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  لسنا معنيين بالتصعيد وسنرد بقوة ومنظومة القبة الصاروخية ما تزال في مرحلة تجريبية: نتنياهو .1

هدد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، بتصعيد العدوان على :  برهوم جرايسي-الناصرة 
دنها لصد القذائف قطاع غزة، مشككا في إمكانية نجاح منظومة الصواريخ التي نشرتها اسرائيل قرب م

  . وقال إن هذا وحده ال يكفي بل يجب ان يكون مشاركا مع استمرار الهجمات. الفلسطينية
تهديد الصواريخ منذ نحو "وزعم نتنياهو في كلمته أمام الجلسة األسبوعية للحكومة، أن إسرائيل تواجه 

تسمية المنظومة (لحديدية  عاما، منذ حرب الخليج األولى، وال أريد أن أخلق وهما بأن القبة ا20
  ". التي ننشرها ألول مرة اليوم، ستشكل ردا كامال وشامال) الصاروخية

إن منظومة القبة الصاروخية ما تزال في مرحلة تجريبية، وعلى أي حال، فليس "وتابع نتنياهو قائال، 
لحقيقي على تهديد بوسعنا نشر بطاريات صاروخية بإمكانها الدفاع عن كل بيت ومدرسة وقاعدة، والرد ا

الصواريخ هو من خالل الدمج بين الوسائل الهجومية والرادعة وبين وسائل الدفاع، وصمود الحكومة 
امام الجمهور، وعلى أي حال، فإن إسرائيل ترى بحركة حماس عنوان المسؤولية في قطاع غزة عن كل 

  ". شيء يتم اطالقه من قطاع غزة باتجاهنا
اتبعت سياسة منضبطة ولكنها الحقت كل هجمة على إسرائيل، ففي "وزعم نتنياهو أن حكومته 

األسبوعين األخيرين هناك جهات تحاول خرق الهدوء واألمن، وليس لدينا نية بتصعيد الوضع، ولكننا لن 
  ".نتردد في استخدام قوة الجيش اإلسرائيلي

  28/3/2011، الغد، عّمان
  

  لكي يصل الى غزةلعباس  هناك دعوة واضحة  القادمة ان تكوناأليامنتوقع خالل : الدويك .2
اكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك احد قادة حماس  :وليد عوض -رام اهللا 

 االحد بأنه يتوقع ان تكون هناك دعوة واضحة ومباشرة من الحكومة في غزة للرئيس "القدس العربي"لـ
منوها الى ان هناك رغبة لدى حركة حماس ان تكون الزيارة الفلسطيني محمود عباس للتوجه للقطاع، 

  .من خالل معبر رفح مع مصر في رمزية لكسر الحصار المفروض على القطاع
واوضح الدويك الذي التقى عباس السبت في رام اهللا على رأس وفد من قيادات حماس بالضفة الغربية 

  .توجه لقطاع غزة النهاء االنقسامبان االخير ينتظر ردا واضحا من حماس على مبادرته لل
محور ' 'القدس العربي'وحول ما دار في لقاء عباس مع وفد حماس السبت في رام اهللا قال الدويك لـ

خص اهم ما جرى لويمكن ان ا. البحث كان زيارة االخ ابو مازن لغزة وكيف نزيح العقبات من طريقها
ر طبقة الجليد في العالقات بيننا وبين الرئاسة وفي في ذلك اللقاء في قضيتين رئيسيتين، االولى هي كس

تقديري ان هذا تحقق بنجاح حيث كانت المباحثات صريحة وودية وتناولت كافة القضايا بما فيها القضايا 
الحساسة وكافة الملفات التي نعتبرها ملفات عالقة واستثنائية كملف االعتقال على خلفية فصائلية وملف 
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يسمى بالمسح االمني او التشييك االمني وايضا ملف التراشق االعالمي والمناكفة الفصل الوظيفي وما 
  .'االعالمية

اما القضية الثانية التي تم بحثها بين عباس ورئاسة المجلس التشريعي برئاسة الدويك ونواب حماس في 
يه االخ ابو مازن استطيع ان اقول بانه ازيل الضباب عن حقيقة ما دعا ال'الضفة الغربية فقال الدويك 

عندما قال بانه يريد ان يذهب لغزة ليس للحوار، فأوضح بانه لم يقصد بانه ال يريد ان يكلم احدا بل انه 
  .'ال يريد ان يبدأ من الصفر وانما يريد ان يبني على مجموعة االتفاقيات والتفاهمات السابقة

 حكومة من المهنيين لالعداد لالنتخابات واشار الدويك الى أن مبادرة عباس التوجه لقطاع غزة لتشكيل
هذه كانت محل جدل كبير في 'وانه ال يريد ان يذهب للحوار فهم منها انها تحمل شروطا مسبقة وقال 

، 'الساحة الفلسطينية ومثار انتقادات من االخوة في قيادات الحركات االسالمية على وجه الخصوص
 ان تبدد الضباب -اس مع وفد حماس السبت في رام اهللا  لقاء عب-وبالتالي استطاعت الزيارة'واضاف 

في اشارة الى زيارة عباس لغزة وانه ذاهب لتشكيل حكومة من المهنيين وليس للحوار ' حول هذه القضية
  .من جديد

وتابع الدويك بان ردود االفعال التي جاءت من غزة عقب لقائه ووفد من حماس بعباس السبت كانت 
  .'حب باللقاء الذي جرى بيني وبين الرئيس في المقاطعةترحب بالزيارة وتر'

ازلنا 'واوضح الدويك بانه تم ازالة االشياء غير الواضحة حول مبادرة عباس التوجه لغزة، وقال 
االبهامات الموجودة حولها على طريق تهيئة الساحة للزيارة المرتقبة التي ثمناها واعتبرنا بأنها خطوة 

ح الزالت حالة االنقسام بصورة عملية وفي تقديري وتقدير االخوة اعضاء الوفد هامة في االتجاه الصحي
معي بان مجرد وصول االخ ابو مازن الى غزة واجتماعه باالخ رئيس الوزراء اسماعيل هنية هناك 

  .'سيتحقق االنهاء الفعلي والعملي لحالة القطيعة واالنقسام بين جناح الوطن في الضفة والقطاع
نحن نريد ان تتهيأ الساحة السياسية الستقبال االخ ' المرتقب لزيارة عباس لغزة قال الدويك وعن الموعد

 الرئيس وانجاح الزيارة وال نريد ان نتسرع في االمور حتى ال نواجه بمجموعة من االخفاقات او
فدين من االحباطات وخاصة ان هناك معطلين ال يريدون لهذه المصالحة ان تتم وهناك بعض الناس المست

  .'بقاء هذه القطيعة بين جناحي الوطن
نعم نحن 'وحول انتظار عباس رد صريح وواضح من حماس على مبادرته التوجه لغزة قال الدويك 

 لكن انت تعرف بان الوضع االمني في غزة مع التصعيد - في حماس -ننتظر الرد من االخوة 
والوضع . لسياسة االستعمارية التقليدية فرق تسوداالسرائيلي الذي يريد ان يكرس سياسة االنقسام وفق ا

 لكن نتوقع خالل االيام القليلة القادمة ان تكون هناك - في غزة -االمني ربما يعطل لقاء قيادات هناك 
  .'دعوة واضحة ومباشرة لالخ ابو مازن لكي يصل الى غزة

غزة ومن ثم ستتم الزيارة الرئيس يريد ردا واضحا وصريحا يرحب به لزيارة قطاع 'واضاف الدويك 
 فانه ينوي ان -باذن اهللا تعالى حتى لو منعه االسرائيليون من العبور عبر معبر بيت حانون ـ ايريز 

يعبر عبر معبر رفح ونحن في الحقيقة نود ان تكون الزيارة عبر معبر رفح لما يعنيه ذلك من رمزية 
  .'تتعلق بانهاء حالة الحصار على اهلنا في قطاع غزة

واوضح الدويك بأن هناك رغبة من حماس ان تتم زيارة عباس لغزة من خالل معبر رفح اال ان االخير 
يرغب بان تكون عبر معبر بيت حانون لما لها من رمزية للطريق االمن بين الضفة الغربية وقطاع 

  .غزة
 - ـ حماس نحن بانتظار رد واضح من االخوة في غزة من جانب الحكومة والحركة 'واضاف الدويك 

ابو مازن اوضح ما اسيء 'وتابع . 'على الترحيب اوال بالرئيس واستقباله االستقبال الذي يليق بالرئيس
فقال انا لست قادما الفرض شروطا بل انا قادم من اجل ان . فهمه من قبل العديد بانه يأتي بشرط وبفوقية

  .نشكل حكومة وحدة وطنية توافقية برضى الطرفين ـ فتح وحماس 
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  28/3/2011القدس العربي، لندن، 
  

  عباس قد يتعرض لخطر حقيقي إذا وصل غزة وحمايته غير مضمونة: قدس برس .3
رفعت األجهزة األمنية في قطاع غزة، تقريراً أمنياً سرياً لرئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، : غزة

اس لغزة، أبلغته فيه أن حماية إسماعيل هنية حول الزيارة المرتقبة لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عب
  .األخير غير مضمونة في حال وصل قطاع غزة

إنه ومنذ أن دعا رئيس الوزراء إسماعيل هنية، ": "قدس برس"وقالت مصدر فلسطيني مطلع لوكالة 
رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس زيارة قطاع غزة، قبل نحو أسبوعين، طالب األول من األجهزة 

  ".تصة في غزة بتزويده بتقرير حول هذه الزيارةاألمنية المخ
إن األجهزة األمنية المختصة في غزة سلمت قبل أيام قليلة رئيس الوزراء إسماعيل "وأضاف المصدر 

هنية هذا التقرير األمني السري، وذلك بعدما أجرت دراسة معمقة للزيارة، وأبعادها، والوضع العام في 
  ".قطاع غزة

أن حماية الرئيس عباس غير مضمونة، وأنه "لك األجهزة أبلغت هنية في تقريرها وبحسب المصدر فإن ت
، السيما من قبل أهالي ضحايا األجهزة األمنية التابعة "قد يتعرض لخطر حقيقي خالل زيارته لقطاع غزة

، حيث سيطرت حركة 2007) يونيو(للرئيس عباس، سواء الذين سقطوا قبل وقوع أحدث حزيران 
  . قطاع غزة؛ أو بعد هذه األحداثعلى" حماس"

وترى األجهزة األمنية في غزة في تقريرها، أن الحالة األمنية التي سترافق زيارة الرئيس عباس لغزة 
  .ستكون غاية في الصعوبة

 28/3/2011، قدس برس
  

  مبادرة عباس كبديل حال رفض حماس" إعالن القاهرة" وفق عقد المجلس الوطنييدعو لقبعة  .4
شدد نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تيسير قبعة أمس، على ضرورة :  جيهان الحسيني-القاهرة 

إنجاح مبادرة الرئيس محمود عباس في شأن إنهاء االنقسام وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس 
ؤولية ورأى أن عباس ال يتحمل أي مس. الوطني الفلسطيني وإقامة حكومة جديدة يتم التوافق عليها

الستمرار االنقسام، ألنه أطلق مبادرة واقعية يمكن تنفيذها على األرض ويعمل جدياً باستمرار إلنهاء 
  .االنقسام المؤسف

رأيي أن يتلقف اإلخوة في حماس هذه «: إلى ضرورة التجاوب مع مبادرته، وقال» حماس«ودعا 
، الفتاً إلى أن موقف »سف لم يتلقفوهالكنهم لأل(...) المبادرة، ويرحبوا بزيارة الرئيس لقطاع غزة 

هذا األمر «هذا جاء متزامناً مع إعالن إسرائيل منعها للرئيس من التوجه إلى القطاع، وقال إن » حماس«
  .»لم يقلق األخ أبو مازن الذي أعلن أنه سيتوجه إلى غزة من خالل معبر رفح

ليس هناك بديل آخر سوى دعوة اللجنة هذه المبادرة، فإنه » حماس«ولفت قبعة إلى أنه في حال رفض 
 إلعادة ترتيب وضع منظمة التحرير الفلسطينية وعقد 2005) مارس(المنبثقة عن إعالن القاهرة في آذار 

و » حماس«مجلس وطني جديد وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة للمنظمة، معرباً عن أمله في مشاركة 
مكن أن ننتظر إلى األبد، وأن نربط تفعيل المنظمة ال ي«: وقال. في اجتماعات هذه اللجنة» الجهاد«

كفى، فاالنقسام يعود بالفائدة الجمة على أعداء «: ، موجهاً كالمه الى الحركة»وهيئاتها بفصيل أو اثنين
  .»شعبنا

  28/3/2011الحياة، لندن، 
  

  طين من الجمعية العامة االعتراف بفلسسبتمبر/ عّباس سيطلب في أيلول: "الحياة"اشتية لـ  .5
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الدكتور محمد اشتية أن الرئيس » فتح«كشف عضو اللجنة المركزية لحركة :  محمد يونس–رام اهللا 
المقبل ) سبتمبر(محمود عباس سيطلب من الجمعية العامة لألمم المتحدة في خطابه أمامها في أيلول 

: »الحياة«ها معه وقال في مقابلة أجرت. 1967االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 
واضح تماماً أن المفاوضات الثنائية المباشرة كآلية إلنهاء االحتالل لم تستكمل هذا الطريق، وأن «

الواليات المتحدة غير قادرة على الضغط على إسرائيل، واألخيرة غير راغبة في إنهاء االحتالل، لذلك 
  .»لم يعد أمامنا سوى اللجوء الى المجتمع الدولي

اآللية تقوم على أن نتوجه الى «:  الحصول على اعتراف دولي في االمم المتحدة، قال اشتيةوعن فرصة
، فتقوم إحدى الدول باستخدام 1967مجلس االمن ونطلب منه االعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 

ام حق قانون األمم المتحدة ينص على أنه إذا قامت دولة ما عضو في مجلس األمن باستخد. حق النقض
النقض، الفيتو، بما يعرض السالم العالمي الى الخطر، تستطيع جهة ما أن تطلب جلسة طارئة للجمعية 
العمومية تحت بند االتحاد من أجل السالم، وفي هذه الحالة تكون قرارات الجمعية العامة ملزمة مثل 

  .»قرارات مجلس االمن
متحدة على مشروع القرار الفلسطيني، علماً ان عدد  دولة عضو في األمم ال137وتوقع اشتية أن توافق 

وقال إنه في حال تعذر ذلك، سيطلب الجانب الفلسطيني من .  دولة192أعضاء المنظمة الدولية يبلغ 
االمم المتحدة وضع فلسطين تحت الوصاية الدولية، مشيراً الى أن الوصاية الدولية ستكون، والحال هذه، 

وأضاف ان الواقع الراهن مريح إلسرائيل وغير ضاغط عليها من أجل . موقتة يتبعها استفتاء شعبي
وجود خسائر بشرية من قوات االحتالل، «االنسحاب، مشيراً الى غياب عناصر الضغط المتمثلة في 

وتظاهرات في الشارع االسرائيلي للضغط على حكومته لالنسحاب، وضغط دولي او مقاطعة دولية 
  .»إلسرائيل

ضح ان االحتالل يشكل مصدراً مهماً للموارد االقتصادية والمائية إلسرائيل، مشيراً الى ان في المقابل، أو
 باليين دوالر سنوياً في مقابل ما ال تتجاوز قيمته 4اسرائيل تصدر للفلسطينيين بضائع وخدمات بقيمة 

فضل مساحات تستخدم إسرائيل أ«: وأضاف.  مليون من البضائع يصدرها الفلسطينيون الى اسرائيل400
 600من االرض الفلسطينية لالستيطان، وهي األراضي الواقعة على رؤوس الجبال، وتحصل على 

 مليون متر مكعب، 800مليون متر مكعب من المياه من أصل الموازنة المائية في الضفة الغربية البالغة 
انه يتطلب من الفلسطينيين ، االمر الذي قال »وتستخدم األرض الفلسطينية مراكز تدريب عسكرية لقواتها

البحث عن وسائل ضغط أخرى مثل النضال الشعبي، والضغط الدولي بما فيه من عقوبات وآليات 
  .تحكيم

 28/3/2011الحياة، لندن، 
  

  طرحنا بقوة قضية االعتقاالت السياسية بالضفة خالل لقاء عباس: قبها .6
، "حماس" في حركة المقاومة اإلسالمية أكد وصفي قبها وزير شؤون األسرى األسبق والقيادي: الضفة

أن اللقاء الذي تم مع محمود عباس رئيس السلطة المنتهية واليته في رام اهللا، أمس السبت، طرح على 
  .الطاولة قضية المعتقلين السياسيين في سجون السلطة بالضفة الغربية

 تطرق بقوة إلى الممارسات في ، إن اللقاء"المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال قبها، في تصريح خاص لـ 
شدد على أن هذا " حماس"الضفة من اعتقال وقمع وتعذيب وإقصاء وظيفي، وغيره الكثير، مبينًا أن وفد 

  ".يجب أن ينتهي حتى تنجح زيارة عباس إلى غزة"
، لكن وفد "هذا األمر سينتهي بمجرد وصولي إلى غزة: "إال أن محمود عباس رد على ذلك بالقول

ال يكفي نهائيا، بل إن المبادرة يجب أن تعكس " كما يوضح قبها، أكد على أن هذا الحديث ،"حماس"
  ".مصداقيتَها إجراءاتُ حسن نية
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الذي التقى رئيس السلطة محمود عباس تطرق إلى قضية المجلس التشريعي " حماس"وبين قبها بأن وفد 
يتم التوافق عليها، يجب أن تمر عبر ودوره، مشددين على أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، التي 

  .المجلس التشريعي، وال يمكن لها أن تمارس صالحياتها إال بموافقة التشريعي
وأوضح قبها بأن اللقاء ناقش اللغط والشكوك التي شابت كلمة عباس أمام المجلس الوطني، في يوم 

 قضايا كثيرة، والبناء على ما تم أوضحنا بأنه يجب أن يتم حل"استجابته لدعوة هنية لزيارة غزة، وقال 
  ".االتفاق عليه قبل التوقيع على تشكيل حكومة الوحدة

وأضاف بأن عباس أكد بأنه لم يكن يقصد بأن يشكل حكومة وحدة قبل الحوار، بل قال بأنه كان يقصد 
  .بأن يتم البناء على ما تم التوافق عليه في جلسات الحوار السابقة

 28/3/2011م، المركز الفلسطيني لإلعال
  

   أوغلو وموسى سيرافقان عباس إلى غزة:وكالة قدس نت .7
أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن , اليوم األحد, أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس: رام اهللا

وأكمل الدين إحسان أوغلو أمين عام منظمة , كالً من عمر موسى األمين العام لجامعة الدول العربية
  .تمر اإلسالمي أبديا إستعدادهما لمرافقته في زيارته إلى قطاع غزةالمؤ

إن تحضيرات جدية تجري حالياً من قبل شخصيات , "وكالة قدس نت لألنباء " وقال مسؤول رفيع لـ
إلنجاح مبادرة الرئيس في زيارة قطاع غزة بهدف تخطي أزمة اإلنقسام الحاصل , فلسطينية وعربية
 تشكيل حكومة وحدة وطنية مكونة من شخصيات وطنية مستقلة تعد لإلنتخابات عبر, وإتمام المصالحة

  .التشريعية والرئاسية والعضوية في المجلس الوطني خالل ستة أشهر
في حين أكد أن , وأوضح المسؤول أن أعضاء من اللجنة التنفيذية للمنظمة سيرافقون الرئيس في زيارته

  .أجل التحضير وترتيب زيارته لقطاع غزةمن , "إدارية وفنية "  شكل لجنة عباس
لكنها لم تعطي رد رسمي حول , حماس أبدت من حيث المبدأ تشجيعها لمبادرة الرئيس:" وأضاف 
في حين نفى أن , الفتاً إلى أن إتصاالت تجريها حركة حماس حالياً من أجل إتمام المبادرة, "المبادرة 

اهللا حول إمكانية تعرض الرئيس لمحاولة إغتيال في حال تكون هناك أي رسائل أمنية قد وصلت إلى رام 
  .زيارته غزة

في حال أعطت حماس موافقة وسمحت , وأشار المسؤول إلى أن ترتيبات زيارة الرئيس ستكون جاهزة
  .بإجراء الترتيبات الالزمة في قطاع غزة

  27/3/2011وكالة قدس نت ، 
  

   العربية في بغداد منتصف الشهر المقبليتوقع زيارة هنية لمصر قبل انعقاد القمة: رزقة .8
من قطاع " إلى الغد يوسف رزقة المستشار السياسي رئيس حكومة هنيةقال : نادية سعدالدين –عمان 

هنية عبر عن رغبة الحكومة بزيارة مصر في رسالة وجهها إلى القائد العام للقوات المسلحة "غزة إن 
ر محمد حسين طنطاوي، الذي أكد بدوره عن رغبة مماثلة رئيس المجلس األعلى للقوات المسلحة المشي

  ".لتحقيق الزيارة قريباً
إنجاز الزيارة قبل انعقاد القمة العربية ببغداد منتصف الشهر المقبل، حيث ستعد اللقاء "وتوقع رزقة 

ية في المباحثات ستتناول شرح رؤية غزة لألوضاع الحال"وأشار إلى أن ". الرسمي األول بعد ثورة يناير
  ".األراضي المحتلة والمنطقة وللصراع مع االحتالل والمصالحة

تصريحات المسؤولين المصريين التي تفيد أن الحصار على غزة باطل وال يتماشى مع "وأكد أهمية 
القانون الدولي ويجب رفعه، فضالً عن انتقال الملف الفلسطيني، بخاصة العالقة مع حماس، من المستوى 

  ".ستوى السياسي والخارجي، ما يشكل متغيراً جوهرياً في العالقةاألمني إلى الم
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مصر تتحرك حالياً باتجاه رفع الحصار، ولكنها تريد غطاء عربياً قد يتم الحصول عليه في قمة "وقال إن 
  ".بغداد، لجهة تجديد قرار الجامعة العربية الذي اتخذ قبل فترة باعتبار أن الحصار باطل

 28/3/2011الغد، عمان، 
  

  منظمة التحرير تدين األعمال العدوانية اإلسرائيلية في قطاع غزة تنفيذية .9
 أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية األعمال العدوانية اإلسرائيلية ضد شعبنا في :رام اهللا

داءات قطاع غزة، والتي أدت إلى سقوط عشرات الضحايا بين شهيد وجريح، ودعت إلى وقف هذه االعت
  .فوراً

، كذلك، في بيان صادر عنها تاله أمين سرها ياسر عبد ربه عقب اجتماعها مساء اليوم 'التنفيذية'وأدانت 
األحد، برئاسة السيد الرئيس محمود عباس في مقر اللجنة التنفيذية بمدينة رام اهللا، استمرار أعمال 

ع االنتهاكات التي ترتكبها سلطات االستيطان واالستيالء على األراضي في الضفة والقدس، وجمي
  .االحتالل تحت ذرائع مختلفة

وأكدت على مبادرة السيد الرئيس محمود عباس التي تتضمن الذهاب إلى قطاع غزة لبحث تشكيل 
حكومة شخصيات وطنية مستقلة والتحضير النتخابات رئاسية وتشريعية ولعضوية المجلس الوطني 

  .خالل ستة أشهر
  27/3/2011، )وفا(لمعلومات الفلسطينية وكالة األنباء وا

  
  حكومة هنية تحمل االحتالل مسؤولية الجرائم في قطاع غزة  .10

، وقال الناطق »الجريمة«إسرائيل مسؤولية هذه » حماس«حملت الحكومة المقالة التي تديرها : غزة 
(...)  التزام التهدئة على رغم إعالن الفصائل الفلسطينية توافقها على«: باسمها إيهاب الغصين في بيان

كما دعا الناطق باسم الحكومة . »إال أن االحتالل مستمر في ارتكاب المجازر بحق المدنيين واألطفال
، في »جميع العاملين في الميدان إلى التزام الموقف الفصائلي وعدم الخروج عنه«طاهر النونو في بيان 

  .رة اإلسرائيليةإشارة ضمنية إلى عدم إطالق الصواريخ رداً على الغا
 28/3/2011الحياة، لندن، 

  
  تنتظر ردا من مصر إلعادة فتح سفاراتها بغزةالحكومة في غزة  .11

أعلنت الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة أمس انها تنظر  :أشرف الهور -غزة 
وقال الدكتور محمد . في غزةرداً من الحكومة المصرية الجديدة، يقضي بإعادة افتتاح مقر سفارة للقاهرة 

' الرسالة'عوض وزير الخارجية والتخطيط في حكومة حماس خالل تصريحات نقلها موقع صحيفة 
الموالية للحركة على االنترنت ان حكومته تقدمت بطلب للحكومة المصرية إلعادة فتح سفارتها في قطاع 

بوادر ايجابية في هذا 'تاً إلى وجود ، الف'إن الحكومة تنتظر الرد المصري على الطلب'وأضاف  .غزة
  .'الجانب
، موضحاً أن العالقات الفلسطينية المصرية 'نتوقع استجابة الحكومة المصرية في أقرب وقت ممكن'وقال 

  .'تشهد تحسناً ملحوظاً وأفضل مما كانت عليه في السابق'
  28/3/2011القدس العربي، لندن، 

  
  ب القطاع عدوانا إسرائيلياالحكومة في غزة نجحت في تجني: النونو .12

قالت الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة بلسان الناطق باسمها طـاهر              : حامد جاد  -غزة  
نجحت في تجنيب قطاع غزة عدوانًا إسرائيليا جديدا من خالل اتصاالتها الداخلية والخارجية             "النونو إنها   
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وأعرب النونو عن تقدير حكومته لـدور        ".اه االلتزام بالتهدئة  والمسؤولية التي أبدتها فصائل المقاومة تج     
هذه األطراف التي أسهمت في ذلك، مؤكدا في بيان صحافي أن موقف الفصائل عبـر عـن مـسؤولية                   

  .وطنية وتكريس لروح العمل الوطني التوافقي في إدارة الشأن الفلسطيني بما في ذلك المقاومة
مها التوافق الوطني الفلسطيني لقطع الطريق على النوايا العدوانية وكانت الفصائل في غزة أكدت التزا

اإلسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مشددةً على التزامها التهدئة وعدم التصعيد طالما التزمها 
  .االحتالل

 28/3/2011الغد، عمان، 
  

  ج مصر تدخل تسهيالت على سفر الفلسطينيين العالقين في الخار:بركات الفرا .13
أعلن الدكتور بركات الفرا سفر فلسطين في القاهرة ومندوبها في الجامعة العربية : أشرف الهور -غزة 

أمس ان الجانب المصري قرر إدخال تسهيالت إضافية تخص الفلسطينيين العالقين خارج مصر 
  .والراغبين في العودة لغزة

شيرة دخول للمواطنين الذين تم وقال في تصريح صحافي أن الجانب المصري اتخذ قرارا بمنح تأ
وأوضح الفرا ان . رحيلهم سابقا من معبر رفح البري إلى مطار القاهرة قبل مغادرتهم إلى خارج مصر

ما حرمهم في السابق من االنتقال جوا إلى مطار 'هؤالء المواطنين كانوا ال يمنحون تأشيرة دخول، 
  .'القاهرة لغرض العودة إلى أرض الوطن

 أنه تم االتفاق مع الجانب المصري على قيام السفارات المصرية المتواجدة في أماكن تواجد وأشار أيضاً
  .هؤالء المواطنين بمنحهم تأشيرة دخول حتى يتمكنوا من العودة إلى قطاع غزة عبر األراضي المصرية

ي عملية يشار الى ان السلطات المصرية وعدت مؤخراً وعقب نجاح الثورة المصرية بإدخال تسهيالت ف
  .سفر سكان قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي محكم

وتفتح مصر معبر رفح البري المنفذ الوحيد لسكان غزة والفاصل بين أراضيها والقطاع أمام سفر 
  .الغزيين من المرضى والطالب وأصحاب االقامات في الخارج

  28/3/2011القدس العربي، لندن، 
  

  رير غولدستون لدى مجلس حقوق اإلنسانتمرير تق ينجح في يالوفد الفلسطين .14
نجح وفد فلسطين، بتمرير خمسة قرارات هامة أحدها متعلق بتقرير غولدستون لتقصي  -رام اهللا 

 دولة لصالح القرار 27، فيما صوتت 2009الحقائق في الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة شتاء عام 
التابع لألمم المتحدة في جنيف ، ورفضت الواليات الذي تقدم به الوفد الفلسطيني لمجلس حقوق اإلنسان 

  ".  دولة أخرى من الدول األعضاء في المجلس16المتحدة وسلوفاكيا وبريطانيا القرار وتحفظ 
 دولة صوتت لصالح 45وتبنى القرار الفلسطيني المتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير 

ميركية، إضافة الى قرار متعلق بالمستوطنات اإلسرائيلية في القرار، ورفض من قبل الواليات المتحدة األ
 دولة لصالح القرار، ومعارضة الواليات 45األراضي الفلسطينية وخاصة شرقي القدس، حيث صوتت 

  ". المتحدة
 دولة لصالح قرار فلسطيني متعلق بحالة حقوق اإلنسان في األراضي 30كما تبنى المجلس بإجماع 

، ورفض الواليات المتحدة، وقرار آخر متعلق باإلعتداء على قافلة الحرية التركية الفلسطينية المحتلة
  ".  دولة، ومعارضة أميركا37وحاز على تصويت 

نجاح الوفد " وكالة قدس نت لألنباء"وإعتبر جبر وشاح نائب رئيس المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان لـ 
لة عليه، على ان يتم عرضه على محكمة الجنايات  دو27الفلسطيني في تمرير مشروع القرار وتصويت 

، "الدولية لمحاسبة إسرائيل على الجرائم التي إرتكبتها في قطاع غزة أبان الحرب األخيرة على القطاع
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، أعدتها ورقة حول )المركز الفلسطيني، ومؤسسة الضمير، والحق( مؤسسات حقوقية وهي 3إن " مضيفاً
  ". ولدستنمشروع القرار المتعلق بتقرير غ

  25/3/2011وكالة قدس نت ، 
  

   الشهر المقبل في القاهرةفتح وحماس تبدآن حوارا ثنائياً: خالد عبد المجيد .15
قال أمين سر لجنة المتابعة الوطنية وتحالف القوى الفلسطينية خالد عبد المجيد : الدين نادية سعد -عمان 

إنما اتفاق على بدء الحوار مطلع الشهر  لم تتوصال إلى آليات وحلول وسط، وحركي فتح وحماس"إن 
المقبل، للتفاهم حول القضايا المتعلقة بزيارة الرئيس عباس إلى غزة وتشكيل حكومة تكنوقراط ومرجعية 

  ".وقيادة سياسية موحدة، واجراء االنتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية القادمة
ختلف القضايا، بما فيها تشكيل حكومة حماس مستعدة لبحث م"من دمشق إن " الغد"وأضاف إلى 

وجود توجه بعدم إتمام زيارة عباس للقطاع قبل انطالق الحوار للتفاهم على آليات "، الفتاً إلى "تكنوقراط
  ".الحوار والمصالحة

األجواء التي سادت اتصاالت ولقاءات الجانبين مؤخراً اتسمت باإليجابية والحرص المشترك "وأوضح أن 
االتصاالت قائمة بين الحركتين في أكثر من "وبين عبد المجيد أن  ".نقسام وتحقيق المصالحةعلى إنهاء اال

  ".عاصمة، وسيكتب لها االستمرار خالل األيام المقبلة
  28/3/2011الغد، عمان، 

   
  رغم التهدئة في غزة  "الجهاد" من استشهاد ناشطين .16

 ينتميان لسرايا ، أن ناشطينحامد جادغزة  نقال عن مراسلها من 28/3/2011الغد، عمان،  نشرت
وأصيب ثالثة آخرون في قصف شنه سالح استشهدا " الذراع العسكرية لحركة الجهاد اإلسالمي"القدس 

  .جو االحتالل صباح أمس مستهدفا مركبة كان الناشطان يستقالنها في بلدة جباليا شمال قطاع غزة
، ) عاما22(إن المواطنين صبري عسلية "بو سلمية وقال الناطق باسم لجنة اإلسعاف والطوارئ أدهم أ

من مخيم النصيرات وسط القطاع استشهدا في قصف )  عاما26(من شمال القطاع، ورضوان النمروطي 
  ".نفذته طائرة استطالع إسرائيلية على سيارة في شارع السكة في جباليا شمال القطاع

نسخة " قدس برس"بيان تلقّت اد قالت في  من غزة، أن حركة الجه27/3/2011قدس برس، وذكرت 
إن ما يروجه االحتالل وقادته المجرمون من ادعاءات حول عدم رغبتهم في التصعيد، هي أكاذيب "عنه، 

، وفق "تهدف إلى تضليل الرأي العام وتحشيده ضد شعبنا الذي يدافع عن نفسه بكل الوسائل المتاحة
  .تعبيرها

  
  بأحداث سورية صلة لنا ال : دمشقبالفصائل الفلسطينية  .17

عدم صلتها باألحداث "أكدت القوى والفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق : ناديا سعد الدين -عمان 
  ".الجارية في األراضي السورية، وحرصها على أمن البالد وااللتزام بالقوانين واألنظمة المرعية فيها

الزج بالفلسطينيين "طينية واصل أبو يوسف أن واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلس
، الفتاً إلى اتصاالت "الموجودين في سورية باألحداث الجارية استهداف خطير ومباشر له تبعاته السلبية

استغرابه من زج "وأبدى  ".ستجريها القيادة الفلسطينية مع القيادة السورية الستيضاح األمر ومتابعته
، وذلك في موضع تعقيبه على اتهامات مسؤولين سوريين " بحراك داخليالفلسطينيين بأحداث متعلقة

  .هناك" الفتنة"بتورط الفلسطينيين في إثارة 
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عدم "من األراضي المحتلة " الغد"وأكد أبو يوسف، وهو األمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، إلى 
على النأي بأنفسهم عن التدخل في صلتهم بها وحرصهم "، نافياً "مشاركة الفلسطينيين بتلك األحداث

  ".الشؤون الداخلية للدول التي يتواجدون فيها
الالجئين الفلسطينيين في سورية ضيوف مؤقتون فيها بانتظار عودتهم إلى ديارهم "وأشار إلى أن 

نص  استناداً إلى القرار الدولي الذي ي1948وأراضيهم التي هجروا منها بفعل العدوان اإلسرائيلي العام 
  ".على حق العودة والتعويض

محاوالت "من " الغد"لـوحذر أمين سر لجنة المتابعة الوطنية وتحالف القوى الفلسطينية خالد عبد المجيد 
  ".االعتزاز بالعالقات الطيبة مع القيادة السورية"، مؤكداً "اإليقاع بين سورية والقوى والفصائل الفلسطينية

سي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين معتصم حمادة إن من جانبه، قال عضو المكتب السيا
الفلسطينيين في سورية ليسوا طرفاً فيما يدور على أراضيها، وليسوا مع النزاع الدائر فيها ولن ينجروا "

بالضرورة إلى أي من التحركات سوى الوقوف إلى جانب سورية في وجه العدوان الصهيوني 
  ".طقةوالمشاريع األميركية في المن

ما تردد عن مشاركة عناصر فلسطينية " القيادة العامة –من جانبها، نفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
  ".الفلسطينيين في سورية قوة متحدة مع الشعب السوري وقيادته"، مؤكدة أن "في أحداث درعا

دثت في مدينة ما أشيع حول مشاركة عناصر فلسطينية في التظاهرات وأحداث الشغب التي ح"ونفت 
التنبه لخطورة زج اسم الفلسطينيين في هذه األحداث نظراً لما يترتب على ذلك من "، داعية إلى "درعا

  ".تعبئة نفسية ال تخدم سوى أعداء شعبنا وأمتنا
فصائل المقاومة في سورية شددت على أن الفلسطيني في هذا البلد يتمتع بكامل الحرية "وأكدت أن 

اسية في التعبير عن انتمائه الوطني والقومي، وسيظل وفياً لسورية وشعبها وقيادتها ويمارس حقوقه السي
  ".وذلك انسجاماً مع قناعاته ومبادئه

  28/3/2011الغد، عمان، 
  

   عباسالستجابة إلى مبادرة الرئيس لمراجعة سياساتها وافتح تدعو حماس .18
وتوجهاتها، واإلعالن الفوري عن قبولها دعت حركة فتح، حركة حماس، إلى مراجعة سياساتها : رام اهللا

  .لمبادرة الرئيس محمود عباس، إلنهاء االنقسام، واستعادة الوحدة الوطنية بين شطري الوطن
وشدد المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، في بيان صحفي صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة، 

لحسابات الحزبية، مؤكدا إصرار فتح على على ضرورة وضع األولويات والحسابات الوطنية فوق ا
المقاومة حق مشروع ألبناء شعبنا للتحرر من ': وقال .المضي قدما إلنجاز الوحدة وإنهاء االنقسام

  .'االحتالل اإلسرائيلي، وتحقيق هدف االستقالل، وقيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس
  27/3/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعومات الفلسطينية 

  
   لسنا في وارد إجراء أي ترتيبات لزيارة عباس: جمعةالقيادي في فتح أشرف  .19

ليست في وارد إجراء أية ترتيبات " أشرف جمعة، أن حركته في قطاع غزة عن فتحقال النائب : غزة
، معتبراً أن من يجب أن يعد تلك الترتيبات هي حركة حماس "لزيارة محمود عباس لغزة إذا ما تقررت

على " الرسالة نت"وأكد جمعة في حديثه لـ ".كومتها على اعتبار أنها هي التي تحكم في قطاع غزةوح
أهمية أن تكون تلك الترتيبات بالتنسيق مع كافة الفصائل، الفتاً إلى أن جميع الترتيبات األمنية 

  ".كلها ستكون من حماس"والبروتوكولية 
 عباس ليس له عالقة بالترتيبات التي يفترض أن تقوم بها الذي سيأتي مع" الوفد األمني"وبين جمعة أن 

  ".من الطبيعي والمعهود أن يكون مع الرؤساء والقيادات الوازنة في زياراتهم مرافقين"حماس، وأضاف 
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  27/3/2011الرسالة، فلسطين، 
  

  عالن موقفها بوضوح من مبادرة عباستدعو حماس إل" جبهة التحرير" .20
» حماس«دعا أمين سر المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية بالل قاسم :  جيهان الحسيني-القاهرة 

إلى إعالن موقفها بشكل علني وبوضوح من المبادرة التي أطلقها عباس، معتبراً أن التصريحات التي 
الرسمي، » حماس«مجرد تكتيكات سياسية وإعالمية ال تعبر عن موقف » حمساوية«صدرت عن قيادات 

ال أرى تجاوباً من حماس، ونحن ال نستطيع أن ننتظر الحركة «: وكه تجاه نيات الحركة، وقالومبدياً شك
، مشيراً إلى أن هناك ضغطاً متواصالً من الشارع الفلسطيني على »إلى ما ال نهاية حتى تبدي موقفها

ل حماس وحكم القيادة الفلسطينية تطالب بإنهاء االنقسام ووضع حد نهائي لكل من حكم قطاع غزة من قب
  . الضفة الغربية من قبل حكومة سالم فياض

ورأى قاسم أن الدعوة الى عقد مجلس وطني فلسطيني هو البديل والخيار الممكن في حال رفض 
في حال رفض حماس مبادرة الرئيس عباس، فإنه ال مفر من دعوة «: مبادرة عباس، وقال» حماس«

لس وطني جديد بمشاركة الفصائل الفلسطينية كافة، كما اللجنة التحضيرية الخاصة بالتحضير لعقد مج
، وكذلك وثيقة الوفاق الوطني التي وقع عليها جميع 2005) مارس(ورد في اتفاق القاهرة في آذار 
، مرجحاً أن يعقد هذا االجتماع خارج الوطن في مقر الجامعة »2006القوى والفصائل الفلسطينية عام 

  .العربية
  28/3/2011الحياة، لندن، 

  
  الغول يتهم قيادات في فتح وحماس بعرقلة المصالحةكايد " الشعبية"القيادي في  .21

أن جهود جبهته في إنجاح , اليوم األحد, أكد كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية: غزة
  ".فتح وحماس" تقتصر على الحديث السياسي بين حركتي , مبادرة الرئيس محمود عباس

إن الجبهة إستطاعت أن تجلس مع حركتي حماس " في حديثه لمراسل وكالة قدس نت لألنباء وقال الغول
ال , وفتح كالً على حدا من أجل مناقشة مبادرة الرئيس والمساعدة في إنجاحها إلنهاء اإلنقسام السياسي

ا بتأجيل في ظل التصعيد اإلسرائيلي والتهديدات قمن" :وأضاف ."سيما في ظل التهديدات اإلسرائيلية
من أجل التباحث في المبادرة والمساعدة في تخطي أزمات , إجتماع موسع للفصائل في مدنية غزة

مشيراً إلى أن جبهته تطالب بضرورة عقد إجتماع عاجل للجنة العليا للحوار والتي تضم , "المصالحة
ار فيما يخص المصالحة األمناء العامون للفصائل باإلضافة إلى الشخصيات المستقلة لتكوين إدارة الحو

  .ومرجعيتها
, كما أكد الغول أن هناك شخصيات قيادية في فتح وحماس تسعى إلى تعطيل المصالحة وعدم إتمامها

ومدى القدرة على التغلب على العقبات التي تحول , إنجاح المصالحة مرهون بمدى توفير اإلرادة" :قائالً
  ".دون إتمام المصالحة

  27/3/2011وكالة قدس نت، 
  

   إلسقاط مبادرة عباس"إسرائيل"قيادي في فتح يتهم حماس بالتواطؤ مع  .22
، في تصريح مكتوب وصل )شمال الضفة(في قلقيلية " فتح"قال محمود الولويل، أمين سر حركة : قلقيلية

إن التصعيد اإلسرائيلي على قطاع غزة يهدف باألساس إلى إسقاط مبادرة : "نسخة عنه" قدس برس"
 ".مع إسرائيل في ذلك" حماس"تواطؤ بعض األطراف في "، مشيراً إلى " إلتمام المصالحةالرئيس عباس

إن مبادرة الرئيس عباس الجريئة لزيارة قطاع غزة، من شأنها أن تضع الجميع عند : "وأضاف الولويل
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ى حد ، عل"مسؤولياته إلنهاء الحالة العبثية على الساحة الفلسطينية، والتي أعقبت االنقالب في غزة
  .تعبيره
إن مبادرة الرئيس عباس كانت موضوعية، وتلبي متطلبات الشباب الفلسطيني بشكل مسؤول، : "وتابع

كان متخبطاً ما بين ترحيب فاتر وآخر مشكك، فيما جاء الرد الحقيقي من خالل " حماس"لكن رد فعل 
ل الوفد اإلداري لترتيب تصعيد األوضاع على الجبهة اإلسرائيلية، وكذلك من خالل رفض حماس استقبا

  ".زيارة الرئيس عباس
  27/3/2011قدس برس، 

  
   عباس تضع الفيتو على أي تقارب بين حماس وفتحعناصر": المركز الفلسطيني لإلعالم" .23

قالت مصادر في حركة فتح إن قادة في ميلشيا عباس في الضفة الغربية أبلغوا بعض : الضفة الغربية
بأنهم ضاقوا ذرعا بمحاولة تلك الجهات إعادة تفعيل لجان القوى " فتح"القيادات الميدانية في حركة 

على مستوى بعض المناطق، مما قد يعطي متنفسا " حماس"الوطنية واإلسالمية واالجتماع مع قيادات في 
وأشارت تلك المصادر لمراسلنا، إلى أن ميليشيا السلطة أبلغت بعض  .لحركة حماس في الضفة الغربية

أن هذه الميليشيا ليست معنية بتاتًا " حماس"ممن يتواصلون مع قيادات في " فتح"ن في أقاليم المسؤولي
في الضفة الغربية وأنها لن تسمح بذلك، وأبلغتهم بأن السياسة العامة تجاه " حماس"بإعادة ظهور حركة 

  .حركة حماس في الضفة الغربية لن تتغير
ا أبلغوا القيادات بأنهم يغامرون بمستقبلهم السياسي، وأن وأضافت تلك المصادر أن قادة تلك الميليشي

  .مجاالً للعمل في الضفة الغربية بمصالحة أو بدون مصالحة" حماس"ميليشيا السلطة لن تمنح حركة 
بإعادة بناء صفوفها من جديد في الضفة " حماس"لن نسمح لحركة : "ونقل أن أحد القيادات األمنية قال

إن قياديا في حركة فتح أبلغه بأنه يجتمع معه " حماس"وقال قيادي في حركة  ".والالغربية بحال من األح
  .رغم معارضة ميليشيا السلطة األمنية

  27/3/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  األجنحة العسكرية اإلسرائيلي توافقي بين االغتيال واالستهدافقرار الرد على : يحيى موسى .24
القيادي في حركة حماس يحيى موسى أن االحتالل الصهيوني يحاول إثارة أكد : عبد الحميد حمدونة

. األوضاع وخلط األوراق في المنطقة من خالل استمراره في عمليات االغتيال واالستهداف للفلسطينيين
ال شك أن هذه "وقال موسى معقباً على جريمة اغتيال مقاومين من سرايا القدس صباح اليوم األحد، 

  ".للسجل األسود للصهاينة والذين يحاولون إثارة الوضع تجاه التصعيد وقلب الطاولةجريمة تضاف 
على أن التهدئة من طرف واحد والتي أعلنتها الفصائل " الرسالة نت"وشدد موسى في تصريح خاص لـ

الفلسطينية أمس السبت ال تعني بأي حال من األحوال عدم الرد السريع والمتقن على جرائم االحتالل 
وبشأن قرار الرد على عمليات االغتيال واالستهداف، أوضح موسى  .لمتواصلة بحق الشعب الفلسطينيا

أن هذا القرار قرار جماعي وتوافقي بين األجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية ويأتي في إطار العمل 
  .على تحقيق الوحدة الوطنية في كافة المناحي سواء السياسية والعسكرية

  27/3/2011 فلسطين، الرسالة،
  

   ممتعضة من عشوائية قرار التهدئة في غزة األجنحة العسكرية:طالل أبو ظريفة .25
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين طالل أبو :  ميسرة شعبان-غزة 
ائية قرار إن حالة من الغضب تسود األجنحة العسكرية التابعة لفصائل المقاومة، بسبب عشو: "ظريفة

األجنحة العسكرية ترفض أن "وأكد أبو ظريفة أن ". التهدئة والتصعيد من دون التنسيق والتفاهم معها
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تتحكم جهة ما بقرار التهدئة والتصعيد مع االحتالل دون الرجوع لباقي الفصائل، الفتاً إلى أن الفصائل 
  ". اهم وتوافق على التهدئة مع االحتاللفوجئت قبل أيام بتصعيد مفاجئ مع االحتالل بعد أن كان هناك تف

وكشف أبو ظريفة النقاب عن عقد جلسات ميدانية بين فصائل المقاومة في مناطق مختلفة من غزة بهدف 
وأكد أن هذه الجلسات عقدت جنوب . تدارس الوضع القائم من حيث المقاومة والتصعيد اإلسرائيلي

وقال . عقدت للفصائل بهدف بحث التهدئة مع االحتاللوشمال قطاع غزة، نافيا أن تكون جلسة مركزية 
إن حماس طالبت في هذه االجتماعات بااللتزام بحالة التوافق التي كانت قائمة في السابق مع عدم إغفال "

وأشار أبو ظريفة إلى أن ". إبداء الحيطة والحذر والتجهيز لمواجهة اعتداءات قد تشنها قوات االحتالل
إفساح المجال أمام الوساطات التركية والقطرية بهدف تجنيب غزة أي عدوان حماس طالبت كذلك ب"

  ".إسرائيلي جديد على غرار الحرب األخيرة
  28/3/2011المستقبل، بيروت، 

  
  أمن السلطة يواصل اعتقال ومالحقة قيادات الحركة في الضفة: "الجهاد" .26

من كوادر إن العشرات : "المحتلة بالضفة حركة الجهاد اإلسالميقال مصدر مسؤول في : رام اهللا
، "كانوا هدفاً للحمالت التي تنفذها األجهزة األمنية التابعة للسلطة في اآلونة األخيرةالحركة وعناصرها 

ولفت المصدر ذاته، في  . جرى اعتقالها واستدعاؤها- من الصف األول -منوهاً إلى أن قيادات رفيعة 
اعتقل خمسة وعشرين كادراً من الحركة " أن أمن السلطة ، إلى"قدس برس"تصريح مكتوب أرسل إلى 

في محافظة قلقيلية، وستة في الخليل، وثالثة في بلدة صيدا قضاء طولكرم ومثلهم في مدينة سلفيت، 
  ".وكادرين اثنين، أحدهما من مخيم عقبة جبر بأريحا واآلخر من نابلس على مدار اليومين الماضيين

  27/3/2011قدس برس، 
  

  فصائل فلسطينية تشارك في لقاء لمواجهة العدوان على غزة : لبنان .27
أجل إطالق تحرك خالل لقاء عقد أمس األول في لبنان من حذر ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة 

قيام عدوان على غزة سواء ابتدأ هذا «عربي ودولي لمواجهة العدوان على غزة وكل فلسطين، من 
عمليات اغتيال أو باجتياح كبير يعقب ذلك، وعندما يذهب نتنياهو إلى العدوان بغارات وتوغالت أو ب

  .»موسكو فهو يريد أن يمهد لهذا العدوان لكي تأخذ موسكو الموقف نفسه الذي أخذته من ليبيا
ما جرى في القدس من عملية «في لبنان أبو عماد الرفاعي إن » الجهاد اإلسالمي«قال مسؤول حركة و

قاومة في فلسطين باقية وصامدة ومستمرة، وهي ال تخبو وال تنطفئ، ما بقي نوعية، يؤكد أن الم
  .»االحتالل، وما استمر العدوان

العدوان الصهيوني «عباس الجمعة أن » جبهة التحرير الفلسطينية«واعتبر عضو المكتب السياسي لـ
رتكاب جرائم بحق األخير على قطاع غزة يؤكد من جديد أن حكومة االحتالل ليس لديها أي رادع با

تعزيز الوحدة الوطنية «إلى » حركة أمل«، فيما دعا محمد الجباوي باسم »أطفال شعبنا ونسائه وشيوخه
  .»الفلسطينية في مواجهة العدو اإلسرائيلي

  28/3/2011السفير، بيروت، 
  

   نار في عين الحلوةوإطالققنبلة : لبنان .28
وافاد مصدر فلسطيني . مخيم عين الحلوةلفوقاني في انفجرت قنبلة يدوية فجر امس في الشارع ا :صيدا

ان مجهوال القى قنبلة يدوية قرب منزل يعود الى آل الحيش فانفجرت واقتصرت اضرارها على الماديات 
. في المحلة بعد االشتباه بملقي القنبلة يلوذ بالفرار" فتح"واعقبها اطالق نار من عدد من افراد حركة 

القوى "ف ثالث دخل على خط تعكير االجواء في المخيم وتحديدا بين ورجح المصدر ان يكون طر
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 .سابقا باطالق النار على الدجاني" جند الشام"على خلفية قيام احد عناصر " فتح"وحركة " االسالمية
في عين الحلوة وعقدت اجتماعا طارئا في مكتب منظمة " لجنة المتابعة الفلسطينية"وتداعت امس 

  . الوضع ولتطويق ذيول الحادث االمنيلمناقشة" الصاعقة"
  28/3/2011النهار، بيروت، 

  
   مؤتمرها األول وتنتخب لجنة قيادية جديدةتختتم "إقليم بريطانيا" حفتحركة  .29

إقليم بريطانيا مؤتمرها األول، وانتخبت ألول مرة أعضاء اللجنة الجديدة لإلقليم '  أنهت حركة فتح:لندن
  . سر السابق عرضا لظروف ونشاطات اللجنة السابقةبعد أن قدم رجب شملخ أمين ال

 عضوا انتخاب ثمانية أعضاء للجنة اإلقليم، في حين سيتم إجراء 71وتم خالل المؤتمر الذي حضره 
أنه لن يتم إضافة أو ' وفا'القرعة على العضو السابع بسبب تساوي أصوات العضوين األخيرين، وعلمت 

الشيخ عبد السالم مريش، وعدنان العزه، وجمال التميمي، : تالية أسماؤهمتعيين أحد إلى قائمة الفائزين ال
  .وفادي أبو سيدو، ورغدة الجديل، وإياد الكرد، وإبراهيم أبو خضرة، وبشار البرغوثي

ومسؤول األقاليم الخارجية، في حديث لـ ' فتح'وأعرب جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة 
نتخاب قيادة جديدة لهذا اإلقليم الهام، مجاال لتكثيف النشاط  وتعزيز النضال ، عن أمله بأن يفتح ا'وفا'

الفلسطيني، آمال أن يتم تنشيط لجان وفروع نقابات الكتاب والصحفيين والطالب والمرأة في هذه المرحلة 
  .الدقيقة

  27/3/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعومات الفلسطينية 
  

  غتياالت في غزة موفاز يهدد بالعودة إلى اال .30
هدد شاؤول موفاز رئيس لجنة الدفاع والشئون الخارجية بالكنيست اإلسرائيلي، األحد، بالعودة إلى سياسة 

  . ضد القيادة والزعماء الفلسطينيين في قطاع غزة) إسرائيل(االغتياالت التي كانت تنتهجها 
 العودة لسياسة اإلغتياالت في غزة، )إسرائيل(يجب على : "وقال موفاز في اجتماع بمقر بلدية بئر سبع

  ". فقد فعلناها مع عبد العزيز الرنتيسي ويتعين على كل من يقرر اإلضرار بالمدنيين إدراك عواقب ذلك 
وانتقد موفاز وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست اإلسرائيلية في تقرير لها على موقعها اإللكتروني سياسة 

ال يمكن "اء اإلسرائيلي إزاء حركة حماس، قائال بهذا الصدد حكومة بنيامين نيتانياهو رئيس الوزر
  ". بينما تنعم غزة بالحياة العادية" القبة الحديدية"أن تختبئ خلف المنظومة الدفاعية ) إسرائيل(لـ

على قدرتها الهجومية والحفاظ على دور جيش الدفاع ) إسرائيل(وطالب موفاز بضرورة أن تحافظ 
 محذرا من أنه بدون عامل الردع فإن المنظمات الفلسطينية هي التي ستملي اإلسرائيلي كعامل ردع،

  . أجندتها حسب تعبيره
  27/3/2011، موقع فلسطين أون الين

  
   غزة يمكنها خرق التهدئة فيأي جهةو.. نشككك بإعالن حماس وقف النار: فلنائي .31

نشككك بإعالن : "ذاعة اإلسرائيليةقال متان فلنائي المسؤول عن حماية الجبهة الداخلية في تصريحات لإل
 غزة يمكنها خرق التهدئة حتى لو كان األمر مناقضاً لقرار قادة الفصائل  فيأي جهة.. حماس وقف النار

  ". في غزة
شككت وزارة الجيش اإلسرائيلي بإعالن ثمانية فصائل فلسطينية التزامها بوقف إطالق النار في حال و

  . الناربوقف إطالق ) إسرائيل(التزمت 
  27/3/2011، موقع فلسطين أون الين
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  يمكن محاورة حماس تكتيكيا وليس استراتيجيا والمصالحة الفلسطينية مستبعدة تماما : يعلون .32
 قال وزير الشئون االستراتيجية االسرائيلي ورئيس االركان السابق لجيش االحتالل موشيه يعلون :القدس

ي قصير االجل مع حركة حماس لضمان الهدوء على حدود ان اسرائيل يمكنها البحث عن حوار تكتيك
الدولة الجنوبية ولكنها ال تستطيع القيام بحوار استراتيجي معها نظرا الن هدفها كما الحركات االسالمية 

  .االخرى تدمير اسرائيل
حماس مسؤولة عما يحدث في قطاع غزة ومواصلة الهجمات "وقال في تصريحات لالذاعة العبرية اليوم 

ضد الجماعات المسلحة سيستمر حتى تستعيد اسرائيل قوة الردع التي ال اعتقد انها تاكلت كما يقول 
  ".البعض
مشيرا الى " تحصين بيوت سكان الجنوب يعتبر ايضا نوع من الهجوم ضد المسلحين الفلسطينيين"وتابع 

  .غايةان فصائل غزة ال تريد التصعيد النها تدرك ان الثمن الذي ستدفعه كبير لل
ال اعتقد ان هناك امكانية للمصالحة بين حماس وعباس فالفروق بينهما " وحول المصالحة الفلسطينية قال 

  ".شاسعة والرئيس الفلسطيني حاول ضم الحركة الى خيمته ولم يستطع سابقا
  28/3/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
   في بئر السبع "يةالقبة الحديد" تنشر "سرائيلإ" .33

 نشرت اسرائيل درعها المضادة للصواريخ خارج قطاع غزة يوم االحد وهي : دان وليامز-بئر السبع 
خطوة متوقعة منذ فترة طويلة ولكنها حذرت االسرائيليين الموجودين في مدى الصواريخ التي تنطلق من 

  .غزة من أنهم ليسوا محميين تماما
ال مباشرة من مدينة بئر السبع التي ووصف الجيش االسرائيلي وضع نظام القبة الحديدية الى الشم

  .للتقييم الميداني المزمع للنظام" تعجيل" أصابتها صواريخ مرتين هذا الشهر بأنه 
وهو مصمم لتعقب وتفجير . ويطلق النظام صواريخ موجهة بالرادار من منصة يمكن حملها على شاحنة

ظام بعد الحرب التي خاضتها اسرائيل في وكثفت الجهود لتطوير هذا الن. مصادر التهديد القادمة في الجو
  .ويقول مسؤولون في وزارة الدفاع ان هذا النظام اجتاز عدة تجارب حية. 2006لبنان عام 

لكن بعض الخبراء انتقدوا ما اعتبروه تأخيرا ال مبرر له والسلوك الحمائي الذي اتبعته الحكومة عند 
 لصناعة السالح وتم تمويلها جزئيا من المعونات الدفاعية اختيار القبة الحديدية التي أنتجتها شركة محلية

  .االمريكية رغم البدائل المتوافرة بالفعل في الخارج
وقال البريجادير جنرال دورون جافيش قائد قوات الدفاع الجوي االسرائيلية انه أيا كان الهدوء الذي 

  .سينشأ فانه ليس مرتبطا بخطة القبة الحديدية
سنجري عمليات "وق تالل بئر السبع القاحلة المقابلة للمجمعات السكنية البيضاء واضاف للصحفيين ف

  ."التقييم الخاصة بنا بغض النظر عن أي شيء
سيكون مطلوبا منا تقديم خدماتنا لفترة طويلة .. بالنظر الى ما تبدو عليه االمور االن.. لالسف"واضاف 

. اية الذي توفره بطارية الصواريخ في بئر السبعورفض التعليق على مدى نطاق الحم ."بدءا من االن
ولكن موقعها يدل على ان باستطاعتها تغطية بلدة سديروت االسرائيلية الواقعة على حدود غزة والتي 

   .اصطلت بالصواريخ وقذائف المورتر التي تطلقها الجماعات الفلسطينية على مدى نحو عشرة أعوام
 أن من المقرر نصب بطارية ثانية ضمن نظام القبة الحديدية بالقرب وأفادت وسائل االعالم االسرائيلية
مما " خالل ساعات"ويقول جافيش ان باالمكان تفكيك ونقل كل وحدة . من ميناء عسقالن هذا االسبوع

  .يسمح بردود من مناطق مختلفة مما يغطي مساحات كبيرة من االراضي
  28/3/2011، وكالة رويترز لألنباء
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   حال تمت المصالحة مع حماسهاقاطعنس نريد السلطة تحت سيطرة عباس و:يمسؤول صهيون .34
إن الكيان المحتل : الصهيونية عن مسؤول صهيوني بارز قوله" جيروزاليم بوست"نقلت صحيفة : القدس

يريد أن يرى السلطة الفلسطينية تحت سيطرة عباس فقط، كما يريد منها أن تسيطر مرة ثانية على قطاع 
  .غزة

إن االحتالل سيوقف ): 27/3( اليوم األحد - الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته -المسؤول وقال 
  .تعامالته مع  السلطة في حال قيامها بإدخال حماس في الحكومةالجديدة

 المنتهية - جاءت في أعقاب اجتماع رئيس السلطة - وفق الصحيفة -تصريحات المسؤول الصهيوني 
د من حركة حماس في رام اهللا برئاسة الدكتور عزيز دويك رئيس  محمود عباس، مع وف-واليته 

  .المجلس التشريعي لبحث سبل إنهاء الخالف بين فتح وحماس
وأضاف المسؤول الصهيوني بأنه يتعين على عباس أن يختار ما إذا كان يرغب في السالم معنا أو مع 

رين، وفي حالة اختياره السالم مع حماس، مشيرا إلى أن عباس ال يستطيع أن يجمع بين هذين الخيا
  .حماس فإنه سينهي بذلك عملية السالم معنا

وأكـد أن اعتراض االحتالل على دخول حماس الحكومة الفلسطينية سيتالشى في حال موافقة الحركة 
نبذ العنف، واالعتراف بإسرائيل، وتأييد االتفاقيات السابقة "على الشروط الثالثة للجنة الرباعية، وهي 

  ".بينها وبين السلطة
  27/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  الهدنة مؤقتة و وحماس عاجزة عن كبحها غزةقطاعفي فوضى عارمة : جنرال إسرائيلي .35

أكدت مصادر أمنية عليا، خالل جلسة الحكومة اإلسرائيلية، أمس، أن التفاهمات :  نظير مجلي- تل أبيب
وقالت إن اشتعال . ة حماس حول التهدئة، هي إجراءات مؤقتةالتي أبرمت بشكل غير مباشر مع حرك

ولكنها عزت وجود هذا الخطر ليس إلى النية اإلسرائيلية، بل إلى ما . حرب مع قطاع غزة مسألة وقت
الفوضى العارمة التي تسود القطاع، وعجز حركة حماس عن السيطرة على التنظيمات «سمي بـ
  .»المسلحة

 اإلسرائيلي، بيني غانتس، في الجلسة، أن قواته تالحظ بلبلة في صفوف وأكد رئيس أركان الجيش
وأكد على تصريحات قائد اللواء الجنوبي في الجيش اإلسرائيلي، الجنرال طال . القيادات في قطاع غزة

هناك فوضى «روسو، الذي يقود أيضا القوات اإلسرائيلية العاملة في محيط قطاع غزة، وقال فيها إن 
  .»صفوف القيادات في قطاع غزة، وحماس تفقد سيطرتها على التنظيماتعارمة في 

فحسب، بل أيضا على الجناح » الجهاد اإلسالمي«وأضاف روسو أن حماس ال تفقد سيطرتها على تنظيم 
فهذان التنظيمان يتجاوزان القيادة المحلية . العسكري بقيادة أحمد الجعبري وعلى لجان المقاومة اإلسالمية

  . غزة، ويتلقيان التعليمات مباشرة من خالد مشعل، رئيس حماس، المقيم في دمشقفي قطاع
واستخلص غانتس من هذا التحليل أن الجيش اإلسرائيلي ال يعتمد على تصريحات التنظيمات الفلسطينية، 

فالتهدئة من جهتنا تكون فقط إذا لم تطلق صواريخ «إنما يبني مواقفه حسب التحركات على األرض؛ 
  .»جاه البلدات اإلسرائيلية بشكل عملي مثبتبات

  28/3/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  قرار بتقديم الئحة اتهام بالفساد ضد ليبرمان: معاريف .36
اإلسرائيلية أمس، إن المستشار القضائي للحكومة " معاريف" قالت صحيفة : برهوم جرايسي-الناصرة

حة اتهام في قضايا فساد ضد وزير الخارجية المتطرف سيعلن األسبوع الحالي عن قرار مبدئي بتقديم الئ
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أفيغدور ليبرمان، على أن يكون القرار مرتبطا بجلسة استماع لطاقم الدفاع، وهي قضية تستمر ألشهر 
  .طويلة

ويواجه ليبرمان احتمال تقديمه للمحاكمة في واحد من أخطر ملفات الفساد، التي تصل أطرافها إلى 
ية، والتهم التي يواجهها ليبرمان متعددة، منها الحصول على أموال غير عصابات إجرام مالي دول

مشروعة، وحجب أموال عن سلطات الضريبة، وتلقي رواتب مبالغ بها، خالل توليه مناصب في الحكم 
في إسرائيل، إضافة إلى محاولة لتشويش عملية التحقيق، والحصول على ملفات بشكل مخالف للقانون 

  .وغيرها
أعلنت النيابة قرارا، كما تقول الصحيفة، فيحق لليبرمان بموجب القانون ان يعترض على وفي حال 

القرار أمام المدعي العام، خالل أربعة إلى ستة أشهر، ويكون على المدعي أن يرد على االعتراض 
تقالة، خالل عدة اشهر، وهذا يعني أنه حتى في حال تقرر تقديم الئحة اتهام ضد ليبرمان تجبره على االس

  .2011فإن أمرا كهذا لن يكون خالل العام الحالي 
وفي حال تقرر نهائيا تقديم الئحة اتهام ضد ليبرمان، فسيكون ملزما باالستقالة من منصبه الحكومي، 

  .ولكن ليس من عضويته البرلمانية، إال في حال صدر حكم ضده خالل فترة عضويته البرلمانية
  28/3/2011، الغد، عّمان

  
  "سرائيلإ"برموا هدنة بين حماس وأاالتراك تدخلوا و: اإلسرائيلي" قضايا استراتيجية" موقع .37

جرى ابرامها بين حماس والجهاد االسالمي ) هدنة محدودة( أكدت مصادر اسرائيلية إن تهدئة :القدس
وفصائل المقاومة الفلسطينية من جهة وبين اسرائيل من جهة أخرى بوساطة من رئيس وزراء تركيا 

  .جب طيب أردوغانر
وبحسب موقع قضايا استراتيجية باللغة العبرية، فان حماس والجهاد االسالمي اعلنتا موافقتهما على 
العودة للتهدئة خالل اجتماع جرى امس على خلفية وساطة قام بها رئيس الوزراء التركي بعد اسبوع من 

  .ف االسرائيلي على القطاعالتصعيد والتدهور االمني واطالق الصواريخ على اسرائيل والقص
ويتوقع االسرائيليون ان تنجح الوساطة التركية في اعادة الهدوء مرة اخرى على نفس مبادئ الهدنة 

 وان الجهاد -2010 هدنة غير معلنة بين حماس واسرائيل منذ ما بعد مؤتمر روما بداية -القديمة
ن توقف اطالق صواريخها باتجاه المدن االسالمي وافقت على االنضباط في اطار هذه الهدنة ايضا وا

  .االسرائيلية
لمصادر االسرائيلية ان تأثير اردوغان على حماس قوي وانه رجل مقبول لديهم بعكس واعتبرت ا

الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، وان اردوغان في النهاية رفع سماعة الهاتف واجرى عدة 
) ال ( مكالمات مع قادة حماس والجهاد االسالمي فنجح تجديد الهدنة ولم يقل اي مسؤول فلسطيني كلمة 

  .الردوغان
وتقول المصادر االسرائيلية ان اردوغان يقيم عالقات وثيقة مع اسرائيل من تحت الطاولة، برغم الخالف 
حول اعتذار وتعويض عائالت االتراك الذين قتلتهم اسرائيل على ظهر سفينة مرمرة، برغم ذلك اتفقت 

فقد امر . تركة لدى الطرفيناسرائيل وتركيا على تهدئة االجواء بينهما لما في ذلك من مصلحة مش
اردوغان بارسال طائرات اطفاء الحريق لمساعدة اسرائيل خالل اندالع نيران جبل الكرمل بحيفا كما 

على حد قول المصادر - هو انسب من كل الزعماء العرب ولذلك/ دان بشدة عملية ايتمار قبل نحو شهر
  .يل وبين حماس في غزة وال يوجد انسب منه في الوساطة بين اسرائ-االسرائيلية

  28/3/2011، وكالة معاً اإلخبارية
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  المجتمع اإلسرائيلي يتحول نحو مجتمع أكثر تزمتا وتدينا: االستراتيجي" مدار"تقرير  .38
 ، أن المجتمع 2011لعام ' مدار'أظهر تقرير المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية : رام اهللا

جتمع أكثر تزمتا وتدينا، وهو ما يعني أكثر تشددا تجاه العرب اإلسرائيلي يتحول بخطى ثابتة نحو م
  .والصراع

وبين التقرير الذي تم عرضه اليوم األحد في مدينة رام اهللا، أنه كلما ارتفعت درجة التدين لدى الجمهور 
  .اليهودي ترتفع المعارضة لمساواة الحقوق بين اليهود والعرب

رائيل الدولية، وتزايد عمليات نزع الشرعية عنها واإلقصاء غير ولفت التقرير كذلك إلى تعاظم عزلة إس
  .المعلن لها من قبل كثير من الدول

، في محاور، 2010ورصد التقرير أهم المستجدات والتطورات التي شهدتها الساحة اإلسرائيلية عام 
 واالجتماعي، المفاوضات والعالقات الخارجية، والمحور السياسي، واألمني والعسكري، واالقتصادي،

  .ومحور الفلسطينيين في إسرائيل، باإلضافة إلى ملخص التقرير التنفيذي للمركز
 حتى 7.695وأوضح التقرير أن تعداد سكان إسرائيل بلغ حسب دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية، 

قدس  مواطنا بما فيهم المتواجدون في ال1.573، مشيرا إلى أن العرب يشكلون 2010نهاية عام 
  .والجوالن المحتلين

وبين أن محاوالت قمع الهوية الفلسطينية ومحاوالت فرض الوالء على المواطنين الفلسطينيين بواسطة 
، كما اتسمت عملية سن القوانين في إسرائيل بالمس المباشر بالمواطنين 2010القانون استمرت عام 

  .العرب
، تشكلت من خالل تقاطع أربعة 2010 عام وحسب تقرير مدار فإن مميزات سياسة حكومة نتنياهو

عوامل مركزية، هي التعويل الكامل على القوة العسكرية، وهيمنة السياسة الداخلية على السياسة 
الخارجية، وانزياح ثابت ومستمر في تركيبة المجتمع، من مجتمع علماني إلى مجتمع متدين ويميني، 

  .عوغياب رؤية إسرائيلية موحدة لكيفية حل الصرا
وأشار إلى أن هذه الحكومة ربطت استحقاقات الملف الفلسطيني ليس فقط بالحسابات القومية 

  .االستراتيجية، بل بالحسابات التكتيكية االئتالفية والفئوية
، فقد أظهر التقرير أن 2011 وبداية 2010أما بالنسبة لألحداث المفصلية التي تقاطعت في نهاية عام 

ت اإلسرائيلي يتسيدان المشهد، موضحا أن أكثر األحداث أهمية سينتج عن تقاطع الجمود السياسي والتعن
عاملين مركزيين هما الثورات العربية وعلى رأسها الثورة المصرية التي فتحت شباكا لعودة مصر 
كأكبر العب إقليمي، وأفول الحلف العسكري اإلسرائيلي التركي حيث انزاحت تركيا أكثر باتجاه حلف 

إيران، ما يعني عمليا خسارة إسرائيل ألحد أهم أصدقائها في المنطقة، ومقابلة إسرائيل –سوريا 
  .للتحوالت التي تشهدها المنطقة بزيادة التعويل على قوتها العسكرية وعلى قوة الردع

كذلك تطرق التقرير النطالق مفاوضات الوضع النهائي بين اإلسرائيليين والفلسطينيين في أوائل أيلول 
  .، وتعثرها ومن ثم توقفها2010

 أن إيران هي العدو 2010أيضا بين أنه للمرة األولى في تاريخ الجيش اإلسرائيلي تم اإلعالن عام 
  .االستراتيجي األول إلسرائيل

   .وذكر التقرير كذلك أن العام الماضي شهد االقتصاد اإلسرائيلي نجاحا كبيرا
يين، واألكاديميين، والمهتمين في الدراسات وحضر عرض التقرير حشد من الوزراء، والسياس

  .اإلسرائيلية
  27/3/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  قوة الجيش المصري تثير قلق تل أبيب: التلفزيون اإلسرائيلي .39
زال الجيش المصري يثير قلق تل أبيب خاصة في ظل جمود العالقات الثنائية بين ي ما : معتز أحمد

 وإسرائيل منذ الثورة، واألهم من هذا شعور اإلسرائيليين بأن العالقات القوية التي كانت تربطهم مصر
بمصر أثناء حكم الرئيس السابق حسني مبارك لن تعود إلى نفس القوة التي كانت عليها، خاصة في ظل 

ي مبادرة سياسية الضبابية المسيطرة على المشهد السياسي المصري ورفض القاهرة حتى اآلن القيام بأ
  .أو اقتصادية من أجل إعادة بث الطمأنينة في نفس إسرائيل بخصوص هذه العالقات

خطورة هذه القضية، مشيراً » الجيش المصري«يوضح التلفزيون اإلسرائيلي في تقرير له حمل عنوان 
على ما يبدو إلى أن هذه القضية باتت حساسة للغاية، خاصة إن وضعنا في االعتبار أن القاهرة ترفض 

حتى اآلن إعادة ضخ الغاز إلى إسرائيل، باإلضافة إلى رفضها استقبال أي مبعوث سياسي أو أمني 
  .إسرائيلي، األمر الذي يبشر بمستقبل سيئ للغاية للعالقات الثنائية بين الطرفين

 يتأزم أكثر مع إن مستقبل العالقات المصرية اإلسرائيلية: وقال التقرير الذي عرضه التلفزيون في موقعه
قوة الجيش المصري، وإمكانية سيطرة من أسماهم التقرير بالثوار المتشددين على القرارات الصادرة من 

  .الجيش أو المؤسسة العسكرية، وهو ما لن يصب في صالح إسرائيل بالنهاية
  26/3/2011، وحةالعرب، الد                                                                       

  
   2010  خالل48 فلسطيني حادث عنصري ضد 500أكثر من : تقرير .40

، "11العنصرية "، بعنوان 1948 كشف تقرير حقوقي نشر في األراضي الفلسطينية المحتلة عام :الناصرة
تصاعد االعتداءات العنصرية من قبل المؤسسات الرسمية اإلسرائيلية ومن قبل متطرفين يهود ضد 

االئتالف لمناهضة العنصرية في "وقال التقرير الصادر عن   . الداخل خالل العام األخيرفلسطينيي
 منظمة فاعلة في أوساط مختلف الفئات السكانية في الدولة العبرية، وصل 26، والذي يضم "إسرائيل

 2010 مارس/  وقع على خلفية عنصرية، ما بين آذار حادثا552ًإنه تم تسجيل "نسخة عنه " قدس برس"
 مقارنة مع عدد الحاالت التي رصدت  إلى مضاعفة عدد الحاالت تقريباً، مشيراً"2011 مارس/ إلى آذار

  . حالة287، والذي سجلت فيه 2010في تقرير العنصرية 
 قتلوا على خلفية عنصرية، خالل العشر سنوات األخيرة وحتّى السنة  عربياً مواطنا46ًوأكد التقرير أن 
كما تم . إلى أنه تمت إدانة حالتين فقط، نفذتا على يد عناصر من الشرطة اإلسرائيليةالماضية، مشيرا 

 حادث عنف من قبل قوات األمن اإلسرائيلية ضد مواطنين عرب، وضعف هذه الحاالت 28رصد 
 نفذت من قبل  عنصرياً حادثا68ًورصد التقرير .  حادثا15ًسجلت في السنة المنصرمة، حيث سجل فيها 

نين يهود ضد مواطنين عرب، بعضها وقع خالل العام الجاري في أماكن عامة أمام عشرات مواط
  .المواطنين في مناطق يهودية

في البالغات حول أحداث عنصرية وتمييز بين مجموعات % 400وبين التقرير أنه حصل ارتفاع بنسبة 
بين مجموعات عرقية مختلفة  حوادث عنصرية وتمييزية 110عرقية مختلفة في إسرائيل، وتم تسجيل 

  .في إسرائيل، تمت معالجة غالبيتها بواسطة دعاوى قضائية مدنية من قبل مؤسسات حقوقية
 أن  حالة تمييز في الخدمات التي تقدمها مؤسسات إسرائيلية خاصة وعامة، مؤكدا87ًوسجل التقرير 

 حادث مس بشرعية قيادة الجماهير 73 كما سجل التقرير .العدد أكبر لكنه ال يمكن رصد كل الحاالت
 حادث تحريض 97ورصد التقرير .  حادثًا سجل في العام المنصرم19العربية في الداخل، مقارنة مع 

 حادثًا سجل في العام المنصرم، مشيرا إلى أنه في هذه السنة أيضا سجل 26ضد المواطنين العرب مقابل 
 اقتراح قانون 24الفتا إلى أن البرلمان اإلسرائيلي ناقش  حادث تحريض في الصحافة الروسية، 32

  . مميز وعنصري، وفي السنة األخيرة تمت إضافة ثالثة اقتراحات قوانين مقارنة مع العام الماضي
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  عنصرياً حادثا72ً حادثًا عنصريا في مالعب كرة القدم، كما تم توثيق 210إنه تم رصد "وقال التقرير 
 حادثًا في العام المنصرم، مرجعا هذا االرتفاع  إلى تصريحات 11ري العمل مقابل ضد الجئين ومهاج

رئيس الحكومة ووزير الداخلية ضد الالجئين، والتي انضم إليها في عملية التحريض رؤساء بلديات 
، اًوفي مجال المس بالمشاعر الدينية أشار التقرير إلى أنه كان هنالك ارتفاع أيض .ومئات المتظاهرين

  . في السنة الماضية9 مقابل  حادثا26ًحيث تم توثيق 
  27/3/2011قدس برس، 

  
  قادة السجون اإلسرائيلية يرفضون استئصال ورم سرطاني من جسم أسير فلسطيني .41

 إن األسير طارق محمود 3\27 قالت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان في بيان لها األحد :رام اهللا
 بسرطان القولون، نجم عنه أصيب قبل عامين تقريباً، "جلبوع" يقبع في سجن ،ةالعاصي من مخيم بالط

انخفاض حاد في نسبة الهموجلوبين في الدم وانخفاض في الوزن، األمر الذي أدى إلى نقله لمستشفى 
وأضافت، أن إدارة المستشفى أكدت إصابة العاصي بسرطان القولون، وأخبرته في بادئ األمر  .العفولة
سيجرون له عملية استئصال للورم السرطاني، ليفاجأ األسير بعد ذلك بقرار المستشفى إلغاء عملية أنهم 

  .االستئصال من دون إبداء األسباب
  27/3/2011قدس برس، 

  
  نادي األسير الفلسطيني يحذر من خطورة أجهزة نصبتها إدارة سجون االحتالل .42

لتي تصدر عن أجهزة تشويش قامت بعض إدارات حذر نادي األسير الفلسطيني من خطورة اإلشعاعات ا
 تشويش أجهزةإدارة سجن هداريم نصبت "وأوضح تقرير صادر عن نادي األسير أن . السجون بنصبها
 وأضاف. "، األمر الذي يشكل خطورة على صحة األسرىإشعاعات جهازا ترسل 26تجاوز عددها 

ذه األجهزة التي لم يعرف حتى اآلن مدى  مصلحة السجون بإزالة هإدارة طالبوا األسرى أنالنادي 
 بوضع جهاز وأضاف التقرير أن إدارة السجن قامت أيضاً . التي تصدر عنهااإلشعاعاتخطورة ونوعية 

وأكد . تفتيش لفحصهم عند الدخول والخروج بدعوى خشيتها أن يكون بحوزة األسرى معدات معدنية
، خاصة بعد إصابة العديد من األسرى بأمراض وضع مثل هذه األجهزة بات مقلقا" أن األسيرنادي 

  .خبيثة، والتي ازدادت بشكل ملحوظ في اآلونة األخيرة
  1/3/2011، البيان، دبي

  
  تضامنا مع السيد وسعداتاألسرى الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية يضربون عن الطعام  .43

ضراب عن الطعام، يوم االثنين  قرر األسرى الفلسطينيون في سجون االحتالل اإلسرائيلي خوض إ:غزة
  .، تضامناً مع القياديين األسيرين عباس السيد وأحمد سعدات28/3

  27/3/2011قدس برس، 
  

  "يوم وحدة الشعب" إلى "يوم وحدة األرض"شبان ضد االنقسام يقررون تحويل  .44
رس الحالي  ما/ آذار30 استغالل يوم األرض في  الفلسطينيقررت فعاليات إنهاء االنقسام: رام اهللا

وقالت الحملة الوطنية الشبابية  .للخروج مرة أخرى للشوارع لمطالبة كل من حماس وفتح بإنهاء االنقسام
الشبان باقون "إنها ستواصل فعالياتها في كل الميادين في الوطن حتى إنهاء االنقسام، مؤكدة في بيان أن 

  ."يةفي الميادين ولن ينهوا إضرابهم قبل استعادة الوحدة الوطن
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سنحول يوم األرض إلى يوم ": وقال طارق، أحد قادة الحراك الشبابي في الضفة الغربية، للشرق األوسط
وأكدت الحملة الوطنية . "لن نتراجع، وسنواصل الضغط على المتخاصمين كي يتحدوا"وأضاف . "للوحدة

 مع ، تكامالً"واألرضيوم وحدة الشعب "مارس إلى / آذار 30الشبابية إلنهاء االنقسام أنها ستحول 
 في الداخل، حيث ستنطلق مسيرات في كل المحافظات بهذه المناسبة، كما ستتم 48فعاليات أبناء أراضي 

  .زراعة أشجار في األراضي المصادرة وفي القرى والمناطق المحاذية للجدار
) الساحة(طين  من ميدان فلس في قطاع غزةوأعلنت الفعاليات الشبابية عن انطالق مسيرات جماهيرية

ومفترق األزهر، منتصف النهار، للسير نحو نصب الجندي المجهول، والبقاء فيه حتى الخامسة مساء 
وقالوا إن تنسيقا لهذا الحدث تم مع القوى الوطنية واإلسالمية  .ضمن برنامج فعاليات مشترك

  .ض والوحدة الوطنيةوالمؤسسات والفعاليات والشخصيات الوطنية لجعل يوم األرض يوم التمسك باألر
  28/3/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  دعوة الشتات للزحف إلى فلسطين: فيسبوكال تنطلق على "ثورة الالجئين" .45

لم يعد في اإلمكان تجاهل أي دعوة شبابية تطلق في فضاء اإلنترنت وال يستطيع أحد أن : عمر وهبة
 العلن، من دون إلىة لها دوافع منطقية للخروج يستهين بها أو أن يقلل من شأنها طالما أنها دعوة شرعي

  .أن يترافق ذلك بالضرورة بتفاؤل مفرط بنجاحها وتحقيق الغاية منها
 ما االنقساموداخل فلسطين نجح الشباب في رفع الصوت عالياً من خالل دعواتهم واعتصاماتهم إلنهاء 

أما خارج فلسطين فبادرت مجموعة . أدى إلى استجابة مقبولة نوعاً ما من طرفي الخالف فتح وحماس
. "عودة الالجئين إلى فلسطين" وهي األولى دعوة من نوع آخر تعنيهم بالدرجة إلىمن الشباب المستقلين 

الفكرة مستوحاة من الثورات السلمية التي حدثت " أو صاحب الدعوة االلكترونية إلى أن "اآلدمن"ويشير 
  ." ديارناإلىكرتنا بشكل سلمي ومبسط بحقنا في العودة لم ال نطرح ف": ويقول. "في الوطن العربي

 مايو المقبل، أي / أيار15 نحو فلسطين في "الزحف التاريخي"ويرفع القائمون على هذه الحملة شعار 
ذكرى نكبتهم معولين على حشد الماليين من أبناء فلسطينيي الشتات والمتضامنين معهم للتجمع في 

 أن الظروف الحالية التي تمر بها "الزحف" إلىويرى الداعون .  إلى فلسطين منهاواالنطالقثالثين نقطة 
 63فقد بات حلم العودة بالنسبة إليهم قاب قوسين أو أدنى بعد . المنطقة تعطيهم فرصة تاريخية ال تعوض

، بهذه البساطة يروج هؤالء الشباب "أنت صاحب حق وما عليك سوى أن تخرج". عاماً من التشتت
 ال يملكون قيادة توجههم وان هناك لجاناً أنهمويقول القائمون على هذه الحمالت  . العنكبوتيةلحملتهم

تنسيقية في كل بلد بما فيها البلدان المحيطة بفلسطين يتشاور أعضاؤها في ما بينهم وينسقون كيفية تنظيم 
الة في هذه العملية ال من ولكن حتى هذه اللحظة ال يبدو أن ثمة مشاركة فع.  وتحقيق الهدف منه"الزحف"

 وال من اإلمكانات التي في حوزتهم خصوصاً أنه ال يوجد منظمات إليهاخالل عدد المنضمين الكترونياً 
  . كلمات التأييد والتشجيع والدعم لهابإطالقفلسطينية كبيرة تتبنى المشروع بل اكتفى بعضها 

غرافي للفلسطينيين الالجئين على أصقاع وتواجه المنظمين تحديات كبيرة وصعبة، أولها التوزع الج
من هنا فإنها ال تشبه ثورة الالجئين الثورات القائمة . األرض المتباعدة تفصلهم حدود عليهم أن يجتازوها

في الدول العربية وساحات المدن فيها كما إن المؤيدين للزحف والمنضوين تحت لوائه قلة، وهم ال 
، بعد أكثر من شهر )Friend(أو صديق للصفحة ) Like ("يأعجبن" آالف مسجل بصفة 7يتجاوزون 

وحتى اللحظة يبدو أن الدعوة لم تصل إلى ماليين الالجئين الذين ال تستعمل . على إطالق الحملة
غالبيتهم اإلنترنت خصوصاً بين الفئات العمرية المتقدمة، فيما لم يقتنع آخرون ممن يتصفحون الشبكة 

 استخدام وسائل مختلفة إلىوعن االستفسار ما إذا كان الداعون يلجأون . عوةبهذا التحرك فتجاهلوا الد
  !اهللا أعلم: "اآلدمن" يقول األشخاصغير اإلنترنت للوصول إلى أكبر عدد ممكن من 
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 " ثالثةانتفاضة"لكن الالفت أن تحركات مشابهة تطورت على صفحات أخرى، فأطلق البعض دعوة إلى 
ونجح . لسطينيي الداخل والخارج باعتبار أن مشكلة االحتالل تخصهم جميعاًليكون الحراك أشمل ويعم ف

 ألف بعد نشر الرابط على صفحات 200منظمو هذه الصفحة في حشد عدد أكبر من المؤيدين فاق 
مصرية، وعبروا عن انزعاجهم من مضايقات موقع فايسبوك لهم بعد عمليات إلغاء مشاركات وشطب 

  .أعضاء
لفت االنتباه في تلك الدعوات الثقة المفرطة لدى المشاركين والمنظمين على حد سواء، إذ ولعل أكثر ما ي

، بينما رأى "، وإسقاط مشروع أوسلو، وإنهاء االحتالل181شطب قرار التقسيم "دعا أحد المعلقين إلى 
 إلىألمر ، حتى وصل ا"الزحف صار مهماً جداً، وأي تراجع عن الفكرة يعني التراجع عن الحق"آخر أن 

 انك تتنازل عن أعلنت شعبك تكون قد أبناء لم تخرج وتساهم مع إذا"تخوين الذين ال يريدون أن يشاركوا 
  ." األبد، فال تتكلم عن أي حلول أو أي مساومات ستجري بعدهاإلىحقك في فلسطين 

عد نجاح ثورتي وأفادت مصادر صحافية في الداخل إن الموساد يعمل على مراقبة المواقع اإللكترونية ب
هتماماً بالغاً لما يتداوله الناس على تلك المواقع والثورات التي تنظم ويعمل امصر وتونس، وأصبح يولي 

على دراستها، ألن التجربة أثبتت عدم كفاية مراقبة الحركات الفلسطينية والتنظيمات التي تعتبرها مصدر 
  .تهديد لها

  28/3/2011الحياة، لندن، 
  

  لبنان المخيمات الفلسطينية فيفي  "لشعب يريد إنهاء االنقسام السياسيا"حملة  إطالق .46
 في بيروت أمس األول، تمهيداً لسلسلة من تم تنظيمهماعتصام ومسيرتان : إبراهيمعمر ، زينة برجاوي

 الوحدة الفلسطينية، والتي من المفترض إلىالتحركات المنوي تنفيذها في لبنان في إطار الحملة الداعية 
  .تبلغ ذروتها بعد غد األربعاء الذي يصادف يوم األرضأن 

  شبابياً نظمت الحملة الشبابية إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية اعتصاماًوفي عين الحلوة أيضاً
فلنرفع الصوت عالياً ... معاً وسوياً "حاشدا أمام تجمع المدارس في الشارع الفوقاني للمخيم كان شعاره 

، بمشاركة ممثلين عن القوى والفصائل والجمعيات "هاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنيةنعم إلن.. 
  .األهلية الفلسطينية كافة، باإلضافة إلى األطر الطالبية واالتحادات واللجان الشعبية

وشارك مئات الطالب في مخيم البداوي في المسيرة التي نظمتها القوى الطالبية للفصائل الفلسطينية، 
، معاً وسوياً "معاً وسوياً الستعادة الوحدة الوطنية"، "معاً وسوياً من أجل إنهاء االنقسام" :رافعين شعارات

  .، كما تحدث طالب فلسطيني واحد باسم جميع المشاركين"لتفعيل المقاومة واالنتفاضة
  28/3/2011السفير، بيروت، 

  
  بنغازيعلى  آخرين بالقصف 25 وإصابة يينفلسطين  استشهاد سبعة:من ليبياالفلسطينيون العائدون  .47

 من الروايات والقصص التي حمل العالقون الفلسطينيون العائدون من ليبيا فيضاً : عبداهللا عمر-غزة 
تعكس فظاعة وجرم ما تقوم به كتائب القذافي وأنجاله وأعوانه بحق المدنيين العزل على اختالف 

  .جنسياتهم في كافة المدن الليبية
 بمدينة بنغازي من قصف وقتل إن األحداث التي تجري بليبيا وخصوصاً"تقول )  عاما23(فرج هال 

وتشير إلى أن عشرات الفلسطينيين يرغبون  ".وارتكاب مجازر دفعها إلى الرحيل منها والعودة للوطن
سطينيين  فل7بالعودة وغير قادرين ألسباب أهمها المعابر والمطارات المغلقة، الفتة إلى أن قرابة 

  . آخرين بالقصف الذي تعرضت له بنغازي25استشهدوا وأصيب زهاء 
  28/3/2011الراية، الدوحة، 
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  ننتظر رد مصر لتسيير قافلة طبية إلى لبيبا: أمين سر الممرضين الفلسطينيين .48
طبي  ينتظر الفلسطينيون رد المجلس األعلى للقوات المسلحة، الحاكم في مصر، حول السماح لوفد :غزة

فلسطيني بالمغادرة إلى ليبيا للمساعدة في تقديم العالج لليبيين، بعد مغادرة معظم األطباء والممرضين من 
  .هناك

وكانت نقابة الممرضين الفلسطينيين أعلنت عن حاجتها لعدد من الممرضين ليكونوا ضمن الوفد الطبي، 
  . منهم ممرضا16ً ممرض، وتم اختيار 100حيث سجل أكثر من 

قمنا بإرسال أسماء الممرضين ضمن الوفد : "ل يوسف فحجان، أمين سر نقابة الممرضين في غزةوقا
الطبي إلى المجلس األعلى للقوات المسلحة في مصر، من أجل الموافقة عليهم لدخول مصر والتوجه إلى 

  ".ليبيا، وال زلنا ننتظر رد المجلس علينا
  27/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   صنفاً من األدوية151تحذر من نفاد في غزة الصحة  وزارة .49

 من خطورة استمرار الحصار واإلغالق في قطاع غزةحذرت وزارة الصحة في الحكومة : غزة
للمعابر، وتعمد االحتالل عدم إدخال االحتياجات األساسية والضرورية الستمرار الحياة في قطاع غزة 

إن عدد األدوية التي "ام الصيدلة في وزارة الصحة منير البرش وقال مدير ع .وفي مقدمها الغذاء والدواء
 صنفاً من األدوية ستنفد خالل أقل من ثالثة شهور، 44 صنفاً، وإن هناك 151أصبح رصيدها صفر بلغ 

وفي مقدمها أدوية األمراض النفسية، وأدوية األمراض المزمنة، وحليب تخصصي لألطفال، وأصناف 
عدد المستهلكات والمهمات الطبية التي رصيدها صفر بلغ "وذكر أن . " أهميةأخرى من األدوية ال تقل

 صنفاً ستنفد خالل أقل من ثالثة شهور وهي متعلقة بمهمات القسطرة 41 صنفاً، وأن هناك 135
  ."التشخيصية، والقسطرة العالجية، ومستلزمات العالج الكيماوي، وخيوط جراحية، وغيرها

  28/3/2011الخليج، الشارقة، 
  

  علماء لبنان يفتون بوجوب نصرة فلسطين ويحرمون التفاوض مع االحتالل .50
 عقدت مؤتمرها السنوي "الهيئة الدائمة لنصرة فلسطين والقدس     "، أن 28/3/2011،  النهار، بيروت ذكرت  

، برعايـة   "دور العلماء في استنهاض األمة لتحرير بيت المقـدس        "بعنوان  "كورال بيتش "الثاني في فندق    
  . عالم دين300الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، و حضور أكثر من مفتي 

السالم الذي يحدثوننا عنه نعم والسالم العادل الشامل،        : "وبعد مداخالت لمشاركين تحدث قباني ومما قاله      
واألرض في مقابل السالم الذي تتحدث عنه إسرائيل، ويصدقها العرب فيه أو ال يصدقون، مـا هـو إن                   

 إال حبة مخدر إسرائيلي، يبتلعها العرب، حتى إذا كان آخر هذا الجيل أو أول جيل طـالع،                  حصل ووقع، 
من الفـرات   " إسرائيل الكبرى "فسوف تضرب إسرائيل باتفاقات السالم عرض الحائط وتتقدم لتقيم دولتها           

 العـالم،   إلى النيل، ومن يظن غير ذلك فهو جاهل بالمكر الذي يمكره اليهود ضد العرب والمسلمين في               
ان جهاد شعب فلسطين ليس إرهابا كما يصورون ويسوقون، بل هو حرب الفلسطينيين لتحريـر     "واعتبر  

  ".وطنهم فلسطين
وأصدرالمجتمعون فتوى اكدوا فيها وجوب نصرة المظلومين في عالمنا االسالمي وعلى رأسـهم أهـل               

ادهم بالوسـائل المتاحـة،     القدس وفلسطين ووجوب فك الحصار الجائر عن غزة، ودعم صمودهم وجه          
وعدم التخاذل عن نصرتهم أو السكوت عما يحصل في االقصى والقدس، وتحريم التفاوض على اي شبر                
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فضال عن تحريم التعاون مع الكيان الغاصب أو تقديم المساعدة           من ارض فلسطين او أسقاط حق العودة،      
  ".بسبب جهادهمله أو خذالن المجاهدين أو المشاركة في حصارهم أو اعتقالهم 

في الخارج الشيخ عبد الغني     » هيئة علماء فلسطين  «رئيس  ، أن   28/3/2011بيروت،   السفير،وأضافت  
إطالق خطوات عملية لنصرة المقدسيين الذين يتعرضـون للترهيـب          «إلى  ] خالل المؤتمر [التميمي دعا   

 صفوت حجـازي باسـم      بدوره أكد الشيخ  . »الصهيوني في ظل خطة إلخالء القدس من أهلها األصليين        
وألقـى كلمـة     .»الثورة المصرية هي الخطوة األولى نحو تحريـر القـدس         «أن  » رابطة علماء السنة  «
أنه يوم يعود العلماء    «األمين العام لالتحاد الشيخ علي القرداغي فأكد        » االتحاد العالمي لعلماء المسلمين   «

 .» تعود القدس لألمةإلى دورهم القيادي أمام الساسة والشعوب وينشرون اإلصالح
  

  35صمت المجتمع الدولي على االستيطان في ذكرى يوم األرض الـ الجامعة العربية تنتقد .51
انتقدت الجامعة العربية صمت المجتمع الـدولي تجـاه سياسـة إسـرائيل             : قنا - مراد فتحي  - القاهرة

من الدولي واللجنة الرباعيـة     االستيطانية باألراضي الفلسطينية المحتلة، وحثت األمم المتحدة ومجلس األ        
الدولية والمنظمات الدولية واإلنسانية ذات الصلة، بالتحرك للضغط علـى إسـرائيل إلنهـاء احتاللهـا                

  . العسكري واالستيطاني لألراضي الفلسطينية المحتلة
اسـة  وقالت الجامعة العربية في بيان لها أمس األحد في الذكرى الخامسة والثالثين ليوم األرض، أن سي               

المصادرة وابتالع األراضي الفلسطينية هي المنهج الذي اتبعته الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة لالستيالء            
على أراضي الفلسطينيين والمحرومين من العودة إلى أراضيهم، كما استمرت إسـرائيل فـي نـشاطها                

طنات القائمة، ومحاولـة    االستيطاني وبصورة متصاعدة سواء بإقامة مستوطنات جديدة أو توسيع المستو         
  . إضفاء صفة الشرعية عليها في انتهاك صارخ لكافة قرارات الشرعية الدولية ومبادئها الثابتة

 % 22ونبهت الجامعة إلى خطورة بناء جدار الفصل العنصري، والذي سيبتلع حين االنتهاء منه مساحة               
ولفتوى محكمـة العـدل الدوليـة بعـدم         من األراضي الفلسطينية المحتلة، في تحد آخر للمجتمع الدولي          

  .مشروعية بناء الجدار
 28/3/2011، الشرق، الدوحة

 
  عباس وحماسبلقاء و يرحب بقرارات مجلس حقوق اإلنسان " المؤتمر اإلسالمي" .52

رحب أمين عام منظمة المؤتمر اإلسالمي أكمل الدين أوغلي بموقف           :قنا - عبدالنبي شاهين  - الرياض
التابع لألمم المتحدة الذي تبنى فيه قـرارات وصـفها بالهامـة لـصالح القـضية        مجلس حقوق اإلنسان    

  .الفلسطينية
وعد أوغلي في تصريح صحافي السبت هذه القرارات خطوة هامة يجب أن تتم متابعة تنفيـذها داعيـا                  

رخة المجتمع الدولي إلى اإليفاء بمسؤولياته تجاه إسرائيل لمحاسبتها على ما ترتكبه من انتهاكـات صـا               
  .للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني

كما رحب أمين عام منظمة المؤتمر اإلسالمي أكمل الدين أوغلي باللقاء الذي جمع الـرئيس الفلـسطيني                 
محمود عباس بكل من رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ووفد من قيادة حركة حمـاس فـي الـضفة                  

مة في االتجاه الصحيح إلعادة الوحدة إلـى صـفوف الـشعب            الغربية، مؤكداً أن اللقاء يشكل خطوة مه      
  .الفلسطيني

  28/3/2011، الشرق، الدوحة
  

  "إسرائيل"محاولة فاشلة لنسف خط تصدير الغاز المصري إلى األردن و .53
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تشابكت خيوط مسألة تـصدير الغـاز الطبيعـي         :  يسري محمد  -  العريش - أحمد الغمراوي  - القاهرة
وبين تحقيقات قضائية ودعوات لمنع التصدير، تعرض خـط         . رع المصري المصري إلسرائيل في الشا   

إمداد الغاز المصري لألردن وإسرائيل أمس لمحاولة تفجير فاشلة، عندما قام مسلحون بمهاجمة محطـة               
  .، محاولين نسفها باستخدام المتفجرات)األحد(فرعية للخط بمنطقة السبيل، غرب العريش، فجر أمس 

مال سيناء إن ستة مسلحين على األقل كانوا على متن شاحنتين صغيرتين هـاجموا              وقال مصدر أمني بش   
المحطة، وقاموا بوضع متفجرات وعبوات ناسفة، إال أن المحاولة باءت بالفشل بـسبب تعطـل أجهـزة                 

وأضاف أن قوات من الشرطة توجهت إلى مكان المحطة التي تقع في مـدخل مدينـة                . التفجير عن بعد  
  .ور، وقامت بإزالة المتفجرات، بينما لم يتم العثور على حارس المحطة حتى اآلنالعريش على الف

، التي تتـولى    )جاسكو(ومن جهته، أكد المهندس مجدي توفيق رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية            
أعمال التشغيل والتحكم في خط أنابيب الغاز المتجه للدول العربية وإسرائيل، أنه لم يحـدث أي توقـف                  
لضخ الغاز عبر خط األنابيب الذي يحمل الغاز الطبيعي إلى الدول العربية وإسرائيل عقـب المحاولـة                 

مؤكدا على زيادة أعداد أفراد الحراسة المسلحة لحماية محطة التحكم في الغاز بالعريش وتـأمين   . الفاشلة
  .الخط

 28/3/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  سوريا وتأمل سقوط األسد تواصل التحريض ضد "إسرائيل"صحافة  .54
حمالتها التحريـضية ضـد سـوريا،       ” اإلسرائيلي“واصلت صحافة الكيان    : )وكاالت( - القدس المحتلة 

وأعربت معظم تحليالتها عن األمل في سقوط نظام الرئيس بشار األسد، فيما توقعـت قلـة مـن هـذه                    
  . التحليالت بأن ينجح النظام في احتواء االحتجاجات

بينما فـي صـحيفة     ” األسد يفقد السيطرة  “في عنوانها الرئيس أن     ” يديعوت أحرونوت “وأظهرت صحيفة   
وجاء في العنوان الرئيس في صحيفة      . ”االحتجاجات وصلت إلى دمشق   “كان العنوان أن    ” إسرائيل اليوم “
إن ” هـآرتس “بينما قالت صحيفة    ” الدومينو يضرب النظام السوري بقوة واألسد في خطر       “أن  ” معاريف“
  .”اجز الخوف انكسرح“

وكتب البروفيسور إيتمار رابينوفيتش أستاذ تاريخ الشرق األوسط المتخصص في الشؤون السورية فـي              
إذا سقط النظام   “أنه  ” يديعوت أحرونوت “السابق في واشنطن في     ” اإلسرائيلي“، السفير   ”تل أبيب “جامعة  

مـن الجهـة    “واعتبر أنـه    . ”ب اهللا في سوريا فإن المتضررين األساسيين سيكونون إيران وحماس وحز        
من أجـل   ” إسرائيل“األخرى قد يحاول األسد والرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد تسخين الحدود مع             

” إسـرائيلي “في جميع األحوال فإنه في هذه األثناء ستتم إزالة احتمال اتفاق            “وأنه  ” صرف النيران عنهما  
المطلـوب أن تكـون هنـاك سياسـة         “ع الحاصل فإن    ورأى أنه في ظل الوض    . ”مع سوريا عن األجندة   

يكون في صلبها قراءة صحيحة للتطورات الداخلية في سوريا إلى جانب تأهب أمني وحـوار         ” إسرائيلية“
. ”وتنسيق وثيقين مع الواليات المتحدة وشركاء آخرين، وانفتاح تجاه الفرص الكامنة في الوضع الجديـد              

تماالت قمعها بعنف سيضع معضلة أمام الواليات المتحدة وحلفائها،         استمرار االحتجاجات واح  “وادعى أن   
ألن التدخل في ليبيا تم تبريره بعدم السماح للقذافي بارتكاب مجازر ضد مواطني ليبيا الـذين يطـالبون                  
بالحرية والديمقراطية، بينما سيطالب الرئيس األمريكي باراك أوباما وشركاؤه بتفسير عدم تدخلهم مـن              

  . سفك الدماء في سورياأجل منع 
البروفيسور إيال زيسر المتخصص في الـشؤون  ” تل أبيب“من جانبه، كتب مدير كلية اآلداب في جامعة   

ما زال من السابق ألوانه محاولة تقدير وجهـة         “أنه  ” إسرائيل اليوم “السورية واللبنانية في تحليل نشرته      
موجة االحتجاج المتصاعدة، أم أن هـذه الموجـة         سوريا وما إذا كان نظام بشار األسد سيتمكن من قمع           

  سقوط بشار يعني انهيار الحلف غير المقدس بين سوريا         “وخلص إلى أن    . ”ستؤدي إلى نهاية نظام البعث    
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بأال تخشى مثلما كان الحال في الماضي       ” إسرائيل“وإيران وحزب اهللا، ومن هنا فإن شعور الكثيرين في          

  .” غرار التغيرات التي حدثت في مصر وتونسمن تغيير النظام في سوريا على
 28/3/2011، الخليج، الشارقة

  
  وزير الخارجية السعودي يبحث في القاهرة التصعيد الصهيوني .55

أفادت مصادر دبلوماسية عربية بأن وزير الخارجية السعودي سـعود الفيـصل سـيبحث مـع            : القاهرة
لقاهرة، التصعيد الصهيوني ضد الفلسطينيين فـي       المسؤولين المصريين، خالل زيارته الحالية للعاصمة ا      
  .قطاع غزة، وتهديدات االحتالل بتوسيع هذا العدوان

وقالت المصادر إن األمير الفيصل، الذي وصل القاهرة، مساء أمس الجمعة، قادما من الرياض على متن                
القائـد العـام    طائرة خاصة في زيارة لمصر تستغرق يومين، بدأت لقاءاته مع المشير حسن طنطـاوي               

  .للقوات المسلحة ووزير الخارجية المصري نبيل العربي صباح اليوم
وأضافت أن قضية التصعيد الصهيوني في غزة وسبل تحريك المياة الراكـدة فـي قـضية المـصالحة                  

 الفلسطينية، كانت من أهم محاور النقاش بين الجانبين، كما تم بحث بعض التطورات المهمة               -الفلسطينية  
  . لساحة العربية منها قضية ليبيا واليمن وسوريةعلى ا

  27/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   أمر ممكن 2011عام إقامة دولة فلسطينية : مستشار ساركوزي .56
أكد بيير دوكان، مستشار الرئيس الفرنسي والسفير المكلـف بمتابعـة مـؤتمر              :عبد الرؤوف ارناؤوط  

ـ   المانحين لدعم الدولة الفلسطينية    أن مؤتمر المانحين الثاني لدعم الدولة الفلـسطينية        " األيام"، في حديث ل
  .سيعقد في باريس في حزيران القادم) 2باريس (

وأشار إلى انه سيجري بحث تحضيرات هذا المؤتمر في اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة في                
  .بروكسل في الثالث عشر من نيسان المقبل

ربعة أمور تدفع لالعتقاد بأن الدول ستمنح السلطة الفلسطينية الدعم الذي تطلبه للدولـة          واعتبر أن هناك أ   
على مدى السنوات الثالث المقبلة بالرغم من التطورات في المنطقة، وهي إن الدول مولت السلطة فـي                 

إن طلـب   : اً بالرغم من األزمة المالية الدولية، وانه ليس هناك منافس لقضية فلسطين، وثالث            2007العام  
 ورابعاً، ال يوجد دولـة      2007المساعدة المالية من قبل السلطة الفلسطينية سيكون أقل مما كان عليه في             

  .تقول إنها ال تريد دعم فلسطين
وشدد على أن المؤتمر سيكون للضفة الغربية وغزة وليس فقط الضفة الغربية منوهاً إلـى إن الـسلطة                  

طين في السنوات الثالث القادمة، وفلسطين تعريفاً التي سـتكون دولـة            رؤية لعمل فلس  "الفلسطينية ستقدم   
مستقلة سيكون اقتصادها صغيراً في المنطقة وجارة اقتصاد غني وهو اسرائيل، ولذا على أي حال فـإن                 
االستقالل لن يعني أن اسرائيل لن تكون جارة وعلى ذلك فنحن مقتنعون تماماً أن الضمان األفضل ألمن                 

 وجود دولة فلسطين المستقلة ولكن بطبيعة الحال يتوجب أن تتعاون هاتـان الـدولتان عـن                 اسرائيل هو 
  ".كثب

  28/3/2011، األيام، رام اهللا
  

   تتفقان على التعاون في مجال الفضاء"إسرائيل"وسيا ور ":نوفوستي" .57
اف واسـتخدام   وقعت وكالتا الفضاء الروسية واإلسرائيلية على اتفاقية التعاون في مجال استكش          : موسكو

الفضاء وتطبيق تكنولوجيا الفضاء ألغراض سلمية، كما أفادت الدائرة الصحفية لوكالة الفضاء الروسـية              
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أناتولي بيرمينوف  " روس كوسموس "ووقع على االتفاقية اليوم األحد في القدس رئيس          ".روس كوسموس "
  .ومدير عام وكالة الفضاء اإلسرائيلية تسفي كابالن

 إلى أن التعاون في مجال الفضاء بين البلدين يبقى في مرحلة بدائية، حيث يتم تنظـيم                 وأشار بيرمينوف 
اتصاالت بين المؤسسات الروسية واإلسرائيلية العاملة في مجال الـصناعات الـصاروخية والفـضائية،              

ل ومع ذلك، توجد لدى بلدينا خبرة إيجابية للتعـاون المتبـاد          : "وأضاف .وبحث اتجاهات جديدة للتعاون   
يكفي القول إنه تم إيصال خمسة أجهزة فضائية إسرائيلية إلى المدار بواسـطة             . المنفعة في مجال الفضاء   
لالتصاالت لزبون  " 5-أموس"وفي الوقت الحالي يجري في روسيا تصنيع قمر         . صواريخ حاملة روسية  

  ".     إسرائيلي
  27/3/2011، نوفوستي

  
  سرا احتجاجا على زيارة بيريز منظمة حقوقية تدعو للتظاهر في سويعشرون .58

دعت منظمات حقوقية وشعبية سويسرية، مساندة للشعب الفلسطيني، إلى التظاهر يوم غد اإلثنين             : جنيف
 شمعون بيريز إلى سويسرا، مطالبين برفض اسـتقباله         الرئيس اإلسرائيلي ، احتجاجا على زيارة     )28/3(

وقال  ".رائم ضد اإلنسانية بحق الشعب الفلسطيني     جرائم حرب وج  "على خلفية ارتكاب الجيش الصهيوني      
الحملة األوروبية لرفع الحـصار عـن       "السويسرية وعضو   " الحقوق للجميع "أنور غربي، رئيس جمعية     

إن أكثر من عشرين منظمة حقوقية وشعبية مساندة للقضية الفلسطينية، دعت للتظاهر واالعتصام             ": "غزة
لسويسرية في جنيف، احتجاجا على الزيارة المقررة لشمعون بيريـز          يوم غد اإلثنين أمام مقر الحكومة ا      

  ".لسويسرا
  27/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  "شكراً، الجزيرة" .59

  جهاد الخازن
، وعندي ألف سبب لتأييده، وقد شعرت بعد انفجار "الجزيرة"عندي مئة سبب لالعتراض على تلفزيون 

 بعد "سي أن أن" حققت لنفسها ما حققت "الجزيرة" أن الخليج ىإلثورات الغضب العربية من المحيط 
 رجال السياسة والميديا في الغرب يشاركونني الرأي ويتحدثون عن أنحرب الخليج األولى، ثم وجدت 

  ."الجزيرة" المعنى والفهم بالعربية، هي زمن، أو عصر إلى، والكلمة األقرب "لحظة الجزيرة"
  . ألكمل بأسباب التأييد األكثر واألهم"الجزيرة"ضي الشخصي على تغطية أريد أن أبدأ بأسباب اعترا

 تنطق باسم اإلسالميين العرب، كما نرى في حجم األخبار عنهم وانحيازها لهم، ومن دون "الجزيرة"
  . المذيعات"تطفيش" مالحظة كثرة لحى المذيعين، خصوصاً اإلداريين، وإلىحاجة 

 في لبنان وقفت "الجزيرة" أن لوال "إسرائيل"ني ألتقي مع اإلسالميين ضد وكنت سأتجاوز هذا االنحياز ألن
، وكنت أرجو "إسرائيل"ومرة أخرى أنا مع حزب اهللا بالمطلق ضد .  آذار14مع حزب اهللا ضد جماعة 

 بقدراتها اإلعالمية الكبيرة، وبوقوف حكومة قطر القوية النافذة وراءها، تسعى للتوفيق، "الجزيرة"لو أن 
  . تحريض طرف على آخرال

أنا أؤيد حماس وفتح، .  يبدو أكثر وضوحاً في تأييدها حماس ضد السلطة الوطنية وفتح"الجزيرة"وانحياز 
ولي عالقات جيدة، بل ممتازة، مع قيادتي الفصيلين، وإذا كنت أستطيع بحكم موقعي الصحافي المحدود 

 تستطيع أن "الجزيرة"ن على المصالحة، فإن أن أفعل هذا، وأن أنقل الرسائل، وأحاول تشجيع الطرفي
تلعب دوراً أكبر كثيراً مما أفعل، خصوصاً أن القضية في النهاية هي فلسطين، وهي أهم من اي أهواء 

  .شخصية
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 نصحي في الموضوعين اللبناني والفلسطيني، ألن عند مراسليها من الوطنية، "الجزيرة" تقبل أنأرجو 
  .نها من لعب دور الموفِّق ال المفرقوعندها من القدرات، ما يمكّ

 منذ "الجزيرة" بالمقارنة مع إنجازات رائعة حققتها "الهِنات الهينات"ما سبق مهم، إال أنه يصبح في حجم 
  .، ثم إطالق النسخة باللغة اإلنكليزية منها قبل خمس سنوات1996تأسيسها سنة 

 ضرب مقر 2004 ابريل /بلير في نيسانال وسام أرفع من اقتراح جورج بوش االبن على توني 
وجاء اقتراح بوش على .  في الدوحة لوقف تغطيتها االحتالل األميركي وجرائمه في العراق"الجزيرة"

 وحدها في قلب المدينة الصامدة تنقل التفاصيل "الجزيرة"خلفية الهجوم األميركي المجرم على الفلوجة، و
  .تي ال يزال األطفال العراقيون يدفعون ثمنها حتى اليومللعالم، مع صور القنابل الفوسفورية ال

 الوسام الرفيع "الجزيرة"هذا الشهر، وفي جلسة للجنة الشؤون الخارجية لمجلس الشيوخ األميركي، تلقت 
هي .  بدل أن تقترح نسفها"الجزيرة"نفسه، ووزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون تمتدح تغطية 

أو لم تحبوه، الجزيرة مؤثرة فعالً ومشاهدوها في ازدياد في الواليات المتحدة ألنها تنقل أحببتم ذلك "قالت 
أخباراً حقيقية، وقد تعترضون عليها إال أنكم تشعرون بأنكم تحصلون على أخبار حقيقية بدل مليون 

  ."إعالن
 سنة أفغانستان في "جزيرةال" دفعت ثمناً عالياً، فالقوات األميركية نسفت مكاتب "الجزيرة"بين الوسامين 

، وعادت فقتلت مراسلها طارق أيوب 2003، وقصفت فندقاً في البصرة نزل فيه مراسلوها سنة 2006
في بغداد، واعتقلت بعض مراسليها الذين كان بينهم من انتهوا في غوانتانامو، وقتل لها أخيراً مصور في 

  .ليبيا، ثم اعتُقل فريقها التلفزيوني
 مرة بعد مرة، وعندما انفجرت ثورة الغضب "الجزيرة"التي نصبها األميركيون، منعت حكومة العراق 

في مصر أوقفت السلطات هناك ستة عاملين في الجزيرة، وأفرجت عنهم تحت الضغط، فرفع الشباب 
  . في ميدان التحرير انتصاراً لها"الجزيرة"شاشة هائلة لـ

يضاً، وطرد مراسالن لها من بورصتي نيويورك داو أ  منعت في المغرب وتونس والبحرين"الجزيرة"و
 مصدراً قرب السلط في إن تغطيتها كأس العالم تعرضت لتشويش متعمد قيل إنجونز وناسداك، بل 
  .األردن كان وراءه

 "الكيبل" في بالدهم، ألن شبكات "الجزيرة"هذا الشهر أصبح األميركيون أنفسهم يطالبون بتوسيع تغطية 
 النسخة باللغة اإلنكليزية ال تبث في غير مدن قليلة، مثل واشنطن العاصمة وتوليدو في أن تحاربها، حتى

  .أوهايو
 وهي "صنداي تايمز" أرى الزميلة واألخت الصغيرة غيدا فخري على غالف مجلة الـأنكم أسعدني 

 سام دونالدسون  أسمع النجم التلفزيوني البارزأنوكم سررت .  باإلنكليزية"الجزيرة"تذيع األخبار من 
 "الجزيرة"، وهذا وسام، في حين وصف بيل اورايلي "شكراً، الجزيرة": "اي بي سي"يقول عبر شبكة 

 هذا المذيع المتطرف اإلسرائيلي الهوى أن، وهو وسام آخر، فكم كان محرجاً لو "معادية ألميركا"بأنها 
  ."الجزيرة"مدح 

  ."لجزيرةا"وأنا أضع كل اعتراضاتي جانباً اليوم وأشكر 
  28/3/2011الحياة، لندن، 

  
  واالحتماالت.. مبادرة عباس .60

  نبيل عمرو
ووفق ما سمعنا مباشرة من الرئيس محمود عباس، أثنـاء اجتماعـات المجلـس     .. حين ينشر هذا المقال   

المركزي في رام اهللا، قبل أيام، يكون وفد أمني وإداري، وربما إعالمي، قد وصل إلـى قطـاع غـزة،                    
  .رة عباس المرتقبة، التي أعلن عن أنها ستكون لتتويج اتفاق وليس لتدشين حوارتحضيرا لزيا
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ومع اليقين بحاجة عباس لهذه المبادرة بعد أن سدت كل السبل التي كانت مفتوحة ولو على نحو موارب،                  
بيـة  فإن نجاحها غير مضمون وإمكانية تحولها إلى قفزة في الهواء واردة وقريبة االحتمال، رغم أن الغال               

  .العظمى من الشعب الفلسطيني تدعمها وتدعو لها بكل إخالص كي تنجح وتحقق وحدة الوطن
  السيناريوهات المحتملة

أن تلتقط حماس المبادرة، وتتعامل معها بمنطق من جاءته فرصة حل إلى داره، فترحـب بعبـاس                 : أوال
تخابات المركزية اإلعداد السياسي    وتقبل فكرته األساسية، وهي تشكيل حكومة كفاءات تتولى مع لجنة االن          

وإذا ما نظرت حماس لألمـور مـن هـذه          . واإلداري والفني لالنتخابات الوطنية والتشريعية والرئاسية     
الزاوية، فال يوجد أي معوق يذكر بين المبادرة والنجاح، ويصبح ممكنا خروج الجميع من المـأزق مـع    

الشعب «: ل أرجاء الوطن بأربع كلمات ال خامس لها       تحقيق المطلب الشعبي الملح الذي رفع شعاره في ك        
  .»يريد إنهاء االنقسام

أن تتخذ حماس من المبادرة دليال على أنها كانت طيلة السنوات الماضية على حق، وأنها سبق أن                 : ثانيا
طلبت من عباس الحضور إلى قطاع غزة ولكنه لم يفعل، وبوسعها القول، إنه فضل المضي قـدما فـي                   

أمـا اآلن وقـد سـدت       . لمفاوضات والحلول، وبالتالي لم يكن بحاجة إلى قفزة من هذا النـوع           سيناريو ا 
األبواب واشتعلت المنطقة بالثورات، فقد انقلبت المعادلة القديمة لمصلحة أخرى جديدة قوامها أن يـضع               

ي عهده  عباس كل أوراقه في رهان مصيري على اتفاق مع حماس، يقول فيه للتاريخ إن االنشقاق ولد ف                
  .وفي ذات العهد انتهى

إن سيناريو كهذا وارد أكثر من الذي سبقه، بل إن الطريقة التي ردت بها حماس على مبـادرة عبـاس                    
تتجه نحو توظيفها في هذا االتجاه، وربما مع األيام المقبلة يظهر التوظيف ذاته، بصورة أكثر وضـوحا،                 

ضطر البتالع كل الحسك الذي يجاور اللحم،       أن عباس مضطر للتغاضي عن توظيف حماس لمبادرته وم        
لعله يصل أخيرا إلى ما يريد حتى لو استقرت األمور على عشرة مقابل تسعين كمعادلـة أمـر واقـع                    

  .يحتاجها الظرف وتفرضها الطرق المسدودة
اجات وهنالك سيناريو ينافس السيناريوهين آنفي الذكر، وهذا قائم على منطقية االفتراضات واالستنت           : ثالثا

  .وليس المعلومات
إن حماس التي أخذت علما بالمأزق السياسي الذي يواجهه عباس والذي اعتبرته الدافع المباشـر لهـذه                 
المبادرة لديها تحليل آخر وهو أن العالم وفي مقدمته أميركا تفكر جديا في فتح خطـوط مـع اإلخـوان                    

 أن هـذه    -ها شبه الرسـمية والمباشـرة        ووفق تسريبات  -المسلمين بكافة أسمائهم ومواقعهم، فهي ترى       
الحركة المصرية العالمية تمتلك مؤهالت فتح حوار معها وحتى االتفاق، فاإلخوان المسلمون أبرياء مـن               

وبالتالي، فـإن   . ، ومن يماثلها في الفهم والسلوك     »القاعدة«اإلرهاب الدولي وأظهروا تميزا واضحا عن       
كما يقدرون، سيوفر لهم مزايا أكبر بكثير من االستمرار فـي  االتفاق مع عباس، وهو في أضعف حاالته      

سجن قطاع غزة، بل وسيفتح أمامهم أبواب الضفة وكل العالم ما دامت اتفاقات السالم التي كان موقـف                  
وال يـضر أميركـا     . حماس منها عائقا بينها وبين االعتراف األميركي وحتى اإلسرائيلي بها قد فـشلت            

روط ويتغير بعضها، فبدل اعتراف حماس المسبق بإسرائيل صراحة والتزامهـا           وإسرائيل أن تتعدل الش   
نصا بما التزمت به منظمة التحرير، يكفي التعهد بإرجاع شاليط إلى أهله واالمتناع كليا عـن اسـتخدام                  
السالح واالشتراك في مفاوضات مع إسرائيل على حل مؤقت، ربما يؤدي إلى حل دائم، حيث الفـرص                 

جاه أكثر منطقية من الفرص القديمة، إذ أثبتت حماس كفاءتها وجدارتها أوال باالستيالء علـى            في هذا االت  
السلطة عبر صندوق االقتراع، ثم التزامها بتخفيض خطر اإلزعاج الصاروخي منذ انقالبها وصـمودها              
تحت وابل الرصاص المصبوب وقدرتها على ضبط القطاع بصورة أفضل بكثير من قدرة سلطة عبـاس     

  .لى ضبطه قبل االنقالبع
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إضافة إلى الرسائل الدرامية التي وجهتها إلسرائيل عبر بعض العمليات الناجحة، مثل تلك التي وقعـت                
في الخليل أي بتلك التي قالت فيها إننا قادرون على تثبيت معادلة معقدة قوامها القدرة على توفير الهدوء                  

  .في غزة واختراق أمن السلطة في الضفة
دت هذه الرسالة من يقرأها جيدا في إسرائيل ويستوعبها، وإن لم يبن سياسة عليها، فقد تم أخذها                 ولقد وج 

  .بعين االعتبار
هذا السيناريو وإن كان منطقيا، فإنه لم ينضج بعد سياسيا وعمليا، ولعل حماس تحاول اإلفادة منه، فلعلها                 

ة لمصلحة االطمئنان إلى دخول منطقة      تتخلص من الخوف من أن تظل على رأس قائمة التصفية العسكري          
  .الشراكة متأبطة ذراع فتح وقد توفر لها االنتخابات المراد إجراؤها فرص أن تكون الطرف القوي

بين المنطقي والممكن تحقيقه على المدى المنظور أشياء ال نعرفها، ربما تكون في جعبة عباس وجعبـة                 
 وربما كل هذه السيناريوهات الثالثة مجرد استنتاج قـد          خالد مشعل، وعلى ذمة ميدان التحرير وما تاله،       

  ).أيلول(ال يكون له فرص التحقق عمليا على األقل خالل زيارة عباس واألسابيع التي تليها حتى سبتمبر 
كل شيء في بالدنا ومنطقتنا عرضة ألن يجتاحه تسونامي سياسي لم تكن اليابـان تقـدر أن مفاعالتهـا     

م بفعل الزالزل، وعندنا ال نعرف أي زلزال سياسي سيأتي ليطـيح بالمعـادالت              الذرية ستتداعى ذات يو   
  .واالستنتاجات ويستبدلها بأخرى، اهللا وحده أعلم

  28/3/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  هل غزة على أبواب حرب إسرائيلية؟ .61
  حسام الدجني

، وعلى الرغم من    )إسرائيل( قبل   يشهد قطاع غزة هذه األيام تصعيداً عنيفاً ضد المدنيين الفلسطينيين من          
  : هذا التصعيد إال أن مؤشرات الحرب على قطاع غزة ما زالت ضعيفة، بسبب

على دراية واسعة بطبيعة المشهد الـسياسي       ) إسرائيل: (اشتعال الجبهة السورية واللبنانية والمصرية    . 1
د الثورة سوف يدفعها إلى     في كل من مصر وسورية ولبنان، وهي تعلم أن التغيير السياسي في مصر بع             

إعادة النظر في جغرافية ثكناتها وقواعدها العسكرية ومفاعالتها النووية، فبعد توقيع اتفاق كامب ديفيـد               
على نقل الثقل االستراتيجي نحو الجنوب، نظراً لألمن الذي حققه نظـام            ) إسرائيل(م، عملت   1978عام  

هجوم صاروخي يتم من األراضـي المـصرية،        الرئيس المخلوع حسني مبارك، وبذلك هي تخشى من         
أضف إلى ذلك موقف المجلس العسكري األعلى، والذي قد يستجيب للحراك الجماهيري في حال شـنت                

  . حرباً ضد قطاع غزة) إسرائيل(
تعلـم  ) إسرائيل(أما سورية فتشهد حراكاً شعبياً بدأ في درعا وربما يمتد ليصل إلى مناطق أخرى، وهنا                

ـ    أنه في حال ا    هـو وارد  ) إسرائيل(رتكبت حماقة ضد غزة فإن سيناريو توجيه ضربة عسكرية سورية ل
  ). إسرائيل(وبقوة لحرف األنظار، وتوحيد الجبهة الداخلية السورية خلف الرئيس بشار األسد ضد 

ا فـي   تنفرد بأهلن ) إسرائيل(أما لبنان فأعتقد أن حزب اهللا اللبناني في ضوء المتغيرات السياسية لم يترك              
  ). إلسرائيل(قطاع غزة وسيشعل الجبهة الشمالية 

لم تغب عن أجهزة االستخبارات العسكرية      :  حجم المفاجآت العسكرية التي تحملها الفصائل الفلسطينية       -2
اإلسرائيلية طبيعة المفاجآت التي تمتلكها الفصائل، ومدى جاهزية الجبهة الداخلية اإلسرائيلية للتعاطي مع             

  . تلك المفاجآت
من المؤكد أن حرباً محتملة ضد قطاع غزة قد تـدفع           :  مستقبل الحليف االستراتيجي بالضفة الغربية     -3

السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إلسقاط خيار السالم، والتحول نحو خيار الكفاح المـسلح، وبـذلك                
 حليفاً اسـتراتيجياً تمثّـل      )إسرائيل(تتحقق وحدة السالح وهي خير وسيلة إلنهاء االنقسام، وبذلك تخسر           

  . بنخبة فلسطينية، ربما في ظل بيئة مقاومة قد تغادر البالد، أو تحمل السالح مع شعبها
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حرباً أو عدواناً فإن ذلك مـن       ) إسرائيل(في حال شنت    : الدولية في ضوء جرائمها   ) إسرائيل( مكانة   -4
مشرعاً فـي وجـه القـادة       ) 2غولدستون  (شأنه أن يزيد العزلة السياسية على دولة االحتالل، وسيكون          

أي مكاسب من وراء الحرب سوى مزيد مـن اإلدانـة والمالحقـة             ) إسرائيل(اإلسرائيليين، ولن تحقق    
  . القضائية

ولكن في ظل الحكومة اإلسرائيلية الحالية، يبقى كل شيء وارد، ولكن رسالة الشعب الفلسطيني في قطاع                
عيش بأمن وسالم واستقرار، وفي الوقت نفسه يرفض هذا الـشعب           غزة للعالم أجمع بأنه يرغب في أن ي       

، من قتل لألطفال والنساء والـشيوخ،       )إسرائيل(كل أشكال جرائم الحرب التي قامت وما زالت تقوم بها           
وانتهاكها الصارخ لحقوق اإلنسان من خالل الحصار الجائر المخالف لكل القوانين واألعراف الدوليـة،              

مستمد من جرائمه ضـد الـشعب الفلـسطيني         ) إسرائيل(يمومة االئتالف الحاكم في     وكأن استمرارية ود  
  . األعزل، وتنكره لحقوقه المسلوبة

ومن هنا تأتي حملة اإلعالم اإلسرائيلي في أنحاء العالم، والتي تقوم على التـضليل ونـشر األكاذيـب،                  
ي تطلقها فـصائل المقاومـة وكأنهـا        واستجداء الرأي العام الدولي من خالل تصوير القذائف المحلية الت         

صواريخ كروز تستهدف المدنيين اإلسرائيليين، بينما الحقيقة هي قذائف بسيطة يعبر من خاللها الـشعب               
الفلسطيني عن نفسه بعدما فقد الثقة في القانون الدولي والقائمين على تطبيقه، حيـث يتعامـل المجتمـع                  

ضـد  ) إسرائيل(يير واضحة، فجرائم الحرب التي قامت بها        بازدواجية معا ) إسرائيل(الدولي مع جرائم    
أطفال فلسطين تفوق جرائم الطاغية معمر القذافي، فأين مجلس األمن من مجزرة عائلة الحلو في غـزة                 

  ... والتي راح ضحيتها ثالثة أطفال ومسن، وأين مجلس األمن من الحصار على غزة
يع السيطرة، وحينها ال ينفع الندم، فالبيئة السياسية المحيطـة          العدوان اإلسرائيلي في تزايد، وقد يفقد الجم      

بقطاع غزة، فعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته، ويضغط         ) إسرائيل(بالمنطقة ال تسمح بأن تنفرد      
لوقف إرهابها لألطفال األبرياء، فالكرة اآلن في الملعب اإلسرائيلي، كون رسالة الحكومة            ) إسرائيل(على  
  .التزمت بها) إسرائيل(ينية وفصائل المقاومة في القطاع واضحة، فالجميع ملتزم بالتهدئة، طالما الفلسط

  26/3/201، موقع فلسطين أون الين
  

   وانتفاضات اإلصالح والتغيير"المخّيم" .62
  عريب الرنتاوي

ح الـوطن   مرتين في التغطيات الخاصة بانتفاضات الحرية والكرامة التي تجتا        ” المخيم الفلسطيني “ظهر  
، حيث اتُّهِم مخيما درعا والالذقية على       ”البحث عن ذرائع وشماعات   “مرة في سوريا، في سياق      .. العربي

والثانيـة  .. على المتظاهرين السوريين وإطالق النار عليهم     ” االعتداءات“وجه الخصوص، بالضلوع في     
يير التي تهب على المملكة، حيث      في األردن، ومن ضمن مندرجات التأثر والتأثير برياح اإلصالح والتغ         

سجلت بعض مخيماتنا في األردن، تحركات شعبية، تلتقي وتفترق في مطالبها عـن مطالـب حركـات                 
  .اإلصالح والتغيير التي تمتد على طول البالد وعرضها

 ولماذا يتطـوع  .. ما شأن مخيم درعا بانتفاضة أهلها     .. للغاية” ركيكة“في سوريا، بدت الرواية الحكومية      
ساكنوه إلطالق النار على المتظاهرين، لماذا يجازفون باستعداء أهلهم وذويهم وجيرانهم من جهة وجلب              

هل صحيح أن هناك تنظيمات أصولية      .. ما الفائدة التي سيجنونها   .. غضب السلطات عليهم من جهة ثانية     
ـ   .. في المخيم تريد إشاعة الفوضى في سوريا، ومن هذه البوابة بالذات           ذه القـوة والجاهزيـة   هل هي به

نحن ال نقبل هذه الروايـات      .. والتنظيم، بحيث تنفض على أهل درعا الكرام، بكل هذه السرعة والقسوة          
يعلق على فشل الـسياسات     ” شماعات“نحن نرفض أن تكون مخيمات شعبنا       .. ونفرضها جملة وتفصيال  

للمخيمات ..  ويقفز من فوقها أياً كان     ، يتسلقها ”حيطة واطية “نحن ال نقبل أن يكون المخيم       .. والممارسات
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معهـا،  ” التعامل األمني “قضيتها، وهي منصرفة لهذه القضية، وقد دفعت في السابق أثماناً باهظة جراء             
  .وال نريد لها أن تدفع مزيداً من هذه األثمان مستقبالً

للنظـام فـي    ” تابعـة ال”مؤسف أن القوى الرئيسة النافذة في المخيمات، هي القوى الصديقة والحليفـة و            
مؤسـف  .. ، ومن قبل رموز كبار في النظام      ”االتهامية المسبقة والمغرضة  “ومع ذلك لم تنج من      .. سوريا

، التي ال تقل تهافتا وخطورة، عما تفعله بعـض          ”الحكاية“أن ينزلق بعض المسؤولين السوريين إلى هذه        
هناك .. ”انتفاضة الشعب السوري  “لقمع  رموز المعارضة السورية التي تتهم حزب اهللا بإرسال عناصره          

خلط األوراق  “من يعبث بسوريا، هناك من يريد حرف الحراك الشعبي عن مساره، هناك من يسعى في                
  .”واألولويات

أما عندنا في األردن، فقد سجلت األسابيع القليلة الفائتة، تحركات شعبية في مخيمات عدة لالجئين، رفعت                
راك الشعبي العام عن البطالة والفقر وتدني مـستوى المعيـشة والحريـات             مطالب تلتقي مع مطالب الح    

ـ      .. العامة ، ورفـع الوصـاية     ”انتخاب لجان تحسين المخيمـات    ”بيد أنها انفردت بالتركيز على الحاجة ل
  .األمنية عنها، ومحاربة مظاهر المحسوبية والفساد التي تحيط بعملها وأدائها

يمات، جاءت في اتجاه مغاير للفلـسفة مـن وراء فرضـها وتـشديد              حصيلة الوصاية األمنية على المخ    
فالقوى الديمقراطية والمدنية تواجه مصاعب في النشاط في أوساط المخيم، فيما القوى الدينيـة              .. قبضتها

األولى تحتاج إلى موافقات وتصاريح أمنية مسبقة       .. على اختالف مشاربها ومدارسها، ال تجد عنتاً مماثال       
أما القوى اإلصولية، فال تجد مشكلة من هذا النوع،         .. يبدو الحصول عليها ليس باألمر اليسير     ألي نشاط،   

خاصة مع وجود العشرات من المساجد التي يلتقي فيها يومياً عشرات ألوف المواطنين، الـذين يجـدون                 
 مخاطر  وبعد ذلك يخرج عليك من ينبه ويحذر من       .. أنفسهم عرضة لتأثيرات هؤالء، وحدهم دون سواهم      

األوضاع التي آلت إليها المخيمات، حتى أن أحد رؤساء الحكومات سبق وأن صرح بأنـه لـن يـسمح                   
هي أمثولة أخـرى    .. ”نهر البارد “آخر هنا، لكأن هناك من يريد تحويل مخيماتنا إلى          ” نهر بارد “بوجود  

لـى نتـائج كارثيـة،      تنتهج مقاربة أمنية ضيقة، فتنتهي إ     .. على قصر نظر السياسات وبؤس المعالجات     
تدفعك التخاذ مزيد من المقاربات األكثر ضيقاً وتشدداً، فيما األمور على األرض، تتطور بعكس ما تريد                

، فالمخيم  ” العجالة“والحقيقة أن للمخيم ولجان تحسينه، قصة طويلة، ال يمكن اختزالها في هذه             . وتشتهي
مع المخيم، أغلقه في وجه     ” التعامل األمني ”و.. معازليتحول شيئاً فشيئاً، أو هناك من أراد تحويله، إلى          

ولو أن بعض الشفافية يجري اعتمادها من قبـل         .. رياح المشاركة واالندماج في الحياة العامة والسياسية      
المسؤولين عن المخيمات، الكتشفنا أنها األعلى من حيث الفقر والبطالة والجريمة والمخـدرات، وتـدني         

في داخلـه وعلـى     ” جيوب التطرف األصولي  “، ناهيك عن انتشار     )لي بشكل خاص  العا(معدالت التعليم   
  .حوافّه

ترتفع أمـام   ” مظلمة“زيارات بعض المسؤولين االستعراضية، تتخذ طابعاً موسمياً، وغالباً بعد شكوى أو            
تهـي  لكن مفاعيل هـذه الزيـارات، تن      .. عن الحاجة لتغيير السياسات والمقاربات    ” مراجع الدولة العليا  “

البيانـات  .. بانتهائها، يغادر المسؤول كما استقبل، بكل الحفاوة والتكريم، ويبقـى الحـال علـى حالـه               
والتصريحات والمقابالت التي تصاحب الزيارة وتعقبها، تكاد تكون نسخة بالكربون عن بعضها البعض،             

  !. أمر ممل للغاية؟
لشخوص المحترمة فيها، لها صورة نمطيـة       لجان تحسين المخيمات، مع االحترام لكثير من العناصر وا        

، ”االسترضاء“فتشكيلها محكوم بنظرة أمنية ضيقة، معطوفة على سياسة         .. في أوساط المخيم وبين أبنائه    
.. ”كمتكـسبين “حتى أن الناس باتوا ينظرون ألعـضائها        .. استرضاء العائالت والحمائل الكبيرة والنافذة    

تغيير النظـرة للمخـيم     .. رق اللجان وأعضاءها حيثما حلّوا وارتحلوا     ال يفا ” الفساد”و” المحسوبية“حديث  
ولجان تحسينه، وتمكين سكانه، وغالبيتهم العظمى مواطنون أردنيون، مـن انتخـاب لجـانهم، أسـوة                

  .بالبلديات، أمر ال يجوز المماطلة فيه وتأخيره
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 إنفاذه بدل اسـتمرار البحـث       ، مطلب متواضع، يجب العمل على     ”الشعب في المخيم يريد انتخاب لجانه     “
مع مندرجات قانون البلديات،    ” تصويب األوضاع وتوفيقها  “أقله من باب    .. عن مبررات وذرائع لتعطيله   

  !. فهل ذلك أمر جلل، بحاجة للجان حوار وخطط واستراتيجيات؟
  28/3/2011، الدستور، عّمان

  
  اإلتهامات السورية للفلسطينيين .63

  شاكر الجوهري
أدلت به هيالري كلينتون األحد، معلنة فيه أن الواليات المتحدة األميركية، لن تتدخل فـي               التصريح الذي   

  .سوريا، كما تدخلت في ليبيا، يجب على القيادة السورية أن ال تتعامل معه بغير الشك والريبة
يمثـل  هل يعقل أن تتدخل اميركا في ليبيا، ضد نظام حليف لها، وتمتنع عن فعل ذلك ضد النظام، الذي                   

  ؟..الحلقة الرسمية العربية الوحيدة في معسكر الممانعة العربي
يجب أن نأخذ بعين اإلعتبار أن تصريح الوزيرة األميركية أعقبت توقعات أشارت إليها بثينـة شـعبان،                 
المستشارة اإلعالمية والسياسية للرئيس السوري، ومفادها أن الرئيس بشار األسد سيعلن فـي غـضون               

  .ءات اصالحية واسعة النطاقوقت قصير اجرا
تصريح كلينتون أراد أن يقدم ضمانات وهمية لنظام الحكم في سوريا مفادها أن بإستطاعته اإلمتناع عن                

  ..اجتراح اإلصالحات، دون أن يخشى ما آلت إليه أمور الدكتاتور الليبي معمر القذافي، حين قمع شعبه
  ..بالطبع ال ضمانات البتة
قع األمر يذكرنا بتصريح ابريل غالسبي السفيرة األميركية في بغداد عشية اجتياح            تصريح كلينتون في وا   

الرئيس العراقي الراحل صدام حسين للكويت، حين أبلغته في اجتماع رسمي أن عالقته مع الكويت أمـر    
  ..!ثنائي ال يعني واشنطن، فكان ما كان

  :بابواشنطن معنية باإلجهاز على نظام الحكم في سوريا لجملة اس
  .أن سوريا تشكل نظام الممانعة العربي الوحيد المتبقي حتى اآلن: األول
العالقات التحالفية التي تربطه مع ايران، وتجعل من اسقاطه خطوة مهمة جداً على طريق عـزل                : الثاني
  .ولطالما سعت واشنطن إلغراء دمشق كي تبتعد عن طهران. ايران
 للمقاومة المسلحة اللبنانية بزعامة حزب اهللا، والحاضـنة الدافئـة           كونه يمثل العمق اإلستراتيجي   : الثالث

  . لقيادات فصائل المقاومة الفلسطينية، المناوئة لنهج اوسلو والتنسيق األمني لسلطة رام اهللا مع اسرائيل
الدور اللوجستي بالغ األهمية الذي يلعبه نظام الحكم في سوريا، لجهة تـأمين وصـول الـدعم                 : الرابع
  .اني التسليحي والتمويلي للمقاومتين الفلسطينية واللبنانيةاإلير

امكانية تحول هذا النظام في لحظة حاسمة إلى دعم المقاومة العراقية، التـي يتخـذ الـدكتور                 : الخامس
  .خضير المرشدي الناطق الرسمي بإسم أكبر تحالفاتها، من دمشق مقراً إلقامته

عة القصوى، من أجل تهدئة محفزات المعارضة، وفي المقدمة         اإلصالحات في سوريا ال بد منها، وبالسر      
، الذي أعلنت شعبان اتخاذ قرار بإلغائه اثناء كتابة هذه السطور،           1963منها إلغاء قانون الطوارىء لعام      

  .وتوقعت سرعة تحديد موعد لبدء التنفيذ
ع قوية، لحلقات مـؤامرة     إن لم تقدم السلطات السورية على خطوات اصالحية واسعة، فإن هذا يقدم ذرائ            

تستهدف سوريا منذ زمن طويل، مع مالحظة أن األمور ال تزال حتى اللحظة تحـت الـسيطرة وقابلـة                   
  .للعالج

جانب من وعي النظام السوري لهذه المؤامرة يكمن في جملة تصريحات صدرت عن مستشارة الـرئيس                
  :السوري، ومسؤولين سوريين مؤخراً

  .فتنة طائفية تراه السلطات السورية كامن في األحداث األخيرةاإلشارة إلى مشروع : اوالً
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هذا اعلنته مستشارة الرئيس، غير أن ما لـم تعلنـه           . اتهام فلسطينيين بالتورط في احداث الالذقية     : ثانياً
  ..!المستشارة هو أن مثل هذه اإلتهامات طالت كذلك فلسطينيين على خلفية احداث درعا

لنية لعناصر قدمت من األردن لعبت دوراً في احداث درعا، من حيث المشاركة،             توجيه اتهامات ع  : ثالثاً
  .وتهريب األسلحة

التعرض المسلح الذي حدث في لبنان األحد للجالية السورية التي تظاهرت فـي بيـروت دعمـاً                 : رابعاً
  .للرئيس السوري

  :هذه الصيغ المبهمة لإلتهامات السورية تتطلب شيئاً من التوضيح
 اإلتهام الذي وجه لفلسطينيين في الالذقية بالتدخل في الحدث السوري، يمكن دمجها مع الحديث عن                :أوالً

وجود مشروع فتنة طائفية، بما يعني أن العناصر الفلسطينية المتهمة بالتدخل، ربمـا تكـون عناصـر                 
  .اسالمية متطرفة، تتصرف على هدى من ايديولوجيتها، وليس على هدي من فلسطينيتها

ذكير، فإن مجاميع من عسكريين فلسطينيين في الجيش السوري، سبق أن تفاعلـت، وشـاركت فـي                 للت
المحاولة اإلنقالبية التي نفذها العقيد جاسم علوان ضد نظام حكـم حـزب البعـث فـي سـوريا فـي                     

18/7/1964.  
اخلي السوري  المساواة التي يحصل عليها الفلسطينيون في سوريا، قد تكون مدخال لتفاعالت مع الشأن الد             

  .ال يقبل أي نظام حكم
أن اإلتهامات التي وجهت لعناصر قدمت من األردن وتدخلت في األحداث في درعا لم توجه لنظام                : ثانياً

الحكم في األردن ـ من حيث الصياغة ـ، فقد هذه اإلتهامات تكون تعني جهـات اسـالمية متطرفـة      
  ..!مثالً
ة التي صدرت عن رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت، وجهـت           أن اإلتهامات األردنية المقابل   : ثالثاً

لإلخوان المسلمين في سوريا ومصر بالوقوف وراء حراك اإلسالميين األردنيين، دون أن يوجه اإلتهـام               
  ..!لنظامي الحكم في سوريا ومصر

درعـا تمـت    على كل، المعلومات المتوفرة تفيد أن الحديث غير المعلن عن دور لفلسطينيين في احداث               
، والدكتور طالل ناجي    "حماس"تسويتها عبر اتصاالت اجراها خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة           

القيادة العامة، مع نائب الرئيس السوري، ومسؤولين آخرين، اوضحت         / نائب األمين العام للجبهة الشعبية    
 خرجت في درعا، إلى مخيم      أن التقارير التي تحدثت عن انسحاب عناصر شاركت في المظاهرات التي          

الالجئين، إنما اخطأت التعبير، ذلك أن اإلنسحاب كان لمخيم النازحين مـن الجـوالن، ال إلـى مخـيم                   
  .الالجئين

يجب أن يؤخذ في اإلعتبار أن اإلخوان المسلمين السوريين، ربما يكونوا يـشاركون فـي اإلحتجاجـات              
ن دمشق مقرا لقيادتها، منبثقة عن جماعـة اإلخـوان       التي تتخذ م  " حماس"الحالية في سوريا، وأن حركة      

  .المسلمين
  :معضلة مزدوجة" حماس"هنا تواجه حركة 

فهي من ناحية معنية بديمومة نظام الحكم الحالي في سوريا، الذي يوفر لهـا المـالذ اآلمـن، والـدعم                    
يا، في حـال حـدوث   اللوجستي المشار إليه، وهي من ناحية ثانية ال تعرف ما سيؤل إليه حالها في سور        

تغيير في نظام الحكم، حيث يصعب التكهن المسبق بالتركيبة المتوقعة في هذه الحالة، خاصة إن لعبـت                 
  ..الواليات المتحدة دورا في تطوير الحدث السوري

في هذه الحالة، لن تكون واشنطن ال مبالية إزاء ذلك، إذ أن مشاركة اإلخوان المـسلمين فـي ائـتالف                    
  ..!ا، يعني زيادة حجم الخطر الذي تمثله سوريا على اسرائيلحكومي في سوري
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المسؤولون في فصائل المقاومة الفلسطينية يمتنعون حالياً عن الخوض في مسألة الحاضنة البديلة التـي                
يمكن لهم أن يذهبوا إليها في حال تطورت األحداث في سوريا على نحو يدفع في هذا اإلتجاه، مؤكـدين                   

  . توفر معلومات تشير إلى امكانية خروج الوضع في سوريا عن السيطرةفي ذات الوقت عدم
  28/3/2011، المستقبل العربي
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