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***  

  
  يخون مصر يخون الدين ويؤكد أن من فلسطين لحماية ثوراتهم وتحرير العربيهنية يدعو الشباب  .1

 رئيس الوزراء، أن  نبيل سنونو،غزةنقالً عن مراسلها في  18/3/2013فلسطين أون الين، نشرت 
ي الدول التي تشهد ثورات ضد أنظمة  إسماعيل هنية، دعا الشباب العربي فالفلسطيني في قطاع غزة،

حماية مكتسبات ثوراتهم والعمل على المشاركة في بناء دولهم ليتفرغوا إلى تحرير فلسطين "حكمها إلى 
وأوضح، خالل  .، مشدداً على أن الثورات العربية تواجه تحديات عدة"والقدس من االحتالل اإلسرائيلي

الذي تنظمه الكتلة اإلسالمية في  أمس،" ينية في ظل الربيع العربيالشباب والقضية الفلسط"افتتاح مؤتمر 
موروث الفساد عن األنظمة السابقة، ووسائل "غزة، أن من بين التحديات التي تواجه الثورات العربية 

  ".اإلعالم التي تنشر األكاذيب، والمؤامرات، والتدخالت الخارجية
لدول العربية التي شهدت ثورات ضد أنظمة حكمها كمصر  منظمة شبابية من ا25ويشارك في المؤتمر 

  .صفوت حجازي. وتونس والجزائر وليبيا وغيرها، بحضور الداعية اإلسالمي المصري د
إنه ليس غريباً ما يحصل من ربط بين الثورات العربية وفلسطين ألن الشباب : "وقال هنية في كلمته

نهم من إسقاط األنظمة االستبدادية في الميادين الرئيسة العربي كانوا يهتفون بتحرير فلسطين بعد تمكّ
  .، مضيفًا أن المؤامرات ضد الثورات العربية تستهدف فلسطين في ذات الوقت"بالكلمة والهتاف

إن التحالفات االستراتيجية التي كانت تشكّل الغطاء لالحتالل اإلسرائيلي في المنطقة : "وتابع قائالً
 لصالح فلسطين بعد أن كانت تمثل  استراتيجياًلتي جعلت من مصر الثورة كنزاًتحطّمت بفعل الثورات ا

  ".كنزاً لالحتالل في عهد النظام السابق
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وتطرق هنية إلى الحمالت اإلعالمية التي تشنها بعض وسائل اإلعالم المصرية ضد حركة حماس، 
 :وقال ".نما يسفك دماء القدسمن يخون مصر إنما يخون الدين وأن من يسفك دماء مصر إ"مؤكدا أن 

هناك دول تنفق ماليين الدوالرات على هذا اإلعالم الكاذب لتحرق الثورات وتحرفها عن فلسطين "
، أضاف أن حكومته شكّلت لجانا أمنية عليا لحفظ الحدود الفلسطينية المصرية وأن الفلسطينيين "والقدس

  .حريصون على أمن واستقرار مصر
إن األسير أيمن الشراونة الذي أفرج عنه االحتالل اإلسرائيلي، أمس، تمكن " :هنيةمن جهة أخرى، قال 

والوقوف أمام محاوالت تركيعه في معركة حقيقية ساحتها األمعاء " العدو اإلسرائيلي"من االنتصار على 
 حق كل  من أرض فلسطين وأنه لم يتم إبعاده ألنه من محرراًوختم بأن الشراونة دخل جزءاً ".الخاوية

  .فلسطيني أن يعيش في أي مكان من أرضه
 هنية نفى عالقة حماس ، أن إسماعيلكمال علياننقالً عن مراسلها  17/3/2013، الرسالة نتوأضافت 

، ومن  استراتيجياًمصر تمثل لنا ذخراً" :وقال هنية، بأي من األحداث المؤسفة التي تدور في مصر
، " كأنما يسفك دم القدس واألقصى وحماس ال تفعل ذلك أبدايخونها يخون الدين ومن يسفك دم جيشها

نحب مصر ألنها أم البالد وعاصمة الخير والقلوب، وشعبنا الفلسطيني وحماس ال يمكن " :قائالًوأضاف 
أمن سيناء هو أمننا ولقد نشرنا قوات لحفظ أمن " :وتابع ".إال أن يكونوا ذرعا واقيا ألمن واستقرار مصر

 لجان أمن عليا تزور القاهرة بشكل دائم وتناقش القضايا األمنية المشركة، وال نتحرج من الحدود، وهناك
  ".أن نقول ليس لدينا أي مشكلة من التعاون األمني مع مصر

  
   القادمةاألجيال استثنائية وستقرأ عنها  إمرأةأم نضال: تشييعها خالل هنية .2

في مدينة غزة، أمس، جثمان النائب في المجلس شيع آالف المواطنين :  نبيل سنونو، جمال غيث- غزة
، التي توفيت في ساعة مبكرة من "خنساء فلسطين"، والشهيرة بلقب )أم نضال(التشريعي مريم فرحات 

  .فجر أمس، في مستشفى الشفاء الطبي بعد صراع مع المرض
نة غزة، بمشاركة وانطلقت جنازة التشييع، من المسجد العمري الكبير إلى المقبرة الشرقية شرق مدي

أحمد بحر، وقيادات من .رئيس الوزراء إسماعيل هنية، والنائب األول لرئيس المجلس التشريعي د
  .الفصائل الفلسطينية، وعناصر من كتائب الشهيد عز الدين القسام

وأكد رئيس الوزراء أن أنجال الراحلة فرحات، كان لهم الدور في تأسيس مشروع صواريخ القسام، التي 
 .والقدس، خالل العدوان األخير) تل أبيب(ت بمسافات قصيرة إلى أن تطور مداها لتصل إلى قلب بدأ

كما : "وأضاف "....نضال هو من أسس مشروع صواريخ القسام"إن : جنازةالوقال هنية قبل انطالق 
وقتل خاللها تسعة " غوش عتصيون"محمد الذي نفذ عملية نوعية في محررة ) أم نضال(وأنجبت 

توطنين، في ملحمة بطولية، فكانت هذه العملية الخطوة األولى القوية والضربة الموجعة للمستوطنات مس
وأشار إلى أن الوفود الزائرة إلى قطاع غزة كانت تحرص  ".الصهيونية، على طريق تحرير قطاع غزة

ن بيتها كان ثغرا من  إلى أ من الصبر والجهاد، مشيراًفي بيتها ليتلمسوا منها بعضاً" فرحات"على زيارة 
  .ثغور الجهاد، والذي استضاف المجاهدين من أمثال عماد عقل وإخوانه المجاهدين

يبكيها ) أم نضال(كثيرون من الذين يموتون تموت أسماؤهم وسيرتهم وال يذكرهم أحد، لكن أمثال : "وقال
بطولية ومربية للمجاهدين ، مؤكدا أن فرحات كانت امرأة عظيمة حاضنة المالحم ال"ويشيعها خلق كثير

على مدار حياتها، وكانت من السباقات في الجهاد والمقاومة ومن السباقات في التضحية والعطاء وقدمت 
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إن فرحات من النساء الخالدات على مر العصور : "ومضى يقول .لهذا الشعب نماذج فريدة يقتدي بها
  .ا أنها كانت هدية من السماء لألرض، واصفًا إياه"وستقرأ عنها األجيال في العصور القادمة

، )أم نضال(بدوره تقدم النائب األول لرئيس المجلس التشريعي بخالص المواساة من عائلة فرحات بوفاة 
نودع اليوم محطة من محطات الجهاد والمقاومة في فلسطين، وإننا على العهد باقون حتى تحرير : "وقال

احتضنت الجهاد والمقاومة وودعت أبناءها في ) م نضالأ(وأضاف إن  ".كافة األراضي الفلسطينية
  .فداء للوطن، مؤكدا أنها األم المثالية التي يقتدى بها" حجارة السجيل"االنتفاضة األولى والثانية ومعركة 

خليل الحية، أن حركته ستواصل العمل حتى .من جهته، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس د
وأضاف  .حتى التحرير) أم نضال(لسطينية، ومواصلة الطريق ذاته الذي اتخذته تحرير كافة األراضي الف

فقدنا امرأة كانت نبراسا وعلما من أعالم فلسطين، والتي عملت في البداية على دعوة أبناء شعبنا : "الحية
  ".إلى الرباط والدفاع عن األراضي والمقدسات، ثم تحولت لبركان غضب على االحتالل اإلسرائيلي

أمس، النائب في المجلس نعت الحكومة الفلسطينية ورئاسة المجلس التشريعي وفعاليات وفصائل، وكانت 
، والتي وافتها المنية بعد صراع مع المرض؛ فيما "خنساء فلسطين"التشريعي أم نضال فرحات، الملقبة بـ

  ".وسام التضحية"قرر رئيس السلطة محمود عباس منحها 
وسام التضحية واعتبارها شهيدة " السلطة محمود عباس منح الراحلة فرحات وفي السياق؛ قرر رئيس

  .، فيما أصدر تعليماته بفتح بيت عزاء لها في مقر المقاطعة برام اهللا"الوطن والواجب
إن فلسطين فقدت مجاهدة عظيمة " :إلى ذلك، قال أسرى حماس القابعون في سجن النقب التابع لالحتالل

من أجل الوطن ورحلت بعد حياة حافلة بالعطاء إذ ربت أبناءها على موائد القرآن قدمت أعز ما تملك 
طريق "ودعوا في اتصال هاتفي مع مركز أسرى فلسطين للدراسات إلى السير على ذات  ".وحب الوطن

  ".األرواح رخيصة من أجل الدين والوطن"الذي اتبعته الراحلة فرحات وتقديم " التضحية والفداء
  18/3/2013ون الين، فلسطين أ

  
  مالياًالسلطة  التزام لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة بدعمها هامل عن أتعلنحكومة فياض  .3

أعرب وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي األحد، عن أمله في أن تعلن لجنة : .)أ.ب.د(
المقبل في بروكسل، عن استمرار تنسيق مساعدات الدول المانحة في اجتماعها القادم يوم الثالثاء 

وقال المالكي لإلذاعة الفلسطينية الرسمية، إن  .المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية من دون تباطؤ
رئيس الوزراء سالم فياض سيرأس الوفد الفلسطيني المشارك في اجتماع بروكسل بغرض حثه على 

وذكر المالكي، أن  .سطينية على تخطي أزمتهاضمان استمرار المساعدات المالية ومساعدة السلطة الفل
اجتماع بروكسل الذي يعقد بدعوة من مسئولة العالقات الخارجية واألمن في االتحاد األوروبي كاثرين 
أشتون، يستهدف بحث رفع مستوى الدعم المالي وزيادة االلتزامات على الدول المانحة حتى تتجاوز 

  .السلطة الفلسطينية أزمتها الراهنة
أكد المالكي، تلقي السلطة الفلسطينية تأكيدات رسمية من اإلدارة األمريكية بسعيها للتدخل من أجل حل و

األزمة المالية التي تعانيها بما في ذلك صرف المساعدات التي التزمت بها واشنطن وجرى وقف صرفها 
  .من قبل الكونجرس األمريكي

  18/3/2013، لندن، القدس العربي
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  ةن يكون الالجئ الفلسطيني ضحية الصراع الدائر في سوريأنقبل بلن : األغا. د .4
زكريا االغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون . حمل د: سما/ غزة 

  .الالجئين األطراف المتصارعة في سوريا مسؤولية استمرار نزيف الدم الفلسطيني في المخيمات
تهداف مخيم سبينة لالجئين الفلسطينيين قرب العاصمة السورية دمشق بالقصف االغا ان اس. وقال د

 آخرون ونزوح عشرات العائالت من المخيم 25 الجئا فلسطينيا وإصابة 12المدفعي نجم عنه استشهاد 
لن تقبل بان يستمر الوضع في المخيمات السورية بهذه الشاكلة، ولن : وأضاف قائالً. أمر نرفضه وندينه

  ". بان يكون الالجئ الفلسطيني ضحية الصراع الدائر في سوريانقبل
وقال تحدثنا مع األخضر اإلبراهيمي مبعوث األمم المتحدة إلى سوريا وأطلعناه على صورة أوضاع 
الالجئين وطلبنا منه التدخل لدى أطراف الصراع من أجل تحييد المخيمات وأبعاد الالجئين عن دائرة 

  .  الحماية لالجئين الفلسطينيين الصراع القائمة وتوفير
  18/3/2013وكالة سما اإلخبارية، 

  
   السلطة إبعاد أي أسير باعتباره جريمة حربرفضقراقع يؤكد  .5

نية ترفض إبعاد فلسطيأكد وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، أمس، أن السلطة ال: رام اهللا
وال تقبل تشريع اإلبعاد باعتباره جريمة من جرائم  عن مكان سكنه، أي أسير إلى خارج الوطن أو بعيداً

  .الحرب، ويخالف كافة المواثيق والحقوق اإلنسانية
 على عرض الحكومة اإلسرائيلية إبعاد األسيرين المضربين عن الطعام أيمن الشراونة وقال قراقع رداً

رين وتم رفضه من وسامر العيساوي إلى خارج الوطن أو إلى قطاع غزة، إن هذا العرض قدم قبل شه
 بعد أن تدهور وضعهما الصحي بشكل خطير واللجوء  سياسياًاألسيرين ومن السلطة، معتبراً إياه ابتزازاً
  .إلى مساومتهما في ظروف صحية حرجة

وطالب قراقع باإلفراج الفوري عن األسيرين العيساوي والشراونة إلى بيتهما وعائلتيهما، ألن اعتقالهما 
يستند إلى إجراءات اعتقال ومحاكمة عادلة، وان إبعاد أي أسير سوف يهدد سائر غير قانوني، وال 

  .األسرى المحررين الذين أعيد اعتقالهم بنفس المصير
  18/3/2013، رام اهللا، األيام

  
   لصموده الشراونة انتصاراً األسير أيمن اإلفراج عن:عطا اهللا أبو السبح .6

سرى والمحررين في غزة، قرار اإلفراج عن األسير أيمن  اعتبر عطا اهللا أبو السبح، وزير األ:غزة
 يوليو الماضي انتصاراً لصموده وصبره / من تموزاألولضراباً عن الطعام منذ إالشراونة الذي خاض 
: وقال في تصريح مكتوب له . السجن التي رفضت االستجابة لمطالبه العادلةإدارةأمام جبروت وتعنت 

 مسقط رأسه في مدينة الخليل ولكن خروجه من مدينة فلسطينية إلى اإلفراج إننا كنا نود أن يكون هذا"
 مدينة فلسطينية أخرى خير من أن يبقى داخل السجون مدة عشرين سنة أخرى يعاني من القهر إلى

  ".والظلم والتعذيب الجسدي والنفسي المتواصل
ي مصلحته ويحافظ على كرامته أننا نحترم أي قرار يوافق عليه األسير من شأنه أن يصب ف: "وأضاف

وصموده وتضحياته التي قدمها طوال األشهر الماضية، وعاني خاللها من أوضاع صحية وجسديه 
، مؤكداً أن غزة ستكون الحضن الدافئ له ولن " يفقد حياته في أكثر من مرةأنصعبة للغاية كاد خاللها 
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 غزة إال لسببين رئيسيين إلىل لم يبعد الشراونة االحتال"واعتبر أبو السبح أن  .اإلبعاديشعر بالغربة أو 
أولهما أنه يخاف من أيمن الشروانة وما يجسده من صمود وصبر على المحن طوال الفترة الماضية 

 االحتالل فرحة الفلسطينيين باالنتصار الكامل وذلك باإلفراج عنه في ساعات إفسادوالسبب الثاني 
  ".متأخرة من مساء اليوم األحد

  17/3/2013رس، قدس ب
  

 المصريحماس تنفى طلبها لقاء بين مشعل ووزير الدفاع  .7
 لحركة حماس، وجود السياسنفى الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب  :يوسف أيوب

، الذى يزور القاهرة السياسيترتيبات لعقد لقاء بين وفد الحركة، برئاسة خالد مشعل رئيس المكتب 
ال يوجد داعٍ لعقد اللقاء، لعدم وجود "، وزير الدفاع، مؤكدا أنه السيسيد الفتاح حاليا، والفريق أول عب

  ".موضوعات مطروحة للنقاش بين الوفد ووزير الدفاع
، إن كل ما نشر بشأن طلب الحركة عقد مثل "اليوم السابع" تصريحات خاصة لـفي، "أبو مرزوق"وقال 

  .هذا اللقاء هو أخبار غير صحيحة
أمس بالدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة " مشعل"إن لقاء " أبو مرزوق" قال من جهة أخرى،

اإلخوان المسلمين، والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد، تناول التأكيد من جانب حماس على احترامها 
  . شئونها الداخليةفيوكل الفلسطينيين ألمن مصر ومصالحها وعدم التدخل 

للقاهرة باالتهامات الموجهة إلى الحركة من بعض الجهات، " مشعل"ارة ربط زي" أبو مرزوق"ورفض 
الزيارة كانت مقررة من قبل ذلك " رفح، وقال إن في تشير إلى أنها وراء مقتل الجنود المصريين والتي

  ". مصر حول القضية الفلسطينية وقضايا المصالحةفيللنقاش مع اإلخوة 
  17/3/2013اليوم السابع، مصر، 

  
 متغيرات المنطقة لصالح برنامج حماس :ويلالبرد .8

صالح البردويل القيادي في حركة حماس، موقف حركته الرافض لتقديم أية رؤية أو .أكد د: محمود هنية
  .، مشدداً على منهج المقاومة يمثل الخيار األوحد لزوال االحتالل"إسرائيل"برنامج سياسي لـ 

، مساء األحد، إن حماس  ليست مجبرة على تقديم "نتالرسالة "وقال البردويل في تصريح خص به 
وشدد على  ".في حال فكرنا بذلك فسيكون للعالم وليس إلسرائيل: "برنامج سياسي لالحتالل، مضيفاً

أفكارنا السياسية تنطلق من رفضنا لالحتالل، : "موقف حركته الرافض لالعتراف باالحتالل، مستطرداً
  ".كامل التراب الفلسطينيوحقنا في مقاومته وإزالته عن 

وأوضح البردويل أن حماس مطالبة باالستمرار في رفع شعار المقاومة وترسيخه في قلب األمة، من ثم 
  ".صراع حركته مع االحتالل على الوجود وليس الحدود"تقديم مشروع سياسي إلى العالم؛ ألن 

التوازنات أو الحدود في ظل مشروعنا السياسي قائم على خيار المقاومة، وال نعترف ب: "وتابع
، حماس لديها االرادة الكاملة السترداد حق شعبها المغتصب، والمتغيرات التي تشهدها (..)الضعف

  ".المنطقة من صالح برنامجنا السياسي
: ودعا البردويل إلى ضرورة تبني منهج حماس السياسي، السيما في ظل تصاعد الربيع العربي، معقباً

  ". العربية ستعطي الحركة أمالً أكبر؛ ليصبح زوال االحتالل بالكامل خيار ممكنالصحوة االسالمية"
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ورفض القيادي في حماس اعتبار موقف المجتمع الدولي الضاغط على الفلسطينيين مبرراً؛ لتقديم أي 
  ".العالم لن يستمر على حاله، وعلى اسرائيل أن تخشى على مستقبلها: " برنامج سياسي لالحتالل، وقال

، مروراً بأوسلو التي "وثيقة االستقالل"ووفق البردويل، فإن حماس لم تقتنع بما قدمته فتح سياسياً بدءاً بـ 
 ".ورطت القضية الفلسطينية وقزمتها، بل أفرغتها من حقها ومضمونها

  17/3/2013الرسالة نت، فلسطين، 
  

 المصري والفلسطينيللوقيعة بين الشعبين  مخطط منظم تُرصد له أموال ضخمة: زهريأبو  .9
مخطط منظم تُرصد له "عن وجود " الموثقة"أن لديها معلومات وصفتها بـ " حماس"أكدت حركة : غزة

  ".أموال ضخمة يستهدف إحداث الوقيعة بين الشعبين الفلسطيني والمصري
قدس "الدكتور سامي أبو زهري، في تصريحات خاصة لـ " حماس"وتعهد المتحدث باسم حركة 

لدينا معلومات " حماس"نحن في حركة : "كشف عن هذا المخطط في الوقت المناسب، وقالبال ،"برس
حول وجود مخطط منظم وممول وترصد له ميزانيات ضخمة، وتنفذه بعض وسائل اإلعالم المصرية، 
يستهدف إحداث الوقيعة بين الشعبين الفلسطيني والمصري، ويعمل على إضعاف التعاطف الشعبي 

تتدخل في الشأن المصري الداخلي، " حماس"ية الفلسطينية والمقاومة، واإليحاء أن المصري مع القض
وقد سبق أن أشرنا إلى أحد الضباط . والحركة ستكشف في الوقت المناسب ما لديها من معلومات دقيقة

في جهاز األمن الوقائي في رام اهللا، الذي يعمل عضوا في هذا المطبخ اإلعالمي، الذي ينتج هذه 
  ".بركات اإلعالمية والتي تنقلها بعض وسائل اإلعالم المصرية بقصد وبدون قصدالف

  17/3/2013قدس برس، 
  

 "الفلسطينية عرقلة المصالحة"أبو زهري يتهم فتح بـ .10
   وقال".عرقلة المصالحة الفلسطينية"، حركة فتح بـ"حماس"سامي أبو زهري الناطق باسم حركة . اتهم د

أمس، بحي الدرج شرق مدينة غزة،  ه دائرة العالقات العامة بحركة حماس،أبو زهري خالل لقاء عقدت
ال ينفذ ما تم االتفاق " أن رئيس السلطة محمود عباس ،حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية

عليه في اتفاق القاهرة، وأنه يريد حكومة تمتد لثالثة شهور وبعدها مباشرة يتم إجراء االنتخابات 
وأوضح أن هذه الحكومة لن تكون قادرة على توفير  ".ة، وحركة حماس ترفض هذا الخطوةالفلسطيني

  .األجواء المناسبة لالنتخابات بسبب قلة المدة الزمنية لها
على السلطة في رام اهللا توفير األجواء المناسبة للمصالحة بوقف االعتقاالت وإعطاء حرية "وأضاف أن 

  ".العمل ألبناء الحركة في الضفة
إن حركة فتح تريد انتخابات بمقياس معين، وفق مصالحها الشخصية وأن السلطة : "وقال أبو زهري

  ".تربط المصالحة بملف المفاوضات كضغط على االحتالل إلجراء المفاوضات
  ".جرى لقاء بين عباس والقنصل األمريكي لتأجيل المصالحة لوقت آخر"وتابع إنه 

 17/3/2013، فلسطين أون الين
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 "خنساء فلسطين " أم نضال فرحاتي تنعيةسطينالفصائل الفل .11
 أمس النائب في المجلس التشريعي أم نضال فرحات، الملقبة  الفلسطينيةفصائل النعت:  نبيل سنونو-غزة
  .، والتي وافتها المنية بعد صراع مع المرض"خنساء فلسطين"بـ
ة جهادية حافلة كانت خاللها مثاالً للمرأة إن فرحات لبت نداء ربها بعد مسير": "حماس"قالت حركة و

  ".الفلسطينية المجاهدة التي قدمت أبناءها شهداء للدفاع عن األرض واألقصى والمقدسات
نسخة عنه، أن فرحات كانت صامدة في وجه االحتالل الذي " فلسطين"في بيانٍ وصل " حماس"وأضافت 

ماً من األعالم البارزين الذين تركوا بصمات واضحة دمر منزلها أربع مرات، إضافة إلى أنها كانت عل
  .في العمل المقاوم والملهم لألجيال الفلسطينية

إن الحركة في قطاع غزة بكافة كوادرها :" وقالت. الراحلة فرحات" فتح"من ناحيتها، نعت حركة 
  ".لوطنوقياداتها وأعضائها وأطرها الحركية تنعى فرحات التي كان لها دور بارز في خدمة ا

ونعى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح زكريا األغا، المناضلة فرحات، مستعرضا سلسلة من 
  .التضحيات التي قدمتها خالل فترة حياتها في سبيل هذا الوطن الغالي

فيما نعت حركة الجهاد اإلسالمي الراحلة فرحات، مشيدةً بجهودها في خدمة القضية الفلسطينية وحياتها 
  .لعطاء والجهاد من أجل دحر االحتالل عن األراضي الفلسطينيةالحافلة با
إن فرحات كانت علماً من أعالم المقاومة :" نسخة عنه" فلسطين"في بيان صحفي تلقت " الجهاد"وقالت 

  .، داعية إلى المضي قدما على درب الجهاد والمقاومة"الفلسطينية
ء ومناصرين إلى األمة اإلسالمية عامة وجماهير كما نعت لجان المقاومة الشعبية قيادة وكوادر وأعضا

  .شعبنا الفلسطيني المجاهدة فرحات، بعد سجل حافل بالعطاء والتضحيات
نستذكر سجالً طويالً وماضياً حافالً من العطاء والتضحيات في سبيل اهللا، : "وقالت اللجان في بيان لها

ت صاحبة جهد كبير على مختلف األصعدة ومن أجل قضية شعبنا، فإننا ال ننسى الحاجة أم نضال كان
  ".والمجاالت

  17/3/2013فلسطين أون الين، 
  

 فصائل فلسطينية تحذر من تأثير زيارة أوباما على المصالحة .12
زيارة الرئيس األمريكي باراك أوباما " مخاطر"حذر قادة فصائل فلسطينية من :  جمال غيث-غزة

رها على تحقيق المصالحة الوطنية، والضغط باتجاه إعادة من الشهر الجاري، وتأثي" 20"للمنطقة في الـ
  ). إسرائيل(استئناف مفاوضات التسوية بين السلطة الفلسطينية و

إن زيارة الرئيس أوباما إلى المنطقة تهدف للتأكيد على : يحيى موسى " حماس"وقال القيادي في حركة 
الساحة الفلسطينية والعربية " تبريد"حاولة منها لـوم) إسرائيل(التزام اإلدارات األمريكية المتعاقبة بأمن 

بمزيد من الوعود التسويفية لصالح استمرار االحتالل وإلعطائه مزيدا من الوقت إليجاد وقائع جديدة 
  .على األرض

إن هذه الزيارة تصب في اتجاه زيادة الشرخ وتعميق االنقسام بين كافة ": "فلسطين"وأضاف موسى لـ
لفلسطيني ونظامه السياسي، ولمنع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من تحقيق مكونات المجتمع ا

  ".المصالحة وفرض مزيد من القيود واالشتراطات عليها
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بدوره، اعتبر القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي أحمد المدلل، أن زيارة الرئيس أوباما للمنطقة ستعزز 
  .ربية وقطاع غزةمن حالة االنقسام السياسي بين الضفة الغ

من جهته، رأى القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طالل أبو ظريفة، أن زيارة الرئيس 
  .لن تأتي بجديد، وستندرج في إطار العالقات العامة"األمريكي للمنطقة 

  17/3/2013، فلسطين أون الين
  

  انها اليوميبالقانون الدولي ووقف عدو" إسرائيل"فتح تدعو واشنطن إللزام  .13
أكدت حركة فتح أنها تنظر بأهمية بالغة لزيارة رئيس الواليات المتحدة األمريكية باراك اوباما : رام اهللا

  .ألراضي الدولة الفلسطينية المحتلة األسبوع الجاري
أسامة القواسمي في بيان صحفي صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة " فتح"وقال المتحدث باسم حركة 

تعي تماما حجم الواليات المتحدة األمريكية ومدى تأثيرها في "  إن حركته" )17/3(ألحد اليوم ا
السياسات الدولية وخاصة في منطقتنا، وقدرتها على الضغط على دولة االحتالل اإلسرائيلي وإلزامها 

ذ ألبشع بالقانون الدولي ووقف عدوانها اليومي على أرضنا وشعبنا من استيطان وتهويد واعتقال وتنفي
أنظمة الفصل العنصري واالبارتهايد وسلب لكل مقدرات شعبنا وموارده الطبيعية ومنع الشعب 

  ".الفلسطيني من ممارسة حقه الطبيعي في التقدم واالزدهار والتنمية بكل أنواعها وأشكالها
  17/3/2013قدس برس، 

  
 "تقويض فتح"توفيق الطيراوي يطالب بإسقاط حكومة فياض لمحاولتها  .14

التي يترأسها سالم  بإسقاط الحكومة الفلسطينية في رام اهللا" فتح"طالب قيادي بارز في حركة : رام اهللا
  .، على حد قوله"تقويض الحركة"فياض، متّهماً إياه بمحاولة 

هجوماً الذعاً على رئيس الوزراء " فتح"وشن اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة 
التدخل في الشؤون الداخلية للحركة في محاولة لتقويضها " اهللا سالم فياض، واتّهمه بـ الفلسطيني برام

  .، كما قال"وشرذمتها من خالل شراء شخصيات داخلها
فياض نجح في شراء بعض "، )3|17(وأضاف الطيراوي في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم األحد 

  ".الذمم داخل السلطة الفلسطينية وحركة فتح
بسبب السياسة االقتصادية التي تتبنّاها وعدم " الفاشلة" القيادي في حركة فتح حكومة فياض بـ ونعت

حجم المصروفات والتبذير والمشاريع "إقرارها الموازنة العامة حتى اآلن، مرجعاً سبب هذا الفشل إلى 
  ". الوهمية التي أقرتها الحكومة

  17/3/2013قدس برس، 
  

 ستهداف قيادات حماس في مصرفتح تنفي تورطها بمخطط ال .15
" حماس"وقوف أفرادها خلف مخطط الغتيال قيادات في حركة "  إقليم مصر-فتح"نفت حركة : القاهرة

بالمسؤولية " حماس"على األراضي المصرية، كما نفت مسؤوليتها عن ترويج شائعات اتهام قياديين من 
  .الماضي) أغسطس(الخامس من شهر آب عن جريمة رفح التي قتل فيها ستة عشر جنديا مصريا يوم 
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نسخة " قدس برس"وقال جهاد الحرازين، المتحدث اإلعالمي للحركة في إقليم مصر، في بيان وصل 
إننا في حركة فتح أعلنا "، وأضاف "إن ما أثير من قبل بعض وسائل اإلعالم، عارية عن الصحة: "عنه

  .ون الداخلية ألي دولةدائما وبكل المواقف أننا لن نقبل بأن نتدخل بالشؤ
  17/3/2013قدس برس، 

  
  أسيراً محرراً في القدس11السلطة باعتقال حماس تتهم أمن  .16

 فلسطينيا من بلدة بدو، شمال غرب مدينة القدس 11أجهزة السلطة، باعتقال " حماس"اتهمت حركة 
 ثالثة آخرين المحتلة، خالل حملة أمنية بحق أنصار وعناصر الحركة، على مدار يومين واستدعاء

  .للتحقيق
األجهزة األمنية الفلسطينية، وتحديداً جهاز األمن الوقائي والمخابرات "في بيان لها، إن " حماس"وقالت 

العامة، قامت بحملة اعتقاالت واستدعاءات ودهم تخللها تفتيش للبيوت والمحال التجارية الخاصة 
دعت عدداً من األسرى المحررين من سجون أن األجهزة األمنية است" حماس"وأوضحت  ".بالمعتقلين

  .طارق فضل الشيخ، وزياد الخضور، وأحمد زهران: االحتالل عرف من بينهم
  18/3/2013، السبيل، عمان

  
 ةفصائل منظمة التحرير تطالب بوقف نزيف الدم الفلسطيني في سوري .17

الجئا فلسطينيا 12د، استشهبعد طالبت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في سوريا  :وفا –دمشق 
 آخرون امس في مجزرة نتجت عن قصف مدفعي طال المدنيين في مخيم سبينة لالجئين 25وأصيب 

بوقف نزيف الدم الفلسطيني، وتحييد المخيمات عن النزاع ، الفلسطينيين قرب العاصمة السورية، دمشق
ت جر الفلسطينيين إلى أماكن الدائر هناك لتكون أكثر أمانا على حياة الالجئين، وضرورة وقف محاوال

  .ال يريدون أن يكونوا فيها
وأكدت الفصائل في بيان صحفي، أن الفلسطينيين حريصون بالرغم من كل ما ينزفونه من دماء، وما 
يلقونه من عذابات أن يظلوا حاملين راية النضال ضد االحتالل اإلسرائيلي، ومن أجل العودة إلى الديار 

  .سطين، وسيفشلون أحالم الواهمين الذين يريدون جرهم إلى غير هذه الطريقوالممتلكات في أرض فل
  18/3/2013الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
 الئحة اتهام ضد فلسطينيين حاوال تنفيذ عمليات ضد إسرائيليين بالقدس: يديعوت .18

دس قد وجهت  ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت مساء األحد أن المحكمة اللوائية في الق: القدس المحتلة
الئحة اتهام بحق المواطن الفلسطيني رأفت الجعافرة من سكان قرية جبل المكبر الواقعة في الجهة 
الشرقية للمدينة والتي تضمنت القيام بإجراء اتصاالت من أجل تنفيذ عمليات فدائية ضد أهداف إسرائيلية 

  .في المدينة
يش االحتالل قد قدم الئحة االتهام للمحكمة اللوائية ووفقاً للصحيفة فإن النائب العام للواء القدس في ج

والتي بدورها قامت بتوجيهها للمواطن الجعافرة، مدعية أن هناك الئحة اتهام أخرى بحق المواطن 
الجعافرة وهي مشاركته بوضع عبوة ناسفة والقيام بتفجيرها قرب منزل تقطنه عائلة يهودية في حي 

  .الثوري وسط المدينة
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يفة إلى أنه قام بتنفيذ العملية قبل نحو ثالثة أسابيع دون وقوع إصابات في صفوف وأشرت الصح
اإلسرائيليين، إال أن أضراراً جسيمة لحقت بالمكان، كما جاء في الئحة االتهام ان المتهم رافت جعافرة 

وة الناسفة،  عاماً قام بمراقبة المنزل والمنطقة في حين وضع المدعو محمد بدر العب23البالغ من العمر 
  .ومن المقرر أن يتم تقديم الئحة اتهام يوم غد ضد المواطن بدر

  18/3/2013وكالة سما اإلخبارية، 
  

 فتح تتهم رؤوساء البلديات المشاركين بلقاء نظرائهم االسرائيليين بايطاليا بالخروج عن الصف الوطني .19
بلديات الذين شاركوا في لقاءات مع اتهمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح رؤوساء ال: رام اهللا

نظرائهم االسرائيليين في العاصمة االيطالية روما والتي كشف عنها باالمس بانهم ثلة خارجة عن القانون 
  .والصف الوطني

نسخة منه انه في ظل الهجمة االسرائيلية الشرسة على ) سما(وقال بيان صادر عن حركة فتح وتلقت
ول جزئية تنتقص الحقوق الفلسطينية وفي ظل تواصل االستيطان وفي ظل القيادة الفلسطينية لفرض حل

اضراب االسرى ومعاناتهم يطل علينا ثلة خارجة عن الصف الوطني بلقاء سياسي مع رؤساء بلديات 
إسرائيلية، ضم بعض رؤساء البلديات الفلسطينية في ايطاليا في محاولة منهم إلعادة عقارب الساعة إلى 

، هذا المشروع التآمري الذي )1976(ف في العام .ت.حاولت إسرائيل إيجاد بديل عن مالوراء عندما 
  .أسقطه شعبنا في ذلك الوقت

  17/3/2013وكالة سما اإلخبارية، 
  

  تدعوان إلى منع الفتنة المذهبية في لبنان" علماء المسلمين"حماس و .20
سلمين ومنع الفتنة المذهبية وتوحيد وحدة الم"في لبنان إلى المحافظة على " حماس"دعت حركة : بيروت

الجهود لمواجهة العدو الصهيوني، ودعم مشروع المقاومة من أجل الدفاع عن المسجد األقصى المبارك 
  ".وتحرير القدس وكل فلسطين
برئاسة ممثل الحركة في لبنان علي ) 3|17(في لبنان، اليوم األحد " حماس"واتفق وفد من قيادة حركة 

 مع الهيئة التأسيسية لهيئة علماء المسلمين في لبنان، على مواصلة التشاور والتنسيق بركة خالل لقاء
  .لتخفيف اإلحتقان المذهبي في لبنان

لمنع إنزالق الخالف نحو االقتتال المذهبي، وعلى ضرورة تفعيل دور " على ضرورة العمل وشددا
سالمية نحو العقل والحكمة في مقاربة العلماء لما يمثلون من ضمانة لحقن الدماء وترشيد الساحة اإل

  ".المشاكل واألزمات
  17/3/2013قدس برس، 

  
  تهميش الملف الفلسطيني واستفتاء على أي اتفاق : اإلسرائيلية للحكومة العريضةالخطوط  .21

 نائبـاً، الثقـة     68من المتوقع أن تمنح الكنيست اإلسرائيلية اليـوم، وبغالبيـة           :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
  .، رئيس الحكومة المنتهية واليتها بنيامين نتانياهو»ليكود بيتنا« الجديدة التي شكلها زعيم للحكومة

وكان نتانياهو بلّغ الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز مساء السبت، أي في اليوم األخير للمهلة القانونيـة                
يش «ة أحزاب أخرى هي     المتاحة له، أنه نجح في تشكيل الحكومة التي ستضم، باإلضافة إلى حزبه، ثالث            
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وزير االقتصاد  (بزعامة نفتالي بينيت    » البيت اليهودي »، و )سيتولى وزارة المال  (بزعامة يئير لبيد    » عتيد
  ).وزيرة القضاء(بزعامة تسيبي ليفني » الحركة»، و)والتجارة

بين وسطيين  وعاودت تعليقات وسائل اإلعالم العبرية التأكيد على أن الحكومة المقبلة، ورغم مشاركة حز            
وأشارت على نحو   . لن تكون أقل تطرفاً من سابقتها، بل قد تفوقها تطرفاً         ) »الحركة»و» يش عتيد «(فيها  

للحكومة، واختزالـه   » الخطوط العريضة « اإلسرائيلي في    -خاص إلى تهميش ملف الصراع الفلسطيني       
  . مع الفلسطينيينفي ثالثة سطور ال أكثر ال تبشر بجديد لجهة احتمال استئناف المفاوضات

 7(» ليكـود بيتنـا   « لتحالف   12:  منهم من اليمين المتشدد    15 وزيراً،   22وتتشكل الحكومة الجديدة من     
الديني القـومي   » البيت اليهودي «، وثالثة من    )بزعامة أفيغدور ليبرمان  » إسرائيل بيتنا « لـ   5و» لليكود

الوسطي، واثنـان لــ     » يش عتيد «ء لـ   األكثر تطرفاً وممثل المستوطنين في الكنيست، وخمسة وزرا       
  .المحسوبة على يسار الوسط» الحركة«

ومع إقـصاء المتـدينين     . ، تسعة وزراء يشغلون المنصب الوزاري للمرة األولى       22وبين الوزراء الـ    
فـي  ) أشـكناز ( من وزرائها هم من أصول غربية        19عن الحكومة، فإن    ) الحرديم(المتزمتين الشرقيين   

  .وتضم الحكومة أربع نساء. رقيين فقطمقابل ثالثة ش
كذلك ستكون لليمين غالبية مطلقة في الحكومة المصغرة للشؤون األمنية والسياسية، إذ ستـضم ثمانيـة                

  .وبينيت، والوزيرين لبيد وليفني» ليكود بيتنا«وزراء من تحالف 
 ساعة  24واب عليها قبل    وتؤكد الخطوط العريضة للحكومة الجديدة التي قدمت للكنيست أمس الطّالع الن          

من التصويت على منح الثقة للحكومة، أن القضايا الداخلية ستكون في مركز اهتماماتهـا بـدءاً بمـسألة          
الخدمـة  «، أي إلزام كل إسرائيلي يبلغ الثامنة عشرة بالخدمـة العـسكرية أو              »توزيع العبء بالتساوي  «

لعرب، وقضايا اإلسكان ومناهج التعلـيم وتعـديل        وا) الحرديم(ليشمل الشباب المتزمتين دينياً     » الوطنية
 في المئة للحؤول دون دخول أحزاب صـغيرة         4قوانين لتغيير طريقة الحكم، مثل رفع نسبة الحسم لـ          

  .للكنيست وغيرها
إلى أن الخطوط العريضة للحكومة تضمنت بندين يتعلقان بـالملف          » يديعوت أحرونوت «ولفتت صحيفة   

الحكومة ستدفع العملية وتعمل على دفع السالم مع جميع جيراننـا           «بأن  » النمجرد إع «السياسي، األول   
إسـرائيل ستـسعى    «، والثاني أن    »من خالل الحفاظ على المصالح األمنية والتاريخية والقومية إلسرائيل        

وفي حـال   ... إلى تحقيق السالم مع الفلسطينيين بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي معهم إلنهاء االحتالل              
قيق اتفاق سالم كهذا، فسيتم عرضه على الحكومة للتصديق عليه في الحكومة والكنيست، وإذا اقتضت               تح

  .»الضرورة، يطرح في استفتاء عام
على تشريع قانون يلزم الحكومة     » ليكود بيتنا «اتفق مع   » البيت اليهودي «أن  » هآرتس«وأفادت صحيفة   

االنسحاب من أراض فلسطينية أو سـورية       (ن أراض   إجراء استفتاء عام على أي اتفاق يشمل التنازل ع        
، ما اعتبرته تكبيالً ليدي ليفني التي منحت إدارة مفاوضات مع الفلسطينيين، فـضالً عـن قـرار        )محتلة

تضم رؤساء كل األحزاب المشاركة في االئـتالف        » لجنة وزارية لشؤون عملية السالم    «نتانياهو تشكيل   
  .الحكومي
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من خالل اللجنة الوزارية لـشؤون      (في الشؤون الحزبية إلى أن الحكومة الجديدة        إلى ذلك، أشار معلقون     
ستواصل نهج سابقاتها في تشريع قوانين تنال من الديموقراطية ومن حريات األقلية العربية في              ) التشريع
  . إسرائيل

 18/3/2013، الحياة، لندن
 

  ي الحكومة الجديدة لدفاع فموشيه يعالون وزيرا لنتنياهو يعين رئيس األركان السابق  .22
علن رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو االحد تسميته لرئيس االركان السابق أ: القدس ـ ا ف ب 

الـذي  ) يمـين (موشيه يعالون وزيرا للدفاع، ليخلف ايهود باراك بحسب بيان صادر عن حزب الليكود              
  .يتزعمه رئيس الوزراء

قت الحرج المن اسرائيل بينما كل المنطقة في حالة اضطرابات، فانه مـن             في مثل هذا الو   'وقال نتنياهو   
باسم كـل مـواطني الـبالد،    . المهم ان تكون في هذا المنصب شخصية بالغة الخبرة مثل موشيه يعالون      

  .'اتمنى له حظا سعيدا
نـسحاب  من الداعمين لالستيطان في الضفة الغربية المحتلة وكان عـارض اال          )  عاما 62(ويعد يعالون   

  .، ولكنه اكثر حذرا بشأن البرنامج النووي االيراني2005االسرائيلي من غزة العام 
(...) انا ملتزم بدفع الجيش االسرائيلي      'وكتب يعالون على صفحته على موقع فيسبوك بعد اعالن تعيينه           

  .'وقوى االمن الى افاق جديدة لمواجهة تحديات المستقبل
ني دانون وهو من الصقور الشابة في الليكود كنائب لـوزير الـدفاع وفقـا               وقام نتنياهو ايضا بتسمية دا    

  .لتقارير وسائل االعالم
  .وسيصبح وزير البيئة الحالي غلعاد اردان، العضو في الليكود ايضا، وزيرا لالتصاالت والجبهة الداخلية

  18/3/2013، القدس العربي، لندن
  

  التوأم أيدلوجياً للحكومة المنتهية الواليةحكومة نتنياهو الجديدة هي األخ : حزب العمل .23
نتنيـاهو   بنيامين انتقد حزب العمل، وهو حزب المعارضة الرئيسي، في بيان حكومة: القدس ـ ا ف ب 

  .'االخ التوأم ايديولوجيا للحكومة المنتهية الوالية'الجديدة واصفا اياها بانها 
مرة اخرى، شكل رئيس الـوزراء حكومـة        ' قائال   وانتقد هيليك بار، االمين العام لحزب العمل الحكومة       

، امال ان يسمح االسرائيليون والمجتمع الدولي بأن يتم استغاللهم          )من الوسطية (يمينية وراء واجهة رقيقة     
  .'من قبل عناصر االئتالف التي تدعي انها وسطية

  .'بسرعة'الستبدال االئتالف الحاكم ' بالمحاربة بال هوادة'وتعهد بار 
  18/3/2013، العربي، لندنالقدس 

  
   في إخماد التظاهرات بالضفة الفلسطينية بدور السلطة يشيداالحتالل .24

أثنى ما يسمى قيادة المنطقة الوسطى في جيش االحتالل اإلسرائيلي على الدور الكبير الذي قامـت بـه                  
التظاهرات في الـضفة  األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية خالل األسابيع الماضية، في كبح جماح       

  .الغربية، وتقليل مستويات المواجهات مع قوات االحتالل
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إن تقـديرات األجهـزة األمنيـة       : "ونقلت إذاعة جيش االحتالل عن قيادة المنطقة الوسطى، اليوم، قولها         
  ".اإلسرائيلية تشير إلى نية جدية ألجهزة السلطة األمنية بمنع تطور المواجهات والسيطرة عليها

رت إلى أن السلطة شنت حمالت اعتقال واسعة، استهدفت على وجه الخصوص مدينة الخليل التـي                وأشا
  .شهدت أكبر المواجهات

  17/3/2013، فلسطين أون الين
 

    " كامب ديفيد" رفضت دخول مصريين إلى غزة بعد تل أبيب: إسرائيليةوثائق سرية  .25
لصهيوني، أمس، عن وثائق سـرية تظهـر أن         ا” األرشيف“كشف   :”الخليج “-المحتلة، القاهرة   -القدس  

ضـمن مـساعيه   ” إسـرائيل “تطورات درامية شهدتها زيارة الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر لـ     
للتوصل إلى اتفاق بينها وبين مصر كادت أن تفجر الزيارة وتعصف باالتفاقية التي عرفت الحقاً باتفاقية                

  .”كامب ديفيد“
آنذاك مناحيم بيغن رفض الموافقة علـى االنـسحاب         ” اإلسرائيلي“س الوزراء   وقالت تلك الوثائق ان رئي    

ويستدل من الوثائق الـسرية     . السريع من سيناء مع جدولته وتقديم الئحة مكتوبة بذلك وفق ما يرد كارتر            
أن رئيس حكومة الكيان األسبق ارئيل شارون الذي كان حينها وزيراً للحرب في حكومة بـيغن أعـرب         

الشديد لدخول أي بعثة مصرية بل دخول مصري واحد لقطاع غزة لئال يعتبر ذلك اعترافـاً                عن رفضه   
وأيده في ذلك بيغن الذي قال إن المصريين سيحولون غزة لجبل بركاني، ولنـواة              . بحق مصر في غزة   

  .دولة فلسطينية في حال سمح لهم بدخولها بعد االنسحاب من سيناء
  18/3/2013، الخليج، الشارقة

  
   مستعدة الستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين "إسرائيل: "سفير اإلسرائيلي في واشنطنال .26

إسرائيل على اسـتعداد السـتئناف      "أكد السفير اإلسرائيلي في الواليات المتحدة أن        :  أ ف ب   -واشنطن  
بـاراك  ، وذلك قبل أيام من زيارة الرئيس        "مفاوضات السالم مع الفلسطينيين فوراً من دون شروط مسبقة        

  .إلسرائيل" التاريخية"أوباما 
يستغرق ذلك أقل من    "أن  " سي.بي.أن"وأمل سفير إسرائيل في واشنطن ميخائيل أورين، في حديث لشبكة           

  ".عام، نريد إعادة إطالق المفاوضات ليس غداً إنما اليوم
يين مـن دون    حكومته وحكومة الواليات المتحدة تدعوان إلى مباحثات مباشرة مـع الفلـسطين           "وذكر أن   

  ".شروط مسبقة تؤدي إلى حل دولتين لشعبين
السؤال الكبير هو معرفة ما إذا كان الرئيس األميركي سيتمكن من إعادة رئيس             "واعتبر السفير أورين أن     

 ".السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى طاولة المفاوضات
 18/3/2013، الحياة، لندن

 
  نفسه وفي قائده إضرام النار في يحاول إسرائيليجندي  .27

ذكرت تقارير إسرائيلية أن جنديا إسرائيليا حاول إضرام النار في نفسه فـي قاعـدة   : تل أبيب ـ د ب أ 
  .عسكرية بوسط تل أبيب
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وأوضحت القناة العاشرة بالتليفزيون اإلسرائيلي أن الجندي سكب سائال قابال لالشتعال على نفسه وعلـى               
ولـم  . قفون بالقرب منه تمكنوا من السيطرة عليه قبل أن يشعل أي نار           قائده، إال أن الجنود الذين كانوا ي      

  .يصب أحد بأي أذى
  .ووفقا للقناة، فإن الجندي أقدم على فعلته بعدما رفض قائده طلبه بتسريحه من الخدمة في الجيش

 18/3/2013، القدس العربي، لندن
  

   الفيس بوكى علتتجسس "إسرائيل" .28
من الداخلي يتسحاق أهارونوفيتش في الحكومة المنصرفة يوم االثنين قبل          وزير األ اعترف  : عادل شهبون 

الماضي بأن الشرطة في إسرائيل تراقب حسابات الفيس بوك الخاصة بما يسمي النشطاء االجتمـاعيين               
  . طبيعة وشكل المظاهرات التي يخططون لهاىكي تتعرف عل

أهبـة االسـتعداد دائمـا      ى  ساسية ان تكون عل   وطبقا ألقوال أهارونوفيتش فإن دور الشرطة ومهمتها األ       
لمواجهة أي مظاهرة لتعرف كم عدد القوات الالزمة للتصدي لها ونوعية تجهيز هذه القوات وهل هناك                 

  . ضرورة لالستعانة بالقوات الخاصة أم ال
 عن أن أجهزة األمن تزرع رجال       ،وكشفت ستاف شافير وهي من زعماء حركات االحتجاج االجتماعي        

 سريين داخل خيام االعتصامات حال إقامتها وتقوم بجمع معلومات شخصية عن النـشطاء عـن                شرطة
  . الفيس بوكىطريق البروفايل الخاص بكل منهم عل

   18/3/2013، األهرام، القاهرة
 

  2012 خالل "إسرائيل"ليهود إلى اتراجع هجرة  .29
مقارنة % 2,5 انخفاضا بنسبة    2012سجلت هجرة اليهود الى اسرائيل خالل       : ـ وكاالت  القدس المحتلة 

  . على ما افادت ارقام وزارة الهجرة واالندماج2011بـ 
، 2011 خـالل    19020، مقابـل    2012 شخص خالل    18500وبلغ عدد المهاجرين الجدد الى اسرائيل       

، وهما  2008 خالل   15452 و 2009 مهاجرا المسجلين خالل     16465غير ان هذا العدد يظل اكبر من        
  .1987فيهما نسبة الهجرة العدد االدنى منذ سنتان بلغت 

 من جمهوريات االتحاد الـسوفياتي      2012واتى اربعون في المئة من المهاجرين الجدد الى اسرائيل سنة           
  .سابقا 

، رغـم   2012 خـالل    1923 الى   2011 خالل   1916وظل عدد القادمين من فرنسا مستقرا وارتفع من         
  .بحسب جهاز حماية الطائفة اليهودية% 58 فرنسا بنسبة ارتفاع االعمال المعادية للسامية في

 بينهم قرابة مليـون     1948وهاجر اكثر من ثالثة ماليين شخص الى اسرائيل منذ قيام الدولة العبرية في              
  .1990من االتحاد السوفياتي سابقا منذ 

كن لغير اليهود االسـتفادة     ويم. الجنسية الى اليهود الذين يأتون لالقامة في اسرائيل       " قانون العودة "ويمنح  
 .من القانون اذا كانوا متزوجين من يهود او ان احد والديهم يهودي

 18/3/2013، الحياة الجديدة، رام اهللا
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   الجديدة   تشكيل الحكومةعرقل ت نتنياهو كادتسارة .30
مين نيتانياهو  كشفت مصادر إسرائيلية النقاب عن أن سارة نيتانياهو زوجة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيا            

  . كانت سببا رئيسيا في تأخير تشكيل الحكومة االئتالفية اإلسرائيلية الجديدة
حيث أدت الخالفات السابقة بينها وبين نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي إلى تردد بينيت طـويال                 

ي كانت تتدخل كثيرا    في االنضمام إلى حكومة برئاسة نيتانياهو نظرا لخبرته السابقة مع زوجته سارة الت            
  .2009في عمله عندما كان رئيسا للحملة االنتخابية لزوجها في انتخابات الكنيست عام

واشارت هذه المصادر إلى أن سارة كادت أيضا تفسد جهود تشكيل الحكومة الجديدة عندما ضغطت على                
يحصال على منـصب    زوجها حتى ال يوافق على طلب بينيت وزعيم حزب هناك مستقبل يائير ليبيد بأن               

 امتناع ممثلي حزبي البيت اليهودي و هنـاك مـستقبل عـن حـضور               ى إل ىنائب رئيس وزراء مما أد    
مع كتلة الليكود بيتنا إلتمام االتفاق االئتالفي       , االجتماع الذي كان مقررا عقده ظهر يوم الخميس الماضي        

  .يفة معاريفحسب ما ذكره الموقع االلكتروني لصح, ووضع اللمسات االخيرة عليه
  18/3/2013، األهرام، القاهرة

  
  القبض على قاض متهم بقضايا رشى : "إسرائيل" .31

ألقت القبض على قاض سابق يـشتبه فـي         "علنت السلطات اإلسرائيلية أنها     أ:  رويترز –القدس المحتلة   
  ".تقاضيه رشى بماليين الدوالرات لدى عودته بعد ترحيله من البيرو

 عاد إليهـا    2005دان كوهين الذي فر من إسرائيل عام        "ة العدل اإلسرائيلية أن     وقالت متحدثة بإسم وزار   
  ".بعد موافقة رئيس البيرو أوالنتا هوماال على طلب ترحيله

وال توجد بين البلـدين     . رئيس البيرو السابق رفض طلبات إسرائيلية بهذا الشأن       "ولفتت المتحدثة إلى أن     
  ".كوهين سيواجه اآلن اتهامات بالرشوة وقضايا أخرى"ن ، وذكرت أ"اتفاقية لتسليم المطلوبين

 ومديراً في شركة كهرباء إسرائيل إليكتريـك،        1981 و 1978وقد عمل كوهين قاضياً جزئياً بين عامي        
  .2004 و1993التي تديرها الدولة بين عامي 

  18/3/2013، الحياة، لندن
  

 ة المنطقة مع التطورات اإلقليميب  والعسكريفقدت تفوقها األمني" إسرائيل": ،آري شبيط .32
خسرت في األشهر األخيرة بقدر     " إسرائيل"، عن أن    آري شبيط كشف كبير المحللين السياسيين الصهاينة،      

  لـم تعـد    خالل وقت قـصير   الفتاً إلى أنه و   ستراتيجي في المنطقة،    كبير قدرتها على صوغ مستقبلها اإل     
يش حياة  ععلى أن ت  " إسرائيل"ة  قدرإلى أن   " شبيط"وأشار.  المنطقة  على ة المهيمنة القوة اإلقليمي " إسرائيل"

اسـتقالل    بات يتالشى، موضحاً أن،"ديمونة"حتكار مفاعل ، والتي بنتها على إشبه سوية في هذه المنطقة    
  الصهيوني، بنيامين  اعتبر رئيس الوزراء   وفي سياق متصل،     . في أشهر معدودة   نتهييساألمني  " إسرائيل"

 والـصواريخ   إيران النووي ، وأن برنامج    "إسرائيل" العام الحالي هو عام حاسم بالنسبة ألمن          أن ،هونتنيا
إسرائيل ستضطر لمواجهة كميات كبيرة من األسلحة        " مشيراً إلى أن   الذكية يشكالن الخطر األكبر عليها،    

 . القاتلة
  )عن العبرية، ترجمة المركز (موقع ويلال اإلخباري

  16/3/2013  العدد،2760 ، العددلوماتيالتقرير المع
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 سرياً" إسرائيل"رئيس كازاخستان يزور : العاشرة ةاإلسرائيليالقناة  .33

فـي  " إسـرائيل "وصل  " نور سلطان نزار باييف   "أكّدت محافل سياسية صهيونية، أن رئيس كازاخستان        
  .زيارة سرية تامة، الفتةً إلى أنه من المتوقع أن يغادرها خالل يومين

  )القناة العبرية العاشرة، ترجمة المركز (
 16/3/2013  العدد،2760 ، العددالتقرير المعلوماتي

  
  ةحصيلة استهداف المخيمات الفلسطينية في سوريأمس  شهيداً فلسطينياً 29 ":القدس" .34

 فلسطينياً وسوري واحد، اليوم األحد، جراء استمرار القصف العنيف الذي يستهدف 29استشهد : غزة
 فلسطينياً 26وقالت مصادر خاصة لـ القدس دوت كوم، أن . خيمات الالجئين الفلسطينيين في سوريام

قضوا في القصف المدفعي العنيف الذي طال وسط مخيم سبينة الواقع جنوب دمشق، فيما أصيب 
  . على األقل اصيبوا بجراح بالغة الخطورة8العشرات في ذات القصف بينهم 

ن المستشفى الوحيد بالمخيم يعاني من نقص كبير في األدوية والمواد والطواقم واوضحت ذات المصادر أ
 الفلسطينية منال نجم، اليوم االحد، تكما استشهد .الطبية، اضافة الى نقص في الدم من مختلف الفئات

جراء تعرض منطقة المزيرعة في درعا لقصف عنيف من قبل قوات النظام السوري، فيما استشهد 
 . معتز سالم والسوري إياد راشد جراء قصف تعرض له دوار فلسطين بمخيم اليرموكالفلسطيني

والشهيدة نجم هي من سكان مخيم اليرموك وابنة الشهيد وليد نجم الذي استشهد خالل قصف تعرض له 
وفي منطقة داريا، استشهد المجند في جيش التحرير الفلسطيني أحمد  .مخيم اليرموك قبل نحو عام

و من سكان مخيم خان الشيح، وذلك بعد استهدافه من قبل احد القناصة الذين كانوا يتمركزون عيسات وه
 .في تلك المنطقة

  17/3/2013، القدس، القدس
  

   االحتالل مارس ضدي تعذيًبا نفسًيا لكسر إضرابي: ا يوًم260 غزة بعد إضراب دام يصلالشراونة  .35
األسير أيمن الشراونة وصل مساء ، ان اعيلسيد إسم  عن،17/3/2013،  فلسطين أون الينذكرت

  . يوما260ًاليوم ، إلى قطاع غزة، في حالة صحية صعبة، بعد خوضه إضراباً عن الطعام استمر لمدة 
إن األسير الشراونة وصل إلى القطاع، وهو : "وقال النطاق باسم جمعية واعد لألسرى، عبد اهللا قنديل

خسر الكثير من وزنه، مما اضطر الجمعية إلى إلغاء مؤتمر عاجز عن الحركة، ومغلق العينين، وقد 
صحفي، عند معبر بيت حانون، كانت قد أعلنت عنه بمناسبة اإلفراج عنه ووصوله إلى غزة، نظراً 

  ".لحالته الصحية الصعبة
انتصاراً على سلطات "، و"إنجازاً وبكل المقاييس"واعتبر قنديل أن خروج الشراونة من األسر يعد 

الل اإلسرائيلية بكل دوائرها ومؤسساتها األمنية التي تحداها الشراونة من خالل إضرابه التاريخي االحت
إن الطواقم الطبية : " أشرف القدرة. من جهته، قال الناطق باسم وزارة الصحة، د ". يوما260ًعلى مدى 

قله إلى مستشفى الشفاء استقبلت األسير الشراونة منذ اللحظة األولى لوصوله إلى قطاع غزة، حيث تم ن
  ".على الفور، في سيارات إسعاف مجهزة بمختلف التجهيزات التي تتناسب مع حالته الصحية الحرجة
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، أن الشراونة كشف النقاب أنه تعرض لتعذيب نفسي من 18/3/2013وكالة القدس برس، واضافت 
 إال انه واصل اضرابه حتى إلرغامه على انهاء اضرابه عن الطعام قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي،

  .وصوله إلى غزة
: لألسرى والمحررين عن الشراونة حديث مقتضب وهو في سيارة االسعاف" واعد"ونقلت جمعية 

  ".االحتالل عذبني نفسيا وساومني حتى آخر لحظة على أن آكل أو أشرب لكني حتى اآلن مضرب"
  

  المحرر الشراونة األسير  شقيق يعتقلاالحتالل  .36
اعتقلت قوات االحتالل فجر االثنين، جهاد الشراونة شقيق األسير المحرر أيمن الشراونة :  صفا– الخليل

  . يوما من اإلضراب المفتوح عن الطعام261بعد ساعات من تحرر األخير إلى قطاع غزة بعد 
ة داهمت أن قوة عسكرية مكونة من عدة جيبات عسكري" صفا"وأفادت مصادر بعائلة الشراونة لوكالة 

منزل جهاد في تمام الساعة الثانية فجرا، وحطّمت مدخل المنزل الرئيسي، وقامت بالدخول إلى غرفة 
  .نومه، قبل تكبيله واقتياده إلى االعتقال

وأوضحت أن جنود االحتالل ومخابراته قاموا بتفتيش المنزل ومصادر أجهزة الهاتف والحاسوب الخاص 
  .به، ونقلته إلى جهة مجهولة

  18/3/2013، )صفا(الة الصحافة الفلسطينية وك
 

    "خنساء فلسطين" في تشييع اآلالف: غزة .37
أم (مريم محيسن فرحات » حماس«شيع آالف الفلسطينيين ظهر أمس جثمان النائب عن حركة : غزة
  . عاما64ًبعدما وافتها المنية فجراً بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز ) نضال

في غزة إسماعيل هنية، والنائب األول لرئيس » حماس« رئيس الحكومة التي تقودها وشارك في التشييع
المجلس التشريعي أحمد بحر، وعدد من الوزراء والنواب وقادة الحركة والفصائل والمسؤولين، 

  .وكوادرها» كتائب القسام«وعشرات من قادة 
  18/3/2013، الحياة، لندن

  
   باألردن مواطنا من جنين قضوا في حادث سير 15 وفاة  علىالفلسطينية األراضيالحداد يعم  .38

 الحداد العام عم األحد كافة محافظات ، أنوليد عوض، عن 18/3/2013القدس العربي، لندن، ذكرت 
الضفة الغربية ونكست األعالم على المقار الحكومية حدادا على ارواح ضحايا حافلة المعتمرين 

ث سير في طريق عودتهم لالراضي الفلسطيني بعد اداء مناسك الفلسطينيين التي تعرضت السبت لحاد
  . معتمرا21 معتمرا من محافظة جنين شمال الضفة الغربية، اضافة الصابة 15العمرة، مما ادى لوفاة 

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن مساء السبت، الحداد يوم واحد على ارواح الضحايا، 
يا المعتمرين شهداء، مقررا أن يكون عالج الجرحى على نفقة دولة وأصدر مرسوما باعتبار الضحا

  .فلسطين
جنين شيعت شهداء حادث ، أن عاطف أبو الرب، عن 18/3/2013، الحياة الجديدة، رام اهللاوأضافت 

السير، الذي أودى بحياة خمسة عشر معتمراً، لقوا حتفهم في طريق عودتهم من الديار الحجازية، في 
  . الحافلة التي تقلهم، وشاحنة في األراضي األردنيةحادث سير بين
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وكان مئات المواطنين من أبناء محافظة جنين احتشدوا في مدينة أريحا الستقبال جثامين الضحايا، وتقدم 
وانطلق موكب . المشاركين في االستقبال محافظ أريحا ماجد فتياني، وعدد من الوزراء والمسؤولين

  .صت لنقل الجثامين إلى محافظة جنينالشهداء بسيارات إسعاف خص
وفي جنين تعطلت الحياة، واحتشد آالف المواطنين في الساحات الستقبال الشهداء، وأقيمت صالة الجنازة 

وشارك في استقبال موكب التشييع عدد من الوزراء، وممثلو الوزارات المختلفة، . في ملعب الشهداء
  .، وعدد من ممثلي فلسطينيي الداخلورئيس ديوان الرئاسة الدكتور حسين األعرج

ونقل محافظ جنين اللواء طالل دويكات ألهالي الضحايا وعموم أبناء الشعب الفلسطيني تعازي الرئيس 
  .وقال دويكات إن الرئيس تابع تطورات حادث السير منذ إعالن الخبر. محمود عباس

  
  لبنان في اشتباكات في مخيم برج الشمالي بفلسطينيين ستةمقتل وجرح  .39

لالجئين الفلسطينيين في " برج الشمالي" أسفرت معركة باألسلحة النارية في مخيم :وكاالت - بيروت
  .لبنان، عن سقوط قتيل واحد على األقل، وإصابة خمسة آخرين

في صور، تطور إلى " برج الشمالي" وذكرت الوكالة الوطنية لإلعالم أن إشكاالً فردياً وقع في مخيم 
، مما أثار ) عاما25ً(النار باألسلحة الرشاشة، أدى إلى مقتل شاب يدعى عماد زيان القاسم تبادل إلطالق 

حالة استنفار وتوتر بالمخيم، فيما بادرت اللجان الفلسطينية إلى العمل مع الجهات المختصة الحتواء 
ائل الفلسطينية، عدم وفيما أكدت الوكالة اللبنانية الرسمية، نقالً عن قادة الفص .الموقف وإعادة الهدوء

وراء االشتباكات، فقد أفادت بأنه تم، وبعد اجتماعات متتالية للفصائل الفلسطينية " أبعاد سياسية"وجود 
والقوى األمنية، تسليم المدعو قاسم جمال صالح، المتهم بإطالق النار داخل المخيم، إلى الجيش اللبناني 

  .في ثكنة صور
  18/3/2013، وكالة سما اإلخبارية

 
   كرها في ويالت األزمة السوريةيتورطونالفلسطينيون  .40

يجد الفلسطينيون أنفسهم يدفعون ثمنا للصراع الدائر في سورية التي يقيم فيها زهاء : غزة ـ د ب أ
نصف مليون الجئ، رغم التأكيد مرارا على تبنى سياسة النأي بالنفس منذ اندالع شرارات ثورات ما 

 ألف فلسطيني 250ومع دخول األزمة السورية عامها الثالث، يجد نحو  .'الربيع العربي'أطلق عليه 
أنفسهم نازحين عن منازلهم في مخيمات سورية السيما مخيم اليرموك الرئيسي حيث حظوا على مدار 

  .عقود بحياة أفضل مقارنة بمخيمات الدولتين المجاورتين لبنان واألردن
إلقامة حسب المناطق القريبة منهم في مخيمات مؤقتة  ألف من هؤالء إلى خارج سورية ل120وشرد 

  .على حدود لبنان وتركيا واألردن، تصف األمم المتحدة أوضاعها بالبائسة
ورفضت إسرائيل طلبا من السلطة الفلسطينية بالسماح بعودة هؤالء إلى الضفة الغربية ما أبقاهم أسرى 

يني حتى اآلن أثر تعرض مخيم اليرموك الواقع إلى لمأساة التشرد، باإلضافة إلى قتل أكثر من ألف فلسط
الجنوب من العاصمة دمشق لغارات قصف وتحوله في أحيان إلى ساحة حرب بين القوات الحكومية 

تدريجيا في ' خطر االنزالق'ومثل ذلك الوجه األخر من الثمن الذي يرى فيه الفلسطينيون  .والمعارضة
  .أتون المعركة
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 المستنقع السوري على الفلسطينيين المقيمين هناك إذ ترصد مصادر فلسطينية ولم يقتصر االنزالق في
التحاق عشرات المقاتلين بصفوف المعارضة غالبيتهم من عناصر الجماعات السلفية الجهادية، وبعضهم 

  .كانوا ينتمون سابقا لحركة حماس
شكل أساسي بقناعة دينية ، إن األمر يتم ب)أ.ب.د(وقال مصدر مطلع في إحدى الجماعات السلفية لـ

خاصة منذ اتفاق وقف إطالق النار بين حماس وإسرائيل عقب جولة العنف األخيرة ' الجهاد'ورغبة بـ 
  .الماضي) نوفمبر(منتصف تشرين الثاني 

وذكر المصدر أن المقاتلين يغادرون من غزة باتجاه تركيا ومنها يلتحقون بجماعات متشددة أبرزها 
  .'الظالم حسب اقتناعهم'للقتال ضد النظام '  النصرةالمجاهدين في جبهة'

مع األسف أن حجم التواجد الفلسطيني في سورية وتركزه 'ويقول الكاتب والمحلل السياسي طالل عوكل 
خصوصا في ضواحي العاصمة دمشق جعل وضع الفلسطينيين عمليا داخل ساحة الحرب المندلعة حتى 

  .'وإن تم اتخاذ موقف الحياد من ذلك
ما زاد الطين بلة هو إعالن بعض األطراف االنحياز لصالح طرف على حساب 'ويشير عوكل إلى أن 

طرف أخر في سورية، وهذا حول المخيمات إلى جزء من ساحة الحرب وجعلها مناطق منكوبة يشرد 
  .'سكانها على وقع القصف وعمليات القتل شبه اليومية 

  18/3/2013، القدس العربي، لندن
  

  في القدس ضد تجريف مقبرة مأمن اهللامظاهرة  .41
التاريخية بالقدس » مأمن اهللا«تظاهر علماء وقياديون فلسطينيون أمس في مقبرة : عبدالرحيم حسين

الشرقية المحتلة المدفون فيها عشرات من الصحابة والتابعين والشهداء والفقهاء واألئمة، احتجاجاً على 
ديها، خاصة نبش القبور وإقامة حديقة للكالب ومقهى لتقديم مشاريع سلطات االحتالل اإلسرائيلي لتهو

الخمور والمشروبات العادية ومتحف تلمودي وفندق ومركز تجاري ومواقف سيارات ومباني محكمتين 
  . دونم200إسرائيليتين على أراضيها البالغة مساحتها 

 المبارك الشيخ الدكتور عكرمة وإمام المسجد األقصى» الهيئة اإلسالمية العليا في فلسطين«وقال رئيس 
إن ما تقوم به المؤسسة اإلسرائيلية بحق مقدساتنا وأمواتنا عمل غير إنساني، «صبري، خالل االحتجاج، 

  .»وعلى االحتالل أن يكف عن تلك المشاريع القاتلة
ات الدكتور حنا عيسى إن المؤسس» الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات«وقال رئيس 

نتيجة أن إسرائيل هودت مقبرة مأمن اهللا بالكامل من خالل «الفلسطينية في القدس المحتلة توصلت إلى 
بناء بنية تحتية للمشاريع اإلسرائيلية التي تم ربطها بإسرائيل، حيث تنفذ مخطط بلدية القدس االحتاللية 

  . »مخططاً إلضفاء طابع يهودي عليها بدالً الطابع العربي اإلسالمي
 الشيخ رائد صالح إن االحتالل 1948وقال رئيس الحركة اإلسالمية في فلسطين المحتلة منذ عام 

. »اإلسرائيلي مستمر في تهويد المقدسات اإلسالمية وطمس معالم كل ما هو عربي في المدينة المقدسة
 مشروع تهويد وأضاف أن حاكم والية كاليفورنيا األميركية جيري براون هو أحد المشاركين الكبار في

  . مليون دوالر200المقبرة، حيث دعمه بمبلغ 
  18/3/2013، االتحاد، أبو ظبي
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   بأقصى الجنوب التونسي يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام والشرابفلسطينيونالجئون  .42
بأقصى الجنوب التونسي الدخول ' الشوشة'قرر الجئون فلسطينيون مقيمون بمخيم : تونس ـ يو بي اي

وإنهاء  وذلك في تحرك إحتجاجي على عدم تسوية أوضاعهم ، ب مفتوح عن الطعام والشراب،في إضرا
  .معاناتهم المتواصلة منذ أكثر من عامين

يونايتد 'بجنوب تونس في إتصال هاتفي مع ' الشوشة' وقال علي إسماعيل الالجئ الفلسطيني في مخيم
 فردا تتراوح أعمارهم بين 21ة تتألف من امس االحد، إن ثالث عائالت فلسطيني' برس انترناشونال

قرروا اليوم الدخول في إضراب عن الطعام والشراب ألن ' الشوشة'يقيمون في مخيم  عاما،58شهرين و
وأوضح أن هذه العائالت . المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين تماطل في تسوية وضعيتهم

حيث تعيش   الليبية منذ أكثر من عامين،-لى الحدود التونسيةالفلسطينية تقيم في هذا المخيم الواقع ع
وأشار إلى أنه رغم مرور أكثر  .معاناة كبيرة نتيجة قسوة حياة اللجوء والمستقبل المجهول الذي ينتظرها

الذي أقامته السلطات التونسية ' الشوشة'من عامين على هروبهم من جحيم الحرب في ليبيا، إلى مخيم 
فإنه لم يتم تسوية ملف هذه العائالت التي مازالت تنتظر مصيرها  جئين الفارين من ليبيا،الستقبال الال

  .المجهول
بتحقيق رغبتهم بالحصول على حق اللجوء إلى أية ' الشوشة'ويطالب الالجئون الفلسطينيون في مخيم 

الل الحرب التي ، التي لجأت إلى تونس خ'دولة أوروبية أسوة بباقي الجنسيات األفريقية واآلسيوية
الذي أقامته السلطات ' الشوشة'يشار إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين في مخيم  .أطاحت بنظام القذافي

كان يقدر   إلستقبال الهاربين من جحيم الحرب الليبية ،2011شباط /التونسية بالتعاون مع منذ فبراير
 مختلفة،حيث تم تسوية وضعيات  آالف الجئ من جنسيات3 الجئ من أصل نحو 1400بأكثر من 

 .غالبيتهم باستثناء العائالت الفلسطينية المذكورة
  18/3/2013، القدس العربي، لندن

  
   مصابون بالسرطان في سجون االحتاللأسيراً 14: مركز أسرى .43

دعا مركز أسرى فلسطين للدراسات المهتمين والمعنيين بقضية األسرى ووسائل  :فلسطين المحتلة
تعاون من اجل تنظيم حملة إعالمية قوية لتسليط الضوء على معاناة األسرى المصابين اإلعالم لل

بالسرطان في سجون االحتالل والمطالبة بضرورة إطالق سراحهم من دون شرط قبل أن يالقوا حتفهم 
 14عن المدير اإلعالمى للمركز الباحث رياض األشقر تأكيده أن هناك ” وام“ونقلت  .داخل السجون

 .اً مصابون بالسرطان بكل أنواعه يعانون أشد المعاناةأسير
  18/3/2013، الخليج، الشارقة

  
  ومقاطعة ترينتو اإليطالية" الزراعة" اتفاقية تعاون بين لتفعيلتوقيع خطة  .44

 وليد عساف، في مكتبه برام اهللا، أمس ورئيس مقاطعة ترينتو  الفلسطينيوقع، وزير الزراعة: رام اهللا
وأكد عساف  .رتو باكر، خطة عمل تنفيذية لتفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين الطرفيناإليطالية البي

حرص فلسطين الدائم على بناء جسور التعاون مع ايطاليا في كافة القطاعات وخاصة تطوير المجال في 
 التعاون الزراعي وتبادل الخبرات في مجاالت البحوث أهميةوشدد عساف على  .القطاع الزراعي
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زراعية وتمت مناقشة تجربة التعاونيات الناجحة والميزة في مقاطعة ترينتو والتي مكنتها من النهوض ال
  .باالقتصاد والصمود في وجه االزمة االقتصادية العالمية وإمكانية نقلها إلى فلسطين

بحوث وتأتي الخطة التي اتفق على تفعيلها في اطار إنشاء عالقة ربط مباشرة بين المركز الوطني لل
الزراعية ومعهد البحوث في مقاطعة ترينتو لتنفيذ العديد من البحوث الزراعية وتنمية قدرات مركز 

 واألعشابالبحوث في مجال تحاليل المتبقيات السمية وتطوير استخدام المواد الحيوية الفعالة في النباتات 
ة العروب الزراعية،  العنب في محطألصناف أمهاتفي تطوير الصناعات الزراعية وتأسيس حقل 

وإدخال أنماط زراعية جديدة والتي تشتهر بها المقاطعة، إضافة إلى العمل مع الجانب االيطالي على 
تأمين منح دراسية ضمن برنامج يشمل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه للفلسطينيين عدا الدورات 

  .التدريبية المختلفة
  18/3/2013، رام اهللا، األيام

  
  األردن يواجه في األشهر القليلة المقبلة االختبار األكثر تعقيداً: ان األسبق في عم"إسرائيل"سفير  .45

 قال الدبلوماسي اإلسرائيلي السابق وسفير تل أبيب األسبق في عمان، عوديد :زهير أندراوس -الناصرة 
 الدولة العبرية  مؤخراًعيران، في دراسة جديدة أعدها إن العاهل األردني، الملك عبد اهللا الثاني، اتهم

 مارست "إسرائيل"بإفشال برنامج المملكة النووي، حيث قال في مقابلة مع وكالة اإلنباء الفرنسية إن 
  .ضغطًا على كل واحدة من الشركات األجنبية التي توجه إليها األردن في هذا الشأن

ألردن يجثم تحت عبء االقتصاد  من الملك، ولفت عيران إلى أن اوبرأيه، تُعد هذه التهمة خطيرة جداً
وتابع .  سوريئجلف الأوسعر الطاقة المستوردة، كما أنه يتصدى لمصاعب استضافة أكثر من مائة 

ولكن الحقيقة بالنسبة للمفاعل النووي  . أداة سهلة للمناكفة لدحر المشاكل بواسطتها"إسرائيل"تعد : قائالً
لضغط االقتصادي وأسعار الوقود والمنتجات األساسية التي الذي سعى األردن إلى شرائه أكثر تعقيدا، فا

ترتفع جدا منذ اآلن، بينما يستمر بناء المفاعل النووي منذ سنين ولن يكون بوسعه أن يشكل جوابا على 
فثمن بناء . االرتفاع الدراماتيكي في أسعار الطاقة، المتوقع في حالة هجوم على المواقع النووية اإليرانية

 مليار دوالر، المشروع الذي ال يمكن لالقتصاد األردني أن يحتمله حتى لو 10 5وي يقدر بـ مفاعل نو
فضال عن الجانب المالي، أوضح عيران، فإن . بني المفاعل وشغلته في المرحلة األولى مصادر خارجية

 "لإسرائي"ثمة مخاطر جيولوجية ال بأس بها، فاألردن نفسه اعترف بذلك حين طلب بل وتلقى من 
  .معطيات علمية في هذا الموضوع، واختار الملك عبد اهللا أن يتجاهل كل هذا

 إلى اإلعراب عن "إسرائيل"ولكن هل يحتمل أن تكون اعتبارات أخرى، سياسية وفنية، هي التي دفعت 
تحفظها من المشروع النووي األردني؟ وساق الدبلوماسي اإلسرائيلي األسبق قائالً إنه لم يكن األردن 

ول في طابور الدول في المنطقة الساعية إلى التزود بمفاعالت نووية، فدول الخليج الغنية سبقته األ
 "إسرائيل"ولكن تخوف .  من اتساع االنتشار النووي في المنطقة"إسرائيل"ورفعت حافة المخاوف في 

في تعاظم في ضوء حقيقة أن األردن رفض أغلب الظن التخلي عن حقه في تخصيب اليورانيوم 
وعليه فمن الشرعي السؤال ما هي مصلحة الدول وال سيما تلك التي ليست وفيرة بالتمويل، في . أراضيه

  .مفاعالت نووية، على حد تعبيره
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وبرأي عيران، مع أن المحفز لتحريك البرنامج األردني كان تقدم إيران في برنامجها النووي ومصاعب 
لوقت على أن برنامجه يرمي إلى مواجهة الطلب الغرب في الوقوف في وجهه، شدد األردن كل ا

  .المتعاظم على الطاقة وان في رأس اهتمامه مسألة إنتاج الكهرباء وتحلية المياه
عالوة على ذلك، توقع عيران أن يواجه األردن في األشهر القليلة المقبلة االختبار األكثر تعقيداً 

ول المجاورة لألردن، العراق وسورية والضفة واألصعب له، وبحسبه فإن التطورات في ثالث من الد
. الغربية، تحمل في طياتها تأثيرات بعيدة المدى على المنطقة عموماً وعلى استقرار األردن تحديداً

وأضاف أن التأثيرات على المملكة ستكون على الصعيد الداخلي وعلى حدودها على السواء، فعلى 
واء من األخوان المسلمين أو من المدن الجنوبية، على حد الصعيد الداخلي تتحرك المعارضة وتثور، س

  .قوله
  .باإلضافة إلى ذلك، فإن انسحاب القوات األمريكية من العراق قد يخلف فوضى في هذا البلد

وزاد أن الثورة في سورية تضع تحدياً جديداً أمام النظام في األردن، وساق قائالً إن تغيير النظام في 
 إلى فك العالقة بين دمشق وطهران وتراجع عالقة النظام السوري بالمجموعات سورية سيؤدي من جهة

التي حاولت في الماضي إثارة القالقل في المملكة، لكن من جهة أخرى، فإن حقيقة وقوف اإلخوان 
المسلمين في األردن إلى جانب معارضي النظام السوري الحالي وطلبهم االعتراف بالمجلس الوطني 

لنظام في وضع غير مريح، إذ أن تعزيز التعاون بين اإلخوان المسلمين في األردن السوري يضع ا
واإلخوان في سورية يثير بال شك مخاوف، وتابع أن اإلخوان المسلمين قد ال يكتفون في أعقاب النجاح 

  .السياسي الذي حققته الحركة في عدد من الدول العربية في االنتخابات أألخيرة
يارة الخاطفة التي قام بها الملك عبد اهللا الثاني إلى مدينة رام اهللا المحتلة مؤخرا في مشيرا إلى أن الز

أعقاب المصالحة الفلسطينية الداخلية، عكست مخاوفه من أن تقود هذه المصالحة إلى تجديد نشاط 
  .في الضفة القريبة من األردن جغرافياً وديمغرافياً) حماس(

  18/3/2013، لندن، القدس العربي
  

  وثيق العهد مع األشقاء الفلسطينيين على األرض السورية.. صحيفة بر ووفاء: بيان إلخوان سورية .46
لقد كشفت الثورة السورية المباركة عن عمق التالحم األصيل بين األشقاء من أبناء الشعب الواحـد مـن           

فلسطيني، كما أثبتت   ولقد أثبت ما يزيد على ألف شهيد وثالثة آالف مفقود ومعتقل            . سورية ومن فلسطين  
مواقف اإلباء المنتمية إلى روح أمة الحق والعدل أن األرض السورية لم تكـن أبـدا بالنـسبة لألشـقاء                 
الفلسطينيين ممرا أو مقرا او فندقا يساومون على دماء أبنائه وكرامتهم وحقوقهم في الحريـة والعـيش                 

  .الكريم
وحدة رفضت كل   . ناظم العالقة بين أبناء الشام الكبير     ولقد ظلت الوحدة الشعورية والنفسية والفكرية هي        

أشكال ثنائية الهوية أو ثنائية الموقف فيما يخص الوجود الفلسطيني على األرض السورية إال فيما يخـدم                 
  ..أهداف ومجريات الصراع مع العدو الصهيوني المحتل ألرض فلسطين والمشرد ألهلها

لطون في سورية استدعاءها وتوظيفها منذ األيام األولى للثورة بادعاء          هذه الثنائية المقيتة التي حاول المتس     
 الفلسطينيين في مخيم الالذقية     2011 / 3 / 26مستشارة بشار األسد بثينة شعبان في مؤتمر صحفي في          

بالمسئولية عن الحراك الثوري هناك، وكانت قد سبقتها جريدة الوطن المحسوبة على النظام إلـى اتهـام               
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؛ مما يؤكـد أن اتهـام األخـوة         2011 /22/3الفلسطينيين في مخيم درعا بالتهمة نفسها بتاريخ        األشقاء  
  ..الفلسطينيين كان أمرا مفبركا ومدبرا بليل، منذ األيام العشرة األولى للثورة

: ، بإعالنه االنهزامي الـشهير  2005إن نظام دمشق الذي تخلى عن مسئوليته القومية حيال فلسطين منذ       
، لم يترك في ذاكرة الشعب السوري عـن فلـسطين إال عنـوان              ) بما يرضى به الفلسطينيون      نرضى( 

  ).فرع فلسطين ( مركزه األمني األسوأ إنسانيا وقوميا ووطنيا الذي أطلق عليه اسم 
وربما ال يعرف الكثير من الوطنيين السوريين األحرار أن بين ظهرانيهم أكثر من سـتين ألـف شـقيق                   

، ال يملكون أي أوراق شخصية ثبوتية، وهم        )الهجرة في الهجرة    ( ون منذ عقود، ظروف     فلسطيني  يعيش  
بذلك محرمون من أبسط حقوقهم الحياتية في العمل والسفر والتملك، مما يجعلهم دائما عرضة لالبتـزاز                

  ...واإلجراءات التعسفية
 –نوات علـى الحـدود العراقيـة        وال ينسى السوريون األحرار مأساة األخوة الفلسطينيين الذين علقوا س         

السورية، بعد احتالل العراق والذين عانوا وأسرهم من نساء وأطفال وشيوخ ما ال يطيقه صاحب قلب أو                 
حكم عليهم أن يعيـشوا علـى       )  ثالثة آالف شقيق    ( والقليل الذين قبلهم النظام من هؤالء ولكن        . ضمير

تة من المفوضية العليا لشئون الالجئين المكلفة بـأن         األرض السورية في ظل حالة من القلق برعاية مؤق        
  .تبحث لهم عن أرض ووطن وكأن أرض الشام ليست أرضهم ودارها ليست دارهم

. لقد دفع األشقاء الفلسطينيون غاليا ثمن وفائهم، وثمن التحامهم بأهلهم وإخوانهم على األرض الـسورية              
 الدور، والتعرض لهم من قبل شبيحة بشار بكل أشكال          وتعدى هذا الثمن تقديم الشهداء والمعتقلين، وهدم      

األذى بما فيها اإلهانات  العنصرية، والقتل على الحواجز األمنية بطريقـة مماثلـة لمـا يفعلـه العـدو              
 / 260الصهيوني ؛ بل تعدى ذلك في تطور خطير ألول مرة تشهده العالقة األخوية منذ صدور القانون               

هذا القانون السيادي الذي يمثل الشرعية السورية الحقيقية        . التاريخية والحميمة  الناظم لهذه العالقة     1956
بروحه وتاريخه فامتدت يد اإلثم ألول مرة في تاريخ العالقة إلى البنية القانونية للعالقـة ليـصدر عـن                   

طـار   قرار يستثني األشقاء الفلسطينيين من التوظيف في إ        2012 / 10 / 31وزارة التربية األسدية في     
ثـم ليتبعـه المرسـوم      . الوزارة تعقيبا على قرار الوزارة األول الذي صدر أوال حسبما جرت به العادة            

 الذي يحدد قواعد االبتعاث الخارجي والذي يستثني وألول مرة في تاريخ            2013 / 1 / 13: الجمهوري  
  ..سورية األشقاء الفلسطينيين من هذا الحق

هي حقيقة أزلية من حقائق الحضارة وحقائق العقيدة وحقـائق النـسب             الفلسطينية   –إن اللحمة السورية    
إن التشكيك في هذه اللحمة أو اللعب على نسيجها هو فعل الـذين ال              . وحقائق الحاضر وحقائق المستقبل   

يدركون معنى األمة الواحدة، و ال يدركون حقيقة األخوة الصادقة، وآفـاق الوفـاء مهمـا كلـف مـن                    
  ..تضحيات
ماعة اإلخوان المسلمين نحيي الموقف الحر األبي الوفي  لكل شقيق فلسطيني صامد على أرض             إننا في ج  

فلسطين من بحرها إلى نهرها، ولكل شقيق فلسطيني صامد فـي الـشتات الفلـسطيني وعلـى األرض                  
السورية، كما نحيي موقف  جميع القوى الفلسطينية التي أدركت بحسها الـسياسي وبرؤيتهـا الـصائبة                 

دة حقيقة هذه الثورة السورية المباركة وآفاقها وتداعياتها ليس فقط في بعدها القطري بل أيضا فـي                 السدي
  ..أفقها اإلقليمي والعربي

نحيي أخوة المخيمات الرحبة على ضيقها، والمبتسمة على بؤسها، والتي كانت صدرا دافئا كثفت للعـالم                
  .قة األخوة وحقيقة الوفاءكما كثفت للظالمين والطغاة بما ضمت، وبما قدمت حقي
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لن ننسى شذوذات المشهد في ساحة تسرب إليها بعض األدعياء، ونجح الطغاة في أن يفتعلوا في فضائها                 
وما زلنا ننـادي علـى      . سوريون وفلسطينيون وظفوا أنفسهم في مشروع الطغاة      . بعض من التناقضات  

قيقة الواقعة، واللحمة الواحدة هي النـسيج       بذور الخير في نفوس الجميع متطلعين أن تبقى األخوة هي الح          
  )...وال تنسوا الفضل بينكم ( الجامع مذكرين دائما بقوله تعالى 

 نجدد في جماعة اإلخوان المسلمين في سورية وباسم كل األوفياء البررة من أبناء الشعب السوري  في                 
مة المركزيـة القـضية الفلـسطينية،       الذكرى الثالثة للثورة السورية عهد األخوة والبر والوفاء لقضية األ         

وألشقائنا الفلسطينيين على األرض السورية نسطر صحيفة جديدة تجمعنا مهاجرين وأنصارا حتى يـأتي              
وثيقة عهد تنير أفق المستقبل الواحـد الواعـد بـالخير وبالكرامـة وبالحريـة               . اهللا بالفتح القريب بإذنه   

  ..  والتحرير
 شعب واحد، خاض كافة المراحل التاريخية منذ بداية القرن الماضـي             الشعبان السوري والفلسطيني   -1

  .حتى اليوم جنباً إلى جنب في المغرم والمغنم
 إن االلتزام السياسي بالقضية الفلسطينية، التزام ثابتٌ يـستند إلـى الحقـوق المـشروعة للـشعب                  -2

         ر منها عام    الفلسطيني، على أساس التحرير والعودة إلى دياره وممتلكاته التي هوالمكفول وفقاً   1948ج ،
  .للقوانين والمواثيق الدولية

 الشعب الفلسطيني في سورية جزء ال يتجزأ من النسيج االجتماعي السوري، له ما للمواطن السوري                -3
  .وعليه ماعليه، مع الحفاظ على الخصوصية الفلسطينية المنسجمة مع مشروعه الوطني

ية، جغرافيا سورية ورمزية تاريخية فلسطينية، تعكس طبيعة الـتالحم           المخيمات الفلسطينية في سور    -4
  .بين الشعبين الشقيقين

 إن رعاية شؤون الفلسطينيين في سورية يكون بحسب ما تنص عليه األنظمـة والقـوانين، ووفقـاً                  -5
  .لمتطلبات الحياة الديمقراطية الواعدة التي ينشدها عموم سكان سورية

 1956 لعـام  260 السورية داخل المجتمع السوري تستند إلى القانون    -فلسطينية   إن أساس العالقة ال    -6
الذي يعطي الالجئ الفلسطيني كافة الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المواطن السوري وفق ما نـصت                

  .عليه األنظمة والقوانين
ضية، والتعهد بإصدار كل مـا       االلتزام بكل التسهيالت القانونية لالجئين الفلسطينين خالل الفترة الما         -7

من شأنه دمجهم في الحياة العامة السورية، وبما يحفظ لهم حقوقهم الوطنية الثابتة وعلـى رأسـها حـق                   
  .العودة

  للفلسطينيين في سورية الحق في كل أشكال الممارسة السياسية والمدنية والنقابية الخاصة بهم، عبر                -8
  .أنديتهم وفعالياتهم الوطنية

زام بحل مشكلة آالف الفلسطينيين في سورية من فاقدي األوراق الثبوتية، والمحرومين من أبسط               االلت -9
  .حقوق الحياة الكريمة في العمل والتنقل وما شابه ذلك

  والتزاما وطنيا سوريا، وأساسا .   تعبر هذه الوثيقة بكل بنودها  عن رؤية وطنية سورية جامعة-10
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لبناء العالقة بين أبناء الشعب الواحد من فلسطين وسوريين تتمسك بها جماعة اإلخوان المسلمين وتتقـدم                
إن العهد كـان    ( بها لألشقاء الفلسطينيين جميعا بأفرادهم وقواهم الوطنية بال تمييز عهد بر وميثاق وفاء              

  ).مسئوال 
  2013 / 3 / 16 – 1434/  ربيع الثاني  / 4

   المسلمين في سوريةجماعة اإلخوان
  16/3/2013موقع جماعة األخوان المسلمين في سورية، 

  
  "اإلخوان" تبرز خالفاً بين الجيش و حول حادثة رفححماساتهامات لـ : القاهرة .47

قال الناطق باسم الجيش العقيد أحمد علي أمس إن القـوات           :  أحمد مصطفى وجيهان الحسيني    -القاهرة  
أن ، و "في منطقة الصرصورية الواقعة على الحدود مع قطـاع غـزة          فتحة نفق   "المسلحة ضبطت أمس    

عثر في داخله على مالبس وأقمشة معدة للتهريب إلى القطاع منها ثالثة أنواع مطابقـة للـزي                 "الجيش  
ودعا . "الرسمي للقوات المسلحة، إضافة إلى نوعين مطابقين للزي المستخدم في وزارة الداخلية المصرية            

 والحذر وزيادة الحس والوعي األمني خالل الفترة المقبلة تحـسباً إلمكـان حـدوث               توخي الحيطة "إلى  
  ."حاالت انتحال للصفة العسكرية

وهذه المرة األولى التي يعلن فيها الجيش رسمياً اختراقاً عبر األنفاق، على رغم ورود تقارير تفيد بتسلل                 
األهـرام  "ء في أعقاب تقرير نشرته مجلـة        كما أن البيان جا    مئات الفلسطينيين إلى األراضي المصرية،    

 "حماس" ثالثة من قيادات الجناح العسكري في        "تورط" شبه الرسمية نقلت فيه عن مصادر أمنية         "العربي
  .الماضي) أغسطس( جندياً من الجيش في آب 17في اعتداء رفح الذي أودى بحياة 

 السيسي فـضل عـدم التطـرق        حعبد الفتا ولم ينف الجيش تلك التقارير أو يؤكدها، بل أن وزير الدفاع            
. لن ننـسي شـهداءنا فـي رفـح        : مباشرة إلى الموضوع، واكتفى خالل لقاء قبل أيام مع ضباط بالقول          

  .سنالحق من قتلنا ونحن صائمون، فالغدر ال بد من أن ينكشف وال بد من الثأر
 في تأكيـد رئـيس حزبهـا         حذرة تجاه هذه االتهامات وهو ما ظهر       "اإلخوان"في المقابل، بدت جماعة     

ما زال قيد التحقيق، لكن األمن القومي المصري        " سعد الكتاتني قبل أيام أن حادث رفح         "الحرية والعدالة "
ورفض التعليق علـى    . "فوق كل اعتبار، والحدود الشرقية لمصر تعتبر خطاً أحمر لن يسمح بالعبث بها            

  ."حماس"االتهامات لـ 
 "اإلخوان" للقاهرة ولقائهم مرشد     "حماس"اة زيارة خالد مشعل وعدد من قادة        وكان الفتاً صدور البيان غد    

وقالت الجماعة في بيان بعد اللقاء إن مـشعل          .16/3/2013 السبت   ونائبه خيرت الشاطر أول من أمس     
 والفلسطينيين كافة أمن مصر ومصالحها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية مـن أي              "حماس"أكد احترام   "

ن الزوايا، وشدد على مكانة مصر وزعامتها لألمة العربية واإلسالمية، مشيراً إلى أنهـا تمثـل                زاوية م 
للفلسطينيين السند القوي الداعم للقضية الفلسطينية في الماضي والحاضر والمـستقبل، وأن الفلـسطينيين              

  ."يقدرون تضحيات مصر والجيش المصري
 فـي مـصر خـصوصاً الرئاسـة         المسئولين مختلف   على تواصل مع   "ونقل البيان عن مشعل قوله انه     

واالستخبارات العامة، وتم شرح مختلف المواقف لهم، ويجري التعاون والتنسيق معهم بما يخدم األمـن               
دار حول القضية الفلـسطينية والمـصالحة       "وأشار إلى أن الحديث بين بديع ومشعل        . "القومي المصري 

  ."لغربية وقطاع غزةوملف األسرى والقدس واألوضاع في الضفة ا
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فيه " عمرو الشوبكي أن بيان الجيش       "مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية    "واعتبر الخبير في    
رسالة تحذير لحماس باعتبارهـا الحـاكم       "، موضحاً أنها    "رسالة واضحة أكبر من عملية ضبط األقمشة      

واستبعد وجود تورط مباشـر لــ       . "خواناإل"، في إشارة إلى     "الفعلي لقطاع غزة وألصدقائها في مصر     
الجيش متوجس في شدة تجـاه      " أن   "الحياة" في قتل الجنود المصريين في رفح، لكنه أوضح لـ           "حماس"

  ."وجود تنظيمات مسلحة على الحدود ومخاطر تهريب سالح أو أدوات يمكن استخدامها عسكرياً
شوبكي، نافياً أن يكون البيـان العـسكري        لكن الخبير العسكري اللواء سامح سيف اليزل رفض طرح ال         

إنما هو رسالة إلى الشعب المصري، كون الجـيش هـو الحـامي للـبالد               "موجهاً إلى السلطة الحاكمة     
وقـال لــ    . "والمضطلع بشؤون األمن القومي، بصرف النظر عن العالقات السياسية وانتماء حمـاس           

نفاق هو قرار يأتي في التوقيت الـصحيح، ولـيس          الجيش يؤكد أن ما يقوم به من إغالق األ        " إن   "الحياة"
  .»نكاية في أحد، بل حفاظاً على األمن الوطني والمصلحة العليا للبالد

كان متوقعاً أن تقوم حماس بالعمل على التهدئة وليس التصعيد خصوصاً في ما ذكر من اتهام                ": وأضاف
جهات سيادية قدمت إلـى     "وكشف أن   . "أشخاص بعينهم في الضلوع في مقتل الجنود المصريين في رفح         

  ."حماس قائمة تتضمن متورطين في حادث رفح، لكن وجدت ردوداً سلبية من الجانب اآلخر
غير أن عضو مجلس الشورى المعين الرئيس السابق لهيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي أكـد                

، مشيراً في تصريحات صحافية إلى      "التحقيقات لم تكشف حتى اآلن المتورطين في جريمة رفح        "أمس أن   
وأوضـح أن   . "جميع األدلة المتوافرة حتى اآلن ال ترقى إلى مستوى الوصول إلى مرتكبي الجريمة            "أن  

هنـاك تنـسيق بـين      ...  عنه بالمسئولعلم بعض أجهزة االستخبارات بوقوع الحادث ال يعني معرفتها          "
عب بأمن البالد، خصوصاً أنها أصـبحت سـاحة         األجهزة األمنية واالستخباراتية لكشف محاوالت التال     

  ."مفتوحة لمن يريد التالعب بمقدرات الوطن
  18/3/2013الحياة، لندن، 

  
   اتهام الفلسطينيين بقتل جنود رفحرفضت الوطنيجبهة الضمير : مصر .48

، مؤتمرا صحفيا بمقر حزب العمل الجديد،       الوطنيعقدت جبهة الضمير    :  الحوتى هاني - محمود عثمان 
محمد .  والناشطة الحقوقية نيفين ملك، ود     الهادي بالجبهة عمرو عبد     اإلعالمي التواصل   مسئوليضور  بح

  . حسين رئيس حزب العملومجدي بالجبهة، واإلعالمية هبة األخضر، الخارجيشرف مسئول التواصل 
طين بـسبب    وأبناء فلـس   المصري انتقد محاوالت اإليقاع بين الشعب       الذيوتلت نيفين ملك بيان الجبهة      

بعض ما نقلته وسائل اإلعالم من أخبار تحمل أهل غزة المحاصرين مسئولية االعتداء على جنودنا فـى                 
 وشفاف لمعرفة من الـسبب      علني بالتحقيق بشكل     البيان ، وطالب 2012 حادثة رفح، أغسطس     فيسيناء  
حيث إنها لـم تقـم بهـذا         تلك الواقعة، ألن من واجب السلطات إعالن نتائج هذه التحقيقات بشفافية،             في

  .الواجب على الوجه المتوقع منها حتى اآلن
 توجيه االتهامات للفلسطينيين بقطاع غزة وحركة حماس، بأنهم وراء          الهاديومن جانبه، انتقد عمرو عبد      

 هذه الواقعة وإعالن نتائجها     في التحقيق   بإجراء سيناء مطالبا الجهات الرسمية      فيمقتل الجنود المصريين    
  .فيةبشفا

  17/3/2013اليوم السابع، مصر، 
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  أطراف فلسطينية ومصرية وإماراتية تعمل إلحداث فتنة بين غزة ومصر: الدراوي إبراهيم .49
 الـدراوي  إبـراهيم دعا رئيس مركز الدراسات الفلسطينية في مـصر  : القاهرة ـ عمان ـ قدس برس  

فلسطينية ومـصرية وإماراتيـة تعمـل       األجهزة األمنية المصرية إلى الحذر من مخطط قال بأن أطرافاً           
، ولم يستبعد أن    "يندرج في سياق إحداث فتنة بين المصريين والفلسطينيين       "جاهدة على تنفيذه في مصر،      

  .على أرض مصر" حماس"يكون من بين عناصر هذا المشروع استهداف قيادات من حركة 
أجهزة أمن عربية وإسـرائيلية     لدي معلومات أن    ": "قدس برس "وقال الدراوي في تصريحات خاصة لـ       

 األمن الوقائي السابق في غـزة محمـد         مسئولبشراكة من أطراف مصرية وعربية وفلسطينية من بينها         
دحالن، يعمل من أجل تشويه الصورة الفلسطينية عامة لدى الشعب المـصري، وأن ال تكـون مـصر                  

وهنـاك حـوالي    . يجيا لإلسـرائيليين  مخزونا استراتيجيا للفلسطينيين بعد أن كان مبارك مخزونا استرات        
 من عناصر األمن الوقائي الفلسطيني ممن كانوا يعملون تحت إمرة محمد دحالن ورشيد أبو شباك           4000

بالكامل على قطاع غـزة،     " حماس" حين سيطرت    2007وسمير المشهراوي يعيشون في مصر منذ عام        
من أجل إشعال الفتنة بين     " حماس" لقيادات في    وال يستبعد استخدام هذه العناصر في تنفيذ عمليات اغتيال        

  ".الفلسطينيين واإلسرائيليين
من جانبه؛ استبعد الكاتب والباحث في الشؤون الفلسطينية حمادة فراعنة أن يكون لـدحالن أي عالقـة                 

ليست لدي معلومات دقيقة عن هذا المخطط، لكنني أسـتبعد أن يكـون             : "بمشروع من هذا النوع، وقال    
  .في أي عمل في مصر" حماس" ضلوع إمكانيةكما استبعد فراعنة . ي عالقة بهذا األمرلدحالن أ

  17/3/2013، قدس برس
  

   الموسعة ومؤشرات إلى قرب انتهاء األزمة بين البلديناإلسرائيليةأنقرة تنتظر الحكومة  .50
لجديـدة، وسـط    يزداد في أنقرة الترقب وانتظار تشكيل الحكومة اإلسرائيلية ا        :  يوسف الشريف  -أنقرة  

توقعات كبيرة وتسريبات بقرب انتهاء األزمة بين أنقرة وتل أبيب بعد فترة قريبة من اإلعالن عن تـسلم                  
 أتراكاً كشفوا لمقربين أن التفاهم بين البلدين علـى          مسئولينالحكومة اإلسرائيلية زمام الحكم، لدرجة أن       

أن جميع الخطوات الباقية تم االتفاق عليها سلفاً،        إنهاء األزمة بات ينتظر اإلعالن عن الحكومة الجديدة، و        
وأن نص رسالة االعتذار التي ستقدمها الحكومة اإلسرائيلية الجديدة لتركيا جاهز فعالً، وذلك نتاج لقاءات               

  .  من البلدين في األشهر الماضيةمسئولين سرية أجريت بين دبلوماسية
 مهمـة للطـرفين،     "إسـرائيل "لعالقات بين تركيا و    أن عودة ا   "الحياة"وذكرت مصادر تركية مطلعة لـ      

 تريد عودة الدفء للعالقات، خصوصاً بعد تطورات الربيع العربي وزحف اإلسالميين على             "إسرائيل"ـف
 أفقدتها إمكان التوسط والتـدخل فـي        "إسرائيل"الحكم خصوصاً في مصر، فيما تعلم تركيا أن مقاطعتها          

وأضافت أن هناك اتفاقاً وضع سلفاً بين الطـرفين ينتظـر فقـط             . طقةالكثير من الملفات المهمة في المن     
 مـن   نتنياهوتشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة، وقرار اتخاذ الخطوة األولى من رئيس الوزراء بنيامين             

  .أجل عودة العالقات بين البلدين
  18/3/2013الحياة، لندن، 
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  في مؤتمر يعقد في مراكش" إسرائيل"ة  يدينون مشارك للتطبيعمناهضوننشطاء : المغرب .51
 أنقالت مصادر صحافية مقربة من الحزب الرئيـسي بالحكومـة المغربيـة    : "القدس العربي"الرباط ـ  
القادم ويؤكـد ناشـطون مغاربـة       ) يونيو( يشاركون في مؤتمر يعقد في مراكش في حزيران          إسرائيليين

  . لهذه المشاركةإدانتهممناهضون للتطبيع 
سين التيجاني الرئيس المنتدب الرئيس لمؤسسة محمد السادس للبيئة إنـه ال يـرى مانعـا فـي               قال الح و

 تحضر فـي كـل      "إسرائيل"مشاركة اإلسرائيليين الثالثة الذين سجلوا أنفسهم كباقي المشاركين، وقال أن           
وأضـاف إن الكـرة فـي ملعـب وزارة          . شيء، وهي عضو في الشبكة الدولية لهذا المؤتمر العـالمي         

الخارجية، وهي المخول لها الترخيص لهم أو منعهم من دخول األراضي المغربية واألمر ال دخـل لنـا                  
  .فيه

 آملـين أن يتـدارك      "هذه الخطوة التطبيعية الجديـدة    "واستنكر نشطاء ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني        
للمرصـد المغربـي    والحظ عزيز هناوي الكاتـب العـام        .  األمر ويوقفوها بالشكل المناسب    المسئولون

، مشيرا  "هدم باب المغاربة  " ومع   "حرب يونيو "لمناهضة التطبيع أن هذه المشاركة الصهيونية تتزامن مع         
أن التطبيع مع الكيان الصهيوني مرفوض أيا كانت الجهة التي تشرف عليه، وتساءل عن ماذا يمكـن أن                  

رض واحتلهـا وعـذب اإلنـسان       يقدم منتمون لكيان غاصب أحرق الشجر والحجر واغتصب الماء واأل         
  .وسجنه وقهره وسجنه وقتله أن يقدم من دروس في مجال التربية على البيئة

  18/3/2013القدس العربي، لندن، 
  

   غير ناضجة لتقديم تنازالت ذات مغزى للفلسطينييناإلسرائيليةالحكومة : أوباما .52
، سـبب   األميركيين العرب   المسئولين أوباما، أمام مجموعة من   الرئيس األمريكي باراك    علل  : علي حيدر 
 عن خطوة دراماتيكية على شاكلة مبادرة تدفع في اتجـاه التوصـل إلـى تـسوية أن                 األميركياالمتناع  

، وبتعبير آخـر أن الفرصـة       " غير ناضجة لتقديم تنازالت ذات مغزى للفلسطينيين       اإلسرائيليةالحكومة  "
 من استعداد لتقـديم مـا تـراه         اإلسرائيليةره القيادة   المالئمة لخطوة كهذه مرتبطة حصراً بمدى ما تظه       

  . للطرف الفلسطيني"تنازالت"
 بعدم نضوجها للتسوية، رغـم أن       "إسرائيل"من جهة أخرى، برر أوباما أيضاً عدم ممارسة الضغط على           

  .الحاجة إلى الضغوط عادة ما تكون أكثر إلحاحاً في حال عدم استعداد األطراف للتسوية
اتفاقيـة  " هآرتس عن نائب مستشار األمن القومي بن رودس قولـه إن              صحيفة نفسه، نقلت وفي السياق   

  ".فلسطينية أيضاً _ إسرائيليةالسالم في الشرق األوسط ليست فقط مصلحة أمنية أميركية، بل مصلحة 
  أن تفهم الدور األكبر للرأي العام في العالم العربـي فـي المـسيرة              "إسرائيل"على  "أوضح رودس أن    و

، فـإن علـى     )في الـشرق األوسـط    (كلما خطونا نحو حكومات ديمقراطية وأكثر تمثيالً        . السلمية اليوم 
  ." أن تأخذ في الحسبان أن عليها أن تتوجه إلى الرأي العام في المنطقة"إسرائيل"

18/3/2013األخبار، بيروت،   
  

   الجديدةيليةاإلسرائمع الحكومة "  في شكل وثيقالعمل" يأمل أوباما: األبيضالبيت  .53
 اإلسـرائيلية مع الحكومـة    " العمل في شكل وثيق   "عن رغبته في    أوباما   باراك   األميركي الرئيس   أعرب

وقـال النـاطق    . األبيض، وفق بيان صادر عن البيت       نتنياهوالجديدة التي شكلها رئيس الوزراء بنيامين       



  

  

 
 

  

            32ص                                     2802:                العدد18/3/2013اإلثنين  :التاريخ

ق مع رئـيس الـوزراء والحكومـة         العمل في شكل وثي    يأمل أوباماالرئيس   "أن األميركيةباسم الرئاسة   
 من اجل التصدي للتحديات العديدة التي تواجهنا ودفع مصلحتنا المشتركة في السالم             "إسرائيل"الجديدة في   

  ".واألمن
  18/3/2013النهار، بيروت، 

  
   ينتظر المستحيل"إسرائيل" في أوباما: "الغارديان" .54

وقالت الـصحيفة أن توقعـات      ". ، ينتظر المستحيل  "إسرائيل"أوباما في   " بعنوان   مقاال "الغارديان"نشرت  
 متدنية نسبياً وهذا أمر نادر بالنسبة ألي رئـيس          "إسرائيل"ـالرئيس األمريكي باراك أوباما من زيارته ل      

   إلـــىوتـــضيف الـــصحيفة أن أوبامـــا حـــين يـــصل  . أمريكـــي يـــزور الـــبالد
" إسـرائيل بيتنـا   "و االئتالفية بين حزب      بنيامين نتنياه  اإلسرائيلي تكون حكومة رئيس الوزراء      "إسرائيل"

  .بزعامة نفتالي بينيت قد أدت اليمين الدستوري" البيت اليهودي"الذي يترأسه يائير البيد وحزب 
هناك جدل قائم في واشنطن حول إن كان أوباما مستعداً لخوض جولة جديدة مـن               "وتضيف الصحيفة أن    

) خـالل واليتـه األولـى     (و قد رفض مسبقاً طلباً ألوباما       اإلحراج خالل هذه الزيارة، ال سيما أن نتنياه       
على أوباما إبالغ نتنياهو برسالة مفادها أن الوضع        "وتختم الصحيفة بالقول أنه     ".االستيطانيقضي بوقف   

  ".القائم بالغ الخطورة ونتائجه غير معروفة
 18/3/2013، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية، 

  
  أوري اريئيل في الحكومة اإلسرائيلية" الصقر"لوجود قه يعرب عن قلروبرت سيري  .55

 المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق       األمم منسق   أعرب:  وكاالت – الحياة الجديدة    -القدس المحتلة   
 اإلسرائيلية بعد أن قام      اريئيل في الحكومة   أوري "الصقر" روبرت سيري مؤخرا عن قلقه لوجود        األوسط
سـيحافظ علـى قـيم      "وفي بيان نشر على فيسبوك قال دانون إنه         ،  ائب لوزير الجيش  كنته  بتسمي نتنياهو

 أعمال ترجم هذا التعيين     إذا"وقال سيري محذرا    . في إشارة فيما يبدو إلى المستوطنات     " المعسكر القومي 
 تسوية والى   إلى فرصة للتوصل    أي الهدف منه كان القضاء على       أنبناء جديدة في المستوطنات سيتبين      

  ".السالم بين الشعبين
وقالت هاغيت عوفران متخصـصة     . المناهضة لالستيطان " السالم اآلن "كما يثير هذا التعيين قلق حركة       

 له دور كبير في بناء المستوطنات       اإلسكانوزير   "أن، المنظمة غير الحكومية،     أالناالستيطان في السالم    
  ".األرض واقع على أمرويمكنه خلق 

  18/3/2013م اهللا، الحياة الجديدة را
  

   مليون يورو للسلطة الفلسطينية20االتحاد األوروبي يقدم  .56
، مساهمة  17/3/2013أعلن االتحاد األوروبي أنه قدم يوم األحد        : ـ خدمة قدس برس   ) فلسطين(رام اهللا   

 مليون يورو لصالح دفعات رواتب ومخصصات التقاعد لشهر شباط الماضي، إلى ما يقرب              20.8بنحو  
  . موظف حكومي ومتقاعد فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة82.000من 

وأوضح مكتب ممثلية االتحاد األوروبي في بيان صحفي، أذاعته مصادر تابعة للسلطة الفلـسطينية يـوم         
األوروبية يتم تمويلها من قبل االتحـاد األوروبـي         " بيغاس"األحد، أن هذه المساهمة التي تسير عبر آلية         
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، مخصصة تحديدا لرواتب الموظفين في قطـاع        ) مليون يورو  0.8(، وحكومة هولندا    )ورو مليون ي  20(
  .العدالة

إن هذه المساهمة تعد الثالثة عبر آليـة بيغـاس          : "ونقل المصدر عن ممثل االتحاد جون غات راتر قوله        
عدة فـي   للعام الجاري، لصالح دفعات الرواتب ومخصصات التقاعد للسلطة الفلسطينية، من أجل المـسا            

  ".توفير الخدمات العامة إلى الشعب الفلسطيني، والحكومة الهولندية قامت مرة أخرى بمساهمة سخية
  17/3/2013قدس برس، 

  
   حراً يوم األربعاء1982 المتهم بتفجير طائرة أميركية عام الفلسطيني: واشنطن .57

 أردنـي  عن   األربعاءج   ستفر أنها ،16/3/2013  السبت األميركية السلطات   أعلنت:  ا ف ب   -واشنطن  
 بتفجير قنبلة في طائرة تابعـة لـشركة         إلدانته عاماً خلف القضبان     20 من   أكثر، قضى   األصلفلسطيني  

  .1982 رحلة بين اليابان وهاواي في إثناء األميركية" بانام"
 بوضع قنبلة تحت احد مقاعد طـائرة بوينـغ   1982 أغسطس/ آب11 محمد راشد بتهمة القيام في       وأدين
وانفجرت القنبلـة بينمـا     .  رحلة بين طوكيو وهونولولو    أثناء األميركية" بان اميركان " تابعة لشركة    747

 راكباً آخرين، في حين تمكن الطيار       15 وإصابة عن مقتل راكب ياباني      أسفركانت الطائرة في الجو مما      
  .من الهبوط بطائرته بسالم

 بسبب هذا   امضي)  عاما 63( المدان محمد راشد     أند   دين بوي  األميركيةوقال المتحدث باسم وزارة العدل      
  . عاما في السجن، بعضها في سجن يوناني23 حوالياالعتداء 

، وهي فصيل تابع للجبهة الشعبية لتحريـر        "مايو/أيار 15منظمة   "إلىوراشد كان خبير متفجرات ينتمي      
  .وإسرائيلية ميركيةأفلسطين كان يتخذ مقراً له في العراق واستهدف في الثمانينيات مصالح 

 عن راشد قد يحرم السلطات األميركية شاهداً رئيسياً في استكمال المحاكمة في هذه القضية في                واإلفراج
 العقـل المـدبر     بأنـه حال تم القبض على الفلسطيني حسين محمد العمري الملقب ابو ابراهيم والمشتبه             

  ".اف بي اي"قيقات الفدرالية  المطلوبين لمكتب التحأكثرلالعتداء والمدرج على قائمة 
  18/3/2013الحياة، لندن،

  
   بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية بحق الفلسطينيين"إسرائيل"تتهم " راسل"محكمة : بروكسل .58

تتولى المحكمة الجنائية الدولية التحقيـق      "طالبت محكمة راسل بشأن فلسطين بأن       :  أ ف ب   - بروكسل  
ي األراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في جلسة عقدت اليـوم فـي             ف "إسرائيل"في الجرائم التي ترتكبها     

  ". سنوات من األعمال4بروكسل في ختام 
ـ   "الشركاء في السياسة اإلسرائيلية   "وانتقد المشاركون في هذه المحكمة       واليـات المتحـدة،    "، منددين بالـ

  ".، إضافة إلى األمم المتحدة واالتحاد األوروبي"إسرائيل"ـالداعم الرئيسي ل
 مسئولوها خبيراً وشاهداً، كما قال      150وقد استمعت المحكمة، خالل سنوات عملها األربع، إلى أكثر من           

  .في مؤتمر صحافي
ـ      انتهاكاتها للقانون الـدولي، ورفـع       "إسرائيل"تعبئة الرأي العام لتوقف     "وطالب أعضاء هيئة المحلفين ب

ن على وضع دولة مراقبة في األمم المتحدة، إثـر          وحصول فلسطي . القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية    
  ".نوفمبر الماضي/ تشرين الثاني29قرار للجمعية العامة في 
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المحكمة تدعم دعوات المجتمع المدني الفلسطيني إلى قيام فلـسطين    "وجاء في القرارات التي اعتمدت أن       
 في الجرائم ضـد اإلنـسانية وجـرائم    باتخاذ هذه الخطوة فوراً وإلى فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً        

  ".الحرب التي عرضت على المحكمة
ـ     تشكيل لجنة خاصة تابعة لألمم المتحدة حول األبارتايد كي تبحث هذه المرة            "كما توصي محكمة راسل ب

 وإلى وقف استيراد    "إسرائيل"وضع الفلسطينيين، إضافة إلى تعليق اتفاق الشراكة بين االتحاد األوروبي و          
  ".  جات الواردة من المستوطنات اليهودية في األراضي المحتلةالمنت

  18/3/2013وكالة سما اإلخبارية، 
  

   مصر"إخوان" أخطاء ضريبةحماس تدفع ": األخبار"تقرير لـ  .59
بالتورط في قتل الجنود المصريين في رفـح فـي آب           » حماس«أعاد اتهام مجلة األهرام العربي لحركة       

على األمن القومي المصري والعربي، فضالً عن تسليط الـضوء          » حماس«ر  الماضي، النقاش بشأن تأثي   
  »اإلخوان«في الشارع المصري، تحت وطأة أخطاء حكم » حماس«على تبدل الصورة الذهنية عن 

 مـن قـادة الجنـاح       3المصرية عن اتهام    » األهرام العربي «أثار ما نشرته مجلة     : عبد الرحمن يوسف  
 المصريين في رفح آب الماضي، صخباً في الشارع المصري، إال أنه لـم              العسكري لحماس بقتل الجنود   

يجد صدى كبيراً لدى المؤسسات الحاكمة في السلطة المصرية، سواء مؤسسة الرئاسة أو مؤسسة القوات               
فالجيش لـم  . المسلحة، وخصوصاً بعد رفض الجيش المصري، وهو صاحب القضية، تبني رواية المجلة           

أن روايتها منسوبة إلى مـصادر فـي        » األهرام العربي «الرواية، على الرغم من ذكر      يبد تحمسه لهذه    
  .االستخبارات العامة المصرية

ـ         أن الرئاسة لم تقرر أن تخـرج       » األخبار«مصادر قريبة الصلة في مؤسسة الرئاسة المصرية، أكدت ل
أمـا  .  ما نشر مـن عدمـه  بأي موقف رسمي، إال أنها تتواصل مع الجهات السيادية للوقوف على حقيقة    

، فقامت بمحاولة احتواء سريع ألي تدهور للعالقات من مصر، بدأتها بزيارة رئـيس المكتـب                »حماس«
، خالد مشعل، إلى مرشد اإلخوان في مصر محمد بديع، أول من أمـس، أكـد       »حماس«السياسي لحركة   

ل في شؤونها الداخلية مـن      احترام حركة حماس والفلسطينيين ألمن مصر ومصالحها وعدم التدخ        «فيها  
  .، وفق بيان الجماعة»أي زاوية من الزوايا

، »الحمـساوي «إلى مقابلة قادة الجيش المصري، كان القيـادي         » حماس«وفيما ترددت أنباء عن سعي      
ـ        تواصلت مـع االسـتخبارات     » حماس«أن  » األخبار«موسى أبو مرزوق، الموجود في القاهرة، يؤكد ل

أنه كالم ال أساس له     « ما إذا كانت بالفعل قد اتهمتها بقتل الجنود، وجاء الجواب            العامة المصرية لمعرفة  
  .»من الصحة وأنها أقاويل مختلقة

  
  حماس واألمن المصري

لألمـن  » حمـاس « جديدة، هي فرضية تهديـد       –يبقى أن هذه االتهامات أعادت النقاش في مسألة قديمة          
طلت برأسها عقب سيطرة الحركة على قطاع غـزة فـي           هذه القضية، التي أ   . القومي المصري والعربي  

 وتجددت اآلن، سبق أن ناقشها الباحث الراحل حسام تمام، مشيراً إلى أنها تنبع مـن                2007منتصف عام   
ـ   . »التقاء سوء الفهم لطبيعة الحركة وسوء النية تجاهها       « خـصوصية داخـل    » حماس«ويرى تمام أن ل

قطرية لحركة اإلخوان المسلمين يظهر التتبع التاريخي للعالقة بـين          الحركة اإلسالمية، فبين التنظيمات ال    
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والجماعة األم استقالليتها في اتخاذ القرارات الخاصة بها، وال سـيما بعـد تأسـيس الجنـاح                 » حماس«
لمقاومة االحتالل الصهيوني في فلسطين؛ إذ من المعروف        ) كتائب الشهيد عز الدين القسام    (العسكري لها   

عالقة حمـاس بالجماعـة لـم       «كذلك يرى تمام أن     .  األم ملتزمة بصفة عامة العمل السلمي      أن الجماعة 
تتجاوز الدعم المادي والمعنوي، الذي هو أمر بديهي بالنسبة إليها، كجماعة تعد قضية فلسطين والقـدس                

  .»مركزية بالنسبة إليها
 أن يستقل النضال الفلـسطيني      تبين مدى إدراكها ألهمية   » حماس«ويشير الباحث إلى أن جميع خطوات       

لفتح عالقات مع دول كثيرة،     » حماس«عن مشروعات المقاومة اإلسالمية األخرى، دالّاً على ذلك بسعي          
كروسيا، لكسر الحصار المفروض من قبل إسرائيل والعزلة المفروضة من الواليات المتحدة األميركية،             

  .رغم معارضة المقاومة اإلسالمية في واشنطن آنذاك
. أما الخصوصية األخرى فهي تتعلق بطبيعة الحركة، مقارنة بالحركات اإلسالمية األخرى فـي العـالم              

فحماس ليست أممية، بل نشأت وتطورت كحركة تحرر وطني داخل أرض فلسطين التاريخية، وعـدوها               
 جبهـات   هو المحتل الصهيوني، وميزت أيضاً بين بعض يهود العالم والصهاينة، كذلك فإنها لم تفتح أي              

للصراع خارجياً، وال تورطت في قضايا قتل واختطاف وأسر خارج حدود فلسطين، حتى مع الواليـات                
  .المتحدة نفسها

كذلك لم تورط نفسها في الصراعات العربية ــ العربية وحتى اقترابها من المحور السوري اإليرانـي                
ني أنه انجـذاب الضـطرار ولـيس        كان ناتجاً من انسداد وتعنت المحور المصري ــ األردني بما يع          

ويختتم الباحث الراحل حديثه عن هذه الفكرة بالدعوة إلى استيعاب حماس فـي             . انجذاباً بمحض االختيار  
منظومة األمن القومي المصري والعربي، بوصفها حركة تحرر وطني تمثل رقماً له وزنه على األرض               

 األمنية، فهي قيمة مضافة وليست تهديداً، بحسب        ينبغي أن يكون التعاطي معه عبر البوابات السياسية ال        
  .وصف الباحث

والحركة الوطنية الفلسطينية في جامعة بـرلين       » حماس«من جهته، يرى الباحث المتخصص في شؤون        
الحرة، عماد الصوص، أنه بعد وصول مرسي إلى رأس السلطة حدث تقارب بين حماس ومصر عبرت                

، وذلك لتحول القيود التي فرضها نظام حسني مبـارك إلـى فـرص              عن قلقها منه الصحافة اإلسرائيلية    
سياسية، ومن ثم فالتحرك الدبلوماسي والسياسي يحقق أهداف حماس، وهي ال تحتاج إلى عمل عسكري               

  .يزيد من القيود على الحركة الفلسطيني
 عالقة بعملية غلق    وأشار إلى أن وضع القيود زاد على غزة بعد عملية رفح، مشدداً على أنها لم يكن لها                
  .األنفاق التي لم تكن موجودة وقتها، ومن ثم فهذه الجريمة أكثر المتضررين منها حماس

لوال اإلخوان في مصر لوقعت حماس خالل عـام         «: وتطرق الصوص إلى عالقة اإلخوان بحماس قائالً      
اح تجربة كل   لمصر، فكال الطرفين يريد إنج    » حماس«، ومن ثم ال مصلحة إلحراج       »من حصار مبارك  

فالناشط اإليطـالي   «ونبه إلى أن ذلك ال يعني أن فكرة تورط أي عنصر فلسطيني غير واردة،               . »منهما
فيتوريو أريغوني، كان مسانداً لحماس وقتل في غزة منذ عامين إبان زيارة قافلة شريان الحياة ولم يجـرِ            

  .»اسالتعرف إلى مرتكبي الجريمة، رغم أنها واقعة في نطاق سلطة حم
ضمن هذا السياق، فسر الخبير في الشؤون العسكرية واالستراتيجية، صفوت الزيات، موقـف الجـيش               

المنشورة، بأنه ينبع من حقيقة أن لـيس لـدى     » األهرام العربي «والجهات السيادية الرافض لتبني رواية      
ي الداخل المـصري    تصفية حسابات ف  «ورأى أن ما نشر هو      . الجهات السيادية ما يرجح هذه الشائعات     
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من قوائم  » حماس«، مستبعداً أن يكون ما قيل عن تحركات أوروبية لرفع اسم            »على حساب أمنه القومي   
ورجح أن تكون عملية رفح قد      . اإلرهاب األوروبية واألميركية له عالقة بالرواية التي وصفها بالمختلقة        

راق الجانب اإلسرائيلي، منبهاً إلـى     جرت بواسطة جماعات جهادية بهدف اختراق الجانب المصري الخت        
أن الجانب اإلسرائيلي واألميركي بما يملكان من أجهزة استخبارية لو كانا يملكان معلومات تفيد بتـورط                

  .لما أخّراها دقيقة، مبيناً أن مثل هذه القضايا تأخذ أحياناً شهوراً وسنوات للكشف عنها» حماس«
  

  »حماس«الشارع المصري وصورة 
، إال أن المدقق فـي المـشهد وفـي          »حماس«ي المستمر على مستوى الجهات السيادية لتورط        رغم النف 

لـدى رجـل الـشارع      » حمـاس «الشارع المصري يلحظ أن ثمة تغيراً طرأ على الصورة الذهنية عن            
ـ      . المصري تغير الصورة الذهنية لدى المـصريين      » األخبار«الخبير اإلعالمي ياسر عبد العزيز، فسر ل

أن طريقة أداء اإلخوان في مصر أصـابتهم بخـسائر          «خالل الفترات الماضية، الفتاً إلى      » سحما«عن  
استراتيجية لم تقع فقط على التنظيم المحلي، لكنها امتدت لتطاول مشروع اإلسالم السياسي من منظـور                

  .»قريبة منهاإقليمي وعالمي، ومن ثم بالضرورة طاولت أيضاً حلفاء اإلخوان والتنظيمات التابعة لها وال
أن تبني صورة إيجابية    » حماس«على مدى العقود الثالثة الماضية، استطاعت       «وأوضح عبد العزيز أنه     

في صـيانة  » حماس«لدى المجموع العام المصري، رغم العداء الكبير من قبل نظام مبارك، وقد نجحت       
، فضالً عـن    2009/ 2008تلك الصورة، وخصوصاً في أعقاب صمودها أمام العدوان اإلسرائيلي عام           

  .»نجاحها في إدارة مسألة أسر الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط
ما نسب إلى حماس من شكوك لم يثبت بعضها، خالل أحداث ثورة يناير             «إال أنه وفقاً لعبد العزيز، فإن       

نفاق من اختراق لألمن القومي وتحرير سجنائها، فضالً عن وجود تهريب لبعض السلع المدعومة عبر األ              
إلى الجانب الفلسطيني، وبعض االتهامات التي توجه إليها بخصوص جريمة رفح، كل هذا بدأ يؤثر سلبياً                

هذا األمر يعنـي أنهـا      «ونبه إلى أن    . »في صورة حماس ووضعها موضع المدافع عن نفسه باستمرار        
لعـضوية بجماعـة    ستحتاج إلى سنوات لمحو آثار الصورة السلبية التي تكونت عنها بسبب عالقتهـا ا             

  .»اإلخوان المسلمين التي ارتكبت أخطاء استراتيجية انسحبت عليها
ببعض الحوادث، أكد عبد العزيز أن      » حماس«وعما ينشَر في بعض وسائل اإلعالم المصرية عن تورط          

مصر تشهد أكبر عملية نشر إفادات غير منسوبة إلى مصادر واضحة أو مصادر مجهولة، منذ نـشأة                 «
كباحث في مجال اإلعالم، ال أستطيع أن أتثبت مـن          «: وأضاف. »ة في مطلع القرن التاسع عشر     الصحاف

 في المئة من المنشور في أفضل المؤسسات المصرية، ومن ثم أقوم بتحليل الخطاب المنسوب إلـى                 90
  .»مصادر معلنة لم تقم بنفيه

ما نسب إلـى    «موضحاً أن   ،  »حماس«لكنه تحدث عن خطأ في بعض التصريحات الصادرة عن قيادات           
المصرية األسبوع الماضي من    » الوطن«سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس في لقائه مع جريدة            

يستفز المصريين ويـشجع علـى تـصديق        «، أمر   »األنفاق تقع في يد حماس وأنها لن تتركها تهدم        «أن  
  .»ادة المصريةاتهامات لم تثبت بعد عن تورط حماس في عمليات ميدانية تنتهك السي

 أسباب وراء تغير الصورة الذهنية عن حماس فـي الـشارع            3أما عماد الصوص، فأشار إلى أن هناك        
المصري، األول نابع من الجزء الموروث من فترة حكم حسني مبارك، الذي ال يزال قوياً، وخـصوصاً                 

عبر عنه اإلعالم وما يعبر عنـه       رغم قيام الثورة، هناك فجوة كبيرة بين ما ي        «في اإلعالم، الفتاً إلى أنه      
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وصول حماس واإلخوان في مصر إلـى الـسلطة،         «أما السبب الثاني، فلخصه بأن      . »الشارع المصري 
أفقدهم جزءاً كبيراً مما كانا يتمتعان به من تعاطف شعبي كان متوافراً أثناء وجودهما فـي المعارضـة                  

أمـا اليـوم فهـم      . عارضة كانت مشكورة عليها   وسجون السلطة، فالخدمات التي تقدمها الحركات في الم       
، وهو ما يقود إلـى الـسبب        »مسؤولون عن تحقيق األمن والغذاء وفي ظل شح الموارد انقلبت المعادلة          

الثالث، المرتبط أيضاً بالتغير الذي حصل عند جماعة اإلخوان بعدما تحولت فـي نمطهـا العـام نحـو                   
 ال المعارضة، وبالتالي فهم الناس لها ونظرتهم لها حـصل  السياسي أكثر والحزبي أكثر وباتت في الحكم   

  .فيها تغير نتيجة طغيان الحركة السياسية فيها على الجوانب األخرى
التخفيف من وطأة تراجع شعبية حماس الجزئيـة فـي          » األخبار«لكن أبو مرزوق حاول في حديثه مع        

فـي  » حماس« على أن ما قيل عن تورط الشارع المصري واحتمال تغير الصورة الذهنية عنها، بتشديده     
تلك الجريمة أمر يجب ألّا يصدقه عاقل، مشيراً إلى أن الغرض من ترويج هذا االتهام، بناء حاجز بـين                   

لو دققنا أكثر فسنجد أن من يتبنى هذا الحديث صـحف           «: وأضاف. الشعب الفلسطيني والشعب المصري   
لفلسطيني، فحماس تسعى إلى أن تكـون علـى مـسافة           إسرائيلية أو غربية أو قصار النظر في الجانب ا        

  .»واحدة من الجميع ألنها في مرحلة التحرر الوطني الذي يحتاج إلى الشعب المصري بأكمله
  
  »اللوبي الصهيوني في اإلعالم«

ـ    باتت تنعكس في جزء منها على صورة فلسطين أيضاً فـي اإلعـالم             » حماس«الالفت أن االتهامات ل
احث في الشأن اإلعالمي وقضايا الفكر وتحليل الخطاب، أنـس حـسن، أن هنـاك               ويرى الب . المصري

محاولة قوية لصرف وجهة نظر الشعب المصري وطبقته الريفية والوسطى، لكونهما الخزان الرئيـسي              
باللوبي الصهيوني في   «للجيش، من أن العدو هو إسرائيل، لتبدأ عملية إعالمية من مجموعة سماها حسن              

نحو ترسيخ فكرة أن فلـسطين     » العداء مع إسرائيل  «لمحاولة صرف النظر عن فكرة      » صرياإلعالم الم 
تهديد األمن القومي يأتي عبر حدود غزة، بينما حدودنا مع الكيان الصهيوني ال             «هي مكمن الخطر، وأن     

  .»يجري التعرض لها إال في سياق الحكمة وضبط النفس في حالة حدوث أزمة عليها
خطاب «اد تدريجاًَ وبدأ ينتشر وفقاً لحسن مع أحداث سيناء األخيرة التي برز فيها أيضاً               هذا الترسيخ ازد  

كأناس لهم مصلحة في تهديد األمن المصري وإسالة دماء جنودنا وأنهـم يرغبـون فـي                » الفلسطينيين«
ل فـي   ويواص. »سيناء، وكأن سيناء أضحت مطمعاً للفلسطينيين بعدما احتلتها إسرائيل مرتين         » احتالل«

من إسرائيل إلـى    » العدو«بأكمله حول   » شعب«الشرح قائالً إن هذه العملية تهدف تدريجاً لتحويل عقيدة          
  .الفلسطينيين

  
  ثياب عسكرية في األنفاق

أعلن المتحدث العسكري الرسمي، العقيد أحمد محمد علي، أمس، أن عناصر تابعين للقـوات المـسلحة                
، على الحدود مع قطاع غـزة، عثـر فـي           »الصرصورية«طقة  تمكنوا أمس من ضبط فتحة نفق في من       

وأوضـح المتحـدث أنـه بفحـص        . داخلها على مالبس رياضية وأقمشة معدة للتهريب إلـى القطـاع          
مموه ــ كاكي ــ    «من أنواع   » توب قماش  «3وعدد  » توب قماش  «5المضبوطات تبين وجود عدد     

أبـيض  » توب قمـاش   «2سلحة المصرية، وعدد    ، مطابقة للمستخدم في الزي الرسمي للقوات الم       »زيتي
  .مطابق لزي بذلة الفسحة المستخدم في وزارة الداخلية المصرية
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وقال المتحدث العسكري، إن القوات المسلحة تناشد جموع المواطنين المصريين توخي الحيطة والحـذر              
ت انتحـال للـصفة     وزيادة الحس والوعي األمني خالل الفترة المقبلة، تحسباً إلمكانيـة حـدوث حـاال             

  .العسكرية
ـ       ، أن القوات المسلحة تكثف وجودها على الحدود        »اليوم السابع «في السياق ذاته، أكد مصدر عسكري ل

البرية والمنافذ االستراتيجية المهمة إلحكام تأمين الحدود الشرقية، ومواجهة أي عمليات تهريب تجـري              
  .عبر األنفاق بين مصر وقطاع غزة

  18/3/2013، األخبار، بيروت
 

 إتهامات مجمعة من صحف صهيونية" األهرام العربي"ما نشرته : بو مرزوقأ .60
الدكتور موسى ابو مرزوق استمرار حملة      " حماس"استهجن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة       : ةالقاهر

 .األكاذيب التي تشنها بعض الصحف ووسائل اإلعالم المصرية ضد الحركة
إنها إتهامات باطله وهو كالم مرسل، نفـاه  ": "المركز الفلسطيني لإلعالم"مع وقال ابو مرزوق في مقابلة  

 .المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري ونفته كذلك الرئاسة، ومصدر في المخابرات العامة المصرية
الحالية إلى القاهرة وعما إذا كانت لها عالقة بالحملة         " حماس"وعن زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة       

ال عالقة لزيارة األخ خالد مشعل بالحملة اإلعالمية ضد الحركة في مصر،            : "عالمية ضد الحركة قال   اإل
والزيارة اعتيادية وتصادف حدوثها مع إرتفاع وتيرة الحملة اإلعالمية ضدنا، وهي مرتب لها قبل نـشر                

 ."تقرير األهرام العربي المفبرك الذي يفتقر للصحة والمصداقية
، وفي  "حماس"لة اإلعالمية المتصاعدة في بعض وسائل اإلعالم في مصر ضد حركة          واضاف حول الحم  

الذي يتهم حماس وثالثة من أبرز قيادييها العسكريين بتنفيذ عمليـة           " مجلة األهرام العربي  "مقدمتها تقرير   
لـم  " كتائب القـسام  "الجميع يعلم ان    : " آب من العام الماضي    - في رفح في     17قتل الجنود المصريين ال   

تستهدف أى من أعدائها المحتلين خارج حدود فلسطين، وهي لم تستهدف من نـال مـن قادتهـا ومـن                    
، وإستـشهاد   1997رموزها خارج فلسطين، مذكراً بمحاولة إغتيال األخ خالد مشعل في عمـان عـام               

ق فـي  وإغتيال كالً من المبحوح في دبي في االمارات العربية المتحدة وعز الدين الشيخ خليل في دمـش              
 ."سوريا، وكذلك عمليات خطف بعض كوادر الحركة من أوروبا الشرقية ونقلهم إلى فلسطين المحتلة

نحن حصرنا قتالنا وجهادنا ضد من يحتل اراضينا داخل بالدنا فلـسطين وحـين              : "واوضح أبو مرزوق  
نقـل سـاحة    نكون فعلنا ذلك مع عدونا المغتصب ألراضينا ويقتلنا كل يوم ولم ننجر إلـى مخططاتـه ب                

 ."معركتنا معه خارج حدود فلسطين، فهل يعقل بعد ذلك ان نستهدف اشقائنا في مصر
هل يعقل أن نستهدف من نعتقد أنهم السند والمدد والمعين بعد اهللا تعالى، وهل يمكن ان يكـون                  : "وتسائل

ـ              سـنة،   15ر مـن    هؤالء القادة الذين ورد إسمهم في التقرير المفبرك وهم المطلوبون لإلسرائيلين ألكث
وجرت عدة محاوالت إسرائيلية فاشلة إلغتيالهم هل يعقل أن يكونوا قد فكروا اصالً بالقيام بمثـل هـذا                  

 ."األمر
وعند سؤاله من يقف باعتقاده وراء مثل هذه التسريبات والتقارير المغلوطة ومن الذي الذي يصر علـى                 

لى المصري أجاب نائب رئيس المكتب السياسي       وإقحامها في الشأن الداخ   " حماس"كيل اإلتهامات لحركتة    
نحن تتبعنا مصادر ما نشر وتبين أنها في مجملها تكرار لما سبق وأن تم نـشره بعـد                  ": "حماس"لحركة  

جريمة مقتل الجنود المصريين مباشرة سواء ما تم نشره في الـصحافة اإلسـرائيلية وبعـض المواقـع                  
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ء منها تسريبات من مصادر خليجية زودتها فيهـا مـصادر           ، أو ما كان في جز     "ديبكا"الصهيوينة كموقع   
فلسطينية، وأخرى من صحف غربية نقلت عن مصادر لم تحدد من هي ثم تنقل عنها بعـض الـصحف                   

 ."والمجالت المصرية
أنا طلبت من الصحفي كاتب التقريـر أن        "وكشف أبو مرزوق عن محادثته للصحفي كاتب التقرير وقال          

ولم أجد لديه أية إجابة او أى       " حماس"انه مصدر للمعلومات وأنه من أحد قيادات        يزودنا بما قيل وإدعى     
دليل على ما نشر، سوى ما أوضحناه من تجميع وتكرار لما سبق وتم نشره ليس فيه اى جديـد سـوى                     
الحديث المفترى بإلصاق التهمة بثالثة أسماء من قيادات المقاومة المعروفة والمطلوبة لإلحـتالل وهـي               

ء ليست سرية أو مجهولة وكان الغرض من الزج بهذه األسماء إيهام القارئ بأن هنـاك إكتـشاف                  أسما
سري جديد للعناصر المنفذة أو المخططة وال يعلم كاتب التقرير أن هذه األسماء من القيادات المعروفـة                 

وبعضها كان لها   لكل األجهزة األمنية السيادية في مصر وهذه االجهزة على إتصال دائم مع هذه األسماء               
دور بارز في مفاوضات الجندى األسير شاليط ، وتحديداً المجاهد رائد العطار الذى ظهر فـي وسـائل                  
 اإلعالم وهو يسلم الجندى شاليط للجانب المصري بعد توقيع الصفقة بصحبة القائد الشهيد أحمد الجعبري

. 
ميـين والـصحفيين وتحديـداً فـي        من هنا نحن نتمنى على جميع إخوتنا اإلعال       : "ويضيف ابو مرزوق  

الصحف المصرية أن يتحروا ويدققوا جيداً في المعلومة وال يقوموا بإدخال المقاومة وحمـاس والـشعب               
الفلسطيني كطرف في التدافع السياسي الداخلي بين القوى واألحزاب السياسية، وبأن يكفوا عن إسـتخدام               

 ."ات مع مؤسسة الرئاسة او اإلخوان المسلمونكونها إخوان مسلمين في تصفية الحساب" حماس"إسم 
ابو مرزوق رئيس تحرير مجلة األهرام العربي الذى وافق على نشر هذا الخبر أن يـدقق فـي                  .ودعا د 

معلومات من كتب التقرير وان يصحح من هذه المعلومات، منها ما ذكره وأسماه السجين الهـارب مـن                  
ال يعلم أو يعلم وتغاضي بأن هناك عدة أوامر قضائية          سجن المرج والمطلوب في مصر أيمن نوفل وهو         

 ."مصرية قررت اإلفراج عن هذا المعتقل، الذى كان محبوساً دون اية تهمة في السجون
إن كاتب التقرير تحدث عن أيمن نوفل وكأنه هارب من حكم مصري كان يقضيه في سجن المرج                 "وقال  

ن وسية إعالمية ان أيمن نوفل كان معتقال ظلمـا          وهذا غير صحيح، نحن أوضحنا أكثر من مرة لكثر م         
 يناير خرج نوفـل     25من قبل النظام السابق ودون أية تهمة وال حكم وعندما فتحت السجون أثناء ثورة               

شأنه شأن عشرات األالف من المصريين اللذين خرجوا من السجون، والذين إعترف وزيـر الداخليـة                
حكمة مؤخراً بأنها صدرت إليه اوامر عليا بفتح السجون لنشر          األسبق حبيب العادلى فى آخر جلسات الم      

 ."الفوضى في الشارع المصري لترهيب الناس من الثورة
أن أيمن نوفل وصل لقطاع غزة وإستقبله اهله وذووه بعد غياب قسري ألكثر من ثالثة أعوام،                : "واضاف

يام حكم المجلس العسكري وال اآلن      وليس صحيحاً أنه مطلوباً لمصر ولم يتقدم الجانب المصري ال في ا           
بطلب لتسليمه ألنه ال يوجد ضده اى إتهام والذى كان موجوداً قرارات براءة من القضاء المصري لكنها                 

 ."لم تنفذ في حينه
: باألجهزة األمنية المصرية أجاب   "حماس"وعند سؤال ابو مرزوق عن مردود تلك االتهامات على عالقة           

ة وخصوصاً مؤسسة الجيش والمخابرات العسكرية والمخابرت العامـة وهـي           األجهزة األمنية المصري  "
الجهات السيادية المسؤلة عن أمن سيناء وحدودها، لم تنقطع بها إتصاالتنا قبل وبعد حادثة رفح األليمـة                 
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وإتصاالتنا بهذه األطراف مستمرة وبإختصار نقول أن ما يخص أمن مصر والحفاظ عليـه يعنينـا فـي           
 ." المسلم به أن امن مصر هو أمن لفلسطينفلسطين، ومن

أسباب الهجوم معروفـة    : "وعن الهجوم وتوقيته في عدد من وسائل االعالم المصرية أرجع أبو مرزوق           
بان وتيرة اإلتهامات ضدنا تنخفض احيانـاً       : "، وقال "إلى التدافع الداخلي في مصر بين الفرقاء السياسيين       

ادخل في القضايا الداخلية، ولكنى اسـتطيع أن اؤكـد علـى بعـض              وترتفع احياناُ أخرى وال اريد ان       
السياسات في التعامل الداخلي مع كل الدول العربية كسياسة عامة، وبالتاكيد منها الوضع الـداخلى فـي                 

أننا ال نتدخل بالشأن الداخلي المصري مثلما لم نتدخل في الشأن الداخلي ألية بالد عربيـة                : مصر وهي 
حن نؤكد دوماً بأن معركتنا ضد من يحتل ارضنا، وحرصنا على سالمة ووحـدة كـل                أوغير عربية، ون  

 ."بالدنا العربية وفي القلب منها مصر هو حرص كبير وهو كحرصنا على امن فلسطين
كما نؤكد دوماً بأننا بحاجة إلى كل الفئات وإلى كل التيارات في العالم الحر وف يالعالم العربـي                  "وتابع  

المصري وأطيافه السياسية واإلجتماعية والدينية ألننا شعب تحت اإلحـتالل، وعليـه            وكل قوى الشعب    
 ."فنحن على مسافة واحدة من الجميع

 
في تمويـل   " فتح"من أن هناك وثائق تثبت تورط عناصر من حركة          " حماس  "وعن حديث بعض قيادات     

طة فـي رام اهللا تـسرب       هناك عناصر مـن الـسل     : "قال ابو مرزوق    "...حماس" الحرب االعالمية ضد  
معلومات غير صحيحة كجزء من الحرب ضد حماس وإستمراراً في محاوالت تشويه المقاومة، وهؤالء              
ال يدركون أن الشعب الفلسطيني كله متضرر من هذه التسريبات ومن هذه الفبركات خـصوصاً أبنـاء                 

تعامل كـسفير لكـل الـشعب       شعبنا المقيمين في مصر، ومن هنا اناشد السفير الفلسطيني في مصر أن ي            
الفلسطيني وليس كسفير لفئة دون أخرى وعليه أن يتصدى لحمالت الكذب واإلفتراء التـى تطـال كـل                  

 ."الفلسطينيين داخل وخارج مصر وتنعكس بالسلب عليهم
قضائيا وسياسيا وإعالميا لمواجهة تلك الحمالت أجاب نائـب رئـيس المكتـب             ..وعن الخطوات القادمة  

ليس لنا خطوات ال قضائية وال غير قضائية، لنا رجاء فحسب من اصـحاب األقـالم                : "ولالسياسي بالق 
وكتاب الصحف ومقدمي البرامج التلفزيوينة بأن يتحروا الصدق والحقيقة، وأن ال يقوموا بقصد أو بدون               
قصد بتشويه المقاومة وفلسطين في أعين الشعب المصري ونحن نعلم بأن صورة المقاومـة وفلـسطين                

 ."يزة على قلب كل مصري وعلى قلب كل عربي وعلى قلب كل حر في هذا العالمعز
 – رائـدالعطار    -أيمن نوفـل  (وعند سؤلنا لماذا في تقديره التركيز على هذه األسماء الثالثة في التقرير           

األسماء الثالثة التى وردت هي أسماء لقيادات مجاهدة مقاومة مطلوبة للعـدو            : "أجاب  ) محمد أبو شمالة  
 عام وهم من قادة القسام الكبار، والعدو يتهممهم بالوقوف خلف عدة عمليات             15اإلسرائيلي منذ أكثر من     

أقضت مضجعه، لكن ما يعنينا هنا بأنه ال يوجد أي إتهام مصري ضد هؤالء اإلخوة من اى جهة رسمية                   
  ."مصرية على اإلطالق وانا اؤكد على اإلطالق

  17/3/2013المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  تحذير لحركة حماس .61
  عبد الحليم قنديل

لكاتب السطور عالقة طيبة مع قادة حماس في الخارج والداخل الفلسطيني، ويقدر لحركة حماس دورهـا           
التاريخي في حياة الشعب الفلسطيني، وعظمة تضحيات شهدائها ومؤسسيها الكبار، وصـالبة وحيويـة              

  .تنظيمها الداخلي
د مشعل ـ زعيم حماس ـ مرات في القاهرة ودمشق، وفي زمـن حكـم مبـارك،      وقد التقيت السيد خال

وحيث كان ذلك من المحرمات والمحظورات، وتلقيت من مشعل اتصاال هاتفيا كريما يهنئ بنجاح الثورة               
المصرية في خلع مبارك، وقبلها بسنوات، التقيت مشعل في دمشق، وكان الرجـل غايـة فـي المـودة                   

، وكـان   'نحن الحركة االستشهادية وأنت الكاتـب االستـشهادي         'بتسما مهلال بقوله    والحفاوة، وبادرني م  
إلى ما هو معروف من دوري فـي قيـادة الحملـة الـصحفية              ' الكاتب االستشهادي 'مشعل يشير بعبارة    

والسياسية لخلع نظام مبارك، وهي الحملة التي بدأتها مبكرا، ومع منتـصف العـام األول مـن القـرن                   
  .قيت بسببها ما القيت، ومما احتسبه لوجه اهللا والحق والوطن والشعبالجاري، وال

وقد اليكون لهذا الكالم من محل إال فيما سأقوله توا، فأنا أريد أن أحذر حركة حمـاس ممـا أتـصوره                     
أخطاء وخطايا، وبالذات في عالقتها بالمخاض الجاري في مصر اآلن، وتزايد وتيـرة الـرفض لحكـم                 

تبين فشله الذريع بسرعة خارقة، وهو ما يؤثر بشدة على شعبية حركة حمـاس فـي                جماعة اإلخوان، و  
مصر، ونزولها إلى أدنى درجاتها، واعتبارها مجرد فرع فلسطيني لجماعة اإلخوان، يحق النفور منهـا               
كما النفور من حكم اإلخوان، وينظر إليها كميليشيا قابلة لالستدعاء لنصرة اإلخوان وقت الخطر، وكلهـا                

 لألسف ـ افتراضات تلقى قبوال واسعا من غالبية المصريين اآلن، خاصة أن وسائل إعالم مـصرية   ـ
قد يكون مصدرها فلـسطينيا فـي       ' وثائق مضروبة 'كثيرة تدأب على تغـــذية المخاوف، وباستخدام       

  .أغلب األحوال
يا ـ تـؤمن بفكـر    أصل الخلل فيما نتصوره قد يمكن شرحه على النحو التالي، فحركة حماس ـ تاريخ 

اإلخوان المسلمين، وليس واضحا ـ بالضبط ـ طبائع عالقتها التنظيمية بمكتب إرشـاد اإلخـوان فـي      
مصر، بعض قادة حماس قالوا أنه ال ارتباط تنظيمي بل فكرى مجرد، وحتى لو كان االرتباط تنظيميـا،                  

ات، فالوطنيون المصريون   فليس من مصلحة لحركة حماس أن تبدو كفرع لجماعة اإلخوان في مصر بالذ            
لم يتعاملوا مع حماس أبدا بهذه الصفة، وتعاملوا معها كحركة تحرير وطني فلسطيني، ولم يكن تأييـدها                 
محصورا في أوساط اإلسالميين المصريين، بل كان يبلغ الذروة فـي أوسـاط القـوميين والناصـريين                 

لفلسطينية ذاتها، فقد بدت حمـاس ـ   المصريين، والعتبارات تعلقت بمجرى حوادث وتطورات القضية ا
لوقت طويل ـ كعنوان لمشروع المقاومة المسلحة، عارضت اتفاق أوسلو وتداعياته، وامتازت بعبقريـة   
تكتيكاتها االستشهادية، ولعبت دورا مرموقا في االنتفاضة الفلسطينية الثانية، والتي تفجرت في نهايـات              

ء االحتالل اإلسرائيلي عن الجنوب اللبنانى، ودون قيد وال         في إجال ' حزب اهللا '، وعقب نجاح    2000العام  
شرط وال سالم وال كالم، وفي هذه الفترة، بلغ التأييد لحزب اهللا و الحماس لحركة حماس إلى ذروتـه،                   

عنوانـا عربيـا   ' حزب اهللا'حركة حماس، بل بدا     ' إخوانية'حزب اهللا أو    ' شيعية'ولم يلتفت أحد وقتها إلى      
كأنها الحركة الوطنية الفلسطينية األجدر بالتأييـد والـدعم، وبـدا           ' حماس'ز، وبدت حركة    جامعا بامتيا 

جارفا إلى أواسط العقد األول من القرن الجارى، ثم جرى ما جرى، ودخلت حمـاس               ' الحماسي'الشعور  
، لكـن   'سحمـا 'و' فتح'إلى االنتخابات الفلسطينية، وما أعقبها من تطورات الصدام فاالقتتال الدموي بين            
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ظلت تحظى بتفضيل ملموس في أوساط الوطنيين المصريين المناهضين لحكـم مبـارك،             ' حماس'حركة  
  .خصوصا بعد أن آلت إليها مقاليد األمور في غزة اللصيقة بمصر

وعانت من أهوال الحصار الذي شارك به النظام المصري وقتها، وتحولت قضية فتح معبر رفح وكسر                
 في السياسة الداخلية المصرية، وشهد الشارع المصري مظـاهرات ضـخمة            الحصار إلى عنوان يومي   

، ولقينا ما لقينا من صنوف العنت والمـصادرة  2009 أوائل 2008لدعم صمود حماس في حرب أواخر       
بـدت وقتهـا    ' حماس'والتجويع والترويع في مصر، ليس ألننا كنا ندعم حماس كتنظيم إخواني، بل ألن              

  .ة وعربية باسلة، تؤلف من حولها القلوب والضمائركحركة مقاومة فلسطيني
كان هذا ما كان، وهو ما اختلف ـ بالطبع ـ بعد نجاح الموجة األولى للثورة المصرية، فقد تـم فـتح     
معبر رفح بصورة شبه دائمة، وجرى اختراق حصار غزة، وصار الذهاب لدعم غزة مـن الـسياحات                 

تياراتها، لكن وصول اإلخوان للحكم خلق مشكلة في االتجاه         المفضلة لحركة الوطنية المصريةعلى تنوع      
المعاكس لما كان زمن المخلوع، فقد بدت دولة خليجية صغيرة وغنية، وكأنها الكفيل المـالي المـشترك                 
لحكم اإلخوان ولحركة حماس معا، وانتشرت في أوساط الرأي العام المصري دواعي الكراهيـة لهـذه                

إخـواني متعثـر، أو كأنهـا       ' رئيس'حماس كأنها وضعت بيضها كله في سلة        الدولة ومكفوليها، ثم بدت     
تحارب إلى جانب اإلخوان، وفي معركة ال يصح لها أن تشارك فيها، ودون أن تنتبه إلى األثر الفـادح                   
لهذا السلوك في مصر بالذات، والتي تشهد اآلن توزعا واستقطابا غير مسبوق، وتتعدد فيها مراكز التأثير           

نيان الدولة المصرية ذاته، لم تنتبه حماس لخطأ دخولها في تفاصيل لحظة مصرية مضطربة، ولم               داخل ب 
تخاطب الرأي العام المصرى بصورة تزيل المخاوف والهواجس، ولم تقدر أنها قد تخسر عطف غالبيـة                
المصريين من غير اإلخوان، وأنها تضع نفسها ـ ربما دون قصد ـ في عداء ضـمني وصـريح مـع      

ات الشارع الثوري، ومع أحزاب وتيارات وطنية وديمقراطية واجتماعية متزايدة التأثير، وربما مع             جماع
الجيش المصري نفسه، والذي قدم مئة ألف شهيد وجريح ومعاق في الحروب مع إسرائيل، وهو ما أدى                 

 شـرطة   إلى تدافع أزمات مكتومة وظاهرة، فلم تتعاون حماس بما يكفي إلجالء حقيقة اختطاف ضـباط              
مصريين بالقرب من الحدود، وال تعاونت بما يكفي لكشف حقيقة قتل سبعة عشر ضابطا وجنـديا مـن                  
الجيش في المنطقة ذاتها، وظلت تراوغ في قضية األنفاق، وتصدر عبر ممثليها تصريحات عنترية ضد               

بغي له أن يفتح على     قيام الجيش بهدم األنفاق، والتي لم تعد لها من ضرورة بعد فتح معبر رفح، والذي ين               
خطر أمني داهم، وعـدوان ظـاهر علـى الـسيادة           ' األنفاق'مدار اليوم لعبور األفراد والبضائع، بينما       

تقديما لمصالح األهل والعشيرة، لكن الجيش المصري اليقبل، وأغلبيـة          ' اإلخوان'المصرية، وقد يقبل به     
طرة لحركة حماس تنمـو فـي نفـوس         الشعب المصري الساحقة كذلك، وهو ما يفسر مشاعر كراهية خ         

  .حماس بالكامل، وربما شيطنة الفلسطينيين أيضا' شيطنة'المصريين، وإلى حد 
اليوم في حاجة إلى اختبار وقرار بخصوص الوضع في مصر، وفي احتياج إلى أن              ' حماس'وربما تكون   

ك اإلخوان الـضيق،    توازن بين الدخول إلى مصر من الباب الواسع، أو أن تظل في حالة تسلل من شبا               
بـصورة تعلـو    ' فلسطينيتها'ففلسطين قضية وطنية مصرية بامتياز، وحركة حماس في حاجة إلى إثبات            

، فاإلخوان جاءوا إلى الحكم وسيذهبون، وال نريد لعالقة حماس مـع مـصر أن تـذهب                 'إخوانيتها'على  
  . إلى التحذير قبل فوات األوانبذهاب اإلخوان، وإن حدث فستكون الكارثة لحماس أوال، وهذا ما يدفعنا

  18/3/2013، القدس العربي، لندن
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  "يعلون"قراءة في توجهات وزير الجيش اإلسرائيلي الجديد  .62
  عدنان أبو عامر. د

وزيرا للجيش في الحكومة اإلسرائيلية الجديدة، مؤشراً مفصلياً على توجهاتها          " موشيه يعلون "يعتبر تعيين   
ـ      السياسية واألمنية، سواء ضد    ، لما له مـن توجهـات       "إسرائيل" الفلسطينيين أو الدول العربية المحيطة ب

  .تتجاوز سيرته الذاتية العسكرية فحسب
، من أشد الصقور في الحلبة السياسية اإلسرائيلية، فإضافة لمواقفه السياسية الرافضة            "يعلون"حيث يعتبر   

افل بالعمليات ضد العرب والفلـسطينيين،      لجميع الحلول مع السلطة الفلسطينية، فإن تاريخه العسكري ح        
ـ       ، درس العلوم السياسية في جامعة حيفا، وقد تولى بعـض           17فهو رئيس هيئة األركان العامة للجيش ال

المناصب القيادية في الجيش، كقائد فرقة في الضفة الغربية، ورئيساً لقسم االستخبارات العسكرية، وقائداً              
  .لرئيس األركان العامةللواء المركز العام، ثم نائباً 

، وأنهى واليتـه  "سرطان يجب استئصاله"وصرح مباشرة بعد تعيينه رئيساً لهيئة األركان أن الفلسطينيين          
رئيس األركان الوحيد في الجيش الذي لم يمدد له مـن قبـل ألنـه               " يعلون"، وكان   2006العسكرية في   

، وبعد تعيينه   2005اب من قطاع غزة عام      باالنسح" أريئيل شارون "عارض قرار رئيس الحكومة األسبق      
نقديا للسياسة الرسمية في التعامل مـع       " تشريحا"في الحكومة السابقة وزيراً للتهديدات اإلستراتيجية، قدم        

  .الفلسطينيين، سواء ما تعلق بحركة حماس، أو السلطة الفلسطينية
أن ما ال يأتي بالقوة     "على نظريته الدائمة    كعادته من شأن استخدام القوة، من خالل تأكيده         " يعلون"ويعلي  

للخطـر،  " إسرائيل"ألنه عرض أمن    ! ، معتبراً االنسحاب من غزة خطيئة ال تغتفر       "يأتي بمزيد من القوة   
وهذا الحل الذي اتخذته للتخلص من المشاكل األمنية التي أحاطت بها في قطاع غزة، ليس مجـدياً، ألن                  

  ".طريق طويلة" األمنية والعسكرية ال بد وأن يمر بـالحل بنظره للتعامل مع التهديدات
ـ " كارثة"إلى االنسحاب كما لو كان      " يعلون"وينظر   ، محمال المسئولية األولى واألخيـرة      "إسرائيل"حلت ب

على هذه الخطوة التاريخية، والخطأ اإلستراتيجي الفادح، ألنه شـق          " شارون"للمؤسسات التي اتفقت مع     
  .س باالنتخاباتالطريق لفوز حركة حما

ويشن هجوما على عدد من الساسة الذين ساهموا في السنوات األخيرة في اتخاذ قرارات خطيرة تخـص                 
، والسيما تلك المتعلقة ببعض االنسحابات من مدن الضفة الغربيـة، وإزالـة عـدد مـن                 "إسرائيل"أمن  

ا هذه القـرارات لحـسابات      الحواجز العسكرية، ويقرر أن هؤالء الساسة، أو بعضهم على األقل، اتخذو          
  .شخصية بحتة

في سبيل التوصل إلى حل للصراع مع الفلسطينيين، فإن إقامة دولة فلسطينية أمـر غيـر                ": يعلون"يقول  
عملي وغير مجد، ألنه يرى أنها لو قامت فعلًا، فلن تكون ذات قدرات اقتصادية حقيقية، ولـن ترضـي                   

ونها مقسمة جغرافيا، وغير مترابطة، مما سـيحولها نهايـة          الفلسطينيين القومية، فضلًا عن ك    " طموحات"
تجاه جيرانها، ما يعني أن خيار الدولة الفلسطينية في الظروف الحالية وصفة لقيام             " عدوانية"األمر لدولة   

للشريك الفلـسطيني فـي عمليـة       " إسرائيل"حروب جديدة في المنطقة، مما يعني بصورة واضحة افتقاد          
  .التسوية

أنه ال توجد اليوم قيادة فلسطينية تؤمن بحل الدولتين، وإنما القناعة الـسائدة             " يعلون"لك، يقرر   أكثر من ذ  
، وبالتالي ليس هناك    "إسرائيل"في أوساط الفلسطينيين هي ضرورة إقامة كيان سياسي عربي على أنقاض            

  .من حل سحري وفوري للصراع
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 ثرياً وهشاً، ال يريد التضحية في الحـروب، وقـد   وفي تقييمه للمجتمع الصهيوني، يرى أنّه بات مجتمعاً     
، وأن الكثير من القرارات لم يتم تنفيذها خوفاً من سقوط القتلى،            1992أخذ هذا النهج منحى قوياً منذ عام        

كما أن نهج التردد الذي اتبعته الحكومة السابقة أدى لخسارة بعض الحروب، مما جعلها تتردد في توجيه                 
  .ة حماس في غزة، ألنّها قيادة ضعيفة جداًضربة عسكرية لحرك

وبذلك ارتفعت شرعية حماس، التي لن تتحول إلى منظمة خيرية تقوم فجأة بتوزيـع األزهـار وحبـات                
، بل ستواصل التدريب على القتـال،       "إسرائيل"الشوكوال على الجمهور الفلسطيني، وتمد يدها للسالم مع         

  .ل زيادة قدراتها التسليحية التي سيتم تهريبها عبر األنفاقواالستعداد لصدام جديد مع الجيش، من خال
من الصعوبة بمكان أن نقدم عرضا لوزير الحرب الصهيوني الجديد، دون التعـرض ألبـرز المواقـف         

، نـشأ وسـط     1950، من مواليد    "موشيه بوغي يعلون  "المفصلية في سيرته الذاتية، فهو الجنرال احتياط        
، 1968وحصل على البكالوريوس في العلوم السياسة، والتحق بالجيش عـام           حركة الشبيبة الصهيونية،    

  . سنوات3وبقي فيه " ناحال"واختار لواء المشاة 
وعندما كان في العاشرة من عمره اعتاد أن يقبض على القطط والكالب الصغيرة، ثـم يقـوم بتحطـيم                   

هكذا يجب أن   : "عاله، قائال لرفاقه  رؤوسها بحجر كبير، وبعد ذلك يمكث وقتا طويال وهو يقوم بدوسها بن           
، وتعنـي بالعبريـة     "بوغي"ومن كثرة ما شوهد وهو يدوس عليها أطلق عليه أهل الحي            "! نفعل بالعرب 

؛ نظرا لألثر الذي تركه على ضحاياه من الحيوانات األليفة، وظل اللقب مرافقا السمه حتى               "جسم الدبابة "
  .هذه األيام

، وخدم في جبهة سيناء، حيث غيـرت هـذه          1973 االحتياط في حرب     التحق بالجيش ثانية ضمن قوات    
الحرب قناعته بالنسبة لمستقبله؛ فقرر العودة للجيش كلياً، وانضم للواء المظليين، وسرعان مـا اجتـاز                

 1982دورة ضباط، حيث شارك في عمليات الوحدة الخاصة بسالح المظليين، وبعد اجتياح لبنان عـام                
  .مظليين، ورقي لرتبة عقيدأصبح قائدا للواء ال

في تـونس،   " أبو جهاد " قاد وأشرف على أشهر عملية اغتيال وهي اغتيال خليل الوزير            1988وفي عام   
 عين رئيـسا    1996 رقي إلى رتبة عميد، فقائدا لقوات الجيش في الضفة الغربية، وعام             1990وفي عام   

ـ     بة لواء، فقائدا للمنطقة الوسطى في الجيش،       ، ورقي لرت  "أمان"لشعبة االستخبارات العسكرية المعروفة ب
، وشغل أخيراً في الحكومة السابقة وزير الـشؤون  2005–2002وأخيرا رئيسا لهيئة األركان بين عامي    

  .اإلستراتيجية
يعيش بنفس مشاعر الكراهية ضد العـرب التـي         " يعلون"في كل المناصب التي تقلدها في الجيش، كان         

 تعمد إطالق النار على الفالحين المـصريين الـذين          1973، وفي حرب    سيطرت عليه عندما كان طفال    
  .كانوا يقومون بفالحة حقولهم

إلى أنه شارك في حرب لبنان األولى قائدا للوحدة الخاصة التابعة لهيئـة األركـان التـي                 " يعلون"يشير  
ة طيلة الحـرب    أنيطت بها مهمة البحث عن ياسر عرفات، لكنها لم تتمكن من رصده في بيروت الغربي              

سوى في يومه األخير في بيروت، وقد رصدته بندقية قناص وهو يعتلي السفينة في ميناء بيروت عـن                  
 متراً، مما مكننا من استهدافه بشكل مؤكد، لكننا لم نحصل على مصادقة قيادة الجـيش علـى                  180بعد  

  !إطالق النار عليه
  17/3/2013، فلسطين أون الين
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  حماس ومصر الثورة .63
  سن أبو طالبح. د

 محمد بديع ونائبه في مقر المقطم لتأكيد         . جاء خالد مشعل وزمالء له ليجتمع مع المرشد العام لالخوان د          
  عدم تورط حماس في مقتل الجنود المصريين في رمضان الماضي

  
يفرض الـسؤال   , ورغم نبل الهدف  . ولوضع بعض الحقائق امام الجماعة لتوصيلها إلي الرئيس مرسي        , 

ولماذا لم  ,  ألم يكن هناك وسيلة مباشرة لوضع كل الحقائق من حماس أمام الجهات المعنية في مصر               نفسه
تستجب الحركة لطلب تسليم عناصر فلسطينية أو عربية تعيش في غزة للجهات المصرية لتنتهي القضية               

  .عبر التعاون والتحقيق وليس عبر المعاندة واالستهتار
فاالخير مثل لها كل صـنوف      . اف العربية سعادة حين سقط نظام مبارك      لقد كانت حماس من أكثر األطر     

أما فعليا فمصر عبر تغاضيها عن االنفاق التي تمر عبـر الحـدود             , الضغط السياسي والمعنوي والمادي   
كانت شريكة للشعب الفلسطيني بغزة في كسر الحصار من خالل اتاحة المواد الغذائية والضرورية لمنع               

  .انت مرتقبةالمجاعة التي ك
فالحركة التي سيطرت علي    , لكن حسابات حماس كانت أكبر من مجرد تمرير المواد الغذائية عبر االنفاق           

القطاع وشكلت حكومة مستقلة عن رام اهللا حيث مقر السلطة الوطنية الفلسطينية وتطلعت إلـي الهيمنـة                 
ر قبل الثورة عائقا أمام تحقيـق       كانت تري في مص   , علي القرار الفلسطيني وعلي المؤسسات الفلسطينية     

وفي حين كانت القاهرة تتحرك في كل اتجاه لبناء مصالحة وطنية فلسطينية تعيد الترابط              . هذه الطموحات 
كان لحماس الكثير من التحفظات واالعتراضات التـي        , واالعتبار الدولي مرة أخري للقضية الفلسطينية     

وقد استمر موقف حماس هو نفسه بالنسبة للمـصالحة         . حالت دون التوصل إلي مصالحة فلسطينية شاملة      
  .الفلسطينية حتي بعد الثورة المصرية وبعد وصول رئيس ينتمي إلي جماعة االخوان المسلمين األم

والمفارقة أن حماس قبل الثورة كانت تجد تأييدا وتعاطفا من قبل الرأي العام المصري النها كانت تمثـل                  
وحين نجح المصريون في إسقاط الـرئيس       . جل حرية فلسطين واستقاللها   روح المقاومة والتضحية من أ    

والجماعـة األم   , فالنظام الشريك في الحصار اختفـي     , بدت األمور أكثر رحابة بالنسبة لحماس     , مبارك
االمر الذي شكل فرصة ثمينة من أجل إعادة بناء         , أصبحت تعمل بال قيود بل وصلت إلي الرئاسة الحقا        

اس علي أسس جديدة تراعي االنتماء إلي نفس المدرسة الفكرية وإلي نفـس التنظـيم            عالقات مصر وحم  
  .الدولي

لكن حركة مصر الدولة سواء اثناء إدارة المجلس االعلي للقوات المسلحة او تحت رئاسة الرئيس مرسي                
 بـاالفراد   فلم يفتح معبر رفح إال بضوابط وتيسيرات خاصة       , ظلت ملتزمة المعايير الدولية والعربية معا     

كما بذلت مصر الثورة جهود المصالحة عدة مرات ولم تستجب حماس وأبـدت الكثيـر   , وليس بالبضائع 
والشيء البارز هنا أن مصر لم      . وظل الوضع الفلسطيني علي حاله من االنقسام والتشرذم       , من التحفظات 

ولم تول االهتمـام    , نظام السابق تعد تهتم بمسألة المفاوضات الفلسطينية االسرائيلية كما كان الوضع في ال          
ولم تعد تضع المفاوضات الفلسطينية االسرائيلية هدفا في عالقاتهـا          , المناسب للسلطة الوطنية الفلسطينية   

وهي تطورات  . كما أنها قلصت إلي حد كبير جدا اتصاالتها مع الجانب االسرائيلي          , مع الواليات المتحدة  
وظهر , علي اكبر عائد سياسي ممكن من مصر بعد الثورة        وجدت فيها حماس فرصة ثمينة لكي تحصل        
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طموح حماس الرئيس في ان تتبني مصر شعارات حماس الرئيسية في الصراع مع إسرائيل وتعلن النفير                
  ..والسؤال لماذا؟, بيد أن الفرصة انقلبت إلي خسارة حتي اللحظة. العام وتسمح بالجهاد

فهناك انتقـادات واسـعة     , ا قبل الثورة لم تعد كذلك اآلن      ال شك أن حالة التعاطف المصري مع حماس م        
فـي  , 2011 يناير 28بسبب انكشاف جزء مهم من الدور الذي لعبته بعض عناصرها يوم جمعة الغضب            

االعتداء علي السجون المصرية وتهريب مساجين مصريين وعرب متورطين في قضايا جنائيـة إن لـم             
البسيط هناك اعتداء حدث بالفعل وإهانة للدولة المصرية وهـو          فالبنسبة للمواطن المصري    , تكن إرهابية 

كما اصبح معدل االخبار عن تورط عناصـر مـن          . ما ال يمكن التسامح فيه سواء مع حماس أو غيرها         
, وبغض النظر عن دقة المعلومات أو زيفهـا , حماس في أحداث أمنية متنوعة في سيناء في تزايد مستمر     

. العام أن حماس شريكة في احداث تمثل تهديدا لالمن القومي المـصري           فقد ترسب في الوعي المصري      
ويعد االعتداء الغاشم علي الجنود المصريين الستة عشر وقتلهم اثناء االفطار في مطلع رمـضان العـام                 

ورغم انه ال يوجد موقف رسمي مصري معلن يحدد فيه هوية هـؤالء القتلـة               . الماضي هو قمة المأساة   
فإن القصص االخبارية المنسوبة إلي مصادر سيادية رفيعـة أو مـصادر            , ن وراءهم وجنسيتهم ومن كا  

دفع بالمصريين جميعـا إلـي   , عسكرية عليا بأن رجال حماس هم المتورطون في قتل الجنود المصريين      
كما دفع الجيش المصري للعمل بجد من اجل اغالق االنفاق مـع            . وضع حماس في خانة العدو والتهديد     

  .ن االنتقال غير المشورع لالفراد واالسلحةغزة للحد م
ازداد األمر سوءا مع كثرة الحديث عن وجود وثيقة فلسطينية لكتائب االقصي الجناح العسكري لحمـاس                
تؤكد وجود عناصر حماسية في الداخل المصري كل مهمتها هي حماية الـرئيس مرسـي إن تعـرض                  

 أدني من أن تتحول إلي ميليـشيا مـسلحة تقـوم            االمر الذي بدا معه أن حماس قاب قوسين أو        . للخطر
بأعمال غير شروعة وضد سيادة مصر وفيها تشجيع علي إهانة الشرطة المصرية المعنية أساسا بحماية               

 من حماس عبر مطار القاهرة كانوا في سوريا وإيران          7وجاءت واقعة دخول  . الرئيس في حله وترحاله   
, والتحقيق معهم ثم القيام بترحيلهم إلي القطـاع       , ية مصرية ومعهم وثائق او رسومات تتعلق بمراكز حيو      

لتضيف بعدا آخر ال يقل إثارة عما تردد بشأن االعتداء علي الـسجون المـصرية وتهريـب مـساجين                   
  .مصريين وعرب

نتيجة العالقـة   , لكن المزاج المصري العام يتعامل مع هذا النفي بكثير من االستهانة          , نعم لقد نفت حماس   
ولكون الجماعة اآلن صاحبة شعبية متدنيـة فـضال عـن           , ين جماعة االخوان وحركة حماس    الخاصة ب 

تصريحات بعض قياداتها تضمنت الرغبة في تسليح بعض افراد الجماعة مبررين ذلـك بالـدفاع عـن                 
األمر الذي جعل الرأي العام المصري يري ان حماس وكوادرها المسلحة يمكن أن تكون بـديال                . النفس

وبغض النظر عن صعوبة تأكيد وتوثيق هـذه القـصص          . ل اإلخوان جماعة أمنية خاصة بهم     لعدم تشكي 
وعلـي  . فإن المصريين يميلون إلي اعتبار حماس مصدر تهديد كبير يصعب التغاضي عنـه            , االخبارية

  .حماس أن تثبت العكس
  18/3/2013، األهرام، القاهرة
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  سرائيلية من فوضى السالح السوري إخشية  .64
  الشّيخماجد 

بعد سقوط النظـام    » التطرف الجهادية «بين السيناريوات التي يستعد لها الجيش اإلسرائيلي صعود قوى          
كما يستعد الجيش اإلسرائيلي لهجوم محتمل قد يشنه مدنيون سوريون على الجوالن، من دون              . السوري

ى فـي جـيش     ونسب إلى مسؤول وصف بأنه رفيـع المـستو        . أي تدخل من جانب الجماعات المسلحة     
االحتالل إنه من الممكن جداً أن يسقط النظام السوري من دون تدخل أجنبي، أما رئيس هيئـة األركـان                   

  .العامة، الجنرال بيني غانتس، فقال إن األسد ينزف دماً، لكنه ما زال يمتص دماء الشعب السوري
 سيكون عـام الـصراعات      2013وفي تقدير االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية، يرى أن العام الحالي          

المتفجرة، وسيكون الشرق األوسط قابالً لالشتعال؛ نتيجة أربعة صراعات أساسية يمكن أن تُحسم خـالل               
األزمة النووية اإليرانية، والحرب في سورية، والصراع على السلطة في مصر، والصراع            : العام المقبل 

من الصراعات الثانوية، مثل الصراع ما بـين        األوسع على صورة العالم العربي، الذي يتفرع عنه عدد          
وباإلضافة إلى ذلك كله، ليس واضحاً كيـف        . األنظمة القديمة والمعارضة، وبين الراديكاليين والمعتدلين     

سيتطور الوضع في الضفة الغربية المحتلة، وإن كان الهدوء النسبي، الذي ساد فـي األعـوام األخيـرة                  
  .سيتواصل

ب في سورية تُشكل نموذجاً للواقع الحالي، فقد تبددت التوقعات السابقة في شأن             ورأت التقديرات أن الحر   
االنهيار السريع لنظام بشار األسد، ويبدو أن طرفي النزاع قد تعادال داخل المواجهة، التي ال حسم فيهـا                  

 متمسكة  وفي الوقت الذي ال تزال تقديرات االستخبارات الغربية       . حتى اآلن، على رغم تزايد حدة العنف      
بحتمية سـقوط نظام األسد، فإن بعض السيناريوات المتداولة هـو الغرق التـدريجي لـسورية فــي              

  .الفوضى
وأكدت بعض التقديرات التي أشارت إليها الصحافة اإلسرائيلية، أن إسرائيل تجد الوضع القائم حالياً فـي                

 سيما بعد تبدد مخاوف قـادة جـيش         سورية يصب في مصلحتها، على رغم عدم اعترافها بذلك علناً، ال          
االحتالل من إقدام الجيش السوري على هجوم مباغت فـي الجـوالن، إذ بـات، بحـسب التقـديرات                   
اإلسرائيلية، من الصعب على الجيش السوري المبادرة إلى شن هجوم تقليدي، وسيمر وقت طويل قبل أن                

  .يتمكن من ترميم قدرته العسكرية
  

  فوضى إقليمية
موقف الرسمي اإلسرائيلي والغربي عموماً الذي يرحب بسقوط األسد، قال قائد الجبهة الشمالية             وخالفاً لل 

في جيش االحتالل، الجنرال يائير غوالن، إن سقوطه سيؤدي إلى حالة عارمة من الفوضـى اإلقليميـة،          
تقليديـة  التي تؤدي إلى سيطرة حزب اهللا وتنظيمات أخرى وصفها باإلرهابية، على مخازن األسـلحة ال              

وأضاف إن هناك خطراً حقيقياً بأن يؤدي سقوط نظام الرئيس السوري،           . وغير التقليدية ونقلها إلى لبنان    
إلى حصول حزب اهللا على كميات هائلة من الصواريخ، بما في ذلك صواريخ أرض بحر، ومنظومـات                 

ائيلية السورية هي مـن أهـدأ       للدفاع الجوي، وأيضاً صواريخ عابرة للقارات، الفتاً إلى أن الحدود اإلسر          
الحدود، على رغم التحالف اإلستراتيجي بين سورية وإيران، وعلى رغم الدعم الـذي تمنحـه سـورية                 

  .لحزب اهللا ولفصائل المقاومة الفلسطينية
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وبحسب غوالن فإنه إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، أي أن تكون هذه الفصائل والتنظيمات تحت                  
ي ومركزي، فال مشكلة لدى إسرائيل، وبإمكانها االستمرار في الوضع الذي بدأ في عام              إشراف نظام قو  

متطرفة، فإن األوضـاع    » تنظيمات جهادية «، لكنه استدرك قائالً إنه في حال انتقال األسلحة إلى           1974
وبالتالي ستصبح سيئة للغاية، ذلك أن إسرائيل ال يمكنها أن تراقب التطورات والمستجدات على األرض،               

  .فإن الوضع سيصبح مقلقاً جداً
، لن تكون مستقرة، وربما مقسمة إلى       »الحرب األهلية «ويرى جهاز األمن اإلسرائيلي أن سورية ما بعد         

دويالت، وأن الصدامات الجارية شبيهة بما دار بين المعسكرين الغربي والشرقي خالل حـرب فيتنـام،                
بالجوالن عقب اختطاف جنود لها     » أندوف«نتهاء عمل قوات    فيما عبرت إسرائيل عن تخوفها من قرب ا       

  .هناك
، إن االعتقاد السائد في جهاز األمن اإلسـرائيلي هـو أن            )8/3(يوم الجمعة   » معاريف«وقالت صحيفة   

سورية تتجه نحو   «، وأن   »الدولة السورية الجديدة التي ستقام في نهاية الحرب األهلية لن تكون مستقرة           «
الت، وربما سيبقى نظام الرئيس السوري بشار األسد موجوداً، ضمن دويلة في الـشمال              التفكك إلى دوي  

  .»الغربي، وبالقرب من مدينة الالذقية؛ إذ أن هذه المنطقة تعتبر معقل الطائفة العلوية التي ينتمي إليها
في اليوم نفسه، عن مسـؤول رفيـع المـستـوى فـي جــهاز األمـن             » هآرتس«ونقـلت صحيفة   

بدأ عهد ما بعد األسد، علـى رغـم أن هـذا األمــر يحـدث فيمـا ال يـزال                  «رائيلي، قوله إنه    اإلس
ووفـقاً للتقارير  . »الدولة السـورية أخـذت تـفـلت من بيـن يديه      «، واعتبر أن    »الطـاغية موجوداً 

 معـسكرين،  ساحة صدام بين«اإلسرائيلية، فإن جهاز األمن ينظر إلى الوضع في سورية حالياً، على أنه   
ـُخدمت فيتنـام كسـاحة صراع بين االتحاد السوفياتي           والواليات المتحدة فـي    ) السابق(تماماً مثلما است

  .»ستينات القرن الماضي
مثلما حدث في تلك الفترة، فإن جهات دولية عدة ضالعة في الصراع            «وتابعت التقديرات اإلسرائيلية أنه     

لمتحدة والغرب يؤيدون بشكل كبير قوات المتمردين، التي تـشمل          السوري الداخلي، ويبدو أن الواليات ا     
 تنظيماً، وبينها تنظيمات كثيرة تتماهى مع أفكار الجهاد العـالمي، بينمـا             90مزيجاً كبيراً يضم أكثر من      

  .»نظام األسد يستمد دعماً مكثفاً من روسيا وإيران وحزب اهللا، ودعماً سياسياً صينياً
 سنة كانت   20الحرب األهلية في سورية، تدل على أن فترة دامت أكثر من            «أن  وأضافت هذه التقديرات    

فيها الهيمنة األميركية العالمية مطلقة، قد انتهت، والمشكلة هي أن دعم الدول العظمى لطرفي الـصراع                
  .»يؤدي إلى تعادل في الحرب األهلية التي قد تستمر لفترة أخرى

طرفي الصراع في سورية يمسك كل منهما بعنـق اآلخـر،           «ي، فإن   ووفقاً لتحليل جهاز األمن اإلسرائيل    
عمليات قوات المعارضة ليـست منظمـة كفايـة فـي المجـال             «، وأن   »األمر الذي يمنع حسم الحرب    

  .»العسكري، كي تتمكن من هزم الرئيس والموالين له
ط النظام الـسوري، وتبـدد      ليست المرة األولى التي يبدي اإلسرائيليون فيها قلقهم البالغ من إمكانية سقو           

الستاتيكو الذي الزم وجود هذا النظام منذ سبعينات القرن الماضي، فباإلضافة إلى القلق؛ هناك خشية من                
تعاظم قوة حزب اهللا العسكرية، وانتقال الكثير من أسلحة النظام التقليدية وغير التقليدية إلى أيدي الحزب،                

، الذي امتازت به بداية فترة حكم       »بستاتيكو النظام «كثير اهتمام   كما إلى أيدي تنظيمات متطرفة ال تبدي        
  .األسد األب، وصوالً إلى حكم األسد االبن

  18/3/2013، الحياة، لندن
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  حكومة التناقضات المعبرة عن هيمنة اليمين اإلسرائيلي المنقسم على ذاته .65

  حلمي موسى
وتبلغ هذه التناقضات ذروتهـا     .  من تناقضات  تختلف حكومة إسرائيل الجديدة عن كل سابقاتها بما تحويه        

ومن الجائز أن التناقض واالختالف يبرزان هذه المرة أكثـر          . إذا أخذنا بالحسبان نتائج االنتخابات العامة     
فالحكومة الجديدة من وجهة نظـر      . من أي وقت مضى على أرضية تغيير المعايير وربما منطق القياس          

كما أنها مـن وجهـة نظـر        . كثر تجانسا من حكومات سابقة كثيرة     سياسية حكومة متجانسة وقد تكون أ     
  .أيديولوجية ليست مفرطة التناقض وربما أقل من غيرها

فمن وجهة نظر سياسية يمكن القول ان حكومة نتنياهو الجديدة هي أكثـر تطرفـا مـن الليكـود قبـل                     
» الحركـة «وتسيبي ليفني مـن     » هناك مستقبل «وبينما يمكن تصنيف يائير لبيد من       . االنتخابات األخيرة 

. أشد تطرفـا  » البيت اليهودي «ضمن خط التيار المعتدل سابقا في الليكود يمكن اعتبار نفتالي بينت من             
ومن وجهة نظر أيديولوجية تعتبر كل مكونات الحكومة الحالية، عدا البيت اليهودي، علمانية مـن نـوع                 

صر قريبة من التوجه الحريدي إال إنه أقرب إلـى          والبيت اليهودي، رغم احتوائه على عنا     . يمين الوسط 
  .منطق الدولة العلمانية من أي شيء آخر

فالكثير كتب عن العداء    . لكن الحكومة الجديدة تعاني اختالفات حادة على الصعيدين الشخصي والمجتمعي         
ـ                سا لطـاقم   الذي يكنه بنيامين نتنياهو وزوجته لزعيم البيت اليهودي نفتالي بينت الذي سبق وكـان رئي

، يائير لبيد فـإن التنـافس       »هناك مستقبل «ورغم الحفاوة التي حاول بها نتنياهو استقبال زعيم         . نتنياهو
وجـاءت المفاوضـات    . بينهما على زعامة المجتمع وعلى حشد الناخبين، شكل أرضية صـلبة للعـداء            

  .االئتالفية لتؤكد مقدار انعدام الثقة بين نتنياهو وكل من لبيد وبينت
ر أن الخالف الجوهري يستند في أساسه إلى تناقض الرؤية بين ما بات يعرف في إسرائيل بالـسياسة                  غي

وقد قامت السياسة القديمة على أساس الصراع بين معـسكري اليمـين            . الجديدة وتلك التقليدية أو القديمة    
لتحـالف الطبيعـي    وولدت تلك السياسة ما عرف با     . واليسار وبين أنصار التسوية السياسية ومعارضيها     

الذي جعل من القوى اليمينية الدينية والقومية شركاء استراتيجيين فـي االئتالفـات الحكوميـة وحتـى                 
وتقريبا منذ أربعة عقود وهذا التحالف يسند أطرافه عبر المزيد من الميزانيات للمستوطنين من              . خارجها

  .ناحية وللحريديم من ناحية أخرى
ء لجهة زيادة ثقة إسرائيل بنفسها أو مخاطر تـدهور اقتـصادي محتمـل              ويبدو أن تطور األوضاع سوا    

» هناك مـستقبل  «واحتجاجات الطبقة الوسطى قاد إلى نوع جديد من التحالف ظهر أثره في التحالف بين               
وقاد هذا التحالف شابان قادمان من بيئة يمكن اعتبار أنها تمثل إسـرائيل الجديـدة               . »البيت اليهودي «و

وعلى األقـل مـن الناحيـة       . علمانية المرتكزة إلى التقاليد أو التدين الصهيوني غير التقليدي        سواء تلك ال  
  .الرسمية ارتكز التحالف الجديد ليس على أساس التقسيم التقليدي وإنما على أساس جديد

ن قيادة  فالليكود، الذي كا  . وللمرة األولى في تاريخ إسرائيل المعاصر ينقسم اليمين في تحالفاته على نفسه           
اليمين، لم يعد المعبر األبرز عن تطلعات المستوطنين، وخصوصا بعدما ازداد تطرفا وأبعد عن مراكزه               

واليمين الديني انقسم على نفسه هذه المرة بـشكل علنـي بخـروج             . األولى من كانوا يعتبرون معتدلين    
كمـا أن العالقـة بـين       . ئتالفالصهيونية الدينية على الحريديم وقبولها بمبدأ إخراجهم من الحكومة واال         
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اليمين الديني واليمين القومي لم تعد تقوم على أساس تبعية األول للثاني كما كان سابقا وإنما على أساس                  
  .التنافس الجاد بينهما وبشكل مفتوح

. وللمرة األولى أيضا يغدو المستوطنون باألصالة وليس بالوكالة أسياد الحكم ويقـررون مـن يريـدون               
» هـآرتس «وكتبت  . ضهم المناصب األعلى في الدولة المسؤولة عن توسيع االستيطان وتمويله         واحتل بع 

الوزارات المسؤولة عن التخطيط والبناء فـي المنـاطق ـ الـدفاع،     «في افتتاحيتها حول هذا الشأن أن 
ركيبـة  وتبشر هـذه الت . االسكان، الداخلية واالقتصاد ـ سلمت لسيطرة المستوطنين ومقربيهم السياسيين 

ومـن المؤكـد أن احـتالل       . »بجهد مركز لتوسيع المستوطنات وتعميق الضم الزاحف للضفة الغربيـة         
أشخاص مثل تسيبي ليفني مناصب شكلية كإدارة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية ال يعني شيئا أكثـر                

  .من ورقة توت ال تغطي أي عورة
نطلي على قادة الحلبة السياسية خصوصا من أنـصار         وللمرة األولى تقريبا لم يعد سحر األمن ومشاكله ي        

والحظ مراقبون أن التحديات الكثيرة التي تواجهها إسرائيل علـى الـصعد اإلقليميـة              . السياسة الجديدة 
والدولية لم تؤثر كثيرا في موقف كل من يائير لبيد ونفتالي بينت اللذين اهتما بالمقابل بالشأن االجتماعي                 

أظهر االتفاق االئتالفي أنه تقريبا لم يتطرق لمواقف سياسية إال بالعموم في حـين              و.  االقتصادي أكثر  -
أنه أكد على تغييرات داخلية في عدد الوزراء وإصالحات دستورية واجتماعية تتعلق بالخدمة العـسكرية             

  . في المئة4للحريديم وبالتعليم الديني ورفع نسبة الحسم في االنتخابات العامة إلى 
حوال ورغم كل ما يشاع عن تزاوج بين اليمين والوسط في الحكومة الحالية فإن الواقع يشير                وفي كل األ  

إلى أن الحكومة الراهنة أشد يمينية مما كانت وأن الليكود أكثر يمينية مما كان وأن الكنيست ذاتـه أشـد                    
الدائر ليس فقط داخل    وكما سلف فالمسألة لم تعد غلبة اليمين على الوسط واليسار وإنما الصراع             . يمينية

  .معسكر اليمين وإنما أيضا داخل مكوناته الرئيسية
واالنقسام بـين اليمـين الـصهيوني       . فاالنقسام بين الصهيونية الدينية والحريديم قد يبقى ألجيال ويتفاقم        

وكذلك الحال داخل الليكود نفسه     . القومي واليمين الصهيوني الديني وخصوصا داخل المستوطنين يتعاظم       
  .لذي يشهد صراعا شخصيا عنيفا جراء التطرف في قيادته من جهة وتراجع شعبيته من جهة أخرىا

عموما يرى كثيرون أن حكومة نتنياهو الجديدة لن يطول عمرها بسبب صراعاتها الداخلية وانعدام الثقة               
  .بين مكوناتها

  18/3/2013، السفير، بيروت
  

  !السالم المنطقة لشرح إحباطه من جمود يزورأوباما  .66
  باراك رابيد

يعتقد الرئيس األميركي، براك اوباما، بأن حكومة إسرائيل غير جاهزة لتقـديم تنـازالت ذات مغـزى                 
هكـذا  . للفلسطينيين، وعليه فإنه ال يعتزم ممارسة الضغط عليها في هذا الشأن في الفترة القريبة القادمة              

ء عرب أميركيين، ردا على سؤال أحـدهم        حسب ما قاله، األسبوع الماضي، في لقاء مع مجموعة زعما         
  .لماذا ال يعتزم الخروج في مبادرة سالم جديدة كي يحل الجمود في المفاوضات؟

سيحاول شرح  . أوباما محبط جداً من الجمود السياسي ومن أن جهوده في الوالية االولى لم تعط اي ثمار               
أمل الرئيس األميركي بان توضح زيارته      وي. هذا اإلحباط في خطابه للجمهور اإلسرائيلي، مساء الخميس       

الى اسرائيل، وال سيما خطابه، بان رغبته في دفع مسيرة السالم الى االمام تنبع قبل كـل شـيء مـن                     
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وستكون رسالة اوباما في خطابه ان التغييرات       . حرصه على مستقبل اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية      
  .مط التفكير اإلسرائيليفي الشرق االوسط تستوجب أيضا تغييرات في ن

وقال نائب مستشار األمن القومي، بن رودس، في حديث مع مراسلين صحافيين، الخميس الماضي، انـه                
لم يطرأ اي تغيير في مستوى التزام اوباما بدفع المسيرة السلمية الى االمام والقيام بدور نشط فـي هـذه                    

لشرق االوسط ليس فقط مصلحة امنية أميركية بل        وشرح بانه اوباما يرى في اتفاق السالم في ا        . المسألة
على اسرائيل أن تفهم الدور االكبر الذي للـرأي         "وقال رودس ان    .  فلسطينية أيضا  –مصلحة اسرائيلية   

كلما خطونا نحو حكومات ديمقراطية وأكثر تمثيال فان        . العام في العالم العربي في المسيرة السلمية اليوم       
  ".سبان ان عليها أن تتوجه الى الرأي العام في المنطقةعلى إسرائيل أن تأخذ بالح

 معني في زيارته القريبة أساسا أن ينصت لما لدى رئيس الـوزراء، بنيـامين               أوباماوشرح رودس بان    
  .نتنياهو، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ليقواله في موضوع المسيرة السلمية

في اسرائيل تـشكلت للتـو      . "ف يريان الخطوات التالية    يريد أن يسمع منهما كي     أوباماوفصل رودس بأن    
حكومة جديدة، وعليه فيتعين علينا أن نتحدث معهم قبل أن نقرر اذا كنا سنخرج بمبادرة سالم جديـدة أم                   

تشكيلة الحكومة الجديدة في اسرائيل، وأكثر من ذلك خطوطها االساس، ال تقـدم الكثيـر مـن        . ، قال "ال
 وأكثر من ذلك فانها تدفعهم ليفكروا بأنهم كانوا محقين فـي تقـويمهم بالنـسبة                .التشجيع ألوباما ورجاله  

وأمل األميركيون في أن يروا في وثيقـة الخطـوط          . لفرصة احداث اختراق سياسي في المسيرة السلمية      
االساس للحكومة كلمات دولتين للشعبين أو على االقل ذكر غير مباشر لخطاب بار ايالن، ولكـن هـذه                  

  . ال تظهر هناكالكلمات
فقـد ورد   . وبدالً من ذلك يوجد في الخطوط االساس تناول عمومي للغاية وغير ملزم للمسألة الفلسطينية             

اسرائيل ستسعى الى اتفاق سالم مع الفلسطينيين بهدف الوصول الى اتفاق           "في وثيقة الخطوط االساس ان      
طرح القراره على الحكومة، الكنيست، واذا      اذا ما تحقق اتفاق سياسي فانه سي      . سياسي معهم ينهي النزاع   

  ".ما كانت هناك حاجة فعلى استفتاء شعبي
ولن يكون الوباما ووزير خارجيته، جون كيري، الذي سيأتي الى اسرائيل في بداية نيسان قدر كبير من                 

محادثوه في المـسألة سـيكونون      . االشخاص في الحكومة الجديدة يعمل معهم على الموضوع الفلسطيني        
  .وزيرة العدل تسيبي لفني، ومستشار رئيس الوزراء المحامي اسحق مولخو، وبالطبع نتنياهو نفسه

ليس لألميركيين توقعات في الموضوع الفلسطيني من وزير الدفاع، موشيه بوغي يعلون، وهم سيحاولون              
 معـه إلـى     تجنيده لصالح تنفيذ بادرات طيبة تجاه الفلسطينيين على االرض، وربما يحاولون الوصـول            

ومن غير المتوقع لنائب وزير الخارجية      . تفاهمات حول البناء في المستوطنات، ولكن ليس أكثر من ذلك         
المرشح زئيف الكين أن يلتقي المسؤولين األميركيين اثناء واليته، وذلك خالفا لسلفه في المنصب، دانـي                

  .ايالون
، فانه حتى يائير لبيد     "يوجد مستقبل "ع عليه حزب    وإذا ما حاكمنا االمور حسب االتفاق االئتالفي، الذي وق        

ففي االتفاق االئتالفي الذي وقـع عليـه        . ال يلوح كمحادث مركزي لألميركيين في الموضوع الفلسطيني       
فلم يقـل   . دحرت المسألة الى الفقرة الثانية قبل النهاية، وهناك ايضا يبدو التناول وكأنه كتب رفعا للعتب              

  ". على استئناف المسيرة السياسية مع الفلسطينيينالحكومة ستعمل"سوى أن 
فال يظهر أي تناول للفلسطينيين باستثناء حقيقـة ان نفتـالي           " البيت اليهودي "أما في االتفاق االئتالفي مع      

 -وسيجلس بينيت هنا كمراقب حالل ويوضح     . بينيت سيجلس في اللجنة الوزارية لشؤون المسيرة السلمية       
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كما حـرص   .  ولكن اذا تم االنتقال الى االفعال فأنا في الخارج         - فال توجد مشكلة   طالما هذا مجرد أقوال   
بينيت على أن يحصل على مقعدين في اللجنة الوزارية لشؤون االستيطان؛ االسم المغسول للجنـة كـل                 

  .هدفها تبييض البؤر االستيطانية غير القانونية
  17/3/2013، "هآرتس"

  18/3/2013، األيام، رام اهللا
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