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وحمـاس مـستعدة    .. ق دمشق فتح تعلن انتهاء الورقة المصرية وتوافق على تحفظات حماس في اتفا           .1
  للحوار إذا صدقت النوايا

حركة فتح، ، أن  كفاح زبون،رام اهللا نقال عن مراسلها من 14/2/2011الشرق األوسط، لندن، نشرت 
دعت حركة حماس إلى الشروع فورا في حوار وطني من أجل االتفاق على التوجه إلى انتخابات عامة، 

  .أيلول المقبل/ يمها قبل سبتمبركانت أعلنت منظمة التحرير نيتها تنظ
الورقة المصرية، وإعالنها أنها لم » انتهاء«وجاءت دعوة فتح المتكررة إلى حماس هذه المرة على خلفية 

  .تعد قائمة عمليا كما جاء على لسان عزام األحمد، عضو اللجنة المركزية لفتح
بفعل التطورات األخيرة في مصر، وأنه وأكد األحمد، أمس، أن الورقة المصرية للمصالحة لم تعد قائمة 

، وأن أسس إنهاء االنقسام تعتمد على القوانين »ال تتضمن كل التفاصيل«باإلمكان تجاوزها، باعتبار أنها 
وفق هذا يمكننا إجراء انتخابات يلتزم الجميع «: وقال األحمد لإلذاعة الرسمية. الفلسطينية المعمول بها

  .»بنتائجها
 خيار التوجه المباشر إلى االنتخابات سيتيح الشروع في خطوات جدية إلنهاء االنقسام واعتبر األحمد أن

، مشيرا إلى أن »إدراك صعوبة األوضاع الحالية في المنطقة«الداخلي، متوجها إلى حماس بالدعوة إلى 
نقسام هذه األوضاع ستنعكس على الساحة الفلسطينية، وعلينا أن نعتمد على أنفسنا، وننهي حالة اال«

  .»لحماية قضيتنا الوطنية
نبيل شعث عضو اللجنة . دمن بيت لحم أن  14/2/2011وكالة معا اإلخبارية،  إلى ذلك ذكرت

 موافقة حركته كل التحفظات والتفاهمات التي حصلت في اتفاق دمشق، وغير  أعلنالمركزية لحركة فتح
 حماس على الورقة تحفظاتى كل  شعث موافقة فتح عل.دوعرض  .متراجع وال مختلف على اي منها

 انه باإلمكان الجلوس : الذي رد قائالإسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس. المصرية على د
  .الفلسطيني الفلسطيني إذا صدقت النوايا

على شبكة " حديث الوطن"رضوان جاء من خالل المشاركة في البرنامج اإلذاعي . شعث و د. حديث د
  .معا اإلذاعية 

انا أتمنى وأرجو من حركة حماس اإلعالن من خاللكم ليقولوا لنا ما الذي يمنعهم من توقيع "ع شعث وتاب
االتفاق الذي وصلنا إليه في دمشق، وانا شخصيا أريد ان افهم، نتكلم عن المصالحة وكأنها حلم أسطوري 

  ".خضع اال إلرادتناال يمكن تحقيقه في زماننا وانه نحتاج الى معجزات وبينما هو في الحقيقة ال ي
وأضاف شعث ان القيادة الفلسطينية ال تشكك في قيادة حماس انها تابعة إليران وال لفتح والمنظمة انها 

  ".الحركتين مستقلتين ووطنيتين تسعيان للصالح الفلسطيني"تابعة ألية جهة أخرى، 
حركة حماس أمر مزعج جدا، وأشار شعث الى ان التباطؤ في العملية االنتخابية أو حتى رفضها من قبل 

وان تبنى األمور على بعضها بالذات مثل قضية االنتخابات حيث يقال انها تبنى على المصالحات "
والمصالحات أمور سرية ال يفهمها احد، فهذا غير معقول بان نظل بال مشاركة شعبية وال مجالس 

  ".منتخبة
ابات في سبتمبر القادم فهذا برأي الجميع وقت كاف فإذا كانت اللجنة التنفيذية قد أعلنت عن إجراء انتخ"

  ".جدا لحماس الن تطلب ما تريد من ضمانات ومشاركة واسعة في كافة التفاصيل
فحماس أيضا ليست بريئة من هذه القضية، نريد منهم ان "وشدد شعث على ان التاريخ سيحاسب الجميع، 

  ".هي األمريعلنوا عن التحفظات جميعها وكل النقاط المفصلية لنن
اسماعيل رضوان القيادي في حماس الى كل التحفظات التي تم . وأشار شعث خالل حديثه المباشر مع د

  :كالتالياالتفاق عليها في اتفاق دمشق وكان تلخيصه 
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 تحفظتم على أربع نقاط، األولى أردتم ان يكون تشكيل لجنة مشرفة على االنتخابات بالتوافق وكنا :أوال
  .اور ووافقنا على تحفظكم وما زلنانريدها بالتش

 كنتم تريدون ان يكون لكم رأي في تشكيل محكمة لالنتخابات وكنا نريدها بمرسوم تشاوري ووافقنا :ثانيا
  .على تحفظكم

  . سنوات كاملة ووافقنا على تحفظكم3 كنتم تريدون تأجيل االنتخابات لـ:ثالثا
لمشتركة، ونحن موافقون على تحفظكم ولم نتراجع عن اي لم يبق اال تشكيل اللجنة األمنية ا"وتابع شعث 

  ".شيء، وانا هنا أتحدث باسم اللجنة المركزية لحركة فتح
ال "وانهى شعث حديثه بالتأكيد على استعداد حركة فتح لالحتكام الى الجمهور والكل الفلسطيني وقال 

ل التفاصيل، نحن في عصر نريد أسرارا وال خفايا، نحن نريد من الجمهور ان يحكم وان يعرف ك
  ".الشفافية وخلينا نخلص

من جهته أكد القيادي في حماس اسماعيل رضوان على استعداد حركته للجلوس ضمن نقاط معينة 
وأضاف انه باإلمكان الجلوس الفلسطيني الفلسطيني إذا صدقت النوايا وكانت اإلرادة صادقة، فسيكون 

  .باإلمكان الجلوس والتشاور حينها
نبيل شعث لكن نحن نريد موقفا واضحا . انا احترم كل ما تفضل به د"رضوان على الحديث قائال وعلق 

من حركة فتح وبشكل جلي حتى ال تتعدد المواقف هنا وهناك، حيث حين أتى عزام األحمد الى دمشق 
س، إذن وحينما تم طرح نقطة معينة قال لنا انها ليست من اختصاصه وبالتالي تحول للرئيس محمود عبا

  ".نريد ان نتوصل الى تفاهمات حقيقية على األرض وهذا ممكن
  

   اليوم إلعادة تشكيلهاعباسفياض يقدم استقالة حكومته إلى  .2
" األيام"مصادر فلسطينية مطلعة كشفت النقاب لـ أن رام اهللا  من 14/2/2011 األيام، رام اهللا، ذكرت

استقالة حكومته الى الرئيس محمود عباس ) نيناالث(سالم فياض سيقدم اليوم .ان رئيس الوزراء د
  .مرجحة ان يعيد الرئيس تكليف فياض بتشكيل حكومة جديدة

الحكومة القادمة ستواصل تنفيذ برنامج الحكومة : "وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها
لم امام مسؤولياته النهاء الستكمال الجاهزية الفلسطينية القامة الدولة حتى شهر ايلول المقبل ووضع العا

وطبقا للمصادر فان عددا من الوزراء سيبقون في الحكومة الجديدة على ان يغادرها عدد من  ".االحتالل
واشارت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها الى ان مشاورات ستجرى بدءا من  .الوزراء

يرتقب ان يتم االعالن رسميا عن " الى انه اليوم بين الرئيس وفياض بشأن تشكيل الحكومة الجديدة منوهة
هذا ) فتح(وبحسب المصادر فان من المرجح ان تبحث اللجنة المركزية لحركة ".الحكومة الجديدة قريبا

االمر، ضمن امور اخرى عديدة، في اجتماع لها اليوم برئاسة الرئيس علما أن المجلس الثوري لحركة 
وكان من المقرر ان يجرى التغيير في  .لخامسة بتغيير وزاريكان اوصى في دورتيه الرابعة وا) فتح(

ولغياب المجلس التشريعي  .نهاية العام الماضي غير انه تأجل لعدة مرات بسبب التطورات السياسية
الفلسطيني فان الحكومة الجديدة ستعلن في اطار مرسوم رئاسي يصدر عن الرئيس كما هي الحال في 

  .الحكومات االخيرة
سما " لوكالة    قالت   مصادر فلسطينية مطلعة  من رام اهللا، أن     14/2/2011وكالة سماً اإلخبارية،    وأضافت  

ان كتلة فتح البرلمانية ستعقد اجتماعا هاما لها الثالثاء القادم للتباحث في استقالة فيـاض فيمـا يـسود                   " 
وساط مقـربين مـن     وقالت المصادر ان اتجاه اخر يسود في ا        .اعتقاد بان فتح سترشح بديال عن فياض      

تؤكد ان الرئيس عباس سيعيد تكليف فياض بتشكيل الحكومة بحيث تشمل كـوادر تكنوقراطيـة               " فياض"
ومهنية من حركة فتح في ظل اعتراض الكثير من كوادر فتح على التشكيلة الحالية باعتبار انها ال تمثل                  

  .الحركة بوزرائها الحاليين
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 اوساط السلطة الفلسطينية في رام اهللا من اقتراحات اجراء واوضحت المصادر ان خالفات شديدة تسود
االنتخابات المحلية في مايو والتشريعية والرئاسية في سبتمبر القادم حيث تعتبر تلك االوساط ان اجراءها 
في الضفة فقط يكرس االنقسام الفلسطيني الى االبد في ظل التغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة 

  .االعتدال الفلسطيني الداعمة للعملية السلمية وسقوط انظمة 
  

  خطوة استباقية وشكلية"استقالة فياض المرتقبة : الحكومة في غزة .3
خطوة استباقية وشكلية تضاف إلى القرارات "اعتبرت الحكومة الفلسطينية، استقالة فياض المرتقبة، 

 أبو حشيش رئيس المكتب اإلعالمي جاء ذلك على لسان الدكتور حسن". السابقة بشأن إجراء االنتخابات
تنم عن حالة التخبط واإلرباك التي تسود نظام محمود عباس وفياض بعد "الحكومي، مؤكداً أن االستقالة 

التوقف عن التحكم "، مطالباًَ سلطة رام اهللا بـ"أن فقدوا أنظمة كانت تحتضنهم وتوفر لهم السند والعون
على بطالن أي قرار أو أي خطوة من " فلسطين"تصريح لـ وشدد في  ". في مصير الشعب الفلسطيني

  ". لكونه غير قانوني وال يمثل الشرعية الفلسطينية"قبل فياض 
  13/2/2011فلسطين اون الين،

  
  منظمة التحرير تقرر حل دائرة المفاوضات واعادة تشكيلها على اسس جديدة": القدس العربي" .4

 من مصادر فلسطينية مطلعة جدا االحد بان اللجنة التنفيذية 'القدس العربي'علمت : وليد عوض-رام اهللا
لمنظمة التحرير الفلسطينية قررت في اجتماعها الذي عقد السبت برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود 

  .عباس حل دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية
ب االوضاع بشكل جديد وعلى القرار هو حل كل وحدة المفاوضات، واعادة ترتي'واضافت المصادر 

  .، رافضة االفصاح عن المزيد'اسس مختلفة عما هو قائم حاليا
واستبعدت المصادر ان يقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس على اصدار مرسوم رئاسي بحل دائرة 

  .'الموضوع خطير وليس سهال'المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الن 
ر حل دائرة المفاوضات في منظمة التحرير واعادة تشكيلها من جديد وعلى واوضحت المصادر بان قرا

اسس مختلفة عما هو سائد حاليا هو ما دفع الدكتور صائب عريقات رئيس الدائرة لتقديم استقالته للرئيس 
  .عباس

التي واشارت المصادر الى ان جميع اعضاء اللجنة التنفيذية رحبوا باستقالة عريقات من رئاسة الدائرة 
تم اتخاذ قرار بحلها السبت خاصة وانه ال توجد مفاوضات حاليا تستدعي استمرارها على حد قول 

  .المصادر
  .'حان الوقت الحداث تغيير في طريقة وطاقم المفاوضات الفلسطينية'واضافت المصادر قائلة 

  14/2/2011القدس العربي، لندن، 
  

  "اختراق أمني"لمفاوضات بحدوث من رئاسة دائرة شؤون ا عريقات يبرر استقالته .5
صائب عريقات، استقالته ” فتح“برر كبير المفاوضين الفلسطينيين عضو اللجنة المركزية لحركة : غزة

” اختراق أمني“من رئاسة دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية بأنها جاءت بسبب 
  .” إسرائيل“وليس بسبب مضمون المفاوضات مع 

دفع ثمن حصول اختراق أمني “تصريحات إذاعية أمس، إنه يهدف من وراء تقديم استقالته إلى وقال في 
، مشيرا إلى أن ليس لالستقالة عالقة ”في مكتبه حرصا على بناء دولة المؤسسات والمكاشفة والمحاسبة

رجل إن جريمة أمن قومي ارتكبت في مكتبي، وبالتالي، فإنني لست ال“وقال . ”بمضمون المفاوضات
الذي يبقى في منصبه بعد وقوع أكبر خرق أمني فلسطيني، فأنا قدمت استقالتي من حيث الشكل وليس 
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وذكر أن نتائج لجنة التحقيق الداخلية أظهرت أن الوثائق جرى تسريبها من مكتبي . ”من حيث المضمون
 مؤسسات الشفافية وبالتالي فأنا أتحمل المسؤولية وحدي كواجب أخالقي وانحيازا لدعوات بناء“فقط 

  .” والمحاسبة والمراقبة
  14/2/2011الخليج، الشارقة، 

  
  عباس يهاتف أبو الغيط لالطمئنان على مجريات األمور في مصر .6

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، اتصاالً هاتفياً مع وزير الخارجية : )آي.بي .يو (
وقالت وكالة األنباء الفلسطينية . مور في مصرالمصري أحمد أبو الغيط، لالطمئنان على مجريات األ

إن عباس تمنى لقيادة مصر ممثلة بالمجلس العسكري األعلى والحكومة وللشعب المصري العظيم ” وفا“
 . االستقرار والنهوض

  14/2/2011الخليج، الشارقة، 
  

  عباس يتهم حكومة الكيان بتفضيل مصلحتها على التسوية .7
بتفضيل مصلحتها ” اإلسرائيلي“لفلسطيني محمود عباس، أمس، حكومة الكيان اتهم الرئيس ا: )يو بي آي(

وقال عباس خالل لقائه وفداً من الجوالن العربي المحتل، في مقر . الحزبية على مستقبل عملية التسوية
تفضل مصالحها الحزبية، على مستقبل التسوية، لذلك تصر ” اإلسرائيلية“الحكومة “الرئاسة برام اهللا إن 

وأطلع عباس الوفد، على آخر مستجدات . ”على االستمرار في االستيطان الذي يدينه كل المجتمع الدولي
ورفضها تجميد االستيطان ” اإلسرائيلية“بسبب تعنت الحكومة “عملية التسوية، والصعوبات التي تواجهها 

  . ” في األرض الفلسطينية، وتحديد مرجعية واضحة للعملية
  14/2/2011الخليج، الشارقة، 

  
   يحظر التعرض لإلساءة إلى أمير قطر أو الحكومة القطريةعباس .8

 حظر الرئيس محمود عباس على وسائل اإلعالم الرسمية والناطقين الرسميين باسم منظمة :رام اهللا
وجاء  .التحرير والسلطة الوطنية وحركة فتح، التعرض لإلساءة إلى أمير دولة قطر أو الحكومة القطرية

يقتصر على تفنيد االدعاءات ' الجزيرة'رئاسي صدر، اليوم األحد، أن الرد على ما بثته في أمر 
  .واألكاذيب، وبرر هذا األمر بالحرص على العالقات الجيدة مع كل الدول العربية

 13/2/2011وكالة معاً اإلخبارية، 
  

  تنديد فلسطيني بالدعوات اإلسرائيلية لتشديد الخناق على األسرى .9
أدانت وزارة األسرى والمحررين الفلسطينية دعوة النائب اإلسرائيلي المتطرف عن : حتلةالقدس الم

  .داني دانون بتشديد الخناق على األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل» الليكود«حزب 
هذا المجرم العنصري يوحى للعالم كذباً بان األسرى في «وقال وكيل الوزارة محمد الكترى أمس إن 

يعيشون حالة مرفهة، وان االحتالل يوفر لهم كل احتياجاتهم وحقوقهم، وهذا ما يكذبه الواقع السجون 
السيئ الذي يحيا به األسرى، والظروف القاسية التي يتعرضون لها، واالنتهاكات المستمرة التي تمارس 

، الذى »قانون شاليط«وأوضح الكترى أن دانون هو صاحب مشروع . »بحقهم من قبل إدارات السجون
بحرمانهم من الزيارة بشكل كامل، » حماس«يهدف إلى التضييق على األسرى، وخاصة أسرى حركة 

  والتشديد من استخدام سياسة العزل االنفرادي، 
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االحتالل يخدع العالم، ويضلل الرأي العام بهذه الدعوات للتضييق على األسرى، «وأشار الكترى إلى أن 
 التي يرتكبها االحتالل بحق األسرى، وحرمانهم من ابسط الحقوق ولصرف األنظار عن جرائم الحرب

  اإلنسانية وفى مقدمتها العالج والزيارة، 
  14/2/2011البيان، دبي، 

  
  خريشة يرفض قرار إجراء انتخابات تشريعيه ورئاسية ويطالب بتفعيل المجلس التشريعي .10

رئيس محمود عباس بممارسه صالحياته حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي ال. طالب د
وفقا للقانون األساسي وبممارسه حقه وواجبه وفقا للقانون األساسي بالدعوة لدوره برلمانيه جديدة للمجلس 
التشريعي الحالي بهدف تهيئه مناخات ديمقراطيه حقيقية وحاله تعايش بين األطراف المختلفة بدال من 

 انتخابات في ظل استمرار حاله االنقسام وعدم وجود توافق وطني القفز بالهواء، إذ ال يعقل أن تجري
  .وشعبي حول ذلك

نسخة منه، إن اللجنة التنفيذية تعلم تماما دقه األوضاع التي نعيشها " المستقبل العربي"وقال في بيان تلقى 
 خاصة في ظل نجاح ثوره مصر في خلع نظام مبارك، هذا النظام الذي عمل لسنوات طويلة وكيالً

لالحتالل واالدارة االمريكيه في فرض شروط مذله من خالل الضغط الستمرار المفاوضات العبثية 
والضغط باتجاه تقديم تنازالت مذله من الشعب الفلسطيني لصالح االحتالل وكذلك تشديد الحصار على 

  .أهلنا في قطاع غزه
ديدا وأصبحنا اقرب لمصالحه الظروف اآلن مواتيه أكثر من حيث التخلص من الضغوط العربية تح

حقيقية على قاعدة استراتيجيه فلسطينيه منحازة للثوابت ولطموحات أبناء شعبنا العاده العالقة مع المحتل 
إلى وضعها الطبيعي باعتبار أن هذه العالقة تصادميه، وكذلك إنهاء الحصار على أهلنا في قطاع غزه، 

فلسطينيه، فاالنتخابات بدون استراتيجيه موحده وفي ظل كل هذه العوامل تساعد في بناء استراتيجيه 
  .االنقسام وبعيدا عن اإلجماع والتوافق الفلسطيني الداخلي هي قفزه في الهواء

فهناك فرق بين انتخابات محليه طابعها العام خدماتي مع بعض السياسة وهذه ممكن إجراءها في ظل 
 وعلى أربع 2005 _2004لى أساسه انتخابات عام قانون انتخابات الهيئات المحلية والذي أجريت ع

مراحل بقيت مرحلته االخيره والتي كان يجب أن تجري في مدن غزه والخليل وطولكرم أما االنتخابات 
  .ألتشريعيه والرئاسية فطابعها سياسي وال يمكن اجراءها اال بالتوافق الوطني والشعبي

  13/2/2011المستقبل العربي، 
  

   دولة تؤيد إدانة االستيطان130لواليات المتحدة في مواجهة  ا:رياض المالكي .11
 دولة في هيئة األمم 130"قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن :  نادية سعدالدين–عمان 

المتحدة، من بينها أعضاء دائمة العضوية في مجلس األمن، أيدوا مشروع قرار إدانة االستيطان 
  ".لمحتلة باعتباره غير شرعي وال قانونياإلسرائيلي في األراضي ا

مجلس السفراء العرب في المنظمة األممية كامل "وتأتي تلك الخطوة، وفق المالكي، بعد استكمال 
 دولة في األمم المتحدة، 130اإلجراءات المطلوبة للتحضير لمشروع القرار ورفعه والحصول على تأييد 

من األراضي المحتلة أن " الغد"وأضاف إلى  ".وصوإجراء االتصاالت والمشاورات في هذا الخص
السفراء العرب سيرفعون الموضوع إلى وزراء الخارجية العرب التخاذ قرار الخطوة المقبلة باتجاه "

  ".تفعيل المشروع
ستطغى على االهتمامات الحالية وبالتالي قد يكون من الصعب التئام "ولكن األحداث المتسارعة في مصر 

  ".الخارجية العرب للبحث في مشروع القرار على حساب ما يحدث في مصراجتماع وزراء 
  14/2/2011الغد، عمان، 
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  تطالب بإعادة فتح معبر رفحفي حكومة غز  هيئة المعابر .12

في غزة، السلطات ” حماس“دعت هيئة المعابر والحدود التابعة للحكومة المقالة التي تديرها حركة  :غزة
ر رفح البري، وهو المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة على العالم الخارجي المصرية إلى إعادة فتح معب

وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس، إنها تجري اتصاالت مع مسؤولين مصريين وجهات  .عبر مصر 
عن المواطنين الفلسطينيين الذين تضرروا جراء إغالق المعبر البري ” المعاناة“أخرى ذات عالقة لرفع 

وأكدت الهيئة أن استمرار إغالق المعبر يفاقم المعاناة اإلنسانية لسكان . في مصر خصوصا العالقين 
  .القطاع، خصوصا المرضى الذين هم بحاجة إلى عالج سريع 

  14/2/2011الخليج، الشارقة، 
  

   2011 تعتمد مبلغ نصف مليون دوالر لخطة عام الشبابالحكومة في غزة  .13
قالة التي تديرها حركة حماس يوم أمس أنها اعتمدت مبلغا ماليا أعلنت الحكومة الم:  أشرف الهور-غزة 

  .2011قدره نصف مليون دوالر كموازنة لخطة عام الشباب 
، 192وذكرت األمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان لها أن الحكومة المقالة وافقت في جلستها رقم 

م، واعتماد مبلغ نصف مليون دوالر 2011على الخطة المقدمة من وزارة الشباب والرياضة لعام الشباب 
وزير الشباب والرياضة، ووزير : كموازنة لعام الشباب، على أن يتم تشكيل لجنة وزارية مكونة من
 ومتابعة صرف المبلغ على 2011الثقافة، ووزير التربية والتعليم لمتابعة تنفيذ خطة عام الشباب 

  .نشاطات وفعاليات العام
 دوالر شهرياً للخدمات الطبية 10,000 الحكومة أكدت على ضرورة صرف مبلغ وأشار البيان، إلى أن

  .العسكرية
ونوه إلى أن الحكومة وافقت على اعتماد الكشف المقدم من وزارة الحكم المحلي لتوزيع المستحقات من 

ت م ، موضحاً أن الحكومة شدد2010الرسوم على الطرق على الهيئات المحلية في محافظات غزة لعام 
ويسكنون في ' الرصاص المصبوب'على ضرورة إشعار المواطنين ممن دمرت بيوتهم في حرب 

أراضي األوقاف بمنطقة المغراقة وسط القطاع بضرورة حصولهم على موافقة من وزارة األوقاف 
  .والشؤون الدينية قبل البدء في إعادة إعمار بيوتهم

  14/2/2011القدس العربي، لندن، 
  

   االنقسام يجب أن يسبق االنتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينيةءإنها: البرغوثي .14
دعا النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، وأمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، : رام اهللا

مصطفى البرغوثي إلى إنهاء االنقسام قبل إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية وليس بعدها،  الدكتور 
وأيد  .مشددا على أنه ال يجوز أن تكون االنتخابات سببا لتعميق االنقسام بدال من أن تكون أداة إلنهائه

باعتبارها شكل من أشكال الحفاظ على بذور "البرغوثي إجراء انتخابات للمجالس المحلية والبلدية 
اسية والتشريعية، وانتخابات الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، لكن األمر مختلف بشأن االنتخابات الرئ

وأكد  ".المجلس الوطني التي ال يمكن أن تتم دون وفاق وطني حتى تشمل الشعب الفلسطيني برمته
يحرم الشعب " االنقسام"أن استمرار ) 13/2(األحد " قدس برس"البرغوثي في بيان صحفي تلقته 

ن أن تكون هناك ديمقراطية في البنيان الفلسطيني من التعبير عن رأيه وإجراء االنتخابات، ألنه ال يمك
  الفلسطيني، دون إجراء االنتخابات، داعيا إلى ممارسة ضغوط إلنهاء االنقسام ومن ثم الدعوة إلجراء 
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االنتخابات خاصة فيما يتعلق بالمجلس الوطني الذي يحتاج إلى تجديد وتقوية الن هيئات منظمة التحرير 
  . تحتاج إلى تفعيل

  13/2/2011قدس برس، 
  

  استقالة عريقات لن تكون األخيرة: محللون" .15
أجمع محللون سياسيون أن استقالة صائب عريقات من دائرة شـؤون المفاوضـات فـي منظمـة                 : غزة

، مؤكدين أن ذلك يؤكد انهيار مسلسل المفاوضات العبثية         "سلطة فتح "التحرير لن تكون األخير، بعد تخبط       
  .وعدم شرعيتها مع الكيان الصهيوني

  صداقية وثائق الجزيرةم
أكد المحلل السياسي حسن عبدو، على انهيار ملف المفاوضات الفلسطينية وعدم شرعيتها، الفتاً النظـر               
إلى أن استقالة صائب عريقات تؤكد على سقوط شريعة المفاوضات على المستوى الـشعبي الفلـسطيني                

نازالت الخطيرة التي قدمتها سـلطة فـتح        ، والتي كشفت عن الت    "الجزيرة"وصدق الوثائق التي بثتها قناة      
  .لالحتالل

ـ     اعتقد أن استقالة عريقات لن تكـون األخيـرة،         ": "المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقال في حديث خاص ل
  ".وسوف يتبعها المزيد من االستقاالت في قيادة سلطة فتح بما بمثل الهروب والخالص الفردي

ي أوجدت خيار التسوية في المنطقة، أثر بـشكل مباشـر           ما حدث ويحدث في مصر الت     : "وأضاف عبدو 
على المفاوضات واستمرارها خاصة أن المفاوض الفلسطيني يعلم أن عودة المفاوضـات تحتـاج زمنـا          

  ".طويالً نتيجة ألحداث مصر
  حالة تخبط

 تعيش حالة من اإلحباط، مما يؤكـد علـى انـسداد          " سلطة فتح "ويجد المحلل السياسي وسام عفيفة، أن       
الفضائية لحقائق التنازالت من قبل قيادة فتح لالحتالل        " الجزيرة"مشروع التسوية، خاصة بعد كشف قناة       

  ".اإلسرائيلي في المفاوضات داخل الغرف المغلقة
ـ  قيادة سلطة فتح لم تكذب على الشعب فحسب، بـل كـذبت علـى              ": "المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقال ل

  ".ة أكد ذلك، مما زاد حالة التخبط لديهمنفسها، وما كشفته قناة الجزير
الوضع المصري وما بثته قناة الجزيرة تعد من األسباب لتقديم عريقـات االسـتقالة،              : "وتابع عفيفة قائالً  

  ".خاصة أن المفاوضات تعيش حالة من التجمد في الوقت الحالي
رة القطرية مـن خـالل برنامجهـا        وتأتي استقالة عريقات بعد نشر الوثائق السرية التي بثتها قناة الجزي          

، والتي كشفت التالعب الذي تم في الغرف المغلقة لجلسات المحادثات بـشأن الـصراع               "كشف المستور "
الفلسطيني مع الصهاينة وأظهرت من خاللها أن سلطة فتح تنازلت عن الحقـوق والثوابـت الفلـسطينية      

  ."ةالقدس، والالجئين، وحق العودة، وحرب غز: خاصة في قضايا
  13/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   غزة بالكهرباء والبترول أحد يطلب من القاهرة إلغاء االتفاقيات لكنها تستطيع مّدال: الزهار .16

الشرق « محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس لـ.دقال :  صالح جمعة- القاهرة
ا، مشيرا إلى أنها رغم ذلك تستطيع مد غزة ال أحد يطلب من مصر إلغاء اتفاقياته«إنه » األوسط

بالكهرباء والبترول، وإلغاء ما وقع عليها من غبن في بعض القضايا أهمها إعادة انتشار الجيش المصري 
أبارك عودة الهدوء للبالد بأقل الخسائر وتحقيق أهداف الثورة بصورة «: وأضاف الزهار. »في سيناء

ين حاولوا زرع الفتنة بين المسلمين واألقباط بالخزي وخيبة حضارية أصابت المتربصين بمصر والذ
  .»األمل
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وأكد أن ما حققه المصريون أمر نعتز به كعرب وكفلسطينيين، والخاسر األكبر في هذه القضية هو 
الجانب اإلسرائيلي، ومحاوالت التدخل األجنبي، الفتا إلى أنه في مؤتمر هرتسيليا األخير تحدثت تسيبي 

عن الرعب الذي يعيشه اإلسرائيليون اآلن بعد مسار األحداث في ) ة وزراء إسرائيل السابقةرئيس(لفني 
  .مصر

وأوضح الزهار أنه ال أحد يطلب في مصر ومن مصر إلغاء االتفاقيات التي كانت في مصلحة الوطن، 
 له وهي ولكن هناك قضايا تم فيها غبن لحق المصريين، فالوجود العسكري الدولي في سيناء ال معنى

أرض مصرية محررة، وأيضا مشاريع بيع الغاز الطبيعي إلسرائيل وفق الشروط القائمة قضايا تتطلب 
التغيير متوقعا أن تعمل القيادة المصرية القادمة سواء كانت المؤقتة أو الدائمة بعد االنتخابات على إنجاز 

  .هذه المهمة
معبر رفح بأسرع » العظيم«صري الذي وصفه بـوأعرب الزهار عن أمله في أن تفتح قيادة الجيش الم

المعبر مغلق منذ أسبوعين ونحن من جانبنا حافظنا على انضباطه وأعتقد أن العالقة التي «وقت ألن 
وأضاف . »نشأت حول المعبر هي عالقة أخوية يمكن استثمارها في إعادة التواصل بين القطاع ومصر

تطيع أن تفتحه اآلن أمام حركة التجارة والبضائع واألفراد أن مصر ليست شريكا في اتفاقية المعبر وتس
والسيارات، دون أن يكون إلسرائيل أي دخل، ألن هذه االتفاقية كانت بين أبو مازن وإسرائيل، ومصر 

  .ليس لها عالقة بها
 وأشار الزهار إلى أن أهل غزة فهموا إن إغالق المعبر بهذه الطريقة هو نوع من أنواع الحصار، فمصر

كانت تقول إن إغالق المعبر يعد احتراما من جانبها التفاق أبو مازن ممثل الشارع الفلسطيني مع 
إسرائيل، واآلن أبو مازن رئيس األقلية وبالتالي يمكن لمصر أن تقوم بتعديل بعض البنود المجحفة في 

. الكهرباء والبترولحقها مثل إعادة نشر قواتها في كل سيناء، وفتح المعبر للتجارة ومد قطاع غزة ب
وحول دعوة من منظمة التحرير الفلسطينية إلجراء انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية قبل سبتمبر 

القادم، تساءل الزهار عن كيفية إجراء انتخابات في ظل حصار حماس في الصفة الغربية، ) أيلول(
ابية، وكيف تجرى انتخابات من وكيف تجرى انتخابات وليس هناك مصالحة أو اتفاق على اللجان االنتخ

  .دون غزة
، »ستكون انتخابات مزورة«وأعرب الزهار عن اعتقاده بأن أي انتخابات تجرى في ظل هذه الظروف 

وطالب المسؤولين في مصر بعد ترتيب أوضاعهم الداخلية بفتح ملف المصالحة الفلسطينية على أساس 
  .متعادل ومتوازن

إننا «: اتصاالت في الوقت الراهن مع أي مسؤول مصري قائالوأوضح أن حركة حماس لم تجر أي 
  .»نعرف أن الجميع منشغل اآلن بترتيب البيت الداخلي وال نريد أن نثقل عليهم

  14/2/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   في غزة ترفض الذهاب لالنتخابات من دون توافقالمقاومةفصائل  .17
ي مؤتمر صحفي في غزة تال خالله عضو المكتب السياسي قالت فصائل المقاومة والممانعة ف: )وكاالت(

لجبهة النضال الشعبي جمال البطراوي، بياناً جاء فيه إن الفصائل ترفض إجراء أية انتخابات محلية أو 
نتائجها لن تكون ملزمة للشعب الفلسطيني “تشريعية أو رئاسية في ظل الوضع الراهن، مشددة على أن 

غير دستورية “تبرت أن االنتخابات التي دعت لها السلطة الفلسطينية برام اهللا واع. ” وفصائله المقاومة
وشددت على أهمية . ”غير حقيقية وال نزيهة“، مؤكدة رفض الفصائل لها بوصفها ”وتفتقد للوفاق الوطني

  . إنهاء االنقسام الفلسطيني وتوحيد الشعب الفلسطيني على برنامج يخدم المصلحة الوطنية 
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لنت حركة الجهاد اإلسالمي، رفضها لدعوة منظمة التحرير، معتبرة أنها محاولة الستباق كذلك، اع
الدعوة الصادرة عن اللجنة التنفيذية لالنتخابات “وقال المتحدث باسم الحركة داوود شهاب، . األحداث 

  . ”مرفوضة تماما، ألنها صدرت عن جهة ال تمثل الشعب الفلسطيني
وعضو كتلتها البرلمانية عن طولكرم في الضفة الغربية عبدالرحمن زيدان في ” حماس“وأكد القيادي في 

بسبب ” اإلسرائيلية”ضرورة االستفادة من الحالة الراهنة المتمثلة في ارتباك السياسة األمريكية و“بيان 
إلنجاز المصالحة ” الثورات الشعبية في تونس ومصر وانعكاساتها على موازيين القوى في المنطقة

تجاوز الفيتو األمريكي على المصالحة الفلسطينية وانتهاء ضغوط “وشدد على ضرورة . لسطينية الف
  . ” النظام المصري السابق

  14/2/2011الخليج، الشارقة، 
  

  ال تمثل إال نفسها" تنفيذية المنظمة"أية انتخابات دون توافق وطني مرفوضة و: حماس .18
فيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلجراء انتخابات رئاسية أكدت حركة حماس أن دعوة اللجنة التن: دمشق

سبتمبر من العام الحالي مرفوضة، كونها تأتي دون توافق وطني على / وتشريعية قبل شهر أيلول
  ".محاولة مكشوفة للتغطية على فضائح السلطة"إجرائها، كما أن توقيت الدعوة 

إننا : "نسخة منه" المركز الفلسطيني لإلعالم"وصل وقالت الحركة في بيان صادر عن مكتبها اإلعالمي 
في حركة حماس ومعنا شعبنا الفلسطيني نؤكد رفضنا ألية محاولة لفرض انتخابات رئاسية أو تشريعية 
دون توافق وطني، ونعتبرها باطلة وفاقدة للشرعية وال تخدم إال العدو الصهيوني وفريق التفريط 

االنتخابات في هذا الوقت بالذات، إنما هو محاولة مكشوفة للتغطية على والتنازل، كما أن الدعوة إلجراء 
فضائح السلطة ووفدها المفاوض عقب انكشاف مستور مفاوضات التفريط بالقدس والمقدسات وبيع 

  ".األوطان والتآمر على المجاهدين
ال تعبر عن شعبنا ال تمثل إال نفسها، وهي فاقدة للشرعية و"واعتبرت أن اللجنة التنفيذية للمنظمة 

الفلسطيني بأطيافه وفصائله وشخصياته الوطنية، كما أنها غير مؤهلة وال مخولة بالدعوة إلجراء مثل 
  ".هذه االنتخابات بشكل منفرد ودون توافق وطني

 فياض، التي تواصل عمليات التنسيق األمني مع العدو -سلطة عباس "النظر إلى أن " حماس"ولفتت 
 على المقاومة ومالحقة المقاومين والشرفاء من أبناء شعبنا؛ تحاول إضفاء مسوح الصهيوني والتآمر

الديمقراطية الكاذبة على ممارساتها القمعية ضد أبناء شعبنا، وهم بذلك ال يخدعون إال أنفسهم، فشعبنا 
  ".يعرفهم ويعرف حقيقتهم

داعيات أي خطوة انفرادية من شأنها وحملت الحركة في بيانها اللجنة التنفيذية المسؤولية الكاملة عن ت
  ."تكريس االنقسام وإطالة أمده

  13/2/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  والمطلوب استقالة كامل فريق أوسلو.. الدعوة إلى االنتخابات باطلة: المصريمشير  .19
أنه ال " قدس برس" مشير المصري في تصريحات خاصة لـ حركة حماسأكد القيادي في : غزة
إن الدعوة إلى االنتخابات في المرحلة الراهنة هي دعوة باطلة : "خابات بدون توافق وبدون غزة، وقالانت

بحكم بطالن شرعية الجهة الداعية لها سواء منظمة التحرير الفلسطينية الفاقدة لألهلية الدستورية 
ؤكد أنه ال انتخابات بال والوطنية والقانونية أو رموز السلطة الفلسطينية المنتهية صالحياتهم، ونحن ن

غزة وال انتخابات في ظل االنقسام، ونعتقد أن الدعوة إلى انتخابات في ظل االنقسام هي دليل على عقلية 
  ".التفرد وعدم اإليمان بالشراكة السياسية
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على السلطة في الضفة الغربية، " فتح"وشكك المصري في إجراء أي انتخابات في ظل سيطرة حركة 
" فتح"وة إلى االنتخابات تحت حراب االحتالل في الضفة وفي ظل القبضة الحديدية لحركة الدع: "وقال

  ".في الضفة هي انتخابات معلومة النتائج مسبقا بالتزوير والتزييف
وأشار إلى أن الهدف من الدعوة إلى االنتخابات في الوقت الراهن هو محاولة إليجاد شرعية مفقودة، 

كد محاوالت عباس وفريقه الجراء انتخابات في ظل االنقسام هي محاولة نؤ" حماس"نحن في : "وقال
إليجاد موطئ قدم له بعد سقوط مظلة التسوية بسقوط نظام مبارك من خالل إيجاد شرعية مزورة، 
وأعتقد أن الذهاب إلى انتخابات في ظل هذا الوضع كفيل بإسقاط عباس كما سقط مبارك، ولذلك نحن 

  ".كرار ذات السيناريونحذر عباس من مغبة ت
ال تخشى االنتخابات وتؤكد على ضرورة اجرائها إذا ما توفرت ضماناتها " حماس"حركة : "وأضاف

موجودة في كل الميادين " حماس"بالتوافق الفلسطيني وشروط النزاهة والشفافية، ونحن مطمئنون أن 
  ".وشعبيتها تزداد يوما عن يوم

وب ليس فقط استقالة صائب عريقات من ملف المفاوضات وإنما على صعيد آخر أكد المصري أن المطل
كل محاوالت تجميل فريق أوسلو بقبول استقالة أو إقالة صائب عريقات ال : "كامل فريق أوسلو، وقال

يمكن أن تنطلي على الشعب الفلسطيني، هذا الفريق يجب أن يقال عن المشهد السياسي الفلسطيني 
استقالته هي دليل على صحة وثائق الجزيرة وقبلها ويكيليكس، ودليل على بالكامل، فإقالة عريقات أو 

تورط فريق أوسلو في التنسيق األمني مع االحتالل الستهداف المقاومة، وهو نهج ال يرتبط بعريقات 
  .، على حد تعبيره"وإنما بخيار سياسي كامل

  13/2/2011قدس برس، 
  

  ديدة مراجعة عالقة القاهرة بغزة من القيادة المصرية الجالمطلوب: أبو زهري .20
أن " قدس برس"أوضح المتحدث باسم الحركة الدكتور سامي أبو زهري في تصريحات خاصة لـ : غزة

تأمل أن تكون التطورات السياسية في مصر مدخال لمرحلة جديدة في عالقات القاهرة بقطاع " حماس"
  .غزة
قات متميزة مع القاهرة حتى في ظل نظام كنا باستمرار حريصين على عال" حماس"نحن في : "وقال

المخلوع حسني مبارك، ألننا كنا نعتبر أن هذه العالقة مع مصر وليست مع هذا الشخص أو ذاك، وأن 
هذا النظام ليس قدر مصر، وأن مصر أكبر بكثير من هذه االستثناءات التي ال تمت لتاريخها، وكنا 

  ".نتحمل كل االساءات حرصا على عالقتنا بمصر
نحن بذلنا كل ما علينا من التزامات وبرهنا على ذلك، ونعتقد أن القيادة المصرية الجديدة : "وأضاف

. أو تجاه القضية الفلسطينية بشكل عام" حماس"مطالبة بعملية مراجعة لسياسات النظام السابق تجاه غزة و
رية، وتمكين سكان القطاع والمطلوب في اللحظة الراهنة هو قرار عاجل بفتح معبر رفح من الجهة المص

وستجري الحركة االتصاالت الالزمة مع القيادة . من االنتقال الحر منه وإليه وبدء اإلعمار في غزة
  ".الجديدة في أقرب وقت بعد استتباب األمور وعودة االستقرار إلى الساحة المصرية

نحن أيضا : "  غزة، وقالودعا أبو زهري القيادة المصرية الجديدة إلى العمل على رفع الحصار عن
ندعو قيادة الثورة إلى أن يضعوا كسر الحصار على غزة مطلبا رئيسيا من مطالبهم، وأن يبذلوا جهودهم 
من أجل تحقيق ذلك، وفي جميع األحوال نحن نعتبر أن الحصار المفروض على قطاع غزة في ظل هذه 

لنظام السابق كان متورطا في تشديد القبضة الظروف بدأ يتراجع كثيرا وهو في طريقه إلى الزوال، ألن ا
  ".وتوفير الغطاء للعدوان اإلسرائيلي المستمر

رسالتنا للقيادة المصرية الجديدة أن : "وشدد أبو زهري على أن أمن غزة هو جزء من أمن مصر، وقال
صر أمن غزة هو جزء من األمن القومي المصري، وأن غزة لن تكون إال عامال من عوامل استقرار م
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وازدهارها، ونحن جاهزون لبذل كل جهد ممكن للتعاون مع القيادة الجديدة، وقد برهنا على ذلك خالل 
األحداث األخيرة في مصر، حيث قامت األجهزة األمنية في غزة بالحفاظ على األمن في الحدود ومنعت 

قيادة الجديدة التي تتفق أي مساس بها، وهو ما يعكس مسؤوليتنا في التعامل مع النظام السابق، فكيف بال
  .، على حد تعبيره!"مع الشارع المصري

  13/2/2011قدس برس، 
  

  عوة لالنتخابات مرفوضة عريقات تعكس مدى فشل نهج التفاوض والّداستقالة": الجهاد" .21
 أنأكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين الشيخ نافذ عزام، : القدس المحتلة

يس دائرة شؤون المفاوضات صائب عريقات من منصبه كانت متوقعةً بالذات بعد الوثائق التي استقالة رئ
  .كشفت ما كان يدور في جوالت التفاوض مع الجانب اإلسرائيلي

لم يكن موقف الوفد الفلسطيني "وقال الشيخ عزام في تصريح مكتوب عممه المكتب اإلعالمي للحركة 
"  ، ومن الطبيعي أن يتخذ عريقات مثل هذه الخطوة كونه مفاوضاً رئيساًالمتفاوض متوازناً وال متماسكاً

لقد حذرنا دائماً من ان التفاوض "وأضاف . ، عاداً خطوته هذه بأنها تدلل على فشل حقبة المفاوضات
  ".مضر بشعبنا وبقضيته

  14/2/2011الدستور، عمان، 
  

  أوسلو أساسة االلتزامات التي قامت على  تتطلب وقف كافالعبثيةعقدين من المفاوضات ": الشعبية" .22
 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأن التوافق على المراجعة السياسية التفاق اوسلو نهجاً وسياسة أكدت

ومفاوضات ونتائج وعلى انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل وحيثما امكن خارج الوطن ، 
الزمة الوطنية وانهاء االنقسام ، ولتعزيز صمود الشعب هي المدخل الوطني الديمقراطي لعالج ا

واعتبرت . الفلسطيني ومقاومته الشاملة لدحر االحتالل ولنيل حقوقه في الحرية واالستقالل والعودة
الجبهة في بيان لها أمس بأن عقدين من المفاوضات العبثيه والعقيمة وما ترتب عليها من نتائج مأساوية ، 

لتزامات المتنوعة التي قامت على اساس اتفاق اوسلو بما فيها التنسيق االمني ، تتطلب وقف كافة اال
والتنادي الفوري لحوار وطني شامل يشتق استراتيجية سياسية وقيادة وطنية موحدة ، على اساس وثيقة 

 لشعبنا الوفاق الوطني واعالن القاهرة ، بما يستعيد مكانة منظمة التحرير ممثالً شرعياً وحيداً وقائداً
ولنضاله التحرري في سبيل اهدافه وحقوقه غير القابلة للتصرف في العودة وتقرير المصير والدولة 

  .المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس
هذا وشددت خالدة جرار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية النائب في المجلس التشريعي على 

 من خالل تقوية مؤسسات الشعب الفلسطيني وعلى رأسها ضرورة حماية القرار الوطني الفلسطيني
 على الطاولة الفلسطينية ، وعدم 2005منظمة التحرير الفلسطينية ، وضرورة وضع اعالن القاهرة 

استثمار هذه المرحلة تجاه القيام بخطوات أخرى تعزز من االنقسام الفلسطيني والحصار وتعزز من 
 ، والدعوة النتخابات مجلس وطني فلسطيني في الداخل وحيثما تطبيق المشروع الصهيوني على األرض

  . جديدة وموحدةإستراتيجيةأمكن في الشتات ، ومراجعة سياسية شاملة ، ومن ثم صوغ 
  14/2/2011الدستور، عمان، 

  
  المطلوب وحدة وطنية تعيد االعتبار للمقاومة وليس االنتخابات : ماهر الطاهر .23

ة الشعبية لتحرير فلسطين الدكتور ماهر الطاهر أن سقوط الرئيس المصري أكد القيادي في الجبه: دمشق
، ودعا الفلسطينيين إلى "وجه ضربة قاسمة لمسار التسوية بين العرب وإسرائيل"السابق حسني مبارك، 

  .فتح حوار وطني جامع يعيد الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس برنامج المقاومة
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إلى أن التغيير السياسي الذي جرى بإزاحة مبارك " قدس برس" خاصة لـ وأشار الطاهر في تصريحات
ال شك أن التغيير الذي حصل في مصر : "من الحكم في مصر سيكون له ما بعده فلسطينياً وعربياً، وقال

ستكون له نتائج عميقة على قضية فلسطين والوضع العربي عامة، ألن مصر لها ثقلها الكبير، وكان 
طيلة السنوات الماضية، اآلن مصر تدخل مرحلة جديدة من الممكن أن تستعيد فيها دورها دورها مغيبا 

في العالم العربي، وبالتالي فالتغيير الذي جرى في مصر ستكون له أصداء في العالم العربي وال سيما 
  ".في الشأن الفلسطيني

وكيال ألمريكا في المنطقة وحليفا النتائج ستكون من دون شك إيجابية، ألن النظام السابق كان : "وأضاف
  ".إلسرائيل ومساهما في حصار غزة

نحن في : "وعما إذا كانت نهاية نظام مبارك تعني عمليا نهاية الغطاء العربي لعملية التسوية، قال الطاهر
الجبهة الشعبية نرفض الحديث عن وجود تسوية، وما كان يجري هو عملية تصفية للقضية الفلسطينية، 

م نكن أمام عملية مفاوضات وإنما أمام عملية فرض استسالم، ولذلك كنا والزلنا نطالب بالخروج فنحن ل
من هذا المسار بالكامل، ألن أمريكا هي المسيطرة عليه بالكامل بعيدا عن الشرعية الدولية، كما أننا لسنا 

و إلى تمزيق كل ما ، وندع1973) أكتوبر(مقتنعين بالمسار السياسي الذي جرى بعد حرب تشرين أول 
تم من اتفاقيات وإعادة االعتبار لميثاق منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بناء الوحدة الوطنية على أساس 

  ".برنامج وطني
  13/2/2011قدس برس، 

  
   المقبلة ستفجر الخالفات الداخلية الفتحاويةاالنتخابات: تقرير .24

ر الدستورية إجراء االنتخابات المحلية في شهر بمجرد إعالن قرار حكومة سالم فياض غي: رام اهللا
تموز القادم، بدأ حراك فتحاوي يستشعر أن االنتخابات المقبلة ستكون عبئا على الحركة، التي تعيش 
جملة من الخالفات الداخلية حول السياسات واالنقسام وممارسات السلطة والفساد، باإلضافة إلى هيمنة 

  .فياض عليها
بق وراء عدم إجراء االنتخابات المحلية العام الماضي بسبب عدم تمكنها من تشكيل فتح كانت في السا

قائمة موحدة في محافظات الوطن، وقد وجدت أن الخيار األفضل لها الغاء االنتخابات رغم الغياب 
عن الساحة االنتخابية، واليوم تعيد الكرة مرة أخرى وهي تعلم أن قرار إجراء " حماس"القصري لحركة 

  .النتخابات سيحرق آخر أوراقهاا
وعلى الرغم من إجراء االنتخابات هو قرار المحكمة الدستورية الذي وقف خلف المطالبة به الفصائل 

داخل صفوفها وخالل " فتح"فرصة كبيرة لها، إال أن حركة " حماس"اليسارية التي ترى في غياب حركة 
 غير حقيقية بسبب غياب المنافس الحقيقي أمامها، نقاشات كوادرها تشعر بأنها ستخوض انتخابات هالمية

  .ولذلك سيحكم الشارع الفلسطيني الوطني المقاوم عليها بأنها ترسخ سياسة االنقسام
أن هذه االنتخابات ستكون مذبح حركته من " فتح"وقد صرح عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة 

 الحركة في القطاع من المشاركة بضغط من حماس بأن حرمان كوادر"الوريد إلى الوريد، معلالً ذلك 
، مضيفاً أنهم قد عبروا عن ذلك في "سيجعلهم يغسلون أيديهم من قيادة فتح وكافة مؤسساتها التنظيمية

  .مشهد مشابه يوم أن عقد المؤتمر السادس في بيت لحم دون حضورهم
مشاركة غزة، وكأننا نقدم التحية واليوم يخطئ من اتخذ القرار بإجراء انتخابات محلية دون "وتابع 
، مشيراً إلى أن قرار االنتخابات المتعجل وغير الواقعي سيدفع إلى المزيد من الخالفات داخل "لحماس
  .حركته

على أنصارها، طالبت -"فتح"اإلطار الطالبي لحركة –وفي تعميم داخلي وزعته حركة الشبيبة الفتحاوية 
تخابات المحلية التي ستهز كيان حركتهم بسبب تردي األوضاع فيه توخي الحذر من التناغم مع االن
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السياسية على الصعيد الفلسطيني، وعدم تجاوب الشارع الفلسطيني مع هذه االنتخابات التي ستجرى في 
  .ظل االنقسام وتدهور األوضاع اقتصاديا وسياسيا

التي لم ولن تشارك بل " حماس"إن الرابح الوحيد في هذه االنتخابات هو "وأضافت الشبيبة في بيانها 
ستدعو الجماهير إلى عدم المشاركة تحت دعوى وطنية هي عدم ترسيخ االنقسام، فيما سيتصدر 

  "." في الشارع السياسي الفلسطيني1االنتخابات انتهازيو اليسار الذين سيعتبرون أنفسهم المعارضة رقم 
  14/2/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  وتواصلها باإلخوان ها  لحماس ولكنها ستبقى قلقه من امتدادمصر سيكون ايجابياًب التغيير :محللون .25

 توقع محللون ان تطرأ تغيرات على شكل العالقة بين مصر وحركة حماس التي :عادل الزعنون - غزة
تسيطر على غزة من بينها تسهيالت إنسانية واقتصادية في معبر رفح الحدودي مع ضمان امن الحدود 

  .صر والقطاعبين م
لحركة " ايجابيا"ويؤكد أستاذ العلوم السياسية والتاريخ وليد المدلل ان يكون الوضع الجديد في مصر 

" تقاربا اكبر"وقال المدلل وهو محاضر في الجامعة اإلسالمية بغزة انه يتوقع  .حماس وللقضية الفلسطينية
على مدى ثالثة عقود من قبل " قضيتهمبعقدة ذنب تجاه ذبح "موضحا ان المصريين يشعرون , مع حماس

نظام مبارك كان جزءا من مشكلة إبقاء االنقسام بانحيازه للرئيس محمود "واضاف ان  .الرئيس المتنحي
في المشهد السياسي , ومن شأن دخول االخوان المسلمين التي خرجت حركة حماس من رحمها ".عباس

في " حضور كبير"الذي يتوقع ان يكون للجماعة كما يتوقع المدلل " يخدم شرعية حماس"المصري ان 
  .حال مشاركتها في االنتخابات القادمة بمصر

ولم تخف حركة حماس التي سيرت تظاهرات احتفالية في غزة مساء الجمعة وصباح السبت ارتياحها 
  .لتنحي الرئيس المصري حسني

مهاتفة المرشد العام للجماعة فقد سارع اسماعيل هنية رئيس حكومة غزة والقيادي البارز في حماس ب
  .على ما اعلن المتحدث بامس حكومته طاهر النونو, "الثورة"محمد بديع وتهنئتة بنجاح 

تغيرا قد يطرأ على نوع العالقة بين حماس كجهة تدير غزة "يرى البروفسور ناجي شراب ان , من جهته
وقال شراب لفرانس برس  ".الفلسطينيتعميق االنقسام "مستبعدا ان يدفع النظام المصري باتجاه , ومصر

بعدا امنيا بضمان حدود امنة مع مصر وانسانيا بتسهيالت اكبر على حركة دخول "ان العالقة ستأخذ 
  ".الناس على المعبر واقتصاديا بتسهيالت على حركة البضائع لغزة

لة في غزة النظام المصري لن يسمح باستمرار االنقسام كي ال تصبح حماس قوة مستق"واضاف ان 
لكن شراب استاذ العلوم السياسية في جامعة  ".واعتقد لن يسعى الغضاب اسرائيل والمجتمع الدولي

  ".مستبعد في المرحلة القادمة"االزهر بغزة يعتقد ان الموافقة على استمرار حكم حماس 
هاء االنقسام في قلقة من امتداد حماس وتواصلها باالخوان لذا ستعمل على ان"ويشير الى ان مصر ستبقى 

مرحلة قادمة ال سيما ان اولويات مصر هي الوضع االمني والتمنية االقتصادية وترتيب البيت 
  ".المصري

لكنه يرى انه اذا , ويوافق المدلل على ان ثمة تسهيالت ستدخلها مصر على حركة التنقل في معبر رفح
الفلسطينية التي حققت فيها حماس نجاحا حصل اعتراف من الحكومة المصرية القادمة بنتائج االنتخابات 

  ".فستشهد العالقة تغييرا كبيرا لصالح القضية الفلسطينية وحماس"ساحقا 
  .وهو يتوقع ان تعمل مصر على استعادة دورها التاريخي في القضايا العربية واالسالمية

قضية الفلسطينية اي بانهاء بوابة ال"ويرى شراب ان استعادة هذا الدور الدولي االقليمي والدولي يتم عبر 
  ".االنقسام وتعزيز عملية السالم

  .وتعول حركة حماس على دور اكبر لمصر في انهاء الحصار المفروض منذ عدة سنوات على القطاع
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  ".يترنح"وقال هنية ان الحصار االسرائيلي على غزة بدأ 
معتبرا " يل او ان تعود للحربال يمكن لمصر ان تتخلى عن معاهدات السالم مع اسرائ"لكن شراب يقول 

  .على حماس التفكير باتجاه ضبط الحدود وخفض توقعاتها"انه 
لن تكون عالقة مصر بغزة على حساب العالقة مع السلطة الفلسطينية ومصر تتعامل مع غزة انها "وقال 

  ".ال تزال تحت االحتالل
  .لى الوضع الجديد في مصرويعول احمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي والقيادي في حماس ع

االنتصار التاريخي للثورة المصرية هو بداية لمرحلة جديدة من الصعود الفلسطيني والعربي "وقال ان 
  ".واالسالمي واالنتكاس الصهيوني االميركي في المنطقة

ع حماس دورا متوازنا م"ويتوقع استاذ العلوم السياسية واالجتماع مخيمر ابو سعدة ان تلعب مصر المقبلة 
  ".وفتح في ملف المصالحة

لن تقدم على تغييرات جذرية دراماتيكية لكن مجرد حصول انتخابات حرة نزيهة "ومع تاكيده ان مصر 
 بالمئة على االقل من مقاعد مجلس الشعب وستكون نتائجها ايجابية 30سيحصل االخوان فيه على 
  ".لحماس والقضية الفلسطينية

ع حد لغطرسة اسرائيل لما تقوم به من عدوان وامتهان لكرامة العرب هذا التغيير سيض"وتابع ان 
  ".والفلسطينيين لكن مصر لن تقع في الفخ االسرائيلي بان تصبح غزة مشكلة مصرية

ولليوم الثاني على التوالي نظم الفلسطينيون في مناطق مختلفة في قطاع غزة تظاهرات احتفاال بتنحي 
  .مبارك

  13/2/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  

  " يناير25ثورة " يحتفي بانتصار  الفلسطينية في الشمالالقوىتحالف : لبنان .26
»  يناير25ثورة «مهرجاناً خطابياً لمناسبة انتصار » تحالف القوى الفلسطينية في الشمال«نظم : البداوي

فصائل وإسقاط نظام الرئيس حسني مبارك في مصر، في مخيم البداوي أمس حضره مسؤولو التحالف و
  .المقاومة الفلسطينية في الشمال، وحشد من أبناء مخيم البداوي والجوار
طنوس فرنجية، فحيا » تيار المردة«في المهرجان، تحدث مسؤول العالقات مع الفصائل الفلسطينية في 

ها أعادتها إلى عروبتها، ورفضها سياسة الذّل والهوان والحرمان واإلفقار التي مارس«ثورة مصر، التي 
  .»النظام المخلوع

في المخيم، حضره قادة فصائل تحالف القوى » حركة حماس«وسبق المهرجان لقاء عقد في مقر 
أهمية دعم ثورة مصر ودعم نضال الشعب الفلسطيني الستعادة «الفلسطينية في الشمال، أكّدوا فيه على 

طيني حقوقه المدنية ضرورة إعطاء الشعب الفلس«، مشددين على »حقوقه المغتصبة في فلسطين
سياسات التوطين «، فضالً عن رفض »واالجتماعية في لبنان، وعلى حقه في العودة إلى أرضه ووطنه

  .»والتجنيس والتهجير كافة
  14/2/2011السفير، بيروت، 

  
   تحيي ذكرى انطالقتها"الديمقراطية: "لبنان .27

الذكرى الثانية واألربعين لتأسيسها ب» الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين«احتفلت : صيدا ـ شتورة
  .بمسيرة في مخيم عين الحلوة وباحتفال في سعدنايل أمس

منظمة «أمس قياديو فصائل ) محمد صالح(في مخيم عين الحلوة » الديموقراطية«وشارك في مسيرة 
  .إلى جانب كوادر الجبهة» أنصار اهللا»و» تحالف القوى الفلسطيني»و» التحرير الفلسطينية
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في سعدنايل » المركز الثقافي الفلسطيني«بذكرى انطالقتها باحتفال في » الديموقراطية«احتفلت كما 
الوزير السابق » الكتلة الشعبية«، بحضور النائب السابق كميل المعلوف ممثالً رئيس )سامر الحسيني(

عبد اهللا » طيةالديموقرا«ايلي سكاف، والنائب السابق محمود أبو حمدان، وعضو اللجنة المركزية في 
كامل، وممثلون عن األحزاب والقوى االسالمية اللبنانية والفصائل الفلسطينية، واللجنة الشعبية ورؤساء 

  .البلديات والمخاتير، ووفود من االتحادات الشعبية والفعاليات الفلسطينية واللبنانية
راتيجية جديدة تؤكد على رفض است«أحمد أبو ودو إلى » الديموقراطية«ودعا عضو اللجنة المركزية في 

المشاركة بالمفاوضات بأشكالها كافة، ما لم يتم وقف االستيطان واستناد المفاوضات إلى المرجعية الدولية 
بتحرك «وطالب أبو ودو . »التي تنهي االحتالل، ومقاومة شعبية بأشكالها كافة الجماهيرية والمسلحة

  .»دولي لفـرض العـزلة على إسرائيل
  14/2/2011، بيروت، السفير

  
   اإلسرائيليالحكومة اإلسرائيلية تصادق على تعيين رئيس جديد ألركان الجيش .28

صادقت الحكومة اإلسرائيلية في جلستها العادية، أمس، على تعيين رئيس جديد لهيئـة رئاسـة           : تل أبيب 
الـدفاع، إيهـود    ، وهو اللواء الذي لم يكن يرغب فيه وزير          ) عاما 52(أركان الجيش، هو بيني غانتس      

وقد اضطرا إلى اختياره بعد أن سقط قرارهما تعيـين يـوآف            . باراك، ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو    
  .غاالنت، المتورط في قضية فساد وكذب

فقد . ومع أن قضية الفساد قد انتهت عند هذا الحد، فإنها عادت وطفت على سطح أبحاث الحكومة، أمس                
إيتان الذي قاد المعركة ضد غاالنت، أن معلومات تنامت إلى مسامعه تقـول             أعلن وزير الدولة، ميخائيل     

إن باراك يسعى لتعيين غاالنت في منصب حكومي أمني كبير، رغم فضيحة الفساد تلك، كتعويض لـه                 
الوصمة على جبين غاالنـت ستنـسخ       «وحذر من خطوة كهذه قائال إن       . عن إلغاء تعيينه رئيسا لألركان    

أنت تالحـق   «: ورد باراك عليه قائال   . » كلها في حال إقدام باراك على خطوة كهذه        على جبين الحكومة  
رجال قدم إلسرائيل خدمات جلية، وتستغل أننا ال نستطيع أن نكشف ما هي هذه الخـدمات وكـم هـي                    

  .ودعاه إلى الكف عن مالحقة الرجل. »عظيمة كونها سرية
فهذا التعيـين سـيعزز   . ألركان الجديد، بيني غانتسوحسم نتنياهو النقاش وقال دعونا نتركز في رئيس ا    

استقرار قوات الدفاع اإلسرائيلية، التي تحتل أهمية خاصة في هذا الوقت الـذي تـشهد فيـه منطقتنـا                   
  ).في إشارة إلى األوضاع في مصر(اضطرابات عميقة 

  14/2/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  ال خطورة على عالقاتنا مع مصر: باراك .29
علـى  " أي خطر "أعلن وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك أن التطورات في مصر ال تمثل             : الفرنسية

، مستبعداً أن تعتمد الدولة المجاورة النموذج اإليراني، وذلك في مقابلة مع شـبكة              )إسرائيل(العالقات مع   
  . 2011-2-13األميركية بثت األحد " إيه بي سي"

ومصر، وليس هناك أي خطر علماني      ) إسرائيل(يهدد العالقات بين    ال أعتقد أن أي خطر      :" وقال باراك 
  ". ينتظرنا

واعتبر رئيس وزراء االحتالل األسبق أن االنتفاضة الشعبية التي أدت إلى تنحـي الـرئيس المـصري                 
  . 1979الثورة اإلسالمية في إيران العام " تشبه في أي شيء"وال " عفوية"حسني مبارك كانت 

إن التظاهرات لـم تكـن      :" وأضاف". قد أن المصريين يقومون باألمور على طريقتهم      أعت:" وقال باراك 
  ". منظمة من قبل حركات متطرفة ذات أصول إسالمية وأعتقد أنه ينبغي احترام نوايا وحاجات المحتجين
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وأشار باراك الذي زار واشنطن األسبوع الماضي، إلى أن الحركة اإلسالمية المصرية، جماعة اإلخوان              
لمسلمين، ليست مجموعة متطرفة، لكنه حذر من تنظيم سريع النتخابات قد تستفيد منها هذه الحركة التي                ا

  . تتمتع بهيكلية أفضل من بقية أطراف المعارضة المصرية
إن الفائزين الحقيقيين في انتخابات على المدى القصير، في غضون تسعين يوماً على             :" وحذر باراك قائال  
  ". ونون اإلخوان المسلمين ألنهم على استعداد لخوضهاسبيل المثال، سيك

إن الحركة الوحيدة المتماسكة والتي يكون أعضاؤها على استعداد للقتـل أو المـوت عنـد                :" وقال أيضا 
يتعين تجنب ذلـك فـي      :" وأضاف. إبان الثورة " الضرورة هي التي تأخذ السلطة في هذا الوقت أو ذاك         

  ". مصر ألنه سيصبح كارثة بالنسبة لكل المنطقة
ـ    التي أعلنها الجيش المصري ومفادها أن القاهرة ستواصل احترام         " الضمانات"ورحب نتنياهو، السبت، ب
  .بعد تنحي الرئيس حسني مبارك) إسرائيل(معاهدة السالم الموقعة مع 

  13/2/2011، موقع فلسطين أون الين
  

30. رج خطة أعدت سلفا عن مرحلة ما بعد مباركالجيش اإلسرائيلي يخرج من الد  
ي أخرج فيه الجيش اإلسرائيلي من الدرج خطة كان قـد أعـدها             في الوقت الذ  :  نظير مجلي  -تل أبيب   

سلفا لعهد ما بعد الرئيس حسني مبارك في مصر، هاتف وزير الدفاع اإلسرائيلي، إيهود باراك، نظيـره                 
المصري، المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري األعلى، واتفقا على عمـل كـل مـا فـي                  

 السالم بين البلدين، وعدم السماح بتدهور األوضاع بينهما إلى مـا            وسعهما من أجل الحفاظ على معاهدة     
  .كان عليه الحال، عندما كانا ضابطين يقود كل منهما جيشه إلى الحرب

وحسب مصدر مقرب من باراك، أن المحادثة بين باراك وطنطاوي كانت طويلة نسبيا وطغـى عليهـا                 
لبلدين جاءت في أعقاب قرار استراتيجي صارم لـدى         واتفقا على أن معاهدة السالم بين ا      . الطابع الجدي 

  .كليهما بأن يتوقف سفك الدماء، وأن هذا القرار لم يتغير
وسيواصل الطرفان مسعيهما إلى تسوية جميع الصراعات اإلسرائيلية العربية، وفي مقـدمتها الـصراع              

طاف في ملف هذا الصراع     ودعا طنطاوي الحكومة اإلسرائيلية إلى إحداث انع      .  الفلسطيني –اإلسرائيلي  
لمصلحة المفاوضات والتسوية، بينما تمنى باراك للقيادة المصرية الجديدة أن تنجح في إحـداث تغييـر                

وقال إن ما يهم إسرائيل هو االستقرار فـي المنطقـة، وتمنـى أن              . إيجابي نحو الديمقراطية واالزدهار   
  .يستطيع طنطاوي ورفاقه الحفاظ على االستقرار في مصر

 للمجلس العسكري األعلى في مصر، والذي أكـد التـزام           4اءت هذه المكالمة بعد صدور البيان رقم        وج
  . الجيش المصري بالمعاهدات الدولية

وإلى جانب هذه اللهجة اإليجابية، تستحوذ المخاوف على الموقف اإلسرائيلي الجوهري إزاء ما حـصل               
منية والعـسكرية، ال يجـازفون فـي التـصرف          ففي القيادة األ  . في مصر، وما قد يحصل في المستقبل      

  . ويسود االتجاه بأخذ االحتياطات لتطورات مفاجئة قادمة. باطمئنان
، قالت مصادر إسرائيلية إن أصوات التهدئة القادمة من مصر قـد            »يديعوت أحرونوت «وحسب صحيفة   

معلـق االسـتراتيجي    وكتب رون بن يـشاي، ال     . تصلح للفترة القريبة، ولكنها ليست مضمونة للمستقبل      
للصحيفة والمعروف بقربه من األجهزة األمنية، حيث شغل في الماضي منصب الناطق بلسان الجـيش،               
أن الجيش المصري مشغول حاليا في أكثر من قضية محرقة تمنعه من إعادة النظر في معاهدة الـسالم،                  

ف وجهه الحقيقي، وال يعرف     ضمنها تثبيت األوضاع الداخلية في مصر تمهيدا لوضع نظام جديد ال يعر           
سلم أفضلياته، والسعي لمنع الفوضى القائمة التي تشير إلى عبث قوى خارجية في األوضاع المـصرية                
مثل الجهات المرتبطة بإيران وحزب اهللا اللبناني وحماس الفلسطينية، والتي تسعى لزيادة نفوذها بواسطة              

ن المسلمين أو الجماعة اإلسـالمية، التـي اغتالـت          خاليا مسلحة في سيناء وقوى إسالمية تابعة لإلخوا       



  

  

 
 

  

            20 ص                                     2056:         العدد       14/2/2011 اإلثنين :التاريخ

الرئيس األسبق، أنور السادات، ثم اضطرت للنزول إلى العمل السري وال يستبعد أن ترى في الفوضـى                 
الحالية فرصة للعودة إلى النشاط، هذا باإلضافة إلى مواجهة الخطر القادم من دول وادي النيل، الطامعة                

ذلك الجيش المصري يخشى من أن تستغل هذه الدول الفوضى الحالية في            . يلفي زيادة كمية مياه نهر الن     
  .مصر التخاذ خطوات من جانب واحد تحرمها من كمية إضافية من المياه

عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن فترة من عدم االستقرار سوف تـسود             » يديعوت أحرونوت «ونقلت  
  .  وإن ذلك يتطلب متابعة جذرية للتغيرات التي تحصلالمنطقة برمتها في أعقاب األوضاع في مصر،

ولكن ما سـمته    . مقابل إسرائيل » هزات«وحسب المصادر ذاتها فإنه على المدى القصير لن تحصل أي           
الرسالة المركزية هي عدم االستقرار، وعدم الوضوح بشأن        «تهب من دول الجوار، وأن      » رياحا سلبية «

وأضافت المصادر أن التقديرات اإلسرائيلية السائدة تشير       . » المناسب ما سيحصل، وأن األمر يتطلب الرد     
األحداث في مصر من الممكن أن تخلق مستقبال جبهة أخرى أمام األجهزة األمنية فـي حـال                 «إلى أن   

  .»وصلت عناصر متطرفة إلى الحكم
نوات األخيـرة   تم إعدادها في الـس    » خطة أدراج «وكشفت الصحيفة عن أنه يوجد لدى األجهزة األمنية         

. وتم وضعها في حينه على خلفية الوضع الصحي للرئيس المتنحي         . لليوم الذي يلي غياب حسني مبارك     
واألمر األول الذي تقوم به حاليا هو تسريع بناء الجدار على الحدود بين سيناء ومصر، ومراقبة الحدود                 

مع مواصلة بناء خطة عمليـة تأخـذ        بين قطاع غزة وسيناء، وانتظار التطورات التالية، جنبا إلى جنب           
  .باالعتبار أسوأ االحتماالت

  14/2/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  أشكنازي زرع جاسوساً في مكتب باراك: جديدة" إسرائيلية"فضيحة  .31
، أمس، إن رئيس أركان الجيش غابي اشـكنازي وضـع           ”إسرائيل“، كشف كتاب صدر في      )يو بي آي  (

أن الجاسوس هو المقدم فـي      ” هآرتس“وذكرت صحيفة   . يهود باراك   جاسوساً في مكتب وزير الحرب ا     
ونقلت الصحيفة . ” وثيقة غاالنت “االحتياط بوعاز هرباز الذي اشتهر بعد اعترافه بتزوير ما يعرف باسم            

، ومن تأليف الصحافيين    ”تل أبيب “، أي غرفة قيادة الحرب في مقر وزارة الحرب في           ”هبور“عن كتاب   
ونين برغمان، أن مكتب أشكنازي شغل هرباز بشكل متعمد كجاسوس في مكتب باراك             دان مرغليت ور  

  .طوال ثمانية شهور 
وأشار المؤلفان إلى أن أشكنازي كان يدافع عن هرباز خالل السنوات الماضية، رغم أن األخير ارتكـب                 

قيقة أمام لجنة بحثت    مخالفات أمنية خطيرة تتعلق بعمل االستخبارات العسكرية، وأن أشكنازي لم يقل الح           
  .في التصنيف األمني لهرباز 

وأضافا أنه بعد التصديق على منح هرباز تصنيفاً أمنياً عالياً اطلع على أمور بالغة السرية فـي الجـيش                   
ووفقـاً  . بعد أن حصل على إذن بالدخول إلى منشآت حساسة وألحق أضرارا أمنية خطيرة              ” اإلسرائيلي“

من أن هرباز يشكل    ” الشاباك”و” الموساد“ن تحذير مسؤولين كبار في جهازي       للكتاب، فإنه على الرغم م    
خطراً كبيراً على أمن الدولة، وأن أفعاله قد تجلب كارثة، فإنه بقي مقرباً من أشكنازي وزوجته، وكـان                  

” وثيقـة غاالنـت   “وتطرق الكتاب إلى قضية     . مطلعاً على كل ما يحدث في مكتب رئيس أركان الجيش           
ترف هرباز بتزويرها بهدف منع تعيين اللواء يوءاف غاالنت رئيساً لألركان، وأن أشكنازي كان              التي اع 

  .يعرف بنيته في تزوير الوثيقة 
وأضاف الكتاب أن سلوك هرباز كان فضائحياً وأدى إلى تشكيل خطر على حياة أشخاص، واضـطرت                

ة كان لها تأثير كبير على االسـتمرار        بسبب سلوكه إلى اتخاذ خطوات متطرف     ” اإلسرائيلية“االستخبارات  
لكن محققي الشرطة الذي يحققون في قـضية هربـاز          . ” إسرائيل“في تنفيذ عمليات سرية ومهمة ألمن       
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يواجهون صعوبة في التحقيق بسبب امتناع االستخبارات عن تزويدهم بمعلومات          ” وثيقة غاالنت “وتزوير  
  . مهمة لدفع التحقيق إلى األمام 

  14/2/2011ارقة، الخليج، الش
  

  جد ولكن ليس في الكنائسا لليهودي الصالة في المسيجوز: حاخام .32
أصدر حاخام يهودي فتوى دينية يهودية تجيز لليهود الصالة في المساجد في حـال شـعروا أن                 : القدس

وقال الحاخام باروخ افراتي ردا على سؤال وجه اليـه عبـر            . ليس بامكانهم تأدية الصالة في مكان آخر      
من المفضل الصالة في المسجد بعد      : "قع الكتروني متخصص باصدار الردود الدينية على اسئلة اليهود        مو

  ".طلوع الشمس بدال من الصالة في البيت فجرا او في المطار دون مالبس الصالة
 وجاء رد الحاخام هذا استجابة لسؤال وجه اليه من قبل يهودي اشار الى انه يسافر كثيرا بطائرات غالبا                 

ما تقلع في ساعة مبكرة من الصباح حيث يرتدي المالبس المطلوبة للـصالة غيـر ان ال وقـت لديـه                     
الستكمال صالة الصبح في منزله في حين انه عندما يصلي في المطار فانه ال يـشعر بالراحـة حيـث                    

  .يتوقف الناس للنظر اليه ما يجعله غير قادر على التركيز
مطارات في اوروبا وآسيا فان هناك مساجد وغالبا ما تكون خالية من            في بعض ال  "وكان رد الحاخام انه     

بطبيعة الحال فان هذا الحل ليس مثاليا ولكنـه الخيـار           : "وقال" الناس الذين ال يصلون وهي ايضا هادئة      
فـي  (مثال على ذلك المسجد االبراهيمـي     : "واضاف" االفضل وال يوجد ما يمنع من الصالة في المساجد        

الصالة في الكنائس ممنوعة كلية وبطبيعة الحـال فانـه يحـرم            "وشدد على ان    ". فيه مسجد الذي  )الخليل
  ".الدخول الى كنيسة

  14/2/2011األيام، رام اهللا، 
  

   متدينون ينفذون اعتداء دمويا على الجئين من السودان قرب تل أبيبيهودشبان  .33
تداء دموي الليلة قبل الماضية من شبان       تعرض شابان من الالجئين السودانيين في إسرائيل، الع       : تل أبيب 

، وهـي   »نحـن الجئـون   «وحسب بيان لحركة     .يهود متدينين في مدينة بني براك الدينية قرب تل أبيب         
حركة يهودية تساعد الالجئين األفارقة في إسرائيل، فإن الشابين السودانيين كانا يسيران فـي الـشارع                

شبان، وراحوا يعتدون عليهما بالضرب المبرح، وأقـدم        ومن دون أي سبب اعترضهما عدد من ال       . العام
  . أحدهم على طعن أحد الشابين بالسكين عدة مرات في ظهره

  14/2/2011الشرق األوسط، لندن، 
    

   من المستوطناتبني مزيداًيشرقي القدس وفي تهويد الصعد حمى ي االحتالل .34
  تهويدياًاألسبوع الماضي شهد تصعيداًقال تقرير رسمي فلسطيني أمس، إن :  يوسف الشايب–رام اهللا 

استيطانيا في القدس المحتلة، حيث سقط الشهيد حسام رويضي بتعرضه للطعن على يد مجموعة من 
وأوضح تقرير أسبوعي لمنظمة التحرير الفلسطينية أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي  .اليهود المتطرفين

قف اليملي ومحالت تجارية ومبان ومسجد وسط القدس أصدرت أمراً احترازياً باالستيالء على أراضي و
، إلى "دوف ليئور"وتحدث التقرير عن دعوة الحاخام اليهودي  .تمهيداً إلقامة مشاريع استيطانية عليها

  .، مكان المسجد األقصى المبارك"المزعوم"االستعداد لبناء هيكل سليمان 
 وحدة 13ل في القدس بناء مبنيين استيطانيين يضمان وأقرت لجنة البناء والتخطيط التابعة لبلدية االحتال

واعتدت  . أربعة منازل في الحيفي حي الشيخ جراح وسط القدس، لصالح جماعات يهودية تحتل حالياً
 على رباط الكرد قرب باب الحديد والمسجد األقصى وأزيلت دعامات حديدية كانت تقي االحتاللقوات 

 ".الكوتيل الصغير "إلىته وبدأ تدفق المصلين اليهود ليتحول المنازل خطر االنهيار، ووسعت ساح
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وصادق رئيس بلدية االحتالل في القُدس نير بركات على مخطط جديد إلقامة مجمع بنايات تجارية 
وهو ناشيونال سيتي في قلب المدينة، " كريات هليؤوم"وتربوية ثقافية ضخمة في موقع ما يسمى إسرائيليا 

صل بين البلدة القديمة وغربي القدس، وبحسب المصادر فإنه من المقرر أن يضم هذا يقع بين الخط الفا
  . آالف متر مربع4 للسينما ومحاالً تجارية راقية تمتد على مساحة تزيد على  دارا15ًالمجمع 

ارييه كينغ النقاب عن مخطط استيطاني يتوقع أن يتم في غضون " أرض إسرائيل"وكشف رئيس صندوق 
 وحدة سكنية لليهود في منطقة الشيخ جراح بالقدس، مستهدفة بثمانية 200 سنة بناء حوالي خمس عشرة

 وحدة استيطانية جديدة يتم التداول حولها في 326مخططات استيطانية مختلفة وتحدث عن ما يقارب 
حدة  و350اللجنتين المحلية واللوائية للتخطيط والبناء، باإلضافة إلى وجود مخطط مستقبلي لبناء 

  "...استيطانية على أراضي كرم المفتي شمالي حي الشيخ جراح
البدوية في وادي " الصراعية"، عددا من أفراد عشيرة "اإلدارة المدنية اإلسرائيلية"وأخطرت ما يسمى بـ

أبو هندي جنوب شرق القدس بإخالء مضاربهم، تمهيدا لضم األراضي للمستوطنات في إطار ما يسمى 
  ".الطوق الشرقي"

  14/2/2011الغد، عّمان، 
  

   2010  جردوا من إقامتهم في القدس خالل مقدسيا191ً: مركز القدس .35
أفاد تقرير أصدرته وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية، بقيام وزارة 

 إقامة 108ينها ، من ب2010سنة  خالل  مقدسياً مواطنا191ًالداخلية اإلسرائيلية بسحب اإلقامة من 
سحبت في النصف األول من العام الماضي، وفق معطيات رسمية حصل عليها المركز من قبل الوزارة 

أما فيما يتعلق باسترجاع بطاقات شخصية لمواطنين كانت سحبت  .بناء على مذكرة استجواب قدمت إليها
  .  بطاقة هوية67منهم، فقد أكدت وزارة الداخلية إعادة ما مجموعه 

 وحتى نهاية العام 28/10/2010فقا لرد وزارة الداخلية، فقد قدم إليها في الفترة الواقعة ما بين وو
 طلب حصول على بطاقة هوية لمواطنين من أبناء الضفة الغربية متزوجون 841الماضي ما مجموعه 

  . آخر طلبا364ً، في حين رفض  طلبا31ًمن مواطنات مقدسيات، صودق حتى اآلن على 
  13/2/2011، 48و يلسطينموقع ف

  
  صراع من أجل البقاء.. ."القدس القديمة"أهالي : تقرير .36

 يشعر المرء بدفء البناء الذي ،خالل التجوال في البلدة القديمة:  عبد الحميد مصطفى- القدس المحتلة
يعود إلى عصور ماضية من العراقة، فالحجارة لم تتغير، والمنازل التي يصعب العيش فيها؛ يشكو 

المحالت تحولت إلى غرف نوم، والمطاعم في النهار للزبائن  .أصحابها من ظلم اإلجراءات اإلسرائيلية
وفي الليل منامات ألصحابها، التجديد ممنوع، والبناء غير مسموح، وفي المستقبل القريب البقاء 

 البلدة القديمة استطاع الدخول للقدس في رحلة مرافقة طبية تجول خاللها في" فلسطين"مراسل . مرفوض
وأسواقها ذات األسقف المقوسة واألرضية المرصوفة بالحجارة القديمة، والممرات الضيقة التي ال 

  . تتجاوز الثالثة أمتار على األكثر
": فلسطين"تقول لـ" أم خالد"وعلى باب منزل يطل على السوق تسكنه امرأة فلسطينية مع أطفالها، وقفت 

لنا يتكون من غرفة قديمة ودورة مياه ال تصلح لالستخدام اآلدمي،  فمنز،نعيش في ظروف قاسية"
 في السوق وفي الذهاب إلى المسجد األقصى، لشدة الضيق في ،ويمضي أوالدي معظم وقتهم في الخارج

عن بناء استولى عليه المستوطنون في السابق " أم خالد"ويبعد منزل ". المساحة والعيش في هذه المدينة
، وخالل المقابلة خرج مستوطن مع زوجته وطفلهما من المنزل القريب من منزل المرأة عدة أمتار فقط

  . الفلسطينية وعليهما عالمات السرور واالرتياح
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إجراءات بلدية القدس االحتاللية في إعمار المنازل القديمة للعائالت الفلسطينية صارمة، فهي ال تسمح 
انظر إلى سقف : "اب المطاعم ويدعى هيثم قال غاضباًأحد أصح. بأي تجديدات حتى لو كانت ضرورية

المطعم تتساقط منه كتل من الطين لقدمه وأخشى من إصالحه خوفًا من مداهمتي من قبل رجال الشرطة 
إال أنني قد اضطر : "وأضاف". اإلسرائيلية وتقديمي للمحاكمة ألنني أخالف القانون بذلك بحسب زعمهم

 وأقوم بعملية اإلصالح وتهريب مخلفات البناء في أكياس على أنها نفايات إلى إغالق المطعم فترة زمنية
  ". حتى ال يكتشف أمري وهذه هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع هذا األمر

فهم يعملون ) ضريبة األمالك" (األرنونا"جميع المواطنين من أهل القدس يعانون من ضريبة ما تسمى 
 وتصل ،هذه الضريبة الباهظة التي تعتبر السيف المسلط على رقابهمليل نهار لتوفير لقمة عيشهم ودفع 

إلى مئات اآلالف من الشواقل للمحالت التجارية الصغيرة والضيقة في العام الواحد، والكثير منهم أخذ 
  . بالتفكير بإغالق محله التجاري للتخفيف من أعباء تلك الضريبة

االستيطانية " عطيرت كوهنيم"إن منظمة ": سطينفل" رفض الكشف عن اسمه قال لـ،صاحب محل آخر
عرضت عليه وعلى التجار المجاورين له شراء محالتهم أو مشاركتهم فيها، متذرعة بمساعدتهم وتطوير 

  . التجارة والنهوض بها
إن مساحة البلدة القديمة تبلغ كيلو متر مربع واحد، وأن ": فلسطين"الخبير المقدسي خليل التفكجي قال لـ

 تسعى إلحكام السيطرة عليها باعتبارها قلب المدينة النابض وفيها المسجد "إسرائيل"سسة الرسمية في المؤ
 144األقصى المبارك وقبة الصخرة وكنيسة القيامة، وأسوار الحرم القدسي الشريف التي تضم مساحة 

 البلدة القديمة التركيز اآلن منصب على: "وأضاف. دونما وهي مساحة المسجد األقصى داخل األسوار
بهدف تغيير مالمحها من مدينة فلسطينية إلى يهودية، أو على األقل مختلطة من أجل استخدام ذلك في 

وأشار إلى أن ". أي عملية تفاوضية مستقبلية تجري بتدخل دولي لتبرير بقائها تحت السيطرة اإلسرائيلية
 تحيط بالمسجد األقصى من كافة الجهات اً كنيسسلطات االحتالل أقامت في البلدة القديمة ما يقارب الستين

وأقرب هذه الكنس الموجودة في المدرسة التنكزية، حيث يجري اآلن العمل على بناء الكنيس في الطابق 
وأوضح التفكجي أن هذا . 1968الثالث للمدرسة التي تحولت إلى محطة للشرطة اإلسرائيلية منذ عام 

ستكون جميع الواجهات المكونة له من الزجاج، ليسهل , "لة النورمظ"الكنيس الذي يطلق عليه اليهود 
  . التواصل من قبل المصلين اليهود حيث يبعد هوائيا عن مسجد قبة الصخرة قرابة العشرين مترا

  13/2/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  صىاألقالمسجد  جثمان شهيد قتله مستوطنون خشية الصالة عليه في تسليماالحتالل يرفض  .37
 قالت مصادر فلسطينية في القدس المحتلة إن سلطات االحتالل ما زالت ترفض تسليم :القدس المحتلة

، والذي قتل بعد  تعرضه للطعن على يد ) عاما24ً(جثمان الشهيد حسام حسين محمد الرويضي 
  .مجموعة من المستوطنين في القدس يوم الجمعة الماضي

حتالل اشترطت لتسليم جثمان حسام، مشاركة عشرة أشخاص فقط إن سلطات اال: "وقالت عائلة الشهيد
من عائلة الشهيد في تشييع الجثمان، وأن يتم ذلك في الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، وأن ال يتم 

وأوضحت  .الصالة عليه في المسجد األقصى أو تغسيله فيه، وأن يتم نقله مباشرة إلى مقبرة الرحمة
 رفضت هذه الشروط، مما اضطر قائد شرطة االحتالل، إلى أن يوافق على أن يتم عائلة الشهيد أنها

وأكدت عائلة الشهيد، أنها تنوي توكيل محامي  .الدفن الساعة الثامنة مساء، دون الصالة عليه باألقصى
  . لمتابعة هذه القضية ورفعها إلى القضاء، في حال أصرت سلطات االحتالل على شروطها

  13/2/2011قدس برس، 
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   طفالً ونائبين37 فلسطيني الشهر الماضي بينهم 300 اعتقلاالحتالل  .38
 أفادت وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين، أن سلطات االحتالل ماضية في سياسة :غزة

 /ثانيالاالعتقاالت التي تمارسها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرةً إلى أنها رصدت خالل شهر كانون 
وأكّد الناطق اإلعالمي باسم الوزارة، رياض األشقر، في  . الماضي نحو ثالثمائة عملية اعتقاليناير

، أن قوات االحتالل اإلسرائيلي شنّت خالل 13/2نسخة عنه يوم األحد " قدس برس"تقرير إحصائي تلقّت 
رت عن اعتقال الشهر الماضي حمالت مداهمة واعتقال في كل من الضفة الغربية والقدس المحتلّة، أسف

 ونائبين في المجلس التشريعي نحو مائتين وتسعين مواطناً فلسطينياً، بينهم سبعة وثالثون طفالً
فيما اعتقل االحتالل قرابة تسعة صيادين  الفلسطيني، هما عمر عبد الرازق ومحمد جمال النتشه،

  . استهدفتفلسطينيين من عرض البحر قبالة شواطئ قطاع غزة، في ثالثة عمليات منفصلة
دون (وأصدرت وجددت سلطات االحتالل خالل الشهر الماضي أكثر من تسعين حكماً بالسجن اإلداري 

بحق أسرى ومعتقلين فلسطينيين جدد ومحررين، إلى جانب تحويل عشرة عمال ) تهمة أو محاكمة
صاريح، إلى  بدون ت1948فلسطينيين تم ضبطهم يعملون داخل األراضي الفلسطينية المحتلّة عام 

  .لهم" سرية"بذريعة وجود ملفات " الجلمة"االعتقال اإلداري حيث تم نقلهم للتحقيق في سجن 
  13/2/2011قدس برس، 

  
   تؤسس تحالفاً للدفاع عن حرية الرأي والتعبيرفلسطينية منظمة أهلية 17  .39

اع عن حرية التعبير  منظمة أهلية فلسطينية، أمس، عن تأسيس تحالف للدف17أعلنت : رائد الفي -غزة 
واتفقت المنظمات األهلية على تأسيس . في األراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمها حرية الصحافة

، انطالقاً من )مدى(التحالف، بعد مشاورات بمبادرة من المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية 
وذكرت . جل احترام حرية التعبيرإيمانها بضرورة تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني من أ

 مع دورها في تعزيز الديمقراطية واحترام هذا األمر يأتي انسجاماً"المنظمات المشاركة في التحالف أن 
حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية لصون حق الرأي والتعبير، خاصة في ظل استمرار انتهاكات 

ة وحرية التعبير خاصة، وكذلك انتهاك هذا الحق في االحتالل ومستوطنيه لحقوق اإلنسان الفلسطيني عام
 النضمام مؤسسات ولفتت إلى أن هذا التحالف سيكون مفتوحاً. "الضفة وغزة من جهات فلسطينية عديدة

  .المجتمع المدني والشخصيات الفاعلة في هذا المجال
  14/2/2011الخليج، الشارقة، 

  
  على للقوات المسلحة إنهاء معاناتهمالمحتجزون في مطار القاهرة يناشدون المجلس األ .40

 ناشد المحتجزون الفلسطينيون في مطار القاهرة الدولي، المجلس األعلى للقوات المسلحة الذي تقلد :غزة
  .زمام األمور في مصر؛ إخراجهم من المطار المحتجزين به منذ عشرين يوماً

 كانوا عالقين في مطار القاهرة  فلسطينيا30ًوكانت السلطات المصرية سمحت قبل عدة أيام لحوالي 
  .، إال أنها أبقت على ستة آخرين بينهم طفلتان؛ محتجزين في المطار بدواعٍ أمنية بالمغادرةالدولي

نوجه نداء إلى المجلس األعلى للقوات المسلحة، : "وقال عمر صيام الناطق باسم المحتجزين في المطار
، في ظل شح الطعام والماء، واحتجازنا في  يوما20ًهرة منذ أن ينظر إلى حالتنا المتردية في مطار القا

": قدس برس"وأضاف صيام لوكالة  ".غرفة سيئة للغاية، وان يتم إخراجنا بأسرع وقت من هذا المكان
أتمنى أن تكون هذه آخر معاناة للفلسطينيين في المطارات والمعابر المصرية، وأن يتم معاملتهم كبقية "

  نتمنى أن تنتهي هذه المعاملة للشعب الفلسطيني، مع انتهاء النظام : "وتابع". واألجنبيةالجاليات العربية 
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وأشار المتحدث باسم المحتجزين في مطار القاهرة إلى  ".القديم، وبداية عهد جديد يعيد لنا العزة والكرامة
  ".ن مع والدهنتتردى يوماً بعد يوم، ال سيما الطفلتين الموجدتي"أن حالتهم الصحية والنفسية 

  13/2/2011قدس برس، 
  

  هيئة المعابر والحدود تناشد السلطات المصرية فتح معبر رفح: غزة .41
دعت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية السلطات المصرية إلى العمل على فتح معبر رفح في أسرع : غزة

ضى الذين هم بحاجة إلى وقت كي ال تتفاقم المعاناة اإلنسانية للمواطنين الفلسطينيين، خصوصا المر
وقالت الهيئة في بيان صادر عنها إنها تواصل جهودها من أجل إعادة فتح معبر رفح، . عالج سريع

وإنها مستمرة في إجراء االتصاالت مع المسؤولين المصريين، وجهات أخرى ذات عالقة، لرفع المعاناة 
  .طنين العالقين في مصرعن المواطنين الذين تضرروا جراء إغالق المعبر، خصوصا الموا

  14/2/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   التدخل لحل األزمة االقتصادية المتفاقمة في القطاعمصرناشد ت جمعية أصحاب شركات البترول :غزة .42
طالب محمود الشوا، رئيس جمعية أصحاب شركات البترول في قطاع غزة، المجلس العسكري األعلى 

 تزويد ل لحل األزمة االقتصادية المتفاقمة في القطاع، خصوصاًوالحكومة المصرية، بسرعة التدخ
وقال الشوا في تصريحات . القطاع بما يحتاجه من الوقود وذلك بشكل رسمي وليس عبر األنفاق

. صحافية، إن للغزيين حقوق الجار على مصر نظرا للعالقة التاريخية المتميزة بين مصر وفلسطين
  . غاز في القطاع، وال يوجد في أي واحدة منها غرام واحد من الغاز محطة29وأشار الشوا إلى وجود 

  14/2/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  بدء جلسات عالج نفسي لضحايا الحرب من األطفال لمساعدتهم في التغلب على صدمة الحرب: غزة .43
تفريغ نفسي  شرع برنامج غزة للصحة النفسية، بالتعاون مع مركز القطان للطفل، بتنفيذ جلسات :غزة

انفعالي لمجموعة من األطفال تم انتقائهم من بعض أحياء غزة التي تعرضت لقصف إسرائيلي مكثف، 
  . على القطاع2008أثناء العدوان اإلسرائيلي الذي وقع نهاية عام 

ويقوم طاقم من المختصين ببرنامج غزة ومركز القطان باإلشراف على هذه الجلسات التي تستمر لمدة 
، ومساعدتهم  عاما15ً-9، وكذلك تحليل رسومات األطفال التي تتراوح أعمارهم ما بين شهر ونصف

على التفريغ االنفعالي والتعبير عما بداخلهم من خالل طرح بعض األسئلة على األطفال التي تتعلق 
 وبحسب بيان لبرنامج غزة للصحة .بحياتهم وأحالمهم والتي يقومون باإلجابة عليها عن طريق الرسم

النفسية، فان هذه الجلسات تهدف إلى خلق بيئة سليمة محيطة بالطفل ومساعدة هؤالء األطفال الذين 
تعرضوا للصدمات على تجاوز الحدث الصادم الذي مروا فيه، وذلك من خالل قيام هؤالء األطفال بتنفيذ 

غزة، وستستخدم  جلسة رسم تعبر عن مشاعرهم وتجاربهم التي مروا فيها في الحرب األخيرة على 14
هذه الرسومات التي سيتم إعدادها في إنتاج فيلم رسوم متحركة قصير ستقوم بإعداده المصورة البلجيكية 
تيلداواندل، والذي سيروي أحالم وقصص وطموحات هؤالء األطفال حيث تقوم المصورة بمرافقة هؤالء 

  .ستستخدمها في الفيلماألطفال واألخصائيين في الجلسات والتقاط الصور لرسوماتهم التي 
 13/2/2011قدس برس، 
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     للنظر بشكوى دبلوماسي فلسطيني بتعرضه للضرب من قبل الشرطةلجنةتشكيل  .44
اوضح الناطق اإلعالمي باسم مديرية األمن العام المقـدم محمـد الخطيـب ان              :  نايف المعاني  -عمان  

فلـسطيني ،   " دبلوماسـي " التي تقدم بها     مديرية االمن العام قررت تشكيل لجنة تحقيق للنظر في الشكوى         
  . بخصوص تعرضه للضرب على أيدي رجال شرطة في منطقة النصر بعمان

  14/2/2011، الدستور، عّمان
  

  أراض فلسطينيةب ألف دينار تبرعات لزراعة أشجار 140تجمع »  الطبيعةلحمايةالعربية « .45
ر السفير اللبنـاني، أقامـت المنظمـة        برعاية سمو األميرة ريم علي، وبحضو     :  غادة ابويوسف  -عمان  

العربية لحماية الطبيعة حفلها السنوي يوم أمس في فندق الند مارك، بهدف جمـع التبرعـات لمـساعدة            
المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، خاصة أولئـك الـذين جرفـت قـوات                 

وتمكنت المنظمة من جمع مبلغ حوالي       . أراضيهم االحتالل اإلسرائيلية مزارعهم أو تم تهديدهم بمصادرة      
 ألف شجرة في عدة بلدات وقرى في الـضفة الغربيـة            32 ألف دينار تبرعات ستخصص لزراعة       140

  .والقدس وقطاع غزة
  14/2/2011، الدستور، عّمان

  
   يوزع مكرمة ملكية على أطفال القطاع12 الميداني األردني العسكري غزة المستشفى .46

 أمس المكرمة   12وزعت طواقم المستشفى الميداني األردني العسكري غزة        : )أمجد الشوا -بترا  ( - غزة
الملكية على مستحقيها من أطفال قطاع غزة، وذلك تنفيذا لتوجيهات جاللة الملك عبـداهللا الثـاني بـدعم            

ة وفـد   وجاء ذلك خالل زيـار    . وإسناد الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من معاناة األهل في القطاع         
المستشفى برئاسة قائد القوة أحمد كريم الدعجة لجمعيات دار األرقم التعليميـة، والـصالح اإلسـالمية،                

  .واإلغاثة الطبية، حيث كان في استقبالهم مسؤولو الجمعيات
  14/2/2011، الغد، عّمان

  
   عن الجندي أصبح وزيرا للعدل وإعتصام على بوابته للمطالبة باإلفراج الدقامسة يمحام .47

يواجه وزير العدل األردني الجديد المحامي البارز حسين مجلي إختبارا نـادرا            : ـ بسام البدارين   عمان
للغاية اليوم اإلثنين حيث قررت القوى النقابية والحزبية اإلعتصام امام بوابته الوزارية للمطالبة باإلفراج              

ورة التي إنتهت بقتـل سـبع تلميـذات         عن موكله السابق الجندي الشهير أحمد الدقامسة نجم عملية الباق         
  .إسرائيليات في حادث شهير قبل سنوات طويلة

وسيكون ذلك اإلعتصام المهني األول أمام وزارة الرجل الذي تنطح عندما وقعت عملية الباقورة للـدفاع                
التـي  وإختار النقابيون وزارة الداخلية بسبب الـصالحيات         .عن الدقامسة وقاد هيئة الدفاع القانوني عنه      

يخولها القانون لوزير العدل تحديدا في التنسيب باإلفراج عن المساجين ألسباب صحية وإنـسانية حيـث                
  .يعاني الدقامسة الذي ينظر له كبطل في األردن من متاعب صحية متعاظمة

  14/2/2011، القدس العربي، لندن
  

  تضامنًا مع المرأة الفلسطينية" االسكوا" أمام اعتصام: بيروت .48
مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات االهلية العاملة في الوسطين اللبناني والفلسطيني، اعتـصاما            نفذت  

في وسط بيروت، تضامنا مع المرأة الفلسطينية ودعمـا لـصمود           " االسكوا"امام مقر بيت االمم المتحدة      
أحيـت ذكـرى   و. النساء الفلسطينيات في وجه العنف الممارس في حقهن من قبل االحتالل االسـرائيلي          

استشهاد جواهر ابو رحمة التي اطلقت عليها سلطات االحتالل الغاز المسيل للدموع اثناء مشاركتها فـي                
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.  كانون االول الفائت في االعتصامات ضد بناء جدار الفصل العنصري ما ادى الى وفاتهـا اختناقـا              31
كي مون، سلطت الضوء فيها على      وسلمت المعتصمات مذكرة موجهة الى االمين العام لالمم المتحدة بان           

سرقة اسرائيل اكثر من ستين في المائة من اراضي قرية بلعين الفلسطينية حيث اقامت اسرائيل جـدار                 
 شخصا وجرحـت المئـات بالرصـاص        19الفصل العنصري فضال عن المستوطنات وقتلت اكثر من         

ر الذي تدفعه النساء الفلسطينيات من      المعدني المطاطي النهم احتجوا على بناء الجدار، وعلى الثمن الكبي         
جراء سياسة القمع االسرائيلي فضال عن معاناتهن داخل سجون االحتالل من جراء سوء المعاملة، ووفاة               
العديد منهن اللواتي اجبرن على الوالدة عند حواجز التفتيش فضال عن استهداف نشطاء التضامن الدولي               

ت المذكرة المجتمع الدولي والمنظمات النـسائية الدوليـة الـى           ودع. من قبل جنود االحتالل االسرائيلي    
  .موقف صريح من اجل العدالة للنساء الفلسطينيات وضد الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني

  14/2/2011،  المستقبل، بيروت
  

ـ إ وعلى الفلـسطينيين العـودة    "  خونة وعمالء وزبالة   "إسرائيل" عالقات مع    يقيمونمن  ": القذافي .49 ى ل
  ديارهم

في محاولة للتقليل من أهمية الدعوات المطالبة بحشد يوم جماهيري غاضب في            :  خالد محمود  - القاهرة
ليبيا على غرار ما حدث في مصر أم الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي آالف الليبيين الـذين احتـشدوا                   

بوي الشريف، وقال إن من يقيمون عالقات       بالعاصمة الليبية طرابلس للصالة بمناسبة االحتفال بالمولد الن       
، وإن اإلنجيل والتـوراة الحـاليين مـزوران، داعيـا الالجئـين             »خونة وعمالء وزبالة  «مع إسرائيل   

  .الفلسطينيين للعودة لديارهم عنوة
هناك قواعد عسكرية أميركية تحتل األراضي العربية واإلسـالمية         «: وقال متحدث باسم الجماهير الليبية    

وتساءل لماذا  . »ع الفقهاء وخطباء المساجد مع األسف يحرضون على الثورة والجهاد مع األسف           ولم أسم 
  ).إسرائيل(ال نحرض في المساجد على االحتالل األميركي وقطع الغذاء عن الكيان الصهيوني 

احد لسنا متعصبين ضد اليهود فهم أهل كتاب وإذا كانوا يعبدون اهللا فيسرنا هذا ونرحب بأي و               «: وأضاف
  .»يفعل مثلهم، المؤمنون إخوة لكننا ال نعترف بإسرائيل وليست لدينا عالقة معها

ورأى أن الموجود حاليا في فلسطين المحتلة هو استعمار صهيوني، وليس دولة ألن هذا خطأ قـانوني ال          
  .يجوز على حد قوله، مشيرا إلى أنه ال يمكن تسمية الدول على أسماء أشخاص

تراف بإسرائيل ألنها إعالن من طرف واحد لم يتفق عليهـا الطرفـان اإلسـرائيلي               وقال ال يجوز االع   
والفلسطيني، مشيرا إلى أنه ما لم تحل مشكلة فلسطين فيجب عدم االعتراف بها وال تمر من قناة السويس                  

  .ونقاطعها على مختلف المستويات
بيعية فعليهم أن يقبلوا بعودة الـشعب       الكرة اآلن في مرمى اإلسرائيليين إذا أرادوا عالقات ط        «: واستطرد

  .»، وما لم يحدث ذلك ال يجب مد اليد لإلسرائيليين1948الفلسطيني إلى أراضيه التي طرد منها عام 
وتساءل الزعيم الليبي كيف ألي دولة عربية وإسالمية أن تقيم عالقات مع إسرائيل بينما هـي تـرفض                  

ه على الشعب الفلسطيني والجئيه في مصر وليبيا واألردن         االعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، معتبرا أن     
ولبنان وسورية الزحف من دون سالح وبغصن الزيتون إلى األراضي الفلسطينية وإذا منعـوا فليقيمـوا                

  .مخيماتهم على الحدود، على حد قوله
وطـوابير مـن    وحث القذافي ماليين الفلسطينيين المشردين في العالم على شحن أنفسهم واالتجاه بقوافل             

خلوا السفن مشحونة بالنساء واألطفال لنظهر اإلسرائيليين       «: السفن إلى شواطئ فلسطين المحتلة، مضيفا     
  .»على حقيقتهم

 14/2/2011، الشرق األوسط، لندن
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   تستغل األحداث العربية لتعزيز االستيطان"إسرائيل": العربيةجامعة الدول  .50
عربية ان سلطات االحتالل االسرائيلي تستغل االحداث الجاريـة          اكدت جامعة الدول ال    - بترا   -القاهرة  

  .في المنطقة لتعزيز ممارساتها االستيطانية في االراضي العربية المحتلة
وحذر مساعد االمين العام لشؤون فلسطين واالراضي المحتلة السفير محمد صبيح اسرائيل مـن مغبـة                

  .سياستها الرامية الى تدمير جهود السالم
صبيح على انه اذا لم تحل القضية الفلسطينية ويتم وقف االستيطان والعدوان اإلسـرائيلي وإقامـة                وشدد  

  .الدولة الفلسطينية فان هذا سيؤدي الى استمرار التوتر في المنطقة
ودعا صبيح الواليات المتحدة الى عدم الكيل بمكيالين وقال ان على االدارة االميركية التي تدحلت بكـل                 

ي الشأن المصري بشكل واضح وصريح ان تتخذ مواقف قوية وصـريحة مـن االسـتيطان                مكوناتها ف 
  . والحصار اإلسرائيلي للشعب الفلسطيني وتهويد القدس بالكامل

 14/2/2011، الرأي، عّمان
 

   يؤكدان بقاء معاهدة السالم"اسرائيل" ومصرمسؤوالن من  .51
تحدة يوم االحد استمرار معاهدة السالم بـين         أكد السفير المصري لدى الواليات الم      :)رويترز(واشنطن  

بالده واسرائيل النها مفيدة لمصر في حين قال وزير الدفاع االسرائيلي انه ال يـرى أي خطـر علـى                    
  .العالقات الثنائية بين البلدين

وشدد المسؤوالن في برامج حوارية بقناة تلفزيون أمريكية على استمرار المعاهدة في أعقاب خلع الرئيس               
مصري حسني مبارك يوم الجمعة مما خلف حالة غموض شديدة وتحديات هائلة للسياسة االمريكية في               ال

  .الشرق االوسط
االمريكية ان معاهدة السالم مع اسرائيل تعود بالفائدة علـى          . سي.بي.وقال السفير سامح شكري لقناة ايه     

  .على للقوات المسلحة في القاهرة عاما وانه يتوقع بقاءها وهو ما أعلنه المجلس اال30مصر على مدى 
تمكنا من ارسـاء االمـن واالسـتقرار فـي          .. لقد حصلنا على مكاسب سالم من المعاهدة      "وقال شكري   

  ."وأعتقد انها عنصر رئيسي فيما يتعلق بسياستنا الخارجية. المنطقة
 14/2/2011، وكالة رويترز لألنباء

  
   التنسيق األمني؟إلغاءاالنتخابات أم  .52

  لستار قاسمعبد ا. د
كالعادة، فشل أصحاب سلطة أوسلو في رام اهللا في مواجهة الحقيقة كما هي، وفـشلوا فـي االعتـراف                   
بالجرائم الوطنية والسياسية واألخالقية التي اقترفوها بحق الشعب الشعب الفلسطيني على مـدى ثالثـة               

، وحاولوا خلـق ظنـون      1988وعشرين عاما منذ اعتراف المجلس الالوطني الفلسطيني بإسرائيل عام          
لـم يجـد    . 2011/بأنهم أصحاب مسؤولية أخالقية من خالل دعوتهم النتخابات سياسية قبل شهر أيلول           

وهم لم  . هؤالء في جعبتهم لالستجابة إلرادة الشعوب العربية التي بدأت تنبثق إال الوعد بإجراء انتخابات             
  ون موافقة إسرائيل وأمريكا؟هل يستطيعون إجراء انتخابات بد: يجيبوا أصال عن السؤال

بدل الهروب إلى بوابة انتخابات قد تحصل وقد ال تحصل، السلطة الفلسطينية مطالبة باألمور التاليـة إذا                 
  :أرادت أن تساهم بإصالح ما أفسدته عبر الزمن

الكالم كل  . اإلفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين من مختلف الفصائل واألحزاب الفلسطينية          : أوال
المعسول ألصحاب السلطة ال قيمة له أمام اعتقال فلسطيني ألن لديه نوايـا مقاومـة أو ألن الـصهاينة                   

  .يطلبون اعتقاله
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ووقف التعـاون مـع المنـسق األمنـي         . إلغاء التنسيق األمني إلغاء نهائيا وعدم العودة إليه بتاتا        : ثانيا
  .األمريكي ومعاونيه من أمريكيين وأوروبيين

 مالحقة الفاسدين والمفسدين واإلفساديين، وإنشاء لجنة قضائية محايدة تعمل على تنظيـف الـساحة               :ثالثا
ومن ثم تعويض كل الذين لحقت بهم أضرار مادية ومعنوية نتيجة الضغوط الـسياسية              . الفلسطينية منهم 

  .وأعمال الزعرنة واالعتداءات على األشخاص والممتلكات
ومـن ثـم    . ة حاليا ألنها ال تستند إلى أي سند شرعي وطني كان أو انتخابي            إقالة الحكومة القائم  : رابعا

البحث عن مصادر تمويل جديدة من الدول العربية واإلسالمية لكي نعالج ورطة رواتب الكم الهائل مـن                 
  .الموظفيبن

بصورة عامة، مطلوب من السلطة الفلسطينية وممن يصفون أنفسهم بمنظمـة التحريـر الفلـسطينية أن                
عتذروا للشعب الفلسطيني وللشعوب العربية واإلسالمية عما ألحقـوه بالـشعب الفلـسطيني والقـضية               ي

جثم زين العابدين على    . الفلسطينية من أضرار وآالم، وأن يغربوا عن الوجوه بعد كل هذه السنين الطوال            
  ."كفاكم. صدور شعبه ذات العدد من السنين الذي جثمتم به على صدورنا

  13/2/2011سطيني لالعالم، المركز الفل
  

  والخاسرون.. الرابحون .53
  عبد الباري عطوان

من يريد تحسس مالمح العهد الجديد الذي بدأ في مصر يوم الجمعة الماضي، بإجبار الـرئيس حـسني                  
مبارك على الرحيل، فإن عليه ان يتابع قنوات التلفزة المصرية ـ واالنقالب الكبير الـذي حـدث فـي     

فمن كان يصدق انه سيرى في يوم من االيام االستاذ محمد حـسنين             . نوعية ضيوفها برامجها ولهجتها و  
في برنامج المذيعة الالمعة منى الشاذلي، او يشاهد الزميـل          ' ضيفا'هيكل جالسا في استوديو محطة دريم       

االستاذ حمدي قنديل الذي هاجر الى محطات عديدة على طول الوطن العربي وعرضه بحثا عن مكـان                 
او الفضائية الرسمية؟ هذه القنوات المصرية كانت تدار من         ' المحور'يكون ضيفا على قناة     '  رصاصه لقلم'

قبل منظومة حكومات محور االعتدال العربي، ووفق قائمة سوداء تضم اسماء عديدة مـن االعالميـين                
لقاهرة، تغيرت  والكتاب المصريين والعرب، وبمجرد انهيار محور االرتكاز االساسي لهذه المنظومة في ا           

الصورة بالكامل واصبحنا امام مرحلة جديدة بوجوه جديدة، واعالم جديد سيغير الخريطة الفضائية ومن              
بعدها السياسية العربية حتما، فاإلعالم هو الذي يضع االجندات السياسية هذه االيام وليس العكس مثلمـا                

لكبرى التي اندلعت في مصر ونظيرتها التي       الثورة الشعبية ا  . كان يحدث على مدى الستين عاما الماضية      
، اعادتا صياغة المنطقة، ورسمتا خريطة جديدة، لشرق اوسط جديـد ولكـن             'تونس الكرامة 'سبقتها في   

بعيون عربية، ترى المستقبل من ثقب المصالح الوطنية، وبمنظار عربي اسالمي، وليس بعيون امريكية              
فية، والدول البوليسية، وافساد القضاء، ونهب ثروات الفقـراء         زمن االحكام العر  . او ديكتاتورية توريثية  

المحرومين، وحصر الوظائف، والمناقصات، والمناصب العليا في اطر األسر الحاكمة وبطانتها الفاسـدة             
' عملية تنظيـف  'مصر تشهد حاليا    . في طريقه الى االنقراض وبسرعة قياسية، وفي اكثر من بلد عربي          

تحرير، وعلى ايدي شباب الثورة، لتنطلق الى كل رموز الفساد المـسؤولة عـن              تبدأ من ارض ميدان ال    
مصر ودورها الريادي الطليعي، في مؤسسات الدولة، في البرلمان المزور، في مجلس الـشورى              ' تقزيم'

الرابحـون مـن هـذا      ' ' ' . في كل مفاصل الدولة   .. المفبرك، في الوزارات، في االعالم، في السفارات      
الكبر في تاريخ المنطقة كثر، ابرزهم فقراء الشعب المصري واحراره وشرفاؤه، الذين عـانوا              الزلزال ا 

كثيرا على مدى السنوات االربعين الماضية تقريبا، ومعهم مئات الماليين من العرب الذين عاشوا الـذل                
المعـسكر  والهوان بعد انسحاب مصر من المواجهة مع المشروع العدواني االسرائيلي، واالنتقـال مـن          

الخاسرون كثـر ايـضا،     . التقدمي الى المعسكر االمريكي رافعة الراية البيضاء اسيرة لفتات المساعدات         
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وعلى رأسهم الغالبية الساحقة من الزعماء العرب الذين استمرأوا احتقار شعوبهم، وحولوا بلـدانهم الـى          
دون خوفا وهـم يـرون االدارة       لهم والوالدهم واحفادهم وكل من تفرع عن نسلهم، فهؤالء يرتع         ' عزب'

كـان خادمـا وفيـا      ) مبارك(االمريكية تنحاز مكرهة الى الثوار في ميدان التحرير، وتتخلى عن زعيم            
الواليـات المتحـدة    . لمصالحها، مشاركا بحماس في حروبها، حاميا مخلصا لحدود حليفها االسـرائيلي          

لسياستها الخارجية، ومشاريعها في الهيمنـة      االمريكية خسرت في الرئيس مبارك ونظامه، الثقل الحقيقي         
على المنطقة، مثلما خسرت حليفاً قوياً في حربها المقبلة ضد ايران والحالية في كـل مـن افغانـستان                   
والعراق، فالحلفاء العرب الباقون في المملكة العربية السعودية والخليج واالردن وشمال افريقيا يظلـون              

 يخوضوا حرباً واحدة بمفردهم ومن دون االستعانة بالقوات االمريكيـة   هامشيين بالمقارنة مع مصر، ولم    
). من خالل النظام العراقي الـسابق     (، او التصدي للثورة االيرانية الخمينية       )اخراج العراق من الكويت   (

النفوذ االمريكي في المنطقة في حال انحسار متسارع، وهو نتيجة منطقيـة لـسياسات جـسدت النفـاق           
غربي في ابشع صوره، فكيف المريكا الدولة التي تدعي قيادة العالم الحر ان تـدعم انظمـة                 االمريكي ال 

بوليسية تحت مسميات االستقرار، ومحاربة وهم التطرف االسالمي؟ سماسرة السالم المغشوش ال يمكن             
لـذين  ان يحققوا استقراراً، الن ما يهم هؤالء هو ملء جيوبهم باالموال، والحصول على دعم وحمايـة ا                

ولعـل  . يسمسرون لهم على حساب شعوبهم، وتعاليم دينهم وعقيدتهم، ومبادئ امتهم االخالقية العريقـة            
اسرائيل هي الخاسر االكبر، ومعها السلطة الفلسطينية من انهيار نظام الرئيس مبارك، فقد كان الحـضن                

 حجيج بنيامين نتنيـاهو وايهـود       ' ' '. الحنون للطرفين، والدرع التي توفر لهما األمان والبقاء والشرعية        
باراك وفؤاد بن اليعازر وتسيبي ليفني وشمعون بيريز وغيرهم الى منتجع شرم الشيخ حيـث الـسجاد                  
االحمر واالستقبال الحار، والضيافة العربية االصيلة، هذا الحجيج سيتقلص ان لم يكن سيتوقف نهائيـاً،               

ي تقف الى جانب رئيس مصر العظيمـة، ولـن          ولن تستطيع تسيبي ليفني اعالن الحرب على غزة وه        
يتباهى وزير مصري بتكسير عظام الشرفاء المحاصرين في قطاع غزة، فهـذه الـسنّة غيـر الحميـدة                  

السلطة الفلسطينية في رام اهللا يجب ان تعود الى ثوابتها، وتعيد النظـر       . انكسرت، وربما الى غير رجعة    
المصري الذي وفر لها الدعم والمالذ على مدى العـشرين          في كل مواقفها وسياساتها، فقد ذهب الرئيس        

عاماً الماضية، ذهب الى المجهول تطارده ارواح الشهداء الذين مزقت اجسادهم الطـاهرة رصاصـات               
امنه، ولن تجد هذه السلطة رئيساً مصرياً منتخباً يقف في خندقها بعد ان يطلع على مسلسل تنازالتها في                  

فعندما يرحب الرئيس االمريكي باراك اوباما بانخراط االخوان المسلمين في          . القدس المحتلة وحق العودة   
الحوار مع حكومة مبارك في الدقائق االخيرة من عمرها، فال يوجد اي سبب لكـي ال يرحـب بحـوار                    

المفروض عليها من قبل اسرائيل، ولن نـستغرب ان يتخلـى           ' الفيتو'، ورفع   'حماس'حكومته مع حركة    
عن هذه السلطة مثلما تخلى عن راعيها االبرز حسني مبارك، فالمنطقة تتغير، والمنطـق              اوباما وغيره   

الزحف الوطني الديمقراطي انطلق من تونس الكرامة، وحـط رحالـه فـي     . يتغير، وكذلك امريكا ايضاً   
ا، وما  ارض الكنانة، وسيقفز منها حتماً الى محطة جديدة، ستكشف لنا االيام او االسابيع المقبلة عن اسمه               

لقـد  'فالمثل الشعبي العربي يقول     . اكثر المحطات العربية التي تتلهف على استقبال هذا الزحف المقدس         
  ! وااليام المقبلة ايام عزة وكرامة وتغيير انتظرته الشعوب طويال، ألم نقل لكم؟' كرت السبحة

  14/2/2011، القدس العربي، لندن
  

  مناورة؟استحقاق أم  .. الفلسطينيةاالنتخابات  .54
  عريب الرنتاوي

صبيحة اليوم التالي لسقوط نظام حسني مبارك ، وفي توقيت الفـت لالنتبـاه حقـاً ، أعلنـت الـسلطة                     
.. وحيثما تيسر في المنـافي والـشتات      " قواطع عملياتها "في  " بالجملة"الفلسطينية عزمها إجراء انتخابات     
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يعي ووطني ، على أن يتم كل ذلك قبل أيلول          انتخابات من المفترض بها إن تأتي برئيس ومجلسين ، تشر         
  .القادم ، وبعد أن تكون القرى والبلدات الفلسطينية قد انتخبت مجالسها المحلية

من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على ذكر الكيفية التي سيجري بهـا ، تـذليل               " ما تبقى "لم يأت بيان    
منظمة والسلطة ستبذالن كل جهد متاح إلنهاء االنقسام قبـل          عقبة االنقسام الفلسطيني ، لم يقل البيان أن ال        

حول الحاجة لتأجيل القـضايا الخالفيـة ،        " نداء فارغ من كل مضمون    "جل ما صدر عنها     .. االنتخابات
لم يقل البيان كيف يمكن     .. سياسية كانت أم أمنية ، وإحالتها على المجلس التشريعي المنتخب لتُحسم هناك           

دتها في سجون السلطة وتحت مرمى أجهزتها األمنية أن تخوض غمار االنتخابـات             لعناصر حماس وقيا  
لم يقل البيان   .. لم يقل كيف يمكن لها أن تجري انتخابات في غزة الخاضعة لسيطرة حماس            .. في الضفة 

كيف سيتم تنظيم االنتخابات في القدس ، وما إذا كانت حكومة اليمين واليمين المتطرف ستسمح بإجرائها                
  . وبمشاركة جميع القوى السياسية ، حكومة نتنياهو التي تبعد قادة حماس وتعتقل نواب القدس وتنفيهم،

فالمزاج الديمقراطي للـسلطة عـال      ".. الديمقراطيين الجدد "كل هذه تفاصيل ال قيمة لها من وجهة نظر          
أربعـة  .. "ناطق السلطة المهم أن نذهب إلى صناديق االقتراع ، في أكبر موسم انتخابي تعرفه م            .. العال

وكل ذلـك   .. على طريقة الدعايات اإلعالنية الترويجية لبعض السلع      " انتخابات بقرار واحد وسنة واحدة    
  .بعد ليلة واحدة قضاها فريق رام اهللا من دون حسني مبارك وعمر سليمان

ن التحرير وقد   هل هي روح ميدا   .. هل هي يقظة حقيقية على الحاجة إلصالح النظام السياسي الفلسطيني         
أم أننا أمام مناورة إلهاء للرأي العـام الفلـسطيني وصـرف            .. في رام اهللا؟  " األخوة"طافت فوق رؤوس    

هل هـي صـحوة     .. النظر عن فضائح وثائق الجزيرة التي ثبتت صحتها بداللة استقالة كبير المفاوضين           
لمصري التـي وقفـت القيـادة       ديمقراطية أم عملية خداع وصرف انتباه الفلسطينيين عن ثورة الشعب ا          

  ".االتصال الهاتفي لالطمئنان على سالمة مبارك"الفلسطينية منها موقفاً سلبياً منذ 
لن تجري االنتخابات في الموعد المحدد ، اللهم إال إذا كان هذا الفريق قد قرر الـذهاب فـي مـشروع                     

  .أنه بات أضعف من أي يفعلهاإلى نهاية المطاف ، وأحسب " ودويلة الكانتونات" السالم االقتصادي"
ـ     فقدوا السند والغطاء في القاهرة ، وهم كسعد الحريري وجماعتـه فـي             " الجماعة"نحن نستبعد ذلك ، ف

المملكة العربية السعودية سحبت يدها رسـمياً       .. بيروت ، يبحثون عن مظلة اعتدالية عربية فال يجدونها        
لديها " مصر ما بعد حسني مبارك    "لسطيني واللبناني ، و   وبقرار معلن من وزير خارجيتها ، من الملفين الف        

ومناورات بعض أركان السلطة المـستوحاة      " الورقة المصرية "حتى إشعار آخر ، ما هو أكثر أهمية من          
  .من روح العمل الطالبي ومناكفاته

هي محاولة لرمي الكرة في ملعب حماس التـي كانـت           .. هي مناورة ، ولعبة شراء وقت وصرف انتباه       
هي وقت مستقطع يراد بـه الوصـول إلـى شـهر            .. سترفض حتماً إجراء االنتخابات في ظل االنقسام      

  .وسخط الشارع وهتافاته المدوية" غضب الضفة"االستحقاقات المزدحمة في أيلول المقبل ، بأقل قدر من 
 الفلسطيني  واألرجح أن الشعب  .. لقد سئم الشعب المصري رئيسه الذي قضى في سدة الحكم ثالثين حوالً           

شـاخت  .. سئم حد الضجر ، من رموز قضت في سدة اللجنة التنفيذية قرابة األربعة عقود من الزمـان                
إنها قصة مملة ومضجرة ، وال تليق بشعب        .. يومياً" على الهواء "وشكلت األخاديد مالمح وجوهها وهي      

  .الجبارين ، خصوصا في الزمن المصري والتونسي الجميل
  14/2/2011، الدستور، عّمان

  
  !مصر حرة عربية: اليوم الثامن عشر .55

  بثينة شعبان
كأن تونس الخضراء الهادئة قد قدر لها أن تكون الشرارة التي تفجر الحدث األهم فـي تـاريخ العـرب                    
الحديث، وكأن محمد البوعزيزي الذي حرق نفسه احتجاجا على إهانة كرامته الشخصية، قد أشعل فتيـل                
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ولكن عندما تكون مصر في قلب الحدث، فإنه هنا سيكون مختلفا عن أي حدث              . ةاستعادة الكرامة العربي  
السبب األول هو أن الحدث هنا تصنعه جماهير أم         . آخر شهدته بلدان عربية عديدة خالل العقود الماضية       

ني والسبب الثا . الدنيا، وهم صناع العبور، وبناة األهرام، ومفجرو ثورات التحرير العربية من االستعمار           
 اإلسرائيلي العرب بشكل أصابهم بالهوان والـذل        -هو أن مصر أضعف إخراجها من الصراع العربي         

وهم يرون الغرب يسلح إسرائيل بالغطرسة، والتعنت، ويسلح أنظمة االستـسالم بالديكتاتوريـة والقمـع             
تعنا بثالثين عاما من    استم«: يقول نتنياهو . واالستبداد، وفي ظالم المهانة القومية هذا انتعشت الصهيونية       

هاجمت خاللها إسرائيل لبنان وفلسطين يوميا، وشنت عليهما عدة حروب، باإلضافة           . »الهدوء والطمأنينة 
  .إلى تماديها في التنصل من السالم وتوسيع االستيطان، وتزايد خاللها تطرف قادتها

يوميا، عندما يرونهـا الحليـف      والسبب الثالث، هو أن مصر طيلة هذه العقود كانت تقيد شعبها وتستفزه             
طوال ثمانية عشر يوما عاجزا عن دعم       » الحر الديمقراطي «األول للغرب وإسرائيل، ولذلك ظل الغرب       

والسبب اآلخر هو أن مسار الديمقراطية      . ثورة الحرية والديمقراطية التي يدعون تأييدها في بلدان أخرى        
را ملطخا بعار االحتالل األجنبي، أصبح اآلن مـسارا         العربية التي أرادها بوش وجالدوه وجنراالته مسا      
كل هذه األسباب درجت على أن تضع الشعب العربي         . مزينا بانتصار إرادة الجماهير على الطغاة والقمع      

في آخر حسابات الطغاة المحليين، وعبر األطلسي، حيث لم يتوقع أحد ثورة هذا الشعب، ولذلك يعبرون                
 والشهداء الذين قدمهم هذا الشعب العظيم بـسخاء، والـذين أضـاءوا             عن صدمتهم من حجم التضحيات    

  .طريق الحرية واالنتصار إلى أن تحققت مطالبه بالحرية والكرامة
أولهما، موقف الشعب العربي من المحيط إلى الخليج        : والالفت للعرب جميعا، وربما للعالم، أمران اثنان      

مشرف من أجل الحرية والكرامة، مقارنـة مـع موقـف           المتضامن مع ثوار ميدان التحرير وكفاحهم ال      
لقد برهن تفاعل العرب مـع      . الواليات المتحدة والغرب عموما، وإسرائيل بشكل خاص، ضد هذا الكفاح         

ثورة الحرية، على أن اتفاقية سايكس بيكو ال قيمة لها في قلوب وضمائر العرب، وأن التـوق العربـي                   
  .ل يجيش في قلب وروح كل عربيللحرية في ظل العروبة السمحة ما زا

وهذا هو العنصر األول الذي حاولت إسرائيل وحلفاؤها في الغرب طوال عقود طمـسه مـن وجـدان،                  
ومناهج، وأحاديث، وسياسات العرب جميعا، محاولة بث الفرقة والفتنة وتعزيز الحدود الفاصلة لتكـون              

األبحاث الغربية تسألنا لماذا نتحـدث عـن        بديال عن القواسم الرابطة بين العرب، إلى درجة أن مراكز           
فلسطين ونحن سوريون، أو مصريون، أو لبنانيون، غير مدركين أن أواصر التاريخ، والثقافة، والـدين،               
واللغة، والكفاح المشترك، عابرة لتلك الحدود المصطنعة التي رسمها المستعمرون لنا، واليـوم برهنـت               

فكري، والتدمير الوجداني، وحمالت التشويه المنظمة التي يقوم بها         على أنها عابرة لعقود من االحتالل ال      
  .الكيان الصهيوني للحط من قدر العرب في المنطقة والعالم

أما موقف الواليات المتحدة والغرب برمته وإسرائيل من ثورة الحرية في الوطن العربي، فهو الموقـف                
 الغربية من جهـة  –ة من جهة، والعالقات العربية  العربي–الذي يجب أن يحدد مستقبل العالقات العربية        

أقل ما يقال عن الموقف األميركـي، هـو أنـه كـان             . وسوف أعكف فورا على شرح األسباب     . أخرى
مترددا، ومتناقضا، ومشتتا، ومتواطئا مع إسرائيل لحقن النظام المصري بالحياة وبشكل ال يليـق بدولـة                

والسبب في ذلك هو ربمـا، حـال        . وب لنشر الديمقراطية  عظمى تدعي الدفاع عن الحرية، وتشن الحر      
الصدمة واالرتباك التي أصيبت بها اإلدارة األميركية نتيجة هذه المفاجأة التي فجرها الشعب العربي في                
تونس أوال، ثم في مصر، والتي تشكل استهالال يليق بقرن جديد، وحقبة تاريخية يـصنع العـرب فيهـا                   

 وأقل ما يقال في الموقف األميركي أيضا، والغرب عموما، هو أنه متنـاقض              .التاريخ وال يسجلونه فقط   
مع كل قيم الديمقراطية، والحرية، وحقوق اإلنسان، التي ما زالوا يوهمون العالم بأنهم يلتزمون بهـا، أو                 

فقد سقطت آخر ورقة توت من هذا النفاق الغربـي،          . أنها ذات قيمة في سياساتهم وخططهم االستراتيجية      
وأيقـن كـل    . لذي دفع الشعب العربي أثمانا له منذ قيام الكيان الصهيوني في منتصف القرن الماضـي              ا
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عربي اليوم، أن المحرك األساسي لسياسات الغرب في الشرق األوسط، هو قيام إسرائيل بفرض هيمنتها               
على العرب، بهدف االستيالء على أرضهم، وسـحق طموحـات العـرب فـي الحريـة، والكرامـة،                  

والغربيون مستعدون من أجل ذلك أن يغضوا النظر عن قتل وتعذيب آالف العـرب فـي                . لديمقراطيةوا
وال يعني لهم   . غوانتانامو، وأبو غريب، وسجونهم السرية، وأيضا أمام شاشات التلفاز في ميدان التحرير           

م هـو اسـتمرار     مئات الشهداء من العرب من أجل الحرية، وآالف الجرحى شيئا، بل المهم بالنسبة إليه             
استيطان اليهود لكامل فلسطين وحرمان شعبها العربي من الحرية، ال بل قد يكون البالء الذي ابتلي بـه                  
المتظاهرون في الشوارع وسقوط هؤالء الشباب والشابات شهداء، من تخطيط هـذه الـدوائر المواليـة                

غرب يوالي بعض الحكام العرب بقدر      وأصبح العرب يعلمون علم اليقين اليوم، أن ال       . للصهيونية العالمية 
ما يوالون إسرائيل، وأن بعض األنظمة العربية تنال رضا الغرب بقدر ما تنـال رضـا إسـرائيل، وأن                   
قرابة أربعمائة مليون عربي ال يعنون شيئا ألوباما، وأشتون وغيرهما من الـسياسيين الغـربيين الـذين               

  .اللسان على إيران أحمدي نجادأصبحوا صما بكما فجأة، وهم الذين كانوا سليطي 
الهدف األساسي من كل سياسات الغرب في المنطقة هو إسرائيل، ومن ثم مصالحهم في الـنفط، ونهـب               

كما . موارد شعوبنا عبر األموال التي يبيضها الفاسدون من الحكام في مصارفهم وشركاتهم واقتصادياتهم            
العربي، هو المنظار اإلسرائيلي، وهو الذي أعلنتـه        اتضح للجميع اليوم أن المنظار الذي يرى به الغرب          

ومن هنا يمكن لنا اسـتذكار      . »العربي الجيد هو العربي المدفون ثالثة أمتار تحت األرض        «غولدا مائير   
أن انحطاط العرب، ورداءة حياتهم، قد تناسبت طردا مع قيام إسرائيل وتوسعها المطـرد فـي النـصف     

كان الكيان الصهيوني رأس الحربة في تشويه صورة العرب ووصـمهم           الثاني من القرن العشرين، وقد      
، وكان الكيان أيضا رأس الحربة فـي التجيـيش          )أيلول(باإلرهاب بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر        

لشن الحرب األميركية على العراق، وشن حروبها على لبنان وغزة تحت حمايـة أوروبـا والواليـات                 
  .المتحدة

، وهو من عتاة المحافظين الجدد، قد قفز إلـى الـساحة   Elliott Abramsوت أبرامز إن أناسا مثل إلي
ليثبت أن سياسات بوش كانت صحيحة، وأن بوش هو الذي سأل عن شعوب الشرق األوسـط، ومـا إذا                   
كانوا غير قابلين للعيش بحرية، وما إذا كانوا محكومين بثقافتهم وتاريخهم للعيش فـي ظـل االسـتبداد                  

والجواب المصري اليوم، هو    ). 2003تشرين الثاني   / ذا من خطاب للرئيس بوش في نوفمبر        مقتبسا ه (
أن الشعب العربي يعلم العالم كيف يكافح من أجل الحرية، ولكن ليس على طريقة بوش اإلجرامية، حيث                 

 كـانوا   فقد نشط المحافظون الجدد ليبرهنوا على أنهم      . تم قتل مليون إنسان من أجل سواد عيون إسرائيل        
محقين في دعوتهم للحرية والديمقراطية، أي في شن الحروب على دولنا، وسرقة آثارنا، ونهب نفطنـا،                

  .وتدمير أمننا باسم الحرية والديمقراطية، بينما هم حماة الطغاة
والجواب الذي يقدمه الشعب العربي في مصر اليوم ألنصار أوباما وبوش، هو كفاكم سـجاال، فالـشعب                 

وم يتوق للحرية التي هي من صنعه هو، وبطريقته هو، وألسـبابه التاريخيـة واالجتماعيـة                العربي الي 
، فقـد   »القيم الغربية «والمستقبلية هو، وال ثقة اليوم بصداقات كاذبة، وعناوين وهمية، وادعاء باحتضان            

  .، ولن تتمكن أي قوة في العالم من خداع العرب مرة أخرى»الرشد من الغي«تبين 
الحرية الذي حل على شوارعنا العربية، هو الحدث األعظم في تاريخ العـرب منـذ ثـورات                 إن ربيع   

التحرير الشعبية التي وضعت حدا لالستعمار الغربي وأنظمته العميلة، ألن التحرير اليـوم هـو إلرادة                
أي العرب النابعة من اإليمان بأن عصر الذل قد ولى، وأن فجر العزة والكرامة والحرية قـد أشـرق، و                  

  !مكان أنسب لهذه اإلشراقة من ميادين أم الدنيا؟
إن ردود الفعل الغربية تدل على أن الغرب لم يستوعب الصدمة بعد، وهذا أمر طبيعي، ألن هذه الصدمة                  
يجب أن تنقله من اعتبار العرب إرهابيين، إلى االعتراف بأن العرب بناة حضارة، وأصحاب قيم، وأنهم                
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حرية، ويموتون بكرامة من أجل الديمقراطية، وأن العروبة هي العنصر الجامع           يأبون الضيم، ويعشقون ال   
  .لهم، وهي المحرك لوجدانهم، ولن تستطيع قوة انتزاعها منهم

  14/2/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  تعنت وعبثية حماس وفساد وعجز فتح .56
  أحمد جميل عزم. د

هة لحكوماتها وقادتها، وتنزل للـشوارع مطالبـة        في البلدان العربية انتخابات حرة ونزي     " الشعوب"تنشد  
وبهذا المعنى، فـإن دعـوة      . وصندوق االقتراع هو فيصل للخالفات بين جماعات وفئات الشعب        . بذلك

الرئيس الفلسطيني محمود عباس النتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة يمكن أن تشكّل مخرجا من المـأزق               
يضع طرف فلسطيني شـروطا، وأن يطلـب ضـمانات لنزاهـة     ويمكن أن نفهم أن    . الفلسطيني الراهن 

ويمكن أن نتقبل فريقا يريد المقاومـة ويـرفض فكـرة           . االنتخابات وحسن إجرائها، وأن يناقش قانونها     
فكيـف تخـدم   . من االنتخابات ففيه استهانة بعقول وتفكير الشعب " حماس"أما موقف حركة    . السلطة كليا 

بعقول مـن تخـاطبهم،     " حماس"وني، بينما لم تخدمه سابقا؟ ولماذا تستهين        االنتخابات اآلن العدو الصهي   
    الدعوة إلجراء االنتخابات في هذا الوقت بالذات إنما هو محاولة مكشوفة للتغطيـة علـى               "وهي تقول إن

فضائح السلطة ووفدها المفاوض عقب انكشاف مستور مفاوضات التفريط بالقـدس والمقدسـات وبيـع               
؟ هل هناك فريق في العالم يشعر أنّه يعيش فضيحة ويدعو النتخابات؟            "ر على المجاهدين  األوطان والتآم 

" المصدر المـسؤول  "فهل يمكن أن يشرح     . في كل العالم يهرب من يعيش فضيحة من صندوق االقتراع         
  الفرصة لصالح الشعب؟" حماس"في حماس الذي تصدر البيانات باسمه ماذا يعني؟ ولماذا ال تستغل 

كيـف  : والـسؤال . إن اللجنة التنفيذية ال تمثل إال نفسها، وأن محمود عباس فاقد للشرعية           " حماس "تقول
إن العقبة األكبر أمام تغيير     ! يمكن اإلتيان برئيس جديد له شرعية مقبولة إذا كانت االنتخابات مرفوضة؟          

  ؟، ورفضها االنتخابات، فكيف سيتغير إذا لم تجر انتخابات"حماس"عباّس هي 
إذا كانت االنتخابات مرفوضة، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ال تمثل إال نفـسها، فكيـف                

  .ننتظر اإلجابة! نحصل على أطر شرعية من دون انتخابات؟
ليست بقادرة على القيام بأعباء مؤسسة الرئاسة       . االعتراف أنّها في وضع العاجز    " فتح"في المقابل، على    

ولـم  .  التي فازت فيها انتخابيا، وليست قادرة على تنظيم انتخابات، في قطاع غزة على األقل              الفلسطينية
تجب عن األسئلة بخصوص قضايا فساد، وغيرها، من قضايا إسمنت الجدار، إلى القضايا التي أثارهـا                

 تبقى غيـر    ضابط المخابرات فهمي شبانة العام الفائت، إلى التحقيق مع محمد دحالن، إلى قضايا كثيرة،             
لم تطرح برنامج مقاومة واضحا وعمليا، ولم تصلح هياكلها التنظيمية، ولم تفّعل            " فتح"كما أن   . محسومة

  .منظمة التحرير ومؤسساتها
أن تعارض وأن   " حماس"ليس كافيا من    . مصرة على لعبة المعارضة، مع أنّها تطرح نفسها قيادة        " حماس"

وعليها أن  . ننتظر أن نعرف بديلها   .  نوعا من العبث أو الخداع     ترفض االنتخابات وحسب، وإال كان هذا     
تدرك أن افتراضها أنّها تمثل أغلبية الشعب الفلسطيني ال يعطيها شرعية من دون تصديق ذلك انتخابيـا،                 

ومن حـق أي    . وقد انتهى مفعول االنتخابات الخاصة بالمجلس التشريعي التي تدعي أنها أعطتها شرعية           
فمن الناحية القانونيـة والدسـتورية،   . ما لم تجدد انتخابيا في الموعد المحدد     " حماس"رعية  أقلية رفض ش  
وأنصارهم إدراك أنّه قد انتهى العـصر  " حماس"وعلى قادة .  فاقد للشرعية  - فتح وحماس  -كال الطرفين   

سـالميين أو  الذي تدعم الجماهير فيه فصيال أو قائدا من دون نقاش أو تفكير، سواء أكان هؤالء مـن اإل    
  .غيرهم

وفـي  . هناك فئات وأجيال فلسطينية جديدة لم يسمع أحد صوتها، وال تنتمي للطرفين، وهؤالء يتزايدون             
ظل عدم وضوح الرؤى السياسية، وعدم تجديد الشرعيات االنتخابية والقانونية، لكل من المجلس الوطني              
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، ولحكومة سالم فياض فـي رام اهللا وإسـماعيل   الفلسطيني، واللجنة التنفيذية، ورئاسة السلطة الفلسطينية    
هنية في غزة، فإن وصفة التدمير الذاتي الشامل هذه تعني ببساطة أنّه ليس أمام باقي الشعب الفلـسطيني                  

ففـتح وحمـاس    . إال االنفصال التام عن هذه األطر، والبحث عن أطر ومناهج أخرى، وشرعيات جديدة            
  .ن انتخابات هما ال تمثالن إال نفسيهماليستا قدر الشعب الفلسطيني، ومن دو

   14/2/2011، الغد، عّمان
  

  :كاريكاتير .57
  

  
  14/2/2011، موقع فلسطين أون الين

  


