
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  
  

    
  
  

  
  

    
  

  
  
  
  

  مبادرة بريطانية ألمانية فرنسية للحل الدائم وإقامة دولة فلسطينية
 ما التزم االحتالل بها" التهدئة"ملتزمون بـ:  في غزةالفصائل الفلسطينية

 الحوار مع المنظمات اإلرهابية في غزة هو حوار المدافع: لجيش اإلسرائيليا
   أحداث الالذقيةسوريا تتهم فلسطينيين بالتورط في

:  من حماسالل لقائه وفداً خعباس
لن يكون هناك سالم يحقق طموحات 

  االنقسامشعبنا دون إنهاء 
  

 ٣ص... 
  

 ٢٠٩٧ ٢٧/٣/٢٠١١األحد 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ٢٠٩٧:         العدد       ٢٧/٣/٢٠١١ األحد :التاريخ

    :السلطة
 ٤  حكومة هنية ترحب بتصويت مجلس حقوق اإلنسان على أربع قرارات تتعلق بفلسطين.٢
 ٥   "إسرائيل" قرارات تدين "حقوق اإلنسان " بإقرارحكومة رام اهللا ترحب.٣

    
    :المقاومة

 ٥ ما التزم االحتالل بها" التهدئة"ملتزمون بـ:  في غزةالفصائل الفلسطينية.٤
 ٦  يلية تستدعي رد المقاومةالجرائم اإلسرائ: القسام.٥
 ٦  الحركة غير معنية بالذهاب إلى الحرب : قيادي في الجهاد.٦
 ٧  سقوط قذيفة صاروخية على النقب الغربي: مصادر إسرائيلية.٧
 ٧  عين الحلوةعنصر من فتح بإطالق نار في إصابة : لبنان.٨
 ٧  فتح تعقد في لندن مؤتمرها الحركي األول.٩
 ٨  االحتالل يستخدم أحدث ما توصل له علم النفس لتحطيم إرادتنا: األسير حسن سالمة.١٠
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 ٩ حوار مع المنظمات اإلرهابية في غزة هو حوار المدافعال: الجيش اإلسرائيلي.١١
    

    :األرض، الشعب
 ٩   حول تقرير غولدستون بقرار مجلس حقوق اإلنسانهيئات فلسطينية حقوقية ترحب.١٢
١٠  "يوم األسير الفلسطيني"بدء التحضيرات لمسيرة مليونية في .١٣
١١   رفضوا الخدمة بجيش االحتالل ٤٨ في الـاعتقال ثالثة شبان فلسطينيين.١٤
١١  التي تستهدف األسرى لدى االحتالل" القتل البطيء"منظمة أنصار األسرى تحذّر من سياسة .١٥
١٢   في غزة وهجوم على إحدى قرى الضفةيليةإسرائتراق مصنع بقذيفة اح.١٦
١٢  المستوطنون يهاجمون قرية رابود في الضفة .١٧
   

   : األردن
١٢  األردن ويحظون بمعاملة المواطنينبكبر بين السياح الفلسطينيون يشكلون النسبة األ: الفايز.١٨
١٣   أيار المقبل ١٥عب من المياه ة اعتبارا من  مليون متر مك٣٥ بـاالردن تزود "إسرائيل".١٩
   

   :عربي، إسالمي
١٣  سأقطع الغاز عن الكيان الصهيوني: مرشح للرئاسة بمصر.٢٠
١٣   أحداث الالذقيةسوريا تتهم فلسطينيين بالتورط في.٢١
   

   :دولي
١٤  مبادرة بريطانية ألمانية فرنسية للحل الدائم وإقامة دولة فلسطينية.٢٢
١٤  أبو سيسي الختطاف "إسرائيل"أوكرانيا تنتظر توضيح .٢٣
١٥   في مرحلة جديدة"إسرائيل"ـتعيين شابيرو سفيرا في تل أبيب سيدخل عالقات أوباما ب.٢٤
١٥  األونروا تنفي إخالء بعض موظفيها من قطاع غزة .٢٥
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   :تقارير
١٥   مشروع االستعمار؟ ماذا تاليا؟ نهاية الدولة الفلسطينية؟"إسرائيل"هل أنجزت .٢٦
    

    :مقاالت
٢١  عوني صادق... لى غزة؟لماذا تصعيد االعتداءات ع.٢٧
٢٢  حازم األمين... لقمع التغيير... أخطار االستعانة بقضية فلسطين .٢٨
٢٤  مرزوق الحلبي... !في حبائل النظرية بعيداً من الحق.٢٩
    

 ٢٥  :كاريكاتير
***  

  
  االنقساملن يكون هناك سالم يحقق طموحات شعبنا دون إنهاء :  من حماسلقائه وفداً خالل عباس .١

محمد نقالً عن مراسلها رام اهللا  من ٢٦/٣/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  ذكرت
الرئيس محمود عباس، أكد أنه لن يكون هناك سالم يحقق طموحات شعبنا الفلسطيني بإقامة  أن غيث
  .ولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، دون إنهاء االنقسام، وتحقيق المصالحة الوطنيةد

 خالل استقباله، اليوم السبت، في مقر الرئاسة بمدينة رام اهللا، وفداً من حركة حماس عباسجاءت أقوال 
 دراغمة، عزيز الدويك، وناصر الدين الشاعر، وسمير أبو عيشة، وعبد الرحمن زيدان، وأيمن.د: ضم

  .ومحمد أبو طير، ووصفي قبها
، أمام وفد حماس، مبادرته إلنهاء االنقسام، والمتمثلة باستعداده إلى التوجه إلى قطاع عباسواستعرض 

غزة فور موافقة حماس على المبادرة، وتشكيل حكومة من شخصيات وطنية مهنية متسقلة، تقوم باإلعداد 
جلس وطني فلسطيني، كذلك البدء  باعمار قطاع غزة المدمر إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وم

  .نتيجة العدوان اإلسرائيلي
ال بد من التعامل مع المتغيرات التي تجري في المنطقة، والتصدي بشكل موحد للتحديات التي 'وقال 

  .'داتواجه الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها استمرار العدوان اإلسرائيلي، وتهديده بضرب قطاع غزة مجد
وأكد على ضرورة التمسك بالتهدئة من اجل قطع الطريق أمام إسرائيل لالستمرار في تهديداتها، ومن 
اجل مجابهة األوضاع الصعبة التي تواجه القضية الفلسطينية، خاصة استحقاقات شهر أيلول القادم، الذي 

  .ة والمشاركة فيهاالبد أن نواجهه ونحن موحدين، إضافة إلى تطوير منظمة التحرير الفلسطيني
حتى 'من جانبه، قال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام األحمد إن االجتماع كان ايجابيا ومعمقا، وأضاف 

  .'اآلن ال توجد خطوات عملية من قبل حماس باتجاه تنفيذ رغبة الرئيس بالتوجه إلى غزة
ول مبادرة الرئيس، مؤكدا وأعرب عن أمله بأن تزول كل العقبات والتصريحات السلبية التي صدرت ح
  .أن المهم الوصول إلى نتيجة عملية والتي لن تكون إال بوصول الرئيس إلى غزة

وأشار األحمد إلى أنه رغم كل التصريحات السلبية لبعض الناطقين على لسان حماس حول مبادرة 
تعنا بأشقائنا العرب الرئيس، إال أننا لم نيأس، وسنبذل كل الجهود بشكل مباشر وغير مباشر، حتى لو اس

  .من أجل خلق األجواء المناسبة إلنجاح المبادرة وإنهاء حالة االنقسام
وشدد على أن شعبنا بأمس الحاجة إلنهاء آالمه نتيجة استمرار االحتالل ونتيجة االنقسام في غزة، مؤكدا 

بادرة الرئيس محمود موصلة الجهود لوضع حد لهذه المعاناة وتذليل كل العقبات التي تقف أمام تنفيذ م
  .عباس
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وأعرب األحمد عن اعتقاده أن الحوار الذي جرى بين وفد حركة حماس والرئيس، يؤكد إصرار سيادته 
على المضي قدماً للوقوف على أرضية واحدة لمناقشة كافة األمور بشكل واضح، من أجل إنهاء 

  .االنقسام
ة الرئيس محمود عباس إلنهاء االنقسام من خالل  قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن مبادرو

الستعادة الوحدة ' خارطة طريق'تشكيل حكومة تعد إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، 
  .وإنهاء االحتالل، مطالبا حركة حماس بإعالن موافقتها فورا على المبادرة

 زالت تحظى باهتمام وتأييد دوائر واسعة وأوضح، في بيان أصدره، اليوم السبت، أن مبادرة الرئيس ما
من قبل أبناء شعبنا وقواه الوطنية وشخصياته ومؤسساته المختلفة، وكذلك على الصعد العربية واإلقليمية 

  .والدولية
وطالب أبو ردينة حركة حماس بالمسارعة في الموافقة على مبادرة عباس، إلنهاء االنقسام واستعادة 

  .ترفع عن أي مصالح فئوية على حساب المصالح الوطنية العليا لشعبناالوحدة الفلسطينية، وال
الـدكتور  ، أن    كفاح زبون   نقالً عن مراسلها،   رام اهللا من   ٢٧/٣/٢٠١١الشرق األوسط، لندن،    وأضافت  

عزيز الدويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني قال إن العقبات الحقيقية أمام زيارة الرئيس الفلسطيني              
  .إلى قطاع غزة، زالت بموافقته على إجراء حوار مع حماس في القطاع) أبو مازن(اس محمود عب

، بعد لقائه ووفد رفيع من حركة حماس، الرئيس في مقره في رام اهللا، »الشرق األوسط«وأكد الدويك لـ
 وقال إنه كان يقصد حين. أن أبو مازن أبلغهم أنه مستعد الستئناف الحوار مع حماس من حيث انتهى

  .تحدث عن عدم استعداده لخوض حوارات في غزة، أنه ال يريد أن يبدأ من نقطة الصفر
نعم، زالت العقبات، وأعتقد «: وقال ردا على سؤال في هذا السياق. واعتبر دويك أن اللقاء أزال العقبات

د ناقش وأوضح أن الوف. أن المواقف كلها التي صدرت من غزة والخارج يجب أن يعاد النظر فيها اآلن
طالبناه «: وقال. »مع أبو مازن جل القضايا محل الخالف، التي يمكن أن تهيئ األجواء لزيارته إلى غزة

بتهيئة األجواء لزيارته، طلبنا إنهاء ملف االعتقال على خلفية فصائلية، وأثرنا قضايا الفصل الوظيفي 
  .»نراكم األمور، نريد أن نشرح كل شيقلنا له إننا ال نريد أن .. والمسح األمني والمناكفة اإلعالمية

أن اللقاء قد يغير من موقف الحركة في دمشق وغزة، » الشرق األوسط«وأكدت مصادر في حماس لـ
  .وأن نقاشات معمقة تجرى اآلن في دمشق، من أجل إصدار موقف نهائي من زيارة أبو مازن

في القريب العاجل من أجل إنجاز نأمل أن تتم زيارة الرئيس «: وقال دويك للصحافيين بعد اللقاء
وأشار إلى أن وفد حماس سلم أبو مازن رسالة تعكس وجهة . »المصالحة وإنهاء االنقسام بصورة عملية

  .»سينجلي خالل األيام القليلة المقبلة«مؤكدا أن الموقف . نظر الحركة في مبادرته
 أعضاء مـن وفـد       أن  محمد يونس  نقالً عن مراسلها  رام اهللا   من   ٢٧/٣/٢٠١١الحياة، لندن،   وأوردت  

 عن الرئيس عباس قوله إنه مستعد للحوار مع الحركة من النقطة التـي توقـف عنـدها                  وانقل» حماس«
الحوار، لكن هناك حاجة ماسة لالتفاق على تشكيل حكومة مشتركة مـن مـستقلين تقـوم بالتحـضير                  

، وإن  »اللقاء كان إيجابياً  «، إن   »حياةال«وقال عضو الوفد الدكتور أيمن ضراغمة لـ        . لالنتخابات العامة 
الرئيس أبلغهم استعداده للتوجه فوراً الى قطاع غزة ولقاء قادة الحكومة والحركة من أجل االتفاق علـى                 

وضم الوفد سبعة من الشخصيات القيادية في الحركة برئاسة رئيس المجلس           . تشكيل الحكومة واالنتخابات  
  .التشريعي الدكتور عزيز الدويك

  
  كومة هنية ترحب بتصويت مجلس حقوق اإلنسان على أربع قرارات تتعلق بفلسطينح .٢

رحبت الحكومة الفلسطينية في غزة بالقرار المتعلق بإحالة تقرير غولدتسون إلى مجلس األمن : غزة
  . للنظر فيه، واتخاذ اإلجراء المناسب لذلك، خاصة في ظل التصعيد اإلسرائيلي الخطير على قطاع غزة
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 وزارة الخارجية في الحكومة أنها تابعت باهتمام وقائع ما دار في مجلس حقوق اإلنسان التابع وأكدت
  .لألمم المتحدة في جلسته العادية، والتصويت على أربع قرارات تتعلق بفلسطين

خطوة في االتجاه "أن القرارات الثالث األخرى   نسخة عنه" قدس برس"واعتبر في بيان لها وصل 
اج إلى تطوير وتطبيق عملي على األرض، خاصة فيما يتعلق بفتح المعابر والحاجة الصحيح، وتحت

الماسة إلى إنهاء الحصار غير القانوني عن قطاع غزة، والذي يتعارض مع معايير وبنود القوانين 
  ". الدولية

في ذلك اتخاذ إجراءات رادعة لالحتالل، وفقا لتوصيات تقرير غولدستون، بما "ودعت مجلس األمن إلى 
إحالة قادته إلى محكمة الجنايات الدولية لما اقترفوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، تصنف وفق 

  ".القانون الدولي بجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية
إن ما ورد من إشارة خجولة لموضوع االستيطان، ال يرقى إلى حقيقة ما تقوم به قوات االحتالل : "وقالت

 الفلسطينية، والذي وفق نصوص اتفاقية جنيف الرابعة التي تحرم نقل سكان دولة من نهب يومي لألرض
  ". االحتالل إلى الدولة المحتلة وتصفه بجريمة حرب

الذي عبر عن انحياز كامل لالحتالل خالل التصويت على القرارات الصادرة "ونددت بالموقف األمريكي 
لموقف األوروبي الذي عبر عن ازدواجية في عن مجلس حقوق اإلنسان، والذي تساوق معه أيضا ا

المعايير تجاه قضايا المنطقة وأقطابها بشكل يخرج الواليات المتحدة وأوروبا من دائرة الالعب األخالقي 
  .، بحسب تعبير البيان"المستقل في قضايا المنطقة

  ٢٦/٣/٢٠١١قدس برس، 
  
  "إسرائيل" قرارات تدين "حقوق اإلنسان " بإقرارحكومة رام اهللا ترحب .٣

رام اهللا ، أمس، بإقرار مجلس حقوق في جنيف التابع لألمم المتحدة، ة رحبت حكوم : رائد الفي-غزة 
حول محرقة غزة، وقرارات أخرى تتعلق بالقضية الفلسطينية واالنتهاكات ” تقرير غولدستون“
  .في القدس ” اإلسرائيلية“

غسان الخطيب أن ما حدث في مجلس حقوق  في رام اهللا يواعتبر رئيس المركز اإلعالمي الحكوم
ودعم القضية ” إسرائيل“تطور إيجابي، ودليل على تعاظم الجهود الدولية الهادفة إلى مساءلة “اإلنسان 
  .” الفلسطينية

  ٢٧/٣/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
  ما التزم االحتالل بها" التهدئة"ملتزمون بـ:  في غزةالفصائل الفلسطينية .٤

 بها، مشددة في ياإلسرائيلما التزم االحتالل " التهدئة"ل الفلسطينية، التزامها بـ أكدت الفصائ: غزة
  .الوقت ذاته على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والرد على العدوان اإلسرائيلي

، والذي "حماس"جاء ذلك في ختام لقاء جمع معظم الفصائل الفلسطينية، والذي جاء بدعوة من حركة 
  ".فتح"كة اعتذرت عنه حر

 تاله، التزام الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بالتوافق الوطني نوأكد متحدث باسم الفصائل، في بيا
وشدد على أن  ".لقطع الطريق على النوايا العدوانية اإلسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني"الفلسطيني، 

المجازر واإلرهاب اإلسرائيلي لن تكسر المقاومة حق مشروع للدفاع عن الشعب الفلسطيني، وأن سياسة "
أساس للشعب الفلسطيني الواقع تحت االحتالل "وأوضح أَن المقاومة  ".شوكة الشعب الفلسطيني

  ".إطالق الصورايخ هي رد فعل لفعل الجانب اإلسرائيلي بعدوانه المستمر"، مشددا على أن "والعدوان
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لسطيني بغزة إسماعيل هنية، مثمنة لقاء رئيس السلطة وأكدت الفصائل دعمها لمبادرة رئيس الوزراء الف
وشدد البيان على دعم الفصائل لكل  .محمود عباس برئيس المجلس التشريعي عزيز دويك اليوم

  ".لوقف التحريض اإلعالمي"المبادرات التي تدعو إلنهاء االنقسام، داعيا وسائل اإلعالم الفلسطينية 
  ٢٧/٣/٢٠١١قدس برس، 

 
  رائم اإلسرائيلية تستدعي رد المقاومةالج: القسام .٥

أكد المتحدث الرسمي باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية 
ردا "أبو عبيدة أن عملية القصف بعشرات صواريخ الهاون التي نفذتها الكتائب مؤخرا، كانت " حماس"

  ".يرة، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ ضد القطاععلى جرائم االحتالل خالل اآلونة األخ
الذي يقدمه اإلعالمي زاهر بيراوي على فضائية " بانوراما"وبين أبو عبيدة خالل مقابلة له، في برنامج 

هناك موقف مبدئي للمقاومة : "الحوار، أن هناك حالة من التهدئة لتوفير الهدوء في قطاع غزة، وأضاف
تدعي الرد بشكل طبيعي من قبل المقاومة، وال يمكن أن تقف المقاومة يقول إن أي جريمة صهيونية تس

  ".مكتوفة األيدي
ال مبرر لوجود المقاومة "وأوضح أن المقاومة لها موقف استراتيجي بالرد على العدوان، مشيرا إلى أنه 

ة تقرر طبيعة لكن هناك تكتيكات تستخدم من آن إلى آخر تستخدمها المقاوم(..) إذا لم ترد على العدوان 
  ".الرد وكيفيته، ومتى يكون وفي أي مكان

هذا األمر وهذه المتغيرات هي التي يمكن أن تتحكم بها المقاومة، وفقاً للظروف السائدة ووفقاً : "وتابع
  ".واستراتيجية المقاومة هو الرد على العدوان وعدم الوقوف بدون رد. للظروف الميدانية كذلك

فصائل المقاومة ال تستدعي الحرب وتسعى إلى تجنيب الشعب الفلسطيني وشدد أبو عبيدة على أن 
  .ويالتها، متهما االحتالل بالمبادرة بالعدوان

نحن سنسعى إلى تجنيب شعبنا الفلسطيني أي حرب وأي عدوان، ولكن في ذات الوقت ال يمكن : "وأكمل
لضحية، ويحاول أن يظهر بأن الفعل أن نخضع لمنطق الترهيب، الذي يحاول فيه االحتالل خلط الجالد با

  ".الفلسطيني هو المبادر، وأن ما يقوم به االحتالل هو رد فعل، وهذا غير صحيح
  دعايات إسرائيلية

وأن هناك تنظيم "وبين أن سلطات االحتالل تستخدم ذرائع متعددة بادعائه أن هناك تهريباً لألسلحة، 
ازن االستراتيجي بين المقاومة وجيش االحتالل في قاعدة في غزة، والزعم بوجود اختالل في التو

، "مستوى األسلحة حتى وصل به في بعض األحيان إلى اتهام المقاومة في أنها تمتلك طائرات بدون طيار
  ".كل هذه الدعاية الصهيونية وهذا التهويل هدفه العدوان على غزة"مشددا على أن 

زيارة رئيس السلطة محمود عباس إلى غزة، مؤكدا على ونفى أبو عبيدة أن يكون التصعيد سببه تعطيل 
حيث إن العامل المشترك الذي "أن االحتالل يستخدم هذه االسطوانة من أجل اإليقاع بين الفلسطينيين، 

يوحد جميع أبناء شعبنا الفلسطيني هو مقاومة االحتالل ولم يتوحد شعبنا الفلسطيني عبر تاريخه أكثر من 
  ".يها في خندق المقاومة ضد االحتاللالفترة التي توحد ف

  ٢٧/٣/٢٠١١موقع فلسطين أون الين، 
  
  الحركة غير معنية بالذهاب إلى الحرب : قيادي في الجهاد .٦

في القاهرة، إن الحركة غير » الحياة«لـ » الجهاد«قال قيادي رفيع في :  جيهان الحسيني-القاهرة 
، الجناح العسكري »سرايا القدس«يخ التي أطلقتها معنية بالذهاب إلى الحرب، الفتاً إلى أن الصوار

للحركة، من غزة مستهدفة كال من مدينتي بئر السبع وأسدود، كانت رداً على العملية الوحشية التي قامت 
  .بها إسرائيل في غزة وراح ضحيتها ثمانية شهداء، أربعة منهم أطفال
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 إطالق الصواريخ إلى مسافات أبعد إذا ما استمرت لدى الجهاد االستعداد لالستمرار في«وأكد القيادي أن 
يجب على اإلسرائيليين أن يشعروا «: مضيفاً. »إسرائيل في التصعيد ضد قطاع غزة مستهدفة أبناءنا

، في إشارة إلى حال االستنفار التي جرت في البلدات اإلسرائيلية »بأذى مماثل لألذى الذي سببوه لنا
واعتبر أن من غير . ببت في تعطيل المدارس واللجوء إلى المالجئنتيجة إطالق الصواريخ التي تس

إذا توقفت إسرائيل «: المنطقي أن تشن إسرائيل اعتداءات وحشية وال يكون هناك رد في المقابل، وقال
لكننا فصيل مقاومة، وال يمكن أن يطالبنا أحد بالتزام التهدئة في ... عن التصعيد، فنحن سنلتزم التهدئة

، معتبراً أن ضرب البلدات اإلسرائيلية بالصواريخ هو رد »ذي تقتل فيه إسرائيل أبناءنا بدم باردالوقت ال
  .معنوي يدعم الجمهور الذي تضرر نتيجة العدوان اإلسرائيلي الوحشي على القطاع

  ٢٧/٣/٢٠١١الحياة، لندن، 
  
  سقوط قذيفة صاروخية على النقب الغربي: مصادر إسرائيلية .٧

داخل األراضي المحتلة عام (، قذيفة صاروخية على النقب الغربي )٢٦/٣(ت سقطت السب:  غزة
١٩٤٨.(  

وقالت مصادر إسرائيلية إن مقاومين فلسطينيين من قطاع غزة أطلقوا قذيفة صاروخية، مساء اليوم، 
  .سقطت  في أرض خالء بالنقب الغربي، دون وقوع إصابات أو أضرار

  ٢٦/٣/٢٠١١قدس برس، 
  
  عين الحلوةنصر من فتح بإطالق نار في عإصابة : لبنان .٨

في حال الخطر بعد " فتح"في صيدا مساء أمس،  جريح من حركة " مركز لبيب الطبي"نقل الى  :صيدا
تعرضه الطالق نار في الشارع الفوقاني في مخيم عين الحلوة، مما ادى الى توتر الوضع األمني في 

  .ق ذيولهالمخيم حيث عملت القيادات الفلسطينية على تطوي
أن العنصرالجريح هو  ايمن الدجاني "في عين الحلوة ماهر شبايطة " فتح"وأفاد المسؤول عن  شعبة 

، وقد تعرض اثناء مروره بسيارة المرسيدس التي يعمل عليها باالجرة قرب "ايمن العجل"الملقب بـ
وهو مرافق . ع. بقاً احمدسا" جند الشام"جامع الشهداء في الشارع الفوقاني إلطالق نار من احد عناصر 

مما ادى الى اصابته بجروح بالغة في بطنه وصدره وفخذيه ونقل الى . ي. المسؤول العسكري عماد
  ".صيدا، فيما  فتحت لجنة المتابعة تحقيقا في الحادث

  ٢٧/٣/٢٠١١النهار، بيروت، 
  
  فتح تعقد في لندن مؤتمرها الحركي األول .٩

 إقليم المملكة المتحدة مؤتمرها الحركي األول في لندن -» فتح«عقدت حركة :  فاتنة الدجاني-لندن 
، وتم خالله انتخاب لجنة إقليم »يداً بيد إلنهاء االحتالل... مؤتمر الحرية واالستقالل«امس تحت شعار 

  .من سبعة أعضاء، بينهم أمين السر
ري للحركة الوطنية ويهدف المؤتمر الى استنهاض دور اإلقليم في الحركة التي تشكل العمود الفق

الفلسطينية، كما يأتي استجابة للتطورات الكبيرة التي تشهدها المنطقة بما يحقق طموحات الشعب 
الفلسطيني، علماً ان هذه هي المرة األولى التي يعقد فيها مؤتمر للحركة في المملكة المتحدة منذ إقامة 

، مسؤول األقاليم الخارجية »فتح«ركزية لـ في هذا الصدد، أوضح عضو اللجنة الم. السلطة الفلسطينية
ان هذه هي المرة االولى التي يتم فيها اختيار لجنة اإلقليم باالنتخاب، إذ » الحياة«جمال محيسن لـ 

  .جرت العادة على تعيينهم، علماً ان أمين سر اقليم المملكة المتحدة الحالي هو رجب شملّخ
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 رؤساء حاليين وسابقين للجالية الفلسطينية، بكلمات ٦ ووبدأ المؤتمر الذي حضره أعضاء في الحركة
للسفير الفلسطيني مانويل حساسيان الذي دعا المؤتمر الى االنتباه الى مسألتين، األولى تلميع األطر بحيث 
يتم التعاطي مع مصالح كل شرائح الجالية الفلسطينية في المملكة، وأن يفرد المؤتمر حيزاً لمناقشة طرق 

  .لفاء الشعب الفلسطيني في بريطانيااستعادة ح
كما تحدث مدير السياسة والشؤون البرلمانية في مجموعة اصدقاء فلسطين في حزب العمال البريطاني 
مارتن لينتون، ثم رئيس مجموعة اصدقاء فلسطين في حزب األحرار الديموقراطيين جون ماكهوغو، 

دان غودلسون، والسفير الفلسطيني المتجول » اليهود من اجل العدالة للفلسطينيين«وعضو مجموعة 
للمهمات الخاصة عفيف صافية، ومسؤول االقاليم الخارجية في الحركة، قبل ان تجرى في جلسة ما بعد 

  .الظهر نقاشات وانتخابات االقليم
بناء الدولة «ووفق التقرير السياسي الذي وزع في المؤتمر، فإن منطلقات الحركة هي التشديد على اهمية 

دور الحركة في دعمها وتطويرها من طريق االيمان بالتعددية وتطوير «، و»الفلسطينية، دولة المؤسسات
كما تشدد الحركة على عدد من الثوابت، . »مؤسسات المجتمع المدني، والحفاظ على قواعد الديموقراطية

العمل على تطبيق قرارات بينها حق الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل كما تكفله الشرائع الدولية، و
أما عربياً وفي ضوء التغييرات الجسيمة في . الشرعية الدولية التي اقرت حق الالجئين في العودة

المنطقة، فتؤكد الحركة دعمها بكل قوة حق الشعوب في الحرية والديموقراطية والكرامة ألن ذلك 
  .سينعكس بالضرورة خيراً على القضية الفلسطينية

  ٢٧/٣/٢٠١١، الحياة، لندن
  
  االحتالل يستخدم أحدث ما توصل له علم النفس لتحطيم إرادتنا: األسير حسن سالمة .١٠

اتهم أسير فلسطيني، معزول في زنزانة انفرادية منذ تسع سنوات إدارة السجون اإلسرائيلية : غزة
 هذه اإلرادة باستخدام أحدث ما توصل إليه علم النفس من اجل تحطيم إرادته، مؤكدا في الوقت ذاته أن

  ".جنوا"مازالت قوية مشيرا إلى الحالة النفسية المتردية التي وصل إليها عدد من زمالءه الذين قال إنهم 
الذراع العسكري لحركة " كتائب القسام"جاء ذلك في رسالة سربها األسير حسن سالمة، القيادي في 

  . عاما١٥والمعتقل منذ " حماس"المقاومة اإلسالمية 
 الرملة -، والمحكوم ببضعة مئات من السنين، والقابع في عزل سجن ايلون) عاما٤٠(ة وقال سالم

 ساعة وأخرج ٢٣تسع سنوات متواصلة تنقلت فيها بين قبر وقبر أمكث في القبر ": "القبر"المعروف باسم 
ل تحطيم ساعة لقبر أوسع قليال ،، لكن ما زلت بفضل اهللا قوي وأملك إرادة صلبة وكل ما أنا فيه من أج

هذه اإلرادة باستخدام أحدث ما توصل إليه علم النفس ،، أمامي وبجانبي أصدقاء كانوا ما أجملهم فجنوا 
  ."وأصبحت حالتهم يرثى لها

يريدون عزل ذاكرتي، إخراجي من عالم البشر ووضعي في عالم األموات ) إدارة السجن(هم :"وأضاف
جديدة ليس لها عالقة بالبشر، رسالتي هذه هي وسيلتي لكي بعد سنوات طوال يصلون بأحدنا إلى ذاكرة 

الوحيدة للمحافظة على نفسي، لحظات سعادتي في هذا العزل هي عندما أكتب رسالة أو تصلني من 
  ".الخارج رسالة

أشعر أنني ما زلت أنتمي لكم أشعر بأنني ما زلت حيا أقرأ كل ) الرسالة(بمجرد استالمي لها : "وقال
أنني أتناول اكسير حياة يعيدني للحياة وينتشلني من بين األموات، هكذا هي رسائلكم كلمة وكل حرف وك

واهللا ثم واهللا إنكم األكسجين الذي .. أبحث عن وسائل مساعدة حتى أبقى حيا أتنفس .. وسماع صوتكم 
 أتنفس من خالله إن وصلني تنفست وانتعشت وإن انقطع عني عدت جثة بين جثث تتحرك كما في أفالم

  ".األموات التي تتحرك بعوامل معينة لكن ال روح وال نفس فقط جسد يسير ويمشي
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أنا لست معزوال فقط بل محروم من أن أعيش مع أي : "وأضاف صاحب أعلى حكم في تاريخ االحتالل
شكلي قد كبر ولحيتي .. أو ذكريات الطفولة .. صديق من منطقتي أتحدث معه عن غزة أو خانيونس 

  ".أحن وأشتاق لكل شيء.. عيش وكأنني طفل شابت لكنني أ
، أوقعت عشرات القتلى ١٩٩٦وتنسب الدولة العبرية لسالمة التخطيط لسلسة عمليات فدائية وقعت عام 

  .من اإلسرائيليين
  ٢٦/٣/٢٠١١قدس برس، 

  
  الحوار مع المنظمات اإلرهابية في غزة هو حوار المدافع: الجيش اإلسرائيلي .١١

اعتبر قائد المنطقة الجنوبية في جيش االحتالل االسرائيلي طـال روسـو إن   : نرام اهللا ـ أحمد رمضا 
، وأن  "حمـاس "في قطاع غزة، ال سيما حركة       " المنظمات اإلرهابية "هناك حالة من الفوضى في صفوف       

ورداً على سؤال حول احتمال قيام جـيش        . الحوار بين هذه المنظمات هو بالدرجة األولى حوار المدافع        
، قـال   "الرصاص المصبوب " اإلسرائيلي بعملية واسعة النطاق في قطاع غزة على غرار عملية            االحتالل

أصبحت قصيرة مع مرور الوقـت،      ) الفلسطينيين" (الطرف اآلخر "قائد المنطقة الجنوبية إن الذاكرة لدى       
ليـة  معرباً عن أمله في أن يعودوا إلى صوابهم عما قريب، في اشارة على ما يبـدو، الـى نـسيان عم                    

  ".الرصاص المصبوب"
 ٢٧/٣/٢٠١١المستقبل، بيروت، 

  
   حول تقرير غولدستون بقرار مجلس حقوق اإلنسانهيئات فلسطينية حقوقية ترحب .١٢

، بقرار مجلس حقوق ٢٠١١-٣-٢٦رحبت هيئات فلسطينية، حقوقية، السبت :  محمد القوقا-غزة
إلى مجلس األمن للنظر فيه واتخاذ " ولدستونغ"اإلنسان التابع لألمم المتحدة والذي أوصى بإحالة تقرير 

  .اإلجراء المناسب بشأنه، وشددت في الوقت ذاته على ضرورة وجود متابعة حثيثة لتطبيق هذا التقرير
إن مجلس حقوق اإلنسان صوت لصالح تحقيق العدالة لضحايا : "قال المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

عامين، فيما أخفق االتحاد األوروبي في الوفاء بالتزاماته العامة الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة قبل 
  ".الخاصة بمحاربة الحصانة وتعزيز حقوق اإلنسان

إنه وفقًا للخبرة الطويلة التي اكتسبها في مجال العمل من : "وأضاف المركز الفلسطيني في بيان مكتوب
 من ضحايا عملية الرصاص  شخص١٠٠٠خالل النظام اإلسرائيلي وبصفتنا ممثلين ألكثر من 

  ".المصبوب فقد استنتجنا بشكل ال لبس فيه أن تحقيق العدالة في ظل هذا النظام هو أمر مستحيل
بدهاء، ) إسرائيل(بدلًا من السعي لتعزيز سيادة القانون، فقد وضع نظام التحقيق والقضاء في : "وتابع

 هذا النظام بشكل ممنهج على إدامة الحصانة بحيث يوحي بدقة التحقيق والعملية القضائية، بينما يعمل
  ".المتفشية

ودعا المركز الفلسطيني، الجمعية العامة ومجلس األمن إلى ضمان تعزيز سيادة القانون، مطالبا مجلس 
واألرض الفلسطينية المحتلة إلى المحكمة الجنائية الدولية وذلك ) إسرائيل(األمن بإحالة الوضع في 

  .من ميثاق األمم المتحدةبموجب الفصل السابع 
خطوة مهمة "رأى مركز الميزان لحقوق اإلنسان وفي بيان مكتوب، في قرار مجلس حقوق اإلنسان و

على طريق تحقيق العدالة واالنتصار لضحايا جرائم الحرب اإلسرائيلية التي ارتكبت خالل العدوان 
  ".اإلسرائيلي األخير

االتحاد األوروبي التي امتنعت في مجملها عن التصويت واستهجن المركز في الوقت ذاته موقف دول 
باستثناء بريطانيا التي صوتت ضد، عادا هذا الموقف تكريسا لسياسة المعايير المزدوجة، وتجاهلًا 

  .لاللتزامات القانونية واألخالقية لهذه الدول تجاه احترام قواعد القانون الدولي اإلنساني ولقواعد العدالة
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ز سواسية لحقوق اإلنسان أن مثل هذه القرارات إذا أحيلت مستقبلًا إلى مجلس األمن فيما رأى مرك
وصدرت قرارات بشأنها، فهي تعتبر انتصارا لحقوق الضحايا الفلسطينيين وتأكيدا بأن جرائم االحتالل ال 

  .تسقط بالتقادم والبد من محاسبة مرتكبيها وتقديمهم للمحاكم الدولية
، عبر بيان صدر عنه، مؤسسات حقوق اإلنسان والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق وطالب مركز سواسية

وتحميلها نتيجة ما يتعرض له ) إسرائيل(اإلنسان العربية واإلسالمية بدعم هذه القرارات ومواجهة 
  .المواطن الفلسطيني يوميا من مجازر وويالت

ر المفروض على قطاع غزة، من خالل واعتمد مجلس حقوق اإلنسان ضمن قراراته، قرارا برفع الحصا
التنفيذ الكامل التفاق الوصول والتنقل، واإلسراع بإعادة افتتاح معبري رفح وكارني، لضمان مرور "

  ".المواد الغذائية واإلمدادات األساسية ووكاالت األمم المتحدة إلى األراضي الفلسطينية المحتلة
في بروكسيل المجتمع الدولي " فع الحصار عن غزةالحملة األوروبية لر"وفي هذا السياق، طالبت 

بممارسة نفوذه لمنع عدوان جديد على قطاع غزة، ورحبت بقرار مجلس حقوق اإلنسان، فتح معابر غزة 
  .ودعت لتطبيقه فورا

إن الموافقة على هذا القرار األممي بحاجة إلى تطبيق :" وقالت الحملة األوروبية في بيان مكتوب، السبت
  ".ر فرضه على السلطات اإلسرائيليةعاجل عب

صدور قرارات دون متابعة تنفيذها بصورة حقيقية وسريعة ستفقد أهميتها، السيما في "وأشارت إلى أن 
ظل التهديد اإلسرائيلي بشن عمليات حربية ضد المدنيين الفلسطينيين، التي تنذر بتفاقم الكارثة اإلنسانية 

  ".ة الخامسة على التواليالواقعة على الفلسطينيين هناك للسن
  ٢٧/٣/٢٠١١موقع فلسطين أون الين، 

  
  "يوم األسير الفلسطيني"بدء التحضيرات لمسيرة مليونية في  .١٣

دعما لصمود الحركة الوطنية "لألسرى والمحررين، للتحضير لمسيرة مليونية " واعد"ستعد جمعية ت: غزة
، الذي يصادف في السابع عشر "ر الفلسطينييوم األسي"، وذلك إحياء لـ "األسيرة في سجون االحتالل

  .من كل عام) إبريل(من نيسان 
كنقلة نوعية على "نسخة عنه، أنها أطلقت هذه المبادرة " قدس برس"وقالت الجمعية، في بيان لها تلقت 

صعيد تكثيف التضامن الرسمي والشعبي دوليا ومحليا مع األسرى واألسيرات في سجون االحتالل، 
ل تزايد االعتداءات اإلسرائيلية بحق األسرى دون قيام منظمات حقوق اإلنسان بدورها خاصة في ظ

  ".الطبيعي إزاء ذلك
تدعم مبادرة بعض الشباب الغزي، الذي أطلق صفحة على موقع التواصل االجتماعي "وأضافت بأنها 

أن تستعيد قضية ، معربة عن أملها في "، تعزيزا لألمر ولمتابعة تحضيرات هذه المسيرة"فيسبوك"
األسرى صدارتها في ظل المتغيرات واألحداث الجارية على الساحتين المحلية واإلقليمية، منوهة إلى أن 

  .، كما قالت"عانت من إهمال وترك الساسة على مدار سنوات طوال"قضية األسرى 
لمشاركة بقوة في وحول المسيرة المليونية؛ أوضحت الجمعية بأن العواصم العربية واألوروبية مدعوة ل

دعما لإلنسانية، ونصرة للمضطهدين في سجون االحتالل، التي أصبحت مقابر لألحياء "هذه المسيرة، 
  .، بحسب تعبيرها"بفعل االنتهاكات اإلجرامية التي يتعرض لها األسرى في سجون االحتالل

لمسيرة، مطالبة الجهات ، سيكون يوم هذه ا)١٧/٤(وأشارت إلى أن يوم األسير القادم الذي يوافق في 
  .الحكومية بتسهيل هذه المهمة

  ٢٧/٣/٢٠١١قدس برس، 
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   رفضوا الخدمة بجيش االحتالل ٤٨ في الـاعتقال ثالثة شبان فلسطينيين .١٤
قالت لجنة المبادرة العربية الدرزية، الناشطة بين أبناء الطائفة الدرزية من : برهوم جرايسي-الناصرة 

دمة العسكرية في جيش االحتالل المفروضة قسرا على الشبان الدروز في ، لمناهضة الخ٤٨فلسطينيي 
، إن الشرطة العسكرية في جيش االحتالل كثفت في اآلونة األخيرة مالحقتها للشبان ١٩٤٨مناطق 

الرافضين للخدمة في جيش االحتالل، وخالل األسبوع المنصرم جرى اعتقال ثالثة شبان من قرية بين 
  .جن

 اإلسرائيلي الجائر الخدمة العسكرية على الشبان الفلسطينيين من أبناء الطائفة الدرزية، ويفرض القانون
، رغم معارضة الغالبية الساحقة جدا من أبناء الطائفة لدى فرض القانون، وحاليا ال ١٩٥٦منذ العام 

ن عام إلى ، وهي نسبة في تراجع مستمر، إذ تتسع م%٤٨يتجاوز التجند من مجمل الشبان الدروز نسبة 
آخر حلقة الرفض بأشكال مختلفة، إما بالمجاهرة ودفع ثمن المالحقة والسجن، أو تقديم تقارير طبية أو 

  .اإلعالن عن التدين
وقالت اللجنة في بيانها، إنه في منتصف األسبوع الماضي جرى اعتقال الشابين رأفت حرب وباسل سعد 

يهما، وكانا قد أنهيا دراستهما الثانوية قبل عدة أشهر، من قرية بيت جن، وهما في الثامنة عشرة من عمر
وجرى استدعاؤهما لالمتثال للخدمة العسكرية اإلجبارية الثالثاء الماضي، إال أنه وعند وصولهما إلى 
مركز التجنيد أعلنا رفضهما لالنخراط في صفوف جيش االحتالل اإلسرائيلي من منطلقات ضميرية 

  .وقومية وإنسانية
في نهاية األسبوع الماضي اعتقال رافض الخدمة أجود جمال زيدان وللمرة السابعة، وجرى كما جرى 

 يوما، بعد أن أكد إصراره على موقفه وطالب بإعفائه من الخدمة إال أن هذا لم ٢١تمديد اعتقاله لمدة 
  . يرق لسلطات الجيش فتم سجنه لثالثة أسابيع إضافية

  ٢٧/٣/٢٠١١الغد، عمان، 
  
  التي تستهدف األسرى لدى االحتالل" القتل البطيء"ر األسرى تحذّر من سياسة منظمة أنصا .١٥

التي " القتل البطيء"الحقوقية الفلسطينية، من تداعيات سياسة " أنصار األسرى"حذّرت منظمة : رام اهللا
  .تنتهجها سلطات االحتالل اإلسرائيلي بحق األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها

، سلطات االحتالل )٢٦/٣(نسخة عنه اليوم السبت " قدس برس"المنظمة، في بيان تلقّت فيما حملت 
المسؤولية الكاملة عن حياة أكرم منصور وهو ثالث أقدم أسير في السجون اإلسرائيلية، وذلك على ضوء 

سير في بئر السبع، مشيرة إلى أن األ" سوركا"تدهور حالته المرضية ونقله بصورة مفاجئة إلى مستشفى 
، في حين رفضت سلطات االحتالل "سرطاني"منصور يعاني منذ فترة من ورم في الرأس يشتبه في أنه 

  .اإلفراج عنه علما أنه ينهي مدة محكوميته البالغة خمسة وثالثين عاما بعد نحو ثالث سنوات
ألسير منصور وناشدت المؤسسات الدولية المعنية باألسرى الفلسطينيين العمل في مسعى إلطالق سراح ا

التي تزداد سوءا جراء اإلهمال الصحي وقلة العناية الطبية في "فورا، ومتابعة أوضاع األسرى الصحية 
  .، كما قالت"السجون اإلسرائيلية

سلطات االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياة األسير عباس السيد أحد قادة " أنصار األسرى"كما حملت 
االنفرادي منذ نحو ثمانية أشهر والذي يخوض إضرابا عن الطعام منذ الحركة المحتجز حاليا بالعزل 

عشرين يوما، إلنهاء سياسة العزل االنفرادي بحق األسرى مما أدى إلى تدهور صحته ونقله إلى 
  . مستشفى سجن الرملة

  مقدمة لالنتقام "وأعربت المنظمة عن خشيتها من أن تكون ممارسات مصلحة السجون اإلسرائيلية هي 
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، فيما طالبت المؤسسات الحقوقية الدولية بالتحرك إلنهاء سياسة العزل االنفرادي "من األسرى القادة
  .التي تستخدمها سلطات االحتالل بحق األسرى، حسب البيان" القتل البطيء"و" التصفية"ووقف سياسة 

  ٢٧/٣/٢٠١١قدس برس، 
  
  رى الضفة في غزة وهجوم على إحدى قإسرائيليةتراق مصنع بقذيفة اح .١٦

 أفاد شهود فلسطينيون بان انفجار قذيفة أطلقتها قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر :رام اهللا ـ أحمد رمضان
للمشروبات الغازية بحي الزيتون جنوب مدينة " الستار"امس ادى الى اندالع حريق هائل في مصنع 

ق بعد نحو ساعتين من الجهد وتمكنت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني من السيطرة على الحري.  غزة
وفتحت الزوارق الحربية . المتواصل، ال سيما بعد أن انفجرت صهاريج وقود كانت في داخل المصنع

االسرائيلية المتمركزة قبالة سواحل مدينة غزة امس نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه قوارب الصيد 
لى مغادرة البحر بعد استهداف وذكرت مصادر محلية أن بعض الصيادين اضطروا ا.  الفلسطينية

وأشارت الى أن مواقع جيش االحتالل على الشريط الحدودي . قواربهم تجنبا لإلصابة بنيران االحتالل
  . شرق المحافظة أطلقوا النار بكثافة تجاه المزارعين في بلدة عبسان، دون وقوع إصابات في صفوفهم

  ٢٧/٣/٢٠١١المستقبل، بيروت، 
  
  ن قرية رابود في الضفة المستوطنون يهاجمو .١٧

وقد . هاجم المستوطنون قرية رابود جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية: رام اهللا ـ أحمد رمضان
يذكر أنها المرة الثالثة التي . عاث المستوطنون فسادا في مزروعات القرية ورجموا البيوت بالحجارة

 هي األقرب إلى مستوطنة عتنائيل التي يحاول يهاجم فيها جموع المستوطنين القرية علما بأن القرية
  .  المستوطنون دوما تهجير أهلها والتضييق عليهم بكل السبل

  ٢٧/٣/٢٠١١المستقبل، بيروت، 
  
  األردن ويحظون بمعاملة المواطنينبكبر بين السياح الفلسطينيون يشكلون النسبة األ: الفايز .١٨

ط السياحة األردنية نايف الفايز في مقابلة خاصة مـع           أوضح مدير عام هيئة تنشي     :نائل موسى  –رام اهللا   
حول الوضع السياحي في المملكة والمنطقة على ضوء األحداث والتطـورات           » الحياة الجديدة «صحيفة  

أوضح ان الهيئة وعبر مكتبها في االراضي       .. الجارية فيها واستشراف تاثيرها على السياحة في المستقبل       
ائح الفلسطيني بجودة ومزايا السياحة األردنية والتنوع الذي تعد ضيوفها به           الفلسطينية تنشط لتعريف الس   

  .بين مغامرة ومتعة في احضان المواقع الحضارية والطبيعية والدينية
ورأى الفايز ان تشجيع وتوعية السائح الفلسطيني على تنويع وجهاته داخل األردن هو ضـمن اهـداف                 

طينيين الذي يشكلون اعلى النسب بين الواصلين الى المملكة، مبـديا           الهيئة لزيادة نسبة السياح بين الفلس     
أن نـسبة الـسياح      وأكـد الفـايز      .رغبة للتعاون واستعدادا لدعم السياحة الفلسطينية ومدها بـالخبرات        

الفلسطينيين هي من أعلى النسب في المملكة ونحن من خاللها نتطلع الى رفد السياحة في األردن، وعليه                 
مهم إعطاء بعض الخصوصية في تنظيم البرامج الخاصة لالخوة في فلسطين من خالل برامج              فإنه من ال  

خاصة وعروض مستمرة نقدمها لالخوة الفلسطينيين ليشعروا أنهم بين أهلهم واخوانهم لتشجيعهم علـى              
  .جعل األردن احدى أهم الوجهات السياحية للسائح الفلسطيني

  ٢٧/٣/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا
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   أيار المقبل ١٥ مليون متر مكعب من المياه ة اعتبارا من ٣٥ تزود المملكة بـ"إسرائيل" .١٩
 مليون متر مكعب مـن جانبهـا إلـى األردن           ٣٥تقوم إسرائيل بإسالة ما كميته      :  إيمان الفارس  -عمان  

 أيـار   ١٥تبارا من   المتفق عليها بين الجانبين بموجب اتفاقية وادي عربة، اع        " اإلسالة الطبيعية "ضمن بند   
فيما رفع الجانب األردني طلبـا رسـميا لنظيـره     . من الشهر نفسه للعام المقبل   ١٤المقبل وحتى   ) مايو(

" معانـاة "، بـسبب    ١٩٨٧السوري حول ضرورة إعادة النظر في بنود االتفاقية الموقعة بينهما في العام             
ت التي طرأت على األرض والمياه على       األردن من إمكانية حصوله على حقوقه المائية في ضوء التغيرا         

  . عاما١٥مدار نحو 
وقال أمين عام سلطة وادي األردن المهندس سعد أبو حمور، في تصريح صحافي، إن الحاجـة إلسـالة                  

المشار إليها بناء على بداية الطلب على مياه الشرب ومياه الري خـالل             " السنة الزمنية "المياه تمتد عبر    
  .العام الواحد

 ماليين متر مكعب على األقل من المياه اإلضافية من قبل           ١٠لى حاجة األردن العام الحالي لنحو       وأشار إ 
 ماليين متر مكعب في بحيـرة طبريـة         ٣الجانب اإلسرائيلي، في الوقت الذي تعذر فيه تخزين أكثر من           

  .بسبب ضعف الموسم المطري الحالي
 ٢٧/٣/٢٠١١، الغد، عّمان

  
   الغاز عن الكيان الصهيونيسأقطع: مرشح للرئاسة بمصر .٢٠

قال حمدين صباحي أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية في مصر، إن أول قرار سيتخذه إذا : القاهرة
أصبح رئيسا لبالده، هو وقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني، مشدداً في الوقت ذاته على أنه لن يأتي 

وأشار صباحي في تصريحات صحفية  .والفسادرئيسا لكي يحارب الكيان وإنما لمحاربة الفقر والبطالة 
إلى أنه ال يريد لمصر أن تدخل في حروب تستنزف طاقاتها، وأنه يحترم كل ) ٢٦/٣(نشرت السبت 

في إشارة لمعاهدة " ولكن من حق الشعب أن يراجعها، وأن يستفتى عليها"االتفاقيات التي وقعتها مصر 
  .السالم مع االحتالل الصهيوني

، الناصري التوجه، وهو صحفي معارض، ونائب سابق في "حزب الكرامة"يل مؤسسي وصباحي هو وك
  .مع الكيان الصهيوني" كامب ديفيد"البرلمان، ومن الناقدين التفاقية 
ألن المكاسب التي حصلت عليها مصر من ورائها ال تساوي " كامب ديفيد"وأكد صباحي أنه يكره اتفاقية 
  .سيعيد النظر في االتفاقية من خالل استفتاء شعبيدماء الشهداء، مشيراً إلى أنه 

  ٢٦/٣/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
   أحداث الالذقيةسوريا تتهم فلسطينيين بالتورط في .٢١

اعتبرت المستشارة الرئاسية في سوريا بثينة شعبان ان االحداث التي تجري حاليا في :  وكاالت–دمشق 
المطالب ”و” التظاهر السلمي”ك ضد سوريا وال عالقة له بيحا” مشروع طائفي“سوريا تندرج ضمن 
ان ما نحن “وقالت شعبان في لقاء مع الصحافيين في دمشق . للشعب السوري” المحقة والمشروعة

بل هو شيء ” بصدده ليس تظاهرات سلمية مطلبية تريد ان تسرع من وتيرة االصالح في سوريا
ما تاكدنا منه “واضافت ان . ”لمشروعة التي يتم تلبيتها تباعامختلف وليس له عالقة بالمطالب المحقة وا“

اننا نمر “واضافت . ”حتى االن بعد ان اتضحت بعض الصور ان هناك مشروع فتنة طائفية في سوريا
ووجهت شعبان اصابع اتهام الى فلسطينيين . ”االن بمرحلة دقيقة وحساسة واستهداف سوريا ليس جديدا

اتى اشخاص البارحة من مخيم الرملة “وقالت . في الالذقية الساحلية الجمعةبالتورط في احداث وقعت 
الى قلب الالذقية وكسروا المحال التجارية وبدأوا بمشروع الفتنة، وعندما لم ) لالجئين الفلسطينيين(
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يستخدم االمن العنف ضدهم خرج من ادعى انه من المتظاهرين وقتل رجل امن واثنين من 
  . ع مخيم الرملة لالجئين الفلسطينيين قرب الالذقيةويق. ”المتظاهرين

  ٢٧/٣/٢٠١١الدستور، عمان، 
  
  مبادرة بريطانية ألمانية فرنسية للحل الدائم وإقامة دولة فلسطينية .٢٢

في واشنطن، عن دبلوماسيين في األمم المتحدة، الليلة » يديعوت أحرونوت« نقل مراسل صحيفة :رام اهللا
الت األنباء أن بريطانيا وألمانيا وفرنسا تعمل على الدفع بمبادرة من قبل قبل الماضية تصريحهم لوكا

  .األمم المتحدة واالتحاد األوروبي للحل الدائم وإقامة دولة فلسطينية
وأضافت الصحيفة أن األوروبيين حاولوا في السابق االنضمام إلى جهود الوساطة بين إسرائيل والسلطة 

واآلن تحاول الدول الثالث األوروبية الضغط . بمعارضة إسرائيلية وأميركيةالفلسطينية، إال أنهم جوبهوا 
على األمين العام لهيئة األمم المتحدة، بان كي مون، وعلى االتحاد األوروبي من أجل عرض صيغة 
اتفاق يعرض للمرة األولى في جلسة الرباعية الدولية، التي تضم الواليات المتحدة وروسيا واالتحاد 

  .ي واألمم المتحدة، والتي ستعقد بعد أسبوعيناألوروب
وجاء أنه من المفترض أن تتضمن صياغة االتفاق أساسا لتجديد المفاوضات المباشرة بين إسرائيل 

  .والسلطة الفلسطينية تحت رعاية الرباعية الدولية
 حين امتنعت يذكر أن إسرئيل عارضت حتى اليوم وساطة االتحاد األوروبي وروسيا واألمم المتحدة، في

الواليات المتحدة عن عرض موقف أمريكي، وهي تحاول إيجاد نقاط متفق عليها في إطار اللقاءات 
  .المتوازية التي يجريها دنيس روس مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية

ولفتت الصحيفة في هذا السياق إلى تصويت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في الثامن عشر من شباط الماضي 
جانب اقتراح في مجلس األمن يدين إسرائيل بسبب البناء االستيطاني، إال أن الفيتو األميركي منع إلى 

  .المصادقة على اقتراح القرار
كما أشارت إلى أن المحادثات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية كانت قد تجددت في أيلول 

 البناء االستيطاني في الضفة الغربية، ورفضت الماضي في واشنطن، إال أنها توقفت في أعقاب مواصلة
السلطة الفلسطينية العودة إلى طاولة المفاوضات، وتحاول تجنيد موافقة دولية على إقامة دولة فلسطينية 

  .تمهيدا لطرح القضية في اجتماع الهيئة العامة لألمم المتحدة في أيلول القادم
 تتوقف الى حد كبير على استعداد اسرائيل العطاء واضافت المصادر ان فرص نجاح المبادرة الجديدة

  .االمم المتحدة واالتحاد االوروبي الضوء االخضر للقيام بدور قيادي في جهود السالم
ع األسس الستئناف الحوار المباشر بين إسرائيل والفلسطينيين، حيث وتهدف المبادرة باألساس إلى وض

أن تكليف االتحاد األوروبي واألمم المتحدة بهذه المهمة من شأنه أن يحيد دور الواليات المتحدة، الحليف 
األول إلسرائيل وكذلك روسيا التي تعد حليفاً للفلسطينيين بعد فشل محاوالت الطرفين في محاوالتهما 

  .دة الحوار المباشر إلى مسارهإعا
وأضافت المصادر أن الدول األوروبية الثالث أوصلت رسالة إلى عدة دول بما فيها إسرائيل والواليات 
المتحدة تقول فيها إنه إذا تم التطرق إلى الحل النهائي فإن الفلسطينيين سيوافقون على العودة إلى طاولة 

  .المفاوضات
  ٢٧/٣/٢٠١١ الحياة الجديدة، رام اهللا،

  
  أبو سيسي الختطاف "إسرائيل"أوكرانيا تنتظر توضيح  .٢٣

 ذكرت وزارة الخارجية األوكرانية أمس األول أنها ما زالت تنتظر توضيحاً من إسرائيل بشأن :كييف
 . فلسطينياً من أوكرانيا إلى إسرائيل مؤخراً» الموساد«اختطاف عمالء لجهاز االستخبارات اإلسرائيلي 
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ث باسم الوزارة الكسندر ديكوساروف بأنه تم استدعاء السفيرة اإلسرائيلية في كييف إلى وصرح المتحد
مقر الوزارة، حيث طُرحت عليها عدة أسئلة بشأن مصير مدير تشغيل محطة كهرباء قطاع غزة الوحيدة 

 فبراير الماضي وأضاف ١٨في غزة المهندس ضرار موسى يوسف أبو سيسي، الذي اختطف يوم 
  . »لرد من الجانب اإلسرائيليننتظر ا«

  ٢٧/٣/٢٠١١االتحاد، أبو ظبي، 
  
   في مرحلة جديدة"إسرائيل"ـتعيين شابيرو سفيرا في تل أبيب سيدخل عالقات أوباما ب .٢٤

بعد أن مرت عالقة الواليات المتحدة بإسرائيل ببعض المصاعب عقب انتخاب :  مينا العريبي- واشنطن
بيت األبيض، عادت العالقة إلى طبيعتها مع تخلي أوباما عن باراك أوباما رئيسا ووصوله إلى ال

  .ضغوطه على إسرائيل لوقف النشاط االستيطاني في األراضي الفلسطينية
وحفاظا على هذه الودية في العالقات خاصة مع اقتراب موعد انطالقة الحمالت االنتخابية الرئاسية، ال 

ولم يجد أوباما . يد إلسرائيل، لمنصب السفير في تل أبيببد أن يختار الرئيس أوباما شخصية شديدة التأي
أشد تأييدا إلسرائيل في اإلدارة األميركية من دانييل شابيرو المدير األعلى للشرق األوسط وشمال أفريقيا 

وبالفعل أعلن . في مجلس األمن القومي وأحد أبرز المسؤولين عن السياسة األميركية تجاه الدولة العبرية
ويؤكد هذا التأييد إلسرائيل ما جاء . الجاري) آذار(ن اختياره لشابيرو في وقت سابق من مارس أوباما ع

) أيار( أميركية في واشنطن في مايو -وهي جمعية يهودية » رابطة مكافحة التشهير«في خطاب له أمام 
رتزل والصراع إنه الحلم الصهيوني الذي عبر عنه ثيودور هي.. قصة إسرائيل تلهمنا«: ، قال فيه٢٠١٠

المضني لبناء دولة يهودية في الوطن التاريخي لليهود، على الرغم من التهديدات اآلتية من كل 
وبهذا المنصب، الذي ما زال يحتاج لمصادقة مجلس الشيوخ، سيتوج شابيرو مسيرة عمل . »االتجاهات

ودي الديانة، تربطه عالقة وبما أن شابيرو وهو يه. طويلة مرتبطة بالسياسات األميركية تجاه إسرائيل
 األميركية، فمن -جيدة مع كبار القادة اإلسرائيليين إضافة إلى عالقاته الجيدة مع المجموعات اليهودية 

  .المتوقع أن تجعله هذه العالقات أكثر تأثيرا في إسرائيل عند توليه منصب السفير وستزيد من نفوذه
  ٢٧/٣/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 

  
  في إخالء بعض موظفيها من قطاع غزة األونروا تن .٢٥

نفى عدنان ابو حسنه المستشار االعالمي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين : رام اهللا ـ أحمد رمضان
تنوي اخالء بعض موظفيها الدوليين من قطاع غزة، او " االونروا"بشدة ان تكون " االونروا"الفلسطينيين 

اسرائيل لم تطلب منا اخالء موظفينا وما يشاع حول هذا "ن وقال ابو حسنه ا. ان اسرائيل طلبت اخالءهم
، مؤكدا ان العاملين الدوليين في مؤسسات االونروا يتواجد "الموضوع كذب وال اساس له من الصحة

معظمهم في قطاع غزة ويجب االنتباه الى ان بعض الموظفين يغادرون غزة في نهاية كل اسبوع لقضاء 
عمليات االونروا تسير كالمعتاد في كافة المجاالت "واضاف ". وال اقلاجازتهم خارج غزة ال اكثر 

   .الحياتية لخدمة اكثر من مليون ومائتي الف الجئ وال تاجيل او تعطيل الي منها
  ٢٧/٣/٢٠١١المستقبل، بيروت، 

  
   مشروع االستعمار؟ ماذا تاليا؟ نهاية الدولة الفلسطينية؟ "إسرائيل"هل أنجزت  .٢٦

لم تعد تطورات القضية الفلسطينية في مركز الحدث اإلقليمي : الء الدين أبو زينةع -ترجمة وتقديم
وفي حقيقة األمر، لم يكن في حكاية تلك . والدولي في غمرة التطورات األوسع في كامل المنطقة العربية

حتالل، القضية جديد يستوجب االنتباه مع سيادة حالة الجمود والتيئيس التي اشترك في صناعتها كيان اال
وقد أعلن الكثيرون من المتابعين في العالم . والقيادة الفلسطينية، والقوى الدولية بقيادة الواليات المتحدة
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الميتة ظلت " العملية"التي عاشت على أجهزة اإلعاشة أكثر مما يجب، لكن هذه " عملية السالم"كله وفاة 
ما يجري على هامش هذه المماطلة وشراء وربما ال يريد أحد أن يالحظ . عنوان المرحلة وما تزال

الوقت من تكريس مؤسسة االحتالل الصهيوني وجودها على األرض الفلسطينية في كل دقيقة، وخلقها 
كأنما في غفلة من الجميع، ليصبح حلم الفلسطينيين في الدولة أكثر استحالة وبعداً " حقائق على األرض"

  .عن الواقعية كل يوم
، يعرض ناشط السالم فرد شلومخا الكيفيات التي يجهض بها كيان االحتالل أي إمكانية في القراءة التالية

لتحقيق حل الدولتين، ويلفت إلى المعروف تماماً من غمر األراضي الفلسطينية بفيضان من المستوطنين 
كما يعرض احتماالت الدولة ". إسرائيل"والمستوطنات الذين سيتعذر إجالؤهم في حالة انسحاب 

وباإلضافة إلى ذلك، يناقش أفكاراً بديلة، مثل حل . فلسطينية المستقلة وشكلها ضمن هذه المعطياتال
وتصب أطروحات ". إسرائيل"الدولة الواحدة أو إقامة كونفدرالية ما بين دولة فلسطينية مستقلة وبين 
أصغر من "  التاريخيةفلسطين"شلومخا إلى حد ما في االتجاه القائل بأن هذه القطعة الصغيرة من األرض 

أن تشغلها دولتان، ناهيك عن طغيان قوة أحد الجانبين على اآلخر بحيث ال يمكن خلق دولة فلسطينية 
  .ذات سيادة في ضوء االفتقار إلى وسائل الضغط الفلسطينية

 ناشط سالم يعمل مع لجنة مقاومة هدم المنازل الفلسطينية منذ العام Fred Schlomkaفرد شلومخا 
، وهو ناشط في السعي نحو تحقيق حل عادل للصراع في الشرق األوسط من خالل إقامة دولة ١٩٩٦

فلسطينية في الضفة الغربية وغزة، كما يشارك في قوافل إيصال الغذاء والمساعدات إلى القرى 
ر الفلسطينية المحاصرة، وفي االحتجاجات ضد نقاط التفتيش العسكرية اإلسرائيلية، وفي زراعة األشجا

  .في مناطق البدو، ومعارضة هدم منازل الفلسطينيين، ويشارك في إعادة بنائها
وقد شجعت على ترجمة قراءته ونشرها ما جاء فيها من تسليط ضوء آخر على كيفيات إدارة كيان 

وقد . االحتالل لهذه المرحلة، واآلفاق المحتملة لهذه الكيفيات ضمن كافة البدائل المطروحة والممكنة
، وتحت ٢٠/٣/٢٠١١ بتاريخ CounterPuntch" كاونتربنتش"هذه القراء باإلنجليزية على موقع نشرت 
  ? Is the Occupation Over? What Next? The End of the Palestinian State: عنوان

  فرد شلومخا
مير األخيرة يعمل انتهاء تجميد البناء االستيطاني في الضفة الغربية وفورة البناء الناشئة على دق المسا

وإذا كان اإلسرائيليون والفلسطينيون . في نعش الدولة الفلسطينية، على األقل كما كان متصورا سابقاً
يريدون حقاً أن يروا مستقبالً قائماً على أسس الديمقراطية والعدالة واألمن، فإن من األفضل لنا أن نشرع 

  .غفلوننا طوال عقودبالنظر في أفضل الخيارات لنكتشف أن ساستنا كانوا يست
، واحد يتم من خالله نقل الغالبية "كالسيكي"كانت الدولة الفلسطينية المقترحة قائمة على حل دولتين 

ويتم اآلن جعل الفكرة . العظمى من المستوطنين من مجتمعاتهم وإعادة توطينهم في الملكية اإلسرائيلية
السلمية اإلسرائيلية " السالم اآلن"منظمة وقد نشرت . ممجوجة ومبتذلة بفعل الحقائق على األرض

مؤخراً، معلومات تظهر أن حجم إسكان المستوطنين في الضفة الغربية خالل األشهر الثالثة األخيرة من 
وفي أوائل شهر آذار .  شهراً في السنوات السابقة١٢ يعادل معدل حجم اإلسكان في ٢٠١٠العام 

 مسكن جديد رداً على قتل ٥٠٠ موافقات إضافية على بناء ، أعلنت الحكومة اإلسرائيلية٢٠١١) مارس(
وهناك آالف أخرى من الوحدات في مرحلة الوالدة، وتبدو فورة البناء . عائلة من المستوطنين في إيتمار
  .وأنها تستجمع الزخم، وحسب

ولنيالية، ويعمل ك-بعد-عملياً، يقوم هذا النمو اآلن بنقل االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية إلى حقبة ما
وهناك اآلن أكثر من نصف مليون مستوطن يهودي . أمة أنجزت مشروع توسعها-على ترسيخ دولة

ونهر ) ١٩٤٩خط الهدنة للعام (إسرائيلي يعيشون في المناطق التي احتلت فيما بين الخط األخضر 
والجنوب من القدس الغربية  كيلومتراً مربعاً إلى الشمال والشرق ٧٠وقد تم ضم ما تبلغ مساحته . األردن
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 أمتار، في حين تجاوز معدل نمو السكان اإلسرائيليين في الضفة ٨رسمياً، وإحاطتها بجدار يبلغ ارتفاعه 
كما تم بناء مدن وبلدات ضخمة مخصصة لليهود . سنوياً خالل العقدين الماضيين % ٥الغربية حاجز 

 طرق سريعة بأربعة مسارب على وصل هذه فقط في مواقع استراتيجية في الضفة الغربية، وتعمل
ويوحي الوضع كله بعملية . المستوطنات بالمناطق الحضرية في إسرائيل حيث يعمل معظم المستوطنين

وقد أصبحت الضفة الغربية أساساً جزءا من دولة إسرائيل، سوى جيبين مخصصين . ضم بالجملة
وإذا كان هناك أحد ما يزال يعتقد . ية السياسيةلمليونين ونصف المليون فلسطيني ممن يفتقرون إلى الحر

بأنها ستكون هناك دولة فلسطينية ذات أراض متصلة وخالية من اليهود، فإنه يكون منغمساً في نوع من 
ومن المستبعد جداً، بل ومن المستحيل نظراً لالتجاهات السياسية الراهنة وقوة الدولة . التمني الحالم

  .م أي حكومة إسرائيلية بنقل أكثر من جزء صغير جداً من المستوطنيناإلسرائيلية، تخيل أن تقو
لقد انتهى االحتالل عملياً، وأصبحت إسرائيل تدخل حقبة من توطيد الدولة، على نحو يشبه كثيراً تلك 
الطريقة التي وطدت فيها الواليات المتحدة األميركية سيادتها على أراضيها الغربية، خالل العقود التي 

وكان هناك أيضاً تدفق هائل للمهاجرين األوروبيين إلى . ت طرد البريطانيين في القرن الثامن عشرأعقب
الواليات المتحدة في القرن التاسع عشر، مما ساعد على تحويل األقاليم الغربية إلى واليات، والحكم على 

 إرسال المستوطنين، والعديد ويشبه ذلك العملية التي تنفذها إسرائيل من. السكان المحليين بوجود هامشي
منهم من المهاجرين، لتأسيس جاليات ومجتمعات يهودية عبر كامل الضفة الغربية في عملية ضم مخطط 

"  فداناً وبغل٤٠"وكانت الواليات المتحدة األميركية قد اعتادت تقديم دعم من . ومنسق لألراضي
مستوطنو الضفة الغربية بشراء بيوت مدعومة واليوم، يقوم . للمستوطنين في األراضي الغربية القديمة

إمدادات الماء، والطرق، والكهرباء، واإلعفاءات –بالبنية التحتية التي دفعت كلفتها دولة إسرائيل 
  .الضريبية وغيرها، جاعلة من البيوت رخيصة حد السخافة، وبالغة الجاذبية لإلسرائيليين

، "السكان األصليين"يل أيضاً بإنشاء محميات من أجل ومثل الواليات المتحدة األميركية، قامت إسرائ
إلدارة أجزاء من الضفة الغربية ذات األغلبيات العربية، " السلطة الفلسطينية"واجترحت الفكرة البارعة 

وتحيط بهذه المناطق أراض تسيطر عليها إسرائيل حيث . معفية نفسها بذلك من المسؤوليات اإلدارية
ي بالنسبة للمستوطنين اليهود، ولكن ليس لجيرانهم الفلسطينيين الذين ما يزالون يسود القانون اإلسرائيل

التي " ذات السيادة"وثمة تشابه لذلك مع معتزالت األميركيين األصليين . يعيشون تحت الحكم العسكري
أسستها الواليات المتحدة، والتي حرمت السكان من الحقوق السياسية التي تمتع بها المهاجرون 

 بعد أن كانت ١٩٢٤وقد حظي األميركيون األصليون بالمواطنة في وقت متأخر، في العام . وروبيوناأل
  .أمتهم قد دمرت تماماً

لكنه ليس لدى إسرائيل، مع ذلك، النية لمنح الجنسية وحقوق المواطنة لحوالي نصف السكان الذين 
لك أن ينقض أساس الدولة اليهودية يعيشون تحت سيطرتها، أو ليس حتى اآلن على األقل، ألن من شأن ذ

لكن من الممكن على الرغم من ذلك أن يقلب الفلسطينيون الطاولة عند نقطة ما، ويطالبوا . كما تُفهم حالياً
ففي أواخر العام . من المستوطنين أنفسهم: وقد جاء الدعم لهذه الفكرة من مصدر مثير للدهشة. بالمواطنة
ة روايات عن اليمينيين اإلسرائيليين، تضمنت القول بأن هناك على ، نقلت الصحافة اإلسرائيلي٢٠١٠

وفكرتهم . األقل بعض المستوطنين الذين يؤيدون عملية استيعاب تدريجي للفلسطينيين إلى داخل إسرائيل
والئهم للدولة الصهيونية " إثبات"بطبيعة الحال هي أن المواطنين المحتملين سيكونون مضطرين إلى 

من خالل أداء قسم الوالء، وإلى أن يتخلوا عموماً عن الدولة الفلسطينية والمقاومة للهيمنة أوالً، ربما 
أما اليسار اإلسرائيلي، وفي حين يجادل بأن مثل هذه العملية سوف تعمل فقط على إضفاء . اإلسرائيلية

اصل الدفاع الطابع المؤسسي على نظام الفصل العنصري الناشئ، عمد إلى شجب الفكرة كلها، وهو يو
ونتيجة لذلك، فإن من الممكن أن تهبط األرض ألول مرة في أعماق الفصل . عن إجالء المستوطنين

  .العنصري قبل أن تعاود الظهور في إطار ديمقراطي
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وخالل كلمة ألقاها مؤخراً في جامعة تل . كما ارتفعت أصوات فلسطينية أيضاً للتنديد بانهيار حل الدولتين
من جهتي، من جهة : " أبو زايدة، وهو سجين سابق في إسرائيل ومسؤول في حركة فتحأبيب، قال سفيان

  ".فلتكن هناك دولة واحدة، وليس دولتين-الفلسطينيين
مارة عبر الكولنيالية، والتمييز : وكان العديد من الدول االستعمارية السابقة قد مرت بعملية مماثلة

وربما . إلى صراع أفضى إلى قيام ديمقراطية ليبراليةالفصل العنصري البنيوي، وصوالً / العنصري
سالم متفاوض "تصور أن يتمكن إسرائيل والفلسطينيون من اختزال هذه العملية بطريقة ما من خالل 

ولعل . التصور الساذج، نظراً للحقائق الحالية على األرض واالتجاهات السياسية في إسرائيل" عليه
المتفاوض "ينيون عند هذه النقطة، هو نفس النوع من معاهدات السالم أفضل ما يمكن أن يتوقعه الفلسط

  ).الهنود الحمر(، الذي كان قد أجبر عليه األميركيون األصليون "عليه
  :يمكن أن يجلب المستقبل القريب العديد من السيناريوهات

 أن تلجأ السلطة في محاولة لقطع الطريق على عملية الضم الجارية التي تقوم بها إسرائيل، يمكن. ١
الفلسطينية إلى إعالن الدولة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع حدود محددة، ثم تسعى إلى كسب 

وقد اعترفت العديد من الدول بالفعل بدولة فلسطينية، على الرغم من أنه . االعتراف بها من األمم المتحدة
  .ال وجود لهذه الدولة حتى اآلن

في مسارها الحالي من بناء الدولة في الضفة الغربية، مما سينتج عنه وجود يمكن أن تستمر إسرائيل . ٢
نصف مليون مستوطن آخرين في غضون السنوات الخمس عشرة إلى العشرين المقبلة، وبحيث تستكمل 

  .بذلك عملية الضم
صلحة يمكن أن يندلع المزيد من العنف، انتفاضة ثالثة مع اإلرهاب المصاحب لها، والتي ستلعب لم. ٣

إسرائيل من خالل جولة أخرى من الهجمات التي يشنها جيش الدفاع اإلسرائيلي، ومزيد من اإلخضاع 
وكانت االنتفاضة األخيرة قد أفضت إلى تدمير مؤسسات السلطة الفلسطينية وقدرتها . للسكان الفلسطينيين

الية أيضاً مع إسرائيل على وبطبيعة الحال، يمكن أن تعمل الحكومة الفلسطينية المرنة الح. على الحكم
  . قمع أي ظهور متجدد للمقاومة الشعبية من جانب الفلسطينيين
ولنضع في اعتبارنا حقيقة أن إسرائيل قد . من المرجح أن يحدث مزيج ما من هذه السيناريوهات

ضات مفاو"استمرت في توسعها االستيطاني خالل فترتي االنتفاضتين األولى والثانية، وخالل كل فترات 
وقد حدد هذا النمو الذي ال هوادة فيه الواقع على األرض، . ١٩٦٧منذ بدأ االحتالل في العام " السالم

لقد انتهى االحتالل، بنفس المعنى الذي . وعملية التوطيد ما بعد الكولنيالي الحتمي لدولة إسرائيل موسعة
ونحن في حاجة إلى . تين األولى كدولةانتهى فيه احتالل أميركا الشمالية مع نهاية سني عمر أميركا الس

  .أن نعتاد ذلك ونحضر لمستقبل مختلف
سوف يعتمد طابع هذا المستقبل إلى حد كبير على المجتمع الدولي، وخاصة أفضل حليف إلسرائيل، 

وإذا بقي هذا المجتمع عالقاً في الترويج لسيناريو الدولتين الكالسيكي، فإنه سوف يخدم . الواليات المتحدة
وثمة حاجة إلى أن تكون هناك نقلة نوعية بين . صلحة إسرائيل، وسوف يستمر الضم الذي ال يرحمم

ومنذ مداوالت . جميع أصحاب المصلحة الدوليين واإلقليميين من أجل وضع نهاية لعبة جديدة ومبتكرة
عربية : ينمحتمل بين دولت" اتحاد اقتصادي"، كانت هناك مناقشات لفكرة ١٩٤٧األمم المتحدة للعام 

وفي السنوات األخيرة، كان . ١٩٤٧وقد تجسد ذلك في الواقع في خطة التقسيم األصلية للعام . وإسرائيلية
المثقفون والمفكرون اإلسرائيليون والفلسطينيون، والناشطون، والمفاوضون، يناقشون احتمال إقامة 

  .كونفدرالية بين الدولتين الفلسطينية واإلسرائيلية
 هؤالء أكثر ما يكون على خلق دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة أوالً، ثم تأمل ومع ذلك، ركز

ولم تلق هذه الفكرة الكثير من الجاذبية بين الجمهور األوسع والساسة . فكرة قيام كونفيدرالية في المستقبل
ت النظر الراسخة وعلى المستوى األيديولوجي، فإن وجها. على كال الجانبين، وال في المجتمع الدولي
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وفي حقيقة األمر، ليست هناك أي رؤية من أي . والشوفينية، كلها تخدم في خلق رؤية جمعية ضيقة
  .شخص ذي مكانة فيما يتعلق بناتج متمدن ممكن من الوضع

وهناك بدائل مستقبلية يمكن أن تخدم كل شعب إسرائيل وفلسطين، وإعطاء معظم . ويحتاج هذا إلى تغيير
  . ما يريدونالناس معظم

  .ويعتبر النظر في أسس معينة شرطاً مسبقاً ألي حل عادل وديمقراطي
لدى كل من اإلسرائيليين والفلسطينيين حاجة عميقة لهوياتهم الوطنية الفردية، مع كل توابع ومتعلقات . ١

  .السيادة
لها، على الرغم من يعتقد كل من اإلسرائيليين والفلسطينيين في قلوبهم بأن لديهم الحق في األرض ك. ٢

  .أن المعظم مستعدون لتقديم بعض التنازالت
  .يريد كل من اإلسرائيليين والفلسطينيين أن تكون عاصمتهم في القدس. ٣
يعتقد الفلسطينيون بأن لهم الحق في التوصل إلى حل عادل يعوضهم عن الخسائر في الممتلكات . ٤

  .١٩٦٧ و١٩٤٨وخلق مشكلة الالجئين في العامين 
  . يريد اإلسرائيليون والفلسطينيون األمن من العنف السياسي.٥

  .وضمن هذه المعايير، تكون النتائج المختلفة ممكنة
قامت منظمة التحرير الفلسطينية، ثم السلطة ) ١٩٩٣سبتمبر /  أيلول–إعالن المبادئ (منذ اتفاقات أوسلو 

دادهما للقبول بدولة في الضفة الغربية وغزة، وأعلنتا استع. الفلسطينية الحقاً، بتعديل مواقفهما السابقة
ومنذ . ربما مع تبادالت جزئية في األراضي، من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية

ذلك الحين، قال قادة فلسطينيون عديدون، بمن فيهم ياسر عرفات وأبو مازن، أن اليهود سيكونون موضع 
وبالمثل، ولدى إسرائيل . ة، وليس كمحتلين، وإنما كمقيمين أو مواطنينترحيب في دولة فلسطين الجديد

ويمكن أن يشكل هذا نقطة انطالق للنموذج الناشئ .  مليون مواطن عربي فلسطيني١,٢مسبقاً نحو 
  .الجديد

وإذا وضعنا تعقيدات القانون الدولي جانباً، فإن مسألة السيادة، وملكية األرض في الضفة الغربية، 
فهناك فرق بين فرض نظام حكم على شعب مهزوم، وبين . ان إلى فصلهما عن بعضهما بعضاًيحتاج

  .سرقة أراضيه فيما بعد، من أجل غايات خاصة، مثل توفير مساكن خاصة لمواطني إسرائيل
يتم بناء الغالبية العظمى من المستوطنات على أراض تعرفها إسرائيل على أنها أراض عامة أو أراض 

، ممن كانوا قد أخذوها من البريطانيين في ١٩٦٧كان بعضها موروثاً من األردنيين بعد العام و. للدولة
وكانت مثل هذه األراضي تخضع أساساً إلدارة اإلمبراطورية العثمانية، التي انهارت بعد . ١٩٤٨العام 

 األراضي التي وبعبارة أخرى، فإن بعض. الحرب العالمية األولى عندما تم تأسيس االنتداب البريطاني
  .استخدمت للمستوطنات كانت أرضاً عامة، والتي ترجع في تاريخها إلى ما قبل دولة إسرائيل

وهناك مساحات أخرى من األراضي المستخدمة للمستوطنات كانت تحت الملكية الفلسطينية الخاصة، 
وكان هذا شائعاً . لكنها لم تكن مسجلة في السجل العقاري، ولم تكن تدفع أي ضرائب عن تلك األرض

أغراض "في ظل األنظمة السابقة، لكن اسرائيل صادرت هذه األراضي وادعت الحق في استخدامها لـ
وبالطبع، كان الغرض العام في كثير من األحيان هو إقامة المستوطنات الستخدام مقصور تحديداً ". عامة

  .على مواطنين إسرائيليين
ل الحكومة اإلسرائيلية أو تم ضمها إلى المستوطنات مع وكان بعض األراضي قد سرق ببساطة من قب

وفي بعض الحاالت النادرة، . اإلفالت من العقاب القانوني والحصانة التي يتمتع بها المستوطنون أنفسهم
  .استعاد الفلسطينيون أراضيهم بنجاح من خالل المحاكم اإلسرائيلية

في الضفة الغربية بأعداد كبيرة اآلن، ومن غير وبما أن المستوطنين اإلسرائيليين أصبحوا متخندقين 
المرجح أن تقوم أي حكومة إسرائيلية بإجالئهم، فلماذا ال نتركهم حيث هم في الوقت الحاضر، ونقوم 
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التعويض في إطار / بإنشاء محكمة أو أي إطار عمل فقهي قانوني آخر للعمل على قضايا ملكية األرض
  .فسه أن يتعامل مع قضايا التعويض الخاصة بالالجئين الفلسطينييناتفاق سياسي؟ ويمكن لذلك اإلطار ن

.  إسرائيلي يعيشون في الضفة الغربية واألجزاء المحتلة من القدس٥٠٠,٠٠٠وسوف يترك ذلك حوالي 
وهو ما يطرح السؤال عن كيفية تطوير مستقبل عادل وديمقراطي مع وجود الكثير من اإلسرائيليين ممن 

ومن الواضح أن العدالة يجب أن . ومن الواضح أن االحتالل يجب ان ينتهي. ينتُركوا داخل فلسط
  .تتحقق

دعونا نبدأ من الصيغة األساسية للدولتين، فلسطين وإسرائيل، حيث الضفة الغربية وقطاع غزة يشكالن 
 كليهما واآلن، تخيلوا دولة ثالثة تشملهما. ١٩٦٧فلسطين؛ وحيث تكون إسرائيل داخل حدود ما قبل العام 

والمكونة من اتحاد دولتين ذات سيادة، حيث تكون القدس " اتحاد الشرق األوسط"ودعونا نسميها . معاً
  .عاصمة كلتا الدولتين

ثم ألقوا نظرة على االتحاد األوروبي، حيث كل بلد في ذلك االتحاد يبقى ذات سيادة، لكن بوسع 
وهنا، . تحاد، ومن دون الحصول على إذن من أحدالمواطنين العيش والعمل في البلدان األخرى داخل اال

وبالتالي، يمكن لمواطن فرنسي أن ينتقل إلى . يكون الحق في اإلقامة والحق في كسب الرزق محميين
ويحدث هذا داخل اإلطار القانوني . هولندا، أو إسبانيا، ليعيش ويعمل بينما يبقى من مواطني فرنسا

  .والتنظيمي لالتحاد األوروبي
فلسطين، فإن مثل هذا السيناريو سيسمح للمواطنين من فلسطين، من /انتقلنا إلى الدينامية في إسرائيلإذا 

. رام اهللا أو جنين، باالنتقال إلى تل أبيب أو حيفا ألي فترة يريدون طالما يظلون مواطنين فلسطينيين
نون الحاليون، العيش حيث يمكن لإلسرائيليين، بمن فيهم المستوط. وسوف يكون العكس صحيحاً أيضا

والعمل في فلسطين، ولكن تحت الوالية القضائية للحكومة الفلسطينية في إطار االتفاقات وأطر دولة 
  .اتحاد الشرق األوسط

ويمكن أن تكون القدس عاصمة إسرائيل، وفلسطين ودولة االتحاد، بينما يتم منح وضع خاص للبلدية، 
  .المتحدة، والتي ليست واليةعلى غرار واشنطن العاصمة في الواليات 

ربما يمكن أن يقوم جيش مشترك بحماية الحدود . وتمكن معالجة مسألة األمن في إطار دولة االتحاد
الخارجية لالتحاد، بينما تقوم دائرة األمن في الدولة برصد النشاط المتطرف في كال البلدين، ربما على 

ويمكن لكل بلد أن يحتفظ بسلطة الشرطة . ركا أو أوروباغرار األجهزة األمنية العابرة للواليات في أمي
  .واألمن الداخلي داخل حدوده الخاصة

  .صحيح أن الشيطان يكمن في التفاصيل، لكن مثل هذا الترتيب يعطي لمعظم الناس، معظم ما يريدون
  .سيمتلك الفلسطينيون دولة. ١
  .سوف تبقى دولة إسرائيل سليمة ومتماسكة. ٢
  .قدس مدينة مشتركةسوف تكون ال. ٣
واالسرائيليين العيش في أي مكان في إسرائيل ) بمن فيهم الالجئون(ويمكن لكل من الفلسطينيين . ٤

  .وفلسطين
  .سوف يحصل الالجئون على تعويضات عادلة. ٥

ومن . من أجل تحقيق هذا الهدف، أو سيناريو مماثل، سوف يحتاج كال الشعبين إلى تقديم تنازالت
. أن يحتاج إنشاء اتحاد إلى إنجازه في وقت واحد وبالتزامن مع إنشاء دولة فلسطينيةالمرجح أيضا 

وربما تكون هذه هي اآللية الوحيدة التي يمكن أن تمكن من وضع إطار عمل قيد العمل، والذي قد يلبي 
األول وهكذا، ربما تكون هناك حاجة إلى إقامة مسارين للتفاوض، حيث يقوم المسار . الشواغل األمنية

وسوف يقوم كل . بتحديد معالم الدولة الفلسطينية، ويقوم المسار الثاني بخلق اإلطار العام للدولة االتحادية
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مسار بإعالم وإرشاد اآلخر، كلما تم إحراز تقدم، وبحيث يكون يوم استقالل فلسطين هو نفس يوم إطالق 
  .دولة اتحاد الشرق األوسط

 بالتعبئة مؤخراً، والتي يمكن أن تدفع بالوضع إلى مستوى جديد، وكانت مختلف القوى السياسية تقوم
وكانت اإلشارة األولى هي المقترحات المقدمة من ". الخروج من المربع"وتتيح للسياسيين الشجعان 

السلطة الفلسطينية، وبدعم من العديد من البلدان، بأن تعلن من جانب واحد دولة ضمن حدود العام 
مكن أن يؤدي االضطراب السياسي الناجم في إسرائيل أن يوفر الظروف وي.  وقطاع غزة١٩٦٧

المالئمة لتجاوز عتبة في التاريخ، وإمكانية محورية محدودة زمنياً لتحويل الوضع حول وقلب وجهته في 
  .وقت قصير نسبياً

ألخيرة ثمة عنصر رئيسي آخر يمكن أن يؤدي إلى هذا التحول التاريخي، وهو حملة العالقات العامة ا
وكان رئيس الوزراء نتنياهو يهيئ الجمهور إلعالن كبير، عرض . الصادرة عن الحكومة اإلسرائيلية

ويفترض معظم المحللين أنه سوف يعلن استعداد إسرائيل إلقامة دولة فلسطينية . جديد" مبادرة السالم"
ويـــرجح أن . ــيليةاآلن، مع حدود تضع الكتل االستيطانية اإلسرائيلية تحت السيادة اإلسرائـ

من الضفة الغربية لتكون الدولة الفلسطينية الجديدة، ويمكن  ? ٧٠-٦٠يــــشمل العــــرض 
وسترفض السلطة الفلسطينية سترفض هذا، وربما ترد بإعالنها . جديد" عرض سخي"تعريفه بأنه 

و أن يفضي إلى تجدد ويمكن لهذا السيناري. من الضفة الغربية وقطاع غزة ? ١٠٠الخاص للدولة على 
  .أعمال العنف، أو تمهيد الطريق التجاه جديد، انعاطفة تاريخية، واحتمال قدوم مستقبل عاقل

 عاماً محورياً، فإما أن تمضي إسرائيل في إعمال محراثها قُدماً في ٢٠١١لذلك كله، سوف يكون العام 
با إسرائيل وفلسطين من حالة توسيع الدولة بغض النظر عن العواقب والتداعيات؛ أو أن ينهض شع

ويبقى المستقبل كله معلقاً . الخدر، ويطالبا بقيادة جديدة لتضيء الطريق إلى مستقبل ديمقراطي وشجاع
فهل نحن ذاهبون إلى وضع النعش الفلسطيني في القبر ونهيل عليه التراب، أم أننا . في هذا الميزان

  وإسرائيل متنورتين؟سنقوم بالتحوالت المطلوبة، ونعزز ظهور فلسطين 
 ٢٧/٣/٢٠١١الغد، عمان، 

  
    لماذا تصعيد االعتداءات على غزة؟  .٢٧

  عوني صادق
آذار الجاري شهد قطاع غزة مجزرة جديدة، في هجوم شنه / مارس٢٢يوم الثالثاء الماضي الموافق 

 إلى أربعة جواً وبراً، وراح فيها ثمانية شهداء بينهم ثالثة أطفال ومدني، إضافة” اإلسرائيلي“الجيش 
وكانت قوات االحتالل قد شنت تسع غارات على القطاع خالل . مقاتلين تابعين لحركة الجهاد اإلسالمي 

  . نساء ٦ أطفال و٧أيام ثالثة كانت حصيلتها إصابة أكثر من عشرين فلسطينياً، بينهم 
اً جديداً، فوجود الكيان على الشعب الفلسطيني ليست أمر” اإلسرائيلية“ال حاجة إلى القول إن االعتداءات 

الصهيوني في حد ذاته عدوان مستمر ومتواصل عليه منذ لحظة قيام هذا الكيان الغاصب، بل إن 
” هدنة“لكن التصعيد األخير جاء بعد . االعتداءات هي األمر الوحيد الطبيعي والمتوقع والمنتظر منه 

التي ” الرصاص المصبوب“هاء عملية بدأت منذ انت) حماس(غير معلنة بين الكيان الصهيوني وحركة 
لهذا فقط يمكن أن يطرح . تعرض لها القطاع قبل أكثر من عامين، باستثناء بعض المناوشات العرضية 

  لماذا هذا التصعيد اآلن؟: السؤال
بعد اعتداء يوم الثالثاء واستشهاد األطفال الثالثة، أعرب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو عن 

رداً على إطالق ” “اإلسرائيلي“بنيران الجيش ” عن طريق الخطأ“ لمقتل أربعة مدنيين فلسطينيين ”أسفه“
على اإلطالق ” إسرائيل“ليس في نية “: وأضاف! ”إسرائيليين أبرياء“نار لحماس استهدف مواطنين 

قد . ”” يناإلسرائيلي“التسبب بتدهور الوضع، لكن جيشنا سيواصل التصدي بحزم دفاعاً عن المواطنين 



  

  

 
 

  

            ٢٢ ص                                     ٢٠٩٧:         العدد       ٢٧/٣/٢٠١١ األحد :التاريخ

يبدو أن ليس في تصريح نتنياهو أي جديد، وهو بالفعل تصريح عادي ومعتاد بالنسبة ألي مسؤول 
، وهو موجود في الدرج يسحب ويستعمل بعد كل اعتداء ينفذه جيش االحتالل، سواء كان ”إسرائيلي“

مع ذلك كان . ودائماً أبرياء دائماً ال يستهدفون المدنيين، وهم جميعاً ” اإلسرائيليون”كبيراً أو صغيراً، ف
 الجديدة، أيضاً، التي أفادت - القديم جديداً، وهذا الجديد هو الرسالة القديمة -في تصريح نتنياهو الجديد 

على اإلطالق التسبب بتدهور الوضع، لكن جيشنا سيواصل التصدي بحزم ” إسرائيل“ليس في نية “بأنه 
بما يسمونه في الجيش ) حماس(ال يبدو ذلك تذكيراً لحركة أ. ” اإلسرائيليين“دفاعاً عن المواطنين 

  قبل عامين؟” الرصاص المصبوب“التي زعموا أنها ظهرت في عملية ) قوة الردع(” اإلسرائيلي“
لقد خرج بعض المعلقين الصهاينة، في بداية االعتداءات ورد فصائل المقاومة عليها، بالتشكيك في تلك 

 كما يدعي قادة الجيش والمسؤولون الصهاينة، كما يقول أولئك المعلقون، التي لو كانت موجودة” القوة“
ولم يكن المعلقون أو . والفصائل الفلسطينية األخرى بخمسين صاروخاً في يوم واحد ) حماس(لما ردت 

المستوطنون وحدهم من شكك في قوة ردع الجيش المزعومة، بل كانت هناك تسيبي ليفني، زعيمة 
إنها تتكلم بقوة لكنها “: ن اتهم نتنياهو وحكومته بالضعف، إذ قالت عن حكومة نتنياهوالمعارضة، بين م

سريعاً قبل ) حماس(، وطالبت في حديث لإلذاعة اإلسرائيلية بالقضاء على حكم ”ضعيفة على األرض
، وكانت بذلك تكشف عن خوفها مما يمكن أن ”فوات األوان وتغير موازين القوى في المحيط العربي

  .فر عنه مواقف بعض الدول العربية بعد الثورات التي غيرت األجواء في بعض البلدان العربية تس
، إلى جانب الرغبة في استكشاف ””اإلسرائيلية“قوة الردع “الرغبة في التذكير والتأكيد على ما يسمى 

وفصائل المقاومة ) سحما(في الحديث عنه حول تعاظم قوة ” اإلسرائيلية“حقيقة ما بالغت األجهزة األمنية 
في غزة، وما روجوا له من عمليات تهريب للسالح إلى القطاع، والرغبة في اختبار ردود فعلها إزاء أية 
محاولة لشن حرب جديدة على القطاع، هذه الرغبات كلها، أشار إليها من طرف شبه خفي تصريح أدلى 

سيرد بحزم ” “اإلسرائيلي“إن الجيش :  قال فيه٢٢/٣/٢٠١١يوم ” اإلسرائيلي“به الناطق باسم الجيش 
وخص بالذكر حركة . ” وقوة على أية عملية إطالق نار، أو محاولة اعتداء من قبل الفصائل الفلسطينية

  .” اإلسرائيلي“وحذرها من مغبة تصعيد الوضع أو محاولة اختبار قوة الجيش ) حماس(
) حماس(لت، فكل االتهامات التي وجهتها لحركة رمت اآلخرين بدائها وانس” اإلسرائيلية“ويبدو أن النخبة 

فحكومة نتنياهو هذه . والفصائل الفلسطينية، بل ولسوريا أيضاً، يمكن أن توجه إليها مع األدلة الالزمة 
فالمستوطنون غير راضين عن سياسة نتنياهو . األيام تعاني الكثير من المصاعب في الداخل والخارج 

غير راضية عن سياساته أيضاً، وترى ” اإلسرائيلية“والمعارضة . ءهم بالرغم من كل محاوالته إرضا
ويسهم االنسداد السياسي الذي . أنه ال يفعل شيئاً غير أنه يشدد الخناق على الدولة بسبب تلك السياسات 

تواجهه الحكومة بسبب توقف عرض مسرحية المفاوضات العبثية في إفقادها التعاطف من أخلص 
دولة معزولة على الصعيد ” إسرائيل“ات المتحدة األمريكية، واالتحاد األوروبي، لتظهر الوالي: الحلفاء

ويمينية، سبيالً ” إسرائيلية“وهل لحكومة هذا وضعها، خصوصاً إذا كانت . الدولي، كما تقول المعارضة 
  تسلكه في صراعها من أجل البقاء غير الحرب والتهديد بالحرب؟

 ١/٣/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
  لقمع التغيير... أخطار االستعانة بقضية فلسطين  .٢٨

  حازم األمين
ليس صحيحاً على اإلطالق القول إن األنظمة المتهاوية تتساوى في قمع مجتمعاتها وفي فسادها وعدم 

فالمئات أو اآلالف من القتلى ليسوا رقماً ال معنى له في تفسير الفروق بين تلك األنظمة، . شرعيتها
  .عدالت القمع بين نظام فاسد وآخر فاسد أيضاً ليس بال قيمةوالتفاوت في م
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حتى اآلن ثمة نظامان سقطا في تونس ومصر، وثالث في ليبيا يتخبط في حرب يشترك فيها المجتمع 
في البحرين سلك التغيير سياقاً مختلفاً، وفي سورية . الدولي، ورابع في اليمن على شفير تغيير منتظر

أما في إيران فالمجتمع ينام على حقيقة سجن زعيمي . ل دموية من قبل النظامثمة يقظة قوبلت برسائ
  .المعارضة موسوي وكروبي

ففي تونس قيل إن بن علي كان يحفر قبره . إذاً، التغيير يصطف وفق طبيعة األنظمة وجوهر السلطة فيها
كان يمكنها ان تصمد في ظل بيديه عندما لم ينتبه الى ان معدالت الفساد والقمع التي بلغها نظامه، ما 

وفي . مستويات موازية في التعليم وفي فرص الوصول الى المعلومات، وفي ظل وظيفة انفتاحية للدولة
مصر أطلق حسني مبارك في السنوات الخمس األخيرة يد النخبة االستثمارية الفاسدة في محيطه، لكنه 

ة، وكشف الشارع أمام مواجهة عارية بين بوليس أطلق أيضاً، ولو نسبياً ومكرهاً، يد الصحافة المعارض
  .أهلي وشبان استمدوا معارفهم من انفتاح فرضته شروط الرسملة والتحديث

فإمعان السلطة هناك في حرمان الجنوب، ودفعها بالمواجهة مع . في اليمن حصلت وقائع مشابهة
ع إهمال لمطالب المعارضة الحوثيين الى حدود غير منسجمة مع األخطار التي يشكلونها، ترافقا م

الشمالية المتمثلة في أحزاب اللقاء المشترك الذي يضم شركاء أساسيين لعلي عبداهللا صالح، وترافقا أيضاً 
حصل هذا في ظل سلطة ركيكة وضعيفة ال تفرض . مع مساع للتوريث ومع مستويات فساد خيالية

  .د في المئة من مساحة البل٢٥سيطرتها الفعلية على أكثر من 
األثمان التي دفعت في عملية التغيير الجارية في هذه األنظمة كبيرة، ال ترقى الى المستويات التي دفعت 
أو ستدفع في عمليات التغيير الجارية او المتوقعة في النوع اآلخر من األنظمة مهما كان سقف 

وتقف ليبيا .  هياكلهاالطموحات، سواء إسقاط األنظمة أم أحداث تغييرات في طبيعتها، وإصالحات في
فالجميع يعلم أن الصعوبات الكبرى . على رأس تلك األنظمة، لكن الالئحة تضم كالً من سورية وإيران

التي تواجه عمليات التغيير في أنظمة النوع الثاني من الدول ال تعود الى تقدم األولى عليها في فساد 
اتها، وفي آلة االستبداد المعقدة التي تملكها هذه أنظمتها، بل الى تقدم الثانية في مستويات قمع مجتمع

  .األنظمة
ومرة جديدة، تتولى النخب المروجة لخرافة تتمثل في ان أنظمة النوع الثاني تملك من مقومات التماسك 
والصمود ما هو أكثر من أنظمة النوع األول، بسبب وقوفها الى جانب المقاومات والى جانب القضية 

ءة لهذه القضية عبر زجها في معادلة قمع وفساد، تُضاعف حجة االحتالل، وتحرم الفلسطينية، اإلسا
فكم تبدو خطيرة على القضية . القضية الفلسطينية بعض قوة الحق ومضمون العدالة اللذين فيها

ذاك ان إلسرائيل قدرات استثنائية في الترويج لهذه : الفلسطينية عملية تكريس وهم ارتباطها بهذه األنظمة
أليست . الدعاءات، وفي جعلها في صلب الخرافة الوطنية التي صنعتها في السنوات الستين من عمرهاا

المعادلة القائلة ان اسرائيل هي الواحة الديموقراطية الوحيدة في الشرق األوسط، ما ساعدها على 
بدادية سبق غربيين بضرورتها؟ ثم ان توظيف القضية الفلسطينية في طموحات است» مؤمنين«استدراج 

ولعل سوء الفهم . ان اختُبر في أكثر من مكان وأصابت ارتداداته القضية الفلسطينية بالدرجة األولى
الكبير الذي يسود العالقة بين العراقيين والفلسطينيين، في أعقاب استعمال القضية الفلسطينية من قبل 

  .دصدام حسين، في عملية قمع شعبه، النموذج األبرز على هذا الصعي
اليوم يمكن الجزم بالقول ان القضية الفلسطينية خسرت بفعل استعمالها من صــدام حسين الجزء 

كذلك خرجت أصوات من قادة في الحركة الخضراء في ايران تندد بتمويل أحمدي . األكبر من العراقيين
» هنشاهيةشا«وهذه األصوات ليست . نجاد حركة حماس وحرمانه مجتمعه من عائدات النفط اإليراني

. ١٩٧٩على ما روجت وسائل اعالم ممانعة، انما أصوات شارك رموزها في الثورة اإليرانية في 
وسيفضي مزيد من االستعمال لهذه القضية في الشؤون الداخلية للدول وللمجتمعات، الى مزيد من 

  .التصدع في حقيقة انحياز الرأي العام العربي واإلسالمي الى القضية الفلسطينية
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م يبدو مسيئاً الى عدالة القضية الفلسطينية ان يروج لفكرة ان األنظمة الفاسدة غير المنخرطة في فك
دعمها، سريعة التهاوي، وسريعة االستجابة لمطالب التغيير، وأقل دموية في مقاومتها انتفاض 

لعنف في إعاقة مجتمعاتها، في حين ال تتردد األنظمة الداعمة لهذه القضية في استعمال مختلف أشكال ا
  .عملية التغيير التي تطمح اليها مجتمعاتها

وهذه . في األسابيع األولى من االنتفاضة الليبية، نُظمت في رام اهللا تظاهرة دعم للمعارضة الليبية
دع القضية الفلسطينية وشأنها، في : التظاهرة مثلت خطوة لم تُتبع بأخرى للقول للعقيد معمر القذافي

فالجميع يدرك . واليوم المهمة الملقاة على عاتق الفلسطينيين أكبر على هذا الصعيد. ينحربك على الليبي
ان المجتمعات العربية في انحيازها للقضية الفلسطينية، تحتاج في المقابل الى ان تشعر أن هذه القضية 

روا هذه المرة الى ومنعاً لخسائر جديدة، على الفلسطينيين ان يباد. منحازة اليها في ضائقتها مع أنظمتها
ذاك ان . وربما كانت هذه مساهمتهم في حركة التغيير الجارية. حرمان األنظمة من شماعة قضيتهم

  .صراعهم مع االحتالل سياق آخر يحتاج الى دعم دول ذات شرعية فعلية
  ٢٧/٣/٢٠١١الحياة، لندن، 

 
  !في حبائل النظرية بعيداً من الحق .٢٩

  مرزوق الحلبي
ومن قبله عملية قتل أسرة من إحدى المستوطنات في الضفة الغربية، يعيداننا بقوة إلى التفجير في القدس 

ويصير النقاش الزماً في ضوء . ذاك النقاش األبدي حول العنف في السياسة والسياسة الفلسطينية تحديداً
ين كون ضحايا العمليتين من المدنيين، وفي ضوء ما وصلني على بريدي من نصوص تبرر قتل طفل

  .أثناء نومهما من دون أن يرفّ للقاتل جفن
نستطيع القول من دون مجازفة إن إغراء العنف في التجربة الفلسطينية جذب إلى دوامته غالبية القوى 

علق » عقدة«وقد صار األمر بمثابة . الفاعلة، وقد سجل العنف نمطاً أساسياً في عملية التحرر والتحرير
وجسد العمالن األخيران هذا . لى حدود إهدار طاقاته وتبديد فرصه في التغييرعندها األداء الفلسطيني إ

المنحى المنزلق، ناهيك عما هو قائم من نشاط عسكري على حدود قطاع غزة يتمثّل في إطالق قذائف 
  .الهاون والصواريخ شرقاً وشماالً

ماماً مع أدبيات علم النفس نستطيع أن نقرأ الحاصل من عنف في األداء الفلسطيني على أنه ينسجم ت
السياسي التي تفسر األمر من قبيل الرغبة الجامحة لدى المقهور في استعادة توازنه الوجــودي من 

فتكــون البندقية ورفيقاتها وسيلة مثلى لتحقيق ذلك وإعادة . خالل القوة المناقضة للضعف الذي هو فيه
 الفلسطيني أن يسقط في حبائل النظرية مهما صحت أو لكن ليس قدر. إعالن الوجود الغائب أو المغيب

  .قاربت الصحة
أن استراتيجية العنف قد استنفدت ذاتها وأكثر في السياق الفلسطيني، وأن الشفاء من إغوائها بات 

ألن الجزء الغالب في هذا العنف ال يأتي من مشروع سياسي واضح ومتفق : ضرورة ملحة ألسباب عدة
هذا بينما . تي من االستمرارية في اتّباع نسق كان نافذاً، ومن قبيل مواصلة ما هو معتادعليه، بقدر ما يأ

انها فجوة انفتحت مع . المسألة الفلسطينية عموماً ثابتة على ملفاتها في مكان آخر من هذا النسق ومفاعيله
اضحة وبين وسائل جريان الوقت بين القضية وبين أدوات العمل من أجل تحقيقها، بين الغاية غير الو

  .بلوغها
، مع العلم أن العودة »األصل«بل كلما اتسعت الفجوة بين األداء وبين المسألة رأينا رغبة في العودة إلى 

. في حالتنا تكون ضرباً من النكوص والتقهقر أيضاً» بدايات«و » أصول«إلى ما مضى من تاريخ و 
بدو كمن يختزل المسألة الفلسطينية في عمليات تفجير الذي ي» المقاوم«وهو الحاصل اآلن في أداء التيار 
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وقصف مواقع مدنية إسرائيلية نيابة عن الجماهير ومن خالل إقصائها، بينما هناك خيارات أخرى جديرة 
  .باالهتمام كخيار الممانعة الالعنفية

ين وتتقلص فيه مساحة هناك من يعتبر هذا الخيار نوعاً من التنازل ألنه يعدم بعد االنتقام من اإلسرائيلي
لكن ما العمل وهذا الخيار هو األكثر فاعلية في مقاربة الحق . »رد الصاع صاعين«إيالمهم و 

الفلسطيني، مع العلم أنه األقل انسجاماً مع المناخ الدولي ولغة المرحلة التي تتحفظ من العنف ومن 
  !ألول من القرن العشريناإلرهاب ومن االنقالبات والثورات بمعناها وصيغها في النصف ا

هاجس «كذلك، فإن الخيار الالعنفي أكثر تأثيراً في المجتمع اإلسرائيلي المسكون بعقدة الخوف أو 
، كما انطبع في وجدانه بفعل التاريخ القريب وبفعل مالبسات بناء دولته على أنقاض الشعب »اإلبادة

حقيقة أن العنف الفلسطيني على أشكاله وفي خلفية هذا وذاك من اعتبارات . الفلسطيني وفي مكانه
وامتداده التاريخي لم يفض حتى اآلن إلى انتزاع الحقوق، بل إلى تضحيات ثمينة ال يمكن القبول 

ثقافة الموت «بمواصلة دفعها على مذبح اعتبارات العادة والعقلية العسكرية وهوس المقاومة أو ضمن 
  .ظيةوزينتها اللف» مؤسسات الشهادة«و » اإللهي

في شق آخر ال يجوز تغييبه بأي حجة من الحجج، تكمن لنا األسئلة األخالقية عن معنى العنف في الثقافة 
الفلسطينية والحيز العام وإدارة المجتمع، وعن شرعية االستراتيجيات العنيفة الدموية طريقاً إلى القضية 

ع األخالقي لينتجا صورة مغايرة لما يعتقده وهنا، يتطابق السياسي م. العادلة وفي إدارة الداخل الفلسطيني
مناصرو العنف، وهي صورة تتحول فيها إسرائيل إلى ضحية مثبتة بداللة أن الخناجر في مستوطنة 

ما من دين أو تدين أو نظرية أو اعتبار . مزقت جسدي طفلين غضين إضافة إلى والديهما» إيتمار«
مكن أن يصمد في امتحان التمثيل الذي يجسده موضع طعنات الخناجر في جسد طفل ابن بضعة شهوري!  

إن التعاطف الدولي مع الفلسطينيين في شقيه الشعبي والرسمي ينبغي أال يفسر على أنه تصديق على كل 
ما يفعله الفلسطينيون وحوالة بنكية مفتوحة لهم، بل أراه حاصالً في هذه المرحلة بفضل خيار الالعنف 

وهو خيار يشمل البناء الداخلي المجتمعي . هذا الشكل أو ذاك في الضفة الغربيةبالذات، المطبق في 
والمادي الذي من شأنه أن يؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها هذا الشعب أكثر طاقة على حمل قضيته، 
ولفترة أطول، باحتضان عالمي ال تستطيع إسرائيل الهروب منه أو تجاهله إال بفضل عمليات كالتي 

  !قبل أسبوعين» إيتمار«القدس ومستوطنة حصلت في 
وعليه، فإن استمرار مثل هذه العمليات واإلصرار غير المجدي وغير الصائب على خيار العنف إنما 

ومن شأنه أن يحول الجهد الدولي الضاغط على إسرائيل إلى . ينأى بالحق الفلسطيني عن أصحابه
  .أو غيرها من مواقع فلسطينيةسكوت عن موجة عنف جديدة تُحدثها إسرائيل في غزة 
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