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  لم يعد للورقة المصرية أي موقع اآلن: أبو مرزوق .1

حركة حماس أنّه لم يعد أي موقع أكّد الدكتور موسى أبو مرزوق؛ نائب رئيس المكتب السياسي ل: دمشق
للمصالحة االن، وأن التعامل مع هذه الورقة تغير إثر الثورة المصرية التي أطاحت " الورقة المصرية"لـ

يجب أن تتحرك ضد ممارسات سلطة "بنظام مبارك، الفتاً إلى أن اإلرادة الشعبية في الضفة الغربية 
  " .عباس

ما يجري في مصر له ": "المركز الفلسطيني لإلعالم"لـ وقال أبو مرزوق في تصريحات خاصة 
انعكاساته على العالم العربي برمته، ال سيما الشأن الفلسطيني، وطريقة التعاطي مع الورقة المصرية 
تغيرت، بالتالي فإن المشاورات تجاه التعامل مع تنازالت المنظمة ستأخذ أبعاداً أخرى، خصوصاً بعد 

  ".دث على السياسة الخارجية المصرية وخاصة في التعامل مع الملف الفلسطيني رصد التغيير الذي سيح
الثورة جيدة إذا عبرت عن إرادة شعبية : "في غزة، قال" الثورة"وحيال الدعوات التي يطلقها البعض لـ

حقيقية، فقد تمت الدعوة إلى مظاهرة في غزة ولم يخرج سوى عشرات من الناس، األمر الذي يؤكد أنّه 
  ". توجد إرادة شعبية لتغيير الوضع في غزة ال

في الضفة يوجد احتالل وتقطيع أوصال، وتوجد سلطة تواجه المقاومة، واإلرادة "إلى أنّه  وبالمقابل؛ أشار
الشعبية هناك تؤيد المقاومة وتحتضنها وعليه فإن الحراك الشعبي في الضفة مطلوب وإن كان يحتاج 

  ".عوامل إضافية حتى يظهر
 صعيد آخر؛ ربط أبو مرزوق أحداث مصر وتونس واستقالة عريقات بدعوة سلطة رام اهللا إلى وعلى

األحداث التي جرت في تونس ومصر والتسريبات التي تمت من دائرة المفاوضات : "االنتخابات، وقال
ت وُأعلنت على الشعب الفلسطيني خلقت أجواء أحرجت السلطة الفلسطينية في رام اهللا، فاتخذت خطوا

استباقية من باب الهروب إلى األمام، ومن هذه اإلجراءات االنتخابات العامة واستقالة صائب عريقات من 
  ".منصبه 

ليست مقصودة "كما اعتبر استقالة عريقات واإلعالن عن اجراء انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية 
  ".ين والتخدير لذاتها، بل هي محالة للهروب والتحايل وإعطاء الشعب جرعة من التسك

السلطة في رام اهللا ال تتمتع بالمصداقية وال الشرعية التي تؤهلها لإلشراف على االنتخابات، : "وأضاف
إضافة إلى أن االنقسام بين الضفة وغزة من جهة، وبين فتح والسلطة وبين تيارات من حركة فتح نفسها 

  ".ناحية العملية من جهة أخرى، تجعل فكرة إجراء االنتخابات مستحيلة من ال
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 حماس رفضت دعوة السلطة إلجراء االنتخابات، ولنا " وعن موقف حركته من هذه الدعوة أكّد على أن
تجارب سابقة في هذا الموضوع، فمن حيث المبدأ ال يمكن ألحد أن يرفض االنتخابات أو أن يرفض 

طينية متمسكة بالثوابت ومعبرة عن اإلرادة الشعبية ولكننا نريدها انتخابات حرة نزيهة تفرز قيادة فلس
  "."طموحات الشعب 

  18/2/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   أوبامامن اعباس يدعو الجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية بعد تلقيه اتصاال هاتفي .2
اليوم ' طارئ وعاجل'دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس الى اجتماع :  وليد عوض-رام اهللا
ة للقيادة الفلسطينية، التي تضم اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، بعد تلقيه الجمع

  .اتصاال من الرئيس االمريكي باراك اوباما
إن الرئيس عباس وعلى اثر اتصاله المطول مع 'وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة 

عا أعضاء القيادة الفلسطينية إلى اجتماع عاجل وطارئ لبحث آخر الرئيس األمريكي باراك اوباما، د
واوضح ان الدعوة وجهت للجنتين  .'التطورات التي كانت مدار البحث والنقاش مع الرئيس أوباما
  .التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح لحضور االجتماع

مساء الخميس ان االدارة ' القدس العربي'وأكد عزام االحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لـ
االمريكية تمارس ضغوطا كبيرة على القيادة الفلسطينية والعواصم العربية منذ ايام لمنع عرض مشروع 

  .قرار ادانة االستيطان على مجلس االمن للتصويت
بالرئيس واوضح االحمد ان الضغوط االمريكية وصلت الى حد تدخل الرئيس االمريكي، االمر الذي دفع 

الفلسطيني محمود عباس الى دعوة القيادة الفلسطينية الجتماع مساء اليوم الجمعة، لبحث العروض 
االمريكية الهادفة الى تجنب عرض مشروع القرار على مجلس االمن، مشيرا الى ان القرار الفلسطيني 

  .بشأن تلك الضغوط سيتخذ على مستوى القيادة مجتمعة
قيادة الفلسطينية مساء اليوم الجمعة لبحث تداعيات تقديم مشروع قرار ادانة ومن المقرر ان تجتمع ال

االجتماع يتعلق ببحث تقديم مشروع قرار : االستيطان الى مجلس االمن للتصويت عليه، واضاف قائال
  .ادانة االستيطان الى مجلس االمن وليس لبحث المفاوضات

يوم سيبحث موضوع المقترحات االمريكية التي قدمتها وأوضح االحمد أن اجتماع القيادة الفلسطينية ال
واشنطن بهدف عدم عرض مشروع القرار على مجلس االمن للتصويت، مشيرا الى ان االدارة 

  .االمريكية قدمت عروضا سابقة اال انها رفضت من قبل الفلسطينيين والعرب
ى مشروع القرار في مجلس االمن، وأكد االحمد ان الواليات المتحدة االمريكية تريد تجنب التصويت عل

وكان مسؤولون  .الن التصويت سيحرج االدارة االمريكية التي هددت سابقا باستخدام الفيتو ضد القرار
فلسطينيون اعلنوا في وقت سابق الخميس ان القيادة الفلسطينية رفضت ضغوطا وعرضا امريكيا لثنيها 

  .اإلسرائيليف االستيطان عن التوجه الى مجلس االمن الدولي للمطالبة بوق
االدارة االمريكية تقدمت بعرض الى سفير فلسطين 'وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ان 

والمجموعة العربية لثنينا عن التوجه الى مجلس االمن الدانة ) في االمم المتحدة رياض منصور(
  .'لقدس الشرقية والمطالبة بوقفهاالستيطان االسرائيلي في االراضي الفلسطينية، وخاصة في ا

ورفض من قبل القيادة (...) عبر سفيرتها في االمم المتحدة 'واضاف ان العرض الذي قدمته واشنطن 
استبدال التصويت على مشروع القرار الفلسطيني والعربي ببيان 'يتضمن ' الفلسطينية والمجموعة العربية

  .'يلمن رئاسة مجلس االمن صيغته غير ملزمة السرائ
رفض االستيطان بشدة دون ادانته ويعبر عن اجماع مجلس االمن بما فيها الواليات 'ويؤكد البيان على 

  .'المتحدة وينتقد مواقف اسرائيل، خاصة عدم تنفيذ خارطة الطريق ومواصلة االستيطان
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هذا الشأن لمنع تمرير نص في ) الفيتو(ويتوقع المسؤولون الفلسطينيون ان تستخدم واشنطن حق النقض 
  .يتوقع ان تبدأ مناقشته في مجلس االمن الدولي الجمعة، على حد قولهم

المحلية عن مصادر فتحاوية قولها ان هناك حراكا اوروبيا يجري القناع ' معا'الى ذلك نقلت وكالة 
  :السلطة بافكار وبدائل تطرحها امريكا بواسطة اوروبا تتمثل في

  .ق بادانة االستيطان بدل التصويت على وقف االستيطان اخراج قرار من مجلس االمن متعل-1
  .67 بدل الدولة ضمن حدود 67 اصدار من مجلس االمن متعلق بمسألة المفاوضات على حدود -2

 وضرورة 67وقالت المصادر ان القيادة الفلسطينية تصر على طلباتها المعروفة وهي دولة ضمن حدود 
  .يةان تكون هناك مرجعية للعملية التفاوض

واعتبرت المصادر الفتحاوية ان الموقف االمريكي تحول من الضغط والتهديد الى اقتراح حلول وافكار 
  .تتعلق بالعملية السلمية، ال سيما في ظل الثورات التي تجتاح المنطقة العربية

  18/2/2011القدس العربي، لندن، 
  

  ال انتخابات من دون الضفة والقدس وغزة :عباس .3
إن االنتخابات الرئاسية والتشريعية يجب أن تشمل  كل ' : قال الرئيس محمود عباس:اوف –رام اهللا 

األرض الفلسطينية بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وأنه من غير المقبول إجراء االنتخابات 
  .'في الضفة الغربية دون قطاع غزة، وأنه بدون ذلك ال نستطيع إجراءها

تمر صحفي مشترك مع رئيس تيمور الشرقية خوسيه هوردا، بمقر الرئاسة في ، خالل مؤعباسوأضاف 
مدينة رام اهللا، اليوم الخميس،  نحن ماضون إلى مجلس األمن من أجل إستصدار قرار يطالب إسرائيل 

  .بوقف االستيطان
لقرار،  دولة تتبنى هذا ا130 جميع الدول العربية ودول عدم دول االنحياز التي تشكل حوالي وتابع،

  .الذي يقول إن على إسرائيل وقف االستيطان
 ويتحدث 1967كنا نتوقع من اللجنة الرباعية أن تصدر بيانا متوازنا يتحدث عن حدود عام : عباسوقال 

عن األمن، ولكن هذا لم يحصل، وكنا قد قدمنا طلبا لمجلس األمن يطلب من إسرائيل وقف االستيطان، 
  .ررته اإلدارة األميركية أكثر من مرةوهذا الطلب بحد ذاته هو ما ك

، والقدس الشرقية عاصمة 1967، نحن نسعى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود  وأضاف
لها من خالل المفاوضات والطرق السلمية، ونحن نبذل جهودا حثيثة من أجل بناء المؤسسات الفلسطينية 

  .لتكون جاهزة عند إعالن الدولة المستقلة
إلى مبادرة السالم العربية، والتي تتحدث عن إقامة عالقات طبيعية بين الدول العربية  عباس وأشار،

  .واإلسالمية وإسرائيل، إذا ما انسحبت إسرائيل من كافة األراضي العربية المحتلة
وأوضح، أنه تطرق مع الرئيس هوردا، إلى األوضاع الراهنة، والمساعي التي تبذل من أجل العودة 

  .للمفاوضات، مؤكدا على الموقف الفلسطيني الثابت المستعد للعودة للمفاوضات فور وقف االستيطان
إن االنقسام الداخلي هو أخطر ما يواجه قضيتنا، وأن همنا األول هو استعادة الوحدة :  عباسوقال

  .ألةالوطنية، لذلك دعونا إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ليحسم الشعب موقفه من هذه المس
  17/2/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  الحكومة القادمةبفياض يرفض تعيين نائب لرئيس الوزراء  :القدس العربي .4

القدس ' مصادر في داخل حركة فتح التي تسيطر على الضفة الغربية لـ أكدت: وليد عوض-رام اهللا
كتور سالم فياض المكلف بتشكيل حكومة جديدة ما الخميس بأن رئيس الوزراء الفلسطيني الد' العربي

  .زال يرفض ان يعين نائبا له في التشكيلة الحكومية القادمة
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الخميس بأن فياض ما زال ' القدس العربي'وقال حاتم عبد القادر عضو المجلس الثوري لحركة فتح لـ
اآلن بان الدكتور سالم فياض يبدو لغاية 'متمسكا بموقفه الرافض لتعيين نائب لرئيس الوزراء، ومضيفا 

  .في التشكيلة الحكومية القادمة' متمسك بوزارة المالية ومتمسك بأن ال يعين نائبا له
حركة فتح تفضل ان ال تبقى وزارة المالية في يد الدكتور سالم فياض وتريد وجود 'وتابع عبد القادر 

كتور سالم فياض متمسك بوزارة المالية ولكنه يبدو لغاية اآلن بأن الد'، مضيفا 'وزير مستقل للمالية
  .'ومتمسك بان ال يكون له اي نائب

 بالمئة من وقته في 60ال ان يقضي 'وشدد عبد القادر على ضرورة ان يتفرغ فياض للعمل الحكومي 
نحن في فتح نتمنى على الدكتور سالم فياض ان يتنازل عن وزارة '، وضاف 'العمل في وزارة المالية

  .'نازل بان يعين نائبا لهالمالية، ويت
واشار عبد القادر بأن هدف فتح من تعيين نائب لرئيس الوزراء هو تحويل مجلس الوزراء لمؤسسة 

عدم وجود نائب لرئيس الوزراء ينفي عن مجلس 'وليست مرتبطة بشخص رئيس الوزراء، واضاف 
 عنه اثناء غيابه او سفره المفروض وجود نائب لرئيس الوزراء ينوب'، وتابع 'الوزراء صفة المؤسسة

  .'للخارج وان ال تعطل جلسات مجلس الوزراء اذا ما غاب رئيس الوزراء
واوضح عبد القادر بان المجلس الثوري لحركة فتح طالب عباس بتعيين نائب لرئيس الوزراء في 

غياب الحكومة المرتقبة، مشيرا الى ان جلسات مجلس الوزراء كانت تعطل في الفترة السابقة خالل 
  .'هذه مؤسسة يجب ان تستمر في عملها. هذا ال يجوز'فياض او سفره للخارج، واضاف 
نحن في فتح رأينا الواضح والصريح هو وجوب 'قائال ' القدس العربي'واضاف عبد القادر في حديثه مع 

ه  التفرغ لمهام-االخير-وجود نائب لرئيس الوزراء و وزير مالية غير رئيس الوزراء حتى يستطيع
 وزيرا للمالية واذا ما تمسك بعدم تعيين نائب له -اذا ما استمر ـ فياض '، وتابع قائال 'كرئيس للوزراء

، منوها الى ان رفض 'هذا بالتأكيد لن يحدث اي تطور دراماتيكي على عمل الحكومة باالتجاه الصحيح
  .فياض التخلي عن المالية يهدف للتحكم في عمل جميع الوزارات من قبله

ن جهة اخرى اكد عبد القادر بأن اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح لن يشاركوا في التشكيلة وم
، مشددا 'لن يكون في الحكومة القادمة اعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح'الحكومية القادمة، وقال 

حث عن حركة فتح ال تب'على ان المهم بالنسبة لحركة فتح ليست المحاصصة في الحكومة، وقال 
حصص وانما تبحث عن اداء افضل للحكومة فيما يتعلق بالنواحي االقتصادية واالجتماعية وخاصة 

  .'مكافحة الفقر والبطالة وغالء االسعار الذي اصبح يشكل هاجسا للمواطن الفلسطيني
ومن جهته اكد حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الخميس على عدم مشاركة اي عضو في 

لجنة المركزية لفتح في الحكومة القادمة، مشيرا في تصريح لالذاعة الفلسطينية الرسمية بان مركزية ال
فتح قررت ان ال يلتحق أي عضو من اللجنة المركزية بالحكومة، وضرورة ان يتفرغ أعضاء المركزية 

 فتح للحكومة لهموم الحركة ودوائرها وملفاتها وكذلك للشؤون الوطنية العامة مع مساندة ودعم من
  .الجديدة

وكان عضو اللجنة المركزية لفتح محمد المدني أكد أن مشاركة الحركة في الحكومة المقبلة ستقتصر 
على الصف الثاني في الحركة من أعضاء المجلس الثوري، ولن يكون هناك أي وزير من أعضاء اللجنة 

  .المركزية
بان هذا االمر بات متروكا للرئيس عباس وبشأن تعيين نائب لرئيس الوزراء اوضح حسين الشيخ 

ورئيس الوزراء سالم فياض للبت فيه، مشيرا الى ان أبرز مهمات الحكومة المرتقبة مد يد العون 
للمواطن بكل مقومات الصمود االقتصادية واالجتماعية، وتعزيز المهمات الوطنية المتمثلة في مواجهة 

رائيلية ، باإلضافة إلى التحضير لالنتخابات البلدية مشاريع االستيطان والتهويد والسياسات اإلس
  .والتشريعية والرئاسية
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وكانت حكومة تسيير االعمال الفلسطينية استقالت االحد الماضي في حين اعاد عباس تكليف فياض 
  .بتشكيل حكومة جديدة

التشاور وقالت مصادر فلسطينية بان عباس اعطى الضوء االخضر لفياض، بتشكيل حكومة جديدة عبر 
مع كافة الفصائل واالحزاب السياسية بما يساهم في الوصول الى حكومة تحظى برضى عامة 
المواطنين، موضحة ان عباس يميل الى اختيار وزراء من النواب في المجلس التشريعي باعتبارهم 

سالم .لف داالقرب الى مشاكل وهموم المواطنين االمر الذي يفتح المجال امام دخول رئيس الوزراء المك
 نواب بينهم امينها 3فياض في مشاورات مع مختلف الكتل البرلمانية بما في ذلك الجبهة الشعبية التي لها 

وحزب الشعب، والجبهة الديمقراطية وحزب (العام االسير احمد سعدات، وكتلة البديل التي لها مقعدان 
ى المستقلين، وكتلة فتح، في حين ال مصطفى البرغوثي، اضافة ال.، والمبادرة الوطنية برئاسة د)فدا

  .يتوقع ان تشمل المفاوضات كتلة االصالح والتغيير المحسوبة على حركة حماس
هذا وعقدت كتلة فتح البرلمانية االربعاء اجتماعا لها برئاسة رئيسها عزام االحمد لبلورة تصور عن 

  .التشكيلة الحكومية المرتقبة
  .بقى في حالة انعقاد دائم في المرحلة المقبلة لمتابعة التعديل الحكوميوأكدت الكتلة في اجتماعها أنها ست

وأوضحت الكتلة أنها بصدد رفع تصور شامل للتغيير الحكومي المطلوب رفعه لعباس واألطر القيادية، 
  .في الوقت الذي رفضت فيه أي جهة التصريح عن شكل التغيير المقترح

 الجديدة في غضون اسبوعين لعباس من اجل المصادقة عليها ومن المقرر ان يقدم فياض اركان حكومته
  .في حال موافقته على التشكيلة الوزارية الجديدة

  18/2/2011القدس العربي، لندن، 
  

  ويخشى من عدوان على غزة .. يطمئن من أبو الغيط على األوضاع في مصر: عبد الرحيم .5
رحيم، اليوم الخميس، وزير خارجية مصر أحمد أبو  التقى أمين عام الرئاسة الطيب عبد ال:وفا –القاهرة 

الغيط، وذلك في مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة بحضور سفير دولة فلسطين في مصر ومندوبها 
  .بركات الفرا. لدى الجامعة العربية د

لرئيس حرص فخامة ا: عقب اللقاء' وفا'وحول الهدف من الزيارة ومدلوالتها، قال عبد الرحيم لوكالة 
محمود عباس على إرسالي لمقابلة معالي الوزير أحمد أبو الغيط، ومسؤولين آخرين في مصر الشقيقة؛ 
نظرا ألننا نتطلع إلى مصر دائما، وإلى دورها المحوري، ودورها القيادي في منطقة الشرق األوسط، 

  .ودورها الداعم دائما لقضيتنا
ا، وبالتالي نحن حريصون على استقرارها، وعلى أمنها نحن نعتبر أن مصر الداعمة الكبرى لن: وتابع

وعلى أن تأخذ دورها الطليعي والقيادي في منطقة الشرق األوسط، وفي دعمنا، ودعم حقوقنا الثابتة في 
  .إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

نحن مع إرادة الشعب المصري، : موردا على سؤال بشأن الثورة المصرية ونتائجها، أجاب عبد الرحي
واحترمنا قرار الرئيس مبارك، والتغيير السلس سنة الحياة، وفي الوقت نفسه واثقون تماما من أن مصر 
كما كانت وكما هي اآلن، ستظل في المستقبل الداعمة القوية للقضية الفلسطينية ألنها تشكل إحدى 

ا نحن واثقون بأن مصر ستعود لممارسة دورها وهي القضايا الرئيسية في صلب أمنها القومي، ومن هن
تمارسه اآلن، وستلقي بكل ثقلها، وبكل ما لها من تأثير على الساحة اإلقليمية والدولية لدعم قضيتنا، ألن 

  .العام الحالي هو مفصلي، وهناك أكثر من استحقاق
رائيل تنتهز انشغال وردا على سؤال حول المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، وخصوصا أن إس

العالم بقضايا داخلية لمحاولة فرض وقائع على األرض والتصعيد ضد شعبنا آما جرى في غزة فجر 
دائما نؤآد أن أي مشاآل في المنطقة أو في العالم توفر الظروف : اليوم، أجاب أمين عام الرئاسة



  

  

 
 

  

            9 ص                                     2060:         العدد       18/2/2011 الجمعة :التاريخ

المقبلة من قيام إسرائيل بشن عدوان المناسبة إلسرائيل لالستفراد بنا، وبالتالي نحن نخشى في المرحلة 
على غزة، أو عدوان واسع على أرض عربية أخرى ومن هنا، يجب أن نكون حذرين ويقظين دائما، 

  .وأن تكون الشعوب العربية متنبهة لمثل هذه المحاوالت
  17/2/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  ؤكد على النوايا العدوانية لالحتالل صيادين يثالثةاستشهاد : حكومة هنية .6

اعتبرت الحكومة الفلسطينية في غزة، قتل قوات االحتالل لثالثة صيادين فلسطينيين، شمال قطاع : غزة
بأنه تأكيد على النوايا العدوانية لالحتالل اإلسرائيلي، ونتيجة لتقاعس المجتمع الدولي في محاكمة  غزة

  .ةقادة االحتالل على جرائمهم السابق
، ثالثة صياديين فلسطينيين، شمال قطاع غزة، )17/2(وكانت قوات االحتالل قتلت فجر اليوم الخميس 

ووصف طاهر النونو، الناطق باسم الحكومة في تصريح .  فتحت النار عليهم بشكل مباشر وذلك بعدما
ة جريمة االحتالل وأكد أن حكومته تدرس بشد". جريمة جديدة ارتكبت بدم بارد"مكتوب له ما حدث بأنه 

ودعا إلى لجم االحتالل اإلسرائيلي، ووقف كل . الجديدة بقتل ثالثة من الصيادين وهم يسعون على رزقهم
أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني، مؤكدا على أن كل هذه الجرائم لن تزيد الشعب الفلسطيني إال قوة 

     . وإصراراً
  17/2/2011قدس برس، 

  
  تدعو للتقدم بمبادرة إلنهاء االنقسام  الفلسطينيالتشريعيفي اللجنة السياسية  .7

دعت اللجنة السياسية، في المجلس التشريعي الفلسطيني، للتقدم بمبادرة سياسية إلنهاء االنقسام  :غزة
  .وتصليب الصف الفلسطيني في مواجهة االحتالل

ر المجلس بمدينة غزة، بحضور ، في مق)17/2(جاء ذلك خالل اجتماع اللجنة السياسية اليوم الخميس 
. خليل الحية ، ومقرر اللجنة صالح البردويل وعدد من نواب المجلس التشريعي.رئيس اللجنة السياسية د

وناقشت اللجنة التطورات األخيرة على الساحة الفلسطينية والعربية والثورات الحاصلة في الوطن العربي 
 على دور الشعوب في تحقيق أهدافهم االجتماعية والوطنية، وأكدت اللجنة. واآلثار المترتبة على فلسطين

  .وباركت نجاح الثورتين المصرية والتونسية
أكدت على ضرورة التقدم بمبادرة سياسية إلنهاء االنقسام وتصليب الصف الفلسطيني في مواجهة  

يق األمني مع االحتالل، األمر الذي يقضي اتخاذ خطوات قوية في إنهاء المفاوضات العبثية والتنس
االحتالل ووقف عمليات االعتقال السياسي والتعذيب في السجون، وصوالً إلى حوار وطني شامل على 

  . أساس ثوابته الوطنية يوافق عليها الجميع
  17/2/2011قدس برس، 

  
  حماس وفتح بشأن المصالحة  اتصاالت سرية أو علنية بينتوجدال : البردويل .8

من أجل إنهاء االنقسام " فتح" اتصاالت سرية أو علنية مع حركة نفت حركة حماس وجود أي: غزة
وتحقيق المصالحة، وأكدت أن ما شاع من أنباء عن بداية تحرك جديد للمصالحة هو محض إشاعات 

  .إعالمية ال أساس لها من الصحة في شيء
أن " رسقدس ب"الدكتور صالح البردويل في تصريحات خاصة لـ " حماس"وأوضح القيادي في حركة 

ال تزال على حالها وال يوجد فيها أي جديد لجهة إنهاء االنقسام " فتح"و" حماس"العالقات بين حركتي 
نبيل شعث اتصل " فتح"لقد سمعنا عبر وسائل اإلعالم أن القيادي في حركة : "وتحقيق المصالحة، وقال

إلى مكتب اسماعيل هنية نفى برئيس الوزراء في غزة اسماعيل هنية لتفعيل ملف المصالحة، ولما عدنا 
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ال سرا وال علنا لهذا الموضوع، لذلك " حماس"نفيا قاطعا أي اتصال لشعث به، ولم يتصل بنا أحد في 
  ".فهذه األنباء ليست إال محض إشاعات إعالمية وبالونات اخابار ليس إال

لقد : "حة، قال البردويلوعما إذا كانت الورقة المصرية ال تزال مدخال إلنهاء االنقسام وتحقيق المصال
نفسها أن الورقة المصرية لم تعد قائمة، ونحن نعتقد أن الورقة المصرية كان يمكن " فتح"أعلنت حركة 

أن تكون صيغة من الصيغ لو عدلت أن تؤدي إلى إطار حل وليس إلى حل، والحل يبدأ بإعادة صياغة 
عد ذلك في وضع الحلول المالئمة للقضايا منظمة التحرير الفلسطينية لتكون مرجعية موحدة ثم ندخل ب

  ".الخالفية األخرى المتصلة بالنظام السياسي
  17/2/2011قدس برس، 

  
   غزة لطي صفحة االنقسامإلى للذهابمستعد : شعث .9

 نبيل شعث استعداده للذهاب الى قطاع غزة من اجل بحث ملف المصالحة الوطنية مع .د ابدى :بيت لحم
  .قيادة الحركة مستعدة لذلك حركة حماس في حال كانت 

وقال شعث لغرفة تحرير معا انه لم يجر اي اتصاالت سرية مع قيادات في حماس ال سيما اسماعيل هنية 
ال يوجد اتصاالت سرية كل ما نصرح به هو معلن وان الحديث عن اتصاالت مقبلة ستكون ": واضاف.

  ".كلها في العلن ال داعي التصاالت سرية
ستعد للقيام بكل االتصاالت من اجل مساعدة حماس التوقيع على اتفاق المصالحة في ظل لكنه قال انه م

  .تجديد تاكيده على موافقة فتح على كل تحفظات حماس على الورقة المصرية 
وكشف ان الرئيس عباس طلب من اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح في اجتماع االمس بذل كل 

  .م المصالحة الوطنية الجهود عبر مختلف الطرق التما
وسئل شعث عن مخاوف فتح جراء مغازلة امريكا لالخوان المسلمين وانعكاس ذلك على حركة حماس؟ 
اجاب القيادي في فتح ان حركته ليس لديها ان مخاوف ولكنه طالب حماس بان ال تجعل من ذلك عائقا 

  .امام موافقتها على المصالحة
منطقة تمثل جزءا من الشعب سواء في مصر او فلسطين وهي التيارات االسالمية في ال": واضاف 

لكن ال نريد بمجرد ان تقوم امركيا بمثل هذه الخطوة كما حصل تجاه االخوان المسلمين , تيارات وطنية 
  ".بمصر ان تعلق حماس المصالحة بسبب ذلك

وبعد االنتخابات نحن نريد لحماس كل خير ونريدها في حكومة وحدة وطنية قبل االنتخابات ": وقال 
  ".وطالبنا سابقا بان تخرج امريكا حماس من قائمة االرهاب 

وكان شعث سبق وان اعرب في تصريحات لمعا في وقت سابق عن موافقة فتح على كل تحفظات 
  .حماس على الورقة المصرية 

  17/2/2011وكالة معا اإلخبارية، 
  

   االنقساموإنهاءالمطلوب اجتماع فوري لتنفيذ ورقة المصالحة : األحمد .10
 عن جاهزية الحركة لعقد األحمدعزام " فتح " اعلن عضو اللجنة المركزية لحركة : علي سمودي-جنين 

وكافة القوى للتوقيع واالنطالق نحو تنفيذ ورقة المصالحة المصرية " حماس"اجتماع فوري مع حركة 
ون والسلطة الواحدة ووفق توافق او القفز على كل شيء واالتفاق في اطار القان"وصوال لالنتخابات، 

وطني للذهاب لالنتخابات في تاريخ محدد لتختار جماهير شعبنا من يمثلها النهاء االنقسام الذي يشكل 
  ".استمراره جريمة وطنية بحد ذاتها

الجبهة "اقوال االحمد جاءت في كلمة منظمة التحرير الفلسطينية التي القاها اليوم في مهرجان 
في المسيرات واللقاءات : "و قال االحمد.  النطالقتها42في جنين بمناسبة الذكرى الـ" الديمقراطية
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والبيانات وكل المناسبات جميعنا من فتح وحماس والشعبية وغيرها نردد نفس الشعارات كلنا نريد انهاء 
  ".االنقسام، وما دمنا جميعنا متفقين على ذلك فمن الذي يريد استمرار االنقسام؟ 

نقول لحماس كفى انقسام وهناك اصرار لدى فتح النجاز ذلك والدليل ان الرئيس محمود : "واضاف
عباس رعى وشارك في الحوار وانا وقعت على االتفاق بعدما اجبرني الرئيس على ذلك من اجل 

 كنا نامل ان نطوي الصفحة بعد حوارات دمشق النه لم يبق 12-28المصلحة الوطنية وشعبنا، وفي 
فتح وقعت والفصائل وافقت وكانت تنتظر رغم مالحظاتها ان توقع حماس، وهكذا . عليهشيء نتحاور 

" حماس"واتهم االحمد ". اتفقنا على النقاط ولم يكن هناك خالف، فما الذي ادى الى الغاء اللقاء واالتفاق؟
  ".بذلك النه ال يوجد قرار لديها النهاء االنقسام

ة الفلسطينية وتقديرها لخيارات الشعوب العربية وحقها في التعبير وبينما عبر االحمد عن احترام القياد
عن ارادتها الحرة والديمقراطية، فانه حذر من االرتدادات السلبية للزلزال وان يكون في اطار الفوضى 

  .الخالقة التي خططت لها الواليات المتحدة االميركية 
اوجه نداء : "ت والتحركات التي تجري، وقاللالستفادة من التغييرا" حماس"ووجه االحمد دعوة الى 

لحماس لدعم جهودنا النجاز المصالحة فلسنا بحاجة للعودة لحوارات جديدة، وانما الرادة النهاء االنقسام، 
وفي ميدان التحرير انتهت االمور بالتوجه لصندوق االقتراع على اساس ان يصاغ دستور وخطوات 

سبا، لذلك ليس من حق فتح او حماس او الشعبية او االجهاد اخرى وفق ما يراه الشعب المصري منا
  ".وغيرها من الفصائل ان تفرض على شعبنا ما يريد

الورقة المصرية كان هدفها لوصول لصندوق االقتراع ولياتي مجلس تشريعي يمكن ان يشرع : "واضاف
البرنامج الوطني اما . ويلغي ويقر الن ذلك ليس مهمة فتح وحماس وغيرها بل المجلس التشريعي

الفلسطيني فالمجلس الوطني يحدده واذا كان بحاجة لتغيير لياتي مجلس وطني جديد ويشارك فيه الجميع 
  ".اما ان يبقى البعض يستند على هذه الدولة او تلك مستغلين حاجة شعبنا فهو اكبر ظلم وخطيئة

الجهاد "و" حماس" نفسها ، ودعا واكد انه لن يكون هناك بديل عن منظمة التحرير سوى منظمة التحرير
  .2005لالنخراط في صفوفها والعمل معا العادة تشكيلها وتفعيلها وتطويرها وفق اتفاق عام " االسالمي

  18/2/2011القدس، فلسطين، 
  

  فتح وحماس في مهب عاصفة التغيير: احمد يوسف .11
تي فتح وحماس لن تكونا احمد يوسف المستشار السابق السماعيل هنية من ان حرك. دحذر : بيت لحم

  .بمنأى عن رياح التغيير التي هبت على المنطقة واحدثت تحوال كبيرا في المنطقة
ولم يخف يوسف مخاوف حركة حماس من رياح التغيير التي تعصف بالمنطقة العربية اذا لم يتم العمل 

  .بسرعة على انهاء االنقسام بين الضفة وقطاع غزة 
ونظرتها , ه بسياسة الواليات المتحدة االمريكية خالل الثورة المصرية كما ان يوسف لم يخف اعجاب

مشيرا الى ان ما جرى في مصر , الجديدة لجماعة االخوان المسلمين واستبعادها من المنظمات المتطرفة
  .سوف ينعكس ايجابيا على مستقبل حركة حماس ازاء نظرتها للعمل السياسي مستقبال

حذر الدكتور يوسف من ان رياح التغيير سوف , ها الزميل بسام ابو عيد وخالل المقابلة التي اجرا
تعصف بالجميع في غزة والضفة الغربية اذا لم تم العمل بسرعة النهاء االنقسام وتسوية الخالفات في 

  .ظل عدم فاعلية الورقة المصرية عقب سقوط النظام المصري 
 والجلوس سوية داخل الوطن والتفاهم على ورقة لكن يوسف دعا الى ضرورة االستفادة مما ورد فيها

  .تفاهمات فلسطينية فلسطينية لطي صفحة االنقسام
كما ايد يوسف الدعوات لتحركات شعبية في غزة والضفة للضغط على الجهات المختلفة من اجل انهاء 

  .االنقسام
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بيا ومتزامان ومحمودا انا مع اي تحرك شعبي في الشارع الفلسطيني بشرط ان يكون تحركا ايجا": وقال
  ".للضغط على االطراف

االعتراف بالحركة الصهيونية من القضايا التي لم ": وقال, ورفض يوسف ان تعترف حماس باسرائيل 
  ".يتم التعاطي معها النه مرفوض ويكفله القانون الدولي

تجربة السلطة ": وقال , كما ان يوسف رفض تكرار حماس لتجربة السلطة في المفاوضات مع اسرائيل 
الفاشلة في المفاوضات لم تكن مشجعة لتقوم حماس بنفس الدور ولكن هذا سيكون مرتبطا مع من يكون 

  ".في سدة الحكم 
  ".على السلطة وحماس ان تفتحا المجال لتشكيل احزاب سياسية جديدة ": وقال 

ط مهمة وشائكة بين الطرفين اعتبر يوسف ان اجراء االنتخابات قبل المصالحة يعد بمثابة القفز عن نقاو
ال سيما وان نقطة االنتخابات ال خالف على اجرائها لكن قبل ذلك يجب حل القضايا االخرى التي وردت 

  ".مطلوب المصالحة اوال وبعدها مباشرة سنعقد االنتخابات": واضاف  .في الورقة المصرية 
  17/2/2011وكالة معا اإلخبارية، 

  
  في لبنانظمة لتشكيل مرجعية سياسية للفلسطينيين  المنفصائلبركة يدعو علي  .12

جدد ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة دعوته لفصائل منظمة التحرير للعمل معاً من أجل : لبنان
تشكيل مرجعيه سياسية للشعب الفلسطيني تتولى الحوار مع الحكومة اللبنانية، وتطالب بالحقوق 

  .الفلسطينيالفلسطينية، وتتدافع عن مصالح الشعب 
إنه يأمل بأن تمنح حكومة ميقاتي المقبلة ): 2-17(وقال بركة في حديث صحفي له اليوم الخميس 

  .الفلسطينيين حقوقهم المدنية واالجتماعية، وخصوصاً حق العمل والتملك
الهدف من مطالبنا هو الحفاظ على كرامة الالجئ الفلسطيني، واالسراع في إعمار مخيم نهر : "وأضاف

ارد وعودة أهله إليه، وكذلك معالجة ملف المطلوبين في المخيمات من الناحية القانوية والقضائية، حتى الب
  ".نطمئن المجتمع الفلسطيني في المخيمات، ونبني أفضل العالقات مع الجانب اللبناني

" زلزال"وفيما يتعلق بثورة مصر وإسقاط نظام مبارك، أكـد بركة بأن ما جرى في مصر يعتبر بمثابة 
  .سيكون له تداعيات كبيرة وثأثير قوي على مستقبل القضية الفلسطينية، ومجمل الوضع العربي

أخرجت مصر من معادلة الصراع، في حين أن ثورة الشباب " كامب ديفيد"وأشار بركة إلى أن إتفاقية 
  .المصري أعادت مصر إلى دورها الريادي في دعم القضية الفلسطينية

سلطة عباس خسرت كثيراً بعد سقوط مبارك، مؤكداً في الوقت ذاته رفض حركته واعتبر بركة أن 
  ."للدعوة النتخابات مبكرة في ظل االنقسام

  18/2/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  إذا تحرر الجليل فإن الالجئين في لبنان مستعدون للعودة إلى ديارهم فوراً: بركةعلي  .13
حماس في لبنان بموقف األمين العام لحزب اهللا حسن نصر اهللا،  رحب علي بركة ممثل حركة: بيروت

، في حال شن العدو )1948شمال فلسطين المحتلة سنة (حول استعداد المقاومة لتحرير الجليل 
  .الصهيوني عدواناً جديداً على لبنان

احة السيد نرحب ونشيد بموقف سم: "نسخة منه" المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال في بيان مكتوب وصل 
حسن نصر اهللا الذي أعلنه في االحتفال بذكرى القادة الشهداء أمس في بيروت، والذي أكد فيه استعداد 
المقاومة لتحرير الجليل شمال فلسطين المحتلة في حال شن العدو الصهيوني عدوانا جديدا على لبنان، 

  ".عادة الحقوق والمقدساتونؤكد أن طريق المقاومة هو السبيل الوحيد لتحرير كل فلسطين واست
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لصد أي عدوان صهيوني "وأعلن بركة وقوف حركة حماس إلى جانب لبنان جيشاً وشعبا ومقاومة 
استعداد أبناء شعبنا الفلسطيني الالجئين في لبنان للعودة إلى ديارهم فوراً في حال تم "، مؤكداً "محتمل

  "".تحرير الجليل وكنس االحتالل الصهيوني عن شمال فلسطين
  17/2/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  بإخالص االنقسام ويدنا مازالت ممدودة وإنهاءلبينا نداء الشعب للمصالحة : فتح .14

 أكدت حركة فتح تأييدها لصوت الشارع الفلسطيني المطالب بانهاء االحتالل واالنقسام، وطالبت :رام اهللا
  .ية فوق كل االعتباراتحماس باالستجابة لنداء الشعب واعالء مصالحه الوطن

وحمل المتحدث باسم الحركة، أسامة القواسمي، في بيان صحفي صدر عن مفوضية االعالم والثقافة، 
أن انقالب حماس على الشرعية والنظام “ حمل حماس مسؤولية الوضع الفلسطيني الداخلي الراهن، فقال 

اع غزة هو السبب األول واألخير لحالة االنقسام والقانون واستيالءها بالقوة المسلحة على السلطة في قط
“.  

أن حركة فتح استجابت لنداءات قوى الشعب الفلسطيني والشخصيات المستقلة “ وأوضح القواسمي 
وبذلت كل ما تستطيع عند بروز أي أمل للمصالحة واستعادة الوحدة الوطنية، ولبت النداءات الوطنية 

، مؤكداً جاهزية فتح النهاء “ك أصدقاء الشعب الفلسطيني في العالم الفلسطينية والعربية المخلصة وكذل
  .ملف االنقسام باعتباره سبيالً حتمياً النهاء االحتالل االستيطاني وقيام الدولة الفلسطينية

أن فتح قد لبت نداء الشعب للمصالحة وانهاء االنقسام وأن أيادي “ وشددت الحركة على لسان القواسمي 
  .“ زالت ممدودة باخالص من أجل رفع المعاناة عن شعبنا وانهاء ظلم االحتالل قيادتها ما

  17/2/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  وعلى المجتمع الدولي تحمل المسؤولية" جريمة حرب "صيادينإعدام ثالثة : حماس .15
مال قطاع غزة اعتبرت حركة حماس قتل قوات االحتالل اإلسرائيلي لثالثة صيادين، الخميس، ش: غزة

وقال الدكتور سامي أبو زهري، الناطق  .، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته"جريمة حرب"بأنها 
إن إعدام االحتالل ثالثة من : "نسخة منه" قدس برس"باسم الحركة في تصريح مكتوب له وصل 

 تمت عن سبق الصيادين الفلسطينيين شمال قطاع غزة هو جريمة حرب، وجريمة ضد اإلنسانية،
اإلصرار والترصد من خالل استهداف االحتالل المباشر لهم، رغم معرفته بأنهم صيادين كانوا يمارسون 
الصيد في الشواطئ القريبة من بيت الهيا شمال القطاع، وإدعاءات االحتالل أن الشهداء الثالثة 

  . قالت، كما"استشهدوا خالل محاولة تسلل هو عملية كذب صريح لتبرير الجريمة
، داعية "فتح تحقيق في الجريمة ومالحقة القتلة"وطالبت حركة حماس المؤسسات الدولية المعنية ب، 

يتحمل مسؤولياته تجاه هذه الجريمة التي تتم بسالح أمريكي، وأن "الرئيس األمريكي باراك أوباما أن 
نى في ظل دعمه المطلق يتذكر أن حديثه عن الديمقراطية في الساحات العربية هو كالم ليس له مع

  ".لجرائم االحتالل وقتله أبناء الشعب الفلسطيني
  17/2/2011قدس برس، 

  
  صواريخ مقاومة غزة تحولت لتهديد استراتيجي يصعب التخلص منه  :دراسة صهيونية .16

في احدث دراسة أصدرها مركز األبحاث التابع لجامعة بار ايالن، في تل ابيب، جاء ان إطالق : وكاالت
 تحول بعد مرور عقد 2001واريخ من قطاع غزة باتجاه جنوب دولة االحتالل، والذي بدأ في العام الص

من الزمن من مجرد إزعاج هامشي على خلفية أحداث انتفاضة القدس واألقصى، ال يهتم به صنّاع 
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كن دولة ، الى خطر استراتيجي داهم وحقيقي، ال يمكن التنبؤ حاليا في كيفية تم"تل أبيب"القرار في 
  .االحتالل من التعامل معه، او التخلص منه نهائيا

ولفت معد الدراسة، البروفسور افرييم عنبار الذي يدرس العلوم السياسية في جامعة بار ايالن، ومدير 
مركز بيغن ـ السادات للدراسات االستراتيجية، الى انّه خالل عملية الرصاص المصبوب في شتاء العام 

، على الرغم من "إسرائيل"ومة الفلسطينية قدرتها على إطالق الصواريخ باتجاه جنوب  أثبتت المقا2009
  . القصف الصهيوني المكثف، وهذا االمر، برأيه، ال ُيبشّر خيرا

كما أشار الى ان حرب االستنزاف بين االحتالل والمقاومة تحولت الى حرب استنزاف حقيقية بين 
، بعد ان سيطرت الحركة على مقاليد الحكم في القطاع في تموز االحتالل وبين سلطة حماس السياسية

، مؤكداً على انّه بعد عملية الرصاص المصبوب باتت المقاومة تطلق الصواريخ 2007من العام ) يوليو(
بكمية قليلة، وفي المقابل يرد االحتالل بعمليات عسكرية محدودة، األمر الذي يؤكد وجود ميزان رعب 

  .بين الطرفين
 قامت المقاومة بإجراء أول تجربة لصاروخ 2009من العام ) نوفمبر(ال انّه في شهر تشرين الثاني وق

مطور يصيب قلب تل أبيب، مفترضا انّه في حال تجدد القتال فان المقاومة لن تتورع عن استخدام 
ه الى منطقة الترسانة العسكرية التي تمتلكها وتقصف مركز دولة االحتالل بالصواريخ التي تصل برأي

غوش دان، بما في ذلك تل أبيب والى مطار بن غوريون الدولي، وأيضا قواعد جيش االحتالل في 
الجنوب، مشيرا الى ان المقاومة تستغل بشكل الفت للغاية ما يسمى بالتهدئة لمواصلة تسلحها ومواصلة 

  .تدريب عناصرها استعدادا للمواجهة القادمة
العمليات العسكرية المحدودة التي قام بها جيش االحتالل لم تعد بأي نتائج ورأى البروفسور عنباري ان 

" االسرائيلي"تذكر، وان الهدف من ذلك كان تحسين قوة الردع الصهيونية فقط، وزاد ان رد الفعل 
 وحتى عملية الرصاص 2001المحدود على االستفزازات التي قامت يبها حركة حماس منذ مطلع العام 

تم تفسيره في الجانب االخر على انّه ضعف صهيوني من ناحية، ولكن األهم من ذلك، بحسب المسبوك 
الدراسة، هو ان  المقاومة رأت في الرد اإلسرائيلي المحدود تعبيراً عن خوف القيادة من المواجهة 

  .الكبرى الن االحتالل فقد قدرته ورغبته على الدخول في معارك طولية
صهيوني الى ان حكومة االحتالل لم تقم بتجهيز الجنوب بآليات دفاعية، وفقط بعد كما أشار الباحث ال

التدخالت السياسية والمحكمة العليا الصهيونية وافقت الحكومة على بناء غرف محصنة في المستوطنات 
  .الجنوبية

فية الدفاع عن ولكن بموازاة ذلك، اكد الباحث، على انّه حتى اآلن، لم ُيحدد جيش االحتاللخطته في كي
كما تطرقت الدراسة الى سلم . المواطنين، الفتاً الى ان قضية القبة الحديدية ما زالت تراوح مكانها

االولويات لدى حكومة االحتالل، اذ انّها اثبتت مرة تلو االخرى ان القصف الصاروخي على جنوب دولة 
في " االسرائيليين"لميزانيات لحماية االحتالل ليس خطيرا، وبالتالي رفضت جميع الحكومات تخصيص ا

  .الجنوب، النّها لم ترغب في تغيير سلم األولويات بالنسبة لتوزيع ميزانية االمن
مضافاً الى ما ذُكر، قالت الدراسة أيضا، ان قضية الصواريخ باتت تشكل عبئاً على دولة االحتالل منذ 

لقدس واألقصى، وهي التي سببت إضرارا كبيرةً ، وهو العام الذي تم فيه اخماد انتفاضة ا2004العام 
لالحتالل، وفي مقدمتها فقدان األمن الشخصي والجماعي، ودخول االحتالل في ازمة اقتصادية خانقة، 
االمر الذي دفع الحكومة الى انتهاج خطة تقشف اقتصادي نجحت، ولكن على حساب عدم تخصيص 

  .للدفاع عن أنفسهم في حرب االستنزاف المقاومةفي الجنوب " اإلسرائيليين"الميزانيات للسكان 
فتوقع الباحث عنباري ان حرب االستنزاف التي تميز اليوم الجبهة الجنوبية فقط ستتحول قريبا الى حرب 
استنزاف تشمل دولة االحتالل برمتها، وذلك على خلفية تعاظم قوة المقاومة وحزب اهللا وسورية، وعليه 

سابق للتعامل مع حرب االستنزاف، اي التضحية بالجزء الذي يتعرض ألعمال فان النموذج الصهيوني ال
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عدوانية، لن يستمر الن جميع مناطق الدولة سيتم استنزافها، وبالتالي فانّه يتحتم على المجتمع 
االسرائيلي، اذا اراد مواصلة العيش هنا، ان ُيغير سلم اولوياته ويتحمل بمجمله نتائج حرب االستنزاف 

  .لجيدة التي ستُفرض عليها
وخلص البروفسور عنباري الى القول ان التكتل االجتماعي وتقاسم الهم داخل روافد المجتمع االحتاللي 

" اإلسرائيلي"هل المجتمع : ليس كافياً لمواجهة حرب االستنزاف القادمة، انّما السؤال الذي سيبقى مفتوحاً
  .قيام بالعمليات العسكرية لمدة طويلة، على حد تعبيرهعلى استعداد للتضحية من اجل منح الجيش ال

  18/1/2011مركز األسرى للدراسات، 
  

   يةمصرفي السجون العن التعذيب  فلسطينيين معتقلينمن شهادات : غزة .17
تكشف شهادات سجناء فلسطينيين فروا من السجون المصرية ونجحوا في الوصول :  أحمد فياض - غزة

 بممارسة أساليب تعذيب -بذارعيه األمني والسياسي-قيام النظام المصري إلي مسقط رأسهم في غزة، 
بشعة بحق سجناء مصريين وغير مصريين واإلصرار على إبقائهم داخل السجون رغم حصولهم على 

  .قرارات قضائية باإلفراج عنهم بتوجيهات من وزير الداخلية
أساليب التعذيب الشديدة ألحقت أذى " فإن ووفق الشهادات التي رصدتها الجزيرة نت على لسان أصحابها

جسدياً ونفسياً بالغا وامتهنت آدميتهم وترتقي إلى مستوى الجرائم ضد اإلنسانية بكل ما تحمله هذه الكلمة 
  ".من معنى

الذي مكث بالسجون المصرية  أيمن نوفل  ويؤكد القيادي بكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس
ليب التعذيب بمصر أشد بكثير من تلك التي يمارسها اإلسرائيليون بحق األسرى ثالث سنوات أن أسا

  .الفلسطينيين
ولفت نوفل الذي سبق أن اعتقل خالل االنتفاضة األولى لدى االحتالل، إلى أنه لم يلحظ ولم يسمع عن 

دما مكث في إال في مصر، مشيراً إلى أنه عن" التٌنك"التعذيب بواسطة جهاز صعق كهربائي يطلق عليه 
زنزانته االنفرادية بسجن مباحث أمن الدولة بمدينة العريش ثمانية شهور عايش أساليب تعذيب وحشية 

  .بحق عدد من السجناء
أنه كان يؤتى برجال وشباب مصريين من مدينة العريش إلى سجن "وأضاف في شهادته للجزيرة نت 

حظت أحد الرجال من خالل فتحة صغيرة تطل على جهاز أمن الدولة ليعذبوا تعذيباَ بشعاً لدرجة أني ال
زنزانته أن حالته تردت إلى حد الموت، كانت خصيتاه مسلوختين من شدة الصعق الكهربائي عليهما 

  ".وكنت أمده بورق المحارم كي يجفف الدماء التي كانت تسيل من أعضائه التناسلية
نه أحد من السجناء السياسيين أو الجنائيين، وذكر نوفل أن التعذيب بسجون جهاز أمن الدولة ال يسلم م

ويجري ذلك في كافة السجون ومراكز التحقيق بدءاً من سجن العريش وانتهاء بمركز التحقيق بمدينة 
  ".أبشع أساليب التعذيب التي تفوق الوصف"نصر الذي يعتبر المركز الرئيسي لممارسة 

نة نصر سواء كان من السجناء السياسيين أو كل سجين دخل مقر أمن الدولة المركزي في مدي"وأضاف 
  ".الجنائيين تعرض للتجريد الكامل لمالبسه أثناء التحقيق معه

وأشار إلى أن أنه تبين له أثناء مكوثه لمدة أسبوع  في سجن شبرا في كل مرة من المرات السبع التي 
ه وإعادته إلى زنزانته حصل فيها على قرار قضائي باإلفراج من المحكمة قبل أن يصار إلى اعتقال

بسجن المرج، تعرض جميع السجناء للتعرية والصعق بالكهرباء في عوراتهم فضالً عن أصناف أخرى 
  ".من التعذيب

من جانبه أكد عضو كتائب عز الدين القسام محمد عبد الهادي الذي قضى عاما بالسجون المصرية أن 
كن المخصصة لذلك، وهو ما يضطرهم إلى جمع السجناء يسمح لهم مرتين فقط بقضاء حوائجهم باألما

  .صالتي الظهر والعصر وصالتي المغرب والعشاء
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الصعق الكهربائي "مشيراً إلى أن " أمن الدولة يجري التحقيق مع السجناء وهم عراة" وأكد هو األخر أن 
وهو واقف، يتركز على منطقتي القبل والدبر، ويطال السجناء وهم على ثالثة مواضع، فمنهم من يصعق 

وآخر وهو مقيد على كرسي، وأصعب أنواع الصعق الكهربائي عندما يقيد السجين على ظهر سرير من 
  ".يديه ورجليه ويتعرض للرش بالماء أثناء صعقه

الفتاً  " يصعقون السجناء بعد حرمانهم من النوم وتعليقهم من أيديهم وعصب أعينهم"وذكر أن المحققين 
ون عملية الصعق  بالكهرباء لفترات زمنية متفاوتة تصل أحياناً بالسجين إلى يواصل"إلى أن المحققين 

  ".لحظات يقترب فيها من الموت
الذي مكث قرابة عام بالسجون ) عاما19ً(من جهته تحدث عضو تنظيم جيش اإلسالم عمر شعت 

 مالبسي أول طرق التعذيب التي استخدموها معي هي خلع"المصرية عن تجربته مع التعذيب بقوله 
بالكامل وجعلوني واقفا لمدة ثالثة أيام مع  تواصل الضرب المبرح في جميع أنحاء الجسم باأليدي 

  ".والعصي، وسط نعتي بألفاظ نابية
بعد ثالثة أيام تم اصطحابي إلى غرفة التعذيب، وهناك أجبرت على " وأضاف في حديثه للجزيرة نت 

ها بدؤوا يعذبونني بالكهرباء والماء مع الضرب، ثم النوم على سرير وقيدت من يدي ورجلي، وبعد
  ".بعدها بدؤوا بوضع رأسي في وعاء به ماء تكرر خاللها غيابي عن الوعي

لم يكتف محققو أمن الدولة بذلك بل نقلوني وأنا عار إلى غرفة انفرادية  كانت تعج بالناموس "وتابع 
العينين منعت خاللها من االستحمام، فيما كنت والصراصير ومكثت فيها ستين يوما مكبل األيدي ومغمى 

  ".أقضي حاجتي في وعاء داخل الغرفة االنفرادية
  12/2/2011نت، .موقع الجزيرة

  
  نستخلصه إلنهاء االنقسام أنما حدث في تونس ومصر هذا هو الدرس الذي يجب ":الديمقراطية" .18

) ابو ليلى(طية قيس عبد الكريم استهل عضو المكتب السياسي للجبهه الديمقرا:  علي سمودي-جنين 
الشعب يريد : " بقوله النطالقتها42في جنين بمناسبة الذكرى الـ" الجبهة"كلمته التي القاها في مهرجان 

". انهاء االنقسام نعم الن انهاءه سبيلنا النهاء االحتالل وتحقيق االستقالل واقامة الدولة وعودة الالجئين
ومصر هذا هو الدرس الذي يجب ان يستخلصه الجميع في الساجة في ظل ما حدث في تونس : "واضاف

الفلسطينية ورياح التغيير تهب على المنطقة لتصنع التغيير والنصر وما يجري هو انتصار الشعب ضد 
الطغاة واالستبداد والفساد واالستفراد بصرف النظر عن أي محور يتمحورون فلتحدد الشعوب مصيرها 

ا ان نستوعب الدرس لنحقق الوحدة التي تقوم على قاعدة التغيير الديمقراطي ومستقبلها بحرية، وعلين
  ".وتستند الرادة الشعب والتناغم مع ارادته

نتوجه اليهما النهاء هذا الصراع المرير والمدمر والطريق : "قائالً" حماس "و" فتح "وخاطب حركتي 
ن التوقيع او عدمه وهناك ما يكفي مما لذلك نعرفه جيدا وهو استئناف الحوار الشامل ببغض النظر ع

  ".اتفقنا عليه وان االوان لنلتقي لنتحاور على تنفيذه 
اتوجه للرئيس محمود عباس ليطالب بعقد اجتماع طاريء للجنة العليا التي نص : "واضاف ابو ليلى

المجلس الوطني عليها اتفاق القاهرة لتعقد اجتماعا طارئا وفوريا بمشاركة الرئيس واللجنة التنفيذية و
واالمناء العامون للفصائل والشخصيات المستقله لتناقش اليات التنفيذ الفوري لما اتفقنا عليه النه يشكل 
ركيزة للخروج من حالتنا وحماية مشروعنا الوطني وتحقيق اهداف شعبنا وصون تضحياته ودماء 

ن المعتقلين ووقف االعتقاالت ودعا لخطوات مشتركة من الطرفين لتعزيز ذلك كاالفراج ع". الشهداء
  .السياسية في الضفة وغزة

  18/2/2011القدس، فلسطين، 
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  " الرشيدية" انطالقتها في  بذكرىحتفيت" الديمقراطية": لبنان .19
احتفلت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين بذكرى انطالقتها الثانية واألربعين، فأضاءت شعلة 

وحيا عضو قيادة . ام مقر الجبهة في مخيم الرشيدية جنوب صوراالنطالقة في احتفال حاشد أقيم أم
كل من ضحى تحت راية النضال من أجل فلسطين وشعب فلسطين، " أبو عماد األسمر"الجبهة في لبنان 

الفتاً الى أن التطورات التي تشهدها المنطقة تضغط علينا جميعاً من أجل إعادة ترتيب أوضاعنا الداخلية 
لة لجميع مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير، وهذه مهمة وضرورة وطنية يجب أن ال بعملية إصالح شام

تدخل في التكتيكات السياسية النفعية، إضافة الى إعادة االعتبار لمنظمة التحرير باستعادة برنامجها 
القول، وختم ب.  الوطني المشترك وإعادة بناء مؤسساتها على أساس من الديموقراطية والتعددية االئتالفية

.إن المدخل الحقيقي لهذه االستحقاقات هو في استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء حالة االنقسام الفلسطيني
    

  18/2/2011المستقبل، بيروت، 
  

   تضع جيشه أمام اختبار الحربالتطوراتباراك يرى أن  .20
قة تحديات جديدة ايهود باراك، أمس، إنه يوجد في المنط” اإلسرائيلي“قال وزير الحرب : )يو بي آي(

النجاح في امتحان الحرب ” اإلسرائيلي“تتمثل بتغير أنظمة عربية وأن على الجيش ” إسرائيل“بالنسبة ل 
عن باراك قوله في أول اجتماع لهيئة األركان العامة ” إسرائيلية“ونقلت وسائل إعالم . واالنتصار فيها 

ست بسيطة ويصعب التوقع كيف ستتطور إننا موجودون في فترة لي“برئاسة الجنرال بيني غانتس 
  .”األمور، لكن هناك تحديات جديدة إضافة إلى التهديدات المعروفة، حماس وحزب اهللا وإيران في الخلفية

افيغدور ليبرمان إن إيران تستغل االحتجاجات في العالم ” اإلسرائيلي“من جانبه، قال وزير الخارجية 
عن ليبرمان قوله ” إسرائيلية“ونقلت وسائل إعالم . ” طرفةفرض أنظمة إسالمية مت“العربي من أجل 

إيران نجحت في بناء “خالل لقائه مع نظيره القبرصي ماركوس كيبريانو في القدس المحتلة، أمس، إن 
نريد “، وأضاف ”حماس“قاعدة أمامية في الشمال بواسطة حزب اهللا وقاعدة أمامية في الجنوب بواسطة 

  . ”ة في الضفة الغربيةمنع قاعدة إيرانية ثالث
  18/2/2011، الخليج، الشارقة

  
  قانون إسرائيلي جديد يكبل أيدي أي حكومة تحاول التوصل التفاق سالم .21

بعد العقبة التي وضعها اليمين اإلسرائيلي المتطرف بموافقة رئيس الوزراء، :  نظير مجلي-تل أبيب
ى االستفتاء الشعبي أوال، تقدم نواب اليمين بنيامين نتنياهو، أمام اتفاقيات السالم، بفرض عرضها عل

المتطرف بمشروع قانون جديد يكبل هذه المرة أيدي الحكومة نفسها ويجبرها على إقرار أي اتفاق سالم 
  .في الكنيست، قبل أن تبحثه الحكومة

ئيلية وينص مشروع القانون الجديد على تغيير النهج القانوني الحالي، الذي تستطيع فيه أي حكومة إسرا
بحث وإقرار اتفاقيات السالم وبعد ذلك تطرحها على الكنيست، وجعل النهج عكسيا، بحيث يقر أوال في 

الحكومة ال تصادق على اتفاق سياسي وال توقع على اتفاق يتم «وينص المشروع على أن . الكنيست
إذا تمت المصادقة بموجبه إنهاء سيطرة إسرائيل على أراض أو التعهد بالتنازل عن أراض كهذه، إال 

ويتيح القانون للحكومة أن تفاوض على اتفاق كهذا، لكن . »عليه في الكنيست أوال بأكثرية األصوات
بشرط أن تتضمن أي مسودة اتفاق بندا واحدا ينص على أن هذا االتفاق ال يصبح شرعيا وال يلزم دولة 

  .إسرائيل، إال إذا حظي بمصادقة الكنيست
 أن هدف القانون هو تكبيل أيدي الحكومة حتى ال تتنازل عن أراض في الضفة ولم يخف النائب دانون

مع التقدم في عمر دولة إسرائيل تطور «وقال إنه . الغربية والقدس وهضبة الجوالن السورية المحتلة
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نهج غير مريح كانت فيه الحكومات تفاوض على االنسحاب من أراض تحت سيادة إسرائيل، وتتوصل 
وقعه وفقط بعد ذلك تعرضه على الكنيست من أجل إقراره، وترفق هذه العملية بحملة إلى اتفاق وت

فاالتفاقيات السياسية تتخذ طابعا مصيريا . ضغوط على النواب كي ال يفشلوا االتفاق، وهذا نهج خاطئ
ومات وال يعقل أال يكون النواب المنتخبون من الشعب شركاء في المفاوضات أو المعل. بالنسبة إلسرائيل

فمثل هذا النهج يفرغ البرلمان من مضمونه ويفقده دوره في تمثيل مصالح . بتفاصيل هذه المفاوضات
  .»الجمهور

  18/2/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   وقنصليتهـا فـي تركيـاسفارتهاتغلـق  "إسـرائيل" .22
في تركيا، وهما في خطوة غير مسبوقة، أغلقت اسرائيل ممثليتيها الدبلوماسيتين : محمد نور الدين

أمس إن » ميللييت«وقال مسؤول قنصلي إسرائيلي لصحيفة  .السفارة في أنقرة والقنصلية في اسطنبول
» حزب اهللا«وأوضح أن قرار اإلغالق اتخذ نتيجة تهديدات . الممثليتين مغلقتان منذ الجمعة الماضي

 انه ال يعرف متى ستفتح الممثليتان وقال المسؤول. بمناسبة الذكرى السنوية الغتيال القائد عماد مغنية
  .ولم يصدر بعد أي تعليق تركي على القرار اإلسرائيلي. من جديد

  18/2/2011، السفير، بيروت
  

  في عدد القيادات المتورطة بالفساد  القياسيالرقمكاديما يحطم حزب  .23
سيفي ليفني رسمها وزعمية المعارضة ت» كاديما«تلقت الصورة الجميلة التي تحاول رئيسة حزب : سالقد

لحزبها، أمس، صفعة قوية جديدة بعد اعتقال المدير العام للحزب موشيه سموري ومساعده يؤال ميغومي 
  .بتهمة تلقي الرشوة خالل توليهما مناصب رفيعة في سلطة الضرائب

كاديما يحطم بذلك الرقم القياسي في عدد القيادات المتورطة «أن » اسرائيل اليوم«وذكرت صحيفة 
  .»بقضايا الفساد والرشوة

يشار إلى أن سموري يعد من المقربين من ليفني وشغل في الماضي رئيس حملتها االنتخابية، بينما كان 
  .ميغومي ناشطا مركزيا في الحزب وهو أحد الموظفين الكبار لدى ليفني

  18/2/2011، الراي، الكويت
  

   فى اقتحام عزلة مباركتفشلصحيفة معاريف  .24
اإلسرائيلية إنها فشلت فى اقتحام عزلة حسنى مبارك » معاريف« قالت صحيفة : ب.ف.أ -محمد عبود 

وقالت فى تحقيق نشرته، أمس، إنها أرسلت مجموعة من الصحفيين والمصورين، . فى شرم الشيخ
، لكنها قوبلت بإجراءات أمنية »شرم«لمقابلة رئيس مصر السابق، وإعداد تحقيق عن ظروف إقامته فى 

  .على حد تعبيرها-واكتشفت أن الوصول إليه أصعب من دخول مفاعل ديمونة مشددة، 
وزعمت الصحيفة بأنها اهتمت بمعرفة مصير مبارك بعدما راجت شائعات فى إسرائيل تفيد بأن طائرة 

 مقاتالت تابعة 4سوداء اللون، تخص الرئيس السابق مبارك، وصلت إلى إسرائيل فى حراسة » بوينج«
جنوبى إسرائيل » عيمق يزرعئيل«ونقلت عن شهود عيان من سكان مدينة . اإلسرائيلىلسالح الطيران 

أنهم يتشككون فى أن طائرة خاصة تابعة للرئيس مبارك وصلت إسرائيل أمس، فى حراسة سالح 
فيما رفض ناطق رسمى باسم الجيش اإلسرائيلى هذه التكهنات، وأكد أن الطائرة . الطيران اإلسرائيلى

  .لمقاتالت كانت فى مهمة تدريب عسكرى بالمنطقةالبوينج وا
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تؤكد معاريف أن طاقمها الصحفى فشل فى التأكد من وجود الرئيس مبارك فى شرم الشيخ، واكتفى و
منذ «: »معاريف«الصحفى بـ» مردخاى حيموفيتش«ويقول . برصد األوضاع فى المدينة السياحية

  .»المدينة تحولت إلى بيت أشباح. ألمنية غير العاديةوصولنا إلى شرم الشيخ، شعرنا بحجم اإلجراءات ا
  18/2/2011، المصري اليوم، القاهرة

  
  % 7.8نمو االقتصاد اإلسرائيلي :  لإلحصاءاإلسرائيليالمكتب المركزي  .25

 أعلن المكتب المركزي اإلسرائيلي لإلحصاء أمس أن االقتصاد اإلسرائيلي سجل نمواً : أ ف ب-القدس 
، ونمواً أعلى مما كان متوقعاً بلغ 2010 في المئة في الفصل األخير من عام 7.8ته ملحوظاً بلغت نسب

 في المئة خالل الفصل الثالث من 4.4وبلغ نمو الناتج اإلجمالي المحلي .  في المئة العام الماضي4.5
  في المئة خالل الفصل الثاني، وهو أعلى من المتوسط الذي سجلته دول منظمة التعاون5.2 و2010

  .، التي انضمت إليها إسرائيل العام الماضي) في المئة2.8(والتنمية االقتصادية 
األسس القوية والقدرة على المقاومة التي اتصف بها «وأشاد صندوق النقد الدولي الشهر الماضي بـ 

اطؤ وأعلن أن إسرائيل تأثرت في شكل معتدل بالركود العالمي بعد التب. »2010االقتصاد اإلسرائيلي في 
 إلى ستة في المئة في 2009، مشيراً إلى انخفاض معدل البطالة من ثمانية في المئة في 2009في 

 وأن ينخفض 2011 في المئة في 3.5ويتوقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة . 2010
  . في المئة5.5معدل البطالة إلى 

، رفع المصرف المركزي اإلسرائيلي 2010ة في  في المئ17.3ونتيجة الرتفاع أسعار السكن بنسبة 
  . في المئة من فائدته األساسية0.25معدالت الفائدة على العقارات التي تمنحها المصارف لألفراد بنسبة 

  18/2/2011، الحياة، لندن
  

   على الحدود اللبنانية السياج الشائكوصيانةسرائيلي إتحصين  .26
 جنديا أمس، على صيانة الشريط الشائك، 20سرائيلي قوامها عملت قوة من جيش االحتالل اال: العديسة

في محلة الثغرة مقابل بلدة العديسة، وفي المنطقة التي وقعت فيها مواجهات سابقا بين الجيش اللبناني 
وشهدت المنطقة الحدودية الممتدة بين مستعمرتي مسكاف عام والمطلة أعمال حفر . وجيش االحتالل

اذ باشرت ورشة فنية اسرائيلية مؤلفة من حفارة . قوات اإلحتالل اإلسرائيلياقنية وتحصين تولتها 
وجرافة مدعومتين بسيارتي جيب هامر عسكرية، حفر قناة بمحاذاة السياج الشائك الذي يفصل بين لبنان 
 واألراضي الفلسطينية المحتلة، وقامت بوضع ثالثة انابيب في القناة وبداخلها كابالت اتصاالت إنطالقا

من موقع اإلحتالل المقابل لبلدة العديسة المحررة مروراً بالطريق العسكري اإلسرائيلي المحاذي للسياج 
الشائك الذي يربط بين مستعمرتي مسكافعام والمطلة، وذلك في ظل دوريات مؤللة لإلحتالل في تلك 

  . المنطقة تولوا خاللها مراقبة الجانب اللبناني بواسطة المناظير
  18/2/2011،  بيروتالمستقبل،

  
  العاهل االردني يرفض االجتماع معه..  يعيش عزلة دوليةنتنياهو: بعد خلع مبارك .27

يعاني رئيس الوزراء االسرائيلي من مشاكل داخلية جمة مصدرها االساسي  :الناصرة ـ زهير اندراوس
صحافي وبالبث المباشر وزير الخارجية، افيغدور ليبرمان، الذي لم يتورع عن اهانة نتنياهو في مؤتمر 

في قضية تعيين سفير تل ابيب في المملكة المتحدة، وبحسب المعلقين االسرائيليين فان وزير الخارجية 
اثبت قوال وفعال على انّه هو الحاكم الفعلي للدولة العبرية، لعلمه المسبق بان انسحاب حزبه من االئتالف 

  .والذهاب الى االنتخابات المبكرةالحاكم سيؤدي فورا الى حل الحكومة الحالية 



  

  

 
 

  

            20 ص                                     2060:         العدد       18/2/2011 الجمعة :التاريخ

وتزداد محنة نتنياهو على ضوء التسريبات من الديوان القائلة ان ليبرمان يريد ان يرثه كقائد للمعسكر 
) كاديما(اليميني، في حين اظهر استطالع جديد للرأي العام تغلب رئيسة المعارضة وزعيمة حزب 

  .ابات مبكرةتسيبي ليفني على نتنياهو في حال اجراء انتخ
العبرية في عددها الصادر امس الخميس انّه على خلفية الجمود ' هآرتس'في نفس السياق قالت صحيفة 

السياسي في ما يسمى بـعملية السالم بين االسرائيليين والفلسطينيين فان رئيس الوزراء االسرائيلي 
  .نتنياهو يعيش تحت الضغوط وفي عزلة دولية آخذة بالتصاعد

هذا السياق الى ان الصحيفة نفسها كانت قد كتبت قبل نحو اسبوعين، ان الرئيس المصري يشار في 
واشارت . المخلوع حسني مبارك كان الرئيس الوحيد في الشرق االوسط الذي يوافق على لقاء نتنياهو

 يثقون الصحيفة، نقال عن مصادر سياسية رفيعة في تل ابيب، الى ان عددا من كبار القادة االوروبيين ال
به، وان عدد سفراته الى خارج البالد يتراجع بشكل حاد، مشيرة الى غضب صيني عليه بسبب الغاء 

  .زيارة كانت مقررة للصين، في حين ان الهند تتملص بشكل دبلوماسي من طلباته زيارتها
فراته عالوة على ذلك، اشارت الصحيفة الى ان عزلة نتنياهو في العالم تتجلى من خالل فحص جدول س

 مرة في 13الى خارج البالد، مشيرة الى انه في السنة االولى لواليته في منصب رئيس الحكومة سافر 
 دول، علما انه زار الواليات 6 مرات لـ8 دول، في حين انه في السنة الثانية سافر 9زيارات لـ

  . مرات3 مرات، وزار مصر 3المتحدة 
لدولية هو ان سفرته الوحيدة في المستقبل القريب ستكون في وساقت الصحيفة قائلة ان ما يؤكد عزلته ا

 شهور متواصلة لم يغادر فيها البالد اال 5وتأتي هذه الزيارة بعد . الى صوفيا وبراغ) ابريل(شهر نيسان 
 ساعات مع الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في مطلع 3في زيارة قصيرة واحدة استغرقت 

  ).يناير(كانون الثاني 
تابعت الصحيفة قائلة، اعتمادا على المصادر عينها، ان بلغاريا وتشيكيا وهما دولتان من بين عدد و

صغير من الدول في االتحاد االوروبي، واللتان ال توجهان انتقادات من اي نوع السرائيل وخاصة في 
 مركزية في موضوع المستوطنات، في حين يتجنب نتنياهو في السنة االخيرة القيام بزيارات لدول

كما . اوروبا، مثل بريطانيا والمانيا واسبانيا لتجنب االنتقادات او الضغوط الدولية في الشأن الفلسطيني
اشارت الصحيفة الى ان ديوان نتنياهو حاول عدة مرات ترتيب زيارة له الى الهند، اال ان الحكومة 

نتنياهو ترتيب زيارة له الى االردن، اال كما حاول ديوان . الهندية دأبت على التملص من ترتيب الزيارة
  .ان الملك االردني عبد اهللا الثاني رفض مقابلته، بحسب الصحيفة

ولفتت الصحيفة في هذا السياق الى انه بعد جهود استمرت شهورا كثيرة تلقى نتنياهو في تشرين االول 
) نوفمبر(م في تشرين الثاني  دعوة لزيارة رسمية الى الصين، وكان من المفترض ان تت2010) اكتوبر(

من العام الماضي اال ان ديوان نتنياهو الغى الزيارة في اللحظة االخيرة، الن االخير فضل التوجه الى 
الواليات المتحدة للمشاركة في اجتماع المنظمات اليهودية، وتابعت الصحيفة االسرائيلية قائلة ان الغاء 

القرار في الصين، في حين قالت مصادر في الخارجية الزيارة قوبل بغضب شديد من قبل صنّاع 
  .االسرائيلية انه على ما يبدو لن يحصل نتنياهو على موعد اخر لزيارة بكين

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين اجانب ومسؤولين اسرائيليين قولهم ان مشكلة نتنياهو االساسية تكمن في 
  . بشأن مدى جديته في الدفع بـعملية السالمان عددا كبيرا من زعماء العالم لديهم شكوك قوية

فان عدم الثقة بنتنياهو تجلى في الزيارة االخيرة للمستشارة االلمانية انجيال ميركل الى ' هآرتس'وبحسب 
البالد، مشيرة الى خيبة امل االخيرة من خطط نتنياهو السياسية، حيث جاء ان رئيس الوزراء رد على 

  . عامة واكتفى بالقول انّه ربما سيلقي خطابا سياسيا في المستقبلسؤالها بهذا الشأن باجابة
ولفتت الصحيفة الى ان المستشارة االلمانية، المعروفة بمواقفها الداعمة جدا للدولة العبرية، شددت على 
ان المطلوب هو اتخاذ خطوات عملية وعدم االكتفاء بالتصريحات فقط، كما اشارت الصحيفة الى انه في 
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ب المؤتمر الصحافي الذي عقد غداة زيارتها، فان التوتر والشكوك بين الطرفين قد زادت حدتها بما اعقا
. لم يسبق له مثيل، ونقلت عن مسؤول اسرائيلي تحدث مع ميركل قوله ان االخيرة لم تعد تثق به

في ذلك، واضافت الصحيفة، نقال عن المصادر االوروبية واالسرائيلية ان ميركل لم تكن الوحيدة 
فعالقات نتنياهو مع الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي متوترة ايضا، وتراجع عدد المكالمات الهاتفية 

  .بينهما بشكل حاد، واالمر نفسه في عالقات نتنياهو مع رئيس الحكومة االيطالية سيلفيو برلسكوني
اثرين اشتون قالت لنتنياهو ان ولفتت الصحيفة في هذا السياق الى ان وزيرة خارجية االتحاد االوروبي ك

  .عليه ان يدرك ان اسرائيل تخسر اكبر اصدقائها في اوروبا
) العالم ضد اسرائيل(يشار الى ان الكنيست االسرائيلي كان قد عقد جلسة خاصة حضرها نتنياهو بعنوان 

ي ادت الى  عضوا تقدموا بعريضة لعقد الجلسة لمناقشة سياسية حكومة نتنياهو الت40بناء على طلب 
عزلة اسرائيل على الساحة الدولية والحاق اضرار كبيرة على الساحة االمريكية التي تحمل خصوصية 

  .كبيرة بالنسبة السرائيل
وكان اول المتحدثين في الجلسة عضو الكنيست عن حزب كاديما روني بار اون الذي هاجم نتنياهو 

مان، الذي وصف قيادة اسرائيل بالسائق المخمور، عليك ان تقرأ وتستمع لما يقوله توماس فريد: قائال
وان من يجلس من الوزراء في المجلس الوزاري االمني والسياسي المصغر هم مجموعة من فاقدي 

  .العقول
وتوالى اعضاء الكنيست على منصة الخطابة مهاجمين سياسة نتنياهو والعزلة الدولية التي تعيشها 

ين رئيس الوزراء بتغيير نهجه السياسي واالستماع الى اصوات اسرائيل بسبب هذه السياسة، مطالب
  .التحذير القادمة من واشنطن والعالم

  18/2/2011، القدس العربي، لندن
  

  الحكومة اإلسرائيلية تقاطع المنظمات اليهودية األمريكية المعارضة لمواقفها .28
المنظمات اليهودية الموجودة في أوعزت الحكومة اإلسرائيلية لسفارتها في واشنطن، مقاطعة : الناصرة

الواليات المتحدة األمريكية، والتي تتعارض مواقفها مع سياسات حكومة تل أبيب، ال سيما في ما يتعلّق 
  .بقضية االستيطان

العبرية اإللكترونية، اليوم الخميس ، فإن السفير اإلسرائيلي / عنيان مركزي/وبحسب ما نشرته صحيفة 
قد باشر باتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ قرار المقاطعة، حيث أطلع رؤساء في واشنطن مايكل أورن 

المنظمات اليهودية في الواليات المتحدة على تعليمات الحكومة القاضية بمقاطعة منظماتهم، نظراً 
  .لتضارب مواقفها مع الموقف الرسمي للحكومة اإلسرائيلية في عدد من القضايا

ل أبيب لدى الواليات المتحدة األمريكية، عن المشاركة في أحد المؤتمرات وامتنع كافّة موظفي سفارة ت
اليهودية، والتي اعتاد السفير اإلسرائيلي وعدد من المسؤولين " جي ستريت"السنوية الذي تقيمه منظمة 

  .الدبلوماسيين على حضور فعالياتها
ذي أكّدت من خاللها على أبدت معارضتها لموقف حكومتها ال" جي ستريت"ويشار إلى أن منظمة 

في مجلس األمن الدولي ضد أي قرار من شأنه إدانة تل " الفيتو"ضرورة استخدام واشنطن لحق النقض 
  .أبيب على ضوء سياستها االستيطانية في األراضي الفلسطينية المحتلّة

  17/2/2011قدس برس، 
  

  غرار مصر وتونس الضفة على ب استعدادات لمواجهة مظاهرات يجري الجيش اإلسرائيلي .29
ان قيادة جيش االحتالل االسرائيلي تجري استعداداتها لمواجهة " جيروزالم بوست" ذكرت صحيفة :القدس

وأقالت الصحيفة انه يتم حاليا تشكيل . مظاهرات في الضفة الغربية على غرار احتجاجات تونس ومصر 
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كما يتم البحث عن قمم . ظاهرات قوات للتدخل السريع في جيش االحتالل بهدف احتواء مثل هذه الم
التالل االستراتيجية في الضفة الغربية، لتتمركز فيها قوات عسكرية عند الضرورة لمراقبة االوضاع عن 

  . كثب 
وتشير تقديرات اجهزة االستخبارات في إسرائيل الى ان الفلسطينيين منهمكون في بناء مؤسسات لدولتهم 

  .راج السياسي قد يدفعهم الى الخروج في تظاهرات سلمية ضخمة المستقبلية غير ان غياب افق االنف
  18/2/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  العتراض الصواريخ قصيرة المدى" القبة الحديدية" نشر منظومة عن تعلن قريبا "سرائيلإ" .30

لقبة ا(من المتوقع ان يعلن رسميا خالل عدة أسابيع عن منظومة " ذكرت االذاعة العبرية انه :القدس
  ". العتراض القذائف الصاروخية والصواريخ القصيرة المدى جاهزة من الناحية العملياتية) الحديدية 

وكان سالح الجو االسرائيلي قد اجرى أمس وأول أمس سلسلة تجارب ناجحة الختبار فعالية هذه 
 مختلفة من  سيناريوهات5في جنوب اسرئايل حيث تمت محاكاة ) شديما(المنظومة في حقل التجارب 

وفي كافة السيناريوهات تمكنت الصواريخ . إطالق قذائف صاروخية معادية على مديات مختلفة
  . االعتراضية االسرائيلية الصنع من تدمير القذائف الصاروخية بنجاح

على التمييز بين القذائف الصاروخية ) القبة الحديدية(وأثبتت التجارب حسب االذاعة قدرة رادار منظومة 
ي تشكل تهديدا حقيقيا والمتجهة الى االماكن المأهولة وبين إنذار كاذب تسقط فيه قذائف صاروخية في الت

  .. فقد تم اطالق صواريخ المنظومة المضادة باتجاه القذائف المتجهة الى االماكن المأهولة فقط. الخالء
ومة للقبة الحديدية  بطارية من منظ13-وبحسب تقديرات سالح الجو سيكون من الضروري التزود ب 

غير ان هناك . لتوفير اعلى درجة من الحماية والدفاع لمواطني اسرائيل بوجه الصواريخ قصيرة المدى
مشكلة مالية كبيرة لتمويل شراء هذا العدد من البطاريات علما بانه تم حتى اآلن رصد الميزانية الالزمة 

  . لتمويل نصب بطاريتين فقط
ويخطط سالح الجو لنصب هذه .  منذ عدة اشهر بأول بطارية من البطاريتينوافيد ان سالح الجو تزود

البطارية في احدى قواعده الجنوبية على ان يتم نشرها في حالة الطوارئ غير ان بعض اعضاء لجنة 
  .الخارجية واالمن النيابية يطالبون بنصب هذه البطارية في التجمعات السكنية المحيطة بقطاع غزة

  18/2/2011، خباريةوكالة سما اإل
  

  تظاهرة حاشدة في رام اهللاب إلنهاء االنقسام  واسعاًالفلسطينيون يبدأون حراكاً" الفيس بوك"شباب  .31
من رفح لجنين بلد "، أن  يوسف الشايب،رام اهللانقالً عن مراسلها في  18/2/2011الغد، عمان، نشرت 

، كانت تلك "الشعب يريد إنهاء االنقسام.. ""يا هنية ويا عباس وحدتنا هي األساس".. "وحدة مش ثنتين
هتافات آالف من الشبان الفلسطينيين الذين احتشدوا في دوار المنارة، وسط رام اهللا أمس، قبل أن ينطلقوا 

  .في مسيرة جابت شوارع المدينة، مطالبين بالوحدة وإنهاء االنقسام الداخلي الفلسطيني
للتواصل " الفيس بوك"ات وأطر شبابية فلسطينية على موقع ونظمت الفعالية عبر دعوات وجهتها مؤسس

 5شباب " مجموعة وصفحة تطالب بإنهاء االنقسام، من بينها 120 نحو االجتماعي الذي يضم حالياً
، وهو ما يفسر مشاركة قيادات شبابية من "الشعب يريد إنهاء االنقسام"، و" حزيران5شباب "، و"فبراير

  . منظمة التحرير األخرىحركتي فتح وحماس، وفصائل
وقالت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار إن هدف المسيرة هو العمل إلنهاء االنقسام 

 وأن جميع اللقاءات والحوارات والمبادرات السابقة منذ أربع سنوات لم تنجح بضغط شعبي، خصوصاً
إذ إن الشباب "، ح هذه التحركات كبيرة جداًواعتبرت في مقاربة الفتة، أن إمكانية نجا .في إنهاء االنقسام

  ".أسقطوا النظامين المصري والتونسي، وهما من أقوى األنظمة البوليسية في العالم
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وللشباب في المسيرة وجهة نظر عبر عنها طالب الثانوية عارف الفقهاء، الذي قال إن مشاركته في 
ة أمام تحقيق أي إنجاز فلسطيني على صعيد المسيرة جاءت إلنهاء حالة االنقسام التي تقف حجر عثر

  .إنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
  .من جهته، أكد القيادي في حركة فتح نبيل شعث أن الحركة تدعم هذه التحركات الشبابية إلنهاء االنقسام

ن الوحدة وإنهاء بدوره، يشدد عضو المجلس التشريعي فضل صالح على أن الشّعب الفلسطيني يبحث ع
ال يمكن فصل الشّعب وتحركاته عن الفصائل التي "وأضاف ". هو مطلب جماهيري وفصائلي"االنقسام، و

  ".ال بد أن تتعاون وفق إرادة جامعة إلنهاء االنقسام
، والذي "أسبوع إنهاء االنقسام"وتأتي المسيرة مقدمة لسلسلة فعاليات شبابية شعبية في إطار ما أطلق عليه 

دأ بعد غد األحد بإقامة سلسلة بشرية تمتد من مقر المجلس التشريعي الفلسطيني إلى مقر الرئاسة يب
 الفلسطينية في رام اهللا، تليها نشاطات متنوعة في المحافظات الفلسطينية، في حين يكون األربعاء موعداً

الشبابية مع مسيرات ويوم الجمعة المقبل تتوحد المسيرات  .العتصام احتجاجي في مختلف المحافظات
الجمعة المناهضة لالستيطان وجدار الفصل العنصري في بلعين ونعلين والنبي صالح، قرب رام اهللا، 
وفي حي الشيخ جراح في القدس، بينما يكون السبت مساحة ألعمال فنية متنوعة تدعو إلنهاء االنقسام 

  ".المقاطعة"إلى " التشريعي"رية من في الضفة الغربية، لتنتهي فعاليات األسبوع األحد بسلسلة بش
راتب أبو ، أن كفاح زبون، رام اهللانقالً عن مراسلها في  18/2/2011الشرق األوسط، لندن، وأضافت 

 هاشارك في، التي رحمة، المنسق اإلعالمي للحملة الشعبية لمقاومة االستيطان، اعتبر أن منظمي المسيرة
 من أعضاء لجنتها، منهم عزام األحمد 6 التي تمثلت بـمسؤولون كبار في الفصائل بمن فيها فتح 

 ،ومحمود العالول ونبيل شعث، والجبهة الشعبية ممثلة بخالدة جرار، والديمقراطية ممثلة بقيس أبو ليلى
هناك قرار ": وأضاف. يهدفون بشكل أساسي الضغط على حركتي حماس وفتح إلنهاء االنقسام الفلسطيني

عمل الجماهيري لتحقيق الوحدة الوطنية وإرجاع حالة الوئام إلى شقي الوطن، شعبي بمواصلة الضغط وال
  ."لمواجهة التحديات الخطيرة التي تهدد القضية الفلسطينية، وخاصة االستيطان وتهويد القدس

 ياسر الوادية، ممثل الشخصيات المستقلة، إن حملة إنهاء االنقسام ستنطلق في مدن .د وفي غزة قال
 أنها ستضم فصائل وشخصيات فلسطينية وأكاديمية ورجال أعمال وإصالح ، موضحاًالقطاع كافة

  .ومثقفين وفئة كبيرة من الشباب واللجان الشعبية
  

   انتخابات تشمل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج بال إبطاءالمطلوب: فلسطينيو أوروبا .32
با بإجراء انتخابات تشمل الشعب  طالبت مؤسسات واتحادات وتجمعات فلسطينية في أورو:بروكسيل

بإجراء انتخابات محلية الفلسطينية الفلسطيني في الداخل والخارج، وذلك رداً على دعوة منظمة التحرير 
  ".في جزء محدود من التجمعات السكانية الفلسطينية"وتشريعية 

" قدس برس"وقال فلسطينيو أوروبا، في بيان وقع عليه ستة وعشرون مؤسسة واتحاداً وتجمعاً، وصل 
إن المؤكد أن أي انتخابات جزئية محدودة، وبغض النظر عن افتقاد الداعين إليها إلى : "نسخة منه

 في تلك االنتخابات الشرعية أو مالبسات إعالنهم هذا، أو مدى توافر شروط النزاهة ومواصفات الشفافية
إن هي ُأجريت حقاً؛ ال يمكن أن ترقى إلى المطلب الجوهري الذي طالما نادى به الشعب الفلسطيني، 
بوحدته الواحدة ومصيره المشترك في الوطن والشتات، بإعادة بناء البيت السياسي الفلسطيني على أسس 

  .ستثناءديمقراطية سليمة، وتنظيم انتخابات جامعة لكّل الشعب بال ا
كما ال يمكن شرعنة . ليس مقبوالً استبعاد الشعب الفلسطيني أو مصادرة قراره الوطني"وأضافوا أنه 

، معتبرين أن "نظام سياسي فلسطيني يقوم على إقصاء الشعب في الداخل والخارج من عملية صنع القرار
ة تعبث بالخيارات الفلسطينية التقاعس عن االستجابة لمطالب الشعب، نهج عفا عليه الزمن، وتلك مخاطر"

  ".المصيرية، ومسلك ال يمكن تبريره وال ُيقبل استمراره مهما كانت الذرائع
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بات خطوة ملحة، أكثر "واعتبر فلسطينيو أوروبا في بيانهم أن تنظيم انتخابات شاملة للشعب الفلسطيني 
ن يتردد في استخدامها، في فرض من أي وقت مضى، مع ثقتنا بأن لهذا الشعب خياراته وأدواته التي ل

إرادته وفتح الباب أمام نهوضه بواجباته ومسؤولياته المتعاظمة، في حمل الهم الوطني وتشكيل حاضره 
فهناك الكثير مما ينبغي النهوض به على طريق التحرر من االحتالل وانتزاع الحقوق . وصياغة مستقبله

  .، على حد تعبيره"المشروع الوطني بثوابته غير القابلة للمساسالفلسطينية غير القابلة للتصرف، وإنجاز 
  17/2/2011قدس برس، 

  
   بفصل وزارة التعليم العالي عن وزارة التربية تطالبمؤسسات التعليم العالي في فلسطين .33

 جديدة  فلسطينيةفياض لتشكيل حكومةسالم وفي ظل المشاورات التي يجريها  :وليد عوض -رام اهللا 
 التعليم -د العاملين في الجامعات والكليات الحكومية، ونقابة العاملين في الوظيفة العمومية وجه اتحا

عباس وفياض طالبوا فيها بفصل وزارة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود  إلىالعالي، رسالة 
عليم العالي في إننا في مؤسسات الت: وقال االتحاد في بيان صحافي .التعليم العالي عن وزارة التربية

فلسطين نتقدم من سيادتكم بطلب فصل وزارة التعليم العالي عن وزارة التربية لما لقطاع التعليم العالي 
من أهمية في بناء الدولة ومؤسساتها، فقطاع التعليم العالي ومنذ دمج وزارة التعليم العالي مع وزارة 

ستقاللية لتحقيق أهداف التعليم العالي، اويقوده ب، لم يجد من يهتم به 2002التربية والتعليم في العام 
فقطاع التعليم العالي يا سيادة الرئيس هو قطاع الشباب وقطاع األكاديميين والمثقفين، وهو من القطاعات 
الهامة والحساسة في الوطن، وجدير بأن يكون له وزارة مستقلة، فعدد مؤسسات التعليم العالي وعدد 

  .ستقالليتهااوق بكثير مؤسسات وموارد وزارات أخرى موجودة ولها الموارد البشرية فيه تف
  18/2/2011القدس العربي، لندن، 

  
   يهودية تنشر صورة لقبة الصخرة نُصب عليها العلم اإلسرائيليجماعات :مؤسسة األقصى .34

 ما نشرته 17/2استنكرت مؤسسة األقصى للوقف والتراث الخميس :  محمد القيق-القدس المحتلة 
. وعات يهودية متطرفة من صورة لقبة الصخرة مدبلج عليها العلم اإلسرائيلي في مواقع اإلنترنتمجم

مجموعات من المستوطنين  نسخة عنه إن نشر" فلسطين أون الين"وقالت المؤسسة في بيان وصل لـ
  واضحاًكاً يرتكب بحق المقدسات وانتها إضافياًلصور قبة الصخرة والعلم اإلسرائيلي يعلوها يعد جنوناً

للحقوق الدينية في المدينة ومحاولة لطمس الهوية الفلسطينية واإلسالمية فيها، كما أن نشر الصورة تكرر 
عدة مرات في اآلونة األخيرة مرفقة ببيانات صحفية تدعو إلى السيطرة الكاملة على المسجد األقصى 

المزعوم الذي تسعى مؤسسات االحتالل " الهيكل"  معبد يهودي بالكامل تحت مسمىإلىالمبارك، وتحويله 
ووصفت المؤسسة هذه الممارسات باالستفزازية وأنها . لترسيخ أسسه على أنقاض المسجد األقصى

وناشدت المؤسسة األمة . تكشف عن نوايا االحتالل الهادفة لتنفيذ المشروع الصهيوني على حد وصفها
  . ا البوصلة التي تحدد مصير ومستقبل األمةالعربية واإلسالمية إلى نصرة القدس والمقدسات ألنه

  17/2/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   تونس ومصر الخطوة األولى النتصار قريب للقدس والمسجد األقصىاثورت: صالحالشيخ رائد  .35
ستقبل أطفال وشبان ونساء ورجال حي الشيخ جراح وقرية سلوان بعد عصر ا : خالد محمود-القدس 

 في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صالح بحفاوة، وذلك في اإلسالميةرئيس الحركة  17/2 يوم الخميس
أشاد الشيخ رائد صالح بصمود و.  عنه من السجون اإلسرائيليةاإلفراجزيارته األولى للحي والقرية بعد 

ل  على أن الخير قادم لنا كشعب فلسطيني وأهومرابطة أهالي الشيخ جراح ببيوتهم وأراضيهم، مؤكداً
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ودعاهم إلى العمل بأمل وتحدي ألن االحتالل على باطل ونحن على حق، كذلك إلى  .القدس والداخل
  .التمسك باألرض والبيوت والكلمة

ثم توجه الشيخ رائد صالح والوفد إلى قرية سلوان، وكان في استقباله في خيمة االعتصام بحي البستان 
 :قائالًشيخ رائد صالح أهالي سلوان الصامدين لفيف من رجال وجرحى ومعتقلي القرية، وخاطب ال

 نعلم أننا بهذا الموقف ال ننتصر ألنفسنا والشعب الفلسطيني، وإنما ننتصر لكل صاحب حق في أنيجب "
القدس وأرضها ومقدساتها وكل مسلم وعربي في العالم، وحق األنبياء في القدس، فنحن ورثة حق 

 والعالم اإلسالميةن ننتصر للجميع، وعلينا أن نعلم أن كل األمة األنبياء في القدس ومقدساتها، لذلك نح
 اإلسالمية يستمد معنوياته منكم ومن القدس واألقصى، وإذا صمدنا ستبقى األمة استثناءالعربي دون 

صامدة، فنحن مفتاح األساس للثبات والصمود واالنتصار، لذلك ال تستخفوا بدوركم، لخيمة صغيرة 
ب مليار ونصف مليار مسلم في العالم وكل الفضائيات وأقوى من كل الجيوش الحجم ولكنها تخاط

 أننا اآلن في أغلى وأهم وأخطر ثغرة، واهللا جعلنا نحافظ عليها، وفي ذكرى مؤكداً ." والعربيةةالمسلم
  أن ثورتي الشيخ رائدعتبراو .مولده صلى اهللا عليه وسلم علينا أن نؤمن به ونصدقه ونجدد العهد ونحبه

  . قريب للقدس والمسجد األقصىالنتصارتونس ومصر هي الخطوة األولى 
  17/2/2011، 48موقع فلسطينيو 

  
   تحركات متعددة لمنع أعمال انتهاك أو جرف قبور في مقبرة مأمن اهللا في القدس:محمد زيدان .36

 أنه ،داخل الفلسطيني رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في ال، أفاد محمد زيدان:القدس المحتلة
 بتحركات متعددة ، رئيس محكمة االستئناف الشرعية العليا في غربي القدس،بادر والقاضي أحمد ناطور

لمنع أعمال انتهاك أو جرف قبور في مقبرة مأمن اهللا اإلسالمية في القدس المحتلة، حيث وعدت بلدية 
 موضوع بناء ما يسمى  أن تبحث مجدداًاالحتالل بعدم هدم قبور إضافية في مقبرة مأمن اهللا، على

  .على أرض المقبرة" متحف التسامح"بـ
  18/2/2011الدستور، عمان، 

  
   الوحيدة في العالم التي تعتقل وتحاكم أطفاالً قاصرين في محاكم عسكريةالدولةهي " إسرائيل": قراقع .37

هجة ضد أطفال يخوضها  ممنقال وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع إن هناك سياسة وحرباً
االحتالل اإلسرائيلي من خالل سياسة االعتقاالت المكثفة وما يتعرضون له من تنكيل وضغوط نفسية 

 هي الدولة الوحيدة في العالم التي "إسرائيل"وأشار قراقع في كلمته إلى أن  .وتهديدات خالل اعتقالهم
معهم كالبالغين وتفرض عليهم إجراءات ال  قاصرين في محاكم عسكرية وتتعامل تعتقل وتحاكم أطفاالً

 األطفال األسرى أنوأوضح قراقع  .إنسانية بما يخالف كافة الشرائع واالتفاقيات الدولية المتعارف عليها
 طفالً يعانون في سجون االحتالل ويتعرضون للتعذيب واالبتزاز وانتزاع 320الذين يبلغ عددهم 

كما . بلغت حاالت اعتقال األطفال العام المنصرم ألف طفل ":وقال .اعترافات منهم خالل استجوابهم
  .أشار إلى ظاهرة مالحقة أطفال القدس وسياسة فرض إقامات منزلية عليهم وإبعادهم عن أماكن سكنهم

  18/2/2011الراية، الدوحة، 
  

   في النصف األول من الشهر الجاري طفال32ًتقرير يبين اعتقال قوات االحتالل  .38
ذكرت وزارة اإلعالم في تقرير لها رصد االنتهاكات اإلسرائيلية بحق األطفال : لهور أشرف ا-غزة 

  . طفال32ًالفلسطينيين خالل النصف األول من الشهر الجاري، أن قوات االحتالل اعتقلت في تلك الفترة 
ون  طفال يقبعون في سج320وذكر تقرير وزارة اإلعالم أنه ال يزال هناك إضافة للمعتقلين الجدد 

 هؤالء األطفال يتعرضون لشتى أنواع التعذيب واالبتزاز خالل أنوأشار التقرير إلى  .االحتالل
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واستند التقرير إلى تقارير نادي األسير التي أفادت بأن محاكم  .استجوابهم من قبل السجانين اإلسرائيليين
  .االحتالل مددت اعتقال وتوقيف العديد من األطفال الفلسطينيين

 75 طفال من مدينة القدس ال يزالون معتقلين في سجون االحتالل، وأن هناك 70لى وجود وأشارت إ
  .، خاصة في منطقة القدس وأبو ديس"اإلقامة المنزلية"طفالً  قيد 

 طفال في مناطق عديدة من الضفة 15وبين التقرير أن جنود االحتالل ومستوطنين اعتدوا على نحو 
  . نفسية بهؤالء األطفال، مذكراً بأن هذه االعتداءات ألحقت آثاراًالغربية وأصابوهم بجروح مختلفة

  18/2/2011القدس العربي، لندن، 
  

   بركسا20ًهدم تجرافات االحتالل : طوباس .39
 قامت جرافات االحتالل بهدم بركسات في منطقة يردا : جمال جمال، سمير حمتو-غزة، رام اهللا 

 جرافات أن مسؤول ملف االستيطان غسان دغلس، وأفاد. بطوباس شمال الضفة الغربية للمرة الثانية
  .أسابيع بعد هدمها قبل عدة األهالي بناءها أعاد التي  بركسا20ًاالحتالل هدمت 

  18/2/2011الدستور، عمان، 
  

  ين المجتمع الدولي بالتحرك لحماية المدنيين الفلسطينيانطالبت "الميزان"و "الضمير" تامؤسس .40
أدانت إقدام قوات   مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان، أنرام اهللا من 17/2/2011قدس برس، نشرت 

، بشمال قطاع غزة، 17/2االحتالل اإلسرائيلي على قتل ثالثة صيادين فلسطينيين فجر يوم الخميس 
ودعت المؤسسة، في بيان  ".الجريمة تعكس درجة استهتار االحتالل بأرواح الفلسطينيين"معتبرةً أن هذه 
لوقف جرائم االحتالل "عنها يوم الخميس، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري صحفي صدر 

اإلسرائيلي، فيما طالبت األطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلّق 
  ".بضمان احترام االتفاقية في جميع األحوال

 مركز الميزان ، أنرام اهللا من 17/2/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وأضافت 
لحقوق اإلنسان، طالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية المدنيين في األرض الفلسطينية المحتلة، 
وخاصة في قطاع غزة، ومنع قتل وإيذاء المدنيين أو القضاء على سبل عيشهم في إطار مخططات قوات 

 عازلة وفرضها بطرق تنطوي على انتهاكات خطيرة للقانون "أمنية"ق االحتالل الهادفة إلى إقامة مناط
التحقيقات الميدانية تفيد بأن الضحايا الثالث يعملون في جمع "إن : وقال المركز، في بيان له .الدولي

أصداف البحر في ساعات النهار، بهدف بيعها للمواطنين أو التجار، وتعودوا العمل في المنطقة الشاطئية 
  ."نة غربي منطقة السيفا وقرب حدود الفصلالكائ

  
   في السجون المصرية يهددون باإلضراب عن الطعامالفلسطينيونالمعتقلون  .41

 هدد المعتقلون الفلسطينيون في السجون المصرية، بإعالن اإلضراب المفتوح عن الطعام، في ظل :غزة
، مناشدين المجلس العسكري تردي أوضاعهم المعيشية، وحالتهم الصحية، وممارسة التعذيب عليهم

األعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر بضرورة إطالق سراحهم فوراً، بحسب ما أفاد به تجمع أهالي 
إنه ال : "وقال عماد السيد الناطق باسم تجمع أهالي األسرى الفلسطينيين في السجون المصرية .المعتقلين

برج "و" القنطرة"و" العقرب: "موزعين على سجون في السجون المصرية،  فلسطينياً معتقال31ًيزال 
  ".، وأن حالة عدد منهم سيئة للغاية، ال سيما من هم في سجن العقرب في حلون"العرب

أن هناك ستة أسرى بينهم مصاب ومعه نزيف تم إعادة اعتقالهم في ": "قدس برس"وأضاف السيد لوكالة 
ا لتعذيب قاسي هناك، قبل أن يتم نقلهم من خالل حيث تعرضو" العزولي"اإلسماعيلية، وحبسهم في سجن 

وضع هؤالء "وأشار إلى أن  ".سيئة الصيت والسمعة" العقرب"مروحية تابعة للجيش المصري إلى سجن 
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المعتقلون سيء للغاية حيث لم يتم السماح بإدخال مالبس لهم منذ وقوع األحداث في مصر، كما أن 
هم بالخروج للحمامات حيث يعيشون في زنازين انفرادية معزولة األكل والشرب سيء للغاية، وال يسمح ل

وأكد أن السلطات المصرية ترفض عرض األسرى على  .، كما قال"يأكلون، ويشربون، ويتغوطون فيها
الطبيب، السيما األسير رمزي الراعي والذي أصيب خالل الحرب على غزة، وكان في رحلة عالج 

  .زيف حاد في قدمه المصابةحين تم اعتقاله، حيث يعاني من ن
  17/2/2011قدس برس، 

  
   2010  للحريات الصحفية في األراضي الفلسطينية خاللانتهاك حادث 218: تقرير .42

، أن تصعيداً ملموساً "مدى" أفاد تقرير صادر عن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية :رام اهللا
 سنة رصدها في كافّة األراضي الفلسطينية المحتلّة، خالل طرأ على حجم االنتهاكات اإلعالمية التي تم

 2010 سنة، فإن 17/2نسخة عنه، يوم الخميس " قدس برس"وبحسب التقرير، الذي تلقّت  .2010
ي ت ال2009 سنة حادث اعتداء وانتهاك للحريات اإلعالمية، في زيادة ملحوظة عن 218 تسجيل تشهد
  .ن واإلعالميين في األراضي الفلسطينية حادث اعتداء على الصحفيي173 تسجل

، إلى أن غالبية تلك الحوادث يتم ارتكابها من قبل المستوطنين اليهود وقوات االحتالل "مدى"وأشارت 
، فيما ة الماضيسنة حادث انتهاك على الحريات اإلعالمية لل139اإلسرائيلي؛ التي تتحمل مسؤولية 

  . خالل الفترة ذاتها انتهاكا79ً الضفة الغربية والقطاع ارتكبت األجهزة األمنية الفلسطينية في
 حادث اعتداء 53فيما أظهر التقرير، أن معظم االنتهاكات الصحفية تتركّز في مدينة الخليل، التي شهدت 

، وتأتي القدس المحتلّة 2010على الصحفيين ومراسلي مؤسسات اإلعالم المحلية واألجنبية خالل عام 
  . عن قلقه من تزايدها مستقبال" مدى" حادث مماثل، عبر مركز 31ة بعد تسجيل في المرتبة الثاني

 من االنتهاكات التي مورست بحق ص جديدا ظهور اثني عشر نوعا2010ً تووفق التقرير، فقد شهد
الصحفيين، من ضمنها االعتداء الجسدي واالعتقال ومصادرة المعدات وآالت التصوير والمنع من تغطية 

  .وإغالق المؤسسات اإلعالمية واقتحامها وتهديد العاملين فيها ومنعهم من السفر، وغيرهااألحداث 
  17/2/2011قدس برس، 

  
  من خطورة تفشي العنف في المجتمع العربييحذرون أكاديميون ومحاضرون جامعيون : 48فلسطينيو .43

العنف في المجتمع حذّر أكاديميون ومحاضرون جامعيون من خطورة تفشي : زهير أندراوس -الناصرة 
العربي وإسقاطاته الخطيرة على السلم األهلي والحصانة المجتمعية، داعين إلى وضع خطة وطنية شاملة 

 المركز العربي -وذلك خالل ندوة ُعقدت في مدينة الطيبة بالتعاون بين ادراساتب . لمواجهة العنف
  .للحقوق والسياسات وجمعية اتشرينب إلحياء الثقافة

روفيسور محمد حاج يحيى المحاضر الكبير في مدرسة الخدمة االجتماعية مداخلة بعنوان العنف وقّدم الب
قراءة لبعض العوامل واالتجاهات التدخلية، استهلها باإلشارة إلى أن تزايد : في المجتمع الفلسطيني

  .ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي بات يتخذ مالمح الحرب األهلية
اري توتري، المحاضرة في العلوم السياسية، مداخلة بعنوان قراءة في ظواهر العنف داخل م. وقدمت د

المجتمع العربي، استعرضت خاللها معطيات حول تجليات وظواهر العنف المختلفة من جرائم قتل وتعد 
والتي على الممتلكات العامة والعنف على الطرقات والعنف ضد المرأة واالعتداء على منتخبي الجمهور، 

تبين مدى تفاقم مشكلة العنف، خاصة بعد أن تحولت البلدات العربية إلى مخازن للسالح فيما تتقاعس 
واستعرضت بعض المعطيات حول العنف ضد النساء منها  .الشرطة عن واجبها وهو جمع هذه األسلحة

  .رف العائلة فتاة وامرأة عربية على خلفية ما يسمى ش65 قُتلت 2010-2004أنّه في السنوات 
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  18/2/2011القدس العربي، لندن، 
   فأرة كمبيوتر يمكن التحكم فيها بالعينيبتكرونفلسطينيون  .44

ويقول  . يطور طالب فلسطينيون فأرة كمبيوتر يمكن التحكم فيها عن طريق تحركات العين:الخليل
" فأرة العين" ماوس أين الفأرة التي يسمونها إالباحثون في جامعة بوليتكنك فلسطين في مدينة الخليل 

  .ستمكن المعاقين من استخدام أجهزة الكمبيوتر
الفئة المستهدفة من المشروع هم "وقال طالب في قسم الهندسة والحاسوب بالجامعة يدعى رأفت الجعبة 

نحن قدمنا لهم هذا المشروع حتى .  أو عندهم شلل معينأيديهمما بيقدروا يحركوا . إعاقةاللي عندهم 
.. يقدروا يتصفحوا.. يقدروا يدخلوا على المواقع.. وا مثلنا مثلهم يقدروا يتحكموا بالكمبيوتر يصيرأنهم

  ."يقدروا ينجزوا أعمال مثلنا مثلهم
ويعتمد نظام تشغيل فأرة العين على أجهزة استشعار توضع حول عين مستخدم جهاز الكمبيوتر لرصد 

  . أوامر لمؤشر الفأرةىإلأي حركة للعضالت التي تتحكم في العين وتترجمها 
  . الفأرة المبتكرة يمكن تصنيعها بسهولة وأن سعرها لن يكون مرتفعاأنويؤكد الطالب 

  17/2/2011وكالة رويترز، 
  

  تشييد بنك البذور إلنقاذ المحاصيل: فلسطين .45
يحاول الفلسطينيون معالجة اآلثار الكارثية التي تعصف بقطاع الزراعة وما :  ماهر إبراهيم-غزة 

 بفعل غياب أو اإلسرائيليتعرض له من محاولة تدمير شامل سواء بفعل سياسات وممارسات االحتالل ي
 بنك للبذور في الضفة الغربية أول إنشاءمن هنا جاءت فكرة . الخطط والسياسات الفلسطينية الرسمية

 مكان لحفظ أنهب المحاصيل، واختيرت محافظة جنين لتشييد نواة البنك ويعرفه المسؤولون إنقاذبهدف 
وتجميع البذور الزراعية المحسنة النادرة وغيرها من أجل استخدامها في وقت قريب أو بعيد إلنتاج 

  . الخضراوات والحبوب والمحاصيل الحقليةالمحاصيل الزراعية، خصوصاً
هي خطوة طموحة بأن تسهم في تحسين جودة الزراعة وتالفي الخسائر التي يتكبدها المزارعون بأن 

فر لهم بذورا ذات جودة عالية، وبأسعار رخيصة بعدما ظل لسنوات اعتماد المزارع الفلسطيني على تو
 المصدر الوحيد لمستلزمات الزراعة والبذور عدا كونها بأسعار ألنها "إسرائيل"البذور التي تستورد من 

  ..باهظة وعدا عما أحدثته في األرض من أمراض وفي المحاصيل من ضعف
زارعي محافظة جنين هاشم أبو حسن أن أعداد المزارعين المشاركين في هذا البنك تتزايد كد رئيس موأ

  .باضطراد وكذلك المؤسسات المشاركة تزداد، وقد اتسعت وشملت محافظات جنين وطوباس وبيت لحم
  18/2/2011، البيان، دبي

  
  وعدو لنا" دولة إرهاب ""إسرائيل": وزير العدل األردني .46

زمة التي نشبت بين عمان وتل ابيب على خلفية تصريحات اطلقهـا وزيـر العـدل                اظهرت اال : عمان
االردني حسين مجلي، واظهر فيها تعاطفه مع الجندي المعتقل احمد الدقامسة، تباينا شاسعا في وجهـات                

فقد اصر مجلي على مهاجمة اسرائيل مجددا، رغـم محـاوالت وزيـر              .النظر داخل الحكومة االردنية   
 تلميـذات   7صر جودة تبرئة الحكومة من التصريحات المتعاطفة مع الجندي الذي قام بقتـل              الخارجية نا 

انهـا  «ووصف مجلي في تصريحاته الجديدة، إسرائيل بــ          .1997اسرائيليات في منطقة الباقورة عام      
  .، واصر على اعتبارها عدوا للمملكة»دولة إرهاب

ولـم   .»امرا طبيعيا «لمطالب باإلفراج عن الدقامسة     كما اعتبر صدور مواقف اسرائيلية مضادة لموقفه ا       
تخل تصريحاته من دعوة مبطنة للملك عبداهللا الثاني لالفراج عن الدقامسة عبر إصدار عفو ملكي خاص                

  .باعتبار العاهل االردني صاحب الوالية في إصدار مثل هذه القرارات بموجب الدستور
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وقـال   .ون مجلس الوزراء ناقش موضوع الدقامـسة      وجاءت هذه التصريحات في وقت نفى جودة أن يك        
خالل مؤتمر صحافي عقده مع الممثلة العليا لالتحاد األوروبي للسياسة الخارجية واألمنية كاثرين آشتون،              

يعبر عن رأيه الشخصي وليس عن موقف الحكومـة         «إن مجلي، الذي كان محامي الدفاع عن الدقامسة،         
كما أكد جودة احترام الدولة االردنية للقـانون والـسلطة           .»لحكومةالرسمي وال موقف الناطق الرسمي ل     

  .1994القضائية ومعاهدة السالم مع اسرائيل الموقعة في العام 
 18/2/2011، الراي، الكويت

  
  الدخول إلى لبنان لم يعد نزهة: ميشال سليمان لباراك .47

د باراك بدخول قواته مجدداً إلـى       رأى رئيس الجمهورية ميشال سليمان في تهديد وزير دفاع العدو إيهو          
 تحديداً الذي يلتزمـه     1701نيات مبيتة بالعدوان وما يمثل ذلك من خرق للقوانين الدولية وللقرار            "لبنان  

مثل هذا الكـالم ال يـصب إال فـي إطـار رفـع              "، مشيراً إلى أن     "لبنان وتستمر إسرائيل بخرقه يوميا    
يد، ألنه يعلم علم اليقين أن الدخول إلى لبنان لم يعد نزهة            المعنويات وفي سياق دعم رئيس األركان الجد      

 وتداعياتها على الداخل اإلسرائيلي من الدروس والعبر التـي تجعلـه            2006وله في أمثولة عدوان العام      
  ".يحسب بدقة أي مغامرة جديدة ينوي اإلقدام عليها

ان أن تـشكل التجاذبـات حيـال    إذا كان الوزير باراك يراهن على إمك  " وأوضح في تصريح أمس، انه      
االستحقاق الحكومي الراهن ثغرة يمكنه النفاذ من خاللها لتنفيذ عدوانه فليكن معلوماً أن ذلك سيكون مثابة           
حماقة سترتد عليه ألن اللبنانيين بجيشهم وشعبهم ومقاومتهم جاهزون للتصدي ألي عدوان يستهدف لبنان              

  ". وأمنه واستقراره
  18/2/2011المستقبل، بيروت، 

  
    احتالل الجليل ونهارياـ  خطة حزب اهللا لينشر "تيك ديبكا"موقع  .48

زعمت مصادر أمريكية، وجود معلومات وثيقة حول ما أسمتها خطة أعدتها إيران وحـزب اهللا       : وكاالت
وإيران، وقد نـشر    " إسرائيل"في حالة نشوب حرب بين      " نهاريا"الحتالل شمالي فلسطين منطقة الجليل و     

 أي قبل عام    2010شباط  / تيك ديبكا االستخباراتي الصهيوني، هذه المعلومات في األول من فبراير         موقع  
  .من اآلن

مزاعم عن مصادر استخباراتية صهيونية، أنه في حال تم قصف المفاعالت الذرية            " تيك دبكا "ونقل موقع   
  ".إسرائيل"شمال " نهاريا"اإليرانية فستحتل إيران وحزب اهللا مدينة 

 آالف جندي من حزب اهللا يتلقون حاليـاً         5عت هذه المصادر طبقاً للمعلومات التي بيد األمريكان أن          واد
  .تدريبات في إيران حيث يقوم ضباط إيرانيين من الحرس الثوري تدريبهم

ووفقاً للمعلومات األمريكية فإن الخمسة آالف جندي من حزب اهللا ينقسمون لخمس ألوية كل لواء يـضم                 
  .تدربوا جيداً، وتدريباتهم تضاهي القوات األمريكية والصهيونيةألف جندي 

  :والمهام كالتالي" إسرائيل"وأضاف الموقع أنه لكل لواء وضعت له خطة الحتالل شمالي 
أو على األقل احتالل جـزء      " إسرائيلي" ألف   55التي يسكنها   " نهاريا"احتالل مدينة   : مهمة اللواء األول  -

وحسب المعلومات تلك   " نهاريا"ي من حزب اهللا على قوارب الحتالل شاطئ          جند 150حيث يصل   , منها
  .القوارب موجودة حاليا في لبنان

" اإلسـرائيلية " متر من الحدود اللبنانية      300الواقعة على بعد    " شلومي"احتالل بلدة   : مهمة اللواء الثاني  -
وحتـى الجليـل    " لنهاريا" تعزيزات   إرسال" اإلسرائيلي"لمنع قوات االحتالل    " إسرائيلي "6500ويقطنها  
  .األعلى
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الواقعـة  ) البعنه دير األسد ومجد الكروم    (السيطرة على القرى العربية في الشمال       : مهمة اللواء الثالث  -
بهدف خلق حاجز عسكري بين القرى العربية والجليل مما سـيؤدي           " اإلسرائيلية" "كرمئيل"شمالي مدينة   

  .الداخلاألمر إلى تمرد في صوف فلسطيني 
مليخا رامـوت   " ( اإلسرائيلية"ستكون جنوبي شرق لبنان حيث تتواجد البلدات         :مهمة دور اللواء الرابع   -

فإن نجح حزب اهللا باحتالل تلك البلدات فسيسيطر على القرى األخرى الواقعة في الطرف              ) نفتالي يفتاح 
  .الشمالي لرأس الناقورة وإصبع الجليل

 ينـاير بأنـه     17سيكون استراتيجيا فعندما قال السيد حسن نصر اهللا بتاريخ          : أما مهمة اللواء الخامس   -
فإن حركة المقاومة اإلسالمية ستنتـصر وسـتغير وجـه          " إسرائيل"متأكد من أن أي مواجهة جديدة مع        

  .الشرق األوسط وسنحطم العدو وسنخرج منتصرين
  17/2/2011، مركز االسرى للدراسات

  
  إلسهامه باغتيال المجذوبلعميل حكم باالعدام : لبنان .49

برئاسة العميد نزار خليل حكم       القضاء العسكري ممثّالً بالمحكمة العسكرية الدائمة      أصدر: علي الموسوي 
جديد باالعدام وقّّعته باالجماع، بحق العميل أمين إبراهيم البابا الذي أقدم على دس الدسائس لدى العـدو                 

ن، واالتصال به لمعاونته على فوز قواته، والتعامل مـع رجـال          ليوفّر له الوسائل لشن العدوان على لبنا      
  .»بالد العدو«المخابرات االسرائيلية وهو على بينة من أمره وذلك لقاء مبالغ مالية، باإلضافة إلى دخول 

وتكمن أهمية عمل العميل البابا الذي كان عضواً في حركة الجهاد اإلسالمي، أنّه انقلب على عقيدته، ولم                 
ر رفاقه في الحركة ووضع في حواسيبهم أجهزة متطورة كانت تنقل للعدو كل ما يفعلونه عليها بحيث                 يوفّ

 أيار من العـام     26تصل بلحظتها إليه، وراقب المقاوم محمود المجذوب الذي اغتيل في مدينة صيدا في              
  .1998 وكان قد تعرض لعملية اغتيال سابقة في العام 2006

  18/2/2011، السفير، بيروت
  

  أوضاع الالجئين في لبنان" االونروا "مفوضميقاتي يبحث مع  .50
بحث الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في بيروت، مع المفـوض العـام               : بيروت

فيليبو غراندي، اليوم الخميس، شـؤون وقـضايا        " األونروا"لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين      
وقال غراندي في تصريح بعيد اللقاء إنه أكد للـرئيس ميقـاتي التـزام               .ين في لبنان  الالجئين الفلسطيني 

االونروا بقضية الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وإستمرارها في العمل رغم الصعوبات، لدعم الالجئـين              
 التعلـيم   الفلسطينيين في المناطق التي تعمل فيها المنظمة تنفيذا لقرارات المجموعة الدولية في مجـاالت             

  .والصحة والتقديمات للمعوزين وتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين
وكشف غراندي أن الرئيس ميقاتي طرح خالل اللقاء العديد من األسئلة المهمة بـشأن برنـامج عمـل                  
األونروا، معربا عن سعادته لدعمه القوي ودعم الحكومة اللبنانية لعمل األونروا عندما تتشكل، الفتا إلى               

  .أن الرئيس المكلف يقف أمام إحدى أهم التحديات في لبنان وهي استكمال اعمار مخيم نهر البارد
وأكد أنه نقل للرئيس المكلف ولرئيس الجمهورية اللبناني قلقه من بطء عمليات إعمـار المخـيم، ومـن                  

 لتحـسين وضـع     الظروف الحياتية الصعبة للفلسطينيين في لبنان وضرورة القيام باالستثمارات الالزمة         
المخيمات وتطبيق اإلصالحات على قانون العمل اللبناني التي أقرت في البرلمان اللبناني في شـهر آب                

  .الفائت
وشدد على أن الحاجة ملحة لتطبيق هذه اإلصالحات، ألنها تمنح تسهيالت إقتصادية للمجتمعات الفقيـرة               

 عن ارتياحه لتجاوب الرئيس ميقـاتي، ولمـا         ولالجئين الفلسطينيين في مجاالت التعليم والصحة، معربا      



  

  

 
 

  

            31 ص                                     2060:         العدد       18/2/2011 الجمعة :التاريخ

في لبنان  " األونروا"وشارك في اللقاء مدير عمليات       .سيكون من  تعاون بين الحكومة اللبنانية واألونروا       
  .سلفاتور لومباردو

  17/2/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  ح بشكل منظم يتم قريًباالتوصل إلى صيغة لفتح معبر رف: المصريمصدر بالجيش  .51
كشف مصدر رفيع بالجيش المصري عن قرب التوصل إلى صيغة لفتح معبر رفح بشكل منظم،               :القاهرة  

ـ         ، أن فتح معبر رفح بشكل منتظم       "المركز الفلسطيني لإلعالم  "على أن يتم ذلك في أقرب وقت، مضيفًا ل
  .لفك الحصار عن قطاع غزةيحتاج إلى ترتيب أمني محكم، وأن هذا القرار سيكون البداية 

، بفـك   )2-15(في السياق ذاته طالبت منظمة أصدقاء اإلنسان الدولية السلطات المصرية؛ اليوم الثالثاء             
الحصار عن قطاع غزة والسماح بالحركة الطبيعية على معبر رفح الحدودي وإطالق سراح المعتقلـين               

  .الفلسطينيين وتمكينهم من العودة إلى بلدهم
أن القيود الخطيرة المفروضة على دخول وخروج األفراد والبضائع من          " دقاء اإلنسان الدولية  أص"وأكدت  

  ."قطاع غزة تعد خرقًا لمبادئ القانون اإلنساني الذي يحظر العقاب الجماعي
 17/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  اشنطن قلقةوو..  مشابهة ايرانية منعت في السابق مرور سفنمصر تؤكد أن "إسرائيل" .52

كشفت مصادر سياسية كبيرة في إسرائيل يوم أمس ان السلطات المصرية كانـت             : أشرف الهور  - غزة
قد منعت في الماضي مرور سفن إيرانية من قناة السويس للبحر المتوسط، وذلك في الوقت الذي ألغـت                  

 .عبـر قنـاة الـسويس     .توسطفيه إدارة القناة عبور سفينتين حربيتين إيرانيتين من البحر األحمر إلى الم           
  .وأشارت المصادر اإلسرائيلية ان الجيش المصري هو صاحب القرار بهذا الشأن

وكان من المفترض أن تمر يوم أمس سفينتان حربيتان إيرانيتان من البحر األحمر إلى المتوسط عبر قناة                 
ء خطط عبور السفينتين التي     السويس، ونقل عن مسؤول بهيئة قناة السويس قوله أنه تم إبالغ الهيئة بإلغا            

كانت مقررة، دون أن يحدد موعدا جديدا لعبورهما، الفتاً إلى أن هاتين السفينتين قريبتان من ميناء جـدة             
  .السعودي

  .وتحدثت معلومات يوم أمس ان مصر منعت مرور السفينتين الحربيتين اإليرانيتين عبر قناة السويس
سرائيل والواليات المتحدة تراقب عن كثب تحركات القطعتـين         وأعلن في تل أبيب يوم أمس ان كل من إ         

  .الحربيتين اإليرانيتين
تحركات السفينتين، وأنها أحاطت دوال صـديقة       ' تتابع باهتمام 'وقال وزير الجيش أيهود باراك أن بالده        

  .علما بهذا الموضوع وستواصل متابعة األمر
  18/2/2011، القدس العربي، لندن

  
    ضد مشروع قرار في مجلس األمن يدين االستيطان" فيتو "واشنطن تهدد بـ .53

من مصدر مقرب من مجلـس األمـن أن         ” الخليج“علمت   :  حنان البدري    - واشنطن   -القدس المحتلة   
مفاوضات حثيثة تجرى لليوم الرابع على التوالي بين البعثة األمريكية لألمم المتحدة والمجموعة العربيـة       

  .توافقية حول مشروع إدانة االستيطان الذي سيطرح للتصويت اليوم الجمعة في محاولة للتوصل لصيغة 
وبحسب المصدر فإن الواليات المتحدة تجري اتصاالت مع المجموعة العربية والسلطة الفلسطينية مـن              

وترغـب  . مشروع القرار المقترح والقاضي بإدانة استئناف البناء في المستوطنات          ) تلطيف(أجل تعديل   
وتـابع  .  المتحدة بتعديل النص بحيث يدين عملية استمرار البناء غير الشرعي في المستوطنات              الواليات
واضح أن الواليات المتحدة تبحث عن صيغة تتفادى فيها توصيف المستوطنات كغير شـرعية              “المصدر  
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تفيد وكـي ال يـس    ” اإلسـرائيلي “معتبرة أن استئناف البناء فيها فقط غير شرعي وذلك استجابة للموقف            
  . المفاوض الفلسطيني من القرار األممي في حال تم إحياء المسيرة السياسية 

وأكد المصدر أن الواليات المتحدة تهدد العرب والفلسطينيين باستخدام حق النقض الفيتو في حال فـشلت                
  .أنه حتى مساء أمس لم يتوصل الطرفان التفاق ” محاوالت إمالء الصيغة التوافقية وتابع

  18/2/2011، ، الشارقةالخليج
  

  "إسرائيل"يؤكد التزام واشنطن بدعم " األمريكيالنواب "رئيس .54
إلـى أن الواليـات المتحـدة       ” إسرائيل“طمأن رئيس مجلس النواب األمريكي جون بوهنر        : )ب.ف  .أ  (

في الشرق األوسط وسط االضطرابات التي      ” الحفاظ على السالم واالستقرار   “ستدعمها وستعمل من أجل     
في واشـنطن مايكـل أوريـن إن        ” اإلسرائيلي“وقال في بيان بعد محادثاته مع السفير        . دها المنطقة تشه

وأضاف أن ما أسـماه     . أحد أقرب حلفاء أمريكا، نتشاطر القيم نفسها ونحارب األعداء أنفسهم         ” إسرائيل“
م سـريعا فـي     مع التغيير الذي يع   “وأضاف  . قدم تضحيات من أجل السالم واالستقرار     ” إسرائيل“شعب  

الشرق األوسط، إن الواليات المتحدة ملتزمة الوقوف إلى جانب حليفنا المقرب للحفـاظ علـى الـسالم                 
وتصريحاته بعدما سـاد قلـق فـي        ” اإلسرائيلي“وجاء لقاء بوهنر مع السفير       .”واالستقرار في المنطقة  

البحرين والمنطقة إلى   الكونغرس من أن يؤدي سقوط حسني مبارك في مصر والحركات االحتجاجية في             
  . للخطر” إسرائيل“تعريض 

  18/2/2011، الخليج، الشارقة
  

   مجدداً بوقف االستيطان "إسرائيل"فرنسا تطالب  .55
جددت فرنسا مطالبتها السلطات اإلسرائيلية أمس بإيقـاف أنـشطتها االسـتيطانية غيـر       : )كونا(باريس  

إسرائيل االستيطانية تشكل تهديداً لحل الدولتين      الشرعية في األراضي الفلسطينية، محذرة من أن سياسة         
جاء ذلك في رد نائبة المتحدث باسـم الخارجيـة الفرنـسية            . وعملية السالم في منطقة الشرق األوسط     

 وحدة  120كريستين فاج على سؤال لوكالة األنباء الكويتية حول موقف حكومتها من قرار إسرائيل بناء               
  . سكنية جديدة في شرق القدس

غير قانوني وفقا للقـانون الـدولي       “تبرت فاج أن سياسة السلطات اإلسرائيلية في بناء المستوطنات          واع
إسرائيل بوقف بناء المستوطنات، بمـا      “مطالبة  ” ويشكل تهديداً لحل الدولتين ويزعزع الثقة بين الطرفين       

  . ”فيها شرق القدس بهدف تسهيل استئناف المفاوضات
  18/2/2011، االتحاد، ابوظبي

  
   بتعليق الدعم ألجهزة أمن السلطة بالضفة بسبب انتهاكات حقوق اإلنسانتطالب" هيومن ووتش" .56

الحقوقية الدولية بتحقيق مستقل في حالة استشهاد       " هيومن رايتس ووتش  " طالبت مؤسسة   : الضفة الغربية 
 شهراً في   18 قبل   المجاهد هيثم عمرو، الذي توفي بعد تعرضه للتعذيب خالل اعتقاله لدى ميليشيا عباس            

  .الخليل، وفشل تحقيق جنائي وتحقيق آخر بمعاقبة القتلة
إن على الدول التي تقدم الدعم المباشر ألجهزة أمن الـسلطة الفلـسطينية، خـصوصاً               : "وقالت المؤسسة 

المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية، أن تعلق الدعم لهذه األجهزة حتى تتم محاسبة المـسؤولين               
  ".عن انتهاكات حقوق اإلنسان

: وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتـش               
من قبـل   " بناء الدولة "هل تبرئة ضباط متورطين بشكل واضح في التعذيب والقتل هو ما نتطلع إليه من               "
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لسلطة الفلسطينية أن يعلّقوا تمويل قوات األمن حتى يتبين         السلطة الفلسطينية؟ إن على الداعمين األجانب ل      
  ".أن الضباط الذين يقومون بتعذيب وقتل الناس تتم إدانتهم ومعاقبتهم

، وهو معتقل فـي مقـر المخـابرات         2009حزيران  / يونيو 15وورد بأن عمرو توفي أثناء التحقيق في        
سة بأنه لم تتم إدانة ومحاكمـة ومحاسـبة أي          وأكدت المؤس . 2010تموز  /العامة في الخليل، و في يوليو     

ضابط أمن فلسطيني جنائيا بسبب سوء معاملة األشخاص أثناء األحتجاز، رغم مئات الشكاوى بـدعاوى               
  .بالتعذيب

 17/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  ليار دوالر خسائر مصر في ثالثة قطاعات م1,7 .57
 أن واإلحصاءجندي رئيس الجهاز المركزي المصري للتعبئة أعلن اللواء أبو بكر ال: االتحاد، وكاالت

 الخسائر المحققة في قطاعات الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والسياحة نتيجة االضطرابات إجمالي
  ). مليار دوالر1,7( مليارات جنيه 10األخيرة في مصر بلغت أكثر من 

  18/2/2011االتحاد، أبو ظبي، 
  

   ألسوأ السيناريوات في مصر وتحمل واشنطن مسؤولية األحداثسهانف تعد "سرائيلإ" .58
تسيطر على القيادات السياسية والعسكرية في اسرائيل، حال االرباك من أبعاد :  آمال شحادة-القدس 

التطورات الجديدة في مصر، على أثر سيطرة الجيش على مقاليد الحكم، وتأثير ذلك في االوضاع االمنية 
وتطرح مختلف السيناريوات المتوقعة . ي المنطقة عموماً وتجاه اسرائيل في شكل خاصواالقتصادية ف

حول االحزاب التي من الممكن ان تسيطر على الحكم بعد إجراء انتخابات ديموقراطية، من خالل 
اإلعراب عن مخاوف من سيطرة اإلخوان المسلمين أو قوى أخرى تخضع في شكل أو في آخر لتأثير 

  .اإلخوان
يح ان رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو تنفس الصعداء لدى اعالن وزير الدفاع المصري، محمد صح

حسين طنطاوي احترام بالده اتفاقية السالم مع اسرائيل ورأى فيها حجر األساس لالستقرار في المنطقة، 
جية الجارية في ولكن التخوف االسرائيلي الحقيقي كما بدا من تصريحات المسؤولين واألبحاث االستراتي

. ومدى احترام الحكومة المصرية القادمة لها" كامب ديفيد"شكل ماراثوني، يتجاوز موضوع اتفاقيات 
االستراتيجية "فوفق . ويتضح ان هناك قلقاً من تصرف مصر في حالة التحرك االسرائيلي تجاه ايران

ئيل بأجهزتها العسكرية واالمنية ، والتي ما زالت تخطط لها وتتدرب عليها اسرا"الحربية اإلسرائيلية
وتدرسها قيادتها السياسية ايضاً، تحتاج الى موقف مصري مساند أو صامت على األقل، ألنها تتحدث 

اللبناني " حزب اهللا"?يقصدون سورية و(عن كيفية مواجهة الخطر االيراني والجهات الموالية له 
  .في حرب شاملة) وحماس

" حزب اهللا"?سابق، حسنـي مبارك، كان يتخذ موقفاً معادياً إليران وفالمعروف ان الرئيس المصري ال
ويتحفظ على الدور السوري ويشكك في مواقف حماس، وبهذا تعتبره اسرائيل الى جانبها أو مؤيداً 

وتعتقد اسرائيل ان مصر مبـــارك كانت ترى في هذا التحالف . بصمت أية ضربـــة ألي منها
ولكنهـــم يخشون ان . وقد بنـــى االسرائيليون كثيراً على هذا الموقف. المحوري تهديداً لها أيضاً

ويشير مسؤولون الى انه حتى لو لم يسيطر اإلخوان . يتغير اآلن مع التطورات الجديدة في مصــــر
. المسلمون على مصر، فإن أية قيادة جديدة في مصر ستكون حساسة جداً تجاه التطورات االقليمـية

من الظهور في خندق واحد مع اسرائيل، حتى لو ضد ايران، فكم بالحري إذا كان ضد وستخـــشى 
  .أطراف عربية أيضاً
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من تحول مصر إلى جمهورية إسالمية معادية إلسرائيل على غرار إيران، "نتانياهو أعرب عن خشيته 
". وسورية وغزةبعدما كانت مصر تتقاسم معنا عداء إيران وتعمل ضد أحمدي نجاد وحلفائه في لبنان 

ويحذر . وتأثيرهم في النظام" االخوان المسلمين"وال يخفي مسؤولون اسرائيليون آخرون تخوفهم من قوة 
للنظام المصري واألخطار التي قد " الضبابي"البعض كالخبير ايزي ليبالر من االستهانة بالمستقبل 

 حتى وإن لم يجلس ممثلون عنهم في تجابهها اسرائيل والعالم في حال تعاظمت قوة اإلخوان المسلمين،
فإن الخطر منهم سيكون كبيراً حتى وإن عملوا تحت غطاء ساسة "وبرأيه، . رئاسة الحكومة المصرية

، على حد وصفه لهما، مضيفاً ان االثنين مواليان "ذوي وجهين كمحمد البرادعي او عمرو موسى
ائيل منذ اكثر من ثالثين عاماً في شكل مفاجئ، هذا سيؤدي الى انتهاء السالم البارد مع اسر"?و. إليران

ما سيضطر اسرائيل وفق ليبالر الى مواجهة جيش مصري كبير وقوي، له مواقف مختلفة من اسرائيل، 
  ".وفوق هذا كله يمتلك قوة عنيفة ويتمتع بسخاء اميركي يضمن حصوله على احدث المعدات العسكرية

ت االسرائيلية، بخاصة االمنية، وحتى السياسية التي تتظاهر حديث ليبالر هذا يعكس تخوف معظم الجها
ففي الجلسات الداخلية يناقش االسرائيليون أبعاد . بارتياحها للوضع الحالي الذي يسود مصر بقيادة الجيش

الديمقراطية في العالمين االسالمي والعربي ويجمعون على انها تدق ناقوس الخطر، في حال اتباعها نهج 
  .في لبنان" حزب اهللا"تي انتجت احمدي نجاد في طهران وحكم حماس في غزة وسيطرة ايران، ال

االشهر المتبقية حتى إجراء انتخابات في مصر، ستكون فرصة لالسرائيليين لدراسة االوضاع ووضع 
وزير الدفاع ايهود باراك اختار الوقت . المخططات لمواجهة المخاطر المتوقعة واالستعداد لمواجهتها

وأكد ان اجراء االنتخابات . ناسب للقاء االدارة االميركية، وهناك قدم تصور بالده حول التوقعاتالم
سيكون افضل كلما طالت فترة تولي الجيش النظام وُمنحت الفرصة لألحزاب المختلفة لزيادة قوتها في 

  .مقابل منع تعزيز اإلخوان المسلمين قوتهم حتى االستيالء على النظام
فالجيش، بالنسبة الى االسرائيليين، . اك تقديم الدعم لتشجيع القيادة العسكرية المصرية الحاليةواقترح بار

وباتوا على قناعة بأنه ال يوجد إلسرائيل . يشكل اليوم مرسى االستقرار، واالستمرار في عملية السالم
ي يتخذ نهجاً مستقالً الذ"، "مبارك الثاني"شريك آخر أفضل من الطنطاوي الذي اعتبره الكثيرون منهم 

لكنهم، أي ". جداً ويتفوه بكلمات فظة تجاه اسرائيل ولكنه يحافظ على السالم كخيار استراتيجي
االسرائيليين، في الوقت نفسه ال يستبعدون ان تخضع مصر الجديدة للضغط وتتوحد تحت تأثير األصولية 

يضاً تحت سقف الكراهية المشتركة إلسرائيل ووفق ايزي ليبالر سيتوحد أهل السنّة والشيعة ا. االسالمية
  .وستكون التأثيرات االقتصادية والسياسية والعسكرية كبيرة وخطيرة. والغرب

وحمل المعلق االسرائيلي الرئيس االميركي، باراك اوباما، مسؤولية كبيرة عن الوضع الذي تعيشه 
 عن الحكم، ما اعتبره االسرائيليون مصر، ليس فقط لموقفه االخير من مبارك ودعوته الملحة للتنحي
 كان خطوة اولى للمهادنة مع 2009خيانة لمبارك، بل رأى ان خطابه الذي ألقاه في القاهرة عام 

  .المتطرفين االسالميين، بخاصة عندما دعاهم الى االستماع الى خطابه
ستعداد ألسوأ التخوف من احتمال سيطرة اإلخوان المسلمين على النظام في مصر استدعى بدء اال

ان تصبح مصر دولة اسالمية أصولية تنضم الى ايران ولبنان وتركيا وربما الى "السيناريوات وهو 
، وفق ما ورد في احد التقارير التي تدارست االحتماالت المتوقعة من التغييرات الحاصلة "االردن ايضاً
منية الوضع الذي تشهده المنطقة هكذا وصفت االجهزة اال" رياح سلبية تهب في دول الجوار. "في مصر
وخالفاً لحديث نتانياهو وتفاؤله، في جلسة حكومته االولى بعد تنحي مبارك، من ان الحفاظ . هذه االيام

على اتفاقية السالم سيضمن االستقرار، رأت اجهزة االمن ان ما حدث حتى اليوم وبغض النظر عن 
ينا أن نعترف حقيقة بأن عهد االستقرار قد ولى من عل: "اعالن الطنطاوي، هو نموذج لعدم االستقرار

  ".منطقة الشرق االوسط، ولم يعد في مقدور أحد ان يتنبأ بما قد يحصل في مصر وأبعاده في المنطقة
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في " هزات"وشددت المصادر على ضرورة إجراء متابعة جذرية للتغيرات المتوقعة، مستبعدة حصول 
جهزة االمنية كانت استبقت تنحي مبارك بوضع خطة تحاكي اال. جوار اسرائيل على المدى القصير

ويتضح ان هذه الخطة وضعت منذ . مختلف السيناريوات المتوقعة في حال تدهورت حال مبارك الصحية
ولكنها وضعت في الدرج، مع عودته من . حوالى السنتين، عندما نشرت األنباء عن مرض مبارك

االسرائيلية الى إخراجها وبدأت بإعادة دراستها لمالءمتها مع الواقع وقد سارعت القيادة العسكرية . ألمانيا
  .الجديد استعداداً لتنفيذها وقت الضرورة

التوقعات لدى اجهزة االمن ان االيام المقبلة، والى حين اجراء االنتخابات، ستكون حساسة جداً وتتطلب 
مختلفة في حال سيطر اإلخوان فيما الخطوات ستكون . خطوات نوعية تتماشى والتطورات الحاصلة

ومثل هذا السيناريو يورده الجيش . المسلمون على النظام او تولت النظام شخصية موالية إليران وحلفائها
وفي يوم مصادقة الحكومة االسرائيلية على تعيين بيني غانتس رئيساً الركان الجيش، . في حساباته ايضاً

ات استراتيجيته العسكرية الجديدة وقد يدفعه الى ادخال أعلن ان الملف المصري سيتصدر سلّم افضلي
 jpg).أ ف ب( نتانياهو - 2012تعديالت على خطة جيشه الخماسية التي يستعد لوضعها للسنوات 

 بما يضمن محاكاة مختلف السيناريوات المتوقعة في اعقاب انقالب النظام في مصر واحتمال 2017
  .حصول تغيرات في المنطقة

 اشهر تفصل عن االنتخابات المصرية تتوقع اسرائيل ان يواصل الجيش المصري ادارة وخالل سبعة
واصل سد الطريق امام اإلخوان المسلمين او جهات متطرفة اخرى في مصر فسيتم "االمور، وفي حال 

وهي تقدر ان يكون الجيش المصري مشغوالً في الوقت ". الحفاظ على الوضع األمني الحالي المستقر
 بالكثير من القضايا الملتهبة، مثل تثبيت النظام ومحاولة تغيير الوضع االقتصادي ومواجهة الراهن

. مطالب دول حوض النيل بالحصول على كمية اضافية من مياه النهر على حساب الحصة المصرية
د وتقول، كما يشير الخبير االستراتيجي، رون بن يشاي، ان هذا االنشغال سيستغرق سنة على األقل وق

  .يحتاج فترة أطول، ولكن قد تحصل مفاجآت في اتجاه آخر أيضاً
  18/2/2011، الحياة، لندن

  
  توظيف ثورة مصر بإنجاز التسوية .59

  شاكر الجوهري
لم تكن مزحة أبدا، تلك التي انطلقت من على لسان محمود عباس رئـيس الـسلطة الفلـسطينية خـالل                    

الثالثاء في رام اهللا؛ إنما كانت تعبر عن        /يف ليلة اإلثنين  مشاركته في اإلحتفال بذكرى المولد النبوي الشر      
يمكن يكون الـدور    : "حقيقة دواخله، وهو يتساءل على من الدور بعد تونس ومصر، ليجيب على تساؤله            

  !".؟..علينا
  :الضحك الذي انطلق من جميع الحضور في المسجد يدلل على امرين رئيسين

ركزة على الحدث السياسي، بأكثر مما كانت مركزة على حدث          أن أذهان الحضور جميعا كانت م     : األول
  .المناسبة الدينية

أن الضحك الذي انطلق، كان محاولة لتغليف جدية عباس، وتحويلها إلى مزحة، وإن من العيـار                : الثاني
  .الثقيل

الرئيس ما يؤكد ذلك هو التحول الكبير في الموقف المعلن للرئيس الفلسطيني وسلطته، بعد إعالن تنحي                
  .المصري حسني مبارك، عما كان قبله

فخالل أيام الثورة الشعبية المصرية، ظلت السلطة الفلسطينية تركز هجمات اعالمية تعبوية ضـد قنـاة                
الجزيرة، ودولة قطر، وشخص اميرها، وتخطط عبر موقعي التواصل اإلجتماعي الفيسبوك والتـويتر،             

يخ وأماكن انطالقها، على الطريقة التونسية والمـصرية        إلطالق ثورة شعبية في قطاع غزة، حددت تار       
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من حيث الشكل، دون أن تلتفت إلى عدم تطابق جوهر األوضاع في قطاع غزة، عما كان عليه الحـال                   
  .في البلدين العربيين

حتى ما إن لم يتظاهر أحد في غزة، وفقا للموعد المضروب من قبل توفيق الطيراوي، عـضو اللجنـة                   
، مدير المخابرات السابق، وتزامن ذلك مع سقوط مبارك، تغيرت، وتبـدلت لغـة              "فتح"ة  المركزية لحرك 

الخطاب بشكل كبير لدى سلطة رام اهللا، دون أن تتوقف المناورات، التي تستخدم فـي إطـار تواصـل                   
بالنصيب األوفـر لهـذه     " حماس"الصراع مع المقاومة الفلسطينية، بمختلف فصائلها، وإن حظيت حركة          

  .الجهة
سبب التغير يكمن في تحول، أو في احتمال تحول اتجاه المؤشر المصري في المعادلة الفلسطينية، مـن                 

، خاصة إن شـاركت جماعـة       "حماس"، باتجاه المقاومة الفلسطينية، وخاصة حركة       "فتح"عباس وحركة   
  .اإلخوان المسلمين المصرية في تركيبة نظام الحكم المقبل في القاهرة

العكاز المصري، الذي كانت تسوقه     :  تستند إلى عكازين رئيسين قبل سقوط مبارك هما        لقد كانت السلطة  
  ..!باعتباره جدارا استناديا عربيا، والعكاز اإلسرائيلي ـ األميركي

بعد سقوك عكاز مبارك، لم يبق للسلطة غير العكاز األميركي ـ اإلسرائيلي، في وقت كانت الـسلطة ال   
 نشر وثائق دائرة المفاوضات، برئاسة صائب عريقات، وهو ما مـن شـأنه              تزال تعاني فيه من تأثيرات    

  .رفع وتيرة المعارضة الشعبية في الضفة الغربية
الفرز في هذه المرحلة إذا ليس في صالح السلطة، وعليه فلتخلط األوراق مؤقتا، ليعاد فرزها بعد حـين،                  

  .وفي توقيت مناسب لمخططاتها واهدافها
  : تمليه المرحلة، اتخذت السلطة الخطوات التاليةفي إطار الخلط الذي

وقف الحمالت اإلعالمية التشكيكية بالثورة المصرية واحتماالت انتصارها، واإلنتقال المفـاجئ           : األولى
  .وغير المنظم، من تأييد مبارك، إلى تأييد الثورة المنتصرة على مبارك

جهات الرأي العـام الفلـسطيني، ومحاولـة        الهدف من ذلك شديد الوضوح، وهو محاولة للتساوق مع تو         
  .تالفي التباعد السياسي بين السلطة ومواطنيها من جهة، وبينها وبين نظام الحكم المقبل في مصر

إلى ذلك فإن المراهنة تتركز في هذه الحالة على احتماالت امساك الجيش بالحكم فـي مـصر، ليخـرج                   
ى هذه اإلحتماالت توجد مؤشرات لـم تخطئهـا عـين           وعل. الفائز الحقيقي والوحيد من ثورة الجماهير     

السلطة، كما أنها لم تخطئ حاجة قيادة الجيش المصري إلى خلط اوراقها هي األخرى بـأوراق الثـورة                  
  . الشعبية المنتصرة

وفي هذا السياق، بـادر رئـيس       . ضرورة وقف اإلشتباك الذي بادرت إليه السلطة مع دولة قطر         : الثانية
. ر مرسوم يمنع التعرض ألمير قطر، ودولة قطر بأي سوء، بعكس التعليمات الـسابقة             السلطة إلى إصدا  

  .وبطبيعة الحال، فإن قناة الجزيرة جزء من دولة قطر، وفقا لمرسوم عباس
هذا المرسوم تم إصداره من منطلق تقدير الدور بالغ األهمية الذي لعبته قناة الجزيرة في اسـقاط زيـن                   

رة تحييد هذا السالح الفتاك، في مواجهة يتوقعها رئيس السلطة مـع الـشعب              العابدين، ومبارك، وضرو  
  ..!الفلسطيني، كما باحت بذلك مزحته

  .إعادة تأهيل شرعية السلطة الفلسطينية، ومرجعيتها المفترضة ممثلة في منظمة التحرير: الثالثة
  :في هذا السياق، اتخذ قراران

زي الفلسطيني، لتجديد شـرعية اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة           الدعوة لعقد دورة طارئة للمجلس المرك      .1
  .التحرير

  .الدعوة إلجراء انتخابات محلية ورئاسية وتشريعية في عموم الضفة الغربية وقطاع غزة. 2
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محاولة توسعة القاعدة الداعمة لسلطة عباس، وحكومة سالم فياض، من خالل طي صفحة ملف              : الرابعة
ادة تكليف سالم فياض بتشكيل حكومة جديدة، تضم وزراء فتحاويين أكثر           التحقيق مع محمد دحالن، وإع    

  .مما كانت تضم منهم حكومته المستقيلة، ووزراء فتحاويين من قطاع غزة
بهذا، يعتقد صاحب القرار في رام اهللا، بإمكانية أن يسير الوزراء الفتحاويين الجدد من القطاع، انصارهم                

  .ومة الفلسطينية في القطاعفي مظاهرات معارضة لسلطة المقا
  .ال بد من إظهار وجود أوراق قوة بيد سلطة رام اهللا

، بهدف تحميل حركة    "حماس"و" فتح"العودة لحديث المصالحة الوطنية الفلسطينية، بين حركتي        : الخامسة
ة المسؤولية عن استمرار حالة اإلنقسام الفلسطيني، ما دامت الدعوة إلجراء انتخابـات رئاسـي             " حماس"

وتشريعية دون التوصل إلى توافق وطني، تدفعها لرفض اإلنتخابات، وبالتالي تعبئـة الجمـاهير ضـد                
  .، وما تمثله من خط مقاوم، باعتبارها المسؤولة عن استمرار وإدامة اإلنقسام"حماس"

مين لهذا، يالحظ أن عباس، في الوقت الذي بدأ فيه بمغازلة الرأي العام الفلسطيني، والعربـي، والنظـا                
  ".حماس"الجديدين في تونس ومصر، يواصل، بل ويصعد حملته على حركة 

  ؟..ما هي الحسابات التي تدفعه إلى ذلك
  :يمكنة تلخيصها فيما يلي

افتراض أن سقوط مبارك، وقبله زين العابدين، أقنع اإلدارة األميركية أن انحيازهـا إلـى جانـب                 : أوال
لتحوالت، كما أنه مرشح ألن يحدث تحوالت مماثلـة تـسقط           اسرائيل، مثل سببا رئيسا في حدوث هذه ا       

  :المزيد من األنظمة العربية الحليفة لواشطن، ما دامت هذه األنظمة استخدمت العنف ضد شعوبها لسببين
  .إلرغام هذه الشعوب على وقف رفض التصالح مع اسرائيل وتطبيع العالقات معها .1
مارات، من قبيل تقديم الرشى بشتى اشكالها للعاملين في خدمة          مزاوجة العمل السياسي بالمال واإلستث    . 2

األنظمة، وكون أصحاب رؤوس األموال هم المعنيين قبل غيرهم بمصالحة اسرائيل، وتطبيع العالقـات              
  ..!معها
امكانية أن تقدم واشنطن في ضوء ذلك على عملية جراحية تهدئ من غضب الجماهير العربيـة،                : ثانيا

  .لى اسرائيل، يقيم دولة فلسطينية، وإن كانت ديكوريةعبر فرضها حال ع
أن فرض هذا الحل، وإقامة الدولة الفلسطينية العرجاء، يستدعي انهاء اإلنقسام الفلسطيني، وإعـادة              : ثالثا

  ..! قطاع غزة إلى سلطة عباس
بواسـطة  ضرورة ابتهال فرصة الوضع اإلنتقالي في مصر، إلنجاز المصالحة الفلـسطينية، وإن             : رابعا

  .القوة العسكرية اإلسرائيلية، كمقدمة ضرورة لتسريع الحل الفلسطيني ـ اإلسرائيلي
لكن القوة العسكرية اإلسرائيلية تستدعي وجود وجوه لسلطة رام اهللا في غزة، وهنـا يكمـن دور وزراء          

ات فياض  وفي هذا السياق فقط يمكن أن تفهم تصريح       . غزة الذين يعمل فياض على اضافتهم إلى حكومته       
  .المفاجئة عن ضرورة الخروج من حالة اإلنقسام الفلسطيني

توظيـف ثـورة    : من يعرفون عقلية محمود عباس عن قرب يجزمون بأن هذا هو ما يفكر فيه الرجـل               
  ..!الشعب المصري من أجل ضرب المقاومة الفلسطينية، وتسريع الحل السياسي الدائم مع اسرائيل

  17/2/2011، المستقبل العربي
   

  عباس ُيمهِّد للرحيل ؟ .60
  معتصم حمادة

سريعاً بدت واضحة آثار نار الثورة المصرية على الجسم الفلسطيني، فأربكتُه، وظَهرت حركتُه السياسية              
تبحث عن بوصلة بديلة، بعد أن أحرقت النار المصرية البوصلة التي كان يهتدي بها في زمن الـرئيس                  

  .السابق حسني مبارك
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 االرتباك استقالة صائب عريقات من منصبه على رأس دائرة شؤون المفاوضات في اللجنة              أولى عالمات 
وإذا كان السبب الُمعلـن لالسـتقالة   ". وحدة دعم المفاوضات "التنفيذية، وقرار الرئيس محمود عباس حّل       

لعـارفين  من مكتبه، فـإن ا    " وثائق الجزيرة "وحّل الوحدة المذكورة هو تحميل عريقات مسؤولية تسريب         
ببواطن األمور ُيؤكدون أن السبب الحقيقي لالستقالة هو إدراك عريقات، وإلى جانبه عباس، أن العمليـة                

فالمحطة العربية التي كانت تحتـضن      ". غير ذي بال  "التفاوضية لَفظت أنفاسها األخيرة، وباتت موضوعاً       
روط العودة إلى المفاوضات باتت غيـر       كما أن ش  . المفاوض الفلسطيني انهارت مع انهيار نظام مبارك      

  .مقبولة، خاصة بعد أن أسقطت واشنطن شرط وقف االستيطان
 ضعة وة التفاوضياس"انهيار العمليالتعبير-" نظام عب أمام خيارين- إذا جاز :  

 ترتيب البيت الفلسطيني بالدعوة إلى حوار وطني شامل، يتجاوز الورقة المصرية التـي ذهبـت مـع                  -
ونتـائج  ) 2006وثيقـة األسـرى     (، ويستعيد في المقابل وثيقة الوفاق الـوطني         )عمر سليمان (حبها  صا

وبما يفتح الباب للعمل على إنهاء االنقسام، واستعادة الوحـدة الداخليـة،            ). 2009آذار  (حوارات القاهرة   
  .برنامجياً وتنظيمياً

قد لفظـت   ) اعتماد التفاوض خياراً وحيداً للحلّ    (ية   التمهيد للرحيل، بعد أن أدرك أن إستراتجيته السياس        -
وهو في الوقت نفسه عاجز، من موقعه، عن طرح اإلستراتيجية البديلـة، والتـي              . أنفاسها هي اُألخرى  

يجمع الكثيرون على أنّها العودة إلى خيار االنتفاضة والمقاومة، جنباً إلى جنب مـع نـشاط ديبلوماسـي      
 مع الواليـات المتحـدة      - ربما بالضرورة    -ية المستقلّة، مرشح ألن يتصادم      لالعتراف بالدولة الفلسطين  
  .ومع أطراف أوروبية ُأخرى

". تدوير الزوايا "التي تعتمد أسلوب    " الفلسطينية"ويبدو أن الرئيس عباس ارتأى الرحيل، لكن وفقاً للصيغة          
 تشكيل حكومة جديدة، تحتشد فيها قيادات       فوافق، بعد طول مماطلة، لخالفات بينُه وبين سالم فياض، على         

ومع ذلك فإن فيـاض     . فتحاوية، تتحمل مسؤولية إدارة الشأن العام في الضفة منعاً لحصول فراغ قيادي           
مازال يشترط لقبول عناصر فتحاوية أن تكون ذات كفاءة، واختصاص، ملوحاً بموقعه المميز في السلطة               

  . دولياً، على أموال الجهات المانحة التي تضخّ في صندوق السلطة الفلسطينية،"الرجل الُمؤتمن"باعتباره 
كذلك وافق عباس على تنفيذ قرار المحكمة العليا، بتنظيم انتخابات محلية، بعد أن كان قد ألغاها، العـام                  

ـ               ي صـفوف   الماضي، وحتّى إشعار آخر، حين فشَل في تنظيم اللوائح االنتخابية لحركة فتح، وظهرت ف
 على حلّها!) كقائد عام للحركة(الحركة نزاعات وصراعات أقوى من قدرته.  

                 الالفت للنظر أن ة يظهر على أنُّه تنفيذ لقرار المحكمة العليا، فإنوإذا كان قرار تنظيم االنتخابات المحلي
  .يلول المقبلعباس دعا إلى انتخابات عامة، تشريعية ورئاسية للسلطة، على أن تنتهي قبل أ

والسبب الُمعلن في هذه الدعوة أن السلطة تقف في الشهر المذكور أمام استحقاق تنفيذ وعد أوباما، بـأن                  
تحتّل الدولة الفلسطينية المستقلّة والُمعترف بها دولياّ، مقعدها في الدورة المقبلة للجمعية العمومية لألمـم               

طة ُمتكاملة وجاهزة في سياق توفير البنية التحتيـة للدولـة    وهذا يتطلب أن تكون مؤسسات السل     . المتحدة
يعلـن  (ورئيس للسلطة   ) يكون برلمان الدولة المقبلة   (أي إن هذا يفترض وجود مجلس تشريعي        . المستقلّة

  :غير أن الالفت في هذا كلّه). عنه رئيساً للدولة
ـ   ) في حال أنّها جرت فعالً    ( أن االنتخابات لن تجري      - ضفة الفلـسطينية، بعـد أن عارضـت        إالّ في ال
  .األمر الذي سيثلم شرعية ما سوف تنتجه االنتخابات من مؤسسات. إجراءها في القطاع" حماس"
 أن وعد أوباما جاء في سياق العملية التفاوضية، مع التأكيد في المقابل أن ال تسوية وال حـّل بـدون                     -

  .ار السياسي للحالة الفلسطينية، من زاوية أميركيةمفاوضات، أي إن استحقاق أيلول باتَ خارج اإلط
وأن على  .  أن الرئيس عباس، وهذا هو األهم، أبلغَ من يعنيهم األمر أنّه لن ُيرشّح نفسُه للرئاسة المقبلة                -

  .فتح أن تُرتب أمورها الختيار مرشحها البديل
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وهو ما يدعو للتساؤل في مـا كانـت هـذه           وهذا معناه أن الحالة الفلسطينية مقبلة على احتماالت عدة،          
االحتماالت ستمنح الرئيس عباس الوقت الالزم إلخراج عملية انسحابه من عالم السياسية، فـي أيلـول                

     ة ستفسح في المجال، بعد          . المقبل وفقاً للسيناريو الذي رسمُه لنفسهوما إذا كانت تداعيات الحالة المصري
فـي حـّل الملفـات      " تـدوير الزوايـا   "ضع الفلسطيني، العتماد صيغة     اآلن، الفرصة ألي كان، في الو     

  .الفلسطينية المصيرية
  18/2/2011، النهار، بيروت

  
  إلهام الثورة .61

  فريد أبوضهير. د
، رغم تحفظنا   "ألهمتنا جميعا "أعجبني التعبير الذي استخدمه الرئيس االمريكي أوباما بأن الثورة المصرية           

  .ت بها اإلدارة األمريكية مع أحداث مصرعلى الطريقة التي تعامل
وفي الحقيقة أنني ال أكتب هنا عن الثورة المصرية التي بالفعل ألهمتنا جميعا، ومثلت حالة ال مثيل لهـا                   
من التمرد على الظلم، وبهرت العالم أجمع بأسلوبها الحضاري في إزالة نظام تحكم في رقـاب العبـاد                  

لهام الحقيقي، الذي ألهم الشعب المصري، ومن قبله الشعب التونسي،          ولكنني أكتب عن اإل   . لثالثين عاما 
ومن قبله شعوب أوروبا الشرقية وغيرها من الشعوب التي تمردت على أنظمتها القمعية المتسلطة التـي                

، "االنتفاضة األولـى  "ثورة  .. إنها ثورة الشعب الفلسطيني في وجه االحتالل      . سامت شعوبها سوء العذاب   
  .والثورة، كما يقولون، مستمرة ولم تتوقف".. نتفاضة الثانيةاال"وثورة 

  اإللهام الفلسطيني
لقد كتب محللون إبان ثورة دول شرق أوروبا في بداية التسعينيات من القـرن الماضـي أن الـشعوب                   
المقهورة استلهمت التجربة الفلسطينية في استخدام وسائل بسيطة، ولكنها مؤثرة، في االطاحة باألنظمـة              

كما كتب محللون أيضا أن االنتفاضة األولى والثانية غـذت مـشاعر العـداء              . الشمولية في تلك الدول   
للسياسات األمريكية واإلسرائيلية المتمثلة في الهيمنة على الشعوب، فكان أن تضاعفت الهبات من حـين               

  .آلخر ضد تلك السياسات، وضد الحكومات الموالية للغرب
ن ما حدث في أفغانستان والعراق، وانتـشار روح الثـورة لـدى قطاعـات               حتى أن البعض أشار إلى أ     

  .الشباب، كان أحد إفرازات التوتر والصدام بين الشعب الفلسطيني واالحتالل اإلسرائيلي
وال أظن أن في هذا مبالغة، حيث أن أنظار الشعوب، وفي مقدمتها الشعوب العربية واإلسالمية، مشدودة                

 من صراع، حيث شكل هذا الصراع نموذجا صارخا لـسعي الـشعب نحـو               نحو ما يجري في فلسطين    
التخلص من الظلم الواقع عليه، ومن إجراءات االحتالل التي تعمل على تجريد اإلنسان مـن إنـسانيته،                 

  .وتسلبه أبسط حقوقه اإلنسانية
الـشعب  وال أظنني بحاجة في هذه السطور لسرد تلك اإلجراءات المستمرة، واليوميـة، التـي تخنـق                 

الفلسطيني، حيث أن الصحف ووسائل اإلعالم تغص كل يوم بأخبار وتفاصيل عـن تلـك اإلجـراءات                 
ولكنني أشير إلى عدد من القضايا التي تمثل معاناة يومية لهذا الشعب في ظـل احـتالل ال                  . والسياسات

وامـل  فمثل هذا الصمت كـان أحـد ع       . يرحم، ومساندة أمريكية مستمرة، وصمت عربي ودولي مريب       
  .تفجير الثورة في مصر، وهو عامل حاضر في التطورات الجارية في الدول العربية كلها

فنحن جميعا نذكر، على سبيل المثال، ما يجري في مؤتمرات القمة العربية التي تدير ظهرهـا للـشعب                  
.  بـه  تلك المؤتمرات التي تخرج في العادة بقرارات ال تستحق الحبر الـذي تكتـب             . الفلسطيني وقضيته 

وتكون مريحة للواليات المتحدة وأوروبا، وتستخف بها إسرائيل، في حـين تعمـق مـشاعر اإلحبـاط                 
نموذج الصمت هذا، والذي صبغ المواقف السياسية العربية طيلة عقـود           . والغضب لدى الشعوب العربية   
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تمثـل  مضت، راكم رغبة حقيقية لدى الشعوب بضرورة التغيير باتجاه وجود حكـام وأنظمـة عربيـة                 
  .شعوبها، وترفع سقف مواقفها وسياساتها في مواجهة التحدي اإلسرائيلي لإلرادة العربية

  أسباب الثورة
وعلى كل حال، فإن المشكلة تكمن في استمرار إسرائيل بإذالل الشعب الفلسطيني والنيل من كرامته في                

، بما فيهـا المقدسـات،      االحتالل يسيطر على األرض   . كل مكان، وفي كل مجال، وعلى كافة األصعدة       
االحـتالل  . ويسحق كرامة اإلنسان الفلسطيني، ويعتقل اآلالف، ويشرد الماليين في المخيمات والمنـافي           

وفي هذه السطور نذكر جزءا يسيرا من معاناة المواطن الفلسطيني          . يقتل شعبا بأسره كل يوم وكل لحظة      
يرون انتباها، وال تلقي لـه وسـائل اإلعـالم          تحت االحتالل، وهو جزء يمثل مشهدا ربما ال يعيره الكث         

  .اهتماما مناسبا، ألنه بات ال يحمل جديدا، وأصبح حدثا مكررا وكأنه جزء من حياة هذا الشعب المقهور
فمثال، تطالعنا بعض وسائل اإلعالم في كل يوم في خبر صغير مختصر، ال يحتل سوى مساحة صغيرة                 

. ت ليلية بحق الشبان الفلسطينيين بشكل مـستفز لكـل مـواطن           من التغطية اإلعالمية، عن حملة اعتقاال     
وبالرغم من أن هذه األخبار اليومية ال تلقى تعليقات أو تحليالت، مما يشير إلى ضعف اهتمام اإلعـالم                  

  .بها، إال أنها تثير الكثير من األسئلة لدى كل مواطن عن أسباب تلك االعتقاالت
التصريحات اإلسرائيلية التي تؤكد على أن نسبة التهديدات األمنية         بل إن المواطن يستغرب التناقض بين       

  .انخفضت إلى أقصى حد لها، فضال عن تسليم المسؤولية األمنية للسلطة الفلسطينية
فحمالت االعتقاالت والمداهمات اليومية هذه ال تمثل فقط تحد واستفزاز وإثارة للذعر في كل بيت وفـي                 

ها تمثل أيضا تحد للسلطة التي تعمل على ترتيب األوضاع بمـا يحقـق              كل حي من أحياء الوطن، ولكن     
  .للمواطن الحد األدنى من االستقرار، ولو في ظل االحتالل

والمتتبع لحمالت االعتقاالت هذه يجد أن غالبيتها ال تتعلق بقضايا ذات أهمية بالنسبة لما يسمى بـاألمن                 
فهي تستهدف الشبان الذين    .  بأنه ما يزال تحت االحتالل     ولكنها تأتي من باب تذكير المواطن     . اإلسرائيلي

ويتم توجيه تهـم ال يمكـن       . لم يخبروا بعد الحياة، والذين أعمارهم تقل أو تزيد قليال عن عشرين عاما            
وصفها إال بأنها سخيفة، وال تستحق حمالت الترهيب التي تمارس كل ليلة فـي مـدن وقـرى الـضفة                    

  .الغربية
ويحال بعضهم إلى مراكـز     .  في معتقالت تمتهن كرامة اإلنسان، في ظروف قاسية        ويقبع هؤالء الشباب  

التحقيق حيث يوضعون في الزنازين وفي ظروف غاية في القسوة ألسابيع طويلة، تحت ضغط نفسي ال                
  .وكل ذلك من أجل أن يعترف بأنه مارس نشاطا طالبيا، مثال، معاد لالحتالل. يمكن وصفه

عه نتيجة لمثل هذه اإلجراءات؟ بالتأكيد ليس الشكر والتقدير لالحـتالل ولجهـوده             ما الذي يمكن أن نتوق    
بل المزيد من مشاعر العداء لالحتالل، والرفض المطلق لفكرة ما يـسمى            . على حفظ األمن واالستقرار   

  .الذي تروج له إسرائيل" التعايش"بـ
محتل لتمزيق األرض الفلسطينية والـسيطرة      أما األمر الثاني، فهو االستيطان الذي يعتبر آلة يستخدمها ال         

فهو ليس مجـرد    . االستيطان يمثل أقصى ألوان اإلذالل للشعب الفلسطيني      . على مدنها وقراها ومخيماتها   
مصادرة أراض وإقامة مستوطنات، بل إنه يمثل محاولة إللغاء الوجود الفلسطيني، وتحويل دولتـه إلـى             

. الشعب الفلسطيني، والمستوطنون  : طة اإلسرائيلية، شعبان  وهم، حيث يعيش على هذه األرض، وفق الخ       
وبالتالي، فإن الضفة الغربية تصبح أرضا متنازع عليها من جهة، وواقع ال يختلف كثيرا عـن ايرلنـدا                  

للتعايش فيها بحكم األمر الواقع، مع تكريس الغلبة للمستوطنين الـذين           " الشعبان"الشمالية، بحيث يضطر    
  .هم أغلبية في الضفة الغربية والقدستسعى إسرائيل لجعل

وأود أن أشير هنا إلى أن ما يقوم به الجانب االسرائيلي من محاوالت شراء األراضي ال يمكن بحال من                   
والسبب هو أن القضية في األسـاس هـي قـضية           . األحوال أن يجعل المستوطنات ذات صبغة قانونية      
ولذلك، فـإن   . ل أوراق الطابو وأوراق إثبات الملكية     سياسية بامتياز، وليست قانونية يمكن حلها من خال       
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. قضية االستيطان تجعل من المستحيل التوصل إلى أية تسوية وإنهاء الصراع، كما يتوهم اإلسـرائيليون              
من االستيطان كان موقفا واضحا وجريئا      ) سلطة وقوى سياسية ومثقفين   (وال شك أن الموقف الفلسطيني      

 تصر على استمرار االستيطان، وإذا ذهبت األرض للمستوطنين، فعلى ماذا           فإذا كانت إسرائيل  . وصائبا
  نتفاوض إذن؟

والمسألة األخيرة التي أود أن أشير لها في هذه المقالة، والتي من شأنها أن تمثل وقـودا ألي ثـورة أو                     
بحق فمن الواضح أن الحصار يمارس      . وال أقصد هنا حصار غزة فقط     . انتفاضة مستقبليه، هي الحصار   

  .الشعب الفلسطيني بأكمله، من شمال الضفة، وحتى جنوب غزة، ولكن بأشكال وأساليب متعددة
فحركة المواطن الفلسطيني مقيدة، والصعوبات التي تعترضه في التنقل من منطقة إلـى أخـرى داخـل                 

ـ          . الضفة كثيرة، رغم إزالة عدد من الحواجز بين المناطق         ضفة فلو أخذنا مثال التنقـل بـين شـمال ال
  .وجنوبها، سنجد المعاناة التي ترهق المواطن في واد النار، وطريق العيزرية، وغيرها

كما أن عددا كبيرا من المواطنين ممنوعون من السفر، حتى ألداء الحج أو مناسك العمـرة، بـسبب أو                   
بطريقـة ال   وهناك من يتم إيقافهم على الحدود، ويتم اعتقالهم، أو يتم استدعاؤهم للتحقيـق،              . بدون سبب 

وباإلضافة إلى ذلك، فإن القيـود علـى االسـتيراد          . يمكن وصفها إال بأنها بعيدة كل البعد عن اإلنسانية        
حقا إنه سجن كبير ال يسمح لإلنسان إال لكي يأكل          . والتصدير أمر بالغ المشقة، وتحول دونه قيود كثيرة       

  . تزداد يوما بعد يومويشرب وينام، ولكن تعطشه للحرية ورغبته العارمة في االنعتاق
من المؤكد أن كل مواطن بات يفهم تماما كيف يفكر الجانب االسرائيلي، وكيـف يفكـر كـذلك جميـع                    

ولكن يبدو أنه يـصعب     . ويدرك أسباب الظلم الذي يمارس بحق المواطن البسيط       . المتسلطين من الحكام  
والضغط ال يولد إال االنفجار، مهما طال       على المستبدين أن يفهموا أن الظلم ال يمكن إال أن يولد الثورة،             

العـدل أسـاس   : وقيل أيضا. دولة الباطل ساعة، ودولة الحق إلى قيام الساعة     : وقد قيل في األثر   . الزمن
  .الملك

إن الزلزال السياسي الذي حدث في مصر، ومن قبلها تونس، يجب أن يكون عبرة لكل الممارسين للظلم                 
والغريب أن أحد القادة االسرائيليين علق على األوضاع فـي          . سرائيليوالقهر، وفي مقدمتهم الجانب اال    

االستقرار أفضل من الديمقراطية، فـي إشـارة واضـحة إلـى تـساوق االحـتالل مـع                  : مصر بقوله 
فاالسـتقرار  . وهذا منطق غريب ال يصدر إال عن دولة ال تعرف معنى الثورة على الظلم             . الدكتاتوريات

  .ستبداد، وبتحقيق الحرية والعدالة، وباستعادة الكرامة لإلنسانال يكون إال بإزالة اال
  17/2/2011، القدس، فلسطين

  
  مستقبل مصر ديمقراطية .62

  كوندوليزا رايس
ما : "في حين كنت أشاهد الرئيس مبارك وهو يتحدث إلى الشعب المصري األسبوع الماضي، قلت لنفسي              

  ".كان ينبغي لألمور أن تسير على هذا النحو
، خالل عملي وزيرة للخارجية، وصلت إلى الجامعة األميركية إللقاء          2005من عام   ) حزيران(نيو  في يو 

وفي أعقاب كلمة الـرئيس     . كلمة في وقت كانت المنطقة تشهد فيه زخما متناميا تجاه التغير الديمقراطي           
شعوب الساعية إلى   بوش في حفل تنصيبه لفترة رئاسة ثانية، قلت إن الواليات المتحدة ستقف إلى جانب ال              

وكان ذلك اعترافا بأن الواليات المتحدة سعت إلى تحقيق االستقرار على حساب الديمقراطية في              . الحرية
وكان ذلك تأكيدا على إيماننا بـأن       . الشرق األوسط أكثر من أي مكان في العالم، وأنها لم تحقق أيا منهما            

وأن تحقيق هذه الرغبة هو مـا سـيؤدي إلـى           الرغبة في الحرية مطلب عالمي؛ ال غربي بل إنساني،          
  .استقرار حقيقي
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وكـان  . بدا لبعض الوقت أن قيادة مصر كانت مستجيبة؛ ليس لنا، بل لـشعبها الطـامح إلـى التغييـر                  
المصريون قد شاهدوا لتوهم انسحاب القوات السورية من لبنان وانتخاب حكومة جديدة، وانتخابات حرة              

بعد ذلك بشهور قالئل أجريت انتخابات رئاسية، حرة وإن لـم تكـن             . طينيةفي العراق وبروز قيادة فلس    
وعلى الـرغم مـن الفـوز       . حرة على نحو كامل، تبعتها نقاشات مدنية صاخبة على المقاهي واإلنترنت          

  .الساحق لحزب مبارك، فإنها بدت أشبه بعبور مجرى مائي ضحل
رت االنتخابات البرلمانية، وتواصل العمـل      بيد أنه لم يمض وقت طويل حتى عكس مبارك المسار؛ فزو          

ازدادت . بقانون الطوارئ، وغيبت رموز المعارضة مثل أيمن نور خلف قضبان السجون مـرة أخـرى              
وأصبح الدرس الـذي    . الغضب الذي انفجر في النهاية في ميدان التحرير       .. حدة الغضب لدى المصريين   

لمسارعة في تطبيق اإلصالحات السياسية واالقتصادية      ينبغي للقادة اآلخرين في المنطقة تعلمه، ضرورة ا       
  .التي تأخرت ردحا طويال من الزمن

فـاإلخوان  . واآلن وقد ولى نظام مبارك، هناك مخاوف واضحة من أن ال تتبدل األوضاع إلى األفـضل               
نه وبين  المسلمون يمثلون القوة السياسية األكثر تنظيما في مصر، وكان مبارك دائما يقول إن االختيار بي              

وعلى الرغم من تعـرض العديـد مـن القـادة           . اإلخوان المسلمين، وانتهج سياسات حققت هذه النبوءة      
السياسيين العلمانيين المقبولين لدى الشارع للمضايقات والسجن، فإن اإلخوان المسلمين نظموا أنفسهم في             

ومن ثم، فقد يتطلب األمر بعـضا  . المساجد وقدموا الخدمات االجتماعية التي لم يتمكن النظام من تقديمها       
  .من الوقت لينال الجميع فرصا متكافئة في الحياة السياسية

تعلم الواليات المتحدة أن الديمقراطية ستكون عملية طويلة، غير مرتبة ويسودها االضـطراب وحتـى                
ـ    ه المـستقبل  الفوضى، وأنا ال أعني بذلك التقليل من التحدي الذي يواجه المصالح األميركية الذي يفرض

على الرغم من كل هذا، فإن مبارك كان يحافظ على سالم بارد مـع إسـرائيل، الـذي                  . الملتبس لمصر 
أصبح ركيزة للسياسة الخارجية المصرية، كما دعم القيادة الفلسطينية المعتدلة وساعد في تحجيم خطورة              

لمـستبدون ال يعرفـون أو      الحكام ا . حماس، لكنه لم يتمكن من ذلك بشكل كامل خشية الشارع المصري          
والواليات المتحدة تحملت الكثير من اللوم من األصدقاء الذين يؤيدون سرا           . يحترمون شعوبهم ويخافونهم  

  .سياساتنا، وهو ما غذى الكراهية ضدنا في الوقت الذي حموا فيه أنفسهم
 في مقـدورنا أن نـؤثر       وال يمكننا أن نقرر أولويات السياسة الخارجية للحكومة المصرية التالية، ولكن          

عليها من خالل عالقاتنا مع الجيش، وروابطنا مع المجتمع المدني، وتقديم وعد بتوفير مساعدة اقتصادية               
  .وتجارة حرة تساعد على تحسين الظروف المعيشية لغالبية الشعب المصري

مـصريون ليـسوا    وال. والخطوة األكثر أهمية اآلن هي التعبير عن الثقة في مستقبل مصر الديمقراطيـة            
والمؤسـسات  . 1979إيرانيين، والثورة المصرية ال تشبه الثورة اإلسالمية اإليرانية التي اندلعت عـام             

ومن الوارد أن يشارك اإلخوان المسلمون بإرادة الشعب في انتخابـات           . المصرية أقوى وعلمانيتها أعمق   
 ولكن هل يسعى اإلخوان المسلمون      .ويجب أن يتم إجبارهم على الدفاع عن رؤيتهم لمصر        . حرة ونزيهة 

لفرض حكم الشريعة اإلسالمية؟ وهل ينوون توفير مستقبل للتفجيرات االنتحاريـة والمقاومـة العنيفـة               
؟ وهل سـتوفر    "القاعدة"إلسرائيل؟ وهل سيستخدمون إيران كنموذج سياسي؟ أم هل سيستخدمون نموذج           

لمعيشية للمصريين المنفصلين عن المجتمع     مصر وظائف عمل لشعبها؟ وهل يتوقعون تحسين الظروف ا        
  الدولي عبر سياسات مصممة لزعزعة االستقرار في منطقة الشرق األوسط؟

 وتنامي قوة   2006االنتخابي لحركة حماس في عام      " االنتصار"وقد حدث كثير من التداعيات في أعقاب        
ى في هذين المثـالين، تعـرض       وتطرح عدة عوامل هاتين الحالتين جانبا، ولكن حت       . حزب اهللا في لبنان   

  .المتشددون لصراع عندما واجهوا تحديات الحكم
وما يأتي في المرحلة التالية متروك للمصريين، الذين يتميز عدد كبير منهم بأنهم شباب تملؤهم الحماسة                

 وبـدأ . وسوف تتعرض السياسات الديمقراطية لتحديات بفعل مبادئ اإلسالم السياسي الراديكالي         . الثورية
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في العراق ولبنان، وخصوصا تركيـا، حيـث تراجعـت          .. هذا الصراع ينتهي في معظم أنحاء المنطقة      
وفي مـصر،  . العلمانية التي سيطرت على هذا البلد لعقود طويلة أمام مد أفراد متدينين في الساحة العامة  

  .صا بهمسوف يتعين على المسيحيين وأتباع الديانات األخرى أيضا أن يجدوا مكانا وصوتا خا
وتتجه الشهور التالية، أو باألحرى السنوات التالية، صوب االضطراب، ولكن االضطراب أفـضل مـن               
االستقرار الزائف لألنظمة االستبدادية، التي تجد خاللها قوى خبيثة موطأ قدم في فجـوة الحريـة التـي                 

  .تخرس أصواتا ديمقراطية
، ولكنها ال تشبه الثـورة المخمليـة التـي          1979عت عام   وهذه الثورة ال تشبه الثورة اإليرانية التي اندل       

وأدى سقوط الشيوعية إلى إطالق العنان للوطنيين الذين كانوا ينظـرون إلـى             .  أيضا 1989اندلعت عام   
وتاريخنا مع شعوب منطقـة الـشرق األوسـط         ". منارة للحرية "الواليات المتحدة لفترة طويلة على أنها       

متحدة يجب أن تدعم قوى الديمقراطية، ليس ألن هذه القوى سوف تـصبح             ولكن الواليات ال  . مختلف جدا 
  .أكثر صداقة لنا ولكن ألنها سوف تصبح أكثر صداقة لشعوبها

ولكنهم يشتركون معنا في فكرتنا     . وال تتفق الحكومات الديمقراطية، بما في ذلك أقرب حلفائنا، معنا دائما          
وهذه الفكرة تبدو صحيحة اليوم بمثل درجة صـحتها         . هاألساسية؛ وهي أن الشعب ال بد أن يحكم برضا        

 إن الخوف من الخيارات الحرة ال يمكن أن يبرر حرمان الشعوب من حريتها              2005عندما قلت في عام     
ونحن لدينا خيار واحد فقط وهو الثقة في أنه على االمتداد الطويل للتاريخ، سوف تكون هـذه                 . بعد اآلن 

ة من االضطرابات الحالية الماثلة أمامنا، وأن مـصالحنا وأفكارنـا المثاليـة             األفكار المشتركة أكثر أهمي   
  .سوف يتم خدمتها بشكل جيد

  "واشنطن بوست"                                                                  
  18/2/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  عسكرياً بغياب مبارك؟" إسرائيل"ما الذي خسرته  .63

  النعاميصالح 
من تنقل بين شاشات التلفزة اإلسرائيلية مساء الجمعة الماضي، كان يمكنـه بـسهولة أن يلمـس حالـة                   
االرتباك والذهول التي أصابت المعلقين الصهاينة، فيما توارى نتن ياهو ووزراؤه عن األنظار ورفضوا              

  .اركاإلدالء بأي تعليق، بعد أن نجحت الثورة المصرية في خلع الرئيس حسني مب
ولعل الوحيد من المستوى السياسي الصهيوني الذي وافق على التعليق على ما انتهت إليه األمـور هـو                  
الوزير السابق، بنيامين بن اليعازر، الذي يعد صديقاً شخصياً لمبارك، والذي تبين أنه بقي على االتصال                

كل دبلوماسـي عـن حجـم        ساعة على خلعه من سدة الحكم، حيث عبر بن اليعازر بش           24به حتى قبل    
". هذا التطور ترك الكثير من األسئلة دون أن يقـدم أجوبـة           : "، عندما قال  "إسرائيل"األزمة التي تعيشها    

مبـارك  : "ويمكن المرء أن يدرك ما يعنيه بن اليعازر الذي قال بعد زيارة قام بها لمصر قبل عدة أشهر                 
ـ   بالضبط بعد  " إسرائيل"ه هنا بقوة، ما الذي تخشاه       والسؤال الذي يطرح نفس   "". إسرائيل"كنز استراتيجي ل

خلع مبارك؟ وما الذي يمكن أن تخسره تل أبيب بعد ما حدث؟ وهل هذا الـسيناريو هـو الـذي تمنـاه                      
وإن كان المسؤولون الصهاينة يـصمتون حاليـاً ألسـباب          . الصهاينة لمستقبل الحكم في أرض الكنانة؟     

ومون بها، في هذه األثناء وفي المـستقبل، مـن أجـل تقلـيص              معروفة، فما هي آليات التحرك التي يق      
  التي يمكن أن تنجم عن هذا التحول الكبير في القاهرة؟" األضرار"
  ودور مصر الوظيفي" كامب ديفيد"

مما ال شك فيه أن أكثر ما يثير القلق لدى صناع القرار الصهاينة هو موقف الحكم الجديد في مصر من                    
 وهي االتفاقية التي حرمت الدولة المصرية معظم مظاهر الـسيادة فـي صـحراء               ،"كامب ديفيد "اتفاقية  

فرضت قيوداً على الوجود العسكري المصري في سيناء، بحيث يقتـصر           " كامب ديفيد "سيناء، حيث إن    
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وتخلو سيناء تماماً مـن أي مظهـر مـن مظـاهر الوجـود             , على عمل رجال الشرطة واألمن الداخلي     
 للجيش، وال مطارات حربية، عالوة على أنه تم حرمان مصر من الحق فـي               العسكري، فال معسكرات  

من أن يؤدي   " إسرائيل"وتخشى  . استغالل أراضي سيناء الشاسعة في إجراء تدريبات ومناورات عسكرية        
أي تغيير في الموقف المصري من بنود االتفاقية إلى أن يتبلور تهديد استراتيجي كبيـر علـى العمـق                   

، بل إنه سخر مصر     "كامب ديفيد "كما هو معروف فإن نظام مبارك لم يحترم فقط اتفاقية           لكن  . الصهيوني
  .وإمكاناتها األمنية والعسكرية في أداء دور وظيفي ضمن االستراتيجية األمريكية

  :وقد سوق نظام مبارك لدوره الوظيفي، من خالل مهمتين أساسيتين
إلسالمية في مصر من خالل القمع المتواصـل وتجفيـف          التعهد بعدم السماح بأي دور للحركات ا      : أوالً

  .المنابع، عالوة على توظيف مقدرات مصر في محاربة الحركات اإلسالمية خارج مصر
  .االضطالع بدور رئيس في تحقيق المصالح األمريكية اإلسرائيلية في المنطقة: ثانياً

مة ومحاربة األطراف التي تـصنفها      من هنا فقد تحول نظام مبارك إلى لعب دور رأس الحربة في مهاج            
وهذا الذي يفسر العداء الكبير الذي كان يكنه نظام مبارك لكل من حركة             ". أعداء"تل أبيب وواشنطن كـ     

حماس وحكمها والمقاومة اللبنانية ممثلة في حزب اهللا، عالوة على أن هذا النظام تطوع لمحاربة إيـران                 
  .يوجد هناك محاور احتكاك حقيقية تسوغ هذا الموقفوالتحريض عليها، على الرغم من أنه ال 

فـي نفـس    . وال يمكن هنا تجاهل الدور الذي لعبه نظام مبارك بمساعدة أمريكا في حربها على العراق              
الوقت لعب نظام مبارك دوراً مركزياً في االستراتيجية األمريكية اإلسرائيلية الهادفة لتثبيط همـم األمـة                

  . الفتات الذي تتفضل به تل أبيبوحصر خياراتها في قبول
  مستقبل التعاون األمني

، وذلك من خالل    "إسرائيل"وإلى جانب الدور الوظيفي فقد أدى نظام مبارك دوراً أمنياً مباشراً في خدمة              
فتح الباب أمام التعاون األمني، الذي أشرف عليه مدير المخابرات ونائب الرئيس المخلوع عمر سليمان،               

إلسرائيليين اعترفوا ألول مرة أن التعاون األمني لـم يقتـصر علـى األجهـزة األمنيـة                 مع العلم أن ا   
ولعل من أهم أوجه مظاهر التعاون األمني هو تبادل         . والمخابرات، بل تعداه للتعاون األمني بين الجيشين      

قـال  المعلومات االستخبارية، حيث حدث في كثير من األحيان أن قامت السلطات المصرية بحمالت اعت             
وقد أكـدت قنـوات   . ضد فلسطينيين وعرب زاروا مصر بعد تلقيها معلومات من المخابرات اإلسرائيلية       

تم بناء على معلومات قـدمتها المخـابرات        " خلية حزب اهللا  "التلفزة اإلسرائيلية أن اعتقال ما يعرف بـ        
ب السالح من مصر إلـى      باإلضافة إلى ذلك فقد كان لألمن المصري دور هام في منع تهري           . اإلسرائيلية

، ومنع ظاهرة المتسللين األجانب، التي باتت تعتبر        48قطاع غزة، وتأمين الحدود المصرية مع فلسطين        
  .تهديداً استراتيجياً للكيان الصهيوني

  تراهن على الجيش المصري" إسرائيل"
ل تقوم بجهود هائلة في     تلتزم الصمت من ناحية إعالمية، إال أنها في المقاب        " إسرائيل"على الرغم من أن     

محاوالتها لتقليص األضرار االستراتيجية الناجمة عن التحوالت في مصر، وذلك من خالل التعاون مـع               
اإلدارة األمريكية والدول األوروبية، لذلك فقد طالب رئيس الوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين نـتن يـاهو                 

، وهذا مـا قـام بـه        "كامب ديفيد "احترام اتفاقية   األوروبيين بأن يطلبوا من الحكم الجديد إعالن التزامه ب        
في هذه األيام هـو الـدور       " إسرائيل"إن أكثر ما تراهن عليه      . العديد من الزعماء األوروبيين دون تردد     

االسـتفادة ممـا    " إسرائيل"األمريكي في أن تسفر التحوالت في مصر عن واقع سياسي يسمح بمواصلة             
أكثر ما يراهن عليه اإلسرائيليون هو أن تستغل واشـنطن تأثيرهـا            . كانت تنعم به في ظل نظام مبارك      

الكبير على الهيئات القيادية العليا في الجيش المصري، وتضغط عليها من أجل ضمان توافر بيئة سياسية                
  .داخلية تضمن تواصل ما حققته تل أبيب في عهد مبارك



  

  

 
 

  

            45 ص                                     2060:         العدد       18/2/2011 الجمعة :التاريخ

ذلك قيادة الجيش، وتواصل الضغط من      على الجماهير المصرية أال تركن ألحد، وضمن        : قصارى القول 
أجل تحقيق مطالبها السياسية كاملة، وذلك من أجل أن يتمتع الشعب المصري بحقه المطلق فـي تقريـر                  

  .مصيره وتحديد خياراته
  .إن هذا هو التحدي األبرز الذي يقف أمام الثورة المصرية حالياً

  18/2/2011، األمان، بيروت
  

  :كاريكاتير .64
  

  
  18/2/2011، ينالوطن اون ال

    


