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  فلسطين قضية متفائلون بموقف مصر الجديد تجاه وحماس لم ولن تعبث بأمن مصر الداخلي : الزهار .1

، أن الحركة لم تعبث بأمن "حماس"مود الزهار، القيادي البارز في حركة  أكد الدكتور مح:محمد حمدي
مصر بأي صورة من الصور، وأن االتهامات التي وجهت لها بهذا الشأن ظلما وعدوانا، معتبرا أن ما 
حدث في مصر من ثورة هو في صالح القضية الفلسطينية وأن ما يحدث في العالم العربي من ثورات 

  . العربية والعالم اإلسالميهو لصالح األمة 
وقال الزهار إن الشعب الفلسطيني لن ينسى موقف الحكومة المصرية السابقة من العدوان اإلسرائيلي 

، وموقف الحكومة المصرية الحالية وتحذيراتها 2009 واوائل 2008على قطاع غزة في أواخر 
لتفجير األخير بالقدس، محمالً النظام لإلسرائيليين من محاولة تكرار العدوان على القطاع في أعقاب ا

  ". السياسة الخاطئة"السابق المسئولية عن خالفات مصر الخارجية، نتيجة 
ترقب الحكومة المصرية في تنفيذ مطالب " حماس"وأضاف في تصريحات بنقابة الصحفيين أمس، أن 

حماس لن "، موضحا أن الثورة، وتنتظر منها الكثير من اإلرهاصات لتأييد الشعب الفلسطيني وحقوقه
اركة وال يمكن االستغناء تكون من العابثين باألمن القومي المصري، السيما بعد الثورة المصرية المب

، "أبعاد استراتيجية"وقال إن زيارته للقاهرة التي تجيء بعد غياب استمر خمسة عشر شهرا لها  ". عنها
صرية، بحث خاللها سبل التوصل إلى صيغة مشيرا إلى قيامه بعقد لقاءات مهمة مع المخابرات الم

مشتركة إلعادة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، عبر وضع أسس جديدة وصحية لتحقيق 
  . معاملة أفضل

لبحث  ورجح عقد لقاء مع نبيل العربي وزير الخارجية، الذي أشاد بتحذيرات من العدوان على غزة 
ات في ظل النظام السابق ال تزال موجودة حتى اآلن، معتبرا أن قضية معبر رفح، السيما وأن السلبي

الحصار المفروض على قطاع غزة ال ينسجم مع توجه الشعب المصري وثورته والحكومة الحالية 
  . والقيادة العسكرية الحاكمة

 وأشار الزهار إلى إجراء اتصاالت مع المجلس األعلى للقوات المسلحة الذي يمسك بزمام األمور في
  . مصر، وتم بالفعل تعيين أحد القادة لمقابلته واالجتماع به لبحث كافة القضايا

:  يناير، قائال25بعد حدوث حالة حدوث الفراغ األمني الذي صاحب ثورة " حماس"وبرر فرار معتقلي 
نحن ال نريد أن نخرق القانون المصري، لكن معظم المحبوسين تم تلفيق قضايا لهم عن طريق األمن "
  ". مصري وهناك العديد من المعتقلين تم اعتقالهم دون توجيه اتهامات إليهمال

وأكد الزهار أنه ال يمكن إعادة الفارين من السجون المصرية، إلعادة محاكمتهم مرة أخرى أو الستكمال 
العقوبة بالنسبة للمتهمين في جرائم جنائية رغم احترامه للقضاء المصري، مشددا على أن كافة 

  . كان قد تم توجيه اتهامات ملفقة إليهم من قبل جهاز أمن الدولة" حماس"سين من حركة المحبو
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الذي اعتقل داخل األراضي " حماس"القيادي بالجناح العسكري لحركة (أما حالة أيمن نوفل : "وتابع قائال
محاكمته ، فهو معتقل سياسي وال يمكن إعادة )2008المصرية عقب انهيار الجدار الحدودي في يناير 

، الفتا إلى أنه كان قد دخل مصر بعد انهيار السور الفاصل بين مصر "مرة أخرى أو إعادته إلى مصر
  . وقطاع غزة

وأوضح الزهار أن قضية المعتقلين الفلسطينيين بالسجون المصرية سوف تظل أهم قضية للحركة خالل 
 الفلسطيني وإمداده بالغاز والكهرباء المرحلة المقبلة، إلى جانب القضايا المعيشية والحياتية للشعب

  . والدواء والماء وكل ما يتعلق بكافة القضايا ذات الشأن الفلسطيني الرابض تحت الحصار
تقارير كاملة عن كافة المعتقلين الفلسطينيين في مصر، وأنه سوف يطلب من " حماس"وأشار إلى أن لدى 

  . تلك الحاالت بصورة كاملةالحكومة المصرية واألجهزة األمنية تقرير واف عن 
فتح سفارة مصرية في قطاع غزة، نفى الزهار هذا الطلب، " حماس"وفي رده على سؤال حول طلب 

وقال إن الحركة ال تريد فتح سفارة مصرية في القطاع ولم تطلب تواجد سفيرين باألراضي الفلسطينية 
ركة تطلب فقط وجود مكاتب يمكن من وإنه إذا ما قررت مصر وجود سفير واحد في رام اهللا، فإن الح

  . خاللها إنهاء إجراءات السفر وغيرها في غزة
وأعرب عن اعتقاده بأن وصول اإلسالميون للسلطة في مصر سوف يخدم القضية الفلسطينية مثلما 

للحكم في فلسطين ووصول اإلسالميين في تركيا للحكم، منوها بأن من يتبنى " حماس"خدمها وصول 
فكارها يفرض وجوده على من يتفاوض معه وعلى أعدائه، مشيرا إلى سقوط معسكر المقاومة وأ

المستسلمين على كافة األصعدة، السيما في حالة المفاوضات التي كانت إسرائيل تحاول فرضها على هذا 
  . المعسكر

 ، أعرب الزهار عن أمله في أن يقوم الرئيس الفلسطيني"حماس"و" فتح"وحول الخالف بين حركتي 
محمود عباس بإرجاء زيارته إلى قطاع غزة لبعض الوقت، ألن الظروف الراهنة ال توفر ظروفا أمنية 

  . إلتمام الزيارة
وقال إنه يجب إرجاء الزيارة حتى استكمال االتفاق على القضايا الهامة فيما يتعلق بالقيادة والمرجعية 

لديها قرار " حماس"كدا في الوقت ذاته أن الفلسطينية والترتيبات والبرنامج السياسي الفلسطيني، مؤ
  . باإلجماع بالتقدم نحو المصالحة

إن الحركة على استعداد لتقديم الكثير من الجهد " حماس"من جانبه، قال الدكتور خليل الحية القيادي في 
 والتنازالت إلتمام المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية، منوها بأن الحركة هي أول من دعت الرئيس

  . الفلسطيني إلجراء حوار وطني فلسطيني ـ فلسطيني
وأكد أن اإلرادة السياسية الفلسطينية الحقيقية ستعمل على تنحية اإلرادة اإلسرائيلية بشأن ما يتعلق 
بالمصالحة الوطنية، ونفى في الوقت ذاته وجود مبادرة قطرية لتهدئة األوضاع في غزة، مضيفا لم نسمع 

  .  شأن، وما محدث هو توافق فلسطيني ـ فلسطينيعن أي مبادرة بهذا ال
   29/3/2011  القاهرة،المصريون،

  
   الدستور وتفعيل منظمة التحريرةعباس يدعو الى انعقاد لجن .2

بدأ طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، من اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة             :  كفاح زبون  -رام اهللا   
ر لالنعقاد من أجل العمل على إنجاز عملها قبل نهاية شهر سبتمبر            التحرير الفلسطينية دعوة لجنة الدستو    

وهو الشهر الذي قررت فيه السلطة التوجه إلى مجلس األمن لطلب االعتـراف بالدولـة               . القادم) أيلول(
، بعضوية كاملـة فـي األمـم        )الشرقية(، وعاصمتها القدس    1967الفلسطينية، دولة مستقلة على حدود      

  .المتحدة
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فلسطينيون قبل هذا التاريخ، االنتهاء من دستور الدولة الذي ظل حتى اآلن مشروعا غير معمول               ويريد ال 
، دون أن يقر بشكله النهائي، ليقدم إلى مجلس األمن مـع طلـب االعتـراف                2003به، وعدل في عام     

دولـة،  وحتى ذلك الوقت، يأمل الفلسطينيون بموازاة ذلك، االنتهاء من خطة بنـاء مؤسـسات ال              . بالدولة
  .وإقامة الوحدة الوطنية، وتفعيل وتطوير منظمة التحرير

وبعد أيام من إعالن أبو مازن مبادرة زيارة غزة إلنهاء االنقسام، دعا أمس أيضا لجنة تفعيل وتطـوير                  
 إلى االنعقاد بأسرع وقـت فـي عمـان أو           2005منظمة التحرير الفلسطينية بحسب إعالن القاهرة لعام        

ويقول الفلـسطينيون إن    . لتوافق على أسس تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية       القاهرة، من أجل ا   
شهر سبتمبر يشهد استحقاق إقامة الدولة وفق ما أعلن في سبتمبر الماضي، الرئيس األميركـي بـاراك                 
أوباما، الذي قال إنه يتطلع إلى أن يرى فلسطين عضوا كامال في األمم المتحدة في شهر سبتمبر، وهـو                   

  .موعد انتهاء المفاوضات
وقال الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، إن الفلسطينيين يريدون أن يكونوا جاهزين قبل سـبتمبر               

غير أن المصري شكك في إمكانية حـصول الفلـسطينيين علـى مثـل هـذا                . لطلب االعتراف بالدولة  
  .االعتراف

ـ   من غيـر   «وأضاف  . » القيادة الفلسطينية  هذا آخر طلق تبقى لدى    «: »الشرق األوسط «وقال المصري ل
المنتظر اعتراف مجلس األمن بالدولة الفلسطينية، ال توجد وعود حقيقية، وأوباما كان يتحدث عن دولـة                

ويرى المصري أن على القيادة الفلسطينية أن ترسم مسارا آخـر بـديال للمـسار               . »االتفاق مع إسرائيل  
تبنـي بـدائل    ) القيادة الفلـسطينية  (سيكون عليهم   «وأوضح  . 1993الحالي القائم على اتفاق أوسلو عام       

إذا حـصلنا   «وتابع  . »حقيقية، سيكون عليهم اعتماد مسار آخر، وإعالن فشل أوسلو والمفاوضات الثنائية          
 عامـا،   11على الدولة، هذه هو المطلوب، وإذا ال، فيجب إعالن انتهاء المرحلة االنتقالية التي استمرت               

  .» العمل بااللتزامات المترتبة عليها، ووقف1999منذ 
وجاءت قرارات أبو مازن، بوضع دستور وتفعيل المنظمة، بعد ساعات من اجتمـاع اللجنـة التنفيذيـة                 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي أعلنت فيه عن ضرورة إعادة تفعيل لجنة إعداد دستور دولة فلسطين               

ة الفلسطينية في الوقت المناسب، وضرورة االنتهاء مـن         المستقلة من أجل عرضه على الجهات التشريعي      
  .إعداد قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني

 على المجلس   2003 مادة، قابلة للزيادة أو النقصان، عرضت في         190ويتضمن مشروع الدستور الحالي     
  . المركزي الفلسطيني المنتظر منه أن يقر الدستور بشكله النهائي بعد إعداده

  29/3/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  اتصاالت ألول مرة بين وزراء فلسطينيين ومصريين.. هنية مستعد لزيارة القاهرة: رزقة .3
قال المستشار السياسي لرئيس الحكومـة فـي غـزة          أن   ،غزة، من   29/3/2011،  الحياة، لندن ذكرت  

رة القاهرة وأي عاصمة عربية     على استعداد لزيا  «الدكتور يوسف رزقة إن رئيس الحكومة إسماعيل هنية       
حينما تتم توجيه دعوة إليه، وينتظر لحظة التواصل العميق مع العواصم العربية، وبالذات الشقيقة مصر،               

  .»لمناقشة ملفات في غاية األهمية، مثل الحصار على قطاع غزة، وإعادة اإلعمار، والمعابر وغيرها
التي أطلقها رئيس الوزراء المصري عـصام شـرف         تقدير بالغ للمواقف المصرية الجديدة      «وعبر عن   

وأعـرب عـن    . »ووزير خارجيته وأكدا خاللها أن حصار غزة ظالم ويجب أن ينتهي في شكل عاجل             
  .»الجانب المصري سيعمل على رفع هذا الحصار«اعتقاده أن 

رة األولى  الم«والسلطات المصرية، قال رزقة إنها      » حماس«وعن االتصاالت بين الحكومة التي تقودها       
في تاريخ العالقات بين الطرفين التي تجري اتصاالت بين وزراء فلسطينيين في غزة والمصريين، وهذا               

  .»مبارك) الرئيس المتنحي حسني(تطور نوعي لم يحدث في عهد 
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أن هنـاك   أكـد   يوسف رزقه   ، أن   القدسمن  محمد جمال   عن  ،  29/3/2011،  الشرق، الدوحة وأضافت  
جانب المصري تتعلق بان القطاع يحتاج إلى نظرة عربية قومية لمعالجة العديد مـن              رسائل متبادلة مع ال   

  . القضايا وفي مقدمتها الحصار اإلسرائيلي المفروض على القطاع
الجانب المصري شجع مبادرة هنية واستجابة الرئيس عباس لهـا وأبـدى اسـتعداده لـدفع                " قال يوسف 

خلى عن دورها في رعاية المصالحة الفلـسطينية الداخليـة،          المصالحة إلى األمام بمعنى أن مصر لم تت       
  ". موضحا أن الجانب المصري يريد التعويل على المصالحة وال يريد إمالءها كما كان في السابق

  
   تطالب مصر بإعادة فتح سفارتها في غزةهنيةحكومة  .4

تقدمها بطلب للحكومـة    كشفت الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس النقاب عن          :  حامد جاد  -غزة  
المصرية إلعادة فتح سفارتها في غزة المغلقة منذ سيطرة حركة حماس على غزة فـي حزيـران عـام                   

  . حيث نقلت السفارة طاقمها إلى مدينة رام اهللا في الضفة الغربية2007
وأعلن محمد عوض وزير خارجية الحكومة المقالة أن حكومته تنتظـر رداً مـن الحكومـة المـصرية                  

ديدة، يقضي بإعادة افتتاح مقر سفارتها في غزة، الفتاً إلى وجود بوادر ايجابية الستجابة القاهرة لهذا                الج
نتوقع استجابة الحكومة المصرية    "ونقلت صحيفة الرسالة الموالية لحركة حماس عن عوض قوله          . الطلب

ضل مما كانت عليـه فـي       في أقرب وقت ممكن فالعالقات الفلسطينية المصرية تشهد تحسناً ملحوظاً وأف          
ووصف عوض مستقبل العالقة مع مصر بمستقبل واعد في ظـل المواقـف الجريئـة للقيـادة          ". السابق

المصرية الجديدة متوقعا تطور هذه العالقة خالل الفترة القريبة القادمة ليتم التفاهم على كثير من القضايا                
  .التي عرقلها النظام المصري السابق

  29/3/2011، الغد، عّمان
   

  عباس مستعد للمصالحة دون زيارة غزة .5
 االثنين في رام    -أبلغ الرئيس محمود عباس إجتماعاً للقيادة الفلسطينية ليل األحد          :  محمد يونس  –رام اهللا   

 لم توافق على قدومه الى قطاع غزة، مشيراً الى          ]لو [حتى» حماس«اهللا أنه مستعد للمصالحة مع حركة       
المقبـل  ) سـبتمبر (ية وقطاع غزة قبل التوجه الى األمم المتحدة فـي أيلـول             أهمية توحيد الضفة الغرب   

وقال عباس للمجتمعين إن المهم     . 1967ومطالبتها االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام         
ر بالنسبة اليه هو تطبيق مبادرته الرامية الى اجراء انتخابات عامة وتشكيل حكومة من المستقلين للتحضي              

  .الجراء هذه االنتخابات
» حمـاس «ان الرئيس لم يتلق بعد اي إشارة تـدل علـى قبـول              » فتح«وأوضح مسؤولون في حركة     

حتى اآلن لم نـسمع اي      «: »الحياة«عزام االحمد لـ    » فتح«وقال مسؤول ملف المصالحة في      . لمبادرته
  .»بادرة ايجابية تدل على قبول حماس المبادرة

 29/3/2011، الحياة، لندن
  

  ندعو لحكومة انتقالية قبل المصالحة: محمد أبو طير .6
قال محمد أبو طير عضو المجلس الوطني الفلسطيني مستشار الرئيس الراحل ياسر            : ماهر إبراهيم -غزة

عرفات إن المصالحة الفلسطينية لن تتم إال بشرعية منظمة التحرير الفلسطينية، داعيا الفصائل الفلسطينية              
ار للمنظمة ومؤسساتها وتشكيل حكومة انتقالية مستقلة لحين تهيئة األجواء لالنتخابـات            إلى إعادة االعتب  

  .التشريعية والرئاسية النتخاب حكومة وحدة وطنية منتخبة من أبناء شعبنا الفلسطيني صاحب القرار
ـ      الحة ال توجد جدية وال آلية سليمة وبناءة لتحقيـق المـص          «إنه  » البيان«وقال أبو طير في تصريحات ل

من واجبنا بأن نصارح الشعب بالحقيقة بأن جميع اللقاءات         «وأضاف انه   . »الفلسطينية في القريب العاجل   
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وطالـب  . »واالجتماعات المتعلقة بملف المصالحة الفلسطينية ما هي إال تسجيل مواقف وإضاعة للوقت           
ية التي تحكمهم لكون هـذه      يدركوا بأنهم هم أصحاب القرار وليس األقل      «أبو طير الشعب الفلسطيني بأن      

  .»األقلية هي المستفيدة من هذا االنقسام، ومن مصلحتها استمرار الوضع الراهن
  29/3/2011، البيان، دبي

  
   تناقش مشروع الموازنة وتصادق على مشروع نظام انتخاب مجالس محلية فياضحكومة .7

سالم . ثنين، برئاسة رئيس الوزراء د    استعرضت الحكومة خالل اجتماع لها في رام اهللا اليوم اال         : رام اهللا 
 بالعرض األول، كما صادقت علـى التقريـر         2011فياض، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية        

 والذي تناول أبرز المواقف السياسية للحكومة       2010-11-30 ولغاية   2010-9-1الربعي الثاني للفترة    
  .  اعية واالقتصادية والبنية التحتيةواالنجازات في قطاعات الحكم والتنمية االجتم

وأقرت الحكومة مشروع نظام انتخاب مجالس الهيئات المحلية الذي يحول دون تكرار إشكاالت حصلت              
وصادقت أيضا على مشروع نظام رؤساء وأعضاء مجالس الهيئـات المحليـة   . خالل االنتخابات السابقة 

  .اب الكفاءاتوالذي يشمل تطوير نظام حوافز مالية مناسب الستقط
كما صادقت على مشروع قانون المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب الهادف إلى تنمية وتطـوير               

  .    كفاءة الموظفين العاملين في الدوائر الحكومية والهيئات المحلية
، وأحالت الحكومة مشروعي قانون المجلس األعلى لإلعالم، وتنظيم قطاع اإلعالم المرئـي والمـسموع             

للوزراء للمناقشة وإبداء المالحظات تمهيدا للمصادقة عليهما ورفعهما للرئيس محمود عباس إلقرارهمـا             
بقانون، وذلك تماشياً مع خطة الحكومة لحل وزارة اإلعالم وتشكيل مجلس يتمتع باالستقاللية والمهنيـة               

  .رأي والتعبيرالعالية بما يعزز الشراكة المجتمعية وفق األسس العصرية ومبادئ حرية ال
  28/3/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   المقّدم من حكومة هنية 2011التشريعي الفلسطيني يقّر مشروع قانون موازنة  .8

إقـرار مـشروع    , أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلـسطيني        . تزامن إعالن د  : غزة
  .2011لفلسطينية للسنة المالية قانون الموازنة العامة للسلطة ا
في ) 3-28(إن جلسة خاصة للمجلس التشريعي قد انعقدت اليوم االثنين          : "وقال بحر في تصريح صحفي    

 وذلـك بحـضور رئـيس       2011مدينتي غزة ورام اهللا بهدف إقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية            
بحر أن مشروع قانون الموازنة العامـة للـسنة         وأوضح  ". الوزراء وزير المالية المكلف إسماعيل هنية     

مشيرا إلى أن التصويت على مشروع قـانون        ,  أقر مع التعديالت وذلك بإجماع الحاضرين      2011المالية  
  .الموازنة مع التعديالت تم وفقا لألصول القانونية حيث أقرت الموازنة بإجماع الحاضرين

  28/3/2011وكالة قدس نت، 
  

   بثينة شعبان للفلسطينيين بالوقوف وراء مظاهرات سوريةالسلطة ترفض اتهامات .9
رفضت القيادة الفلسطينية، اتهامات مستشارة الرئيس الـسوري بثينـة شـعبان،            :  كفاح زبون  -رام اهللا   

وبحثت منظمة التحريـر الفلـسطينية،      . للفلسطينيين بالوقوف وراء مظاهرات تشهدها مناطق في سورية       
تأخر أول من أمس، لم يخُل من الغضب الشديد على ما اعتبره مـسؤولون              هذه االتهامات، في اجتماع م    

  .»الحلقة األضعف«في السلطة محاولة سخيفة لتعليق مشكالت النظام على من يعتبره 
تؤكد «وقال بيان رسمي صدر بعد اجتماع ترأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ناقش قضايا مختلفة،               

 على عالقاتها مع جميع الدول العربية الشقيقة، وعلـى تقـديرها إلرادة             القيادة الفلسطينية على الحرص   
الشعوب العربية في اإلصالح والتحول الديمقراطي من أجل ضمان دورها ومستقبلها وتطوير مجتمعاتها             
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وأضاف البيان فـي    . »والنهوض بها على جميع المستويات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية        
عدم الزج باسم الفلسطينيين مهما كان ذلك       ) القيادة(وتأمل  «: حة لسورية، من دون أن يسميها     إشارة واض 

  .»محدودا وجزئيا وخاصة الفلسطينيين المقيمين في تلك البلدان
  29/3/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
   عباس ألغى زيارة غزة بعد تهديده من قبل كتائب القسام:هآرتس .10

، أفي إيسخاروف،   'هآرتس'عم أمس المحلل للشؤون الفلسطينية في صحيفة        ز:  زهير اندراوس  -الناصرة
أن مسؤولين رفيعي المستوى في كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس أبلغـوا فـي                 

بأنه إذا جاء لزيارة قطاع غزة، فإنهم لـن         ) أبو مازن (األيام األخيرة رجال رئيس السلطة محمود عباس        
وبحسب المصادر  . نه، الفتاً إلى أنّه حصل على هذه المعلومات من مصادر فلسطينية موثوقة           يضمنوا أم 

عينها، فقد تم تفسير األمور على أنّها تهديداً مبطناً، األمر الذي دفع السلطة برام اهللا إلى إلغاء الزيارة في                   
  .المستقبل المنظور، كما أكدت على ذلك المصادر الفلسطينية ذاتها

 29/3/2011العربي، لندن، القدس 
  

  العقلية االستيطانية فشلت والجيل الفلسطيني الجديد أشد تمسكاً بحقوقه: اللجنة التنفيذية .11
 أكدت أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ان العقلية االستيطانية االسرائيلية فـشلت فـي                :رام اهللا 

 .لسطينية باتت أشد تمكساً وتجذراً بالحقوق الفلسطينية      تطويع وعي شعبنا ليقبل باالحتالل وان االجيال الف       
جاء ذلك في بيان صدر امس عشية احياء ابناء شعبنا يوم االرض الخالد، قدر عالياً الحـراك الـشبابي                   

  .المطالب بانهاء االنقسام ودعا حماس الى قبول مبادرة الرئيس النهاء االنقسام
  29/3/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  ر يطالب المؤسسات األممية بالوقوف أمام مسؤولياتها تجاه قضية األسرىبح .12

ناشد الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي مؤسسات األمم المتحدة والجامعـة              : غزة
العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي بضرورة الوقوف الجاد عند مسؤولياتهم تجاه أسرى فلـسطين فـي               

  ".الذين يعيشون ظروفًا معيشية صعبة"ل سجون االحتال
وأوضح بحر خالل الوقفة التضامنية األسبوعية مع األسرى، وخاصة األسير حسن سالمة، أن األسـرى               
في سجون االحتالل، وبخاصة من يعيش في زنازين العزل االنفرادي، يعيشون حياة منافيـة للمواثيـق                

ًبا رؤساء المؤتمرات الدولية التي عقـدت مـؤخًرا فـي           اإلنسانية ويفتقرون ألبسط حقوق اإلنسان، مطال     
الجزائر والمغرب وغزة باإلسراع في تنفيذ ومتابعة توصيات تلك المؤتمرات، خاصة اللجـان القانونيـة              

  .المنبثقة عن المؤتمرات للعمل مع المؤسسات الدولية والحقوقية على إطالق سراح السجناء
  28/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  عباس يرفض التوقيع على قرارات استجواب بملفات فساد كبيرة: "الفلسطيني لإلعالم" .13

 ملف فساد من العيار الثقيل جـاهزة فـي هيئـة    17قالت مصادر فلسطينية مطلعة لمراسلنا إن     : رام اهللا 
فيها مكافحة الفساد في رام اهللا وتنتظر توقيع رئيس السلطة محمود عباس من أجل استجواب المتورطين                
  .من كبار الشخصيات، لكن عباس ما زال منذ فترة طويلة يماطل في التوقيع على قرار االستجواب

وأضافت أن هذا السلوك يتناقض مع ما هو معلن من أن هناك حملة لمكافحة الفساد، وأنه ال يوجد أحـد                    
  .فوق القانون، في الوقت الذي لم يتم النظرفيه  في ملفات فساد كبيرة حتى اآلن
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فياض، وأن هؤالء وغيرهم مـن      " حكومة"وأكدت المصادر أن جزًءا من هذه الملفات يتعلق بوزراء في           
كبار موظفي القطاع العام يحتاجون إلى موافقة خطية من عباس حسب القانون، حتـى يـتم اسـتجوابهم         

ًبـا حـول    ونقلت أن هيئة مكافحة الفساد رفعت منذ فتـرة طويلـة طل            .واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم   
استجوابهم إلى عباس للتوقيع عليه، ولكنه يتذرع تارة بأسباب سياسية، وتارة أخرى يعد بـالتوقيع علـى                 

واعتبرت المصادر أن استجواب كبار الشخصيات       .القرار في الوقت المناسب الذي لم يحن حتى اللحظة        
ة في رام اهللا تجاه مكافحة الفساد       من المتورطين في ملفات الفساد هو المحك الحقيقي الختبار إرادة السلط          

  .وليس االنشغال في ملفات صغيرة
 28/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  ريد زيارة تأخذ شكل احتفالية أو بروتوكوليةنال المصالحة على رأس أولويات حماس و: الحية .14

داخلية على رأس أن المصالحة الفلسطينية ال" حماس"أكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة 
أولويات حماس، وهو موقف موحد لكل أفراد وقادة الحركة الذين يهدفون إلى توحيد الصف وجمع الكلمة 
إلزالة المعاناة التي يحياها الشعب الفلسطيني تحت الحصار بسبب اختيار الشعب الفلسطيني لخيار 

 سريعة لحل االنقسام، مشدًدا على وقال إن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى خطوات جادة وبرامج .المقاومة
ضرورة أن تكون زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن لغزة بعد الوصول إلى نقاط اتفاق، 

  .وبعد قطع مشوار في طريق المصالحة
وأضاف أن حماس بذلت جهًدا كبيًرا في سبيل المصالحة، ودعت أبو مازن لحوار جاد، ولكنها ال تريد 

كل احتفالية أو بروتوكولية، ألن الشعب ينتظر مصالحة حقيقية مبنية على رؤية سياسية زيارة تأخذ ش
  .واضحة في صورة شمولية يتوافق عليها الشعب الفلسطيني والحكومة تأتي لتنفيذ هذه الرؤية

بكل هيئاتها ترحب بجهود " حماس"وردا على سؤال عن دور قطر في المصالحة، قال الحية إن 
 األشقاء العرب في تدخلهم إلتمام المصالحة، وتتقدم بها إال أنها تريد أن تظل مصر هي ومبادرات كل

وأكد أن حماس تريد منظمة تحرير فلسطينية تمثل  .الشقيقة الكبرى والرائدة إلنهاء الحصار واالنقسام
 الشارع الشارع الفلسطيني وأن اللجنة الحالية غير شرعية حسب القانون األساسي للمنظمة وال تمثل

  .2006الفلسطيني خاصة بعد انتخابات 
  28/3/2011، 48موقع فلسطينيو

  
  ال صحة لألنباء عن اتفاق بين فتح وحماس لعقد لقاءات في القاهرة أو غيرها: األحمد .15

قال عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض العالقات الوطنية فيها، مساء : رام اهللا
وحماس على عقد لقاءات » فتح«نباء والتصريحات التي صدرت حول اتفاق بين أمس، إنه ال صحة لأل

في القاهرة أو غيرها بين الحركتين من أجل إطالق حوار حول ما سمي بالنقاط العالقة في الحوار الذي 
  .جرى بينهما

وأضاف األحمد أن مبادرة الرئيس محمود عباس واضحة كعين الشمس وتتضمن تشكيل حكومة متفق 
على ذلك في اجتماع اللجنة ) األول(بل وأكد السيد الرئيس أمس «ليها من شخصيات مهنية مستقلة، ع

التنفيذية، وأن أي حوارات أخرى حول نقاط عالقة أو أي قضايا مستقبلية يكون الحوار عليها بعد إنهاء 
  .»ماالنقسام عبر تشكيل الحكومة الواحدة في ظل السلطة الواحدة وليس في ظل االنقسا

وقال األحمد إن ما صرح به محمود الزهار والذي طالب بتصريحاته بإرجاء توجه الرئيس عباس إلى 
غزة لحين استكمال االتفاق على قضايا تتعلق بالقيادة والمرجعية الفلسطينية والترتيبات والبرنامج 

  .»النقسامهذا الطرح والتصريحات نسف للمبادرة ورد لها واستمرار وإصرار على ا«السياسي، 
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ودعا األحمد حركة حماس مجددا إلى الكف عن التصريحات المتناقضة والسلبية وإعالن موافقة صريحة 
وواضحة على مبادرة الرئيس للتوجه إلى غزة وتشكيل حكومة تعمل على إجراء االنتخابات التشريعية 

ة العربية في اجتماعها والرئاسية والمجلس الوطني، حيث القت هذه المبادرة موافقة وترحيب الجامع
مؤخرا، وكذلك منظمة المؤتمر اإلسالمي، وتبنتها أطر منظمة التحرير الفلسطينية عبر مجلسها المركزي 

  .الذي عقد مؤخرا في مدينة رام اهللا
  29/3/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  الرئيس عباس ينتظر ردا رسميا من حماس لزيارة غزة: شعث .16

ضو اللجنة المركزية لحركة فتح، نبيل شعث، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد ع: يوسف الشايب
ما يزال متمسكا بمبادرته لزيارة غزة في القريب العاجل للوصول إلى اتفاق حول تشكيل حكومة توافق 
وطني من الشخصيات الوطنية المستقلة، تعمل على اعادة اعمار قطاع غزة واإلعداد النتخابات رئاسية 

  .ريعية ومجلس وطني خالل ستة أشهروتش
الرئيس محمود عباس ما يزال ينتظر رداً رسمياً من حركة حماس باستجابتها لمبادرته التي : وأضاف

يتمسك بها ويرى فيها مخرجا من االنقسام إلى رحاب الوحدة الوطنية، مشيرا إلى إمكانية زيارة الرئيس 
 حال تعذر دخوله من معبر ايريز بسبب الضغوط للقطاع من خالل معبر رفح الحدودي مع مصر في

  .األميركية والرفض اإلسرائيلي للمبادرة
  29/3/2011الغد، عمان، 

  
  ما زالت تدرس مبادرة الرئيس عباس لزيارة غزةحماس ": الحياة" .17

ان الحركة ما زالت تدرس مبادرة » الحياة«لـ » حماس«قال مسؤولون في :  محمد يونس–رام اهللا 
وأفاد مسؤول رفيع ان لدى الحركة تحفظات كبيرة على المبادرة، . مود عباس لزيارة غزة محالرئيس

منها أنها تنص على إجراء انتخابات عامة للسلطة والمنظمة، وتشكيل حكومة مستقلين قبل إتمام الحوار 
جتماع وأضاف ان الحركة ستقبل زيارة الرئيس لغزة، لكنها ستطلب والحال هذه عقد ا. الوطني الشامل

في القاهرة بين الرئيس ورئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل او رئيس الحكومة في غزة اسماعيل 
  .هنية، قبل ان يتوجه االثنان الى الى غزة معاً

ان الرئيس عباس ابلغهم في لقاء عقده معهم السبت الماضي انه مستعد » حماس«وكشف مسؤولون في 
ونقل .  مليون دوالر سنوياً في سبيل اعادة الوحدة475 التي تصل الى للتضحية بالمساعدات االميركية

المسؤولون عنه قوله ان المساعدات مهمة، لكنه يفضل خسارتها اذا كانت مشروطة وشكلت عائقاً امام 
الوحدة، وانه يفضل تشكيل حكومة من مستقلين او سياسيين غير مشهورين ليسهل تسويقها أمام العالم، 

في حال تمت المصالحة، مثل اطالق المعتقلين واعادة فتح المؤسسات » حماس« مطالب وتعهد تلبية
  .الخيرية التابعة للحركة

بصورة تامة على مبادرة الرئيس، وقال مسؤول في » حماس«استبعدوا موافقة » فتح«لكن مسؤولين في 
 مصر، إعتقاداً منها انها تظهر ميالً الى استثمار التغيرات في المنطقة، خصوصاً في» حماس«إن » فتح«

  .تصب في مصلحتها
  28/3/2011الحياة، لندن، 

  
  للمصالحة  ستطلق مبادرةحماس : علي بركة .18

الحركة ستطلق مبادرة للحوار الفلسطيني من اجل  «أنكشف ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة 
يه جميع الفصائل ينبثق عنه المصالحة وانهاء حالة االنقسام، وترتكز على حوار فلسطيني شامل يشارك ف
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كالم بركة جاء خالل جولة على القيادات االمنية في مدينة  . فلسطينية جديدةوإستراتيجيةمؤتمر وطني 
  .صيدا

  29/3/2011السفير، بيروت، 
  

  في أحداث الالذقيةلم يشارك أي فلسطيني : احمد جبريل .19
م السوري، صحة اتهامات ستشارة الرئيس نفت فصائل فلسطينية قريبة من النظا:  كفاح زبون- رام اهللا

ونشرت . السوري بثينة شعبان، للفلسطينيين بالوقوف وراء مظاهرات تشهدها مناطق في سورية
 القيادة العامة، أحمد جبريل، الذي -الصحف السورية نفسها تصريحات لألمين العام للجبهة الشعبية 

  .ميايعيش في سورية، طالب فيها بضرورة توضيح الصورة رس
لم يشارك أي فلسطيني من مخيم الرمل لالجئين الفلسطينيين الواقع جنوب مدينة الالذقية «: وقال جبريل

في األحداث التي شهدتها المدينة، ومن نزل إلى الالذقية وشاغب هم سكان تجمع مالصق لمخيم الرمل 
حافظة إدلب وبلدة الحفة في ويقع إلى الجنوب منه وال يفصل بينهما إال مسيل ماء، ويقطنه فقراء من م

الناس اعتقدت أن الفلسطينيين هم المتظاهرون لكن من فعل ذلك هو من خرج من «: وأضاف. »الالذقية
  . »الحي اإلدلبي وقد تم توضيح األمر لوزير اإلعالم محسن بالل

دخل وأكد جبريل أن المخيمات منضبطة وتسير دوريات ليلية تحرس بوابات المخيمات، وتراقب من ي
ما «: وأضاف. »وعليه فال عالقة لنا من قريب وال من بعيد«: وأردف. ويخرج من هذه المخيمات

حصل في الالذقية يشبه ما حصل في درعا قبل أيام حين اتهم الفلسطينيون بأنهم من يقف وراء عمليات 
  .»الشغب

  29/3/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  فاجآت للرد على أي عدوان إسرائيليهناك الكثير من الم": ألوية صالح الدين" .20
، الذراع العسكري للجان المقاومة في فلسطين، أن المرحلة "ألوية الناصر صالح الدين"أكدت : غزة

مرهونة بسلوك العدو الصهيوني، ومدى التزامه وأي عدوان جديد علي شعبنا في غزة  سيقابل "المقبلة 
، الناطق  باسم األلوية، في تصريحٍ مكتوب وصل "عطاياأبو "وقال  .، على حد تعبيرها"بما هو رادع له

إن فصائل المقاومة على أتم الجاهزية لحماية أبناء شعبنا والذود عنهم، وتملك : "نسخة عنه" قدس برس"
  ".القدرة على توجيه الضربات المؤلمة والقاسية للعدو الصهيوني في إقدامه على أي حماقة جديدة

 من مغبة تنفيذ عمليات اغتيال تطال قادة وأبناء فصائل المقاومة، مؤكداً أن وحذر االحتالل اإلسرائيلي
  ".تنفيذ مثل هذه الحماقة سينقل المعركة إلى بعد آخر، سيدفع ثمنه العدو الصهيوني غالًيا"

  28/3/2011قدس برس، 
  

   2005 في اجتماع القاهرة تفعيل منظمة التحرير جزء من مطالب الفصائل: حماس .21
أكدت حركة حماس أن عملية إعادة إصالح منظمة التحرير تعد جزءا من مطالب : رف الهور أش-غزة 

وقال يحيى موسى عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس  الفصائل لجعلها تخدم الشعب الفلسطيني، 
ان عملية إعادة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها تعد جزءا من ' القدس العربي'لـ

  .2005مطالب الفصائل، التي اتفقت على هذا األمر في اجتماع القاهرة في عام 
  29/3/2011القدس العربي، لندن، 
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   حال وجهت لها بشكل رسميدعوة منظمة التحرير الجتماع تؤكد أنها ستدرس "الجهاد" .22
هادفة لعقد  المنظمة التحريرأعلنت حركة الجهاد اإلسالمي انها ستدرس دعوة  : أشرف الهور-غزة 

اجتماع لمسؤولي التنظيمات وأعضاء اللجنة التنفيذية حال وجهت لهم بشكل رسمي، من أجل التوافق 
، وذلك في ضوء مطالبة الرئيس محمود عباس بانعقاد 2005على تفعيل وتطويرها وفق اتفاق القاهرة 

   .لجنة تفعيل المنظمة بأسرع وقت
ان حركته ال ترد على ' القدس العربي'في تصريحات لـ سالميقال داوود شهاب الناطق باسم الجهاد اإلو

أي دعوة توجه عبر وسائل اإلعالم، الفتاً إلى أنه في حال تم إيصال الدعوة لحركته بشكل رسمي فإنها 
جاهزة لحوار شامل 'وأشار شهاب إلى أن حركته  .'بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني'ستقوم بدراستها 

لفلسطينية، ويبدأ بملف ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي المتمثل في إنهاء االنقسام يناقش كل القضايا ا
تحديد استراتيجية 'وأكد أن هذا الترتيب يجب أن يتبعه اتفاق فلسطيني على  .'وترتيب منظمة التحرير

  .'العمل الوطني في المرحلة القادمة
 على ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني قبل شدد المتحدث باسم الجهاد' القدس العربي'وخالل حديثه لـ

خدمة مشروعه الذي يريد 'تحديد االستراتيجية، رافضاً أن تكون دعوة الرئيس عباس لتطوير المنظمة لـ
، الفتاً إلى أن مبادرة أبو مازن بزيارة غزة لعقد مصالحة تصب في 'أن يطرحه في شهر سبتمبر القادم

  .سياق هذا المشروع
  29/3/2011ن، القدس العربي، لند

  
  مستقبل القضية الفلسطينية ال نراه إال زوالًا لالحتالل: حماس تحيي أسبوع الشهداء في لبنان .23

نظمت حركة حماس في لبنان، االثنين احتفالًا سياسيا في قاعة بلدية صيدا، إحياًء لذكرى أسبوع الشهداء، 
  . متعهدةً بالمقاومة حتى النصر

رفض حركته لالنقسام الداخلي، مشدًدا على أن حماس دائًما  علي بركة ممثل الحركة في لبنان وجدد
يجب أن نعلم أننا ال يمكن أن نتصالح إال بعد أن يتوقف الطرف اآلخر عن : "تدعو للمصالحة، وقال

التنسيق مع االحتالل ضد المقاومين وعن التآمر على المقاومة، وحتى يصبح الطرف اآلخر مساعًدا 
ح للمقاومة، ويلغي كافة االتفاقيات المضرة بشعب فلسطين ومقاومته التي وقعها مع ومؤيًدا بشكل صري

  ". االحتالل
هاوية جديدة يريد االحتالل أن يقع "وعرج على مسألة التصعيد اإلسرائيلي على غزة، والذي وصفه بأنه 

  ". ابها ولكن الشعب سيعود بمقاومته وصموده ليهزم االحتالل ويرده على أعقابه خائًب
إن مستقبل القضية الفلسطينية ال نراه إال زوالًا لالحتالل، وتحريًرا لفلسطين، وعودة إليها بأقرب : "وتابع

توحيد الموقف الفلسطيني : ، مشيًرا إلى أن أولويات حماس في هذه المرحلة تتضمن"وقت إن شاء اهللا
 حق –حق العمل (ة لالجئين بغض النظر عن الخالف المركزي، وإقرار الحقوق المدنية واإلنساني

  . ، وإعادة إعمار مخيم نهر البارد)التملك
  28/3/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
  حماس تطرح تدريس القضية الفلسطينية بمدارس األونروا: لبنان .24

لبنان  ياسر عزام أن المكتب طرح  في أكد مسؤول مكتب شؤون الالجئين في حركة حماس: بيروت
ألونروا في بيروت مسألة تعليم القضية الفلسطينية في مدارسها، وتحديًدا إعادة تدريس على المدير العام ل

  .مادتي تاريخ وجغرافية فلسطين للطالب الالجئين
في أحد اللقاءات التي جمعتنا مع "نسخة عنه " المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال عزام في بيان وصل 

ؤولة اإلعالمية، طرحنا قضية تعليم القضية الفلسطينية في المدير العام لألونروا ونائبه، وبحضور المس
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وكان ردهم أنه ال يوجد قرار بعدم .. 1993منهاج األونروا، وناقشنا سبب إلغائها منذ اتفاق أوسلو عام 
  ".تعليم المادتين، بل القضية تتعلق بالتمويل، وضغط المنهاج والحصص

بالكتب، فلم يمانع، ووعد بالسماح ألي أستاذ أن يقدم طرحنا عليه أن نساهم بالتكلفة و: "وأضاف عزام
، مبينًا أن هذا الكالم ذهب أدراج الرياح في بداية العام "هذه المادة في المدارس المحسوبة على األونروا

  .الدراسي
وأكد مكتب شؤون الالجئين بحماس استعداده للمساهمة في تأمين جهات ممولة للمشروع، شرط أن توافق 

مبينًا أنهم ينتظرون الموافقة على هذا العرض، وداعًيا شرائح . في لبنان على هذا األمر" ألونرواا"إدارة 
  ".عائدون"المجتمع الفلسطيني كافة للضغط عليها، والمساهمة في حملة 

" حملة عائدون"رابطة بيت المقدس لطلبة فلسطين، التي تقود حماس وحيا مكتب شؤون الالجئين في 
  .مادتي تاريخ وجغرافية فلسطين بمدارس األونرواإلعادة تدريس 

  28/3/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  "الشاباك"ـنتنياهو يعّين يورام كوهين رئيساً ل .25
أعلن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس تعيين يورام كوهين رئيساً لجهاز األمن الداخلي 

  .خلفاً ليوفال ديسكين) الشاباك(
د رافق هذا التعيين الكثير من الصخب والتوقعات جراء اإلخفاقات المتتالية في تعيين كبار المسؤولين وق

األمنيين، والتي كان بينها الفشل في تعيين يؤآف غاالنت رئيساً لألركان، والفشل في تعيين المفتش العام 
 حول هذا التعيين بعد أن تبين وليس مستبعداً أن يتفجر خالف. للشرطة والمفتش العام لمصلحة السجون

  .أن ضغوطاً كبيرة من جانب اليمين الديني والقومي في إسرائيل رجحت اختيار كوهين
. في بث مباشر» الشاباك«وللمرة األولى في تاريخ إسرائيل اختار نتنياهو اإلعالن بنفسه عن اسم رئيس 

وظائف قيادية مختلفة جداً ووصل إلى  عاماً، وأدى 30يورام انضم للشاباك قبل «وحسب نتنياهو فإن 
وكان يورام في رأس حربة فعل الشاباك . منصب نائب رئيس الشاباك وخدم فيه طوال ثالث سنوات

  .»طوال هذه السنوات، خصوصاً في السنوات األخيرة
وتابع . »وقد ترعرع في الميدان، وهو يعرف الميدان، مثلما يعرفه الميدان. إنه رجل الميدان«وأضاف 

كما أنني مقتنع أنه سيجلب معه القدرات، الزعامة . أنني مقتنع بأنه يعرف كل التحديات التي تواجهنا«
وبتعيين .  أيار المقبل15ومن المقرر أن يتولى كوهين مهام منصبه في  .»والخبرة لمجابهة هذه التحديات

ني غينتس رئيساً لألركان كوهين تكتمل الحلقات األساسية في الهرم األمني في إسرائيل بعد تعيين ب
  .وتامير باردو رئيساً للموساد

  29/3/2011، السفير، بيروت
  

  القادم بأيلول عالن دولة فلسطينية إ واستخدام العنف حال أحاديةخطوات  تهدد ب"سرائيلإ: "هآرتس .26
 عضوا في 15ذكرت صحيفة هارتس االسرائيلية ان اسرائيل وجهت رسائل شديدة اللهجة الى : القدس

جلس االمن الدولي ودول االتحاد االوروبي تحذر من مغبة دعم خطوات السلطة في الحصول على م
  .1967اعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 

وقالت الصحيفة ان وزارة الخارجية عممت على سفاراتها بتوجيه رسالة حادة الى تلك الدول بان دعمها 
تل ابيب ويديجعلهم يتوجهون الى االمم المتحدة للحصول للفلسطينيين يؤدي الى رفضهم للمفاوضات مع 

  .على اعتراف في سبتمبر القادم
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وقالت الخارجية االسرائيلية ان اعالن دولة فلسطينية من جانب واحد والحصول على اعتراف اممي بها 
ب ضد في سبتمبر خرق التفاقيات اوسلو وسيؤدي الى عنف بين الجانبين واتخاذ اجراءات احادية الجان

  .السلطة
وقالت المصادر ان طبيعة االجراءات لم تحدد بعد ولم يجر رئيس الوزراء اي نقاش حول الردود 
االسرائيلية المحتملة اال ان بعض اوساط اليمين تطرح افكارا مثل ضم بعض مستوطنات الضفة الكبرى 

 ديبلوماسي غربي انه لم الى اسرائيل او فرض القانون االسرائيلي على الضفة بصورة كاملة فيما اكد
يتلق اي ردود من اسرائيل حول ماهية ردودها على احتمال اعتراف االمم المتحدة بدولة فلسطينية في 

  .سبتمبر القادم والذي يبدو انه حتمي الحدوث حسب ذلك الديبلوماسي 
  29/3/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  يناقش تشديد ظروف اعتقال األسرى " الكنيست" .27

ناقش الكنيست اإلسرائيلي أربعة مشاريع لقوانين تفرض ظروفاً أقسى :  محمد القيق- الغربية الضفة
  . العتقال أسرى حركة حماس في سجون االحتالل

وقالت إذاعة االحتالل إن الكنيست قرر دمج المشاريع األربعة في قانون واحد، حيث من المقرر 
ادمة، موضحة أن المشاريع تأتي في إطار التسريع لإلفراج المصادقة عليه بالقراءة األولى في الجلسة الق

  . عن الجندي اإلسرائيلي األسير لدى المقاومة في قطاع غزة جلعاد شاليط
والذي يقضي بتشديد ظروف اعتقال أسرى حركة حماس " قانون شاليط"وكان الكنيست أقر ما يسمى 

ي شاليط، بما في ذلك حرمان أهالي أسرى والتضييق عليهم وحرمانهم من حقوقهم رداً على أسر الجند
  . 2007قطاع غزة من زيارة أبنائهم منذ عام 

  28/3/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  الكنيست يصادق على حرمان النائب السابق عزمي بشارة من أي امتيازات  .28
مان النائب صادقت الكنيست اإلسرائيلي بكامل هيئتها، الليلة، على اقتراح لجنة الكنيست حر: القدس

وأفاد . السابق عزمي بشارة من جميع االمتيازات التي كان يتمتع بها بما في ذلك الراتب التقاعدي
  . نواب8 عضو كنيست أيدوا االقتراح بينما عارضه 29مراسل اإلذاعة اإلسرائيلية بأن 

ة عليه مؤخرا وأشار إلى أن لجنة الكنيست قدمت هذا االقتراح بناء على القانون الذي تمت المصادق
من جميع االمتيازات " نشاط إرهابي"وينص على حرمان أي نائب أو نائب سابق يشتبه في ضلوعه في 

  .التي يتمتع بها
والذي " قانون عزمي بشارة"وكانت الكنيست قد صادقت قبل بضعة أسابيع على مشروع القانون المسمى 

لعضو في الكنيست أو نائب سابق في يتيح إلسرائيل عدم صرف راتب أو معاش أو مدفوعات أخرى 
  .حال فراره من العدالة

  29/3/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

   يعتزم فتح تحقيق مع نتنياهو حول سفره على نفقة رجال أعمال"سرائيلإ"مراقب الدولة في  .29
ته اجراء  كشف مراقب الدولة في اسرائيل القاضي ميخا لندشتراوس، امس، النقاب عن ني:تل أبيب

تحقيق رسمي ضد رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياهو، بسبب سفره الى الخارج على نفقة رجال 
  .أعمال

وكان مراسل القناة العاشرة في التلفزيون االسرائيلي بث تقريرا حول سفر نتنياهو وأفراد عائلته الى 
  .لى نفقة أصحاب رؤوس األموالالخارج لفترات طويلة، واالقامة في أفخم فنادق في العالم ع
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 وقال مراقب الدولة خالل جلسة لجنة مراقبة الدولة في الكنيست، انه سيحقق في ملف نتنياهو، مع العلم 
أن مراقب الدولة كان أصدر امس تعليمات الى الوزراء يمنعهم من السفر على حساب أفراد أو منظمات، 

  .وأن عليهم أن يدفعوا من جيوبهم مصاريف سفرهم
يذكر أنه في حالة توصل مراقب الدولة الى خرق نتنياهو القانون، فانه سيحول الملف الى الشرطة 

  .للتحقيق الجنائي
  29/3/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
     تحولت إلى فاشية "إسرائيل"العنصرية في : حنين الزعبي .30

لتماس الذي قدمته كل من كتلة التجمع نظرت المحكمة العليا اإلسرائيلية في جلستها أمس في اال: القدس
وجمعية حقوق المواطن، ضد قرار الكنيست بسحب الحقوق » عدالة«الوطني الديمقراطي، ومركز 

وتقرر تأجيل الجلسة للنظر في . البرلمانية للنائب حنين الزعبي بحجة مشاركتها في أسطول الحرية
ر الجلسة زمرة من اليمين العنصري الذين وحض. توسيع هيئة القضاة من ثالثة قضاة إلى خمسة قضاة

  .حاولوا التهجم على زعبي
لقد قدم االلتماس ضد سحب بعض . العنصرية في إسرائيل تحولت إلى فاشية«وقالت النائب الزعبي 

حقوقي البرلمانية في أعقاب مشاركتي في أسطول الحرية لكسر الحصار على قطاع غزة، إذ قررت 
  .» سياسي هو جوهر العمل البرلماني ألي عضو برلمان في العالمالكنيست معاقبتي على نشاط

  29/3/2011، الدستور، عّمان
  

  تحذر مواطنيها من السفر إلى العراق" إسرائيل" .31
مساء أمس مواطنيها من السفر إلى العراق باعتبار أن هذه الزيارات ” إسرائيل“حذرت : )آي.بي .يو (
  .” آخذة باالتساع“مشيرة إلى أنها ظاهرة وتعتبر مخالفة جنائية، ” غير قانونية“

أنه على ضوء ” اإلسرائيلي“التابع لمكتب رئيس الوزراء ” طاقم محاربة اإلرهاب“وذكر بيان صادر عن 
ومن ضمن ذلك إقليم كردستان شمال شرقي البالد ” الذين يزورون العراق” اإلسرائيليين““اتساع ظاهرة 

الذي (يؤكد طاقم محاربة اإلرهاب أنه بموجب قانون منع التسلل والعاصمة بغداد والمناطق الجنوبية، 
  .” يشكل مخالفة جنائية“ فإن السفر إلى العراق من دون تصريح 1954عام ) سنه الكنيست

على ضوء تصاعد التهديدات، “وشدد الطاقم على تحذير المواطنين من السفر إلى العراق، موضحاً أنه 
الذين يزورون ” اإلسرائيليين“طير للغاية ويوجد تخوف حقيقي على حياة فإن السفر إلى العراق هو أمر خ

  .” هذه الدولة
الموجودين في العراق ” اإلسرائيليين“باالمتناع عن السفر إلى العراق، كما طالب ” اإلسرائيليين“وطالب 

تطبيق القانون قررت زيادة إجراءات ” االسرائيلية“وخلص البيان إلى أن سلطات األمن  .بمغادرته فوراً 
  . ” اإلسرائيلي“ضد كل من يخرق هذا الحظر ويزور العراق من دون تصريح خطي من وزير الداخلية 
  29/3/2011، الخليج، الشارقة

  
  جنود االحتالل يذلّون االطفال الفلسطينيين ويلتقطون صورا توثّق ذلك .32

تحت تحقيقا ضد احد الجنود الذي  قالت مصادر اسرائيلية ان الشرطة العسكرية االسرائيلية ف:بيت لحم
خدم سابقا في وحدة تابعه لسالح المشاة لالشتباه بالتقاطه صورا وهو يصوب بندقيته على رأس 
فلسطيني، فيما اظهرت افالما مصورة مخزنة على هاتفه الخلوي قيام جنود باهانة اطفال فلسطينيين 

  .واصدر اوامر مذلة ومهينة لهم بهدف التلذذ باهانتهم
  29/3/2011، الة معاً اإلخباريةوك
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  حليقي الرؤوس المتطرفين ظهور ": سرائيلإ" .33

حليقي " مئير كاهانا"ظهر في اسرائيل عشرات من الشبان اليهود الذين يتلقون تعاليم الحاخام : القدس
ويتعهد هؤالء الشبان بالسير على خطى . الرؤوس مثل حليقي الرؤوس في المانيا وبريطانيا وروسيا

  . المتطرفة التي تنادي بهدم المسجد األقصى وطرد الفلسطينيين من بالدهم" كهانا حي "حركة
وفقاً لصحيفة معاريف العبرية فإن مجموعة من هؤالء الشبان تعمل باالساس على التحريض واستهداف 

 شعارات العرب والمقدسيين شوهدت في مدينة القدس بعد االنفجار الذي وقع في المدينة قبل أيام، ورددوا
وأغان عنصرية ضد العرب واليسار اإلسرائيلي، واعتدوا على فلسطينيين مروا في المكان، بينهم فتاة 

  .من شرقي القدس
  28/3/2011، وكالة قدس نت

  
   2010ارتفاع نسبة اإلستيطان أربعة أضعاف في : اإلحصاء الفلسطيني .34

كرى الخامسة والثالثون ليـوم األرض الـذي        اصدر اإلحصاء الفلسطيني بياناً صحفياً عشية الذ       :رام اهللا 
واستعرضت السيدة عال عوض، رئيس اإلحصاء الفلـسطيني،         ،30/3/2011يصادف يوم غد األربعاء     

  :عشية هذه الذكرى أهم وابرز المؤشرات اإلحصائية والتي كانت على النحو اآلتي
  من أرض فلسطين التاريخية% 85اليهود يسيطرون على أكثر من 

 والتي تقدر   2009 مليون نسمة على أرض فلسطين التاريخية كما هو في نهاية العام             11.5لي  يعيش حوا 
من مجموع السكان ويستغلون أكثر من      % 49.4 ويشكل اليهود ما نسبته      2 كم 27,000مساحتها بحوالي   

غلوا من المساحة الكلية لألراضي وتجدر اإلشارة إلى أن اليهود في عهد االنتداب البريطاني اسـت              % 85
% 47.9بينما تبلغ نسبة العرب     %.  6.2 من أرض فلسطين التاريخية وتشكل ما نسبته         2 كم 1,682فقط  

مـن  % 2.7من مساحة األرض، ويشكل اآلخرون حوالي       % 15من مجموع السكان ويستغلون أقل من       
  .1948السكان ويعشون داخل األراضي المحتلة عام 
  راضي مفتوحة تقع تحت سيطرة الجيش اإلسرائيليمعظم أراضي فلسطين التاريخية عبارة عن أ
من أرض فلسطين التاريخية، بينما شكلت مـساحة        % 20.7شكلت مساحة األراضي المزروعة ما نسبته       

، أما المساحة األكبر فشكلت     %5.7، وشكلت األراضي المبنية حوالي      %9.7الغابات واألحراش ما نسبته     
وحة تقع معظمها تحت سيطرة الجـيش حيـث تـستغل           وهي عبارة عن أراضي مفت    % 63.9ما نسبته   

  .كمعسكرات ومناطق تدريب ومطارات ومناطق مغلقة
  من مساحة الضفة الغربية% 13جدار الضم والتوسع يعزل ويصادر نحو 

ضمن سياسته التوسعية المستمرة، صادر االحتالل اإلسرائيلي مئات اآلالف من الدونمات فـي الـضفة               
لسطينيين إلقامة جدار الضم والتوسع، وتشير التقديرات حسب مسار الجدار إلى           الغربية من أصحابها الف   

 733أن  مساحة األراضي الفلسطينية المعزولة والمحاصرة بين الجدار والخط األخضر بلغت حـوالي               
من مساحة الضفة الغربية منها حـوالي       % 13.0 أي ما نسبته حوالي      2010 كما هو الحال في العام       2كم

 غابات ومناطق   2 كم 250 مستغلة كمستعمرات وقواعد عسكرية و     2 كم 110راضي زراعية و   أ 2 كم 348
  . أراضي مبنية فلسطينية2 كم25مفتوحة باإلضافة إلى 

  تهويد القدس، بناء بال ضوابط للمستوطنين واستمرار هدم منازل الفلسطينيين
 في محافظة القدس حيث     2010م  تصاعدت االنتهاكات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم خالل عا       

ال زال االحتالل يواصل سياسته في مصادرة األراضي تحت حجج مختلفة لكن الهدف واحد هـو نهـب             
 دونماً لصالح جدار الـضم      1,496األرض من أصحابها الفلسطينيين األصليين حيث تم توثيق مصادرة          
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ء مساكن تمهيدا لهدمها كمـا هـو         قرار بإخال  2000والتوسع ولتوسيع المستوطنات، وتم إصدار حوالي       
 مسكناً فـي عـام      31، وقد تم هدم     2009الحال في حي البستان بسلوان، وشعفاط، وغيرها خالل العام          

  . طفال115ً مواطناً منهم 224 وكان يسكنها 2 م2,572، بلغت مساحتها 2010
  من المستوطنين يسكنون في محافظة القدس% 54.6

 فـي   2010مواقع االستيطانية والقواعد العسكرية اإلسرائيلية في نهاية العام         تشير البيانات إلى أن عدد ال     
 بؤر استيطانية جديـدة وتوسـيع مـا         7 إقامة   2010 موقعا، حيث شهد العام      470الضفة الغربية قد بلغ     

 موقعا، ويتركز وجود المستوطنات في محافظة القدس من حيـث عـدد المـستوطنات               141يقارب من   
من مجموع األراضـي    % 23.7مساحة المبنية والتي تشكل في محافظة القدس ما نسبته          والمستوطنين وال 

 مستوطناً  517,774المبنية في المستوطنات اإلسرائيلية، أما عدد المستوطنين في الضفة الغربية فقد بلغ             
من المستوطنين يسكنون في محافظة القدس حيـث        % 51.6ويتضح من البيانات أن     . 2009نهاية العام   

 مستوطناً في القدس الشرقية، وتشكل نـسبة        201,273 مستـوطناً منهم    267,325لغ عـددهم حوالي    ب
 فلسطيني، في حـين     100 مستوطن مقابل كل     21المستوطنين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي        

  . فلسطيني100 مستوطن مقابل كل 71بلغت أعالها في محافظة القدس حوالي 
   في سباق مع الزمنتوسيع المستوطنات

 وحـدة   6,764ازداد البناء االستيطاني في األراضي الفلسطينية بوتيرة عالية، حيث تم بناء ما يزيد عن               
 في المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، مما شكل زيادة أربع             2010سكنية عام   

عـن  % 19ة، والذي شكل انخفاضا بنسبة  وحدات سكني1,703 الذي تم فيه إنشاء 2009مرات عن عام   
 وحدة سكنية   1,471 وحدة سكنية، بالمقابل كان هذا الرقم أعلى من          2,107 الذي تم فيه إنشاء      2008عام  
   .2006 وحدة سكنية في العام 1,518 و2007عام 

 29/3/2011، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني
  

  قى الفلسطيني شماعة إخفاقات األنظمة؟إلى متى يب: سورية على اتهامات الطيبي رداً .35
رفضت القيادة الفلسطينية، اتهامات مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، :  كفاح زبون- رام اهللا

 الكنيست فيوكتب النائب العربي  .للفلسطينيين بالوقوف وراء مظاهرات تشهدها مناطق في سورية
كالم بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري : اإلسرائيلي، أحمد الطيبي على صفحته على فيسبوك

  .وإلى متى سيبقى الفلسطيني شماعة تعلق عليها األنظمة العربية إخفاقاتها؟. مستهجن
  29/3/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  مواجهات عنيفة في سلوان .36

بلدة سلوان ، بين المواطنين وجنود االحتالل في 28/3 اندلعت مواجهات عنيفة، مساء اإلثنين :وكاالتال
وذكرت مصادر محلية أن المواجهات اندلعت عقب اشتعال النيران في . جنوب المسجد األقصى المبارك

وقالت إن . نقطة عسكرية مقامة على سطح إحدى البنايات السكنية في حي بطن الهوى بالحارة الوسطى
بحي بطن الهوى شاركت إلى " تانبيت يونا"الجماعات اليهودية المتطرفة التي تقيم في البؤرة االستيطانية 
أفاد شهود عيان بأن مواجهات مماثلة و. جانب قوات االحتالل في إطالق األعيرة النارية تجاه الشبان

  . اندلعت في محيط خيمة االعتصام بحي البستان ومنطقة عين اللوزة وبئر أيوب
  28/3/2011، موقع فلسطين أون الين

  
   فلسطينيا16ً في األغوار واعتقال ت فلسطينيةثالث عائال ترحيل: الضفة الغربية .37
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قالت مصادر فلسطينية إن السلطات اإلسرائيلية أخطرت ثالث :  البيان والوكاالت-  غزة،القدس المحتلة
  .عائالت فلسطينية في منطقة األغوار في الضفة الغربية بترحيلهم خالل ثالثة أيام، قبل أن تهدم مساكنها

  . في الضفة الغربيةأمس فلسطينياً خالل حملة دهم فجر 16جيش اإلسرائيلي في موازاة ذلك، اعتقل ال
  29/3/2011، البيان، دبي

  
  تصاعد عمليات ترحيل مواطني األغوار .38

در عن المكتب الوطني للدفاع عن األرض، إنه في انتهاكات واضحة للقانون الدولي اقال تقرير ص
، صعد المستوطنون وسلطات االحتالل اإلسرائيلي من اإلنساني واألعراف الدولية بحق مواطني األغوار

سياسة الضغط على المواطنين الفلسطينيين والبدو القاطنين في المنطقة بهدف إجبارهم على الرحيل، 
، بهدف إفراغ االستيطانيةواستكمال مخططات االستيالء على المزيد من األراضي، وإقامة البؤر 

نه خالل األسبوع الفائت، أقدمت سلطات االحتالل على هدم خيم واضح التقرير أ. األغوار من سكانها
  .  خيمة استيطانية بجوارها"مسكيوت"بعد أن أقامت مجموعة من المستوطنين من مستوطنة 

  28/3/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   في الضفة الغربيةشجاراأل  عشراتالمستوطنون يقتلعون .39
شرات األشجار المثمرة في منطقة الحرايق في بلدة حوسان  باقتالع عأمس أقدم مستوطنون :رام اهللا

 إضافة شجرة زيتون، 25 أن المستوطنين قاموا باقتالع األراضي أصحابغربي مدينة بيت لحم وذكر 
  . سنة25 نحو األشجاريقدر أعمار هذه .  شجرات جوز4لشجرتي لوز وشجرة تين، و

  29/3/2011، بيروت، المستقبل
  

  أمنّية ضّد المهندس المختطف ضرار أبو سيسي الخميستوجيه الئحة اتهام  .40
 اإلسرائيليبعد مرور أكثر من شهر على اختطافه من قبل عناصر الموساد : زهير أندراوس -الناصرة 

سمحت الرقابة العسكرية في الدولة العبرية بالنشر عن أن المحكمة المركزية في مدينة بيتاح تكفا نظرت 
قدم به المهندس الفلسطيني ضرار أبو سيسي ضد استمرار اعتقاله في أحد أمس في االستئناف الذي ت

ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية على صدر صفحتها األولى صورة  .السجون اإلسرائيلية
وبحسب الصحيفة فقد كانت الجلسة مغلقة، لكن سمدار بن نتان وطال . للمهندس وهو يقتاد إلى المحكمة

فاع عن أبو سيسي، طلبا من رئيس المحكمة القاضي أبراهام طال أن يتيح لوسائل لينوي، محاميي الد
اإلعالم إمكان التقاط صور ألبو سيسي قبل بدء جلسة النظر في استئنافه، غير أن القاضي رفض بناء 

وتبين خالل الجلسة أن . وفيما بعد رفضت المحكمة أيضاً استئناف أبو سيسي. على قرار من المحكمة
  .ة وجهاز الشاباك سيقدمان حتى يوم الخميس المقبل بياناً يتعلق بالئحة االتهام التي ستقدم ضدهالشرط

  29/3/2011القدس العربي، لندن، 
  

   في سجون االحتالل يضربون عن الطعاماألسرى .41
بدأ األسرى الفلسطينيون في خمسة سجون إسرائيلية :  وكاالت األنباء- جمال جمال -فلسطين المحتلة 

 على اإلجراءات اإلسرائيلية المتبعة بحقهم، والمتمثلة بالتفتيش المهين  عن الطعام احتجاجاً إضراباًأمس
لذويهم أثناء الزيارة، وسياسة العزل االنفرادي، وعدم تجاوب إدارة مصلحة السجون لمطالبهم، وسياسة 

 األسرى خطوة أنقية  العديد من المصادر والمؤسسات الحقووأكدت.  االستفزازياألسرىتفتيش غرف 
 واألسابيع األيام القيام بها في فترة األسرى النضالية التي ينوي اإلجراءاتتأتي في سياق سلسلة من 

  . االضراب شمل سجون نفحة وريمون وتيشل وعسقالن والنقبأن هذه المصادر وأشارت. القادمة
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  29/3/2011الدستور، عّمان، 
  

   أيامعشرة على غزة خالل  حصيلة العدوان جريحا48ً و شهيدا14ً .42
إن حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة، خالل األيام العشرة   قالت مصادر طبية فلسطينية،:غزة

، بينهم ستة  أطفال، في حين أصيب ثمانية وأربعون مواطنا5ً، بينهم الماضية، بلغ أربعة عشر شهيداً
  .أطفال وست نساء

  28/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  االحتالل يستهدفنا: أطفال غزة من تركيا .43
 في مؤتمر صحفي عقد في اسطنبول في مقر هيئة اإلغاثة ، من غزةنفلسطينيو أكد أطفال :اسطنبول

 أن االحتالل الصهيوني يستهدفهم وهو الذي يبدأ بهجومه على ،28/3 يوم اإلثنين HHاإلنسانية التركية 
  . جديدة في القطاع، ويبعثون للعالم رسالة األخوة والسالم حرباًمشددين على أنهم ال يريدون. قطاع غزة

 اإلنسانية التركية، اإلغاثةوأختم المؤتمر الصحفي بكلمة حسين أوروتش، عضو في مجلس اإلدارة لهيئة 
  .وقال إن الرسوم التي رسمها األطفال الفلسطينيون يتناول فيها رمز حربي

  28/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  السيارة تحول دون اإلفراج عن فلسطينيين بمصر .44
أكد الناطق باسم تجمع أهالي المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية عماد السيد أن : القاهرة

وقال  . في تنفيذ قرارات اإلفراج عن المعتقلين متذرعة بحججٍ واهيةالسلطات المصرية تماطل عمداً
 كسر اإلضراب عن الطعام الذي السلطات المصرية حاولت عبثاً: "ين إناالثن" صفا"السيد في تصريحٍ لـ

  على االستمرار في اعتقالهم، من خالل وعود باإلفراج ولم تُحرك ساكناً من المعتقلين احتجاجاًنفذه عدداً
 حصلوا على قرارات باإلفراج تم نقلهم من سجن  فلسطينياً معتقال14ً"وأضاف أن  ".على أرض الواقع

 لإلفراج عنهم، إال أن السلطات تذرعت بعدم وجود سيارة لنقلهم إلى عرب إلى سجن العقرب تمهيداًال
  ".رفح، باإلضافة إلى الحاجة للتنسيق مع الجيش

  28/3/2011، )فاص( الفلسطينية الصحافةوكالة 
  

   لربط غزة بالشبكة العربية للكهرباءاالنقسام إنهاء تشترطمصر  .45
النقاب ،  يوم اإلثنين،وي مدير عام العالقات العامة في شركة توزيع الكهرباءكشف جمال الدردسا: غزة

عن السبب الرئيسي وراء فشل تنفيذ مشروع ربط قطاع غزة بالشبكة العربية للكهرباء خالل السنوات 
 بعد إستكمال كافة الشروط الالزمة وتمويل المشروع من قبل بنك التنمية اإلسالمي وبعض ،الماضية
وقال الدردساوي في حديثه لمراسل وكالة قدس نت إن المشروع فشل في اللحظات  .يق العربيةالصناد

وأشار الدردساوي إلى أن القاهرة  . السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزةاالنقساماألخيرة بسبب 
 المصري  مؤكداً أن المشروع، للبدء بتنفيذ المشروعاالنقسام، على السلطة الفلسطينية إنهاء اشترطت

  . سنة قادمة15للكهرباء يكفي قطاع غزة 
 كما أعرب ، مليون دوالر32  بتمويل المشروع بـ2008سنة  في قد التزمبنك التنمية اإلسالمي وكان 
 50 وتبلغ تكلفة المشروع ما يقارب ، لزيادة هذا المبلغ بما يلبي متطلبات تنفيذ المشروعاستعدادهعن 

  .مليون دوالر
  28/3/2011، ألنباء لوكالة قدس نت
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  الغزيون يدفعون ماليين الدوالرات للنقل عبر معبر كرم أبو سالم .46
 على إغالق معبر المنطار التجاري اإلسرائيلي االحتالل إقدام غزة بعد أهليدفع :  حامد جاد- غزة

رقي شرق مدينة غزة منذ مطلع الشهر الحالي، واعتماد معبر كرم أبو سالم الواقع أقصى الجنوب الش
  . في كلفة نقل السلع والبضائع الواردة إلى غزةإضافيةللقطاع، مبالغ طائلة 

 متوسط نسبة الزيادة إن، "الغد"وقال نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية علي الحايك في حديث إلى 
في كلفة نقل الشاحنة الواحدة المحملة بالبضائع والسلع المختلفة الواردة من خالل ميناء حيفا أو ميناء 

 .بالمقارنة مع كلفة نقلها عبر معبر المنطار% 46أسدود إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم تقدر بنحو 
 المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في غزة أن أجرة  إلى بيانات إحصائية صدرت عنوبين الحايك استناداً

 فيما تبلغ ) دينار600(نقل الشاحنة الواحدة من ميناء حيفا إلى معبر المنطار كانت تبلغ ثالثة آالف شيكل 
وأوضح الحايك أن المستهلك المحلي من  .كلفة نقلها إلى معبر كرم أبو سالم ما يزيد على ألف دينار

  . بعشرات ماليين الدوالراتمل فارق الكلفة في النقل التي تقدر سنوياًأهالي غزة هو الذي يتح
  29/3/2011الغد، عّمان، 

  
   في النقب مشروعا40ًتنجز  48في الـ  اإلسالميةالحركة  .47

 في واإلخاءبدا النقب كورشة عمل كبيرة يوم السبت الماضي حيث انتشرت سواعد العطاء والتضامن 
وتخفف من معاناة األيتام واألرامل والعائالت الفقيرة والمحتاجة، حيث أبهى صورة تبني وتشيد وتعمر 

انتشر ما يزيد عن ألف شخص من أبناء الحركة اإلسالمية ومناصريها من المثلث والجليل والمدن 
الساحلية منذ ساعات الصباح الباكر من يوم السبت في كافة القرى والمضارب والتجمعات العربية في 

 التي تكفلت الحركة اإلسالمية في الداخل 40ـ تسابقون مع الزمن إلتمام المشاريع الالنقب وكانوا ي
  . مليون شيكل2.5الفلسطيني بتنفيذها بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 

 وثالثة مساجد، شق أربعة طرق، صيانة مقبرة، إقامة ملعب،  بيتا24ًبناء وصيانة : وتم خالل المعسكر
  . طفال64ة، زراعة أشتال زيتون وختان مد أنبوب مياه، صيانة مدرس

  28/3/2011، 48و موقع فلسطيني
  

  جمعية راصد تطالب برحيل إدارة وكالة األونروا في لبنان .48
سياسة إدارة وكالة األونروا تجاه الالجئين " راصد" أدانت الجمعية الفلسطينية لحقوق اإلنسان :بيروت

للتحرك السريع نحو البدء بحملة "القيمين على الوكالة الفلسطينيين في لبنان، داعية المجتمع الدولي و
لتعيين فريق عمل من األكفاء " راصد"ودعت  ".إصالح واسعة النطاق في مراكز الوكالة الدولية في لبنان

الذين يعملون بذمة وضمير بعيداً عن التأثيرات والمحسوبيات، التي أرهقت هيكلية هذه "والمختصين، 
  .، على حد تعبيرها"بت الموت والهالك لالجئين على أبواب المستشفيات في لبنانالوكالة في لبنان وجل

إن سياسة األونروا المتبعة : "28/3نسخة عنه، يوم االثنين " قدس برس"وقالت في بيان مكتوب وصل 
في التقليص المقصود للخدمات في كافة المجاالت الحياتية لالجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان، 

هذه السياسة المتبعة من قبل إدارة الوكالة في لبنان "وأضافت  "...ت عملًا ال يمكن السكوت عنهأصبح
والممثلة بشخص السيد سلفاتوري لمباردو وفريق عمله، الذين يتحملون المسؤولية األولى واألخيرة عن 

 األونروا في الفشل الذريع حيث كثرت المحسوبيات وانتشر الفساد الذي أصبح متفشًيا داخل مراكز
استخفاف الوكالة بأرواح الالجئين الفلسطينيين في لبنان، يحتم علينا : "القول" راصد"وتابعت  ".لبنان
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مطالبته بالرحيل وفريقه بكرامة عن إدارة الوكالة في لبنان، حيث لم يشهد عهده إال الفشل والمآسي 
  .، على حد تعبيرها"لالجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان

  28/3/2011س برس، قد
  

  إلى رفع حالة الغبن والحرمان عن فلسطينيي لبنانيدعو " أشد" .49
  الوزراء اللبناني السابقرئيسخالل زيارته ، )أشد (دعا وفد من اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني

والحرمان عن سليم الحص أمس، الدولة اللبنانية بمؤسساتها المختلفة والكتل النيابية، إلى رفع حالة الغبن 
تمسك الشباب الفلسطيني بحق العودة، ومواصلته النضال حتى "الالجئين الفلسطينيين في لبنان، مؤكداً 

  ."يتحقق حلم الشعب الفلسطيني بالعودة إلى دياره
  29/3/2011السفير، بيروت، 

  
  لعمل على منع تزوير تاريخ فلسطينتدعو األونروا ارابطة بيت المقدس  .50

إعادة تدريس مادتي تاريخ فلسطين وجغرافيتها، وترديد "لمقدس، أمس، األونروا إلى دعت رابطة بيت ا
النشيد الوطني الفلسطيني في الطابور الصباحي، والعمل على منع تزوير وتشويه الحقائق التاريخية، 

وسلّم وفد من الرابطة، اجتمع برئاسة خالد  ." في مدارس األونرواالهولوكستوعدم السماح بتدريس 
بديوي مع مدير منطقة صور في األونروا فوزي كساب، مذكّرة أورد فيها مطالبه، مؤكداً البدء بحملة 

  ."عائدون"مطلبية لتنفيذها، بعنوان 
  29/3/2011السفير، بيروت، 

  
    الحل لمشكلة مياه الشرب في األردن وفلسطين" ناقل البحرين: "سلطة وادي االردن .51

الردن المهندس سعد أبوحمور أن مشروع ناقل البحرين هو الحل أمام           أكد أمين عام سلطة وادي ا     : عمان
 مندوبا عن وزير    -وقال خالل رعايته     .الجانبين االردني والفلسطيني لحل مشكلة مياه الشرب في البلدين        

 يوما علميا حول المياه والري نظمته نقابة المهندسين في مجمـع النقابـات              -المياه والري محمد النجار     
من شأنه تسريع حل مشكلة مياه الشرب فـي         ) ناقل البحرين (ة امس ان االسراع في تنفيذ مشروع        المهني

من جانبه عرض وزير المياه الفلسطيني شداد العتيلي الوضع المائي فـي االراضـي               .االردن وفلسطين 
هـا عـن    الفلسطينية في ظل االحتالل االسرائيلي الذي يسيطر على االحواض المائية الفلـسطينية ويمنع            

  .الفلسطينيين
وقال ان الشعب الفلسطيني يعاني من غياب حل عادل لموضوع الحقوق المائيـة يـضاعفها اسـتمرار                 

 مليون فلسطيني في الـضفة      5،2السيطرة االسرائيلية على مصادر المياه وبقاء الكميات المتاحة لحوالي          
ي المياه المتاحة لسكان قطـاع غـزة         لترا في اليوم في حين تعان      70 و 60الغربية غير كافية وتبلغ بين      

 مليون فلسطيني من تلوث الحوض الساحلي واصبحت غير صالحة للشرب وتعـاني مـن               6،1وعددهم  
 . استنزاف جائر لهذا الحوض

 29/3/2011، الدستور، عّمان
 

  األردن تمنع دخول منتخب المبارزة اإلسرائيلي إلى أراضيها .52
اليوم عن اتحاد المبارزة اإلسرائيلي إن السلطات األردنية منعـت           نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة عصر      

العبي منتخب المبارزة اإلسرائيلي من دخول األراضي األردنية للمشاركة في بطولة العـالم للناشـئين               
وقال االتحاد إن السلطات األردنية منعت دخول العبي المنتخب لرفضها الـسماح لحـراس               .والواعدين

وقال رئيس االتحاد، فالديمير شكالر، لمراسل اإلذاعة إنه يتعين على أعضاء           . الالعبينالمنتخب بمرافقة   
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  المنتخب االلتحاق بموقع إجراء البطولة حتى الساعة الرابعة من عصر اليـوم وإال فمـن المـرجح أال                  
  

يـست الـيكس    وقال رئيس لجنة التربية والتعليم والرياضة التابعة للكن        .يتمكنوا من المشاركة في البطولة    
  .ميلر ان اسرائيل ستقدم شكوى حول هذا الموضوع الى اتحاد المبارزة العالمي

  28/3/2011، 48موقع عرب
  

  ال ننوي نقل السفارة إلى غزة ونتواجد حيث تتواجد الشرعية: السفير المصري .53
" األيـام "طينية لـ   أكد السفير ياسر عثمان، السفير المصري لدى السلطة الوطنية الفلس         ": األيام "–رام اهللا   
ال صحة للمعلومات المتداولة بشأن وجود اتجاه مصري لفتح السفارة المصرية في قطاع غـزة               "على أن   

ان السفارة المصرية موجودة حيث توجد الشرعية الفلسطينية، وبالتـالي فـان            "، وقال   "في هذه المرحلة  
  ".اسة السلطة الوطنية الفلسطينيةالسفارة المصرية ستستمر في تواجدها في مدينة رام اهللا مقر رئ

السفارة المصرية في رام اهللا تقوم بمهامها في خدمة ابنائنا في قطاع غـزة              "وشدد السفير عثمان على ان      
على اكمل وجه وهي تضطلع بهذه المهمة، وبالتالي فال يوجد داع لفتح سفارتين في الوطن الواحـد ألن                  

  ".نقسام وهو ما ال نقبلهفتح سفارتين في وطن واحد معناه تكريس لال
محمد عوض، وزير الخارجية والتخطيط في الحكومة المقالة فـي قطـاع غـزة، قـال فـي                  . وكان د 

تقدمت بطلب للحكومة المصرية    "، التابعة لحركة حماس، ان حكومته       )الرسالة(تصريحات لموقع صحيفة    
نتوقـع  .. المصري على الطلـب   إن الحكومة تنتظر الرد     "، واضاف   "إلعادة فتح سفارتها في قطاع غزة     

  ".استجابة الحكومة المصرية في أقرب وقت ممكن
 29/3/2011، ، رام اهللاأليام

  
  للتونسيين اليهود إلى الهجرة إليها" إسرائيل"تونس تستهجن وترفض دعوة  .54

لـدعوة  ” استهجانها الشديد ورفـضها القـاطع     “أعربت وزارة الخارجية التونسية، أمس، عن       : )وكاالت(
في الشؤون الداخلية   ” تدخال سافرا “للتونسيين اليهود إلى الهجرة إليها، ورأت في هذا الموقف          ” ائيلإسر“

  .للبالد 
تـصريحات لـوزيرة    ” تلقت بكل اسـتياء   “وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة األنباء الرسمية إن تونس           

سيين من أتباع الديانة اليهودية علـى       للتون“صوفيا لندبير حول تشجيعها     ” اإلسرائيلية“االستيعاب والهجرة   
واعتزامها منحهم مساعدات مالية وامتيازات بزعم أنهم يعانون أوضاعاً اقتصادية          ” إسرائيل“الهجرة إلى   

  .   ”سيئة في تونس
 29/3/2011، الخليج، الشارقة

  
  الجامعة العربية تحّمل الكيان الصهيوني مسؤولية تدهور أوضاع األسرى في سجونها .55

جامعة الدولة العربيـة حملـت الكيـان        أن  : القاهرة من   28/3/2011،  لمركز الفلسطيني لإلعالم   ا نشر
الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تدهور أوضاع األسرى الفلسطينيين والعرب القابعين فـي سـجونها،              

  .مطالبة المؤسسات والنقابات الطبية والحقوقية بأن تقوم بزيارة السجون الصهيونية وتفتيشها
كما استهجنت الجامعة، على لسان األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة فـي               
الجامعة السفير محمد صبيح، مشاركة أطباء صهاينة في تعذيب األسرى القابعين في سجون العدو، معبًرا               

صة في المعتقالت التـي     عن قلقه البالغ على حياة األسرى الفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل، خا           
  .بدأت اإلضراب عن الطعام هذا اليوم
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وأوضح صبيح أن الجامعة العربية ستواصل اتصاالتها المكثفة مع المنظمات الدولية والقانونيـة لحثهـا               
  . على القيام بواجباتها القانونية واألخالقية تجاه ما يحصل في السجون الصهيونية

فيمـا يتعلـق    ، أنـه    مـراد فتحـي    عن مراسـلها      القاهرة من 29/3/2011،  الشرق، الدوحة وأضافت  
باإلضرابات التي قام بها األسرى الفلسطينيين في عدد من السجون اإلسرائيلية وبدء إضراب األسرى في               
سجون نفحة، وريمون، وايشل، وعسقالن، وبعض أقسام في سجن النقب، احتجاجـا علـى الـسياسات                

يح عن استنكار الجامعة العربيـة والـسلطة الفلـسطينية للجـرائم            اإلسرائيلية القمعية،أعرب السفير صب   
الالإنسانية التي تشهدها هذه السجون، حيث تمارس إسرائيل فيها أبشع أنواع التعذيب بحق األسرى مـن                

  .الرجال والنساء واألطفال
 

  الجامعة العربية تشيد بجهود قطر في دعم القدس .56
 العربية أهمية انعقاد مؤتمر الدوحة الدولي حول القدس وذلك          أكدت جامعة الدول  : مراد فتحي  - القاهرة

للتأكيد على عروبة القدس والتصدي لمخططات تهويدها وفضح الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في المدينة              
وأشادت الجامعة العربية بالجهود الكبيرة التي قامت بها دولة قطر في اإلعداد لهـذا المـؤتمر                . المقدسة

  .يأتي تنفيذا لقرار القمة العربية في دورتها الثانية والعشرين في مارس الماضيالمهم الذي 
  29/3/2011، الشرق، الدوحة

  
  تندد بجرائم القصف اإلسرائيلي للمناطق السكنية في قطاع غزة السعودية .57

ـ               :الرياض سعودية ندد الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة واإلعالم لوكالة األنباء ال
بشدة بجرائم القصف اإلسرائيلي لمناطق سكنية في قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد عدد من األبريـاء،                 
وناشد المجتمع الدولي التدخل العاجل إللزام السلطات اإلسرائيلية لوقف اعتداءاتها المستمرة ضد أبنـاء              

المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس    الشعب الفلسطيني، ووقف بناء المستوطنات أو التوسع فيها، كما دعا           
األمن، إلى التحرك الفوري للتصدي لهذه االنتهاكات الخطيرة، وضرورة توفير الحماية للمدنيين العزل،             

  .وإرغام إسرائيل على احترام القوانين الدولية ذات الصلة
 29/3/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  اعتقال بيريزب تطالبدعوى قضائية في سويسرا  .58

جمعية حقوقية أوروبية بدعوى قضائية العتقال الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز، فور وصـوله             تقدمت  
. بحق الشعب الفلـسطيني   » جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية    «إلى سويسرا، وذلك على خلفية ارتكابه       

» الحملة األوروبية لرفع الحصار عـن غـزة  «السويسرية وعضو  » الحقوق للجميع «وقال رئيس جمعية    
قمنا اليوم االثنين بتقديم دعوى أمام المدعي العام السويسري، للمطالبة باعتقـال الـرئيس              «أنور غربي   

وأضاف غربي، في تصريح صحافي أمس،      . »اإلسرائيلي شمعون بيريز خالل زيارته إلى سويسرا اليوم       
رتكبها، ال سـيما وأن     يجب على السلطات السويسرية القيام باعتقال بيريز على خلفية الجرائم التي ا           «إنه  

خصوًصا وأن تقرير غولدستون األممي بشأن الحرب اإلسرائيلية        . سجلها الحقوقي واإلنساني يلزمها بذلك    
على قطاع غزة اتهم تل أبيب وقادتها بأنهم ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، عقب قتل أكثـر                  

من األطفال والنساء، خـالل اثنـين وعـشرين         من ألف وأربعمائة وخمسين فلسطينياً، غالبيتهم العظمى        
  .»يوماً

 29/3/2011، البيان، دبي
  

  قريباً» رصاص مصبوباً« حول الحرب المقبلة وال "سرائيلإ"صراع في  .59
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هناك إجماع في اسرائيل على ان التهدئة التي وافقت التنظيمات الفلسطينية           :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   
لحة لها، هي في الحقيقة اجراءات موقتة يدركها الطرفان ويخططان لمـا            عليها وادعت اسرائيل انها مص    

أو تنفذ  ) األحد(فيكفي ان ترتكب اسرائيل جريمة اغتيال جديدة كما حصل في اليوم األول للتهدئة              . بعدها
، لكي ترفع حدة التوتر وتواجه بالمزيد من إطالق         »مالحقة مطلقي الصواريخ  «عملية قصف تحت ذريعة     

وهو وضع يزيد القناعة بأن العودة الى التصعيد على         ... خ الفلسطينية فيتدهور الوضع من جديد     الصواري
  .باتت مسألة وقت ليس اكثر» رصاص مصبوب ثانية«الحدود الجنوبية واحتمال تنفيذ عملية 

ضـرورة  «فالسياسيون والعسكريون االسرائيليون، من االئتالف الحكومي أو المعارضة، يجمعون على           
تآكلت مع تكثيف عمليات اطـالق الـصواريخ منـذ          «، التي يرون انها،     »عادة قوة الردع االسرائيلية   است

وتطرح اسرائيل فـي هـذا الـسياق،        . »حوالى اسبوعين والتي تجاوز عددها المئة في غضون اسبوع        
، »ةعمليات موضـعي  «سيناريوات عدة للرد على حماس في مقدمها العودة الى سياسة االغتياالت وتنفيذ             

ال يتصدر في الوقت    » الرصاص المصبوب «فيما االعالن عن حملة برية واسعة شبيهة بالعملية االخيرة          
  .الحالي االبحاث، على رغم مطلب عدد غير قليل بتنفيذها

فهـي تـدرك ان     . قيادة الجيش تطلب المزيد من الوقت للبحث في السيناريوات المتوقعة من هذه الحرب            
من دون  ) 2009 - 2008(ففي حين تمت الحرب األخيرة      . ون كالحرب االخيرة  الحرب هذه المرة لن تك    

هنـاك قناعـة    . »متضامنة من بعيد  «أن يطلق حزب اهللا رصاصة واحدة تضامناً مع غزة ووقفت ايران            
كما ان عمليات تهريب    . اليوم في اسرائيل بأن النفوذ االيراني تغلغل في شكل كبير في القيادة الحمساوية            

 التي تتحدث عنها اسرائيل تؤكد ان حماس نجحت خالل السنتين االخيرتين في تعزيز قـدراتها                االسلحة
العسكرية أضعاف ما كانت عليه وباتت تملك صواريخ اكثر تطوراً وبينها متوسـطة المـدى وأخـرى                 

ويدرك االسرائيليون، ان حماس ستستخدم ما تملكه من    . مضادة للمدرعات، جاءت من ايران عبر سورية      
وفي مثل هذا الوضع هناك تساؤالت كثيرة لدى قيادة الجيش حول طبيعة المواجهـات              . معدات عسكرية 

المقبلة وما اذا كانت ستبدأ وتنتهي في غزة ام انها ستبدأ عند الحدود الجنوبية وتمتد الى مناطق حدوديـة                   
لدى نقاش كثيـرين    وهذا التخوف انعكس    . اخرى وتتجاوز حركة حماس الى لبنان وسورية وحتى ايران        

وعلى رغـم اإلجمـاع االسـرائيلي       . من المسؤولين في مسألة الرد االسرائيلي على اطالق الصواريخ        
  .بضرورة الرد، لكن االنقسام واضح حول سبله

األصوات الداعية الى رد فوري ترى ان هناك حاجة ألن يكون الـرد قاسـياً وحاسـماً، فبـرأي هـذه                     
كزي إلطالق الصواريخ على اسرائيل في محاولة لحرف النظر عـن           االصوات ايران هي المحرك المر    

وعدم الرد بعملية برية واسعة يتيح المجال       . االحداث الداخلية والتظاهرات واالحتجاجات المعادية للنظام     
  .إليران لتكثيف النشاط في الحدود الجنوبية ومواصلة تعزيز القدرات العسكرية لحماس

ان عدم الرد الحاسم اآلن انما يعكس صورة في المجتمع الدولي مغـايرة             وأصحاب هذا الصوت يعتقدون     
ويرى مسؤول امني ان عدم الرد سيجعل االسرة الدولية تنظر بال مباالة حيـال              . لما تبحث عنه اسرائيل   

تعرض البلدات االسرائيلية لصواريخ، ومن جهة اخرى، االفضل إلسرائيل تنفيذ عمليـات ردع ولـيس               
  .تعيد المطالبة بمحاكمتها كمجرمة حرب كما حصل بعد عملية الرصاص المصبوبعمليات انتقام 

  حربي» بزنس«
رئيس الحكومة االسرائيلية، بنيامين نتانياهو، اعلن في جلسة حكومته االخيرة، ان أي تصعيد في المنطقة               

اصـلة مالحقـة    لكن نتانياهو لم يخف حقيقة ما تفكر فيه قيادة بالده لجهة مو           . ليس في مصلحة اسرائيل   
وفـي  . »عدم قدرة اسرائيل على تحمل تهديد امن سكانها وحيـاتهم         «التنظيمات الفلسطينية تحت ذريعة     

حديث نتانياهو تلميح الى ان بالده عازمة على شن حرب على غزة والقضاء على حكم حركـة حمـاس               
الجهـاد  «خرى المسلحة مثـل     والبنية التحتية للجناح العسكري التابع لها وعلى التنظيمات الفلسطينية األ         

، الذي يعتبر أكثر والء إليران من حماس، وليس صدفة ان حديث نتانياهو جاء بعد سـاعات                 »االسالمي
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في طـريقهم الـى اطـالق       » الجهاد«من اغتيال اثنين ادعت اسرائيل انهما كانا مع مجموعة من تنظيم            
  .صواريخ على اسرائيل

بية يثير نقاشاً اسرائيلياً داخلياً ما بين سكان بلدات الجنوب وبـين            التصعيد االسرائيلي على الحدود الجنو    
مسؤولين وقياديين، وهذا ما يزيد التردد لدى متخذي القرار في حسم الموضوع حول تنفيذ عملية تـؤدي                 

  .الى تصعيد عسكري او االكتفاء بالضربات الموضعية وتصعيد عمليات االغتيال
ر على الحكومة وقيادة الجيش، خصوصاً أن الكثير من الـسياسيين           سكان الجنوب يشكلون الضغط االكب    

فهؤالء السكان يظهرون تخوفاً كبيراً من أي تدهور        . في اليمين يزايدون على الحكومة في التضامن معهم       
وقد باشروا احتجاجات   . في ظل عدم تحصين معظم المؤسسات التعليمية والمرافق االجتماعية في بلداتهم          

الن اإلضراب عن التعليم والتهديد بالتوجه الى المحكمة االسرائيلية العليا إللـزام الحكومـة              عدة بينها اع  
وكل الجهود التي تبذلها القيادتان السياسية والعسكرية لضمان حمايتهم لم تنزع شـوكة             . ضمان حمايتهم 

 فهـذه   ).صـواريخ مـضادة للـصواريخ     (» القبة الحديدية «الخوف من قلوبهم حتى في نصبها منظومة        
المنظومة، وباعتراف وزير الدفاع وقيادة الجيش، غير قادرة على ضمان الحماية من كـل الـصواريخ                

  .المتوقع ان تتعرض لها البلدات االسرائيلية
ففي مقابل االصوات المطالبة بنـشر      . وحول منظومة القبة الحديدية يتصاعد النقاش االسرائيلي الداخلي       

المعرضة للصواريخ، فإن قادة هيئة اركـان الجـيش يعتقـدون ان نـشر              المزيد منها في معظم البلدات      
يجب أن تحفظ للحرب الحقيقية والدفاع عن مواقـع  » قبة حديدية «المنظومة في البلدات ال داعي له، وأن        

  .»البنى التحتية االستراتيجية وقواعد سالح الجو
 نتيجتين فوريتين كل واحدة منهما اسوأ       والمتحفظون على القبة الحديدية يعتقدون ان نصبها قد يؤدي الى         

، لكي تشتريها   »القبة الحديدية «وهنالك عشر دول في العالم على األقل، تنتظر نتائج تجربة           . من االخرى 
ومن بين هذه الدول، الواليات المتحدة األميركية التي تريدها لالستخدام في حربها فـي         . في حالة نجاحها  

فإذا فشلت التجربة الميدانية لهـذه المنظومـة،        ... بريطانيا والهند وغيرها  أفغانستان، وفرنسا وإسبانيا و   
ستلغي االهتمام بشرائها وهكذا تضيع فرصة كبيرة تخطط لها اسرائيل منذ سنوات وصرفت من أجلهـا                

  .مئات ماليين الدوالرات
وسيتبين أنه درست   . اداما النتيجة الثانية للقبة الحديدية فقد تكون النجاح في إسقاط صواريخ قسام او غر             

 حين ردت باسـتخفاف علـى االقتراحـات         2006 - 2000اخطاء حكومات اسرائيل وجهاز االمن في       
  .»حماس«لتطوير منظومات كهذه  للدفاع عن البلدات في شمالي البالد ضد حزب اهللا وفي الجنوب ضد 

ل التروي قبـل أن يـستخدم       والجيش االسرائيلي يفض  . من هنا، فإن كال الخيارين ينطوي على إشكاليات       
ويريد ثانيـاً أن يقتنـع      . يريد أوالً ان تنجح التجارب الداخلية في شكل كامل        . »القبة الحديدية «منظومة  

فهـم ليـسوا متحمـسين      . جنود الجيش االسرائيلي بأنهم إذا خاضوا حرباً، فإنه ال يوجد لهم بديل عنها            
والجيش اليوم بقيـادة، بينـي      .  للمفاوضات لخوض حرب مرة كل ثالث سنوات، من دون محاولة جدية         

غانتس، يطلب من الحكومة ان تحاول استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين وتقـديم مبـادرات ايجابيـة                
حسناً، ان الـدفاع الـصاروخي سـيوفر الحيـاة          : وهم يقولون . لتشجيعهم، قبل أن يقرر خوض الحرب     

  . بعيدة النظر، مداها أطول من مدى الصواريخوالحماية للمواطنين، ولكن ليس فيه بديل عن سياسة
  29/3/2011، الحياة، لندن

  
  إلى أين وصلت مبادرة الرئيس لزيارة غزة؟ .60

  هاني المصري
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انحسرت موجة التفاؤل التي انطلقت بعد دعوة إسماعيل هنية ومبادرة أبو مازن، بعد أن تبين أن الزيارة                 
علـى أن   " حماس"ضر إلجراء االنتخابات، وبإصرار     مشروطة بالموافقة على تشكيل حكومة مستقلين تح      

  .تكون الستكمال الحوار واالتفاق على جميع القضايا التي ال تزال عالقة
كما ساهم بشدة بتراجع اآلمال بحدوث الزيارة التصعيد العسكري اإلسرائيلي على الخط الذي سقط جراءه               

بأن على السلطة االختيـار    : ية لنتنياهو عشرات الشهداء والجرحى حتى اآلن، وذلك وسط تصريحات علن        
وإسرائيل، إضافةً إلى تهديدات سرية ونسبت إلى مسؤول إسرائيلي لم يذكر اسـمه بـأن        " حماس"ما بين   

  .تشكيل حكومة وفاق وطني سيالقي مقاطعة من إسرائيل
يك رئـيس   برئاسة عزيز دو  " حماس"إن اللقاء الذي عقد يوم السبت الماضي بين الرئيس ووفد من حركة             

  .المجلس التشريعي أعاد بعض األمل بإتمام الزيارة
إن زيارة أبو مازن إلى غزة ليست بروتوكولية أي ليست زيارة من أجل الزيارة، كما صرح أحد قـادة                   

ومن ثم يعود إلى رام     " فتح"وتنظيم  " حماس"إن الرئيس يمكن أن يزور غزة ويلتقي بقادة         : بقوله" حماس"
 يذهب الرئيس ويقيم المدة الالزمة؛ لبلورة اتفاق قادر على إنهاء االنقـسام، واسـتعادة               اهللا، بل ال بد وأن    

الوحدة الوطنية، مع أهمية تحديد سقف زمني قصير حتى ال ندخل في حوار ماراثوني نعرف بدايته وال                 
  .ندري متى نهايته

ـ " فتح"أو " حماس"كما أن الزيارة ال يجب أن تستهدف إحراج          سجيل نقطـة علـى هـذا    أو الرئيس أو ت
الطرف أو ذاك، بحيث يتم الرهان على رفضها، أو على جعلها شكلية، أو أن تتم على أمـل أن تـشهد                     

  ".حماس"استقباال حاشداً يشارك فيه مئات اآلالف ما ينزع الشرعية عن سلطة 
صرار على  بدت في ردها على الزيارة مرتبكة بين من رحب بالزيارة كإسماعيل هنية مع اإل             " حماس"إن  

استكمالها الحوار، وبين من شكك فيها ورفضها كمحمد نزال بحجة أن أبو مازن وبطانته أفشلوا مبـادرة                 
  .إسماعيل هنية، وأن المطلوب أوالً االتفاق على برنامج المقاومة

ليست صريحة علناً بالتعبير عن حقيقة موقفها، فهي ترفض ضمنياً ما تعتبره محاولة للعـب               " حماس"إن  
ومقـر رئيـسها    " حماس" خالفاتها الداخلية، خصوصاً ما بين دمشق وغزة، على أساس أن عنوان             على

ومكتبها السياسي في دمشق، وعلى من يريد المصالحة فعال عليه مخاطبة رئيس مكتبها السياسي، لـذلك                
يـارة،  في القـاهرة؛ للتحـضير للز     " حماس"و" فتح"تدعو لعقد لقاء على مستوى القمة أو بين وفدين من           

وترغب كما صرح دويك عقب لقائه بالرئيس، أن تتم عبر معبر رفح، بينما يفضل الرئيس أن تكون عبر                  
معبر بيت حانون؛ للتأكيد على الوحدة الجغرافية ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وعلى ضرورة فتح                

  .الممر اآلمن بينهما
، وفـي الحـد األدنـى       "حمـاس "صيات من   تريد حكومة وحدة وطنية تشارك فيها شخ      " حماس"كما أن   

  .، أي ليس من الصف األول"حماس"شخصيات غير فاقعة من 
ال تريد اللجوء إلى االنتخابات بسرعة، وإنما بعد مدة ال تقل عن عـام، واألفـضل أن                 " حماس"كما أن   

دة إعمـار   تستمر عامين أو أكثر؛ ألنها تعتقد أن االنتخابات تحت االحتالل وفي ظل الحصار، وعدم إعا              
قطاع غزة، وعدم إتمام صفقة تبادل األسرى، وعدم االتفاق على برنامج سياسي وضمان شـبكة أمـان                 

إطـالق  : لحماية نتائج االنتخابات، وعدم توفير أجواء كافية لتأمين حرية ونزاهة االنتخابات، يـتم فيهـا     
، وكف أيدي األجهزة األمنيـة      سراح المعتقلين وفتح المؤسسات المغلقة، وإعادة المفصولين إلى وظائفهم        

في الضفة، إضافة إلى أنها تفضل االنتظار حتى يتم اتضاح الصورة في المـشهد العربـي                " حماس"عن  
تخـشى فـي ظـل      " حمـاس "فـ  . الجديد بعد الثورات بصورة عامة، والثورة المصرية بصورة خاصة        

أوعدم حصولها على النتائج التـي      األجواء الراهنة من أن تؤدي االنتخابات على األرجح إلى خسارتها،           
  .حصلت عليها في االنتخابات السابقة
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في االنتخابات القادمة، فما هو الضمان الذي سيمكنها من الحكـم           " حماس"وإذا سلمنا جدال بإمكانية فوز      
هذه المرة، وعدم العودة إلى إسطوانة المقاطعة والحصار اإلسرائيلي والدولي للحكومة التي ستـشكلها أو         

  .ودها أو تشارك فيهاتق
متحمـسة  " حمـاس "بدون اتفاق شامل أن تخسر أو تخسر، لـذا ال تبـدو             " حماس"أي أن المطلوب من     

للمصالحة اآلن، وتبدو ميالة للحلول االنتقالية التي تدير الحالة الراهنة، أي تدير االنقسام، انتظاراً لوقـت                
  .آخر قد يكون مالئماً لها أكثر من الوقت الحالي

لمقابل، فإن أبو مازن والسلطة في الضفة تبدو في عجلة من أمرها، حيث طرح سالم فياض مبادرة                 في ا 
في محاولة  (لتشكيل حكومة وحدة وطنية، يتم المحافظة بعد تشكيلها على الوضع القائم كما هو عليه اآلن                

التهدئة مع إسـرائيل    ، وذلك بعد االتفاق على نقطة واحدة وهي استمرار          )لقبول المبادرة " حماس"إلغراء  
  .وداخلياً بين األطراف الفلسطينية المختلفة

كما طرح أبو مازن مبادرته لتشكيل حكومة مستقلين، ألن مثل هكذا حكومة ستستند إلى برنامج الرئيس،                
عبـر قياداتهـا    " حمـاس "ولن تكون معرضة للحصار والمقاطعة، أما حكومة وحدة وطنية تشارك فيها            

ات غير فاقعة؛ فإنها معرضة للحصار أو المقاطعة، أو أن تشكيلها سـيؤدي إلـى               األولى أو عبر شخصي   
  .مغامرة غير معروفة العواقب

من شأنها، وهذا األمر األهـم، أن       ) سواء وفق مبادرة فياض أو مبادرة أبو مازن       (كما أن تشكيل حكومة     
اق أيلول القـادم، بحيـث     تصب في خطة السلطة إلثبات جاهزية الفلسطينيين على كل المستويات الستحق          

ينزع تشكيل حكومة فلسطينية الذريعة اإلسرائيلية، ويضع المجتمع الدولي واإلدارة األميركية أمام ضغط             
  .أكبر يجعل من أيلول القادم عالمة حاسمة وفاصلة، يمكن أن تشهد ميالد الدولة الفلسطينية العتيدة

 حتى تنجح بحاجة إلى اسـتئناف الحـوار الـوطني           إن زيارة قطاع غزة، كما كتبنا وقلنا أكثر من مرة،         
في القاهرة؛ لتأكيد ما تم االتفاق عليه في الحوارات الـسابقة،           ") حماس"و" فتح"وليس الثنائي بين    (الشامل  

واالتفاق على النقاط العالقة، وخصوصاً البرنامج السياسي النضالي المشترك، وتشكيل حكومـة الوحـدة              
، وكيفية الشروع في إعادة تشكيل منظمة التحرير، وموقع ومكانة السلطة فـي             الوطنية واألجهزة األمنية  

النظام السياسي الفلسطيني، خصوصاً بعد استحقاق أيلول، الذي يجب أن ال تبقى األمور بعده كما كانـت                 
 على   ولن تقوم إال بعد تغيير موازين القوى       -فعلى األقل يجب اإلعالن بعد أيلول إذا لم تقم الدولة           . قبله

 عن إنهاء المرحلة االنتقالية بكل قيودها والتزاماتها، وتغيير المـسار           -األرض، بحيث يتم إنهاء االحتالل    
  .السياسي الذي سارت عليه القيادة الفلسطينية منذ أوسلو وحتى اآلن

سـتكون  " حمـاس "ال يمكن تشكيل حكومة بدون برنامج سياسي، حتى لو كانت حكومة مـستقلين؛ ألن               
عنها ألنها ستشكل عبر وفاق وطني، وستحصل على غالبية الثقة من المجلس التشريعي الـذي               مسؤولة  

  ".حماس"غالبية أعضائه من 
إن إمكانية االتفاق على برنامج سياسي أفضل من السابق، وذلك بعد وقف المفاوضات، وبعـد الثـورات       

  . اإلخوان المسلمينالعربية وسقوط نظام حسني مبارك، وبعد االنفتاح األميركي على حركة
يمكن للبرنامج السياسي للحكومة القادمة القفز عن شروط اللجنة الرباعية الدولية، واالكتفـاء بـااللتزام               
بالقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة، بدون أن تتعرض لمقاطعة دولية شاملة، وهذا أمر يمكن ويجب               

  .ها ال تريد حقًا إنهاء االنقسامأن تقبل به، وإذا لم تقبل به تبرهن أن" حماس"على 
ال يمكن الذهاب إلى االنتخابات بدون وفاق وطني على األهداف األساسية، وأشـكال النـضال وقواعـد                 
العمل السياسي والديمقراطي، وبدون تحديد المسار السياسي، وإذا اتفق الفلـسطينيون علـى كـل ذلـك                 

 على إجرائها بسهولة، وإنمـا سـتكون مـضطرة          ستصبح االنتخابات معركةً نضاليةً لن توافق إسرائيل      
  .للموافقة عليها بعد ضغط دولي حقيقي
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إذاً، القضية ليست في األساس زيارة إلى غزة أو إلى دمشق أو القاهرة، أو انتخابات أو عدم انتخابـات،                   
م الـسياسي   وإنما توفر اإلرادة الالزمة إلنهاء االنقسام وتغيير المسار، وإنما إعادة بناء وتجديـد النظـا              

الفلسطيني بكل مكوناته حتى يكون قادراً على مواجهة التحديات والمخاطر وإنجاز الحقـوق واألهـداف               
  .الوطنية

فإذا توفرت اإلرادة يكون هناك طريقٌ سالك لتحقيق الوحدة، وإذا لم تتوفر اإلرادة كما هو واضح حتـى                  
  .رادته على الجميعاآلن، فعلى الشعب التحرك الضاغط والمتعاظم؛ حتى يفرض إ

  29/3/2011، األيام، رام اهللا
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  لمى خاطر

العـام الـذي تبديـه      ) التصالحي(ال يبدو أن األجهزة األمنية التابعة لفتح في الضفة تتصرف وفق الجو             
ت الحوار التـي    قيادتها السياسية، وال تبدو معنية بااللتفات إلى ما يقدمه السياسيون من وعود على طاوال             

تجمعهم بقادة من حماس، وال حتى االستعداد لتنفيذها، وخصوصاً ما يتعلق بالمعتقلين والمفصولين مـن               
  . وظائفهم على خلفيات االنتماء السياسي

المشهد السلطوي في الضفة يؤكد أن القيادات السياسية لحركة فتح ليست سوى هياكل وواجهـات لبيـع                 
لتبرير الجرائم األمنية حيناً آخر، ولتجميل مسارات التفاوض العبثيـة وإسـنادها            الكالم والوعود حيناً، و   

حيناً ثالثاً، أما السطوة الحقيقية النافذة فهي للقيادات األمنية التي ما زالت تجتهد فـي قصقـصة أجنحـة                   
  ! حماس بسادية مفرطة

ية فقط، بمعنى آخر؛ فـإن سـلطة        وهذا المشهد ال يبدو شاذاً عند الحديث عن سلطة قوامها الذراع األمن           
إدارية يحكمها منطق أمني أولويته تنحصر في تنفيذ االلتزامات تجاه االحتالل ال بد أن تبرز فيها مثـل                  
هذه االختالالت البنيوية، وال بد أن تكون واجهتها السياسية هشة وخادعة ومسلوبة القرار إلى أبعد حـد،                 

وكها العام وعالقاتها مع خصومها السياسيين وعلـى رأسـهم          وال بد بالتالي أن ينعكس كل هذا على سل        
  . حماس

ولهذا كله فلن تكون مبالغة لو قلنا إن الحديث عن المصالحة ال يزال كذبة كبيرة، وإن حرص فتح علـى                    
تعليق أزمتها على شماعة التعنت الحمساوي ليس سوى محاولة مكشوفة للتعمية على المطبات الحقيقيـة               

  .  قيادة فتح كلما فكرت في إبداء شيء من المرونة إزاء هذا الملفالتي تصطدم بها
تصريحات نتنياهو المحذرة عباس من تقاربه مع حماس ال تنفصل قيد أنملة عن تهديدات القيادات األمنية                
في حركة فتح للمستوى السياسي فيها، وال عن بوادر تمردهم على أية أوامر قد تطالبهم بـاإلفراج عـن               

 في حال أنجز ملف المصالحة، ومن ينكر بدهية أن الملف األمني شائك، ومعالجتـه مـستحيلة                 المعتقلين
بسبب االلتزامات األمنية تجاه االحتالل هو مشارك بشكل غير مباشر في إدامة هذا العار المسمى تنسيقاً                

حالي تقتضي  ألن أول خطوة على طريق الخالص من الواقع ال        . أمنياً، وفي تضليل الشعب وتعميق أزمته     
تشخيصاً سليماً لمشكالته، وهذا التشخيص سيظل متعثراً وفاشالً إن بقينا نلهث وراء العالج الخاطئ للداء               
الفلسطيني الذي يوشك أن يتحول إلى مرض عضال ما دام لدينا من يستطيع التعايش تحت مظلة مشروع                 

  ! مصمم بمقاييس إسرائيلية) وطني(
سياسية تبني دولة وال حتى هياكل إدارية، بل تقوم عليها شـركات أمنيـة              الضفة اليوم ال تحكمها سلطة      

تعمل ضد شعبها وإرادته، وتجتهد في تيئيسه وقتل كل بوادر استنهاض مشروعه التحرري في مهـدها،                
وهي تحمل موروثاً من األحقاد المريضة ونزعة التنفّذ التي تبقي حربهـا علـى أعـدائها، وخـصوصاً                  

مهما كلف الـثمن،    ) إسرائيل(ية، وهي فوق كل هذا ملزمة بتحقيق مقتضيات أمن          حماس، مستعرة وماض  
وبالسير على الهدي الذي خطه لها الجنرال دايتون، قبل أن ينجز مهمته بنجاح ويتحول إلى خبير عالمي                 
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يقصده الطامحون في تغيير عقائد الشعوب وتبديل أهدافها، وفي تحويل جزء من الشعب إلى ذراع أمنية                
لص أيما إخالص لعدوها، وتعينه على ضرب الجزء اآلخر من الشعب، وكل هذا عن سابق إصـرار                 تخ

  ! واقتناع
بالتخلي عن نهج التنـسيق     ) بكسر الالم أو فتحها   (ال يجرؤ وال يقبل أي مسؤول في فتح اليوم أن يطالب            

هم بأسـباب البقـاء،     األمني والكف عن محاربة المقاومة، ألن هذا باختصار هو الحبل السري الذي يمد            
ويطيل من عمر حركتهم ومشروعهم على حد سواء، وال ضير مع كل هذا في االستمرار بالرقص على                 
جراح االنقسام، ورمي حماس بفرية التنكر الستحقاقات المصالحة، فليس متوقعاً أصـالً مـن الخـائبين                

  ! والجبناء وقامعي المقاومة غير هذا
  28/3/2011، موقع فلسطين أون الين
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  عبد الباري عطوان
ال نعرف االسباب الحقيقية التي دفعت الدكتورة بثينة شعبان، المستشارة السياسية واالعالميـة للـرئيس               
السوري بشار االسد، التهام الفلسطينيين بالوقوف خلف االحتجاجات العنيفة التي وقعت قبل يومين فـي               

 شخصا وعشرات الجرحى، اثر اشـتباكات       12ساحل الشمالي واسفرت عن سقوط      مدينة الالذقية على ال   
بين هؤالء ورجال االمن، ولكن ما نعرفه حق المعرفة ان مثل هذا االسلوب، اي البحث عن كبش فـداء                   

  .لتحميله المسؤولية غير مجد عالوة على كونه يعطي دائما نتائج عكسية تماما' غير محلي'
اشقائهم السوريين، ويصعب التفرقة بينهم وبين مضيفيهم من حيث المالمـح او            الفلسطينيون ضيوف عند    

العادات والتقاليد فهم ابناء الساحل السوري الجنوبي، وال يرون انهم اغراب في بلد وفر لهم سبل العيش                 
  .الكريم، وساواهم باشقائهم في العمل والسكن والتجنيد بل وحتى في المعاناة

توجد هناك اي مظلمة لدى الفلسطينيين تجاه مضيفيهم، وان وجدت فهـي محـدودة              ما نريد قوله انه ال      
للغاية، فالسياسات القمعية االمنية التي تمارسها اجهزة النظام ال تفرق بين فلسطيني وسوري، بل ربمـا                

ه تقسو على السوري ابن البلد اكثر من ضيفه الشقيق، الن االخير ال يخطط لقلب نظام الحكم، وليست لدي                 
زمـرة  'اي نوازع طائفية، والخطيئة االكبر التي يمكن ان يرتكبها تتلخص في اتهامـه باالنتمـاء الـى                  

الراحل ياسر عرفات وزعـيم     ' فتح'، خاصة في ظل الخالف الذي كان محتدما بين زعيم حركة            'عرفات
  .الحركة التصحيحية الراحل حافظ االسد

ي تنطق باسمه هي مع السوريين وليس مـع الفلـسطينيين،           مشكلة الدكتورة بثينة شعبان ونظام الحكم الذ      
فالجموع التي انتفضت في مدينة درعا الجنوبية، حيث انطلقت الشرارة االولى اثر اعتقال قوات االمـن                
مجموعة من االطفال كتبوا على حائط شعارات تطالب باسقاط النظام، لم يكن بينها فلسطيني واحد، النه                

  .ي مخيم لالجئين فيها، او حتى بالقرب منهاعلى حد علمنا ال يوجد ا
، والتعددية الحزبية، واحترام حقـوق      1963السوريون يطالبون بانهاء حالة الطوارئ المستمرة منذ عام         

االنسان، واالنتخابات الديمقراطية، والقضاء المستقل، والشفافية والقضاء على الفـساد واقتالعـه مـن              
ية التعبير، اما الفلسطينيون سواء كانوا ضيوفا في سورية او غيرهـا،            جذوره، والعدالة االجتماعية، وحر   

فيريدون العودة الى ديارهم، وتحرير ارضهم المغتصبة، وان كانوا يتضامنون في الوقت نفـسه، ولكـن                
  .بقلوبهم مع اشقائهم السوريين ومطالبهم العادلة

وقالت ان القيادة   ' مشروعة' المحتجين   الدكتورة شعبان اعترفت في مؤتمرها الصحافي االخير بأن مطالب        
تدرس تنفيذها بالكامل في المستقبل القريب، وتحدثت عن قوانين جديدة تطلق الحريات والتعددية الحزبية،              
وتنظيم االعالم، فلماذا اذن هذه القسوة، واالفراط في استخدام القوة في تفريق المحتجـين فـي الالذقيـة           

  يا الذين سقطوا بسبب ذلك؟بالصورة التي شاهدناها، والضحا
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***  
كنا نتمنى لو ان الدكتورة شعبان، وهي التي تنتمي الى حزب قومي، ومتزوجة من عربي غير سـوري،        
لم تنزلق الى المنزلق العنصري الذي انزلقت اليه، عندما جعلت فلسطينيين ربما يعدون على اصابع اليد                

كبش فداء، وحملتهم المسؤولية في تهرب واضح مـن         الواحدة، اذا كانوا شاركوا فعال في االحتجاجات،        
  .االسباب الحقيقية والمشروعة لهذه االحتجاجات

نشعر باالسف ان ينحو مسؤولون في النظام السوري القومي منحى بعض الدول العربية التي لجأت الى                
لـت ان  االسلوب العنصري التمييزي نفسه، عندما اضطهدت الفلسطينيين المقيمين علـى ارضـها وحاو         

  .تلصق بهم، او تستخدمهم، كورقة لتبرير بعض خطاياها، او سياساتها الداخلية الفاشلة
العقيد الليبي معمر القذافي الذي يترنح على كرسي عرشه المتهالك بفعل ضربات الثوار الليبيين وحلفائهم               

د المـصرية، ودون اي     في حلف الناتو قام بطرد آالف الفلسطينيين االبرياء عنوة الى العراء قرب الحدو            
ذنب ارتكبوه امال في لفت انظار العالم الى الحصار الخانق الذي فرضه المجتمع الـدولي علـى بـالده                   
بسبب جريمة تفجير طائرة ركاب امريكية فوق بلدة لـوكربي االسـكتلندية، فلـم تـؤد هـذه الخطـوة                    

امـين  ' الثائر'ية الكثيرين لهذا الزعيم     االستفزازية الى إنهاء الحصار او التسريع بانهائه، وانما إلى كراه         
  .القومية العربية المزور

حبيب العادلي وزير الداخلية المصري السابق كان االكثر وضاعةً عندما ارسل رجال مخابراته لتفجيـر               
كنيسة القديسين في االسكندرية ليل رأس السنة الميالدية بطريقة دموية بشعة، مما ادى الى مقتل اكثر من           

شخصاً من األشقاء المسيحيين االبرياء، ثم اوعز لمستشاريه باتهام الفلسطينيين من انصار جيش             عشرين  
امبراطورية القمع التي اسسها اللواء العـادلي      . بالوقوف خلف التفجير  ' القاعدة'االسالم المقرب من تنظيم     

ير، وانتهى زعيمهـا    على مدى عشرين عاماً انهارت مثل بيت العنكبوت امام قبضات ثوار ميدان التحر            
  .خلف القضبان بتهمة الفساد، ونهب المال العام، وجرائم اخرى ما زالت قيد التحقيق

ال نتمنى للسيدة بثينة، او اي من مسؤوليها، مثل هذه النهاية، فسورية عزيـزة علينـا، وكـذلك امنهـا                    
ء، الن من اسـباب التفـاف   واستقرارها، ولكننا نريدها فوق كل الطوائف، والتفرقة العنصرية بين األشقا    

الكثيرين حولها، والتغاضي عن الكثير من اخطائها، هو رفعها شعار القومية، وفتحها أبوابها امام جميـع                
العرب دون أي استثناء، واحتضانها ودعمها لفصائل المقاومة الفلسطينية واللبنانية، وتمـسكها بالثوابـت              

  .يةالوطنية الفلسطينية خاصة باعتبارها ثوابت سور
***  

ما نريد التنبيه اليه، او التحذير منه، ان مثل هذه االتهامات ادت الى استهداف الالجئين الفلسطينيين فـي                  
العراق بطريقة وحشية، دفعت الكثيرين منهم للجوء الى الصحراء هرباً بأرواحهم وأطفالهم من عمليـات               

ا او غابات البرازيـل ألن ابـواب األشـقاء          القتل الطائفي، وانتهى األمر بالكثيرين منهم في ثلوج ايسلند        
  .العرب اغلقت، بل احكم االغالق في وجوههم

سورية مستهدفة، ونقولها للمرة المليون، مستهدفة من امريكا، ومستهدفة من اسرائيل، بل ومستهدفة من              
معاملـة  بعض الدول العربية ايضاً، ونقطة ضعفها الرئيسية تكمن في وضعها الداخلي، وبالتحديد طريقة              

النظام لشريحة من مواطنيه تطالب بالحريات، والحد األدنى من الكرامة البـشرية، ومـن المؤسـف ان                 
معاملة اجهزة األمن السورية لهؤالء ال يتصورها عقل، وهناك آالف القصص التي يـشيب لهـا ريـش                  

  .الغراب في هذا المضمار
راجع وهذا متوقع من اناس تعودوا على أساليب        نطالب السيدة بثينة بالتراجع عن هذه السقطة، واذا لم تت         

المكابرة والغطرسة، فاننا نأمل ان ال تكررها، خاصة في هذه المرحلة الحرجة، التي بدأت تتخلص فيهـا           
الشعوب من رهبة الخوف، وتطالب بحقوقها كاملة دون نقصان، واخيراً فإن اكرام الـضيف هـو مـن                  
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ب السوري الكريم هو من اعرق الـشعوب العربيـة فـي هـذا              أصول التقاليد واالخالق العربية، والشع    
  .الميدان، ان لم يكن اعرقها على االطالق، والفلسطينيون، وانا واحد منهم نقول ذلك على رؤوس االشهاد

سورية تحتاج الى الكثير من التعقل، والخطوات المحسوبة بعناية، بعيداً عن ردات الفعل المنفعلة، ومـا                
ي من ممارسات لم يعد مقبوالً حالياً، فانتفاضة درعا تجب كل ما قبلهـا، وتحـتم                كان يصلح في الماض   

  .حدوث تغيير جذري على الصعد كافة، سواء على صعيد السياسات او منفذيها في آن
  29/3/2011، القدس العربي، لندن
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  انيس فوزي قاسم. د
، رسم الرئيس جورج بوش خطاً      1990كاب جريمة احتالل الكويت في العام       حين قام النظام العراقي بارت    

، وحـشدت امريكـا     )النفط(في الرمل وقال ال أحد يتجاوز هذا الخط، وطبعاً كان يقصد المساس بالزيت              
في تلك الفترة، كان اصـدقاؤنا القبارصـة      . نصف مليون جندي في حفر الباطن لتحرير الكويت والزيت        

، ألن قبرص ليس    1974ن ان امريكا لم تهتم بشمال قبرص، الذي احتلته تركيا في العام             يتندرون ويقولو 
  .، واالمريكان قليالً ما يستخدمونه'زيت زيتون'لديها زيت بل لديها 

، وقبل  17/3/2011 تاريخ   1973تحضرني هذه القصة بعد صدور قرار من مجلس االمن الدولي برقم            
وقد استند مجلـس االمـن فـي        . 26/2/2011 تاريخ   1970 رقم   ذلك صدر قرار مجلس االمن الدولي     

اصدار هذين القرارين الى ادانة كل من الجامعة العربية ومنظمة الوحدة االفريقية واالمين العام لمنظمـة           
المؤتمر االسالمي لتصرفات الحكومة الليبية، حيث ابدى هؤالء قلقهم من الخروقـات الفاضـحة التـي                

معمر القذافي لحقوق االنسان ومبادئ القانون الدولي االنـساني ضـد المتظـاهرين      يمارسها نظام العقيد    
  .الليبيين، الذين يخوضون ـ ابتداء ـ عملية احتجاج سلمية ضد النظام االستبدادي

، ذهب مجلس االمن الدولي الى تبني قرار طويل ومفصل وصادر بموجـب الفـصل               1970ففي القرار   
والتجاوب مـع   ' فوراً'، حيث طالب السلطات الليبية بوضع حد العمال العنف          السابع لميثاق االمم المتحدة   

المطالب الشرعية للجماهير الليبية، ثم أحال االمر، وهذا تطور خطير ومهم، في نفس الوقت الى المدعي                
ار، العام الدولي التابع لمحكمة الجنايات الدولية، وطالبه بتقديم تقرير خالل شهرين من تاريخ صدور القر              

ومن ثم كل ستة أشهر، لبيان الخطوات التي اتخذها في التحقيق في تصرفات النظام الليبي، ثـم فـرض                   
القرار حظراً على تزويد ليبيا بالسالح وحظر انتقال المرتزقة الى ليبيا، وحظر السفر من والـى ليبيـا                  

 لجنـة مـن المجلـس       الشخاص من اقارب العقيد القذافي وبعض مساعديه، وتجميد اصول ليبيا، وشكل          
  .للمتابعة والتنفيذ

وبعد صدور ذلك القرار بثالثة اسابيع، جاء القرار الثاني الخاص بليبيا، حيث صدر بموجـب الفـصل                 
السابع كذلك، واشار مرة اخرى الى االدانة الصادرة عن كل من جامعة الدول العربية ومنظمة الوحـدة                 

السالمي، وراح يفصل في كيفية فرض حظر جـوي علـى           االفريقية والسكرتير العام لمنظمة المؤتمر ا     
حمايـة  'والفقرة البارزة في القرار هـي       .  فقرة بعد مقدمة تمهيدية طويلة     29ليبيا، حيث جاء القرار في      

واذ يؤكد القرار على ما ورد في القرار السابق من دور المدعي العام الدولي              . والمناطق المدنية ' المدنيين
 فرض الحظر الجوي، ويشمل ذلك ان ال يسمح لطيران ان يذهب الى او يطير مـن                 وتجميد اصول ليبيا  

  .ليبيا بغض النظر عن جنسية الطائرة، وذلك لحماية المدنيين
 الفرنسي في ممارسة عملياته العسكريه ضد ليبيا ودفاعاتها الجوية،          -وبدأ الطيران االمريكي البريطاني     

وهذه الصور التي نشاهدها على شاشات التلفاز تعكس درجة         . فاعيةواحدث تدميراً منظماً في قدراتها الد     
التخلّف الذي وصلنا اليه، حيث ان الدول االستعمارية التي قسمتنا الى دويالت في سايكس بيكو وزرعت                
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اسرائيل والزالت ترضعها لبناّ وعسالً وسالحاً، هي التي نستنجد بها لمساعدة شعب ليبيا وتحرير الزيت               
  . هذه القوى، االّ ان هذا موضوع آخرفيه لصالح

ال شك ان ممارسات النظام الليبي جلبت الخزي والعار ليس للشعب الليبي فقط، بل أيضاً لألمة العربية،                 
حيث كان العقيد مثار سخرية وتندر في العالم، وكان فجاً في تعامله مـع العـرب، الرسـميين وغيـر                    

ص ـ ماذا فعل، اثناء زيارته الى االردن، بالوفود الرسمية  ويذكر االردنيون ـ على نحو خا . الرسميين
االردنية التي انتظرته ألكثر من خمس ساعات من دون ان يأتي، وماذا قال حين دعته احدى الجامعـات                  

ويذكر العالم وهو يتنقل مع     . األهلية اللقاء خطاب على االساتذة والطلبة، حيث تندر على ثقافتهم وتعليمهم          
ه في مختلف دول العالم، ونذكر، على سبيل الفكاهة، االلبسة التي يختارها، وعلـى طريقـة                ناقته وخيمت 

وسوف تظل حادثـة لـوكربي مأسـاة        . حديثة ومخاطبته لآلخرين، والسيما من زائريه غير االوروبيين       
ليست مقصورة على الضحايا وأهاليهم، بل ستظل لعنة أبدية تطارده، حيـث تواطـأ مـع المخـابرات                  

يكية على دفع ثالثة باليين دوالر من اموال الشعب الليبي، وعلى اصطناع ادانة المـواطن الليبـي                 االمر
عبد الباسط المقراحي، وهو بريء منها براءة الحمل، وقد حجبت عن الجمهور االدانات القانونية التـي                

راحي، باعتبار أنـه    صدرت عن اساتذه كبار في القانون الجنائي في سكوتلندا للقرار الصادر بادانة المق            
  .ولم تكن هناك أية بينات قطعية تدينه' بينة ظرفية'ادين استناداً الى 

وليبيا، وهي بخـالف الـدول      . وال أحد يشك في ان القذافي وعائلته واوالده استباحوا المال العام الليبي           
 تطـوير الـصحة العامـة    النفطية االخرى، والسيما الخليجية منها، لم تحظ باهتمام العقيد، فلم يبادر الى           

والمستشفيات والتعليم والبنى التحتية االخرى، ولم تشهد ليبيا حركة تنمية وتطوير، رغم المداخيل الهائلة              
حتى انه في معارض الكتب العربية، بالكاد يلمح الزائر لجناح ليبيا كتابـاً             . التي تتدفق في خزائنها سنوياً    

. التفاهة التي وصل اليها مؤلفوه وحارقو البخور بين يديـه         غير الكتاب االخضر، الذي يعبر عن درجة        
حتى ان روايات المبدع الليبي ابراهيم الكوني، الذي حاز عدة جوائز ادبية عالمية لم تحظ برف صـغير                  

  .في الجناح الليبي
عر انه  ، يفسر لنا درجة االرهاب التي يش      'المجد'وما نشاهده حالياً من مبتكرات االلفاظ والصفات وانه هو          

إنه يتعالى  . يمارسها على شعبه من دون تواضع أو رحمة او شفقه او تقيد بروح القتال وفروسية الضباط               
انهـا صـفات    . على شعبه وينظر اليه من شرفة قصر بناه من كده وتعبه ويخاطبه بلغة بذيئه وسـوقية               

  .ة السفهاءانها غطرس.. للشعب الليبي' هبة اهللا'نموذجية لطاغية مستبد يعتقد انه 
ومع كل هذه الموبقات التي يتصف بها النظام الليبي ومارسها لعقود طويلة، يأتي قرارا مجلـس االمـن                  

 وكأنهما خشبة خالص شعبنا في ليبيا، السيما وانهما يصدران بموجـب            1973 ورقم   1970الدولي رقم   
  . العام باالضافه الى آخرينوصدر القراران بناء على طلب من الجامعة العربية وامينها. الفصل السابع

واذا كان للجامعة العربية وامينها العام هذه الجرأة والحظوة في مجلس االمن الـدولي فـي استـصدار                  
، ألم يخطـر ببـال مجلـس        )وهو حق وواجب  (قرارين بموجب الفصل السابع لحماية المدنيين الليبيين        

 يمنـع الطيـران   No Fly Zoneدار قـرار  الجامعة اياه، وببال االمين العام اياه، ان يحـاوال استـص  
  االسرائيلي من حرق اهلنا في قطاع غزة؟

ان الطيران االسرائيلي في آخر غزواته ذهب بتسعة ارواح بشرية بينها اطفال، وال حاجة لسرد جـرائم                 
الطيران االسرائيلي بمختلف انواعه في غزة، وقد أحال االرض الى قاع صفصف، وأحال الناس الى لحم                

أال تقع غزه في    . وكلما نضجت جلود اهل غزة، أغار الطيران االسرائيلي في عملية شي جديدة           . مشوي
اطار اهتمام االمين العام لجامعة الدول العربية او في اطار مجلس وزراء الخارجية العرب؟ هل وصـل                 

كبـرى  حديث غزة ومجازر غزة ومسالخ غزة ومشاوي غزة الى اهتمام مجلس االمن الدولي والدول ال              
فيه؟ ألم يقرأوا أو يسمعوا بتقرير غولدستون وكيف سجل بالتفصيل والتوثيق الكبائر التي ارتكبتها القوات               

وهـو يعتـرف بانـه      (االسرائيلية في أهلنا العزل في القطاع؟ وان لم يعتقدوا بصحة تقرير غولدستون             
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الذي قال ان الـدمار الـذي       ) الونكتادا(ألم يأتهم تقرير مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية         ) صهيوني
. 'اغوار سحيقة من الفقر والتفتت لم يعرف لها نظير على مدى أجيال           'اصاب قطاع غزه دفع بسكانه الى       

، فـضالً   'مياه شـرب  'ألم يطلعوا على برنامج االمم المتحدة للبيئة الذي طالب برصد مبالغ لمجرد تأمين              
  .عن اصالح المجاري

ارير العفو الدولية وهيومن رايتس واتش وبتسيلم شخصيات اعتبارية، مثل الرئيس           هل نضيف الى ذلك تق    
جيمي كارتر والتقارير الصحافية، والسيما تقارير محطة الجزيرة؟ هل يعقل ان جميع هذه الوثـائق لـم                 
تحرك في عروق مندوبي الدول المجتمعة في مجلس االمن او وزراء الخارجيـة العـرب دمـاً يكفـي                   

 بتكليف المدعي العام الدولي في محكمة الجنايات الدولية للتحقيق في ما جرى في القطاع؟ أم ان                 للمطالبة
  .زيتاً من أي نوع كان بما في ذلك زيت الزيتون، وبالتالي ال تدخل في اهتمام أحد'غزه ال تنتج 

جـرائم  'إدانـة   وبالمناسبة، هل وصلت اخبار غزة الى القيادة الفلسطينية التي ربما لم تفرغ بعـد مـن                 
؟ أم ان سماء غزة صافية ويحلو فيها الطيـران          'المستوطنين االسرائيليين 'الذين ال يحترمون    ' الفلسطينيين

  المحمل بكل اوزار الدماء والشواء؟
 في سماء ليبيا بـسبب الزيـت؟ أم ان انعـدام الـشعور     No Fly Zoneهل كان هذا الحماس العالن 

  !قنديل العرب خاليا من الزيت؟بالمسؤولية تجاه اهل غزة يجعل 
واهتداء بالشعار الجماهيري الذي يتردد في جنبات العالم العربي االن، فال بد مـن تحـرك جمـاهيري                  

نرددها باالنكليزية بعد ان فقدت العربية على ما يبدو . ' لقطاع غزةNo Fly Zoneالشعب يريد ': ينادي
  .مين العام للجامعة على نحو خاصالتأثير الالزم في اسماع الرسميين العرب واال

  29/3/2011، القدس العربي، لندن
  

  االستراتيجية األميركية في شرق أوسط جديد .64
  وليام جاي بيرنز

قبل أقل من ثالثة أشهر، عمد بائع متجول تونسي تملّكه اليأس، وضاق ذرعاً باإلهانات المتكررة وخيبات                
هذا العمـل   .  ثورة ال تزال نيرانها تجتاح المنطقة بأسرها       األمل، الى إضرام النار في نفسه مطلقاً شرارة       

المنفرد الذي يجمع بين المأساة والنبل، دفع منطقة الشرق األوسط إلى مرحلة من التحول العميـق، لهـا                  
  . بالنسبة ألوروبا وأوراسيا1989بحد ذاتها أهمية توازي أهمية عام 

سبة إلى الشعوب والمجتمعات التي لطالما حرِمت الحريـة         إنها لحظة واعدة بكّل ما للكلمة من معنى بالن        
إنها لحظة اإلمكانية المتاحة أمام السياسة األميركية، تلك اللحظة التي تُقدم من خاللها             . والكرامة والفرص 

الحركة السلمية، والمحلية المنشأ، وغير األيديولوجية النابعة من ميدان التحرير، فرصة تبرؤ قوية مـن               
  .الخاطئة التي تعتبر أن العنف والتطرف الوسيلتان الوحيدتان إلحداث تغيير» القاعدة«لغة 

إال أنها أيضاً لحظة مخاطرة كبيرة، ال سيما أن نجاح العمليات االنتقالية هذه ليس بالضرورة تلقائيـاً أو                  
دياً مهمـاً بالنـسبة إلـى       ومساعدة هذه العمليات االنتقالية على النجاح تشكّل بالتالي تح        . مضموناً مسبقاً 

  .السياسة الخارجية األميركية شأنه شأن أي تحد سبق أن واجهناه منذ نهاية الحرب الباردة
وأرى أن نقطة بداية السياسة األميركية الحكيمة تتمثل بالفهم الواضح لما هو في محور اللّعبة ولما هـو                  

ن الثورات التي بدأت في تـونس والقـاهرة ال          ويشار إلى أ  . في دائرة المجازفة في الشرق األوسط اليوم      
تتعلق بالواليات المتحدة األميركية إنما بالشعوب الشجاعة، والفخورة، والمصممة في المجتمعات العربية            
الهادفة إلى بلوغ حكم أفضل والحصول على فرص اقتصادية أكثر، والعازمة على ردم الهوة بين الحكام                

وترتبط هذه الثورات بـالقيم     . در قمع بالنسبة إلى الكثير من األشخاص      والشعوب التي لطالما شكلت مص    
العالمية التي تحدث عنها الرئيس منذ سنتين في القاهرة والمتمثلة بحق التجمع السلمي، وحريـة التعبيـر      

  .عن الرأي، وحق تقرير المصير
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عت بالقيادات الـشابة كـان   واالنطباع األقوى الذي اختبرتُه منذ شهر بعد أن زرت ميدان التحرير واجتم           
هذا الحس الالفت بتمكين الشارع من خالل ثورة االتصاالت التي جردت الحكومة من احتكارها القـديم                
للمعلومات وعززت إدراك الشعب بما تملكه المجتمعات األخرى وبما يفتقده هو، وساهمت بالتـالي فـي            

  .ات السياسية التقليديةعملية الحشد من دون عاملي القيادة المركزية أو المنظم
وإذا كانت طاقة شعوب المنطقة ودافعها الكامنان وراء اليقظة العربية يشكالن المكَون األبرز لنجاحهـا،               
فهما أيضاً تذكير حي بأن االستقرار ليس ظاهرة ثابتة، ال سيما أن األنظمة السياسية والقيادات التـي ال                  

وستتخذ الـضغوط   . صبح أكثر هشاشةً وليس أكثر استقراراً     تستجيب إلى التطلعات المشروعة لشعوبها ت     
الشعبية إلدراك القيم العالمية أشكاالً مختلفةً في شتّى المجتمعات، إال أن أياً من هذه المجتمعـات لـيس                  

 التي قد تسقط مـا لـم تُحـرك          –واألنظمة السياسية تشبه إلى حد ما الدراجات الهوائية         . محصناً ضدها 
  .دواساتها

ن التصور الذي استحوذ لفترة طويلة على عقول الكثير من القادة العرب يتمثّل بوجود خيارين سياسيين                إ
وهـذا  .  أولهما الحكام المستبدون الذين تعرفون وثانيهما المتطرفون اإلسالميون الـذين تخـشون            –فقط  

ـ               سياسية الفعليـة أو نطـاق      التصور نفسه هو الذي مهد الطريق لمنطق مالئم من أجل إعاقة المنافـذ ال
  .المشاركة الموسع، وهو الذي ساهم في نهاية المطاف في إشعال الفتيل في ميدان التحرير

وتكمن الحقيقة غير المؤاتية في هذا الصدد، في كون الكثير منا، إن لم يكن معظمنا، ممن شـارك فـي                    
وقـد رصـدنا    .  ضحية هذا التصور   السياسة األميركية في الشرق األوسط إبان العقود األخيرة، قد وقع         

الجمرات التي تراكمت في المنطقة، والمزيج القابل لالشتعال من أنظمة منغلقة وفساد ونفور ومعـامالت               
كما حاولنا أن نلفت انتباه قيـادات       . مهينة مما هو موثّق في شكٍل بليغ في تقارير التنمية البشرية العربية           

لذا، نحن نعتبر أن مـن الجيـد أن نتـسلّح           .  نبذل أبداً جهوداً كافية    المنطقة إلى هذه المخاوف، ولكننا لم     
  .ببعض التواضع مع مشارفتنا على دخول هذا العصر الجديد

أما اإلجابة الصريحة فهي أن، وبقدر ما تهتم الواليات المتحدة على المدى الطويل بدعم ظهور حكومات                
كاء أكثر قوةً واسـتقراراً، مـن المـرجح أن يكـون            أكثر شفافيةً وتجاوباً ستشكّل في نهاية المطاف شر       

      وعلى غرار عمليات االنتقال إلى الديموقراطيـة فـي         . اهتمامها على المدى القصير معقّداً وغير مستقر
أنحاء أخرى من العالم، ثمة خطر تقليص النفقات بصورة استبدادية، بخاصـة إذا مـا اسـتمر الركـود                   

وإن عمليات  . بون حديثاً على إحقاق تحسينات عملية في حياة الناس اليومية         االقتصادي وأقدم القادة المنتخ   
االنتقال الناجحة تكاد تشمل أكثر من مسألة االنتخابات؛ فبناء المؤسسات أمر ضروري، كذلك الحسابات              

  .والموازنات واإلعالم المستقل لمساءلة الناس
طرفين همجيين مستعدين لالستفادة من هذا      وستظهر جوانب ضعف كثيرة يمكن استغاللها، فضالً عن مت        

كما ستظهر تسويات صعبة كثيرة بالنسبة إلى صناع السياسات األميركيين، وسـط زيـادة حـدة                . األمر
معارضة الحكومات المنتخبة من الشعب أحياناً السياسات األميركية أكثر من سابقاتها المستبدة، والنتـائج              

  . االنتخاباتغير المريحة التي تتولّد أحياناً عن
وبرأيي، ال شيء مما سبق ذكره يدعو إلى التشاؤم، على رغم أن الشرق األوسـط هـو مكـان يكـاد                     

الحقيقة، أنني أرى سبباً كبيراً يدعو إلى التفاؤل في كـل           . المتشائمون ال يفتقدون فيه الرفقة أو المصادقة      
لتي ترقى إلى ثالثة عقود في الـشرق        أنا لست ساذجاً، وتجربتي ا    . ما يحصل في المنطقة في هذه اآلونة      

األوسط قد جردتني من أوهامي، ولكن من غير الممكن أن يتم تفسير الفرص الفعلية المطروحة أمامنـا                 
  .بصورة خاطئة، إذا ما لجأنا إلى استراتيجية مدروسة ومتكاملة إلى حد كبير

اليات المتحدة قضية مشتركة مـع      وأعتبر أن العنصر الرئيس الستراتيجية ناجحة يكمن في أن تصنع الو          
.  في سعي لمواصلة تنفيذ أجندة بسيطة وإيجابية       - ومع شركائنا خارجها     -الشعوب والحكّام في المنطقة     

ويفترض بنا أن نقارن ذلك مع األجندة السلبية في شكل أساسي للمتطرفين الذين يقومون بأعمال عنـف                 
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ما هم معه، ووصف ما يريدون تقويضه بدالً ممـا          ويبدون قدرة أفضل بكثير على وصف ما هم ضده م         
  .يريدون بناءه

وباستثناء مصالحنا الواضحة لناحية تطوير استقالل أكبر في مجال الطاقة وقيادة العالم من خـالل قـوة                 
  .مثلنا الديموقراطي، تتطلب أجندة إيجابية كهذه أربعة عناصر رئيسة على األقل

ففي بلدان تُتَّخّذ فيها خطوات حاسمة لالنتقال       . ر الديموقراطي السلمي  يكمن العنصر األول في دعم التغيي     
وأكّدت الـوزيرة   . من األنظمة القديمة نحو الديموقراطية نؤدي دوراً راسخاً في عمليات انتقالية مستقرة           

كلينتون على التزامنا بنجاح مصر خالل زيارتها القاهرة، مسلطةً الضوء على تأثير التظاهرات الـشديد               
كما شددت على الواقع نفسه في تونس مشيرةً إلى أن أحـداً            . األهمية للتجربة المصرية في سائر المنطقة     
  .لن ينسى أبداً أين انطلقت موجة التغيير هذه

وفي البلدان التي بدأت فيها االحتجاجات من دون أن يكون التغيير مؤكداً، مثـل البحـرين، سنواصـل                  
أمـا  . ية جدية وحوار سلمي عاجل بين الحكومات وقادة المعارضة        التشجيع على إجراء إصالحات سياس    

في البلدان التي تسعى لتفادي موجة االحتجاجات الشعبية، كاألردن والمغرب، فسنستمر في التركيز على              
أهمية التعامل بجدية مع اإلصالحات في الوقت الراهن كطريقة إليجاد سبل إيجابية مـن أجـل إشـراك                 

أما على صعيد القضية الليبية المحزنة والعنيفـة،        . شوب نزاعات حادة في المستقبل    المواطنين وتجنّب ن  
فنعمل جاهدين مع شركائنا الدوليين لحماية المدنيين الليبيين من اعتداءات النظام، عبـر تنفيـذ القـرار                 

فـي   الصادر عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، الذي دعت بموجبه جامعة الدول العربيـة،                1973
وبعيداً من العملية العسكرية المحددة التي تُنَفّّذ فـي  . خطوة ال سابق لها، إلى تطبيق فرض الحظر الجوي  

، نتمتّع وشركاءنا في األسرة الدولية بوسائل كثيرة أخرى لزيادة العزلة الدولية علـى        1973سياق القرار   
  .نظام القذافي

ويعنـي  .  باألول، إلى منح دعم متين للتحديث االقتـصادي        ويستند العنصر الثاني، المرتبط ارتباطاً وثيقاً     
ذلك، على المدى القصير، مساعدة مصر وتونس مثالً، على اجتياز الصعوبات الكبيـرة التـي ولّـدتها                 

لكن ذلك يعني أيضاً التفكيـر الجـريء   . االضطرابات السياسية وانهيار القطاع السياحي في شكل موقت   
كما أننا نساند في شكل قوي إنشاء صندوق المشاريع         . ث حقيقي طويل األمد   والطموح بكيفية دعمنا لتحدي   

) أوبيـك (» مؤسسة االستثمار الخاص عبر البحار    «األميركي المقترح، وأعلنت الوزيرة كلينتون للتو أن        
  .ستقدم نحو ملياري دوالر لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

اً أيضاً أن نأخذ باالعتبار إنشاء مبادرات لتحرير التجارة في الدول العربيـة التـي تمـر                 ومن المهم جد  
وفي سياق ذلك، يمكننـا أن      . بمرحلة انتقالية، ويقوم الحل األمثل لذلك على التعاون مع االتحاد األوروبي          

ويمكننـا أن   . جـالين نساعد على تشجيع التجارة والتكامل داخل المنطقة الواحدة التي تعاني نقصاً في الم            
نساعد على إنشاء وظائف في القطاع الخاص الذي يعتبر في أمس الحاجة إليها، لمواكبة التطور السكاني                

كما يمكننا أن ننشر المنافع والفرص التي ينطوي عليهـا النمـو االقتـصادي فـي أرجـاء                  . والتوقعات
  .الهرمالمجتمعات العربية، بدالً من أن تقتصر على حلقة ضيقة في قمة 

وسيتطلب نجاح العمليات االنتقالية السياسية نتائج اقتصادية قويـة وعمليـة وتوليـداً لـشعور باألمـل                 
ومن الواضح أن األمر مرهون بمعظمه بالدول العربية بحد ذاتها، إذ تحتاج إلـى تحـسين                . االقتصادي

لى كـل مـا يمكـن فعلـه         إال أن إقدامنا ع   . موقعها لتكون قادرة على التنافس في سوق عالمي ال يرحم         
  .للمساعدة يدخل بعمق وإلحاح في إطار مصالحنا الذاتية

ويقوم العنصر الثالث ضمن األجندة األميركية اإليجابية المكرسة للشرق األوسط على تجديـد المـساعي           
وما عاد الوضع الراهن بين هـذين الطـرفين     . بهدف التوصل إلى سالم شامل بين العرب واإلسرائيليين       

وال يمكـن  .  لالستمرار، شأنه شأن األنظمة السياسية المتحجرة التي انهارت في األشـهر األخيـرة          قابالً
ضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديموقراطية وال طموحات الفلسطينيين المشروعة مـن دون حـل               
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عبة وفيما يبدو من البـديهي أن يكـون اتخـاذ القـرارات الـص             . إقامة دولتين، وهو تم التفاوض عليه     
والضرورية إلحالل السالم مناطاً بالطرفين المعنيين من دون سواهما، يشار أيضاً إلى أن ال بديل عـن                 

  .استمرار القيادة األميركية الناشطة
 من حيث تعزيز الروابط مـع دول        –ويقوم عنصر رابع على دورنا المستدام في ضمان األمن اإلقليمي           

ب ومنع إيران من تطوير أسلحة نووية ومن إطالق سباق تسلح           مجلس التعاون الخليجي، ومكافحة اإلرها    
إقليمي كارثي، فضالً عن عدم التغاضي عن العملية االنتقالية الحيوية في العراق، وإعادة دمج هذه الدولة                

ومن الضروري أن نُبقي على رؤيتنا الواضحة وعلى إصرارنا في مواجهـة الخطـر            . في العالم العربي  
 كما نُبقي على دعمنا الواضـح لتـوق المـواطنين           – اإليراني في عدد من المناطق       الذي يشكله السلوك  

والحقيقة الكامنة في خبايا تهديدات طهران هي أن ما من مكان آخر في             . اإليرانيين إلى الحرية والكرامة   
م قمـة   وتقو. المنطقة يختبر انقطاعاً في التواصل بين الحكام والشعوب أكبر من ذاك الذي تختبره إيران             

الرياء في أوساط القادة اإليرانيين على إظهار حماستهم حيال التغييرات الديموقراطية في العالم العربي،              
  .فيما يحرمون شعبهم منها بانتظام

إنها لحظة ال تأتي إال نادراً في سياق مجرى األحداث البشرية، لحظة تكثـر فيهـا الفـرص التاريخيـة      
لى شعوب الشرق األوسط وإلى الواليات المتحدة، لحظة تتطلب اهتمامنـا           وتتخللها عقبات هائلة بالنسبة إ    

  ؟.وطاقتنا، وكذلك أكبر قدر يمكننا توفيره من اإلبداع والمبادرات بالتعاون مع شركائنا في أرجاء العالم
  29/3/2011، الحياة، لندن

  
  تل أبيب وواشنطن تعترفان بمناورة عسكرية إسرائيلية على جبهة الجوالن .65

  سين الحلبيتح 
منذ اتفاقية سايكس بيكو التي قسمت العالم العربي إلى دويالت وطوائف وهذه األمة تتعـرض ألشـكال                 
ومضامين شتى من مخططات التجزئة بل وتجزئة ما جزئ هنا وهناك والسؤال الذي يطرحه كثيـرون                

 واألطلسي مـازالوا    من المستفيد األول من هذا المخطط؟ فإذا كانت واشنطن        «: من المراقبين العرب هو   
يحافظون على مصالح كثيرة لهم في أجزاء كبيرة من هذه المنطقة، فما الذي يدفع إذاً إلى محاولة تقـسيم           

  ليبيا واليمن بطرق أميركية وغربية واضحة؟
للكـونغرس تحـدث    ) إن آي (مدير عام المخابرات القومية األميركيـة       ) جيمس كالبير (ففي تقرير قدمه    
مستـشار  ) توم دينيلون (وألن  » تقسيم ليبيا إلى ثالث دويالت ذات حكم ذاتي مستقل        «نية  التقرير عن إمكا  

األمن القومي للرئيس أوباما خاف من ردود فعل على هذا التصريح أمام الكونغرس عاد وحاول تخفيف                
  ؟!إن األمر حتى اآلن لم يصل إلى هذه النتيجة: آثاره فقال

في واشـنطن   ) كالبير(اإلسرائيلي كان قد أجرى عدة اجتماعات مع        ويذكر أن إيهود باراك وزير الدفاع       
بموجب ما نشرته صحيفة هآريتس أمس، وذكرت الصحيفة أن باراك أجرى قبـل أسـبوعين منـاورة                 
عسكرية للقوات اإلسرائيلية الموجودة على الجبهة السورية ضمن سيناريو نشوب حرب بـين إسـرائيل               

أحد المحللين العسكريين في الصحيفة     ) أمير أورين (ئيل، وكشف   وسورية نتيجة هجوم سوري على إسرا     
كالبير مدير المخابرات القوميـة األميركيـة       ) احتياط(من الجنرال   «اإلسرائيلية أن الرئيس أوباما توقع      

إعطاءه تقديراً حول الوقت الذي قد يحدث فيه السيناريو اإلسرائيلي لكي يسارع أوباما إلـى التوسـط أو                  
  .»ل سياسي لمنع اشتعال المنطقةالتدخل بشك

الجنـرال  ) دي آي أي  (ومدير المخابرات العسكرية األميركية     ) كالبير(وتكشف الصحيفة اإلسرائيلية أن     
قدما تقريراً سنوياً في شباط الماضي أمام لجان الكونغرس وصفا فيه ما يجـري فـي                ) رونالد بيرجيس (

ديقة للواليات المتحدة، وحذر االثنان في تقريرهمـا        في الدول الص  » بعدوى االنتفاضات «الشرق األوسط   
تزايد قدرة حزب اللـه والمقاومة الفلسطينية واالستفادة من حروبهما ضد إسـرائيل فـي              (إسرائيل من   
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، )الماضي واحتمال وقوع عمليات واسعة مع الجيش اإلسرائيلي نتيجة اسـتفزازات ضـده أو ضـدهما               
-2008 إسرائيل يمكن أن تلجأ إلى حرب مماثلة لما جرى عـام             وذكرت الصحيفة أن االثنين يقدران أن     

  . ضد قطاع غزة بعد فترة عام أو أكثر وليس اآلن2009
إسرائيل يلزمها زيادة عدد قواتهـا      «إن  : وحول سيناريو أي حرب إسرائيلية مقبلة ضد لبنان قال االثنان         
ادة عمق تحركها البري داخل األراضـي       البرية التي ستستخدمها ضد المقاومة اللبنانية لكي تتمكن من زي         

  .»2006اللبنانية بشكل أعمق مما حدث في حرب تموز 
آذار الجـاري   ) 10(وإذا كان هذا التقرير قد تلي أمام لجان الكونغرس في شباط وتسرب جزء منه فـي                 

 في  باإلنكليزية فإنه يشير بشكل واضح إلى استهداف إسرائيل وواشنطن لسورية         ) بي بي سي  (إلى موقع   
األسبوعين الماضيين وما جرى خاللهما ضد القيادة السورية وفشلهما في تحقيق أي هدف من أهـدافهما                

  ويبدو أن ما جـاء فـي التقريـر المخـابراتي           . ضد سورية ومن ثم ضد المقاومة اللبنانية والفلسطينية       
  

 شاملة علـى قطـاع      األميركي يشير أيضاً إلى صلة بالموقف اإلسرائيلي الذي ال يفضل اآلن شن حرب            
  .غزة واالكتفاء بعمليات محدودة رداً على قصف القذائف من القطاع

  29/3/2011، الوطن، سوريا
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