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   اتفقنا على كل النقاط لتحقيق المصالحة: وزير الخارجية المصريالزهار بعد لقائه  .1

استقبل وزير الخارجية المصري، نبيل العربي، اليوم الثالثاء، وفدا من حركة حماس، :  األلمانية-القاهرة
  . وخليل الحيةضم الدكتور محمود الزهار

إننا وعدنا خالل اللقاء بكثير من الوعود التي تبلور موقف الحكومة المصرية : "وقال الزهار بعد اللقاء
 الفلسطينية، اتفقنا على -في رؤيتها، للتعامل مع القضية الفلسطينية، وفي موضوع المصالحة الفلسطينية

والسلطة الفلسطينية في رام اهللا للوصول إلى كل النقاط حتى النقاط العملية التي سنتخذها تجاه فتح 
  ".المصالحة



  

  

 
 

  

            5 ص                                     2100:         العدد       30/3/2011 األربعاء :التاريخ

في األيام القليلة المقبلة سنشهد رؤية مصرية في قضية التعامل مع معبر رفح، والتعامل مع : "وأضاف
القضية الفلسطينية، ولذلك نحن في الحقيقة نعتبر هذه الزيارة إيجابية، طرحنا فيها كثيرا من القضايا، 

الفلسطينيون في ليبيا، والمعتقلون في السجون المصرية وقضية المعابر والمصالحة، منها العالقون 
  ".وقضية االحتياجات اإلنسانية للشعب الفلسطيني

  .وأوضح أنه القى خالل زيارته للقاهرة روحا جديدة وسياسة جديدة ستتبلور خالل األيام القليلة المقبلة
وضعنا "إننا : غيير سياسة فتح معبر رفح وغلقه، قال الزهاروحول إن كان الوفد قد تلقى وعدا مصريا بت

  ".اإلشكاليات التي يعيشها المواطن الفلسطينى في معبر رفح
وحول الموعد الذي سيتم االتفاق خالله على إتمام زيارة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لغزة، 

نود الرئيسية للزيارة سيتم اإلعالن عن النتائج في عندما يتم الترتيب لها، واالتفاق على الب: "قال الزهار
غزة أو في الخارج وأي مكان، وستصبح وقتها الحدود مفتوحة لكل إنسان، ألن هناك أسبابا أمنية تمنعنا 

  ".في هذه المرحلة بسبب العدوان اإلسرائيلي على غزة الذي يمنعنا من استقبال عباس في الوقت الحالي
فنحن نعرف الذي . بالفعل: "ع من إتمام الزيارة حتى اآلن أمنيا فقط، قال الزهاروحول ما إذا كان المان

حدث داخل غزة ليس باألمر السهل، حيث دار قتال متبادل بين األجهزة األمنية من جانب األمن الوقائي، 
قابلها ردود من جانب الفصائل من بينها حماس، فضال عن أننا ما زلنا نذكر أن أبو مازن تعرض 

طالق رصاص في اليوم الثالث لعزاء أبو عمار في غزة من داخل فتح نفسها، وبالتالي األمر ال يتعلق إل
  ".قط بحماس وال الفصائل وال العائالت التي تضررت من السياسة السابقة، ألن فتح بداخلها خالفات7

ه رئيسا للسلطة وردا على السؤال حول الصفة التي تنوي حماس استقبال عباس بها في غزة، هل بوصف
اإلجابة على هذه األسئلة ستدخلنا في قضية خالفية، "إن :  أم رئيسا لحركة فتح، قال الزهارالفلسطينية

ألن كل االنتخابات مدتها انتهت، وبالتالي دعنا نتحدث عن نوايا المصالحة، وليس عن المواقف التي 
  ".تسيء إلى روح المصالحة

فاق على هدنة جديدة مع إسرائيل، قال الزهار ليس هناك هدنة، وبشأن الحديث عن اتجاه حماس لالت
  .وإنما هناك التزام من جانب حماس بأنه إذا أوقفت إسرائيل عدوانها سيكون هناك توافق

إن حماس : وحول التحذير المصرى إلسرائيل من مغبة شن عدوان عسكري على غزة، قال الزهار
ن الحكومة المصرية بأجهزتها المختلفة، حيث لمسنا روحا رحبت بهذا الموقف الذي نعتبره إيجابيا م

  .جديدة وآليات جديدة
  30/3/2011الشروق، مصر، 

  
  قبل إنهاء االنقسام وتشكيل الحكومة" حماس"عباس أكد أن ال حوار مع : األحمد .2

عزام األحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة  من رام اهللا أن 29/3/2011قدس برس، ذكرت وكالة 
 محمود عباس لن يعقد جلسات حوار مع حركة ةالتأكيد على أن رئيس السلطة الفلسطينيجدد ، "فتح"

  .، خالل زيارته إلى قطاع غزة"حماس"المقاومة اإلسالمية 
إن الرئيس أكد في اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد األحد، أن أي حوارات أخرى حول : "وقال األحمد

بلية يكون الحوار عليها بعد إنهاء االنقسام، عبر تشكيل الحكومة الواحدة في نقاط عالقة أو أي قضايا مستق
  .، على حد تعبيره"ظل السلطة الواحدة وليس في ظل االنقسام

على عقد لقاءات في القاهرة أو " حماس"و" فتح"ونفى األنباء والتصريحات التي صدرت حول اتفاق بين 
  .حول ما سمي بالنقاط العالقة في الحوار الذي جرى بينهماغيرها بين الحركتين، من أجل إطالق حوار 

واعتبر األحمد، في تصريح له نشرته وسائل إعالم رسمية تابعة للسلطة الفلسطينية، تصريح الدكتور 
، والذي طالب بإرجاء توجه عباس إلى غزة "حماس"محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة 
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ا تتعلق بالقيادة والمرجعية الفلسطينية والترتيبات والبرنامج السياسي، لحين استكمال االتفاق على قضاي
  .، على حد تعبيره"نسف للمبادرة ورد لها واستمرار وإصرار على االنقسام"

الكف عن التصريحات المتناقضة والسلبية، وإعالن موافقة صريحة "إلى " حماس"ودعا األحمد حركة 
اس للتوجه إلى غزة وتشكيل حكومة تعمل على إجراء وواضحة على مبادرة الرئيس محمود عب

  ".االنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني
عضو اللجنة  ان كفاح زبون نقالً عن مراسلها رام اهللا من 30/3/2011الشرق األوسط، لندن،  وأضافت

مستعد للتخلي ) مازنأبو (عزام األحمد قال إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس  المركزية لحركة فتح 
ونقلت وكاالت أنباء  .عن المساعدات المالية التي تقدمها واشنطن إلى السلطة الفلسطينية مقابل المصالحة

طبعا نحن بحاجة إلى هذه األموال، ولكن لن نسمح لواشنطن «: وصحف إسرائيلية عن األحمد قوله
  .»ق المصالحة والوحدة الوطنيةبالضغط علينا، ومستعدون للتخلي عن هذا الدعم المالي لتحقي

 مليون دوالر أميركي سنويا، هي 470تخشى السلطة الفلسطينية أن تكلفها المصالحة مع حركة حماس 
حجم المساعدات التي تقدمها الواليات المتحدة للسلطة، ورغم ذلك، فإنهم يقولون إنهم مستعدون للتضحية 

  .لطة ومنع المصالحة الفلسطينيةبهذه األموال، إذا كانت ستستخدم في ابتزاز الس
  

  "إعداد الدستور بمشاركة كافة الفصائل"و.. "!ُمصالحة"زيارة عباس لغزة مرهونة بـ: رزقة .3
أكد الدكتور يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء، أن زيارة رئيس :  حازم الحلو-غزة

ن تكون قائمة على الحوار المؤدي إلى السلطة الفلسطينية محمود عباس المترقبة إلى قطاع غزة، يجب أ
  . توقيع اتفاق مصالحة فلسطينية

ينبغي أن تكون بعد النقاش والحوار بعد االتفاق، لتكون "إلنجاح هذه الزيارة ": فلسطين"رزقة لـ .وقال د
  ". زيارة للتوقيع على ما تم االتفاق عليه بين فتح وحماس ثم الفصائل الفلسطينية المختلفة

أن مبادرة رئيس الحكومة إسماعيل هنية، تتكون من شقين هي دعوة للزيارة، ودعوة لمؤتمر ونبه إلى 
  . شامل للشعب الفلسطيني إلزالة أي شكوك لدى الشعب بوجود محاصصة بين فتح حماس

 . ..المسألة تتعلق بترتيب األولويات، هل األولى أن تبدأ الزيارة أم االتفاق على الملفات؟ " :وأضاف
، " ترى أن االتفاق على الملفات وإنهاء نقاط الخالف يمهد لزيارة ناجحة تكون هي زيارة توقيعحماس

  . مشدداً على أن أي فشل للزيارة تكون انتكاسة للجهود الفلسطينية للمصالحة
وفي سياق الحديث الذي دار حول نية األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، ورئيس منظمة 

هذه تكهنات إعالمية ال تستند إلى : "المي أكمل أوغلو، مرافقة عباس في زيارته، قال رزقةالمؤتمر اإلس
  ". معلومات ووثائق

، الفتاً النظر إلى أن "بالنسبة لغزة تُرحب بزيارة أوغلو التي سبق وأن التقت غزة به بعد الحرب" :وتابع
ه وحسب مصلحته والتوقيت المناسب غزة قدمت دعوات لكافة القادة العرب لزيارة غزة كٌل حسب رؤيت

  ". غزة مفتوحة على العالم العربي:"له، مضيفاً 
  ال خالفات 

العبرية عن وجود خالفات داخل حركة حماس بين الجناح " هآرتس"وفي معرض حديث صحيفة 
هذا كالم : "السياسي والعسكري بخصوص زيارة عباس، رد المستشار السياسي لرئيس الوزراء قائالً

  ".   الحركة موحدة في رؤيتها للمصالحة وإنهاء االنقسام.غ وال أساس له من الصحةفار
 الحركة فيها جميع االجتهادات .ال يوجد خالف بين الداخل والخارج، أو بين العسكري والسياسي: "وقال

  ". ولكن القرار واحد إن شاء اهللا
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مطلب لحركة حماس وسائر الفصائل وفي سياق آخر، أكد رزقة على أن انتخابات المجلس الوطني 
، مشيراً إلى أن الذي عرقل هذا اإلجراء هي حركة فتح والحكومة المصرية السابقة 2005الفلسطينية منذ 

  . والنظام المصري الراحل
خُطوة متقدمة وإيجابية وليس تهديداً ألحد "ورأى أن التقاء حماس في انتخابات مجلس وطني حر ونزيه، 

  ". وافق على هذه الخطوة، والبدء بتنفيذها هو احترام إلرادة الشعب الفلسطينيألن الجميع مت
وحول أهم المالحظات التي ستضعها الحكومة الفلسطينية وحركة حماس خالل حوارات إنهاء االنقسام 

بالتأكيد أهم ما سيتم أخذه في الحوار القادم، هو المتغيرات العربية، " "في حال لو عقدت، قال رزقة
  ال بد أن تكون .اإليجابية المتمثلة بالثورات التي تُعتبر رافعة للقضية الفلسطينية وتُعزز الحق الفلسطيني

  ". هذه المتغيرات جزءاً من عملية الحوار
نحن نُريد أن نرفع السقف الفلسطيني في مواجهة االحتالل ألنه بحسب ما كشفته وثائق " :وأردف

لسطيني متدن وأغضب الشعب والفصائل والالجئ الفلسطيني وأثار الجزيرة، أثبت أن السقف الف
  ". حفيظته

وشدد على ضرورة تصحيح هذا الخلل واالنحدار من خالل االستناد إلى حالة تعزيز الموقف الفلسطيني 
  . بالمتغيرات العربية وخاصة بالشقيقة المصرية، التي تُعتبر نقطة مركزية في هذه التغيرات

  إعداد الدستور 
من جانب آخر، تطرق مستشار رئيس الحكومة، إلى طلب رئيس السلطة من اللجنة التنفيذية للمنظمة عقد 
اجتماع لجنة الدستور للمنظمة، إذ أشار إلى أن اتفاق القاهرة ملزم للرئاسة واللجنة التنفيذية للمنظمة 

  . لدعوة الفصائل كافة واألمناء العامين لها ومنها حركة حماس والجهاد
إذا أردنا إعداد دستور يتوافق عليه الوطن فال بد أن يحضر الجميع، أما إذا أردنا أن نقصي أحداً : "وقال

، التي 2005لخُطوة اإليجابية أن نبدأ في تطبيق الخطوة األولى من إعالن ا. سيكون هناك نتائج سلبية
وإدخال الفصائل الفلسطينية تدعو إلى تفعيل منظمة التحرير وإصالحها وبنائها على أسس ديمقراطية 

  ". التي لم تكن في المنظمة
، "شاملة لكافة الفصائل والوطن الفلسطيني"وشدد على ضرورة أن يتم تفعيل لجنة الدستور على أن تكون 

  . منبهاً إلى ضرورة شموليتها للفصائل الفلسطينية التي داخل منظمة التحرير وخارجها
طرف حين إعداد دستور فلسطيني شامل وجامع للشعب الفلسطيني وأشار إلى أنه ال يجود إقصاء أي 

وفق رؤية موحدة، وبالتالي يجب أن تتمتع لجنة الدستور بالشفافية والنزاهة، وتنطلق من قواعد عمل 
  . قانونية ال أن تنطلق من قواعد عمل حزبية

  العالقة مع مصر 
ل متبادلة بين حكومته والجانب المصري، رزقة إلى وجود رسائ. وعلى صعيد العالقة مع مصر، أشار د

وأكد ". نظرة عربية قومية لمعالجة العديد من القضايا، وفي مقدمتها الحصار"الفتاً إلى حاجة القطاع لـ
في تصريحات صحفية، أن رئيس الوزراء إسماعيل هنية على استعداد لزيارة القاهرة، وأي عاصمة 

أن األخير ينتظر لحظة التواصل العميق مع العواصم العربية، عربية حينما يتم توجيه دعوة له، مبيناً 
  . وبالذات الشقيقة مصر لمناقشة ملفات في غاية األهمية كالحصار وإعادة اإلعمار والمعابر

وحول حديث الحكومة الفلسطينية مع الحكومة المصرية إلعادة فتح مقر السفارة المصرية في قطاع 
 الخطوة والتي سيكون لها نتائج إيجابية على الشعب الفلسطيني وردود نرحب بمثل هذه: "غزة، قال رزقة

إيجابية على الثورة المصرية وحركة التغيير المصري الجديدة باعتبار أن غزة ومصر تعتبران البوابة 
  ". الرئيسة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة للتواصل مع العالم
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مر وتُساعد على تنقل وسفر الناس من وإلى قطاع غزة، ونبه إلى أن وجود قُنصلية أو سفارة تُسهل األ
سيعطي صورة ذات "وتتطلع عن كثب على حجم الحصار واألضرار البالغة التي تسبب بها االحتالل 

  ". مصداقية عالية في معالجة هذا الملف
تحيز "لى وأكد على أن توقف المرحلة االستثنائية التي توقف فيها عمل السفارة المصرية في غزة يعود إ

  ".  من الطبيعي أن تعود األمور لطبيعتها وهذا موقف إيجابي.نظام حسني مبارك المخلوع لحركة فتح
ورجح أن تبذل الحكومة المصرية جهوداً إقليمية ودولية إلزالة االحتالل وتحرير القدس، ومساعدة 

  ".قوق الشعب الفلسطينيالشعب المصري وحكومته يقفان مع ح:"الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه، مضيفاً 
  29/3/2011فلسطين اون الين، 

  
  اتوقع خطوات عملية النهاء االنقسام قريبا: الدويك .4

عزيز دويك خالل حديثه لبرنامج حديث الوطن الذي ياتي . توقع رئيس المجلس التشريعي د:بيت لحم
 حماس والمتعلقة  ان يحمل هذا االسبوع ردود فعل ايجابية من قبل حركة،عبر شبكة معا االذاعية

  .بمبادرة الرئيس اضافة الى خطوات عملية النهاء االنقسام
وعند سؤاله عن تفعيل لجنة اعداد الدستور التي أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية األحد 

  .الماضي عن ضرورة إعادة تفعيلها إلعداد دستور دولة فلسطين المستقلة
ن القانون والدستور المعمول به حاليا في اراضي الفلسطينية ليس بحاجة الي واوضح الدكتور الدويك ا

تعديل و هو يضاهي ويفوق كثيرا من دساتير دول عربية واسالمية والتي بحاجة الى انهاض لكي تصل 
الى الدستور الفلسطيني الذي وصفه بانه يحافظ على قدسية الوطن وكرامة المواطن وان منطالقته 

  .بية اسالميةفلسطينية عر
 الن يكون دستور للسلطة ويمكن تعميمه على هيئوقال الدويك ان القانون االساسي المعدل الفلسطيني م

  .كافة اماكن تواجد الفلسطينين مهما كان انتمائهم او دينهم و لونهم و عرقهم
سطيني في ظل واوضح دويك ان أي دستور جديد البد ان يعتمد اعتماد مباشر على القانون االساسي الفل

  .المتغيرات المختلفة من بينها اعالن الدولة المستقلة واعتراف العالم بها
انه "وحول سؤاله اذا ما اعد الدستور هل يتطلب الحصول على اقرار من المجلس التشريعي قال الدويك 
ثلثي اذا كان المقصود هو احداث تعديالت على نصوص الدستور فانه بحاجة الى الحصول على موافقة 

استبعد ان لكنه اعضاء المجلس التشريعي وان يمر بالقرائتين الثانية والثالثة حتى ياخذ الشرعية القانونية 
يكون المطروح تغير كامال للدستور وقال على االرجح انه سيكون تعديل على بعض البنود فقط الن 

  .الدستور الفلسطيني يضاهي كثير من دساتير الدول العربية و االسالمية
   29/3/2011وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  "االتحاد من أجل السالم"االتجاه هو لطلب االعتراف بالدولة في أيلول تحت بند : المالكي .5

" األيام"رياض المالكي، وزيرالشؤون الخارجية، في حديث لـ  .اعتبر د :عبد الرؤوف أرناؤوط
على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية في شهر التهديدات االسرائيلية باتخاذ خطوات احادية الجانب ردا 

في حالة ان تم االعتراف بدولة فلسطين على حدود : "واضاف" تنم عن حالة ارباك وخوف"ايلول بأنها 
 فان اية محاولة من قبل اية دولة اخرى مثل اسرائيل بمصادرة اراضٍ لدولة ثانية كما هي الحال 1967

واشار الى ان امام اسرائيل حتى شهر ايلول المقبل  ".على دولة اخرىفي فلسطين فانه يعني اعتداء دولة 
   .للجلوس الى طاولة المفاوضات

  30/3/2011األيام، رام اهللا، 
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   محاولة بائسة48اإلسرائيلية التي تستهدف فلسطينيي  القوانين: حكومة هنية .6
التي " لقوانين العنصرية الباطلةموجة ا"نددت وزارة العدل الفلسطينية في قطاع غزة، بما وصفتها : غزة

ويستهدف من خاللها المواطنين الفلسطينيين في األراضي المحتلة " الكنيست"يقرها البرلمان اإلسرائيلي 
  .1948عام 

إن القوانين العنصرية "، )29/3(نسخة عنه، اليوم الثالثاء " قدس برس"وقالت الوزارة في بيان وصل 
الموجهة ضد سكان األرض األصليين من فلسطينيي الداخل، ال يغير أبدا التي يناقشها ويقرها الكنيست و

من حقيقة أن كل هذه القوانين باطلة جملة وتفصيال؛ إذ أنها صادرة عن كيان محتل وغاصب لألرض، 
  .، حسب تقديرها"مهما حاول هذا الكيان من محاوالت بائسة إلضفاء الشرعية عليها

توظف جهودها وتركزها في هذه الفترة لغايات التضييق على أصحاب وأفادت أن الحكومة اإلسرائيلية 
سد أفق العيش اإلنساني الكريم "األرض األصليين من أبناء الشعب الفلسطيني، في محاوالت مستمرة لـ 

  .، على حد تعبيرها"والحر في وجوههم، وإجبارهم على الرحيل قسرا بأسلوب الوحشي
  29/3/2011قدس برس، 

  
  سطينية تدمج عشرات القرى في شمال الضفة وسط استياء شعبيالسلطة الفل .7

عشرات القرى " شطب"قررت حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض، :  يوسف الشايب–رام اهللا 
الفلسطينية في محافظات نابلس، وطولكرم، وجنين، شمال الضفة الغربية، عبر حل لجانها الشعبية 

  .أقرب بلدةومجالسها القروية، وضمها إلى 
في كانون الثاني، ما دفع " المشطوبة"الماضي، وأبلغت فيه القرى ) نوفمبر(القرار اتخذ في تشرين الثاني 

بعضها إلى رفع قضايا لدى محكمة العدل العليا الفلسطينية ضده، وتنتظر بفارغ الصبر منتصف الشهر 
، "عصيان مدني" القرار، وهو ما يهدد بـالمقبل للبت فيها، فيما قرر سكان قرى أخرى االمتناع عن تنفيذ

فيما يجري آخرون مشاورات لتنفيذ سلسلة تظاهرات واعتصامات قد تصل إلى حد اإلضراب عن 
  .قراهم في يوم وليلة" شطب"الطعام، احتجاجاً على ما وصفوه بـ

تزول جميع "و، "ضمها إلى الهيئات المحلية المجاورة لها"، ويتم "لجان المشاريع"حل ووفق القرار، تُ
  .للمجلس واللجان التي تم حلها وضمها إلى الهيئات المحلية المجاورة لها" الحقوق وااللتزامات

  30/3/2011الغد، عمان، 
  

  التهديدات اإلسرائيلي للسلطة بشان االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينيةشأن اشتية يقلل من  .8
” صوت فلسطين“ اشتية في تصريحات إلذاعة قال عضو الوفد الفلسطيني المفاوض محمد: )أ.ب .د (

وأكد أن .  بمختلف الوسائل1967دأبت على اتخاذ إجراءات أحادية الجانب منذ ” إسرائيل“الرسمية، إن 
يأتي متسلحاً برد الفعل الدولي الذي ظهر في “: التوجه الفلسطيني لطلب اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية

  .”لشهر الماضي لمصلحة قرار إدانة االستيطان دولة في مجلس األمن ا14تصويت 
أيلول المقبل إلقناع دول  /وأكد اشتية أن الفلسطينيين سيطلقون حركة دبلوماسية نشطة حتى حلول سبتمبر

وردا على  .العالم بضرورة اعتراف األمم المتحدة بالدولة الفلسطينية والضغط الجدي إلنهاء االحتالل
مثل “أن قرار االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية لن يقدم جديدا، قال اشتية ب” إسرائيلية“اعتبار أوساط 

هذا القرار لن يغير من واقع الحال على األرض لكنه بالنسبة لنا سيحمل مردودا مهما جدا من الناحية 
  . ”السياسية والمعنوية

   دولة محتلة وعضوا في ستصبح فلسطين من الناحية القانونية“ولفت إلى أنه بموجب مثل هذا القرار 
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األمم المتحدة مما يؤهلها أن تكون عضوا في مختلف المؤسسات الدولية وعلى رأسها محكمة العدل 
  .”دولياً” إسرائيل“الدولية بما يساعدها على طلب مساءلة 

 30/3/2011الخليج، الشارقة، 
  

  ينيةالمجلس الوطني الفلسطيني يؤكد استمرار النضال إلقامة الدولة الفلسط .9
أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن نضال الشعب الفلسطيني سيستمر حتى دحر  : وليد عوض-رام اهللا

االحتالل وإزالة االستيطان وتجسيد االستقالل الوطني بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس 
لرابع من حزيران من الشريف، وبسط سيادتها الكاملة على جميع األراضي الفلسطينية المحتلة في حدود ا

  .194 وضمان حق الالجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وفقا لقرار 1967عام 
أن العدوان اإلسرائيلي : وأضاف المجلس في بيان صحافي له الثالثاء، لمناسبة ذكرى يوم األرض

  .لى نيل الحرية واالستقاللالمتواصل على شعبنا األعزل لن يوهن إرادتنا أو ينال من عزمنا ع
وجدد المجلس الوطني دعوته لكافة المؤسسات الدولية واالتحادات البرلمانية في العالم إلى تحمل 
مسؤولياتها وأخذ دورها عبر الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ورفع صوتها عاليا في كافة المحافل 

ب شعوب ودول العالم بدعم الشعب الفلسطيني واألوساط من أجل إنهاء االحتالل االسرائيلي، كما طال
  .ومساندته وتقديم كل أشكال المساعدة له لتمكينه من تقرير مصيره

  30/3/2011القدس العربي، لندن، 
  

  عبداهللا عبداهللا يسلم البطريرك بشارة الراعي رسالة تهنئة من محمود عباس .10
 أمس، ممثل منظمة التحرير الفلسطينية استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي

تشرفت بزيارة غبطة البطريرك ونقلت اليه رسالة : "عبداهللا عبداهللا الذي هنأه بانتخابه، وقال على األثر
من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتهنئته على توليه بطريركية انطاكية وسائر المشرق للكنيسة 

عبارة عن أيقونة للسيدة العذراء والسيد المسيح " ابو مازن"ئيس المارونية، كما قدمت اليه هدية من الر
  ".رمزا للمظلة التي تحمي لبنان وفلسطين

  30/3/2011النهار، بيروت، 
  

   باإلعدام واألشغال الشاقة على فلسطينيين بتهمة الخيانةتحكمالمحكمة العسكرية في غزة  .11
ي من سكان المحافظة الوسطى في القطاع حكمت المحكمة العسكرية في غزة، أمس، على فلسطين: غزة

وحكمت على فلسطيني آخر من سكان محافظة غزة . باإلعدام شنقاً بتهمة الخيانة والتدخل في القتل
وأكدت المحكمة العسكرية أن الحكمين صدرا  .باألشغال الشاقة لخمسة عشر عاماً، بتهمة الخيانة أيضاً

  .اضعان لالستئنافوجاهيا وباإلجماع وأفهما علناً وأنهما خ
 30/3/2011الخليج، الشارقة، 

  
  ثالثة أسباب أوقفت عدواناً محتمالً ضد غزة: البردويل .12

عزا قيادي في حركة حماس عدم شن قوات االحتالل اإلسرائيلي عدواناً موسعاً :  أحمد المصري- غزة
ح البردويل إن أحد وقال القيادي في حماس صال. على قطاع غزة في اآلونة األخيرة إلى ثالثة أسباب

أسباب عدم شن العدوان على غزة أن المقاومة الفلسطينية باتت قادرة بشكل كبير على توجيه ضربات 
  . رادعة لدولة االحتالل اإلسرائيلي

إن ثاني " :2011-3-30سينشر األربعاء " صحيفة فلسطين"وأضاف البردويل في حوار موسع مع 
لحالية هو الموقف الفلسطيني الفصائلي الواعي الذي اتخذ قراراً األسباب للوصول إلى حالة التهدئة ا
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ونبه القيادي في حماس إلى أن السبب الثالث يعود إلى بعض . بالتهدئة إلفشال مخططات االحتالل
  . من التورط في العدوان على قطاع غزة) إسرائيل(التصريحات اإلعالمية الدولية التي حذرت 

  29/3/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  قطر لها أياد بيضاء في دعم الشعب الفلسطيني : الحية .13
أكد الدكتور خليل الحية القيادي البارز بحركة حماس أن دولة  :أحمد ربيع -السيد السعدني - القاهرة

وأوضح الحية في تصريحات خاصة . قطر لها أياد بيضاء في دعم القضية الفلسطينية سياسيا وماديا
 ألحد أن ينكر الدور القطري في دعم المصالحة الفلسطينية والعمل على لم الشمل ال يمكن": الشرق"لـ

 وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني -الفلسطيني، مؤكداً أن القيادة القطرية 
  . تبذل الكثير من الجهد والوقت والمال من أجل هذا الغرض-أمير البالد المفدى 
ة قطر قدمت الكثير من المشاريع التنموية داخل قطاع غزة وتعمل من خالل عدد من كما أضاف أن دول

  . المؤسسات الخيرية في كثير من القطاعات التنموية وقطاعات البنية التحتية
إنه ليس من الطبيعي أن تظل الحالة الفلسطينية : كما أوضح الحية في لقاء بنقابة الصحفيين المصريين

ن، الفتا إلى أن االنقسام يؤثر على المقاومة والشعب الفلسطيني، وأشار إلى أن على ما هي عليه اآل
المقاومة تدفع للمصالحة أكثر من أي وقت سابق، مؤكداً أنه ال يمكن أن يبقى القطاع مفصوال عن الضفة 
 سياسياً واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا ألن هذا يؤثر على برنامج المقاومة الذي يجد صعوبة بسبب

اإلجراءات التي تحدث في الضفة الغربية بحجة االنقسام وتجريم المقاومة ومحاصرتها لدرجة أن هناك 
بعض الصبية يتم تجنيدهم من قبل العدو الصهيوني وهذه األمور تجعلنا نسارع إلى العمل لصالح 

  .المصالحة الفلسطينية لدفع إستراتيجية المقاومة
  30/3/2011الشرق، الدوحة، 

  
  تفضح تورط السلطة في مالحقة المقاومة" وثيقة": حماس .14

" حماس"أظهرتْ وثيقة اتّهام قدمتها النيابة العسكرية في رام اهللا، مؤخرا، ضد اثنين من عناصر حركة 
  ". بكل صراحة"من بلدة سلواد، تورط القضاء العسكري في مالحقة مقاومين فلسطينيين 

 عسكرية أصدرت نهاية األسبوع الماضي حكمين بالسجن محكمة"وأفادت حركة حماس في الضفة أن 
لمدة ثالث سنوات على المعتقلين إسالم حامد وعاطف الصالحي من بلدة سلواد بناء على تلك الالئحة، 

  . التي حملت معلومات تفصيلية وحساسة عن نشاط الشابين في الذراع العسكري للحركة
، دور 2011-3-29أصدرته حماس، اليوم الثالثاء وكشفت الالئحة التي نشرت بالتوازي مع بيان 

التي " ريمونيم"األجهزة األمنية وتحديدا جهاز المخابرات العامة في كشف المقاومين الذين نفذوا عملية 
  . سبتمبر الماضي/ تبنتها كتائب القسام، وأصيب فيها مستوطنان في بداية شهر أيلول

شبه في صياغتها إلى حد كبير النصوص الواردة في لوائح إن الالئحة حملت نصوصا ت: "وقالت الحركة
اإلضرار : االتهام التي يقدمها القضاء اإلسرائيلي للمعتقلين في سجونه من عناصر المقاومة مثل

  ". بالمصالح العامة، والشروع بالقتل
  29/3/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
  ف إسرائيلي برفح وإصابة آخر في قص"سرايا القدس" من استشهاد مقاوم .15

في قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية , صباح األربعاء ,استشهد مقاوم فلسطيني وأصيب اخر: رفح
  .في مدينة رفح جنوب قطاع غزة
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 عام 25قال أدهم أبو سلمية الناطق باسم اللجنة العليا لإلسعاف و الطوارئ إن محمد خالد أبو معمر و
عة من وصوله للمشتشفى األوروبي فيما ال يزال الشاب االخر استشهد متأثراً بجراحه بعد نصف سا

ونعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد االسالمي الشهيد  .بحالة حرجة ويتلقى العالج الالزم
  .مؤكدة ان طائرات االحتالل استهدفته اثناء توجهه لصالة الفجر في احد مساجد رفح, معمر

  30/3/2011وكالة قدس نت، 
  

  عباس سمطلوب من حماس إعالن موقف واضح من مبادرة الرئي: فتح .16
 طالبت حركة فتح قيادة حركة حماس، بإعالن موقف واضح وصريح من مبادرة الرئيس محمود :رام اهللا
وأكّدت الحركة في تصريح صحفي للمتحدث باسمها أحمد عساف، أن مبادرة الرئيس نابعة من  .عباس

  .النقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، على طريق إنهاء االحتالل واالستيطانرؤية وطنية شاملة إلنهاء ا
على قيادة حماس تغليب المصالح العليا للشعب الفلسطيني على ': وشددت الحركة على مطلبها بالقول

المصالح الحزبية والمكتسبات الشخصية، والكف عن رهن القضية ومصير الشعب الفلسطيني بأجندة 
إن الشعب الفلسطيني صاحب الكلمة الفصل 'وأوضح عساف موقف الحركة،  .' والخارجيةالقوى اإلقليمية

األولى واألخيرة في كافة القضايا التي تخصه، وقد أيد الشعب وقواه السياسية والمستقلون مبادرة 
  .'على قيادة حماس القبول بإرادة الشعب الفلسطيني وخياراته': ، مضيفا'الرئيس

تصريح صحفي للمتحدث باسمها أسامة القواسمة صدر عن مفوضية فتح في من جهة ثانية ذكرت 
أن رفض حكومة إسرائيل االلتزام بالقانون الدولي، واستهتارها بقرارات : اإلعالم والثقافة اليوم الثالثاء

بحق الفلسطينيين، يؤكد  ' االبارتهايد'وقوانين الشرعية والمجتمع الدولي، وإصرارها على تنفيذ سياسة 
إصرار ' فتح'واعتبرت  .'أنها المسؤول الوحيد أمام المجتمع الدولي عن تعطيل عملية السالم في المنطقة

حكومة إسرائيل على تنفيذ مخططاتها االستيطانية وبناء الجدار األمني ومصادرة األراضي وانتهاك 
الفلسطيني وخرقا حقوق المواطنين الفلسطينيين ومصادرة ممتلكاتهم سياسة تمييز عنصري ضد الشعب 

  .بينا لالتفاقيات والمواثيق الدولية
  29/3/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  "يوم األرض"حماس تدعو لمسيرة حاشدة في غزة بذكرى  .17

دعت حركة حماس أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للمشاركة في المسيرة الحاشدة التي : غزة
وقالت  ).3-30(، التي تصادف األربعاء "يوم األرض"ذكرى الخامسة والثالثين لـ تنطلق غدا، في ال

استحضارا لذكرى شهداء : "نسخة عنه" المركز الفلسطيني لإلعالم"الحركة في بيان صادر عنها، تلقى 
، وحدة األرض 1976األرض الذين أكدوا بدمائهم الزكية التي سالت على أرض فلسطين في مارس 

" حماس" مع التاريخ الفلسطيني والجغرافيا التي ال يمكن شطبها؛ فإننا في حركة العب، وتواصووحدة الش
نؤكد على دعوتنا لجماهير شعبنا الفلسطيني بالمشاركة في المسيرة الحاشدة إلحياء يوم األرض، وذلك 

  .يوم غد األربعاء
ى شارع صالح الدين متجهة بأن المسيرة، التي ستنطلق من محطة حمودة للبترول عل" حماس"وأكدت 

  ".متحركة باتجاه البوصلة الفلسطينية، بوصلة وحدة األرض والشعب الفلسطيني"شماالً إلى بيت حانون، 
  29/3/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  48وجود شعبنا في أراضي " سحب الجنسية" "الكنيست" المستهدف من قانون: حماس .18
الصهيوني على مشروع قانون " الكنيست"ورفضها الشديدين لمصادقة أكدت حركة حماس إدانتها : غزة

أو المساس " اإلرهاب"يجيز سحب الجنسية من القاطنين داخل الكيان الصهيوني، ممن يدانون بممارسة 
  .1948، مؤكدة أن المستهدف من هذا القانون هو وجود شعبنا على أرضنا المحتلة عام "الدولة"بسيادة 

إننا في حركة حماس : "نسخة عنه" المركز الفلسطيني لإلعالم" تصريح مكتوب وصل وقالت الحركة في
ندين ونرفض بشدة قانون سحب الجنسية الذي يستهدف بشكل واضح ومباشر وجود شعبنا في األراضي 

يأتي في سياق حملة مسعورة من سن لقوانين "، مشيرة إلى أن هذا القانون "48الفلسطينية المحتلة عام 
رية، يتم تشريعها في هذه األيام كغطاء لعملية اجتثاث أبناء شعبنا من أرضهم واالستيالء عليها عنص

  ".وإحالل المستوطنين مكانهم
التصدي لهذه الحملة العنصرية "ودعت حماس البرلمانات والمنظمات الحقوقية واإلنسانية كافة إلى 

 أبناء شعبنا الفلسطيني في العيش بحرية المسعورة داخل الكيان الصهيوني، التي تستهدف وجود وحق
  ".وكرامة في مدنهم وقراهم

  29/3/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   الرد على العنف اإلسرائيلي باستعادة الوحدة:جنة الوفاق والمصالحةل .19
أكدت لجنة الوفاق والمصالحة الوطنية أمس، أن مبادرات تشكيل حكومة وحدة وطنية :  وكاالت–غزة 
ارة رئيس السلطة محمود عباس لغزة تشكل فرصة ثمينة وعظيمة من أجل إنهاء االنقسام وشق وزي

  .الطريق أمام نظام سياسي فلسطيني يستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني
وقد أوضح الدكتور إياد السراج أمين سر اللجنة، أن لجنته قامت باالتصال بكل الجهات المعنية 

ين والخارج، بهدف تقييم موضوعي لمبادرة السيد اسماعيل هنية، رئيس واألطراف السياسية في فلسط
الوزراء في حكومة غزة، بدعوة رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، للحضور إلى غزة واستجابة الرئيس 
عباس ودعوته لتشكيل حكومة وحدة وطنية من الشخصيات المستقلة، وبحثت اللجنة مع األطراف فرص 

  .وإمكانية نجاحهاإتمام هذه الخطوة 
ويصب في مصلحة قوى » إسرائيل«ورأت اللجنة، أن الرد األكبر واألقوى على العنف الذي تقوده 

التطرف واالنفصال هو الوحدة الفلسطينية وتصويب المسار واالتفاق على استراتيجية سياسية موحدة 
  .لعنصريلتعزيز قدرات شعبنا في مواجهة االحتالل واالستيطان وسياسة التمييز ا

  30/3/2011الدستور، عمان، 
  

  "يوم األرض"يؤكد تمسكه بنهج المقاومة في ذكرى " تحالف القوى الفلسطينية: "لبنان .20
الطريق "على تمسكه بنهج مقاومة االحتالل باعتباره " تحالف القوى الفلسطينية في لبنان"أكد : بيروت

  .، على حد تقديره"الل واالنقسامالوحيد للتحرير والعودة، والمدخل الطبيعي إلنهاء االحت
والتي " يوم األرض"وشدد التحالف في بيان صدر عنه، بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والثالثين لـ 

تصادف غدا، على عدم أحقية أي جهة كانت في التنازل عن حق عودة الالجئين الفلسطينيين من الشتات 
ي وجماعي للشعب الفلسطيني، وال يسقط بالتقادم حق العودة حق فرد"إلى أراضيهم المحتلة، وأضاف 

  .، كما قال"كما أن جهة ما ال تملك الحق في التنازل عنه
وفي السياق ذاته؛ طالب البيان، الحكومة اللبنانية الجديدة بإقرار الحقوق المدنية واإلنسانية لالجئين 

لالجئين، " نهر البارد"مخيم الفلسطينيين في بيروت، والتسريع من وتيرة العمل على إعادة إعمار 
  .، حسب تعبيره"محطة على طريق العودة إلى فلسطين"باعتباره 
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كما ناشد المجتمع الدولي ومنظمات حقوق اإلنسان، التدخل العاجل لرفع الحصار عن قطاع غزة 
واإلفراج عن نحو ثمانية آالف أسير فلسطيني وعربي معتقلون في سجون االحتالل اإلسرائيلي، فيما 

إزاء استمرار الحصار اإلسرائيلي لغزة ومواصلة مشاريع التوسع االستيطاني في " الصمت الدولي"انتقد 
  .مختلف األراضي المحتلة

  29/3/2011قدس برس، 
  

   السيد يؤكد مواصلة إضرابه عن الطعام حتى تحقيق مطالبه عباسالقيادي األسير .21
صلة إضرابه عن الطعام حتى تحقيق مطالبه وإنهاء أكد القيادي األسير عباس السيد موا: الضفة الغربية

مأساة جميع األسرى المعزولين، وذلك على الرغم من تدهور وضعه الصحي ودخوله األسبوع الرابع في 
  .اإلضراب عن الطعام

على الرغم من ثقتي المطلقة أنني : "جاء ذلك خالل رسالة له من زنزانته في مستشفى الرملة قال فيها
ا إن شاء اهللا إال أنني وضعت لي موقفًا حينما أضربت عن الطعام، وهو إما أن أقبل أن سأتحرر قريب

 على أيدي مجموعة حاقدة - وما أمثّل وتاريخي وأنني من خير أمة أخرجت للنّاس -تُداس كرامتي 
متغطرسة متكبرة، ممثلة بالذات في مدير سجن رامون وضابط أمنه والطبيب الذي تآمر معهم هناك، 
 العشم ة والكرامة والصمود والصبر واالتكال على اهللا، ثما جذع نخلة العزوإما أن أقف شامخًا هاز

  ".بالخيرين، فلم أختر إال الثانية، سائالً المولى التوفيق والنجاح
وشدد القيادي األسير على كافة مطالبه المعلنة، وأنه لن ينهي إضرابه إال عند تحقيقها وإنهاء مأساة 

  .معزولين جميعاال
وبارك السيد في رسالته للشعبين المصري والتونسي ثورتيهما المباركتين على الظلم والذل والخنوع 
وسرقة مقدرات الشعوب، معربا عن أمنيته للشعوب العربية أجمع أن تنجح في مسيرة التحرر من 

وحول  .ى طريق تحرير فلسطيناألنظمة المستبدة الفاسدة، واعتبر ذلك خطوةً إستراتيجيةً متقدمةً عل
الوضع الداخلي الفلسطيني وجهود المصالحة بارك القيادي السيد في تصريحه كّل الجهود التي تصب في 

  .اتجاه مصالحة حقيقية قائمة على برنامج المقاومة
  29/3/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  "سديروت"سقوط صاروخ على : مصادر إسرائيلية .22

اليهودية، " سديروت"فادت مصادر إعالمية عبرية بسقوط صاروخ فلسطيني على مستعمرة أ: الناصرة
، في حين لم يعلن أي فصيل فلسطيني )1948داخل األراضي المحتلة سنة (المحاذية لقطاع غزة 

  .مسؤوليته عن عملية القصف
  29/3/2011قدس برس، 

  
  "إسرائيل"ثورات المنطقة ربما تصب في صالح : بيريز .23

ب الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز عن اعتقاده بأن الثورات الشعبية في الشرق األوسط من شأنها أعر
وقال  .إيجاد جيران أفضل إلسرائيل، إذا جعلت هذه الثورات الدول العربية أكثر ديمقراطية وإزدهارا

كلما تحسنت هذه الفقر والقمع في المنطقة غذى االستياء ضد إسرائيل، و"بيريز لصحفيين في جنيف إن 
  ."األوضاع لدى جيراننا كلما كان لدينا جيران أفضل

وذكر أن التغييرات في سورية ومصر وتونس وليبيا وغيرها تحمل آماال عريضة، لكنه أشار إلى أن 
  .إسرائيل تراقب االحتجاجات عن كثب، خاصة التي تجري في سورية
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لتي هزت سورية تغير الوضع القائم لدى البلد الذي وقال بيريز إن سلسلة التظاهرات المناوئة للحكومة ا
  .ظل خصما إلسرائيل لفترة طويلة

وجاءت تصريحات بيريز أثناء زيارة إلى سويسرا، تهدف لدعم الروابط العلمية بين تل أبيب وجنيف، 
  .رتس اإلسرائيليةآبحسب صحيفة ه

 إن التطورات في مجال التكنولوجيا وقال بيريز أثناء اجتماع مع الرئيسة السويسرية ميشيل كالمي راي
  .جعلت الثورات العربية ممكنة

  29/3/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

  حماس استعدت بصورة جدية للحرب األخيرة: يورام كوهين .24
الجديد، يورام ) الشاباك(تكشف مقاالت وأبحاث كتبها رئيس جهاز االستخبارات الصهيوني : الناصرة

ض جوانب عقيدته األمنية فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني وعتبه على الجيش الصهيوني ألنه لم كوهين، بع
ونشرت  .حتى النهاية، خالل العدوان األخير على غزة" حماس"يستنفد قدراته العسكرية لـضرب 

صحيفة يديعوت أحرونوت، اقتباسات من مقاالت وأبحاث نشرها خالل مكوثه في الواليات المتحدة في 
، وقدم خاللها أبحاثًا لـمعهد واشنطن للسياسات في الشرق األدنى، وفي أحد 2009 – 2008العام 

، زعم أنه لو مضى الجيش 2009من العام ) أكتوبر(البحوث التي نشرها كوهين في شهر تشرين األول 
ت  لكان بمقدور الجيش تدمير القدرا2009الصهيوني حتى النهاية في حربه على غزة في العام 

  .العسكرية لحركة حماس، حسب زعمه
أن حماس استعدت بصورة جدية للحرب الصهيونية على غزة ولم تتفاجأ من االجتياح، "وأضاف كوهين 

وأن الميدان لم يشهد معارك واسعة بين الجيش ومقاتلي حماس، ألن الحركة امتنعت عن خوض معارك 
وأشار إلى أن العدوان  ".جاوز الدقائق المعدودةواسعة، بل اعتمدت على عمليات محدودة وتكتيكية ال تت

على غزة كانت تحديا عسكريا األكثر جدية لحركة حماس، فاإلنجاز الحقيقي والوحيد هو استمرار إطالق  
القذائف نحو الكيان، الذي تراجع بعد ثالثة أسابيع، حسب قوله، ويرى كوهين أن الحركة رغبت بنقل 

العبرية اليوم الثالثاء " هآرتس"ونشرت صحيفة  .48راضي المحتلة عام ساحة المعركة إلى داخل األ
تحقيق معلومات استخبارية عملياتية على المكان الذي يوجد فيه : المهام التي على كوهين متابعتها وهي

غلعاد شاليط، تعميق التغطية االستخبارية في حالة انتفاضة جديدة، تعميق المعلومات االستخبارية على 
رهاب اليهودي ونشطاء اليسار في الضفة، العثور على المعلومات عن نشطاء اليسار من منظمات اإل

دولية تعمل على خلق نزع الشرعية عن دولة الكيان، إحباط التعاون بين الفلسطينيين والعرب في 
تعزيز األراضي المحتلة مع حزب اهللا وإيران، استمرار سياقات تقليص القوى البشرية في المخابرات، 

المنظومة االستخباراتية في األحياء العربية في القدس،  تطوير تكنولوجيا وسائل االستخبارات، زيادة 
القدرات االستخبارية في أوساط محافل الجهاد العالمي في غزة، الكشف عن الوسائل القتالية التي تصل 

  .من إيران إلى قطاع غزة
  29/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  نيست تقر قانون سحب المواطنة ممن أدين بالتجسسالك .25

أقرت الكنيست ليل الثالثاء بالقراءة النهائية تعديل قانون المواطنة، ليتيح : الناصرة ـ زهير أندراوس
وقد صوت إلى جانب . سحب المواطنة ممن أدين في مخالفات إرهابية والتجسس والمساس بسيادة الدولة

  . عضوا11ً عضواً وعارضه 37القانون 
بزعامة ) اسرائيل بيتنا(ويستهدف تعديل القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست دافيد روتيم من حزب 

سلطة إدارية أي ليبرمان، يستهدف باألساس الدكتور عزمي بشارة، كما قال روتيم، ويتيح للمحكمة أو 
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عدو أثناء الحرب، أخرى سحب مواطنة كل من تجسس لصالح منظمة إرهابية، تسبب بحرب، ساعد ال
  .خدم في قوات العدو أو مس بسيادة الدولة

وقد تم إجراء تعديل على تعديل القانون الذي أقر، بحيث ال يجوز سحب مواطنة شخص ال يحمل مواطنة 
خالل مناقشة هيئة ) التجمع(وقالت النائبة حنين زعبي . ثانية، أي عدم إبقاء المواطن دون مواطنة

 أمس إن هناك توجهات فاشية واضحة في إسرائيل، ويوجد من يعتقد انه بإمكانه الكنيست القانون مساء
االنتقال من الديمقراطية إلى الفاشية بقفزة واحدة ويجهز البنية السياسية والنفسية والقيمية الالزمة لذلك 

  . من خالل قانون سحب المواطنة
  30/3/2011، القدس العربي، لندن

  
  ية األكثر العنصرية الكنيست الحال: محمد بركة .26

أكد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، أن : الناصرة ـ زهير أندراوس
 شهرا 24الوالية الحالية للكنيست سجلت ذروة جديدة في العنصرية وقوانينها العنصرية، إذ أقرت خالل 

نين والقرارات في مراحل تشريعية مختلفة، وقال  قوانين عنصرية بالقراءة النهائية وعددا آخر من القوا8
إن حصيلة هذه القوانين وحدها، بإمكانها أن تكون كتاب قوانين ألكثر األنظمة السوداوية العالم، بما فيها 

وجاء هذا لدى طرح النائب بركة اقتراح حجب الثقة عن الحكومة باسم كتلة الجبهة . األنظمة الفاشية
  .مساواة، وكتلة العربية الموحدة العربية للتغيير وكتلة التجمع الوطني الديمقراطيالديمقراطية للسالم وال

  30/3/2011، القدس العربي، لندن
  

   وحدة استيطانية جديدة في القدس1608 تعتزم المصادقة على اكثر من "سرائيلإ" .27
البناء االستيطاني في االسرائيلية الثالثاء انه بعد عام من الجمود في ' هآرتس'قالت صحيفة  :وليد عوض

 وحدة 1608القدس الشرقية على حد قولها، سوف تناقش اللجنة اللوائية للتخطيط خالل اسبوعين انشاء 
  .سكنية جديدة 

فان اللجان المختصة في اسرائيل انهت كافة تفاصيل هذا المشروع، حيث سيعرض ' هآرتس'وبحسب 
 983، حيث سيتم بناء 'جبل ابو غنيم' في مستوطنة  الشهر القادم للمصادقة على اقامة حي جديد14يوم 

وأشارت  .'بسغات زئيف' وحدة سكنية في مستوطنة 625وحدة سكنية في هذا الحي، كذلك سيتم بناء 
الصحيفة انه في اعقاب االزمة مع االدارة االمريكية قرر رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياهو ان 

 القدس الشرقية على مكتبه، وهذا ما ادى الى تعطيل العديد من مشاريع تمر كافة المخططات للبناء في
البناء في القدس الشرقية وفقا لليمين االسرائيلي، االمر الذي دفع وزير الداخلية الى تغيير هذه السياسة 

  .بحيث سيتم المصادقة على بناء هذه الوحدات السكنية منتصف الشهر القادم
عدم علمه بهذا المشروع وانه لم يتم عرضه على المكتب، رافضا التعليق على وبدوره اكد مكتب نتنياهو 

  .امكانية منع أو الموافقة على هذا المشروع بعد اقراره منتصف الشهر المقبل
  30/3/2011، القدس العربي، لندن

  
   ستضم مستوطنات في الضفّة إذا سعى الفلسطينيون إلى اعتراف بدولتهم"إسرائيل" .28

 لوحت اسرائيل بضم الكتل االستيطانية الكبرى في الضفة الغربية : الوكاالت –حمد هواش م–رام اهللا 
اذا واصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساعيه للحصول على اعتراف من االمم المتحدة بدولة 

 وحدات استيطانية في 1608، فيما تخطط الدولة العبرية لبناء 1967 حزيران 4فلسطينية على حدود 
  .لقدس الشرقيةا
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وقال المسؤول الحكومي الذي تحدث عن الضم المحتمل للكتل االستيطانية انه ال يعرف مد جدية 
تبني االجراءات اآلحادية ليس طريقاً في "لكنه اضاف ان . السلطات في الذهاب الى اعتماد هذا الخيار

ت المياه للفلسطينيين، وتقييد واوضح ان خيارات اخرى يجري درسها بينها وتقييد امدادا". اتجاه واحد
  .استخدام الفلسطينيين الموانىء االسرائيلية الغراض اقتصادية

 .ولفت الى ان رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو على اطالع على الخطوات الجارية مناقشتها
 اجراءات انتقامية ضد نبه الناطق باسم وزارة الخارجية االسرائيلية يغال بالمور الى ان اسرائيل ستتخذو

نشعر بخيبة أمل عميقة من جراء الخيار المتعمد للسلطة الفلسطينية التخلي : "وقال. السلطة الفلسطينية
  ".عن المفاوضات

  30/3/2011، النهار، بيروت
  

  فسـاد ومحابـاة وتبذيـر لألمـوال: تقرير للمراقب العام للدولة العبرية يفضح الموساد .29
ريخ إسرائيل ينشر المراقب العام للدولة العبرية، القاضي ميخا ليندنشتراوس تقريرا للمرة األولى في تا

  .يفضح فيه، وإن بعبارات ملطفة، بعض مظاهر الفساد ومواضع الخلل في جهاز الموساد
اإلجراءات اإلدارية غير سليمة، تبلغ حد وجود ثقافة تنظيمية «واعتبر ليندنشتراوس، في تقريره، أن 

  .»اك خشية من أنها قد تفتح كوة للمساس بطهارة الكفمختلة، وهن
وأشار التقرير إلى أن الموساد يبذر األموال العامة من دون رقيب، حيث يستأجر مبان ال يستخدمها، 

ويعمد . وحيث أعمال البناء التي تتم في مقراته وتقدر بمئات الماليين من الشواقل ال تتم بمناقصات
قب العام، إلى إجراء تغييرات إنشائية من دون االستناد إلى مخطط عام، الموساد، وفق تقرير المرا

  .والنتيجة أن هناك ارتفاع كبير في التكاليف
وأوضح التقرير أن الموساد نفذ مشاريع بناء من دون أن تكون قد خصصت لها ميزانيات، وقبل إقرار 

نة ماليين الشواقل من دون حاجة وبسبب خلل التخطيط وتشويش أغراض البناء تكلفت الخزي. مخططاتها
وذات مرة استدعى الموساد دفعة واحدة سبعة مقاولين من أجل التشاور حول مشروع بناء . أساسية لها

وقال أن قيمة هذا المشروع فقط . محدد، لكن أحد المقاولين بدأ اإلنشاءات قبل انتهاء إجراءات المصادقة
  ).الرأكثر من مليون دو( ماليين شيقل 3،7تجاوزت 

وباختصار أشار المراقب العام إلى أسلوب التراضي القائم في الموساد والمستند إلى منح المشاريع 
وأوضح أن مشاريع البناء الكبرى التي نفذها الموساد في السنوات األخيرة ارتكزت . للمعارف والمقربين

ي على استئجار البيوت واألمر ذاته يسر. إلى طلبات مختلف الوحدات فيه من دون وجود خطة شاملة
وأشار التقرير مثال إلى استئجار الموساد، لحساب إحدى وحداته، مقرا في بناية مكاتب بمساحة . والشقق

  .، وإيجاره يدفع بانتظام2006 مترا مربعا، لكنه لم يستخدم منذ العام 350
ن ساعات عمل إضافية وتضمن التقرير أيضا انتقادات لدائرة المواصالت في الموساد حيث تدفع للسائقي

فيوم العمل للسائقين ينتهي الساعة الرابعة والنصف في حين . من دون قواعد محددة، بل وبقواعد مختلة
وفارق الساعة هذا يدفع كعمل . ينتهي عمل الموظفين في الموساد في الخامسة والنصف بعد الظهر

  .إضافي للسائقين ما يزيد من نفقات الجهاز
وقال إن مواضع . رئيس الموساد تامير باردو بالمسارعة إلى حل هذه اإلشكالياتوطالب ليندنشتراوس 

رئيس «، موضحا أن على »جوهرية جدا«الخلل التي تبدت في عمل الجهاز السري اإلسرائيلي األشهر 
الموساد العمل بأسرع وقت لفحص أسباب الخلل، وإصالحها واستخالص العبر على الصعيدين 

  .» على حد سواءالمنظوماتي والشخصي
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وهذه هي المرة األولى التي ينشر فيها تقرير . والواقع أن القيمة الفعلية لهذا التقرير تكمن في نشره
وحتى اآلن كانت مثل هذه التقارير سرية وتذهب فقط لديوان . للرقابة العامة حول ما يجري في الموساد

  .الشاباكرئاسة الحكومة اإلسرائيلية التي يتبعها كل من الموساد و
من جهة أخرى أشار تقرير مراقب الدولة إلى أن الجيش اإلسرائيلي يشرف بشكل مباشر، وغير مباشر، 

إسرائيل هي » أراضي« في المئة من 39إسرائيل، موضحا ان » أراضي« في المئة من 79على حوالى 
 يضع الجيش قيودا كما.  ماليين دونم8،7معسكرات جيش ومناطق تدريبات وإطالق نار، وتبلغ مساحتها 

ما يجعله المتحكم األول باألرض )  ماليين دونم8،8( في المئة أخرى 40على االستخدام المدني لحوالى 
  .التي هي عنصر التطوير األبرز في االقتصاد

واتهم المراقب الجيش بسوء استخدام األراضي، وبالتالي بعرقلة النمو االقتصادي في المجتمع في ضوء 
  .من األرض وخصوصا في المناطق المركزيةالحاجة لمزيد 

  30/3/2011، السفير، بيروت
  

  "إسرائيل"نتنياهو ال يزال أقوى شخصية سياسية في : استطالع .30
رغم الكشف عن فضيحة فساد جديدة لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، واالنتقادات : تل أبيب

يد للرأي العام أنه ما زال يتمتع بأكبر شعبية بين الواسعة ضده حتى داخل معسكره، أظهر استطالع جد
ومع أن شعبيته تراجعت بنسبة معينة فإنه في حالة إجراء االنتخابات اليوم يستطيع تشكيل . السياسيين

  . نائبا65، علما بأن ائتالفه يضم اليوم ) نائبا في الكنيست120من مجموع ( نائبا 68حكومة بأكثرية 
 أجرت االستطالع في منتصف األسبوع الماضي ونشرته أمس، مؤكدة أنه قد» هآرتس«وكانت صحيفة 

في زمن االستطالع لم يكن بعد قد تغلغل موضوع الفساد للزعيمين، نتنياهو وليبرمان، إلى الوعي 
  .الجماهيري

» كديما«وبحسب نتائج االستطالع، سيتساوى عدد المقاعد التي سيحصل عليها حزبا الليكود الحاكم و
 نائبا بينما عدد نواب 28اليوم هو » كديما«، علما بأن عدد نواب ) مقعدا لكل منهما31(ض المعار

وبالنسبة .  نواب6 نواب حاليا إلى 8وستتراجع قوة حزب العمل نحو االضمحالل، من . 27الليكود 
، )10 مقعدا إلى 11من (لليهود المتدينين الشرقيين مقعدا » شاس«لألحزاب األخرى فسيخسر حزب 

، وكذلك القائمة المشتركة لحزبي اليمين المتطرف 5اليساري مقعدين من أصل » ميرتس«وسيفقد حزب 
التي تمثل » يهدوت هتوراه«، وستحتفظ قائمة )5 مقاعد إلى 7من (»  البيت اليهودي-االتحاد القومي «

 الدفاع، إيهود أما قائمة وزير).  مقاعد5(شريحة واسعة من المتدينين المتزمتين األشكناز بحصتها 
، فستفقد جميع نوابها لعدم )االستقالل(» عتسمؤوت«باراك، الذي انشق عن حزب العمل وشكل حركة 

بما فيها األحزاب العربية »  اليسار-الوسط «ووفق االستطالع فسوف تتراجع قوة . تتجاوز نسبة الحسم
ويتزامن هذا . التي ستفقد مقعدا مقاعد لألحزاب العربية 10 مقعدا، منها 52بثالثة مقاعد ليصل إلى 

، التي قالت الصحيفة )آذار( مارس 31االستطالع مع الذكرى الثانية لتولي نتنياهو رئاسة الحكومة، في 
وأشارت إلى أن نسبة قليلة من . لدى الجمهور اإلسرائيلي» غير محبوبة وغير مكروهة«إنها حكومة 

زعامة نتنياهو تحسن، بينما رأت الغالبية أن وضع المشاركين في االستطالع قالت إن وضع إسرائيل ب
  .إسرائيل لم يتغير

  30/3/2011، الشرق األوسط، لندن
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   تراقب العالقات االرجنتينية االيرانية وتحذر من بناء قاعدة صواريخ في فنزويال" إسرائيل" .31

رة الخارجية العبرية النقاب عن أن وزا' هآرتس'كشفت أمس صحيفة : الناصرة ـ زهير أندراوس
اإلسرائيلية تدرس في األيام األخيرة إلغاء زيارة مقررة لوزير الخارجية األرجنتيني هيكتور تيرمان 

  .إلسرائيل بسبب العالقات بين األرجنتين وإيران
، نقالً عن مصادر سياسية رفيعة المستوى في تل أبيب، بأن السبب الذي جعل 'هآرتس'وأفادت صحيفة 

اإلسرائيلية تدرس إلغاء زيارة الوزير األرجنتيني يتعلق بتقارير وصلت إلى إسرائيل وزارة الخارجية 
مؤخرا ولم يتم التأكد منها حتى اآلن وتفيد بأن هناك تفاهمات دبلوماسية بين إيران واألرجنتين تقضي 
ي بوقف األخيرة تحقيقات حول هجمات وقعت في مقرات للجالية اليهودية والسفارة اإلسرائيلية ف

  .األرجنتين وتشتبه إيران بالوقوف وراءها
إننا بانتظار إيضاحات : وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اإلسرائيلية يغئال بالمور للصحيفة العبرية

رسمية من جانب وزارة الخارجية األرجنتينية فيما يتعلق بنشر النبأ، حول التفاهمات األرجنتينية 
 مؤخرا أن إيران بصدد إقامة قاعدة عسكرية لصواريخ ارض ـ ارض كانت تل أبيب زعمتو. اإليرانية

في فنزويال، الفتةً إلى أن األمر هو بمثابة كابوس بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية، إذ أن القاعدة 
  . المذكورة ستكون في الساحة الخلفية ألمريكا

  30/3/2011، القدس العربي، لندن
  

  دئة مع حماسسرائيلي عارض تهالجيش اإل .32
أن جيش االحتالل عارض التهدئة الحالية بين إسرائيل وفصائل  كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية،

  .المقاومة في قطاع غزة
حماس أدارت معركة التصعيد بامتياز وفرضت "ونقلت إذاعة الجيش االسرائيلي عن هذه المصادر أن 

  ".فرض تهدئة بشروطهاأجندتها على الجيش والمستوى السياسي في إسرائيل عبر 
حماس استطاعت أن تخفي قدراتها ولم تنجر الى تلك المعركة رغم العمليات "ورأت المصادر ذاتها أن 

  .في القطاع" التي نفذها الجيش
) في جيش االحتالل وتشمل قطاع غزة(قيادة المنطقة الجنوبية "وأكدت المصادر العسكرية اإلسرائيلية أن 

 التصعيد، إال أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض الدخول في معركة عارضت التهدئة ورغبت في
كبرى بغزة بسبب مخاوف من سقوط قتلى إسرائيليين فيما تتراجع شعبيته أمام حزب كاديما بصورة الفتة 

  ".للنظر خالل الفترة الماضية
 الكبرى المتوقعة مع نتنياهو وفريقه يركزان اآلن على المعركة الدبلوماسية"وأشارت المصادر الى 

 ".القادم تعترف بها األمم المتحدة) سبتمبر(السلطة في رام اهللا واحتمال إعالن دولة فلسطينية في أيلول 
لم تتمكن أجهزة األمن من تحديد ردود الفعل العربية المتوقعة جراء اي عملية كبيرة في قطاع "وقالت 

توى التعاون األمني والعسكري مع مصر الى غزة وبالذات ردود الفعل المصرية في ظل تدهور مس
  ".درجة الصفر وتصاعد قوى المعارضة ألي عالقات مع إسرائيل هناك

  29/3/2011، 48موقع فلسطينيو 
  

  سيارة مفخخة بالقدس ترفع تأهب االحتالل .33
-3-29رفعت شرطة االحتالل وطواقم اإلسعاف اإلسرائيلية درجة تأهبها القصوى، صباح الثالثاء 

 في أعقاب رصد شخص يشتبه فيه بالتخطيط الرتكاب عملية ضد أهداف إسرائيلية في مدينة ،2011
  . القدس المحتلة
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إن الشخص المشبوه والذي تطارده شرطة االحتالل ترك سيارة وفيها عبوة " :وقالت اإلذاعة العبرية
العبوة والتي تقوم هذا ولم يتكشف مصير الشخص الذي وضع ". ناسفة قرب باب الخليل ثم الذ بالفرار

  .قوات االحتالل بالبحث عنه في أنحاء المدينة
  29/3/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  نيهجرة اليهود التونسيس من مندهشة من استياء تون" إسرائيل" .34

، أمس، من استياء السلطات التونسية ”دهشتها“عن ” اإلسرائيلية“أعربت وزارة الخارجية : )ب.ف .أ (
  .الية التي حصلت عليها مجموعة من اليهود التونسيين للهجرة إلى الكيانمن الحوافز الم

نحن مندهشون من تدافع آالف المهاجرين التونسيين إلى “وقال المتحدث باسم الخارجية، يغال بالمور، 
هذه الوزارة تغضب “وأضاف أن . ”أبواب أوروبا، وأال يثير ذلك أي تعليق من وزارة الخارجية التونسية

  .             ”إسرائيل“لمقابل عندما يهاجر عشرون من اليهود التونسيين إلى في ا
  30/3/2011، الخليج، الشارقة

  
  اختطفت أبو سيسي بحثًا عن شاليط " إسرائيل: "مجلة دير شبيغيل .35

ذكرت مجلة دير شبيغيل األلمانية أن المهندس الفلسطيني ضرار أبو سيسي اختطف من أوكرانيا : القدس
دا من السلطات اإلسرائيلية بأنه يملك معلومات عن مصير الجندي األسير في قطاع غزة جلعاد اعتقا
  . شاليط

ووفق  .تسعى إلى استيفاء المعلومات من أبو سيسي حول مكان احتجازه" إسرائيل"وأضاف التقرير أن 
ال " إسرائيل"مة، فإن تقرير المجلة الذي نشر على موقعها االلكتروني ونقلته اإلذاعة اإلسرائيلية العا

وكانت المحكمة المركزية في بيتاح تيكفا مددت فترة . تستبعد القيام بعملية عسكرية لإلفراج عن شاليط
تقديم " إسرائيل"اعتقال أبو سيسي حتى يوم غد، ويتوقع أن يعلن حتى هذا الموعد ما إذا كانت تنوي 

  .الئحة اتهام ضده أم ال
 30/3/2011، )فاص(وكالة الصحافة الفلسطينية 

 
   تخطط لبناء جزيرة اصطناعية قبالة سواحل غزة"إسرائيل" .36

أعلنت القناة الثانية الخاصة في التلفزيون اإلسرائيلي الثالثاء أن الحكومة اإلسرائيلية تدرس : القدس
وهذا  .مخططات لبناء جزيرة اصطناعية قبالة سواحل غزة تتضمن مرفأ ومطارا مخصصين للفلسطينيين

وع الذي وضعه قبل ثالثة أشهر وزير النقل ياكوف كاتز بدعم من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المشر
وستتضمن هذه الجزيرة  .يلحظ بناء جزيرة اصطناعية بطول أربعة كيلومترات وبعرض كيلومترين

وسيتم وصل  .اضافة إلى المرفأ والمطار، منطقة سياحية ومارينا بحرية وفنادق ومنشأة لتحلية مياه البحر
وتتراوح كلفة  .الجزيرة بالبر بواسطة جسر بطول أربعة كيلومترات يصل بينها وبين قطاع غزة

 مليارات دوالر، وذلك بسبب تعدد الخيارات المتاحة، ومن المتوقع أن يستغرق 10المشروع بين خمسة و
  . سنوات، بحسب المصدر نفسه10 و6انجاز المشروع ما بين 
 هذا المشروع، الذين ال يزال يتعين عليهم الحصول على الموافقة الرسمية النهائية ويعتبر المسؤولون عن

لبنيامين نتانياهو عليه، ان مهمة ادارة هذه الجزيرة ال بد ان تتوالها السلطة الفلسطينية بزعامة محمود 
  .عباس

 الجزيرة ستتوالها وبحسب المخطط االسرائيلي فان عمليات المراقبة األمنية لالشخاص والبضائع في هذه
يمكن أن تتضمن ممثلين عن حلف شمال االطلسي، ينتشرون في الجزيرة كما في الجسر، ) قوة دولية(

  ".من أجل منع التهريب"وذلك 
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من الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز، " دعما كبيرا"وبحسب التلفزيون فان هذا المشروع الذي لقي 
عبر تخليها عن وصايتها على المبادالت التجارية مع " اع غزةنهائيا عن قط"سيسمح إلسرائيل بالتخلي 

القطاع، مع ابقائها في الوقت نفسه على الحصار البحري الذي تفرضه على القطاع لمنع تهريب 
  .اإلسلحة

 30/3/2011، القدس العربي، لندن
  

  حالة من القلق تنتاب األوساط اإلسرائيلية جراء احتمال سقوط نظام األسد: هآرتس .37
  قالت تقارير صحفية إسرائيلية إن حالة من القلق تنتاب األوساط اإلسرائيلية جراء احتمال :حمد عطيةم

سقوط نظام الرئيس السوري بشار األسد، مضيفة أن الكثيرين في تل أبيب يصلّون من قلوبهم للرب بأن 
المستمرة وعدائه " هشعارات" رغم 1973يحفظ سالمة النظام السوري الذي لم يحارب إسرائيل منذ عام 

  .لها" الظاهر"
، وقالت إنه ي السابقمصرال أسوأ من النظام هاإلسرائيلية وصفت النظام السوري بأن" هآرتس"صحيفة 

  . معرض للفناء أكثر منه خاصة أنه قائم على القبلية والعائالت
  30/3/2011،المصريون، القاهرة

  
  الوضع المسيحي مأساويو"... األقصى "هدمفيلة بك درجات أربعهزة بمقدار  :المطران عطا اهللا حنا .38

قال رئيس أساقفة سبسطية من كنيسة القيامة المقدسية المطران عطا اهللا حنا إن :  أسعد العزوني-عمان 
 درجات على مقياس ريختر كفيلة بتدمير المسجد األقصى الذي حفر االحتالل 4هزة أرضية تبلغ قوتها 

وأوضح المطران المقدسي في حواره مع الراية أن وثيقة  .من حوله من تحته واألنفاقالعشرات من 
 من رجال  أن وفداًالتي وقعتها الكنائس الفلسطينية قبل أشهر تلقى رواجا في الغرب، كاشفاً" وقفة حق"

 أيامبريل المقبل ولمدة عشرة أ / نيسانالدين المسيحي الذين صاغوا الوثيقة سيغادرون القدس في مطلع
 عن تبني جمهورية جنوب اإلعالنأفريقيا اللقاء محاضرات في الكنائس هناك، وأنه سيتم إلى جنوب 

  ".األبارتهايد" حكم إبانأفريقيا للوثيقة الفلسطينية التي تشبه الوثيقة التي صدرت في جنوب أفريقيا 
نية القدس تمر هذه األيام بأوقات عصيبة بسبب استفحال الحالة العنصرية الصهيووأشار إلى أن 

االحتاللية الغاشمة، واالستهداف الواضح لكل ما هو عربي في المدينة المقدسة، وفي مقدمتها المساجد 
 الكامل مع النواب هالمطران حنا عن تضامن وعبر .والكنائس وبشكل خاص المسجد األقصى المبارك

  .ةووزير شؤون القدس السابق المعتصمين في باحة الصليب األحمر في المدينة المقدس
 على الوضع المسيحي في القدس وفلسطين ومتخوف من يوم يصبح فيه البلد الذي شهد هقلقوعبر عن 

  . من المسيحيينوالدة المسيح وتأسست فيه الكنيسة المسيحية األولى، خالياً
  .هنالك تقصير من قبل المؤسسة العربية الرسمية تجاه القدس وحتى من الشعوب العربيةوأشار إلى أن 

  30/3/2011، الدوحة، الراية
  

  "يوم األرض" في ذكرى 48إضراب شامل في فلسطين  .39
 أن 1948 أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في األراضي الفلسطينية المحتلة سنة :رفح

وقالت  ".يوم األرض"، في الذكرى الخامسة والثالثين لـ30/3إضرابا شامالً بدأ تنفيذه اليوم األربعاء 
نة، في بيان صادر عنها، إن اإلضراب سيشمل كافة المؤسسات والقطاعات والمجاالت دون استثناء، اللج

ال سيما السلطات المحلية والمحال التجارية والمدارس والمؤسسات المجتمعية والصحية والتجار 
  ."والفالحين، ويشمل العمال والموظفين من مختلف التخصصات وفي مختلف المؤسسات

  30/3/2011قدس برس، 
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  "وثيقة األرض ":تحت عنوان وثيقة وطنية يطلقونالنقب فلسطينيو  .40

  : جاء فيها"وثيقة األرض" عليها أطلقوابمناسبة يوم األرض تعاهد عرب النقب المحتل على وثيقة وطنية 
نحن عرب النقب أبناء العشائر والقبائل العربية، عريقة األصول ثابتة الجذور في النقب على أرضها 

تي ورثتها كابرا عن كابر، نحن أصحاب األرض ومالّكها نعلن هللا ثم للتاريخ ولكل العالم العربي ال
  :واإلسالمي والغربي، مستمدين العزم من تاريخنا النضالي ومن إرث آبائنا وأجدادنا ما يلي

ت الحكومة  أرض النقب هي ملك أبناء العشائر والقبائل قديماً وحديثاً ومستقبالً، وعلى هذا تعامل-1
  .العثمانية وحكومة االنتداب البريطاني

  . أرض النقب أرض عربية إسالمية ال تُباع وال يساوم عليها ما دام فينا عرق ينبض-2
 نحن أصحاب الحق الشرعيين ومالّك األرض، لم ولن نوكّل أحداً من األجسام والهيئات والشخصيات -3

  .سسات المتنكرة لحقناأن يمثّلنا أو أن يتحدث باسمنا أمام المؤ
 األبناء وتُصان بمهجنا، إلى أرضنا ملك مقدس ألبناء مجتمعنا العربي البدوي تنتقل ملكيتها من اآلباء -4

  .ولن نرضخ ألية قرارات تحرمنا حقنا مهما تعاقبت اللجان والدول
فرط بذرة تراب  جاءت هذه الوثيقة حرصاً منا على شرفنا الوطني وعلى أرضنا المقدسة والتي لن ن-5

منها مهما بلغت التضحيات، ولنا كامل الثقة بدعم مجتمعنا العربي لوقفتنا هذه محلياً وعربياً ودولياً وذلك 
من خالل تبنيه موقفاً صلباً، لحشد تأييد كل الشرفاء في هذا العالم لقضيتنا العادلة حتى تعود األرض 

  .ألحضان أصحابها
  30/3/2011الدستور، عمان، 

  
  الباردنهر عين الحلوة وفي اعتصامان في يوم األرض : نانلب .41

تحتفل منظمة ثابت لحق العودة بيوم األرض، فتشارك اليوم في معرض فلسطين الدائم، بدعوة من رابطة 
 كما تشارك في فاعليات ،ثالثة أيامل، ويستمر اليومنساء من أجل القدس وجمعية القدس الثقافية، الذي 

 في بطة اإلسالمية لطلبة فلسطين، بعنوان نادي األقصى، عند الخامسة عصراًمعرض من تنظيم الرا
وضمن مشروع حكاية قرية من فلسطين، تحيي ثابت وأهالي قرية صفورية وقرى  .مخيم برج البراجنة

وكانت ثابت قد . 16/4/2011 فيقضاء الناصرة في منطقة صيدا ومخيماتها، المهرجان التراثي الفني 
  .عرضاً، بالتعاون مع النادي الثقافي في جامعة البلمند في الكورةافتتحت أمس م

نفذ اتحاد لجان حق العودة في مخيم نهر البارد، والجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين في مخيم كما 
أقيم االعتصام بمشاركة ممثلي الفصائل واللجنة  و.عين الحلوة، اعتصامين أمس، لمناسبة يوم األرض

  .ئة المناصرة، وحشد من الفعاليات وأبناء مخيم الباردالشعبية، وهي
استنكاراً للعدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة "وفي عين الحلوة، نفذ االعتصام 

وشارك فيه ممثلو الفصائل . "الفلسطينية والمطالبة بإنهاء حالة االنقسام، واستعادة الوحدة الوطنية
ب اللبنانية، واللجان واالتحادات والمنظمات الشعبية الفلسطينية، ووفود من المنظمات الفلسطينية، واألحزا
  .النسائية والشبابية

  30/3/2011السفير، بيروت، 
  

   من كارثة حقيقية تهدد الوجود العربي في القدس يحذرحسن خاطر .42
دسات حسن خاطر، من  المسيحية لنصرة القدس والمقاإلسالمية عام الهيئة أمينحذر : فلسطين المحتلة

كارثة حقيقية تهدد الوجود العربي في القدس بسبب إجراءات االحتالل وسياسة الجانب الفلسطيني، مشيراً 
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إلى تحول الثقل االقتصادي والوظيفي وحتى التعليمي واالجتماعي للمقدسيين من القدس إلى مناطق 
  .السلطة

  30/3/2011الخليج، الشارقة، 
  

   مفتوحة تستهدف كافة مكونات القدس تشن حرباً"سرائيلإ": حاتم عبد القادر .43
 قال حاتم عبد القادر، مسؤول لجنة القدس في حركة فتح إن االحتالل اإلسرائيلي يخوض حرباً :رام اهللا

مفتوحة ضد مدينة القدس المحتلة، تستهدف كافة مكونات المدينة السكانية والديموغرافية والتاريخية 
عمليات التنكيل التي ارتكبتها قوات االحتالل بمخيم شعفاط وسط المدينة "لقادر بـوندد عبد ا .والدينية

 ، مبيناً"المقدسة، التي طالت المواطنين والمركبات، إضافة إلى ما صاحب ذلك من حمالت اعتقال للشبان
  .، على حد تعبيره"خلق بيئة طاردة للمواطنين المقدسيين في المنطقة"أن هدف هذه الحملة 

  29/3/2011برس، قدس 
  

   من أراضي قرية لفتا دونما70ً يصادر استيطانيمخطط : القدس .44
 في  صحفياً الثالثاء مؤتمراً)الشمال الغربي من القدس(عقدت جمعية قرية لفتا:  خالد محمود-القدس 

  على المخطط االستيطاني الهادفإسرائيلفندق األمبسادور بالقدس، قبل يوم واحد من رد دائرة أراضي 
وشارك في المؤتمر الذي دعت إليه  . وحدة سكنية212 من أراضي القرية لبناء  دونما70ً مصادرة إلى

  . أهالي القرية المهجرينإلىجمعية لفتا شخصيات دينية ووطنية ومؤسسات مقدسية، إضافة 
راضي  وحدة استيطانية على أ212 لبناء اإلسرائيلية عن الخطة  موجزاً ناصر أبو ليل شرحاً. موقدم

 دونما من 70 على إقامته، مشيرا أنه حسب المخطط سيتم اإلسرائيليالقرية للطبقة الغنية في المجتمع 
 أن المخطط سيعمل على تدمير ما تبقى من بيوت أراضي القرية دون المساس بالمنازل القائمة، مؤكداً

  .وممتلكات القرية، بما فيها الجامع والمقبرة
  29/3/2011، 48 يوموقع فلسطين

  
   فلسطينيين في الخليل12يصيب و فلسطينياً 40 يعتقلاالحتالل يقتحم عورتا و: الضفة الغربية .45

اقتحم جيش االحتالل اإلسرائيلي قرية عورتا الفلسطينية أمس : )وكاالت(،  يوسف الشايب–رام اهللا 
لة من المستوطنين  في شمال الضفة الغربية في إطار تحقيقه في عملية قتل عائوأوقف أربعين فلسطينياً

  .اليهود حسب مصدر أمني وشهود فلسطينيين
من جهة أخرى، أصيب أمس، اثنا عشر مواطنا أثناء تدمير جيش االحتالل والشرطة اإلسرائيلية وقوات 

  .شرق بلدة يطا جنوب الخليل" بركساً" خيمة و12، "حرس الحدود"ما يسمى 
  30/3/2011الغد، عمان، 

  
   المرضى في سجون االحتاللرىاألساعتصام تضامني مع  .46

 ، أمام مقر الصليب األحمر بطولكرمنفذ أهالي األسرى المرضى اعتصاماً:  جمال جمال-القدس المحتلة 
وحمل المعتصمون الالفتات والشعارات المنددة بالسياسة اإلسرائيلية دعما لألسرى المرضى والذين 

 األسير  على حياتهم خصوصاً مما يشكل خطراًتفاقمت أوضاعهم وازدادت أعدادهم في اآلونة األخيرة
إياد نصار الذي يعاني من أمراض في عينيه قد تؤدي إلى فقدانه البصر إذا لم يتم عالجه بالشكل الكافي 

 على احتجاجاً عن الطعام إضافة إلى األسير عباس السيد الذي تردت حالته الصحية بعد خوضه إضراباً
  .يةمعاملة إدارة السجون اإلسرائيل

  30/3/2011الدستور، عمان، 
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  هم االحتالل عن سبعة منبعد إفراج أسيراً 689أسرى قطاع غزة  .47

 عن سبعة معتقلين فلسطينيين من سكان 29/3 أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، يوم الثالثاء :غزة
  .قطاع غزة، بعد قضاء محكومياتهم، على خلفية مقاومة االحتالل

فلسطينية تُعنى بشؤون األسرى إلى أن عدد األسرى الفلسطينيين من قطاع وأشارت مصادر حقوقية 
  .، بينهم أسيرة واحدة وهي وفاء البس أسيرا689ًغزة، الذين ال زالوا معتقلين لدى االحتالل، يبلغ 

  29/3/2011قدس برس، 
  

   أيامعشرة وجرح العشرات خالل  فلسطينيا14ًاالحتالل قتل : غزة .48
سلمية، الناطق اإلعالمي باسم اللجنة العليا لإلسعاف والطوارئ، أن العدوان  أفاد أدهم أبو :غزة

 في قطاع غزة، بينهم اإلسرائيلي خالل العشرة أيام الماضية، أدى إلى استشهاد أربعة عشر فلسطينياً
نسخة عنه، أن عدد " قدس برس"وأوضح أبو سلمية في تصريح مكتوب له، وصل  .خمسة أطفال

  .الجرحى بلغت ثمانية وأربعين إصابة، بينهم ستة أطفال وست سيدات
  29/3/2011قدس برس، 

  
  حل مشكلة بعض العالقين الفلسطينيين بمطار دبي .49

ء الثالثاء لعدد من العالقين سمحت شركة النقل الجوي اإلماراتية في مطر دبي مسا: هاني الشاعر، رفح
 بالمغادرة باتجاه مطار القاهرة على متن )يوما50ًأكثر من (الفلسطينيين داخل المطار منذ عدة أسابيع

  .    لدخولهم قطاع غزة عبر معبر رفح في وقت الحقإحدى طائراتها، تمهيداً
داخل المطار وخارجه يزيد كشفت القنصلية الفلسطينية في دبي عن أن عدد الفلسطينيين العالقين و

  . شخص في دبي واإلمارات الشمالية، ال يتمكنون من العودة إلى غزة200على
  30/3/2011، )فاص( الفلسطينية الصحافةوكالة 

  
  عندما تكون الجنسية عبئاً على حاملها: فلسطينيون عند معبر السلّوم .50

لفلسطيني من دون غيره هو المعني بهذه من يقرأ العنوان سيدرك فوراً أن ا:  جيهان الحسيني-القاهرة 
العبارة، فال يوجد أحد غيره يحل به النحس وتكاد تطارده اللعنة أينما ذهب، ال لشيء إال لكونه يحمل 

فحقيقة األمر أن قدراً كبيراً من المآسي التي تعرض لها . على كاهله عبء جنسيته الفلسطينية
ي في أساسها ضريبة يدفعونها ثمناً لجنسيتهم الفلسطينية الفلسطينيون عبر محطات نزوحهم التاريخية ه

  . والتي تعني عند الكثير خوفاً وتوجساً وريبة
شهادات لعشرات من األسر النازحة عبر اتصاالت هاتفية أجريتها معهم، وأكدوا لي خاللها مقتل 

حة وصريحة وذكر آخرون على معبر السلوم أن هناك تعليمات واض. فلسطينيين في مدينة بنغازي
 1500فيما أكدت مصادر أن هناك أكثر من . لرجال األمن المصريين بعدم السماح بعبور الفلسطينيين

فلسطيني عالقين على معبر السلوم لكنهم جميعاً جوبهوا واصطدموا بتعليمات مشددة تمنعهم من دخول 
لهم في مدينتي بنغازي األراضي المصرية في طريقهم إلى غزة، ما اضطر الكثيرين للعودة إلى مناز

وطبرق معرضين أنفسهم وأسرهم وأطفالهم لمخاطر جمة، في ظل تواصل إطالق النار العشوائي 
  .والكثيف

 فلسطينياً على معبر السلوم رفضوا العودة إلى ليبيا، وأصروا على البقاء 15 إلى 14إال أن هناك نحو 
نونية التي تتطلب أوراقاً رسمية كثيرة في عند البوابة منتظرين الفرج، عبر تجاوز اإلجراءات القا
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وهذا أمر مستبعد تماماً في ظل الظروف االستثنائية التي تمر بها مصر . ظروف استثنائية بشهادة الواقع
  .والضغط الهائل الذي تواجهه األجهزة األمنية المصرية

 موجودون في قرية هنالك نحو مئة فلسطيني«: قال القنصل الفلسطيني في اإلسكندرية جمال الجملو
وهؤالء ال يريدون العودة إلى منازلهم خشية تعرضهم للموت؛ بسبب تردي األوضاع األمنية، . المساعد

ويؤكد الجمل أن ما يتعرض له . وفضلوا البقاء في ضيافة أسر ليبية بسيطة في انتظار فرج اهللا
 فهناك كما يقول الكثير من الفلسطينيون يخصهم وحدهم من دون غيرهم من حاملي الجنسيات األخرى،

السريالنكيين على سبيل المثال لم يكونوا يحملون أية أوراق رسمية أو وثائق سفر، وعلى رغم ذلك 
  .عبروا من خالل اتصاالت قام بها السفير السيرالنكي مع المسؤولين المصريين

 كبيرة ومياه الشرب والعالقون عند منفذ السلوم يعانون فوق ذلك من تردي وضعهم الصحي، فأعدادهم
ومع ذلك يصعب توجيه اللوم للسفارة . محدودة، إذ أن معظمهم يحلون ضيوفاً على أسر ليبية فقيرة

الفلسطينية في مصر والتي عملت كل ما في وسعها من خالل تأمين مستلزماتهم المعيشية واإلنسانية 
الي، فلقد قدمت دعماً مالياً بلغ خمسين وجلب األدوية وشراء المالبس وتقديم الوجبات والمياه والدعم الم

والجمل يقر بأن المبلغ متواضع جداً وال يتناسب على اإلطالق مع . جنيهاً مصرياً لكل فرد في األسرة
وليس لدى السفارة تعليمات بتقديم ! الظروف الراهنة، لكنه أبلغني بأن اإلمكانات المادية التي لديه محدودة

أبو (ها محدودة، على رغم أننا قرأنا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكثر من ذلك وربما صالحيات
لكن السؤال هل هذا كاف؟ هناك . أوصى بضرورة توفير كل ما يحتاج الفلسطينيون العالقون) مازن

أين سلطة حماس؟ هل السلطة حكم وسيطرة فقط؟ أم أنها مسؤولية تجاه : أسئلة كثيرة تراودني منها
ثقته لحركة حماس من خالل أصواته التي مكنتها من الوصول إلى هذه السلطة التي الشعب الذي أعطى 

، ثم أين رجال األعمال الفلسطينيون من الذين يملكون أمواالً ومشاريع، أليس من واجبهم تقديم !تنعم بها
ض على العون المادي والمساعدات ألبناء شعبهم، وقبل هذا وذاك لماذا الصمت وما هذا التعتيم المفرو

  قضية هؤالء العالقين؟
األمر يحتاج إلى تحرك حقيقي وفوري من الرئيس عباس شخصياً لوضع حد نهائي لهذه األزمة، وأن 

لقد . يتابع ذلك بنفسه بما يكفل حماية هؤالء العالقين والحفاظ على إنسانيتهم وكرامتهم التي قطعاً أهدرت
اهرة التقى كبار المسؤولين المصريين، فهل تم بحث علمت أن الرئيس عباس أرسل مبعوثاً عنه إلى الق

  كيفية معالجة هذه اإلشكالية أم أن هذا األمر كان غائباً ولم يدرج على أجندة المحادثات من أساسه؟
في خضم هذه األوضاع الخطيرة فإن الشعب الفلسطيني يترقب ماذا سيفعل عباس لتجاوز هذه األزمة 

  . هؤالء الفلسطينيوناإلنسانية الخطيرة التي يعيشها
  30/3/2011الحياة، لندن، 

  
  اعتصام أمام األونروا احتجاجاً على تقليص الخدمات: بيروت .51

بدعوة من اللجان الشعبية الفلسطينية واالتحادات النقابية نظم اعتصام مطلبي احتجاجاً على تقليص 
شارك .  الرئيسي في بيروتروااألون مقر أمام والمطالبة بتحسينها في كافة المجاالت األونرواخدمات 

  .في االعتصام ممثلو فصائل منظمة التحرير وممثلو اللجان الشعبية في لبنان وحشد من المخيمات
 مدير عام إلى منعم عوض مذكرة بالمطالب الصحية والتربوية واالجتماعية .خالل االعتصام قدم م

  . في لبنان سلفاتوري لمباردواألونروا
 لمطالب الشعب الفلسطيني في المخيمات األونرواكلمة أكد فيها على تأييد سياسة بدوره رد لومباردو ب

  .وطالب الدول المانحة الدولية بزيادة الدعم لتغطية كافة مطالب الالجئين الفلسطينيين في لبنان والشتات
  30/3/2011، بيروت، المستقبل
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  طينيالفلساألحمر  مستشفيات الهالل يطباء وممرضاعتصام أل: لبنان .52
 الفلسطيني األحمر واصل األطباء والممرضون والعاملون في المستشفيات التابعة لجمعية الهالل :صيدا

 على عدم تحقيق مطالبهم وفي مقدمها زيادة الرواتب وتأمين الضمان تحركهم المستمر منذ شهر احتجاجاً
وفي . ت ومراكز الجمعية مستشفياأداءالصحي والتقاعدي والعالوات ونهاية الخدمة وتحسين وتطوير 

  والممرضون والعاملون في مستشفى الهمشري التابع للجمعية في صيدا اعتصاماًاألطباء نفذ اإلطارهذا 
 محمد . والصيادلة الفلسطينيين في لبنان دلألطباءعند مدخل المستشفى شارك فيه رئيس االتحاد العام 
  .حماد، وممثلون عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية

 نحو األولىن هذا التحرك هو الخطوة أ إلى المعتصمين فأشار األطباء باسم إسماعيل محمد .وتحدث د
  . الخدمات الصحية الالزمةأفضلبناء مؤسسة تليق بشعبها وتقدم له 

  30/3/2011، بيروت، المستقبل
  

  قل من ثالثة أيامأعين الحلوة في مخيم قنبلة في ثالث انفجار : لبنان .53
 قنبلة يدوية في منزل مهجور في الشارع الفوقاني من مخيم عين أمسالعاشرة من ليل انفجرت عند 

 ثالثة في اقل من إلىت التي تستهدف المخيم اويرتفع بذلك عدد االنفجار. الحلوة نتج عنها أضرار مادية
 أيمن التيجاني  عبوة تم اكتشافها وتفكيكها وذلك منذ محاولة اغتيال الكادر الفتحاويإلى إضافة أيامثالثة 
  . الفائتاألسبوعنهاية 

  30/3/2011السفير، بيروت، 
  

  رواية ترصد حياة المرأة الفلسطينية: "القدس والبنت الشلبية" .54
في حفل إشهار أقيم " القدس والبنت الشلبية" وقعت الكاتبة األردنية عايدة النجار روايتها الجديدة :عمان

لسياسيين والمثقفين ورجال الصحافة واإلعالم بينهم وزير في منتدى شومان الثقافي حضره نخبة من ا
  .اإلعالم األردني األسبق إبراهيم عز الدين

، وتتناول العالقة بين  فصال14ًوتتكون الرواية الصادرة عن دار السلوى للدراسات والنشر بعمان من 
  .لروحالروح والمكان من خالل سرد حكاية البنت الشلبية والمكان الذي تكونت فيه ا

وتعني كلمة الشلبية في اللهجة الفلسطينية البنت الجميلة، وهي من مفردات أهل القدس الذين يتميزون 
  .باستعمال الكلمة أكثر من غيرهم من سكان المدن الفلسطينية

وفي مداخلته رأى الروائي رشاد أبو شاور أن الرواية دليل إلى حياة أهل القدس الممتزجين بمدينتهم 
في القدس يستنشق الناس هواء ممزوجا بعبق التاريخ وتحتضن "لعراقتها وخصوصيتها، حيث الحافظين 

  ".العين والقلب حضارات متعددة الجمال واألنماط
  29/3/2011، )فاص( الفلسطينية الصحافةوكالة 

  
  لصالح أطفال فلسطين" لو كنت طائراً" تخصص ريع مبيعات كتاب "كلمات للنشر"دار : الشارقة .55

 لدعم األطفال الفلسطينيين "لو كنت طائراً"دار كلمات للنشر عن تخصيص ريع مبيعات كتاب أعلنت 
الذين تشردوا من منازلهم جراء الحرب، حيث قامت دارين شرف الدين، بتسليم ريع مبيعات الكتاب إلى 

قطاع غزة، جيهان الحلو، من المجلس الدولي لكتب اليافعين، فرع فلسطين لإلسهام في دعم المكتبات في 
  .وذلك على هامش مشاركة دار كلمات في معرض بولونيا لكتاب الطفل الذي تختم فعالياته غداً

ويحكي الكتاب، للكاتبة فاطمة شرف الدين ورسومات أمل كرزاي، رواية طفل صغير يفقد منزله بعد أن 
ئ كما يراها طفل وترصد القصة حياة المالج. اضطر إلخالئه والنزوح من منطقة اندلعت فيها الحرب

 إلى منزله الجميل على الجانب اآلخر من الجدار، كما تصف  ليحلق عائداًصغير يتمنى لو كان طيراً
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 على الرغم من حياته المأساوية، مما يجعله نموذجا ومع ذلك يبقى متفائالً. مدى اشتياقه إلى منزله
   . "في حياتهميحتذى لدى األطفال الذين يعانون من أي نوع من أنواع الحرمان 

  30/3/2011الخليج، الشارقة، 
  

  توصي بإنشاء لجنة لمتابعة ما يحدث بالقدس الشريفمجموعة من الباحثين : عمان .56
أوصى المشاركون في مائدة مستديرة حول ذاكرة القدس الـشريف بإنـشاء            : حسن الحسيني -عمان بترا   

وشـارك فـي المائـدة      . وطني لهـا  لجنة متخصصة تتابع ما يحدث في القدس الشريف وإنشاء أرشيف           
المستديرة التي نظمها منتدى الرواد الكبار أمس وأدارتها الروائية الدكتورة سحر خليفة ومدير مؤسـسة               

  .القدس للبحث والتوثيق الدكتور إبراهيم الفني والدكتورة هند أبو الشعر
نية بمقدساتها المـسلوبة، داعيـة   وقالت رئيسة المنتدى هيفاء البشير إن اللقاء يدور حول مدينة القدس الغ 

  .إلى عدم نسيانها مهما قسا التاريخ وظروف القهر والسلب الصهيوني عليها وعلى أهلها
  30/3/2011، الغد، عمان

  
   يدعو إلى إنهاء اإلنقسام الفلسطيني"حشد.. "في بيان بمناسبة يوم األرض .57

 على أن دعم صمود الـشعب       "حشد"ني  شددت دائرة الالجئين في حزب الشعب الديمقراطي األرد       : عمان
الفلسطيني لمواصلة نضاله وإلحاق الهزيمة بالمشروع الصهيوني يتطلب بالدرجة الرئيـسية استحـضار             

  .عوامل وقوانين االنتصار
بمناسبة يوم األرض الذي يصادف اليوم، بضرورة  وحدة الـشعب وإنهـاء              وقالت في بيان صدر أمس،    

 الوطني الفلسطيني ينطلق من االلتزام بموقف اإلجماع الـوطني ورفـض            االنقسام وايجاد برنامج للعمل   
استئناف المفاوضات ما لم تستند للشرعية الدولية وبمرجعية سياسية وقانونية واضحة ووقف االسـتيطان              

 الذي ينص على حق الالجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديـارهم           194وقفا كامال والتمسك بالقرار األممي      
  .هموممتلكات

وطالبت برفض قيام الدولة بالحدود المؤقتة وكل الحلول األخرى التـي ال تـؤدي الـى إقامـة الدولـة                    
  . وعاصمتها القدس67الفلسطينية كاملة السيادة بحدود عام 

  30/3/2011، الرأي، عمان
  

  "الداخلية دوار"البرلمان األردني شارك في مسيرة الوالء في بنائب فتحاوي ": القدس العربي" .58
 اذار علـى    24، تناول فض اعتصام شباب      "القدس العربي "كشف تقرير خاص بصحيفة     : بسام البدارين 

النائب الفتحاوي في البرلمان األردني، محمد الحجوج، قاد مجموعة كبيرة          "دوار الداخلية في األردن، أن      
وأوضح ". المشهد األخير من ناخبيه للمشاركة في مسيرة الوالء المتزامنة مع اعتصام الدوار قبل انفالت             

واحدة من مشكالت الحراك الشعبي في األردن أنه يفتقد فعـالً لحـضور أردنيـي األصـل                 "التقرير أن   
الفلسطيني ألسباب تاريخية ومعروفة، لكن جهة ما في مفاصل الدولة األردنية أرادت اإليحـاء بـالعكس                

الخيار اإلصالحي، فرسم سيناريو ميدان     تماماً حتى تثير عصبية بغيضة في الشارع تؤجل، إن لم تعدم،            
سيناريو الرعب هنا حاول توظيف ورقـة التعبئـة         "وأضاف التقرير أن    ". عبد الناصر على هذا األساس    

المضادة ضد حراك الشارع إلرهاب مجموعات الشباب النشطة، التي تقول الحكومـة فـي اجتماعاتهـا                
ا تطوعت حكومة معروف البخيـت لوضـع المكيـاج          الداخلية بأن أخطر ما فيها أنها ليست مسيسة، فيم        

الالزم على السيناريو األمني البائس باختالق قصة الدعم المصري والسوري لحراك اإلخوان المـسلمين              
  ".في الشارع االردني

  29/3/2011القدس العربي، لندن، 
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   مرة 7817 انتهكت سيادة لبنان "إسرائيل": المندوب الدائم للبنان لدى األمم المتحدة .59

استمرار لبنان في الحرص على     "كرر المندوب الدائم للبنان لدى األمم المتحدة السفير نواف سالم، تأكيد            
وجاء في بيان أصدره أمس، حول مشاورات مجلس األمـن بـشأن            ".  بكل مندرجاته  1701تنفيذ القرار   

 7817ت إسرائيل سيادة لبنان     انتهك: "  جاء فيه  1701تقرير األمين العام بان كي مون حول تنفيذ القرار          
وكلها انتهاكات موثقة في الرسائل التي يرفعها لبنان بهذا الخصوص          .  انتهاكاً كل يوم   11مرة، أي بمعدل    

الى مجلس األمن، وآخرها الرسالة التي تقدم بموجبها لبنان األسبوع الماضي بشكوى ضد زرع إسرائيل               
  . تحدةأجهزة تجسس داخل منطقة عمليات قوة األمم الم

 30/3/2011، المستقبل، بيروت
  

  لقاء العربي مع وفد حماس بحث المصالحة ورفع المعاناة عن غزة: الخارجية المصرية .60
، مع وفد قيادي من حركـة       )29/3(بحث وزير الخارجية المصري نبيل العربي، اليوم الثالثاء         : القاهرة

ل الحية من القياديين في الحركـة بقطـاع         ضم كالً من محمود الزهار وخلي     " حماس"المقاومة اإلسالمية   
غزة، سبل تسريع المصالحة الفلسطينية، وتخفيف معاناة أهل غـزة فـي ظـل الحـصار اإلسـرائيلي                  

  .المتواصل
إن اللقاء تناول الوضـع     : "وقالت السفيرة منحة باخوم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية         

  ".رات المصالحة الفلسطينية والدور المصـري لتحقيقهاالفلسطيني بشكل عام، بما في ذلك تطو
وأضافت بأن الوزير نبيل العربي أكد على األهمية التي توليها مصـر لموضوع المصالحة، وضـرورة               
إنهاء االنقسام في أسرع وقت بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ككل، مشيرا إلى               

  .ددطرح أفكار محددة في هذا الص
كما تناول اللقاء الوضع في قطاع غزة، حيث أوضح وزير الخارجية المصري أن القاهرة بصدد إجـراء      
مراجعة لعمل معبر رفح، واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة التي تحقق المزيد من التسهيل ورفع المعانـاة                

  .عن سكان القطاع
 عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر       وفي سياق متصل؛ التقى وزير الخارجية المصري ناصر القدوة        

، حيث ناقش معه تطورات األوضاع الفلسطينية بـشكٍل         "فتح"الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة      
  .عام، في ضوء ما تشهده المنطقة من تغيرات سياسية كبرى

  29/3/2011 ، قدس برس
  

  ع اتصال حزب اهللا بمصرسنفتح صفحة جديدة مع إيران وال نمان: وزير الخارجية المصري .61
أكد وزير الخارجية المصرية نبيل العربي أن إيران ليست دولة عدواً لمـصر،             :  حمدي عامر  -القاهرة  

 من خالل مكتبي رعاية المصالح في البلدين، واللـذين          1991وأن البلدين بينهما عالقات دبلوماسية منذ       
أن مصر تفتح صفحة جديدة مع جميع الدول بما         يرأسهما سفيران في البلدين، مشيرا في الوقت نفسه إلى          

  .فيها إيران، إذ إنها دولة من دول الجوار التي لنا بها عالقات تاريخية طويلة
 ردا على سؤال بـشأن مـا إذا كانـت    -وقال في مؤتمر صحافي أمس بمقر وزارة الخارجية المصرية        

» حمـاس «ن هناك فرقاً كبيراً بين       إ -حاليا  » حماس«كما هو الحال مع     » حزب اهللا «مصر ستنفتح مع    
، إذ إن األولى أرضها محتلة، بينما الثاني جزء من نسيج سياسي في دولة، ومن يرغب في                 »حزب اهللا »و

  .الحضور إلى مصر فإن مصر ال تمنع ذلك، ومن يرد االتصال فإن الباب مفتوح
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هذا يتوقف على   «ة، قال العربي إن     وعن إمكانية رفع مستوى العالقات الدبلوماسية بين البلدين إلى سفار         
  .»موقفهم، فنحن نعرض فتح صفحة جديدة وننتظر رد فعلهم

  30/3/2011، النهار، بيروت
  

  المصالحة الفلسطينية أمر ال يحتمل التأخير: عمرو موسى .62
شدد األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، على أنه ال مبرر إطالقا الستمرار حالـة                : القاهرة

  .االنقسام الفلسطيني، مؤكدا ضرورة تحقيق المصالحة وتوحيد الصف لمواجهة التحديات الراهنة
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها موسى للصحفيين عقب لقائه اليوم الثالثاء، القياديين في حركة حمـاس                 

  .خليل الحية في مقر الجامعة العربية بالقاهرة. محمود الزهار، ود. د
، معتبرا أن التغيـرات     'خالل اللقاء التركيز على ضرورة وحتمية المصالحة الفلسطينية       تم  ': وقال موسى 

  .الحالية في العالم العربي من المفروض أن تطرح روحا جديدة
، موضحا أن الجامعـة     'أن المصالحة الفلسطينية أصبحت أمرا ال يحتمل التأخير أو التأجيل         'وأكد موسى   

وذكـر   .ماع قد يسهل أو يساهم في تقدم موضوع المصالحة الى األمام          العربية مستعدة الستضافة أي اجت    
  .لها أنه تم خالل اللقاء تناول مبادرة الرئيس محمود عباس بشأن المصالحة الفلسطينية والدعوات السابقة

  30/3/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

  صائل الفلسطينية للمصالحة مستعدة الستضافة اجتماعات الفيةالجامعة العرب .63
أعلن االمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أمس في ختام اجتماع مع قيـادي              ): ب.ف.أ (-القاهرة  

  .في حركة حماس ان الجامعة مستعدة الستضافة اجتماعات الفصائل الفلسطينية للمصالحة
س محمود الزهـار ان الجامعـة     وقال موسى في ختام اجتماع عقد في القاهرة مع القيادي في حركة حما            

مستعدة الستضافة أي اجتماعات فلسطينية لدفع جهـود المـصالحة الوطنيـة دون أي شـروط                "العربية  
  ".ال مبرر اطالقا الستمرار حالة االنقسام الفلسطيني"، مشددا على ان "مسبقة

 30/3/2011، األيام، رام اهللا
 

  لها حضن أكثر دفئاً في ظل سوريا الحرة المقاومة الفلسطينية سيكون :االخوان المسلمين .64
أكد القياديان في حركة االخوان المسلمين السورية الدكتور أحمد يوسـف والمهنـدس ملهـم             :طه حسين 

  .الدروبي أن ثورة سوريا شعبية تضم كافة فئات الشعب وتحركها مطالب داخلية
ريا الحرة مع الحـراك الجـدي اذا        المقاومة الفلسطينية سيكون لها حضن أكثر دفئا في ظل سو         " :وقالوا

  .استطاع تغيير النظام وسوف تكون مستقلة استقالال تاما ولن تستخدم كورقة ضغط من هنا او هناك
  30/3/2011، الشرق، الدوحة

  
   عزله مبارك يتمنى اإلقالع لغزة مصريطيار .65

إلسـرائيلية لطـائرة     عاد الطيار المصري الكابتن علي مراد الذي رفض تفتيش القوات ا           : صفا -القاهرة
 إلى عمله أمس االثنين بعد معاناة مـع الظلـم           2000التي كان يقودها بمطار غزة عام       " مصر للطيران "

  . سنة11استمرت 
رفض مراد للتفتيش كان مرده إلى أن الطائرة تتمتع بالسيادة المصرية، فتعـرض للفـصل مـن عملـه      

وقد ". اإلساءة للعالقات المصرية اإلسرائيلية   "مة  بتعليمات مباشرة من الرئيس المخلوع حسني مبارك بته       
  ).قائد طراز ثقيل(استعاد مراد وظيفته السابقة كابتن 
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جاء القرار بمثابة رد اعتبار للطيار الذي يرمز للوطنية المصرية، وسبقه حرص وزير الطيران المـدني                
  ".  مرحبا بك في بيتك"إبراهيم مناع على اللقاء به في الشركة، حيث قال له 

.  من قيمة القانون   -بحسبه-ووجه مراد الشكر للثورة وللمجلس العسكري وللحكومة االنتقالية التي أعلت           
لكنه يستدرك بأن فرحته لن تكتمل إال بإعادة تشغيل مطار غزة تحت القيادة             . ويتابع أن الثورة تؤتي أكلها    

م المصالحة الفلسطينية، وإعالن الدولـة      الفلسطينية، وفتح المعابر بين مصر واألراضي الفلسطينية، وإتما       
  .الفلسطينية

طائرات شركة العال اإلسرائيلية ال تخضع للتفتيش في مطار القاهرة، وبالتـالي يجـب أن               "وأضاف أن   
من اإلسرائيليين قالوا في استطالع رأي عالمي أجري وقتها         % 52تكون المعاملة بالمثل، فضال عن أن       

  ".إن تصرفي كان سليما
 30/3/2011، )صفا(الصحافة الفلسطينية وكالة 

  
   آالف أسرة فلسطينيةستة ماليين درهم لثالثة :هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية .66

وزعت طواقم هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية عبر مكتبها في فلسطين أكثر من ثالثـة ماليـين                : )وام(
  .أليتام فلسطين درهم في إطار شبكة أمان ضد الفقر، التي توفرها الهيئة 

وقال إبراهيم راشد مدير مكتب الهيئة في الضفة الغربية إن هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية اسـتهدفت                
أكثر من ستة آالف أسرة فقدت معيلها وساءت أحوالها في محافظات الخليل ونابلس وطولكرم وقلقيليـة،                

جية بالنسبة للشعب الفلسطيني، ولذا يحرص مكتب       مشيراً إلى أن برنامج كفالة األيتام يعد ذا قيمة استراتي         
  .فلسطين على استمراره في كل الظروف ورفع تعداده سنة بعد سنة

 30/3/2011، الخليج، الشارقة
  

  اطالق حملة دولية لرفع الصفة الخيرية عن صندوق الدعم اليهودي لمناسبة يوم األرض .67
اً حملة دولية من أجل رفع الصفة الخيريـة         أطلقت مؤسسات وجماعات أهلية مؤخر     :ـ هيام حسان   لندن

التي ينشط بها صندوق الدعم اليهودي في هذه الدول ولغرض التوعيـة بمـشاريعه العنـصرية ضـد                  
  .الفلسطينيين وتهديده للبيئة أيضاً

وتشرف على الحملة التي يشارك بها العديد من المؤسسات األهلية في كل من بريطانيا وفرنسا وأمريكـا         
وحسب بيانـات أصـدرتها     .  جانب األراضي الفلسطينية اللجنة العامة لحملة مقاطعة اسرائيل        وكندا الى 

الحملة والمؤسسات األهلية التي تشاركها الحملة فانها على استعداد لتوسيع النطـاق الجغرافـي للحملـة                
  . دولة50بحيث يشمل كل الدول التي يعمل بها الصندوق والبالغ عددها حتى اآلن نحو 

 الصندوق اليهودي تبرعات لدعم مشاريعه في اسرائيل تحت غطاء العمل الخيري ويصل معـدل               ويجمع
  . مليون دوالر سنويا60ًما يجمعه من تبرعات في الواليات المتحدة األمريكية فقط نحو 

 بالمئة من   13وحسب الحملة الدولية التي تنطلق لمناسبة يوم األرض يملك صندوق الدعم اليهودي حالياً              
وهـي مؤسـسة    ' سلطة أراضي اسرائيل  'راضي في اسرائيل، كما أنه يشكل نصف القوة في عضوية           األ

 بالمئة من أراضي اسرائيل الى جانب األراضي المملوكة للصندوق ما يجعلها            80حكومية اسرائيلية تدير    
  . بالمئة من األراضي الواقعة في حدود دولة الكيان الصهيوني93تسيطر على 

تنتقده الحملة في المشاريع الحديثة للصندوق هو مشروعه المزعوم لتطوير النقـب ووادي             ولكن أبرز ما    
األردن الذي ينفذه الصندوق بطريق التطهير العرقي والعنصرية التي تتسبب في تشريد البدو المقيمين في               

  .هذه األراضي
  30/3/2011، القدس العربي، لندن
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  سطينية ثالثةالفيسبوك يلغي صفحة تدعو النتفاضة فل .68
مثيرة "صفحة اعتبرت   " فيسبوك"أغلق موقع التواصل االجتماعي     : نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية   

نظراً ألنها تدعو النتفاضة فلسطينية جديدة أو ثالثة، وذلك في أعقـاب شـكاوى مـن الحكومـة                  " للجدل
  .اإلسرائيلية اعتبرتها تحرض على العنف ضد اليهود

، "االنتفاضة الفلـسطينية الثالثـة    "موقع فيسبوك، أن الجماعة التي أسست صفحة بعنوان         وجاء في بيان ل   
 الف مشترك خالل شهر، تمت إزالتها من الموقع ألنها تحتوي على دعوات             350والتي جمعت أكثر من     

بدأت الصفحة كدعوة لالحتجاج السلمي، رغم أنها استخدمت مصطلح ارتبط بالعنف           : "قال البيان  .للعنف
  ."إضافة لذلك، أزال مديرو الصفحة في البداية التعليقات التي تروج للعنف.. في الماضي

.. غير أنه بعد انتشار الصفحة، بدأت تظهر تعليقات بلغت حد الدعوة المباشرة للعنف            : "وتابع البيان يقول  
ت متكـررة   وبعد تلقي مديري الصفحة لتحـذيرا     . وفي نهاية المطاف انضم المديرون إلى تلك الدعوات       
  ."بشأن التعليقات التي تنتهك سياساتنا، ازلنا الصفحة

وجاء إلغاء الصفحة وإزالتها بعد انتقادات عنيفة من الحكومة اإلسرائيلية والمنظمات المؤيدة إلسـرائيل              
بأن الفيسبوك كان يتجاهل تعهداته قوانينه، التي تمنع نشر محتوى يدعو للكراهية وأو التهديد أو يحرض                

  ."لعنفعلى ا
  30/3/2011، موقع سي ان ان

  
  بهولندا" 2011فلسطين "إطالق مبادرة أوروبية إلزالة الجدار والمستوطنات خالل مهرجان  .69

، والتي سـيكون    "المبادرة األوروبية إلزالة الجدار والمستوطنات    "علن في هولندا عن إطالق      ُأ: أمستردام
ية، والمبادرة عبارة عن تجمع يـضم العديـد مـن           مقرها مدينة الهاي، التي تحتضن مقر المحكمة الدول       

المنظمات والهيئات الحقوقية العاملة في عموم القارة األوروبية، والتـي تـرفض بنـاء المـستوطنات                 
 .اإلسرائيلية وبناء جدار الفصل العنصري الذي تقيمها السلطات اإلسرائيلية على أراضي الضفة الغربية            

، الذي عقد مطلع األسبوع الجـاري       "ال لالحتالل ال للحصار    ..  2011مهرجان فلسطين   "اء ذلك خالل    
في قاعة زازت بلين في مدينة روتردام الهولندية، حيث تم التأكيد خالل المهرجان عن ثوابـت الـشعب                  

   .الفلسطيني، والدعوة إلنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة للسنة الخامسة على التوالي
مهرجان في كلمة له، إن اإلعالن عن إطالق المبـادرة األوروبيـة تهـدف         قال أمين أبو راشد، رئيس ال     

للعمل على مناهضة االستيطان وجدار الفصل العنصري في األراضي الفلـسطينية، واللـذان يـشكالن               
ضاف بأن المبادرة ستواكب مختلف القضايا ذات         .مخالفة صريحة وواضحة للقوانين الدولية واإلنسانية     

 وجدار الفصل العنصري في األراضي الفلسطينية المحتلة، ال سيما في مدينة القـدس              الصلة باالستيطان 
التي يشتد بها بناء المستوطنات، خصوصا وأنها حوصرت بجدار، وتصاعدت عمليات تهجيـر سـكانها               

  .األصليين وهدم منازلهم ومصادرة أراضيهم
عن الجـدار وأثـاره كمـا رسـمها         واشار إلى أن المبادرة ستعمل على توثيق وبحث ونشر المعلومات           

  . المشروع االستيطاني اإلسرائيلي االحتاللي، لجعل الصوت الفلسطيني ومطالبه مسموعة عالمياً
 29/3/2011قدس برس، 

     
   على العمليات العسكرية في ليبيااآلن مليون دوالر حتى 550 أنفقت أمريكا .70
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 مليون 550 الواليات المتحدة أنفقت إن الثالثاء يوم) البنتاجون (األمريكية قالت وزارة الدفاع :واشنطن
 مليون دوالر 40 تستقر التكاليف عند أن على العمليات العسكرية في ليبيا لكنها تتوقع اآلندوالر حتى 

  . قيادة العملياتاألطلسي ويتولى حلف شمال األمريكية حالما يجري خفض عدد القوات شهرياً
  30/3/2011وكالة رويترز، 

  
  

 مع حماس في غزة" التعامل األمثل"من جديد حول " اإلسرائيلي"لجدل عودة ا .71
 باستيعاب األمر الواقع المستجد" رغبة خفية"قد تحمل في طياتها " عالية الصوت"التهديدات 

ـ     حماس في غزة ألنها العنوان األقـوى فـي كـبح جمـاح بـاقي               " دعم"دعوة صهيونية غير مسبوقة ب
 المنظمات

، التهديد بأنه إذا استمر إطالق القذائف من قطاع غـزة           "بنيامين نتنياهو "سرائيلي،  جدد رئيس الوزراء اإل   
صوب البلدات اإلسرائيلية الجنوبية فإن إسرائيل سترد عليه بشدة أكبر، معتبراً أن حركة حمـاس هـي                 

 :وتـابع . العنوان المسئول عما يجري في القطاع، حتى إذا كانت تنظيمات أخرى هي التي تطلق النـار               
، ولكن ال يمكن تحصين أي منزل أو منشأة، ولذلك فهـو            "الدفاعي"الشق األول من الرد اإلسرائيلي هو       

سيترأس جلسة باشتراك المنتدى الوزاري لمناقشة تحصين المدارس والمباني العامة في منطقة الجنوب،             
 ".أيضاً" الشق الهجومي"فيما هناك حاجة الستخدام ما وصفه بـ

مزاعمه بأن إسرائيل لن تحتمل استمرار إطالق القذائف الصاروخية بين حـين وآخـر،              " نتنياهو"وأعاد  
في مناطق الضفة   " حماستان"وردها على ذلك سيكون مؤلماً، مكرراً عدم السماح بنشوء ما وصفه بدولة             

 .الغربية
 قوة الردع

إسـرائيل ال يمكنهـا     إن  " شاؤول موفـاز  "من جهته، قال رئيس لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست          
، في الوقت الذي تستمر فيه الحياة في غزة كالمعتاد، مطالباً بأن تحافظ علـى               "قبة حديدية "الوقوف وراء   

ـ      من خالل العودة لسياسة االغتياالت ضد النـشطاء        " جباية الثمن "قدرتها الهجومية وقوة الردع، داعياً ل
 .الفلسطينيين

صب وزير الدفاع ورئيس هيئة األركان في الجيش اإلسـرائيلي،          الذي شغل في السابق من    " موفاز"ووجه  
اإلسرائيلية، ألنه ال يمكن أن يبقـى مليـون         " قوة الردع "التي أضعفت   " نتنياهو"انتقادات الذعة لحكومة    

 ألف طالب   100إسرائيلي يعيشون وفق امالءات المنظمات الفلسطينية في غزة، التي أجبرت صواريخها            
 .سةبعدم التوجه للدرا

إن السياسة الحكومية اإلسرائيلية حيال ذلك األمر كانت خاطئة، ألن كل ما كسبناه من قوة ردع                : وأضاف
بعد الحرب على غزة في إطار عملية الرصاص المصبوب تآكلت حالياً وفي المـستقبل، واآلن سـيكون                 

 .الحفاظ عليها مهمة صعبة جداً
إلى أن السياسة اإلسرائيلية تجاه األوضـاع       " وشيه يعلون م"من ناحيته، أشار وزير الشئون اإلستراتيجية       

على الحدود مع قطاع غزة على مدى العامين الماضيين أدت بشكل عام إلى التهدئة، لكنه يترتب علـى                  
إسرائيل الرد بشدة على أي تفجر ألعمال العنف، مستبعداً في الوقت ذاته توصل رئيس السلطة محمـود                 

 .  حركة حماس، وقبول األخيرة لشروط الرباعية الدوليةعباس إلى مصالحة وطنية مع 
أن إسرائيل ليست معنية بتصعيد الموقف في قطاع غزة،         " شمعون بيريس "فيما صرح الرئيس اإلسرائيلي     

غير أنه يتوجب توفير الردود لإلسرائيليين المتعرضين للقذائف الصاروخية دون توقف، داعياً لممارسـة           
حملها على وقف إطالق القذائف الصاروخية، ألن تل أبيب لن تضطر للرد            الضغوط على حركة حماس ل    

 .  إذا أوقفتها حماس
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 تصعيد هجومي
، إلى أنه من مسئوليات حماس فرض إرادتها علـى         "ياغيل ليفي "وقد ألمح الخبير اإلسرائيلي البروفيسور      

ئيل، لكن الـسؤال يتمثـل      المنظمات األخرى التي تطلق القذائف والصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرا          
بكيفية تطبيق هذه المسئولية، منتقداً الفكر العسكري اإلسرائيلي السائد منذ سـنوات الـذي يتـرجم إلـى      

 .ضد األجهزة األمنية ورموز سلطة حماس في القطاع" تصعيد هجومي عسكري"
ـ  " ليفي"ورفض    المسكوب، بمـا    التي توقفت في عملية الرصاص    " استكمال المهمة "األصوات المطالبة ب

يعني تدمير سلطة حماس، في حين أنه يطرح في المقابل، تفكيراً سياسياً من شأنه أن يؤدي إلى نتيجـة                   
 !عكسية ومفيدة إلسرائيل، تتمثل بضرورة تقوية سلطة حماس في غزة

، وهو عضو الهيئة التدريسية في الجامعة المفتوحة، واألسـتاذ فـي قـسم علـوم اإلدارة                 "ليفي"وانطلق  
مـن جـيش الـشعب إلـى جـيش          "والسياسات العامة في جامعة بن غوريون في النقب، ومؤلف كتاب           

، من فرضية مفادها أنه ال خالف على أن حماس هي مركز القوة الحقيقي في قطـاع غـزة،                   "األطراف
 بسهولة نسبية، ومنـذ ذلـك       2007سياسياً وعسكرياً على حد سواء، وبالطبع بعد أن سيطرت عليه عام            

 .ن قامت بإرساء بنية مؤسسية، وتعمل على أنها كيان سياسي بكل معنى الكلمةالحي
لقد عززت الحرب اإلسرائيلية األخيرة هذه البنية المؤسسية، من حيث ال تقصد، لذا فقد نجحت ما                : وزاد

ـ  الغزاوية في كبح جماح المنظمات المسلحة األخرى، وضمنت هدوء نسبياً فـي            " الميني دولة "وصفها ب
 . نقب طيلة أكثر من عامينال

في تحليل هو األكثر جرأة فيما يتعلق بالعالقة مع حماس، أن انهيار سلطة حماس في غـزة          " ليفي"ورأى  
سيختفي، وسيقال  " إيهود باراك "لن يحقق مكاسب إلسرائيل، فالعنوان السلطوي الذي قصده وزير الدفاع           

لذلك فإن الهجوم اإلسرائيلي المكثف الذي يـضعف        ،  "مصلحة إسرائيلية "صراحة أن حماية هذا العنوان      
 .مؤسسات حماس، يناقض هذه المصلحة، والعكس صحيح

واعتبر أن إسرائيل قادرة على تعزيز شرعية مؤسسات حماس، لتساعدها في فرض نفوذهـا الـسياسي                
 إسرائيل  الذي يضمن الهدوء، وإلى جانب كبح جماحها عسكرياً، ينبغي وجود خطوات ميدانية ينبغي على             

 :تنفيذها، وهي
 هيالت اقتصادية،  تس-
 شجيع صلة غزة بالسلطة الفلسطينية، كطريق لتعزيز القيادة السياسية للذراع العسكري لحماس،  ت-
 .فقة تبادل أسرى ص-
 فصل غزة عن الضفة -

ئيلية الحكومـة اإلسـرا   " الياكيم هعتسني "من جهته، طالب أحد قادة المستوطنين وعضو الكنيست السابق          
بالعمل على فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة بصورة نهائية، ألن توحيد الفلـسطينيين مـرة أخـرى       
سيسبب كارثة ال قبل إلسرائيل بها، وسيمنع طوفاناً بشرياً يغرق الضفة، ويشعل اضطرابات دموية على               

 تطويقنا من حدود العراق     خلفية قبلية واقتصادية، وأن انقسام الفلسطينيين إلى شطرين، يساعدنا على عدم          
فتح معبر رفح، وتوجيه القطـاع      " وحتى البحر المتوسط، من خالل فرض إستراتيجية جديدة تعمل على         

نحو سيناء ومصر، ما يعني أن المصلحة اإلسرائيلية تملي هدوء أمنياً حول القطاع في هذه المرحلة، من                 
جزيرة " من الشرق األوسط وهي ان إسرائيل        أجل عدم التشويش على الصورة الحقيقية التي تخرج اآلن        

 ".هدوء في بحر عربي هائج
ـ   " هعتسني"وطالب   القتل المركز للزعماء وأصحاب المناصب في دولـة غـزة مـن            "بما وصفه البدء ب

الشرطي البسيط وحتى الوزير في حكومة حماس، ألن هذا نهج ناجع ورادع، ونحن من أوائل مخترعيه                
في المستقبل المنظـور، يجـب      : كيك البنى التحتية لحماس فلن يحل السالم، وقال       في العالم، ألنه دون تف    
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اإلدراك أن حرباً مبادر إليها ضرورية في القطاع لتصفية حماس، وفي ذات الوقت ينبغي عمل كل شيء                 
 .كي ال يتحد الفلسطينيون أبداً

لسن مشروع قـرار    "  حوتبيلي تسيفي"فيما ذكرت أوساط إسرائيلية أن هناك توجهاً تقوده عضو الكنيست           
يحظر تحويل األموال إلى قطاع غزة، خاصة مع استمرار تساقط الصواريخ على البلدات اإلسـرائيلية،               

يجب فحص قضية تحويل األموال إلى غزة مجدداً مع اإلبقاء على منع دخول أموال من الخارج                : بالقول
مة اإلسرائيلية تسمح شهرياً بمرور ربـع مليـون         أن الحكو " يوفال شتاينس "إليها، فيما قال وزير المالية      

 . شيكل إلى غزة بتحويالت من السلطة الفلسطينية
 أثمان الفشل والنجاح

عن نتيجتين فوريتين،   " القبة الحديدية "في سياق متصل، توقعت محافل عسكرية إسرائيلية أن يثمر تشغيل           
 :كل واحدة من كليهما أسوأ في حد ذاتها، على النحو التالي

فشل المنظومة، بحيث تطلق حماس أو الجهاد اإلسالمي صواريخ باتجاه هدف كبير،            : لنتيجة األولى  ا .1
وتكتشف القبة التهديد الذي يقترب، وتطلق باتجاهه صاروخاً اعتراضياً، لكنه يخطئ هدفـه، أو ينفجـر                

 مجاالً للسخرية مـن     وسيمثل هذا األمر فشالً محرجاً سيمس بالردع اإلسرائيلي، ويضع        . دون أن يدمره  
 .الذرائع التي استخدمها السياسيون ورجال الصناعات العسكرية والضباط بمستوى أقل

نجاح إسقاط صاروخ قسام أو غراد، وسيتضح أنه تم التعلم مـن أخطـاء حكومـات                : لنتيجة الثانية  ا .2
 المنظومة للدفاع   ، حين تم تأجيل اقتراحات تطوير     2006-2000إسرائيل والمؤسسة العسكرية بين عامي      

عن مستوطنات شمال إسرائيل أمام حزب اهللا وجنوبها أمام حماس، حيث سيثبت النجاح تبرير الجهـود،                
 .ولو جاء األمر متأخراً، وسيضيف مستوى من التفوق للدفاع الصاروخي

 20، أن الصاروخ المضاد الذي تطلقه المنظومـة يحتـاج           "إيرز"يوسي  "وقد أوضح العقيد في االحتياط      
 20يستطيع ضرب مدينة عسقالن في أقـل مـن   " الغراد"ثانية إلسقاط الصاروخ المعادي، لكن صاروخ       

ثانية، ألن سرعته تصل ألف متر في الثانية الواحدة، ما يعني وفقاً لقوانين الفيزياء عدم تمكن المنظومـة                  
ي الثانية، وبهذه المعطيات     كيلومترات ف  6من الدفاع عن المدينة، كما أن مدى صاروخ القبة الحديدية هو            

 .تقريباً ال يمكن أن يدافع عنها
 1009 متراً، بينما المطور منه ينطلـق بـسرعة          717العادي ينطلق بسرعة    " الغراد"صاروخ  : وأضاف

متراً في الثانية، وكالهما دخال نظام الخدمة من قبل المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة، ولذلك فلـيس                 
 .  كيلومتر من حدود غزة12لقبة الحديدية في الدفاع عن المستوطنات على بعد هناك فرصة لمنظومة ا

ومع ذلك، فإن مطلقي الصواريخ سيحيدون نيرانهم باتجاه البلدات المكشوفة، أو إلى بؤر ذخيرة قـصيرة                
، ما  المدة، الهاون أو السالح المضاد للدبابات، في الكيبوتسات والمستوطنات التي تقع على امتداد الحدود             

يعني أن نجاح القبة الحديدية لن يدخر من إسرائيل حيرتها حول التزود الباهظ بالكثير من النظم، وتحفيز                 
العمل الهجومي، مع العلم أن الدفاع ضد الصواريخ سيوفر األرواح، لكن ذلك ال يجب أن يكـون بـديالً                

 . لسياسات بعيدة الرؤية، مداها أبعد من مدى الصواريخ
 كا األمنيموقع تيك ديب

 مركز درسات وتحليل المعلومات الصحفية: عن العبرية، ترجمة
  29/3/2011، 2215التقرير المعلوماتي، ملحق خاص 

  
  القراءات اإلسرائيلية الجديدة ألحداث الشرق األوسط .72

ي يتابع الخبراء اإلسرائيليون باهتمام بالغ تطورات األحداث والوقائع الجارية ف         : قسم الدراسات والترجمة  
منطقة الشرق األوسط، وتشير المعطيات الجارية إلى أن األحداث والتطورات سوف تظل تلقي بتداعياتها              

كيف ينظر اإلسرائيليين ألحداث منطقة الـشرق       : على كافة الحسابات االستراتيجية والتكتيكية اإلسرائيلية     
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ي جديد لجهة التعامل مـع      وإلى أي مدى سوف تؤثر هذه األحداث لجهة تشكيل إدراك إسرائيل          .. األوسط
  واقع المنطقة الذي أصبح أكثر تقلباً؟

  القراءات اإلسرائيلية ألحداث الشرق األوسط* 
سعت األطراف الرسمية اإلسرائيلية إلى التزام الصمت النسبي المحدود إزاء التطورات الشرق أوسـطية              

لمنطقة إضافة إلى ما أفرزتـه هـذه        الجارية حالياً على خلفية مفاعيل االحتجاجات الشعبية الجارية في ا         
التغييرات في كل من تونس ومصر، وبرغم ذلك فقد سعى العديد من الخبراء اإلسرائيليين إلـى إبـراز                  

  :وجهات نظرهم عبر النوافذ اآلتية
وركزت على التقارير المكثفة التي ترصد الوقائع، مع القليـل          : أجهزة  اإلعالم والصحافة اإلسرائيلية    •  

يالت السياسية التي ركزت على المعطيات واألبعاد الشكلية، وكانت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية            من التحل 
  .األكثر نشاطاً لجهة إبراز تطورات المواقف واألحداث

لم تسع مراكز الدراسات اإلسرائيلية لجهـة تقـديم األوراق التحليليـة            : مراكز الدراسات اإلسرائيلية  •  
مركـز أورشـليم، ومعهـد      : ليل منها، وفي هذا الخصوص فقد برز كل من        السياسية، واكتفت بتقديم الق   

دراسات األمن القومي اإلسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب في تقديم بعض األوراق البحثية المختصرة التي               
  .سعت إلى تخمين المالمح العامة للمرحلة القادمة في المنطقة

معهـد واشـنطن لـسياسة      (رائيلي وتحديداً في أمريكا     هذا، ونالحظ أن دور مراكز دراسات اللوبي اإلس       
وفي بريطانيا وأستراليا، كان األكثـر      ) الشرق األدنى، ومؤسسة جيمس تاون، ومعهد المسعى األمريكي       

تركيزاً لجهة القيام بمحاوالت التأثير من جهة على مواقف واشنطن، ومن الجهة األخرى على الموقـف                
  . التعامل االنتقائي مع األحداث والتطورات الشرق أوسطيةاإلسرائيلي، ومن جهة ثالثة لجهة

  عين نصف مغمضة وعين نصف مفتوحة: مفاعيل اإلدراك اإلسرائيلي* 
على أساس اعتبارات حسابات الفرص والمخاطر، فقد ظل هاجس األمن القـومي اإلسـرائيلي يمـارس                

 هذا الخصوص فقد تشكل اإلدراك      حضوره القوي على كافة وجهات النظر والتحليالت اإلسرائيلية، وفي        
  :اإلسرائيلي للتقلبات الشرق أوسطية على أساس الخطط والمحاور اآلتية

التركيز على كيفية درء وإبعاد المخاطر المتمثلة في احتمـاالت صـعود القـوى              : المحور المصري •  
بعـاد القـوى الوطنيـة      وبنفس القدر إ  . السياسية المصرية الرافضة التفاقية السالم المصرية اإلسرائيلية      

المصرية التي يمكن أن تحقق النجاح في بناء قدرات الدولة المصرية، وبالتالي، فإن األولويـة الحاليـة                 
لإلسرائيليين تتمثل في دعم صعود طرف مصري يسير بالنظام في نفـس توجهـات تبعيـة الـسياسة                  

  .ل أبيبالخارجية والداخلية المصرية بما يتطابق مع منظور محور واشنطن ـ ت
التركيز على كيفية دعم بقاء واستمرارية األنظمة الملكية الخليجية الحاكمة، إضـافة     : المحور الخليجي •  

إلى التركيز لجهة تسويق المزاعم القاتلة بأن أي تغيير سياسي خليجي معناه تعريض أمن إسرائيل للخطر                
  .يصب في مصلحة إيرانطالما أن هذا التقرير سوف . وتعريض المصالح األمريكية للخطر

التركيز على كيفية إبقاء الصراع السياسي اليمني محتدماً، بما يكشف أبعاد ومعطيات            : المحور اليمني •  
على النحو الذي يهدد أمـن واسـتقرار   . تفضيل اإلسرائيليين لسيناريو إشعال الصراع اليمني ـ اليمني 

ة بما يفسح المجال لإلسرائيليين لجهة الـدخول        السعودية ويدفع الرياض لجهة طلب المساعدات األمريكي      
  .والتغلغل أكثر فأكثر في السعودية ومناطق الجزيرة العربية

أما بالنسبة للمحور السوري ـ اللبناني، فقد اكتفت التقارير والتحليالت اإلسرائيلية بتغطية األحداث وفقاً  
ـ   . األحداث بالمزيد من جرعـات التـضخيم      والتي تركز على حقن     ) الدعاية السوداء (للنماذج المعروفة ب

وفي هذا الخصوص فقد كشفت الحقائق عن المزيد من الدالئل على وجود عمليـة  مخابراتيـة سـرية                   
إسرائيلية سعت إلى استخدام بلدان الجوار السوري كمنصة انطالق لجهة تقديم الدعم واإلسـناد الـالزم                

وبرغم جهود محور واشـنطن ـ   . ق المجتمعي السوريإلنفاذ عملية نقل تأثير دومينو الثورات إلى العم
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بما أدى إلى تفشي المزيد     . فقد انكمشت وتراجعت عملية نقل تأثير الدومينو بشكل سريع        . تل أبيب الكبيرة  
والذين كـان فـي مقـدمتهم    . في أوساط كبار المسؤولين األمريكيين واإلسرائيليين " مشاعر اإلحباط "من  

هيالري كلنتون، والتي سعت إلى المبادرة بالقول بـأن واشـنطن ال تنـوي              وزيرة الخارجية األمريكية    
علماً بأن كل رمـوز اإلدارة األمريكيـة وحليفهـا          . التدخل في سوريا على غرار ما تفعل حالياً في ليبيا         

الرئيس الفرنسي نيكوالس ساركوزي كانوا قد سارعوا في بداية األحداث إلى إطالق التصريحات التـي               
  .عيد وعمليات التعبئة السلبية الفاعلةتدعم التص

  األداء السلوكي االنتقائي: خارطة طريق نظرية األمن اإلسرائيلي* 
برغم عدم وجود المزيد من الخالفات في المقاربات التحليلية السياسية اإلسـرائيلية، فمـن الممكـن، أن                 

  :نستعرض اآلتي
 يوسي ألفر لطرح مقاربتـه مـن خـالل عـدة          سعى: مقاربة المحلل السياسي اإلسرائيلي يوسي ألفر     •  

تحليالت ركزت على توضيح المخاطر مع ضرورة السعي لجهة القيام بافتتاح المجال من أجل توسـيع                 
وذلك بما يتضمن أن تسعى تل أبيب لجهة إعادة بناء الثقة مع الـسلطة الفلـسطينية                . أفق الحل السياسي  

الستيطان وما شابه ذلك بما يؤدي بدوره إلى إعـادة          وزعيمها محمود عباس عن طريق الحد من توسيع ا        
الطرف الفلسطيني لطاولة المفاوضات من جهة ومن الجهة األخرى يقـضي علـى أي احتمـاالت ألي                 

  .مصالحة وطنية فلسطينية تجمع حركة حماس وحركة فتح ضمن إطار سياسي وطني فلسطيني موحد
سعى ميشيل هيرتزوغ لطرح مقاربته من خـالل        : مقاربة المحلل العسكري الجنرال ميشيل هيرتزوغ     •  

  :التركيز على ثالثة معطيات، هي
تدهور أمن جنوب إسرائيل    : ـ نموذج الحالة المصرية باعتبارها تشكل مؤشراً قوياً الحتماالت ثالثة هي          

عبر شبه جزيرة سيناء ـ تدهور العالقات التجارية المصرية اإلسرائيلية ـ تـدهور التنـسيق األمنـي      
  .لسياسي المصري اإلسرائيليوا
وذلك على أساس اعتبارات ضرورة أن تسعى واشنطن إلـى بـذل كـل              : معايرة السيناريو اإلقليمي  •  

وذلك على أسـاس    . الجهود الممكنة لجهة إدارة التغييرات الجارية بما يتيح احتواء مخاطرها بشكل مبكر           
تسير إلى أن المطلوب من واشنطن هو عدم التردد         اعتبارات الفرضية القائلة بأن حسابات التكلفة والعائد        

في تحمل التكاليف الحالية لتدخلها في المنطقة، وذلك ألن واشنطن إذا ترددت اآلن فإنها سـوف تواجـه                  
  .بتكاليف أكبر وأخطر في المراحل القادمة

ة القيام  تخمين جدوى عملية سالم الشرق األوسط، وذلك على أساس اعتبارات أن تسعى تل أبيب لجه              •  
بعملية تقييم شاملة لكافة االحتماالت المتعلقة بعملية سالم الشرق األوسط، بما يؤدي إلى التوصل إلجابـة           

أم . ما هو األكثر نفعاً إلسرائيل هل هو تقديم التنازالت لجهة إحياء المفاوضـات            : واضحة للسؤال القائل  
ك األمر معلقاً ضمن معطيات الوضـع       أم تر . تصعيد سقف االستهدافات لجهة إضعاف هذه المفاوضات      

  الراهن الحالي؟
هذا، وانتهت مقاربة الجنرال ميشيل هيرتزوغ بمطالبة تل أبيـب بـضرورة االسـتمرار فـي متابعـة                  

ثم العمـل   .. التطورات الجارية إلى حين اكتمال المشهد ومعرفة الوضع الذي سوف تستقر عليه األمور            
نود االستراتيجية اإلسرائيلية الشرق أوسطية الجديدة بما يعزز        بعد ذلك على وجه السرعة لجهة صياغة ب       

  .قدرة إسرائيل في استغالل الفرص ودرء المخاطر
تشير معطيات متغير اإلدراك السياسي اإلسرائيلي ومتغير األداء السلوكي اإلسرائيلي إلى تركيز تل أبيب              

نطقة، وذلك إلدراك تل أبيب وواشنطن      لجهة تفادي الدخول في أي مواجهات شاملة مرتفعة الشدة في الم          
بأن أي عملية عسكرية إسرائيلية مرتفعة الشدة ضد قطاع غزة أو ضد جنوب لبنان سوف يترتب عليهـا                  

  :المخاطر اآلتية



  

  

 
 

  

            37 ص                                     2100:         العدد       30/3/2011 األربعاء :التاريخ

بما يؤدي إلـى احتمـاالت      . تصعيد االحتجاجات السياسية الدائرة حالياً في المملكة األردنية الهاشمية        •  
  .لقضاء على اتفاقية سالم وادي عربة األردنية ـ اإلسرائيليةوا. سقوط النظام الملكي

". المعتدلين المـصريين  "اندالع المظاهرات المصرية المعادية إلسرائيل، بما يؤدي إلى إضعاف نفوذ           •  
  ".المتطرفين المصريين"وصعود قوة نفوذ 

ي الحـر وحلفـائهم وإضـعاف       آذار بقيادة حزب اهللا اللبناني والتيار الوطن       8تزايد نفوذ معسكر قوى     •  
  .والتي أصبحت ضعيفة باألساس.  آذار14قدرات قوى 

وتأسيساً على ما سبق، فمن المتوقع أن تستمر تل أبيب في القيام بمراقبة التطـورات الـشرق أوسـطية                   
الجارية عن كثب، والسعي في نفس الوقت إلنفاذ المزيد من العمليات السرية في المنطقـة المـصحوب                 

  . عن إشعال المواجهات المرتفعة الشدة وذلك إلى حين اكتمال صورة المشهدباالبتعاد
  29/3/2011، الجمل بما حمل

  
  المتدينون وإعادة صياغة النخبة اإلسرائيلية .73

  صالح النعامي
على الرغم من أن النخب العلمانية الزالت تهيمن على المؤسسات األكاديمية وتـسيطر علـى المـشهد                 

سرائيلي، وتضطلع بإدارة معظم المرافق االقتصادية، إال أنه منـذ مطلـع القـرن              الثقافي واإلعالمي اإل  
الحالي حدث تراجع واضح وكبير في حجم سيطرة العلمانيين على هذه النخب لصالح المتدينين، وهذا ال                
يرجع فقط لتنامي دور األحزاب الدينية وزيادة تأثيرها، بل بشكل أساسي بفضل العدد الكبير مـن كبـار                  

  .لضباط المتدينين الذين يسرحون من الجيش ويتم استيعابهم في المرافق المدنية المختلفةا
ويكفي أن المرء الذي يجلس اآلن أمام شاشات التلفزة اإلسرائيلية ليتابع البرامج الحوارية التـي تبحـث                 

ي ومـديري مرافـق     القضايا المختلفة يفاجأ بالعدد الكبير من المتدينين من أكاديميين وباحثين وكتاب رأ           
اقتصادية الذين يشاركون بشكل الفت في الجدل العام، وذلك بخالف ما كانت عليه األمور قبل عقدين من                 

  .الزمان
وتكمن أهمية هذا التطور في أنه يمنح المتدينين الفرصة للتأثير على الرأي العام اإلسرائيلي ودفعه لتقبل                

وضمن أسباب أخرى، يعتبر هذا أحد العوامـل        . يا المطروحة المنطلقات االيدلوجية لهذا التيار من القضا     
  .التي تقف وراء انزياح المجتمع اإلسرائيلي نحو التطرف والغلو

  تهديد النظام السياسي
لكن زيادة وزن المتدينين في النخبة عبر تغلغلهم إلى المناصب القيادية في الجيش واألجهزة األمنيـة ال                 

  ".لإلسرائي"يمثل بالضرورة مصلحة 
فقد تبين أن  تبوء المتدينين المواقع القيادية في الجيش اإلسرائيلي ينذر بتهديد جـدي وخطيـر للنظـام                   
" السياسي اإلسرائيلي، حيث أن الضباط والجنود المتدينين الذين ينخرطون في الجـيش يكفـرون بقـيم                 

رجعيات الدينية والحاخامـات    واالنتقال السلمي للسلطة، وتحظى التعاليم الصادرة عن الم       " الديموقراطية  
باحترام أكبر لدى الضباط والجنود المتدينين من األوامر التي تصدرها قيادة الجيش، ويطلب الحاخامات              
من طالبهم من الضباط والجنود  رفض األوامر الصادرة عن قادتهم العسكريين في حال تعارضت مـع                 

  .تعاليم التوراة والتلمود
أنها لن تنفـذ أي     " كفير  " فقد أعلنت مجموعة من الضباط في لواء الصفوة         وهذا ما حدث أكثر من مرة،       

أوامر تصدرها قيادة الجيش بإخالء النقاط التي أقامها المستوطنون بـدون تـصريح مـن الحكومـات                 
  .اإلسرائيلية
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ـ    " إلياكيم ليفانون "ويتم تربية الضباط والجنود على رفض قيم الديموقراطية، فالحاخام           دى الذي يـدير إح
الديموقراطية تضر بالواقع وتقود إلى خيارات غيـر حقيقيـة، ولـذا            : " المدارس الدينية التمهيدية، قال   

  ".يتوجب تجاوز حدود وأطر الديموقراطية، وااللتزام فقط بالتوراة على اعتبار أنها تمثل الحقيقة المطلقة
المستوى العـسكري لتعليمـات     ومن الواضح أنه إذا كانت أبسط قواعد الديموقراطية تقوم على خضوع            

الحكومة المنتخبة، فإنه ال يوجد أي ضمانة أن ينفذ الجيش تعليمات الحكومات اإلسرائيلية في حـال زاد                 
  .تمثيل المتدينين في هيئة أركان الجيش

ولعل الذي يدلل على  حجم قلق العلمانيين من تغلغل المتدينين في الجيش، هو ما قاله الجنـرال شـلومو       
الجنود المتدينين يذكرونني بالوالء المزدوج     " الرئيس األسبق لشعبة االستخبارات العسكرية بأن       غازيت،  

  ".للضباط في الجيش النازي
  إحباط التسوية

مع مشاريع التسوية التي تطرح لحل الصراع مع العرب وتحديداً مـع            " إسرائيل"من الواضح أن تعاطي     
  .أثير المتدينين على الجيشالفلسطينيين ستتأثر إلى حد كبير بتنامي ت

فعلى سبيل المثال يفترض أن يشتمل أي اتفاق تسوية للصراع مع الفلسطينيين على إخـالء مـستوطنات                 
يهودية من الضفة الغربية، ومن الواضح أن كل المؤشرات تدلل على أن إخالء المـستوطنات سـيواجه                 

  .نهم آالف الضباط والجنودبردة فعل عنيفة من قبل أتباع التيار الديني الصهيوني، وضم
وهذا بالضبط ما حدا بوزير القضاء اإلسرائيلي األسبق يوسيف لبيد أن ينصح رئيس الـوزراء الـسابق                 
إيهود أولمرت بعدم التعاطي بجدية مع المفاوضات مع السلطة ، على اعتبار أن إخـالء المـستوطنات                 

  .، وتفكك الجيش"إسرائيل"يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية داخل 
تتخـذ  " إسرائيل"وتلعب النخبة العسكرية دوراً هاماً في صنع القرارات السياسية، حيث أن الحكومات في              

قراراتها بشكل عام في ضوء التوصيات التي تقدمها الهيئات القيادية في الجيش بوصفها جهات مهنيـة،                
  .ونادراً ما تتجاهل الحكومات توصيات الجيش

توصيات التي يقدمها الجنراالت المتدينون والتـي تتعلـق بالتـسويات           وهناك أكثر من مؤشر على أن ال      
السياسية تتأثر بمواقفهم االيدلوجية، وهناك بالفعل من شكك في موضـوعية التوصـيات التـي يقـدمها                 

  .الجنراالت المتدينون
ـ                  ار فعلى سبيل المثال اتهم الوزير السابق يوسي ساريد الجنرال يعكوف عامي درور الـذي ينتمـي للتي

" فبركـة  " الديني الصهيوني، والذي كان يرأس لواء األبحاث في شعبة االسـتخبارات العـسكرية بــ      
 بأنه ال طائل من التسوية مع سـوريا ولبنـان،           2000التقييمات من أجل إقناع حكومة إيهود باراك عام         

نتقـال الجنـراالت    عالوة على ذلك فـإن ا     . وذلك انطالقاً من اعتبارات ايدلوجية وليس اعتبارات مهنية       
المتدينين للعمل السياسي بعد تسريحهم من الخدمة العسكرية سيزيد من تأثير التيار الديني علـى صـنع                 

  .السياسات العامة في الكيان الصهيوني
  االستالب لخيار القوة

لنبذ سبل تـسوية الـصراع بـالطرق        " إسرائيل"أن تغلغل المتدينين في الجيش اإلسرائيلي لن يدفع فقط          
لسلمية، بل أنه سيدفع الكيان الصهيوني للتوسع في ممارسة القمع  ضد الفلـسطينيين واستـسهال شـن                  ا

  .حروب على العرب
ولقد تربى الضباط والجنود المتدينون على تقديس القوة والسجود لها واإليمان بتأثيرها لحسم الصراع مع               

" اً لواحدة من أهم المدارس الدينية العسكرية        العالم العربي، وقد قال الحاخام شلومو أفنير الذي كان مدير         
، في حين حث الحاخام يهودا أميتـال، الـذي كـان           "الحرب هي مأساة للفرد، إال أنها ليست نعمة لألمة          

تولد الحرب عملية التطهير والتـصفية والتنقيـة وتنظـف          " يوصف باالعتدال، على شن الحروب قائالً       
اح المتدينين في السيطرة على المزيد من المواقع القيادية في الجيش           من هنا فإنه نج    ". إسرائيل"مواطني  



  

  

 
 

  

            39 ص                                     2100:         العدد       30/3/2011 األربعاء :التاريخ

لشن مزيد من الحروب ضد العرب، والتوسع في اسـتخدام القـوة المفرطـة    " إسرائيل"سيعزز فقط ميل   
  . وغير المتناسبة

القوة في نفس الوقت فإن هناك عالقة واضحة بين تعاظم تأثير المتدينين على الجيش وبين ميله الستخدام                 
  . المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين والعرب

فقد أدت زيادة ثقل المتدينين الكبير في المواقع القيادية في الجيش الى فتح أبواب الجـيش أمـام غـالة                    
المتطرفين من الحاخامات الذين اشتهروا بإصدار الفتاوى التي تدعو إلى قتـل المـدنيين الفلـسطينيين،                

 الحرب األخيرة على قطاع غزة سمح الحاخام الرئيس للجيش بتوزيع نـشرات             وخالل. للتنظير ألفكارهم 
  . تتضمن فتوى للحاخام شلومو أفنير تدعو لقتل المدنيين الفلسطينيين رجاالً ونساء وأطفاالً وحتى البهائم

وهناك مؤشرات كثيرة أن بعض الجهات داخل المـستوطنات التـي تتـولى تنفيـذ االعتـداءات ضـد               
، التي تقوم باجتثاث أشجار الزيتون وتسمم آبار المياه االرتوازية          "فتية التالل   " ن، مثال جماعة    الفلسطينيي

  .في الضفة تضم عدداً من الجنود المتدينين في الجيش
  29/3/2011، غزة،   نتالرسالة

  
  هل بات أولوية لدى عباس؟ .. 2005اتفاق  .74

  مصطفى الصواف
 منظمة التحرير الفلـسطينية أخيـرا أن منظمـة التحريـر            أدرك محمود عباس رئيس حركة فتح وقادة      

الفلسطينية بحاجة إلى تطوير وتحديث وإعادة بناء من جديد بعد أن اعتراها تدمير ممنهج أخرجها مـن                 
هدفها وأبقاها في حالة تكلس رغم تغييرات كثيرة حدثت في الساحة الفلسطينية ووجود قوى فاعلة خارج                

  .زءا كبيرا من الشعب الفلسطينيمنظمة التحرير وهي تشكل ج
 تداعت القوى الفلسطينية في القاهرة وجلست وتباحثت وخرجت باتفاق يقضي بإعـادة            2005ما قبل عام    

تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بمشاركة كافة األمناء العامين للقوى الفلسطينية بما فيها حركتا حمـاس               
قت مشاركتها وعضويتها، أو لم تكن منـضوية تحـت لـواء            والجهاد اإلسالمي وكذلك الفصائل التي عل     

  .2011المنظمة، وبقي االتفاق ينتظر اللقاء من أجل بدء عملية التفعيل وإعادة البناء حتى عامنا هذا 
اليوم وبعد أن بحت أصوات كثير من القيادات الفلسطينية والخبـراء والـسياسيين والمحللـين المناديـة                 

رير، إال أن إصرارا غريبا كان من قبل عباس بعدم االنصياع لهذه الرغبـة              بضرورة تفعيل منظمة التح   
واالستماع للنصيحة وأصر على مواصلة العمل بهياكل منظمة التحرير المتهرئة والمتعفنة ومجالسها التي             
شاخت وتحللت وباتت ال تمثل أحدا من الشعب الفلسطيني إال أهواء ورغبات محمود عباس وحركة فتح                

 ما كان يسعى إلى تمريره من قرارات تخدم توجهه السياسي وإن خالف اإلجماع الفلسطيني وذلك                لتمرير
( من خالل ما يسمى باللجنة التنفيذية التي مثلت فيها كل قوى شهاد الزور وبقيت فتح وأكذوبة المستقلين                  

  !!.والتي اعتُبر فيا قريع وغيره أنهم مستقلون ) فتح 
اتفاق القاهرة جاء برغبة من قبل نظام مبارك المخلوع وكان اكبر المعارضـين    والحقيقة أن قرار تعطيل     

لتطبيق االتفاق عمر سليمان وزير المخابرات المصري السابق والذي كان يرى أن تطبيق االتفاق سوف               
يفضي في نهاية األمر إلى سيطرة حركة حماس على المنظمة وهذا مرفوض من قبل النظام المـصري،                 

ألمر مع رغبة محمود عباس الذي كان يخشى نفس النتيجة وتوافق الطرفان عمـر سـليمان                وقد توافق ا  
 معتقدين أن حماس لن تحصل علـى        2006ومحمود عباس على تأجيل تفعيل االتفاق بعد انتخابات عام          

ل نسبة ذات تأثير على المشهد السياسي الفلسطيني؛ ولكن عقب النتائج المفاجئة، رسخت القناعة بعدم تفعي              
المنظمة حتى يتم استحضارها في الوقت المناسب وإحاللها محل المجلس التشريعي الذي تسيطر عليـه               
حركة حماس، وبالفعل أصبح اللجنة التنفيذية غير الشرعية بتشكيلتها الحالية هي من يقرر ألنها حـسب                

  .هوى محمود عباس وحركة فتح المسيطرة عليها
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هوى عباس وانهار النظام المصري الداعم وصاحب القـرار فـي           تغيرت األحوال ولم تعد األمور وفق       
الموضوع الفلسطيني فيما يتعلق بعباس وحركة فتح، وفشل مشروع التصفية الذي قادته أمريكـا وشـكل        
نظام مبارك غطاء له، ثورة التغيير اجتاحت العالم العربي، وحماس لم تسقط ولم تضعف ولم تتنـازل،                 

يبحث عن عملية إحياء ذاتية وبدأ البحث في األوراق القديمة وأخـذ بعـد              وشعر عباس انه بات مهددا و     
سنوات ست يدعو إلى تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وفق اتفاق القاهرة ، وأخذت من بعـده أبـواق                  

  .متعددة بالحديث عن التفعيل
مدخل لتفعيـل منظمـة      لوحده، وقبل ذلك البد من إنهاء االنقسام ك        2005اليوم لم يعد يكفي تفعيل اتفاق       

التحرير، وإنهاء االنقسام بحاجة إلى تسوية كل األخطاء التي ارتكبها محمود عباس وحركة فـتح بحـق                 
الشعب الفلسطيني وقضيته، وأول عملية تصحيح األخطاء هو وقف التعاون األمني وتبييض السجون من              

  .ي الضفة الغربيةالمعتقلين السياسيين وإعادة الحياة العامة إلى وضعها الطبيعي ف
هل سيدرك محمود عباس األمر قبل فوات األوان، أم انه سيبقى يناور أو يماطل ويراوح مكانه، ويبقـى                  
بعيدا عن الحقيقة القائلة إن فلسطين كل فلسطين للشعب الفلسطيني وإن المغتصب ال حق له في فلسطين                 

  .وإن المقاومة طريق التحرير
  29/3/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  مأزق االنقسام وهوة العدوان: فلسطين .75

  مأمون الحسيني
بسرعة قياسية، وخالل أيام معدودة، انتقل المشهد الفلسطيني الذي كان يتجـه نحـو محاكـاة الثـورات                  
العربية، في نسختيها التونسية والمصرية، عقب نزول الشباب إلى شوارع الضفة الغربية وقطاع غـزة               

 نحو حواف الهاوية بعد أن قررت إسرائيل تصعيد األوضاع الميدانية وارتكـاب        للمطالبة بإنهاء االنقسام،  
  .سلسلة مجازر في قطاع غزة

واألكثر سطوعاً في هذه الرسائل اإلسرائيلية الدموية المرشحة للتصعيد، هو محاولة قطع الطريق علـى               
د تحرك الشباب الفلسطيني    عملية المصالحة الفلسطينية التي عادت للطفو على سطح المشهد الفلسطيني بع          

المطالب بإنهاء االنقسام كشرط واجب التحقق إلنهاء االحتالل، وكـذلك بعـد إعـالن رئـيس الـسلطة         
الفلسطينية محمود عباس، خالل الجلسة االفتتاحية للـدورة الرابعـة والعـشرين للمجلـس المركـزي                

علـى تـشكيل حكومـة مـن        » ماسح«الفلسطيني، استعداده التوجه إلى غزة من أجل االتفاق مع قيادة           
شخصيات مستقلة وكفء للتحضير إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، وإعادة إعمار ما             
تم تدميره في القطاع، حيث لم تخف إسرائيل امتعاضها الشديد واستعدادها لفعل ما يلزم إلجهـاض أيـة                  

االختيار ما بين السالم مـع حركـة   «سطينية مبادرة بهذا الخصوص، إلى حد مطالبة نتانياهو السلطة الفل  
  .»حماس والسالم مع إسرائيل

» حمـاس «في المقابل، لم يجد المراقبون في عملية التصعيد وإطالق الصواريخ الذي لجأت إليه حركـة              
بعد نحو عامين من التهدئة، سوى محاولة لتنحية ووأد عملية المصالحة الفلسطينية التي اكتسبت زخمـاً                

د التحركات الشبابية الفلسطينية المطالبة بإنهاء االنقسام، واستجابة رئيس الـسلطة الفلـسطينية             جديداً بع 
في غزة إسمـاعيل هــنية     » حماس«محمود عبـاس للدعوة التي وجـهـها إلـيه رئـيـس حكومة         

ـ                 ع لزيارة غزة وإجراء محادثات للمصالحة على مستوى رفيع، وهي الدعوة التي يبدو أنها لم تكن موض
، بدليل مـسارعة الحركة، وعلى لسان أكثر من مـسـؤول، وفـي مـقــدمهم             »حماس«توافق داخل   

» حوار وطني شـامل   «هنية نـفسه، إلى رفع سقف مطالبها الـسياسية واألمنية، واشتراط التوجه نحو            
فلسطيني، يناقش كل الملفات، بما في ذلك قضية الشراكة السياسية، ووجود قيادة وطنية مشتركة للشعب ال              

، ناهيك عن المطالبـة بعقـد   2006) يناير( كانون الثاني 25واعتراف بنتائج االنتخابات التي نظمت في      
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مؤتمر شعبي للبحث في مستقبل القضية والنظر في تطورات الوضع الفلسطيني، وذلك قبل الحديث عـن                
  !!أية حكومة جديدة

ع التظاهرات الشبابية التي انطلقت في غزة يوم        غير أن هذه الحسابات، التي تندرج في إطارها عملية قم         
 الجاري للمطالبة بوضع حد لالنقسام المدمر، وعدم السماح لوفد الرئاسة الفلسطينية األمني الـذي             3/ 15

األولى، هـي التـصعيد   : كان ينوي التمهيد لزيارة عباس بالقدوم إلى غزة، اصطدمت بعقبتين أساسيتين      
 والذي وصل إلى حدود ارتكاب المجازر وإبداء االسـتعداد لتنفيـذ عمليـات           اإلسرائيلي، المغطى دولياً،  

علـى  » حمـاس «اغتيال ضد بعض القيادات الفلسطينية، وشن عدوان جديد على القطاع، وهو ما أخذته              
محمل الجد، بدليل إعالن حكومتها العمل وفق خطة طوارئ عليـا، وإخـالء الـوزارات والمؤسـسات                 

راء رئيسها إسماعيل هنية اتصاالت داخلية وخارجية لتجنيـب القطـاع مواجهـة          واألجهزة األمنية، وإج  
والثانية، هي أن سيناريو االشتباك المحدود الذي قدر أنه قابل لالحتواء، انطالقاً مـن         . جديدة مع إسرائيل  

حقيقة سقوط الصواريخ على أراض خالية، خرج عن السيطرة بدخول فصائل وجماعات أخـرى علـى                
عـشرات  » حمـاس «التي وجدت فرصـة فـي إطـالق         » الجهاد اإلسالمي «األخص حركة   الخط، وب 

  .الصواريخ، ووجهت صواريخها البعيدة المدى على مدينتي أسدود وبئر السبع
وعليه، وبدالً من التناغم مع التطورات اإلقليمية النوعية وحراك الشارع العربي الـذي يعيـد االعتبـار                 

عب، ويوجه رسالة شديدة الوضوح إلى الفلسطينيين مفادها أنهم وحـدهم   لصوت األكثرية الساحقة من الش    
من سيدفع فاتورة استمرار االنقسام والتمزق، وعوضاً عن المضي قدماً باتجاه تحقيق المـصالحة التـي                

نفسها قد نظمت لها تظاهرات حزبية في مدينة غزة، قبل التحرك الشبابي، ها هو الشعب               » حماس«كانت  
فع نحو مستنقع دموي جديد تحت وابل من المزايدات الشعاراتية غير القابلة للتسويق لـدى               الفلسطيني يد 

أكثرية الفلسطينيين وقواهم الوطنية واالجتماعية والثقافية واإلعالمية واألكاديمية واالقتـصادية المـدعوة      
 واألهـداف   لمواصلة التحرك والكفاح للدفاع عن خيار وحدة األرض والشعب والقضية، وعن المشروع           

  .الوطنية والنظام السياسي الديموقراطي التعددي
  30/3/2011، الحياة، لندن

  
  عندما يخفق الردع .76

  موشيه آرنس
هذه طريقة  . دعوا الردع يقوم بعمل الجنود والسالح في ميدان المعركة        . ال حرب بعد وال سفك دماء بعد      

ونجحت . واليات المتحدة واالتحاد السوفييتي   لقد نجحت في فترة الحرب الباردة بين ال       . رائعة عندما تعمل  
  .وكانت في واقع االمر أساس اتفاقات السالم مع مصر واالردن. هنا منذ كانت حرب يوم الغفران

. عندما يدرك قادة دولة تزن ان تهاجم انهم يوشكون ان يصابوا بخسارة شبه مؤكدة يحجمون عن ذلـك                 
وهذا هو السبب   .  يتجه الى سبيل السالم    1973مصر في   وهذا هو السبب الذي جعل السادات بعد هزيمة         

الذي جعل حافظ االسد وبشار ابنه بعده يمتنعان عن األخذ بعمل عنيف موجه الى اسرائيل فـي الـسنين                   
  . بعد يوم الغفران38الـ 

ـ        .  ثم دائما بطبيعة االمر امكان للتقدير المخطوء       اربر هاجم اليابانيون في الحرب العالمية الثانية بيرل ه
وقدر صدام حسين ان الواليات المتحدة لن توجـه         . عن تقدير مخطوء أنهم يستطيعون ان يهزموا امريكا       

ولهذا السبب عندما يحاولون حل معادلة الردع ينبغي ان يؤخذ          . حربا عليه برغم التحرشات التي قام بها      
  .في الحسبان دائما امكان تقدير مخطوء من الطرف الثاني

يـصعب  . اما عندما يكون الحديث عن ارهابيين، النه ال يمكن ردعهم على نحـو عـام  االمر مختلف تم 
تحديد موقعهم واصابتهم، فهم مسؤولون عن أنفسهم أو عن منظماتهم االرهابية فقط، وال يهمهم أن يعاني                
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ش والنه ال يمكن ردعهم ينبغي ان يهزموا كما فعل الجـي          . محيطهم من عملية رد يكون نشاطهم سببا لها       
  .2002االسرائيلي بعد العملية التفجيرية في فصح سنة 

 ثم ارهابيون يتحملون مسؤولية سياسية عن المنطقة التي يعملون فيها وآنذاك يصبحون أكثـر حـساسية            
لم يكن لـه    . هذا هو الشأن اليوم والحديث عن حزب اهللا       . للمس بالسكان والبنى التحتية ردا على أفعالهم      

سية في لبنان، وكان يصعب أن يسوى بينه وبين حكومة لبنان أو أن يطلب اليهـا                في الماضي مكانة سيا   
أصـبح هـذا    ). الى أن الحكومة زعمت انها غير قادرة على السيطرة عليه ايضا          (مسؤولية عن نشاطاته    

فقد عرضت المنظمات االرهابية على أنها ال يمكن ان تسيطر          : النموذج طرازا يحتذى في اماكن اخرى     
  .ا حكومات يفترض ان تكون مسؤولة عن الميدانعليه

 كانت اوقات قبل أكثر من عشر سنين سيطر فيها السوريون على لبنان وعلى حزب اهللا، وكان يمكن ان                  
آنذاك هاجم سالح الجو ردا علـى اطـالق قـذائف           . يروا مسؤولين عن النشاطات االرهابية التي ينفذها      

بنى تحتية في بيروت ومواقع اخرى في لبنان، وأفضى ضـغط           صاروخية على بلدات في شمال البالد،       
تغير الوضع عندما انسحبت سـوريا مـن        . سوريا على حزب اهللا الى وقف اطالق القذائف الصاروخية        

وتغير الوضع مرة اخرى،    ". ال يمكن السيطرة عليها   "لبنان وأصبح حزب اهللا مرة اخرى منظمة ارهابية         
  .سيا مهيمنا في الساحة اللبنانيةعندما أصبح حزب اهللا العبا سيا

منظمة حماس االرهابية في غزة هي الجهة المسيطرة المسؤولة، برغم أننا نستطيع هنا أن نرى معـاودة             
لكن لمـاذا لـم تـنجح عمليـة         ". غير مسيطر عليه  "فالجهاد االسالمي يرى انه     : لمبدأ حزب اهللا السابق   

طالق الصواريخ على الجنوب؟ اذا نحينا للحظـة        في تأسيس ردع طويل األمد ال     " الرصاص المصبوب "
سؤال لماذا لم يأمروا الجيش االسرائيلي في انهاء العمل وحسم قدرة حماس الصاروخية في غزة، فثمـة                 
سبب جيد العتقاد ان حماس والجهاد االسالمي تُقدران انه على إثر تقرير غولدستون والتنديدات الكثيرة               

. تحجم حكومة اسرائيل عن الخروج في عملية برية اخرى فـي غـزة            ، س "الرصاص المصبوب "بعملية  
  .يمكن وقف هجوم الصواريخ بعملية برية فقط

  .هل نشهد هنا اخفاق الردع أم ان الحديث عن تقدير مخطوء من حماس والجهاد االسالمي؟
  هآرتس

  29/3/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  معضلة لنتنياهو... الربيع العربي .77
  جاكسون ديل

ـ        حتى اآلن، حـدوث أول عمليـات       " فصل الربيع العربي  "لقد كان نصيب إسرائيل مما يسميه البعض ب
انتحارية تستهدف مدنييها في الداخل خالل السبع سنوات الماضية، وكذلك أول إطالق لمجموعة جادة من               

وربما . الماضيينالصواريخ على بلداتها الواقعة قرب الحدود المشتركة بينها وقطاع غزة، خالل العامين             
كان التعامل مع مثل هذه الهجمات الفلسطينية التي تستهدف المدنيين اإلسرائيليين هي األسـهل بالنـسبة                

ذلك أن لنتنياهو وجيـشه  . أما الجانب األصعب منها، فيتمثل في كيفية التعامل مع أوباما       . لحكومة نتنياهو 
وبالفعـل فقـد واصـلت      .  هجمات الفلـسطينيين   اإلسرائيلي ما يكفي من الخبرة والعتاد العسكري لوقف       

الدبابات والمقاتالت اإلسرائيلية ضرب أهداف محددة في قطاع غزة، وربمـا تحـدث هـذه الـدبابات                 
. والطائرات دماراً هناك، يفوق مرات عديدة ما تحدثه الصواريخ التي يطلقها الفلسطينيون على إسرائيل              

عرضت لها القدس مؤخراً، ومعظم الصواريخ التي تطلق علـى          ويعتقد اإلسرائيليون أن التفجيرات التي ت     
. الفلسطينية، وهي في نظرهم ميليشيا صـغيرة      " الجهاد اإلسالمي "البلدات الحدودية، تقف وراءها جماعة      

الحاكمة في قطاع غزة، ال ترغب في تجدد نزاع واسع النطاق بينها وإسرائيل،             " حماس"ويعتقد أن حركة    
  .2008 االجتياح اإلسرائيلي المدمر للقطاع في عام على غرار ما حدث إثر
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ومن جانبه كذلك يسعى نتنياهو إلى تفادي اندالع نزاع واسع بينه والحركة، ما يجنب بالده خطر سقوط                 
ولكن ماذا عن إدارة    . صاروخ على مدرسة من مدارس األطفال، نتيجة خطأ ما في أي من طرفي النزاع             

تخاذ خطوة شجاعة نحو إحياء التفاوض بشأن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة؟           أوباما ونداءاتها المتكررة با   
بالنسبة لنتنياهو فربما كان هذا النداء األميركي، أكبر تحد آني تواجهه حكومتـه فـي ظـل األحـداث                   
والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق األوسط، وهو أكبر بكثير مما مثلته إلسرائيل الثورة المصرية، أو               

  . حتى أي اعتداءات يشنها عليها حلفاء إيران
فربما يستنتج الشخص العادي المراقب لالنتفاضات التي حدثت في تونس ثم مصر، ثم ليبيا، ثم سـوريا                 
مؤخراً، أال عالقة ألعقد المشاكل التي تواجهها منطقة الشرق األوسط بإسرائيل، وأن هوس إدارة أوباما               

لكن الحقيقة  . أوسطية بين العرب وإسرائيل، لم يكن له ما يبرره أصالً         بالتوسط إلبرام صفقة سالم شرق      
فمثله مثل جميع الرؤساء  . أن أوباما لم يكن الرئيس األميركي الوحيد الذي سار على طريق هذا اإلصرار            

السابقين له، ربما يكون أوباما قد توصل إلى أن أفضل مخرج من األزمات العربية األخيرة، هو إطـالق   
  .ة جديدة تهدف إلى حث إسرائيل على قبول اإلعالن عن قيام الدولة الفلسطينيةمبادر

وهذا ما عبر عنه مسؤول كبير من البنتاجون، رافق وزير الدفاع روبرت جيتس أثناء زيارته إلى القدس                 
إن لإلسرائيليين مصلحة استراتيجية كبيرة في الخروج من موجة الغـضب           : "في األسبوع الماضي بقوله   

ذلك أن من شأن المضي في طريق السالم مع الفلـسطينيين أن     . عبي التي تجتاح المنطقة بأسرها اآلن     الش
يضع إسرائيل في موقف أفضل بكثير مما يمكن أن تسير إليه المنطقة خالل مدة تتراوح بين ستة شهور                  

يتلخص . ت وجهين غير أن لنتنياهو معضلة ذا    . ويصح هذا القول نظرياً بالطبع    ". إلى عام واحد من اآلن    
ويخشى أبومازن كثيراً االلتـزام     . أولهما في أن الرئيس الفلسطيني لم يبد رغبة في التفاوض معه مطلقاً           

بما يرغمه على تقديم التنازالت الصعبة المؤلمة التي يتطلبها إبرام صفقة للسالم مع خصمه اإلسرائيلي،               
ال يكن احتراماً وال ثقة     " أبومازن"األكثر من ذلك أن     و. يعلن بموجبها عن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة      

وعليه فإن المـرجح أن     . بنتنياهو منذ واليته األولى لرئاسة وزراء إسرائيل في تسعينيات القرن الماضي          
يلجأ أبومازن ومستشاروه إلى اإلعالن عن استقالل الدولة الفلسطينية عبر الجمعية العامة لألمم المتحدة،              

  .ها في سبتمبر من العام الحاليالمقرر انعقاد
وربما ال تكون هذه الخطوة مزعجة بالنسبة لنتنياهو، الذي ال يرغب هو اآلخر في تقـديم أي تنـازالت                   

ولكن ما يزعجه حقاً هو استمرار اعتقاد أوباما بأن الحكومة اإلسـرائيلية، ولـيس         . تتطلبها عملية السالم  
وإذا كان نتنيـاهو ينـوي التـصدي لخطـة          . م صفقة السالم  الطرف الفلسطيني، هي العقبة الرئيسية أما     

وهو ما وصفه وزيـر الـدفاع   -اإلعالن عن استقالل فلسطين عبر اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة       
 فلن يكون نتنياهو في غنى عـن        -اإلسرائيلي بأنه سوف يكون بمثابة تسونامي دبلوماسي معاد إلسرائيل        

  .التسونامي إلى نحر الفلسطينييندعم أوباما له في صد هذا 
: فقد أصبح هـذا األخير أمام أصعب التزام يمكنه الوفاء به         . وهنا نأتي إلى الوجه الثاني لمعضلة نتنياهو      

 أمام الكونجرس األميركي، يحدد فيـه       -ربما يكون األهم في تاريخ إسرائيل على اإلطالق       -إلقاء خطاب   
ون هذه الرؤية مرضية ألوباما وأبومازن، فإنه يتعين على نتنياهو          وحتى تك . رؤيته الجديدة لعملية السالم   

 تلك الكلمات السحرية التـي يعلـن مـن          -على حد قول المحلل اإلسرائيلي أكيفا إلدار      -أن ينطق بلسانه    
أن تقوم الدولة الفلسطينية على عودة إسرائيل إلى حدود ما قبل حرب            : خاللها التنازل التاريخي األخطر   

 وفيما لو فعل ذلك، فسوف تنقلب عليه الطاولة اإلسرائيلية كلها، بمن فيها أعضاء حكومتـه                .1967عام  
ولذلك فهو ينعم براحة أكبر في خوض المعارك الـصغيرة المحـدودة مـع خـصومه                . وائتالفه الحالي 

  .الغزاويين، بدالً في الخوض في بحار الخطر السياسي
  "ز سيرفسواشنطن بوست وبلومبرج نيو"بترتيب مع خدمة 

  30/3/2011، االتحاد، ابوظبي
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   ونظرتها إلى أحداث المنطقة"إسرائيل" .78

  عبد الزهرة الركابي
من المؤكد أن الدولة الصهيونية بعد األحداث األخيرة في المنطقة، تعيش في الوقت الحاضر تحت ضغط                

، علـى اعتبـار أن      هاجس الخوف من االنعكاسات السلبية التي ستطالها على المديين المتوسط والبعيـد           
الوقت الحاضر، سيكون مرحلة مراجعة وإصالح والتفات إلى الشؤون الداخلية بالنسبة لسياسات المنطقة،             

بيد أن خشيتها العورقـة، سـتدخل حيـز         . وهو ما يعني أن إسرائيل لن تتأثر بهذه االنعكاسات مرحلياً         
ل السياسات التي تسلمت المـسؤولية فـي      المواجهة الفعلية بعد انقضاء عملية المراجعة واالصالح من قب        

والدولة الصهيونية في نظرتها إلى هذه األحداث، تظل تنتظر الدعم والمشورة مـن             . أعقاب هذه األحداث  
حليفتها ومناصرتها أميركا في هذا الشأن، بيد أن األخيرة بدت مرتبكة وغير واضحة في اتخاذ الموقـف                 

 السفير األميركي السابق في أفغانستان والعراق زلماي خليـل          الحاسم حيال هذه الثورة أو تلك، حتى أن       
زادة قال في مقال له خصيصاً، استقر رأي أوباما على استخدام استراتيجية تقوم على التعامل مـع كـل                   
دولة من دول الشرق األوسط على حدة في ما يتعلق بما يجري فيها من ثورات وانتفاضات، بدالً من أن                   

مية جامعة للتعامل مع أجندة الحرية والديمقراطية في تلك الدول، وهذا الـنهج غيـر               تكون له سياسة اقلي   
كاف لمواجهة التحديات واستغالل الفرص التي يمكن أن تنتج عن االضطراب السياسي السائد حالياً فـي                

طـالل  ومن هذا، يمكن للمراقبين والمحللين بناء الخطوط االستشرافية التي يمكن من خاللها اإل            . المنطقة
على النتائج التي ستتمخض عن هذه األحداث حيال اسرائيل وهي نتائج ستكون سلبية في الغالب وعلـى                 

واالقتصادية، وربما ان نتائج الثورة المصرية هي التـي سـتقض مـضجع             ) والعسكرية(الصعد األمنية   
ه االنعكاسات السلبية،   الدولة الصهيونية وأميركا على حد سواء، مع أن نتائج الثورات األخرى ستعزز هذ            

وهو أمر بدا مقلقاً في األوساط االسرائيلية التي تحاول في هذا الوقت بلورة الصورة التشاؤمية المستقبلية                
لقد أعربت األوساط االعالمية في الدولة الصهيونية عن خشيتها علـى معاهـدة             . لما ستواجهه اسرائيل  

 حسب وصف القناة العاشرة، التي أكدت وجـود مخـاوف           التي تعد كنزاً حقيقياً إلسرائيل    ) كامب ديفيد (
وفي تعليقهـا هـذا، وجهـت القنـاة التلفازيـة           . حقيقية على المعاهدة من جراء سقوط النظام المصري       

في حين قال السفير    . اإلسرائيلية انتقادات شديدة لجهاز الموساد، وذلك لفشله في التنبؤ بالثورة في مصر           
سفي مازل في هذا السياق، ان اسرائيل بعد سـقوط النظـام المـصري،              اإلسرائيلي األسبق في مصر ت    

ستكون في أزمة استراتيجية، وان الوضع بات كارثياً، كوننا لن نجد في مصر اآلن من يمكنه أن يتـولى     
وعليه، فإن المشهد على مختلف الصعد والجوانب       . السلطة بصورة براغماتية وهادئة مثل الرئيس السابق      

أوالً، ان  : ة الصهيونية أمام نتائج الثورة المصرية، سيتحدد في ضوء احتماالت عدة ومنهـا            بالنسبة للدول 
المعطيات الراجحة في الجانب االقتصادي تشير إلى أن توقف إمداد الغاز المـصري سـيكلف الدوليـة                 

 ستنتج  الصهيونية ما قيمته مليون ونصف مليون دوالر يومياً، وأيضاً في هذا الجانب هناك أكالف أخرى              
ويبدو أن الدولة الصهيونية تنبهت بوقت      . عن وقف عشرات مصانع النسيج اإلسرائيلية المقامة في مصر        

مبكر لهذه االحتماالت، وعمدت إلى تسريع عمليات البحث عن الغاز الطبيعي في مياه البحر المتوسط بما              
عقدت اتفاقية مع قبرص لهذا الغـرض،       في ذلك المنطقة التي تقع في المياه اللبنانية االقليمية، حتى أنها            

وثانياً، ان أي نظام مصري جديد لن يكون        . مستغلة الوضع السياسي السائد على الساحة الداخلية اللبنانية       
مواكباً في سياسته لسياسة النظام السابق حيال اسرائيل، وبما أن الجانب األمنـي والعـسكري مـرتبط                 

ة لن تكون مطمئنة للجبهة الجنوبية مستقبالً، خصوصاً وان مصر          بالجانب السياسي، فإن الدولة الصهيوني    
دولة اقليمية كبيرة، ستخلق واقعاً ضاغطاً في محور الصراع العربي االسرائيلي، اذا ما تبنـت سياسـة                 
واضحة في التصدي للسياسة االسرائيلية العدوانية وممارساتها الوحشية حيـال الفلـسطينيين، حيـث ان          

، تشير إلى أن مصر لن تكون خارج نطاق هذا الصراع مثلما كانت في حقبـة النظـام             المعطيات القادمة 
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المصري السابق، وهي التي تملك جيشاً كبيراً يعتبر أحد أقوى الجيوش في المنطقة، لمـا يمتلكـه مـن                   
إذن، األحداث األخيرة في المنطقة، ال بد لهـا أن تـؤدي إلـى              . ترسانة ضخمة من األسلحة المتطورة    

سات سلبية على الدولة الصهيونية مثلما أسلفنا؛ وبهذه التطورات القادمة، لن يكون بوسع إسـرائيل               انعكا
ولهذا ال نـستغرب اذا     . التمتع بالفترة الذهبية التي كانت عليها خالل عالقاتها مع النظام المصري السابق           

دود مع مصر، في وقـت بتنـا   ما قامت بالتركيز على الجبهة الجنوبية وإعادة قواعدها العسكرية إلى الح  
نسمع دعوات اسرائيلية تطالب باتخاذ خطوات فورية تتمثل بعودة السيطرة على محور فيالدلفيـا عنـد                

    .الحدود المصرية وغزة، وتسريع اقامة السياج على طول الحدود مع مصر
  30/3/2011، المستقبل، بيروت
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