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***  
  

 التي يرأسها وستواصل دعمهـا ماليـاً         الحكومة طمأن فياض بأن إدارته لن تتخلى عن      أوباما  ": سما" .1
  ومعنوياً
مس الجمعة، بعـضاً    أشفت مصدر مقرب من رئيس الحكومة الفلسطينية سالم فياض،          ك: سما/ رام اهللا   

ة خـالل   من كواليس اللقاء المغلق الذي عقد بين الرئيس األميركي باراك أوباما وفياض في مدينة البيـر               
زيارة أوباما لمركز شبابي في المدينة ولقائه عدد من األطفال والشبان الفلسطينيين، حيث طمأن أوبامـا                

  ".فياض بأن إدارته لن تتخلى عن الحكومة الفلسطينية التي يرأسها وستواصل دعمها مالياً ومعنوياً
باما طمأن فيـاض بوقـوف      إن الرئيس األميركي باراك أو    "وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه        

" اإلدارة األميركية لجانب الحكومة في األزمة المالية الخانقة التي تعانيها خزينة السلطة الفلسطينية، مؤكداً             
لن نترك حكومتك وسنواصل    " له على إستئناف المساعدات المالية األميركية في القريب العاجل، وقال له          

  ".دعمها
 لفياض على دعم إدارته الكامل لكافة الـسياسيات التـي تقـوم بهـا               أوباما أكد "، أن   وأضافت المصادر 

الحكومة الفلسطينية وخطوات فياض في بناء مؤسسات الدولة، إضافة الى دور الحكومـة فـي تحـسين                 
األوضاع اإلقتصادية في األراضي الفلسطينية، فيما طلب فياض من أوباما الضغط على إسـرائيل مـن                

  ".وفقاً إلتفاق أوسلو" جيم"المناطق المصنفة السماح لحكومته بالعمل في 
وأطلع فياض أوباما على بعض الصعوبات التي تواجهها حكومتـه فـي عملهـا ال سـيما والعراقيـل                   
اإلسرائيلية، فيما وعد أوباما فياض بالعمل لجانب حكومته ودعمها بشتى السبل من أجل النهوض بالواقع               

  .ليوميةاإلقتصادي للفلسطينيين وتحسين حياتهم ا
كما شكر فياض أوباما على وقوف إدارته لجانب حكومته، مؤكداً أن حكومته ستواصل تنفيـذ وتطبيـق                 
اإلستراتيجية التي وضعتها من أجل النهوض بالواقع المعيشي والتنموي لحياة الفلسطينيين في األراضـي              

  .الفلسطينية
 23/3/2013، وكالة سما اإلخبارية

  
  ان معيقات استئناف مفاوضات السالمعباس وكيري يبحثان في عّم .2

استكماال للمباحثات التي أجراها مع الرئيس االمريكي باراك اوباما فـي رام اهللا             :  كمال زكارنة  -عمان  
يوم الخميس الماضي بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان مساء امس مع وزير الخارجيـة                

رض استئناف المفاوضات بين الجـانبين الفلـسطيني        االمريكي جون كيري سبل تذليل العقبات التي تعت       
واالسرائيلي كما جرى خالل اللقاء الذي تم في منزل السفير الفلسطيني تقييم نتائج زيارة الرئيس اوبامـا                 

  .للمنطقة
كد الرئيس عباس على قضايا االستيطان واالسرى واالمن والحدود وغيرها من القضايا التـي يجـب                أو

  .وضرورة الزام الجانب االسرائيلي بهاالتعامل معها بجدية 
وبحسب السفير الفلسطيني في عمان عطااهللا خيري فان الوزير االمريكي ابدى تفهما للموقفين الفلسطيني              
واالسرائيلي ازاء المفاوضات وعملية السالم وهو المكلف من قبل الرئيس االمريكي بمتابعة هذا الملـف               

  . خالل الشهرين المقبلين للعمل على احياء عملية السالمحيث سيقوم بزيارات متتالية للمنطقة
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  .وحضر اللقاء عدد من المسؤولين الفلسطينيين وعدد من كبار المسؤولين في الخارجية االمريكية
 24/3/2013، الدستور، عّمان

  
   الجانب المصري يتابع ملف المعتقلين المضربين عن الطعام:هنية .3

 إن الجانب المـصري يتـابع       ،لحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية     قال رئيس ا  :  صالح النعامي  - غزة
ملف المعتقلين المضربين عن الطعام، كجزء من ملفات المتابعة التفاق التهدئة مع االحـتالل، متوقعـا                

واستنكر هنية الحملة التي تستهدف التـشويه والنيـل مـن حمـاس والمقاومـة               . إنهاءه في وقت قريب   
وأضـاف  . ى موقف حركته الرافض للتدخل بالشأن الداخلي في أي بلـد عربـي            الفلسطينية، مشددا عل  

موقفنا واضح، ال نتدخل في أي شأن عربي، ونقف على مسافة واحدة من جميع األطراف السياسية في                 «
، مجددا نفيه وجود أي عالقة للحركة بأي حدث ميداني في مصر، مشيرا في ذلك لتحقيقات أمنية                 »مصر

وأكد أن حركته تؤيد أي جهد أو تحقيق        . عقب أحداث مقتل الجنود المصريين في سيناء      أجرتها الحكومة   
أمني يوصل لكشف الحقيقة ومالبسات حادث قتل الجنود المصريين في سيناء، مشيدا في الوقـت ذاتـه                 
بمؤسسة الجيش المصري، وما لها من دور تاريخي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وما قدمتـه مـن                  

  . وتضحيات جسيمة، على حد قولهضحايا
  24/3/2013، الشرق األوسط، لندن

  
   يثمن مواقف حكومة أردوغان الداعمة لفلسطينعباس .4

أعرب الرئيس محمود عباس، أمس، عن تقديره العميق لمواقف الحكومة التركية برئاسـة             :  وفا -رام اهللا 
ء ذلك خالل اتـصال هـاتفي تلقـاه         جا. رجب طيب أردوغان الداعمة للقضية الفلسطينية وعملية السالم       

الرئيس من أردوغان أطلعه فيه على االتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة اإلسرائيلية بـشأن قافلـة                  
  .الحرية بعد استجابة الحكومة اإلسرائيلية للمطالب التركية كافة

ك قضوا دفاعا عن القضية     وثمن الرئيس مواقف الحكومة التركية بهذه المسألة، مذكرا بأن الشهداء األترا          
  .الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بالعيش بحرية وكرامة

  24/3/2013، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   بانتظار المساعي األميركية بعد زيارة أوباما والتوقعات متواضعةالسلطة .5
باراك أوبامـا التـي     ينتظر الفلسطينيون المساعي األميركية، بعد زيارة الرئيس        :  محمد يونس  -رام اهللا   

وقال مـسؤولون فلـسطينيون إن التـسريبات         .استمع فيها إلى األطراف، لكن توقعاتهم شديدة التواضع       
اإلسرائيلية تعكس النيات الحقيقية لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وحكومته التي توصف بأنها حكومـة              

  .ستوطنين فيهاالمستوطنين نظراً للمواقع المتقدمة التي يحتلها عدد من الم
لـسنا  «: »الحيـاة «وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد مجدالني لــ             

  .»مضطرين للعودة إلى المفاوضات، خصوصاً مع حكومة إسرائيلية نعرف أن أولويتها االستيطان
لي، ومواصـلة المقاومـة     أمامنا خيارات عدة، في مقدمها مواصلة حركتنا على الصعيد الدو         «: وأضاف
  .»الشعبية
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ال يمكننا العودة إلى المفاوضات ألن الوقـت        «: وقال عضو اللجنة التنفيذية الدكتور مصطفى البرغوثي      
  .»من ذهب، فاستمرار االستيطان بالوتيرة الحالية لن يبقي أي مساحة إلقامة الدولة الفلسطينية عليها

ما يقبل بالعودة إلى مفاوضات لفترة محدودة ال تزيد عن          لكن بعض المراقبين يرى أن الرئيس عباس رب       
ستة اشهر تجاوباً مع جهود اإلدارة األميركية، ولإلثبات أن نتانياهو هو الذي يعطل مسيرة المفاوضات،               

  .وأن الحل ليس في المفاوضات وإنما في الضغط عليه
الواليات المتحدة بحاجة إلى    «: ويقول رئيس مؤسسة مواطن للدراسات في رام اهللا الدكتور جورج جقمان          

 .»مسار سياسي ألن الفراغ الحالي خطير، وهي تعرف أنه سينتهي عاجالً أم آجالً إلى صـدام ميـداني                 
كيري سيعود إلى المنطقة، والمرجح أن يقدم اقتراحات مثل تجميد موقت لالستيطان، ونقـل              «: وأضاف

  .»سرىمناطق جديدة إلى سيطرة السلطة الفلسطينية، وإطالق أ
وكانت القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي أفادت أن هناك المزيد من اإلنجـازات لزيـارة الـرئيس                 

وأوضحت أن هذا اإلنجاز ألوباما هو موافقة نتانياهو        . باراك أوباما إلسرائيل غير اعتذار نتانياهو لتركيا      
» معاليـه أدومـيم   «لكبرى، وهـي    على تجميد موقت وهادئ لالستيطان خارج التجمعات االستيطانية ا        

  .والقدس» غوش عتصيون«و» آرئيل«و
للبناء خارج الكتـل االسـتيطانية      » تجميد صامت «وأوضحت القناة أن نتانياهو وافق على ما يسمى بـ          

الكبرى، موضحة أن هذا ليس قراراً رسمياً وليس ألحد تأكيد ذلك، لكن نتانياهو قال ألوباما صراحة أنه                 
، وسيكون هناك تجميد للبنـاء خـارج الكتـل    »1أي «طاءات في شأن تشييد البناء في       لن تكون هناك ع   

  .االستيطانية بشكل صامت وغير معلن
 24/3/2013، الحياة، لندن

  
  مطلقي النار على القيادي في فتح هم من الحركة نفسها :  غزةوزارة الداخلية في .6

اعتقلـت مطلقـي   "لسطينية المقالة في غزة أنها أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الف    :  يو بي آي   -غزة  
ينتمـون  "، الفتة إلى أنهم     "النار على عضو اللجنة القيادية العليا لحركة فتح جمال عبيد األسبوع الماضي           

الشرطة اعتقلت مطلقي النار واعترفا بقيامهمـا       "وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن        ".إلى الحركة نفسها  
  ".بيد على خلفية قضايا داخلية تتعلق بحركة فتحبإطالق النار على جمال ع

وكان عبيد قد أصيب بجروح، يوم الجمعة قبل الماضي، بعد تعرضه إلطالق نار من مجهول كان يستقل                 
  .دراجة نارية، أثناء عودته إلى منزله بعد تأدية صالة الجمعة، في جباليا شمال قطاع غزة
  24/3/2013، الحياة، لندن

  
  ة يبحثان األوضاع الفلسطينية  الزعنون وحواتم .7

بحث رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون واألمـين العـام للجبهـة             : كمال زكارنة  -عمان  
الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة في مقر المجلس بعمان االوضاع الفلسطينية والعربية والدولية             

 وعاصـمتها القـدس     1967 حزيـران    4ين على حدود    باالعتراف بدولة فلسط  «بعد قرار األمم المتحدة     
  .»العربية المحتلة عضواً مراقباً في األمم المتحدة

من جانبه أكد حواتمة أن االنقسام يشكل أزمة فلسطينية كبرى تستدعي حل قضايا الخالف الواردة نـصاً                 
 4دية العليا بتطبيق اتفـاق      للجنة القيا ) الدورة الرابعة (في صيغة لجنة قانون االنتخابات بعقد دورة جديدة         
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ايار بإنهاء االنقسام وتفعيل وتطوير المؤسسات التشريعية والتنفيذية والفلسطينية وخاصة بعد انجاز لجنة             
  .االنتخابات المركزية في تحديث سجل الناخبين في قطاع غزة والضفة الفلسطينية

  24/3/2013، الدستور، عّمان
  

  نسانية  إ ضد القدس جريمة "سرائيلإ" ممارسات  يطالب باعتبار"الوطني الفلسطيني" .8
 بادخال تعديالت على البند الطارىء      ، أمس  في بيان،  طالب وفد المجلس الوطني الفلسطيني    :  بترا –عمان  

الذي قدمه الوفد المغربي في مؤتمر االتحاد البرلماني الدولي المنعقد في العاصـمة االكوادوريـة كيتـو               
تدمير المتعمد للتراث العالمي جريمة انسانية بحيث تـتم اإلشـارة الواضـحة             والمتعلق باعتبار أعمال ال   

كما طالب الوفد وفقا لبيان صادر عن مقر        . والمحددة لما يمارسه االحتالل اإلسرائيلي ضد القدس خاصة       
المجلس في عمان ان يراعى عند وضع المذكرة التوضيحية للبند الطارىء وعناصره التفصيلية اإلشارة              

ا يجري من تدنيس وانتهاك لألماكن اإلسالمية والمسيحية المقدسة من قبل االحتالل اإلسرائيلي في              إلى م 
  .األراضي الفلسطينية عامة، وفي القدس على وجه الخصوص

  24/3/2013، الدستور، عّمان
  

   على المصالحة"فيتو"هجوم أوباما على حماس يضع : الحاليقة .9
جلس التشريعي سميرة الحاليقة، هجوم الرئيس األمريكي بـاراك         انتقدت النائب في الم   :  فلسطين -خاص

على المـصالحة   " وضع فيتو "أوباما على حركة حماس وقطاع غزة من مقر المقاطعة برام اهللا، ما يعني              
ـ     .الوطنية الفلسطينية  ال أرى أن المصالحة الفلسطينية قريبـة،       ": "فلسطين"وقالت الحاليقة في تصريح ل

، داعيةً  "يكي واضح عندما ذم أوباما حماس، فهو يفرض على عباس عدم المصالحة معها            ألن الفيتو األمر  
ورأت أن المصالحة لن تتم فـي الوقـت          ".إلى أن يصمتوا لألبد   "من يتهمون حماس بتعطيل المصالحة؛      

  .، ويقدر بنصف مليار دوالر"بدليل المال الذي دفعته واشنطن للسلطة"المنظور 
وباما تصب في صالح المحتل اإلسرائيلي وستشكل ورقة ضغط على الفلسطينيين           وشددت على أن زيارة أ    

اللهاث وراء المواقف األمريكية    "وأضافت أن استمرار السلطة في       .للعودة إلى المفاوضات بدون شروط    
  .، كما قالت"هو بمثابة االستمرار بالرقص في العتمة

تؤكد فعـالً أن تلـك      "عن طريق جهة رسمية     ورأت أن إزالة خارطة فلسطين من وسط مدينة بيت لحم           
تخٍل واضـح   "، معتبرة ذلك التصرف بأنه      "الجهة ومن يقف معها تنازلت عن الجزء األكبر من فلسطين         

  ".عن فلسطين التاريخية
  23/3/2013، فلسطين أون الين

  
  "إنجاز كبير" لتركيا "إسرائيل"اعتذار : الخضري .10

لتركيـا عـن مهاجمـة سـفينة        ) إسرائيل(لخضري أن اعتذار    أكد النائب في المجلس التشريعي جمال ا      
, إنجاز كبير للدبلوماسية والشروط والمطالـب التركيـة       , التضامنية مع غزة وقتل تسعة أتراك     " مرمرة"

  .خاصة فيما يتعلق برفع الحصار عن القطاع
 كـامال   التزامـا ) إسـرائيل (وأكد الخضري أن رفع الحصار سيكون له أثر إيجابي في حال التزمـت              

باستحقاقاته والتي تتمثل في فتح كافة المعابر والسماح بالتـصدير واالسـتيراد دون قـوائم ممنوعـات                 
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ـ    ميال بحريا حسب االتفاقيات الموقعة، إلى جانب إعادة بناء مطار غـزة الـدولي               12والسماح بالصيد ل
حصار واالعتذار والتعويض،   غير معنية برفع ال   ) إسرائيل(وبين أن    .فتح الممر اآلمن بين غزة والضفة     و

وشدد على ثقة الشعب الفلسطيني بقدرة       .لكن في حال مورست ضغوط دولية حقيقية عليها فإنها تستجيب         
  .الحكومة التركية ودورها ووزنها وثقلها اإلقليمي والدولي وقدرتها على متابعة ما تم االتفاق عليه

ث في األمر وخاصة فيما يتعلق بملف الحـصار ال          وأكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن الحدي       
يزال إعالمياً وأن الفلسطينيين ينتظرون إنهاء الحصار بشكل كامل وإنهاء الحالة التي يعيشونها من منـع                

  .وإغالق
  23/3/2013، فلسطين أون الين

  
  أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية بمواصلة مالحقة أنصارهيتهم " التحرير" .11

اإلسالمي أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلـسطينية بمواصـلة مالحقـة أنـصاره             " حزب التحرير "اتهم  
واعتقالهم في مدينة طولكرم، الواقعة في شمالي الضفة الغربية المحتلة، حيـث دعـا لمـسيرة رفـضا                  

  .لالعتقال السياسي
وخاصة في  _فة الغربية   منذ أشهر أجهزة السلطة األمنية في شمال الض       : "وقال الحزب في بيان صحفي،    

تتغول على شباب الحزب، فتعتقلهم من البيوت والطرقات ومن أماكن عملهم، وتعذب بعضهم،             _ طولكرم
  ".حتى بلغ عدد الذين استدعتهم وحققت معهم أو اعتقلتهم خالل الشهر األخير فقط نحو خمسة عشر شابا

.. ال لالعتقال السياسي  : "ولكرم تحت عنوان  ودعا الحزب في بيانه إلى تنظيم مسيرة يوم غد األحد في ط           
وفـق  " للتنديد بالقمع واالعتقال والتغول السياسي الذي تمارسه هذه األجهـزة         "، وذلك   "ال للقمع السياسي  

  .تعبيره
  23/3/2013، فلسطين أون الين

  
  االعتذار الصهيوني لتركياعلى طلعه خالله أ مشعل تلقى اتصاال من أردوغان: حماس .12

خالد مشعل اتصاال هاتفيا مـن رئـيس        " حماس"المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية      تلقى رئيس   
الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أطلعه خالله على اعتذار الكيان الصهيوني لتركيا عن المجـزرة               
 التي ارتكبها جيش العدو بحق سفينة مرمرة التركية التي كانت متجهة لكسر الحصار عن غزة، والتـي                

  .راح ضحيتها تسعة من المتضامنين األتراك
إن أردوغان أكد لمشعل أن نتنياهو رئيس وزراء العدو         ) 3-22(اليوم الجمعة   " حماس"وقال بيان لحركة    

قدم اعتذارا الكيان الصهيوني، وتعهد له بتنفيذ باقي الشروط التركية بدفع التعويضات لعائالت الـضحايا               
  .ب الفلسطينياألتراك، ورفع الحصار عن الشع

وهنأ البيان باسم شعبنا الفلسطيني تركيا قيادة وشعبا على هذا االنتصار واإلنجاز الكبير ونجاحهـا فـي                 
فهي من المرات القليلة التي     "فرض شروطها على الكيان الصهيوني، وإرغامه على الرضوخ واإلذعان،          

اح تركيا في فرض شروطها على      إن نج "وأضاف   ".يضطر فيها الكيان الصهيوني لالعتذار عن جريمته      
الكيان من موقع القوي والواثق بنفسه وحقه يؤكد مجددا أن عدونا الـصهيوني ال يفهـم إالّ لغـة القـوة              

  ".والصمود والتمسك بالحقوق
  23/3/2013، المركز الفلسطيني لإلعالم
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  ال تجعلوا فلسطين مادة للشائعات دون تحقيق: لصحفيى مصر" أبو مرزوق" .13

دعا موسى أبو مرزوق، رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، عقب لقاء مع نقيـب              :  وكاالت \القاهرة  
الصحفيين ضياء رشوان، اليوم، جموع الصحفيين المصريين بمختلف مشاربهم السياسية، إلى أن يـدققوا         

مختلف  مادة للشائعات على     يفى معلوماتهم التى تتعلق بالفلسطينيين وأال يجعلوا من الموضوع الفلسطين         
  .صورها دون تحقيق أو تمحيص أو سند أو دليل

 فى مصر قام    ي الداخل يوقال أبو مرزوق، الذى زار النقابة على رأس وفد من حماس، إن التدافع السياس             
بترويج هائل فى بعض وسائل اإلعالم المصرية لكثير من االتهامات ضد الحركة، والتى تنعكس بالسلب               

عها داخل وخارج مصر، مؤكدا أن استمرار مثل هذه االتهامات لن يستفيد            على الحالة الفلسطينية بمجمو   
  .يمنها سوى العدو الصهيون

 اتهامـات غيـر     يوأوضح فى بيان، أن رشوان أكد بدوره وقوفه وجموع الصحفيين المصريين ضـد أ             
صحيحة، ووعد بمراجعة كل صحيفة يثبت ترويجها ألخبار مكذوبة دون دليل أو سـند واضـح يمـس                  

سطين والفلسطينيين وبحركات المقاومة، وأكد أن فلسطين هى قضية لكل المصريين بكـل فـصائلهم               بفل
  .وتياراتهم وقواهم السياسية

  23/3/2013، وكالة سما اإلخبارية
  

   اعتذرت لتركيا لخوفها من التغيرات اإلقليمية"إسرائيل": الزهار .14
إن االعتـذار اإلسـرائيلي   : محمود الزهـار . دقال القيادي البارز في حركة المقاومة اإلسالمية حماس،   

  ".خوفها من التغيرات اإلقليمية الحالية"لتركيا يكشف عن 
وأوضح الزهار لوكالة األناضول التركية، أن الصحوة اإلسالمية من حول الكيان اإلسرائيلي لها تـأثير               

اً إلى وصـول حركـات      ، منوه "فهو يشعر اآلن بالخوف من كل التغيرات التي تحدث حوله         "كبير عليه،   
لجأت إلى  ) إسرائيل(وأشار إلى أن     .إسالمية لسدة الحكم في عدد من الدول العربية بينها مصر، وتونس          

حالة العزلة التي تشعر بها في المنطقة بعد فقدان العديد من األنظمة            "تقديم االعتذار لتركيا كخطوة لكسر      
  ".الحليفة معها، وخاصة النظام المصري السابق

ستفرغ االعتذار  "بشرط رفع الحصار عن قطاع غزة، مضيفاً أنها         ) إسرائيل( الزهار شكك في التزام      لكن
: وتـابع  ".إلى عدم االستجابة للمساعي اإلسرائيلية بتطبيع العالقـات       "، داعياً تركيا    "لتركيا من مضمونه  

بمنعهـا  , العام الماضي   تشرين ثان من    / نوفمبر 21اتفاق التهدئة الموقعة في     ) إسرائيل(باألمس نقضت   "
  ". أميال، فهل ستلتزم برفع الحصار؟6الصيادين من الصيد في بحر غزة بحدود 

  23/3/2013، فلسطين أون الين
  

  "هجوم سيناء"مصر لم تسلمنا أسماء متهمين بقتل جنود مصريين في : حماس .15
مصر لـم تـسلم     «إن  » الحياة«لـ  » حماس«قالت مصادر موثوق بها في حركة       :  فتحي صباح  -غزة  

 جنـدياً   16أي معلومات أو أسماء لمتهمين فـي قتـل          ) التي تقودها في قطاع غزة    (الحركة أو الحكومة    
) أغسطس( آب   5في هجوم نفذه مسلحون مجهولون في منطقة الماسورة في صحراء سيناء في             » مصرياً
  .الماضي
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ت اجتماعاً لها في القاهرة أخيـراً       عقد) التي شكلت غداة الهجوم   (اللجنة األمنية المشتركة    «وأضافت أن   
  .بالمجزرة التي ال تزال أصداؤها تتفاعل في مصر حتى اآلن» بحثت خالله آخر التطورات المتعلقة

ويمثل الجانب الفلسطيني في اللجنة مسؤول أمني رفيع في وزارة الداخلية في الحكومـة التـي تقودهـا                  
  . جهاز المخابرات العامة برتبة لواء، فيما يمثل الجانب المصري مسؤول رفيع في»حماس«

المسؤولين المصريين كانوا سلموا الجانب الفلسطيني في وقـت سـابق اسـماً             «ولفتت المصادر إلى أن     
لقيادي سلفي جهادي من غزة، غداة الهجوم، تبين بعد التحقيق مقتله في ظروف غامضة قبل قتل الجنود                 

لفلسطيني أكد للجانب المصري خـالل االجتماعـات        الجانب ا «وأوضحت أن   . »المصريين بنحو أسبوع  
  .»السابقة استعداده التام للتعاون إلى أقصى مدى ممكن إلظهار الحقيقة ومعرفة القتلة الحقيقيين

الجانب الفلسطيني عبر عن استيائه من عدم إعالن مصر رسمياً نتائج التحقيق في االعتداء،              «وكشفت أن   
الحركـة  «وقالـت إن    . أمام الرأي العام المـصري    » عل منهم متهمين  ما يشوه صورة الفلسطينيين ويج    

والشعب الفلسطيني اللذين يشعران بالحزن واأللم لمقتل الجنود المصريين، ال يـزاالن ينتظـران نتـائج                
  .»التحقيق واإلعالن عنها، حتى ال يبقى الفلسطينيون متهمين

  24/3/2013، الحياة، لندن
  

  "أوهام تحقيق السالم"يجب التوقف عن ": الشعبية" .16
طالب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح مهنا الـشعب الفلـسطيني وقيادتـه                

الجري وراء وهم إمكانية تحقيـق الـسالم        "وكل القوى السياسية الفلسطينية بالتوقف عما أسماه        " المتنفذة"
  ".بالكامل) إسرائيل( إلى بالمباحثات مع عدونا الصهيوني، برعاية أميركا المنحازة

ـ       نسخة عنه، على ضرورة أن يستبدل بذلك مراجعـة         " فلسطين"وشدد مهنا في تصريح مكتوب وصل ل
 أوسلو حتى اآلن، والخلوص إلى إسـتراتيجية        -فلسطينية حقيقية وجدية لكل المسار السياسي منذ مدريد       

مـن  " العنصري"طلب أوباما   : "قال مهنا و .وطنية موحدة متفق عليها، ومستندة إلى وثيقة الوفاق الوطني        
يؤكد انصياعه لما يريد عدونا الـصهيوني، وحكومتـه اليمينيـة     ) الدولة(الفلسطينيين االعتراف بيهودية    

  ".المتطرفة
وطالب مهنا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بدعوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلـسطينية،              

ة الذي يشمل رئاسة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية وكل القوى غيـر الممثلـة              واإلطار القيادي للمنظم  
فيها؛ لالنعقاد فورا، وذلك لسرعة تنفيذ ما اتفق عليه بشأن إنهاء االنقسام، والمراجعة الـسياسية الجـادة                 

  .للوصول إلى برنامج الحد األدنى السياسي المتوافق عليه
  23/3/2013، فلسطين أون الين

  
  غزةفي ضد المقاومة  "مدروسة" ضربات عسكرية لتنفيذاالحتالل يخطط :  أمنيخبير .17

رأى خبير أمني فلسطيني أن حكومة االحتالل اإلسرائيلي تخطط لتوجيه ضربات : أحمد اللبابيدي-غزة
ضد المقاومة في قطاع غزة، دون اللجوء إلى مواجهة " المنهجية"وتصعيد عملياتها " مدروسة"عسكرية 
لى األقل خالل المرحلة الحالية، إلثبات قدرتها على ضرب المقاومة في المكان والوقت الذي مباشرة ع

  .تريد
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وكانت حكومة االحتالل، قد توعدت األسبوع الماضي قطاع غزة برد قاس على إطالق أربعة صواريخ، 
  .ة أن إطالقهم جرى من قطاع غزةيزعمت مصادر أمنية إسرائيل
إن ":" فلسطين أون الين"إبراهيم حبيب لـ. لوم األمنية والشرطية في غزة دوقال المحاضر في كلية الع

القيادة السياسية واألمنية في حكومة االحتالل اليمينية تسعى من خالل التهديدات األخيرة التي أطلقها 
ني ، موضحاً أن حالة االستقرار األم"بعض مسئوليها إلى إرباك الساحة السياسية واألمنية في قطاع غزة

  .والسياسي التي يعيشها القطاع ليست من مصلحة االحتالل
وأشار حبيب إلى أن االحتالل اإلسرائيلي يتعمد اختبار قدرات المقاومة من خالل استغالله بعض عمليات 

من خالل تنفيذ بعض العمليات العسكرية المحدودة التي تستنزف قدرات " الالمسئولة" إطالق الصواريخ 
فة لتكوين فكرة عن مدى استعداد مقاتليها لمجابهة قوات االحتالل في حال حدوث أي المقاومة باإلضا

  .مواجهة عسكرية برية لن تكون بعيدة األجل
وأوضح حبيب أن وزير الجيش اإلسرائيلي موشيه يعالون الجديد رجل عسكري يعلي من استخدام القوة، 

ون لن يتردد في استثمار أي فرصة إلثبات ويطمح إلنجاز عسكري يضاف لرصيده، منوهاً إلى أن يعال
  .قدرته على تحقيق االنتصارات

يجب أن : "وطالب الحكومة الفلسطنيية وفصائل المقاومة بأخذ تهديدات االحتالل على محمل الجد، قائال
، مبيناً أن هناك إجراءات أمنية يجب على الجهات المختصة أخذها بعين االعتبار، (..)نتعلم من أخطائنا

 ". خذ كافة تدابير الحيطة والحذروأ
  23/3/2013، فلسطين أون الين

  
  "حارس إسرائيل"بـ" إخوان األردن"فتح تصف حركة : "الشرق" .18

هجوما عنيفًا على جماعة األخوان المسلمين في األردن، وعلى         " فتح"شنت حركة   :  قدس برس  -رام اهللا   
، متهما إياها في الوقت     "حارس حدود إسرائيل  "ها  المراقب العام للجماعة همام سعيد، واصفة الجماعة بأن       

  ".االنتهازية السياسية"ذاته بـ 
إن المواقف التـي    : "اليوم السبت " موطني"وقال المتحدث باسم الحركة أحمد عساف، في تصريح إلذاعة          

فلسطيني استمعنا إليها من المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين في األردن همام سعيد، بحق الرئيس ال             
المنتخب محمود عباس، واألجهزة األمنية الفلسطينية، ما هي إال افتراءات وأكاذيب وأباطيل ال مكان لها               

  ".إال في عقول أصحاب المشاريع المشبوهة
التنازل عن حق عودة الالجئين الفلسطينيين،      "واتهم عساف المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين بـ         

لن تسمح ألصحاب المشاريع المـشبوهة والفئويـة بالعبـث فـي الـساحة              " تحف"مشددا على أن حركة     
ماذا قدم همام سعيد للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني سوى الخراب والتـشرذم            "الفلسطينية، متسائالً   

  "واالنقسام
كـة  لهمام سعيد عنـدما تحـدث عـن معر        " االنتهازية السياسية "ما أسماه   " فتح"واستهجن المتحدث باسم    

  .الكرامة التي خاضها أبطال فتح والثورة الفلسطينية جنبا إلى جنب مع أبطال الجيش األردني
  23/3/2013، الشرق، الدوحة
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  " ولفظيوهمي"االعتذار اإلسرائيلي ألنقرة ": الجهاد اإلسالمي" .19
 االسـرائيلي   أكد القيادي البارز في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش أن االعتـذار      : حامد جاد  -غزة  

لتركيا هو اعتذار وهمي ولفظي، جاء بضغط وإلحاح من الرئيس األميركي باراك أوباما على إسـرائيل                
  .ويهدف لفك العزلة عنها

وأوضح الشيخ البطش في تغريدة له على صفحته على الفيسبوك، أن االعتذار المذكور يهـدف لتجديـد                 
جهة، ولمنع تركيا من الذهاب أكثر من الـالزم فـي           التعاون األمني والسياسي والعسكري مع تركيا من        

وأضاف أن االعتذار جاء لحرص أميركا على إنهاء التوتر الصهيوني مـع             .عالقاتها مع البعد اإلسالمي   
  .تركيا لكي تتفرغ إسرائيل لمجابهة الملفات األخرى المباشرة فلسطين ولبنان

اء كاذب وغيـر صـحيح، وال يعتقـد أن فـك            وشدد البطش، على أن اإليحاء بأن ذلك نصر لتركيا إيح         
الحصار سيكون أحد نتائجه أو أنه على األبواب بفضل هذا االعتذار، مبينـاً أن المـستفيد هـو العـدو                    
الصهيوني حيث سترغم حكومة تركيا على فتح األراضي التركية ومجالها الجوي أمـام سـالح الجـو                 

، ولتقويـة   "األصدقاء والـشركاء  "حلف الناتو   اإلسرائيلي  والمناورات المشتركة حسب شروط عضوية        
  .اإلسالم المعتدل حسب وجهة نظر أميركا

  24/3/2013، الغد، عّمان
  

  "صفر"وباما أن نتائج زيارة أالطيراوي يطالب حكومة فياض باالستقالة ويؤكد  .20
ء سـالم   دعا اللواء عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي، رئيس الـوزرا           :  سما \رام اهللا   

  .فياض إلى تقديم استقالته، وإلى إيجاد بديل جديد له ليحل مكانه على رأس الحكومة
 إن حركة فتح ترفض أي      - في مقابلة أجراها الصحفي عادل غريب من راديو الرابعة         -وقال الطيراوي   

 تدوله  بديل أو خلف للرئيس محمود عباس، في إشارة الى أنباء ومعلومات تشير إلى أن هناك طرحا يتم                
وأشار الطيراوي إلى أن المجريات والممارسـات        .بأن فياض يسعى لترشيح نفسه رئيسا لدولة فلسطين       

  .والوقائع على األرض، تؤكد أن فياض، يسعى للوصول الى رئاسة البالد
وبين الطيراوي أن زيارة أوباما لم تحمل أي جديد وهي صفرية في عالم السياسة وعلى أرض الواقـع،                  

، مؤكدا أن حركة فتح ضد المفاوضات ما لم يتم إيقـاف االسـتيطان بـشكل                "ريد أفعاال ال أقواال   ن"قائال  
  .كامل

  23/3/2013، وكالة سما اإلخبارية
  

  فبركات غير واقعية» Cبمناطق «الحديث حول تسهيالت للفلسطينيين : بو زايدةأ .21
ابق والمخـتص فـي الـشؤون       سفيان ابو زايدة عضو المجلس الثوري لحركة فتح، الوزير الـس          . أكد د 

ان ما يدور في وسائل االعالم االسرائيلية حول تقديم تسهيالت للفلسطينيين كبـوادر حـسن             : االسرائيلية
نوايا هي محض فبركات ليس لها اي وجود على ارض الواقع، مؤكدا ان الحكومة االسرائيلية برئاسـة                 

  .شأنبنيامين نتنياهو اكدت انها لن تقدم أي بادرة في هذا ال
ان ما يجري على االرض من تهويد ومـصادرة واسـتيطان        « :سفيان في تصريحات إذاعية   . واضاف د 

واعتقال وخرق لالتفاقيات المبرمة ينفي صحة حسن النوايا االسرائيلية، ويعكـس الحالـة االسـرائيلية               
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ين حقوق يجب ان يحصلوا     اليمينية التي ال تؤمن بالسالم، والعقلية االسرائيلية التي ال تؤمن بان للفلسطيني           
  .»عليها

 وانـه   Cسفيان أبو زايدة الى ان االحتالل االسرائيلي يمارس ظلما امام العالم اجمع بـ مناطق               .واشار د 
اخترق وقفز عن كافة المواثيق واالعراف الدولية فيما يتعلق باتفاقية اوسـلو، وان االعمـار فـي هـذه      

اءات ومماراسات االحتالل علـى االرض تحـول دون         المناطق يجب ان يكون منذ زمن طويل لكن اجر        
ذلك، مستبعدا ما يدور في وسائل االعالم عن تقديم تسهيالت للفلسطينيين للبناء والتاهيل واالعمار فـي                

 يجب ان يحصل دون منة من اسرائيل او غيرها، الن           Cاعمار هذه المناطق المصنة     : تلك المناطق قائال  
  .العراف والمواثيق الدوليةذلك حق فلسطيني حفظته كافة ا

جاء ذلك تعقيبا على ما اوردته صحيفة هارتس العبرية مؤخرا بان اسرائيل تخطـط لتخـصيص ثالثـة             
 وفـق   Cماليين دوالر لمساعدة الفلسطينيين على تحسين ظروف عيشهم في المناطق المصنفة منـاطق              

لسطينية والتي يجري الحديث عنهـا      اتفاق اوسلو وذلك ضمن بوادر حسن النية التي ستعطيها للسلطة الف          
  .في اطار مقدمات الحياء عملية السالم وفق االدعاءات االسرائيلية

  34/3/2013، الدستور، عّمان
  

  الفلسطينية عن األزمة السورية طالب بتحييد المخيمات تالفصائل الفلسطينية في مخيم اليرموك .22
ام أمام جامع البشير فـي مخـيم اليرمـوك          دعت الفصائل الفلسطينية في سوريا خالل اعتص      : )أ ش أ  (

لالجئين الفلسطينيين في دمشق إلى إنهاء حالة المعاناة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني القاطنين               
  .في المخيم

ورفع المشاركون في االعتصام األعالم الفلسطينية ولوحات كتب عليها أسماء المـدن العربيـة داخـل                
 تطالب بعودة األمن إلى المخيم وإخالئه من الـسالح والمـسلحين ليـتمكن              فلسطين المحتلة، وشعارات  

وطالب المشاركون في التظاهرة بتحييد المخيمات الفلسطينية عن األزمة          .األهالي من العودة إلى منازلهم    
ة في سوريا، وال سيما مخيم اليرموك الذي يعد رمزاً لقضية الالجئين الفلسطينيين وعنواناً لحقهم بـالعود               

  .إلى ديارهم
ودعا المشاركون المنظمات الدولية إلى توفير جميع أشكال الدعم الالزم لالجئين الفلسطينيين في منـاطق      
وجودهم، ومواصلة االتصاالت مع الدول واألطراف ذات الصلة بهدف إبقاء المخيمات في منـأى عـن                

  .األزمة في سوريا والحفاظ على أمنهم وسالمتهم
  24/3/2013، المستقبل، بيروت

  
   منهم12حماس تتهم السلطة بتصعيد مالحقة أنصارها في الضفة واعتقال  .23

الـسبت  " قدس برس "في بيان صحفي تلقته     " حماس"اتهمت حركة المقاومة اإلسالمية     : )فلسطين(رام اهللا   
بتـصعيد حمـالت االعتقـال      ) جناح الضفة الغربيـة   ( أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية       ،)3|23(
الستدعاء ضد نشطائها والمواطنين في الضفة الغربية، حيث اعتقلت اثنا عشر من أنصارها في الخليل               وا

  .ورام اهللا، فيما واصلت اعتقال عدداً من المحررين في طولكرم وبيت لحم
 23/3/2013، قدس برس
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   من السفر من الحركةبمنع قيادي األجهزة األمنية في غزةفتح تتهم  .24
 أمـس نائـب مفـوض       منعت،  »حماس«، أن أجهزة أمن حركة      »فتح«لنت حركة    أع -) وكاالت(غزة  

وأوضـحت  . العالقات الدولية، ضمن قيادتها في قطاع غزة، مأمون سويدان من السفر إلـى بروكـسل              
، في بيان أصدرته في غزة، أن سويدان كان سيشارك على رأس وفد مـن مفوضـية العالقـات                   »فتح«

جية، لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية واألوضاع السياسية فـي          الدولية للحركة في مؤتمرات خار    
األراضي ومستجداتها، وكسب التعاطف والتأييد الشعبي والرسمي للقضية الفلسطينية، في ظل األوضاع            

  .السياسية الراهنة
  24/3/2013، االتحاد، ابوظبي

  
   سبب االعتذار لتركياسوريةفي الوضع : نتنياهو .25

اعتبر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو تقديم االعتـذار لنظيـره التركـي             : ت وكاال -الجزيرة  
، "حدثا مهما ألمن إسـرائيل    "،  2010التركية عام   " مرمرة"رجب طيب أردوغان عن الهجوم على سفينة        

التنسيق مع تركيا بشأن معالجة األوضـاع المتـدهورة فـي           "مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت بهدف تعزيز        
  ".ياسور

األزمة في سوريا تزداد    ) "فيسبوك(وقال نتنياهو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل االجتماعي          
  ".سوءا كل دقيقة، وكان ذلك من االعتبارات الرئيسية أمام عيني لحظة اإلقدام على هذه الخطوة

 الجهات المختلفـة،     تنهار والترسانة العسكرية واألسلحة المتطورة تكاد تقع في أيدي         ةوأضاف أن سوري  
مشيرا إلى أن الخطر األكبر يكمن في مخزون األسلحة الكيماوية التي تحاول من وصـفها بالمنظمـات                 

  .اإلرهابية االستيالء عليها
تحدثت مع رئيس وزراء تركيا بعد ثالث سنوات من القطيعة، وقررت أن الوقت قد حان إلعـادة                 "وتابع  

  ".حولنا يتطلب إعادة تقييم عالقاتنا باستمرار مع دول المنطقةبناء العالقات، ألن تغير الواقع من 
وأكد أن  . وأوضح أن إسرائيل بذلت عدة محاوالت في السنوات الثالث الماضية إلنهاء الخالف مع تركيا             

  .الوضع في سوريا كان يتطلب من إسرائيل إعادة تقييم العالقات مع تركيا
الوصول للحدود مع الجوالن، مما يشكل تحديا       " القاعدة"لمي  وأشار إلى محاوالت عناصر من الجهاد العا      

  .للنظام األمني في إسرائيل
  .وشدد على أن إسرائيل تتابع الوضع في سوريا وهي مستعدة للرد على أي محاوالت قد تستهدفها

أن ، مـشيرا إلـى      "من المهم أن تعمل تركيا وإسرائيل معا في مواجهة التحديات اإلقليمية األخرى           "وقال  
  . الرئيس األميركي باراك أوباما ساهم في خلق فرصة سياسية إلنهاء األزمة مع تركيا

  في هذا السياق أكد وزير الخارجية األميركي جون كيري أن المصالحة التي جرت الجمعة بين 
  24/3/2013، الجزيرة نت، الدوحة

  
  الحة منذ عامينسرائيليا مشابها للمصإ رفض عرضا أردوغان:  يرحب باالعتذارأيالون .26

أن رئيس الوزراء التركي رفض قبل  عامين        " داني أيالون "قال نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي السابق       
عرضا اسرائيليا مشابها للعرض الذي وافق عليه مؤخرا، يتضمن اعتذارا هاتفيا وتقديم تعويضات ألهالي              

  .الذين قتلوا على سفينة مرمرة
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في موقعها على الشبكة، اليوم السبت، عن  أيالون، قولـه أن            "  ريشت بيت " ونقلت اإلذاعة االسرائيلية    
إسرائيل وافقت على تقديم االعتذار هاتفياً ألردوغان إال أنه رفض ذلك ولم يكن مستعداً لتسوية األمـور،         
مشيراً إلى أن رئيس الوزراء التركي وافق بمرونة على الوساطة األميركية عقب الخطأ الـذي ارتكبـه                 

الصهيونية جريمة ضد اإلنـسانية، وردود الفعـل        "تصريحاته األخيرة الشهر الماضي التي قال فيها أن         ب
  ".الغربية الغاضبة التي أعقبتها

ورحب أيالون باالتفاق الذي تم بين إسرائيل وتركيا، منتقداً تصريحات رئيس لجنة الخارجيـة واألمـن                
يحات ليبرمان ليست ذات صلة وأنها تحوله الىغير ذي         ، مشيرا الى أن تصر    "أفيغدور ليبرمان "بالكنيست  

  .صلة بالمجتمع الدولي، وقال أنه من الضروري إلسرائيل إعادة العالقات مع تركي
  23/3/2013، 48عرب 

  
  الخارجية خالل واليته" إسرائيل" أضرارا جسيمة بعالقات ألحقليبرمان : حزب ميرتس .27

معارضـة وزيـر    اإلسرائيلي، زهافا غـالؤون،     » ميرتس« استغلت رئيسة حزب     :كفاح زبون : رام اهللا 
، وقالـت    اعتذار نتنياهو لتركيا عن االعتداء على سفينة مرمرة التركية          ليبرمان الخارجية السابق افغدور  

إن الخطأ الفادح الوحيد المرتكب حاليا يتمثل في حجز حقيبة الخارجية في الحكومة للنائـب ليبرمـان                 «
  .»بعالقات إسرائيل الخارجية خالل فترة توليه هذه الحقيبة، وال يزالالذي ألحق أضرارا جسيمة 

  24/3/2013، الشرق األوسط، لندن
  

   حدودها مع غزة لحماية المستوطنين   على تزرع أشجارا "إسرائيل" .28
اإلسرائيلية أن الجيش اإلسرائيلى يعتزم زرع المزيد من األشجار على طـول            » هآرتس«ذكرت صحيفة   
  .اع غزة الستخدامها لحماية سكانها من الهجمات الصاروخيةحدودها مع قط

وقالت الصحيفة فى نبأ أوردته على موقعها اإللكتروني، إن الجيش اإلسرائيلى اسـتخدم األشـجار فـى                 
السابق كخط دفاعي، وهو السبب الذى دفعه لزراعة أشجار الكينا لصد الهجمات الصاروخية التى تطلق               

  .من قطاع غزة
  24/3/2013، ّمانالدستور، ع

  
    حصار غزةجريمة ينبغي أن يقدم على  "إسرائيل "مناالعتذار الحقيقي  :زعبي .29

قالت القيادية في التجمع الوطني الديمقراطي      ،  القدس المحتلة ، من   25/3/2012،  الخليج، الشارقة ذكرت  
علـى  ” إسـرائيل “ حنين زعبي إن االعتذار الحقيقي ينبغي أن يقدم مـن            48داخل المناطق المحتلة عام     

  .الجريمة الكبرى المتمثلة بمحاصرة الشعب الفلسطيني الذي من أجله مات وجرح المتضامنون األتراك
/ فـي مـايو   ” اإلسرائيلي“وقالت زعبي التي كانت على متن سفينة مرمرة التركية يوم تعرضت للعدوان             

ر وعن قتل تسعة ناشـطين       إن االعتذار وحده غير كاف ألن الحديث يدور حول أرواح بش           2010أيار ، 
وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية في اقتحام سفينة مدنية في عرض           . سياسيين وإصابة عشرات بجروح   

وأشارت إلى أنه إذا كان نتنياهو يريد بداية جديدة مع العالم المحيط به وعدم االكتفاء بالعناقـات                 . البحر
وشـددت  .  الوجهة الصحيحة هي القضية الفلسطينية     الكثيرة التي حظي بها من أوباما، عليه أن يدرك أن         

  .على أن الجريمة الكبرى كانت وما زالت تتمثل بالحصار واالحتالل
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ولكن عليه االعتذار   ” مرمرة“وأوضحت أن نتنياهو اعتذر عن الجريمة الصغرى وهي قتل الناشطين في            
.  الناشطون التسعة تضامنا معهـم     عن الجريمة الكبرى أمام الذين يحتلهم، ويحاصرهم، هؤالء الذين قتل         

لن يعيشوا حياة طبيعية طالما اسـتمر االحـتالل والمالحقـات           ” اإلسرائيليين“عليه أن يفهم أن     “وتابعت  
وتلقى نتنياهو دعما من رئيسة المعارضة االسرائيلية، رئيسة حـزب           .والحصار ضد الشعب الفلسطيني   

ي ليفني، اللتين أيدتا الخطوة، مـن أجـل اسـتعادة           شيلي يحيموفيتش، ومن وزيرة القضاء تسيب     " العمل"
  .العالقات مع تركيا

، فـي    قالـت    حنين زعبي ، أن    الناصرة  من برهوم جرايسي ، عن   25/3/2013،  الغد، عّمان وأضافت  
أرغب في أن أعتقد بأن أردوغان سيبقى على موقفه بأال يقبـل اعتـذارا غيـر                "تصريح إعالمي أمس،    

ضع اإلقليمي إلسرائيل، وأريد أن أعتقد أن أردوغان سيستمر فـي مطالـب             حقيقي هدفه فقط تحسين الو    
المحكمة الدولية، ألنه وفي النهاية إذا لم يفهم العالم أنه مسؤول عن محاسبة إسـرائيل علـى جرائمهـا،               

  ".فستستمر إسرائيل في الجرائم التي ترتكبها بحق الفلسطينيين
  

    جاه إيران  موقف أوباما تمنواثقة " إسرائيل: "هآرتس .30
الصهيونية، أمس، عن ثقة المؤسستين العـسكرية والـسياسية فـي           ” هآرتس“تحدثت صحيفة   : )أ.ب.د(
بالرئيس األمريكي باراك أوباما فيما يتعلق بتعهداته الخاصة بمنع إيران مـن حيـازة أسـلحة                ” إسرئيل“

اتفاق كامـل بـين أمريكـا       واستدركت الصحيفة قائلة إنه ال يوجد       . نووية حتى من خالل استخدام القوة     
، حيث تتمثل النقطة الشائكة في الجدول الزمني على أساس التباين في القـدرات العـسكرية                ”إسرائيل”و

إلى أوباما على أنه زعيم قوي ال يتردد عندما يتعلـق           ” إسرائيل“وقالت الصحيفة إنه ينظر في      . للجانبين
النتقاد المتزايد الذي يوجه اليه بشأن التجـاوزات        وأشارت إلى إنه رغم ا     .األمر باتخاذ إجراءات صارمة   

فيما يتعلق بحقوق اإلنسان، إال أنه صارم في استخدام الطائرات من دون طيار للقـضاء علـى أعـداء                   
وأضافت الصحيفة أن االستعدادات العسكرية جارية في الواليات المتحدة لشن هجـوم            . الواليات المتحدة 

أن أوباما شخص محل ثقة وأن تفاصيل الخطط ضد إيـران           ” رائيلييناإلس”محتمل ضد إيران ما يثبت ل     
ونقلت عن مسؤولين بارزين قولهم إن أوباما يتفق معهم في تقييمهم بأن وجـود               .”إسرائيل“معروفة في   

إيران نووية سوف يؤدي إلى قلب ميزان القوة في المنطقة، وهو أمر ال يمكن السماح به، وأن مثل هـذا                    
وبالتالي فإن أوباما بصدد اإلعداد لخيار      .  تهديدات حقيقية للمصالح األمريكية الحيوية     التطور سوف يشكل  

  .عسكري فيما يسعى إلجراء مفاوضات دبلوماسية مع اإليرانيين، بحسب الصحيفة
  24/3/2013، الخليج، الشارقة

  
   من سورية تصيب عربات عسكرية إسرائيلية في الجوالن رصاصات": إسرائيل" .31

عربات للجـيش  "قالت متحدثة باسم الجيش اإلسرائيلي لوكالة فرانس برس إن         :  أ ف ب   -حتلة  القدس الم 
" كانت تجوب الجوالن أصيبت، قبل قليل، بأضرار طفيفة بعد إصابتها برصاصات أطلقت مـن سـورية               

  ".لكن لم يصب أحد بجروح
 24/3/2013، الحياة، لندن

  
   ة بسوري فلسطينياًيداً شه1130: ة سوريفلسطينييمجموعة العمل من أجل  .32
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 شهيدا فلسطينيا الجئا، قضوا جراء 1130وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أسماء : دمشق
  .2011الصراع الداخلي الدائر في سوريا منذ مارس 
أن ثالثة فلسطينيين ارتقوا برصاص قوات النظام ) 3-23(وأشارت المجموعة في بيان لها، اليوم السبت 

يا، وهم محمد دلول، وبسام فهمي تميم، ومحمد جاد اهللا أبو ماضي، فيما يستمر تعرض مخيمي في سور
ونقلت المجموعة عن  .العائدين بحمص واليرموك بدمشق للقصف، ومخيم الحسينية للحصار المشدد

  .أهالي مخيم حندرات تخوفهم من حدوث كارثة إنسانية بسبب نفاد معظم المواد الغذائية في المخيم
  23/3/2013، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  شرق القدس المحتلة وتعتقل ناشطيه " أحفاد يونس"قوات االحتالل تهدم خيام حي  .33

اقتحمت قوات كبيرة من جيش االحتالل االسرائيلي فجر اليوم االحد، حي أحفاد :  سما-القدس المحتلة 
و ديس شرق مدينة القدس، واخلت الخيم المقامة بين بلدتي العيزرية واب" قرية باب الشمس "-يونس 

  . ناشطاً واعتدت عليهم50المقامة فيه وشرعت بهدمها، واعتقلت اكثر من 
وقامت جرافات تابعة لقوات االحتالل بهدم الحي، عقب إخالء المعتصمين والقيام باعتقاالت بين 

  .قريةمصطفى البرغوثي، بعد أن أغلقت الطرق المؤدية الى ال.صفوفهم، من بينهم د
 جندي ترافقهم الجيبات العسكرية وحافالت االعتقال 300مصادر إعالمية فلسطينية نقلت أن نحو 

وجرافتين إضافة إلى مروحية تحوم فوق المكان، اقتحموا الحي وأطلقوا قنابل اإلنارة واعتقلوا غالبية 
ل وضعوا المعتقلين داخل شاحنات، دون معرفة ما إذا كان وأن جنود االحتال. الناشطين المتواجدين هناك

  .سيتم إطالق سراحهم على حاجز قلنديا مثل المرة السابقة 
  24/3/2013وكالة سما اإلخبارية، 

  
  بزياراتهم" إسرائيل"األسرى يطالبون بوقف تالعب  .34

هات الحقوقية كافة طالب األسرى الفلسطينيون في سجون االحتالل، المؤسسات والج :”الخليج “-غزة 
في الزيارات المخصصة لهم من قبل ذويهم، ” اإلسرائيلي“بضرورة التدخل لوقف التحكم والتالعب 

  .بحسب مركز حقوقي مختص بقضايا األسرى والمحررين
االحتالل فرض في اآلونة “، في بيان أمس، إن ”أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان“وقال مركز 

منع “، مشيراً إلى أن ”نع من الزيارات لألسرى في بعض األحيان، تحت حجج واهيةاألخيرة تشديدات وم
بعض الزيارات كان بسبب عزل األسرى، وعقابهم أو تنقلهم من سجن آلخر، ما يضطر األهالي 
للحصول على تصاريح جديدة للزيارة، وكان نقل األسرى هو الذي يحول دون تمكن األهالي من رؤية 

 .” من األحيانأبنائهم في كثير
  24/3/2013، الخليج، الشارقة

  
  
  

   لفضح الممارسات اإلسرائيليةمن باريس" بطاقة حمراء" حملة ُيدشنالسرسك األسير المحرر  .35
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 دشن األسير المحرر محمود السرسك العب المنتخب األولمبي السابق، وفريق خدمات رفح : الغد–غزة 
من فرنسا، والتي تهدف لفضح الممارسات اإلسرائيلية " اءبطاقة حمر"الحالي حملته األوروبية بعنوان 

بحق الرياضة الفلسطينية، ومحاولة سحب تنظيم بطولة أمم أوروبا للشباب والتي ستقام صيف هذا العام 
 .في إسرائيل

  24/3/2013، الغد، عّمان
  

  األقصىالمسجد  مستوطنين التسلل إلى ثالثة محاولةإحباط : رئيس أوقاف القدس .36
إحباط " األيام"أعلن الشيخ عزام الخطيب، رئيس أوقاف القدس، في تصريح لـ  :لرؤوف ارناؤوطعبد ا

  . مستوطنين التسلل الى المسجد األقصى المبارك وتسليمهم إلى الشرطة اإلسرائيلية مساء أمس3محاولة 
ال نقبلها، إذ الشرطة اإلسرائيلية ادعت بأن المستوطنين كانوا تحت تأثير الخمور وهي حجة "وكشف أن 

 ".إننا على ثقة تامة بأنهم من المستوطنين المتطرفين الذين ال يكنون الخير للمسجد األقصى والمسلمين
ودعا الشيخ الخطيب الشرطة اإلسرائيلية إلى القيام بالدور المطلوب منها في منع المستوطنين من تنفيذ 

  .أي اعتداءات على المسجد األقصى
  24/3/2013،   األيام، رام اهللا

  
  بالتحقيق مع فياضالنائب العام تطالب  الشعبية الفلسطينية المقاومةهيئة المتابعة لتجمع لجان  .37

هاجمت هيئة المتابعة لتجمع لجان المقاومة الشعبية الفلسطينية رئيس الحكومة في رام اهللا سالم فياض، 
، مطالبة النائب العام "مة الشعبيةالعبث بجهودها وإتباع سياسة احتواء بعض نشطاء المقاو"واتهمته بـ 

  ".حول صرف مبالغ مالية باهظة تحت مسميات المقاومة الشعبية"الفلسطيني بالتحقيق معه 
وأكدت الهيئة في بيان لها صحفي أن أداء الحكومة في رام اهللا بملف مقاومة الجدار يركز على االحتواء 

ألشخاص " تنسيقيات"رها الصحيح، حيث شكلت واالستالم والعمل على حرف المقاومة الشعبية عن مسا
  ".يتبعون للحكومة في عدة بلدات بالضفة مرتبطين بمؤسسات أجنبية توفر لهم الدعم المالي

ودعت الهيئة في بيانها النائب العام الفلسطيني إلحالة رئيس الوزراء للتحقيق بسبب دوره في التمييز بين 
ف من منطقة إلى أخرى ومن أسير أو جريح إلى آخر، الجرحى واألسرى والمتضررين في هذا المل

باإلضافة إلى األموال التي ينفقها خارج نطاق المؤسسات الرسمية والتي تساهم في حرف المقاومة عن 
  .مسارها ولخدمة مصلحته الشخصية

  23/3/2013، فلسطين أون الين
  

   فلسطينية غرب نابلسسياراتمستوطنون يهاجمون  .38
المستوطنين اليهود وقوات االحتالل اإلسرائيلي أمس اعتداءاتها المتكررة على  واصلت عصابات :غزة

  .الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة
وقال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة غسان دغلس إن مجموعة من مستوطني مستوطنة 

لعام بين نابلس وقلقيلية غرب نابلس هاجموا عدداً من سيارات الفلسطينيين على الطريق ا» كدوميم«
كما قامت مجموعة أخرى من مستوطني مستوطنة . ورشقوها بالحجارة، ما ألحق أضراراً بعدد منها
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غرب نابلس بتكسير زجاج سيارات عدد من أهالي قريتي جيت وصرة على الطريق » حفاد جلعاد«
  .المؤدي إلى المدينة

  24/3/2013، االتحاد، ابوظبي
  

   عن الطعام تضامناً مع األسرىاً وإضراباّعتصام ينظمون االفلسطينيةية أبناء الجال: باريس .39
اعتصم العشرات من أبناء الجالية الفلسطينية امام الصليب االحمر في باريس، امس، ": األيام "-رام اهللا 

معلنين االضراب عن الطعام اسنادا لقضية االسرى وخاصه المضربين عن الطعام وعلى رأسهم االسير 
 العيساوي الذي يخوض اطول اضراب عن الطعام لم يشهده التاريخ من قبل، والذي يعاني ويسارع سامر

  .الموت من خلف القضبان من أجل الحرية
وحضر االعتصام االسير المحرر محمود السرسك وعدد من النشطاء الفرنسيين وممثلين عن المؤسسات 

  .والقوى والشخصيات المناصرة للقضية الفلسطينية
م المشاركون في االعتصام رسالة الى الصليب االحمر تطالب المؤسسات االنسانيه والقانونية تحمل وسل

مسؤولياتها تجاه االسرى الفلسطينيين وخاصه المضربين عن الطعام والتحرك الفوري إلنقاذهم من قبضة 
  .السجان ومن خلف القضبان

 كتبت خطيا باليد وناشدت فيها الصليب االحمر كما تم تسليم رسالة ثانية من ام االسير سامر العيساوي
وكل المؤسسات للتدخل إلنقاذ ابنها الذي يصارع الموت من خلف القضبان ويتحدى االحتالل بأمعائه 

  .الخاويه من أجل الحرية
وطالب المشاركون الحكومة الفرنسية بمساندة القضية الفلسطينيه واالفراج عن االسرى وخاصه االطفال 

  .المضربين عن الطعام واسرى صفقة االحراروالمرضى و
  24/3/2013،   األيام، رام اهللا

  
  الوسطىالمحافظة في " األونروا" موكب مدير يعترضونمواطنون : غزة .40

اعترض عدد من المواطنين في المحافظة الوسطى بغزة، موكب مدير وكالة الغوث ": معا "-غزة 
  . مقر محافظ وكالة الغوث بالمنطقة الوسطىروبرت تينر أمام" األونروا"وتشغيل الالجئين 

وقالت اللجنة الشعبية لالجئين في دير البلح إنها قامت بالتنسيق مع اللجان الشعبية والوجهاء والمخاتير 
بالمخيمات الوسطى باالعتصام واعتراض موكب مدير وكالة الغوث روبرت تيرنر أمام مقر محافظ 

  .وكالة الغوث المنطقة الوسطى
اللجنة إن االعتصام جاء احتجاجاً على تقليصات الوكالة المتتالية والممنهجة باتجاه فقراء وقالت 
وبينت اللجان أن تيرنر طلب االجتماع مع اللجان، فيما رفضت اللجان اللقاء معه وذلك تحسباً  .الالجئين

  .لاللتفاف واحتواء فعاليات الغد
  24/3/2013،   األيام، رام اهللا
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   أشجاًرا من ساحاته  األقصى ويقتلعالمسجدعتدي على االحتالل ي .41
أكدت هيئتان إسالميتان في القدس المحتلة، رفضهما لالنتهاكات التي يقوم بها االحتالل : القدس المحتلة

في اعتداء جديد على "في المدينة المقدسة، ال سيما قلع الشرطة اإلسرائيلية لألشجار الخميس الماضي، 
  ".باركالمسجد األقصى الم

وأكدت الهيئة اإلسالمية العليا ومجلس األوقاف والشؤون اإلسالمية في القدس المحتلة في بيان صحفي 
أن باحات األقصى هي جزء ال يتجزأ من "، )3|23(نسخة عنه اليوم السبت " قدس برس"مشترك تلقت 

س بقلع األشجار أمر المسجد األقصى المبارك، وما قامت به الشرطة اإلسرائيلية االحتاللية أول أم
  ".مرفوض ومستهجن واعتداء على األقصى

لجنة إعمار المسجد األقصى واألوقاف اإلسالمية، هي الجهة المخولة بالترميم "وأضاف البيان أن 
وزراعة األشجار وغيرها، وليست بحاجة ألخذ إذن من شرطة االحتالل، فهي ليست صاحبة صالحية 

وطالبت الهيئتان، الحكومة األردنية، بالتدخل لمنع سلطات  ".صىوال اختصاص في موضوع إدارة األق
وطالب البيان، . االحتالل من االعتداء على األقصى، كون ألردن صاحبة الوالية الدينية على المقدسات

بأن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه المسجد األقصى، وأن ال يتركونا وحدنا في "العرب والمسلمين في العالم 
  ". العدوان المستمرمواجهة هذا

  23/3/2013قدس برس،  
  

   اإلسرائيلي - األميركية في الصراع الفلسطيني اإلدارةال جديد لدى : مصدر أردني .42
لم يلمس خـالل لقائـه بـوزير الخارجيـة          "أعلن مصدر سياسي أردني رفيع أنه       :  يو بي آي   -عمان  

  ".ع الفلسطيني ـ اإلسرائيلياألميركية جون كيري أي جديد في الموقف األميركي تجاه الصرا
ال شـيء جديـد فـي الموقـف         "وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه ليونايتد برس إنترناشونال،           

كيري لم يعد بشيء، ولم يلتزم بشيء مطلقـاً، ولـم           "، مشيراً الى أن     "األميركي تجاه القضية الفلسطينية   
  ".يتحدث عن اجتماعات فلسطينية ـ إسرائيلية مرتقبة

بالده ستفعل كل ما في وسعها إليجاد الحلـول للقـضية الفلـسطينية             "قل المصدر عن كيري قوله إن       ون
  ".والتعامل معها

الطرفين األميركي واألردني اختلفا خالل اللقاء علـى        "اإلخبارية المستقلة، أن    " عمون"وقد ذكرت وكالة    
  ".التسميات بشأن المستوطنات اإلسرائيلية

 24/3/2013، الحياة، لندن
  

  جودة ونظيره األميركي يؤكدان أهمية إطالق مفاوضات سالم تؤدي لتجسيد حل الدولتين .43
أكد وزير الخارجية األردني ناصر جودة ونظيره األميركي جون كيري خـالل            :  محمد الدعمه  - عمان

 لقائهما أمس في عمان، أهمية استمرار التنسيق والتشاور والتعاون حيال مختلـف القـضايا التـي تهـم                 
كما أكدا أهمية دفع جهود السالم وإعـادة        . الطرفين خاصة القضايا التي تعصف بمنطقة الشرق األوسط       

إطالق مفاوضات جادة وفاعلة بين إسرائيل والفلسطينيين، تؤدي بالنهاية إلى تجسيد حل الدولتين استنادا              
ـ               ة الفلـسطينية المـستقلة     إلى المرجعيات الدولية المعتمدة في هذا اإلطار بما يفضي إلـى إقامـة الدول

  . وعاصمتها القدس الشرقية1967) حزيران(والمتواصلة جغرافيا على حدود يونيو 
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وحسب البيان فقد عرض جودة الجهود األردنية في تحريك عملية السالم، مؤكدا مركزية الدور القيـادي                
وأعاد جودة  . عية الدولية للواليات المتحدة في هذا اإلطار سواء على المستوى الفردي أو من خالل الربا            

ومن دون حل شـامل وعـادل فـإن         «التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في الصراع في المنطقة          
، مشيرا إلى ارتباط كافة قضايا الحل النهائي بمصالح أردنية          »المنطقة والعالم لن ينعما باألمن واالستقرار     

  .حيوية
ي مشترك أول من أمس مع الـرئيس األميركـي بـاراك            وكان العاهل األردني قد قال في مؤتمر صحاف       

الفلسطينيين واإلسرائيليين مجـددا إذا أرادوا      » جلسات تفاوض بين  «أوباما إن األردن سيرحب باستضافة      
  .ذلك

  24/3/2013، الشرق األوسط، لندن
  

   إجراءات ملموسة "إسرائيل"تنتظر من و  في نيسان المقبلغزةقد أزور : أردوغان .44
الحكومة التركية رجب طيب أردوغان، أنه قد يزور غزة في نيسان المقبل، وذلك بعد يـوم                أعلن رئيس   

  .من قبوله اعتذاراً من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو على الهجوم على سفينة مرمرة
فـي نهايـة    "ونقلت وسائل إعالم تركية عن أردوغان قوله خالل احتفال بتدشين خط قطار اسكي شهر               

مطاف قد أزور غزة في نيسان، وهذه الزيارة ستجري في سياق جهود عامة للمـساهمة فـي عمليـة                   ال
  .وتمنى رئيس الوزراء التركي، أن تسود أجواء الحكمة والعقل في المرحلة المقبلة ".التسوية

ستقدم مساهمات إيجابيـة، بعـد أن تـرى         "وفي ما خص االعتذار اإلسرائيلي، قال أردوغان، إن بالده          
إجراءات ملموسة وتتابع   ) إسرائيل(، منوهاً إلى أن بالده تنتظر من        )"إسرائيل(إلجراءات التي ستطبقها    ا

  .ما سيتم تطبيقه في هذه المرحلة
  23/3/2013، فلسطين أون الين

  
   االعتذار اإلسرائيليتفاصيلأوغلو يكشف  .45

 الوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين      أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن اعتذار رئيس         : السبيل
نتنياهو لنظيره التركي رجب طيب أردوغان عن الهجوم اإلسرائيلي على سـفينة مـافي مرمـرة عـام                  

  .، ليس له عالقة باألزمة السورية2010
أن التطـور األخيـر فـي       " تي آر تي  "وأوضح أوغلو في مقابلة مع مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون التركية          

تركيا "يست له أي عالقة بموقف تركيا من األزمة السورية الراهنة، مشددا على أن              الموقف اإلسرائيلي ل  
  ".ال تخادع على اإلطالق في مواقفها وإنما تصر عليها، ألنها تكون على حق في ما تدعيه

وذكر الوزير التركي أن أردوغان تشاور قبل تلقي اتصال نتنياهو مع رئيس الحكومة في غزة إسماعيل                
س السلطة الفلسطينية محمود عباس للحصول على موافقتهما على قبول االعتذار اإلسـرائيلي،             هنية ورئي 

) قبل اسـتقالته  (كما اتصل أيضا بالرئيس المصري محمد مرسي ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي             
  .وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

لي بدأ بعد ذلك، إذ تكلم نتنياهو أوال ثـم أعطـى   وأضاف أوغلو أن االتصال مع رئيس الوزراء اإلسرائي 
مشيرا إلى أن   . الهاتف للرئيس األميركي باراك أوباما، واستمر االتصال ما بين عشرين إلى ثالثين دقيقة            

  .االتصال الهاتفي الثالثي تم بعد االتفاق على نص بيان مشترك بشأن الموضوع
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تمت تلبيتها، في إشارة إلى اعتذار إسـرائيل وموافقتهـا          وقال داود أوغلو إن المطالب التركية األساسية        
وأكد أن إسرائيل شعرت بالعزلة الدولية بعد       . على دفع تعويضات ألسر الضحايا ورفع الحصار عن غزة        

  .حادث مرمرة
ولفت أوغلو إلى أن االعتذار جاء تتويجا لجهود انطلقت منذ ثالث سنوات، مشيرا إلى الدور الذي لعبـه                  

جية األميركي جون كيري في الوصول إلى اتفاق على نص اعتذار مشترك بين الجانبين بعد               وزير الخار 
  .آذار الجاري/زيارته إلى أنقرة في األول من مارس

وأشار إلى أن األتراك تحدثوا مع كيري ست مرات خالل األسبوع الماضي، مؤكدا أنهـم كـانوا علـى                   
لنهائي قبل زيارة أوباما إلى إسرائيل، إذ جرى االتفاق         اتصال بمسؤولين أميركيين فقط توسطوا لالتفاق ا      
  .على أن يتصل نتنياهو بأردوغان وهو برفقة أوباما

وناشد الوزير التركي إسرائيل إعادة النظر في تصرفاتها، موضحا أن االعتذار الذي تقدمت به لـيس إال                 
  . اإلسرائيلية على أساس متساوٍمجرد بداية، وأن الطريق أصبح ممهدا إلحياء عملية السالم الفلسطينية

  23/3/2013، السبيل، عّمان
  

    الواليات المتحدة لتركيا لعبة جديدة من اإلسرائيلياالعتذار : اإليراني األركانمساعد رئيس  .46
 وصف مساعد رئيس هيئة األركان العامة للقوات المسلحة اإليرانية لشؤون اإلعـالم             : وكاالت - طهران

من قبل أميركا وإسـرائيل     " لعبة جديدة "جزائري االعتذار اإلسرائيلي لتركيا بأنه      والتعبئة العميد مسعود    
وتركيا لممارسة مزيد من التأثير على المقاومة والصحوة اإلسالمية بالمنطقة والصحوة اإلسالمية بشكل              

  ".خاص
 إغاثـة الـى   الصدمة التي أوجدها العدوان الصهيوني على السفينة التي كانت تحمل مواد         "وأشار إلى ان    

التحـرك الرئيـسي    "، الفتا إلى ان     "أهالي غزة ، أدت الى منح تركيا مكانة خاصة في معادالت المنطقة           
لالستكبار العالمي في الوقت الحاضر هو استبدال موقع الجمهورية اإلسـالمية اإليرانيـة فـي العـالم                 

 إطار المحاوالت الدؤوبة مـن      اإلسالمي وصرف األنظار عن إيران اإلسالمية باتجاه بلد ثالث وذلك في          
  ".قبل أميركا وبريطانيا إلحالل اإلسالم األميركي محل اإلسالم المحمدي األصيل

  23/3/2013، وكالة سما اإلخبارية
 

   عصابة تمنح جنسيات مصرية مزورة للفلسطينيينضبط: العريش .47
نـسية المـصرية    تمكنت السلطات المصرية في العريش من ضبط عصابة تمـنح الج          ": معا "-العريش  

ومن بين العصابة ثالثة فلسطينيين تسللوا عبر األنفاق، إضافة الى امرأة وشـقيقها              .المزورة لفلسطينيين 
وضبط بحيازتهم العديد من المستندات وشهادات الميالد الستخدامها في تسهيل حصول الفلسطينيين على             

  .الجنسية المصرية
  .ين عليها للحصول على جوازات سفر مصرية مزورةوأقرت المتهمة بتردد الكثير من الفلسطيني

واعترفت المتهمة بأنها تقوم بالتوسط والسمسرة لتسهيل حصول الفلسطينيين على الجنسية المصرية نظير             
  .الحصول على مبالغ مالية ويساعدها في ذلك محام بمنطقة عين شمس في القاهرة

  24/3/2013،   األيام، رام اهللا
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   لقاءات كيري لتفعيل عملية السالم :ةالخارجية األمريكي .48
استقبل رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو وزير الخارجية األميركي جون كيري           : القدس المحتلة 

 عمان بالرئيس الفلسطيني    األردنيةوكان كيري التقى بعد ظهر اليوم في العاصمة          .مساء اليوم في القدس   
  .محمود عباس

لقاءات كيـري   "ة األمريكية أصدرت بيانًا في وقت سابق اليوم أشارت فيه إلى أن             وكانت وزارة الخارجي  
في الضفة والقدس تأتي في إطار جهود البيت األبيض لتفعيل عملية السالم وإحيـاء المفاوضـات بـين                  

  .ةوتعهد أوباما بأن يخصص كيري وقتاً وطاقة للقضية اإلسرائيلية الفلسطيني ".اإلسرائيليين والفلسطينيين
  24/3/2013، الحياة، لندن

  
  درس مفيد من حياة الشيخ الشهيد .49

  د خالد الخالدي.أ
، ولعل أهم هـذه الـدروس   )رحمه اهللا(دروس كثيرة يمكن أن يتعلمها الناس من حياة الشيخ أحمد ياسين    

 كيف يعبرون عن رؤاهم وحماسهم ألفكارهم باألعمال والمبادرات واإلنجازات، وليس فقط باألقوال           : هو
  !والخطب والتصريحات؟

إذ إن مشكلتنا في هذا العصر هي أن كثيرا من دعاتنا وعلمائنا ومثقفينا وقادتنا يتكلمون كثيرا ويعملـون                  
قليلًا، فهم يفرغون شحنات حماسهم في خطب رنانة، أو كتابات منمقة، أو قصائد بديعـة، أو منـاظرات                  

اح، وأنهم قد أبلوا بالء حسنًا، وأدوا ما عليهم نحو          مفحمة، أو تصريحات نارية، ويشعرون بعدها باالرتي      
دينهم وأمتهم من واجبات، فيسترخون ويقعدون، وينتظرون شحنة الحماس التالية، ليفرغوها أيـضا فـي               

  .ميدان األقوال فقط
من هذا النوع من الرجال، بالرغم من شلل جسده، وكثرة أمراضـه وآالمـه،              ) رحمه اهللا (لم يكن الشيخ    

يح له القعود واالسترخاء، وترفع عنه اإلثم والحرج، بل كان أستاذًا في المبادرة، خبيرا في تحويل                التي تب 
الحماس والرؤى واألفكار واألحالم والطموحات التي يعدها العاجزون مستحيلة إلى أعمـال وإنجـازات              

مـة مـن النـصر      ومشاريع حقيقية، تخدم اإلسالم والمسلمين، وتحقق الخير والنفع للناس، وتقـرب األ           
: ، وقـال  ]1[} أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سـابقون       {: والتمكين، نحسبه من الذين قال اهللا فيهم      

يؤمنون باهللا واليوم اآلخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من              {
  ].2[} الصالحين

 أحدثت تغييرا كبيرا في تاريخ الحركة اإلسالمية والـشعب          لقد كانت حياته مليئة بالمبادرات المهمة، التي      
الفلسطيني، وقد أسهم معه في صنع كثير من هذه المبادرات إخوانه وتالميذه، فكم من عمل كبير كان في                  
األصل فكرة طموحة من شاب أو شبل صغير، قدمها للشيخ، فلم يهملها بسبب مـصدرها، ولـم يـسق                   

يعتذر عن عدم تبنيها لصعوبة الظروف وقلة اإلمكانيات، واحتماالت الفـشل           المبررات المعوقة لها، ولم     
المتوقعة، وإمكانية محاربة األعداء لها، كما يفعل القادة الفاشلون اليوم، بل أوالها اهتمامه ورعايته، حتى               

  :نجحت وصارت إنجازا ضخما يقدم الخير والنفع إلى الناس، ومن هذه المبادرات
   حركة اإلخوان المسلمين في قطاع غزة بعد انفراط عقدها بعيد االحتالل إعادة تنظيم-1

  .م؛ نتيجة لسفر قادتها للعمل في الدول العربية1967الصهيوني سنة 
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 وضع خطة عمل الحركة في عهد االحتالل، وتتلخص أهدافها في إعادة الناس إلى ديـنهم وقـيمهم                  -2
 أن ابتعدوا عنه، وتصوروا أن الحل في غيره من المبـادئ          ومبادئهم، وإقناعهم أن اإلسالم هو الحل، بعد      

  .والنظريات الوضعية، ثم تربية جيل مؤمن واعٍ مجاهد يتولى مهمة التحرير
 إنشاء المساجد والجمعيات اإلسالمية والرياض والمدارس والعيـادات والمستـشفيات ودور القـرآن          -3

لزكاة والجمعيات الخيرية، وقد قدمت هذه المؤسسات       ودور األيتام والمسنين والجمعيات النسائية ولجان ا      
  .خدمات عظيمة للناس، وأثرت فيهم تأثيرا كبيرا

   معارضة إقامة جامعة علمانية بعيدة عن قيم أمتنا وأخالقها، وإقامة الجامعة اإلسالمية،-4
  .التي قدمت العلم والدين والقيم، وخرجت العلماء والقادة في كل الميادين

الحفالت اإلسالمية الهادفة بدلًا من حفالت األفراح الماجنة، التي كانت تفسد الشباب، وتهيـئهم               إقامة   -5
  .للسقوط في شراك العمالة

م، وإرسال الدعاة إلـيهم، وتبـادل الخبـرات         1948 التواصل مع فلسطينيي األراضي المحتلة سنة        -6
في المجتمع اإلسرائيلي، وقد أثر هذا      الدعوية معهم؛ بهدف حفظهم من محاوالت اليهود الجادة لصهرهم          
  التواصل في إحداث صحوة إسالمية مباركة في تلك المناطق، أسهمت

  .في صمود الفلسطينيين هناك، أمام محاوالت اإلفساد والتهويد
 نقل الحركة من مرحلة الدعوة والتربية إلى مرحلة الجهاد والمقاومة، وذلـك مـن خـالل تفجيـر                   -7

  م، وقيادتها، وإدخال نوعية جديدة من الشباب المؤمنين1987ة األولى سنة االنتفاضة الفلسطيني
  إلى ميادين المواجهة، لم يعهدها المحتلون من قبل، والشك أنها خطوة كبيرة، ال يقدم على

  .مثلها إال القادة الكبار
معنويات   من  نقل المقاومة من مرحلة التظاهرات والحجارة إلى مرحلة الجهاد المسلح، وقد رفع ذلك             -8

معنويـات العـرب     الفلسطينيين، وزاد من اقتناعهم بخيار المقاومة وسيلة السترداد حقوقهم، ورفع مـن           
والمسلمين، وصار الفلسطينيون في نظرهم مدرسة للجهاد والمقاومة، وجعل قضية فلسطين حيـة فـي               

  .قلوبهم، يتعاطفون معها بالرغم من مواقف حكامهم
 إلى الصبر على الظلم واألذى، وعدم توجيه بنادقهم إلى جالديهـم؛ حفاظًـا              م1996 دعا أبناءه سنة     -9

على الوحدة الوطنية، ولعلهم يعقلون، ويعودون إلى رشدهم وصف أمتهم، فاستجاب أبناؤه، وحمى بـذلك             
  .الشعب الفلسطيني من فتنة داخلية كبيرة، واقتتال مدمر لن يخدم إال العدو

  ظيم صفوف الحركة بعد تلك الضربة التي تلقتها على يد كان المبادر إلى إعادة تن-10
  أجهزة السلطة األمنية، وقد أقبل الفلسطينيون على صفوف الحركة، وازدادت قوتها وشعبيتها

  ومكانتها في عيون الفلسطينيين والعرب والمسلمين، وانفض الناس عن الظالمين، وعرفوهم على
  .حقيقتهم

لعب دورا مهما في توعية الناس وتثقيفهم، وحقق بذلك آمالًا طالمـا             أنشأ إذاعة وصحفًا ومجالت ت     -11
  .حلم بها المخلصون

 لم يثنه السجن، ولم تسكته سياط الجالدين، ولم تقعده آالمه وأمراضه، ولم تهزه تهديدات األعـداء                 -12
، متمنيا رضـاه،    بالقتل والتمزيق، ولم تخفه أشالء إخوانه، وأصر على مواصلة الطريق، مقبلًا على اهللا            

  .بائعا جسده وروحه إلى مواله، راجيا أن يتقبله ربه شهيدا في عاله
  23/3/2013، فلسطين أون الين
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  كان أوباما شارونياً أكثر من شارون .50

  طاهر العدوان
أعطى اوباما من خالل خطاباته وتصريحاته إلسرائيل كل ما تريده بينما لم يقـدم للفلـسطينيين إال مـا                   

( وخلـف معادلـة     . حالمهم بان أمريكا تقف مع حقوقهم وحريتهم من خالل خطابه في القدس             يداعب أ 
التي كرر طرحها قدم لتل ابيب كل الضمانات بالتزام امريكا االبدي بامنها لكنه لم يتقدم               ) السالم واالمن   

 هـو طـرف     خطوة واحدة تجاه الحقوق الفلسطينية لها مدلول سياسي او عملي تحت شعار السالم الذي             
المعادلة االخر ، على سبيل المثال لم يغير موقفه الرافض لقرار الجمعية العمومية باالعتراف بعـضوية                

  . فلسطين كمراقب 
 لقد ذهب اوباما بعيدا في تأييده للصهيونية وإسرائيل وابعد من معادلة األمن والسالم لقد ظهر كشاروني                

 -1ب المتطرفة الحاكمة عندما ركز على مسألتين همـا          أكثر من شارون وملبيا لجميع طموحات األحزا      
وهاتان المسألتان هما   ) . قابلة للحياة   (  الحديث عن دولة فلسطينية      -2االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية     

من إنتاج وإخراج أرئيل شارون واللتان أصبحتا جوهر مفهوم حكومـات نتنيـاهو عـن الـسالم مـع                   
  . الفلسطينيين 
ظهر ألول مرة عشية مؤتمر العقبة الذي استـضافته االردن عـام            ) ائيل دولة يهودية    إسر(  اصطالح  

 وحضره بوش االبن وشارون الذي كان رئسا للوزراء ومحود عباس بوصـفه رئيـساً لـوزراء                 2003
في ذلك الوقت كتبت صحيفة جيروزاليم بوست اإلسرائيلية ان شارون وفي لقـاء تحـضيري               . السلطة  

وزير الخارجية األمريكي وليام بيرنز رفض المشاركة في قمة العقبـة إذا لـم يـضع                للقمة مع مساعد    
لكن بيرنز رفض ذلك قائال ان هذا الموقـف سيـصور           . الجميع في اعتبارهم ان إسرائيل دولة يهودية        

  . إسرائيل دولة لليهود فقط 
ن قد شغل منصب سـفير  كا(  في ذلك الوقت شنت الصحافة اإلسرائيلية هجوما غير مسبوق على بيرنز   

فيما أصر شارون على موقفه ليتدخل بوش في النهايـة عنـدما سـارع              ) الواليات المتحدة في األردن     
وفي عهد بوش أيضاً وخالل طرح ما سمي بخارطة         . باإلعالن بان إسرائيل دولة يهودية تنبض بالحياة        

الـذي  ) ولة فلسطينية قابلة للحيـاة      د( الطريق للسالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين تم صك اصطالح         
  . اصبح جزءا من مفهوم السياسة األمريكية لمتطلبات السالم 

إلغاء حق العودة لالجئين الفلسطينيين وتهديد وجود مليـون ونـصف           : ماذا يعني إسرائيل دولة يهودية      
ة كبرى للـسياسة  فلسطيني في الجليل والمثلث وبئر السبع وهو ما يجعل اي سالم على هذا األساس جائز     

دولة فلـسطينية قابلـة     ( وماذا يعني   . العنصرية القائمة ضد الفلسطينيين من حملة الجنسية اإلسرائيلية         
 كحدود للدولة الفلسطينية المنشودة ويعني رسم حدود هذه         1967عدم االعتراف بحدود ما قبل      ) : للحياة  

وبعبارة أخرى دولة يقطعهـا ويلـتهم       ) لة للحياة قاب( الدولة على ما يتطلبه الحد األدنى من تفسير معنى          
  . أرضها الجدار العازل والمستوطنات والمراكز األمنية على طول األردن ومرتفعات الضفة 

 حزيران ولم يلفظ كلمة عن سيادة هذه الدولة وأمنها          5في المقابل لم يقل أوباما دولة فلسطينية على حدود          
 ذكرت استطالعات الرأي اإلسرائيلية عن تزايد شعبية أوبامـا وال           ولم يشر إلى القدس وحق العودة لهذا      

  !ادري ان كان هناك شئ يمكن للفلسطينيين التحدث عنه كثمرة لزيارة أوباما 
  24/3/2013، الرأي، عّمان
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  مقابل ماذا؟.. مليون دوالر من أمريكا للسلطة500 .51

  عصام شاور.د
 مليون كـان    200والر للسلطة الوطنية الفلسطينية، منها       مليون د  500قدمت الواليات المتحدة األمريكية     

الكونجرس األمريكي قد جمدها قبل عامين بسبب توجه القيادة الفلسطينية لألمم المتحدة، وبـالرغم مـن                
في األمم المتحدة مخالفة بذلك اإلرادة األمريكية       " دولة غير عضو  " نجاح السلطة في الحصول على صفة       

  .وبات وأعادت ضخ األموالفإن أمريكا جمدت العق
المجتمع الدولي وأمريكا تحديدا ال يقدمون المال دون مقابل سياسي، ولذلك فقد ذهب المحللون إلى أن ما                 

إلى طاولة المفاوضات دون شروط، أو لمنع       ) إسرائيل(قدمته الواليات المتحدة هو الثمن إلعادة السلطة و       
على جرائمها السابقة والالحقة،    ) إسرائيل(ضاة دولة االحتالل    السلطة من اللجوء إلى المحاكم الدولية لمقا      

وألن الماليين التي قدمتها أمريكا     , وقد يكون الهدف إنقاذ السلطة الوطنية الفلسطينية من االنهيار الوشيك         
متواضعة نسبة إلى األهداف المذكورة، فقد تكون تلك الماليين مقدمة لمـساعدات أكبـر مـن أمريكيـا                  

ارة األزمة والصراع الفلسطيني اإلسرائيلي في جـو هـادئ ودون ضـجيج مـن الجانـب                 والغرب إلد 
الفلسطيني حتى لو استمرت الجرافات والبلدوزرات اإلسرائيلية في خلق واقع استيطاني جديد في الضفة              

  .الغربية والقدس واستمر نتنياهو في سياسته العدوانية بحكومته أو أدواته الجديدة
 األمريكية تسعى إلى ترتيب األوضاع في المنطقة لخلق أجواء مناسبة للتعامل مع واقع              الواليات المتحدة 

. سوريا الجديد بعدما اقترب نظام األسد من نهايته وظهرت سيطرة واضحة للجماعات اإلسالمية الجهادية             
يـة، ولـذلك    هي الجبهة القريبة من سوريا والتي تعمل عليها اإلدارة األمريك         ) إسرائيل(تركيا واألردن و  

حصل انفراجة في العالقات التركية اإلسرائيلية بعد االعتذار الذي قدمته األخيـرة إلـى تركيـا بـسبب                  
بـالتخفيف عـن    ) إسرائيل(االعتداء اإلسرائيلي على السفينة التركية مرمرة قبل ثالث سنوات، وتعهدت           

د وحزب العمل الكردستاني عبد اهللا      الفلسطينيين تلبية لمطالب تركيا، وكذلك أعلن زعيم المتمردين األكرا        
أوجالن وقف القتال ضد تركيا، وترتيبات محتملة مع الجانب االردني بخصوص أوضاعه الداخلية وفيما              

  .يتعلق بالتطورات في سوريا تظهر خالل الفترة القريبة القادمة
بـات دوليـة لـيس      من خالل ما سبق ندرك بأن الدعم األمريكي للسلطة الفلسطينية يأتي في إطار ترتي             

للسلطة عالقة مباشرة بها ومع ذلك يمكن استغاللها إسرائيليا وأمريكيا لتحقيق مكاسـب لـصالح العـدو                 
  .الصهيوني، كالعودة إلى طاولة المفاوضات وتجميد المصالحة الداخلية

  23/3/2013، فلسطين أون الين
  

  امرأة في األلفية الثالثة أشجع من مليار: أم نضال .52
  زقحسن عثمان ر

من تمام الزيارة لغزة أن تقف الوفود عند بيت أم نضال، فمن هذه المرأة التي أصبحت معلماً من معـالم                    
  غزة ومزاراً من مزاراتها؟

امرأة من عهد الصحابة عاشت في عصرنا الحاضر، امرأة ملئت إيماناً حتى            » خنساء فلسطين «أم نضال   
بأعز ما تملك، امرأة نذرت ما في بطنها محرراً في          مشاشها، واقتربت من اهللا حتى أصبحت تتقرب إليه         

  .سبيل اهللا
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ولدت . نسبة البنها الشهيد نضال   » أم نضال «اسمها مريم محمد يوسف فرحات وكنيتها التي اشتهرت بها          
وقبرت فيها، أم لعشرة أبناء ستة ذكور       » 2013 / 3 /17«وعاشت فيها وماتت فيها     » م1949«في غزة   

  .وأربع إناث
، ولم تكتف أم نضال بذلك بل دفعـت         »ونادراً ما تفعل النساء ذلك    « نضال الجهاد والمجاهدين     عشقت أم 

أبناءها الذكور جميعاً الى كتائب عز الدين القسام ليجاهدوا ويستشهدوا في سبيل اهللا، وهي تعلم أن الجهاد                 
 لدرجة اإلحسان، وقـرأت     ذروة سنام اإلسالم وأن ما عند اهللا خير وأبقى، وألنها كما نحسبها عبدت اهللا             

، فقد قررت أن تنفق أوالدها وأحـب مـن فـي            »لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون      «قول اهللا تعالى    
  .األرض إليها في سبيل اهللا

فدفعت ابنها محمد وهو أصغر الثالثة الكبار ليقوم بعملية استشهادية داخل األرض المحتلة، ولما رفضت               
احتجت أمه وضغطت هي وإخوانه حتى تم السماح لـه والموافقـة            »  سنة 17«كتائب القسام لصغر سنه     

على طلبه، وقام أخوه نضال بتدريبه وتهيئته للعملية االستشهادية، وهو في طريقه للعملية االستشهادية قام               
بوداع أمه في شريط مصور، االبن صامد كالجبل األصم لم تدمع منه عين ولم يهتز لـه جفـن يحمـل                     

سم أحياناً وهو يسمع كالم أمه وللمرة األخيرة في عمره، واألم تتحدث في ثبات وهي تعلـم                 سالحه، ويبت 
وتقول أمامه وللعالم إن هذا اليوم أعز يوم في حياتها، هذا اليوم            . أن هذا سيكون آخر عهدها بابنها محمد      

  .هو اليوم الذي أكرمها اهللا فيه بأن تقدم أحد أبنائها شهيداً في سبيل اهللا
 إنها ال تقدم ابنها ليهلك أو يموت وإنما تقدمه لحياة أحسن وأفضل وأخلد، تقول إنها تحتسبه عند اهللا                   تقول

شهيداً وتسأل اهللا أن يجعله في أعلى الدرجات، وتؤكد أن نفسها بعملها هذا راضية، وتقول إنه لو كان لها                
، وتختم كالمها وهي تودع ولـدها       مائة ولد مثل ابنها محمد لقدمتهم بطواعية ونفسٍ راضية في سبيل اهللا           

ولـم تكتـف أم   . صحيح ما فيش أغلى من األوالد ولكن من أجل اهللا يرخص كل غالٍ     : وفلذة كبدها قائلة  
نضال بوداع ابنها محمد، ولكنها أعدت الحالوة لالحتفال باستشهاده، وبدأت هي وأبناؤها يتابعونـه مـن                

رض المحتلة وظلوا يتابعونه بالدعاء من أجل التوفيـق         خالل الموبايل حتى قص السلك الشائك ودخل األ       
  .في المهمة ونيل الشهادة
في شجاعة نادرة وتخطى كل وسائل المراقبة االلكترونية واسـتطاع          » عطسمونا«دخل محمد مستوطنة    

تنفيذ المهمة بنجاح وقتل من الجنود اإلسرائيليين عشرة وجرح أكثر من عشرين، وقد اعتـرف العـدو                 
ساعات من دخـول محمـد      » 8«وجرح عشرين، وما أن أذاعت إسرائيل النبأ بعد         » 5« بقتل   الصهيوني

لألرض المحتلة حتى هللت أم نضال وأبنائها فرحاً بشهادة محمد وسجدوا هللا شاكرين وقبلـوا بعـضهم                 
ودعت أم نضال شـهيدها     . وكبروا ووزعوا الحلوى على جموع المعزين، وتحول العزاء لعرس للشهداء         

ل، ولكنها لم تكتف بذلك، ولم تقل بأن شهيداً واحداً يكفي ليدخل آل فرحات الجنة بإذن اهللا، ولكنهـا                   األو
ومعروف عن نضال أنه من أوائل مهندسي صاروخ        . قدمت ابنها الثاني نضال وهو أكبر ابنائها للشهادة       

إسرائيل ابنهـا المجاهـد   واغتالت . القسام الذي تم تطويره أخيراً ليصل إلى تل أبيب في األرض المحتلة      
ومعلوم أن نضال كـان     . م بعد عام واحد من استشهاد أخيه األصغر محمد        2003واألكبر نضال في عام     

ودعـت أم نـضال     . أحد القادة العسكريين لكتائب عز الدين القسام وأحد أبطال التصنيع الحربي لحماس           
، وهـي إذ    »تاح في سكينة وطمأنينـة    صحيح أن العين تدمع ولكن القلب مر      «: شهيدها الثاني وهي تقول   

  .تودعه إنما تودعه لحياة أسعد
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واستمرت مسيرة الشهداء القاصدة في بيت أم نضال، ونال ابنها الثالث الشهادة بعد عامين مـن شـهادة                  
» رواد«م في غارة إسرائيلية استهدفت سيارته في غزة، وبذلك أصـبح  2005نضال، وكان ذلك في عام      

 ولم تقتصر الشهادة في بيت أم نضال على أبنائها ولكنها قدمت أيـضاً زوج ابنتهـا                 .ثالث شهداء األسرة  
  .شهيداً وقد كان أحد قادة الجناح العسكري لكتائب عز الدين القسام» عماد عباس«

ابنها الرابع وسام لينال الشهادة، ولكن العدو الصهيوني تمكن من القبض عليه            » خنساء فلسطين «وقدمت  
وقـد  . همته، وتم سجنه لمده أحد عشر عاماً فقضاها في سجون االحتالل وأفرج عنه أخيراً             قبل أن ينفذ م   

ابني هذا أرسـلته ليستـشهد      «: زرناها في بيتها وكان وسام يجلس بجانبها، فقالت لنا مداعبة البنها وسام           
ن، وهي إذ   ولم تشفع له عندها أكثر من عشر سنوات قضاها في السج          . »ولكنه جاءني راجعاً ولم يستشهد    

تداعبه تريد له األفضل واألحسن فعينها معلقة بالشهادة دائماً، ولما رأت منا استغراباً قالت وكأنها تقرأ ما                 
هذا هـو الكـالم     . »ما تفتكروش إني ما بحب أوالدي، أنا بحبهم كثير ولكني أحب اهللا أكثر            «: في قلوبنا 

  .نضالالذي ظلت تردده دائماً أم الشهداء وأم المجاهدين أم 
أحـد مؤسـسي    » عماد عقـل  «وكان بيت أم نضال دائماً مسرحاً للعمليات ومأوى للمجاهدين، آوت فيه            

  .كتائب القسام لقرابة العام، ولم تكن بينه وبينها أية صلة في الرحم ولكنها أخوة اهللا وحب المجاهدين
دارت معركة حامية بين عماد     ولما علم العدو الصهيوني بوجوده في بيتها اقتحم جنود االحتالل المنزل و           

وكـان  . م24/11/1993عقل وجنود العدو اإلسرائيلي انتهت باستشهاد عماد عقل في باحة منزلها فـي              
  .العدو اإلسرائيلي يستهدف منزلها على الدوام، وقد قصفه أربع مرات بالصواريخ

وتوقف القلب  .  الحادة باألمس توفيت أم نضال بعد صراع شديد مع مرض تليف الكبد والتهابات األمعاء            
  .م2013 مارس 17وصعدت الروح إلى بارئها فجر األحد 

ونزلت األمطـار   . ونعاها رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية وتحدث عنها حديثاً يوزن بماء الذهب           
مـن أراد أن يـضحي فليـضح        : وكانت أم نضال تقول   . غزيرة يوم وفاتها، ولعلها السماء تبكي أحبابها      

ونسأل اهللا أن يتقبـل منهـا تـضحياتها         . وال فائدة من جميع التضحيات إذا لم تجد عند اهللا قبوالً          بعظيم،  
وكانت أم نضال امرأة منفردة لم تحصر نفسها فـي          . ويحشرها في أعلى عليين مع خيرة نساء العالمين       

تـشريعي  الجهاد العسكري فحسب، ولكنها كانت تجاهد في جميع أوجه الحياة، فهي عضو بـالمجلس ال               
. م، ومعروف عنها السعي في حاجة الناس خاصة الضعفاء والفقراء والمساكين          2006الفلسطيني منذ عام    

وكانت تزور المجاهـدين    . وكانت أرملة ربت أيتاماً وعلمتهم وجعلت منهم أبطاالً سار بسيرتهم الركبان          
في رمضان، وكانت تدعمهم    في الثغور األمامية في رمضان، وتقول إنها تحب االعتكاف مع المجاهدين            

وكان موتها موحداً لمشاعر الفلسطينيين، فقد نعتها جميع فصائل المقاومة وعلـى            . بما توفر لها من غذاء    
هذا وقد نعاها الرئيس محمود عباس أبو مازن ومنحها وسـام           . رأسها فتح التي أصدرت نعياً رسمياً لها      

  .اهللالتضحية واعتبرها شهيدة، وأقام لها مأتماً برام 
هذا غيض من فيض وقطرة من محيط من مناقب أم نضال، فقد زرناها قبل عام في بيتها في غزة ومعي                    
األخ عثمان البشير الكباشي ضمن قافلة شد الرحال لبيت المقدس، فأكرمتنا بجرعات إيمانية وعلمنا حينها               

ناها وبرجناها فلن تطول هذه القمة      كم قاماتنا قصيرة أمام هذه المرأة العمالقة، وحروفنا وكلماتنا مهما زي          
هذا فقد شيعها اآلالف في قطاع غزة  في موكب مهيب وجنازة رسمية وشعبية تقدمتها قيـادات                 . العالية

وال يسعنا إال أن نسأل اهللا لها القبول، وأن يجعلها أحسن مما نظـن،              . الدولة وجموع الشعب والمجاهدين   
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ي الجنة مع من تسمت باسمها مريم ابنة عمران التي قال اهللا عنها             وأن يغفر لها ما ال نعلم، وأن يجلعها ف        
:»ينالَمالْع اءسلَى نع طَفَاكاصو كرّطَهو طَفَاكاص اللَّه ّيا مريم ِإن«.  

اللهم احشرها مع مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وآسيا امرأة فرعون وفاطمة الزهراء بنت محمد                
عها بلذة النظر إلى وجهك وصحبة نبيك، واجعل البركة في ذريتها وال تحرمنا أجرهـا               اللهم مت .. »ص«

وال تفتنّا بعدها، ونرجو أن تكون سيرتها نبراساً تقتدي به جموع نساء المسلمين، وأخيراً ال نقول إال مـا                   
  .»إنا هللا وإنا إليه راجعون«.. يرضي ربنا

  21/3/2013االنتباهة، الخرطوم، 
  

  مع مصر سياسية" سحما"مشكلة  .53
  علي جرادات

طوعاً (دفع الفلسطينيون، على مدار عقود، ثمناً باهظاً كي يكتشفوا كم هو ضروري لقضيتهم أال يكونوا،                
، جزءاً من المشكالت العربية الداخلية، سواء كانت بين مكونات قُطر بعينه أو بين قُطـرين أو                 )أو قسراً 
 مروراً بلبنان تعريجاً على الكويت والعراق، وانتهاء بما يجـري           والشواهد كثيرة بدءاً من األردن     .أكثر

بمصر الدولة بعد   ” حماس“، أن عالقة حركة     )في الظاهر (وفي مصر اليوم يتبدى،     . في سوريا هذه األيام   
فثمة تسهيالت ُأدخلـت علـى      . إلى سدة الحكم على ما يرام       ” اإلخوان“ يناير وصعود جماعة     25ثورة  

 زيارات سياسية، عدا األمنية المعهودة، تتوالى، وتبشر، بمـا يـصدر عنهـا مـن                وهنالك .معبر رفح 
أما في  . تصريحات متفائلة، بميالد عهد جديد مختلف نوعياً عما كانت عليه الحال في عهد النظام السابق              

، دخل عملياً على خط أزمة الصراع السياسي الدائر         ”حماس“فموضوع  . الباطن فإن األمور ليست كذلك      
قد دخلت علـى    ” حماس“وال يهم ما إذا كانت      . وقوى المعارضة بمشاربها المتنوعة   ” اإلخوان“ين سلطة   ب

  .المهم أنها صارت على صفيحه الساخن. هذا الخط حقاً وطوعاً أو ُأدخلت فيه زوراً وقسراً 
لمـصرية  بالتعاطي مع األزمة الـسياسية ا     ” حماس“فالصحافة وأجهزة اإلعالم المصرية ما انفكت تتهم        

، وليس من موقع أنها تنظـيم سياسـي وطنـي           ”اإلخوان المسلمين “الداخلية من موقع أنها فرع لجماعة       
غداة ثـورة   ” اإلخوان“حيث تم اتهام بعض عناصرها باقتحام السجون وتحرير بعض قيادات           . فلسطيني  

لمـصري، وتـدريب    بالغاز ا ” إسرائيل“ يناير، كما اتهمت بالضلوع في تفجير خطوط أنابيب تزويد           25
. ، وعدم ضبط األنفاق أمام تنقل المجموعات المسلحة من سيناء إلى غـزة وبـالعكس                ”اإلخوان“شباب  

التـي راح   ” مذبحـة رفـح   “بالضلوع في   ” كتائب القسام ““وكان أخطر هذه االتهامات اتهام عناصر من        
 وتفصيالً، وتتهم بقايا النظـام  جميع هذه االتهامات جملة” حماس“تنفي قيادة   .  جندياً مصرياً    16ضحيتها  

السابق وأدواته اإلعالمية بفبركتها لإليقاع بين الحركة والجيش المصري والقيادة الـسياسية المـصرية              
  .الجديدة

على أية حال، صحيح أنه ال يمكن التيقن من صحة هذه االتهامات بالمعنى األمني للكلمة إال عن طريـق                 
جارية مطلوب البت فيها بأعلى قدرٍ من الشفافية بعد أن تحولت إلـى             أحكام قضائية تتلو تحقيقات رسمية      

قضية رأي عام مصري وفلسطيني وعربي، لكن من الصحيح أيضاً رؤية ما أفضت إليه هذه االتهامـات            
معالجتها وعدم االكتفاء بمعالجة بعدها األمنـي الـصرف،         ” حماس“من مشكلة سياسية ينبغي على قيادة       

  :لتاليةلألسباب األساسية ا
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، فحسب، بل تصيب    ”السلطة”التنظيم و ” حماس“إن االنعكاسات السلبية لهذه االتهامات ال تصيب        : أوالً* 
  .فلسطينيي غزة، والشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، أيضاً

” إسـرائيل “إن هذه المشكلة بهذه التداعيات واالنعكاسات السلبية ال يمكن فصلها عما تخطط لـه    : ثانياً* 
  .ذه في السياسة واألمن تجاه قطاع غزة الذي تحاصره وتتحكم بصورة أساسية في لعبتهوتنف
لعله في عداد السذاجة السياسية االعتقاد أن باإلمكان حل هذه المشكلة أو التقليل من تداعياتها من                : ثالثاً* 

  .دون إنهاء االنقسام الجيو سياسي بين غزة والضفة
اإلخوان “أو أبت، هي تفريع النحدار الحركة من جماعة         ” حماس“ت قيادة   إن هذه المشكلة، شاء   : رابعاً* 

 يناير وميلها إلقصاء    25بسلطة ما بعد ثورة     ” اإلخوان“، خاصة بعد انكشاف مدى تفرد جماعة        ”المسلمين
بقية ألوان المجتمع السياسي والمدني المصري، إذ ثمة داللة سياسية لدخول أطراف من الحركة الوطنية               

، علماً بأن هذه األطراف كانت، وال تـزال،         ”حماس”ية على خط االتهامات اإلعالمية الموجهة ل      المصر
األكثر جدية في تبني القضية الفلسطينية ودعمها، بل، وكان لها، وال يزال، موقف وطني واضح وحازم                

  .”حماس“من ضرورة رفع الحصار عن غزة رغم خالفها واختالفها الفكري مع حركة 
فـي مـصر مـن القـضية     ” اإلخـوان “إن هذه المشكلة هي واحدة من تجليات موقف سلطة         : خامسا* 

عموماً، كموقف يعيد، وربما بصورة أسوأ، موقـف النظـام          ” اإلسرائيلي“الفلسطينية والصراع العربي      
كما كرسها الملحق األمني لمعاهـدة      ” اإلسرائيلية“المصري السابق ذاته، سواء لناحية الخضوع للشروط        

وهو ما يفسر   . ب ديفيد، أو لناحية التبعية السياسية واالقتصادية للواليات المتحدة كراعٍ لهذه المعاهدة             كام
سلطة الدولة المـصرية سيفـضي،   ” اإلخوان“التي ظنت أن تولي جماعة  ” حماس“خيبة أمل قيادة حركة     

  .، إلى تبني موقف مختلف على األقل تجاه حصار غزة)تلقائياً وسريعاً(
الخاطئة تجاه التحوالت العاصفة في     ” حماس“أن هذه المشكلة غير مفصولة عن حسابات قيادة         : ساًساد* 

أكثر من قُطرٍ عربي، حيث استعجلت، أو استعجل أحد أجنحتها، تغييـر تحالفاتهـا الـسياسية العربيـة                  
  .من هذه التحوالت” اإلخوان المسلمين“واإلقليمية ارتباطاً بموقف جماعة 

ال يـرتبط فقـط بـسلوكها       ” اإلخوان المسلمين “ نفور الحركة الوطنية المصرية من جماعة        إن: سابعاً* 
إلقصائي بعد تسلمها السلطة، إنما أيضاً بموقف الجماعة السلبي مـن قـضايا االسـتقالل                ا االستحواذي

 الوطني والقومي، وبإنكارها األيديولوجي لمنجزات هذه الحركة على هذا الصعيد، خاصة فـي تجربتهـا         
إن انخـراط   . مناصبتها العداء، بل ووقفوا إلى جانب خصومها أيضاً       ” اإلخوان“الناصرية التي لم يكتف     

 في عملية النضال ضد االحتالل، وإن بعد تأخرٍ لعقود، هو مـا             1988فرع الجماعة الفلسطيني منذ العام      
 المصرية، بل وعنـد     عند الحركة الوطنية  ” حماس“أفضى إلى ارتفاع أسهم هذا الفرع الذي صار اسمه          

  .شعوب األمة وحركاتها الوطنية بمشاربها الفكرية القومية واليسارية والليبرالية
كتنظيم فلسطيني مقاوم عند الحركة الوطنية المـصرية هـو اليـوم            ” حماس“إن رصيد   : قصارى القول 

، سـواء   ”مسلميناإلخوان ال “عرضة للتراجع إذا لم تميز قيادة الحركة مواقفها عن مواقف سلطة جماعة             
، وجوهره القضية الفلسطينية، كموقـف جـاء        ”اإلسرائيلي“لناحية موقف األخيرة من الصراع العربي         

نسخة طبق األصل عن موقف النظام المصري السابق، أو لناحية موقفها االستحواذي أإلقصائي كـسلطة               
إلى تدخل حلف النـاتو بقيـادة       تولت السلطة باسم، وعلى أكتاف، ثورة شعبية، أو لناحية موقفها الداعي            

أن تدركه  ” حماس“هذا ما ينبغي على قيادة حركة       . الواليات المتحدة في شؤون أكثر من انتفاضة عربية       
فمشكلتها مع الحركة الوطنية المصرية هي مشكلة يختلط فيها األمني بالسياسي،           . وتتصرف على أساسه    
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قطاب الفكري السياسي الـدائر فيهـا امتداداتـه         بل ويمكن أن تمتد إلى خارج مصر، بحسبان أن لالست         
  .العربية

  24/3/2013، الخليج، الشارقة
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  نحاميا شترسلر

اآلن، وبعد التربيتات المدهشة والكلمات العظيمة واالبتسامات والعناق والقبالت والتملـق الـذي صـب               
رة اخرى من غير شخص األب ومن غير المقدم األعلى الذي يتجـه عائـدا الـى                 كالماء، بقينا وحدنا م   

  .واشنطن
لكنه في اللحظـة التـي      . فهو رجل كلمات وخطيب مبدع وصاحب حضور قوي       . يسهل ان تُغرم باوباما   

ينقشع فيها غبار النجوم يتبين ان اوباما ليس لطيفا جدا، فما يعنيه هو المصلحة األميركية فقط وجاء الى                  
كان يريد في الحقيقة ان يحرز سالما في الشرق االوسط، وقال ذلك في القـدس ورام                . هنا من اجل ذلك   

اهللا، لكننا ال نهمه إال ألن ذلك يجلب الهدوء ويدفع بالتجارة الى األمام، واألمر األساسي أنه يمكّـن مـن                    
  .تدفق حر رخيص للنفط على الواليات المتحدة

الـدولتين  "له فيها ان بنيامين نتنياهو ال ينوي حتى للحظة ان يفي بوعده بشأن              لكنه في اللحظة التي تبين      
حتى بعد ان كرره بصورة احتفالية في المؤتمر الصحفي، توجه الى خطة بديلة وهـي تقويـة                 " للشعبين

اسرائيل عسكريا بحيث تستطيع االستمرار في كونها حاملة الطائرات البرية الكبرى للواليات المتحدة في              
المنطقة التي ستكون مستعدة دائما للخروج لتقاتل حماية لمصالح أميركا التي تتفق دائمـا مـع مـصالح                  

  . وهذه طريقة ايضا للسيطرة على الشرق االوسط،اسرائيلية
ولهذا أكد اوباما التزامـه بـأمن       .  سوريا ،ولهذا دارت أكثر األحاديث واللقاءات حول محور تهديد ايران        

وكان . ه قدم من المساعدة االمنية والتقنية المتقدمة السرائيل أكثر من كل ادارة اخرى            اسرائيل وافتخر بأن  
إن اوباما لن يوقف استمرار غرق      . الكالم على مسيرة سالم مع الفلسطينيين من اجل رونق الحديث فقط          

لم نر هنـا    واذا  . اسرائيل في مستنقع االحتالل متجهة الى دولة ذات قوميتين هي نهاية الحلم الصهيوني            
وقامت الحكومة الجديدة حقا    . مسيرة سياسية ذات شأن في السنين المقبلة فلن يبقى سوى الشؤون الداخلية           

  .من اجل هذا الهدف بالضبط وهو ان تعالج المجال االقتصادي االجتماعي المدني
ولم يوجد قط   . هذه الحكومة من جهة اقتصادية هي حكومة أحالم كل من يؤمن باالقتصاد الحر والمنافسة             

لكن نفتالي  . وضع كان فيه وزير االقتصاد والتجارة أكثر نُصرة للمنافسة واالصالحات من وزير المالية            
 آالف شـيقل    4بينيت يقول انه من اجل االتيان بالعدالة االجتماعية وتحسين وضع اولئك الذين يؤجرون              

حتكارات وأصحاب األهرام واللجـان  كل شهر حقا، ينبغي المس بذوي الصالت ويقصد أرباب المال واال 
ويدرك بينيت انه اذا خفض الضرائب الجمركيـة فقـط وأزال           . الكبيرة كعمال الموانئ وشركة الكهرباء    

  .الحواجز ومكّن من المنافسة فان االسعار في الجهاز االقتصادي ستنخفض وكذلك غالء المعيشة ايضا
فحقيقة ان شاس ويهدوت هتوراة     . ال المدني ايضا  وتستطيع الحكومة إحداث تغييرات ذات شأن في المج       

ستكفان عن السيطرة على وزارة الداخلية والحاخامية الرئيسة والمجالس الدينية، وان الحاخـام الـرئيس               
 ستُمكّن من انشاء حياة أكثر طبيعية هنا قياسا بالتطرف الحريدي الذي جعل             ،الجديد سيكون أكثر اعتداال   

  .حياة الجمهور مرة
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 البيـت   ،   حريـديين  ،المجال السياسي الخارجي ايضا فان هذه الحكومة أفضل من حكومة ليكـود           وفي  
فقد تحول الحريديون الى متطرفين على مر الزمن بل إنهم لم يوافقوا علـى دخـول حكومـة                  . اليهودي

. ولهذا لو جلسوا في الحكومة أليدوا رفـض نتنيـاهو بـدء التفـاوض             . اريئيل شارون بسبب االنفصال   
حيح ان احتمال التفاوض ضئيل حتى في الحكومة الحالية لكن بينيت أعلن مع كل ذلك انه لن يتـرك     وص

  .الحكومة اذا بدأت التفاوض، أي ان كل شيء بيدي رئيس الوزراء
لكن نتنياهو هو جبهة الرفض، فهو ال يريد التخلي عن شيء وهو الذي يحث أبو مازن المعتـدل علـى                    

  . يحلم لحظة واحدة في اجالء مستوطن واحد عن بيتهبل إنه ال. انتفاضة ثالثة
وألن اوباما ايضا يعلم ذلك جاء الى هنا لهدف واحد فقط وهو ان يعـزز الحلـف العـسكري ويجعلنـا                     

  .إسبارطة بصورة نهائية
  22/3/2013، هآرتس
 23/3/2013، الحياة الجديدة، رام اهللا
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