية يونس عارف عمرة، وكان ١٩٧٠ يناير، سنة / في كانون الثانيالنظام الوطني
وصدر البيان التأسيسي للحزب، فأوضح أنه اختار طريقاً وطنياً تركياً . العقل المدبر نجم الدين اربكان

  .غير منحاز إلى أي من معسكري الرأسمالية أو الشيوعية
 تغيير الواقع الفاسد بكف يد األجانب األوروبيين عن إلىالرامي "زب وتضمن البيان التأسيسي برنامج الح

 دين الفطرة، ونبذ األفكار اإلسالم دين إلى أيد أمينة وطنية، والعودة إلىالمؤسسات الوطنية وتسليمها 
ألنه يسقط من حسابه كّل القيم "وطالب بإصالح نظام التعليم في تركيا . "اإللحادية المعادية لإلسالم

  ." والدينية، وغايته فصل تركيا عن ماضيها اإلسالمي كما يمكن قتلها جيالً بعد جيلواألخالقيةلمعنوية ا
 من ستين مركزاً أكثروبعدما اصدر حزب النظام الوطني بيانه، بدأت مرحلة التطبيق العملي فافتتح 

االنسحاب الفردي  شعبة في عموم المناطق التركية، وبدأ المؤمنون بأفكار اربكان عمليات ٣٠٠و
ولما ازدادت شعبيته وقف ضده اليساريون .  األخرى وااللتحاق بالحزب الجديداألحزابوالجماعي من 

  .واليمينيون باعتباره يشكل تهديداً لكال الطرفين المتطرفين
عقد حزب النظام الوطني المؤتمر األول بعد مرور سنة على تأسيسه فظهرت قوته ودخلت البالد في نفق 

قتتال الداخلي، فاستغل العسكر األمر واستولوا على السلطة، وحلَّت االحزاب وال سيما حزب النظام اال
ووجهت قيادة الجيش تحذيراً الى رئيس الحكومة ديميريل، وطلبت منه معالجة الفلتان األمني . الوطني

ألراضي التركية، ، وأعلن العسكر األحكام العرفية في ا١٢/٣/١٩٧١فاستقال من رئاسة الوزارة في 
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وبعد االنقالب أصدرت المحكمة الدستورية قراراً بحل حزب النظام الوطني وكان ذلك في 
 ٥٧ إلى ١٩، وادعت المحكمة الدستورية ان قادة حزب النظام الوطني انتهكوا المواد من ٢١/٤/١٩٧١

لطة حتى حصلت م، وشكل العسكر حكومة استمرت في الس١٩٦١التي تؤكد العلمانية في دستور سنة 
  .١٩٧٣انتخابات تشرين األول 

وحكمت المحكمة بحّل الحزب، ومنع أعضائه من مزاولة النشاط السياسي، ومنعهم من تأسيس حزب 
جديد، ومنعهم من الترشيح في أية انتخابات مقبلة ولو في شكل مستقل لمدة خمس سنوات اعتباراً من 

، وغادر ١٩٧١) إبريل(ظام الوطني في نيسان وهكذا طُويت صفحة حزب الن. تاريخ صدور الحكم
وبعد تراجع موجة العنف . اربكان البالد الى الخارج، وراجت حركات االغتياالت المتعددة االتجاهات

عاد اربكان الى تركيا، واتفق أصحابه على تأسيس حزب السالمة الوطني، وبما ان األحكام العرفية 
السياسيين السابقين ساري المفعول أيضاً، تقدم عبدالكريم كانت سارية المفعول، ونظام الحظر على 

، ١١/١٠/١٩٧٢دوغرو وطورخان أقيول بطلب الترخيص لحزب السالمة، فأجازت الدولة تأسيسه في 
، ثم شارك مع غيره من االحزاب في االنتخابات النيابية ١٩٧٣/ ٢١/١٢وعقد الحزب مؤتمره األول في 

 مقعداً نيابياً، وكان ترتيبه الثالث بعد حزب الشعب ٨٤ى ، فحصل عل١٩٧٣/ ١٤/١٠في تاريخ 
وحزب العدالة بزعامة ديميريل الذي .  مقعدا١٨٦ًالجمهوري بقيادة بولنت أجاويد الذي حصل على 

  . مقعداً، ودخلت البرلمان سبعة أحزاب ومجموعة من المستقلين١٤٩حصل على 
ي االنتخابات فقضى أجاويد مئة يوم يحاول تشكيل وُأوكلَتْ مهمة تشكيل الحكومة الى الحزب األول ف

الوزارة من أعضاء حزبه فقط وفشل حين طرح الموضوع لنيل ثقة النواب، فاضطر الى االئتالف مع 
 ٧(، وحزب السالمة اإلسالمي ) وزيرا١٨ً: (وشكل حكومة جمعت العلماني اليساري. حزب السالمة

فآلت رئاسة الوزارة إلى حزب الشعب . ١٩٧٤سنة ) يرينا( كانون الثاني ٢٥، وكان ذلك في )وزراء
  .الجمهوري بزعامة بولنت أجاويد، وصار نجم الدين أربكان نائباً لرئيس مجلس الوزراء

وحينذاك تفاقمت األزمة القبرصية حينما كان رئيس الحكومة أجاويد خارج البالد، فترأس اربكان جلسة 
 القبرصي على -لحة التركية بالتصدي للعدوان اليوناني مجلس الوزراء وأصدر األوامر للقوات المس

المسلمين في شمال جزيرة قبرص إثر وصول أخبار مجازر التطهير الديني والقومي في الجزيرة، فحقق 
ولما عاد رئيس الوزراء . الجيش التركي انتصاراً مشرفاً فحرر شمالي الجزيرة من السيطرة اليونانية

 لمصلحة القوات المسلحة التركية، وسمع االتراك يرددون في أحاديثهم لقباً أجاويد، وجد األمر مستقراً
فأيد اجاويد ما حصل في الظاهر، وادعى ان قرار التدخل كان قراراً جماعياً، . الفاتح اربكان: جديداً هو

 ، للتخلص من مشاركة أربكان في صنع القرارات التركية١٩٧٤/ ١٨/٩ولكنه قدم استقالة الوزارة في 
وعلى رغم قصر فترة استمرار . وقامت الوزارة المستقيلة بتسيير االعمال لمدة ستة اشهر. المشرفة

حزب السالمة في الحكم، فقد تحسنت اوضاع المسلمين األتراك، وتمثلت تركيا للمرة األولى في مؤتمر 
  .١٩٧٤، سنة )مارس(القمة االسالمي في آذار 

وأدرك السياسي المخضرم ديميريل ما يتمتع به . كيل الحكومةثم حصل تكليف رئيس حزب العدالة بتش
حزب السالمة من شعبية، فقرر استغالل ذلك لمصلحته بتشكيل حكومة ائتالفية قوية من حزب العدالة 
بزعامته، وحزب السالمة بزعامة اربكان وحزب حركة الملة القومي بزعامة الكولونيل ألب أرسالن 

 نائب، وأعلن عن تشكيل ٢٠٠د في البرلمان، وأمنت الحكومة دعم  مقاع٣توركش الذي كانت له 
. ، فتوسعت المدارس الشرعية االسالمية، ورفع الحظر عن الحجاج األتراك١٩٧٤/ ٢٥/١٢الحكومة في 

 قانوناً يعطي حق العودة للمنفيين من ١٩٧٥، )ابريل(وانتزع حزب السالمة من البرلمان في نيسان 
عثمان، وساهم وزراء حزب السالمة مساهمة فعالة في إعادة تركيا الى المحيط ساللة سالطين آل 

االسالمي، وقادوا حملة صناعية كبرى في مجال انتاج األسلحة الثقيلة، فانقسم وزراء الحكومة وسقط 
  .١٩٧٧/ ١/٦االئتالف الرباعي، وأعلن عن إجراء االنتخابات المبكرة في 
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 مقعداً، ونال حزب ١٨٩ مقعداً وحزب العدالة ٢١٣شعب الجمهوري وحصلت االنتخابات، فنال حزب ال
 مقاعد، والحزب ٣ مقعداً، وحزب الثقة الجمهوري ١٦ مقعداً، وحزب حركة الملة القومي ٢٤السالمة 

وتم تكليف بولنت أجاويد بتشكيل الوزارة، فألف .  مقاعد٤الديموقراطي مقعداً واحداً، ونال المستقلون 
وقام رئيس الجمهورية فخري .  حزبه فقط، ولكنها لم تنل ثقة البرلمان فسقطتحكومة من أعضاء

كورتورك بتكليف سليمان ديميريل، فشكل حكومة ائتالفية مع حزب السالمة برئاسة نجم الدين اربكان، 
  .١٩٧٧/ ١/٨وحزب حركة الملة برئاسة آلب أرسالن توركش، فشكل الوزارة في 

 في ١٦,٩٠ نسبة ١٩٩١ الدؤوب حتى نال في االنتخابات البلدية سنة واستمر حزب الرفاه في النضال
 نيسان سنة ٢٨ واالثنين ٢٧المئة، وتابع اربكان نضاله، وجرت االنتخابات البلدية التركية يومي األحد 

 حقالً، فحقق حزب الرفاه ١٤ حزباً ما عدا المستقلين، فحملت أوراق االنتخاب ١٣، وتنافس ١٩٩٤
بلدية اسطنبول :  بلدية، وهي١٥ بلديات كبرى من أصل ٦مسبوق، إذ حصل على رئاسة انتصاراً غير 

الكبرى التي فاز برئاستها رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء الحالي، وبلدية أنقرة الكبرى التي فاز 
برئاستها مليح كوكجيك وهو رئيسها الحالي من حزب العدالة والتنمية، وبلدية ديار بكر الكبرى فاز 
برئاستها احمد بلكين، وبلدية أرضروم الكبرى فاز برئاستها عرسان جمالماز، وبلدية قيسارية الكبرى 

وحصل حزب الرفاه على . فاز برئاستها شكري قره تبة، وفاز برئاسة بلدية قونية الكبرى خليل ُأرن
ة من بلديات  بلدي٩٢ بلدية مركز، وفاز برئاسة ٦١ بلدية في مراكز الواليات من أصل ٢٢رئاسة 

 بلديات من أصل ٢٠٣وعلى مستوى بلديات البلدات فاز الرفاه بـ .  بلدية٨٤٢األقضية من أصل 
  . بلدية١٧٩٢

 في المئة من أصوات الناخبين في تركيا، والبلديات التي فاز فيها ٦٠وهكذا ربح حزب الرفاه أصوات 
. وهي تمثل قلب تركيا وعصبها الحيويتضم أكبر ثالث واليات في تركيا وهي اسطنبول وأنقرة وقونيا، 
 ٢٢ بلدية، بينما فاز حزب الرفاه بـ ٢٧وعلى مستوى مراكز الواليات فازت االحزاب القوية الثالثة بـ 

بلدية من بلديات مراكز الواليات، ودخلت تركيا مرحلة جديدة من الصراع، وبدأت بمطالبة المدعي العام 
  .تمهيداً لمثوله أمام القضاء بتهمة اإلدالء بتصريحات تحريضيةبرفع الحصانة البرلمانية عن اربكان 

، فحصل على المرتبة األولى في انتخابات مجلس الشعب "الرفاه"ومهدت تلك النتائج الطريق أمام حزب 
 في المرتبة الثانية، وتم تكليف نجم "الطريق الصحيح"، وجاء حزب ١٩٩٥/ ٢٤/١٢التي ُأجريت في 

، وتشكلت وزارة ١٩٩٦/ ١٠/١ الوزارة التركية الثانية والخمسين في تاريخ الدين اربكان بتشكيل
الطريق "ائتالفية برئاسة نجم الدين اربكان رئيس حزب الرفاه، ونائبه طانسو تشيلر رئيسة حزب 

، ما أدى إلى إسقاط "الطريق الصحيح"ولكن العسكر مارسوا ضغوطاً أدت إلى انسحاب حزب . "الصحيح
حظر حزب الوزارة، ثم كانون ١٦ اإلسالمي بحكم جائر من المحكمة الدستورية التركية في "الرفاه" تَم 
، وحظر العمل السياسي على البروفسور نجم الدين أربكان مدة خمس سنوات، وانتهت ١٩٩٨الثاني سنة 

 وادعى القادة  وممتلكاته،"الرفاه"، وقامت الدولة باالستيالء على مقرات حزب ٢٠٠٢المدة في نهاية عام 
  .العسكريون أن نشاط الحزب مناهض للعلمانية

 حزباً جديداً هو حزب "الرفاه"وبعد حظر العمل السياسي على نجم الدين أربكان، شكل أعضاء حزب 
 ١١٥ على "الفضيلة"، فحصل حزب ١٩٩٩ بزعامة رجائي قوطان، وحصلت انتخابات سنة "الفضيلة"

 أصدرت المحكمة الدستورية في تركيا قراراً ٢٠٠١قعداً، وفي سنة  م٥٥٠مقعداً في البرلمان من أصل 
 المحظور، وجاء "الرفاه" الذي يتزعمه رجائي قوطان، بدعوى أنه امتداد لحزب "الفضيلة"بحظر حزب 
 الثالث والتسعين بعد المئة ضمن سلسلة األحزاب السياسية التي دخلت الحياة "الفضيلة"ترتيب حزب 

  . ثم حلّتْ بأحكام عرفية، أو بسبب إفالسهاالسياسية التركية؛
  ٢٦/٣/٢٠١١الحياة، لندن، 
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  ما يحدث في الشارع العربي اآلن لم يكن إال نتيجة طبيعية النتشار الظلم والقهر :أحمد بحر .٣٨
أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة الدكتور أحمد بحر أن المجلس يثمن  : عبداهللا عمر-غزة 

شبابية من أجل إنهاء االنقسام الفلسطيني شريطة أن تتم المصالحة على أساس المصلحة الوطنية الجهود ال
هي المؤسس الحقيقي لتغيير " الفرقان"بال أوسلو وال تنسيق أمني، الفتًا إلى أن انتصار غزة في حرب 

  .منظومات الفساد الحكومي العربي
لشارع العربي اآلن لم يكن إال نتيجة طبيعية أن ما يحدث في ا» الراية«واعتبر بحر في حوار مع 

النتشار الظلم والقهر، مبديا فخره واعتزازه بهذا التغيير الذي يمهد لمستقبل أفضل وأكثر إشراقًا للقضية 
  .الفلسطينية التي نسيها النظام المصري السابق الذي لطالما شكل ورقة ضغط في يد عباس

  :وفيما يلي نص الحوار.. 
  ون إلى الحراك الشبابي الذي طفا مؤخرا إلى السطح من أجل المصالحة الفلسطينية؟كيف تنظر< 

ـ أتصور أن غزة بما حققته في حرب الفرقان من تصد للدبابات اإلسرائيلية بصدور عارية إال من 
اإليمان بضرورة تحقيق النصر والعزة كانت حاضرة في مصر في ميدان التحرير وحاضرة في تونس 

ي ليبيا وفي اليمن وفي كل مكان ينتفض على الظلم فهذه المعركة بيننا وبين اليهود هي التي وحاضرة ف
غيرت الموازين األرضية وزادت الشباب العربي واإلسالمي ثقة بنفسه، ولذلك نحن أوال نعتز بصبرنا 

يلة غلبت فئة كثيرة كم من فئة قل" وثباتنا استطعنا أن نتغلب على هذه القوة المجرمة مصداقاً لقوله تعالى
  "بإذن اهللا واهللا مع الصابرين

أما إنهاء االنقسام والمصالحة فضرورة شرعية ووطنية وأخالقية وضرورة، وأنا أثمن الجهود الشبابية 
التي تسعى لفلسطين واحدة، لكن ال بد أن يكون هناك ضوابط بعد تعثر الورقة المصرية فنحن نريد قيادة 

مصالحة على الثوابت الفلسطينية بعيدا عن أوسلو وعن التنسيق األمني والفيتو تمثل نبض الشارع ونريد 
إن اهللا يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم : "األمريكي والتدخل الصهيوني وعلى مبدأ قوله تعالى

  ".بنيان مرصوص
ارع العربي كيف تنظرون كمجلس تشريعي فلسطيني إلى سيل الثورات الشبابية التي اجتاحت الش< 

  مؤخرا ؟
ـ ال شك أن انتهاك كرامة اإلنسان وعدم أعطائه حقوقه وتغييب العدالة والحرية وانتشار الظلم والفساد 
األخالقي والمالي وإجراء االنتخابات الصورية ثم اغتصاب السلطة بعد إعالن الفوز بنسب خيالية كانت 

ي سبيل استرداد حريتها وحقوقها فعلى سبيل أسبابا أثارت غضب الشعوب العربية وجعلتها تنتفض ف
المثال في مصر التي تعتبر الدولة العظمى على مستوى العالم العربي واإلسالمي نجد اتفاقية كامب ديفيد 
التي كبلت الشعب المصري فصار الغاز يباع للمواطن الصهيوني أرخص من المواطن المصري، وهكذا 

في ليبيا، وبعد هذا التحليل لألسباب والفخر بالنتائج التي يمكن أن نقيس على ما حصل في تونس و
صنعتها أيدي الشباب أؤكد باسم المجلس التشريعي أننا مع هذه الشعوب التي ثارت على هذه األنظمة 

إن هذه مقدمات للخالفة اإلسالمية الراشدة :الفاسدة وأننا مع استرداد الحرية ومع العدالة، وأريد أن أقول 
بها الرسول عليه أفضل الصالة والسالم حينما قال في الحديث الصحيح الذي صححه األلباني التي أخبر 

تكون النبوة فيكم ما شاء اهللا أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها :" عن حذيفة بن يمام رضي اهللا عنه
 أن يرفعها ثم تكون ثم تكون خالفة على منهاج النبوة فتكون ما شاء اهللا أن تكون ثم يرفعها إذا شاء اهللا

ملكاً عاضاً فيكون ما شاء اهللا أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكاً جبرية فتكون ما شاء 
، والملك الجبري هنا "إلخ... اهللا أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خالفة على منهاج النبوة

ت التي عاثت ظلماً ونصباً وقتالً وفساداً ولم تكن إال صناعة كما فسره أصحاب الحديث هي الدكتاتوريا
غربية وأمريكية مهدت لنهب كل ثروات األمة بترولها وزراعتها، وأتمنى أن تكون هذه الصحوة بداية 

  .لتقوم الخالفة على منهاج النبوة إن شاء اهللا
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  لهم يد المساعدة ؟ما هي أوضاع الفلسطينيين في الدول الثائرة، وكيف يمكن أن تقدموا < 
ـ استطعنا أن نتعرف على أوضاع هذه الفئة عبر قنوات مختلفة، وعرفنا أن من بينهم المعتقلين لدى 
السلطات المصرية، وبينهم أيضا الذين يريدون أن يعودوا إلى قطاع غزة لكنهم ممنوعون من قبل األمن 

أجل أن يكون هذا المعبر مفتوحاً المصري، وأنا ناشدت المشير محمد حسين طنطاوي عدة مرات من 
كمعبر فلسطيني مصري لألشخاص والبضائع خاصة في ظل ظروف الحصار القاسية، وناشدته باإلفراج 

  .عن كل المعتقلين السياسيين، وبتسهيل رجوع العالقين في معبر رفح ففعل مستجيبا
  يجابية على القضية الفلسطينية؟هل يمكن القول بأن التغيير الذي حل على الشارع العربي سيؤثر باإل< 

ـ نعم أتصور ذلك؛ ألنه حين سقط النظام في مصر تزلزلت إسرائيل خوفًا على نفسها وعلى اتفاقياتها، 
ثم إنها كانت تعتبر النظام المصري أكبر مؤيد لوجود الصهيونية في فلسطين، وفتح معبر رفح وفك 

قاومة الفلسطينية في غزة، وتعزيز دورها الحصار عن القطاع خطوة في طريق يوصل إلى دعم الم
  .وإعالء صوتها

  هل تعتقد أن سقوط نظام حسني مبارك يعني خسارة حكومة الضفة الغربية للورقة المصرية؟< 
ـ من بعد سقوط النظام المصري بدأ التخبط يجتاح حكومة عباس إذ باتت تعلن عن نوايا المصالحة مرة 

 ومرة عن حكومة وحدة ومرة إقالة حكومة فياض، كل هذا التخبط ومرة عن نية في إجراء االنتخابات
دليل على خوف من طوفان تغيير، ومع ذلك نحن على أتم االستعداد للمصالحة على أساس الثوابت 

  .الفلسطينية وحماية الدم الفلسطيني
  ـ ألي درجة فاجأتكم الوثائق التي كشفت الجزيرة الغطاء عنها؟

، وقد عقدنا جلسة خاصة في المجلس التشريعي على إثر كشف المستور وبينا ـ لم نفاجأ على اإلطالق
أن هذه حقائق موجودة وما حدث لم يكن إال كشف أمام أعين العالم، وأنا أعتبر أن استقالة صائب 
عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين دليل دامغ على فشل مشروع المفاوضات، كما أن هذه القضية 

 عاماً بل أعطى الضوء األخضر ٢٠له أن المفاوض الفلسطيني لم يحقق شيًئا طول حوالي كشفت للعالم ك
للكيان الصهيوني ليستمر في االستيطان وتهويد القدس واالختطاف واالعتقال واإلبعاد، وبالتالي 
االستيطان زاد وأوباما لن يستطيع أن يحقق أي شيء ألن أوباما ضعيف أمام اللوبي الصهيوني الذي 

  .هدده باالنتخابات بالفترة الثانيةي
 ٢٦/٣/٢٠١١الراية، الدوحة، 

  
  عوائق على طريق المصالحة وحزمة شروط اخرى لضمان نجاحها .٣٩

  فهمي شراب
نظرة عقالنية واحدة على الساحة الفلسطينية فيما يخص المصالحة وانهاء االنقسام تجعل شـموع االمـل      

قشع و التي تغطي وجوه البسطاء مـن ابنـاء المجتمـع            تخبو نورها ووهجها، وتجعل سحابة التفاؤل تن      
حديث االنقسام وشجون تطفو علـى      " وابتداء من نهاية مقالنا السابق      . الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة    

، نعطي اليوم المعطيات والمؤشرات التي تدلل على عظم المهمة الملقاة على عـاتق مـن                "سطح الحقيقة 
ال ابالغ او اتجاوز حدود الحقيقة عندما اقول بان ابـو العبـد             . النقساميحكم غزة والضفة من اجل انهاء ا      

هنية تفاجأ عندما لبى الرئيس ابو مازن دعوته لزيارة غزة، ولكن ابو مازن سياسي متمرس وخبير، وقد                 
نجح وسجل هدف عندما قبل مباشرة الدعوة، ظانا منه بانه سوف يحرج هنية، واالمر كله ال يخرج عن                  

رة ومناورة مضادة، وحيلة سياسية من الطراز االول، وقد يسير ابو مازن وابو العبد خطوات               كونه مناو 
متقدمة و جريئة مثل ان تنجح الزيارة وتتم لقاءات وجلسات اخرى هادئة واخوية ويأخذو صور تذكارية                
وتتصدر صفحات االخبار االولى، وقد تتكرر بعد ذلك هذه الجلسات لتأخـذ شـكل مفاوضـات اشـبه                  
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بمفاوضات السلطة مع الطرف االسرائيلي، وذلك من اجل ذر الرماد في العيون واقنـاع الـرأي العـام                  
  . الفلسطيني باننا كطرف فلسطيني نعمل ما بوسعنا النجاح المصالحة

وهناك عدة مؤشرات تفيد بصعوبة انجاح المصالحة بنفس الواقع المعاش في هذه االوقات وهذه الظروف               
  :منها

اذ وقبـل فتـرة ليـست      : ول والذي يدل على صعوبة تحقق المصالحة وهو مأسسة االنقسام         المؤشر اال -
بالطويلة قامت حكومة الضفة بتشكيل حكومة جديدة ، قابلتها في غزة توسيع للحكومة ورفدها بـوزراء                

 ان هذا العمل يساعد في المـستقبل فـي تـشكيل            - كما يروج اعالم كل فصيل       -وليس صحيحا   . جدد
حدة وطنية، فنحن االن وليس في ذلك فخرا لدينا دولتان، قد تتعاون بنسبة كبيرة في امور الحج                 حكومة و 

والعالج في الخارج وشؤون التعليم والصحة وتقديم خدمات روتينية للجمهور، وقد تتصارع ولكـن فـي      
  .اضيق الحدود

لو اسـتقدمنا   " بق باننا   فشل وسوف يفشل اي خروج شعبي ضد االنقسام وقلنا في نفس ذات المقال السا             -
 اذار فلـن    ١٥حتى اربعة او خمسة شعوب ليخرجوا مع الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة على غرار               

يكون لهم وزن في التاثير على اكبر فصيلين وهم تحديدا فتح وحماس حيث هم من يمتلك زمام االمـور                   
ن الفصائل واالحزاب االخـرى فـي دور        مع عدم التقليل من شأ    " الحل والعقد " ومقود القيادة و في يدهم      

التلطيف واذابة الثلوج بين الفصيلين المتخاصمين وقد يلعب مثال الجهاد االسالمي دورا بارزا كطـرف               
  .موازن ومقارب بسبب قربه من الطرفين

" و  " اتفاقيـة القـاهرة   " برغم وجود مرجعيات يمكن االعتماد عليها واعتبارها اساس والبدء منها مثل            -
اال انني ارى بان نقاط االختالف كبيرة وكثيرة حيـث          " حكومة الوحدة الوطنية  "وبرنامج  " قة االسرى وثي

" الموافقة على تطبيق فعلي وحرفي الحد المرجعيات لن يكون سهال وسوف يكون كالذي يمـشي علـى                  
س وفتح تـدرك    ، اذ هناك بنود لن توافق عليها حما       "حقل الغام " او كالذي يسير في     " حبل السيرك العالي  

ذلك، لذا، فقد كانت فتح اول من وقع على الورقة المصرية الن الورقة تتضمن الغام مؤكدة،، لذا تداركت                
، وكانت الثـورة المـصرية بمثابـة        "المالحظات" حماس في الوقت االخير هذا االمر، مطالبة باعتماد         

توازن حيث كانـت مـصر مبـارك        المعجزة التي تحققت من اجل تغيير قواعد اللعبة وادراتها بشكل م          
  .متحيزة تماما مع سلطة رام اهللا

ليس من السهل ان يلقي جيش القسام سالحه في قطاع غزة متزامنا مع دخول وانضمام قـوات االمـن                   -
الفتحاوية المستنكفة وهي اضعاف جيش القسام، وليس من السهل ان يتم ادخال اي عنصر حمـساوي او                 

اي " بانهم جيـدون  " " دايتون" لتي اشرفت على تدريبها امريكا وقد شهد        قسامي ضمن االجهزة االمنية ا    
  "These guys are good. "شباب االمن في الضفة

" االسـتراتيجية " ما زالت فكرة المقاومة تختلف عند الطرفين في االسلوب والتقنيات، وايضا في مفهوم              -
خر يهزأ من هذا المفهوم ويريـد ان يلتـزم          والطرف اال " هدنة"، وايضا احد االطراف يريد      "التكتيك" و  

  .بحرفية القاموس الذي درجت على تكريس مصطلحاته الحكومات االسرائيلية
  .هناك شروط الرباعية التي ال تعتبر كتاب مقدس اذا ما توافرت االرادة الفلسطينية متوحدة فقط-
ل ضمن منظمـة التحريـر      لم نر او نسمع عن اشراك حقيقي لحماس واالحزاب التي ترغب في الدخو            -

  .والمشاركة فيها، واعطاء حماس نسبة من السفارات
وهناك كثير من نقاط الخالف ليس هدفي هنا حصرها ولكن وجبت االشارة اليهـا فقـط ،ولـن يكـون                    

  :بالمقدور التغلب عليها االن اذا توافرت عوامل عديدة منها
 كان شكلها منقبل الدول العربية وذلك بالتكفل        يجب توفير المناخ المالئم النجاح اي حكومة وحدة مهما        -

وذلك تأسيا بالموقف العربي ابان الثورة المصرية عندما تنامى لمـسامع           . ماليا بتوفير رواتب الموظفين   
  . وكاالت االنباء ان امريكا سوف توقف الدعم والمعونة السنوية لمصر
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ستحضار وجوه جديدة مؤهلة تحظى بقبول      تغيير الناطقين الرسميين لكل من حماس وفتح وحكوماتهم وا        -
  .شعبي واسع

وقف جميع اعمال البروبوجاندا وجميع نشاطات االعالم المضاد والتزام اعالم كل فصيل بعدم التجريح              -
" االخـر " الي شخصية من اي فصيل اخر وضرورة سيادة االحترام وثقافة التسامح بين الجميع وقبول               

  . وليس الغائه
 في المجال العسكري واالمني والشرطي الن الجانـب         - لجنة خبراء عرب لهم خبرة     العمل على تشكيل  -

، ) سـعوديين  - جزائـريين  - سـوريين  -مصريين  (  تتكون مثال من     -االمني في غزة من اهم الجوانب     
وتكون مهمة هذه اللجنة االشراف على توزيع المهام وضمان عدم نشوب خالف على الصالحيات كمـا                

  .ك هذه اللجنة غزة اال بعد ثالث سنوات على االقلوال تتر. هو متوقع
من اجل اجراء انتخابات نزيهة وضمان سيرها وعدم تدخل اي فصيل بالقوة يجب السماح للجنة دولية                -

التداول السلس على   " والتسليم بمبدأ   . لكي تشرف وترعى هذه االنتخابات بنجاح     " لجنة كارتر "على غرار   
 ، علما بـانني ال      ٢٠٠٦كة فتح بمقاطعة نتائج االنتخابات كما حدث عام         وعدم تكرار موقف حر   " السلطة

  .. بالمائة على االكثر٣٥اتوقع بان تحصد حماس نسبة اعلى من 
على اي حكومة قادمة ان تكون اجهزتها قوية ملتزمة بتطبيق القانون وفرض النظام وعدم التساهل كي                -

 في يوم وليلة بين فصيلين مدربين جيدا، والن العـدل           ال ينفرط عقد االمن وتتحول غزة الى ساحة قتال        
  ..اساس الحكم

( ضرورة اشراك الفصائل االخرى في المنظومة السياسية وضمن النظام السياسي لكي ال نكرر فكـرة                -
  ..وضرورة التوحد حول عدة مفاهيم مشابهة) مقاومة ام مفاوضات

، وهناك مهمة شاقة تنتظـر اكبـر الفـصائل          عموما ان الطريق ليست مفروشة بالورود امام المصالحة       
والشعب الفلسطيني يريد ان يرى قيادة مسؤولة تضبط النظام واالمن وتكون قيادة حكيمة رشيدة ونظيفة،               
الن الشعب سأم من الوجوه الصدأة التي سرقت قوته وقوت ابناءه وهربت نصفها للخارج، والوجوه التي                

وال تغني من جوع وقد ملها الشعب ولفظها منذ وقـت طويـل             تكرر نفسها في خطابات سقيمة ال تسمن        
ولكن مثل هذه القيادات التي اكل عليها الدهر وشرب قد ذهب من وجهها الحياء، فلذلك اصبحت قيادة ال                  

  ..تستحق االحترام 
  ٢٥/٣/٢٠١١، وكالة قدس نت

  
  "سابقة القذافي" .٤٠

  نقوال ناصر
ن كالين مقاالً تساءل في مستهله عما إذا كـان قـرار            في الثاني والعشرين من الشهر الجاري كتب آرو       

الرئيس األميركي باراك أوباما بضرب ليبيا دون العودة إلى الكونغرس سوف يضع الواليات المتحدة في               
طريق تصادم عسكري مع دولة االحتالل اإلسرائيلي في وقت ما في المستقبل، مستشهدا بمقـال كتبـه                 

تدخل األمم المتحدة   "لسياسة األمنية األميركي وحذر في عنوانه من أن         فرانك جافني االبن رئيس مركز ا     
مما يثير القلق بصفة خاصة هو أن احتمال        "ألنه، كما كتب،    " في ليبيا يمثل سابقة تنذر بالخطر إلسرائيل      

القذافي سوف تستخدم في مستقبل ليس ببعيد لتسويغ والتهديد باستعمال          ) معمر(ما يمكن أن نسميه بسابقة      
  )".إسرائيل(القوات المسلحة األميركية ضد حليف ألميركا هو 

إن حماية المدنيين، ودعم الديمقراطية، ومنع سلطة حاكمة من قصف الشعب الذي تحكمه واستباحة مدنه               
 الفرنسي فـي ليبيـا   –بالطائرات والمدفعية الثقيلة هي ثالثة مسوغات سيقت للتدخل العسكري األميركي     

تحدة، وهي مسوغات تنطبق بدالئل ملموسة وواقعية ومقنعة علـى دولـة االحـتالل              تحت علم األمم الم   
  .اإلسرائيلي أكثر مما تنطبق على ليبيا
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فالمدنيون الليبيون تحولوا إلى مليشيات مقاومة شعبية تدربها وتحميها وتقودها قطاعات الجـيش الليبـي               
ي وجميعه من المدنيين وال جيش له ينحـاز         التي انحازت إلى شعبها وال يمكن مقارنتهم بالشعب الفلسطين        

إليه أو يحميه ومحرم عليه اقتناء حتى سالح فردي للدفاع عن النفس ناهيك عن التدرب على اسـتعمال                  
  .أي سالح

 لحمايـة المـدنيين     ١٩٧٣وقد سارع المجتمع الدولي إلى التدخل العسكري بقرار مجلس األمن الـدولي             
هم آلة الحرب التي يمتلكها حاكمهم خالل شهر واحد من انتفاضتهم عليه            الليبيين ومدنهم قبل أن تتمكن من     

من أجل نيل حقوقهم الديمقراطية وحرياتهم العامة في دولة ذات سيادة الحاكم والمحكوم فيها أبناء وطـن                 
واحد وهوية واحدة ولغة واحدة، لكن هذا المجتمع الدولي نفسه ذا المعايير المزدوجة أغمض عيونه عن                

أجنبية ذات هوية ولغة مختلفتين اغتصبت الوطن الفلسطيني منذ ما يزيد على ستين عاما ثم احتلـت                 قوة  
الخمس الباقي منه منذ أكثر من ثالثين عاما وحولت ذلك الجزء من الشعب الفلسطيني الذي فرضت عليه                 

لتنقل بينهـا إال    مواطنتها إلى مواطنين من الدرجة الثانية محاصرين في مناطق عسكرية ال يسمح لهم با             
بتصريح عسكري في نظام فصل عنصري استفادت من تجربته األولى عليهم كـي تطبقـه اآلن علـى                  

 ليظل كل المدنيين الفلسطينيين الخاضعين لهذا االحتالل        ١٩٦٧أشقائهم الذين خضعوا الحتاللها منذ عام       
 صالحياتها إلى سلطة الحكم الذاتي      التي نقلت بعض  " إدارته المدنية "و" الحاكم العسكري اإلسرائيلي  "بإمرة  

، دون أن يأبه المجتمع الدولي بحقهم في        ١٩٩٣اإلداري لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو عام         
  .تقرير المصير وهو الشرط المسبق لممارسة حقوقهم الديمقراطية وحرياتهم العامة

ن السالح الثقيل للسلطة الفعلية الحاكمة فـي        وما زال الطيران الحربي والمدفعية والدبابات وغير ذلك م        
 كقوة قائمة باالحتالل بموجب القانون الـدولي، ومعظـم هـذا            ١٩٦٧األراضي الفلسطينية المحتلة عام     

السالح من صنع أميركي أو ممول أميركيا، ويستخدم عادة في الحروب بين الجيـوش النظاميـة لكـن                  
  .فلسطيني األعزلاالحتالل يستخدمه ضد المدنيين من الشعب ال

وبالرغم من المطالبات الفلسطينية المتكررة بحماية المجتمع الدولي، وكان أحدثها قد صدر عن حكومتي              
االنقسام الفلسطيني في غزة ورام اهللا بعد استشهاد أربعة أطفال فلسطينيين يلعبون كـرة القـدم بقـذائف                  

ال يزال أعمى وأصم وأخـرس ال ينطـق إال     مدفعية االحتالل خالل األسبوع الماضي، فإن هذا المجتمع         
الهجـوم  "كما قال الرئيس األميركي أوباما يوم األربعـاء الماضـي           " يدين بأقوى العبارات الممكنة   "كي  

كما قال وزير دفاعه روبرت غبتس تعليقا على عبوة ناسفة انفجرت في القـدس لـم                " اإلرهابي المروع 
ـ   تعلن أي جهة فلسطينية المسؤولية عنها ومع         عمليات إطالق الـصواريخ وقـذائف      "ذلك ربطها أوباما ب

دون أن ينبس ببنت شفة تعليقا على استشهاد أكثر من مئة وسبعين            " الهاون من غزة خالل األيام األخيرة     
  .فلسطينيا العشرات منهم أطفال بسالح إرهاب دولة االحتالل منذ بداية العام الماضي وحتى اآلن

لمستمرة في المعايير الغربية بعامة واألميركية بخاصة تثير الشك في تحـذير            إن تاريخ هذه االزدواجية ا    
على دولة االحتالل اإلسرائيلي،    " سابقة القذافي "رئيس مركز السياسة األمنية األميركي من احتمال تطبيق         

وتجعل أي آمال قد يعلقها العرب على أي احتمال كهذا مجرد أوهام وتمنيات تتناقض تماما مـع واقـع                   
العالقات األميركية والغربية مع دولة االحتالل، وتشكك في صدقية المسوغات التـي تـسوقها عواصـم       
التدخل العسكري الغربي في ليبيا لهذا التدخل، فواشنطن خصوصا، من سجلها التاريخي ومـن واقعهـا                

مل ضحايا سياستها   الراهن في المنطقة، ال يمكن أن تكون حامية للمدنيين أو للديمقراطية في ليبيا حتى يأ              
الخارجية من المدنيين الفلسطينيين أو العراقيين أو الصوماليين أو األفغان أو الباكستانيين في أن تصيبها               

  .عليهم" سابقة القذافي"صحوة ضمير مفاجئة كي تطبق 
 حكما  فالنفط ثم تدمير دول المنطقة من أجل أن تقوم الشركات األميركية والغربية بإعادة إعمارها اللذان              

سياستها الخارجية طوال القرن العشرين الماضي وحتى اآلن هما السببان الرئيسيان لتدخلها في ليبيا وفي               
وحمايـة  . أي مكان آخر من الوطن العربي والعالم اإلسالمي بغض النظر عن المسوغات التي تـسوقها              
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صل لألراضي الفلسطينية والـسورية     دولة االحتالل، ال حماية المدنيين، أيا كانوا، وحماية احتاللها المتوا         
  .واللبنانية هو السبب الثالث

كمـا  "ألنهـا   " سوف ندعمها "ولذلك  " مبادرة أميركية، وسياسة أميركية   "إن التدخل العسكري في ليبيا هو       
للتحالف األميركي اإلسرائيلي في المنطقة كما قـال سـفير          " نعتقد سوف تساهم في سالم واستقرار أكبر      

ومن المؤكد أن العدوان العسكري الذي تصعده دولة االحتالل         .  في واشنطن مايكل أورين    دولة االحتالل 
اإلسرائيلي هذه األيام ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بخاصة سوف يكون اختبارا جديـدا يؤكـد                 

  .ازدواجية المعايير األميركية
ريبـا بزيـارة للواليـات المتحـدة        فمن المقرر أن يقوم رئيس وزراء دولة االحتالل بنيامين نتنيـاهو ق           

وقـد مهـد للزيـارتين      . األميركية، بعد زيارة قصيرة لموسكو في الرابع والعشرين من الشهر الجاري          
بتصعيد عسكري ضد المدنيين الفلسطينيين مهددا برد أقسى على ردود أفعالهم الدفاعية على تـصعيده،               

 اإلسرائيلي بدل   –لدولي بشأن الصراع العربي     كبند أول على جدول أعمال المجتمع ا      " العنف"كي يفرض   
إنهاء حصار قطاع غزة، ووقف توسع االستعمار االستيطاني المستشري في الضفة الغربيـة، كأسـاس               

  .١٩٦٧الستئناف التفاوض على إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية المحتلة عام 
عيد العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة وبـين        وال يمكن كذلك ألي مراقب موضوعي أن يفصل بين تص         

إعالن قطبي االنقسام الفلسطيني عن استعدادات متسارعة للمصالحة الوطنية وسـط مطالبـات شـعبية               
  .متصاعدة بإنجاز هذه المصالحة كضرورة إستراتيجية للدفاع ضد االحتالل ومقاومته

سلة عمليات عسكرية في قطاع غـزة،      فنتنياهو قرر مع مجلس وزرائه المصغر الخميس الماضي شن سل         
وسيلفان شالوم، النائب األول لنتنياهو، هدد بهجوم واسع على القطاع إلسقاط حكومـة حمـاس، وكـان                 
نتنياهو قبل ذلك قد طالب السلطة الفلسطينية في رام اهللا باالختيار بين السالم مع دولة االحـتالل وبـين                   

) إسـرائيل ( أن يتحدث عن السالم مـع        -مود عباس    مح –كيف لرئيس السلطة    ("المصالحة مع حماس    
كما قال بعد إعالن عباس عن اسـتعداده لزيـارة          " ويحاول في الوقت نفسه أن يتحدث مع حركة حماس        

  ).غزة
وكل ذلك وغيره ال يترك مجاال للشك في منع المصالحة الفلسطينية كهدف رئيسي للتـصعيد العـسكري                 

 بعد أيام من توصل حركة حماس       ٢٠٠٢ الشهيد صالح شحادة عام      لدولة االحتالل ويذكر باغتيال الشيخ    
  .٢٠٠٢إلى مسودة اتفاق وطني مع القيادي في حركة فتح النائب األسير مروان البرغوثي عام 
  ٢٥/٣/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
  زواٌج مزعج يحكم العالقة بين الطرفين.. "إسرائيل"أمريكا و .٤١

  "إيكونومست"
ع الديمقراطية العربية للعالقات األمريكية اإلسرائيلية؟ وما هي حقيقة هذه العالقة؟ وما            ما الذي يعنيه ربي   

  مدى تأثرها برياح التغيير التي تهب على العالم العربي؟
ولم يكن الشعب طرفـاً فيهـا، بـل تـم     , معروف أن معاهدة السالم ُأبرمت بين إسرائيل وزعماء مصر    

  .أي صوت, مثل غيرهم من بني العرب, يكن ألهل مصرتمريرها في الوقت الذي لم 
, وقد يكون صحيحاً اآلن أن المتظاهرين في ميدان التحرير طالبوا بحريتهم أنفسهم وليس بحرية فلسطين              

لذا فإن اإلسرائيليين   , إال أن القضية الفلسطينية ال تزال هي القضية المركزية الهامة لتوحيد العالم العربي            
أنه إذا استجاب الزعماء العرب في المستقبل لرغبات شعوبهم فإنهم سيصبحون أكثر عدائية             يدركون جيداً   

, إذا كانت عالقة أمريكا بإسرائيل بمثابة زواج المتعة       , وفي هذه الحالة  . وبالتالي لخليلتها أمريكا  , إلسرائيل
  .بعض االنفصالأو على األقّل , فإن أمريكا قد تبدأ النظر لهذه القضية للحصول على الطالق
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بل يبدو أكثر من مجرد حب حقيقي، حتى بـاراك          , لكن انجذاب أمريكا إلسرائيل ليس مجرد زواج متعة       
وكان أكثـر صـرامة     , كانت لديه رغبة قوية في إصالح العالقات األمريكية مع العالم اإلسالمي          , أوباما

الضباب عنـدما لعـب علـى قيثـارة         إال أن عينيه غشيهما     , وحزماً مع إسرائيل عن غيره من الرؤساء      
والمـصالح  , والصالت العميقة والمتداخلـة   , القيم المشتركة «وهي التي تأسست على     , »العالقة الخاصة «

بينما يعد أقوى دليل على مشاعر      , وأقّل دليل على هذه العالقة هو التحدث بحب، وتقديم الدعم         . »المتبادلة
  . هذا اإلزعاج والعناء جراء هذه العالقةأمريكا تجاه إسرائيل هو تحمل األولى كل
وإنهـا دولـة    , إن إسرائيل ذخر استراتيجي للدولـة العظمـى       : يقول بعض أصدقاء إسرائيل األمريكيين    

لتـصبح مخزنـاً لألسـلحة      , والتكنولوجيـا الفائقـة   , ديمقراطية قوية توفّر لها المعلومات االستخباراتية     
أما في اآلونة األخيـرة فقـد صـارت         ,  كانت تصلح خالل الحرب الباردة     إال أن هذه الحجة   , األمريكية

هذه الخسائر تتماس مع دافعي الضرائب األمريكيين الذين يتحملون         , خسائر هذه العالقة أكثر من مكاسبها     
وتتضمن استياء جميع حلفاء الواليات المتحدة المسلمين       , ١٩٧٩المليارات لتأمين معاهدة كامب ديفيد عام       

  .األقوياء تجاه القوة العظمى لتساهلها مع كيان ظالم ومضطهد للفلسطينيين
فهـل يمكـن    , يعتبر هذا الزواج أبعد من أن يكون ارتباط متعة، بل هو زواج مـزعج             , وبعبارة أخرى 

زاعمـين أن   , والحال هكذا تسمية هذه العالقة حباً حقيقياً؟ لقد رفض بعض األمريكيين قبول هذا التفسير             
وأن عالقات أمريكـا    , أو جغرافياً مثل كندا والمكسيك    , مثل بريطانيا , رائيل ال ترتبط تاريخياً بأمريكا    إس

وهذا ما جعـل هـاري      , مع الدولة اليهودية تتشابك إلى درجة غير عادية في ما يتعلق بالسياسة الداخلية            
ينبغي علي  «: قائالً, م تأسيس دولة إسرائيل   يقرر دع ) الرئيس الثالث والثالثين للواليات المتحدة    (ترومان  

ليس لـدي مئـات   «: مضيفاً وهو يتذمر, »أن أجيب مئات اآلالف الذين يحرصون على نجاح الصهيونية      
  .»اآلالف من العرب في دوائري االنتخابية

 األكـاديميين   وهذا ما أثبته اثنان مـن     , تنامت قوة اللوبي الموالي إلسرائيل في واشنطن      , ومنذ ذلك الحين  
 أنه بدون اللوبي    ٢٠٠٧اللذان زعما في كتابٍ لهما نُشر عام        , جون ميرشايمر وستيفن والت   , األمريكيين
, وقد قيل إن هذا ضرب من الخيال والمبالغة المفرطة        , لم يكن جورج بوش قام بغزو العراق      , الصهيوني

 فلسطين فشلت بسبب المعارضـة الـشرسة        لكن من شبه المؤكَّد أن المبادرة األمريكية لصنع السالم في         
والمقاومة القوية التي قابلها أوباما في الكونغرس في العام الماضي، عندما حاول فرض تجميد االستيطان               

  .في القدس والضفة الغربية
فإن استطالعات الرأي تُـشير إلـى أن        , وبرغم مدى اليأس والمعاناة التي يكابدها الكثير من الفلسطينيين        

وإذا كان بعض الديمقراطيين أصبحوا في اآلونة األخيرة        , مريكيين يشعرون بتعاطف أكبر مع إسرائيل     األ
حيث إن  , فإن الجمهوريين يعوضون االتجاه اآلخر بشكٍل أكبر      , إلى حد ما أكثر استعداداً النتقاد إسرائيل      

قراطية محاصرة يمكنها   ينظرون إلى إسرائيل كدولة ديم    , ٢٠٠١وخاصة منذ هجمات    , معظم المحافظين 
هذا األمر  , كما يطالب الجمهوريون بخفض المساعدات الخارجية     , مشاركة أمريكا القيم اليهودية المسيحية    

  .ال ينطبق على إسرائيل بالطبع
المرشـح  , أعلن مايك هوكـابي   , وفي الوقت الذي كان يحتشد فيه المتظاهرون بالقاهرة للمناداة بحقوقهم         

وقف استيطان اليهـود    » العنصرية«من إسرائيل أن من     , وقَّع لالنتخابات الرئاسية القادمة   الجمهوري المت 
إال أن  , في الضفة الغربية، وإزاء هذه السياسة األمريكية ستبقى واشنطن وفية لعالقتهـا مـع إسـرائيل               

ستطيعون تجاهل خيارات   الذي لم يعد قادته ي    , إخالصها هذا سيضطرها لدفع ثمنٍ باهظ في العالم العربي        
وفـي هـذه    , لذا فإن أفضل وسيلة للهروب من هذا الفخّ هو حصول الفلسطينيين على دولـتهم             , شعوبهم
وهـذا مـا كـان      , على استعداد لصنع سالم شعبوي مع إسرائيل      , بشكٍل عام , ربما يكون العرب  , الحالة

  .لطة في العالم العربيالتفاوض عليه صعباً للغاية أثناء تربع المستبدين على كراسي الس
  ٢٥/٣/٢٠١١، األمان، بيروت
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  "ويكيليكس"وثائق  .٤٢

  سمدار بيري
، هـي التـي تُحـدث       "للمرسل اليه فقط  "و" سري جدا "ثمانية أسطر ملزوزة، بخط عصبي تحت تصنيف        

يرفض تصديق التفـصيالت لكنـه ال       . يتهرب النائب العام للدولة، الدكتور عبد المجيد محمود       . العاصفة
  .المدعي العام هشام بدوي يسير في طريقه. يضاينكر ا

جرى . والعاصفة تندفع الى كل ركن    . لكن الساحة السياسية عاصفة سواء أكانت الوثيقة حقيقية أم مزيفة         
تقديم عشرات االستئنافات على أيدي اعضاء مجلس الشعب ومحامين طالبين التحقيق فيما ورد في تلـك                

ألشد زعزعة التي تم الكشف عنها في مقر قيادة مباحث أمـن الدولـة               وهي الوثيقة ا   -السطور الثمانية   
والدعوة واحدة الى محاكمة جمال مبارك ابن الرئيس المخلوع باعتباره مسؤوال           . المصرية قبل اسبوعين  

  . مواطنا وسائحا وجرح مئات في ثالث عمليات ارهابية في شرم الشيخ٨٨عن موت 
، على الورقة الرسمية لوزير الداخليـة، لخـص         ٢٠٠٥ حزيران   ٢٥في  . الوثيقة تتحدث من تلقاء نفسها    

جنـدوا  . رئيس جهاز األمن حسن عبد الرحمن، اللقاء السري الذي تم في شرم الشيخ بين اربعة رجـال                
للمهمة وهي تفجير الفنادق ومواقع االستجمام التي يملكها رجل االعمال حسين سالم، الوسيط المـصري               

تصفية حساب جمال مبارك مع سالم الذي لم يجهد نفسه ليحرز من            : الهدف. ئيلفي صفقة الغاز مع اسرا    
 في المائـة    ٢,٥استشاط جمال الذي اضطر الى االكتفاء بـ        .  في المائة من الصفقة    ١٠اجله عمولة تبلغ    

 في المائة تلـك     ٢,٥ولم تساعد مئات ماليين الدوالرات التي وضعها في جيبه بفضل الـ            . فقط، غضبا 
  .كين نفسهعلى تس

فهذه هي الـذكرى    : ، في الواحدة ليال، لم تُختر صدفة      ٢٠٠٥ساعة البدء، في الثالث والعشرين من تموز        
السنوية لثورة الضباط األحرار في مصر، وهي العيد الوطني الذي يغـرق المـدن الكبـرى بعـشرات                  

نشر القوات المعـززة مـن      عرف المخططون للمهمة في سيناء سلفا ان االنتباه و        . االحتفاالت االحتفالية 
اجهزة االمن سيكونان محصورين في القاهرة، حول الرئيس ووزراء الحكومة ورجـال الحيـاة العامـة         

كان االفتراض ان ال تطرأ مشكلة خاصة في ادخال الشاحنات التي تحمل المتفجرات             . والهيئة الدبلوماسية 
  .في شبه الجزيرة

جميع المشاركين يعرفون جيدا التفاصيل العملياتية      "العادلي ان   تضمن الوثيقة ايضا لوزير الداخلية حبيب       
  ".ويعلمون بالضبط كيف يجب عليهم العمل في الساعة المحددة

جرى تنفيذ سلسلة العمليات بحسب التخطيط مع احداث أضرار شديدة بالممتلكـات،         . جرت المهمة بنجاح  
لية االرهاب اياما طويلـة، وأسـرعت       تمت مطاردة خ  . واصابة اشخاص، وضربة مفاجئة لفرع السياحة     

لم يتأثر أحد بعالمات السؤال التي ُأثيرت إثر نجاح االرهابيين في تهريب            . اجهزة االمن الى اتهام القاعدة    
ولم يصغ أحد ايضا    . شاحنات تحمل متفجرات عن طريق الحواجز االمنية والتفتيشات المشددة في سيناء          

  ".نحن أبرياء: "صروا قائلين في التحقيق معهمالى عشرات البدو الذين اعتُقلوا وأ
  كنوز ماما سوزان

ويصعب ايضا ان   . يصعب أن نصدق انه لم يمر سوى شهرين منذ حدث الخلع الدراماتي لحسني مبارك             
الرئيس، وزوجته سوزان، واالبنان    . نصدق كيف ُأديرت مصر، بقبضة حديدية والى أي ذرى بلغ الفساد          

يـزعم  . في شرم الـشيخ   " موفنبيك"ون في الفيال البيضاء داخل نطاق فندق        عالء وجمال منطوون معزول   
  .وفريق طبي من المانيا يالزمه. شهود عيان ان وضع مبارك تدهور وانه يحتاج الى مساعدة على السير

فرقية ابنة الرئيس السادات تتهم مبارك بقتل أبيها فـي  : أول أمس رميت قضية جديدة الى وسائل االعالم     
ويلتزم ابن األخ ايضا عصمت السادات اإلتيان بشهود        . ١٩٨١لعرض العسكري في تشرين االول      أوج ا 

  .قبل سنتين عندما حاول عصمت االيماء الى القضية زج به في السجن. يجرمون مبارك
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في اثناء ذلك أخذت موجة االستئنافات تحتل العناوين الصحفية ومبارك وابناه صامتون، لكـن المجلـس                
  . األعلى يبين انه ال توجد نية لمحاكمة مبارك محاكمة عسكريةالعسكري

جرى الحجر على حساباته    . منع الرئيس المخلوع من الخروج الى خارج البالد ويوصى بحزم أال يظهر           
االير "المصرفية وجرى وضع اليد على ممتلكاته التي تساوي عشرات ماليين الدوالرات، وتجثم طائرته              

وقد أعلنت سلسلة طويلة من المحامين المشاهير رفـضهم         . مة في مهبط قرب القاهرة    الرئاسية يتي " باص
جرى الكـشف مـن     . تمثيل العائلة في عشرات الدعاوى القضائية التي تجمعت فوق طاولة النائب العام           

، الزوجة التي اكتسحت بحساباتها أكثـر       "ماما سوزان "جملة ما تم الكشف عنه، عن األالعيب المالية لـ          
وتبين ايضا ان الماما طلبـت وحـصلت        .  مليون دوالر من تبرعات جمعت لمكتبة االسكندرية       ١٥٠ من

شـباب  "وكل ذلك موثق في وثائق جمعهـا        . على آثار نادرة من المتحف الوطني وحلى ذهبية ثمينة جدا         
  ".الثورة

ين، واصحاب  كل يوم يمضي يجر الى غرف التحقيق أو الى غرف االعتقال في سجن طرة مشاهير سابق               
 رجل اعمال وموظفون كبار،     ١٢٠ستة وزراء و  . مراتب رئيسة في سلطة مبارك التي دامت ثالثين سنة        

  .ورؤساء اجهزة، ومحررو صحف وكل من أخذ لجيبه امواال عامة
ينتظر النائب العام اللحظة التي يسلم فيها االنتربول صاحب الماليين حسين سالم، رجل الشركات الوهمية               

لوحظ سالم الذي هـرب الـى       .  السابق لصفقات السالح وحسابات المصارف السرية في الخارج        للرئيس
دبي بطائرته الخاصة في اليوم الثاني من المظاهرات ثم انطلق من هناك الى جنيف، في هذا االسبوع في                  

حـساباته  عندما تضاءلت احتماالت القبض عليه، أصدر النائب العام أمرا بفتح           . لندن واختفى مرة اخرى   
شهادة سالم حيوية من اجل الربط      . المصرفية والبحث عن تحويالت وايداعات في حسابات عائلة مبارك        

  .بين األطراف في قضية سلسلة العمليات االرهابية ومشاركة جمال مبارك
  وثيقة بجنيهين

ظفـون  قبل لحظة من دهم مئات المتظاهرين مقر المباحث في القاهرة في حي نصر، اجتهد ضباط ومو               
لكـن آالف االوراق    . في احراق األدلة المجرمة، طُرحت وثائق في النار وجشت ودست في أدراج خفية            

وجدت طريقها الى الخارج، وأصبحت تُباع منها نسخ مصورة في الميدان المركزي في القاهرة بجنيهين               
  ).أقل من شيكل واحد(مصريين 

فاجأ كل صباح من جديد بمقدار الفساد والعفـن فـي           الذي ي " المجلس العسكري األعلى  "أول أمس أعلن    
يمكث جميع قادة المباحث المصرية اآلن في       ". مجلس األمن القومي  "النظام السابق، حل المباحث وانشاء      

 فرعا للمنظمة التي أدارت السلطة الحديدية تحت غطاء قانون وضع الطـواريء             ٤٠وتم اقتحام   . السجن
  .واالعتقاالت التعسفية

 ألف سجين ثقيل من الـسجون       ٢٣زير الداخلية المطرود العادلي محاكمة مظهرة الطالقه سراح         ينتظر و 
تم . بعد ان نشبت المظاهرات التي أسقطت مبارك وارسالهم لضرب المتظاهرين في الميادين حتى الموت             

 البيـوت  اعتقال عشرة آالف منهم فقط وُأعيدوا، أما الباقون على حسب وثيقة اخرى فما زالوا يـسرقون            
السكنية ويبحثون عن االنتقام بسبب السنين الطويلة من التعذيب في التحقيق، واالغتصاب وتزييف القضاة              

التزم وزير الداخلية الجديد الكف عن اعمال التنصت، والتعقـب الخفـي، والنميمـة              . المجندين لألحكام 
  .بواسطة الجواسيس والزيارات المباغتة لرجال النظام في منتصف الليل

، يشرك رئيس المباحث المصرية الجنرال      "في الدرجة العليا من السرية    "في احدى الوثائق المصنفة بأنها      
يؤكد بخطـوط سـوداء     . حسن عبد الرحمن رؤساء األقسام الثالثة الرفيعة في شعبة العمليات فيما يقلقه           

فـي  . م أنقياء من العالمـات    يجب ان نضمن سلفا ان يكون المعتقلون الذين يؤتى بهم الى المحاك           : "قائال
المدة االخيرة كشف كثيرون جدا من المعتقلين في المحكمة عن ندوب وجروح عميقة أثرت في أجسامهم                
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في التحقيق، وأوصي بأن يظل المعتقلون غير األنقياء في السجون مدة أطول وأال يؤتى بهم الى المحاكم                 
  ".تمامافي حضور أبناء العائلة ووسائل االعالم حتى يشفوا 

تكشف مئات الوثائق التي نُقلت الى صفحة التسريبات المصرية في الفيس بوك وحظيت بمئات الـردود                
الغاضبة، عن سلطة رعب تعقبت الشخصيات الرئيسة في السياسة وفي عالم االعمال وفي الحياة الثقافية               

ن قـدم التقـارير؟ بحـسب       والى م . من الذي أصدر األمر؟ وزير الداخلية المخلوع      . حتى ممثلي السينما  
  .شهادات مقربي مبارك لم يكن الرئيس في الصورة في السنين االخيرة منذ أن مرض بالسرطان

 بأن تُنقل اليه نسخ جميع      ٢٠٠٤فقد أمر في    . تشير شهادتان جديدتان الى عيني جمال مبارك المفتوحتين       
  . األصليةالتقارير االستخبارية وتقارير المباحث قبل أن يرى أبوه االوراق

يكتب فريق محققي المباحث رأيا استـشاريا       . تتذكر اسرائيل ايضا وثيقة سرية كتبت في أوج المظاهرات        
معلال الى وزير الداخلية ومستشاريه في سؤال من الذي أحدث االضطرابات حقا ومن الذي يسعى الـى                 

علومات اسـتخبارية، دبـرت     بحسب علمنا وتقديرنا الذي يعتمد على م      : "كُتب في الوثيقة  . اسقاط مبارك 
اسرائيل والواليات المتحدة المظاهرات قصدا الى زعزعة االستقرار الداخلي، واالضرار بمكانة مـصر             

  ".الدولية والعربية واضطرارها الى اقامة عالقات تطبيع وتعاون تام مع اسرائيل
". ستخبارات االسرائيلية مواطن اردني عمل في مصر في خدمة اال       "ُأبلغ أول أمس ليال ايضا عن اعتقال        
استعمل بشار أبو زيد في مصر منذ اليوم الذي نشبت فيـه            " الشباك"يزعم متحدث رسمي في القاهرة ان       

مع خلع مبارك مباشرة ُأرسل لجمع معلومات عن قادة السلطة الجديدة وعن النشاط الـذي               "المظاهرات،  
  ".يجري حول صفقة الغاز المصرية السرائيل

ايضا عن ان المباحث أجرت تعقبا لصيقا لمبارك داخـل الفـيال فـي              " سرية جدا "رى  وتكشف وثيقة اخ  
، يبلغ المراقـب    "نحن نسمع مما نتنصت عليه ان المخلوع ما زال يسلك كأنه يدبر شؤون الدولة             . "الشرم

دوا فهو يهاتف رجال حياة عامة ويطلب اليهم ان يؤي        : مبارك ال يتنازل  . "نائب وزير الداخلية  . مصطفى م 
  ".االمين العام في الحزب الحاكم الجديد وان يبلغوه ما يحدث في مكاتب االدارة

عمليـة المظـاهرات    "ويحقق النائب العام اآلن في شكوى جديدة على مبارك فحواها انه حاك في الشرم               
ء كل  في ضو . "وأرسل بلطجية الى ميدان التحرير واالسكندرية في محاولة الخافة شباب الثورة          " المضادة

، وهو اكـاديمي ُأبعـد عـن حلقـة     .، يبين طارق ح   "ذلك لم يعد احتمال ألن يرى وجه مبارك للجمهور        
  ".اذا ظهر فجأة فان المظاهرات ستتجدد وتخرج عن السيطرة. "المقربين من القصر

  رجل االعمال واألميرة
وهكذا تعقبوا المنافس في    . ئيناستعمل جهاز المباحث آالف العمالء والمبلغين والمصورين السريين والمنب        

ولم يخجلوا ايضا مـن     . الرئاسة الدكتور محمد البرادعي، وسجلوا المكالمات الهاتفية التي أجرتها زوجته         
التنصت الى رئيس الحكومة والوزراء لضبطهم في نقاط ضعف مثل اعمال فساد وقضايا جنس وعالقات               

ليه جند نفسه للمهام أو اضطر الى التعاون مـع          ومن لم يحظ بالتنصت ع    .  البتزازهم -بجهات خارجية   
  .الجهاز القوي

تكشف وثيقة آسرة عن تسجيالت تنصت على اعضاء مجلس الشعب، ورجال اعمال وأدباء، تبين انهـم                
فقد تسلل تقنيون الى بيوتهم وركبوا عدسـات تـصوير ومعـدات            : يرفضون التعاون وحظوا برد عنيف    
  .الهم في األسرة ويبتزوهم عند الحاجةتنصت في غرف النوم كي يوثقوا اعم

كان هذا مصير رجل اعمال مصري متزوج معروف وأميرة من الكويت، تم تصويرهما زمـن اقامـة                 
عالقات جنسية، وكي ال تنشر العالقة الساخنة استُدعي االثنان الى مقر المباحث في االسكندرية وحصال               

  .على قائمة مهام
عسكرية األعلى والحاكم الفعلي في مصر، وزير الدفاع حسين طنطاوي          اآلن يطلب رئيس مجلس القيادة ال     

في مقابلة ذلك يأتي مـستعملو موقـع        . من المتظاهرين اعادة الوثائق التي تشتمل على تفاصيل غرامية        
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لكن شباب  . الى بيوت من يملكون الوثائق طالبين وضع أيديهم على الكنز المخبوء          " ويكيليكس"التسريبات  
  ".الوثائق لنا وستُستعمل شهادة تجريم للسلطة الفاسدة"م خائبين وقالوا الثورة ردوه

فقد تلقى االمـين    . تكشف وثيقة اخرى كتبت في ذروة المظاهرات عن الخطة لوقف المظاهرات باللطف           
العام للجامعة العربية، عمرو موسى، الذي ينافس على الرئاسة، توجها شخصيا عاجال من نائب رئـيس                

زار موسى الميدان مرتين لكنه لم ينجح في اقناع         . وج الى ميدان التحرير وتسكين الشباب     المباحث للخر 
  .الجماهير بالعودة الى بيوتهم

انهـم  " شباب الثورة "فبعد ان تم الكشف عن الوثيقة مباشرة أعلن قادة حركة           : دفع الثمن عن هذه الصلة    
  .يحولون تأييدهم الى المرشح الثاني، البرادعي

ائق ايضا عن مشاركة االجهزة في تزوير نتائج االنتخابات لمجلس الشعب في تشرين الثـاني               تكشف الوث 
يبلغ قادة الفـروع فـي االسـكندرية        . الماضي لمنع أحزاب المعارضة واالخوان المسلمين موطيء قدم       

اليين والمدن البعيدة عن القاهرة في فخر كيف أفسدوا أوراق التصويت ومنعوا دخول ناخبين معلمين اشك              
  .الى صناديق االقتراع

لم يحظوا بالتعيين أو وقفت واليتهم بمـرة        " ليسوا منا "فمن ُأعلموا بأنهم    : كذلك وصم مسار تعيين قضاة    
وفي مقابلتهم حظي القضاة الذين أظهروا طاعة االوامر وال سيما في تحريف قرارات الحكم في               . واحدة

  .لوثيرة سنين طويلةالمحاكمات الجنائية، حظوا بتسخين مقاعدهم ا
تتناول وثيقة مثيرة اخرى صفوت الشريف الذي بدأ حياته المهنية موظفا في مقر االستخبارات، وانتقـل                
الى وزارة االعالم، وُأهبط ليتولى رئاسة الحزب الحاكم، وأصبح متحدث مبارك وهو اآلن معتقـل فـي                 

دوى فقد جمع ثـروة كبيـرة وأبعـد         تبين ان الوالء الذي أظهره شريف طوال السنين ذو ج         . سجن طرة 
  .وقرب رجال اعمال بحسب مصالح وبحسب كبر الرشوة ونجح في اثارة غضب االجهزة

فقد صوره فريق تعقب خفي بصحبة مذيعة تلفاز مشهورة أصغر منه سنا بثالثـين              : كلفه ذلك ثمنا باهظا   
ن دائما في ساعة متأخرة من      يصال. "سنة، متوجهين بالسيارة الفخمة نحو بيت معزول قريب من االهرام         

ويتركان على حدة في الصباح الباكر، مـع ابتـسامة          "،  .، كما أبلغ رئيس فريق التصوير، ناهد ج       "الليل
  ".مثيرة

  ُأعذرونا
فقد حظي رجال االعالم الـرواد      . ال ينجح أحد في الخروج نقيا من الرائحة الكريهة التي تنشرها الوثائق           

تكشف واحدة من االوراق عن ان مذيعي برامج الـضيافة  . ل خفي ايضافي التلفاز وصحف المؤسسة بذي  
ومن حاول التذاكي   .  بمن يحسن اجراء مقابلة معهم ومن يحرم ذلك معهم         -" توصيات"تلقوا على الدوام    

  .وأصر على منح معارضي النظام فرصة الكالم، فاجأه ان تبين له مقعد فارغ في االستوديو
. ، التي كانت بوق السلطة سابقا، ويدخلون اآلن غرف التحقيق         "االهرام"ية  يخرج محررو الصحيفة اليوم   

، قال المحرر عبد المنعم سعيد في مقالة افتتاحية درامية وكأنـه يجلـد              "أطلب معذرة ضخمة من القراء    "
ضللناكم كثيرا طوال السنين، إغفروا لنا أننا لم ننقل صورة وضع حقيقيـة ولـم نقـم                 . "نفسه على ذنبه  

  ".نا المهنيبواجب
لكنه يصعب عليهم في مصر أكثر من كل شيء ان ينعشوا انفسهم من المعلومات التـي كُـشفت عـن                    

 منهم لـم    ٢١٣ سجينا سياسيا ما زال      ٩٤١٣فقد كُشف عن انه احتُجز في ثمانية منها،         . السجون السرية 
الحاكم ولم يكـن ذلـك   عمل أحد مواقع السجن هذه في الطابق السفلي لمبنى الحزب         . يؤت بهم للمحاكمة  

  .صدفة، وأخر في مقرات المباحث
  
  
  



  

  

 
 

  

            ٣٤ ص                                     ٢٠٩٦:         العدد       ٢٦/٣/٢٠١١ السبت :التاريخ

اذا . لهذا وبرغم غضب المتظاهرين ما زالوا يحذرون في هذه االثناء من احراق فروع اجهـزة االمـن                
استثنينا الوثائق السرية فلسنا نعلم كم من معارضي السلطة الذين اختفوا بمرة واحدة ما زالوا محتجـزين                 

  .في األقبية المظلمة
  ديعوتي

  ٢٦/٣/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية
  
  :كاريكاتير .٤٣

  

    
  ٢٥/٣/٢٠١١الخليج، الشارقة، 

  


