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   48 الـ مناطقواإلضراب يعم.. بإنهاء االحتالل واالنقسام" يوم األرض"سطيني يطالب في الشعب الفل .1
جماهير الشعب الفلـسطيني،    أن   ،ب.ف.، أ "وفا "-محافظات   من   ،31/3/2011،  األيام، رام اهللا  ذكرت  

ـ    1948في الوطن والشتات، وفي أراضي العام         ليوم األرض الخالد، وسـط      35، أحيت أمس، الذكرى ال
  .عوات إلنهاء االنقسام واالحتالل، وتحقيق الوحدة الوطنيةد

ففي مدينة القدس، انطلقت فعاليات إحياء الذكرى من خيمة االعتصام بحي البستان في بلدة سلوان جنوب                
وانطلقت من أمام خيمة االعتصام مسيرة شعبية حاشدة، رفع         . األقصى المبارك، بمشاركة شعبية ورسمية    

لمشاركات األعالم الفلسطينية والفتات بلغات متعددة، تؤكد التمسك باألرض والتضحية          فيها المشاركون وا  
  .من أجلها، وأخرى منددة باالحتالل وتدعو إلنهاء االحتالل واالنقسام

وفي مدينتي رام اهللا والبيرة، تظاهر عشرات المواطنين على دوار المنـارة فـي رام اهللا، وعلـى دوار                   
  . ضمن فعاليات إحياء الذكرى السنوية الخامسة والثالثين ليوم األرضفي البيرة،" السيتي إن"

، وأن كل المدن    "األرض تريد إنهاء االنقسام   "شعارات تركزت على أن      ورفع المشاركون في التظاهرتين   
والقرى الفلسطينية المهددة بالمصادرة واالستيالء تساوي فلسطين وال فرق بينها مـن حيـث الحقـوق                

، شارك آالف المـواطنين فـي       "األرض تريد إنهاء االنقسام   "ي قطاع غزة، وتحت شعار      وف .والواجبات
مسيرات في عدد من مدن قطاع غزة، إحياء لذكرى يوم األرض الخالد، وسط دعوات لتكثيف الجهـود                 

ففي حرم جامعة األزهر فـي       .إلعادة الوحدة الوطنية ومواجهة االعتداءات اإلسرائيلية على أبناء شعبنا        
نة غزة شارك آالف الطلبة في الفعالية احتجاجاً على االنقسام وهم يرددون شعارات تـدعو إلنهائـه                 مدي

  .والتمسك باألرض، في هذه الذكرى الخالدة
، عم اإلضراب الشامل، المدارس والمؤسسات التربوية في جميع القرى والمدن           1948وفي أراضي العام    

وجاء هذا اإلضراب بناء على قرارات لجنة المتابعة العليا         . العربية والمختلطة إحياء لذكرى يوم األرض     
لشؤون الجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، التي أكـدت أن اإلضـراب               
حق مشروع للجماهير العربية وللطالب العرب كجزء من شعبهم وهمومه وقضاياه ونضاله العادل مـن               

  . أجل حقوقه ومستقبله
ـ       الذي يشتمل على معلومـات     " الهوية" ليوم األرض كتاب     35كما أصدرت اللجنة على شرف الذكرى ال

أساسية حول يوم األرض وغيره من المحطات واألحداث التاريخية المركزية فـي مـسيرة الجمـاهير                
 شخصية ثقافية فلسطينية، وعلى مقترحات ألربعـين مـساراً          15العربية، وعلى تعريفات ونصوص لـ      

  .تعليمياً في كافة أنحاء الوطن
وفي عرابة البطوف بالجليل، شارك آالف الفلسطينيين من جميع المناطق، في تظـاهرة يـوم األرض،                

  .إحياء لذكرى شهداء يوم األرض
وكان اإلضراب العام عم البلدات والمدن العربية، وأغلقت المؤسسات الرسمية والمـدارس، والمـصالح              

تنع العمال عن الخروج إلى أماكن عملهم، استجابة للجنة المتابعة العليـا للجمـاهير              التجارية أبوابها، وام  
  . 1948العربية في أراضي العام 

وتـم  . كفر كنا، سخنين، الطيبة، دير حنـا      : وجرت مسيرات محلية، في البلدات التي سقط فيها الشهداء        
  .وضع األكاليل على أضرحة شهداء يوم األرض

 لجنة المتابعة محمد زيدان، الذي هاجم سياسة الحكومة اإلسرائيلية، داعيـاً إلـى              وقد ألقيت كلمة رئيس   
هذا اليوم مـصدر    "إن  : وقال محمد زيدان، رئيس لجنة المتابعة العربية لفرانس برس         .الوحدة الفلسطينية 

انين رسالتنا إلى المؤسسات اإلسرائيلية هي أنه مهمـا أصـدرتم مـن قـو             : "وتابع ".إلهام لنا في كفاحنا   
مؤخراً سلسلة قوانين اعتبـر     ) البرلمان اإلسرائيلي (، بعدما أقر الكنيست     "عنصرية، فذلك لن يغير موقفنا    

  .النواب العرب ومنظمات حقوقية أنها تستهدف األقلية العربية
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 كلم عـن    110كما تجمع مئات األشخاص في العراقيب الواقعة شمال مدينة بئر السبع، على بعد حوالى               
باً، والتي هدمتها الشرطة اإلسرائيلية مراراً في األشهر الماضية، رافعين أعالمـاً فلـسطينية              القدس جنو 

  .وقاموا بزراعة أشجار زيتون ونصبوا من جديد خيما كانت القوات اإلسرائيلية اقتلعتها
بحق وأحيت المخيمات الفلسطينية في لبنان الذكرى، وأقيمت االعتصامات والمسيرات الشعبية، المطالبة            

  .شعبنا بالحرية والعودة واالستقالل الوطني
ونفّذ الالجئون في مخيم نهر البارد شمال لبنان اعتصاماً شعبياً حاشداً في ذكرى يوم األرض، شارك فيه                 
إلى جانب القيادات والفعاليات الفلسطينية، حشد من أبناء شعبنا الفلسطيني الذين هتفوا مطالبين بحقـوقهم               

  .ة المشروعةاإلنسانية والوطني
وفي مخيم عين الحلوة، جنوب لبنان نفّذ الالجئون اعتصاماً حاشداً، استنكروا خالله العدوان اإلسـرائيلي               
  .على شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، مطالبين بإنهاء حالة االنقسام، واستعادة الوحدة الوطنية

ماهر إبراهيم وعمر بـشير      عن   رام اهللا ،  غزة،  فلسطين المحتلة  من   31/3/2011،  البيان، دبي وأضافت  
المدارس في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، خصصت الحصة األولى مـن             ، أ،   والوكاالت

اليوم الدراسي بالحديث عن ذكرى يوم األرض، كما عم االضراب العام كافة مدن والبلدات العربية داخل                
  . بمناسبة يوم األرض1948مناطق عام 

جانبها، أصدرت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، بيانا صـحفيا أكـدت فيـه                من  
تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه، وإصراره على مقاومة االستيطان وسياسة الترحيل واإلحـالل التـي              «

 4صـادر نحـو     «وأوضحت الدائرة أن االحـتالل      . »تمارسها سلطات االحتالل ضد الشعب الفلسطيني     
 ألف دونم أراضي دولة،     250 بذرائع شتى، منها     1967ماليين دونم من أراضي الضفة الغربية من عام         

 ألـف دونـم بقـرارات       500 ألف دونم أمالك غائبين، و     450وأكثر من مليون دونم محميات طبيعية، و      
  مـستوطنة وموقعـا    470 ألف أخرى بوضع اليد من قبل المستوطنين، وأقـام عليهـا             500عسكرية، و 

  .» ألف مستوطن517استيطانيا عشوائيا، وثكنة عسكرية، فيها نحو 
شـارك  ،   جمال جمال ووكاالت األنبـاء      عن فلسطين المحتلة  من   ،31/3/2011،  الدستور، عّمان وقالت  

نواب المجلس التشريعي في حكومة غزة مع قادة القوى والفصائل الوطنية واإلسالمية بهذه المـسيرات               
نين التي تمارس بحق المواطنين في الضفة الغربية واألراضي المحتلة لن تنال من             مؤكدين أن كافة القوا   

  . عزيمتنا أو توقف مسيرتنا النضالية
إلى ذلك، منعت الشرطة التابعة لحركة حماس تنظيم مسيرة فـي مدينـة غـزة واعتقلـت عـددا مـن                

ض انطالقـا مـن جامعـة       وتظاهر اكثر من ثالثمئة فلسطيني في مناسبة ذكرى يوم االر         . المتظاهرين
وقامت الشرطة التابعـة للحكومـة المقالـة بتفريـق          . االزهر بغزة، مطالبين بانهاء االنقسام الفلسطيني     

  .المتظاهرين بالقوة واعتدت بالضرب عليهم فيما اعتقلت عددا اخر
ليين كما منعت الشرطة الفلسطينية أمس متظاهرين فلسطينيين من الوصول الى نقطة تماس مع االسـرائي              

ووقفت اعداد كبيرة من افراد الشرطة الفلسطينية مجهزين بـالخوذ          . في مدينة رام اهللا في الضفة الغربية      
والعصي امام عشرات المتظاهرين الذين حاولوا الوصول الى مستوطنة بيت ايل فـي منطقـة بيـست                 

ين في انتفاضـة العـام      ايسترن شمال رام اهللا، والتي كانت محور مواجهات بين الفلسطينيين واالسرائيلي          
2000.  
مسيرة دعت لهـا حركـة   ، أن غزةمن اشرف الهور عن  ،  31/3/2011،  القدس العربي، لنـدن   ونقلت  

حماس بمشاركة عدة فصائل خرجت من ميدان يقع شمال قطاع غزة وسارت في شارع صـالح الـدين                  
 فلـسطين، ورفـع     ورفعت خالل المـسيرة أعـالم     . الرئيسي حتى بلدة بيت حانون أقصى شمال القطاع       

المشاركون الفتات تؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه المحتلة، وكذلك شعارات تؤكد على حق عودة              
  . الالجئين، كما هتفوا ضد االحتالل



  

  

 
 

  

            6 ص                                     2101: دد        الع       31/3/2011 الخميس :التاريخ

وقالت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس ان هذا التجمع هو الوحيد المخصص                
وجاء هذا اإلعالن في إشارة لعدم إعطاء حكومـة حمـاس أي شـرعية              للتظاهر بمناسبة يوم األرض،     

  . لمسيرة دعت لها مجموعات شبابية تنادي بإنهاء االنقسام
ان شرطة حماس منعتهم بالقوة أمس من تنظـيم         '  آذار 15'وقال شبان ينشطون في تجمعات تعرف باسم        

يضم شبانا ينتمون   '  آذار 15'تجمع شبان   و. مسيرة إلحياء ذكرى يوم األرض تنادي أيضاً بإنهاء االنقسام        
وقال أحد الشبان ان شرطة حماس الحقتهم بالضرب        . لحركة فتح وفصائل اليسار وآخرين من المستقلين      

بالعصي في شارع وسط شارع الثالثيني ما أدى إلى إصابة بعضهم، وأكدوا أن الشرطة قامت باعتقـال                 
بو شرخ أحد نشطاء المسيرة شرطة حماس بـرش مـادة   واتهم إحسان أ  . عدد منهم خالل تفريق المسيرة    

  . على الوجه تثير تفاعالت كيماوية حارقة على شبان في المسيرة
وسام ياسين، وقالـت    ' الحرة'واتهمت نقابة الصحافيين في غزة قات الشرطة باالعتداء على مراسلة قناة            

عات الشبابية في غزة قالت في بيـان        وكانت المجمو . ان الشرطة حاولت اعتقالها أثناء تغطيتها للمسيرة      
، وذكرت في   'يوم األرض يوم إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية       'لها ان هذه المسيرة تحمل شعار       

وقت سابق أن أجهزة األمن في غزة رفضت إعطاءهم تصريحا لهذه التظاهرة، واتهمت األمن بشن حملة                
  .  الفعاليةاستدعاءات لعدد من نشطائها لمنع إحياء هذه

  
   مليون الجئ5يجب استعادة حقوق و.. نرفض منطق نتنياهو باالختيار بينه وبين حماس :عباس .2

اكد ان نتنياهو " محمود عباس"الرئيس الفلسطيني  أن رام اهللا  31/3/2011 وكالة سما اإلخبارية، ذكرت
ه وعندما نتحرك لتوحيد يبلغ العالم بان عباس ال يمثل الشعب الفلسطيني الن غزة ليست تحت سيطرت

منطق نتنياهو مرفوض وال يمكن " واضاف .الشعب الفلسطيني يقول ان علينا االختيار بينه وبين حماس
وقال عباس خالل لقاء  ".له ان يفرض علينا اجندته فنحن نريد الوحدة مع حماس ونريد السالم ايضا

به في حال تعذر الحل السياسي للمشكلة جمعه مع مجلس االمن والسالم االسرائيلي امس انه سيترك منص
الفلسطينية ووصول السالم الى نقطة الالعودة داعيا نتنياهو لتجميد االستيطان لمدة ثالثة شهور لتجديد 

  .المفاوضات بين الجانبين
 مليون الجئ فلسطيني 5ال احد يستطيع ان يتنازل عن هذه القضية فهناك " وحول قضية الالجئين قال

وقال الجنرال ناتي شيراني رئيس مجلس السالم  ".م وانا واحد منهم ويجب استعادة حقوقهمتركوا بيوته
واالمن الذي حضر اللقاء انه شعر من الللقاء بان القيادة الفلسطينية خائبة االمل من وقف المفاوضات 

  .وانها ال تستطيع التفاوض في ظل االستيطان
الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس،       ان   أ.ب.دعن وكالة   نقالً   31/3/2011الخليج، الشارقة،   وأضافت  

حزيـران  /وحدود الرابع من يونيو   ” عملية السالم “طالب أمس، بوقف االستيطان واالعتراف بمرجعيات       
وأكد، خالل لقائه عـددا كبيـراً مـن         . ” حتى يمكن للمفاوضات أن تحظى بشروط النجاح       “1967عام  

رام اهللا، أن السلطة لم تفرط في أية فرصة من أجل تقدم العمليـة              المتقاعدين في   ” اإلسرائيليين“الضباط  
وضع أسـس انطـالق     ”وذكر أن الجانب الفلسطيني يعول على دور اللجنة الرباعية الدولية ل          . السياسية  

وأكد الوفد أهمية استمرار اللقاءات والمشاورات      . ” العملية السياسية بما ينسجم وقرارات الشرعية الدولية      
وأبدى الوفـد ثقتـه فـي أن        . أمام حقائق الوضع    ” اإلسرائيلي“تقبل من أجل وضع الرأي العام       في المس 

  . تطمح إلى سالم متوازن يتيح إمكانية انجاز حل الدولتين ” اإلسرائيلي“غالبية الرأي العام 
  

  واليسار إلسقاط حكومة هنية بدعم أوروبي" فتح"إحباط مخططين لـ: قدس برس .3
ني فلسطيني في قطاع غزة أن األجهزة األمنية في القطاع أحبطت خـالل شـهر               كشف مسؤول أم  : غزة

إلى قطاع غزة، وإسقاط الحكومة الفلسطينية فـي        " إعادة الفوضى "الجاري، مخططين لـ    ) مارس(آذار  
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وقوى اليسار، وذلـك بـدعم وتمويـل        " فتح"الحاضنة لها، تقف وراءهما حركة      " حماس"غزة، وحركة   
  .أوروبي

إن المخطط األول كان يفترض أن ينفذ ": "قدس برس"ؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه لوكالة وقال المس
الجاري، والثاني كان يفترض ) مارس(من خالل ما عرف بفعاليات إنهاء االنقسام منتصف الشهر آذار 

ين، أن ينفذ خالل زيارة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس إلى قطاع غزة، وأنه تم كشف المخطط
  ". والحصول على أدلة ووثائق على ذلك

إن معظم المجموعات الشبابية التي خرجت إلى شوارع قطاع غزة تحت شعار إنهاء االنقسام : "وأضاف
، وبعض "فتح"كانت تسير وفق مرجعية تنظيمية من قبل تنظيمات منظمة التحرير اليسارية، وحركة 

 األمني، وإحداث فوضى عارمة تجير إلسقاط القوى األخرى، التي دخلت إلحداث شرخ في الوضع
  ". بشكل يبتعد عن الشعار الذي انطلق من أجله" حماس"حركة 

" المهمة"وكشف المسؤول األمني عن تمكن األجهزة األمنية في غزة من ضبط وثائق وأدلة وصفها بـ 
ة بحكومة هنية تشير بشكل واضح إلى تدخل أطراف خارجية لتوجيه المسيرات وتجييرها نحو اإلطاح

  .وإسقاطها
إن دوالً أوروبية عملت على دعم تنظيمات يسارية في قطاع غزة باألموال، خدمة إلسقاط : "وقال

، موضحا أن قادة تلك التنظيمات حاولوا "، وتعزيز الفوضى وإبقائها مشتعلة"حماس"مشروع حكومة 
على فعاليات إنهاء االنقسام، وان التغطية على الدعم الغربي عن طريق جمع تبرعات محلية لالنفاق 

  ".خالفات دبت بينهم لتقاسم هذه األموال
هذه قضية خطيرة، وهي تتجاوز كل قواعد اللعبة الديمقراطية على األرض، وقد اتخذت قوى : "وأضاف

اليسار قرارا بوقف الفعاليات الخاصة بالحراك المنادي إلنهاء االنقسام، بعد وضع حكومة هنية أمامهم 
  ". يات األمور، مستندة إلى الوثائق واألدلة التي تم جمعهامجر

، "لخلق فوضى أمنية في قطاع غزة"تسعى بشكل حثيث " فتح"وأكد المسؤول أن جهات من حركة 
الحسم "وتحقيق معادلة إنهاء اإلنجازات التي حققت بعيدا عن العهد السابق وما قبل ما يعرف بـ 

لى أنهم كشفوا مؤخرا مخططًا حول سعي تلك األطراف أيضا ، مشيرا إ2007في صيف " العسكري
  . الستغالل زيارة الرئيس عباس المتوقعة إلى قطاع غزة

إن هذا المخطط يدور حول إطالق دعوات للمواطنين إلى الخروج بشكل كبير الستقبال الرئيس : "وقال
ى البيوت وإحداث فوضى عباس في الشوارع، والعمل على تثبيت بقاء المواطنين دون الرجوع إل

  ".واشتباكات مع القوى الشرطية في الحكومة
  31/3/2011قدس برس، 

  
   لعباس وتحيلها2011حكومة رام اهللا تُقر الموازنة العامة للسلطة للعام  .4

أقر مجلس الوزراء، الليلة في جلسة خاصة عقدها برئاسة الدكتور سالم فياض مشروع قانون : رام اهللا
، وقام بإحالته إلى السيد الرئيس محمود عباس للمصادقة 2011للسلطة الوطنية للعام الموازنة العامة 

  .عليه وإصداره بقانون وفق األصول
 مليار، وأعدت لتحقيق األهداف الموضوعة في خطة 3.7ويبلغ حجم الموازنة للعام الجاري حوالي 

  .'موعد مع الحرية'تالل  للسنة الثانية في بناء مؤسسات الدولة وإنهاء االح13الحكومة الـ
وتميز مشروع قانون الموازنة العامة لهذا العام بتقليص االعتماد على المساعدات الخارجية، والمحافظة 

، كما %)9حوالي (على معدل النمو االقتصادي في العام الحالي بحدود ما تحقق في العام الماضي 
، 2010لناتج المحلي اإلجمالي في عام من ا% 21يستهدف مشروع القانون خفض العجز اإلجمالي من 

  .في العام الحالي% 17إلى 
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، فإن الموازنة الجديدة تتوقع زيادة في حجم اإليرادات خالل العام  عباسووفق المشروع المقدم الرئيس
، وبحيث 2010مقارنة مع عام % 11 مليار دوالر، أي بزيادة تصل نسبتها إلى 2.25الحالي لتصل إلى 
من إجمالي الناتج % 27 و26من حجم النفقات الجارية، والتي تتراوح نسبتها بين % 66 تغطي ما نسبته

  .المحلي
، فيشير مشروع قانون الموازنة إلى ارتفاع في فاتورة الرواتب 2011أما بخصوص النفقات في عام 

وة غالء مقارنة مع العام الماضي، األمر الذي يعكس عال% 6 مليار دوالر، أي بزيادة 1.71لتصل إلى 
  .المعيشة واالرتفاع الطبيعي المتصل باألقدمية والترقيات

 مليار 1.36، لتكون بسقف 2011وينطوي مشروع قانون الموازنة على ضبط النفقات التشغيلية في عام 
دوالر، أي في حدود ما كانت عليه في العام الماضي، كما يتضمن مشروع قانون الموازنة تخفيضاً في 

 بقطاع الكهرباء بما يعكس استمراراً في تحسن الجباية وفي إدارة هذا القطاع بشكل عام، النفقات المتصلة
، سيتم استغاللها لصالح %18ونتيجة لذلك أمكن توفير ما يكفي من موارد لزيادة النفقات التحويلية بنسبة 

شؤون االجتماعية بنسبة شبكة األمان االجتماعي، كما ستزداد النفقات الجارية للتربية والتعليم والصحة وال
من إجمالي الموازنة، وهو ما يعكس األهمية التي توليها السلطة للنهوض بهذه % 41لتصل إلى % 4

  .القطاعات
هذا باإلضافة إلى برنامج دعم حراس األرض الذي يتم استحداثه للمرة األولى في موازنة السلطة 

 المقيمة بصورة دائمة في التجمعات البدوية الوطنية، ويقضي بتوفير دعم مالي شهري منتظم للعائالت
  .في المناطق المهمشة والمتضررة من الجدار واالستيطان

 500لتصل إلى % 11إلى ذلك ارتفعت قيمة النفقات التطويرية، وفق مشروع قانون الموازنة، بنسبة 
 مليون دوالر، 967، فيما انخفضت قيمة العجز المالي الجاري لتصل إلى 2011مليون دوالر في العام 

  .ويتوقع أن يتم تغطية هذين البندين من قبل الجهات المانحة
  30/3/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  مليون دوالر نفقات الحكومة للعام الحالي629 :"فلسطين"صحيفة  .5

ة الحكوميـة   من مصادر حكومية مطلعة أن قيمة الموازن      " فلسطين"علمت صحيفة   :  صفاء عاشور  -غزة
بلغـت  , 2011-3-28 التي أقرها المجلس التشريعي في جلسته الخاصة التي عقدت، االثنين         2011لعام  
  .  مليون دوالر للمحافظات الجنوبية629

وكان المجلس التشريعي أعلن أنه أقر في جلسته الخاصة التي انعقدت بمدينة غزة أول من أمس، قـانون              
  .  مع التعديالت وذلك بإجماع األعضاء2011ة الفلسطينية للسنة الماليةالموازنة العامة للسلطة الوطني

 مليـون دوالر    117 مبلـغ    2011وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يبلغ إجمـالي اإليـرادات للعـام              
  . للمحافظات الجنوبية في ظل غياب البيانات المالية بخصوص إجمالي اإليرادات من المحافظات الشمالية

ادر، أن تقرير لجنة الموازنة أوصى باإلسراع في تطبيق قانون الزكاة لضمان دعم الفئات              وذكرت المص 
مع الدعوة إلى ضبط عمليات التبرع والمـساعدات مـن األصـول            , األكثر فقراً في المجتمع الفلسطيني    

  . واإلغاثات واحتسابها ضمن الموازنة
ياسات التعيين وفقاً لالحتياجات بالتنسيق مـع       وبحسب التقرير، فقد دعا تقرير لجنة الموازنة إلى ضبط س         

 مليـون   22مع ضرورة زيادة مخصصات قطاع الخدمات االجتماعية بمبلغ قـدره           , جهات االختصاص 
  . دوالر لدعم األسر الفقيرة والمحتاجة
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وأشارت المصادر إلى أن أهم مرتكزات مشروع قانون الموازنة تتمثل في أن التقديرات الماليـة تمـت                 
اس وجود حكومة شرعية واحدة تتولى المسئولية عن كافة مناطق نفـوذ الـسلطة فـي القـدس                  على أس 

  . والضفة الغربية وقطاع غزة
ولفتت المصادر إلى أن من أبرز المعوقات التي واجهت الحكومة في سعيها إلعداد الموازنة العامة لعام                

وحكومته، وحجز إيرادات المقاصـة   تمثلت في استمرار القيود المفروضة على الشعب الفلسطيني    2011
من إجمالي إيرادات السلطة، والذي يدفع ما يرغب في دفعـه منهـا              % 66من قبل االحتالل التي تمثل      

  . لحكومة رام اهللا، إلى جانب ممارسة الضغط على القطاع المصرفي في قطاع غزة
 مليون دوالر في ظل     540بقيمة  وكانت المجلس التشريعي أقر ميزانية تقدمت بها الحكومة العام الماضي           

  . مليون دوالر480عجز تخطى 
  30/3/2011فلسطين اون الين، 

  
  وفد أمني إلى غزة لترتيب زيارة عباس: البيان .6

أكدت مصادر فلسطينية أمس أن وفداً أمنياً تابعا للرئاسة الفلسطينية وصل إلى القاهرة             :  والوكاالت -غزة
ء الترتيبات األمنية واللوجستية لزيارة الرئيس محمود عبـاس         في طريقه الى قطاع غزة؛ من أجل إجرا       

" جبهة التحريـر الفلـسطينية    "إلى القطاع، في وقت نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أمين عام             
  .واصل أبويوسف األنباء التي تحدثت عن مرافقة مسؤولين عرب وأتراك لعباس

وفداً أمنياً تابعا "إن : يتها، في تصريحات صحافية امسوقالت مصادر فلسطينية، رفضت الكشف عن هو
للرئاسة الفلسطينية وصل إلى القاهرة في طريقه الى قطاع غزة، من أجل إجراء الترتيبات األمنية 

وفدا أمنيا مصريا سيرافق نظيره الفلسطيني، إلجراء "، وأن "واللوجستية لزيارة عباس إلى القطاع
جبهة التحرير " ذلك، نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أمين عام الى". ترتيبات زيارة الرئيس

وقال . واصل أبويوسف األنباء التي تحدثت عن مرافقة مسؤولين عرب وأتراك لعباس "الفلسطينية
ووصف تلك األنباء " لم يجر أي كالم من هذا النوع، ال من الرئيس أبومازن وال من غيره: "أبويوسف

  .التي ال نصيب لها من الحقيقة" والبالونات اإلعالميةالفبركات "بـ
  31/3/2011البيان، دبي، 

  
  جهات غربية طمئنت حكومة غزة بشأن التهديدات اإلسرائيلية: رزقة .7

عـن  , اليوم األربعاء , كشف يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس وزراء حكومة غزة        : القدس المحتلة 
تؤكد فيها عدم نية اإلحـتالل اإلسـرائيلي        , ة إلى حكومة غزة   وصلت من جهات غربي   ) تطمينية(رسائل  

إن مـصر   , "وكالة قدس نت لألنباء     " وقال رزقة في حديثه لمراسل       .تنفذ حرب جديدة على قطاع غزة     
عبر رسائلها التحذيرية التي وصـلت إلـى اإلحـتالل          , لعبت دوراً هاماً في تهدئته الوضع بقطاع غزة       

  . بشن حرب واسعة على القطاعاإلسرائيلي بأنها لن تسمح
عقب اإلنتهاء , وأكد أن الوضع الحياتي والسياسي في قطاع غزة سيشهد في المرحلة المقبلة تغييراً إيجابياً

  .من اإلنتخابات المصرية وتشكيل مجلسي الشعب الشورى الجديدين
المسافرين عبر وأوضح زرقة أن األوضاع في قطاع غزة ستتجه إلى األفضل بحيث سيتم تسيير حركة 

وإزالة القائمة السوداء التي كانت موضوعة سابقاً بحق بعض القيادات واألشخاص , معبر رفح
إضافة إلى ذلك سيشهد المستوى السياسي دعماً أفضل للشعب الفلسطيني في تحرير أرضه , الفلسطينيين

ة المصري نبيل ورحب مستشار هنية بتصريحات وزير الخارجي .وإنهاء اإلحتالل وتقرير المصير
العناوين التي طرحها العربي تعطي إنطباعاً أن القادم سيكون :" قائالً , العربي حول القضية الفلسطينية

  .الفتاً إلى أن مصر هي الرافعة للقضية الفلسطينية, "جديد 
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 على إلعتبار أن تلك الزيارة سيكون لها أثر إيجابي, وأعرب عن أمله أن يقوم العربي بزيارة قطاع غزة
  .القضية الفلسطينية وتخفيف الحصار المفروض على القطاع

 31/3/2011وكالة قدس نت ، 
  

   مبدئي بين غزة ورام اهللا حول المعابرالتفاق التوصل :قدس نتوكالة  .8
التوصل إلتفاق مبدئي   , اليوم األربعاء , أعلن جهاد سليم الناطق الرسمي بإسم جمعية النقل الخاص          -غزة

  .هللا بشأن أزمة المعابر التجارية في القطاعبين غزة ورام ا
إن وفد من الجمعية والغرفة التجارية وهيئة , "وكالة قدس نت لألنباء " وقال سليم في تصريح لمراسل 

البترول قد توصل إلى إتفاق حول تخفيض الرسوم الضريبية المفروضة على البضائع المدخلة إلى قطاع 
  .غزة

وتأهيل , إطار اإلتفاق إلى توسيع معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزةكما تم التوصل في :" وأضاف 
  ".البنى التحتية والعلوية ليتسنى للمعبر إستيعاب كافة الكميات التي تدخل القطاع يومياً 

الذي قررت سلطات اإلحتالل إغالقه بشكل " كارني " وأشار إلى أن المحادثات شملت معبر المنطار 
  .ن ماهية تلك المحادثاتدون اإلفصاح ع, نهائي

في , بعد سلسلة اللقاءات والمحادثات التي أجرها, وأكد أن الوفد سيعود إلى قطاع غزة يوم غد الخميس
  .حين سيكون هناك لقاءات ومحادثات أخرى في األسابيع المقبلة

 31/3/2011وكالة قدس نت ، 
  

  ة مع مصر وفد حماس للقاهرة تلقى تطمينات انفراج في العالق:البردويل .9
أشاد القيادي في حركة حماس الدكتور صالح البردويل بنتائج المحادثات التي أجراها وال يزال : غزة

إلى القاهرة، مع القيادات السياسية الجديدة في مصر، وأكد أنهم تلقوا تطمينات من " حماس"وفد حركة 
ستشهد تطورات إيجابية في مختلف الجهات المعنية بالملف الفلسطيني، بأن عالقات القاهرة بغزة 

إلى " حماس"لقد تلقى وفد ": "قدس برس"وقال البردويل في تصريحات خاصة لـ  .المرحلة المقبلة
القاهرة تأكيدات من القيادات السياسية المصرية الجديدة بأن عالقات القاهرة بغزة مقبلة على انفراجات 

تي تراوح مكانها، على الرغم من عمق التغيير كبيرة، ال سيما فيما يتصل بمعبر رفح وحركة العبور ال
  ". السياسي الذي يجري في مصر منذ اإلطاحة بالرئيس حسني مبارك

  30/3/2011قدس برس، 
  

  عالقات حماس بالقاهرة جيدة وتتطور بشكل مستمر: الرشق .10
أشاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق بمستوى العالقات التي تربط حركة : دمشق

بالقاهرة، وأكد أن الطريق بين الطرفين أصبحت سالكة بعد التحوالت السياسية التي جرت في " ماسح"
وأكد الرشق في  .مصر، والتي قال بأنها أعادت مصر لموقعها الريادي في المنطقتين العربية واإلسالمية

والقاهرة " حماس "العالقة بين"والقاهرة في تطور مستمر، وقال "حماس"أن العالقات بين  تصريح صحفي
في تطور مستمر بعد نجاح الثورة الشعبية في مصر، فقد أصبحت مصر اليوم أقرب إلى نبض الشارع 
العربي عامة والفلسطيني على وجه الخصوص، فمصر اليوم تستعيد موقعها الريادي في الوطن العربي، 

لتواصل بيننا وبين القاهرة فهي جيدة وتتطور بشكل مستمر وقنوات ا" حماس"وبالنسبة لعالقاتها مع 
  ".سالكة

  30/3/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  عباس لغزة زيارة  اتصاالت لعقد لقاءات قريبة بين فتح وحماس لترتيب ":القدس العربي" .11
من مصادر موثوقة أن هناك حركة اتصاالت نشطة تجري ' القدس العربي'علمت :  أشرف الهور-غزة 

في هذه اآلونة، لتحديد النقاط األساسية التي من المحتمل أن تناقشها الحركتان بين حركتي فتح وحماس 
خالل الفترة المقبلة لتذليل عقبات المصالحة، ووفق المصادر فإن لقاءات بين قادة التنظيمين من المحتمل 

مسؤولين فإن ' القدس العربي'وبحسب المصادر التي تحدثت لـ. أن تنطلق قريباً إما في غزة أو القاهرة
كبارا في الحركتين أجروا خالل األيام الماضية اتصاالت متبادلة بين كل من رام اهللا وغزة ودمشق، 

  .لبلورة خطوط عريضة لتذليل عقبات المصالحة، التي ال تزال تعترض عملية قدوم الرئيس لغزة
رئيس، الفتاً وقال مسؤول في حركة فتح ان الوضع األمني في غزة ليس فقط ما يحول دون وصول ال

إلى وجود خالفات كثيرة بينها مطالب جديدة لحركة حماس، غير مطلبها السابق الذي كان يتمثل باالتفاق 
) أغسطس(على ملف األمن، بعد أن أنجزت باقي ملفات الخالف الثالثة خالل حوارات دمشق في آب 

 كان آخرها في شهر آب يشار الى ان الحوارات السابقة بين فتح وحماس التي. من العام الماضي
من العام الماضي في العاصمة السورية دمشق تم خاللها االتفاق على ثالثة ملفات عالقة وهي ) أغسطس(

  . محكمة االنتخابات ولجنة االنتخابات، والقيادة العليا للشعب الفلسطيني، فيما بقي ملف األمن دون حل
نها ال تمانع عقد لقاءات إلنهاء الخالف حول وأكد المسؤول في فتح أن حركته أبلغت حركة حماس بأ

حتى ال يمتد الحديث حول هذا الملف 'الملف األمني تكون هذه اللقاءات محكومة بسقف زمني محدد، 
وأكد المسؤول أن . ، الفتاً أن الرئيس عباس ال يمانع من عقد هذه اللقاءات قبل زيارته لغزة'لسنين قادمة

ماس، متوقعاً حال تمت الموافقة على ذلك أن يتم عقد لقاءات جديدة بين هذا األمر جرى إبالغه لحركة ح
كشفت مطلع األسبوع الجاري عن قيام وفدين ' القدس العربي'وكانت . الحركتين إما في غزة أو القاهرة

من فتح وحماس بعقد لقاء بعيداً عن وسائل اإلعالم منتصف األسبوع المنصرم بمدينة غزة لبحث 
  . المصالحة

  31/3/2011قدس العربي، لندن، ال
  

  تقطع الطريق على االحتالل للتدخل في الشأن الفلسطينيعباس زيارة : برهوم .12
تقطع «فوزي برهوم أن زيارة أبومازن إلى غزة » حماس«أكد الناطق باسم حركة :  وكاالت– غزة

ال تضع أي شروط  «، مضيفا أن الحركة»الطريق على االحتالل اإلسرائيلي للتدخل في الشأن الفلسطيني
كلما كانت هذه الزيارة سريعة وجدية كانت ناجحة «، ومعتبرا أنه »مسبقة للزيارة أو إنهاء االنقسام

وافاد برهوم ان تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي . على حد قوله» وأقرب للمصالحة الفلسطينية
تدخل إسرائيلي في الوضع «ة بمثابة بنيامين نتانياهو بخصوص انهيار العملية السلمية في حال المصالح

الداخلي وعربدة إسرائيلية واستفزاز للحالة الفلسطينية، التي توشك على إنهاء ملف االنقسام وتنفيذ 
  . »المصالحة

  31/3/2011البيان، دبي، 
  

  الحوار الوطني الشامل هو السبيل الوحيد الستعادة الوحدة : الرشق .13
كة حماس عزت الرشق أن يوم األرض فرصة مهمة لتأكيد أكد عضو المكتب السياسي لحر: دمشق

طال ..تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وعزمه على تحريرها كاملة غير منقوصة من البحر إلى النهر
  ..الزمان أم قصر

: إلى برنامج إنقاذ وطني إلنجاز المصالحة، وقال" قدس برس"ودعا الرشق في تصريحات خاصة لـ 
تدعو أبناء الشعب الفلسطيني بكل فصائله وقواه وهيئاته " حماس"رض فإن إنه وفي  ذكرى يوم األ"

وشخصياته الوطنية  للتوافق والتوحد على برنامج إنقاذ وطني لمواجهة التحديات التي تواجه شعبنا 
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وحماية األرض من غول التهويد .. ومن أجل العمل الجاد إلنقاذ القدس واألقصى والمقدسات.. وقضيتنا
  ".ودحر وإنهاء االحتالل عن أرضنا..انواالستيط
إن الحوار الوطني الفلسطيني الشامل هو السبيل الوحيد الستعادة الوحدة الوطنية وتفعيل : "وأضاف

اإلطار القيادي للشعب الفلسطيني وتبني برنامج سياسي واستراتيجية وطنية بديلة عن برنامج المفاوضات 
 على حق شعبنا في المقاومة والتمسك بالثوابت الوطنية، ورفض برنامج بديل يرتكز.. العبثية والفاشلة

وأكد  ".ووقف التنسيق األمني وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.. سياسة التنازل والتَّفريط بالحقوق
الرشق حرص وسعي حركته إلنجاز المصالحة وإنهاء  االنقسام بأسرع وقت ضمن رؤية فلسطينية 

  ..  امج إنقاذ وطنيشاملة وكجزء من برن
  30/3/2011قدس برس، 

  
   بالمناورة والتسويف والمماطلة إلفشال مبادرة عباس حماسفتح تتهم  .14

أحمد عساف في رام اهللا ” فتح“رفض المتحدث باسم :  وكاالت- الرحيم حسين  عبد– عالء المشهرواوي
ارة عباس إلى غزة من أجل محمود الزهار بأسباب أمنية لتأجيل زي” حماس“تذرع القيادي البارز في 

  ” تحقيق المصالحة
دأبت قيادة حماس منذ إطالق مبادرة الرئيس على اختالق مبررات وحجج، وسعت لوضع عقبات “وقال 

على حماس االستجابة لنداء الجماهير الفلسطينية المطالبة “وأضاف ” كان آخرها تصريحات الزهار
وعليها إعالن موافقة صريحة على . ى طريق إنهاء االحتاللباستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام عل

مبادرة الرئيس، والكف عن المناورات وطرح مبررات غير مقنعة لشعبنا، فشعبنا قادر على التمييز بين 
  .”المبادرات الصادقة وتصريحات ال تقدم وال تؤخر

ن حركة حماس لن تعطي إ“حسين الشيخ في تصريح مماثل ” فتح“وقال عضو اللجنة المركزية لحركة 
” رداً إيجابيا على مبادرة الرئيس عباس، ألنها تحتكم إلى القرار اإلقليمي وليس إلى المصلحة الوطنية

أولى اإلشارات السلبية على رفض مبادرة الرئيس عباس، هو عدم استقبال الوفد األمني “وأضاف 
على حماس الرد بموقف “وتابع  . ”ع غزةواإلداري إلجراء الترتيبات الالزمة بتوجه الرئيس عباس لقطا

واضح وصريح على مبادرة الرئيس عباس، ال التسويف والمماطلة إلضاعة الوقت في محاولة إلفشال 
  . ”المبادرة وتفريغها

  31/3/2011االتحاد، أبو ظبي، 
  

  اتصاالت بين مصر وحماس لتحديد موعد لقاء للمصالحة : الوادية .15
تور ياسر الوادية رئيس تجمع الشخصيات المستقلة وجود اتصاالت أكد الدك : أشرف الهور-غزة 

قال و. فلسطينية مصرية لتحديد موعد للقاء يجمع بين حركتي فتح وحماس في العاصمة المصرية القاهرة
يقومان بسلسلة اتصاالت مكثفة لتحديد موعد 'في تصريحات صحافية ان الجانبين الفلسطيني والمصري 

وذكر أن الجانب المصري يسعى بشكل قوي . 'القاهرة للتباحث في ملف المصالحةيجمع فتح وحماس في 
  . إلنهاء كافة الخالفات بين الحركتين التي تعيق إنجاز ملف المصالحة، ودفعها لألمام

  31/3/2011القدس العربي، لندن، 
  

  حماس تنفي طلب دمشق من قيادات الحركة مغادرة سورية  .16
س، أمس، صحة األنباء والمعلومات التي أشيعت عن أن السلطات نفت حركة حما: أ ب  د–غزة 

  .السورية طلبت من قيادتها وقيادة حركات فلسطينية مقيمة في دمشق مغادرة األراضي السورية
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) أ ب د( وأكد القيادي وعضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، لوكالة األنباء األلمانية
وهي من .. وال أساس لها من الصحة..  التي تناقلتها بعض وسائل اإلعالمعدم صحة األنباء والمعلومات"

اختالق تلك الجهات التي تريد التشويش على قيادات المقاومة الفلسطينية الذين تربطهم عالقة جيدة 
  ".بالسلطات والشعب السوري

 عالقات المقاومة تلك األنباء والمعلومات مختلقة وتريد التشويش على المقاومة وعلى: "وقال الرشق
الفلسطينية بسورية التي تتمتع بمواقف قومية مشرفة، وعالقة المقاومة مع دمشق ثابتة وراسخة 

  ".وإستراتيجية ورئيسة من حيث التعاطي مع الدفاع عن الحقوق المغتصبة من قبل االحتالل اإلسرائيلي
  31/3/2011األيام، رام اهللا، 

  
  يتضامن مع سورية ويقّدر عالياً مواقف األسد  في لبنانتحالف القوى الفلسطينية .17

أكد تحالف القوى الفلسطينية في لبنان تضامنه الكامل مع سورية في وجه ما أسماه بـ : بيروت
وأكد  .التي قال بأنه هدفها زعزعة استقرار سورية والتأثير على مواقفها المبدئية" المؤامرات والفتن"

حرصه على أمن سورية واستقرارها، وشدد على أن ،  بيان لهتحالف القوى الفلسطينية في لبنان في
إننا إذ نحيي المواقف القومية الثابتة لسورية بقيادة : "استقرار سورية قوة للقضية الفلسطينية، وقال

الرئيس الدكتور بشار األسد ونقدر عالياً الدعم الدائم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، نجدد وقوفنا إلى 
ورية في وجه المؤامرات والفتن التي يراد منها زعزعة استقرار سورية والتأثير على مواقفها جانب س

المبدئية المتمسكة بالحقوق العربية والداعمة لقضايا األمة، وخصوصاً دعمها واحتضانها للمقاومة في 
  .، على حد تعبير البيان"فلسطين ولبنان

  30/3/2011قدس برس، 
  

  ؤكد على الوحدة في ذكرى يوم األرضالفصائل الفلسطينية ت .18
عنواناً لتجديد 'أكدت حركة حماس على ضرورة أن تكون ذكرى يوم األرض :  اشرف الهور-غزة 

العهد على التمسك بخيار المقاومة في مواجهة المخططات الصهيونية، دفاعاً عن األرض والعرض 
، وقالت ان دماء 'ها وطننا الغاليستبقى من بحرها إلى نهر'، وشددت على أن فلسطين 'والمقدسات

ستبقى دوما وأبدا مشعالً ينير درب جيل الجهاد والتحرير، وتأكيد 'الشهداء التي روت أرض فلسطين 
التوحد على برنامج إنقاذ 'وقالت ان ذكرى يوم األرض تؤكد الحاجة الماسة لـ . 'التمسك بخيار المقاوم

ودعت الدول والشعوب العربية واإلسالمية إلى . 'قضيتناوطني لمواجهة التحديات التي تواجه شعبنا و
  . تحمل مسؤولياتها التاريخية واعتماد إستراتيجية عملية وفاعلة لمواجهة التحديات والغطرسة الصهيونية'

يتذكر شعبنا كوكبة شهداء يوم األرض وكل شهدائنا 'وقالت حركة فتح في بيان لها انه في مثل هذا اليوم 
وأشارت الى ان ذكرى يوم األرض تمر . ' سقطوا دفاعاً عن األرض والوطن والمواطناألبطال الذين

والشعب الفلسطيني ال يزال يواجه نفس المخطط اإلسرائيلي العدواني في مصادرة األرض وإقامة 
المستوطنات وجدران الضم والعزل العنصري واستهداف مدينة القدس، والعمل على تقطيع أوصال 

وأكدت حركة فتح . واإلمعان السافر في فرض وإحكام الحصار الخانق على قطاع غزةالضفة الغربية 
في ذكرى يوم األرض على ضرورة إعادة الوحدة، وجددت ترحيبها بمبادرة الرئيس محمود عباس 

  . بالقدوم لغزة إلنهاء االنقسام
 الصراع ولب وجودنا شكلت وال تزال مركز'من ناحيتها قالت حركة الجهاد اإلسالمي ان ذكرى األرض 

، وأكدت أن مسيرة النضال والكفاح والمقاومة التي قدم خاللها الشعب الفلسطيني التضحيات 'وقضيتنا
ال يمكن أن تنتهي بإعالن إقامة دولة، فمسيرتنا ستستمر حتى تحرير األرض واستعادتها وتطهير 'الجسام 
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وال زال العدو الصهيوني ' األرض يأتي وقالت الجبهة الشعبية ان يوم. 'كل شبرٍ فيها من المحتل
  . 'االستيطاني مستمرا في تنفيذ مخططاته التي تستهدف نشر االستيطان في كل بقعة من بقاع وطننا

ال زال موقف 'وندت الجبهة الشعبية بموقف القيادة الفلسطينية من قضية االستيطان، وقالت في بيان لها 
فلسطينية والسلطة دون الحد المطلوب في مواجهة االستيطان، الذي القيادة المتنفذة في منظمة التحرير ال

ال زالت '، وقالت ان القيادة 'يجري توظيفه في تهويد المدينة المقدسة وتقطيع أوصال الضفة الفلسطينية
تتعامل مع هذا الموضوع كملف، ال كمهمة وطنية قابلة لتحريك شعب بأكمله في مواجهة عربدات 

توفير الحدود الدنيا للحفاظ عليها، 'ت على أن المطلوب في ذكرى يوم األرض هو ، وشدد'المستوطنين
  . 'بإنهاء االنقسام السياسي والجغرافي واستعادة الوحدة الوطنية على أسس وطنية مقاومة وديمقراطية

  ليوم األرض كافة القوى الوطنية العتبار هذا اليوم يوما وطنيا35ودعا حزب الشعب في الذكرى الـ 
' االستجابة الفورية'كما دعا الحزب حركة حماس لـ . الستعادة الوحدة الوطنية وطي صفحة االنقسام

لمبادرة الرئيس محمود عباس وقرارات المجلس المركزي باعتماد وتنفيذ كل ما تم اإلجماع عليه في 
    . الحوارات الفلسطينية من اجل إنهاء االنقسام

  31/3/2011القدس العربي، لندن، 
  

   في غزة األجهزة األمنية مسيرة طالبيةفتح والجبهتان تدينان منع  .19
الرحيم حسين،  الء المشهراوي، عبدنقال عن مراسليها ع 31/3/2011االتحاد، أبو ظبي،  نشرت

 مسيرة فرقت شرطة الحكومة الفلسطينية المقالةبعد قال  فيصل أبو شهال” فتح“النائب عن ، أن وكاالتو
إن حركة حماس باتت تخاف الشعب الفلسطيني وشبابه، وهناك تناقض واضح  “ضفي غزة في يوم األر

ألول مرة على مدار التاريخ “وأضاف  . ”بين ما يريده الشعب وما يريده الذين يسيطرون على غزة
الوطني يمنع أبناء الشعب الفلسطيني من االحتفال بهذه الذكرى وال أدري ألي سبب يجري ذلك، وما 

وتابع . ”عتقد أن الهدف من ذلك ما هو إال ترسيخ االنقسام الداخلي وإطالة أمد الفرقةالهدف منه، وأ
لماذا كل هذا؟ وأين هي الحريات العامة في غزة؟ هذا الوضع ال بد أن ينتهي، واالنقالب الذي جرى في “

  .” ال بد أن ينتهي2007) يونيو(اليوم األسود الرابع عشر من حزيران 
» الجبهة الديموقراطية« أن غزة فتحي صباحنقال عن مراسلها من  31/3/2011، الحياة، لندنوذكرت 

االعتداء على عدد من الصحافيين «واستنكرت . دانت فض األجهزة األمنية المسيرة الطالبية
  .»اعتداء األجهزة األمنية في غزة على المسيرة الشبابية«، كما استنكر حزب الشعب »واإلعالميين

صالح البردويل الذي اتهم تنظيمات يسارية » حماس«تصريحات القيادي في » ة الشعبيةالجبه«وانتقدت 
وقالت الجبهة . »خدمة إلسقاط مشروع حكومة حماس، وتعزيز الفوضى، وإبقائها مشتعلة«بتلقي األموال 

  .إن هذه التصريحات تهدف الى تبرير عمليات االعتقال والمالحقة والقمع الوحشي
  

  السلفية تعاود نشاطها بعد أشهر من الهدوء المجموعات : غزة .20
عاد نشاط المجموعات السلفية إلى الظهور، مجدداً، بعد فترة من الهدوء استمرت عدة أشهر،  :حسن جبر

وعلى الرغم من االتفاق على التهدئة في قطاع غزة  .لم تعلن خاللها عن أي شكل من أشكال المقاومة
د أعلنت جماعة التوحيد والجهاد في فلسطين مسؤوليتها عن إطالق بين مختلف الفصائل العاملة فيه، فق

وقالت الجماعة، وهي إحدى المجموعات السلفية النشطة في  ).سديروت(صاروخين باتجاه مستوطنة 
 .، ليلة أول من أمس)سديروت(إن عناصرها تمكنوا من إطالق صاروخين استهدفا بلدة : قطاع غزة

ه على الصحافيين، أن اإلعالم اإلسرائيلي اعترف بسقوط الصاروخين، وأكدت الجماعة، في بيان وزعت
ستواصل الجهاد والغارات والصوالت، الفتة إلى أن القتال  في حين عاد مقاتلوها سالمين، وأعلنت أنها

  ".الطائفة المنصورة"قدر كل من أراد االنتساب إلى ما وصفته بـ 
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  31/3/2011األيام، رام اهللا، 
  

  مخيم عين الحلوةدح ال غطاء ألي مخلٍّ بأمن المق: لبنان .21
في مخيم عين الحلوة اللواء منير المقدح عن خشيته من تتابع » فتح«أعرب القائد العام لمقر حركة 

الحوادث األمنية في المخيم، إال أنه أكد أن الوضع في داخله مضبوط وممسوك من الناحية األمنية، 
اصر جند الشام أحمد العبداهللا الذي أطلق النار على الفتحاوي أيمن ال نزال نطالب بتسليم أحد عن«: وقال

وأكد المقدح  .»الدجاني، لنعرف من يقف وراءه ومن هي الجهة التي دفعته لتوتير األجواء داخل المخيم
، مشيراً »ال غطاء ألي مخلٍّ بأمن المخيم«أمس، غداة إلقاء قنبلة في حي في المخيم، أن » المركزية«لـ 
هناك توافقاً بين األطراف جميعاً في المخيم على أن من يلعب بالنار سيحرق أصابعه ال بل «أن إلى 

ولن نسمح للمصطادين بالماء العكر من تحقيق أهدافهم أو زعزعة أمن المخيم والجوار . سيحترق كله
  .»المستفيد الوحيد مما يجرى في المخيم هو العدو الصهيوني«، وشدد على أن »اللبناني

  31/3/2011لحياة، لندن، ا
  

  تسلسل تأريخي لعالقة حماس بمصر  .22
التي -تتفتح شهية الباحثين لسبر أغوار العالقة بين حركة حماس ومصر :  رزق الغرابلي-غزة

 جوالت الحوار الفلسطينية، كونها مفتاح فهم أبعاد كثيرة لما يجري -احتضنت ومن المتوقع أن تحتضن
  .تجاه هذا التنظيم، ورؤية األخير للدور المصريخلف كواليس السياسة المصرية 

 بتعقد حساباتها واكتسابها خصوصية تبتعد -بشكل عام-وتتميز عالقة حركة حماس بالنظام المصري 
بها عن مجرد عالقة تنظيم سياسي ذا جناح عسكري بنظام سياسي يحكم واحدة من أكبر دول المنطقة، 

  .لعالم العربيويشكل أحد أهم مراكز صنع القرار في ا
ومشكلة حركة حماس، من وجهة نظر النظام المصري المخلوع، تكمن في جذوره اإلخوانية التي كانت 
تستحكم حلقات العداء معه بوصفه تيار المعارضة األبرز واألكبر في مصر، لكن هذه الجذور أفادت 

  .حماس في االحتفاظ بعالقة متميزة مع الشعب المصري
   في ظل السلطة

ت عالقة مصر بحماس أكثر وضوحا بعد قيام السلطة الفلسطينية، حيث بدا عدم ارتياح مصر وأصبح
في " إسرائيل"للتعامل مع تنظيم إخواني في ضوء شعبية حماس المتنامية، وإدراك النظام المصري رغبة 
  .لمقبلةإلقاء تبعات إدارة قطاع غزة على كاهلها، وما يشكله ذلك من خطر على الدولة الفلسطينية ا

فيما تدرك حماس أنه مهما استحكمت الخالفات مع النظام المصري، فإن مصر بإمكاناتها البشرية 
والمادية الهائلة تظل ذخرا للقضية الفلسطينية، ومظلّة مقبولة ال يمكن االستغناء عنها في ضبط نسق 

  .لمتنفس الوحيد لقطاع غزة الفلسطينية، كما تعي خطورة استعداء مصر كونها ا-العالقات الفلسطينية 
وشكَّل ملف الحوار الوطني الفلسطيني منعطفًا مفصليا في مسار العالقة بين مصر والفصائل الفلسطينية 

 حين حاولت 1995بوجه عام، ترجع بداية الرعاية المصرية للحوار الفلسطيني الفصائلي إلى عام 
تي، أو الحصول على ضمانات بعدم إفشال السلطة إقناع حماس بالمشاركة في انتخابات الحكم الذا

  .االنتخابات
م، فقد 2002 و1996وفي الوقت الذي لم تعقد فيه حركتي فتح وحماس أي اجتماع للحوار بين عامي 

م بهدف توحيد الموقف الفلسطيني في مواجهة 2002استؤنفت جواالت الحوار برعاية مصرية عام 
  .ال أمريكا بالتحضير لضربة عسكرية على العراقعمليات عسكرية إسرائيلية محتملة، مع انشغ

  حوار القاهرة
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 في القاهرة بحضور معظم الفصائل ورئيس 15/3/2005وكان من نتائج الحوار الذي عقد بعد ذلك في 
  التمسك بالثوابت  : السلطة

دلة مع الفلسطينية دون أي تفريط، وبحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، والتزام الفصائل بتهدئة متبا
واستكمال اإلصالحات في كافة المجاالت، وإعادة بناء منظمة . 2005حتى نهاية عام " إسرائيل"

  .التحرير
 74( وفازت حركة حماس فيها باألغلبية النيابية 25/1/2006أما االنتخابات التشريعية التي جرت في 

 وبعض الدول العربية واألجنبية، ، فقد شكَّلت صدمة كبيرة للسلطة) مقعدا لحركة فتح34مقعدا، مقابل 
وفي مقدمتها مصر، سيما أن هذا الفوز تال فوز اإلخوان المسلمين في االنتخابات البرلمانية المصرية 

  . 2005التي جرت عام 
واتسمت عالقة حماس بمصر آنذاك باإليجابية، ولم تطلب مصر من الحركة في هذه المرحلة أي شروط 

  . إذا أرادت تشكيل الحكومة"إسرائيل"سوى االعتراف بـ
  تغّير مفاجئ

إال أن هذه العالقة شهدت تغيرا مفاجًئا مع أسر المقاومة بقيادة حماس للجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط 
  ،  2006منتصف عام 

إذاستحوذت عملية التفاوض حول إطالق سراحه مقابل اإلفراج عن أسرى فلسطينيين على جانب كبير 
  .مصر وحماسمن العالقة بين 

إال أن ملف التفاوض واجه صعوبات وتعثرات كثيرة، وبدأ التوتر في العالقة بين حماس ومصر، وبدأ 
بعض قياديي حماس توجيه النقد للقيادة المصرية، األمر الذي أغضب القيادة المصرية، فقامت مصر 

يس الحكومة في غزة بتدمير األنفاق، وإغالق معبر رفح بين الفينة واألخرى، إضافة إلى منع رئ
  .2006إسماعيل هنية من عبور معبر رفح بسهولة إلى غزة بعد جولة خارجية في كانون أول 

وفي هذه األثناء بدأ التوتر بين حماس وفتح يأخذ منحى ميدانيا تتخلله اشتباكات متفرقة، كان يطفئها الوفد 
  .األمني المصري

م وتشكيل حكومة وحدة وطنية؛ فرحبت 2007فبراير ووصلت األمور لتوقيع اتفاق مكة للمصالحة في 
مصر باالتفاق والحكومة التي نشأت عنها، ودعت الحكومة المصرية المجتمع الدولي للتعامل معها، فيما 

  .أشارت حركة حماس إلى أهمية الدور المصري في إنجاح الحوار الوطني
  أزمة من جديد

 وسيطرتها على القطاع بعد هزيمة القوات 2007ران لكن عالقة الحركة بمصر تأزمت إثر أحداث حزي
فغضبت مصر الرسمية ووصفت ما جرى بانقالب على . الموالية للسلطة حليفة نظام حسني مبارك

الشرعية، ودعت كافة الفصائل لالنضواء في مؤسسات السلطة، وقررت نقل سفيرها لدى السلطة وبعثتها 
  .الدبلوماسية من غزة لرام اهللا

 غزة، وإغالق مصر لمعبر رفح وبناء الجدار الفوالذي، فقد أجج األزمة بين مصر وحماس أما حصار
التي اتهمت النظام بالمشاركة في حصار وتجويع أهالي القطاع، فيما حملت مصر مسؤولية ذلك إلى كل 

  .وحماس" إسرائيل"من 
ت مصر لهم بالتزود ، وسمح2008 ونتيجة الشتداد الحصار اجتاح الغزيون الحدود مع مصر مطلع 

بالغذاء لعدة أيام وما لبثت أن اعتقلت عددا من كوادر حماس وقادتها العسكريين وحققت معهم عن 
  .نشطاء الحركة المقاومين، وسعت للحصول على معلومات عن الجندي شاليط

سيبي  ومع تصاعد العدوان اإلسرائيلي على غزة، أطلقت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية ت2008ونهاية 
ليفني من القاهرة تهديدها بإسكات الصواريخ التي تطلقها حماس من القطاع، وبعد يومين من هذا 

  . يوما22التصريح شن االحتالل حربا دامية واسعة على القطاع دامت 
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المسؤولية المباشرة عن هذا العدوان، فإن الرئيس " إسرائيل"وعلى الرغم من أن القيادة المصرية حملت 
  .30/12/2008ري المخلوع حمل بالمقابل حركة حماس المسؤولية أيضا في كلمة أذيعت فيالمص

، أعاد اإلعالن عن وفاة شقيق المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري في أحد 2009وفي أكتوبر 
السجون المصرية إلى الواجهة ملف معتقلي الحركة لدى السلطات المصرية، كما أبرز من جديد طبيعة 

  .ة المتوترة بين السلطات المصرية وحماسالعالق
، أظهرت خطابا تصالحيا تجاه الحكومة المصرية في أعقاب حالة جمود شهدتها 2010لكن حماس مطلع 

 إلى قطاع غزة، لكن هذه اللهجة 3العالقة بين الطرفين، بعد أحداث مصاحبة لوصول قافلة شريان الحياة 
  .2011ى حين سقوط النظام المصري في فبراير لم تستطع إذابة الجليد بين الطرفين إل

  !ما بعد الثورة
 بحركة حماس، -ولو بشكٍل غير معلن-وعقب الثورة المصرية المجيدة، أصبحت مصر الجديدة تعترف 

وتسعى لكسر الحصار عن غزة، وتحاول نسج عالقات معها، وعملت مباشرة عقب الثورة على فتح 
  . معبر رفح وتسهيل عبور العالقين

وتوجت العالقة الجديدة ين حماس ومصر بزيارة القياديين البارزين في الحركة محمود الزهار وخليل 
الحية إلى مصر، ولقائهما بأبرز مسئوليها، سادت اللقاء روحا وسياسة جديدة وطرحت فيه عدة قضايا 

  .استراتيجية ومرحلية
ها على أمنها القومي، ومصالحها وفي المحصلة، ال تستطيع مصر أن تتعامل مع حماس إال من حرص

كما ال تستطيع مصر أن تسكت عن محاولة تأجيج صراع أمني داخل القطاع، خشية انتقال . اإلستراتيجية
  .عدواه إلى الداخل المصري

ورغم العالقات التي تربط حماس بمصر، فإن مصر القديمة لم تُخف رغبتها في عدم إنجاح نموذج 
تبدى في موقفها من اتفاقية المعابر، بغية استمرار إغالق معبر رفح حماس في قطاع غزة، والذي 

  .وحصار القطاع، والذي قد يؤدي إلى إضعاف حركة حماس وفشل تجربتها
 في استغالل اللحظة الراهنة من أجل تجاوز مخاوفهما -حماس ومصر الجديدة-فهل ينجح الطرفان 

فر االستقرار السياسي للبلدين ألول مرة منذ ظهور والضغوطات الممارسة عليهما لصالح عالقة هادئة تو
  !.حركة حماس على المشهد السياسي الفلسطيني؟

في تقريره التوثيقي التأريخي بعدد من البحوث والدراسات والتقارير " المحرر"استعان : مالحظة
  .اإلعالمية

  30/3/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
 

  دة لإلفراج عن شاليط نقوم بإجراءات عدي: نتنياهو .23
إن حكومته تقوم بإجراءات عديدة في قضية       " بنيامين نتنياهو "قال رئيس وزراء االحتالل     : القدس المحتلة 

، مستدركاً بأن الجمهور اإلسرائيلي ال يعلـم مـن هـذه           "جلعاد شاليط "الجندي األسير لدى حركة حماس      
  .اإلجراءات إال النذر اليسير
ت نشرتها إذاعة االحتالل، موقفه الرافض اإلفراج عن بعض األسرى الـذين            وجدد نتنياهو في تصريحا   

تطالب حركة حماس أن تشملهم صفقة التبادل، مشيراً إلى أن من شأن االستجابة لهذه المطالـب وقـوع                  
  .على حد تعبيره". اعتداءات إرهابية خطيرة"

م مع إسرائيل ولـيس مـع حمـاس         وتمنى نتنياهو أن تختار السلطة الفلسطينية السير على طريق السال         
  .على حد تعبيره. وتتجنب دعم انتفاضة ثالثة عنيفة
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 -الذي اختطف على يد الموساد من أوكرانيـا       -وزعم نتنياهو أن المهندس الفلسطيني ضرار أبو سيسي         
لكـن نتنيـاهو رفـض       .هو من نشطاء حماس وقد قدم معلومات قيمة خالل التحقيقات التي جرت معه            

  . األلمانية) دير شبيغل(ى احتمال اتصال هذه المعلومات بقضية شاليط كما أوردت مجلة التعليق عل
  30/3/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

   
   موقعاً مستهدفاً في الجنوب950:  على لبنانريطة إسرائيلية للحرب المقبلةتنشر خ "واشنطن بوست" .24

اسرائيلية ، يقول القادة العسكريون للعدو إنها تظهر        األميركية، خريطة   » واشنطن بوست «نشرت صحيفة   
  .في الجنوب» حزب اهللا«مواقع عسكرية تابعة لـ

» حزب اهللا «ونقلت الصحيفة االميركية عن المسؤولين االسرائيليين قولهم ان معظم األسلحة التي يخزنها             
 بمـا فيهـا صـواريخ        سورية الصنع أو تم تزويده بها عبر دمشق،        2006في الجنوب منذ حرب العام      

 ملم، والتي قد تبلغ تل أبيب في حال تم إطالقها مـن             302قصيرة المدى، وصواريخ من عيار      » سكود«
  .الجنوب

مئات الخنادق ومألها بأسلحة سورية منذ العـام        » حزب اهللا «وبحسب االستخبارات اإلسرائيلية، فقد بنى      
تقول اسرائيل انها نقاط التخـزين التابعـة        ، ما   »واشنطن بوست «وتظهر الخريطة التي نشرتها     . 2006
 موقع السـتخدامات    100 موقع مراقبة، باإلضافة إلى      300 نفقا محصنا،    550، أكثر من    »حزب اهللا «لـ

  .مختلفة
وبحسب الصحيفة االميركية، يبدو أن القيادة العسكرية اإلسرائيلية وعبر نشر هذه الخريطة، تحاول تجنّب             

ت بمهاجمة أحد هذه المواقع، والتي تقول اسرائيل ان معظمها يقع في قـرى              أي انتقاد دولي في حال قام     
  .سكنية وقرب مستشفيات ومدارس ومنازل مدنيين

ويصرح القادة العسكريون بأنهم يريدون تجنّب أي استنكار دولي من النوع الذي طـال عمليـاتهم فـي                  
. اتلين من إطالق الـصواريخ    في غزة لمنع المق   » الرصاص المسكوب « خالل حرب    2008أواخر العام   

من مـصلحتنا أن نظهـر   «عن قائد عسكري اسرائيلي رفيع المستوى قوله إن » واشنطن بوست «ونقلت  
  .»للعالم أن حزب اهللا حول هذه القرى إلى أرض معركة

  31/3/2011، السفير، بيروت
 

  وانتفاضة ثالثةشاباك منع سيطرة حماس على الضفة لأبرز المهمات التي تنتظر الرئيس الجديد ل .25
يثير إعالن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو تعيين يـورام كـوهين            :  أسعد تلحمي  –الناصرة  

خلفاً ليوفال ديسكين، الذي تنتهي واليته بعد أقل مـن شـهرين،            ) شاباك(رئيساً جديداً لجهاز األمن العام      
 ديسكين بتعيينه والذي يشار إلى اسـمه        أكثر من تساؤل حول تفضيله كوهين على المرشح الذي أوصى         

، وهو مهاجر من إحدى دول االتحاد السوفياتي الـسابق، وسـط أنبـاء عـن أن قـادة                   »ي«بالحرف  
مارسـوا ضـغوطاً    » الصهيونية القومية الدينية  «المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحسوبين على        

كان متشدداً مع المستوطنين عنـدما  » ي«ي أن كبيرة على نتانياهو ومحيطه لرفض توصية ديسكين بداع    
المكلف متابعـة النـشاط المتطـرف       » شاباك«في جهاز   » إسرائيل واألجانب «شغل منصب رئيس قسم     

  .لمستوطنين في الضفة الغربية، وأنه كان وراء اعتقال اثنين منهم بشبهات قتل فلسطينيين
على الضفة الغربية ومنع    » حماس«نع سيطرة   م» شاباك«وأبرز المهمات التي تنتظر الرئيس الجديد لـ        

  .حدوث انتفاضة ثالثة
، وثانياً لتعيـين    »ي«ولم تتردد أوساط يمينية رفيعة المستوى في اإلعراب عن ارتياحها أوالً لعدم تعيين              

مع ذلك أعربت أوساط    . كوهين الذي يعتمر الطاقية الدينية وألنه محسوب على التيار الصهيوني المتدين          
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هذا التيار عن خشيتها من أن يتشدد كوهين مع المستوطنين المتطرفين ليثبت أن انتـسابه للتيـار                 تابعة ل 
  .الديني ال يلعب أي دور في تأدية مهماته

ومع تعيين كوهين، يرتفع عدد المسؤولين المتدينين والمتشددين في محيط رئيس الحكومة، الـذي كـان                
عقوب عميدرور لمنصب مستشاره لـشؤون األمـن القـومي          عين قبل أسبوعين متديناً متشدداً آخر هو ي       

لينضم إلى المستشار المتدين نتان ايشل والمستشار رون دريمر الذي يتبنى مواقف متشددة للغاية في كل                
وعلم أمس أن تعيين كوهين دفع باثنين من كبار المسؤولين فـي            . ما يتعلق بالمفاوضات مع الفلسطينيين    

في المقابل يعتزم كوهين تعيين نائب له، هو أيضاً متدين ويقيم في            . يهما احتجاجاً الجهاز إلى تقديم استقالت   
  .إحدى مستوطنات الضفة الغربية

ويتقن كوهين اللغة العربية بطالقة، وتدرج في مناصب مختلفة في الجهاز منها المسؤول عـن الملـف                 
وبلور مع الرئيس الحـالي     . ونائبه اإليراني، وقائد العمليات الخاصة في مكتب رئيس الجهاز،          –العربي  

ولديه عالقـات متـشعبة مـع    «يوفال ديسكين سياسة اغتيال الناشطين الفلسطينيين في المناطق المحتلة،        
  .»السلطة الفلسطينية وأجهزتها األمنية

وكان كوهين، الذي يعتبر نفسه مستشرقاً وخبيراً في شؤون الحركات اإلسالمية الراديكالية، شارك أواخر              
معهد واشنطن لسياسة الواليات المتحدة     « مع مسؤول استخبارات أميركي في إعداد بحث لـ          2009م  عا

» المنظمات الجهادية اإلسـالمية   «تناول قطاع غزة حذر فيه من التهديد الذي تشكله          » في الشرق األدنى  
لفي التي يتبعهـا    منظمات صغيرة تتماهى مع أيديولوجية الجهاد الس      «وقال إنها   . في القطاع على إسرائيل   

، وتقلّده في نشاطها على رغم عدم ارتباطها بقيادته، وهدفها الـرئيس إحيـاء العـصر                »القاعدة«تنظيم  
وتابع أن هذه المنظمـات فـي القطـاع         . »الذهبي لإلسالم السلفي وإقامة خالفة إسالمية تطبق الشريعة       

ها األساسي لتحقيق رؤيتها، وترى فـي       أسلوباً رئيساً في نشاط   ) حرب الجهاد (تكرس اللجوء إلى العنف     «
استعمال القوة ضد الكفار وضد أنظمة ليست إسالمية بما فيه الكفاية وكل من تعتبره معاديـاً لإلسـالم                  «

في حال لم تعمل حماس ضدها فإنها ستشكل تهديداً جدياً عليها وعلى إسـرائيل              «وأضاف أن   . »شرعياً
  .»ومصالح دول الغرب في المنطقة

قبـل  » الرصاص المـصبوب  «لبحث أيضاً أن إسرائيل لم تستغل تفوقها العسكري في عملية           وجاء في ا  
إسرائيل لو ذهبت في حربها حتى النهاية،       «، مضيفاً أن    »كي توجه ضربة قاضية لحركة حماس     «عامين  

لكان في مقدور الجيش اإلسرائيلي بكل تأكيد تقويض القدرات العسكرية لحركة حماس والقـضاء علـى                
  .»حكمها

  :وحدد محللون في الشؤون األمنية المهمات التي تنتظر كوهين في المسائل اآلتية
على الضفة الغربية ومنع حـدوث انتفاضـة        » حماس«في شقه األول، منع سيطرة      :  الملف الفلسطيني  -

وفي شقه الثاني مواصـلة جمـع معلومـات         . ثالثة، على غرار االحتجاجات في عدد من الدول العربية        
اتية عن قطاع غزة وتوجيه المستوى السياسي حول كيفية التعامل مع القطاع، إضافة إلى جمـع                استخبار

  .معلومات عن سيناء في أعقاب سقوط النظام المصري لمنع تهريب أسلحة إلى القطاع
 ملف المتطرفين اليهود في مستوطنات الضفة الغربية، والمخاوف من احتمال قيامهم بعمليات إرهابيـة     -

 ملف المواطنين العرب في إسرائيل، وتوجيه الحكومة لتفادي غليان          -.المسجد األقصى المبارك  تستهدف  
  .في أوساطهم

  .»الجهاد العالمي« اإلرهاب بكل أنواعه الذي يقوده -
أبرزها ذلك الذي أتاح للجيش اإلسـرائيلي أن يـدحر          «وهلل المعلقون إلنجازات الرئيس الحالي ديسكين       

  .»غربية ويحبط عمليات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية في الخارجاإلرهاب في الضفة ال
  31/3/2011، الحياة، لندن
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  كاذبة" أبو سيسي"المزاعم بشأن اختطاف ": هيئة اإلفراج عن شاليط" .26
الصهيونية، ما نُشر اليوم حـول      " النضال من أجل اإلفراج عن شاليط     "استبعدت هيئة ما يسمى     : الناصرة

س الفلسطيني ضرار أبو سيسي من أوكرانيا قبل أكثر من أربعين يوما، مؤكدة أن              دواعي اختطاف المهند  
  .مثل هذا الحديث الهدف منه أن يكسب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وقتًا للتفاخر بأفعاله إلطالق شاليط

 إن حكومة نتنياهو لم تتمكن حتى اآلن من ممارسة ضغوط ناجعـة علـى حركـة               : أما والد شاليط فقال   
  .من أجل اإلفراج عن ابنه جلعاد" حماس"المقاومة اإلسالمية 

  30/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   تطالب بسحب الهوية المقدسية من أسير قساميإسرائيليينعائالت قتلى  .27
، والتي نفـذها    )37(طالبت عائالت صهاينة قتلوا في عملية حيفا االستشهادية، في الحافلة رقم            : الناصرة

، وزير الداخلية الصهيوني ايلي     2003) مارس(جاهد محمود القواسمي من مدينة الخليل في شهر آذار          الم
يشاي بسحب الهوية المقدسية والجنسية من األسير القسامي منير رجبي، الذي شارك في تنفيذ عملية حيفا                

  . مرة17والمحكوم بالسجن المؤبد 
  30/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  على البديل المجهول..  قد تفضل بقاء األسد في السلطة"إسرائيل: " واشنطن بوست لـتقرير .28

دأبت إسرائيل على الشكوى من تحالف الرئيس السوري بشار األسد مع إيران،            :  جانين زكريا  - تل أبيب 
ـ                  د ودعمه لميليشيا حزب اهللا الشيعية وإيوائه خالد مشعل في دمشق، غير أن مواجهة األسد أخطـر تهدي

 عاما أجبر اإلسرائيليين على إعادة التفكير في أنهم قد يكونون في            11جدي لحكمه منذ توليه السلطة قبل       
  . أمن معه أكثر من دونه

نحن نعـرف األسـد،     «: وقد أوضح أحد أعضاء حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قائال          
رتنا سورية دولة ديمقراطية، لكن هل أعتقد أن هـذا          وعرفنا والده، ونحن بطبيعة الحال نود أن تكون جا        

نحـن نعلـم أن     «: وقال مسؤول عسكري إسرائيلي بارز     .»أمر ممكن الحدوث؟ أعتقد أن اإلجابة هي ال       
على الجانب اآلخر، مـن الواضـح لنـا أن          . هناك ديكتاتورا، لكن رغم ذلك فإن األوضاع كانت هادئة        

  .»قةالسوريين يلعبون دورا سلبيا في المنط
  »الشرق األوسط«خاص بـ» واشنطن بوست«

 31/3/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  48 في أراضي الـ  تقرر بناء مدينتين لليهود المتدينين في قلب التجمعات العربية"إسرائيل" .29
جرت فعاليات الذكرى السنوية الخامسة والثالثين ليوم األرض، بالتركيز على عدد من المواقع              :تل أبيب 
  :تعرض لمخططات سلطوية عينية، وهيالتي ت

تخطط الحكومة القامة بلدتين لليهود المتدينين، في إطـار مـا يـسمى             : منطقتا وادي عارة والناصرة   * 
والمقصود بذلك هو وضع حد لوجود أكثرية عربية في هاتين المنطقتين،           . »مكافحة الخطر الديمغرافي  «

 التكاثر العالية لديهم والمعـروفين أيـضا بمـواقفهم          عن طريق جلب اليهود المتدينين المعروفين بنسبة      
ودأبت السلطات اإلسرائيلية على تشجيع المستوطنين الذين أخلوا من قطاع غزة للقـدوم             . العدائية للعرب 

  .للسكن في المناطق العربية، علما بأن قسما من هؤالء ينتمي إلى تيارات يمينية متطرفة
وفي هـذه   . شرات السنين للتخلص منهم والسيطرة على أراضيهم      تخطط الحكومة منذ ع   : منطقة النقب * 

السنة برزت قضية قرية العراقيب المكونة من بيوت من الصفيح، وموجودة في المكان منذ القرن التاسع                
وألن القرية قائمة في منطقة فاصلة بين بئر السبع ومدينة رهط العربية، تريد الحكومـة ترحيـل                 . عشر
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ولذلك، خططت إلقامة حديقة قومية، وأرسلت جرافاتها لهدم        . د العربي نحو بئر السبع    أهلها لتقطع االمتدا  
  . مرة، وفي كل مرة يعود األهالي لبنائها بدعم من القوى الوطنية العربية22القرية 

مشكلة أخرى يتم التركيز عليها تتعلق بمسطحات البناء الضيقة للقـرى والمـدن العربيـة ورفـض                 * 
 حول إعالن هـذا     48وجاء في بيان للجنة المتابعة العليا لفلسطينيي        . وفقا لالحتياجات السلطات توسيعها   

إننا نرى جليا الخطر الذي يتهدد بيوتنا في الجليل والمثلـث والنقـب والمـدن الـساحلية                 «: اإلضراب
لية فحكومات إسرائيل المتعاقبة ترفض المصادقة على توسيع مسطحات النفوذ والخرائط الهيك          . المختلطة

  .»لبلداتنا العربية ومن جهة ثانية تقوم بهدم بيوتنا التي بنيت دون ترخيص اضطرارا
 قضية استمرار سياسة التمييز العنصري التي تفاقمـت ضـدهم فـي الـسنتين               48يطرح فلسطينيو   * 

.  قانونا عنصريا مخصصة لقمع المواطنين العرب      24األخيرتين، بإقدام حكومة بنيامين نتنياهو على سن        
، بمناسبة اليـوم العـالمي   2011لعام  » االئتالف لمناهضة العنصرية في إسرائيل    «وحسب تقرير منظمة    

لمناهضة العنصرية، سجل ارتفاع هائل في عدد الحوادث التي وقعت ضد المواطنين العرب على خلفيـة      
يل،  بعدد البالغات حول أحداث عنصرية وتمييز فـي إسـرائ          400%عنصرية، إذ حصل ارتفاع بنسبة      

  .تمت معالجة غالبيتها بواسطة دعاوى قضائية مدنية من قبل مؤسسات حقوقية
  31/3/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  لن نرحل ولن نتنازل عن األرض مهما كلف الثمن: زحالقة.  د..في يوم األرضعراقيب ال مهرجان في .30

ت تـضامنا مـع أهـالي       على أرض العراقيب في النقب احتشد اآلالف من عرب النقب وطالب الجامعا           
العراقيب اليوم إحياء لذكرى يوم األرض وتضامناً مع أهالي القرية الذين تعرضوا ويتعرضون لعمليـة               

ورددوا هتافات تندد بسياسة الهدم والترحيل ومصادرة األرض ومخططات سلب أراضي           . تطهير عرقي 
  .عرب النقب

 رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن العراقيب،       وجرى تنظيم مهرجان خطابي، افتتحه الشيخ صياح الطوري،       
 مرة، وأن أهلها بـاقون      21فرحب بالحضور، مشيرا إلى أن السلطات اإلسرائيلية قامت بهدم العراقيب           

  .على العهد حتى لو هدمت ألف مرة
. كما تحدث النائب طلب الصانع، وحث الجماهير على الصمود، ومواصلة التضامن مع أهالي العراقيـب   

دث رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، رامز جرايسي، عن دور النضال الجماهيري             كما تح 
  . ودوره في منع مصادرة المزيد من األرض العربية76ويوم األرض األول عام 

وتحدث كل من الشيخ رائد صالح والشيخ حماد أبو دعابس، وأكدا على استمرار النضال في العراقيـب                 
كما تحدث عضو الكنيست دوف حنين، ورئيس المجلـس اإلقليمـي للقـرى غيـر               . رهاواللد ويافا وغي  

  .المعترف بها في النقب إبراهيم الوقيلي
بالتفـصيل،  " غولـدبيرغ "ئم بأعمال رئيس بلدية رهط، عن مخطط        عامر الهزيل، القا  . وبدوره تحدث د  

ودعا لجنة المتابعة العليا إلى تبنـي قـرار بـإلزام           . والذي يهدف إلى سلب غالبية أراضي عرب النقب       
ل أي مهجر من النقب في إطار مخطط تركيز عرب النقب علـى             االسلطات المحلية في النقب بعدم استقب     

  .نهب أراضي النقب العربيةمساحات صغيرة جدا ليسهل 
جمال زحالقة الثورات العربية، مؤكدا على ضرورة دعم وتأييد مطالب الشعوب العربية            . وحيا النائب د  

نحن نعول على الـشباب     : "وقال. بالحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة االجتماعية واالستقالل الوطني      
 48وحتى اآلن ما زلنا نواجه ذيول حـرب         . منة عندهم وعلى روح الثورة والتمرد على واقع الظلم الكا       

مـن  % 75ونكبة فلسطين، فقد استولوا على أرضنا ووطننا بالدبابات وقوة السالح ثم قاموا بمـصادرة               
واآلن هناك انقضاض على ما تبقى لنا من أرض         . أراضي من بقوا في وطنهم في الجليل والنقب والمثلث        

  ".نا المفتوحة منذ النكبة حتى اليوموهم بذلك ينكأون جراح. في النقب
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لن نرحل ولن نتنازل عـن      : في يوم األرض وفي العراقيب والنقب نقول لهم       : "وخلص زحالقة إلى القول   
  ".أرضنا مهما كلف الثمن

  30/3/2011، 48موقع عرب
  

  يطلقون صفحة تفاعلية للتضامن مع القيادي السيد" فيسبوك"نشطاء على  .31
صـفحة خاصـة    " فيـسبوك "طاء فلسطينيون على موقع التواصل االجتمـاعي        أطلق نش : الضفة الغربية 

للتضامن مع القيادي األسير عباس السيد في إضرابه المتواصل عن الطعام، في استجابة فورية لرسـالته                
التي طالب فيها بالمزيد من التفعيل اإلعالمي للوقوف بجانب األسرى الفلسطينيين من أجل إنهاء مأسـاة                

  .فرادي في السجون الصهيونيةالعزل االن
وُأطلقـت علـى الـرابط اإللكترونـي        " الحريـة للقيـادي عبـاس الـسيد       "وحملت الصفحة عنـوان     

http://www.facebook.com/free.abas           ،واحتوت الصفحة على نبذة تعريفيـة بالقيـادي الـسيد ،
ن مقاطع الفيديو حول إضرابه     باإلضافة للعديد من األخبار والتقارير والمقاالت والتصاميم الفنية وعدد م         

  .عن الطعام والفعاليات التضامنية معه
  30/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  عقب إغالق سابقتها" فيسبوك"على " االنتفاضة الفلسطينية الثالثة"صفحة جديدة لـ .32

جتمـاعي  علـى موقـع التواصـل اال      " االنتفاضة الفلسطينية الثالثة  "أعاد منشئو صفحة    : القدس المحتلة 
، إطـالق صـفحتهم     "تحرض على العنف ضد اليهود    "، والتي أغلقتها إدارة الموقع بدعوى أنها        "فيسبوك"

  .مجدد ا تحت العنوان ذاته لتحشد أكثر من سبعة وعشرين ألفًا وخمسمائة مشترك في يوم واحد
، باستجابة  )3-29(الثاء  ونددوا في رسالة افتتاحية نشرت على الصفحة الجديدة التي تم إطالقها أمس الث            

ومؤسسه مارك زوكربيرغ للضغوط الصهيونية الرسمية المطالبة بإغالق الصفحة         " فيسبوك"إدارة موقع   
التي تتضمن دعوة النتفاضة جماهيرية فلسطينية ثالثة ضد االحتالل الصهيوني في الخامس عـشر مـن                

  ".النكبة الفلسطينية"ين لـالمقبل، والذي يصادف الذكرى الثالثة والست) مايو(شهر أيار 
فيما بررت إدارة الموقع اإللكتروني، قرار إغالق الصفحة التي تجاوز عدد المشتركين فيهـا ثالثمائـة                

تحرض على اليهود وتحتوي علـى دعـوات        "وخمسين ألفًا بعد مرور أقل من شهر على إنشائها، بأنها           
  ".لممارسة العنف ضدهم

  30/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  من طلبة جامعة بيرزيت لقرار الكتلة اإلسالمية بمقاطعة االنتخابات % 56 انحياز ":الفلسطيني لإلعالم" .33
أظهرت نتائج انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت في الضفة الغربية المحتلة انحيـاز معظـم               : رام اهللا 

 .ات األمنية التعـسفية لمليـشيا عبـاس       الطلبة لقرار الكتلة اإلسالمية بمقاطعة االنتخابات نتيجة الممارس       
 فـي   56أن نتائج االنتخابات أظهـرت أن       " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وأكدت مصادر مطلعة لمراسل     

المائة من الطلبة استجابوا لموقف الكتلة اإلسالمية ولم يشاركوا في االنتخابات رفضا لمحاوالت تزييـف               
  .إرادتهم عبر الجو البوليسي والقمع األمني

  30/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  "هزلية"االتهامات االسرائيلية لموكلها : مهندس ضرار ابو سيسيالمعتقل المحامية  .34
اتهمت محامية مهندس فلسطيني من غزة احتجز سرا فـي اسـرائيل الـسلطات              : دان وليامز  -القدس  

الذي اعتقلته اسـرائيل أثنـاء وجـوده فـي     االسرائيلية يوم االربعاء بفبركة االتهامات الموجهة لموكلها   
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وربطت سمادار بن ناتان محامية ابو سيسي بين احتجاز موكلهـا وجهـود اسـرائيل لجمـع                  .الخارج
حين يرصد  "وقالت بن ناتان لراديو الجيش االسرائيلي        ).حماس(معلومات عن حركة المقاومة االسالمية      

غزة يضعون أيديهم عليه دون ان يكون لذلك        خارج قطاع   ) في حماس (شخص يعتقدون انه عضو بارز      
  ."مبرر حقيقي في اطار احداث ماضية

ونقلت صحيفة دير شبيجل االلمانية يوم الثالثاء عن مصدر لم تكشف عنه قوله ان اسرائيل ربما اشتبهت                 
  .في ان ابو سيسي يعرف مكان الجندي االسرائيلي االسير جلعاد شليط

وأضافت انه لم يرد اي ذكر السم الجنـدي فـي           . ى اي صلة له بشليط    وقالت بن ناتان ان ابو سيسي نف      
وطبقا لمصادر في غـزة لـم        .االتهامات التي وجهها االدعاء االسرائيلي البو سيسي في جلسات مغلقة         

  .يعرف عن ابو سيسي اي انتماءات سياسية لحماس
من شبهات ضد ابو سيسي لكنهـا       ولم تسهب بن ناتان في حديثها االذاعي عما تسوقه الدولة االسرائيلية            

وبدال من االعتراف والقول    " .بأنهم يحاولون التستر على الخطأ    "قالت ان جلسات المحكمة قادتها لالعتقاد       
يحاولون ايجاد ما يمكن ان يلومونه ) نحن اسفون اتضح ان ظننا خطأ ونحن اسفون عد الى بيتك ياسيدي           (

  .ورفض مسؤولو االمن والعدل االسرائيليون التعليق ."يةعليه حتى ال يتضح ان هذه المسألة كلها هزل
  30/3/2011، وكالة رويترز لألنباء

  
   لتجديد اقامته"سرائيلإ"ـ أسقف القدس االنجليكاني يقدم التماسا ل .35

 قال مسؤول كنسي يوم االربعاء ان االسقف االنجليكاني في القدس وهو فلسطيني             : أوري لويس  - القدس
وقال المسؤول الذي طلب     . مع اسرائيل لرفضها تمديد تصريح االقامة الخاص به        يخوض معركة قانونية  

عدم نشر اسمه ان وزارة الداخلية االسرائيلية كتبت الى المطران سهيل دواني أسقف مطرانيـة القـدس                 
 .واتهمته بعقد صفقات اراضي غير الئقة نيابة عن الكنيسة والسلطة الفلـسطينية وهـي مـزاعم نفاهـا                 

وانتخـب المطـران    .  متحدثة باسم وزارة الداخلية عن التعقيب مشيرة الى جلسة محكمة مقبلة           وامتنعت
 والنه ليس اسرائيليا فهو مطالب امام السلطات االسـرائيلية          2007دواني اسقفا البرشية القدس في عام       
  . وليس في العام الماضي2009 و2008وحصل عليها في . بالحصول على تصاريح اقامة مؤقتة

وقـال   .عيش المطران دواني الذي ولد في نابلس بالضفة الغربية المحتلة مع عائلته في القدس الشرقية              وي
المسؤول الكنسي ان الكنيسة قدمت التماسا الى محكمة اسرائيلية لتأمر وزارة الداخلية بمـنح تـصاريح                

المطران دواني انه ال    وفي نفس الوقت قال محامي       . مايو ايار  18اقامة جديدة وتحدد موعدا للجلسة في       
  .توجد خطوات وشيكة فيما يبدو لترحيله

وأصدر مجلس المؤسسات الدينية في االراضي المقدسة الذي يمثل اليهود والمسلمين والمـسيحيين بيانـا              
وقال ان المجلس يدعو السلطات التي لهـا        . يوم الثالثاء يعبر فيه عن القلق بشان قضية المطران دواني         

وجاء في بيان من أبرشية الكنيسة االنجليكانية في         .لشأن اليجاد حل سريع دون ابطاء     اختصاص في هذا ا   
القدس انها قدمت التماسا الى الرئيس االسرائيلي شمعون بيريس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكبـار               

  .مسؤولي الكنيسة االنجليكانية والسياسيين في الواليات المتحدة وبريطانيا للتدخل
  30/3/2011، ويترز لألنباءوكالة ر

  
  الليبية يناشدون إعادتهم إلى فلسطين أو أي بلد آخر-فلسطينيون عالقون على الحدود التونسية .36

، على  "راس جدير " مواطنا فلسطينيا يشكلون خمس عائالت فلسطينية، يقيمون في مخيم           42وجه  : رام اهللا 
حمر الفلسطيني، للتدخل لدى الـسلطة الفلـسطينية    الليبية، مناشدة إلى جمعية الهالل األ   -الحدود التونسية 

وقالت هذه العائالت، إنهم نزحت من ليبيا، عقب         .لمساعدتهم في العودة إلى فلسطين، أو أي بلد يقبل بهم         
  .األحداث التي يشهدها هذا البلد وبعد تعرضها لمضايقات عديدة
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ن وضعها أصبح مأساويا في المخـيم، وال        وأكدت هذه العائالت لبعثة جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، أ        
  تعرف مصيرها، بعد أن شاهدت الكثير من النازحين من جنسيات مختلفة، يعودون إلى بالدهـم، وذلـك                 

  
رغم المعاملة اإلنسانية الجيدة، التي تتلقاها من جمعية الهالل األحمر التونسي وشقيقاتها العربيـات، وال               

  .تيسيما جمعية الهالل األحمر اإلمارا
  30/3/2011، قدس برس

  
  هوية حّية: المعرض اللبناني الدائم للتراث الفلسطيني .37

افتتح تكتل الجمعيات والهيئات األهلية في لبنان وجمعية التراث الوطني الفلـسطيني فـي              : جهينة خالدية 
س سـليم   لبنان، في األمس في قصر األونيسكو، المعرض اللبناني الدائم للتراث الفلسطيني، برعاية الرئي            

  .الحص، وذلك لمناسبة يوم األرض
ويشارك في المعرض أربعون جمعية، وقدم منتجات وصناعات تقليدية وأقمشة مطـرزة، وجـداريات،              
وحقائب وسجادات وأواني نحاسية وزجاجية وحرفيات وزخارف، صنعت قـسما كبيـرا منهـا نـساء                

 حتى يوم بعد غد السبت، علـى أن         ويستمر المعرض في قصر األونيسكو    . فلسطينيات الجئات في لبنان   
 12 من نيسان ويـستمر حتـى        4ينتقل إلى القاعة الزجاجية في وزارة السياحة في الحمرا، يوم االثنين            

  .منه
المقاربة لقضية فلسطين ينبغي أن تبدأ      «ولفت الرئيس سليم الحص في كلمته في افتتاح المعرض، إلى أن            

ذي يصدر عن الحكومات العربية وبين الموقف الشعبي، والـذي          بالتفريق القاطع بين الموقف الرسمي، ال     
  .نرجو أن يتركز العمل على تطويره وتوحيده

في يوم األرض يجدر تعليم األجيـال الجديـدة التعلـق    «واعتبر السفير السوري علي عبد الكريم عليانه   
سوريا ال تقبـل    « أن   ، ولفت إلى  »باألرض، والتعرف الى تضاريسها وأسماء رموزها وشهدائها وإنتاجها       

سوريا تفتح قلبها وعقلها من أجل أصدقائها وهي        «، مشيراً إلى أن     »عن استعادة األرض الفلسطينية بديالً    
  .»التي تستمد قوتها من شعبها ومن صالبة وحدتها الوطنية، التي تشكل شبكة أمان لها

اده الذي مثل السفير اإليراني، أن      ورأى الملحق الثقافي في السفارة اإليرانية السيد محمد حسين رئيس ز          
هذا المعرض يعكس إرادة الحب والحياة بتعبير ثقافي حضاري، لشعب حضاري، ولشعب عظـيم لـم                «

دعم الجمهورية اإليرانية للشعب الفلسطيني وقـضيته       «، وشدد زاده على     »تقهره سنوات الظلم واالحتالل   
  .»المحقة

يوم األرض هو يوم الملحمة المستمرة، ويـوم        «كة أن   بدوره ذكر ممثل حركة حماس في لبنان علي بر        
وفي هذا اليوم ندين التدخل األميركي الدائم، ونعتبر أن شعوبنا ال تصدق الغيرة األميركية على               . الشهداء

الحكومة اللبنانيـة   «، مطالبا   »استئناف الحوار الفلسطيني الداخلي   «وشدد بركة على    . »الشعب الفلسطيني 
  .»إعادة إعمار نهر البارد المنكوبالمقبلة باستكمال 

شعار الشعب الفلسطيني يريد إنهاء االنقسام، شـعار        «أما ممثل حركة فتح، فتحي أبو العردات فذكر أن          
عليه مسؤوليات، وله آليات لتطبيقه، من إنشاء الحكومة الوطنية، إلى العمل بالوثائق الداخلية التـي تـم                 

مع الحكومة اللبنانية في ما يتعلق بقضايا الالجئين الفلـسطينيين، ال           كما أكد على الحوار     . »االتفاق عليها 
  .»سيما إعادة إعمار مخيم نهر البارد

  31/3/2011، السفير، بيروت
  

   عريضة تطالب بإنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية:مخيم برج البراجنة .38
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مكان إقامة الالجئ، الذي    : المخيم. إحدى قرى فلسطين المحتلة   : األرض. فلسطيني: االسم: زينة برجاوي 
ـ      ، فـي يـوم     »إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلـسطينية      »أتى للتوقيع على عريضة تطالب ب

زارت العريضة كل منزل من منازل المخيمات الفلسطينية المتواجدة في لبنان، ووقّع عليها عدد               .األرض
هم كبشر وكالجئين وكفلسطينيين، وفي مقدمتها حق العودة إلى         كبير من الالجئين، مطالبين باستعادة حقوق     

سيتم اإلعالن عـن  »العريضة، و» إنهاء االنقسام«وألن األرض هي رمز الوحدة، أطلقت حملة   . األرض
، »عدد الموقعين خالل مؤتمر صحافي يعقد الحقاً، قبل تقديم الحصيلة إلى ممثلـي القـوى الفلـسطينية                

ولم تخل العريضة من توقيع سفير منظمة التحرير الفلسطينية عبد           .سف أحمد بحسب أمين سر الحملة يو    
ـ      » الخيمة«اهللا عبد اهللا الذي زار أمس        » يـوم األرض  »الفلسطينية، التي افتتحتها الحملة الشبابية إحياء ل

حة وتأتي الخيمة ضمن نشاطات الحملة التي تعتبر األولى من نوعها، وهي مفتو           . في مخيم برج البراجنة   
وكانت مخيمات لبنان أمس، قد زفّت األرض المحتلة، بسلسلة من           .»إنهاء االنقسام السياسي  «زمنياً حتى   

  .النشاطات في بيروت والمناطق
كذلك، شارك طالب روضات المدارس في مخيم شاتيال بمسيرة تضامنية، حملوا خاللها الفتات خاصـة               

  .»يوم األرض»بـ
ووقّع جميع زوارهـا    . »حماس»و» فتح«ضافة الى مسؤولين من قيادتي      وزار الخيمة أهالي المخيم، باإل    

وفي حين يرى مسؤول اللجان الشعبية في مخيم برج البراجنة حسني أبو            . »إنهاء االنقسام «على عريضة   
علـي  » الجبهة الديموقراطيـة  «، يلفت مسؤول    »االنقسام ينتهي بالنضال من أجل حق العودة      «طاقة أن   

األرض اليوم تتكلم العربية    «، مؤكدا ان    »قسام ينتهي بالرهان على هذه الحملة الشبابية      االن«فيصل الى أن    
  .»باللهجة الفلسطينية

  31/3/2011، السفير، بيروت
  

  صحة رام اهللا ترسل قافلة أدوية إلى قطاع غزة .39
حملـة  سيرت وزارة الصحة في رام اهللا، اليوم األربعاء، قافلة تـضم عـشرات الـشاحنات الم               : رام اهللا 

وزيـر  , وحضر تجهيز القافلة التي أرسلت لقطـاع غـزة         .باألدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة     
مدحت طه إن القافلة تشمل بعض المعـدات التـي          . وقال ممثل مكتب الرئيس د    , الصحة فتحي أبو مغلي   

عبنا هنـاك   حرص الرئيس محمود عباس بشكل شخصي على إيصالها لقطاع غزة، لتفاقم معاناة أبناء ش             
واشتملت الدفعة علـى مجموعـة مـن         .بسبب الحصار اإلسرائيلي المستمر، وتردي الخدمات الصحية      

المعدات واألدوية األساسية كأدوية األمراض المزمنة، والمحاليل والمواد المخبرية الخاصة بالمختبرات،           
  .كلويشار إلى أن ثمن هذه المعدات واألدوية يبلغ ما يقارب أربعة ماليين شي

 30/3/2011، وكالة قدس نت
  

  اتسم بروح األريحية والتفاؤلس وفد حمامع لقاء وزير الخارجية المصري  .40
أكدت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى أن اللقاء الذي جمع أمس بين وزير الخارجية المصري              : القاهرة

الزهار اتسم بروح األريحية    برئاسة الدكتور محمود    " حماس"نبيل العربي ووفد حركة المقاومة اإلسالمية       
  .والتفاؤل بمستقبل القضية الفلسطينية، في لقاء دام أكثر من ساعة ونصف الساعة

إن العربي استقبل الدكتور الزهار والـدكتور خليـل         ": "المركز الفلسطيني لالعالم  "وقالت المصادر لـ    
  ". الجانبين في غالبية القضايا المشتركةالحية بحفاوة بالغة عند باب مكتبه، واتسم اللقاء بتوافق اآلراء بين

وأوضحت المصادر أن الزهار ناقش مع العربي قضية المعتقلين الفلسطينيين في مصر، فيما أكد العربي               
أنها في طريقها للحل، وأنه تم اإلفراج عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين سابقًا، وأن المجلس العـسكري                 

  . وأنه يدرس إمكانية اإلفراج عنهملديه اآلن قوائم بقية المعتقلين
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  صياغة جديدة للمعبر
 حول قضية معبر رفح، وأكد العربي أن مصر ستقدم خـالل أيـام              - وفقًا للمصادر    -وتناقش الطرفان   

صياغة جديدة وعادلة لفتح معبر رفح بطريقة منتظمة، وأن هناك لجنة في الخارجية المـصرية تعكـف                 
  .وزير العربي شخصياعلى تلك الصياغة ويشرف عليها ال

وحول البعد القومي المصري رجحت المصادر اتفاق وفد حماس ووزير الخارجية المصري على أهمية              
األمن القومي المصري وحفظ الحدود بين مصر والقطاع ومدى الدور المصري وعمقه االستراتيجي في              

  .القضية الفلسطينية
  فلسطينّيو ليبيا

 الفلسطينيين في ليبيا تحت قصف القذافي والسبيل إلى اجالئهم، وأكد العربي            وتناول اللقاء قضية العالقين   
أن الخارجية المصرية تسعى بكل جهد إلجالء الرعايا المصريين والفلسطينيين مـن ليبيـا، وأن معبـر                 
السلوم الحدودي استقبل العديد من الفلسطينيين وقدم لهم الرعاية وتم نقلهم إلى معبر رفح للعـودة الـى                  

  .زةغ
وأكدت المصادر أن العربي تناول مع الزهار قضية التصعيد الصهيوني في القطاع، مؤكدا أن مصر لن                
تسمح بوقوع أي عدوان أو شن حرب جديدة على القطاع، وأنها بعثت برسائل تتـضمن هـذا المفهـوم                   

  .للجانب الصهيوني
  إنهاء االنقسام

ـر إلنهاء االنقسام في أسرع وقت بما يحقق مصلحة         نبيل العربي على األهمية التي توليها مص      . وأكد د 
  .الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ككل، مشيرا إلى طرح أفكار محددة في هذا الصدد

كما تناول اللقاء الوضع في قطاع غزة؛ حيث أوضح وزير الخارجية أن مصـر بصدد إجراء مراجعـة                 
التي تحقق المزيد من التسهيل ورفع المعاناة عن سكان         لعمل معبر رفح واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة        

  .القطاع
  30/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   أسبوع خالل بالكامل سيختلف  حصارغزة:وزير الخارجية المصري .41

أكد وزير الخارجية المصري نبيل العربي ، أن مصر ستفتح صفحة جديدة مـع كـل الـدول                  : القاهرة
مح إلى تحول إيجابي في العالقة مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة على               العربية وإيران ، وأل   

عكس ما كانت عليها في عهد نظام حسني مبارك المخلوع إلى جانب سعي مصر إلنهاء حصار غـزة ،                   
  .كما رحب بأي اتصال يجريه أي حزب من أي دولة عربية

اإلضافة إلى جهات أخرى فـي الدولـة،        وقال العربي في تصريحات صحفية إن وفد حماس التقى به، ب          
وأعربت لهم عن أملي أنه خالل أسبوع سيختلف الحصار بالكامل، مع أن مصر لم تقم فـي أي وقـت                    "

بفرض حصار على القطاع، وما سيتم تغييره كلياً، هو أسلوب التعامل مع المتطلبات اإلنسانية في قطاع                
  ".غزة ومعبر رفح

 المصري إلتمام المصالحة الفلسطينية في ضوء لقاءاته أمس مع وفد           ورداً على سؤال حول شكل التحرك     
نحن في بداية االتصاالت، وكانت هناك مكالمات هاتفية من خالد مشعل           "من حركة حماس، أجاب العربي      

وإسماعيل هنية ومحمود الزهار، باإلضافة إلى اللقاء الذي تم مع وفد حماس، وهي أول مقابلـة معهـم،                  
  "م ومازلنا في بداية الطريقونحن نتحدث معه

  31/3/2011، موقع فلسطين اآلن
 

  المجلس األعلى للقوات المسلحة المصرية يستقبل وفد حماس  .42



  

  

 
 

  

            27 ص                                     2101: دد        الع       31/3/2011 الخميس :التاريخ

أكدت مصادر مصرية عسكرية رفيعة المستوى أن وفد حركة المقاومة االسالمية حماس برئاسة             : القاهرة
ألعلى للقوات المسلحة المصرية برئاسـة        بالمجلس ا   -بعد ساعات قليلة  -الدكتور محمود الزهار سيلتقي     

  .المشير طنطاوي
إن الجانبين سـيبحثان آخـر      ): "3-30(اليوم األربعاء   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقالت المصادر لـ    

التطورات بشأن القضية الفلسطينية بما فيها قضية فتح معبر رفح وقضية المصالحة وقـضية التـصعيد                
  ".الصهيوني على قطاع غزة

أشارت المصادر إلى أن تأخر استقبال المجلس العسكري المصري لوفد حماس كـان بـسبب انـشغال            و
  .المجلس باإلعالن اليوم عن الدستور المصري الجديد

وبينت المصادر أن مصر بذلت خالل األيام الماضية جهودا حثيثة للجم االحتالل الصهيوني عن خوض               
  .حرب جديدة على قطاع غزة

  30/3/2011، يني لإلعالمالمركز الفلسط
  

  تكثف جهودها لتمرير المصالحة الفلسطينية و سوري - سعودي تأييدمصر تحصل على  .43
 سـوري   -، أن مصر حصلت علـى تأييـد سـعودي           "المصريون"علمت  ): المصريون(عمر القليوبي   

لفلـسطينية  ، والعمل على جمع الفصائل ا     "حماس"و" فتح"لمساعيها الرامية لتحقيق المصالحة بين حركتي       
في جلسة مباحثات سيتم في أعقابها التوقيع على اتفاق مصالحة ينهي حالة االنقسام السائد على الـساحة                 

  . 2007الفلسطينية منذ يونيو 
وألمحت القاهرة ألطراف فلسطينية بعدم تمسكها بورقة المصالحة المصرية التي كان تم طرحهـا منـذ                

دها، إذا كان هذا األمر سيسهل المـساعي لتحقيـق هـذه           تحفظات على بعض بنو   " حماس"شهور وأبدت   
المصالحة، واعتبار التوصل ألي اتفاق فلسطيني حتى لو خالف الورقة المطروحة في بعـض القـضايا                

  . سيكون محل ترحاب، فضالً عن عرضها سلسلة مقترحات لتسهيل مهمة الوصول إلى مصالحة عاجلة
تركيز على مرجعية منظمة التحريـر الفلـسطينية وليـست          وتدور المقترحات المصرية الجديدة على ال     

السلطة الفلسطينية، كإطار لحل أي خالف بين الفصائل الفلسطينية بعد تحقيق المصالحة، وكـذلك عـدم                
انفراد مصر بالهيمنة على هذا الملف وقبولها بدخول أطراف عربية على خطى األزمة لحـل االنقـسام                 

  . الفلسطيني
، أن االتصاالت الدبلوماسية التي يجريها وزير الخارجية المصري نبيل العربـي            وأفادت مصادر مطلعة  

مع الجانب السوري حققت توافقا شبه تام على ضرورة تجاوز المصالحة الفلسطينية النفق المظلم الـذي                
  . على قطاع غزة منذ نحو أربع سنوات" حماس"تعاني منه منذ سيطرت حركة 
 العربي مع المسئولين السوريين جاء في أعقاب زيارة اللواء مراد موافي            وأوضحا أن التوافق الذي حققه    

رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلى دمشق ونجاحه في تطويق الخالف المـصري ـ الـسوري    
  . حول ملف المصالحة

ورجحت المصادر أن ال تكترث مصر في تحركاتها بالتصعيد اإلسرائيلي ضد قطاع غزة حيث سـتعمل                
 استخدام كافة أوراقها لمنع أي عدوان جديد على القطاع، خاصة أن األوضاع الحاليـة ال تـضمن                  على

  . ردود فعل لمثل هذا العمل
من جانبه، أعرب السفير طه الفرنواني، مدير إدارة فلسطين األسبق بوزارة الخارجية المـصرية عـن                

يـد التـي تتبعهـا الـسلطات المـصرية،      تفاؤله بتحقيق المصالحة الفلسطينية في ظل اإلستراتيجية الجد     
  . وتراجعها عن انفراد األجهزة األمنية بالملف الفلسطيني، وإسنادها هذها الملف لوزارة الخارجية
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إن نقل الملف الفلسطيني إلى الخارجية المصرية بعد سنوات من وضعه           " المصريون"وقال الفرانوني لـ    
، وشدد علـى أهميـة الـدعم        "ية إلى مسألة أمن قومي    بيد جهاز المخابرات سيحوله من كونه قضية أمن       

  .  السوري والسوري لجهود المصالحة الفلسطينية، باعتبارهما ركيزة مهمة ألي عمل عربي مشترك
  31/3/2011، المصريون، القاهرة

  
   في دعم القذافي بالمرتزقة"إسرائيل"تورط تثبت عبرية بال يعثرون على وثيقة  ليبياثوار .44

قي سيصدر قريبا جدا عن اللجنة العربية لحقوق اإلنسان، المتواجدة في باريس، أن عدة              كشف تقرير حقو  
فئات من مرتزقة القذافي، انسحبوا من القوات الليبية، وأكدوا أنهم لم يكونوا يعلمون بأن الزعيم الليبـي                 

مكتبا إسـرائيليا   سيستعملهم ضد شعبه، حيث تم ضبط وثيقة بالعبرية لدى أحد المرتزقة األفارقة، قال إن               
  .في تشاد هو من سلمهم عقود عمل في ليبيا

وأشارت الدكتورة، فيوليت داغر، رئيسة اللجنة العربية لحقوق اإلنسان، في اتصال مع الشروق، أمـس،               
من باريس، إلى أن أعضاء اللجنة الموفدة إلى ليبيا، لم تتمكن من فهم مضمون الوثيقة، ألنهـا مكتوبـة                   

وضحت أن هذه الوثيقة تثبت صحة المعلومات التي تحدثت عن دفـع العقيـد القـذافي                بالعبرية، لكنها أ  
لخمسة ماليين دوالر لمكتب إسرائيلي في تشاد، من أجل تجنيد عشرات اآلالف من األفارقة في الجـيش                 

  .الليبي، مقابل أن تحصل إسرائيل على امتيازات في عقود النفط بليبيا، بعد االنتهاء من الثوار
 فيوليت داغر إن لجنة التحقيق التي أرسلوها مؤخرا إلى ليبيا لتقصي الحقائق، بـشأن الخروقـات                 وقالت

كانت الوحيدة التي قابلت مرتزقة أفارقة وأوروبيين، وحتى عربا، بإذن مـن أربـع مـدعيات                "اإلنسانية  
 مقابلتهم ينتمـون    ، مشيرة إلى أن المرتزقة الذين تمت      "عامات في القضاء الليبي بمدينة بنغازي المحررة      

وسـوريا،  ) سـابقا ( جنسية أغلبهم من تشاد، وبدرجة أقل من النيجر ومالي وأكرانيا ويوغسالفيا             11إلى  
  .لكنها لم تؤكد وجود إسرائيليين أو يهود ضمن فرق المرتزقة

ـ                ة وقسمت التحقيقات التي أجراها موفدو اللجنة العربية لحقوق اإلنسان المرتزقة إلى ثـالث فئـات، الفئ
األولى أكدوا أن رجال القذافي خدعوهم، وقالوا لهم إنهم سـيحاربون تنظـيم القاعـدة الـذي يتزعمـه                   
الملياردير السعودي أسامة بن الدن، أما القسم الثاني فأوضحوا أنهم جاءوا إلى ليبيا في إطار عقود عمل،                 

ن يعرف جيدا لماذا جاء إلى ليبيـا  ولم يكونوا يعلمون أنهم سيقاتلون الشعب الليبي، إال أن القسم الثالث كا     
  . حسب فيوليت داغر

 31/3/2011، الشروق اون الين، الجزائر
  

  سيف بن زايد يؤكد حرص اإلمارات على دعم األشقاء الفلسطينيين .45
الفريـق  ” األونـروا “كرمت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى            

 زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على جهوده اإلنـسانية              سمو الشيخ سيف بن   
في دعم وتأهيل مجموعة من ذوي اإلعاقة من األشقاء الفلسطينيين، من ضحايا الحرب األخيـرة علـى                 

  .غزة، والذين انخرطوا فعلياً في برامج مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين 
، الذي يـزور الدولـة      ”لألونروا“لقاء سموه، أمس األول، فيليبو غراندي المفوض العام         جاء ذلك خالل    

  .” 2011دايهاد “حالياً للمشاركة في معرض ومؤتمر دبي الدولي لإلغاثة والتطوير 
وتم خالل اللقاء بحث تعزيز التعاون بين دولة االمارات العربية المتحدة ووكالة األمم المتحـدة إلغاثـة                 

  .، في المجاالت ذات االهتمام المشترك ”األونروا“الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى وتشغيل 
في هـذا اإلطـار     ” الوكالة الدولية “وثمن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الجهود التي تبذلها             

خ خليفة بن زايـد آل      اإلنساني النبيل، مؤكداً حرص القيادة العليا للدولة، وعلى رأسها صاحب السمو الشي           
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نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهللا، على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لألشقاء الفلسطينيين، وبما يجسد               
  .األصالة والقيم اإلنسانية النبيلة للمجتمع اإلماراتي 

 31/3/2011، الخليج، الشارقة
  
  
 

  حاكم الشارقة يعرب عن أسفه لمعاناة الالجئين الفلسطينيين .46
استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة، قبل               

يرافقه بيتر فورد ممثل المفوض العام      ” االونروا“ فيليبو غراندي المفوض العام لوكالة       هظهر أمس، بمكتب  
  .للوكالة في الشرق األدنى 

الحتياجات الملحة لالجئين في كل من قطاع غزة ولبنان         جرت خالل اللقاء مناقشة األوضاع اإلنسانية وا      
  .خاصة المتطلبات الطبية العاجلة 

كما تناول اللقاء مناقشة الحاجة الماسة إلنشاء مدارس جديدة في غزة لما يواجهه القطاع التعليمي هنـاك                 
  .من صعوبات بسبب األحوال المتردية والحصار منذ عدة سنوات 

 على المرحلة النهائية من إنجاز مشروع السجل التاريخي لالجئين الفلـسطينيين            واطلع سموه خالل اللقاء   
م، حيث توجه فيليبو غراندي بالشكر والتقدير لسموه على تبرعه بمليون جنيه إسـترليني              1948منذ عام   

ن لدعم هذا المشروع المهم الذي يعد أحد المشروعات التاريخية للوكالة الذي تم إنجازه على مدى العـامي               
  .السابقين 

كما أشاد بدعم سموه لالجئين الفلسطينيين واألنشطة الخاصة بغوثهم في مخيمات لبنان وسوريا واألردن              
والضفة، مشيراً في هذا الصدد إلى توجيهات سموه اإلنسانية السامية التي تسهم بشكل حيوي فـي دعـم                  

ة ومشروعاتها الهامة التي تصب فـي       الالجئين والتخفيف من معاناتهم كما تسهم في إنجاز أنشطة الوكال         
  . رعايتهم وخدمتهم 

وقد أعرب سموه عن أسفه لما يعانيه الالجئون الفلسطينيون من صعوبات ومآس، مؤكداً سـموه علـى                 
في دعم الالجئين وما تقدمه لهم من خدمات أساسية ال غنى           ” االونروا“الدور الحيوي الذي تقوم به وكالة       

  .عنها 
 31/3/2011 ،الخليج، الشارقة

  
  السعودية تنفي لقاء لوزير خارجيتها ورئيس الوزراء اإلسرائيلي .47

نفت المملكة العربية السعودية جملة وتفصيال ما أثير حول عقد لقاء مزعوم بين األمير سـعود                : الرياض
وجاء النفي أمس علـى     . نتنياهوبنيامين  الفيصل وزير الخارجية السعودي، ورئيس الوزراء اإلسرائيلي        

سان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، ردا على ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم حـول هـذه                 ل
  .المزاعم

  31/3/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  روسيا ترفض فتح قنصلية اسرائيلية في سيبيريا: عاريفمصحيفة  .48
الديميـر بـوتين    االسرائيلية امس عن أن رئيس الوزراء الروسـي ف        " معاريف"كشفت صحيفة   : رام اهللا 

رفض األسبوع الماضي خالل لقائه في موسكو رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو فتح قنـصلية               
وعـزا  . جنوب غرب سيبيريا  " نوبوسيبرسك"اسرائيلية جديدة في ثالث أكبر مدينة في روسيا وهي مدينة           

ة إسرائيلية، وعرض على نتنيـاهو      بوتين هذا القرار إلى رفض السلطات المحلية في المدينة لفتح قنصلي          
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في المقابل فتح قنصلية في مدينة أخرى، هي يكترنبورغ، إال أن المسؤولين اإلسرائيليين عبـروا عـن                 
وأعلن ليبرمان أنه سيواصل اإلصـرار      . غضبهم تجاه القرار الروسي مؤكدين أنه يخالف تفاهمات سابقة        

كانت وزارة خارجية اسرائيل، أعلنت قبل نحو عـام         و. على فتح القنصلية تحديدا في مدنية نوبوسيبرسك      
  عن التوصل إلى تفاهم بشأن فتح قنصليتين إضافيتين في روسيا من أجل العمل على تطـوير العالقـات                  

  
التجارية واالقتصادية والثقافية بين الدولتين، مشيرة إلى أن السبب وراء هذا االتفاق هو أن روسيا دولـة                 

    .االسرائيليين ال يستطيعون الوصول إلى أماكن عديدة داخل روسياضخمة وأن الديبلوماسيين 
   31/3/2011المستقبل، بيروت، 

  
  متظاهرون يهتفون ضد زيارة بيريز إلى لندن: طالبوا باعتقاله كمجرم حرب .49

تظاهر العشرات من النشطاء والمتضامنين البريطانيين مع الشعب الفلسطيني، أمام مبنى المعهـد             : لندن
شمعون بيريز، بزيارة العاصمة    " إسرائيل"، للتنديد بالسماح لرئيس     "تشاتم هاوس "للعالقات الدولية   الملكي  

 عاما على إقامة العالقات الدبلوماسية بين الجانبين، وذلـك بـدعوة مـن              60البريطانية بمناسبة مرور    
  .المعهد

ووصـفوا  .  ضد الفلسطينيين  ]ريةالدولة العب  [وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة لفلسطين ومنددة بإجراءات      
كما طالب المتظاهرون برفع الحصار     . بيريز بأنه مجرم الحرب، وطالبوا باعتقاله بدل استقباله في لندن         

  .عن غزة وهتفوا بالحرية لفلسطين
في بريطانيـا، إحـدى المؤسـسات المنظمـة         " المنتدى الفلسطيني "وقال زاهر بيراوي، المتحدث باسم      

تأتي اعتراضا على السماح لمجـرم الحـرب بـالمجيء إلـى العاصـمة              "التظاهرة  للتظاهرة، إن هذه    
إللقاء محاضرة حول   " تشاتم هاوس "البريطانية، واستنكارا لدعوته من قبل المعهد الملكي للعالقات الدولية          

  . العالقات الصهيونية البريطانية
  30/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  وترفض مقاطعة المنتجات " إسرائيل"في فرنسا تؤكد تأييدها لـزعيمة اليمين المتطرف  .50

أكدت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن، أمـس، فـي مقابلـة مـع إذاعـة                  : )ب.ف  .أ  (
وقالت لوبن رئيسة الجبهة الوطنية     . ” معادياً للسامية “ليس  ” الجبهة الوطنية “خاصة ان حزبها    ” إسرائيلية“

  .” جبهة الوطنية ليست حزباً معادياً للسامية أو عنصرياً أو يكره األجانبال“في المقابلة إن 
إال أنها ال تزال من غير المرغوب بهم رسـمياً بـسبب        ” إسرائيل“ولم تخف لوبن رغبتها في القدوم إلى        

ورداً علـى    .”إسـرائيل “والدها، الزعيم التاريخي للجبهة الوطنية المعروف بتصريحاته المتكررة ضـد           
هذا النوع من السلوك غيـر مقبـول        “هامات لبعض من اعضاء حزبها بمعاداة السامية قالت لوبن إن           االت

  .” وسيتم استبعاد الذين يروجون أليديولوجية كريهة من الجبهة الوطنية
التي تنظمها مجموعات مؤيدة للفلسطينيين فـي أوروبـا         ” إسرائيل”وحول سؤالها على حملة المقاطعة ل     

لن يدخل عقلي أبداً أن ال اشـتري        “واكملت  . ”  ال نتضامن مع تلك الدعوات للمقاطعة      نحن“اجابت لوبن   
  . ”” إسرائيل“منتوجاً ألنه يأتي من 

  31/3/2011، الخليج، الشارقة
  

  "إسرائيل"شيوخ أمريكيون ينددون بالتحريض ضد  .51
الري كلينتون، طلبوا    سناتوراً أمريكياً، أول أمس، رسالة إلى وزيرة الخارجية هي         27وجه  : )ب.ف  .أ  (

ال “أو اليهـود  ” إسرائيل“منها فيها إبالغ القادة الفلسطينيين بكل وضوح أن أي تحريض على العنف ضد       
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نود أن نعرف ما التدابير المحددة التي اتخذت لوضع حد نهائي           “وجاء في الرسالة    . ” يمكن التسامح معه  
. ائلة من المستوطنين مطلع الـشهر الحـالي         ، وذلك في رد فعل على اغتيال ع       ”لهذا التحريض الخطير  

التحريض الفلسطيني ضـد اليهـود      “وأوضح هؤالء وهم من الديمقراطيين والجمهوريين في رسالتهم أن          
  .” يمكن أن يؤدي إلى العنف وإلى اإلرهاب” إسرائيل“وضد 

  31/3/2011، الخليج، الشارقة
  

  اختراعات مهمة لطالبات فلسطينيات : في دبي" ديهاد"المفوض العام لألونروا خالل مؤتمر  .52
في ) األونروا(تشارك وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى            : عمان

، الـذي افتـتح     2011) ديهاد(فعاليات الدورة الثامنة من معرض ومؤتمر دبي الدولي لإلغاثة والتطوير           
  .امس ويستمر ثالثة أيام

أود أن أعـرب عـن تقـدير        «العام لألونروا فيليبو غراندي في كلمته االفتتاحية للمؤتمر         وقال المفوض   
األونروا لإلمارات العربية المتحدة حكومةً وشعبا فقد قامت مؤسساتها اإلنسانية وتحديدا جمعية الهـالل              

زايد بـن   األحمر اإلماراتي بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد ومؤسسة خليفة بن زايد ومؤسسة               
سلطان آل نهيان ودبي العطاء، بتوفير الدعم السخي للالجئين الفلسطينيين واألونروا، المنظمة التي أوكل              

  .»إليها توفير الحماية والمساعدة ألولئك الالجئين
وأشار غراندي إلى إختراعٍ هام توصلت إليه طالبات في مدارس الوكالـة فـي األراضـي الفلـسطينية                  

قامت في العام الماضي ثالث طالبات الجئات فلسطينيات من مدارس لألونروا فـي    «:المحتلة، حيث قال  
كما تلقت مؤخراً إحدى الطالبـات المتميـزات مـن          . الضفة الغربية باختراع عصا الكترونية للمكفوفين     

ستها مدارسنا في عين الحلوة في لبنان دورة تدريبية في وكالة الفضاء األمريكية ناسا وهي اآلن تتابع درا                
 .»لنيل الدكتوراة في الكيمياء الحيوية في إحدى الكليات العلمية المرموقة في الواليات المتحدة
 31/3/2011، الدستور، عّمان

  
  "إسرائيل"إدارة أوباما واللوبي الصهيوني يتباريان في محاباة : تقرير .53

رها في اإلصرار على إنهاء     أكدت إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما استمرا       : حنان البدري  -واشنطن  
داخل مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحـدة،        ” إسرائيل “ـما تسميه التمييز والتوجهات المناهضة ل     

حول األمر، فيما بدا أنها خطوة أمريكية تأتي استجابة لطلب مكتـوب رفعتـه              ” ورقة حقائق “وأصدرت  
، إلى وزيرة الخارجيـة هـيالري       ”إسرائيل”ة ل عصبة مكافحة التشهير، إحدى كبريات الجمعيات الموالي      

  .كلينتون األسبوع الماضي 
التي أصدرتها الخارجية األمريكية أمس، لوحظت لهجة واضـحة وقاطعـة تؤكـد             ” ورقة الحقائق “وفي  

وأعادت التأكيد علـى تعهـد الواليـات        . ”إسرائيل“تجاه  ” السياسة غير المتوازنة  ”استمرار ما وصف ب   
 وزارة الخارجية األمريكية بالعمل على حل هذا الموضوع، وإصرار واشـنطن علـى              المتحدة، وتحديداً 

إلنهاء انحياز مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمـم المتحـدة، وتركيـزه غيـر              “اتخاذ الخطوات الالزمة    
 ، وأن الواليات المتحدة مواقفها معلنة وكذلك مبادئها، ولذا ستحقق هذا التركيـز            ”إسرائيل“المتناسب على   

  .”” إسرائيل“المطلوب حول األمر، وستستمر في جهودها النشطة إلنهاء التمييز ضد 
 بعد  2009وتضمنت الورقة ما وصف باإلنجازات األمريكية األخيرة في اللجنة منذ عودتها إليها في عام               

  .قطيعة وانسحاب تم في عهد الرئيس السابق جورج بوش 
ت األمريكية األخيرة حول نيـة اإلدارة محاربـة مـا يمـس             وانتقدت فعاليات أمريكية عربية التصريحا    

هي الدولـة   ” إسرائيل“تجاهلت أن   ” ورقة الحقائق “في المجلس التابع لألمم المتحدة، وقالت إن        ” إسرائيل“
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الوحيدة التي تمارس االستعمار في العالم، وأن فلسطين هي المستعمرة الوحيدة على وجه الكرة األرضية               
  .الل وممارسات عنصرية رسمية ضد الشعب الفلسطيني والمحاصرة باالحت

لدى ” إسرائيل“األمريكي دراسة كيفية تحسين صورة      ” اإلسرائيلي“على خط مواز، بدأت منظمات اللوبي       
األمريكيين من أصول التينية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عبر العالقات مع دول أمريكا الالتينية،                

  .خبار السيئة التي حملتها آخر استطالعات للرأي، ومثلت جرس إنذار في تحرك سريع لمعالجة األ
وأظهرت االستطالعات تصاعداً كبيراً في نسبة اآلراء لدى األمريكيين من أصول التينية التي تـرى أن                

تتلقى دعماً زيادة على الالزم من الواليات المتحدة، كما أظهرت انخفاض نسبة المتعاطفين مع              ” إسرائيل“
يذكر أن التنيي الواليات المتحدة احتفلوا قبل نحو األسبوعين بوصول          % . 34لدى هؤالء إلى    ” ائيلإسر“

  . مليون نسمة وفي الوقت الذي ال يتجاوز تعداد يهود أمريكا الماليين السبعة 50تعدادهم إلى 
  31/3/2011، الخليج، الشارقة

  
  القضية الفلسطينية والثورات العربية .54

  برا وعماد عمرشفيق ناظم الغ. د
ستجدد الثورات العربية القضية الفلسطينية وتمدها بالكثير من الزخم، وسيكون ذلك أكثر وضوحاً عنـدما    

ستـشهد المرحلـة    . يتأسس استقرار عربي ضمن حالة من الحريات والديمقراطية واالستقالل الـوطني          
لية التقـاط اإلشـارات الجديـدة       المقبلة مشاركة نوعية لجيل الشباب الفلسطيني الذي ستقع عليه مـسؤو          

الفلـسطينيون  . الصادرة عن العالم العربي وذلك لوضع القضية الفلسطينية في طريق التجديد واالنبعاث           
ليسوا بحاجة الى كسر حاجز الخوف الذي اعتادوا على كسره في المواجهة الدائمة مع االحتالل والتوسع                

وما يحدث  . حاجز الضياع وتشتت الرؤى وجمود الممارسة     اإلسرائيلي، فالحاجة االكبر اآلن هي الجتياز       
في العالم العربي بداية جديدة للقضية الفلسطينية، وهي بداية سعي إلعادة صوغ العالقة بين العالم العربي                
وإسرائيل على أسس تتخلص من االمالءات والشروط المجحفة ومنطق الغطرسة واالستيطان واالمعـان             

لقد مارس الفلسطينيون وكل من ناصر قضيتهم والتزم بها كـل انـواع             .   هافي تهويد القدس واغتصاب   
المقاومة المسلحة وغير المسلحة ودفعوا عبر مسيرتهم تضحيات جمة وصلت الى عشرات األلوف مـن               

فالصراع علـى ارض فلـسطين طالمـا        . الشهداء من دون ان يحققوا الحد االدنى من حقوقهم التاريخية         
م االسرائيلي ودمويته وخطته لالستيطان في ظل تحالفه مع دول كبرى كالواليـات             اصطدم بطبيعة النظا  

المتحدة، واصطدم النضال الفلسطيني في الوقت نفسه بطبيعة االنظمة العربية ومحدودية رؤاها وقمعهـا              
 إن المدخل الى النضال الفلسطيني القادم يتطلب نضاالً غير عنفي ينطلـق اوالً مـن              .   للشعوب العربية 

إعادة االعتبار الى المجتمع المدني الفلسطيني الذي أصيب بالترهل وأضحى خاضعاً إلرباكات التمويـل              
فالمجتمع المدني الفلسطيني وعلى االخص في شقه الشبابي لديه قدرات كامنـة قـادرة علـى                . األجنبي

كبير فـي الـسلطة     سيكون لهذا التحول عندما يقع أثر       . التصدي الفعال للحصار واالستيطان واالحتالل    
وتحتاج المقاومة الشعبية السلمية إلى ثالثـة أعمـدة         .   الفلسطينية ألنه سيغيرها ويغير طبيعتها ودورها     

فهي بحاجة الى تعميق قدرات الجسم المنظم للمقاومة عبر اتبـاع أشـكال             : أساسية لتحقق نجاحاً ميدانياً   
 الشعب، وهي بحاجة ايضاً الى قيادات ميدانيـة         تصل الى كل قطاعات   ) بما فيها التكنولوجيا  (تنظيم مرنة   

شبابية تمتلك الوضوح والجرأة في ظل الحفاظ على زخم المقاومة السلمية واستمراريتها على مدى طويل               
ولكنهـا  ). 1987كما حصل مع االنتفاضة االولـى عـام         (مع عدو مستبد لديه أدوات وتكتيكات دموية        

 واألصدقاء الدوليين بمن فيهم المناصرون للحقوق الفلـسطينية         تتطلب ايضاً العمل على كسب المناصرين     
وبينما يمثل انهاء االنقسام عنصراً هاماً لتطوير الوضع الفلـسطيني، إال ان المبـادرة              .   داخل إسرائيل 

الشعبية األوسع غير مضطرة النتظار هذا التحول، ففي امكان المبادرة الشعبية المستقلة ان تكون بعيـدة                
، بل في امكان النضال القادم ان يتجاوز كل التنظيمات الفلسطينية الراهنة كما             "حماس"و" فتح "عن كل من  
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إن المبـادرة الـشعبية والـشبابية    . سبق للثوريين المصريين والعرب ان تجاوزوا جميع قوى المعارضة     
 كل من الـضفة     ستساهم في تخليص الفلسطينيين من المالمح الرسمية والحزبية الفلسطينية التي تشبه في           

إن تطوير الثقافـة الفلـسطينية    .  الغربية وغزة النظام العربي السلطوي كما عرفناه قبل الثورات العربية         
والمؤسسات الفلسطينية التاريخية مثل المجلس الوطني ومنظمة التحرير سيساهم في اعادة االعتبار الـى              

الرموز الوطنية مثل العلـم أو النـشيد أو         جميع عناصر التأثير في الصراع، ويتطلب االمر الحفاظ على          
ذكرى الشهداء، فالوطنية الفلسطينية ما زالت المنافس الحقيقي للحركة الصهيونية علـى االرض، فهـي               
الوحيدة القادرة في ظل بيئة عربية ودولية مواتية ووسائل نضال فعالة على انتزاع حق تقرير المـصير                 

جية الفلسطينية مرتبط أيضاً بالمحافظة على القـرارات الدوليـة          ان نجاح االستراتي  .   للشعب الفلسطيني 
أراضي محتلة، كما يمثـل الحفـاظ       ) والجوالن السوري ( بما فيها القدس الشرقية      1967باعتبار اراضي   

 في ظل التصدي للعنصرية التـي       1948 مليون فلسطيني في االراضي التي احتلت عام         1,5على وجود   
ان تفويت كل الفرص على قوى      . ب عنصراً اساسياً لتحركات المرحلة المقبلة     تمارسها إسرائيل بحق العر   

اليمين االسرائيلي من خالل اتباع وسائل نضال تسمح بحشد جبهة عالمية واقليمية بل وأيضاً مـن بـين                  
مواطني اسرائيل ممن يعارضون العنصرية واالنتهاكات الموجهة ضد حقوق الشعب الفلسطيني اساسـي             

. من هنا يجب معرفة الوضع االسرائيلي وحدود قدراتـه        .   ة الفلسطينية في المرحلة المقبلة    لالستراتيجي
فإسرائيل التي تمتلك قوة عسكرية كبيرة تعاني من الشلل السياسي بفضل حكومات تميل الى اليمـين وال                 

بق مبـارك   تحظى باالجماع، كما أن إسرائيل مصابة بالجمود والدهشة جراء خسارتها نظام الرئيس السا            
في مصر، وهي تخشى من آفاق التغيير في سورية، وترتبك إسرائيل من جراء تغير االجواء في االردن                 

ستفقد إسـرائيل ميـزة الديموقراطيـة       . لمصلحة الديموقراطية في ظل آفاق التحول نحو ملكية دستورية        
.  عدها الديموقراطية والشعبية  الوحيدة في الشرق االوسط كما ستتعامل مع أنظمة عربية أكثر ارتباطاً بقوا           

وتقود إسرائيل اآلن مؤسسة عسكرية، نجدها وعلى رغم قوتها قد خسرت معارك أساسية كـان أهمهـا                 
، كما ان اسرائيل تعتمد على نظرية أمنية منتهية الصالحية تتناقض وحقوق            "حزب اهللا " مع   2006حرب  

 تشكيل نفسه، كما فقدت إسرائيل العالقـة        وتحيا إسرائيل في محيط عربي يعيد     . اإلنسان على كل صعيد   
اإلستراتيجية مع تركيا، بينما تتزعزع روابطها مع أوروبا في ظل رأي عام أميركي ويهودي أميركي بدأ         

وفوق كل هذا هناك توتر داخلي بين مكونـات الكيـان           . ينسحب تدريجاً من عالقته المكلفة مع إسرائيل      
وتواجه إسرائيل تحديات كبرى فـي االراضـي        . داخل إسرائيل االسرائيلي حول العالقة مع العرب في       

المحتلة في التعامل مع ماليين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، كما تواجه اسرائيل               
.  تراجع إعالمها أمام إعالم عربي متنامٍ وأقدر على التأثير في المزاج العام وفرض روايتـه لألحـداث                

شرق العربي نحو الديموقراطية تبتعد اسرائيل عن الديموقراطية وتتعمـق فـي توجهاتهـا          وبينما يتجه ال  
وما إقرار قانون اسقاط الجنسية منذ يومين وتمرير قانون النكبة مـؤخراً إال تـشديد               . الدينية والعنصرية 

ية التـي   لقد اصبحت إسرائيل تشبه اليوم بعض األنظمة العرب       . على جنوح إسرائيل باتجاه اكثر عنصرية     
لقد وصف آفي شاليم المؤرخ االسرائيلي إسرائيل بصفتها دولة مارقة تمارس اإلرهـاب             . سقطت مؤخراً 

ويبدو أنه لم يعد متاحاً للخروج من مـأزق تنـامي           . وتخترق القانون الدولي وتمتلك أسلحة دمار شامل      
لقدس سوى نضال طويل    العنصرية في إسرائيل وزحف االستيطان الى كل مكان في االراضي المحتلة وا           

وال يمكن استبعاد وقوع تغيرات في الجيل االسـرائيلي الـشاب           .   باتجاه الدولة الواحدة الثنائية القومية    
في احد االيام سينتفض هـذا الجيـل علـى          . الذي يطمح الى حياة خالية من المواجهة مع العالم العربي         

شير الى ان االجيال الصاعدة ايضاً بين اليهـود         وهناك ما ي  . الصهيونية ذات الرؤى التوسعية والعسكرية    
الواضـح ان   . في العالم وبين يهود الواليات المتحدة اقل اهتماماً بالمشروع الصهيوني وتبعاته من آبائهم            

وليس غريباً ان بعـض اكثـر       . قطاعاً يزداد اهمية يريد حواراً مفتوحاً وصريحاً حول إسرائيل وعيوبها         
لكن مفتاح التغيير في إسرائيل     .  وللجدار والتهويد واالحتالل هم من اليهود      الرافضين للحصار على غزة   
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وفي الوسط اليهودي بالتحديد مرتبط بمقدرة الفلسطينيين على قيادة تغيير من خـالل نـضال فلـسطيني                 
فهذا الشكل من النضال قادر على احراج القوى الصهيونية وقادر على خلق تـشققات              . سلمي وجماهيري 

وتدرك الواليات المتحدة اليوم اكثر مما مضى أن اسـتخدام          .   الدعم التي تلتف حول إسرائيل    في جبهة   
ولذلك قد يكـون عليهـا أن       . العنف لتثبيت االستبداد، كما حصل في الواقع العربي، يأتي بنتائج عكسية          

د تتحول إلـى    تدرك أن االحتجاجات الفلسطينية القادمة ضد االحتالل والجدار واالستيطان والعنصرية ق          
انتفاضة شعبية شاملة تفرض نفسها على كل صعيد وتطيح أيضاً التعاون االمني بين السلطة الفلـسطينية                

االنتفاضة الفلسطينية المقبلة سترفع سقف المطالب الفلسطينية إلى ما هـو منـسجم مـع               . وبين إسرائيل 
فـي ظـل انحـدار      .  ق تقرير المصير  القانون الدولي والقيم العالمية لحقوق اإلنسان والديموقراطية وح       

إسرائيل نحو مزيد من العنصرية واالنغالق وفي ظل الثورات العربية الباسلة والـساعية نحـو تقريـر                 
من شوارع تونس   . المصير العربي سيكون من الطبيعي ان يعيد الشعب الفلسطيني رسم طريقه من جديد            

 تتعمق التفاعالت والتجارب ممهدة لبنـى ووسـائل    والقاهرة وسط لغة الثورات العربية واالجيال الجديدة      
. وطرق تفكير جديدة قادرة على إشعال انتفاضة فلسطينية تتميز بالجرأة والعمق والمرونـة والالعنـف              

ثورة الشعب الفلسطيني على الوضع الراهن ستحطم األغالل التي قيدته سائرة به عبر تعرجات نـضال                
    . همتجدد نحو تقرير مصيره وانتراع حقوق

عماد عمر كاتب فلسطيني متخـصص      . ** شفيق الغبرااستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت      . د* * 
  .في اإلعالم والمجتمع المدني وحل النزاعات

  31/3/2011، )امين(شبكة االنترنت لالعالم العربي 
  

  اليوم".. العالقة مع حماس" .55
  محمد أبو رمان

 العالقة مع حركة حماس، على ضوء المتغيرات اإلقليمية األخيـرة،  ثمة دواعٍ للتفكير في إعادة فتح ملف      
  .والتي قلبت الرهانات السياسية السابقة رأساً على عقب

ما يدفع إلى هذا التفكير عوامل حيوية مباشرة، أولها وأهمها المصالح الوطنية األردنية، وتحديـداً فيمـا                 
  .سرائيليتعلق بالحالة الفلسطينية والعالقة المتوترة مع إ

بترتيب البيت الداخلي إلى فـراغ      ) هناك(من جهة أولى، أدت الثورة المصرية واالنشغال الكبير الحالي          
سياسي عربي كبير في رعاية الملف الفلسطيني، وتحديداً جهود المصالحة والحوار، وصوالً إلى إعـادة               

حاولة ملء هذا الفـراغ، حاليـاً،       تركيب العالقة الفلسطينية بصورتها الصحيحة، ما يدفع باألردن إلى م         
وفتح خطوط على األطراف الفلسطينية الرئيسة لمتابعة الجهود السابقة، وعدم ترك التطـورات لمنطـق               

  .األزمات الذي ال يخدم أحداًَ
ما منع األردن، سابقاً، من الدخول والمساهمة في الحوار الفلسطيني والعمل علـى اسـتثمار العالقـات                 

شقاء الفلسطينيين، بالرغم من ضرورة ذلك الدور، هو الحـساسية المـصرية، غيـر              الوطيدة لنا مع األ   
المبررة حينها، من دخول أي طرف عربي آخر على هذا الخط، كما حصل حتى مع السعوديين في اتفاق                  

  .مكة
لم تعد السياسات الرسمية العربية التي عملت على حصار حركة حماس في غزة وتقويض مصادر قوتها                

اليوم، بعد أن ذوت فرصة التسوية بصورة متهاوية خالل الفترة األخيرة، ومع الحالـة الراهنـة                مبررة  
المتردية التي وصلت إليها حركة فتح، ما يزيد القلق على مستقبل الضفة الغربية سياسياً، برغم الهـدوء                 

  .الراهن
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بين الضفة وغزة، هـي بمثابـة       استقرار الضفة الغربية، والوحدة الوطنية الفلسطينية، واالرتباط الوثيق         
مصلحة استراتيجية وأمنية أردنية، فضالً عن أنّها مصلحة فلسطينية وعربية، ما يجعل من العمل علـى                

  .تحقيق ذلك واالطالع عن قرب على ما يجري أمراً ملحاً وسريعاً
فـي نظـر    (ي األفق   من جهة ثانية، فإن العالقة مع إسرائيل منذ سنوات تتسم بالتوتر والقلق، وال يبدو ف              

أي تحول في مراكز القوى داخل إسرائيل، بما يحد من نفوذ التيار اليميني المتصلب، فيما               ) مطبخ القرار 
في إسرائيل، ما يعني أن األردن، أيضاً، مطالب بإعادة         " معسكر السالم "لم تنجح أو تعمل رهانات تقوية       

  .بناء رهاناته في هذا الملف االستراتيجي
ة، ما تزال تُطرح المحاذير نفسها من فتح ملف العالقة مع حماس، لدى أوساط القـرار، وفـي                  بالضرور

لكـن حتـى هـذه    . مقدمتها حجم التداخل في المعادلة الداخلية، وسؤال العالقة مع الحركـة اإلسـالمية         
وار معها،  يمكن أن تكون عامالً في االتجاه المعاكس، أي أن االنفتاح على حركة حماس والح             " التحفظات"

سيزيل المساحات الرمادية في عالقتها باألردن، ويضع المالحظات المتبادلة على طاولـة المـصارحة،              
، ما يساعد أيضاً في إخراج العالقة مع جماعـة          1993، كما حدث في العام      "اتفاق جنتلمان "وصوالً إلى   

  .اإلخوان المسلمين من حيز الحسابات مع حركة حماس
ين إلى فتح هذا الملف حالياً بغرابة في ضوء االنـشغال بالمعادلـة الداخليـة، بـل       سينظر بعض المراقب  

لكن ال يوجد تناقض وال تعارض بين هذه الخطوط الخارجية والداخلية، بل ربما يمنح ذلك               . والتخبط فيها 
 ما يخفف   الحكومة مصادر قوة أكبر في الشارع، وهو يرى دوراً أردنياً إيجابياً مع األشقاء الفلسطينيين،             

  .االحتقان الداخلي نفسه
موجة الديمقراطية العربية والزلزال اإلقليمي الحالي ال يفرض أجندته وشروطه فقـط علـى المعادلـة                
الداخلية األردنية، بل حتى على الرهانات الخارجية، وهو ما عبر عنه الرئيس معروف البخيت في لقائه                

دث عن ضرورة إعادة تموضع السياسة الخارجية األردنيـة         بعدد من الكتاب قبل أسابيع قليلة، عندما تح       
  .مع المتغيرات الجديدة

  31/3/2011، الغد، عّمان
  

  غزة تلتزم التهدئة تجنباً لعدوان جديد .56
  رائد الفي

في خضم التدهور األمني الذي شهده قطاع غزة فـي اآلونـة األخيـرة، جـراء التـصعيد العـسكري                    
المقاومة باستئناف إطالق الصواريخ وقذائف الهاون على بلدات ومواقع         ، الذي قابلته فصائل     ”اإلسرائيلي“
لشن عدوان واسع على القطاع     ” إسرائيل“رغبتها في نزع الذرائع من      ” حماس“، أعلنت حركة    ”إسرائيلية“

  .المحاصر، األمر الذي قابلته دولة الكيان بالحديث أنها غير معنية بتصعيد الموقف
يعكسان بكل وضوح عدم رغبة الطرفين في انزالق األوضاع الميدانية          ” ائيلإسر”و” حماس“موقفا حركة   

في قطاع غزة إلى الحرب الواسعة، ولكل منهما حساباته الخاصة التي ينطلق منها ويبني عليهـا عـدم                  
  .الرغبة حالياً في المواجهة

آذار / من مـارس  هي من بدأت كالعادة في تصعيد الموقف، عندما اغتالت في السادس عشر             ” إسرائيل“
، بقصف موقعهما   ”حماس“الجاري، ناشطين من كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة            

جنوب مدينة غزة، في وقت لم تكن فيه المنطقة تشهد أي حدث يدعو إلى التصعيد، باسـتثناء عمليـات                   
اء الحرب على غزة قبل نحو عامين،       التوغل شبه اليومية التي اعتادت قوات االحتالل القيام بها منذ انته          

 متر وبطول   300في إطار عملها على تعزيز وفرض المنطقة األمنية العازلة التي تقيمها بعمق أكثر من               
 وهي العمليات   48 كيلومتراً بمحاذاة السياج الحدودي الفاصل بين القطاع وفلسطين المحتلة عام ،           40نحو  

  . محدود، ال يدعو إلى التصعيد العسكري الواسعالتي كانت تقابلها فصائل المقاومة بتصد
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” إسـرائيلية “ صاروخاً على بلدات ومواقع      50وكرد منها على عملية االغتيال، أطلقت كتائب القسام نحو          
متاخمة للقطاع، لم تسفر في مجملها عن أضرار مادية أو إصابات بـشرية، لكنهـا جلبـت ردة فعـل                    

جوية المكثفة، لتنزلق األوضاع الميدانية بعدها ما بـين فعـل ورد            عبر سلسلة من الغارات ال    ” إسرائيلية“
  .فعل 

للصواريخ لم يكن الغرض منه زعزعة حالة الهدوء التـي تـسود            ” حماس“بدا واضحاً أن إطالق حركة      
 يومـاً خلفـت حـوالي       22 بعد   2009كانون الثاني ،  /  يناير 18القطاع منذ انتهاء الحرب على غزة في        

الجرحى، ودماراً واسعاً في الممتلكات العامة والخاصة، وإنما أرادت الحركة مجرد            شهيد وآالف    1400
  .إيصال رسالة للكيان بأن جرائمها في غزة لن تمر دون رد

في الحفاظ على حالة الهدوء في قطاع غزة، الخاضع لسيطرتها المطلقـة            ” حماس“ما يثبت رغبة حركة     
ى ألسنة قادتها والناطقين باسمها، وحتـى علـى لـسان            ما جاء عل   2007حزيران ، / منذ منتصف يونيو  

رئيس الحكومة المقالة التي تديرها إسماعيل هنية، بأنها تجري اتصاالت داخلية وخارجية لوقف التصعيد              
  .، ونزع الذرائع من دولة االحتالل لتبرير شن حرب واسعة على القطاع ”اإلسرائيلي“

ثانية، وهـو الـذي ال      ” إسرائيلية“دوره التعرض لحرب    أن قطاع غزة ليس في مق     ” حماس“تدرك حركة   
يزال يعاني من آثار الحرب الماضية، التي تبدو واضحة في كل شارع ومخيم ومدينة، وحتـى سـكان                  
القطاع ليس بمقدورهم تحمل ضغط حرب جديدة، وهم الذين صبروا كثيـراً علـى الحـرب الماضـية                  

طع، فضالً عن ضغط الحصار الخانق المضروب على القطاع         التي ال تكاد تنق   ” اإلسرائيلية“واالعتداءات  
  .الساحلي منذ حوالي أربعة أعوام

أن انشغال العالم والمنطقة العربية بالثورات المتدحرجة من بلد إلى بلد، وحراك            ” حماس“كما تعلم حركة    
، إذ  ”إسـرائيل  “الشعوب العربية لتغيير أنظمتها الحاكمة، ال يمنحها الوقت المناسب لفتح جبهة حرب مع            

لن تأخذ المساحة الكافية أمام الرأي العـام وفـي وسـائل            ” إسرائيل“إن أي مواجهة عسكرية واسعة مع       
  .اإلعالم في ظل تزاحم األحداث في الدول العربية

الخاسر األكبر منهـا،    ” حماس“إن تدهور األوضاع الميدانية إلى حد نشوب حرب واسعة، ستكون حركة            
أن الحركة ال ترغب في المواجهة الشاملة حالياً، إال أنها تحملها المسؤولية عـن              ” يلإسرائ“فرغم إدراك   

هذا التدهور، واستمرار عمليات إطالق الصواريخ انطالقاً من القطاع، بـصفتها المـتحكم فـي مقاليـد                 
ي حـرب   األوضاع في القطاع، وبإمكانها لجم باقي الفصائل وإجبارها على التزام الهدوء، وبالتالي فإن أ             

  .بقادتها ومؤسساتها” حماس“محتملة ستستهدف بالدرجة األولى حركة 
مساء السبت الماضي، وشاركت فيه حركة الجهاد اإلسالمي        ” حماس“وأثمر اللقاء الذي دعت إليه حركة       

، عن توافق   ”فتح“والجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، وفصائل أخرى، وتغيبت عنه حركة           
  . التهدئة، لقطع الطريق على النوايا العدوانية ضد الشعب الفلسطينيوطني على

في ” معنية بعدم تصعيد الموقف   “التزام فصائل المقاومة بالتهدئة بتصريح لنتنياهو بأنها        ” إسرائيل“وقابلت  
  .قطاع غزة 

” ةاإلسـرائيلي “ويأتي هذا الموقف من جانب نتنياهو منسجماً مع رؤية محللين وكتـاب فـي الـصحف                 
  بضرورة

  .عدم االنجرار وراء التصعيد في قطاع غزة
ستجد صعوبة في الحصول على غطـاء دولـي لعمليـة           ” إسرائيل“ويعتقد هؤالء الكتاب والمحللون أن      

أن تقـرأ الوقـائع     ” إسرائيل“موسعة في قطاع غزة، وأن الواقع اإلقليمي يتطلب من النخبة السياسية في             
مخاطر من الزاوية الصحيحة، وذلك من خالل تفعيل المسار السياسي          المركبة بشكل صحيح، وأن ترى ال     

” حل سحري “العبرية شموئيل زخاي أنه ال يوجد       ” معاريف“ويرى الكاتب في صحيفة      .لتفعيل قوة الردع  
، ”اإلسـرائيلية “لوقف إطالق القذائف والصواريخ الفلسطينية انطالقاً من القطاع على البلدات والتجمعات            
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تحصين البيوت، والعمل بنظـام     : أن تعمل على ثالثة اتجاهات، األول     ” اإلسرائيلية“للحكومة  ولكن يمكن   
التـي  (التكنولوجيا عبر استمرار التزود ببطاريات القبـة الحديديـة          : اإلنذار في األماكن العامة، والثاني    

االسـتعداد  : ، والثالث )على تفعليها حالياً لحماية البلدات المتاخمة للقطاع من الصواريخ        ” إسرائيل“تعكف  
  .”حماس“لهجوم عسكري محدد ضد التهريب والبنية التحتية لحركة 

ال تريد هدوءاً تاماً، وإنمـا      ” إسرائيل“، إال أن    ”إسرائيلية“ورغم أن التهدئة في قطاع غزة تمثل مصلحة         
تها األمنيـة   تريد أن تتحكم هي وحدها في قواعد اللعبة، وأن تعمل في ساحة غزة وفق ما تقتضيه مصلح                

بالدرجة األساسية، من دون أن يكون هناك أي رد فعل فلسطيني، األمر الذي ال يشكل تهديداً حقيقياً على                  
التهدئة، لكن ربما يؤدي في حال استمرار مثل هذه السياسة العنجهية من جانب حكومـة نتنيـاهو إلـى                   

التهدئة من منطلق الحرص على المـصلحة       انهيار التهدئة كلياً، إذ إن فصائل المقاومة التي توافقت على           
  .الوطنية ال يمكنها الصمت طويالً على جرائم االحتالل والبد لها من الرد

وربما تندرج عملية اغتيال ناشطين في سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهـاد اإلسـالمي بعـد                 
 فـي سـياق هـذه الـسياسة         ساعات قليلة من توافق الفصائل ومن بينها حركة الجهاد علـى التهدئـة،            

بعد عملية االغتيال مباشرة، بقولها     ” اإلسرائيلية“، وهذا ما يوضحه تعقيب المصادر األمنية        ”اإلسرائيلية“
إعالن التهدئة من جانب الفلسطينيين ال يعني وقف عمليات الجيش للقضاء على اإلرهـابيين الـذين                “إن  

  .”ات ضد إسرائيليشكلون خطرا محتمال أو لديهم نوايا لتنفيذ عملي
شاؤول موفاز إلى حد المطالبـة بـالعودة   ” اإلسرائيلي“وذهب رئيس لجنة الخارجية واألمن في الكنيست    

، أي أن موفاز الذي تباهى قبل بـضعة أيـام   ”سياسة القتل المستهدف في قطاع غزة“إلى ما أطلق عليها     
ياسين، الـذي صـادفت الـذكرى       الشيخ أحمد   ” حماس“بأنه هو من اتخذ القرار بتصفية مؤسس حركة         

آذار الجاري، يريد العودة إلى تكثيف عمليات االغتيال ضد قادة ونشطاء           /  مارس 22السابعة الغتياله في    
منذ تأسيسها الباطل على أنقاض فلـسطين       ” إسرائيل“وسعى موفاز كغيره من زعماء      . فصائل المقاومة   

ببناء ” إسرائيل“ال يعقل أن تقوم     “االفتراء، بقوله إنه    التاريخية قبل ستة عقود، ممارسة الكذب والتضليل و       
  .”التحصينات في الوقت الذي تسير فيه الحياة في قطاع غزة كالمعتاد

كيف تسير الحياة في قطاع غزة كالمعتاد، ودولة الكيان تحاصر هذا القطاع الساحلي الصغير والفقير منذ                
ن أبسط حقوقهم اإلنسانية، سواء علـى صـعيد حريـة           أربعة أعوام، براً وبحراً وجواً، وتحرم سكانه م       

الحركة والتنقل، أو على صعيد حرمانهم من كثير من السلع والبضائع والمواد التي ترد للقطاع من خالل                 
  .المعابر التجارية، فضالً عن االعتداءات شبه اليومية على الصيادين والمزارعين وغيرهم

لم ” اإلسرائيلية“نهر من الدماء، عندما قال مدعياً أن السياسة         وكأن العمى أصاب موفاز أو أنه متعطش ل       
تكن بالقسوة المطلوبة تجاه قطاع غزة، وهو األمر الذي يثير االشمئزاز من هذه العصابة التي تحكم دولة                 

” إسـرائيليين “الكيان، وكان موفاز ال يعرف أن أكثر من مئة صاروخ فلسطيني لم تصب سوى ثالثـة                  
 فلسطينياً وجرح   13في استشهاد   ” اإلسرائيلية“ي حين تسببت الغارات الجوية والقذائف       بجروح بسيطة، ف  

العشرات وتدمير هائل في عدد من المواقع والمراكز والمنازل السكنية خالل أيام التصعيد األخيرة، أم أن                
  .موفاز يريد أن يستخدم قنبلة نووية ضد القطاع كي تتحقق القسوة التي يريدها

   حقوقيةانتصارات
على الحلبة الدولية تمثل فـي تبنـي        ” مكسباً“وعلى وقع التصعيد الميداني في القطاع، حقق الفلسطينيون         

مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في جنيف خمسة قرارات مهمة، ويندرج هذا المكـسب فـي                 
 الـسابق نتيجـة انتهاكاتهـا    بشكل أكثر فاعلية مـن ” إسرائيل“سياق التعاظم في الجهود الدولية لمساءلة    

  .وجرائمها المتواصلة ضد الفلسطينيين، بما يخالف بشكل فاضح المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق االنسان
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وصوت مجلس حقوق االنسان على قرار متعلق بمتابعة تقرير اللجنة الدولية المستقلة لتقـصي الحقـائق                
 دولة لصالح القـرار وتـصويت       27لى غزة، بواقع    ع” اإلسرائيلية“في شأن الحرب    ) تقرير غولدستون (

  . دولة من الدول األعضاء في المجلس 16الواليات المتحدة وسلوفينيا وبريطانيا ضده وتحفظ 
ويوصي القرار على وجه الخصوص بأن تقوم الجمعية العامة بتقديم تقرير بعثة األمم المتحـدة لتقـصي         

إلى مجلس األمن من أجل النظر في إحالة الوضع في          ) ونتقرير غولدست (الحقائق بشأن النزاع في غزة      
  . األرض الفلسطينية المحتلة إلى المحكمة الجنائية الدولية

كما صوت المجلس على القرار المتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير حيث تم تبنيه بواقـع                 
يكية، إضافة إلى القـرار المتعلـق        دولة لصالح القرار ودولة واحدة ضد هي الواليات المتحدة األمر          45

في األرض الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية حيث تم تبنيه أيضاً            ” اإلسرائيلية“بالمستوطنات  
  . دولة لصالح القرار ودولة واحدة ضده هي الواليات المتحدة كذلك45بواقع 

طينية المحتلـة وخاصـة فـي       وصوت المجلس على قرار متعلق بحالة حقوق اإلنسان في األرض الفلس          
 دولة لصالحه ودولة واحدة ضده هي الواليات المتحدة األمريكية وتحفظ           30القدس الشرقية وتبناه بواقع     

  . دولة 16
وأخيراً أقر المجلس القرار المتعلق بمتابعة تقرير اللجنة الدولية المستقلة في حادث االعتداء على قافلـة                

اده بشكل مشترك بين وفدي تركيا وفلسطين، ويتعلق بالمجزرة التـي           الذي تم إعد  ” أسطول الحرية “سفن  
أيار الماضي وراح ضحيتها تسعة     /  مايو 31ضد سفن األسطول في     ” اإلسرائيلية“ارتكبتها قوات البحرية    

 دولة لصالحه ودولة واحدة ضده هي الواليات المتحـدة          37متضامنين أتراك، وقد حاز القرار تصويت       
  .ثماني دولاألمريكية وتحفظ 

وكان الفتاً في التصويت وقوف الواليات المتحدة ضد كل القرارات، وتحفظ دول االتحاد األوروبي على               
التصويت، حيث تثبت واشنطن المرة تلو المرة انحيازها األعمى والمقيت والظالم لصالح دولة االحـتالل            

 ال تريد للضحية أن تصرخ من شدة        ضد الضحية المتمثلة في الشعب الفلسطيني، حتى إنها       ” اإلسرائيلي“
الظلم واأللم، وتوفر للجالد الغطاء والحماية من المساءلة القانونية، وكأنها تريد أن تقـول لهـذا الجـالد           

  .استمر في ارتكاب الجرائم ولن يجرؤ أحد على توقيفك ومحاكمتك: القاتل
مـن  “ الفلسطينية، التي قالت إنـه       هذا الموقف من جانب الواليات المتحدة األمريكية أثار غضب السلطة         

المؤسف أن واشنطن تقدم مواقف متعارضة مع القانون الدولي والشرعية الدوليـة، وواضـح أن هـذه                 
المعايير المزدوجة للواليات المتحدة تضعف من مصداقيتها في المنطقة، ونحن ما زلنا نأمـل أن تنـضم                 

ام القانون الدولي والشرعية الدولية بما فيـه        واشنطن لإلجماع الدولي بأن تظهر حرصا أكبر على احتر        
  .” اإلسرائيلي-حول الصراع العربي 

، ولكن األهم من ذلك أن      ”تطور إيجابي مهم  “إن تبني القرارات الخمسة من جانب مجلس حقوق اإلنسان          
بمـا  يتم البناء على هذه الخطوة، وأن تجد هذه القرارات طريقها للتطوير والتطبيق العملي على األرض،      

  .ينعكس إيجاباً على حياة السكان المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس 
إن تبني مجلس حقوق اإلنسان لهذه القرارات، وخصوصاً تقرير غولدستون، يضع مجلس األمن الـدولي               

ايـة  أمام مسؤولية كبيرة واختبار حقيقي سيثبت إذا كان فعالً مجلساً لحفظ األمن والـسلم الـدوليين وحم                
حقوق المدنيين األبرياء حول العالم، أم أنه مجرد أداة في يد الواليات المتحدة والدول دائمة العضوية فيه،                 

  .لتحقيق مصالحها 
وقد التقطت مراكز ومنظمات حقوقية فلسطينية ودولية هذه الفرصة التي سنحت بعـد تبنـي القـرارات                 

واألرض ” إسـرائيل “ بإحالـة الوضـع فـي        الخمسة في مجلس حقوق اإلنسان، لمطالبة مجلس األمـن        
الفلسطينية المحتلة إلى المحكمة الجنائية الدولية وذلك بموحب الفصل السابع من ميثاق األمـم المتحـدة،                
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الذي يتيح استخدام القوة العسكرية إلخضاع الطرف المعتدي والمنتهك للقانون الدولي والقانون الـدولي              
  .اإلنساني

 إلى حد اليقين أن مجلس األمن سيتجاهل هذه القـرارات، والجـرائم التـي               ويمكن التوقع بدرجة تصل   
ترتكبها دولة الكيان بحق الشعب الفلسطيني، كما تجاهل الكثير من القرارات والجرائم على مدار أكثـر                

تجاهـل عالميـة حقـوق اإلنـسان        “، وهذا يندرج في سـياق       ”اإلسرائيلي“من ستين عاماً من االحتالل      
، خصوصاً إذا ما تم القياس على القرار األخير لمجلس األمن بإحالة            ” تطبيق سيادة القانون   والمساواة في 

  .الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية
  31/3/2011، الخليج، الشارقة

  
  "إسرائيل"تحول االتجاهات في أوروبا ضد  .57

  جلعاد أتزمون
ي تابع للحزب الديمقراطي االشـتراكي تقريـراً        أصدر مركز أبحاث ألمان   : ترجمة عالء الدين أبو زينة    

مستويات عالية من معاداة السامية في ألمانيـا، وبولنـدا،          "جديداً أواسط الشهر، والذي كشف عن وجود        
  ".وهنغاريا

الدكتورة بيت كوبير، الباحثة في جامعة بييلفيلد، والمشاركة في إعداد هذه الدراسة إلى جانـب زمالئهـا                 
بـأن الدراسـة كـشفت عـن     " جيروسالم بوست "رياس هويفرمان، صرحت لصحيفة     أندرياس زيك وأند  

نزعة معاداة للسامية مرتبطة بإسرائيل، ومتخفية خلف نقد إسرائيل، وهي          "حضور قوي لما وصفته بأنه      
ألنـه  " جدير بالمالحظـة  "ووصفت كوبر اندالع موجة من كراهية اليهود في ألمانيا بأنه           ". ليست محايدة 

  .، حسب رأيها"إحياء واسع النطاق لذكرى الهولوكوست وتعليم ألحداثها في المدارس األلمانيةكان هناك "
من الممكن أن تكون كوبير واآلخرون في الجامعة التي تحظى باحترام كبير قد أخفقوا تماماً في مالحظة                 

ل الفطر قـد    إن ما هو أكثر من المرجح، أن يكون تكاثر متاحف الهولوكوست مث           -الصلة الواضحة هنا    
وسوف يعمد أولئك الذين يميلون إلى تفـسير        . أسهم فعلياً في إثارة مشاعر االستياء تجاه الدولة اليهودية        

المحرقة اليهودية على أنها رسالة كونية وأخالقية ضد العنصرية والظلم، إلى تعريف الدولـة اليهوديـة                
وأخمن أن األلمـان واآلخـرين كـانوا        . نيةأيضاً وبكل وضوح باعتبارها عدواً أساسياً للبشرية واإلنسا       

أما ما يحدث فعلياً، فهو     . يتوقعون من اليهود أن يكونوا في الصفوف األولى من المعركة ضد العنصرية           
إنها المنتهك والمسيء الرئيـسي والرائـد       : أن الدولة اليهودية شكلت نفسها بحيث تكون النقيض الكامل        

  .نصرية، تحتجز الماليين خلف الجدران واألسالك الشائكةوهي دولة إرهابية وع. لحقوق اإلنسان
 شخص في كـل     1.000، ما يقارب    "تقرير أوروبي : التعصب، التحيز والتمييز  "شملت الدراسة المعنونة    

إسرائيل تشن حـرب    "وعندما طلبت إليهم االستجابة للعبارة القائلة       . من دول االتحاد األوروبي المختارة    
 من المشاركين في ألمانيا عن موافقتهم، وهو أعلـى رقـم            47.7، عبر ما نسبتهم     "إبادة ضد الفلسطينيين  

  .يسجل في أوروبا الغربية على هذا السؤال
 من البولنديين الذين    63.3وبالنظر إلى سياسة بولندا الخارجية الفاترة تجاه إسرائيل، فإن اكتشاف موافقة            

د الفلسطينيين، ربما يكون أمراً مثيـراً للقلـق         شملهم االستطالع على أن إسرائيل تسعى إلى طمس وجو        
ويبدو األمر وكأن مـشاريع     . العميق بالنسبة لبعض الصهاينة والناشطين في حمالت الدعاية اإلسرائيلية        

 لكـن   -فقد تدبرت إسرائيل أمر شراء الكثير من الساسة في كل أنحاء العالم           -الدعاية هذه كانت كارثية     
  .يهودية على ما هي عليه فعالًالجماهير ظلت ترى الدولة ال

ويبدو أيضاً كما لو أن تلقين فكرة المحرقة الذي حشدته واستخدمته كل مؤسسة يهودية وصـهيونية فـي              
فهناك المزيد والمزيد من الناس في كل مكان ممـن     : العالم قد جاء بنتائج عكسية، وعلى كل جبهة ممكنة        

  .يعتبرون اإلسرائيليين نازيي عصرنا الراهن
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فأنا أعتقد حقاً بأن إسرائيل أسوأ بما ال يقاس مـن           -غي لي االعتراف بأنني غير مرتاح لهذه المقارنة         ينب
ذلك أن اإلسرائيليين مدركون تماماً، على سـبيل المثـال،          . ألمانيا النازية، على األقل في بعض الجوانب      

ذلك، فإن الغالبية العظمى    ومع  -لتصرفات حكومتهم وجيشهم الوحشية ضد السكان الفلسطينيين المدنيين         
  .منهم يدعمون ذلك كله، بل ويؤكدونه ويثبتونه ديمقراطياً

بالنظر إلى سياسة إسرائيل، أستطيع أن أفهم الـسبب         "وقد صدم الباحثون في بييلدفيلد باكتشاف أن عبارة         
  . %)55-35(، قد قوبلت بتأكيد عام عبر كامل أوروبا بنسبة "في أن الناس ال يحبون اليهود

يمكنني المحاججة بأن إسرائيل التي تقدم نفسها       : فاقدي المخيلة " المفكرين"وأود أن أحاول مساعدة هؤالء      
فقد تدبرت الصهيونية بنجاح أمـر إعـادة تعريـف          -ربما تكون لها صلة بذلك      " دولة يهودية "على أنها   

يدة دينيـة عالميـة، اليهوديـة       وبينما كان اليهود في السابق مرتبطين إلى حد كبير بعق         . الهوية اليهودية 
وبأخـذ الممارسـات    . بالتحديد، أصبحوا يرتبطون اآلن بالدولة اليهودية وبسياسات الصهيونية العالميـة         

الوحشية لهذه الدولة اليهودية بعين االعتبار، فإنه يكون من الطبيعي في هذه الحالة أن يعكـس النـشاط                  
  .د في العالماليهودي السياسي كل هذا السوء على صورة اليهو

كان اليهود يحاولون االستفادة من كونهم ضـحايا خـالل الحقبـة      "سأل البحث األوروبيين أيضاً عما إذا       
وقد أجاب نصف   ). كما لو كانت ثمة حاجة إلى إجراء استطالع لمعرفة اإلجابة عن هكذا سؤال            " (النازية

وضوعاً لفيض مستمر مـن غـزو سـياحة         كما وافق البولنديون الذين كانوا م     . األلمان تقريباً باإليجاب  
وباإلضافة إلى ذلك، فإن اليهود ال يستغلون كونهم        ). 72.2أكدها  (، وبشكل غامر على العبارة      "المحرقة"

ضحية فقط، وإنما يوجد قدر كثيف من العمل األكاديمي أيضاً، والذي يوحي بأن الهولوكوست هي الدين                
  . وأنها الرابط الجمعي اليهودي األول في الوقت الحاليوهكذا، تبدو فكرة الضحية: اليهودي الجديد

فهي تصر مثالً على خلق صلة بين مشاعر االسـتياء          -ويبدو أن تعرج الدكتورة كوبير ال يعرف حدوداً         
وتقول إن بولندا   : المتصاعدة تجاه البربرية اإلسرائيلية، والتعصب المتوسع تجاه جماعات األقلية الهامشية         

  ".ان أيضاً من مستويات فوق طبيعية من التمييز على أساس الجنس والمثليينتعاني"وهنغاريا 
في بانتوستانات،  " أعداءهم"وينبغي أن يذكر أحد الدكتورة كوبير بأن على مثليي الجنس أيضاً أن يسجنوا              

وأن يحيطوهم بالجدران واألسالك الشائكة، وأن يفرضوا عليهم الحصار بقوات بحرية مكونة من الجنود              
  .المثليين، وأن يقصفوهم بالقنابل من الطائرات المزينة برموز المثليين

إن الشاذين والمثليين ال يستخدمون الفسفور األبيض ضد سكان يبحثون عن ملجـأ فـي مرافـق األمـم           
  .المتحدة، وهم ال يغيرون على أساطيل نشطاء السالم في عرض البحر

 والتي تعقبتها الدكتورة كوبير في بولندا وهنغاريـا، أي          وباختصار، ليست لمشاعر السخط تجاه المثليين،     
وال يعدو وصف الشعور المـضاد إلسـرائيل        . صلة من أي نوع بالعداء الواضح تجاه السياسة اليهودية        

والعاطفة المضادة للمثليين باعتبارهما يتأسسان من المصدر نفسه، وتفسيرهما على أنهما متجذران فـي              
  .غير منطقي وال أساس له قطعاًالقصد نفسه، كونه أمراً 

وأعتقد بأنه ربما ينبغـي علـى جامعـة         . لعل من المحرج جداً مالحظة كم أصبح األكاديميون قاصرين        
كما أود اقتراح أن تبحث الجامعـة عـن         . بييلفيلد أن ترفع سوية معاييرها األكاديمية، وخير البر عاجله        

ويمكن أن يكون   . اإلرث الثقافي الصحيح للفكر األلماني    تلك التي يمكن أن تعلم وتناقش       -العقول المناسبة   
  .هايدغر، ونيتشه، وهيغل وشوبنهاور نقاطاً جيدة للبدء

  21/3/2011) فيتيرانز توداي(
 31/3/2011، الغد، عّمان

  
  :كاريكاتير .58
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  31/3/2011الدستور، عمان، 

  


