
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    

  
    

  
  

  
  

    
  

  
  
  
  

   نتنياهو يستخف بتهديدات نصر اهللا باحتالل الجليل
  اتصاالت سرية بين فتح وحماس حول إحياء الورقة المصرية": الشرق األوسط"

   شمال قطاع غزةاالحتاللصاص  شهداء برثالثة
   ومحاصرة األهالي داخل المقبرة٢٠ تهدم العراقيب للمرة الـاإلسرائيليةالجرافات 

   جديد مركز الزيتونة"٢٠١٠-٢٠٠٦الموقف الروسي تجاه حركة حماس "

"صفقة أميركية"ضالسلطة ترف 
لسحب مـشروع قـرار ضـد       

  االستيطان من مجلس األمن
  

 ٤ص... 
  

 ٢٠٥٩ ١٧/٢/٢٠١١الخميس 
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    :أخبار الزيتونة
 ٤  جديد مركز الزيتونة"٢٠١٠-٢٠٠٦الموقف الروسي تجاه حركة حماس ".٢

    
    :السلطة
 ٥  مبني على قرارات الشرعية الدولية ال"السالم العادل"السلطة حريصة على الوصول إلى  :عباس.٣
 ٥  أيلولقبل االنتخابات في " حماس"وار وطني مع مستعدون فوراً لح: عبد ربه.٤
 ٦   عريقات يدعو مجلس األمن ويخص الواليات المتحدة للتصويت مع قرار إدانة االستيطان.٥
 ٦  الحكومة الجديدة ستستكمل ما تم تحقيقه من انجازات: فياض.٦
 ٧  دعوة السلطة النتخابات عامة إفالس سياسي: بحر.٧
 ٧  استقلت ألكون قدوة": واشنطن بوست"في مقابلة مع صحيفة  عريقات.٨
 ٨  مصر الجديدة سيكون لها دور كبير في كسر الحصار: ومحللونهنية مستشار حكومة .٩
 ٨  "المجلس الوطني"النتخاب " الجاليات الفلسطينية"اتصاالت مع دول : الزعنون.١٠
 ٩  الى األمم المتحدة"غولدستون" فلسطين ترفع تقرير اللجنة المستقلة للتحقيق وفقا لـ:خريشي.١١
 ٩  لغزيين بحثا عن شاليطلعبر الهواتف  لرسائل القصيرة الرست "إسرائيل" :فروانة.١٢
    

    :المقاومة
 ٩  حديث منظمة التحرير عن االنتخابات يأتي المتصاص تأثير التحوالت بالمنطقة: أبو مرزوق.١٣
١٠  ء الورقة المصريةاتصاالت سرية بين فتح وحماس حول إحيا": الشرق األوسط".١٤
١٠  القوى والفصائل الفلسطينية ترفض إجراء االنتخابات قبل التوافق الوطني.١٥
١١  الجبهة الديمقراطية ترحب بقرار السلطة اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.١٦
١١  لسلطة باعتقال ثمانية من أنصارها بشمال الضفة وجنوبهاحماس تتهم ا.١٧
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٢  نتنياهو يستخف بتهديدات نصر اهللا باحتالل الجليل.١٨
١٢  ويس لن تحتمل عبور سفينتين حربيتين إيرانيتين في قناة الس"إسرائيل": ليبرمان.١٩
١٣  بفرض عقوبات شديدة ضد المحاجر الفلسطينية الكنيست يقر قانوناً.٢٠
١٣  بتحمل تكاليف هدمه' خالفا للقانون'الكنيست تصادق على مشروع قانون يلزم صاحب مبنى شيد .٢١
١٣  بتهمة الفساد" كاديما"توقيف مسؤول في .٢٢
١٤  تل ابيب تعتزم تنظيم زيارات للطالب االسرائيليين للحرم االبراهيمي في الخليل.٢٣
١٤  االحتالل يغلق ملفات بجرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين.٢٤
١٥  ي يعلن سرقة كابل حدودي لالتصاالت العسكريةالجيش اإلسرائيل.٢٥
١٥  الطيبي ينتقد بشدة قرار إسرائيل إدراج زيارة الخليل في البرنامج المدرسي.٢٦
    

    :األرض، الشعب
١٥   شمال قطاع غزةاالحتالل شهداء برصاص ثالثة.٢٧
١٦   ومحاصرة األهالي داخل المقبرة٢٠ تهدم العراقيب للمرة الـاإلسرائيليةالجرافات .٢٨
١٦  شخصيات إسالمية ومسيحية تحذر من تصاعد االنتهاكات اإلسرائيلية في القدس.٢٩
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١٦   في القدس يهودياً كنيسا١٩ً ةإقامحذر من في غزة يوزير األوقاف .٣٠
١٧   مقبرة مأمن اهللا التاريخية في القدس من االعتداءات اإلسرائيليةإلنقاذمناشدة لليونسكو .٣١
١٧   تقسيم المسجد األقصى"إسرائيل"مؤسسة األقصى تحذر من محاوالت .٣٢
١٨  االحتالل يتراجع عن منع سفر تجار ورجال أعمال غزة.٣٣
١٨  وفاة عامل فلسطيني جراء انهيار رملي وسط قطاع غزة.٣٤
١٨   الغربية فلسطينيين بالضفة١٢االحتالل يعتقل .٣٥
١٩   فلسطينياً من الضفة الغربية فجر الخميس١١حتالل يعتقل اال.٣٦
١٩  قوات االحتالل تعتقل جهاد عطون واندالع مواجهات في قرية صور باهر.٣٧
١٩  ام بعد غياب مباركالفلسطينيون يعقدون اآلمال على تحركات شبابية تبدأ نهاية الشهر إلنهاء االنقس.٣٨
٢٠   في المجتمع الفلسطيني تهميشاًاألكثر الفئة األخضرالعمال داخل الخط : دراسة.٣٩
   

   :ثقافة
 ٢٠ معرض فوتوغرافي للبيع بلندن "٢٠٠٩غزة بعد حرب : كتاب الدمار".٤٠
   

   : األردن
٢١  نعم باألمن واالستقرارتمن دون إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية فإن المنطقة لن : األردن.٤١
   

   : لبنان
٢١  إذا فُرضت الحرب على لبنان فالمقاومون مستعدُّون لتحرير الجليل: نصر اهللاحسن .٤٢
٢٢   حتفال ذكرى مغنيةفي مصر يظهر في االذي اعتُقل " حزب اهللا" قائد خلّية "بشها".٤٣
   

   :عربي، إسالمي
٢٢ "إسرائيل"صر تؤجل ضخ الغاز إلى م :يديعوت.٤٤
    
 

   :مختارات

٢٢  جهاد الخازن ...)" بليون دوالر٧٠مفيش (".٤٥
   
   :قاريرت

٢٤ حماس كسبت جولة أولى.٤٦
   

    :حوارات ومقاالت
٢٦  فهمي شراب.. االسرائيلي-تداعيات الثورة المصرية على المنطقة وعلى مستقبل الصراع الفلسطيني.٤٧
٢٧  ياسر الزعاترة... أصداء الثورة المصرية فلسطينياً.٤٨
٢٨  محمد السعيد ادريس... خطورة أن يتحول االنقسام إلى تقسيم.٤٩
٣٠  باتريك سيل... المصرية-مستقبل معاهدة السالم اإلسرائيلية.٥٠
    

 ٣٣  :كاريكاتير
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***  
  
   لسحب مشروع قرار ضد االستيطان من مجلس األمن"ميركيةصفقة أ" ترفضالسلطة  .١

صفقة "أن اإلدارة األميركية عرضت     " الحياة"علمت  :  محمد يونس  - رام اهللا    - راغدة درغام  -نيويورك  
على الدول العربية يوافق العرب بموجبها على استبدال مشروع القرار المطروح في مجلـس              "  رزمة -

من اللغة الواردة في مـشروع القـرار        " أخف"سرائيلية ببيان رئاسي لغته     األمن في شأن المستوطنات اإل    
 دولة، وذلك في مقابل موافقة الواليات المتحدة على الطرح الروسي الـداعي             ١٣٠الذي يلقى دعم نحو     

إلى قيام وفد من أعضاء مجلس األمن بزيارة دول المنطقة المعنية بعملية السالم، وكذلك تعهد أميركـي                 
للجنة الرباعية المؤلفة من الواليات المتحدة واألمم المتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا بـصورة             بتفعيل ا 

  .األرجح في باريس) مارس(ملموسة أثناء اجتماعها المقبل منتصف آذار 
رفض الجانب الفلـسطيني العـرض      " الحياة"غير أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اكد لـ          

وقال إن الجانب الفلسطيني بـذل      . ه على عرض مشروع القرار على التصويت غداً       األميركي، وإصرار 
ضد مشروع القرار، لكن    ) الفيتو(جهوداً مضنية مع الجانب األميركي من أجل عدم استخدام حق النقض            

 دولة عضواً في األمم المتحدة أعربت عن دعمها مشروع القرار، وأن            ١٣٠من دون جدوى، مضيفاً أن      
  .لفلسطيني مصمم على المضي في تقديمه للتصويت حتى النهايةالجانب ا

إن مشروع القـرار العربـي      " فرانس برس "وكان ديبلوماسي فلسطيني قال في وقت سابق أمس لوكالة          
  .سيطرح للتصويت الخميس أو الجمعة

اء لجنـة    األربعاء مع سـفر    -واجتمعت السفيرة األميركية لدى األمم المتحدة سوزان رايس ليل الثلثاء           
المتابعة العربية التي تترأسها قطر وتضم فلسطين ولبنان والجزائر وتونس والبحرين ومصر والجامعـة              

  .العربية، وعرضت عليهم الرزمة كصفقة متكاملة
واجتمع سفراء لجنة المتابعة العربية للتنسيق مع العواصم وانتظروا أمس ردوداً أولية لجهة إما القبـول                

واختلفت اآلراء بين محبذ للتجاوب مع مبدأ الرزمة        . تفاوض على التفاصيل، أو رفضها    بمبدأ الرزمة ثم ال   
 -لما تنطوي عليه من موافقة أميركية على دور لمجلس األمن في العملية الـسلمية والنـزاع العربـي                   

اإلسرائيلي يتمثل كخطوة أولى في جولة وفد من سفراء الدول األعضاء في المجلـس علـى المنطقـة،                  
فة إلى أهمية االستفادة من استعداد أميركي ربما لردم الفجوة بين مواقف الواليات المتحدة من جهـة                 إضا

 ١٩٦٧ومواقف روسيا واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة من جهة ثانية في ما يخص اعتماد حدود عام                
  . اإلسرائيلية-ة مع مبدأ تبادل األراضي، مرجعاً لعملية سلمية تبدأ بالبحث في الحدود الفلسطيني

  ١٧/٢/٢٠١١، الحياة، لندن
 

   جديد مركز الزيتونة"٢٠١٠-٢٠٠٦الموقف الروسي تجاه حركة حماس " .٢
الموقف الروسي " أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت كتاباً جديداً بعنوان :بيروت

ا بالحركة إثر فوزها في ، يسلّط فيه الضوء على تطور عالقة روسي"٢٠١٠-٢٠٠٦تجاه حركة حماس 
  .٢٠١٠، وحتى نهاية سنة ٢٠٠٦انتخابات المجلس التشريعي الفلسطينية سنة 

محسن صالح، خلفيات اهتمام روسيا بتطوير هذه . ويبين الكتاب، الذي أعده وسام أبي عيسى وحرره د
كما يبين . سطالعالقة، التي كانت وفق الكتاب أحد مداخل االستثمار الروسي في منطقة الشرق األو

محدداتها لدى الجانبين، ويعرض أهم المحطات التي مرت بها، موضحاً أن روسيا التي تسعى للعب دور 
، وتعاملت معها بانفتاح، "إرهابية"متزايد في المنطقة وتجاه القضية الفلسطينية لم تعتبر حماس منظمة 

  .وقدرت لها حجمها الشعبي وشرعيتها االنتخابية
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ب إلى أن عالقة روسيا بحماس بلغت أعلى مستوى لها مع زيارة الرئيس الروسي ديمتري ويشير الكتا
ويرى . ٢٠١٠مايو / ميدفيدف إلى دمشق، ولقائه رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل في أيار

س الكتاب في هذا اللقاء اعترافاً بشرعية الحركة، ورسالةً روسية للعالم مفادها أن موسكو ترى في حما
قوة ال يمكن تجاوزها في أي مفاوضات قائمة إلنهاء الصراع، حيث إنها صمدت خالل أربع سنوات من 
الحصار الذي ما يزال مستمراً، كما أنها خرجت بانتصار نسبي من حرب غزة التي أكدت صحةَ التوجه 

  .الروسي في بناء عالقة معها
 مع حركة حماس، بما تُعبر عنه من بعد فلسطيني ويلفت الكتاب االنتباه إلى أن روسيا من خالل عالقتها

. وإسالمي، تُحسن من صورتها عربياً وإسالمياً، بعدما تشوهت تلك الصورة بفعل حربها في الشيشان
ويضيف أنه في الوقت الذي كانت فيه روسيا تطالب بفك الحصار عن قطاع غزة، فإنها كانت تسعى 

ة حّل الدولتين، مشيراً إلى البراجماتية التي تتصف بها روسيا لدفع حماس باتجاه مشروع التسوية وفكر
التي " إسرائيل"في بناء عالقاتها، ومحاولتها اإلبقاء على عالقة مع جميع الفرقاء في المنطقة، بمن فيهم 
  .تربطها بروسيا عالقات تجارية مميزة، إضافة لعالقة نامية في مجال التكنولوجيا العسكرية

ر، يشير الكتاب إلى أن حركة حماس ترى في تطور عالقتها بروسيا كسراً لجدار وعلى الطرف اآلخ
دول "العزلة الدولية والدبلوماسية التي حاولت الواليات المتحدة فرضه على الحركة، بمساعدة ما يسمى 

 كما أن الحركة تأمل أن يشجع هذا التطور دول. ، إضافة لنفي صفة اإلرهاب عنها"االعتدال العربي
  .االتحاد األوروبي على الخروج عن النص األمريكي، لكسر حاجز الخجل في بناء عالقات معها

 يقدم خالصات مركّزة تساعد في - على الرغم من صغر حجمه -وتجدر اإلشارة إلى أن هذا الكتاب 
رات فهم خلفيات الموقف الروسي تجاه حركة حماس ومحدداته، كما أنّه يتضمن معلومات غنية عن تطو

  .العالقة بين الطرفين في السنوات الخمس األخيرة
  ١٦/٢/٢٠١١، ووكالة معاً اإلخبارية، وموقع مجلة السعوديون، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  مبني على قرارات الشرعية الدولية ال"السالم العادل"السلطة حريصة على الوصول إلى  :عباس .٣

السالم “ود عباس، أمس، إن السلطة حريصة على الوصول إلى قال الرئيس الفلسطيني محم: )وكاالت(
 واتهم عباس، خالل لقائه .وحدهاالمبني على قرارات الشرعية الدولية مستندة إلى المفاوضات ” العادل

بأنها مازالت ” إسرائيل“بطاركة ومطارنة رؤساء الكنائس في القدس واألراضي المقدسة في رام اهللا، 
وجدد الدعوة . ستيطان ورفض االلتزام بالمرجعيات الدولية الواضحة للمفاوضات تصر على استمرار اال

  .إلى إنهاء االنقسام وتوحيد الصف الفلسطيني من خالل إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية 
  ١٧/٢/٢٠١١الخليج، الشارقة، 

  
  أيلولفي قبل االنتخابات " حماس"مستعدون فوراً لحوار وطني مع : عبد ربه .٤

إلى " حماس"دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه حركة : رام اهللا
وقال في لقاء . المقبل) سبتمبر(حوار فوري لتقليص الهوة في المواقف قبل االنتخابات العامة في أيلول 

 بتقليص الهوة، وأن المجلس التشريعي مفتوح مع اإلعالميين الفلسطينيين في رام اهللا إن الحوار كفيل
  .الجديد الذي ستفرزه االنتخابات سيتولى حل باقي الخالفات العالقة

الخالف بين السلطة وحماس هو خالف أمني على التشكيالت العسكرية التي أقامتها "واعتبر عبد ربه أن 
لم تعد موجوده بعد أن وسيطرت بواسطتها على السلطة في غزة، وأن الخالفات السياسية ) الحركة(

حماس كانت تعترض على "وأضاف أن ". ١٩٦٧وافقت حماس على إقامة دولة مستقلة على حدود عام 
  ".المفاوضات، وهذه المفاوضات لم تعد قائمة، ولن تحدث طالما أن إسرائيل تواصل االستيطان
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ال انهم يؤيدون إقامة دولة في مصر الذين ق" اإلخوان المسلمين"إلى االستفادة من تجربة " حماس"ودعا 
مدنية، ويعتزمون تشكيل حزب سياسي لخوض تجربة العمل السياسي المدني بعيداً عن السيطرة 

المقبل ) سبتمبر(وأكد أن السلطة مصممة على إجراء االنتخابات في موعد ال يتجاوز أيلول . العسكرية
  .نيةالذي قال انه شهر االستحقاق الذي ستقام فيه الدولة الفلسطي

وعن التعديل الوزاري، قال إن الحكومة الجديدة الجاري تشكيلها ستتولى استكمال بناء مؤسسات الدولة 
وأضاف أن قواعد اللعبة السياسية تغيرت، ولن يقبل الفلسطينيون مواصلة . وإجراء االنتخابات العامة

 فلسطين هي االستثناء الوحيد في ال يمكن أن تكون: "إدارة الظهر لمطلبهم إقامة الدولة المستقلة، وقال
  ".هذا العالم، ولن تقبل أن تكون كذلك

  ١٧/٢/٢٠١١الحياة، لندن، 
  

  عريقات يدعو مجلس األمن ويخص الواليات المتحدة للتصويت مع قرار إدانة االستيطان .٥
ة انه  قال الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني         :  أشرف الهور  -غزة  

تم توزيع النسخة األخيرة من مشروع القرار الذي يدين االستيطان والذي أعدته المجموعة العربية فـي                
  .األمم المتحدة ألعضاء مجلس األمن الدولي

وأوضح عريقات الذي قدم قبل أيام استقالته من رئاسة لجنة المفاوضات في المنظمة في تصريحات 
بين يدي أعضاء مجلس األمن الدولي للمطالبة 'يطان اإلسرائيلي صحافية أنه بذلك ستصبح قضية االست
  .'بإدانة هذه السياسة اإلسرائيلية و وقفها

من مشروع القرار الذي يدين ' النسخة الزرقاء'وأشار إلى أنه تم يوم أمس توزيع المسودة االخيرة من 
 .عضاء مجلس األمن الدولياالستيطان والذي أعدته المجموعة العربية ويدعو إلى وقفه فورا على أ

  .'إن قضيتنا اآلن في مجلس األمن ونأمل من دول العالم مساندتنا'وأضاف يقول 
وفق قوانين األمم المتحدة يصبح القرار جاهزا ' النسخة الزرقاء'يشار إلى أنه فور إعداد المشروع بـ
  .للتصويت من قبل مجلس األمن الدولي

 توقيعا يدعم مشروع القرار الذي سيقدم في مجلس األمن، ١٣٥وبحسب المسؤول الفلسطيني فإن هناك 
  .'الكف عن التعاطي مع إسرائيل كدولة فوق القانون'وطالب في ذات الوقت الواليات المتحدة بـ 

، مشيرا إلى ان 'نستغرب جدا هذا الدفاع المستميت الذي تقوم به الواليات المتحدة عن إسرائيل'وقال 
  .'يدين االستيطان وينتصر للشرعية الدولية'دم لمجلس األمن مشروع القرار الذي سيق

، مشدداً على ضرورة أن تقوم الواليات 'ينتصر للسالم في الشرق األوسط'وأكد عريقات ان المشروع 
  .المتحدة األمريكية بدعمه وتأييده

ر لما تقوم ال مبر'وتحدث عريقات عن وجود محاوالت أمريكية لتعطيل القرار في مجلس األمن، وقال 
  .'به اإلدارة األمريكية لتعطيله

ونفى عريقات صحة ما تردد عن وجود تراجع لدى المجتمع الدولي بخصوص القضية الفلسطينية بسبب 
  .ما يدور في المنطقة من أحداث، الفتاً إلى أن القضية الفلسطينية اآلن على عكس ذلك تماماً
  ١٧/٢/٢٠١١القدس العربي، لندن، 

  
  مة الجديدة ستستكمل ما تم تحقيقه من انجازاتالحكو: فياض .٦

أكد رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض أن التغيير الذي سيتم على تركيبة الحكومة لن يؤثر : رام اهللا
على االستمرار في العمل لتحقيق الجاهزية الوطنية إلقامة دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس 

  .٢٠١١الشرقية مع حلول صيف العام 
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وقال رئيس الوزراء ان الحكومة الجديدة ستعمل على حث الخطى وتكثيف جهودها واستكمال ما تم 
وما يستدعيه ذلك من . تحقيقه من انجازات في قطاعات متعددة منها البنية التحتية للدولة الفلسطينية

سيع االنخراط في استنهاض كامل الطاقات، وتعزيز االلتفاف الشعبي حول برنامج السلطة الوطنية، وتو
  .تنفيذه

وأوضح فياض أن العمل سيتواصل رغم المعيقات اإلسرائيلية المتمثلة باستمرار الحصار المفروض على 
قطاع غزة، واالجتياحات لمناطق السلطة الوطنية، إضافةً إلى الحواجز، والمستوطنات التي تقطع أوصال 

المرجوة لترسيخ دولة فلسطين على أرض وأشار إلى أن ضمان النجاح في تحقيق األهداف . الضفة
الواقع يتطلب إنهاء االنقسام، وبما يمكن السلطة الوطنية من معالجة األوضاع االقتصادية والمعيشية 

  .الصعبة في قطاع غزة
وأكد رئيس الوزراء خالل ندوة دراسية حول الجاهزية الوطنية إلقامة دولة فلسطين عقدت في مدينة رام 

، على أن الحكومة عازمة على المضي قدماً )NOREF(تعاون مع مركز السالم النرويجي اهللا أمس، بال
في تنفيذ برنامجها رغم المعيقات التي يضعها االحتالل والتي تعرقل عملية التنمية ال سيما في المناطق 

  ".ج"المسماة 
  ١٧/٢/٢٠١١الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  الس سياسيدعوة السلطة النتخابات عامة إف: بحر .٧

قال النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر إن دعوة السلطة إلجراء انتخابات : غزة
البؤس واإلفالس السياسي الذي وصلت إليه، خاصة بعد االنهيار الشامل “رئاسية وتشريعية تعبر عن 

  ".االحتالللمفاوضاتهم العبثية مع 
، أمس، أن إجراء انتخابات ديمقراطية وحرة ونزيهة تحتاج إلى وذكر بحر في مؤتمر صحافي في غزة

ال يمكن تحقيقه قبل إنجاز المصالحة الفلسطينية، وبشرط “تهيئة األجواء المالئمة لها، مؤكدا أن ذلك 
وقال إن إجراء االنتخابات يحتاج . ” الحفاظ على الحقوق والثوابت والمصالح العليا للشعب الفلسطيني

طالق الحقوق والحريات العامة المكفولة للمواطن الفلسطيني في القانون األساسي، متسائالً أيضا إلى إ
كيف يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل استمرار حمالت االعتقال المنظمة والمستمرة في “

  .” الضفة الغربية على خلفية فصائلية
  ١٧/٢/٢٠١١الخليج، الشارقة، 

  
  استقلت ألكون قدوة": واشنطن بوست"فة في مقابلة مع صحي عريقات .٨

قال صائب عريقات الذي استقال من منصبه ككبير المفاوضين الفلسطينيين بسبب  :يو بي أي-واشنطن 
تسريب وثائق من مكتبه حول التنازالت الفلسطينية خالل المفاوضات مع إسرائيل أنه لم يغادر بسبب 

  ".قدوة"رته وألنه يريد أن يكون مضمون التسريبات، ولكن ألنها حصلت في ظل إدا
أمس األربعاء عندما تحصل أكثر " األميركية " واشنطن بوست"وأوضح عريقات في مقابلة مع صحيفة 

األمور تعقيداً واالنتهاك األعمق في تاريخ األمن الوطني الفلسطينية في مكتبي، هل يتوقع الناس مني أن 
سي أدفع ثمن الخطأ الذي ارتكبته، وهو إهمالي وهناك أنا أجعل نف"، وأضاف "أواصل عملي كالمعتاد؟

  ". أخالقيات ومعايير ويحتاج المسؤولون الفلسطينيون أن يبدأوا وضع هذه األمور في بالهم
وقال عريقات أنه تم الحصول على الوثائق بطريقة غير شرعية من كمبيوتر محمول لموظف في دائرة 

طينية الذي يقوده شخصياً، مشيراً إلى أنه حين خلصت لجنة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلس
تحقيق فلسطينية إلى أن المواد سرقت من مكتبه، سارع إلى االستقالة،وجدد دفاعه باالدعاء أن المواد 

وأكد عريقات أنه سيواصل عضويته في . التي نشرتها الجزيرة أخرجت من سياقها ونشرت بشكل انتقائي
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ة المركزية لحركة فتح في الضفة الغربية ولكن لن يكون مشاركا شخصياً في منظمة التحرير واللجن
  . المفاوضات

  ١٧/٢/٢٠١١الشرق، الدوحة، 
  

  مصر الجديدة سيكون لها دور كبير في كسر الحصار: ومحللونهنية مستشار حكومة  .٩
ة الوطنيـة   أكد المستشار السياسي لرئيس حكومة الوحـد      : محمد جمال -ريما زنادة -غزة-القدس المحتلة 

ـ      أن النظام المصري الجديد، وسيكون أقرب لمطالـب الـشعب          " الشرق" المقالة في غزة يوسف رزقه ل
المصري بالعمل على كسر حصار قطاع غزة، وقد ال يكون ذلك في األوقات الحالية نظـرا ألن األمـر                   

  .يحتاج بعض الوقت
، والعربي، واالهتمام بالعالقات العربيـة      وقال رزقه إن مصر الجديدة ستستعيد دورها اإلقليمي، والدولي        

  .والدفاع عن القضية الفلسطينية
له ردود قوية على    " تسونامي"بدوره؛ أكد المحلل السياسي أسعد أبو شرخ، على أن أحداث مصر أحدثت             

ـ        ال شك أن النظام السابق كان شـريك        " "الشرق"المنطقة العربية خاصة على القضية الفلسطينية، وقال ل
حصار على قطاع غزة والصمت على حرب اإلبادة اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين وهذا بالتأكيد كان              في ال 

  ".ضد تطلعات الشعب المصري
وأضاف أبو شرخ اآلن ذهب الطاغية وبدأت قوانين اللعبة تختلف وسوف يكون لها اختالف كبير لـدور                 

طينية لتكـون المـدافع األول فـي     مصر بحيث تعود ألحضان األمة العربية خاصة لحضن القضية الفلس         
، وأكد، على أن ما حدث سـوف        "المحافل الدولية عن فلسطين وتستخدم بذلك كافة اإلمكانات لنجاح ذلك         

يؤدي لكسر الحصار عن قطاع غزة لكن األمر يتطلب شيء من الوقت نظراً ألن مصر لها أولوية فـي                   
بة وتحمي نفسها من أي تدخل أجنبي في        ترتيب البيت الداخلي المصري من أجل أن تقف على أرض صل          

  .أمورها
ويجد المحلل السياسي ناجي شراب، أن الثورة التي شهدتها مصر سيكون لها انعكاسـات بـشكل كبيـر                 

  خاصة على القضية الفلسطينية وبالتحديد على قطاع غزة،
ـ   العالقة التـي    هذه االنعكاسات تكون لها تأثير كبير على قطاع غزة بحكم خصوصية          " " الشرق"وقال ل

تربط مصر بقطاع غزة إضافة إلى أن معبر رفح هو المعبر الوحيد الذي يربط القطاع بالعالم الخـارجي               
  ".من خالل مصر

ويرى شراب، أن من تداعيات الثورة المصرية اإلسراع في عملية إنهاء االنقسام الفلـسطيني الـداخلي                
  .وعودة المصالحة من أجل العمل على رفع الحصار

  ١٧/٢/٢٠١١رق، الدوحة، الش
  
  "المجلس الوطني"النتخاب " الجاليات الفلسطينية"اتصاالت مع دول : الزعنون .١٠

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون ان مسألة اعادة تشكيل :  كمال زكارنة:عمان
جتها لجنة المجلس الوطني من خالل انتخاب اعضاء جدد في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات عال

 حيث تم االتفاق في حينه ٢٠٠٥الحوار الوطني الفلسطيني التي عقدت سلسلة اجتماعات في القاهرة عام 
  .على انتخاب مجلس وطني جديد على اساس التمثيل النسبي الكامل في الداخل والخارج

مع الدول اننا نقوم باجراء بعض االتصاالت "من عمان امس " الدستور"وقال الزعنون في تصريح لـ
التي تتواجد فيها جاليات فلسطينية الجراء االنتخابات العضاء المجلس الوطني ، واذا لم يتيسر ذلك فانه 
سيتم تمثيل الفلسطينيين في الخارج عن طريق الوفاق والتوافق بين الفصائل جميعا ، وهذا عليه اجماع 

ات بما فيها حركتا حماس والجهاد من قبل جميع الفصائل الفلسطينية التي اجتمعت في دمشق عدة مر
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االسالمي ، وتم االتفاق على عدم الحديث عن اجراء انتخابات العضاء المجلس الوطني في االردن فيما 
  ".يجري العمل على اجرائها في الدول االخرى

نتخاب وبين الزعنون ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تناولت في اجتماعها االخير اجراء ا
اعضاء المجلس الوطني في الداخل والخارج بالتزامن مع اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الداخل ، 

لدينا جاهزية كاملة الجراء هذه االنتخابات وفقا لالسس المتفق عليها بين الفصائل في نفس الوقت "مؤكدا 
  ."الذي تحدده اللجنة التنفيذية الجراء انتخابات تشريعية ورئاسية

  ١٧/٢/٢٠١١الدستور، عمان، 
  
  الى األمم المتحدة"غولدستون" فلسطين ترفع تقرير اللجنة المستقلة للتحقيق وفقا لـ:خريشي .١١

 سلم السفير إبراهيم خريشي المراقب الدائم في بعثة فلسطين لدى األمم المتحدة في جنيف : وفا–جنيف 
ة لألمم المتحدة المكلفة برصد وتقييم التحقيقات امس، ماري ديفيس رئيسة لجنة الخبراء المستقلين التابع

  .الداخلية المطلوبة من األطراف، التقرير الصادر عن اللجنة الفلسطينية المستقلة وفقا لتقرير غولدستون
وأوضحت البعثة أن تسليم التقرير يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها والرامية إلى ضمان تنفيذ التوصيات 

لجنة المستقلة الدولية لتقصي الحقائق في احداث غزة، والمطلوب العمل على تنفيذها الواردة في تقرير ال
ومتابعة لتنفيذها من قبل كافة األطراف المعنية بما فيها هيئات األمم المتحدة المتخصصة، وفور تسلم 

ون إعماال البعثة لتقرير القاضي عيسى أبو شرار رئيس اللجنة الفلسطينية المستقلة وفقا لتقرير غولدست
  .للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العمومية ومجلس حقوق االنسان

 ١٧/٢/٢٠١١الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  لغزيين بحثا عن شاليطلعبر الهواتف   الرسائل القصيرةلرست "إسرائيل" :فروانة .١٢
، أن استمرار إسرائيل اعتبر الباحث المختص في شؤون األسرى الفلسطينيين، عبد الناصر فروانة:غزة

عبر الهواتف الجوالة أو الثابتة لسكان قطاع غزة، ) الصوتية أو المقروءة(في إرسال الرسائل القصيرة 
إنما يكشف حقيقة موقفها وعدم جديتها في استعادته عبر "بحثا عن معلومات حول مصير الجندي شاليط، 

واعتبر فروانة أن هذا السلوك يدلل على ". دلالمفاوضات وعدم جاهزيتها لدفع استحقاقات عملية التبا
على مبدأ القوة في الوصول إليه واستعادته من دون ثمن، معتمدة على عمالئها "إصرار إسرائيل 

". وأجهزتها األمنية المختلفة وتكنولوجيتها المتطورة، رغم فشلها في ذلك طوال السنوات الخمس الماضية
تندرج في إطار سياسة قديمة جديدة "روانة إن هذه الرسائل ، قال ف"الشرق األوسط"وفي تصريح لـ

انتهجتها وال تزال تنتهجها سلطات االحتالل بهدف الحصول على أي معلومة تقود لمعرفة مصير شاليط 
  ".ومن ثم الوصول إليه

  ١٧/٢/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
  

  ير التحوالت بالمنطقة منظمة التحرير عن االنتخابات يأتي المتصاص تأثحديث: أبو مرزوق .١٣
أكد موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ضرورة إجراء االنتخابات التشريعية              
والرئاسية في األراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا أن إجراءها يشكل الوسـيلة األمثـل الحتـرام إرادة                

 فلسطينية في غزة، استدرك أبو مـرزوق        وفي تصريحات هاتفية مع وسائل إعالم     . الجماهير الفلسطينية 
مؤقتة تشرف على إجراء االنتخابـات، وتعتمـد علـى الوفـاق            » حقيقية«قائال إنه يتوجب تشكيل قيادة      

واعتبر أبو مرزوق أن الحديث عن       .الوطني، مشددا على رفض إجراء االنتخابات في ظل القيادة الحالية         
  . يأتي المتصاص تأثير التحوالت في المنطقةإجراء انتخابات حاليا من قبل منظمة التحرير

 ١٧/٢/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
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  اتصاالت سرية بين فتح وحماس حول إحياء الورقة المصرية": الشرق األوسط" .١٤

أن اتصاالت سرية جرت أخيرا بغـرض إحيـاء جهـود           » الشرق األوسط «علمت  : صالح النعام : غزة
وذكـرت مـصادر مطلعـة أن       .  التي يشهدها العالم العربـي     المصالحة في أعقاب التحوالت المتالحقة    

شخصيات من حركة فتح اتصلت بقيادات في حركة حماس في غزة وأبلغتها بأن الظروف باتت مواتيـة                 
وذكرت المصادر أن هنـاك نقاشـا داخـل         . لالنطالق في الحوار على أساس ورقة المصالحة المصرية       

فظات حماس في دمشق على الورقة المصرية، مستدركة        حركة حماس حول مقترحات فتح التي تقبل تح       
أن هناك كثيرا من األصوات داخل الحركة تشدد على ضرورة عدم العودة بتاتا للورقة المصرية التـي                 

  .مع زوال نظام الرئيس المصري حسني مبارك» ماتت«يفترض أنها 
حماس في غزة وأبلغها بشكل ال      وكان عضو اللجنة المركزية في فتح الدكتور نبيل شعث قد اتصل بقيادة             

وقالـت مـصادر أخـرى      . لبس فيه أن حركته مستعدة لقبول كل تحفظات حماس على الورقة المصرية           
إن شعث اتصل هاتفيا برئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية، وبحث معه إمكانيات            » الشرق األوسط «لـ

  .المصالحة
همات واالتفاقيات الفلسطينية الفلسطينية التي تـم       وترى بعض األوساط في حماس أنه يتوجب تفعيل التفا        

التوافق بشأنها في الماضي، وعلى رأسها ورقة الوفاق الوطني التي وافقت عليها كل الفصائل، واتفـاق                
وشددت المصادر على أن تحفظ الكثير مـن األوسـاط داخـل            . ٢٠٠٧ واتفاق مكة    ٢٠٠٥القاهرة لعام   

 الظروف التي أحاطت بطرح هذه الورقة واإلحـساس القـوي           حماس على الورقة المصرية يأتي بسبب     
أبـو  (بأنها جاءت في إطار مخطط عكف عليه النظام المصري السابق وسلطة الرئيس محمود عبـاس                

  .الستهداف الحركة) مازن
وأشارت المصادر إلى أن ممثلي فتح حاولوا إقناع قيادات حماس بالسماح بإعادة فـتح مكاتـب اللجنـة                  

  .نتخابات والموافقة على زيارة يقوم بها رئيس اللجنة الدكتور حنا ناصر لغزةالمركزية لال
 ١٧/٢/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن

  
   الفلسطينية ترفض إجراء االنتخابات قبل التوافق الوطنيوالفصائلالقوى  .١٥

التوافـق   أكدت القوى والفصائل الفلسطينية رفضها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية قبل             :عمان
حوار وطني موسع إلنهاء االنقسام وإعادة تفعيل منظمة التحرير وترتيـب البيـت             "الوطني، داعية إلى    

  ".الداخلي
وقالت فصائل تحالف القوى الفلسطينية ولجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني إن قرار الـسلطة الوطنيـة                

يساهم في تكريس االنقـسام وتمزيـق وحـدة    "المقبل ) سبتمبر(بإجراء االنتخابات قبل حلول شهر أيلول     
  ".الشعب الفلسطيني

برنامج وطني  "، داعية إلى    "صفة الشرعية والتمثيل عن السلطة الوطنية     "ونزعت في بيان أصدرته أمس      
يتمسك بالحقوق والثوابت والخيارات الوطنية، وفي مقدمتها مقاومة االحتالل، وإعادة بناء المنظمة لتمثل             

  ".ا للقوى والفصائل والفعاليات الوطنية وألبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والشتاتالمرجعية العلي
يخـدم  "رفضهما إلجراء االنتخابات دون توافق وطني، ألنـه         "وجددت حركتا حماس والجهاد اإلسالمي      

  ".أهداف االحتالل في تكريس االنقسام وإضعاف الجبهة الفلسطينية الداخلية
مسؤولية "، محملة الرئيس عباس وحركة فتح       "للتراجع عن القرار  "درته أمس   ودعت حماس في بيان أص    

، على حـد تعبيـر      "التداعيات الخطيرة التي ستنعكس سلباً على وحدة الشعب الفلسطيني ومستقبل قضيته          
  .البيان
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فتح حوار وطني شامل    "من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية ماهر الطاهر ضرورة             
  ".عادة الوحدة الوطنية على أساس برنامج المقاومةإل

تمزيق كل ما تم من اتفاقيات وإعادة االعتبار لميثاق منظمة التحرير           "ودعا في تصريح أصدره أمس إلى       
وإعادة بناء الوحدة الوطنية على أساس برنامج وطني، وإجراء حوار وطني إلنهاء خيار أوسلو وخيـار                

، "شاملة لرسم استراتيجية الصمود والمقاومة، وليس الحديث عن االنتخابـات         التصفية وبناء وحدة وطنية     
  .على حد تعبيره

السلطة في رام اهللا تحاول تثبيت سلطتها واسترجاع شرعيتها         "ورأت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن       
  ".من خالل قرارها إجراء االنتخابات المحلية في ظل وضع االنقسام الراهن

من محاوالت السلطة االلتفاف على القضايا والثوابت الوطنية واالنفراد         "ان أصدرته أمس    وحذّرت في بي  
  ".بسلب القرار وتمثيل الشعب الفلسطيني

هذه االنتخابات كانت مرفوضة من سلطة أوسلو ولكن وبعد فضائحها على قنـاة الجزيـرة               "وأضافت إن   
اإلعالن عنها لتثبيت سـلطتها ومحاولـة       وهبوب رياح التغيير والثورة في تونس ومصر، سارعت إلى          

  .، وفق تقديرها"إعادة الشرعية لها
باطلـة  "، وإنمـا    "لن تكون حقيقية وال نزيهة    "واعتبرت أن أي انتخابات يتم إجراؤها في الوضع الراهن          
  .، على حد تعبيرها"شرعياً ووطنياً ولن تكون نتائجها ملزمة للشعب الفلسطيني

قـرار  "الفلسطينية، عدم اعترافها باالنتخابات المحليـة، معتبـرة أن          " ألحرارا"من جانبها، أعلنت حركة     
 .، على حـد تعبيرهـا     "إجرائها دون توافق وإجماع وطني بين الفصائل الفلسطينية يعد قرارا عبثيا باطال           

قرار السلطة يدلّل على اإلمعان فـي تكـريس االنقـسام الـداخلي             "وأضافت في بيان أصدرته أمس إن       
 لاللتفاف على الواقع الفلسطيني ال سيما بعد فضائح الوثائق التي كشفت عن حجـم التنـازالت                 ومحاولة

  ".الكبير الذي قدمته السلطة وفريقها التفاوضي لالحتالل
  ١٧/٢/٢٠١١، الغد، عّمان

  
   الديمقراطية ترحب بقرار السلطة اجراء انتخابات تشريعية ورئاسيةالجبهة .١٦

تـوفير العوامـل الماديـة والـسياسية النجـاح          "ية بالقرار، داعية إلى      رحبت الجبهة الديمقراط   :عمان
االستعدادات إلجرائها، باعتبارها تجسيدا لحق الشعب الفلسطيني في المشاركة بادارة الـشؤون العامـة              

التعامل بايجابية مع القـرار الـذي يـشكل         "ودعت الجبهة حركة حماس إلى       ".وخاصة المحلية والبلدية  
بتوفير الظروف المناسبة لتنفيـذه     "، وطالبتها   "ب القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني     انتصاراً لمطل 

خطوة مهمة على طريق إنهاء االنقسام وإعادة       "، لما يشكل ذلك من      )"قطاع غزة (في المحافظات الجنوبية    
  قيـام  "يـة   وأشارت إلـى أهم    ".وحدة الوطن والمؤسسات واالحتكام إلى إرادة الشعب وصناديق االقتراع        

وزارة الحكم المحلي ولجنة االنتخابات المركزية باتخاذ االجـراءات الـضرورية التـي تكفـل انجـاز                 
  ".االنتخابات في المجالس التسعة التي جرى دمجها في الضفة

  ١٧/٢/٢٠١١، الغد، عّمان
  

   السلطة باعتقال ثمانية من أنصارها بشمال الضفة وجنوبهاتتهمحماس  .١٧
ماس، األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام اهللا، باعتقال ثمانيـة مـن              اتهمت حركة ح  : غزة

 .نشطاء الحركة وأنصارها في كل من محافظات نابلس والخليل بشمال الضفة الغربية المحتلة وجنوبهـا              
، أن األجهـزة    )١٦/٢(نسخة منه، اليوم األربعـاء      " قدس برس "وأفادت الحركة في بيان صحفي وصل       

نابلس، أقدمت خالل األربع والعشرين ساعة الماضية على اعتقال ستة مواطنين مـن   منية في محافظةاأل
وأضاف البيان، أن األجهزة ذاتهـا       .أنصار الحركة بينهم صحفي وطالب جامعي وثالثة أسرى محررين        
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  كبيرة منها محال   قامت باعتقال أستاذ وأسير محرر من بلدة إذنا بشمال محافظة الخليل، فيما داهمت قوة               
تجارية تعود ألحد المواطنين، حيث قامت باعتقاله ومصادرة مبلغ مالي يقدر بنحو مائة وخمـسين ألـف        

  ).أي ما يعادل مائتين ألف دوالر(دينار 
 ١٦/٢/٢٠١١قدس برس، 

  
    بتهديدات نصر اهللا باحتالل الجليليستخفنتنياهو  .١٨

يامين نتنياهو، بتهديدات نصر اهللا باحتالل الجليل، وبأن استخف رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بن: تل أبيب
من يختبئ في «: وقال). جنوب إسرائيل(حلفاءه في حركة حماس يستطيعون احتالل مناطق في النقب 

وأضاف نتنياهو، الذي كان يتكلم أمام مؤتمر عقد في . »خندق تحت األرض عليه البقاء تحت األرض
إسرائيل قوية وقادرة على الدفاع عن نفسها «ليهودية األميركية، أن القدس، أمس، لرؤساء المنظمات ا

إن وجهتنا هي نحو السالم مع جميع . وال نقترح على أحد أن يشكك في قوتنا العظمى في هذا المجال
  .»جيراننا، ولكن جيشنا قوي جدا وقادر على مواجهة األعداء بكل قوة

دة في قيادة الجيش اإلسرائيلي التي استخفت بتهديد نصر اهللا عبر نتنياهو بهذا التصريح عن األجواء السائ
فليس لديه قوة . وقالت إن الرجل بدأ يهذي، وإنه ال يملك من القوات العسكرية ما يستطيع احتالل الجليل

  .مدرعات وال طيران، وكل ما لديه هو المشاة واالنتحاريون والصواريخ التي تطلق من بعيد
  ١٧/٢/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن

  
   لن تحتمل عبور سفينتين حربيتين إيرانيتين في قناة السويس"إسرائيل": ليبرمان .١٩

اعتبر وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا القومي : تل أبيب
العبرية استفزاز ال تستطيع الدولة «المتطرف، أن إرسال إيران لسفينتين حربيتين إلى البحر المتوسط 

من المفترض أن تعبر سفينتان حربيتان إيرانيتان قناة السويس إلى «وقال ليبرمان إن . »تجاهله طويال
  .»البحر المتوسط في طريقهما إلى سورية

وأضاف في خطاب أثناء مؤتمر عقد في القدس لقادة أبرز المؤسسات األميركية اليهودية، أن عبور سفن 
استفزاز يثبت أن ثقة «رائيل أمر لم يحدث منذ عدة سنوات وهو حربية إيرانية بجانب ساحل إس

  .»اإليرانيين ووقاحتهم تزداد يوما بعد يوم
، مؤكدا أن »أن يفهم أن إسرائيل ال يمكنها تجاهل هذه االستفزازات لألبد«وحذر المجتمع الدولي 

في إشارة إلى زيارة الرئيس ، »المجتمع الدولي ولألسف ال يتعامل مع االستفزازات اإليرانية المتكررة«
  .اإليراني محمود أحمدي نجاد إلى جنوب لبنان المتاخم إلسرائيل

ورغم تهديدات ليبرمان التي فهم منها أن الجيش اإلسرائيلي قد يتصدى للسفينتين، قلل مصدر أمني 
ن أكثر مما إسرائيلي من اإلجراء اإليراني وقال إنه يهدف إلى مظاهرة سياسية بواسطة سفينتين حربيتي

  .قصد االستفزاز العسكري
وفسر هذا المصدر أقواله بالتأكيد أن إيران تحاول أن تبث للعالم الغربي أن المظاهرات الداخلية ال تؤثر 
عليها وال يوجد أي احتمال أن تؤدي إلى سقوط نظام الثورة الخمينية كما حصل في مصر وأنها تسير 

  .عسكريأمورها ليس فقط بشكل عادي بل بتصعيد 
لكن مصادر مقربة من ليبرمان رأت أن الخطوة اإليرانية هي استفزاز مباشر إلسرائيل ولكل دول 

وأن القصد من حديث ليبرمان هو دعوة األسطول األميركي وقوات البحرية التابعة لحلف شمال . الغرب
فتيشا فيهما ويفرغوا األطلسي المتواجدة بشكل دائم في البحر المتوسط أن يوقفوا السفينتين ويجروا ت

  .حمولتهما من األسلحة
  ١٧/٢/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
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   بفرض عقوبات شديدة ضد المحاجر الفلسطينيةقانوناًالكنيست يقر  .٢٠

 صوتاً مقابل ثالثة، مشروع قانون جديد ٥٧أقر الكنيست االسرائيلي بالقراءة التمهيدية اليوم وبأغلبية 
 ألف شاقل وثالث سنوات سجن لكل من يشتري او ينقل ٣٠٠لى يقضي بفرض عقوبات شديدة تصل ا

قدم القانون ثالثة من نواب اليمين المتطرف، اللذين يمثلون المستوطنين . مواد من محاجر غير مرخصة
وعضو الكنيست يريف " االتحاد القومي"في الضفة الغربية وهم أوري اورئيل ويعقوب كاتس من حزب 

  .ليفين من الليكود
جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، بالرد على اوري اريئيل، الذي . لجلسة قام النائب دخالل ا

وقال زحالقة بأن الهدف الحقيقي للقانون هو سلب لقمة العيش , طرح القانون امام الهيئة العام للكنيست
، فالقانون االسرائيلي من آالف العائالت الفلسطينية التي تعتمد على صناعة الحجر في الضفة الغربية

، الواقعة تحت السيطرة االسرائيلية الكاملة، "ج"غير ساري المفعول في الضفة وال حتى في مناطق 
  .وبالتالي ال يمكن ان يكون لهذه المحاجر رخص اسرائيلية

وتطرق زحالقة الى المؤسسات التي تقف وراء الحملة ضد المحاجر الفلسطينية وفي مقدمتها منظمة 
، ٦٧، وهي منظمة تستخدم قضايا البيئة للمس بحقوق الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام " اآلنأخضر"

وكذلك , وهي تعلن انها تعمل في كل ارض اسرائيل حتى تلك الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية
فجار، بادعاء أنها ، التي قدمت التماساً للمحكمة العليا اإلسرائيلية إلغالق محاجر بيت "راجافيم"منظمة 

غير مرخصة وتستغل ما تسميه اراضي الدولة، وتعلن منظمة راجافيم ان هدفها هو المحافظة على 
  ".اراضي األمة"

هذا القانون .  بالنسبة لكم كل شيء مباح للمس بالفلسطينيين، وهاكم تجندون البيئة ضدهم: "وقال زحالقة
  ."فه سلب األرض ولقمة العيش من اهل البالد االصليينال عالقة له بالبيئة، انه قانون مستوطنين هد

  ١٦/٢/٢٠١١، ٤٨موقع عرب
  
  بتحمل تكاليف هدمه' خالفا للقانون' مشروع قانون يلزم صاحب مبنى شيد علىالكنيست تصادق  .٢١

صادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست اإلسرائيلي، اليوم األربعاء، على مشروع : تل أبيب
بتغطية تكاليف عملية هدم المبنى وذلك ' خالفا للقانون'ينص على إلزام أي صاحب مبنى أقيم قانون 

  .تمهيدا لطرحه على الكنيست بالقراءة األولى
، أن مشروع هذا القانون 'اسرائيل بيتنا'واعتبرت مقدمة مشروع هذا القانون فائنة كريشنباوم من كتلة 

  . اني التي شيدت خالفا للقانونسيردع المخالفين ويسهل عملية هدم المب
يذكر أن هذا القانون موجها للمقدسيين الذين ترفض سلطات االحتالل منحهم أي تراخيص للبناء، وعند 
اضطرارهم للبناء دون ترخيص تجبرهم على هدم منازلهم بأيديهم أو دفع تكاليف هدمها لبلدية االحتالل، 

  .مقدسة لتهويدهابهدف التضييق عليهم وترحيلهم من المدينة ال
  ١٦/٢/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  بتهمة الفساد" كاديما" في مسؤولتوقيف  .٢٢

قال الناطق باسم شرطة الكيان إن مسؤوالً كبيراً في حزب كاديما اعتقل في إطار قضية : )ب.ف .ا (
 كاديما جنرال االحتياط موشي مدير عام حزب“وقال ميكي روزنفيلد ان . فساد في مصلحة الضرائب 

شروري ومعه ديفيد فعنونو مدير ادارة التحقيقات في مصلحة الضرائب موقوفان منذ الثالثاء ولستة ايام 
شخصين آخرين على االقل هما يوئيل موغامي “وأضاف ان . اخرى في اطار قضية فساد في الضرائب 

هناك شكوكا بالفساد “، موضحا ان ”ر التحقيقورئوفين شيف اوقفا ايضا في اطا) احد مساعدي فعنونو(
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واوضح الناطق ان هذه االعتقاالت تشكل . ” واالخالل بالواجب والتهرب الضريبي وتبييض األموال
ان زعيمة كاديما تسيبي ليفني ” االسرائيلية“وقالت وسائل االعالم . جزءا من تحقيق يجري منذ أشهر 

  .التحقيق أمرت بكف يد شروري وفعنونو طوال فترة 
فضيحة أخرى وقد حكم على مديرها السابق جاكي كاتزا بالسجن ” االسرائيلية“وتهز مصلحة الضرائب 
وتم االستماع في إطار هذه القضية لرئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت . سنة واحدة بتهمة الفساد 

  .كشاهد وبينما أدينت مديرة مكتبه شوال زاكين ” كاديما“الرئيس السابق ل 
، حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قولهم ان كاديما ”ليكود“ونقلت صحف الكيان عن عدد من قادة 

  . ” بؤرة للمجرمين“
  ١٧/٢/٢٠١١، الخليج، الشارقة

  
   تنظيم زيارات للطالب االسرائيليين للحرم االبراهيمي في الخليلتعتزمتل ابيب  .٢٣

سرائيلية االربعاء عن وزير المعارف اإلسرائيلي جدعون نقلت وسائل االعالم اال: رام اهللا ـ وليد عوض
ساعر، انه سيبادر الى اقرار برنامج تعليمي جديدا يتم من خالله تشجيع الطالب الى زيارة الحرم 

من المهم جدا ان يتعرف تالمذتنا على الجذور 'اإلبراهيمي في الخليل وزيارة المستوطنات، وقال 
  .'التاريخية الرض اسرائيل

ان الوزير االسرائيلي قد زار الثالثاء البؤرة االستيطانية في الخليل واجتمع مع قادة المستوطنين وك
المتطرفين وزار الحرم اإلبراهيمي، وذلك قبل أسبوع واحد من الذكرى السابعة عشر لمذبحة الحرم 

وزير وافق على ، قد اصدر بيانا أعلن فيه ان ال'كريات اربع'وكان رئيس مجلس مستوطنة .االبراهيمي
  .كما هو الحال في القدس. 'القدوم الى الخليل'اقرار برنامج 

وكانت حركات يسارية إسرائيلية قد هاجمت الوزير الذي اقر برنامجا من شأنه ان يضر بالعملية السلمية 
ليهم والمس بالمواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون في منطقة الحرم االبراهيمي ويعانون من االعتداءات ع

  .من قبل المستوطنين
  ١٧/٢/٢٠١١، القدس العربي، لندن

  
  االحتالل يغلق ملفات بجرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين .٢٤

اإلسرائيلية ) هناك قانون" (يش دين" قال تقرير حقوقي صادر عن جمعية : برهوم جرايسي-الناصرة 
ئة من جرائم المستوطنين اليهود ضد أمس، إن الحكومة االسرائيلية تغلق عمليا اكثر من تسعين في الما

الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ولفتت الى غالبية العقوبات تكون شكلية، ما يؤكد تواطؤ االحتالل 
  .المستمر مع عصابات المستوطنين

 وحتى اليوم تقدمت إلى شرطة االحتالل في ٢٠٠٥وقالت الجمعية في تقريرها الجديد، إنها منذ العام 
 ٤٨٨ شكوى ضد عصابات المستوطنين، وتبين أن الشرطة أغلقت منها ٥٣٩فة الغربية المحتلة بـالض

  .ملفا من دون تقديم لوائح اتهام، إما بزعم عدم العثور على الجناة، أو عدم كافية األدلة لتقديم لوائح اتهام
المذكورة، وهناك ملفات ويذكر هنا أن الحديث يجري هنا عن مئات الملفات التي أشرفت عليها الجمعية 

أكثر تقدم بها الفلسطينيون مباشرة، أو من خالل أطر حقوقية أخرى، كذلك فإنه حتى في الحاالت التي 
تقدم فيها لوائح اتهام، فإن المحاكمات تستمر لسنوات، وتنتهي في نهاية المطاف بصفقات ادعاء بين 

  .النيابة والدفاع، لتجنيب المستوطن عقوبة ايا كانت
 بشكوى إلى شرطة ٢٠٠٩قول الجمعية، إنه كنموذج، فقد تقدم أحد الفلسطينيين في خريف العام وت

االحتالل ضد ثالثة مستوطنين اعتدوا عليه بالضرب، وكان اثنان منهم ملثمين، فيما هوية الثالث كانت 
  .واضحة، وجرى تقديم شكوى ضدهم
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لتحقيق رغم خطورة الجريمة، وأغلقت ملف وعلى الرغم من ذلك، إال أن الشرطة لم تستدع المجرم ل
  .الجريمة من دون تقديم الئحة اتهام

وفي نهاية الشهر الماضي أطلقت عصابة من المستوطنين النار على مجموعة فتيان وشبان من قرية بيت 
 عاما، ورغم التعرف على هوية المجرمين، إال أن ١٩أمر في الضفة الغربية المحتلة، وقتل شاب ابن 

  . االحتالل أطلقت سراح الجناة األربعة بعد أيام قليلة من تنفيذ الجريمةشرطة
  ١٧/٢/٢٠١١، الغد، عّمان

  
   سرقة كابل حدودي لالتصاالت العسكريةيعلنالجيش اإلسرائيلي  .٢٥

اعلنت ناطقة باسم الجيش اإلسرائيلي ان قسما من الحدود الشمالية تعرض لخطر تسلل بعد ان سرق 
تم توقيف مدنيين اسرائيليين فيما كانا يحاوالن سرقة «ت العسكرية، مؤكدة انه شخصان كابال لالتصاال

على الحدود مع لبنان وتم تسليمهما الى الشرطة كما » احد كابالت االتصاالت المجهز بها السياج االمني
  .تم اصالح الكابل المذكور على الفور

ء على كابل نحاسي بطول ثالثة كيلومترات ان السارقين تمكنا من االستيال» يديعوت احرونوت«وذكرت 
يدخل في نظام االنذار المبكر للجيش االسرائيلي ويقع قرب قرية الغجر، من دون ان يوضح كيف حصل 

  .ذلك
وأشارت الى ان هذه السرقة اوقفت لفترة وجيزة عمل نظام اإلنذار المبكر في هذا القطاع، وأن الجيش 

. حات المطلوبة قبل كشف هوية السارقين وتوقيفهما بعد ساعاتاالسرائيلي قام على الفور باالصال
  .وأكدت انه تم استعادة الكابل الذي يقدر بمئات آالف الدوالرات

  ١٧/٢/٢٠١١، السفير، بيروت
  
   إدراج زيارة الخليل في البرنامج المدرسي "إسرائيل"الطيبي ينتقد بشدة قرار  .٢٦

أحمد " القائمة الموحدة والعربية للتغيير"رئيس كتلة وصف النائب العربي في الكنيست اإلسرائيلي و
الطيبي، قرار وزير التربية والتعليم اإلسرائيلي جدعون ساعر بدعم الوزارة لزيارة طالب المدارس 

غسيل دماغ وإمالء فكري وسياسي يميني يهدف إلى تشويه "لمدينة الخليل والحرم اإلبراهيمي، بأنه 
الخليل هي مدينة فلسطينية محتلة وليس : "وقال في تصريح أمس" . حتاللالتاريخ والحقيقة وتكريس اال

من المفروض على وزارة المعارف ان تكرس االحتالل في أذهان الطالب، وخاصة في مدينة يسكنها 
من المؤسف ان نفس : "وتابع".  ١٩٦٧أعتى وأشرس أنواع المستوطنين في االراضي المحتلة عام 

س النكبة والرواية الفلسطينية، هي نفسها التي تدفع الطالب إلى التماهي مع قيم الوزارة التي تمنع تدري
ويذكر ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كان هو اآلخر قد وضع اسم ".  االحتالل والظلم واالستبداد

ي الحرم االبراهيمي كأحد األماكن التي ترشحها اسرائيل لليونسكو لكي تعترف بها كمواقع تراث عالم
ان األماكن المذكورة هي أماكن حساسة "اسرائيلي، األمر الذي عارضه وانتقده الطيبي في حينه بالقول 

انه . وبالتالي توجد هنا محاولة إلمالء رواية مغايرة وفقاً للرغبة االسرائيلية, ذات رموز دينية هامة
ا أماكن تقع على أراضٍ  احتالل ثقافي تراثي اضافة الى كونه احتالالً على ارض الواقع حيث انه

  ". محتلة
  ١٧/٢/٢٠١١، المستقبل، بيروت

  
   شمال قطاع غزةاالحتالل شهداء برصاص ثالثة .٢٧

 استشهادأعلنت مصادر طبية فلسطينية صباح اليوم الخميس عن :  وكالة قدس نت لألنباء- بيت الهيا
سلمية الناطق اإلعالمي باسم وأفاد أدهم أبو  . شمال قطاع غزةاالحتاللثالثة فلسطينيين برصاص قوات 
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 المتمركزة االحتاللأن قوات " وكالة قدس نت لألنباء"اللجنة العليا لإلسعاف والطوارئ في قطاع غزة لـ
على الحدود الغربية من بلدة بيت الهيا، أطلقت نيرانها بكثافة تجاه مجموعة من المواطنين في المنطقة 

  ".أشرف قطيفان وطلعت الرواغ وجهاد خلف"  الفور، وهمالذكورة، أدى إلى استشهاد ثالثة منهم على
 أعلن فجر اليوم انه قتل ثالثة فلسطينيين قرب ما كان يعرف بمستوطنة اإلسرائيليوكان الجيش 

  .شمال قطاع غزة بداعي محاولتهم التسلل إلى حدوده" دوغيت"
  ١٧/٢/٢٠١١وكالة قدس نت، 

  
   ومحاصرة األهالي داخل المقبرة٢٠ الـ تهدم العراقيب للمرةاإلسرائيليةالجرافات  .٢٨

 رغم البرد القارص واألجواء الماطرة، هدمت :٤٨ مراسل صوت الحق وفلسطينيو -سلمان أبو عبيد 
 على ٢٠ـ  صباح اليوم الخميس، بيوت وخيام قرية العراقيب للمرة الاإلسرائيليةجرافات الداخلية 

ات الخاصة تحاصر أهالي القرية المعتصمين داخل التوالي، وال زالت قوات كبيرة من الشرطة والوحد
  .مقبرة العراقيب، حيث تسود حالة من التوتر بين أهالي القرية وقوات الشرطة

عمليات تشجير ما تبقى من أرض " الكيرين كاييمت"وبعد االنتهاء من عملية الهدم، واصلت جرافات 
  .العراقيب، في محاولة لمنع بناء البيوت عليها

  ١٧/٢/٢٠١١، ٤٨ يوينموقع فلسط
  
  شخصيات إسالمية ومسيحية تحذر من تصاعد االنتهاكات اإلسرائيلية في القدس .٢٩

حذر علماء دين مسلمون ورجال دين مسيحيون :  ووكاالت األنباء، جمال جمال-فلسطين المحتلة 
  .فلسطينيون أمس، من تصاعد االنتهاكات اإلسرائيلية بمدينة القدس المحتلة

لس األعلى للقضاء الشرعي الفلسطيني يوسف ادعيس خالل مؤتمر صحافي عقد في وعرض رئيس المج
 من خطورة تزايد هذه االنتهاكات من رام اهللا، االنتهاكات المستمرة بحق مدينة القدس وأهلها، محذراً

حيث مصادرة األراضي، واستمرار سياسة هدم المنازل، وإرغام المواطنين على هدم منازلهم بأيديهم، 
وبين ادعيس أن ما تناقلته وسائل اإلعالم  .فة إلى انتهاك حق اإلقامة وغيرها من االنتهاكاتإضا

 من صور لجسم مضيء فوق قبة الصخرة، ما يمثل إال خطة عسكرية خبيثة ومحاولة اإلسرائيلية مؤخراً
  . للنيل من المسجد األقصىةإسرائيلي

 تقوم بحملة شاملة ومنظمة "إسرائيل" محمد حسين، أن بدوره أكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية
لتهويد القدس ومقدساتها من خالل تكثيف االستيطان في قلب المدينة وحولها، لعزلها وتضييق الخناق 

  .على أهلها وأحيائها
 حنا عيسى الدول بسحب بعثاتها .وطالب وكيل الشؤون المسيحية في وزارة األوقاف والشؤون الدينية د

 التي ال تتعامل وقواعد القانون الدولي، واالنتقال من حالة الشجب واالستنكار "إسرائيل"وماسية من الدبل
  .إلى آليات فاعلة لدعم شعبنا ووحدته، ولحماية المدينة المقدس من االنتهاكات الخطيرة

  ١٧/٢/٢٠١١الدستور، عّمان، 
  
  القدس في  يهودياً كنيسا١٩ً إقامةحذر من في غزة يوزير األوقاف  .٣٠

  وزير األوقاف والشؤون الدينية ورئيس لجنة القدس، طالب أبو شعر.حذر د:  وليد عوض-رام اهللا 
 في القدس، داعيا األمتين  يهودياً كنيسا١٩ً من المخطط اإلسرائيلي القاضي ببناء ،بالحكومة في غزة

التهويد المتبعة من قبل العربية واإلسالمية والمجتمع الدولي لحماية مدينة القدس من مخاطر سياسة 
 كنيساً ١٩حكومة االحتالل في المدينة المقدسة والتي كان آخرها موافقة بلدية االحتالل على إقامة نحو 

واعتبر أبو شعر في بيان صحافي أن هذا  . بجبل أبو غنيم جنوب القدس"هار حوما"يهودياً في مستوطنة 
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 يرمي إلى تغيير معالم القدس وإضفاء  خطيراًتبر مؤشراًالعمل الذي ينوي تنفيذه االحتالل اإلسرائيلي يع
  .الطابع اإلسرائيلي بداخلها كما ينم عن حجم القرصنة والشرعنة اليهودية في داخل القدس دون وجه حق

  ١٧/٢/٢٠١١القدس العربي، لندن، 
  
  لية مقبرة مأمن اهللا التاريخية في القدس من االعتداءات اإلسرائيإلنقاذمناشدة لليونسكو  .٣١

وجه أحفاد الموارين الثرى في مقبرة مأمن اهللا في القدس مؤخراً نداء مناشدة ثان :  وليد عوض-رام اهللا 
للعمل بشكل عاجل على حماية مقبرة مأمن ) اليونسكو( منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة إلى

  .ة ونبش القبور فيهااهللا اإلسالمية التاريخية في القدس من االعتداءات اإلسرائيلي
 وذلك بعدما أصدرت "الحملة األهلية للحفاظ على مقبرة مأمن اهللا"وجاءت المناشدة لليونسكو من خالل 

 قبر إضافي تم ترميمها ٢٠٠ في القدس بنبش وهدم االحتاللالمحكمة اإلسرائيلية قبل أسابيع إذناً لبلدية 
والحملة األهلية للحفاظ على مقبرة ) آر.سي.سي(ية في األشهر األخيرة، حيث قدم مركز الحقوق الدستور

 من أحفاد الموارون الثرى في تلك المقبرة، علماً أنهم كانوا قد ٦٠ لليونسكو باسم مأمن اهللا المقدسية طلباً
  .٢٠١٠ فبراير /قدموا التماسات لليونسكو وغيرها من هيئات األمم المتحدة في شباط

 اليونسكو بأن اختصاصها ال يطال المواقع خارج حدود البلدة  أفادت٢٠١٠ على التماس عام ورداً
القديمة في القدس، لذلك ليس في مقدورها اتخاذ خطوات لوقف تدمير ونبش مقبرة مأمن اهللا أو حتى 

  .إرغام األطراف على الحوار
شعوب، الحوار بين الحضارات والثقافات وال"كما وتطلب الرسالة من اليونسكو القيام بدورها لتسهيل 

 من خالل بذل جهودها إلقناع الحكومة اإلسرائيلية بوقف بناء ما يسمى "القائم على احترام القيم المشتركة
  . على مقبرة مأمن اهللا، وكذلك وقف أية مخططات أخرى للبناء على الموقع"بمتحف التسامح"

  ١٧/٢/٢٠١١القدس العربي، لندن، 
  
  تقسيم المسجد األقصى "إسرائيل"مؤسسة األقصى تحذر من محاوالت  .٣٢

حذّرت مؤسسة األقصى للوقف والتراث في بيان صحافي أمس من :  زهير أندراوس-الناصرة 
احتماالت تكثيف الجماعات اليهودية والمستوطنين لعمليات اقتحام المسجد األقصى المبارك يتخللها إقامة 

نتباه والحذر لما يجري في القدس شعائر توراتية وتلمودية داخل المسجد األقصى، وطالبت بمزيد من اال
والمسجد األقصى المبارك، خاصة في ظل األحداث المتسارعة التي تجري في المنطقة، إذ أن االحتالل 
اإلسرائيلي قد يستغّل االنشغال العربي واإلسالمي والعالمي في األحداث، من أجل تنفيذ مزيد من 

قوم بخطوات سريعة لفرض أمر واقع معين في االستهداف للمسجد األقصى المبارك، بل ويمكن أن ي
المسجد األقصى، كفرض مخطط لتقسيم المسجد األقصى بين المسلمين واليهود من ضمنه فرض إقامة 

  .صلوات يهودية وشعائر توراتية وتلمودية جماعية في المسجد األقصى
وجاء بيان مؤسسة األقصى إثر بث القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي مساء أمس األول تقريراً 
تلفزيونيا مصوراً تحت عنوان الكشف عن صلوات لليهود في المسجد األقصى، حيث أعتبر التقرير أن 

 لقطات واضحة ألداء تنظيم مثل هذه الفعالية أو ما شابهها قد يشعل المنطقة، وشمل التقرير التلفزيوني
 مجموعات يهودية صلوات يهودية متعددة في أنحاء متفرقة من المسجد األقصى المبارك، وأفاد معد

  .التقرير أنه قام بتصوير التقرير من خالل دخوله للمسجد األقصى لعدة مرات وفي أيام متفرقة
  ١٧/٢/٢٠١١القدس العربي، لندن، 
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  ر ورجال أعمال غزةاالحتالل يتراجع عن منع سفر تجا .٣٣
منع االحتالل اإلسرائيلي أمس سفر تجار ورجال أعمال من غزة عبر معبر بيت :  حامد جاد-غزة 

 لقرار مفاجئ اتخذته المؤسسة األمنية اإلسرائيلية صباح أمس كردة فعل على ، وذلك تنفيذاً)ايرز(حانون 
ركته االثنين الماضي في مؤتمر عقد في انتقادات الذعة وجهها أحد رجال األعمال الفلسطينيين لدى مشا

  .بلدة سديروت المتاخمة لحدود قطاع غزة لبحث التعايش السلمي بين أهالي غزة وسكان بلدة سديروت
ولم يمض على تنفيذ القرار المذكور سوى بضع ساعات منع خاللها االحتالل سفر رجال األعمال حتى 

ؤون المدنية لدى السلطة الفلسطينية وما يعرف تراجع عن قراره عقب اتصاالت جرت بين هيئة الش
باالرتباط اإلسرائيلي الذي أبلغ الهيئة بتراجعه عن القرار المذكور، واستئناف سفر رجال األعمال 

  . من اليوم الخميسومنحهم التصاريح الالزمة اعتباراً
كة في مؤتمر بعنوان  وصلوا االثنين الماضي من غزة إلى بلدة سديروت للمشار فلسطينيا١٥ًوكان نحو 

زعمت صحيفة يديعوت  و.استعرضوا جملة من أشكال المعاناة التي يعيشها أهالي غزة" غزة سديروت"
أحرونوت اإلسرائيلية أمس أن المشاركين الفلسطينيين في المؤتمر تحفظوا على ذكر أسمائهم أو أماكن 

ن أحد المشاركين ويدعى معين  غزة، لكإلىسكناهم خشية من مالحقة حركة حماس لهم حين عودتهم 
شقفة وهو ناشط مجتمعي لم يخف اسمه الحقيقي رغم أنه قال إنه خائف قليالً من العودة اآلن إلى غزة، 

فلدي عائلةٌ هناك، كما أنني أريد الثبات على مبادئي وربما سأدفع ثمنا غاليا لقاء زيارتي هذه "
مع مصر، متسائالً عن استمرارية الحصول على وناقش شقفة مشاكل األنفاق الحدودية  ".لسديروت

  ."إسرائيل"احتياجات الفلسطينيين بهذه الطريقة التحت أرضية وبالمستطاع توفير هذه االحتياجات من 
 من المشاركين الفلسطينيين اعتبروا أنه طالما تمكن المصريون من وادعت الصحيفة ذاتها أن عدداً

لظلم والقهر، فإنه سيكون بمقدور أهالي غزة فعل األمر ذاته بسبب اإلطاحة برئيس النظام السابق بسبب ا
  ".الظلم والقهر الذي يعيشه أهالي غزة تحت حكم حماس"

إن سكان غزة يتمتعون بميزة التفاعل عبر الشبكات االجتماعية عبر "وقال أحدهم بحسب الصحيفة ذاتها 
  ".مة اإلنترنت الفلسطيني هو إسرائيلاإلنترنت، األمر الذي ال يمكن إقفاله طالما أن مزود خد

وأضاف أحد المتحدثين في المؤتمر إنهم أخفقوا في تنظيم تظاهرة احتجاجية مناهضة لحماس الجمعة 
  ". قادمة ستسنح بذلك حتماً بين المناهضين، لكن هناك فرصاًيزال متفشياً الخوف ما"الماضية، قائالً 

شرق األوسط كريستوفر جانيس الذي قدم محاضرة حول وحضر المؤتمر الناطق باسم األونروا في ال
  .أوضاع الفقر والبطالة ونقص المواد التموينية ومواد البناء في غزة

  ١٧/٢/٢٠١١الغد، عّمان، 
  
  وفاة عامل فلسطيني جراء انهيار رملي وسط قطاع غزة .٣٤

 آخران، ، وأصيب١٦/٢ لقي عامل فلسطيني مصرعه، في ساعة مبكرة من فجر يوم األربعاء :غزة
  .جراء انهيار تلة رملية عليهم، خالل جمع الحصى وسط قطاع غزة

  ١٦/٢/٢٠١١قدس برس، 
  
   الغربية فلسطينيين بالضفة١٢االحتالل يعتقل  .٣٥

  مواطنا١٢ً أمس اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر : سمر خالدإبراهيم، كامل -القدس المحتلة 
  .فلسطينيا في كل من رام اهللا والخليل

  ١٧/٢/٢٠١١، البيان، دبي
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   فلسطينياً من الضفة الغربية فجر الخميس١١ يعتقل االحتالل .٣٦
، أحد عشر مواطناً فلسطينياً، )١٧/٢( اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم الخميس :رام اهللا

  .بعد اقتحامها عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة
  ١٧/٢/٢٠١١قدس برس، 

  
  الحتالل تعتقل جهاد عطون واندالع مواجهات في قرية صور باهرقوات ا .٣٧

 القوات الخاصة اإلسرائيلية برفقة الشرطة وحرس الحدود عصر اعتقلت: خالد محمود -القدس 
أثناء تواجده في ساحة منزله الخارجية برفقة ابن عمه منير )  عاما٢٢(األربعاء، الشاب جهاد عطون 

وأفاد شقيقه النائب احمد عطون انه تم اعتقال شقيقه جهاد  . القدسعطون في قرية صور باهر جنوب
 برفقة ابن عمه بينما كانا يقومان بأعمال صيانة للكهرباء، حيث أثناء تواجده في ساحة المنزل عصراً

  . البنادق ثم اعتقاله وهو فاقد للوعي واعتقال منيربأعقابتمت مداهمة المنزل وضرب جهاد على رأسه 
قب ذلك مواجهات بين أهالي القرية والقوات اإلسرائيلية التي منعتهم من الوصول إلى منزل واندلعت ع

  .عائلة عطون لالطمئنان على العائلة التي أصيب أطفالها بالخوف الشديد
 مركز التوقيف إلى في وقت الحق عن منير عطون، في حين نقل جهاد اإلسرائيليةوأفرجت السلطات 

  .ى المحكمة اليومفي المسكوبية لعرضه عل
  ١٧/٢/٢٠١١، ٤٨ يوموقع فلسطين

  
  الفلسطينيون يعقدون اآلمال على تحركات شبابية تبدأ نهاية الشهر إلنهاء االنقسام بعد غياب مبارك .٣٨

باتت االعتصامات التي ينوي شبان فلسطينيون من قطاع غزة والضفة الغربية : أشرف الهور -غزة 
 للضغط "الشعب يريد إنهاء االنقسام" و"نداء الوطن"ي تحت عنوان البدء في خوضها نهاية الشهر الجار

على طرفي الخالف الفلسطيني فتح وحماس األمل المعقود لدى كثير من المواطنين على إعادة الوحدة 
الفلسطينية مجدداً، بعد أن فقد السكان األمل في الوسيط المصري راعي المصالحة بسبب ما تشهده 

  . سياسية في هذه األوقاتالقاهرة من اضطرابات
 تدعو لتجمع "فيسبوك" التي أسسها شبان فلسطينيون على موقع التواصل االجتماعي "نداء الوطن"فصفحة 

مليوني مشابه لتلك التي نظمت في مصر، لكن هذه المرة ستكون في الضفة الغربية الخاضعة لحكم 
 على طرفي االنقسام الفلسطيني حركة فتح وفي قطاع غزة الخاضع لحكم حركة حماس بهدف الضغط

 أنه ليست لهم أي "نداء الوطن"ويؤكد الشباب الفلسطينيون القائمون على صفحة  .إلعادة الوحدة الوطنية
غير أنهم أكدوا أن مللهم من الواقع الفلسطيني وما أحدثه من  .اتصاالت مع أي حزب أو تنظيم فلسطيني

ه من تشويه لصورة فلسطين في العالم هو ما دفعهم للقيام فرقة بين شطري الوطن الضفة وغزة، وما جلب
 لسيدة فلسطينية تحمل "فيسبوك" صورة في صدر صفحتهم على "نداء الوطن"فوضع شبان  .بهذه الخطوة

  ).حكومة واحدة.. قرار واحد.. شعب واحد.. أوقفوا مهزلة التجاذبات واالنقسام(الفتة مكتوب عليها 
ة صوراً مشتركة لقيادات من فتح وحماس، تذكر بأيام الوحدة الفلسطينية كما وضعوا على موقع الصفح

بينها صورة جمعت محمود عباس بإسماعيل هنية وأحد زعماء حماس وكالهما يضحكان، فيما جمعت 
صور أخرى مؤسسي الحركتين الشهيدين ياسر عرفات وأحمد ياسين، وأخرى لقيادات كبيرة من 

  .يكاتير تجسد الوحدة الوطنيةالتنظيمين، عالوة عن صور كار
  ١٧/٢/٢٠١١القدس العربي، لندن، 
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   في المجتمع الفلسطيني تهميشاًاألكثر الفئة األخضرالعمال داخل الخط : دراسة .٣٩
 غالبية العاملين داخل الخط أن أظهرت نتائج دراسة نفذها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني :رام اهللا

وجاءت هذه الدراسة التي أجريت بالتعاون مع  . في التعليمواألقل حظاًاألخضر هم من قطاع الشباب، 
السلوك الخطر للعمال "، بعنوان )UNFPA ( المتحدة للسكاناألمموزارة الصحة وبتمويل صندوق 

 واستخدمت األسلوب والمنهج النوعي المرتكز على عقد " ميدانيا٢٠١٠ًالفلسطينيين في إسرائيل 
  ).العمال الفلسطينيون في إسرائيل(ات المستهدفة مجموعات بؤرية من الفئ

 ألف ٦١ األخضر عدد العاملين داخل الخط أن إلى ٢٠٠٩وأشارت إحصاءات الجهاز المركزي لعام 
من % ٥٠ن أمنهم لم يسبق لهم الزواج ، و% ٧٤ن أمنهم من العمال الذكور، و% ٩٩ن أعامل وعاملة و

منهم تراوحت عدد سنوات الدراسة بين % ٤١ن أدراسية، و سنوات ٩العاملين تقل سنوات تعليمهم عن 
 %٣٢ سنة وان ٢٤-١٥ بين أعمارهممن العمال تراوحت % ٢١ن أشارت البيانات أو . سنة١٢ -١٠

 أننات ا البيوأوضحتسنة، ٤٤-٣٥منهم بين % ٣٠ن أ سنة و٣٤-٢٥ بين أعمارهممنهم تراوحت 
  .من العمال يعملون في مهن حرفية% ٣٤

 ولفترات طويلة، مقسمين األخضر ينامون داخل الخط  عامال٩٠ً وإجابات روايات إلىباحثون واستمع ال
 إلى مجموعات مركزة وموزعة على مختلف محافظات الضفة الغربية خالل فترة زمنية امتدت ٨على 

 أن ضمن المجموعات آراؤهممن العمال المستطلعة % ٧٧  وأكد.شهرين ونصف من العام الماضي
 بأنهم أفادوامنهم % ٥٢ن أ يتعرضون لمضايقات وتحرشات جنسية، و"إسرائيل"لفلسطينيين داخل العمال ا

  .تعرضوا لتحرشات ومضايقات جنسية
  ١٦/٢/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  معرض فوتوغرافي للبيع بلندن "٢٠٠٩غزة بعد حرب : كتاب الدمار" .٤٠

وتوغرافي لمصور ألماني معروف في لندن مجموعة صور لنساء قدم معرض ف: هيام حسان -لندن 
 الخجل أو التردد أو الندم المتوقعة أماراتفلسطينيات يكشفن عن سيقانهن وأذرعهن دون أن تبدو عليهن 

وتشد صور هؤالء النسوة انتباه زائري المعرض بقوة رغم أن  .من نساء مجتمع غزة الشديد المحافظة
 قاعة الموزاييك روم التابعة لمؤسسة عبد المحسن القطان ال يخلو من صور المعرض الذي استضافته

أخرى لرجال وصبيان وأبنية منهارة رصدتها عدسة المصور الفوتوغرافي كاي ويدنهوفر في أعقاب 
 من الشهداء ١٤٠٠ على قطاع غزة المحاصر وأوقعت ما يزيد عن "إسرائيل"الحرب األخيرة التي شنتها 

  .ير من الجرحى واألضرار المادية والنفسيةلى جانب الكثإ
 من أي نوع كما قد يعتقد إغراءوال تترافق السيقان واألذرع المكشوفة للنساء الفلسطينيات مع عالمات 

 في غزة بعد أن وضعت الحرب اإلنسانيةالبعض مخطئاً فمهمة هذه الصور تنحصر في توثيق األوضاع 
وحسب الشهادات التي توردها سيقان وأذرع  .ن شتى األنواع مإنسانيةأوزارها وخلفت وراءها مآسي 

النساء المشاركات في المعرض فان المرأة الفلسطينية قد دفعت ثمناً باهظاً للحرب الشرسة على غزة 
  . البتر والتشويهإلى العميقة التي أدت واإلصاباتيتجلى في الجروح 

 مؤسسة التعاون التي إلىائها وقد ذهب ريعها وتم بيع عدد كبير من صور ويدنهوفر للراغبين في اقتن
: كتاب الدمار"أما المعرض نفسه فقد حمل عنوان . تمول مشاريع تنموية في المناطق الفلسطينية المحتلة

  . من ضحايا الحرب٥٠ وشارك فيه نحو "٢٠٠٩غزة بعد حرب 
  ١٧/٢/٢٠١١القدس العربي، لندن، 
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  نعم باألمن واالستقرارتالفلسطينية فإن المنطقة لن من دون إيجاد حل عادل للقضية : األردن .٤١
بحث وزير الخارجية ناصر جودة مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية واألمنيـة            :  تغريد الرشق  -عمان  

في االتحاد األوروبي كاثرين اشتون خالل لقائهما مساء أمس في مبنى وزارة الخارجية العالقات الثنائية               
  . األوروبي وآخر المستجدات والتطورات في المنطقة بين األردن واالتحاد

ومن جانبه أكد جودة في مؤتمر صحافي مشترك تال المباحثات، على ضرورة دفع جهود السالم واعادة                
اطالق مفاوضات جادة وفاعلة تعالج كافة قضايا الحل النهائي، وتؤدي الى تجسيد حـل الـدولتين بمـا                  

مستقلة والقابلة للحياة وذات السيادة وعاصمتها القـدس الـشرقية علـى            يضمن اقامة الدولة الفلسطينية ال    
، ضمن شمولية الحل في المنطقة وحسب المرجعيـات الدوليـة           ١٩٦٧خطوط الرابع من حزيران العام      

  .المتفق عليها ومبادرة السالم
 المطلوب فـي    كما نبه الى ضرورة تكاتف الجهود الدولية وتكثيفها في هذه المرحلة بهدف تحقيق التقدم             

كلما أسرعنا في ايجاد حل للصراع العربي اإلسرائيلي وجوهره القضية الفلسطينية           " عملية التفاوض قائال  
  ".كلما اسرعنا باحالل السالم في المنطقة

من دون ايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية واقامة دولة فلسطينية مـستقلة علـى التـراب                "واضاف انه   
  ".ياق اقليمي شامل، فان المنطقة والعالم لن ينعما باألمن واالستقرارالوطني الفلسطيني في س

من جهتها أكدت اشتون انها اجرت محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس ورئـيس الـوزراء                 
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أول من أمس،وان االتحاد األوروبي يتطلع ألن يرى عملية الـسالم تتحـرك                

 التزام االتحاد األوروبي بدفع جهود السالم وحرصه على إنهاء الصراع في المنطقـة              كما أكدت  .بسرعة
  .بما يحقق األمن واالستقرار لكافة شعوبها

  ١٧/٢/٢٠١١، الغد، عّمان
  
  إذا فُرضت الحرب على لبنان فالمقاومون مستعدُّون لتحرير الجليل: نصر اهللاحسن  .٤٢

ـ    صراهللا، خالل الكلمة التي القاها في المهرجـان المركـزي     السيد حسن ن  » حزب اهللا «أكد األمين العام ل
الذي اقامه الحزب في مجمع سيد الشهداء في الرويس، في الذكرى السنوية الستشهاد قادة المقاومة السيد                
عباس الموسوي والحاج عماد مغنية والشيخ راغب حرب، رداً على تهديدات قادة العدو بإعادة احـتالل                

جاهدي المقاومة اإلسالمية مستعدون ليوم اذا فرضت فيه الحرب على لبنان تحريـر             م«لبنان مجدداً، ان    
  .وشدد على ان الوضع في المنطقة كله تغير .»الجليل في شمال فلسطين المحتلة

لحسني مبارك أيتام في مصر وفلسطين ولبنان، والخاسر األكبر في المنطقة هو اميركا والكيـان               : وقال
  . في مصرالصهيوني جراء ما جرى

.  كان وجه حسني مبارك    ٢٠٠٦واضاف انه من جملة الوجوه التي اسودت عندما انتصرت المقاومة عام            
نقاش جدي لدى قادة العدو هل تستطيع المقاومة أن تسيطر علـى شـمال فلـسطين                «واشار الى وجود    

أن أتوجـه لبـاراك     أريـد   : المحتلة؟ ورد على تهديدات قادة العدو بإعادة احتالل لبنان مجـدداً، وقـال            
واشكينازي وبني غينتس بلغتهم نفسها الى جنودهم بأن اقول لمجاهدي المقاومة االسالمية كونوا مستعدين              
ليوم اذا فرضت فيه الحرب على لبنان ان تطلب منكم قيادة المقاومة تحرير الجليل في شـمال فلـسطين                   

  .المحتلة
وعلى قادة العـدو ان يتوقعـوا       «د مغنية ال زال قائماً      وأكد أن قرار الرد على جريمة اغتيال الشهيد عما        

وأؤكد لكم ان القرار ما زال وسينفذ فـي الوقـت المناسـب،             . تنفيذ هذا القرار اينما كانوا وفي أي وقت       
واقول للقادة الصهاينة حيثما ذهبتم في العالم وفي اي زمان يجب دائماً أن تتحسـسوا رؤوسـكم ألن دم                   

  .»هدراًالشهيد مغنية لن يذهب 
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وأعلن نصراهللا ان الرئيس الجديد ألركان الجيش االسرائيلي بني غينتس كان قائد قوات االحـتالل فـي                 
، »ممسوح خـالص  «جايي رئيس أركان    : وقال. الجنوب قبل التحرير وقد شهد هزيمة جيشه مع عمالئه        

  .٢٠٠٦موز يعرف ما معنى لبنان والمقاومة في لبنان وكان قائد الذراع العسكرية في حرب ت
  ١٧/٢/٢٠١١السفير، بيروت، 

  
  حتفال ذكرى مغنية  في مصر يظهر في ا الذي اعتُقل"حزب اهللا" خلّية قائد "شهاب" .٤٣

في مصر محمـد يوسـف أحمـد منـصور          " حزب اهللا "أمس، أن قائد خلية     " فرانس برس "أفادت وكالة   
فـي الـضاحية    " دته الشهداء قا"المعروف بسامي شهاب ظهر في االحتفال الذي أقامه الحزب في ذكرى            

شهاب كان قد فر من سجنه في مصر خالل األحداث األخيرة التي جـرت              "الجنوبية لبيروت، مذكرة بأن     
    ".هناك

  ١٧/٢/٢٠١١، المستقبل، بيروت
  
  "إسرائيل"صر تؤجل ضخ الغاز إلى م :يديعوت .٤٤

 إلى أجٍل غير مسمى، بعـد        أجلت السلطات المصرية إعادة ضخ الغاز إلى االحتالل اإلسرائيلي         :وكاالت
  . ٢٠١١-٢-١٧أن كان مقررا إعادة ضخه، الخميس 

، إن السلطات المـصرية     ٢٠١١-٢-١٦العبرية في عددها األربعاء     " يديعوت أحرونوت "وقالت صحيفة   
ـ     بعد توقف ضخه منذ أسبوع إثر التفجير الذي لحق بخط تمديد الغاز إلى             ) إسرائيل(لن تعيد ضخ الغاز ل

  . ل ثورة الشعب المصرياألردن خال
) إسـرائيل (التي تـزود    " EMG"ونقلت الصحيفة عن الشركة اإلسرائيلية الشريكة مع مثيلتها المصرية          

بالغاز بأنه تم تأجيل ضخ الغاز دون تحديد موعد جديد، وهذا ما قد يسبب بعض األضرار فـي بعـض                    
  .  من تشغيلها على الغاز المصري%٤٥القطاعات اإلسرائيلية خاصة شركة الكهرباء التي تعتمد على 

بالغاز الطبيعي بأسعار أقل بكثير من السعر العالمي وفق اتفاقية بين           ) إسرائيل(يشار إلى أن مصر تزود      
  .، والذي جوبه بمعارضة شديدة من قبل المعارضة المصرية٢٠٠٥بهذا الشأن عام ) إسرائيل(مصر و

 ١٧/٢/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
  
  )"بليون دوالر ٧٠مفيش "( .٤٥

  جهاد الخازن
 بليون دوالر هو    ٧٠ عن ثروة سرية ألسرة حسني مبارك تصل الى          ٢٠١١حديث الثورة المصرية سنة     

  .»خليهم ياكلوا بسكويت« عن قول ماري انطوانيت ١٧٨٩من نوع حديث الثورة الفرنسية سنة 
رنسية بعد إعدام زوجهـا لـويس       ثمة إجماع بين المؤرخين على أن ملكة فرنسا التي أعدمتها الثورة الف           

. السادس عشر لم ترد بالعبارة التي ُألصقت باسمها عندما قيل لها إن الشعب الفرنسي ال يجد خبزاً يأكله                 
ـ   «واليوم أرى متظاهراً في ميدان التحرير يرفع الفتة كُتب عليها            ، » مليار دوالر  ٧٠قبل الرحيل نريد ال

  .أكثرها صدقية، وأتذكر ماري أنطوانيتوأقرأ الرقم في أهم الصحف العالمية و
وأزيد أنه حتى لو كان الرقم بليون دوالر فيجـب          . » بليون دوالر  ٧٠مفيش  «أقول بأوضح عبارة ممكنة     

وأقول بالوضوح نفسه إنه كان هناك فساد، إال أن أكثره واكبره كان فـي رجـال                . التحقيق في مصدره  
  . بليون دوالر رقم خيالي جدا٧٠ًاألحوال وفي جميع . الحكم حول الرئيس، وليس في أسرته

بتاريخ الرابع من هذا الشهر قالت      » الغارديان«قرأت رقم السبعين بليوناً أول مرة في خبر نشرته جريدة           
 بليون دوالر، ونقلت فيه تفاصيل أخرى منسوبة الى جريـدة           ٧٠فيه إن ثروة أسرة مبارك قد تصل الى         
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المصرية المؤيدة للنظام في حينه، ثم قرأت في جريدة         » األخبار«كون  ، واستبعدت أن ت   »األخبار العربية «
  .» مليار دوالر٧٠ثروة آل مبارك تالمس  «٧/٢/٢٠١١اللبنانية بتاريخ » األخبار«

في بعض الموضوع اللبناني، أو عن إيران، فهي جريدة لبنانية تؤيـد حـزب اهللا               » األخبار«أثق بأخبار   
رف عن مصر شيئاً ال يعرفه أهلها، ثم إن خبرها في السابع من هذا الشهر               وإيران، إال أنه يستحيل أن تع     

... المـشهور » ماتش الكـورة  «الجزائرية، السنة الماضية، أي تاريخ      » الخبر«ينقل تفاصيل عن جريدة     
  .يعني أن ما لم تعرفه صحافة العالم سبقت إليه جريدة جزائرية

، وهذه غير الجريدة اللبنانية الكبرى المعروفة، فهي        »النهار«وندخل في االستحالة وأنا أقرأ خبراً نشرته        
 ألفاً ونصف طن مـن      ١٩«جزائرية زعمت أن مبارك بعد سنة من تسلمه الحكم نقل الى بنك سويسري              

 ألف طن بالتينيـوم، وال      ١٩وأقول إنه ال يوجد     . » مليار دوالر  ١٤,٩ثمنها  » معدن البالتينيوم ومشتقاته  
  .وأخبار تتحدى العقل» كورة« توجد  طناً، وإنما١٩يوجد 

  :بعد ذلك أصبحت أقرأ التالي
كتبه ثالثة من أبرز    » ثروات أسرة مبارك موضع تركيز جديد     «نشرت خبراً عنوانه    » نيويورك تايمز  «-

وكان أن الخمسة قالوا إن تقـديرات       . مراسليها وساعدهم فيه اثنان آخران سجل اسماهما في نهاية الخبر         
  . بليون دوالر وبليوني دوالر٧٠ارك تتباين بشكل كبير بين ثروة أسرة مب

  . بليون دوالر، أي دخل دولة نفطية كبرى٦٨هو كبير فعالً، فبين الرقمين 
 ٧٠ بليون دوالر و   ٤٠قالت أيضاً إن إشاعات تتحدث عن ثروة ألسرة مبارك بين           » واشنطن بوست  «-

  .»فقط«يوناً  بل٣٠وعلى األقل، فالفارق هنا تقلص الى . بليوناً
 بليوناً واآلخـر    ٧٠الكبرى نشر خبرين عن الثروة إياها، فأشار واحد الى          » شبكة سي بي إس   « موقع   -

  . في المئة من شعب مصر يعيش على أقل من دوالرين في اليوم٤٠ بليوناً، وذكّرتنا الشبكة بأن ٤٠الى 
يوناً وربما ثالثة باليـين الـى        بل ٧٠في كندا اهتمت بالموضوع وتحدثت عن       » سياتل تايمز « جريدة   -

  .بليونين
 بليونـاً،   ٧٠التي أثق بأرقامها قالت إن الرقم األعلى الذي ذكره المتظاهرون هو            » الفاينانشال تايمز  «-

  .ولكن رجال المصارف يقولون إنه أقرب الى ثالثة باليين
 بليوناً، والـى    ٧٠الى  وهو راق ويدافع عن العرب والمسلمين أشار        ) ضد الحرب (» انتي وور « موقع   -
  . بليوناً، وأيضاً ثالثة باليين٣٥

أكتب عن مـصر وأسـجل أن هنـاك         . ما سبق ميديا عالمية تنقل عن جريدة جزائرية أو موقع مجهول          
فساداً، وإن تحسن االقتصاد، وقد تحسن كثيراً في سنوات حكومة أحمد نظيف، لم يرشح الـى الفقـراء،                  

  .بحجم الفساد» مصدوم«واليوم نسمع أن المجلس العسكري . ينزل دونهاوإنما بقي عند طبقة معينة ولم 
عندي ثقة بالقضاء المصري فقد كانت له مواجهات مشهورة مع نظام مبارك، وثقتي تجعلني أنتظر تبرئة                
رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، فقد رفض البقاء في منصبه مع رئيس الوزراء أحمد                

لب الرئيس مبارك مباشرة منه أن يبقى، وترك مصر محاطاً برجال األمن مع أسـرته               شفيق، ورفض ط  
لتسهيل خروجه من المطار المزدحم، وذهب مع أسرته الى دبي، وسافرت أختـه حـسنة مـع األوالد                   

وفوجئ في اليوم التالي بحجز أمواله بعد تلقي النائب العام شكويين ضده غفلتين مـن              . واألحفاد الى لندن  
كما يسمونه في مصر، وأفهم معناه، إال أنني أتحدث فقط عما أعـرف،             » احترازي«الحجز   .مضاءأي إ 

وأنا أعرف رشيد محمد رشيد قبل الوزارة وبعدها، كما أعرف أسرته، وإذا كان هو فاسـداً راشـياً أو                    
  ).غير صفوت الشريف(مرتشياً، فلن يبقى شريف في مصر 

مها إذا لم تحاسب الفاسدين، أو إذا ظلمت األبرياء، وثقتي بقـضاة            أقول إن الثورة المصرية ال تستحق اس      
  .مصر عالية، وأقبل أي حكم صادر عنهم فهم المرجع األخير ال أنا أو غيري

  ١٧/٢/٢٠١١ لندن، الحياة،



  

  

 
 

  

            ٢٤ ص                                     ٢٠٥٩:         العدد       ١٧/٢/٢٠١١ الخميس :التاريخ

  
  حماس كسبت جولة أولى .٤٦

 من سكان   مثلهم مثل كثير من الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج، خرج اآلالف            : رائد الفي  -غزة  
 يوماً مـن    ١٨قطاع غزة إلى الشوارع ابتهاجاً بسقوط نظام الرئيس المصري محمد حسني مبارك، بعد              

الماضي، قبل أن تتسع جـذوة هـذه الثـورة،          ) يناير( كانون ثاني    ٢٥الثورة التي أطلق شرارتها شبان      
  .وتلتحق بها قطاعات واسعة من الشعب المصري، وأحزاب وتكتالت سياسية 

ة لالحتفال بالتغيير الذي تشهده مصر طعم آخر، وربما ينظـر إليـه سـكان القطـاع الـساحلي             في غز 
المحاصر منذ أربعة أعوام، بشكل يختلف عن نظرة باقي الشعوب العربية وشعوب العالم التي احتفلـت                

رأت مع المصريين بانتصار ثورتهم، بسبب الروابط التاريخية التي تربط غزة بمصر، والتغيرات التي ط             
” فـتح “على القطاع بالقوة بعد انتصارها على حركـة         ” حماس“على عالقة الجانبين عقب سيطرة حركة       

  .٢٠٠٧) يونيو(واألجهزة األمنية الموالية لها في منتصف حزيران 
، وظلت عالقته بالحركة مقتصرة على اتصاالت مـع  ”حماس“نظام مبارك وقف موقف العداء من حركة   

ورأى النظام المصري في فوزها الكاسح في       . ة ولم تتطور إلى اتصاالت سياسية       جهاز المخابرات العام  
 تهديداً على أمنه القومي، حتى أن تصريحات صـدرت عـن            ٢٠٠٦االنتخابات التشريعية مطلع العام ،    

علـى  ” دولة دينيـة  “عبروا صراحة عن قلقهم من قيام       ” السابق“مسؤولين ومقربين من النظام المصري      
ولدت من رحم جماعة اإلخوان المـسلمين       ” حماس“زة، وربما ما زاد من القلق أن حركة         حدودهم مع غ  

المصرية، التي تواجه ضغوطاً كبيرة وحمالت مالحقة واعتقال مستمرة لعناصرها منذ حظرها في العام              
قد يشجع الجماعـة علـى      ” فتح“للقوة لحسم خالفها مع حركة      ” حماس“ بمعنى أن لجوء حركة      ١٩٥٤،

  . نفس األسلوب، رغم أن أدبيات الجماعة ال تشجع على التغيير بالعنفانتهاج
في غزة، عمـدت الـسلطات      ” حماس“وكإجراء يعبر عن رفض النظام المصري لما أقدمت عليه حركة           

المصرية إلى إغالق معبر رفح البري، وهو المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة على العالم الخارجي، ولـم                 
 سنوات إال على فترات متباعدة أمام الحاالت اإلنسانية، قبل أن تعيد فتحه مطلـع               تفتحه على مدار ثالث   

أسـطول  “ضد سفن   ” اإلسرائيلي“الماضي عقب المجزرة التي ارتكبتها قوات االحتالل        ) يونيو(حزيران  
ونوابهـا  ” حمـاس “، لكن السلطات المصرية فرضت قيوداً شديدة على سفر وتنقل قادة حركـة              ”الحرية
  .ولين في حكومتها المقالةوالمسؤ
رأت في النظام المصري شريكاً في الحصار الذي ضربه المجتمع الدولي علـى غـزة               ” حماس“حركة  

التـزام  (عقب فوزها في االنتخابات التشريعية ورفضها التعاطي مع شروط اللجنـة الرباعيـة الثالثـة                
” اإلسرائيلي“دة هذا الحصار بعد القرار      ، وزادت ح  )االتفاقات الدولية، ونبذ العنف، واالعتراف بإسرائيل     

  .، إثر سيطرة الحركة على القطاع”كياناً معادياً“باعتبار القطاع 
والنظـام  ” حمـاس “وشهدت السنوات الثالث الماضية أحداثاً عدة تسببت في زيادة تدهور العالقة بـين              

توقيع على الورقـة     ال ٢٠٠٩،) أكتوبر(في تشرين أول    ” حماس“المصري، كان من أهمها رفض حركة       
، ”فتح“المصرية للمصالحة، بسبب تضمن الورقة بنوداً لم يتم االتفاق عليها في جوالت الحوار مع حركة                

  .وإسقاطها بنوداً أخرى تم التوافق عليها
، وأخرى  ”حماس”و” فتح“النظام المصري الذي رعى على مدار عامين جوالت حوار ثنائية بين حركتي             

بهيبته، ورفض  ” مساساً“التوقيع على ورقة المصالحة     ” حماس“ل، رأى في رفض     بمشاركة جميع الفصائ  
التعاطي مع مطالبات الحركة بتعديل الورقة، أو مناقشة مالحظاتها، وأصر على التوقيع قبل الحديث في               

  .أي مالحظات، وعمد إلى تجميد رعايته للحوار والمصالحة الفلسطينية إلى أجل غير مسمى
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سامي أبو زهري، واعتقال عدد مـن عناصـر         ” حماس“قتل شقيق المتحدث باسم حركة      وكانت لحادثة م  
ونشطاء الحركة في السجون المصرية، ومقتل جندي حرس حدود مصري في صدامات مـع مـسلحين                

  .فلسطينيين، أثراً في مزيد من التدهور شهدته عالقة الجانبين
ولو بالحدود الـدنيا، لتـسيير أمـور حياتيـة،          ورغم العالقة المتدهورة، حافظ الجانبان على اتصاالت        

  .خصوصاً تلك المتعلقة بمعبر رفح البري
أكثر األطراف الخارجيـة اسـتفادة مـن التغييـر          ” حماس“ومع سقوط نظام مبارك، ربما تكون حركة        

حليفاً قوياً، سواء لجهـة الوضـع الفلـسطيني    ” فتح“الحاصل، بينما خسر الرئيس محمود عباس وحركة        
إذ كان نظام مبـارك بمثابـة       ” إسرائيل“، أو على صعيد عملية التسوية السلمية والمفاوضات مع          الداخلي

  .المرجعية السياسية للمفاوض الفلسطيني
لن يكون النظام المصري الذي سيتسلم زمام الحكم في مصر في الفترة المقبلـة              ” حماس“بالنسبة لحركة   

ومع ملف غزة، وربما يسعى هذا النظام إلـى إرضـاء           أسوأ حاالً من نظام مبارك لجهة التعاطي معها         
الجماهير المصرية التي تبدي بطبعها تعاطفاً مع القضية الفلسطينية، وغـزة علـى وجـه الخـصوص،         
ولطالما حرمها النظام السابق من حق التعبير عن رأيها والخروج في مـسيرات دعـم وتأييـد للقطـاع      

 ونشطاء مصريون برفع الحصار عن غزة وفـتح معبـر    المحاصر، وكثيراً ما طالبت أحزاب ومنظمات     
  .رفح البري، من دون أن تجد مطالباتهم آذاناً صاغية

وحكومتها المقالة أن المرحلة المقبلة ستشهد انفراجاً في العالقـات          ” حماس“ويعتقد مسؤولون في حركة     
عرضت لهـا الحركـة     مع مصر، وستتاح لهم الفرصة للتواصل مع العالم الخارجي، بعد عزلة سياسية ت            

  .والحكومة، بفعل القيود التي فرضها نظام مبارك
وكما قلنا فإن الرئيس عباس خسر بسقوط مبارك ونظامه حليفاً قوياً، وربما هذا ما دفعـه عبـر اللجنـة           
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى التحضير إلجراء انتخابات رئاسية وتـشريعية فـي موعـد ال                

المقبل، وكان قد سبقها قرار بإجراء انتخابات المجالس المحلية فـي شـهر             ) سبتمبر(يلول  يتجاوز شهر أ  
  .المقبل ) يوليو(تموز 

وفـصائل أخـرى،    ” حمـاس “وجوبهت هذه التحضيرات والدعوة لالنتخابات بالرفض من جانب حركة          
رائها سلطة رام اهللا إلى     إعالمية تهدف من و   ” فرقعة”ورأت فيها الحركة اإلسالمية التفافاً على الشرعية و       

التي كشفت عنها وثائق المفاوضات وما أظهرتـه مـن          ” الفضائح“الهروب من استحقاقات محاسبتها بعد      
  .تنازالت خطيرة قدمها المفاوض الفلسطيني لدولة االحتالل وتتعلق بقضايا جوهرية وحساسة

 لالنتخابات بعد سقوط نظـام      مسؤول في الحكومة المقالة قال إن عباس سعى من وراء دعوته للتحضير           
إلى طرح الحوار والمصالحة بديالً عن االنتخابات، إدراكاً منه أن الحوار مـع             ” حماس“مبارك إلى دفع    

سياسي له، في ظل األزمة التي يعيشها حالياً، حيث فقـد           ” طوق نجاة “في الوقت الحالي بمثابة     ” حماس“
ولم يتبق لديـه مـا يطرحـه أو         ” إسرائيل“اوضات مع   حليفاً قوياً، وليس هناك أي فرصة الستئناف المف       

، وهي تعتقد حالياً أنها الطرف      ”الطوق“لعباس هذا   ” حماس“لكن من غير المحتمل أن تمنح       . يستقوي به   
، وربما  ”فتح“األقوى بعد غياب النظام المصري الذي دأبت على اتهامه باالنحياز لصالح غريمتها حركة              

  .ي أكثر عدالً وإنصافاًتراهن الحركة على نظام مصر
تبدو حالياً الطرف األقوى في المعادلة الفلسطينية الداخلية، وإن نجحت اتـصاالتها وجهودهـا              ” حماس“

الحالية في إقناع السلطات المصرية بفتح معبر رفح وتسهيل حركة التنقل مـن وإلـى القطـاع، فإنهـا                   
رجاع شعبيتها خصوصاً بعـدما أطلقـت       ستتخلص من ضغوط كثيرة كانت تعاني منها، وربما تعاود است         

  .على غزة” اإلسرائيلية“أيضاً المرحلة األولى من مشروع اعمار ما دمرته الحرب 
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واستناداً إلى التغيرات الحالية، ال تبدو هناك فرص قريبة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلـسطينية وإنهـاء            
  .االنقسام الداخلي

  ١٧/٢/٢٠١١، الخليج، الشارقة
  
  االسرائيلي-ت الثورة المصرية على المنطقة وعلى مستقبل الصراع الفلسطينيتداعيا .٤٧

  فهمي شراب
تسارعت االحداث حتى باتت مهمة التنبؤ في العالقات الدوليـة او مـا يـسمى الدراسـات الـسياسية                   
االستشرافية او علم المستقبليات الي باحث في هذا المجال اعقد واصعب من اي وقت مضى وذلك فـي                  

  .ة لوضع رؤيا واضحة وخطوط عريضة لما هو ات في مقبل االياممحاول
وتعتبر الثورة المصرية وسقوط نظام مبارك حدث جلل ومرحلة مهمة وفاصلة في التـاريخ المـصري                
حيث بهذا السقوط السريع اسدل الستار عن مرحلة سارت فيها عجلة التقدم في جميع مناحي الحياة ببطء                 

مصر وتاريخ مصر حيث اعاد هذا التقدم البطيء مصر الى مراحل متـأخرة             شديد ال يتناسب مع مكانة      
جدا حيث باتت الهند وماليزيا وسنغافورة وتايلند افضل حاال من مصر التي كانت قبـل عقـود مبـارك                   

  .متقدمة بخطوات كثيرة عنهم
الفلـسطينية و   وما يهمني االن هو مناقشة االثار المترتبة على التغبير الحاصل في مصر على االوضاع               

تقديم رؤيا حول مصير فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص والن غزة شغلت العالم كله وكانت                 
  .محط انظار قوى وفواعل المجتمع الدولي

  :اود االشارة الى جملة من الخطوط العريضة التي ارى بانها ستحدث، وتنقسم هذه الخطوط الى قسمين
  :القسم االول 

الن يكون فيها بعض القالقل في السنوات القليلة االولى حيث سيسود التنافس بـين     ان مصر مرشحة     -١
القوى السياسية والن هناك خطوط مختلفة فسيواجه االنتقال السلس كثيـر مـن المـصاعب والتحـول                 

كما وستحاول ايد خارجية ان تفسد عملية االنتقال ولكن كل هذا           . الديمقراطي دائما يسير عبر التضحيات    
تخطى نضج الشعب المصري وستكون حكمة ودراية مؤسسة االخوان واليساريون وحـزب الوفـد              لن ي 

وسيحتاج االمر قليل من الوقت لكي يـستقر        .والجبهة الناصرية حائط منيع ضج اي ايد خارجية مشبوهة        
النظام الجديد، ولكن الجيد ان مبارك قد خُلع من كرسيه على عجل ولم يكن هناك وقـت كـاف ليثبـت                     

  .ثير من رجاله في الحكمالك
 سقوط نظام مبارك كسر ظهر السلطة الفلسطينية وافقدها حليف قوي واصبحت كالطفل الـذي فقـد                 -٢

والده في وسط امواج بحر عاتية، فهي االن تخشى انتفاضات كبيرة في الضفة بسبب ممارسـات افـراد                  
 اخرى تخشى من النجاح الكبير الذي       االجهزة االمنية مع افراد المعارضة وقادتها من ناحية، ومن ناحية         

حققه االخوان في مصر فجأة بسقوط مبارك، وكان االمر مكافأة على طول صبر، حيث من المؤكـد ان                  
عود حماس سيشتد وهي اساسا تحكم غزة بثقة وقد تكيفت وتأقلمت وكان الحصار عليها سببا في امدادها                 

  .وانقلب السحر على الساحر. بالقوة وطول البقاء
  :لقسم الثانيا
فقـد كـان جنـاح      .  بسقوط نظام مبارك نستطيع القول بان الحروب االسرائيلية على غزة انتهـت            -١

تشن الحروب على غزة واثقة مـن الجبهـة         " اسرائيل" االسرائليون اليساري مأمون الجانب، وقد كانت       
ل لـدخول البـضائع     المصرية بانها لن تسكت، بل سوف تقدم الغاز المصري فاتحة حدودها مع اسرائي            

والسياح وحرية الحركة، وكما ولن تسمح ايضا للقطاع بان يكون له منفذا ومتنفسا نحو العالم الخـارجي                 
باغالق معبر رفح الحدودي، وستحاصره وتمنع قوافل المساعدات والوفود االجنبية المتعاطفة مع غـزة،              

  .لتكشف بانها كانت خير حليف السرائيل
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القات بين مصر من جهة وسوريا وايران وتركيا وحتى قطر من جهة اخـرى               سيطرأ تحسن في الع    -٢
وذلك الن هناك قوى جديدة فاعلة ووازنة داخل المجتمع المصري وقد كان النظام السابق عبـارة عـن                  
صخرة منيعة ضد اي انفراج في العالقات مع تلك الدول بسبب اصـطفافه خلـف الواليـات المتحـدة                   

  " .االعتدال " واسرائيل وما يسمى بدول
اي الدول التي تستفيد من نهر النيل، حيث شهدت الفتـرة           " الحوض"  ستتحسن عالقات مصر بدول      -٣

السابقة بسبب مبارك ازمة في العالقات مع دول الجوار بسبب المخاوف المصرية بتقلص نسبة حـصة                
صر بشكل مباشر، ووصلت    مصر، ومطالبة العديد من الدول بزيادة كميات المياه وانشاء مشاريع تهدد م           

  .لدرجة التهديد بشن حروب، فبسقوط النظام سيفتح باب جديد في العالقات وستسترجع مصر مكانتها
 ستلعب مصر دورا قويا وكبيرا وهاما في العالقات العربية العربية حيث ستعتبر مصر االقوى فـي                 -٤

وستكون هذه التحالفات الجديدة ورقة كبيـرة       المنطقة اعتمادا على العالقات الجيدة والتحالفات الجديدة لها         
التي كانت  " اسرائيل" ورابحة يمكن استعمالها في تحقيق مكاسب للطرف الفلسطيني في صراعه مع دولة             

تعتمد على مصر مبارك في السكوت والتغطية على االعتداءات وايضا قدرة مصر مبارك علـى تحييـد      
  .جلى ذلك بموقف عمر سليمان من الحرب على غزةوت. العرب بشكل كبير عن القضية الفلسطينية

 حيث ان ملف المصالحة الفلسطيني مسؤلية مصر فاتوقع ان يحصل تقارب كبير بين فتح وحمـاس                 -٥
وان تزول نقاط الخالف والتنافر الن الخالف سيزول بشكل كبير بين مصر وباقي الدول وما كان عـدو                  

  .االمس سيكون صديق اليوم، وهذه هي السياسة
  ١٧/٢/٢٠١١، القدس العربي، لندن

  
  أصداء الثورة المصرية فلسطينياً .٤٨

  ياسر الزعاترة 
يأتي في مقدمتهم من دون شك الكيان الـصهيوني         . الخاسرون بسبب ثورة الشعب المصري العظيم كثر      

ة الذي استمتع لعقود بنظام لم يحافظ على معاهدة كامب ديفيد فحسب، بل أضاف إليها خدمات جليلة للدول                
، بل واقتصادية كما هو حال صفقة الغاز، ولعل األهم بين تلك الخدمات ما يتعلق               )أمنية وسياسية (العبرية  

وال نبالغ إذا قلنا إن الدولة العبرية تعـيش وضـعا           . بتركيع الوضع العربي الرسمي للمطالب اإلسرائيلية     
يكون أكثر وضوحا بمرور الوقـت،      استثنائيا بعد الثورة المصرية عبرت عنه فعاليات سياسة مختلفة، وس         

وال قيمة لمحاولتهم بث الطمأنينة بين أوساط شعبهم إثر تأكيد المجلس العسكري المصري على التزامـه                
بكافة تعهدات مصر الدولية واإلقليمية، ألن معاهدة كامب ديفيد ال تنص على تقديم كل الخـدمات التـي                  

قين التي تحدثت عنها تسيبي ليفني، زعيمـة المعارضـة          واألرجح أن حالة الخوف وعدم الي     . أشرنا إليها 
ستبقى قائمة خالل المرحلة المقبلة التي ستشهد معارك مختلفة ستؤدي إلى نهايـة             ) رئيسة حزب كاديما  (

  .هذا الكيان برمته بإذن اهللا
الخاسرون اآلخرون من الثورة المصرية كثر، وتمثلهم في المقام األول تلـك األنظمـة التـي تـرفض                  

الذي دوى  " الشعب يريد إسقاط النظام   "صالح واالستجابة لمطالب الشعب، والتي سيزعجها كثيرا شعار         اإل
  .في جنبات مصر المحروسة، وقبلها في تونس الخضراء

على أن سلطة رام اهللا ستكون بدورها أحد الخاسرين الكبار إذا لم تعدل مسارها السياسي واألمني خالل                 
ى نحو يستجيب لمطالب الشعب، وقبل ذلك لمتطلبات المرحلـة الجديـدة بعـد              المرحلة المقبلة، وذلك عل   
  .سقوط النظام المصري

األكيد أن سلطة رام اهللا لم تكن تتمنى بحال هذا السيناريو الذي وقع في مصر، ولم يكن غريبا تجاوزها                    
م بقـاء حـسنى    لمنع المظاهرات المؤيدة لثورة الشعب المصري إلى تسيير مظاهرات من شبيبة فتح تدع            

وإذا قيل إن سلطة قطاع غزة قد فعلت ذلك، فألن موقفها ضعيف أمام سطوة النظام المـصري                 . مبارك
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الذي يمسك بخناقها عبر معبر رفح، من دون أن يكون ثمة خالف على أن الفرحة التي اجتاحت غزة بعد                  
  .انتصار الثورة كانت عارمة، بخاصة وسط مؤيدي حماس والجهاد

األخيرة كان نظام حسني مبارك هو الراعي لسلطة رام اهللا ورموزها، فهو الذي مرر قتـل                في المرحلة   
ياسر عرفات، ورتب انتقال السلطة بسالسة للذين حاولوا االنقالب عليه، وما كان لمحمـود عبـاس أن                 
يصبح رئيسا لو أراد النظام المصري شيئا آخر، من دون أن ننسى القول إن ما جـرى كـان اسـتجابة                     

  .طلب أمريكي إسرائيلي نشأ في ظل ظروف التوريث ومطالب قمع المعارضة دون اعتراض أمريكيلم
اليوم ال يفقد هؤالء سندهم في القاهرة فقط، لكنهم يواجهون أيضا مرحلة كلها جديد ومخيـف، فـالثورة                  

أكثـر  المصرية تعني صحوة عربية واسعة النطاق، وهي تعني أن لغة أوسلو والتنسيق األمني سـتغدو                
رفضا عند الشعب الفلسطيني ومن ورائه الجماهير العربية التي فتح لها االنتصار المصري بابا واسـعا                

ولعل من سوء طالع القوم في رام اهللا أن يأتي انتـصار            . ألحالم انتصار أكبر على المشروع الصهيوني     
أوضحت من دون لبس حجم     الثورة المصرية بعد أقل من ثالثة أسابيع على كشف الوثائق الخطيرة التي             

التنازالت الخطيرة التي قدموها للصهاينة، والتي لم تكن كافية إلشباع شهيتهم ودفعهم للموافقة على توقيع               
  .اتفاق نهائي

اليوم لن يقبل الفلسطينيون بسهولة أن يتم جرهم إلى ذات المربع من جديد، سواء منه ما تعلق بالتنـسيق                   
، أم ذلـك المتعلـق بالجانـب        )من طرف واحد بـالطبع    (مى التحريض   األمني، بما في ذلك منع ما يس      

 الدولة التي تتمدد تباعا بإشراف خليفـة الجنـرال          -السياسي، وحيث يجري المضي في برنامج السلطة        
نحو دولة في حدود الجدار سيقال عنها مؤقتة، بينما هي في حقيقتها دائمـة ذات نـزاع                 ) مولر(دايتون  

 يفيد السلطة الحديث عن انتخابات تشريعية ورئاسية تعلم استحالة إجرائها فـي             ولن. حدودي مع جارتها  
  .ظل الظروف الراهنة، وبالطبع لكي تثبت ثقتها بموقف الجماهير منها

: بعد كشف الوثائق سأل نتنياهو    (في ظل استمرار عمليات االستيطان والتهويد ، بخاصة في مدينة القدس            
، في ظل ذلـك لـن       )طنات القدس، فلماذا يطالبون بوقف االستيطان فيها؟،      إذا كانوا قد تنازلوا عن مستو     

يكون مستبعدا أن ينتفض الشارع الفلسطيني في وجه السلطة واالحتالل في آن، معلنا انتفاضـة جديـدة                 
ستشعل الوضع العربي برمته، ولن يكون بوسع األنظمة أن تقف فـي مواجهتـه خوفـا مـن غـضب                    

  .الداخل إلى التفاعل مع القضية األكثر قداسة في وعيها الجمعيجماهيرها التي ستضيف غضب 
  ١٦/٢/٢٠١١، المستقبل العربي

  
  خطورة أن يتحول االنقسام إلى تقسيم .٤٩

  محمد السعيد ادريس
يبدو أن أزمة االنقسام الفلسطيني تدخل مرحلة حرجة في ظل ثالثة متغيرات تزامنت مع بعضها، وتكاد                

ل االنقسام السياسي إلى تقسيم جغرافي حقيقي لما بقي مـن دون اسـتيطان              تهدد الشعب الفلسطيني بتحوي   
هذه المتغيرات هي أوالً التحول في الموقف األمريكي عن دعـم عمليـة             . وتهويد من الوطن الفلسطيني     

التسوية بعد تعذر نجاح اإلدارة األمريكية في االستجابة للمطلب الفلسطيني والعربي المحـوري الـداعي               
ط بين تجميد سياسة االستيطان وبـين اسـتئناف المفاوضـات الثنائيـة المباشـرة الفلـسطينية                 إلى الرب 

  .”اإلسرائيلية“
بنيـامين  ” اإلسـرائيلية “فبعد فشل محاوالت الرئيس األمريكي باراك أوباما في إغراء رئيس الحكومـة             

اما عن عملية السالم    نتنياهو بصفقة دعم مغرية غير مسبوقة لقبول تجميد مؤقت لالستيطان انصرف أوب           
كانون الثاني الفائت كمؤشر لتراجع أولويتها في أجنـدة         / وتجاوزها في خطاب االتحاد السنوي في يناير      

  .اإلدارة األمريكية 
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هذا التطور السلبي في الموقف األمريكي الذي تأكد في رسالة الكونغرس للرئيس األمريكي بـرفض أي                
انة سياسة االستيطان أو يطالب باالعتراف بإقامـة الدولـة          مشروع قرار يعرض على مجلس األمن إلد      

 من شأنه أن يضع عملية التسوية فـي طريـق           ١٩٦٧حزيران  / الفلسطينية وفقاً لحدود الرابع من يونيو     
مسدود ويضع السلطة الفلسطينية هي األخرى أمام طريق مسدود بعد أن جعلت من نفسها شـريكاً فـي                  

ومن ثم فإنه سوف يعمق األزمة      . ان يمكن أن يكون بديالً لخيار التسوية        محاربة خيار المقاومة كخيار ك    
” فـتح “ومنظمات المقاومة األخرى بل سيعمق األزمة داخـل حركـة    ” حماس“ليس بين السلطة وحركة     

  .أيضاً
أما التطور الثاني فهو الحدث المصري الجلل المتمثل في نجاح ثورة الخامس والعشرين من ينـاير فـي                  

سقوطه يعني غياب شريك مهم للسلطة الفلسطينية وطرف بارز في          . ام الرئيس حسني مبارك     إسقاط نظ 
هذا الغياب قد يطول ألمد غير منظور، أو يبقى على األقل طيلة المرحلة االنتقالية للحكم               . عملية التسوية   

في معادلة الحـوار    العسكري الذي يتراوح بين ستة أو تسعة أشهر قادمة، وهذا الغياب يعد متغيراً مهماً               
، فالنظام المصري المخلوع كان شريكاً في إدارة الحـوار بـين            ”حماس”و” فتح“والصراع بين حركتي    

الحركتين ومساعي المصالحة الفلسطينية، وليس هناك من شريك في مقدوره أن يقوم بهذا الـدور فـي                 
  .”حماس“ السلطة وحركة المدى المنظور، وهذا معناه أن أزمة الخالفات مرشحة للتصاعد خاصة بين
تموز المقبل، ثـم إعـالن      / يأتي التطور الثالث الخاص بإعالن السلطة إجراء انتخابات محلية في يوليو          

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في األشهر المقبلـة وفـي               
النان فجرا خالفاً جديداً ليس فقط بين السلطة ومعهـا          أيلول المقبل، هذان اإلع   / موعد ال يتجاوز سبتمبر   

بل كان سبباً في إحداث انقسامات بين أطراف فلسطينية عديدة حول رفض            ” حماس“وحركة  ” فتح“حركة  
  .وقبول دعوة االنتخابات تلك

شباط الجاري إجراء انتخابات محلية في التاسـع مـن          /  فبراير ٨فعقب إعالن حكومة سالم فياض يوم       
إلى رفض هذه الدعوة، واعتبر الناطق باسمها فوزي برهوم         ” حماس“تموز القادم سارعت حركة     / ويولي
نحن في حماس لن    “: وقال. ” هذه االنتخابات باطلة ألنها من سلطة وحكومة فاقدة لألهلية والشرعية         “أن  

، مؤكداً أنـه    ”اءنشارك في هذه المسرحية الهزلية، ولن نعترف ولن نتعامل مع نتائجها، ولن نعطيها غط             
ال انتخابات من دون غزة وال مصالحة من دونها، واعتبر أن قرار إجراء هذه االنتخابات محاولـة مـن             

، ومحاولة للتغطيـة   ”الجزيرة“وفضائية  ” ويكيليكس“حكومة فياض للتغطية على الفضائح التي نشرت في         
  .على استئصال المقاومة وحماس في الضفة الغربية

تكتف بهذا التعليق ولكنها أصدرت بياناً وصفت فيه االنتخابات المحلية التـي تنـوي              لم  ” حماس“حركة  
ال يجوز إجراء انتخابات في الضفة      “وأنه  ” غير شرعية “حكومة رام اهللا إجراءها في الضفة الغربية بأنها         

ا لـم   غير شرعية ألنه  “، كما وصف البيان حكومة فياض بأنها        ”من دون غزة، ألن هذا تكريس لالنقسام      
، الذي ينص على أنه ال يجوز ألي وزير في          ”تحظ بثقة المجلس التشريعي وهذا مخالف للقانون األساسي       

  .الحكومة ممارسة مهامه قبل نيل الثقة من المجلس التشريعي 
لدعوة االنتخابات المحلية في الضفة الغربية اتسع وتعمق بدعوة اللجنـة           ” حماس“هذا الرفض من حركة     

شباط إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في موعد       /  فبراير ١٢ظمة التحرير الفلسطينية يوم     التنفيذية لمن 
هذه الدعوة التي تضمنها بيان ألقاه ياسر عبد ربه أمين سـر اللجنـة              . أيلول المقبل   / ال يتجاوز سبتمبر  

لجهـاد  وا” حمـاس “لدى أطراف عديدة أبرزها حركتـا       ” ثور غضب “التنفيذية ومستشار أبومازن فجر     
اإلسالمي، ألن االنتخابات مؤجلة بشبه توافق بين السلطة وحركة حماس لحين حل الخالفات خـشية أن                
يؤدي إجراؤها دون توافق إلى تعميق االنقسام، وبالذات الخالفات التي عرقلت نجاح المصالحة الوطنيـة               

انت دعوة إجراء االنتخابـات     وإذا ك . الملف األمني والمعتقلون، وحكومة التوافق الوطني       : وفي مقدمتها 
” حمـاس “المحلية في الضفة لم تعمق الخالفات حولها من جانب أطراف فلسطينية أخرى غيـر حركـة     
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الفلسطيني الذي أيد على لسان نائبه بسام الصالحي قراراً صدر مـن المحكمـة              ” حزب الشعب “باستثناء  
الن تأجيل إجراء االنتخابات المحلية التـي       كانون األول الفائت يقضي ببط    / العليا الفلسطينية في ديسمبر   

كان من المقرر أن تجرى في العام الماضي، واعتبر أن هذا القرار يدعم دعوة الـسلطة إلجـراء هـذه                    
االنتخابات، فإن دعوة اللجنة التنفيذية للمنظمة إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية أحـدثت انقـساماً              

  .فضين ومؤيدينكبيراً بين أطراف عديدة بين را
فخالفاً لما أعلنه ياسر عبد ربه بأن اللجنة التنفيذية قررت إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نفى قـيس                 
عبدالكريم عضو اللجنة وجود هذه الدعوة، وأكد أن ما جرى هو السعي إلحداث توافق وطني شامل بمـا      

خابات بـضمانات كاملـة لحريـة       من أجل االتفاق على شروط إجراء االنت      ” حماس“في ذلك مع حركة     
ولكن هذا التوضيح لم يكن كافياً إلقناع األطراف األخرى بحقيقة األمر هـل             . ونزاهة العملية االنتخابية    

هو دعوة فعلية إلجراء االنتخابات وقفز على األحداث والخالفات أم هو كما أوضح قـيس عبـدالكريم،                 
ياسي الفلسطيني أن إثارة القضية في هذا الوقت بالذات هو         لذلك اعتبر الدكتور عبدالستار قاسم المحلل الس      

اإلفراج عن المعتقلـين، ووقـف      “وبالذات الموضوعات المهمة وفي مقدمتها      ” هروب من االستحقاقات  “
  .”التنسيق األمني بين السلطة والكيان الصهيوني، وإقالة الحكومة غير الشرعية ال وطنياً وال انتخابياً

التي تسعى السلطة إلى    ” حمى االنتخابات “قد صعدت من انتقاداتها لما اعتبرته       ” اسحم“وإذا كانت حركة    
فاقـد للـشرعية وال     “إجرائها، مؤكدة رفضها المشاركة فيها معتبرة أنها إجراء باطل ألن محمود عباس             

عوة أعلنت هي األخرى رفضها لهذه الد     ” الجهاد اإلسالمي “، فإن حركة    ”يحق له أن ينظم هذه االنتخابات     
، ومبررة رفضها بأنها دعوة صدرت عن جهة ال تمثـل           ”نتيجة عملية توافقية  “مؤكدة أنها يجب أن تكون      

أما اليسار الفلسطيني الذي أيد دعوة االنتخابات المحلية فلم يبادر بتأييـد أو رفـض               . الشعب الفلسطيني   
” فـتح “ج مـن حتميـة ثنائيـة        دعوة االنتخابات الرئاسية والتشريعية وإن كان أقرب إلى تأييدها للخرو         

  .وتحريك األزمة الوطنية واالستعداد لما هو قادم من تداعيات” حماس”و
المخاوف كثيرة لتصعيد الخالفات واالنقسامات خصوصاً إذ ما أجريت االنتخابات المحلية في الضفة من              

  .دون غزة وبمقاطعة حماس وغيرها من المنظمات عندها سيفرض شبح التقسيم مخاطره
  ١٧/٢/٢٠١١، خليج، الشارقةال

  
  المصرية-مستقبل معاهدة السالم اإلسرائيلية .٥٠

  باتريك سيل
والـسبب  . أصيبت إسرائيل بحالة من التوتر العالي بسبب الثورة المـصرية         :ترجمة عالء الدين أبو زينة    

وهي معاهدة عملت من خالل تحييـد مـصر         - ١٩٧٩إنها تخشى على بقاء معاهدة السالم للعام        : بسيط
  .ى ضمان هيمنة الجيش اإلسرائيلي على المنطقة طوال العقود الثالثة التي تلتعل

وهي األقوى واألكثر سكاناً من الدولة العربيـة، أقـصت          -عن طريق إخراج مصر من الصف العربي        
المعاهدة إمكانية قيام تحالف عربي، والذي ربما كان سيحتوي إسرائيل أو يقيد حريتها في التصرف على                

إذا تمت إزالة عجلة، فـإن      : "وكما الحظ وزير الخارجية اإلسرائيلي موشيه دايان في ذلك الوقت         . األقل
  ".العربة لن تسير مرة أخرى

حجر "، و "عمود مهم لالستقرار اإلقليمي   "ويصف المعلقون الغربيون بشكل روتيني تلك المعاهدة على أنها          
فـي العـالمين    "  دبلوماسية الواليات المتحدة   جزء مركزي من  "، و "زاوية للدبلوماسية في الشرق األوسط    

  .وهذه بالتأكيد هي الكيفية التي نظرت بها إسرائيل وأصدقاؤها األميركيون إلى المعاهدة. العربي والمسلم
وعلى النقيض من إنتاج االستقرار، عملت المعاهـدة علـى          . أما بالنسبة لمعظم العرب، فقد كانت كارثة      

وبعيداً عن جلب السالم، ضمنت المعاهدة غياباً كامالً للسالم، وقد          . إلسرائيليةجعلهم مكشوفين أمام القوة ا    
  .رأت إسرائيل المهيمنة أنه ليس ثمة حاجة للتآلف وال للتسوية مع سورية والفلسلطينيين
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بدالً من ذلك كله، فتحت المعاهدة الطريق أمام الغزوات اإلسرائيلية، واالحتالالت والمذابح التي ارتكبتها              
إسرائيل في كل من لبنان والمناطق الفلسطينية، ولتوجيه ضربات ضد كل من المواقع النووية العراقيـة                

 عاماً للضفة الغربيـة، وإلدامـة       ٤٤والسورية، والتصريح بتهديدات جريئة ضد إيران، والحتالل عمره         
يين المتدينيين نحو   الحصار الوحشي على قطاع غزة، ولسعي المستوطنين اإلسرائيليين المتشددين والقوم         

  ".إسرائيل الكبرى"تحقيق أجندة 
وفي المقابل، تمكن الدكتاتوريون العرب، متذرعين بالتحدي الذي يواجهونـه مـن إسـرائيل العدوانيـة          
والتوسعية، من تبرير الحاجة إلى إدامة السيطرة المحكمة على المواطنين باستخدام اإلجراءات األمنيـة              

  .القاسية
المصرية بشكل هائل في خلق عدم االستقرار الخطير        -ى، أسهمت المعاهدة اإلسرائيلية   وبطريقة أو بأخر  

والتوتر العصبي الذي وسم الشرق األوسط حتى هذا اليوم، إلى جانب زيـادة حـدة المعانـاة الـشعبية،                
  .واالنفجارات الحتمية التي أعقبت ذلك

 المفاعل النووي العراقي النووي في العام       ويكفي القول إن إسرائيل، التي تشجعت بالمعاهدة، قامت بسحق        
، وقامت بغزو لبنان في السنة التالية في مسعى رمى إلى تحطيم منظمـة التحريـر الفلـسطينية،                  ١٩٨١

 ١٩٨٢وقد أفضى الغزو اإلسرائيلي في العـام        . وطرد النفوذ السوري وجلب لبنان إلى الفلك اإلسرائيلي       
وفي فعل من الالأخالقية الهائلة، قـدمت       . لبناني وفلسطيني  ١٧,٠٠٠وحصار بيروت إلى قتل ما يقارب       

إسرائيل حينذاك الغطاء لحلفائها المارونيين بينما يقومون بارتكاب مذبحة طوال يومين ضد الفلـسطينيين              
وأبقت إسرائيل على احتاللها لجنوب لبنان طوال       . العزل في مخيمي صبرا وشاتيال لالجئين الفلسطينيين      

وهذا كثير على   . ٢٠٠٠ي عشرة التالية، حتى قامت قوات حزب اهللا بطردها منه في العام             السنوات الثمان 
  .إسهام معاهدة السالم في سالم الشرق األوسط واستقراره

يمكن تعقب أصول معاهدة السالم إلى دبلوماسية هنري كيسنغر، مستشار األمن القومي للرئيس نيكسون              
ولما كان تواقاً فوق كل شيء لحماية إسرائيل ومزدريـاً          . ١٩٧٣) أكتوبر(في زمن حرب تشرين األول      

للتطلعات السورية والفلسطينية، فقد ناور كيسنغر الزعيم المصري أنور السادات ليخرجه من تحالفه مـع          
  .سورية واالتحاد السوفياتي معاً، باتجاه بناء عالقة مريحة مع إسرائيل والواليات المتحدة

، استطاع كيسنغر إخراج مصر من ميدان المعركـة،         ١٩٧٥في سيناء في العام     ومع اتفاقية فك االرتباط     
، وإلى معاهدة الـسالم فـي       ١٩٧٨وهو قرار مصيري أفضى مباشرة إلى اتفاقيات كامب ديفيد في العام            

وربما يكون السادات قد أمل في تحقيق سالم شامل، والذي يشمل الفلـسطينيين وسـورية،   . ١٩٧٩العام  
راء اإلسرائيلي مناحيم بيغن تغلب عليه في الدهاء، وهو صهيوني مخلص ومتحمس كان             لكن رئيس الوز  

وكان بيغن سعيداً بإعـادة     . مصمماً على تدمير القومية الفلسطينية ومنع عودة الضفة الغربية إلى العرب          
  .سيناء إلى مصر من أجل االحتفاظ بالضفة الغربية

لمؤيدة إلسرائيل، شهد الرئيس جيمي كارتر بدوره، وبما يدعو         وبعد أن تم إضعافه داخلياً على يد القوى ا        
لألسف، اختزال جهوده لتحقيق السالم لتتحول عن أهدافها األصلية متعددة األطراف إلى مجـرد نـاتج                

وفي نهاية األمر، ابتلعت واشنطن أطروحة إسرائيل القائلـة إن          . سالم إسرائيلي مصري منفصل   -ثنائي  
وتم منح  . نشوب حرب إقليمية، وأنها كانت بذلك تصب في المصلحة األميركية         المعاهدة استبعدت خطر    

ال لجعلـه أكثـر صـالحية       – مليون دوالر على شكل مساعدات أميركية سـنوية          ١,٣الجيش المصري   
  .من أجل جعله يتعامل بسالم مع إسرائيل: للحرب، وإنما على العكس من ذلك

وقد نقل عن إدارة أوباما أنهـا       .  المقولة السائدة في واشنطن    هو" معاهدة الدفاع عن السالم   "يبقى تعريف   
وفي المقابل، قال المجلس األعلى للجـيش    . أخبرت قادة الجيش المصري بأن عليهم اإلبقاء على المعاهدة        

وهكذا، سوف لن يكون هناك أي إلغاء للمعاهدة كما         . المصري إن مصر سوف تحترم المعاهدات القائمة      
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 طرف في مصر أو في العالم العربي العودة إلى العمل العسكري، وال هو مـستعد                وال يفضل أي  . يبدو
  .له، لكن المعاهدة ربما توضع في التجميد

وستكون مشغولة على أي حال بحل      . ال نعرف بالضبط اآلن كيف سيكون لون الحكومة المصرية المقبلة         
انت لتضم مكوناً مدنياً قويـاً، كمـا هـو          لكن هذه الحكومة إذا ك    . المشاكل المحلية في المستقبل المنظور    

متوقع على نطاق واسع، والذي يأتي من المواقف المختلفة وحركات االحتجاج، فإنه ينبغي توقع حـدوث                
  .تعديالت في سياسة مصر الخارجية

المحرجة بعمق للرأي   -من غير المرجح إلى حد كبير أن تستمر مصر في انتهاج سياسات حسني مبارك               
كما ال يرجح أن تبقى مصر الجديدة       .  والقائمة على التواطؤ مع إسرائيل في حصار غزة        -يالعام المصر 

وسـواء  . مقيمة على عداء مبارك تجاه جمهورية إيران اإلسالمية وحركتي المقاومة؛ حماس وحزب اهللا            
 دامت المعاهدة أم ال، فإن تحالف مصر مع إسرائيل لن يكون على شكل العالقة الحميميـة التـي كـان                   

  .عليها
فقـد  . وبشكل عام، تشكل الثورة المصرية مجرد التجلي األخير فقط للتغير في بيئة إسرائيل االستراتيجية             

-وتبع ذلك ظهور محور طهـران     . ١٩٧٩إسرائيل إيران عندما تمت اإلطاحة بالشاه في العام         " خسرت"
" خـسرت "تين األخيـرتين،    وخالل السن . حزب اهللا الذي سعى إلى تحدي هيمنة إسرائيل اإلقليمية        -دمشق

ويحوم . مصر" خسران"وهي تواجه اآلن خطر     . إسرائيل تركيا أيضاً، وهي حليف سابق ذو وزن حقيقي        
  .عليها خطر الخضوع لحالة من العزلة اإلقليمية

وباإلضافة إلى ذلك، يعمل استيالء إسرائيل المستمر على أراضي الضفة الغربية، ورفضها االنخراط في              
إلى خسرانها العديد   " األرض مقابل السالم  "جدية مع الفلسطينيين وسورية على أساس مبدأ        أي مفاوضات   

وهي تدرك جيداً أنها تواجه خطر نـزع الـشرعية          . من داعميها السابقين في أوروبا والواليات المتحدة      
  .عنها

 وتقـوي   فكيف ستستجيب إسرائيل للثورة المصرية؟ هل ستقوم بتحريك القوات إلى حدودها مع مـصر،             
دفاعاتها، وتسعى يائسة إلى البحث عن حلفاء في عصبة مصر العسكرية التي تتـولى المـسؤولية اآلن،                 
وتلتمس المزيد من المساعدة األميركية؟ أما أنها ستسعى أخيراً إلى بذل مساع جدية نحو حل صراعاتها                

  ها القدس الشرقية؟على األراضي مع سورية ولبنان، وتسمح بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمت
وهذا هو الدرس الواضح مـن األحـداث   . إن إسرائيل في حاجة ملحة إلى إعادة مراجعة عقيدتها األمنية         

 -وهي عقيدة إسرائيل منـذ قيـام الدولـة        -إن الهيمنة على المنطقة بقوة السالح       . الدراماتيكية في مصر  
ومة شرسة ومتنامية، والتـي يتحـتم أن      وهي ال تخدم سوى إثارة مقا     . تصبح خياراً أقل صالحية باطراد    
ويبدو أن إسرائيل في حاجة إلى إحداث ثورة في تفكيرها األمني، لكنها            . تنفجر في النهاية في شكل عنف     

  .لم تصدر أي إشارات إلى الشروع في ذلك بعد
  .إن السالم وحده، وليس األسلحة، يمكن أن يضمن أمن إسرائيل على المدى الطويل

  ١٤/٢/٢٠١١ "الينميدل إيست أون"
  ١٧/٢/٢٠١١، الغد، عّمان
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  :كاريكاتير .٥١
  

  
  ١٧/٢/٢٠١١فلسطين أون الين،   


