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  صلحة المقاومة التغّيرات في المنطقة ستصب لمو .. للخروج من حالة االنقسامال أفق منظوراً: مشعل .1

المكتب السياسي لحركة حماس  من دمشق أن رئيس 10/2/2011المركز الفلسطيني لإلعالم،  نشر
خالد مشعل حذر من خطورة التأثيرات الخارجية على القضية الفلسطينية، مؤكدا أن استمرار حالة 

ه ال يوجد أفق منظور االنقسام أمر مؤلم يجب أن يحل عبر الحوار والقواعد المتفق عليها، وموضحا أن
  .للخروج من حالة االنقسام الفلسطيني

إن جلوس حركتي حماس ) 2-9(وقال مشعل خالل لقائه وفدا من جمعية الصحفيين الكويتية األربعاء 
وفتح مع بعضهم من شأنه أن يحل المشاكل القائمة وخاصة إذا وجدت النوايا السليمة، مشددا على أنه من 

  .ن النجاز المصالحة على أسس وطنية محضة لن تتحقق المصالحةدون استعداد الطرفي
م في القاهرة حول الورقة 2009أزمة المصالحة الوطنية الفلسطينية كانت تدور منذ عام "إن :  وقال

، مؤكدا أن مطلب حركة حماس هو االحتكام إلى الديمقراطية "المصرية وكيفية تطبيقها على أرض الواقع
  .نب نسف ما تم تحقيقه مع حركة فتح طوال تسعة أشهر في القاهرةومبدأ التشارك لتج

وأعرب عن أسفه لوصول حوار المصالحة إلى طريق مسدود بعد أن تم في بادئ األمر في اجتماعات 
  .دمشق االتفاق على كافة النقاط التي كانت محل خالف بين حماس وفتح

 بالتوافق وأن تتشكل المحكمة التي تبت في نتائج وأوضح أنه تم االتفاق على أن تتشكل لجنة االنتخابات
االنتخابات بالتوافق، وكذلك تم التوافق بشأن اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، 

  ".والتي اكتشفنا فيما بعد أنها حذفت من الورقة المصرية"وضرورة إعطائها مهام غير قابلة للتعطيل 
فاق على إعادة بناء وهيكلة األجهزة األمنية وتشكيل لجنة أمنية عليا تضع وأشار إلى أنه تم كذلك االت

سياسات أمنية تشرف على قطاع غزة والضفة الغربية، شريطة أن تتشكل بالتوافق وتكون مسؤولياتها 
  .على الضفة والقطاع

التفاق عليها في كل النقاط التي تم االتفاق عليها أصال هي موجودة في الورقة المصرية وتم ا"إن : وقال
  ".زمن قصير دون أي عناء

كما أكد أنه كان قد تم االتفاق على االجتماع بين حركتي فتح وحماس في الثامن عشر من أكتوبر 
  .الماضي إلتمام المصالحة إال أن المسألة تعطلت وظهرت اختالفات جديدة في وجهات النظر

 مشعل أنه ال يوجد أي تقدم حقيقي بهذا الشأن، وحول مصير الجندي الصهيوني األسير جلعاد شاليط، أكد
وخاصة بعد تسلم بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة الصهيونية ومحاولته وضع قواعد جديدة أفضل من 

  .سلفه إيهود أولمرت
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نحن حريصون على اإلفراج عن الجندي شاليط، ولكن مقابل أن يفرج عن العدد والنوعية التي : "وقال
ى الفلسطينيين، والعدد الذي طلبناه ليس كبيرا قياسا بعدد األسرى وهو حقنا الطبيعي أردناها من األسر

  ".وإسرائيل تتالعب وتجادل في التفاصيل
ولفت إلى أن الجيش الصهيوني كان حريصا على إتمام الصفقة باعتبار شاليط جنديا، وأن الجيش يحافظ 

عوى أن اإلفراج عن نوعية معينة من األسرى على جنوده، لكن مسئولي األمن كانوا متشددين، بد
  .الفلسطينيين قد يحدث فوضى وانتفاضة وأعماالً عسكرية في الضفة الغربية

وبين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أنه منذ ذلك اليوم جمدت األمور، وحاول الوسيط األلماني 
  .هيوني الذي رفضته في السابقبعد فترة أن يقنع الحركة ويغريها بالعودة إلى أرضية العرض الص

خالد مشعل أن  ،جانبالت شكايشق دم نقال عن مراسلها من 11/2/2011الراي، الكويت،  وذكرت
المقاومة «عبر عن تفاؤله تجاه مستقبل المقاومة في المنطقة ضد المشروع اإلسرائيلي، مشددا على أن 

  .»تقوى يوما بعد يوم
 قال مشعل على هامش حفل استقبال أقامته السفارة اإليرانية وفي أول تعبير صريح تجاه أحداث مصر،

التغيرات العديدة في المنطقة ستصب «في دمشق لمناسبة اليوم الوطني إليران، ليل اول من أمس، إن 
السياسات األميركية في المنطقة تسير في طريق الفشل، وان «، معتبرا أن »لصالح المقاومة والمقاومين

  .» يستطيع تنفيذ مشاريعه التوسعيةالكيان الصهيوني ال
  

  الدول العربية ستطلب عقد جلسة لمجلس األمن بشأن االستيطان: عباس .2
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، إن الدول العربية ستطلب عقد جلسة لمجلس : )أ.ب .د (

قال عباس، خالل و. األمن الدولي األسبوع المقبل من أجل التصويت على قرار بإدانة االستيطان 
نحن ذاهبون إلى مجلس األمن من “: استقباله وفد ملتقى اإلعالميين الرياضيين العرب األول في رام اهللا

األمريكي (أجل إدانة االستيطان، بما يشمل كل النشاطات االستيطانية وقد أخذنا الجمل التي قالها الرئيس 
كلينتون حول االستيطان ووضعناها في ) يالريوزيرة الخارجية األمريكي ه(أوباما والسيدة ) باراك

  .مشروع القرار 
الجانب األمريكي يعترض على هذه الجمل أو يرفضها وهذا شيء غريب، ولكنه يعني أنهم “وأضاف أن 

  .” يقولون هذه الجمل ولكن ال يعنونها، ومن هنا تبرز المشكلة في مجلس األمن
لدولية والوصول إلى السالم من خالل المفاوضات مع وأكد عباس التصميم على االلتزام بالشرعية ا

وأضاف أن المظاهرات السلمية التي  .مع احترام حق الشعب الفلسطيني في المقاومة الشعبية ” إسرائيل“
المؤيدين للسالم ومتطوعين من ” اإلسرائيليين“يقوم بها الشعب الفلسطيني ويشارك فيها عدد كبير من 

  . ”للشعب الفلسطيني يجب التمسك بهحق “مختلف دول العالم هي 
  11/2/2011الخليج، الشارقة، 

  
   رسائل متبادلة بين نتنياهو وعباس للعودة إلى المفاوضات:تقارير إسرائيلية .3

كشفت تقارير إسرائيلية أمس أن األيام األخيرة شهدت تبادل رسائل : )الوكاالت( ماهر ابراهيم و-غزة 
ومسؤولين في ديوان رئيس الوزراء ) أبومازن(ني محمود عباس بين جهات في مكتب الرئيس الفلسطي

  .اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث سبل العودة إلى المفاوضات المباشرة
في عددها الصادر أمس عن مسؤولين فلسطينيين في رام اهللا تأكيدهم » إسرائيل اليوم«ونقلت صحيفة 

تأتي في أعقاب األحداث التي تشهدها الساحة صحة هذه المعلومات، مشيرة إلى أن هذه التطورات 
المصرية، علما بأن النظام المصري كان يشكل جسرا مركزيا للتواصل والتقدم في المفاوضات، في حين 

  .أن النظام مشغول حاليا باألحداث الداخلية
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اطة هناك جهودا حثيثة بوس«وأكد أحد المسؤولين الفلسطينيين، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن 
أميركية للتوصل إلى لقاء بين نتنياهو والرئيس عباس خالل األسبوع المقبل في مقر إقامة رئيس 

  .»الحكومة اإلسرائيلية بالقدس
  11/2/2011البيان، دبي، 

  
  منظمة التحرير تدعم إجراء االنتخابات المحلية والبلدية .4

لتجديد الشرعيات السياسية "عمها الكامل  أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د:رام اهللا
، في دعم لنية الحكومة "الوطنية عبر صناديق االقتراع، وعبر تفويض مباشر من الشعب الفلسطيني

  . اجراء اإلنتخابات المحلية والبلديةةالفلسطيني
ية إلى المحاوالت الرام"واعتبرت اللجنة التنفيذية للمنظمة في بيان أصدرته، مساء اول من امس، أن 

التذرع باالنقسام واالنقالب في غزة، تمّس بصورة خطيرة الجوهر الديمقراطي للنظام السياسي 
إن رفض : "وقالت في بيانها". الفلسطيني، وتنسف فكرة التداول السلمي للسلطة عبر صناديق االقتراع

ية، يعني بصورة حركة حماس إجراء االنتخابات البلدية، والتحضير لالنتخابات التشريعية والرئاس
واضحة وقاطعة، تثبيت الوضع االنقسامي الراهن، بل وتحويله إلى انفصال بين طرفي الوطن، بما 
يترتب على ذلك من نتائج كارثية على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيدين االجتماعي 

اقع لن يطيل في سرقة السلطة واالحتفاظ بها بقوة السالح وقوة األمر الو"وأضافت أن ". والديموقراطي
عمر هذه السلطة، بل سيعزلها وسيقّوض ما تبقى لها من أية قواعد اجتماعية، إن كان لها مثل هذه 

إن الشعب الفلسطيني، كغيره من الشعوب، قادر على الحفاظ : "واختتمت بيانها بالقول". القواعد باألساس
مية إلى سحق تطلعاته الوطنية على منجزاته الوطنية، وقادر كذلك على التصدي لكل القوى الرا

  ". والديمقراطية واالجتماعية واالقتصادية مهما اشتدت مظاهر القمع والبوليسية على شعبنا في قطاع غزة
 11/2/2011المستقبل، بيروت، 

  
   متعارضة مع الدستور والقانونإجراء االنتخابات المحلية والبلدية: وزارة العدل في غزة .5

المقالة في قطاع غزة، قرار الحكومة في رام " حماس" العدل في حكومة حركة اعتبرت وزارة :رام اهللا
وتتعارض مع نصوص " غير شرعية"اهللا إجراء االنتخابات المحلية باطلة كونها صادرة عن حكومة 

ودعت الوزارة في .  وتعديالته2005لسنة ) 9(القانون األساسي وقانون انتخابات الهيئات المحلية رقم 
ي صدر عنها امس إلى رفض هذه الدعوة وعدم التعاطي معها والوقوف بوجه الحكومة بيان صحاف

الفلسطينية في رام اهللا باعتبارها تتنافى مع الدستور والقانون، مطالبة الشعب الفلسطيني كافة لمقاطعة 
لية وطالبت الوزارة المؤسسات الدو.  هذه االنتخابات وعدم التعامل معها واعتبارها كأنها لم تكن

والحقوقية كافة للتدخل العاجل والفوري لوقف ومنع إجراء هذه االنتخابات لمخالفتها القانون األساسي 
ان قيام حكومة سالم فياض على "وقالت الوزارة .  الفلسطيني وقانون انتخابات الهيئات المحلية المطبق

ز االنقسام الفلسطيني ومحاولة اإلعالن عن إجراء االنتخابات المحلية خطوة تهدف من خاللها إلى تعزي
استحضار مجالس بلدية فاقدة للشرعية تحت غطاء االنتخابات، متجاهلة أنها حكومة غير شرعية وال 

وتساءلت عن كيفية إجراء االنتخابات في الضفة الغربية ولم ". يحق لها الدعوة إلجراء هذه االنتخابات
 إلجراء هذه االنتخابات، مبينة انه يتم قمع كل مخالف أو يتوفر الحد األدنى من المناخ واألجواء المناسبة

أقدمت فيما مضى على إقصاء " غير الشرعية"وقالت الوزارة إن الحكومة . معارض للنظام السياسي
المجالس المحلية المنتخبة بانتخابات ديموقراطية نزيهة بالضفة الغربية شهد لها العالم، واستبدلت هذه 

    .  محسوبة على تيار سياسي بعينهالمجالس بمجالس معينة
  11/2/2011المستقبل، بيروت، 
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  زيادة االستثمارات واستغالل المصادر الذاتية يشكالن التحدي لالحتالل واالستيطان: فياض .6

 أكد رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض أن السلطة الوطنية الفلسطينية تعمل على :مراد ياسين-طولكرم
للزراعة المؤهلة، وتطوير المناطق الريفية وخاصةً األغوار التي تُشكل سلة الغذاء تطوير البنية التحتية 

  .الفلسطينية
جاء ذلك خالل كلمة رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض في المؤتمر الدولي األول للزيتون الذي يعقد في 

ستيطان يكمن في وشدد فياض على أن التحدي الكبير لالحتالل واال .جامعة خضوري في مدينة طولكرم
  .، وفي االستغالل األمثل للمصادر الذاتية وعلى رأسها المياه)ج(زيادة االستثمارات في المناطق المسماة 

  11/2/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
 

  شعث ينفي عقد أي مفاوضات قبل وقف االستيطان بشكل كامل .7
ل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نفى الدكتور نبي:  وكاالت– جمال جمال -فلسطين المحتلة 

. امس عقد اي مفاوضات فلسطينية إسرائيلية قبل وقف االستيطان بشكل كامل بما يشمل القدس العربية
ووصف شعث التسريبات اإلعالمية التي تصدر بين الحين واالخر حول استئناف المفاوضات بانها 

وقال شعث لـ .  البلبلة في الشاعر الفلسطيني والدوليبالونات اختبار إسرائيلية مكشوفة الهدف هو إثارة
نحن نرى انه ال يوجد أفق مع هذه الحكومة اإلسرائيلية التي تعزز االستيطان وتهود القدس ) الدستور(

  .بصورة مذهلة وغير مسبوقة
  11/2/2011الدستور، عمان، 

  
  على خلفية االنتماء السياسي نفي قطع مخصصات مالية ألسرىيقراقع  .8

لها ” حماس“نفت وزارة األسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية في رام اهللا، اتهامات حركة : زةغ
وقال وزير األسرى المحررين عيسى قراقع، في . بقطع مخصصات مالية ألسرى على خلفيات سياسية 

من أن وزارة األسرى قطعت رواتب عشرات األسرى ” حماس“ما ادعته “تصريح صحافي، أمس، إن 
  .” والمحررين على خلفية االنتماء السياسي عار تماماً عن الصحة

وفق القانون والنظام “وأكد أن الوزارة تواصل صرف الرواتب لكل األسرى واألسيرات المحررين 
  .عبر هذه االتهامات ” إثارة البلبلة وتكريس االنقسام“، متهماً الحركة اإلسالمية بالسعي إلى ”المعمول به

في الضفة الغربية في بيان سابق لها وزارة األسرى في السلطة بوقف رواتب ” حماس “واتهمت حركة
عدد من األسرى المحررين، وقالت إن بينهم القيادي في الحركة صالح العاروري، واألسير اللبناني 

  .المحرر سمير القنطار 
  11/2/2011الخليج، الشارقة، 

  
  ربية بضرورة رفع الحصار تطالب الشعوب والحكومات العفي غزةالحكومة  .9

دعا المكتب اإلعالمي الحكومي التابع للحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس : أشرف الهور -غزة 
لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني ' العمل الفوري'يوم أمس الشعوب والحكومات العربية إلى ضرورة 

  .الميدانية التي تحدث في العالم العربيوخاصة قطاع غزة، في ظل التطورات السياسية واالجتماعية و
القدس العربي نسخة 'وقال الدكتور حسن أبو حشيش رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي في تصريح تلقت 

إننا إذ نتمنى االستقرار والحرية واألمن واألمان والتقدم لكل أبناء األمة العربية واإلسالمية، وإزاء 'منه 
دعو األمة شعوباً وقوى وبرلمانات وحكومات العمل الفوري على رفع هذا التحرك اإليجابي، فإننا ن

  .'الحصار عن الشعب الفلسطيني وخاصة قطاع غزة المحاصر منذ حوالى خمسة أعوام
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لفتح كافة معابر قطاع غزة وضمان حرية تنقل ' الضغط واستخدام النفوذ الدولي'وحث على ضرورة 
  .السلع واألفراد من وإلى القطاع 

التوقف عن التدخل السلبي في الشأن الفلسطيني الداخلي، ' رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي بـ وطالب
ورفع الفيتو الرسمي عن المصالحة وإنهاء االنقسام، ووقف الضغوطات واالشتراطات المرتبطة بالتنازل 

  .'عن الثوابت
قف زيف امتهان و'وطالب أبو حشيش من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سالم فياض بـ 

اإلنسان الفلسطيني، وإهانة المقاومة، وسحق السلم االجتماعي والسياسي للشعب الفلسطيني في الضفة 
إعادة صياغة منظمة التحرير فكراً وممارسة وإدارة، أو تشكيل هيئة جامعة '، وأكد على ضرورة 'الغربية
  .'جديدة

  11/2/2011القدس العربي، لندن، 
  

  تستنكر االقتحام اإلسرائيلي لمنزل الشيخ حسن يوسف" صالحالتغيير واإل"كتلة  .10
في المجلس التشريعي الفلسطيني، إقدام قوات االحتالل على " التغيير واإلصالح"استنكرت كتلة : رام اهللا

  .اقتحام منزل النائب الفلسطيني المختطف الشيخ حسن يوسف في مدينة رام اهللا بالضفة المحتلة
اقتحام منزل الشيخ يوسف، المختطف "نسخة عنه إن " قدس برس" مكتوب وصل ووصفت الكتلة في بيان

في سجون االحتالل منذ ما يزيد عن خمس سنوات، استمرار لجرائم االحتالل ضد رموز الشرعية 
الفلسطينية، ويدلل على عقلية اإلجرام واإلرهاب الصهيونية، ومدى إمعان االحتالل في محاوالت الضغط 

  ."ية الفلسطينية الصابرين خلف القضبان والمتمسكين في الحقوق والثوابت الفلسطينيةعلى رموز الشرع
  10/2/2011قدس برس، 

  
  ال تتوقع خروج مسيرات وتؤكد أن قواتها غير مستنفرةالشرطة في غزة  .11

أكد الناطق باسم جهاز الشرطة في غزة التابع للحكومة المقالة التي تديرها حركة              : أشرف الهور  -غزة  
اس أنه ال توجد أي استعدادات إضافية أو أي حالة استنفار في صفوف قوات األمن، رداً على دعـوة                   حم

حددت اليوم الجمعة يوماً لخروج مسيرات مـن كافـة          ' فيسبوك'شبان من غزة على الموقع االجتماعي       
  .أنحاء قطاع غزة، مماثلة لتلك التي فجرت التظاهرات في مصر التي تطالب بإسقاط النظام

الذي سألته عـن اسـتعدادات      ' القدس العربي 'وقال الرائد أيمن البطنيجي المتحدث باسم شرطة غزة لـ          
التي ' حملة الكرامة 'أجهزة األمن للتعامل مع مسيرات قد تنطلق اليوم وفق الدعوة المنشورة على صفحة              

، وقال ان   'ثل هذه الدعوة  ال توجد أي حالة استنفار لم     '، أنه   'فيسبوك'حكم حماس على موقع     'تدعو إلسقاط   
  .عمل األجهزة الشرطية في غزة يسير كالمعتاد، تجاه حل أي مشكلة

واعتبر ان الدعوة التي أطلقها شبان من غزة للخروج بمسيرات في كافة مناطق القطاع اليـوم الجمعـة                  
تقليد النـاس   '، وأضاف بقوله    'تقليد ما يحدث في مصر    '، وال أساس لها، وقال انها تأتي في سياق          'شكلية'

  .'التخريب'أطلقها نشطاء من حركة فتح بهدف ' فيسبوك'وذكر ان الدعوة على موقع  .'لن ينفع
ان مقومات الثورة في غزة غير موجودة، الفتاً إلى أن غزة           ' القدس العربي 'لكن الرائد البطنيجي قال لـ      

  .'الحصارتتمتع بحالة من الرخاء األمني واالقتصادي رغم 'الخاضعة لحكم حماس 
، علـى  'ال تتوقع خروج مسيرات في شوارع غزة تندد بالحكومة'وأشار الى ان األجهزة األمنية في غزة   

، وذكر أن حاالت التقصير التي تحـدث فـي غـزة    'غير مكبوت وال مظلوم'اعتبار أن الشعب في غزة    
  .'فردية وليست ممنهجة'

إنه سيخرج لمناصـرة حركـة حمـاس ولـيس          إذا أراد الشعب أن يخرج في مسيرات ف       'وأشار إلى أنه    
  .'لمناوأتها
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، وقال انه في حـال خـرج        'فيسبوك'وعاد واستبعد خروج مسيرات في القطاع، وفق الدعوة على موقع           
  .'لن تسمح بذلك'شبان فإن األجهزة األمنية 

  11/2/2011القدس العربي، لندن، 
  

  ي الفلسطينياالنتخابات من أهم ركائز النظام السياس: الجبهة العربية .12
اكد عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية هانى أبوعمرة ان :  ماهر ابراهيم والوكاالت-غزة 

وقال . جبهته من أكثر الداعين إلجراء االنتخابات المحلية فى االراضى الفلسطينية نظراً ألهميتها
 ركائز النظام السياسي الفلسطيني، هذه االنتخابات من أهم«إن » البيان«ابوعمرة فى حديث خاص لــ

وخصوصاً في هذه المرحلة التاريخية كونها وسيلة إلعادة االعتبار للخيار الديمقراطي الذي قدمه شعبنا 
خالل االنتخابات العامة األخيرة والذي أصيب بانتكاسة جراء االنقسام السياسي، وما تبعه من نتائج 

فرصة لشعبنا ليقول كلمته في ما يدور «ف ان االنتخابات وأضا. »وخيمة على واقع قضيتنا الوطنية
حوله من أحداث، سواء على المستوى السياسي، أو على مستوى الخدمات وسياسات التنمية لمجتمعه 

  .»المحلي
  11/2/2011البيان، دبي، 

  
  وضعت مولوداً في مستشفى برام اهللا" إسرائيلية"باقة ورد من عباس لـ  .13

وضعت مولوداً في مستشفى ” إسرائيلية“س الفلسطيني محمود عباس باقة ورد إلى  أرسل الرئي:رام اهللا
واطمأن عباس على صحة . فلسطيني في مدينة رام اهللا بالضفة الغربية، في سابقة هي األولى من نوعها 

  .ومولودها ” اإلسرائيلية“
  .حالة ألم ومخاض مولودها في مجمع فلسطين الطبي بعدما وصلت إليه في ” اإلسرائيلية“وضعت و

وقال وزير الصحة الفلسطيني فتحي أبو مغلي إن المرأة التي كانت موجودة في رام اهللا لسبب غير 
وأضاف أنه بعد المعاينة . معروف وصلت إلى المجمع وأن األطباء عاينوها من جراء آالم في بطنها 

 في المستشفى أو نقلها إلى أحد أخبر الطاقم الطبي المرأة أنها في حالة والدة وخيروها بين البقاء
واتصل . ، الفتاً إلى أن المرأة رفضت وأصرت على البقاء والوالدة في المجّمع ”اإلسرائيلية“المستشفيات 

  . وأبلغه بوالدة األم ” اإلسرائيلي“الجانب الفلسطيني بالجانب 
  9/2/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  المحلية ولجنة المتابعة العليا تندد بقرار السلطة إجراء االنتخابات"لسطينيةتحالف القوى الف" .14

 في تصريح  فصائل تحالف القوى الفلسطينية و لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطينينددت
 وتعتبر أن هذا,  بقرار السلطة في رام اهللا بإجراء االنتخابات المحلية في شهر تموز القادم صحفي 

اإلجراء يساهم بتكريس االنقسام وتمزيق وحدة الشعب الفلسطيني وال يخدم إال أهداف سلطة رام اهللا 
وفريق أوسلو وال يحل مشاكل شعبنا الوطنية واالجتماعية ويهدف لالستئثار من أجل استمرار سياسة 

  .التساوق مع مشاريع مشبوهة تؤدي إلى التنازالت عن الثوابت والحقوق الفلسطينية 
10/2/2011  

                                                           
  الدعوة النتخابات دون توافق وطني مرفوضة ولن يكتب لها النجاح: الرشق .15

حماس عزت الرشق من جدية دعوة الحكومة الفلسطينية في  قلل عضو المكتب السياسي لحركة: دمشق
محاولة إلشغال الرأي "المقبل، ووصفها بأنها ) تموز(ية في يوليو رام اهللا إلى إجراء االنتخابات المحل
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العام عن االهتمام بالمعلومات الخطيرة التي تم كشفها عن سير المفاوضات وحجم التنازالت عن الثوابت 
  ".التي قدمها المفاوض الفلسطيني

أتي من دون ألي انتخابات ت" حماس"رفض حركة " قدس برس"وأكد الرشق في تصريحات خاصة لـ 
واضح أن هذه الدعوة إلى االنتخابات المحلية وتحديد تواريخ لها ال تحمل أي : "توافق وطني، وقال

جدية، ألنهم يعلمون علم اليقين أنه ال توجد أي مقومات لنجاح هذه االنتخابات، التي تعمل حكومة رام اهللا 
موز السلطة في المفاوضات وتنازلهم عن الستغاللها للتغطية على الوثائق الكثيرة التي فضحت أدوار ر

الثوابت الفلسطينية وعلى رأسها القدس وحق العودة، وذهابهم بعيدا في التنسيق األمني، بل حتى التآمر 
، فأطلقوا هذه الدعوة إلشغال الناس عن متابعة هذه الفضائح، باإلضافة إلى محاولة "فتح"على أبناء 

  ".المنطقة إلظهار حرصهم على المظاهر الديمقراطيةركوب موجة االحتجاجات التي تشهدها 
نحن قلنا إن االنتخابات دون : "ترفض أي انتخابات من دون توافق وطني، وقال" حماس"وأكد الرشق أن 

ثم إنه ال سالم فّياض وال . توافق وطني مرفوضة ولن يكتب لها النجاح وهي محاولة لتكريس االنقسام
  .، على حد تعبيره"دعوة إلى االنتخاباتمحمود عباس لديه الشرعية لل

  10/2/2011قدس برس، 
  

  "يضع حداً النقالب حماس"الشعب قرر االحتكام لصناديق االقتراع لـ : فتح .16
حماس لالنتخابات المحلية، التي تم تحديدها في التاسع من  إن رفض حركة" فتح"قالت حركة : رام اهللا
قوى السياسية والوطنية واالجتماعية لشعبنا، وانتهاكاً لحقوق تحدي إلرادة ال"المقبل، هي ) يوليو(تموز 

  ".المواطن الفلسطيني
إن المسؤولية التاريخية : "وأضافت، في بيان صادر عن مفوضية اإلعالم والثقافة التابعة للحركة

قا والوطنية تحتم على القوى السياسية الفلسطينية االستجابة لالستحقاقات القانونية، باعتبارها حقو
  ".للمواطنين ال تخضع العتبارات وحسابات حزبية

تحدياً لسلطة القضاء وإلرادة القوى الوطنية والتقدمية والديمقراطية "لالنتخابات " حماس"واعتبرت رفض 
أي قوة سياسية تقرر حرمان الشعب الفلسطيني أو جزء "، مشدداً على أن "السياسية وللشخصيات المستقلة

  ".ة بالقانون، تكون بذلك قد قررت مواجهته واالعتداء عليهمنه من حقوقه المكفول
إن فتح تؤمن بأن االنتخابات هي الطريق األمثل لترسيخ مبدأ الشراكة السياسية، فالشعب مصدر : "وقالت

السلطات وله الحق بالتعبير باختيار من يمثله، وصناديق االقتراع هي وسيلة ديمقراطية اتفقت المجتمعات 
إن الشعب الفلسطيني قد اختار االحتكام لصناديق االقتراع في : "، وتابعت" الحضاريةالديمقراطية

االنتخابات المحلية، وقرر خرق األمر الواقع ليضع حداً لالنقالب واالنقسام الذي فرضته حماس بقوة 
  ".السالح

  10/2/2011قدس برس، 
  

   بعد سحبهم من مصردحالن يعيد نشر أنصاره في ليبيا واإلمارات": الشرق القطرية" .17
انتشار وتوزيع أنصاره، الذين كانوا " فتح"أعاد محمد دحالن، عضو اللجنة المركزية لحركة  :عمان

  .على القطاع، في عدد من الدول العربية" حماس"غادروا قطاع غزة، إلى مصر، عقب سيطرة حركة 
شعبية المصرية وتطوراتها التي وتؤكد مصادر فلسطينية موثوقة في رام اهللا، أنه في ضوء االنتفاضة ال

تجاوزت تقديرات المتابعين، بمن فيهم محمد دحالن، قام األخير بإنجاز عملية يمكن تسميتها بإعادة 
انتشار لرجاالته وجماعاته الموجودين في القاهرة، في خطوة استباقية لنجاح االنتفاضة المصرية 

رة المخابرات العامة المصرية، برئاسة اللواء عمر ومالحقة جماعاته التي كانت تنسق على الدوام مع دائ
  .سليمان
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بعض أنصار دحالن تم تسفيرهم برا إلى ليبيا، ونقل بعضهم األخر إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
كما تم . بعد وصولهم إلى ليبيا من مصر ومن بينهم العقيد سمير مشهرواي، العميد رشيد أبو الشباك

خر منهم في رام اهللا حيث وصلوا هناك مؤخرا عبر الجسر، ومن بينهم عبدالعزيز تأمين تواجد عدد آ
  .شاهين، وزير التموين األسبق في السلطة، المثارة حوله اتهامات بالفساد

وتكشف المصادر عن أن بعض رجال دحالن، وبطلب من اللواء محمد إبراهيم، مساعد مدير المخابرات 
برات الحربية في مصر بعد تولي سليمان منصب نائب الرئيس، طلبوا من السابق، والذي يدير اآلن المخا

دحالن إرسال برقية تهنئة للواء عمر سليمان، على غرار برقية التهنئة التي أرسلها نايف حواتمة األمين 
  .العام للجبهة الديمقراطية

  11/2/2011الشرق، الدوحة، 
  

  ن في السجون اإلسرائيلية دعماً للمعتقلي" الديموقراطية"اعتصام لـ: لبنان .18
احتفاالتها بذكرى انطالقتها الثانية واألربعين، باعتصام » الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين«استهلت 

في بيروت، دعما للمعتقلين في السجون اإلسرائيلية، شارك » اللجنة الدولية للصليب األحمر«أمام مقر 
وألقيت خالل االعتصام . ئل الفلسطينية ومؤسسات أهليةفيه عدد من ممثلي األحزاب اللبنانية والفصا

أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية، والضغط من اجل إطالق سراح جميع األسرى «كلمات شددت على 
  .»من دون قيد أو شرط

  11/2/2011السفير، بيروت، 
  

  حماس تنعى العالم الشيخ فضل حسن عبَّاس .19
دكتور الشيخ فضل حسن عبَّاس، الذي وافته المنية األربعاء حماس العالم الجليل ال نعت حركة: دمشق

)9/2.(  
 عاماً، قضاها في 79وقالت الحركة في بيان تعزية إن الشيخ فضل عباس، الذي توفى عن عمر يناهز 

خدمة األمَّة اإلسالمية بنشر علوم اللغة العربية والشريعة، ونصرة ودعم القضية الفلسطينية، تاركاً العديد 
  .مؤلفات القّيمةمن ال

م في بلدة صفورية في فلسطين، من علماء التفسير 1932ويعد الدكتور فضل عباس الذي ولد سنة 
المعروفين على مستوى العالم اإلسالمي، وقد عرف بمناصرته للجهاد والمجاهدين في فلسطين ومن 

  ."المنافحين عن قضايا األمة في خطبه ودروسه
  10/2/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  سيقود الجيش وسط تحديات وتحوالت كبيرة :نتنياهو يرحب بتعيين غانتس رئيساً لألركان .20

إلقرار التعيينات في " لجنة تيركل" رحب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصديق :رام اهللا
قود الجيش في فترة المناصب العليا على تعيين الجنرال بيني غانتس رئيسا ألركان الجيش وقال إنه سي

إنني واثق من أن غانتس هو "وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه أمس . كثيرة التحديات والتحوالت
وأضاف أن غانتس ". الشخص الصحيح لقيادة الجيش اإلسرائيلي في فترة كثيرة التحديات والتحوالت

مطلوب قدرة قيادية تعمل على قائد ممتاز وسيكون رئيس أركان ممتازا وفي هذه الفترة الحساسة "
  ". استقرار القيادة العليا في الجيش اإلسرائيلي

  11/2/2011، المستقبل، بيروت
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  األخوان المسلموني انتخابات سيكونون الفائزون ألر و وقت للتغييإلى مصر تحتاج :باراك .21
م يجب ان يشجع على  قال وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك يوم الخميس ان العال:االمم المتحدة

  ".المتطرفين"التغيير في مصر ولكن يتعين اعطاء مصر الوقت الكافي للحيلولة دون سقوطها في ايدي 
دور بقية العالم هو ابالغ "سي االخبارية العالمية .بي.وقال باراك في حديث لشبكة تلفزيون ايه

تعدون الن نكون هناك بجانبكم اذا اننا مس(بكل صراحة ولكن خلف ابواب مغلقة وبنهج امن ) المصريين(
  ."تحركتم بشكل ملموس ومتماسك نحو التغيير

وقال باراك بعد ان اثار الرئيس المصري حسني مبارك غضب المحتجين بتسليمه صالحيات منصبه 
نحن نحترم حاجتكم لتجنب "لنائبه ورفضه االستقاله ان الرسالة التي يجب توجيهها لمصر يجب ان تكون 

  ."نحن ندرك انكم في حاجة الى بعض الوقت. في ايدي المتطرفين) لبالدا(سقوطها 
 يوما سيكونون 90الفائزون الحقيقيون الي انتخابات على المدى القصير ولنقل خالل "وأضاف باراك 

  )."المعارضين(االخوان المسلمون 
ين العام للمنظمة وكان باراك قال في وقت سابق للصحفيين في االمم المتحدة بعد محادثات مع االم

يعود للشعب المصري ان يحدد طريقه وان يفعلوا ذلك وفقا لدستورهم وقواعدهم "الدولي بان جي مون 
  ."واعرافهم

وقال انه ليس متشائما بشأن مستقبل عملية السالم في الشرق االوسط رغم االضطرابات في مصر 
  .وأماكن اخرى من العالم العربي

رغم كل االضطرابات التي حولنا يتعين علينا ان نبحث عن فرص "تابع و." ما زلت متفائال"وأضاف 
داخل تلك الصعوبات بدال من الدخول في دائرة حلزونية من عدم اليقين الشديد الذي يعرقلنا عن العمل 

  ."نحو اقامة منطقة افضل واكثر استقرارا
  11/2/2011، وكالة رويترز لألنباء

  
  1973أشكنازي يحذر من تكرار حرب  .22

إن تغّيرات “: قال رئيس أركان جيش االحتالل المنتهية واليته غابي أشكنازي، أمس: )آي.بي .يو (
، في إشارة إلى األحداث في مصر وتونس وتظاهرات في دول عربية، ”كبيرة تجري في الشرق األوسط

   .1973وحذر من تكرار مفاجأة حرب العام 
إنه “وله في حفل إنهاء دورة ضباط في جيش االحتالل عن أشكنازي ق” إسرائيلية“ونقلت وسائل إعالم 

  .” في الفترة األخيرة نشهد تغّيرات كبيرة من حولنا والتي تزيد الضباب في سماء الشرق األوسط
قوية ومستعدة كضمان لئال نكون مرة أخرى ” إسرائيل“واجبنا هو الحفاظ على “وأضاف أشكنازي إن 

كانت مهمته المركزية ” اإلسرائيلي“ واليته في رئاسة أركان الجيش أنه خالل فترة“، وتابع ”غير جاهزين
ال تحاصر نفسها مرة أخرى بأوهام وعدم السماح بتكرار مفاجأة شتاء العام ” إسرائيل“االهتمام بأن “هي 

  . تشرين األول من ذلك العام / في إشارة إلى حرب أكتوبر” 1973
  11/2/2011، الخليج، الشارقة

  
    "إسرائيل"حزب اهللا وحماس يستعدان لحرب مع : "مؤتمر هرتسيليا"سة قدمها لـيدلين في درا .23

قال رئيس شعبة االستخبارات السابق عاموس ديلين في دراسة قدمها : رام اهللا ـ أحمد رمضان
أعتقد أن عامل الردع : "يوم االربعاء"  لتوازن المناعة واألمن القومي11مؤتمر هرتسيليا السنوي الـ"لـ

صر يعد إستراتيجية بحد ذاته، وأن مصر إذا عادت إلى صفوف أعداء إسرائيل فإن نظام أمام م
لكن هذا الشيء لن يحدث بسرعة، وأن لدينا : "، مضيفا"األولويات إلسرائيل يجب أن يكون مختلفاً تماما

 حكم جديد الوقت الكافي، ألن هذا األمر لن يحدث في ليلة واحدة، ألن تغيير الحكم سيأخذ وقتا، وأن كل
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وأشار يدلين إلى تحقيق الردع على الحدود المصرية يختلف تماما عن ". يحتاج إلى وقت لتركيز دعائمه
الجبهة السورية، حيث أن الردع على الجبهة السورية يتوجب أن يكون فعاال قبل وقت من نشر وتمركز 

 فيما يتعلق بشكل القوات القوات، وهذا يختلف تماما عن مفهوم الردع على الحدود المصرية، خاصة
يستعدان لحرب محتملة مع " حماس"و" حزب اهللا"يدلين قال إن . والحاجة إلى إعادة تموضعها وتمركزها

إسرائيل ورأى أنه في حال تولي إسالميين الحكم في مصر في أعقاب االحتجاجات الحالية فإن هذا 
حماس في "م إسرائيلية عن يدلين قوله، إن ونقلت وسائل إعال. سيؤدي إلى تغّير وجه الجيش اإلسرائيلي

وحول ". غزة وحزب اهللا في لبنان يستعدان للحرب المقبلة وإسرائيل قد تصل إلى صدام كبير معهما
منذ اليوم أن يصدر أمرا للعلماء والقنبلة ستكون ) علي خامنئي(بإمكان الزعيم اإليراني "إيران قال إن 

ويناقض تصريح يدلين أقوال رئيس الموساد السابق مائير . "2015جاهزة قبل وقت طويل من العام 
 وذلك بسبب صعوبات 2015داغان الذي قال الشهر الماضي إن إيران لن تمتلك سالحا نوويا قبل العام 

يواجهها البرنامج النووي جراء هجمات بينها الفيروس االلكتروني الذي أصاب أجهزة البرنامج واغتيال 
تعتزم صنع قنبلة نووية في التوقيت الذي تراه "ورأى يدلين أن إيران . برنامجعلماء ومسؤولين في ال

". لدى إيران مصلحة بالتقدم ببطء نحو صنع قنبلة نووية"وأن " مناسبا وعندما تكون لديها القدرة على ذلك
م لديه هي اإليرانيين ينظرون إلى الغرب ويعتقدون أن ثقافة دالل آخذة بالتالشي والقيمة األه"وأضاف أن 

مستوى حياتهم، وهم مؤمنون أن يدهم ستكون العليا وسيجدون نقطة الضعف في الغرب وإسرائيل 
    ".ويستعدون لمهاجمتها

  11/2/2011، المستقبل، بيروت
  

  المدعي العام اإلسرائيلي يربط بين الجريمة المنظمة ونظام الحكم .24
 موشيه الدور، أمس، قنبلة سياسية بقوله في  فّجر المدعي العام اإلسرائيلي: برهوم جرايسي- الناصرة

، أن هناك رابطا قويا بين الجريمة المنظمة ونظام الحكم في إسرائيل، ملمحا "هآرتس"مقابلة مع صحيفة 
بشكل واضح، إلى عالقة سياسيين واجهوا أو يواجهون تهما بالفساد بعصابات إجرام مالي على 

  .المستويين المحلي والعالمي
هناك روابط واضحة بين الجريمة المنظمة وبين نظام الحكم، وأضف إلى ذلك، المال الكثير "قال الدور، 

والمصالح االقتصادية الكبيرة جدا التي تصل إلى إسرائيل من أطراف العالم، ومن بينها دول جمع فيها 
). لهافي إشارة إلى روسيا والجمهوريات المجاورة (، "أناس ثروات ضخمة جدا وبسرعة غير معقولة

إن هؤالء األثرياء يحاولون التأثير على دوائر حسم القرار في دولة إسرائيل، وهذا "وتابع الدور قائال، 
خطر يجب تقديم الرد عليه، كما هو الحال بالنسبة ألخطار أخرى، تواجهها أجهزة تطبيق القانون، وعلى 

  ".رأسها الشرطة والنيابة
لفات الفساد التي يواجهها وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان وحاليا كما يلّمح الدور إلى عالقة قوية بين م

وبين هذه الجهات، ففي حديثه عن المدة الزمنية الطويلة التي مّرت على توصية الشرطة بتقديم الئحة 
اتهام خطيرة ضد ليبرمان، وحتى اآلن، ودون رد رسمي وحاسم من النيابة والمستشار القضائي 

أكثر من ألفي وثيقة وغالبيتها ليست باللغة " إن قضية ليبرمان معقدة، وفي ملفاتها للحكومة، قال الدور،
العبرية، وليس بالضرورة انجليزية، وهذا أحد الملفات األكثر صعوبة التي واجهتها النيابة في السنوات 

 ملف آخر، قد  إلى عدة ملفات ساخنة تنشغل فيها النيابة، ومن بينهاةوتطرق الدور في المقابل". األخيرة
حسب وصف الدور، ما عرفت " أخطرها"يكون رئيس الوزراء إيهود أولمرت، متورط به أيضا، و

، والحديث يجري عن مشروع إسكاني ضخم في مدينة القدس الغربية، أقيم قبل "مباني هولي الند"بقضية 
ة دفعت لعدة سنوات على هضبة كان من المفروض أن تبقى منطقة طبيعية إال أن شبكة رشاوى ضخم

بتنفيذ المشروع، ويقول الدور، إن إسرائيل لن تذكر قضية بهذا الحجم الضخم من تداخل " سمحت"جهات 



  

  

 
 

  

            14 ص                                     2053:         العدد       11/2/2011 الجمعة :التاريخ

) ابريل(عدة جهات، سياسية واقتصادية مالية ومن الجريمة المنطقة، وقال إنه حتى منتصف شهر نيسان 
رط فيها، حينما كان رئيس لبلدية المقبل، ستحسم النيابة هذا الملف، وسيتضح أيضا ما إذا أولمرت متو

  .االحتالل في المدينة
  11/2/2011، الغد، عّمان

  
  "قانون شاليط"حماس وفقاً لـ دعو إلى تعجيل التضييق على أسرى نائب إسرائيلي ي .25

، داني دانون، وزير األمن الداخلي يتسحاق "الكنيست"دعا النائب في البرلمان اإلسرائيلي : الناصرة
الذي يتضّمن حزمة إجراءات لتشديد " قانون شاليط" بذل الجهود لتعجيل عملية إقرار أهرونوفيتش إلى

  .في السجون اإلسرائيلية" حماس"ظروف اعتقال أسرى حركة المقاومة اإلسالمية 
اإلسرائيلي، حكومته بـ " جلبوع"، في سجن )10/2(فيما اتهم دانون، خالل جولة قام بها اليوم الخميس 

نسبة إلى الجندي " قانون شاليط"في إقرار مشروع القانون الذي ُأطلق عليه " ويفالمماطلة والتس"
  .اإلسرائيلي جلعاد شاليط، الذي وقع في أسر المقاومة الفلسطينية منذ نحو أربعة سنوات ونصف السنة

وفي سياق متّصل، رأى النائب الليكودي أن ظروف اعتقال األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل 
  .من تلك التي يتمتع بها جنود الجيش اإلسرائيلي في القواعد العسكرية، على حد زعمه" ضلأف"

 10/2/2011قدس برس، 
  

  ر بالضفةتشكيل لجنة إسرائيلية لدراسة تعليمات إطالق النا.. غزةببرئاسة قاتل عائلة السموني  .26
حتالل قامت بتشكيل لجنة في جيش اال" قيادة المركز"أعلنت مصادر إسرائيلية إن ما يسمى بـ :القدس

تعليمات إطالق النار في إطار النشاط العمالني لقوات "خاصة، في األيام األخيرة، لكي تدرس مجددا 
ويأتي تشكيل هذه اللجنة في أعقاب استشهاد فلسطينيين غير مسلحين الشهر ". الجيش في الضفة الغربية

ان من الالفت أنه تقرر أن يترأس اللجنة الجنرال وك. الماضي في الضفة الغربية على يد جنود االحتالل 
إيالن مالكا، والذي يجري التحقيق معه من قبل الشرطة العسكرية لمصادقته على قصف جوي أدى إلى 

 و 2008 فلسطينيا من عائلة السموني في قطاع غزة خالل الحرب العدوانية األخيرة في 21مقتل 
فسه كان له دور في قصف مدفعي استهدف مدنيين في تل كما تجدر اإلشارة إلى أن مالكا ن. 2009

آفي مزراحي قرر تشكيل هذه اللجنة في " منطقة المركز"وكان القائد العسكري لـ. الهوى في مدينة غزة
من الخليل، خالل )  عاما65(بقتل مسن فلسطيني، عمر القواسمي " دوفدوفان"أعقاب قيام جنود من وحدة 

 20(ألجهزة أمن االحتالل، وفي أعقاب استشهاد فلسطيني، محمود ضراغمة " مطلوبين"حملة اعتقاالت 
وادعت التحقيقات العسكرية اإلسرائيلية أن الجنود . من طوباس، على حاجز الحمرا قرب أريحا) عاما

، بيد أنه تبين أنه لم يكن هناك "حياتهم في خطر"تصرفوا بحسب تعليمات إطالق النار لكونهم اعتقدوا أن 
  . ر على حياتهم، وأن المستهدفين لم يكونوا مسلحينأي خط

  11/2/2011، الشرق، الدوحة
  

  نحن نتعامل مع مؤسسة تمارس إرهاب الدولة تجاه المواطن العربي:  زعبيالنائب .27
بعد االعتداء الشرس على نساء العراقيب بهدف معاقبتهن ومنعهن من الصمود والنضال الشرعي للحفاظ 

نحن : "  هدم العراقيب للمرة السادسة عشر، صرحت النائب حنين زعبي قائلة على أراضيهن وفي سياق
ال تهتم بأن تستمع لهمومه وال تعترف . نتعامل مع مؤسسة تمارس إرهاب الدولة تجاه المواطن العربي

تلك المؤسسة التي ال ترى في وجود المواطن العربي سوى حجر عثرة أمام مشروع تهويد . بحقوقه
  .رافيا والتاريخاألرض والجغ
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نحن نتعامل مع مؤسسات دولة همجية، ال تفهم المواطنة وال الوسائل الديمقراطية " وأضافت قائلة 
للنضال،  فال يهمها متظاهراً، بل تعتدي على من يتظاهر، وال يهمها قيادات منتخبة وممثلة في البرلمان 

ل، فالكنيست بنفسها تمارس العنف لكن دون تعمل على إثارة هموم ومعاناة المجتمع الفلسطيني في اسرائي
  .سالح ناري، كما أن القضاء اإلسرائيلي قد أعطى قرارا قبل أسبوعين يشرع االستيالء على األرض

كان من الواضح أن الشرطة تعمدت استهداف النساء واالطفال حيث أنهم تعرضوا " وأردفت مؤكدة أنه 
 طالبت النائبة زعبي وحدة التحقيق مع الشرطة بفتح وعليه". للضرب الذي ألحق بهم إصابات بالغة

تحقيق ضد كل من ساهم في استعمال العنف مع المتظاهرين، وخاصة النساء واألطفال ومنعهم من 
  .دخول العراقيب قبل انتهاء مجريات التحقيق

ل ألجل الجواب الوحيد على قرار مؤسسات الدولة المختلفة بقمع الحقوق وقمع النضا" وأكدت على أن 
  ".هذه الحقوق هو نزول اآلالف للشارع

  11/2/2011، 48موقع عرب
  

   48 لفلسطينيو  تتأهب لقمع اية مظاهرات تأييدا لثورة مصر وتونساالجهزة االمنية االسرائيلية .28
اكدت مصادر اسرائيلية الخميس ان قوات الشرطة واجهزة االمن باسرائيل : رام اهللا ـ وليد عوض
 لقمع اية مسيرات او تظاهرات شعبية ينظمها الفلسطينيون في داخل االراضي تعيش في حالة تأهب

  . تأييدا ودعما لثورة مصر وتونس1948المحتلة عام 
واوضحت المصادر بأن قوات االحتالل تجري استعدادات على مختلف تشكيالتها بدءا من الشرطة الى 

تمال اندالع تظاهرات في مناطق الوسط حرس الحدود والجيش وجهاز المخابرات وحتى الموساد الى اح
قضايا 'وبحسب ما نشره موقع  .العربي، ارتباطا لما يحدث اآلن في مصر وتونس من تظاهرات واسعة

االسرائيلي الخميس فان االستعدادات تجري داخل المؤسسة االمنية االسرائيلية، وقد تم وضع ' مركزية
ع تظاهرات في منطقة المثلث وامكانية اغالق طرق بعص التصورات والسيناريوهات المتحملة الندال

رئيسية وسط اسرائيل، كذلك احتمال اندالع تظاهرات في حيفا وعكا ويافا واللد والرملة والقدس 
  .باالضافة الى مدينة بئر السبع

االسرائيلية جاء التدريب المذكور في أعقاب قرار صادر عن رئيس شعبة ' معاريف'وبحسب صحيفة 
في الشرطة االسرائيلية نتسيف مور، حيث اشتركت فيه األغلبية الساحقة من مراكز الشرطة العمليات 

  .'إسرائيل'في 
إن الهدف من التدريبات الختبار جاهزية الشرطة االسرائيلية للتعامل مع أحداث ' معاريف'وتقول 

تظاهرون من خاللها عدوانية وإثارة الشغب، حيث تدربت الشرطة على التعامل أيضا مع حادثة يقوم الم
  .باالستيالء على مركز شرطة في تل أبيب

ويرى مراقبون ان تدريبات الشرطة االسرائيلية تهدف إلى دب الذعر في قلوب المواطنين العرب، الذين 
ينوون الخروج بمسيرات سلمية للتضامن مع الشعب المصري، وهي ليست المرة األولى التي تنظم فيها 

  .اخل، والتي تنتهي بهدوء عادةمظاهرات سلمية في الد
  11/2/2011، القدس العربي، لندن

  
  النقابات اإلسرائيلية تهدد بإضراب عام اثر انهيار المفاوضات مع الحكومة .29

تقديم إشعار لتنظيم إضراب عام ) هستدروت( يعتزم االتحاد العام للنقابات اإلسرائيلية : أ ف ب-القدس 
وأكدت  .وضات مع الحكومة في شأن االرتفاع الكبير في األسعاربعد أسبوعين، وذلك غداة فشل المفا

قيادة هستدروت ستتقدم الخميس بإشعار بإضراب ينفذ «أن » فرانس برس«ناطقة باسم النقابات لوكالة 
أن قسماً كبيراً من الرأي العام اإلسرائيلي يعتبر أن الكيل «وكان ايني قال األربعاء . »بعد أسبوعين
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وكان يشير الى زيادات كبيرة في . »ئيس الوزراء أن يبادر الى تصحيح الوضعطفح، وأن على ر
)  في المئة13(والبنزين )  في المئة10(األسعار سجلت في األشهر األخيرة، خصوصاً سعر الخبز 

والسكن والنقل، عالوة على زيادة كبيرة في قيمة الرسوم والضرائب غير )  في المئة134(والماء 
  .المباشرة

  11/2/2011، اة، لندنالحي
  

   ستكون سنة زالزل سياسية وامنية في الشرق االوسط2011سنة ): امان(شعبة االستخبارات  .30
العبرية، ' يديعوت احرونوت'كتب المحلل للشؤون العسكرية في صحيفة : الناصرة ـ زهير اندراوس

 الحالية ستكون سنة 2011اليكس فيشمان، امس الخميس اّن شعبة االستخبارات العسكرية تُقّدر ان سنة 
زالزل سياسية وامنية في الشرق االوسط، وبالتالي سنة استراتيجية، اي سنة تغيرات استراتيجية 
دراماتيكية في المنطقة ستبلغ مرحلة النضوج عشية انتهائها، على حد تعبير المصادر االمنية في تل 

  .ابيب
لطة الفلسطينية ستمر بتغيرات كبيرة، كما ان هذه  فان الس2011وتابع انّه وفقا لتقديرات الشعبة لسنة 

المقبل، ) سبتمبر(السلطة لن تقدم على اعالن اقامة الدولة الفلسطينية بصورة احادية الجانب في ايلول 
وفي رأي  .1967وانما ستحث مزيدا من الدول في العالم على االعتراف بدولة فلسطينية تُقام في حدود 

ية ستؤثر في جوهر لهجة السلطة وتعاملها ازاء موضوع االتصاالت مع الشعبة فان الثورة المصر
اسرائيل، وثمة توقعات بحدوث تراجع في العالقات االمنية بين السلطة واسرائيل، كي تتجنب هذه االولى 

  .النظر اليها باعتبارها سلطة عميلة السرائيل
 ان يسقط لبنان في قبضة حزب اهللا، اوضح فيشمان، فان تقديرات شعبة االستخبارات العسكرية تتوقعو

وان تصبح شبه جزيرة سيناء منطقة اكثر اشكالية، مشيرا الى انّه من الممكن جدا ان يتوصل بدو سيناء 
الى تحالف مع حماس لزيادة عمليات تهريب االسلحة، كما اّن التقديرات االسرائيلية تشير الى اّن البدو 

ونقل عن مصدر امني وصفه بالرفيع جداً . تهم المعادية السرائيلالمزودين باالسلحة سيكثفون من نشاطا
قوله انّه ال شك في ان هذه التقديرات تستلزم قيام اسرائيل باستعدادات سياسية وعسكرية يكون هدفها منع 

على صلة، قالت ورقة عمل  .هذه التغيرات من ان تتحول الى تهديدات استراتيجية، على حد تعبيره
دد من الخبراء االسرائيليين وتّم تقديمها الى مؤتمر هرتسليا اّن ضعف الواليات المتحدة اعدت من قبل ع

مقابل صعود نفوذ القوى الراديكالية في الشرق االوسط بقيادة ايران، ينعكس على الوضع في مصر 
االخيرة ازداد فخالل االعوام . واالردن والمملكة العربية السعودية واالمارات العربية والسلطة الفلسطينية

اعتراف اسرائيل والدول الحليفة للواليات المتحدة في الشرق االوسط بوجود مصالح استراتيجية مهمة 
هذه المصالح المشتركة بين حلفاء الواليات المتحدة في المنطقة يجب ان تستند الى . ومشتركة فيما بينها

لمنطقة، وفي الوقت نفسه تحصين قوة مصالح حيوية مثل احتواء سعي ايران واتباعها للهيمنة على ا
الواليات المتحدة ومكانتها االقليمية، وزادت ان االستقرار في االنظمة العربية القريبة من الواليات 
المتحدة مصلحة استراتيجيه بالنسبة الى اسرائيل، ولذا فان االوان قد ان الن تتحمل اسرائيل 

ات المتحدة المسؤولية، وان يشارك الجميع بصورة فاعلة في والفلسطينيون والدول العربية الحليفة للوالي
وبالنسبة للمفاوضات، قال معدو الورقة انّها يجب ان . العملية السياسية، وفي صنع االستقرار االقليمي

 الدول العربية -المسار االسرائيلي ـ الفلسطيني، ومسار اسرائيل : تجري على مسارين متوازيين
ثاني اهمية اساسية على الصعيد االقليمي، سواء بالنسبة الى التأثير وتأييد الخطوات وللمسار ال. المعتدلة

الفلسطينية، او على صعيد الحصول على التأييد الشعبي داخل اسرائيل للخطوات االسرائيلية، ولفتوا الى 
لسالم العربية انّه ليس هناك ما يمنع الدول العربية لدى مناقشة مسار اسرائيل من التطرق الى مبادرة ا

فعلى الرغم من جميع التحفظات االسرائيلية على هذه المبادرة، فانه من المهم، وفي . 2002العائدة لسنة 
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اطار الخطوات التنسيقية بين اسرائيل والدول العربية، ان تعلن اسرائيل رسميا ترحيبها بمبادرة السالم 
 على ان تنفيذ المبادرة مشروط بالمفاوضات، ولن العربية، وبرؤيتها للسالم في المنطقة، هذا مع التحفظ

  .يكون من خالل الفرض او االمالء
  11/2/2011، القدس العربي، لندن

  
   خسائر فادحة"إسرائيل"وقف إمدادات الغاز المصري يكبد  .31

أكدت وزارة البنى التحتية اإلسرائيلية، الخميس، أن توقف إمدادات الغاز الطبيعي من مصر : وكاالت
  . يكلّف االقتصاد اإلسرائيلي يومياً ما قيمته مليون ونصف المليون دوالر" ل أبيبت"إلى 

وأوضح مدير الوزارة شاؤول تسيمح، أن ارتفاع حجم هذه الكلفة مرّدها إلى ارتفاع تكاليف عملية إنتاج 
طعه مؤقتا الكهرباء من الوقود السائل الذي يتم استخدامه حالياً كبديل عن الغاز المصري الذي تقّرر ق

إلى حين االنتهاء من عملية إصالح أنابيب الغاز التي تضّررت بفعل وقوع انفجار استهدف أنبوب الغاز 
  . الواصل إلى األراضي األردنية يوم السبت الماضي

، في حين أعلن أنه "تل أبيب"واعتبر تسيمح، أن عملية إعادة اإلمداد استغرقت وقتاً أكبر مما كانت تتوقع 
  . ر أن يصار إلى استئناف عملية اإلمداد نهاية األسبوع المقبلمن المقّر

في حين دعت وزارة البنى التحتية الجمهور اإلسرائيلي إلى االقتصاد في استخدام الكهرباء والغاز 
  .لتعويض الخسارة اليومية التي تتكبدها الحكومة

  11/2/2011، الخليج، الشارقة
  

  ة سرية على حرب شاملة بالشرق األوسط إسرائيلي–تدريبات عسكرية أمريكية  .32
كثفت القيادتان السياسية والعسكرية في إسرائيل من اجتماعاتهما المشتركة خالل  : الوطن–صوفيا 

األسابيع األخيرة وكرستاها للبحث في تأثيرات وانعكاسات المتغيرات السريعة في واقع عالقات السلطات 
لى خلفية االنتفاضات الشعبية في تونس ومن ثم مصر، الحاكمة في بعض الدول العربية وشعوبها ع

ان وحدات من القوات األمريكية واإلسرائيلية اجرت مناورات » ميديا بول«وذكرت النشرة االلكترونية 
عسكرية مشتركة سرية في إسرائيل استمرت ألسبوعين متتاليين ورسمت سيناريو تتعرض فيه الدولة 

  .ورية ولبنانالعبرية لحرب شاملة من إيران وس
إن وحدات الجيش األمريكي الموجودة في بعض » ميديا بول«ونقالً عن مصادر دفاعية غربية قالت 

دول الشرق األوسط ستكون جاهزة للوصول الى إسرائيل بشكل سريع في حال نشوب حرب لتتولى 
التقنية والعملياتية مهمة تشغيل المنظومات الدفاعية األمريكية المنصوبة في إسرائيل وتقديم المساعدة 

  .للجيش اإلسرائيلي في حالة الضرورة القصوى
 بطارية لمنظومة 13الى ذلك طالب طاقم من لجنة الخارجية واألمن في الكنيست وزارة الدفاع بتوفير 

ونصبها في مختلف مناطق الشمال لمواجهة الصواريخ التي قد » القبة الحديدية«الدفاع عن من صواريخ 
ن او سورية نحو إسرائيل وأخرى قبالة قطاع غزة لمواجهة صواريخ حماس والجهاد تنطلق من لبنا

  .اإلسالمي والمنظمات االخرى المتشددة
  10/2/2011، )الكويت(الوطن 

  
  تاريخ القدس وواقعها الديمغرافي" تزييف"خطيب األقصى يحذّر من مخطّطات إسرائيلية لـ .33

، من مخطّطات استيطانية ةمبارك، يوسف جمعة سالم حذّر خطيب المسجد األقصى ال:القدس المحتلة
في اتزييف المشهد الحضاري والتاريخي والديموغر"تهدف سلطات االحتالل اإلسرائيلي من خاللها إلى 

وأفاد سالمه، في بيان صحفي  ".في القدس لصالح المستوطنين اليهود على حساب سكّان المدينة األصليين
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، أن مشروع بناء مائتي وحدة استيطانية في حي الشيخ 10/2م الخميس نسخة عنه، يو" قدس برس"تلقّت 
جراح بالقدس المحتلة خالل الفترة المقبلة، هو أحد المخطّطات العديدة التي تهدف إلى تعزيز الوجود 
اليهودي داخل األحياء الفلسطينية، ويأتي استكماال لمساعي االحتالل بإعطاء األحياء العربية الطابع 

  .اني من خالل زيادة عدد سكانها اليهوداالستيط
بالقدس، قرار سلطات االحتالل " الهيئة اإلسالمية العليا"وفي سياق متّصل، استنكر النائب األول لرئيس 

  .التحكّم في مستوى صوت اآلذان بمساجد شرقي القدس تحت ذريعة تسببها في إزعاج المستوطنين
دوف ليئور والتي " كريات أربع"ن الحاخام األكبر لمستوطنة ونّدد سالمة، بالدعوة العنصرية الصادرة ع

  .دعا خاللها اليهود للتأهب واالستعداد لبناء الهيكل المزعوم مكان المسجد األقصى
  10/2/2011قدس برس، 

  
  برفقة ثالثة وزراء إسرائيليين" مقام يوسف"مئات المستوطنين يقتحمون : نابلس .34

 مدينة نابلس فجر إسرائيليين وزراء 3ت من المستوطنين برفقة اقتحم المئا:  وليد عوض-رام اهللا 
  . مقدساً يهودياًالخميس بحجة زيارة ضريح سيدنا يوسف الذي تعتبره الجماعات االستيطانية مقاماً

 اقتحم مدينة نابلس منتصف الليلة قبل الماضية اإلسرائيلي مصادر فلسطينية بأن جيش االحتالل وأكدت
 يسمح للحافالت التي تقل المئات من المستوطنين من الدخول للمدينة أن قبل جائهاأروانتشر في جميع 
  .لزيارة الضريح

الوزيران :  الذين زاروا الضريح، هماإلسرائيلية اإلسرائيلية فان أعضاء الحكومة اإلذاعةوبحسب 
 أولفيتس، وهذه الليكوديان موشيه كاحلون ويولي إدلشتاين ورئيس حزب البيت اليهودي دانيئيل هيرشكو

 ناطقة  وأوضحت.2000مرة يقومون بزيارة الضريح منذ انسحاب الجيش اإلسرائيلي من الضريح عام 
 الزيارة جرت بدون حوادث أن إلى، مشيرة الوزراء الثالثة يهودي رافقوا 600 أنعسكرية إسرائيلية 

  .وبحماية جنود إسرائيليين
  11/2/2011القدس العربي، لندن، 

  
   في سلوانح بناية تضم مسجداًاحتالل سط .35

 باحتالل سطح عمارة أصدرت وزارة جيش االحتالل اإلسرائيلي أمراً:  يوسف الشايب–رام اهللا 
  .فلسطينية في حي بطن الهوى، الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب األقصى المبارك

 األمر العسكري وتتكون البناية من مسجد رئيسي في الحي ومساكن لسبع عائالت فلسطينية، ويسري
..  لالستئناف، وقد أمهلت السكان أربعة عشر يوما2011ً أغسطس/ حتى تاريخ الخامس من آب

  .وبموجب ما جاء في القرار فإنه يمنع سكان البناية من الصعود إلى سطحها
  11/2/2011الغد، عّمان، 

  
  اء واإلعداد إلضراب شاملبنالالمتابعة تقرر إعادة ولجنة هدم قرية العراقيب للمرة السادسة عشرة  .36

 في العراقيب في النقب،  ها طارئة عقدتةقررت لجنة المتابعة العليا لشؤون العرب في الداخل، في جلس
  .، اتخاذ عدة إجراءات من بينها إعادة بناء القرية، والتحضير إلعالن إضراب عام10/2 يوم الخميس

رة السادسة عشرة، قد داهمت القرية صباح وكانت قوات الشرطة، وبعد أن هدمت قرية العراقيب للم
 في محاولة إلخالء سكانها، األمر الذي تطور إلى اشتباكات بين أهالي القرية والشرطة، أسفرت الخميس

 أشخاص بينهم الشيخ صياح الطوري رئيس اللجنة الشعبية 5 إصابات، في حين اعتقلت الشرطة 8عن 
  .في العراقيب
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ابعة إلى عقد اجتماع طارئ في العراقيب، وتم اتخاذ عدة قرارات من وعلى الفور سارعت لجنة المت
بينها العمل على إعادة تسوية األرض التي تم تجريفها وإعادة بناء المنازل التي تم هدمها، والتوجه إلى 

" دائرة أراضي إسرائيل"سفراء الدول األوروبية وغيرهم وإطالعهم على ما تقوم به ما تسمى بـ
 تواجد قيادات الجماهير العربية في ساعات صباح يوم األحد في وتقرر أيضاً ".ميتالكيرن كيي"و

كما تقرر أن يجري العمل  .العراقيب، وإصدار بيان يدعو الجماهير العربية إلى التوحد في العراقيب
وبالتنسيق مع السلطات المحلية العربية في النقب على التحضير إلعالن إضراب شامل في النقب ليوم 

  .واحد يعلن عنه في جلسة لجنة المتابعة األحد القادم في العراقيب
  10/2/2011، 48موقع عرب 

  
   شركات أميركية متورطة في المشروع االستيطاني الجديد بالشيخ جراح:ديمتري دلياني .37

كشف عضو المجلس الثوري لحركة فتح ديمتري دلياني أن شركتي دبريل، :  يوسف الشايب–رام اهللا 
 وحدة استيطانية 13 المسجلتين في الواليات المتحدة األميركية قامتا بتقديم مشروع لبناء وفيلبين

 .استعمارية في منطقة الشيخ جراح بالقدس المحتلة للجنة التخطيط والبناء في ما يسمى ببلدية القدس
سلفرستين، وأضاف دلياني أن أحد رموز الحركة االستيطانية االستعمارية في القدس المحتلة، حاييم 

يتصرف باسم الشركتين بموجب توكيل رسمي، وأن هذا المشروع يقضي بطرد عدد من العائالت 
 أن االحتماالت ترجح أن تكون هاتان الشركتان واجهة إلىالفتاً . المقدسية من منازلها ليدخل حيز التنفيذ
 لهدف تحويل األموال لهذه المشاريع وأن مالحقة الشركتين أقيمتالمجموعات إسرائيلية يمينية متطرفة 

وشدد دلياني على أن القانون األميركي يحاسب الشركات األميركية  .قانونياً سيطال القائمين عليهما
، ما يستدعي مالحقة قانونية لتلك الشركتين اإلنسانالضالعة في خرق القوانين الدولية وانتهاكات حقوق 

  .االستعماري في األراضي الفلسطينية المحتلة هو خرق لهذه القوانين الدوليةكون االستيطان 
  11/2/2011الغد، عّمان، 

  
   تنشر المخدرات في القدس"إسرائيل": حاتم عبد القادر .38

 صرح مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر أمس بأن :).أ.ب.د(االتحاد،  -رام اهللا 
 القدس مستهدفة بها الشباب المقدسي للقضاء على الحياة يات في شرق تنشر آفة المخدر"إسرائيل"

وقال عبد  .االجتماعية داخل المدينة القدس وصرف أنظارهم عن ممارسات االحتالل اإلسرائيلي لتهويدها
هناك تصاعد النتشار هذه اآلفة، وإمكانية السيطرة عليها في ظل القدرات والظروف الحالية في "القادر 
على الرغم من المواجهة واالستمرار في المعركة ضدها، فإنها تزداد "وأوضح . "د تكون صعبةالقدس ق
 إلىالقدس بحاجة "وتابع . " تشكل خطراً على الشباب المقدسي بالذات وأهل القدس عموماًأصبحتبحيث 

  ."ميزانية للمقاومة والتصدي لكل ما تنشره إسرائيل وتروج له
 لألوضاع المضطربة في المنطقة العربية، خاصة في مصر "إسرائيل"ل وحذر، عبد القادر من استغال

  . المبارك وفي القدس المحتلةاألقصىلفرض وقائع جديدة داخل المسجد 
  11/2/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  
  تصاعد أعمال الهدم في الضفة الغربية والنقب واألغوار: مؤسسة التضامن الدولي .39

ر عن مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان إلى تصاعد في وتيرة أشار تقرير صاد: القدس المحتلة
ورصد التقرير تدمير . هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية من قبل سلطات االحتالل خالل الفترة األخيرة

قوات االحتالل عشرات المنشآت الفلسطينية؛ ليصل مجموع ما هدمته الجرافات اإلسرائيلية يزيد على 
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 في مدينة القدس ومدرسة تعليمية في شأة في الضفة الغربية ومناطق النقب واألغوار وفندقاً ومن منزال27ً
  .مدينة الخليل

  11/2/2011الشرق، الدوحة، 
  

  واعتقال سبعة فلسطينيين... تدنيس مسجد في بيت دجن: الضفة الغربية .40
فظات الخليل ونابلس اقتحمت قوات االحتالل محا:  وكاالت األنباء- جمال جمال -فلسطين المحتلة 

 سبعة فلسطينيين كما قامت بتدنيس مسجد وتصويره باإلضافة أمسوطوباس وقلقيلية واعتقلت فجر 
وقالت مصادر محلية أن خمس آليات . لمنشآت أخرى خالل عملية عسكرية لها شرق مدينة نابلس

حاً، وشرع جنود عسكرية دخلت قرية بيت دجن شرق مدينة نابلس عند الساعة السادسة والنصف صبا
االحتالل بتصوير مسجداً عمرياً أثرياً من الداخل والخارج، إضافةً إلى عدد من المواقع األثرية والبيوت 

  .القديمة، ومقر المجلس القروي والنادي والمراكز الثقافية ومشاريع قيد اإلنشاء
  11/2/2011الدستور، عّمان، 

  
   بحماية أبنائهمأهالي األسرى في غزة يطالبون األمم المتحدة .41

 طالب ممثلو عائالت األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية مسؤولة في األمم :).ب.ف.ا (- غزة
وعقدت نافيه بيالي مفوضة . المتحدة التقتهم في غزة مساء أمس بالعمل من أجل حماية أبنائهم األسرى

مثلين عن عائالت األسرى في فندق في  مع محقوق اإلنسان في األمم المتحدة التي تزور غزة اجتماعاً
 ..اإلنسانيلدوركم "وتسلمت بيالي مذكرة من ممثلي أهالي األسرى أكدوا فيها على تطلعهم . مدينة غزة

. "واتخاذ الخطوات الجادة لوقف ما يجري والعمل الفوري إلنقاذ وحماية األسرى في السجون اإلسرائيلية
 المتحدة والعمل على إصدار قرار إدانة إلسرائيل ويفرض عليها مملألعقد الجمعية العامة "ـكما طالبوا ب

اتخاذ التدابير "وأضافوا في مذكرتهم انه ينبغي . "تطبيق االتفاقيات الدولية وتحديدا اتفاقية جنيف
واإلجراءات الالزمة لتفعيل قرارات األمم المتحدة التي تحمي حقوق اإلنسان ووضع نظام المراقبة بشان 

  ."على حكومة إسرائيلتطبيقها 
 شمالة أبووقال خليل . والتقت المسؤولة األممية مع ممثلي المنظمات الحقوقية والمدنية في قطاع غزة

طالبنا المسؤولة بالتحرك من اجل وقف االنتهاكات ضد حقوق "مدير مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان 
  ."اإلنسان الفلسطيني ورفع الحصار اإلسرائيلي

  11/2/2011ظبي، االتحاد، أبو 
  

   دون شروطمنتدى اإلعالميين يطالب بإطالق سراح الكاتب شاور فوراً .42
انتقدت هيئة إعالمية فلسطينية، أمس، قيام األجهزة األمنية الفلسطينية بتقديم كاتب صحافي : ).آي.بي.يو(

تدى اإلعالميين وندد من.  يوماً من اعتقاله وطالبت بإطالقه فورا20ًللمحاكمة في الضفة الغربية، بعد 
عرض الكاتب الصحافي عصام شاور على النيابة العامة ومحكمة الصلح بعد "ـالفلسطينيين، في بيان، ب

  ." يوماً على اعتقاله من دون مستند قانوني20أكثر من 
وشدد المنتدى على . فلسطين التي تصدر من قطاع غزة"وشاور طبيب له عامود يومي في صحيفة 

  . ومن دون شروط أو كفالة ماليةاًلكاتب شاور فورضرورة إطالق سراح ا
  11/2/2011الخليج، الشارقة، 
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  االحتالل اإلسرائيلي يمنع دخول أكثر من ألف سلعة إلى غزة .43
أكدت إدارة الشؤون اإلنسانية لدى منظمة المؤتمر اإلسالمي أن االحتالل اإلسرائيلي :  حامد جاد-غزة 
لى الحرب األخيرة على غزة يمنع دخول أكثر من ألف سلعة يزال بعد مضي أكثر من عامين ع ما

  .أساسية خاصة المواد الخام ومواد البناء الالزمة إلعادة إعمار غزة
من سكان غزة % 10وأوضحت المنظمة في تقرير أصدرته أمس حول األوضاع اإلنسانية في غزة أن 

 لهم المياه مرة كل ثالثة أيام أما الـال تص% 80ال تصلهم المياه إال مرة كل أربعة أيام في حين أن 
  .المتبقية تصلهم المياه مرة واحدة يومياً% 10
 100 عن كل يوم يمنع االحتالل فيه نزول الصيادين للبحر بـ  قطاع غزة تقرير المنظمة خسائرقدرو

شرات لى أن قوات االحتالل دمرت خالل الحرب األخيرة على غزة العإونوه التقرير  .ألف دوالر يوميا
 333من مراكب ومعدات ومنشآت الصيادين، حيث قدرت الخسائر المباشرة في قطاع الصيد بحوالي 

ألف دوالر على مستوى قطاع غزة فيما بلغت الخسائر غير المباشرة نحو مليوني دوالر إضافة إلى 
  . مليون دوالر16,5الخسائر التي لحقت بقطاع الصيد من منذ االنتفاضة الثانية إذ بلغت 

 في حجم القوى البشرية العاملة فيه وذلك منذ  ملحوظاًوبين التقرير أن قطاع صيد األسماك شهد تزايداً
، بسبب ارتفاع معدالت البطالة، وقد ارتفع عدد العاملين في قطاع الصيد البحري 2009 سنةمنتصف 
عداد الصيادين والعمال  لمصادر نقابة عمال الصيد البحري في غزة أزداد أ، فوفقا2010ً سنةمنذ بداية 

  . ألف نسمة من سكان قطاع غزة50، ويعيل هؤالء نحو 8200 إلى نحو  وعامالً صيادا7457ًمن 
  11/2/2011الغد، عّمان، 

  
   عقب صالة الجمعة"ثورة الكرامة"دعوات إلى : غزة .44

ا عليه يستعد عشرات، وربما مئات الشبان لتنظيم تظاهرات اليوم في ما أطلقو:  فتحي صّباح-غزة 
 في قطاع غزة، فيما نادى كثيرون بتحويل الشعار من الثورة ضد "ثورة الغضب" أو "ثورة الكرامة"

 إلىووجَّه الشبان دعوات على الموقع االجتماعي فايسبوك  . الثورة ضد االنقسام الداخليإلىحماس 
األمر على محمل  غزة في قطاع، في وقت أخذت الحكومة "الثورة"الفلسطينيين في القطاع للمشاركة في 

أن الحكومة اتخذت قراراً بعدم مواجهة المحتجين " الحياة"وعلمت  .الجد، واتخذت قرارات للمواجهة
  .للعبر من الثورتين التونسية والمصرية" استخالص"بالعنف والرصاص، فيما بدا أنه 

موجهة ضد حماس فقط وليس  بأنهم ال ينوون المشاركة في التظاهرات اليوم ألنها "الحياة"وأبلغ غزيون 
، فيما رأى آخرون أنه "الثورة" مساندة هذه إلىضد فتح أيضاً، التي دعا أحد قيادييها توفيق الطيراوي 

  .يجب التظاهر ضد استمرار االنقسام
دوريات راجلة لعشرات من عناصر كتائب القسام تجوب " األخيرةوقال شهود إنهم شاهدوا خالل األيام 

" نشر أعداد من قوات الشرطة العسكرية" في مدينة غزة، كما شاهدوا أيضاً "ع الرئيسيةعدداً من الشوار
، إن جهاز األمن "الحياة"وقالت مصادر لـ .خيراًأفي عدد من المفترقات والتقاطعات المهمة في المدينة 

كتب بعضهم ، كما "إلسقاط الحكم في غزة"الداخلي اعتقل عدداً من المشتبه فيهم بالوقوف خلف الدعوة 
وأضافت أن األمن الداخلي استدعى العشرات، وربما المئات من الناشطين من فتح . "فايسبوك"على 

  . التظاهرإلىوغيرها، من المشتبه فيهم، للتحقيق معهم في شأن عالقتهم بالدعوة 
يام  ظهر خالل األ"فايسبوك"لكن تحوالً واضحاً في توجهات القائمين المجهولين على الدعوات على 

  . ضد االنقسام"الثورة" إلى ضد حماس "الثورة"القليلة الماضية، إذ نادى كثيرون بتحويل الشعار من 
الثورة " إلى أحمد عرار في بيان، الفلسطينيين "التجمع الشبابي الفلسطيني"بدوره، دعا المنسق العام لـ

أيها الشعب الفلسطيني البطل، ": "1نداء الوطن البيان رقم "وقال في . لى حماسإ إشارة، في "ضد الطغاة
ها هي ثورات النصر تتوالى، وينفجر غضب الشعوب في وجه الطغاة والفاسدين، فباألمس كانت تونس 
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كل الثورات تحدث فيما ال ترى القيادة الفلسطينية "وأضاف أن  ."واليوم مصر، وغداً لناظره قريب
فالشعب الفلسطيني ليس بعيداً عن هذا . نا جيداًوعليها أن تفهم. السياسية أن في ذلك رسالة مهمة لها

: وزاد ."الغضب، وقد مّل الشباب خصوصاً هذا الوضع وهذا االنقسام المهين الذي شوَّه صورة فلسطين
دمعت عيوننا كثيراً ونحن نشاهد أحداث تونس ومصر، لقد أيقظت فينا هذا الثورة العربية مشاعر "

المشاركة معنا في " إلىودعا المواطنين . "ول البعض اغتصابه مناالكرامة وأعطتنا األمل الذي حا
خطوتنا التالية التي سنعلن موعدها في وقت الحق، وستكون عبارة عن تظاهرة مليونية في غزة ورام 

التظاهرة ستكون سلمية، ونؤكد حرمة الدم واألرض "وشدد على أن . " المحتلة48اهللا ومناطق 
. "ة، ومن يخرج عن ذلك ال يمثلنا وما هو إال مخرب خارج عن القانونوالممتلكات العامة والخاص

بإعالن تشكيل حكومة انتقالية تضم شخصيات وطنية ) حماس وفتح(طرفي الصراع الفلسطيني "وطالب 
  ."ورجال أعمال مستقلين، إلى أن يتم التحضير لالنتخابات خالل شهور

  11/2/2011الحياة، لندن، 
  

  م انتخابات طالبية في الجامعاتاتفاق على تنظي: غزة .45
 وافقت الكتل واألطر الطالبية في جامعات قطاع غزة على تنظيم انتخابات لمجالس اتحادات :غزة

 مارس وحتى السابع من /الطالب في كل الجامعات والكليات والمعاهد خالل الفترة بين منتصف آذار
 لتنظيم "لجنة اإلشراف والمتابعة العليا"وقالت  . أبريل الذي يليه، وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي/نيسان

االتفاق جاء في أعقاب جهود بذلها النائبان جميل "االنتخابات في الجامعات في بيان صحافي أمس إن 
رئيس مجلس (وجمال الخضري ) عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين(المجدالوي 

ة مع إدارات جامعات األزهر واإلسالمية والقدس المفتوحة واألقصى، بالمشارك) أمناء الجامعة اإلسالمية
  ."ومجالس أمنائها والكتل الطالبية ومساهمة ممثلين عن منظمات حقوق اإلنسان في القطاع

وجاء االتفاق بعد سلسلة اجتماعات مكثفة عقدتها األطراف المعنية، بينها شخصيات من حركتي فتح 
  . األربعاء، الذي أفضى إلى التوصل إلى هذا االتفاق-ثاء  آخرها ليل الثالوحماس أو مقربة منهما، كان

  11/2/2011الحياة، لندن، 
  

  فبراير/ شباط 21صرف مساعدات الترميم ابتداء من : الباردمخيم نهر  .46
 في أعلن الصندوق المركزي للمهجرين، خالل لقاء موسع عقد في صالة الربيع في مخيم نهر البارد

، اآللية التقنية لعملية صرف المساعدات المالية للبدء في مشروع إعادة تأهيل وإعمار المنطقة شمال لبنان
الممول من الهبة االيطالية، حيث من المفترض " البريمات"المحيطة بمخيم نهر البارد المعروفة باسم 

سكنية بكلفة  وحدة 700 نحو أصل من األولى وحدة سكنية في المرحلة 491 تأهيل وإعمار نحو إعادة
  . قيمتها خمسة ماليين يوروإجمالية

 السفارة االيطالية حولت إن" في السفارة االيطالية في بيروت بالما دمبروزيو األولوقالت السكرتير 
  من الهام جداًألنه الدولة اللبنانية والوزارات المعنية، ونحن مهتمون بهذا المشروع إلى الالزمة األموال
 انه في المؤتمر العالمي للهبات الذي انعقد في فيينا تم تقديم مليون إلى، الفتة "منازل هذه الإعمار إعادة

 فان 2010 وحتى 2006 نهر البارد، ومنذ إعمار إلعادة مليون يورو للدولة اللبنانية 5 ولألونروايورو 
  ". لبنان مليون يورو لدعم مشاريع تخدم احتياجات الفلسطينيين في17 صرفت ما يزيد على اايطالي

تحدد بوضوح "واعتبر رئيس الصندوق المركزي للمهجرين فادي عرموني أن اآللية التقنية المنجزة 
 من تاريخ البدء اعتباراً"، وأشار إلى انتقال المشروع إلى مرحلته الميدانية "كيفية صرف التعويضات

 فبراير/  شباط21م االثنين في بتسليم شيكات المساعدات المحررة باليورو، وقد تم تحديد هذا التاريخ يو
الحالي، حيث ستتولى المنظمات االيطالية متعهدة تنفيذ المشروع، تسليم شيكات المساعدات إلى 
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 مستفيداً، في مكاتبها، بعدما قام الصندوق بتسليمها 491 اليوم إلىالمستفيدين مباشرة، والبالغ عددهم 
  ."المبالغ المتوجبة

  11/2/2011، بيروت، المستقبل
  

  لالجئين الفلسطينيين في لبنان" إهانة األونروا"تطالب بإعادة النظر في " راصد" .47
في السياسة " إعادة النظر"، المجتمع الدولي بـ"راصد"لجمعية الفلسطينية لحقوق اإلنسان ا طالبت :بيروت

قّدمة لمئات التي تنتهجها وكالة األونروا، وذلك على ضوء قيامها بتقليص سلسلة خدماتها الم" المهينة"
، ما "راصد"واستنكرت  .آالف الالجئين في لبنان، في ظل حرمانهم من كامل حقوقهم المدنية واالجتماعية

التي تقدم الوكالة األممية على القيام بها، حيث أنها تلجأ إلى " التجاوزات المهينة"و" التقاعس"وصفته بـ
لالجئين في لبنان، ال سّيما في مجال الصحة، كما لحجم خدماتها ومساعداتها المقّدمة " المقصود"التقليص 

، أن األونروا تتكفّل بتغطية ما 10/2نسخة منه يوم الخميس " قدس برس"وأوضحت في بيان تلقّت  .قالت
، على حد "الواسطة"نسبته عشرة إلى ثالثين في المائة فقط من نفقات العالج لالجئين، وعن طريق 

األحيان قد ال تعترف بتغطية بعض الحاالت المرضية المستعصية قولها، كما أن األونروا في بعض 
  .بذريعة أن هذه األمراض غير مدرجة ضمن آلية عمل الوكالة الصحية، وفق البيان

عن تقديم أي نوع من المساعدة لبعض الحاالت " تتملّص وتتقاعس"أن الوكالة األممية " راصد"وأكّدت 
دة طبية لالجئ فلسطيني قد يصاب بحادث عرضي، وفي بعض المرضية، كما أنها ال تعترف بأي مساع

الحاالت قد تغطي الوكالة نسبة عشرة في المائة من تكاليف العالج لتبقى غالبية التكاليف على عاتق 
وبحسب البيان، فإن حالة  .المريض الذي بدوره يلجأ إلى المؤسسات االجتماعية واإلنسانية طلباً للمساعدة

في المراكز الطبّية التابعة للوكالة، حدت بجمعية " الالمباالة واإلهمال الطبي واالستهتارعدم الرقابة و"من 
  ".تجاوزات األونروا" إلى تخصيص صفحة على موقعها اإللكتروني لتوثيق راصد

  10/2/2011قدس برس، 
  

  الطمئنان الفلسطينيين على ذويهم في مصر" كلّم أم الدنيا"لحملة " جوال"إطالق  .48
، حملة تخفيض ألسعار "جوال" أطلقت شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية المعروفة باسم :رام اهللا

مكالماتها الدولية إلى مصر، وذلك الطمئنان الفلسطينيين على أقاربهم في مصر، بسبب األحداث 
ي ، وه"جوال"وأعلنت  . يناير الماضي/ثانيال كانون 25واالحتجاجات الشعبية التي تعرفها مصر منذ 

، لالطمئنان على "اسم كلّم أم الدنيا"أقدم شبكة خليوي فلسطينية وأوسعها، عن حملتها التي حملت 
الدوالر (الفلسطينيين في مصر بأقل األسعار، مشيرة إلى أن سعر الدقيقة الواحدة ستكون بشيكل واحد، 

، وتشمل جميع 23/2، وتنتهي في 9/2 األربعاء يوموأوضحت أن هذه الحملة بدأت  ). شيكل3.66يبلغ 
  .، وفي جميع األوقات"أعز بعيد"برامج الدفع المسبق والفاتورة وأرقام 

  10/2/2011قدس برس، 
  

  لجان مخيمات صور ترفع مطالبها الصحية إلى األونروا .49
 ناقشت اللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة صور مع ممثلين عن وكالة :جنوب لبنان/  صيدا،صور

الصحية لالجئين في مخيمات المنطقة، وتحديداً في مخيم البرج الشمالي الذي سجلت األونروا األوضاع 
وتناول اللقاء األوضاع ). التالسيميا واألنيميا(فيه أكبر نسبة من األمراض المزمنة وأمراض الدم 

ى وأشارت مصادر إل. الصحية في المخيم، وال سيما ما يتعلق بالمجنسين البالغ عددهم ثالثة آالف شخص
 85التوفير الناجم عن عالج المجنسين، الذين باتوا يعالجون على نفقة وزارة الصحة اللبنانية، وقيمته "أن 
 عن كل فرد، سيستخدم في تحسين مستوى التعاقد مع المستشفيات، وذلك في عالج أمراض ةالمائفي 
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 تشعر األونروا"لمصادر إن وقالت ا. " فقطةالمائ في 30 بـ األونرواالدرجة الثالثة التي تساهم فيها 
الوكالة "، مشيرة إلى أن "وسواها) القلب، والكلى، والسرطان(بالغبن الذي يلحق بأمراض الدرجة الثالثة 

حيرام، واللبناني اإليطالي، وجبل عامل وبلسم في مخيم (تتعاقد مع أربع مستشفيات في منطقة صور 
  ."فوارق وزارة الصحة للمجنسيناستمرار الوكالة بتغطية "، مؤكدة على ")الرشيدية

قام و ،وتزامن لقاء صور مع جولة للمدير العام للوكالة في لبنان لمباردو سلفاتوري في مخيم عين الحلوة
سلفاتوري بجولة في مخيم عين الحلوة أمس، بعد ارتفاع وتيرة االعتراضات واالحتجاجات على سياسة 

. لقة بالصحة واالستشفاء والتربية والشؤون االجتماعية، المتعاألونرواتقليص الخدمات التي تعتمدها 
وعقد سلفاتوري لقاء مع القوى والفصائل الوطنية واإلسالمية واللجان الشعبية الفلسطينية في مدرسة 

  .المرج، بحضور عدد من مسؤولي األونروا في منطقة صيدا
  11/2/2011السفير، بيروت، 

  
  م عين الحلوة في مخي"مستشفى األقصى"افتتاح : لبنان .50

جمعية " التابع لـ"مستشفى األقصى" افتتح في مخيم عين الحلوة في لبنان :لبنانجنوب  /مخيم عين الحلوة
، برعاية نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طالل اإلنسانية ليلى "بدر الثقافية االجتماعية الطبية الرياضية

الرئيس الفخري لجمعية بدر قائد المقر العام وتقدم الحضور في حفل االفتتاح، إضافة إلى  .الصلح حمادة
لحركة فتح العميد منير المقدح، القائم بأعمال ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان أشرف دبور، 

  .والقنصل محمود األسدي، وحشد من الشخصيات والفعاليات الفلسطينية
  10/2/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  إصدار جوازات السفر الدائمة والمؤقتة للفلسطينيين وفق قواعد قانونية: ردناأل .51

أكد مدير عام دائرة األحوال المدنية والجوازات األردنيـة مـروان قطيـشات أن              : محمد الدعمة : عمان
الدائرة تمنح جوازات السفر األردنية للفلسطينيين سواء كانوا موظفي سلطة أو مواطنين عـاديين وفـق                

  .د وأسس قانونية وليست انتقائيةقواع
ـ     أن إصدار جوازات السفر األردنية ذات األرقـام        » الشرق األوسط «وأضاف قطيشات في تصريحات ل

ألبناء الضفة الغربية بناء على الحالة القانونية وليست انتقائية لكل شخص، مشيرا إلى             ) الجنسية(الوطنية  
 ويترددون على الـضفة الغربيـة ولهـم         1967ن منذ عام    أن الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في األرد      

  .هويات بالضفة الغربية، فإننا نصدر لهم جوازات سفر أردنية بأرقام وطنية
إذا ثبـت   «، موضحا أنه    »هناك موظفين في السلطة يحملون هذه الجوازات حسب هذا الوضع         «وقال إن   

ة فإننا نخيرهم إما االحتفاظ بالجواز األردني       لنا أن لديهم جوازات سفر فلسطينية وأرقاما وطنية فلسطيني        
 يوليـو   31الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية بعد       «وأضاف قطيشات أن    . »وإما الجواز الفلسطيني  

 وهو تاريخ فك االرتباط عن الضفة الغربية فإننا نصدر له جواز سفر أردنيا مؤقت لمـدة                 1988) تموز(
  .»ث إن الرقم الوطني هو الذي يثبت الجنسيةخمس سنوات من دون رقم وطني، حي

وأشار قطيشات إلى أن العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني قد يمنح الجنسية ألي شخص سـواء كـان                   
وهذه حاالت نادرة وعددها قليل، حيث نصدر جواز السفر األردني برقم وطني            «فلسطينيا أو أي عربي     

  .»)الدائم(
لسفر األردنية التي تصدر للفلسطينيين في الضفة الغربية هو جواز سفر           جوازات ا «وحسب قطيشات فإن    

أردني ولكنه من دون رقم وطني وهذا لغايات سياسية، حيث إن ابن الضفة الغربية ينتخـب مؤسـساته                  
الدستورية والتشريعية وكذلك هنا المواطن األردني ينتخب مؤسساته الدستورية والتشريعية، وخوفا مـن             

هذه اإلجراءات ليست تخليـا  «، مضيفا أن   »لسياسية ومنعا للتداخل السلبي في هذا الموضوع      االزدواجية ا 



  

  

 
 

  

            25 ص                                     2053:         العدد       11/2/2011 الجمعة :التاريخ

عنهم وتحديدا موضوع منح الجوازات األردنية، إنما هي خدمة إلخواننا وظروفهم ولم يتخل األردن أبدا               
  .»عن مسؤولياته وهذه اإلجراءات ترسيخ للعالقة التاريخية والوطنية

ليحجوا ويعتمروا بكل سهولة ويسر وهـم  ) 48عرب (ن يقوم بالتسهيل للفلسطينيين    األرد«وأشار إلى أن    
، مؤكدا أن الدائرة تتابع باهتمام كبير كـل قـضايا المـواطنين             »يأخذون كل ما يحتاجونه للتسهيل عليهم     

ن يشار إلـى أن األرد     .الفلسطينيين وخصوصا الذين يحملون جوازات السفر األردنية المؤقتة أو الدائمة         
  . للفلسطينيين2010 ألف جواز سفر أردني مؤقت خالل عام 60أصدر أكثر من 

  11/2/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  س الموساد في مصر غطاء لشبكات تجس"إسرائيل"ستثمارات ا: دراسة .52
في " سطوة االحتالل اإلسرائيلي"حذرت دراسة من خضوع مصر إلى :  جمال جمال-القدس المحتلة 
االستثمارات والمستثمرين "مارات اليهود فيها بطريقة مباشرة وغير مباشرة ، مؤكدة أن ظل زيادة استث

اإلسرائيليين هم في الغالب عمالء للموساد جاءوا من أجل فرض شبكات التجسس على االقتصاد 
  ".المصري

.  دوتوقعت الدراسة التي نشرها مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية ومقره لندن والتي أعدها
مستغالً األزمة االقتصادية وتراجع موارد "عادل عامر أن تزداد ضغوط اللوبي اإلسرائيلي داخل مصر 

الحكومة من قناة السويس والسياحة وانخفاض أسعار البترول المصدر وعائدات تصدير السلع مع زيادات 
رواتبها وحوافزها اإلنفاق للوفاء بمطالب الفئات المشاركة في اإلضرابات واالعتصامات لزيادة 

  ".إلسكاتها
الذي كان يعمل في أحد المشروعات االستثمارية للغزل والنسيج " عزام عزام"واستذكرت الدراسة شبكة 

وكون شبكة للتجسس على هذه الصناعة في محاوالت مكشوفة من جانب إسرائيل لضرب مقدرات هذه 
 اليهودي داخل النظام المصري على وشك أن اللوبي"وقالت الدراسة ان . الصناعة الوطنية اإلستراتيجية

يحقق نصراً مدوياً يكفى أنه سيلغى اعتراضات األجهزة األمنية والسيادية ، وقرارات سابقة منذ أيام 
إقامة دعوى "وأضافت ". الرئيس أنور السادات بعدم السماح لغير المصريين باالستثمار في سيناء

وتعد صفقة الحكومة . تغلغل اليهودي في المجتمع المصريلم يعد إجراء كافيا لمواجهة ال" قضائية
  . األكثر إثارة للجدل حتى اليوم2005المصرية لبيع الغاز إلى إسرائيل منذ العام 

وعلى صعيد االستثمارات اليهودية في مصر فقد تركزت في مجاالت مختلفة أهمها البترول والمنسوجات 
 75لشراء " شركة تاهال اإلسرائيلية"رز االستثمارات دخول وكان من اب. والمنتجات الغذائية والزراعة

" شركة بجير"ومن االستثمارات في مجال النسيج مشروع . ألف فدان زراعي بالقرب من اإلسكندرية
اإلسرائيلية " دلتا"ويأتي بعدها شركة . إلنتاج منسوجات من خالل شركة مصرية تدعى سويس جرمانت

  " مليون دوالر وكذلك شركة 60وتتعامل باستثمارات تزيد عن " جيبتدلتا اي"وتم تأسيسها تحت اسم 
 11/2/2011، الدستور، عّمان

 
   غزة قطاعأندونيسيا تتبرع ببناء مركز لجراحة القلب والقسطرة في .53

 الدستور  تبرعت الجمهورية األندونيسية امس ببناء مركز متطور لجراحة القلب -القدس المحتلة 
 وذلك خالل توقيع مذكرة تفاهم بين البنك اإلسالمي للتمنية ووزير الصحة والقسطرة في قطاع غزة

ويأتي هذا التبرع بمبادرة من الرئيس اإلندونيسي سوسيلو بامبانغ يدويونو ، وحضر مراسم .  اإلندونيسي
   التوقيع كل من وزير الصحة اإلندونيسي ورئيس البنك اإلسالمي للتنمية هناك الدكتور أحمد محمد علي ،
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حيث تم توقيع اتفاق يتم بموجبه تمويل مشروعات صغيرة مدرة للدخل للتمكين االقتصادي لألسر 
    . الفلسطينية المنتجة بمقدار ثالثة ماليين دوالر أميركي

  11/2/2011، الدستور، عّمان
  

  "إسرائيل" قيام الدولة الفلسطينية ضمان ألمن :ساركوزي .54
 الفرنسي نكوال ساركوزي، في لقاء عشاء سنوي مع المنظمات           الرئيس قال:  برهوم جرايسي  - الناصرة

اليهودية في فرنسا، مساء األربعاء، إنه يؤيد استئناف المفاوضات بين سورية وإسرائيل، المتوقفـة منـذ                
إن "سنوات، وأنه على قناعة بإمكانية التوصل إلى سالم بين الدولتين، وتطبيع العالقات بينهما، وأضاف،               

لجوالن إلى سورية سيؤدي إلى تغير حاد لدى التنظيمات التي تهدد إسـرائيل مـن لبنـان                 إعادة هضبة ا  
، هو قيـام دولـة      "الضمان األفضل ألمن إسرائيل   "كما قال ساركوزي، إن      .، حسب تعبيره  "وقطاع غزة 

  .فلسطينية ديمقراطية وذات سيادة إلى جانب إسرائيل
  11/2/2011، الغد، عّمان

  
  "سرائيلإ" على ن تسبب خطراًأسمح لالضطرابات في مصر لن ن :الخارجية االمريكية .55

اعلن جيمس شتاينبرغ المسؤول الثاني في الخارجية االمريكية فـي اعـالن فـي              :  ا ف ب   -واشنطن  
خطـرا  'الكونغرس الخميس، ان الواليات المتحدة ستعمل بما ال يسمح لالضطرابات في مصر ان تسبب               

  .'جديدا على اسرائيل والمنطقة
ال مساعد وزيرة الخارجية االمريكية في اعالن مكتوب موجه الى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس               وق

  .'ان احد الثوابت في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات هي دعمنا الراسخ المن اسرائيل'النواب 
علـى ان   سنعمل بقوة حيث صنعت اسرائيل السالم للحفاظ عليه وترسيخه وللتذكير باننا نعتمد             'واضاف  

  .'تواصل الحكومات التي صنعت السالم مع اسرائيل التزامها
اننا ملتزمون بالتأكد من ان التغيرات السياسية على حدود اسرائيل ال تسبب اخطارا           'وقال شتاينبرغ ايضا    

  .'جديدة على اسرائيل والمنطقة
خميس ان االحداث فـي     من جهة اخرى، اعلن مدير االستخبارات االمريكية جيم كالبر في الكونغرس ال           

  .على شمال افريقيا والشرق االوسط' لها تأثير بعيد االمد'وسيكون ' بلغت نقطة حرجة'مصر 
  11/2/2011، القدس العربي، لندن

  
   جانب دولة فلسطينية إلىن تتواجدأستراتيجية  اإل"سرائيلإ"من مصلحة : اليونان .56

باندريو امس الى ان المعارضة المصرية ملتزمة        اشار رئيس الوزراء اليوناني جورج با      :ب.ف. ا -اثينا  
باحترام اتفاقيات السالم الموقعة مع اسرائيل، واعتبر ان المسألة تشكل شرطا للعالقات االوروبيـة مـع                

  .مصر ايا كانت حكومتها
ولفت رئيس الوزراء اليوناني الذي تتباهى بالده بامكانية التباحث مع كل االطراف في المنطقة بفـضل                

من مصلحة اسرائيل   « التوازن عبر تقارب مع اسرائيل وعبر دبلوماسيتها الموالية للعرب، الى ان             اعادة
ان ذلـك سـيدمج     «وقـال    .»دولة فلسطينية مستقرة وقابلة للحياة    «ان تتواجد الى جانب     » االستراتيجية

  .»اسرائيل في الشرق االوسط وفي السوق االوروبية
ما هو ايجابي اننا عنـدما      « ممثال التحاد منظمات يهودية اميركية       60 وقال باباندريو متحدثا أمام حوالي    

نرى دعما قويا للمحافظة علـى االتفاقيـات الموقعـة بـين مـصر              ) المصرية(نتحدث مع المعارضة    
  .»واسرائيل
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اعتقد ان بامكـانكم    . هذا ال يصب في مصلحة اسرائيل وحسب، وانما ايضا في مصلحة مصر           «واضاف  
  .»ن االتحاد االوروبي سيدعم المحافظة على هذا االتفاقان تتاكدوا من ا

  11/2/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  "إسرائيل"رفع مستوى التمثيل الفلسطيني لن يؤثر على العالقة مع : اليونان .57
 اعلن المتحدث باسم الخارجية اليونانية امس ان الرفـع المرتقـب لمـستوى التمثيـل                :ب.ف. ا -اثينا  

واتفقـت الحكومـة اليونانيـة       . في اثينا لن يؤثر على العالقات الثنائية بين اليونان واسرائيل          الفلسطيني
والسلطة الفلسطينية في تشرين االول الفائت في رام اهللا على ان يقدم ممثل السلطة الفلسطينية في اثينـا                  

  .اوراق اعتماده الى الرئيس اليوناني وليس الى وزير الخارجية
ال ارى اي سبب كي تكـون هنـاك         «ريغوري ديالفيكوراس في اثناء لقاء مع الصحافة        وقال المتحدث غ  

مع اسرائيل  ) اليونان(عالقات  «وتابع ان   . »تعاوننا مع اسرائيل جيد جدا    . مشكلة لدى الطرف االسرائيلي   
  .»تشمل تعاونا ممتازا

لة الثالثاء بعد تجديد مهمته في      ويستقبل الرئيس اليوناني ممثل السلطة الفلسطينية في اثينا سمير ابو غزا          
هذا يعكـس   «وقال المتحدث امس    . ويخصص هذا االستقبال عادة للسفراء الرسميين     . العاصمة اليونانية 

لكنه لفت الى ان ممثلية السلطة الفلسطينية في اليونان          .»مستوى العالقات بين اليونان والسلطة الفلسطينية     
  .»الممثلية الدبلوماسية«ستحتفظ بمستوى 

  11/2/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  ط الستئناف علمية السالمفتور في مجلس األمن إزاء اقتراح روسيا زيارة الشرق األوس .58
ردت الواليات المتحدة وبريطانيا مساء أمس األول بفتور على اقتراح روسيا           : عبدالرحيم حسين، وكاالت  

 األوسط الستئناف عملية السالم بين الفلسطينيين       إرسال بعثة خاصة من مجلس األمن الدولي الى الشرق        
واإلسرائيليين المجمدة بسبب االستيطان اليهودي في األراضي الفلسطينية، وتقييم االضطرابات في مصر            

  . ودول أخرى في المنطقة
ولم يرفض أي من أعضاء مجلس األمن االقتراح الذي قدمه زميلهم الروسي فيتالي تشوركين لكن العديد                

  .م قالوا إن القرار عائد لحكومات دولهم بسبب حساسية األمرمنه
. وقالت المندوبة األميركية في المجلس سوزان رايس للصحفيين هناك انه لم يتم التوصل إلى أي اتفـاق                

مـا الـذي    : هناك عدد من الوفود، بما فيها، وفدنا طرحت سلسلة من األسئلة المهمة مثـل             “وأوضحت  
  . ”قيقه؟ ولماذا اآلن؟ ولماذا هذا المسار؟تستهدف هذه المبادرة تح

هل يا ترى ستكون لدى البعثة النية المعلنة للمساهمة في إرساء المزيد من السالم واالستقرار               “وأضافت  
أؤكد لكم أن العديد من أعضاء المجلس، بمن فيهم نحـن،           “وأضافت  ” في المنطقة في هذا الوقت الهش؟     
علق بمسألة ينبغي علينا أن ندرسها بكثيـر مـن التـأني وأن نـسأل               كانوا واضحين تماما بأن األمر يت     

  . ”عواصمنا
في ” رويترز“ولم تستبعد رايس مشاركة بالدها في البعثة، لكن دبلوماسيين في مجلس األمن ابلغوا وكالة               

  .مقابالت خاصة بأن الواليات المتحدة ال يروقها االقتراح الروسي
 . لكنها أبدت موقفاً مماثالً لموقف الواليـات المتحـدة  ” من حيث المبدأ  “وأيدت بريطانيا االقتراح الروسي     

نحن موافقون مبدئياً على زيارة إلى الـشرق األوسـط          “وقال مندوبها في المجلس مارك اليول جرانت        
  . ”ولكن هناك أسئلة طرحت وينبغي توضيحها قبل ان نتمكن من اتخاذ قرار

  11/2/2011، االتحاد، ابوظبي
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   عملية السالم أمام مرحلة دراماتيكية:خارجية النرويجيوزير ال .59
حذّر وزير الخارجية النرويجي يوناس جـار سـتوره فـي تـصريحات خاصـة               :  جمال شاهين  -لندن
مع نهاية سـبتمبر    » مرحلة دراماتيكية «من أن عملية السالم في الشرق االوسط ستدخل في          » البيان«لـ

  .سرائيليون لحل المشاكل العالقة بينهماالمقبل اذا لم يتوصل الفلسطينيون واإل
عملية السالم في منطقة الشرق االوسط تمر بمرحلة صعبة للغايـة،           «وقال وزير الخارجية النرويجي ان      

، والذي يعتبر 2011?ويجب علينا ان نعمل على مساعدة الجميع من أجل التوصل التفاق قبل نهاية العام               
مضيفا إن بالده، التي ترأس مجموعـة الدولـة         . »ي الشرق االوسط  عاما حيويا بالنسبة لعملية السالم ف     

لديها برامج طموحة لدعم خطة رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض التي           «المانحة للشعب الفلسطيني،    
تهدف إلى إقامة مؤسسات لدولة قابلة للحياة لتحديث وتفعيل دور المؤسسات الفلسطينية، وجعلها قـادرة               

ها من اجل دعم الدولة الفلسطينية التي ستظهر للعالم في يوم ما، وهذا اليوم برأيي قريب                على القيام بعمل  
  .»وسنعترف بالدولة الفلسطينية وسنعمل على مساعدتها«: وتابع. »جدا

مخاوف كبيرة لديه من حدوث انتكاسة في عملية السالم فـي ظـل             «وحذر الوزير النرويجي من وجود      
الشرق االوسط، السيما مع انشغال مصر، التي ترعـى المفاوضـات بـين             االوضاع الحالية في منطقة     

  .»الفلسطينيين واإلسرائيليين، بأحداثها الداخلية
  11/2/2011، البيان، دبي

  
  شكينازي ودع الجيش االسرائيلي متجاهالً األحداث في مصر وتونسأ .60

يش اإلسرائيلي، اسـتعرض    في آخر ظهور رسمي له، كرئيس ألركان الج       :  امال شحادة  -القدس المحتلة   
المناعـة القوميـة لدولـة      «غابي اشكينازي أمام المشاركين في مؤتمر هرتسليا، الذي عقد تحت عنوان            

وعلى عكس المتوقع،   . ، بعض تصوراته للتطورات التي تشهدها المنطقة وتبعاتها على إسرائيل         »إسرائيل
التغييرات «فتحدث عن   . لى لبنان بالذات  لم يركز في حديثه على الهبات الشعبية في تونس ومصر، بل ع           

في الحكومة اللبنانية وقال إن التيار الراديكالي المعادي إلسرائيل تغلب على القوى المعتدلـة              » االنقالبية
الجهات التي تدور فـي     «وإن التغييرات األخيرة تعزز مكانة إيران وقدرتها على التأثير على ما وصفها             

ليس فقط حزب اهللا، بل أيضاً سورية وحماس        «: تطرق إلى الجبهات األخرى   ، وبعد هذا التركيز،     »فلكها
فالكل ينبع من إيران، ولكن بالتركيز على الذراع اللبنانية لطهران، أي حزب اهللا وحلفائه              . »وحتى مصر 

  .في لبنان، على حد تفسيره
ر، يمتلـك القـدرات     جيش قوي قاد  «وهنا راح اشكينازي يركز على الحالة التي يترك فيها الجيش، كـ            

وطلب من الحكومة أن تواصـل تعزيـز قدراتـه ورفـع          . »العالية والخبرة الغنية واإلفادة من التجارب     
موازنته حتى يستطيع القيام بالمهمات المقبلة واالستعداد للسيناريوات الجديدة والمتوقعة للحرب المقبلـة،             

شهدها ودور إيران في ذلك، من جهة، وتأثيرها        مركزاً مرة أخرى على الملف اللبناني والتغييرات التي ي        
وعرض اشكينازي بعض ما يملك من معرفة في تاريخ المنطقـة           . على مستقبل المنطقة، من جهة أخرى     

ال .. والعالم، ليوجه من خاللها تصوراً لألحداث، كمن أراد أن يبعث بأكثر من رسالة إلى اكثر من جهة                
 بالده العسكرية والسياسية وحتى لخلفه رئيس األركان الجديد، بيني          سيما للدول المحيطة بإسرائيل ولقيادة    

  .غنتس
حديث اشكينازي في التفاخر بجيشه وقدراته كان ذا أهداف واضحة، ليس من حيـث التهديـد للمحـيط                  

فأشكنازي كان  . العربي، بل باألساس كان مالئماً لألجواء المحيطة بخروجه من الجيش في هذه الظروف            
وفي حين أدار باراك هذه الحرب علنـاً وبفظاظـة، وانتقـده    .  وزير دفاعه، ايهود باراك على صدام مع  

الكثيرون بسبب ذلك وأداروا ظهورهم إليه، فقد حرص اشكينازي على تجاهل باراك والتركيز على عمله               
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وقد قصد بهذا الحديث باألساس أن يوضح انه مشغول ببناء قـدرات الجـيش              . المهني من دون ضجيج   
  .وأنه نجح في ذلك، وتخطى حرب الجنراالت التي شنها باراك.  بالثرثرات التي ينشغل بها باراكوليس

فهو غاضب على كل من     . ولكن، ما لم يكن واضحاً للكثيرين، هو تعمق اشكينازي في الحديث عن لبنان            
ـ . »أصحاب سياسة الجبن واإلذالل   «سعد الحريري ووليد جنبالط ، اللذين حظيا منه بنعت           د اعتبـر   فق

ثم راح اشكينازي يعد لخلفـه  » الزيارة إلى كانوسا«ووصفها بـ . زياراتهما إلى سورية بمثابة ذل ونفاق     
قائمة من التحديات التي تنتظره كقائد جديد للجيش اإلسرائيلي لكنه في الوقت نفسه شدد انه يتـرك هـذا                   

مصدوماً من حرب تموز، قوياً قـادراً       الجيش، الذي تواله منذ اربع سنوات بعد أن خرج جريحاً وبائساً و           
على مواجهة مختلف سيناريوات الحرب المتوقعة وإن واجهتها إسرائيل من مختلف الجهـات وفـي آن                

ولم يترك اشكينازي كلمة مديح في القواميس العسكرية اإلسرائيلية إال وضمنها تقريـره حـول               ... واحد
واقع قد يصطدم به خلفه غنتس ويعكـس صـورة          لكن اشكينازي استدرك األمر تحسباً ل     . وضعية جيشه 

  .مناقضة تماماً، فجعل من إيران ولبنان ملفاً واحداً قد يكون التحدي األكبر لخلفه
فلمن ال يعرف، فهي القلعة التي شيدها البابـا غريغوريـوس           . »كانوسا«وفي هذا الجانب نعود إلى قلعة       

/ ففي كانون الثاني  .  طالباً االعتذار من قداسة البابا     وقد اشتهرت عندما توجه إليها هنري الرابع،      . السابع
، فرض البابا غريغوريوس السابع الحرمان على اإلمبراطور هنري الرابـع، اثـر             1077يناير من عام    

ومن أجل أن يرفع البابا حرمان هنري الرابع كنسياً، ُأجبر األخيـر علـى              . خالفاتهما على إدارة الحكم   
ورغم العاصفة الثلجية ظل راكعاً على ركبتيه لمدة ثالثة أيام وثـالث            . ة ذليالً الوصول إليه في تلك القلع    

ليال أمام بوابة قبل أن يدخل القلعة ثم فتح له باب القلعة، وحصل بالتالي على العفو و الغفران من البابا ،                  
  .إلى ألمانيا وعاد البابا إلى روما« هنري الرابع » ثم عاد

رسائل اشكينازي التي بثها إلى الخارج وفيها تحدث عن إنجازاته التي حققهـا             والملف اللبناني خيم على     
خالل السنوات األربع الماضية وعلى رسائله الداخلية واستبق فيها التحديات التي يـضعها أمـام خلفـه                 

بات لبنان صورة مصغرة للوضع في الشرق األوسط بخاصة في العالقة بين الراديكاليين             «:فقال  . غنتس
. تدلين وعلى إسرائيل أن تكون مستعدة لمجابهة خطر توثيق العالقات بين التنظيمـات الراديكاليـة              والمع

واستخالصنا األساس من حرب تموز ال يقتصر على ضرورة التدريب لمواجهة األوضاع الناشـئة فـي                
فإسرائيل وبقـدر مـا هـي صـغيرة، يواصـل           . المنطقة إنما التدريب حتى على صواريخ غير تقليدية       

إننا في حاجة لمنع الـصواريخ عنهـا        . شكينازي، ال يمكن تغطيتها بقبة حديدية لحمايتها من الصواريخ        ا
  .»والدفاع عن سكانها عن مركز البالد وعن مواقعها االستراتيجية

  النقمة
القوة التي تناول فيها اشكينازي ملف لبنان في أيامه األخيرة في رئاسة األركان جاءت بمثابة تحد للرئيس                 
الجديد غنتس، وهو الضابط صاحب الخبرة الكبيرة في الملف اللبناني وهو الذي وضع مـع اشـكينازي                 

متعددة السنوات في الجيش اإلسرائيلي، ويتوقع منه الكثيرون أن ينجح في جعـل الجـيش               » تيفن«خطة  
  .يتكيف مع الظروف الجديدة 

وكما هو معروف فهو وصل إلـى       . يةالحديث عن حرب، يختلف عند غنتس عنه لدى الحكومة اإلسرائيل         
هما رغبا في الجنرال يـوآف غاالنـت،        . هذا المنصب بقرار من نتانياهو وباراك، ولكن ليس بإرادتهما        

الذي يوافقهما على سياسة الحرب ضد إيران، لكنهما اضطرا إلى التراجع عن تعيـين غاالنـت بـسبب                  
 فعل شيء جدي إلقناع بنيامين نتانياهو وباراك،        وغنتس من جهته، لم يحاول    . قضايا الفساد المتورط فيها   

وهكذا، جاء غنتس بقوة غير عادية، وهما يعلمان انهما قد يواجهـان اسـتقاللية              . بأن يختاراه بديالً منه   
  .مؤذية من طرفه، وقد يواجهان صعوبة في العمل معه في كل ما يتعلق بالحرب على إيران

مه بخاصة في الملف اللبناني إال انه ليس من أولئـك الـذي             ورغم التحديات التي وضعها اشكينازي أما     
يسرعون إلى الحرب، ومع هذا فإذا ما تحولت التقارير اإلسرائيلية إلى واقـع علـى األرض ونـشبت                  
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فهو اول ضابط دخل إلـى      . الحرب فإن رئيس األركان الجديد يتمتع بخبرة ليست قليلة في الملف اللبناني           
 عاماً، وخرج منها كآخر ضابط      18 وحدة المظليين وبقي في األرض اللبنانية         في 1982لبنان محتالً عام    

ولم تتوقف عالقته مع الملف اللبناني عند هذا الحد فقد تم تعيينـه   . عند االنسحاب اإلسرائيلي من الجنوب    
فـي  قائداً للواء الشمال وهكذا اعتبر المسؤول عن إعداد الجيش اإلسرائيلي قبل حرب لبنان التي سجلت                

ولكن مع هذا يـراه عديـدون فـي         . تاريخه حرباً فاشلة وتحمل غنتس، قسطاً ليس قليالً من المسؤولية         
إسرائيل كأفضل الشخصيات المناسبة لرئاسة أركان الجيش، بالذات في هذه الفترة التي تهب في المنطقة               

  .عاصفة تحمل أبعاداً خطيرة على إسرائيل
فهو يختلف مـع مواقـف العديـد مـن          . همية غير عادية للبنان   وغنتس، في تصريحاته األخيرة يولي أ     

العسكريين واألمنيين بعدم رؤيته بحماس خطراً أساسياً على إسرائيل ويقول إن حزب اهللا يشكل خطـراً                
وفي الوقت نفسه، كان غنتس قد صرح في أكثر         . استراتيجياً حقيقياً على إسرائيل ويشدد انه ذراع إيرانية       

ويـرفض أسـلوب    . قريب من موقف اشكينازي بأن الحرب على إيران ليست حتمية         من مناسبة بموقف    
ويرى ضرورة تسليم الملف اإليراني للغرب، باعتبار أن وجود أسلحة نووية في إيران يهدد ليس               . التهديد

  .دول المنطقة، بل يهدد العرب والعالم
للحرب معها، وحـزب اهللا خطـر   فماذا يخفي غنتس بهذه التصريحات؟ غزة غير مهمة، إيران ال حاجة       

هل يريد غنتس أن يعود إلى لبنان حتى يتحرر من عقدة االنتقام التي انتابته من جـراء مـا                   . استراتيجي
ويريد أن يطوي   . حصل في حرب تموز؟ فهو كان في قفص االتهام بسبب فشله في إعداد الجيش للحرب              

اتية لتصفية حساب جديدة، خصوصاً بعد أن       ويعتقد أن الظروف مو   . صفحة لبنان بشكل نهائي من حياته     
فمثل هذه الحكومة يـسهل ضـربها، إذا لـم تتخـذ     . أقيمت حكومة جديدة هناك بقيادة حزب اهللا وتأثيره   

والضرب في لبنان، هو حلقة     . اإلجراءات المطلوبة منها لفرض الهدوء على الحدود األمنية مع إسرائيل         
وقف اليوم تبدو كمن يريد حرباً صغيرة مع إيران، يتفق فيها           ولهذا، فإن حصيلة الم   . في حرب مع إيران   

  .الطرفان على أن يكون لبنان ساحتها
  11/2/2011الحياة، لندن، 

  
   إقليميا ومالمح التحوالت الجديدة "سرائيلإ" .61

  علي بدوان 
، فوضع كل قياداتهـا ومراكـز صـنع         "إسرائيل"ترك الحدث المصري المشتعل انعكاساته الهائلة داخل        

طوال العقود الثالث الماضية تعتقد     " إسرائيل"القرار فيها أمام واقع جديد، وتحديات جديدة، بعد أن كانت           
بأن السكون سيكون دوماً هو األصل على الجبهة الجنوبية مع مصر العربية منذ توقيع معاهـدة كامـب                  

  .1979ديفيد عام 
أليام يبدو واضحاً، فهـي تعتبـر المـشروع         وعلى كل مستوياتها هذه ا    " إسرائيل"فاإلرباك الذي تعيشه    

األميركي للتسوية في المنطقة وفق المنظور األميركي اإلسرائيلي المشترك خصوصاً بالنـسبة للقـضية              
الفلسطينية، بدأ يتراجع، ال بل تنهال عليه الضربات مع هبوب عاصفة االنتفاضة المصرية التي قطعـت                

ري في ميادين القاهرة واإلسكندرية وباقي المدن والبلدات        خط الالرجعة مع استمرار حشود الشعب المص      
  .على امتداد األرض المصرية

" إسـرائيل "ان انتفاضة مصر، دفعت بصناع القرار ومراكز الدراسات األمنية والعسكرية والسياسية في             
د حسب  ، ألن ما تشهده مصر هذه األيام من انتفاضة شعبية تطالب برحيل مبارك يهد             "ناقوس الخطر "لدق  

، وأن ما ينتظرها ليس هيناً، بحيث لو نجح المـصريون           "أمن واستقرار إسرائيل  "تلك المصادر والمراكز    
، "إسرائيل"في اإلطاحة بمبارك، فإن ذلك على األرجح سيؤثر بشكل كامل على الوضع اإلستراتيجي لـ               

ما حدث في تونس ومصر     رئيس أركان جيش االحتالل، للقول بأن       ) شاؤول موفاز (وهو ماحدا بالجنرال    



  

  

 
 

  

            31 ص                                     2053:         العدد       11/2/2011 الجمعة :التاريخ

 نقطة تحول في عدة أمـاكن أخـرى         2011، متوقعا أن يكون عام      "إسرائيل"يشكل إنذار استراتيجي لـ     
بالمنطقة، في ظل محاوالت ما وصفه المحور الراديكالي الذي يضم سوريا وإيران وحزب اهللا وحركتي               

  .ر على مجريات األمور في مصرحماس والجهاد اإلسالمي وباقي قوى المقاومة الفلسطينية، والتأثي
حيث اعتبر البعض فيها ومن     " إسرائيل"لقد أدت االنتفاضة الشعبية في مصر الى تعاظم المخاوف داخل           

منذ ثالثـة عقـود     " إلسرائيل"صناع القرار ان االنتفاضة المصرية هي أسوء كابوس استراتيجي يواجه           
معتبرة أن النتائج   ) شرق أوسط جديد  (والدة  " رائيليةاإلس"خلت، وقد تفتح الطريق أمام ما أسمته الصحافة         

لجهة السياسة واالقتصاد ولجهـة إعـادة       " إسرائيل"المترتبة عليها حال نجاحها ستكون وباالً كبيراً على         
في احتمال ممكن لنشوء جبهة جديدة في الجنوب، ستكون كمـا كانـت             " الجيش اإلسرائيلي "النظر ببناء   

حـسب الـصحافة    " إسـرائيل "مع العرب، وهو أمر سـيلزم       " اإلسرائيلية"هة  أصالً أكبر جبهات المواج   
على أعادة النظر في اإلستراتيجية العـسكرية وإعـادة         " اإلسرائيلي"وحسب مصادر القرار    " اإلسرائيلية"

  ".الجيش اإلسرائيلي"هيكلة قوات 
، وصعود  1979د الموقعة عام    تتحدد أكثر فأكثر بالقلق على معاهدة كامب ديفي       " اإلسرائيلية"ان المخاوف   

حزب اإلخوان المسلمين في مصر ومعه القوى القومية والناصرية إضافة الى باقي التشكيالت الـسياسية               
فالبديل . المصرية التي تمتلك رؤية نقدية للدور المصري في المنطقة في ظل سياسة نظام الرئيس مبارك              

يكون بالضرورة نظاماً وطنياً اليمكن له ان يقبـل         الديمقراطي الممكن حال غياب نظام الرئيس مبارك س       
في المنطقة، بل سيعود بمصر الى موقعها الطبيعي واألبوي، كحاضنة          ) عراب(بتهميش دور مصر الى     

  .للحالة العربية على كافة مستوياتها
 وفي متابعتها للحدث المصري الذي هز العالم بأسره، وأذهل المراقبين، وسحر شعوب العـالم إعجابـا               

" اإلسـرائيلية "وتقديراً واحتراماً لحركة الشعب المصري بكافة فئاته ومواطنيه، كّرست وسائل اإلعـالم             
خالل األيام األخيرة جّل تغطياتها لمتابعة تلك االنتفاضة المصرية وحراكاتها اليومية المتعاظمة، مبديـة              

ثيره علـى صـعود جماعـة       القلق والتوّجس من الحراك الشعبي المصري المتصاعد، بخاّصة لجهة تـأ          
، فشّددت بعض تعليقاتها علـى      1979اإلخوان المسلمين، وعلى مستقبل معاهدة كامب ديفيد الموقعة عام          

الى النتائج المتوقعة جراء وقوع تحول جديد مفتـرض داخـل           " اإلسرائيلية"ضرورة أن تلتفت القيادات     
 هي التي ستحدد بشكل كبير اتجاه الشرق        مصر ونظامها السياسي واالجتماعي واالقتصادي، معتبرة إياها      

فـي منطقـة الـشرق      " المعسكر المعتـدل  "األوسط الجديد في الفترة المقبلة ومعتبرة في الوقت نفسه أن           
  .األوسط، سيلقى ضربة قاسية حال وقوع أي تغير في مصر

عجاب بشعب مصر   وبعض كتابها المعروفين، وان ابدوا اإل     " اإلسرائيلية"وفي هذا الصدد، فإن الصحافة      
وبانتفاضته التي سحرت العالم بأسره، وجذبت اهتمامه، إال أنهم يشاركون مراكز صنع القرار في قلقها،               
حتى لو جاء الى القيادة الجديدة المرتقبة في مصر شخص شديد االعتدال ومقرب من الغرب والواليـات                 

        ناجعاً ألمراض مـصر المستعـصية؟ وال        المتحدة كالدكتور محمد البرادعي، معتبرين إياه ال يملك دواء 
بل وحدا األمـر بكاتـب      . يعرف من أين يبدأ، وال يعرف كيف يدير الجيش الذي سيقع ضمن مسؤولياته            

للقول بأن بعض الرجال الذين على شاكلة البرادعي، ممن تقبل المعارضة رئاستهم، ولكنهم ال              " إسرائيلي"
ى الصمود إالّ بضعة أشهر، ففي حال تّم تغيير النظام الحالي           ينتمون إلى أي فريق منها؛ ليسوا قادرين عل       

في مصر، فمن المرّجح أالّ يحّل الجيش محلّه على الفور أو جماعة اإلخوان المسلمين، ولكـن ألنهمـا                  
المؤّسستان األكثر تنظيماً في الساحة المصرية، سيقرر أحدهما في وقت الحق أّن البرادعي مكث أطول               

إلكسندر (وقع السلطة، وأنه حان الوقت لتستولي القّوة الحقيقية على السلطة، مستشهداً بـ             من الالزم في م   
) الروسـي ( استطاعت خلع القيصر     1917إبان قيام الثورة البلشفية في روسيا، فثورة فبراير         ) كيرينسكي

سكي مدير مدرسـة    نيقوالي الثاني، ولكنها لم تعد نفسها الستبداله بقائد مناسب، فاختارت إلكسندر كيرين           
، والذي شغل   "البرلمان الروسي ) "الشعب(سابق وقانوني ومصلح اجتماعي معتدل وعضو مجلس الدوما         
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، 1917منصب وزير العدل ثم شغل في وقت الحق وزارة الحرب، فتّم انتخابه رئيساً للوزراء في يوليو                 
جمهورية ديمقراطية وطالب   ودعم استمرار مشاركة روسيا في الحرب ضد دول المحور، وأعلن روسيا            

بإجراء انتخابات حّرة، وهذا ما لم يقبله فالديمير لينين ورفاقه، فقاموا بثورة أكتوبر البلشفية، وهو مادفع                
  .للهروب خارج روسيا) كيرينسكي(بـ 

  10/2/2011، المستقبل العربي
  

  ماذا يريد اإلخوان المسلمون؟ .62
  عصام العريان

كل قاطع خالل أسبوعين من المظاهرات السلمية التي طالبنـا فيهـا            تحدث الشعب المصري وتحدثنا بش    
لقد كانت مجموعة من المصريين الصادقين والشجعان تلك التـي          . بشكل متواصل بالحرية والديمقراطية   

واإلخوان المسلمون ملتزمـون    ). كانون الثاني ( يناير   25استهلت هذه اللحظة من الفرصة التاريخية في        
  .وطنية نحو اإلصالح والتقدمبتوحيد الجهود ال

وقد عملت جماعة اإلخوان المسلمين على مدى أكثر من ثمانية عقود من النشاط علـى تعزيـز أجنـدة                   
 التي تؤكد على الموقف     1928اإلصالح التدريجي، فقد أعلنا عن مبادئنا بوضوح منذ بداية الحركة عام            

لثالثين عاما الماضية تحـديا كبيـرا؛ سـلميا،         الذي ال لبس فيه والرافض للعنف، وقد شكلنا على مدار ا          
في الوقت الـذي دافعـت فيـه عـن الطبقـات          . للحزب الوطني الديمقراطي الذي يرأسه حسني مبارك      

  .المحرومة في مقاومة نظام قمعي
وقد حاولنا مرارا االشتراك مع النظام السياسي، بيد أن هذه الجهود لقيت رفضا واسعا، انطالقا مـن أن                  

بيد أنه نادرا ما يذكر أن المحكمة اإلداريـة العليـا           . 1954لمسلمين حركة محظورة منذ عام      اإلخوان ا 
  . أنه ال يوجد أساس قانوني لحل الجماعة1992عام ) حزيران(حكمت في يونيو 

وقد شـاركنا   . وفي أعقاب الثورة الشعبية، قبلنا دعوات للمشاركة في محادثات بشأن انتقال سلمي للسلطة            
وقد أعلنـا   . مثلي المعارضة اآلخرين في اجتماعات تمهيدية مع نائب الرئيس عمر سليمان          مؤخرا مع م  

ولم نأت بأجندة خاصة بنـا؛      . بوضوح خالل هذه المحادثات أننا لن نساوم أو نتخلى عن األجندة الشعبية           
لـى تحقيـق    نحن نهدف إ  . فأجندتنا هي أجندة الشعب المصري التي تم التأكيد عليها منذ بداية االنتفاضة           

وال . اإلصالح والحقوق للجميع، ليس فقط لإلخوان المسلمين، وال للمسلمين وحدهم؛ بل للمصريين جميعا            
ننوي االضطالع بدور مهيمن في المرحلة االنتقالية السياسية المقبلة، ولن نقدم مرشحا للرئاسة المتوقعـة        

  .المقبل) أيلول(في شهر سبتمبر 
نفتاح على الحوار، فإننا أعدنا التأكيد على المطالب الشعبية التـي يجـب   وعلى الرغم من تعبيرنا عن اال   

ويجب على نظام مبارك أن يظهر التزاما جادا بالوفاء         . الوفاء بها قبل مفاوضات تؤدي إلى حكومة جديدة       
  .بهذه المطالب أو التوجه نحو تغيير حاسم ومضمون
 فإننا نختلف مع الدعاوى القائلة بأن الخيارات الوحيدة         بيد أنه في الوقت الذي تتجه فيه أمتنا إلى الحرية،         

فالـديمقراطيات العلمانيـة    .. في مصر؛ إما علمانية محضة، أو ديمقراطية ليبرالية، أو دينية اسـتبدادية           
فال يزال الدين في مـصر      . الليبرالية في أميركا وأوروبا ليست النموذج الوحيد للديمقراطيات المشروعة        

ونحن نتصور، خالل مضينا قدما، إقامة دولة مدنية ديمقراطية تقوم علـى            . قافتنا وإرثنا مكونا مهما من ث   
نحن نتبنى الديمقراطية ال كمفهوم أجنبي      . المبادئ العالمية للحرية والعدالة التي هي محور القيم اإلسالمية        

زز بطبيعتها المبـادئ    ينبغي أن يتوافق مع التقاليد، بل كمجموعة من المبادئ واألهداف التي تتوافق وتع            
  .اإلسالمية

يجب على طغيان الحكم االستبدادي أن يفسح المجال أمام اإلصالح الفوري، عبر إظهار التـزام جـدي                 
بالتغيير، ومنح الحرية للجميع واالنتقال تجاه الديمقراطية، واإلخوان المسلمون يؤيـدون بـشدة مطالـب      
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جي الذي يسير بخطى ثابتة، وأن يبدأ وفق الشروط         يجب أن يبدأ اإلصالح التدري    . الشعب المصري ككل  
التغيير ال يحدث بين عشية وضحاها،      . التي طالب بها ماليين من المصريين على مدى األسابيع الماضية         

  .لكن الدعوة إلى التغيير فعلت، وسوف تقودنا إلى بداية جديدة تقوم على العدالة والتقدم
  »نيويورك تايمز«
  11/2/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  فساد وحرب عصابات في التعيينات األمنية اإلسرائيلية .63

  برهوم جرايسي
تتخبط إسرائيل منذ عدة أشهر، في مسألة تعيين قادة األجهزة األمنية واالستخباراتية العليا، وما يتبع ذلك                

ئح، منهـا   وقد شهدنا في هذه األشهر سلسلة من الفضا       . من تعيينات بدرجة أقل ولكنها ذات أهمية قصوى       
وهـذا  . ما يتعلق بقضايا فساد، ومنها ما هو مرتبط بما يمكن تسميته حرب عصابات تتربص ببعـضها               

، يتكشف يوما بعد يوم     "بديمقراطيتها"يعكس جانبا من طبيعة نظام الحكم اإلسرائيلي، فإسرائيل التي تتغنى           
  .مدى تفشي الفساد فيها، الذي له أيضا انعكاسات سياسية

، واالستخبارات  "الشاباك"عن طريق الصدفة، انتهاء واليات رئيسي جهازي المخابرات العامة          فقد تزامن   
، كما رئيس أركان الجيش، ومعه بالتالي رئيس جهاز المخابرات العـسكرية، وقائـد              "الموساد"الخارجية  

كلفين الشرطة، وتحت كل واحد من هذه المناصب هناك مناصب أخرى ذات شأن كبير، يتغير غالبية الم               
  .بها مع تغيير المسؤول األول في الجهاز

وقد بدأ هذا قبل عدة أشهر، حينما تم الكشف         . ودارت المعركة األبرز حول منصب رئيس أركان الجيش       
عن رسالة مزورة، تتضمن حياكة مؤامرات لإليقاع بين كبار الضباط ووزير الحرب، وأدعي في حينـه                

لي رئاسة األركان يوآف غالنت، إال أنه سرعان ما تكـشف           أن صاحب الرسالة هو المرشح األقوى لتو      
  .زيف الرسالة، وجرى تعيين غالنت

ولكن ما هي إال أسابيع قليلة جدا، حتى تكشفت قضية فساد تتعلق بالجنرال غالنـت، إذ اسـتولى علـى                    
  دونما من كروم   35كما أن هناك شكوكا حول كيفية حصوله على         . أرض ملك عام، وضمها ألرض بيته     

. ، وهي بطبيعة الحال أرض عربية مصادرة، إذ إن الدولة ال تزرع كرومـا كهـذه               "من الدولة "الزيتون  
  .وطالت القضية وتشعبت، وتورط غالنت بإفادة كاذبة، أدت إلى اإلطاحة به، وتعيين آخر بدال منه

معـه حـول   ولم يكن المرشح لتولي منصب قائد الشرطة يوحنان بنينو أفضل حاال، فقد جرى التحقيـق            
تقديمه تسهيال ألحد أفراد عصابات اإلجرام، خالل توليه أحد مناصبه في الشرطة، وقررت النيابة أن ال                

  .أساس للقضية، وتم تثبيت تعيينه
ومن حين إلى آخر، كانت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية تورد تقارير مختلفة حول صراعات بـين ضـباط                 

  .في إطار حرب مناصبكبار في األجهزة المختلفة، وكما يبدو 
ال تستطيع إسرائيل الرسمية االدعاء بأن هذا يعكس شفافية الحكم، ألن كثرة ملفات الفـساد التـي تفـتح                   
سنويا ضد كبار المسؤولين السياسيين واإلداريين وغيرهم، يطرح أسئلة أخـرى حـول حجـم الفـساد                 

زراء والنواب والضباط وكبار    المستشري في سدة الحكم ومحيطه، فقد بات من الصعب إحصاء عدد الو           
المسؤولين الذين إما نهبوا أو تلقوا رشاوى أو اغتصبوا وتحرشوا جنسيا، وقبعوا في السجون أو ما زالوا                 

ووصـل األمـر مطلـع هـذا        . فيها، أو أنهم في الطريق اليها، وبينهم وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان          
المدعي العام األعلى، بشبهة أنه وزوجته قاما بتـشغيل         األسبوع إلى المستشار القضائي للحكومة، بصفته       

  .عامل مهاجر بشكل غير قانوني في بيتهما
واالنطباع السائد، أنه توجد لقسم كبير من أولئك الذين يدورون في فلك السلطة، ولمرشحين للوصول إلى                

علم بهـذه القـضايا     المناصب العليا على مختلف مستوياتها، ملفات فساد في قضايا مختلفة، وهناك من ي            
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ويسكت عنها مرحليا، إذ يتم سحب الملف في الوقت المطلوب، إما إلفشال التعيـين، أو إلسـقاطه مـن                   
جهة ما على علم بقضيته، مثل الشبهة التي وجهت للمستشار القضائي، فهي قد             " أغضب"منصبه في حال    

  .، ولكنها وخزة تحذير له"خفيفة"تكون 
 سياسي أيضا، فعدد ال بأس به من المتورطين بقضايا فساد تشبثوا بمواقف             ولتعفن نظام الحكم هذا جانب    

في جهاز النيابة قررت اإلطاحة بهم بـسبب مـواقفهم          " أذرع اليسار "متطرفة جدا، كي يقولوا الحقا إن       
وآخر هذه النماذج، كان ليبرمان، الذي قال قبل أسبوعين إنه يصر علـى مالحقـة التنظيمـات                 . اليمينية
  .منه بسبب مواقفه" ستنتقم"ة التي تتابع جرائم االحتالل، وأنه يعلم أن جهات في النيابة اليساري

وبالعودة إلى التعيينات األخيرة، فقادة األجهزة هؤالء، الذين وصلوا إلى مناصبهم بعد تحقيقات وشـبهات               
ى مناصـبهم، وسـيكون     لهذه الجهة السياسية أو تلك، التي أوصلتهم إل       " دْينا"كهذه أو تلك، يحملون معهم      

وألن اليمين المتطرف يواصل إحكام قبضته على       . عليهم تسديد الثمن من خالل نهج يرضي هذه الجهات        
نظام الحكم في إسرائيل، فاالعتقاد األقوى هو أن هذه الجهات هي صاحبة قرار في هذه التعيينات، بمعنى                

  .أنها هي صاحبة الدْين، الذي على القادة الجدد تسديده
  11/2/2011، لغد، عّمانا

   
  !العرب" محيط"مسكوفيتش و" قطرة" .64

  أسعد عبد الرحمن
فمع تواصل وتكثيف حملة التوسع     . سؤال جوابه يأتينا من القدس    ! ؟"محيط في قطرة  "أم  " قطرة في محيط  "

االستعماري في القدس المحتلة، شأنها في ذلك شأن محيطها في الضفة الغربية، أصبحت المدينة المقدسة               
يزداد تمدداً في كل الجهات، بل وتوغالً في كل الحارات والبلدات، األمر الذي             " استيطاني"محاطة بحزام   

كما هي  " االستيطان"قلص الوجود العربي في القدس وجعل األحياء الفلسطينية فيها كانتونات ينزرع فيها             
يد الصهيوني جارية علـى قـدم       ، وسياسة التهو  1967فمنذ احتالل القدس الشرقية عام      . الغدد السرطانية 

وساق دون التفات للقرارات الدولية الرافضة لالحتالل وسياسة التهويـد واإللحـاق اإلسـرائيلية، ودون               
ـ  والقدس . دون مجيب " زهرة المدائن "وهكذا ذهبت صرخات أهل     ! مع الفلسطينيين " المفاوضات"التفات ل

مقاوم مدروس، خاصـة    ) داخلي وخارجي ( فعل   اليوم ليست بحاجة إلى بيان أو منشور سياسي، بل إلى         
  .وأن الحكومة اإلسرائيلية ترفض أي تغيير في سياساتها االستيطانية

القدس الموحدة ستبقى العاصمة األبديـة للدولـة        "لدى إسرائيل في أن     " الحقيقة"سياسياً وميدانياً، تتلخص    
ر الواقع على األرض وإنهاء قضية القدس       لذا نجد الدولة المحتلة تحاول باستماتة فرض األم       "! الصهيونية

فأسـرلة  ! التـسوية " عمليـة "في هذه المرحلة الحساسة، رغم أنها إحدى أهم وأخطر قضايا الخالف في             
موهوم لم تفلح حتى اآلن إال في عزل المدينة المقدسة عن محيطهـا             " سالم"القدس تتسارع محمية بعملية     

ال يجوز أن يبقى بيد إسرائيل وحكراً عليها، تقرره         ) ي والشرقي بشقيها الغرب (ومصير المدينة   . الفلسطيني
فهل يقف العرب   . فهي ليست مدينة فلسطينية فحسب، ولكنها ذات بعد عربي وإسالمي ومسيحي          . وحدها

، لحماية المدينة من األخطار والمخططات التي تـستهدفها، وذلـك مـن     "وقفة معقولة "والمسلمون مجرد   
  تليق بالقدس؟!) سياسية، واقتصادية، وإعالمية، حتى ال نقول عسكرية(املة خالل وضع استراتيجية ش

بل إنه، وحتى اآلن، ما من خطوات       . وأغلب الظن أنه ليست ثمة استراتيجية وال حتى خطط إلنقاذ القدس          
ويكفي في هذا الخـصوص     . كافية على صعيد الحكومات في العالمين العربي واإلسالمي لنصرة القدس         

للتقاعس العربي الواضح فـي الـدفاع عـن         "ر الشؤون الخارجية الفلسطيني عن أسفه الشديد        تعبير وزي 
، وقد انتقد رفض العرب إقرار رزمة المشاريع التي قدمتها فلسطين في االجتماعات التحـضيرية               "القدس

مـارس  للقمة االقتصادية والتنموية، حيث جرى ترحيلها للقمة العربية الدورية المقررة في بغـداد فـي                
بينما يقوم المليونير اليهودي ارفين مسكوفيتش بوضع موازنـات ضـخمة           "ولفت الوزير إلى أنه     . القادم
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لدعم االستيطان، وآخرون غيره من أبناء الجاليات اليهودية، يقابل ذلك غيـاب كبيـر للـدول العربيـة                  
  ". واإلسالمية

مبلغاً مالياً سنوياً لتهويد القـدس وبنـاء        ) مسكوفيتش(كيف يعقل أن يجمع فرد      : هنا يأتي السؤال المفجع   
هيكل مزعوم على حساب المسجد األقصى، يعادل أضعاف ما تقدمه كل الحكومات العربية واإلسـالمية               

العمالقة فـي قلـب القـدس       " أبو غنيم "وكيف يعقل أن تتكلل جهود هذا الفرد ببناء مستعمرة          ! مجتمعة؟
أخرى في قلب المدينة المحتلة، في حين لـم تقـم كـل             " ناتمستوط"المحتلة، كما ال يزال يخطط إلقامة       

لقد أولى مـسكوفيتش اهتمامـاً خاصـاً،        ! األنظمة العربية واإلسالمية ببناء حي سكني واحد في القدس؟        
ما تلبث  " استيطانية"ولوقت طويل، للسيطرة على عقارات وأراضي البلدة القديمة، سعياً لتحويلها إلى بؤر             

يهودي األميركي يجمع تبرعات ضخمة من اليهود في الواليات المتحدة وكنـدا لـدعم              فهذا ال . أن تتوسع 
، وأنـه قـدم     "الهيكل الثالث "الصهيوني، ويعلن دائماً أنه منهمك حتى األعماق في إعادة بناء           " االستيطان"

لفـرد  هكذا إذن يصبح جهد ا    . ستة عشر مليار دوالر، ومستعد لتقديم المزيد      ) حتى تصبح يهودية  (للقدس  
  )!المحيط(أوسع وأفعل من جهد األمتين العربية واإلسالمية ) القطرة(

مع بداية األزمة المالية العالمية األخيرة، قام كثير من العرب والمسلمين بإنقاذ مصانع عمالقة كانت فـي                 
لين أنها  وفي المقابل، يتردد هؤالء في تقديم القليل إلى القدس، متجاه         . خطر االنهيار في أميركا وأوروبا    

وأولى الواجبات والمسؤوليات العربية واإلسالمية تجاه شعب فلسطين هي         . إسالمية أوالً وفلسطينية ثانياً   
واجبهم نحو القدس هو دعم صمود المقدسـيين        . االهتمام بالقدس، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين      

لسطين عامـة، قـضية خاسـرة، مـا دام          فليست القدس، وف  . بكل الوسائل المادية والمعنوية والسياسية    
الفلسطينيون والعرب والمسلمون يعتبرونها قضيتهم األولى، ليس بـالكالم والـشعارات وحـدها، بـل               

  .بالمنجزات على األرض في مجاالت اإلسكان والتعليم والخدمات الصحية واالجتماعية واالقتصادية
ئيل يومياً في القدس، تؤكد أن ال مجال للتسوية         ومن أسف أن الخطوات االستفزازية التي تقدم عليها إسرا        

 ماهيـة  -وهم غافلون منهمكون في قطريـاتهم الحاليـة  -السلمية معها، إال أن العرب والمسلمين تناسوا   
القدس بالنسبة ألي يهودي، أينما تواجد، هي ليست مجـرد          "القدس، في وقت تصر فيه إسرائيل على أن         

والقدس هي رمز، وال تنـازل عـن        ) للشعب اليهودي (القلب النابض   المدينة العاصمة وإنما القدس هي      
  ".أبداً، وال توجد قدسان بل قدس واحدة، والقدس لن تكون أبداً في موضع التسوية.. القدس أبداً

إن كل الكالم العربي، والصراخ الفلسطيني، لن يوقفا تهويد القدس التي تضيع تدريجياً، كـون الموقـف                 
المطلب العاجل هو تالفي هذا التقصير لوقف التهويد الصهيوني         . فاً ضعيفاً ومقصراً  العربي ال يزال موق   

المتسارع في المدينة وتعزيز صمود أهلها، ال أن يحصل كما جرى في قمة شرم الشيخ االقتصادية الثانية                 
  .التي كرست التقاعس العربي بتجاهلها مشاريع قدمت لدعم صمود المدينة المحتلة

العام الماضـي   " سرت" مسكوفيتش بوضع موازنات ضخمة لتهويد القدس، خصصت قمة          وفي حين يقوم  
وكـي ال   !  في المئة منهـا    7 مليون دوالر فقط لدعم القدس، ومع ذلك لم يتم تحويل سوى أقل من               500

يقتصر انتقادنا على العرب والمسلمين، ننتقد أيضاً غالبية المقتدرين والمتنفذين الفلـسطينيين، الـشعبيين              
وقبل هذا وذاك ننتقد، بل نستهجن طي صفحة المصالحة الفلسطينية في وقت يتفاقم فيه تهويد               . والرسميين

ولربما، بإنجاز المصالحة، نستطيع بذل محاوالت جـادة إلنقـاذ القـدس،            . المدينة المقدسة فنفقدها تباعاً   
  !ي أو مسلم؟ألم يحن الوقت لظهور مسكوفيتش فلسطيني أو عرب: متسائلين في الوقت ذاته

  11/2/2011، ظبيأبو االتحاد، 
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  10/2/2011موقع فلسطين أون الين،   

    


