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***  

  
  سرائيلي يدين االستيطان اإل في مجلس األمنالواليات المتحدة تستخدم حق النقض ضد مشروع قرار .1

 الواليات المتحـدة اسـتخدمت يـوم      ، أن   المم المتحدة ، من ا  19/2/2011،  وكالة رويترز لألنباء  ذكرت  
ضد مشروع قرار لمجلس االمن الدولي يـدين البنـاء االسـتيطاني            ) الفيتو( حق النقض    ]أمس [الجمعة

االسرائيلي في االراضي الفلسطينية وذلك بعدما رفض الفلسطينيون سحب نص مسودة أعـدتها الـدول               
  .العربية

ئيس بـاراك   ورحبت بالخطوة االمريكية جماعات امريكية مؤيدة السرائيل انتقدت بعضها سابقا ادارة الر           
وصوت االعضاء االربعة عـشر االخـرون        .اوباما بسبب ما تصفه بسجلها من التأييد الفاتر السرائيل        

  .لكن الواليات المتحدة صوتت ضده وأسقطته. لصالح مشروع القرار
يجب اال يساء فهم    "وقالت سوزان رايس سفيرة الواليات المتحدة في االمم المتحدة العضاء مجلس االمن             

واضافت ان وجهة النظر االمريكيـة      ." على انه يعني اننا نؤيد النشاط االستيطاني      ) ام حق النقض  استخد(
تخاطر بتشديد موقف   "ولكنها قالت ان مسودة القرار       .هي ان المستوطنات االسرائيلية تفتقد الى الشرعية      

يا االخـرى   واكدت الموقف االمريكي بشأن ضرورة حل قضية المستوطنات والقـضا         " كل من الجانبين  
  .المثيرة للجدل خالل مفاوضات سالم مباشرة بين االسرائيليين والفلسطينيين

وحث اسرائيل علـى وقـف كـل االنـشطة          " غير شرعية "ووصف مشروع القرار المستوطنات بانها      
وقال دبلوماسيون ان االراء التي جاءت ضمن مشروع القرار الذي كان            ."فورا وبشكل كامل  "االستيطانية

  .ملزما قانونيا في حالة اجازته تؤيدها ادارة اوباما بشكل عامسيصبح 
ولكنهم قالوا ان الواليات المتحدة ترفض السماح لمجلس االمن الدولي التدخل بقـرارات ملزمـة بـشأن                 

  .قضايا تشعر انها من شأن محادثات السالم المباشرة
القرار االمريكي  " تقدر بشكل عميق  "ائيل  وقال رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان ان اسر         

العودة الـى   "وحث السفير االسرائيلي ميرون روبين الفلسطينيين على         .باالعتراض على مشروع القرار   
  ".المفاوضات دون شروط مسبقة

وشكر رونالد لودر رئيس المؤتمر اليهودي العالمي اوباما قائال ان الفيتو الذي استخدمته الواليات المتحدة               
واشادت جماعات اخرى مؤيدة    " دعم امريكا لحقوق الدولة اليهودية ولعملية السالم بالشرق االوسط        "ثبت  ا

  .باوباماالسرائيل 
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وادان السفير البريطاني مارك ليال جرانت الذي كان يتحدث باسم بريطانيا وفرنسا والمانيا المستوطنات              
  ." بموجب القانون الدوليانها غير شرعية"االسرائيلية في الضفة الغربية قائال 

واضاف ان اكبر ثالث دول باالتحاد االوروبي تأمل بانضمام دولة فلسطينية مستقلة الى االمم المتحـدة                
  .2011كعضو جديد بحلول سبتمبر ايلول 

وقال رياض منصور المراقب الفلسطيني الدائم باالمم المتحدة ان الفيتو االمريكي قد يرسل االشارة الخطأ               
ان تكون الرسالة التي ارسلت اليوم ربما تكون رسالة تشجع بـشكل اكبـر           .. نخشى"واضاف  . لالسرائي

  ."على التعنت االسرائيلي وافالتها من العقاب
واتخذ قرار احالة هذه المسألة لمجلس االمن الدولي باالجماع خالل اجتماع للجنـة التنفيذيـة لمنظمـة                 

ة فتح عقد في رام اهللا يوم الجمعة لبحث الدعوة التي وجههـا             التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحرك    
  .أوباما لعباس

واصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها بيانا قال ان الفيتـو االمريكـي    
  .يقوض القانون الدولي ويشير الى نفاق االدارة االمريكية

الرئيس اوباما يريد ان يقـول      "وتش بالشرق االوسط ان   وقالت سارة ليا ويتسون مديرة هيومان رايتس و       
للعالم العربي في خطاباته انه يعارض المستوطنات ولكنه لن يسمح لمجلس االمن بان يطلب من اسرائيل                

  ."وقفها بطريقة ملزمة قانونا
الواليات المتحدة تكـون    ، عن على الصالح من لندن، أن        19/2/2011الشرق األوسط، لندن،    وأضافت،  

 مرة إلفشال قرارات عربية تدين إسرائيل في مجلـس األمـن            42ما ال يقل عن     » الفيتنو«د استخدمت   ق
  . تتعلق مباشرة بالقضية الفلسطينية والبقية باألراضي العربية المحتلة33الدولي، منها 

لى وجه  وحاولت الواليات المتحدة حتى اللحظة األخيرة، حمل الدول العربية عامة والسلطة الفلسطينية ع            
الخصوص، على التراجع عن قرارها طرح مشروع القرار على التصويت، لكن الجانب الفلسطيني ممثال              

  .بالرئيس أبو مازن، والمجموعة العربية في األمم المتحدة رفضوا العدول عن ذلك
ـ               ق الـشر «فقد اتصلت كلينتون أمس هاتفيا بالرئيس أبو مازن، حسب ما قالته مصادر فلسطينية مطلعة ل

، وكررت عليه ما طلبه منه الرئيس باراك أوباما في مكالمة هاتفية الليلة قبل الماضية، استمرت                »األوسط
وفشلت كلينتـون كمـا فـشل       .  دقيقة حسب ما ذكر وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي         50قرابة  

  . أوباما في إقناع أبو مازن بتغيير موقفه
  

  يزيد من تعقيد األمور في الشرق األوسط ساألميركي "الفيتو": أبو ردينة .2
 استغرب الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة الموقف األميركي، باستخدام حق النقض : وفا–رام اهللا 

  .ضد مشروع قرار في مجلس األمن إلدانة االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة' الفيتو'
، إن هذا الموقف سيزيد من تعقيد األمور في منطقة الشرق األوسط، 'اوف'وقال أبو ردينة في تصريح لـ 

األميركي ال يخدم عملية السالم، بل يشجع إسرائيل على االستمرار في االستيطان ' الفيتو'مشددا على أن 
  .والتهرب من استحقاقات السالم

رئاسة برام اهللا برئاسة  وباإلجماع عقب اجتماعها في مقر ال]أمس [قررت  الفلسطينيةوكانت القيادة
الرئيس محمود عباس، المضي قدما في طرح مشروع القرار المعروض على مجلس األمن للتصويت 
عليه الليلة، وهو القرار الذي يدعو إلى وقف االستيطان ويعتبره بمجمله غير شرعي في جميع األراضي 

  . بما يشمل القدس1967الفلسطينية المحتلة منذ عام 
قيادة الذي تاله أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه عقب االجتماع، على وأكد بيان ال

ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على األراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعني إدانة كل إجراءات 
  .ن قطاع غزةاالحتالل وانتهاكاته وقمعه لشعبنا، والدعوة إلى وقفها تماما بما فيه رفع الحصار ع
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وأشار البيان إلى أن مشروع القرار يحظى بتأييد الغالبية الساحقة من دول العالم، حيث دعمته أكثر من 
  . دولة، وهذه هي إرادة العالم، لذا نأمل أن ال تعطل اإلدارة األميركية هذه اإلرادة الدولية الشاملة137

 ونضالها من أجل الحرية، يجب أن يدعم في وشدد البيان على أن الذي يؤيد شعوب المنطقة في توقها
المقدمة حرية الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل االستقالل والخالص من االحتالل، ونحن على ثقة بأن 
 .شعبنا الفلسطيني العظيم وكل الشعوب العربية والعالم األوسع سوف يساند قرارنا الذي اتخذناه الليلة

يجب أن يتوقف عند أبواب فلسطين، الشعب الفلسطيني يريد الحرية، إن زحف الحرية ال : وتابع البيان
  .تحيا الحرية، تحيا فلسطين

  19/2/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   ستعيد تقويم عملية المفاوضات بمجملهاالفلسطينيةالقيادة : عبد ربه .3
الفلسطينية ياسر عبد ربه ان القيادة اعلن امين سر منظمة التحرير  : من محمد هواش–رام اهللا 

مؤسف للغاية ويمس "وقال ان القرار االميركي . الفلسطينية ستعيد تقويم عملية المفاوضات بمجملها
بصدقية الواليات المتحدة ألنها تعترض على قرار يؤكد حرية الشعب الفلسطيني وحقوقه في الوقت الذي 

سنعيد تقويمنا لكل عملية المفاوضات "واكد انه ". وقهاتعلن انها مع حرية شعوب المنطقة وضمان حق
  ".بمجملها ألن الموقف االميركي غير متوازن

أما رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية  المستقيل صائب عريقات، فاعتبر ان الفيتو 
لقرار ال يمكن تبريره هذا ا"وقال ان ". ضد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"االميركي هو 

يبدو ان : "واضاف". ونتمسك بحقنا في التوجه الى المؤسسات الدولية ألن االستيطان باطل وغير شرعي
االدارة االميركية ال ترى التحوالت الهائلة في المنطقة من اجل الحرية والديموقراطية، وعليهم ان 

  ".لفلسطينيةيعرفوا ان القضية المركزية للشعوب العربية هي القضية ا
  19/2/2011النهار، بيروت، 

  
   إن أي تراجع سيفقدنا المصداقية في الشارع الفلسطينيإلوباما قال عباس: المالكي .4

ـ وزير الخارجية الفلسطيني رياض     قال  : لندن -علي الصالح  إن أوبامـا   » الـشرق األوسـط   «المالكي ل
لى ما حـدث فـي مـصر وتـونس          اتصل بالرئيس مساء أمس، وعلى الرغم من أن المحادثة تطرقت إ          

والمظاهرات في دول عربية أخرى، لكن القسط األكبر من المحادثة تركز على محاولة أوباما إقناع أبـو                 
  .مازن بالعدول عن طرح مشروع القرار على مجلس األمن

وحسب المالكي، فقد رد أبو مازن على أوباما بالقول إن الوضع أصبح اآلن متأخرا جـدا، والموضـوع                  
ـ            «) اليوم(ح للتصويت غدا    مطرو  130وإن أي تراجع من طرفنا سيفقدنا المصداقية ليس فقط، أمـام الـ

دولة التي منحتنا دعمها لمشروع القرار، بل مع الشارع الفلسطيني والعربي، ونحـن ال نريـد أن نجـد            
  أنفسنا في ظل األوضاع التي تسود المنطقة، في حالة اشتباك مع الشارع الفلسطيني

  19/2/2011ألوسط، لندن، الشرق ا
  

  ت الماليةواشنطن بقطع المساعدا وتهديد بين عباس وأوباما" الصعبة "المكالمةتفاصيل يكشف عميرة  .5
حنا عميرة، عضو اللجنة التنفيذية ، أن عبد الرؤوف أرناؤوط  19/2/2011 األيام، رام اهللا، ذكرت

لرئيس عباس أبلغ اجتماع القيادة المشترك ان ان ا" األيام"لمنظمة التحرير الفلسطينية، كشف النقاب لـ
المكالمة التي جرت بين " وقال عميرة. الضغوط التي مورست من قبل الواليات المتحدة كانت هائلة

 دقيقة كانت صعبة، فخاللها جرى التلويح من قبل 50الرئيس عباس والرئيس األميركي اوباما واستمرت 
ر على مجلس األمن يتعارض مع المصالح االميركية، ويهدد الرئيس األميركي بأن عرض مشروع القرا
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بالخطر مصالح الواليات المتحدة في المنطقة، وسيكون له انعكاسات داخل الواليات المتحدة األميركية 
الموقف " وأضاف" سواء الكونغرس او مجلس الشيوخ األميركي بوقف المساعدات للسلطة الفلسطينية

  ".ض الوطن بالمالباإلجماع كان أننا ال نقاي
وبدوره أشار عميرة الى ان الواليات المتحدة عرضت مقابل سحب مشروع القرار من مجلس االمن 

استعداد أعضاء : صدور بيان رئاسي عن مجلس األمن الدولي بشأن االستيطان، وثانياً: رزمة تشمل أوالً
ية الدولية منتصف الشهر القادم سيكون في اجتماع اللجنة الرباع: مجلس األمن للقدوم الى المنطقة، وثالثا

  ".1967هناك تأكيد على حدود 
وكشف انه جرى اتصال خالل االجتماع مع مندوب فلسطين لدى األمم المتحدة رياض منصور الذي 
أشار الى ان موقف السفراء العرب في األمم المتحدة هو الذهاب الى مجلس األمن ما لم تر القيادة 

اإلدارة االميركية من خالل الرئيس اوباما ووزيرة الخارجية هيالري "قال الفلسطينية عكس ذلك و
كلينتون قالوا انه في حال موافقة القيادة الفلسطينية على سحب القرار فان اإلدارة االميركية ستقنع العرب 

  ".بسحب القرار
للجنـة التنفيذيـة    عضو ا أن   ،  أ ف ب  نقالً عن وكالة    رام اهللا    من   19/2/2011 الحياة، لندن،    وأضافت

أوباما هدد امس باتخاذ    «أن  » فرانس برس «لمنظمة التحرير احمد مجدالني كشف في تصريح إلى وكالة          
وأضـاف لـدى    . »إجراءات ضدنا وهذا ليس جديداً، فمنذ اكثر من أسبوع ونحن نتلقى تهديدات أميركية            

مفادهـا  «ات التي تحدث عنها أوباما      دخوله إلى اجتماع للقيادة الفلسطينية لبحث هذا الموضوع أن التهديد         
انه إذا مضينا باتجاه مجلس األمن سندفع أوساطاً من الكونغرس إلعادة النظر في المساعدات األميركيـة                

  .»التي تتلقاها السلطة الفلسطينية من الواليات المتحدة
ماعات القيادة وقال األمين العام لحزب الشعب الفلسطيني النائب بسام الصالحي الذي يشارك في اجت

... إن المساعي التي تبذلها اإلدارة األميركية، بما فيها االتصال المطول الذي أجراه أوباما «الفلسطينية 
تهدف إلى االلتفاف على عزم القيادة الفلسطينية على المضي في توجهها إلى مجلس األمن الستصدار 

أن القيادة الفلسطينية عازمة على المضي  «وأضاف في بيان. »قرار يدين استمرار االحتالل واالستيطان
  .»قدماً في توجهها هذا مدعومة من المجموعة العربية وعدد كبير من دول العالم

الرئيس أوباما خالل اتصاله الخميس مع «وكان مسؤول فسطيني رفض الكشف عن اسمه قال للوكالة أن 
 أصروا على التوجه إلى مجلس األمن الرئيس عباس هدد باتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية إذا

  .»إلدانة االستيطان والمطالبة بوقفه
 األميركية إذا واصلتم -ستكون هناك عواقب على العالقات الفلسطينية «: وأضاف أن اوباما قال لعباس

خطواتكم للتوجه إلى مجلس األمن وتجاهلتم مطلبنا في هذا الخصوص، خصوصاً أن لدينا مقترحات 
إشارة إلى اقتراح إصدار بيان رئاسي غير ملزم عن مجلس األمن يدين االستيطان لكنه ال ، في »بديلة

إن وقف االستيطان مطلب فلسطيني ال رجعة عنه «وأكد أن عباس قال ألوباما . يرغم إسرائيل على وقفه
تمسك بهذا ألنه سبب انهيار عملية السالم، وهذا قرار اتخذته القيادة الفلسطينية، والشعب الفلسطيني م

  .»المطلب
 ساعة من اتصال اوباما، تلقى عباس امس اتصاالً من وزيرة الخارجية األميركية 24وبعد اقل من 
عباس بحث مع «وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان أن . هيالري كلينتون

الموقف «، مضيفاً أن »طانيةكلينتون موضوع التوجه إلى مجلس األمن في خصوص النشاطات االستي
الفلسطيني والعربي في شأن المشروع المقدم لمجلس األمن إلدانة االستيطان في األرض الفلسطينية ال 

  .»تغير فيه
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  على السلطة" صعبة مالياً" ستكون المقبلةالفترة  :عزام األحمد .6
" جمعة، أن الفترة المقبلة ستكون       أكد عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ، مساء ال           : رام اهللا 

على صعيد الدعم المالي الدولي للسلطة الفلسطينية، في أعقاب رفـض القيـادة الفلـسطينية        " صعبة مالياً 
المطالب األميركية والدولية بسحب مشروع القرار الفلسطيني بإدانة اإلستيطان اإلسرائيلي لدى مجلـس             

  . األمن الدولي
" بأن المستقبل سيكون    :"الذي يبثه تلفزيون فلسطين     " حكي ع المكشوف  " امج  وقال األحمد في حديث لبرن    

أن القيادة الفلسطينية ترفض أن يكون الـدعم        " فيما يتعلق بالدعم المالي للسلطة الفلسطينية، مضيفاً      " قاتما
العـالم  أن الوحدة الوطنية هي األساس بإسـتمرار        " ، مشدداً على  "الدولي مشروطاً من قبل الدول المانحة     

  ". بدعم الشعب الفلسطيني
وفيما يتعلق بالورقة المصرية والخشية من فقدانها بعد رحيل الرئيس المصري حسني مبارك عن الحكـم        

، داعياً في ذات    "الورقة المصرية ال زالت قائمة على الرغم من الحالة التي تمر بها مصر            :" أكد األحمد   
  ".جل إنهاء اإلنقسام ليس بالضفة فقط وإنما في قطاع غزةالوقت جموع الفلسطينيين الى التظاهر من أ

  19/2/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  

  الشعب يريد االستقالل وإنهاء االحتالل واالستيطان واالنقسام:  أمام مسيرة التأييدعباس .7
حدة  قال الرئيس محمود عباس إن الشعب يريد االستقالل وإنهاء االحتالل، ويريد الو:وفا–رام اهللا 

  .وإنهاء االنقسام، كما يريد إنهاء االستيطان
 مخاطبا المشاركين في مسيرة الدعم والتأييد للقيادة، والذين تجمهروا أمام مقر الرئاسة في عباسوأضاف 

دعونا الجميع من أجل استعادة الوحدة الوطنية والذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ليقول 'المقاطعة، 
  .' نقل تحياته وتقديره لألسرىالشعب كلمته، كما

نحن معكم في حرصكم على مصلحة الشعب، نحن ما أردناه ونريده هو أن يرحل ' :  عباسوتابع
وجدد رفضه لالستيطان أيا كان  .'االحتالل لنبني دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

  .'نحن ضده ونريده أن يتوقف بالكامل': شكله، وقال
  19/2/2011، )وفا( األنباء والمعلومات الفلسطينية وكالة

  
   لفتح معبر رفح بشكل دائم بعد انتهاء الثالثة ايامتجريمشاورات : غازي حمد .8

 قال الدكتور غازي حمد مسؤول هيئة المعابر والحدود بالحكومة المقالة ابلغنا من المصريين بان :غزة
  .واحد لعودة العالقين الى قطاع غزة ايام في اتجاه 3معبر رفح سيفتح الليلة وحتى 
انه بعد انتهاء الثالثة ايام تدرس السلطات المصرية فتح المعبر في كال " معا"واضاف حمد في حديث لـ

وقال ان هناك  .االتجاهين، موضحا ان االتصاالت تتم مع السلطات المصرية التي تتابع موضوع المعبر
  .عد انتهاء الثالثة اياممشاورات تجرى لفتح معبر رفح بشكل دائم ب

من جهته قال المقدم ايوب ابو شعر مدير معبر رفح بالحكومة المقالة، ان معبر رفح سيفتح ابتداء من 
  . ايام للعالقين 3الليلة ولمدة 

كما قالت هيئة المعابر بالحكومة المقالة ان معبر رفح سيفتح الليلة ولثالثة ايام لعودة العالقين من مصر 
  .ة فتحة في االتجاهين بعد ذلكمع امكاني

بركات الفرا، .بدوره أعلن سفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية د
اليوم أنه تقرر فتح معبر رفح ابتداء من صباح يوم غد السبت أمام المواطنين العالقين المتواجدين في 

  .األراضي المصرية
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في وزعته السفارة أن السلطات المصرية المختصة أبلغت السفارة بأن المعبر وأوضح الفرا في بيان صح
سيكون مفتوحا يوم غد باتجاه واحد وهو العودة إلى غزة، وأن فتح المعبر سيستمر لبضعة أيام لضمان 

  .عودة جميع العالقين
ي في مسلك وأشار السفير الفرا إلى أنه سيتضح خالل الساعات المقبلة موعد فتح معبر رفح البر

الخروج من قطاع غزة، الفتا إلى أن السفارة طلبت فتح المعبر في كال االتجاهين لضمان تنقل المواطنين 
من وإلى قطاع غزة، ولتمكين المرضى للتوجه للعالج في المستشفيات المصرية والطلبة من االلتحاق 

  .بجامعاتهم
لطلبة حاملي شهادات القيد للعام الدراسي وذكر البيان بأن السلطات المصرية قررت السماح لجميع ا

   . بدخول مصر، بعدما كان األمر يقتصر في وقت سابق على حملة اإلقامات2010-2011
  19/2/2011وكالة معاً اإلخبارية، 

  
   كدولة فوق القانون سبب انهيار السالم"إسرائيل" مع الدولتعامل بعض : عريقات .9

إن استمرار بعض : صائب عريقات. مة التحرير الفلسطينية دقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظ: أريحا
الدول بالتعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون الدولي، ومحاولة حماية استيطانها واحتاللها بات يعتبر 
السبب الرئيس وراء انهيار عملية السالم، ودفع المنطقة وشعوبها إلى أتون العنف والفوضى والتطرف 

  .وإراقة الدماء
عريقات خالل لقائه مع المبعوث األوروبي لعملية السالم مارك أوت، ومبعوث السكرتير . أضاف دو

العام لألمم المتحدة روبرت سيري، أن عرض مشروع قرار على مجلس األمن يعتبر كل ما قامت به 
 ينطبق  في األرض الفلسطينية المحتلة وعلى رأسها القدس الشرقية،1967إسرائيل من استيطان منذ عام 

 على كافة األرض الفلسطينية، إضافة إلى رفع الحصار الظالم 1949عليها ميثاق جنيف الرابع لعام 
  .والال إنساني عن قطاع غزة، يعتبر مصلحة فلسطينية عليا

  18/2/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   عاما23ًسوه خالل  وفريقه الرحيل ويكفي ما مارعباسعلى : عبد الستار قاسم .10
طالب الدكتور عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية، رئيس السلطة : رام اهللا

" البطولية"المنتهية واليته محمود عباس بالرحيل وفريقه في سلطة رام اهللا، مشيراً إلى أن افتعال المواقف 
  .لن تجدي وال قيمة لها" البهلوانية"يرات عبر مشروع القرار المتعلق باالستيطان والمس

" البطولة"أن ) 2-18(مساء اليوم الجمعة " المركز الفلسطيني لإلعالم"وأكد قاسم في تصريحٍ خاصٍ لـ
التي يحاول عباس وفريقه في رام اهللا افتعالها حول مشروع القرار المتعلق باالستيطان ال قيمة لها، 

  .وطالبهم بالرحيل
هناك محاولة لالستخفاف بعقول الشعب : "لوم السياسية في جامعة النجاح الوطنيةوقال أستاذ الع

الفلسطيني، فما هي قيمة استصدار قرار من األمم المتحدة حول عدم شرعية االستيطان، وهناك بالفعل 
  ".العديد من القرارات التي تنص على أن االستيطان غير شرعي، وال يتوافق مع الشرعية الدولية

  18/2/2011ز الفلسطيني لإلعالم، المرك
  

  وتعيد االعتبار لمكانة القضية الفلسطينية تنهي االنقسام التي  المصيريةالقراراتحان وقت : ابو يوسف .11
اكد االمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر الفلـسطينية              -رام اهللا   

 الوقت التخاذ قرارات مصيرية تنهي االنقسام وتعيد االعتبار لمكانة          الدكتور واصل ابو يوسف بأنه حان     



  

  

 
 

  

            10 ص                                     2061:         العدد       19/2/2011 السبت :التاريخ

القضية الفلسطينية على مختلف المستويات لمواجهة المخاطر والتحديات الجمة التي تنتظر قـضيتنا فـي              
  .ظل ما تشهده المنطقة من تغييرات

نفيذية لمنظمة التحرير حـول     ورأى امين عام جبهة التحرير ان الدعوة المسؤولة التي اتخذتها اللجنة الت           
اجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية واالحتكام الى الشعب عبر صناديق االقتراع النهاء االنقسام هـي              
الوسيلة الوحيدة لمواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بالقضية الفلسطينية في ضوء تـصاعد العـدوان              

بالقانون الدولي وقرارات الـشرعية الدوليـة ذات        السافر والمتواصل لالحتالل، وضربه عرض الحائط       
  .الصلة، وفشل اللجنة الرباعية الدولية في القيام بمسؤولياتها السياسية واألخالقية في تنفيذ هذه القرارات

باتخاذ قرارت جريئة تفتح الطريق نحو توحيـد النظـام الـسياسي            » االخوة في حركة حماس   «وطالب  
تفاق عليه في مجمل الحوارات السابقة باالضافة الى التفاهمـات الفلـسطينية            الفلسطيني، وتنفيذ ما تم اال    

بشأنها، بما في ذلك التوافق على اجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وآلياتها وتفعيل              
وتطوير دور منظمة التحرير الفلسطينية، عالوة على قضايا اخرى تم التوافق بشأنها وتسهم فـي طـي                 

  .صفحة االنقسام المؤلم
  19/2/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   مؤتمر سياحي في القدسمقاطعةالسلطة تدعو إلى  .12

دعت السلطة الفلسطينية إلى مقاطعة مؤتمر حول السياحة سيعقد في نهاية مارس المقبل في              : )ب.ف  .ا  (
وطلبت وزيرة السياحة   . ” اإلسرائيلية “القدس المحتلة برعاية بلدية االحتالل في المدينة ووزارة السياحة        

الفلسطينية خلود دعيبس في بيان، أول أمس، من المجتمع الدولي أن يقاطع هذا المـؤتمر كونـه يـدعم                   
في وقت تبذل جهـود     “واعتبرت أن توقيت المؤتمر غير مالئم تماما        . مخططات االحتالل حيال القدس     

المـؤتمر الـدولي حـول      “ويعقد  . ” حول وضع القدس  دولية كثيفة لحل الصراع، بما في ذلك الخالف         
   .مارس 31 و29في الشطر الغربي من القدس المحتلة، بين ” مباني األمة“في ” السياحة

  3/1/2011الخليج، الشارقة، 
  

   شعث في غزة لبحث المصالحةللقاءحماس تؤكد استعدادها  .13
 الجمعة، استعداد حركته للقاء الدكتور  عطااهللا أبو السبح، القيادي في حركة حماس اليوم.د أكد :غزة

وقال أبو السبح في  .نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في غزة لبحث المصالحة الفلسطينية
، "أهال وسهال بالدكتور شعث ولنكمل ملف المصالحة عند آخر نقطة تم االنتهاء منها":" معا"حديث لـ

  .ت حركة فتح في موضوع المصالحةمشيرا إلى وجود تناقض بين تصريحات قيادا
وأضاف القيادي في حركة حماس ان حركته لم تكن ترفض المصالحة، بل يجب ان تكون وفق رؤية 

وأشار أبو السبح الى  .وبرنامج فلسطيني، مؤكدا بان المصالحة خيار استراتيجي وضروري لدي للحركة
  .ان الفيتو األمريكي واإلسرائيلي هو المعطل لملف المصالحة

 نبيل شعث أبدى استعداده للذهاب إلى قطاع غزة من اجل بحث ملف المصالحة الوطنية مع .دوكان 
  .حركة حماس في حال كانت قيادة الحركة مستعدة لذلك

  18/2/2011وكالة معا اإلخبارية، 
  

  الكويت لها مكانة خاصة عندنا نحن أبناء فلسطين وحماس بشكل خاص: مشعل .14
موقف أمير الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر , ي لحركة حماس خالد مشعلثمن رئيس المكتب السياس

وقال  . الفلسطينية-الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وتحقيق المصالحة الفلسطينية , الصباح
، بمناسبة احتفاالت دولة الكويت بالذكرى الخمسين )كونا(مشعل في تصريح لوكالة األنباء الكويتية 
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إن : "الل والذكرى العشرين للتحرير، وذكرى مرور خمس سنوات على تولى الصباح مقاليد الحكملالستق
  ". ألمير البالد جهودا متميزة ومحاوالت مخلصة لرأب الصدع الفلسطيني وإنهاء االنقسام

وأعرب عن تقديره لمواقف األمير تجاه القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني، متمنيا 
كويت أن تنعم دائما باألمن واألمان واالستقرار واالزدهار، وأن تظل عنصرا فاعلًا في األسرة العربية لل

  . واإلسالمية
إن أهل فلسطين في الضفة وغزة يذكرون األيادي البيضاء للكويت ولمؤسساتها الخيرية : "وقال مشعل

  ". كال الدعمولمواقف الحكومة الكويتية في دعم الشعب الفلسطيني بمختلف أش
نتقدم للكويت أميرا وحكومةً وشعبا وبرلمانًا بالتهنئة في هذه المناسبات العزيزة التي نشاطر : "وأضاف

فيها الشعب الكويتي هذه الفرحة، وهم يستحقون ذلك، فالكويت لها مكانة خاصة عندنا نحن أبناء فلسطين 
  ".لساحة السياسية العربيةوحركة حماس بشكل خاص، كما أن لها موقعها المتميز في ا

  18/2/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

   إلتمام صفقة شاليطاالتصاالت مستمرة ": معا" لـفي حماسمصادر  .15
ان االتصاالت مستمرة بين الوسيط " معا" اكدت مصادر موثوقة في حركة حماس لوكالة :بيت لحم

  .جندي االسرائيلي جلعاد شاليطااللماني والحركة االسالمية لجهة عقد صفقة تبادل اسرى بال
  .واكدت المصادر ان هناك اتصاالت حقيقية لجهة اتمام الصفقة

ولم تزد المصادر على ذلك  .كما كشفت ان الوسيط االلماني زار قطاع غزة اكثر من مرة لهذا الغرض
  .وقالت ان الملف حساس جدا

  18/2/2011وكالة معا اإلخبارية، 
  

  لل على االنحياز الكامل لالحتالل وصفعة لسلطة فتحالفيتو األمريكي يد: رضوان .16
 إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس أن استخدام الواليات المتحدة األمريكية حق .داعتبر : غزة

النقض الفيتو ضد مشروع قرار يدين االستيطان يدلل على االنحياز الكامل لالحتالل ويمثل صفعة جديدة 
نسخةً منه، إن هذا األمر يمثل " المركز الفلسطيني لإلعالم"في تصريح تلقى وقال رضوان  ".فتح"لسلطة 

وشدد على أنه لم يعد لعباس أي مبرر الستمراره في  .التي راهنت على األمريكان" فتح"صفعة لسلطة 
  .مسيرة التسوية العبثية وعليه العودة والرهان على شعبنا الفلسطيني

  18/2/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   مؤتمرا شارك فيه فلسطينيون في مستوطنة سديروتلتنسيقها األونروا حماس تهاجم .17
أصدرت حركة حماس بياناً هاجمت فيه بشدة مشاركة عدد من الفلسطينيين في مؤتمر عقد : غزة

 .بمستوطنة سديروت قبل عدة أيام وكذلك وكالة األونروا التي نسقت مشاركة هؤالء الفلسطينيين
المشاركين من الفلسطينيين في هذا المؤتمر "ائرة شؤون الالجئين في حركة حماس أن واعتبرت د

ودعت في بيان لها الحكومة المقالة بغزة إلى  ."خارجين عن الصف الوطني وال يمثلون إال نفوسهم
  ."التحقيق مع الفلسطينيين الذين حضروا هذا المؤتمر المشبوه ومحاسبتهم«

 شاركوا في مؤتمر "األونروا" فلسطينيا من العاملين في 15وت أفادت أن يديعوت أحرن"وكانت صحيفة 
  . في الشرق األوسط كريستوفر جاميس"األونروا" وحضره الناطق باسم "سديروت-غزة"بعنوان 

  19/2/2011البيان، دبي، 
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   بالحوار حول االنتخاباتللبدءفتح مستعدة : األحمد .18
ضو اللجنة المركزية لحركة فتح حركة حماس بالعودة إلى حكم دعا عزام االحمد ع : الراية- رام اهللا

 ما يجري في المنطقة العربية خطير جدا، أنالشعب، االوضاع في غاية من الصعوبة والدقة، خاصة 
الن ما يجري سينعكس على االوضاع الفلسطينية، على الفلسطينيين االعتماد على انفسهم ولملمة 

وبين ان حركة  . الن ذلك سيساعد على الصمود وحماية قضيتنا الوطنية حالة االنقسام،وإنهاءالصفوف 
فتح مستعدة للبدء بالحوار حول االنتخابات، دون العودة إلى نقطة الصفر، الن ذلك مضيعة للوقت، نعود 
لحوار من اجل االتفاق على تنفيذ القوانين الفلسطينية، ليس من حق احد تغيير القوانين، المجلس 

 انتخابات، والبدء فورا بازالة التوتر إجراءو الوحيد المخول، لكن يجب ان يتم االتفاق على التشريعي ه
القائم نتيجة االنقسام، إذا احتاج الفلسطينيون إلى حوارات ذات طابع سياسي، حركة فتح ال تمتنع اطالقا، 

  .سية والتشريعية االنتخابات الرئاوإجراء االنقسام إنهاء إعالن ان تكون النتيجة هي أساسعلى 
  19/2/2011الراية، الدوحة، 

  
   يرحبون بإجراء انتخابات محليةالقطاعسكان : "الديمقراطية" .19

المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، على وجود ترحيب  أكد طالل أبو ظريفة عضو : الراية- رام اهللا
راء انتخابات محلية، على واسع في قطاع غزة من ابناء الشعب الفلسطيني بكل اطيافه السياسية الج

اعتبار ان البلديات وممثليها من المفترض والطبيعي ان يهتموا بامور ابناء الشعب خاصة في ظل 
الظروف والمعاناة الحالية، وقال، ان الجميع في قطاع غزة يطالبون بضرورة عدم تعطيل الديمقراطية 

 لتقديم خدمات للفلسطينيين، وتتحمل االطراف الفلسطينية في كل المؤسسات بما فيها البلديات، باعتبارها
  .التي تضع العصي في الدواليب امام العملية الديمقراطية مسؤوليتها الكاملة

وعن االنتخابات التشريعية قال، ان الجبهة الديمقراطية ترحب بخطوة اجراء االنتخابات، واعتبرتها 
 إلى باألساس، واالنتخابات تهدف 2010  استحقاق مؤجل منذ العامألنهاخطوة في االتجاه الصحيح، 

 االنقسام واقتالعه من جذوره، ال خيار امام الفلسطينيين سوى العودة للشعب صاحب القرار الختيار إنهاء
  .ممثليه

وحسب ابو ظريفة، على الفلسطينيين وضع سيناريوهات لتجاوز ازمة رفض حركة حماس الجراء 
صالحة معطل، بالتالي ال يوجد امام الفلسطينيين خيار النهاء االنتخابات، المؤشرات تقول ان ملف الم

  .االنقسام إال بالعودة إلى الحوار الوطني الفلسطيني الشامل
  19/2/2011الراية، الدوحة، 

  
   ديمقراطي ليس موضوع حواراستحقاقاالنتخابات : حزب الشعب .20

سطيني، واالمين العام لحزب وضع بسام الصالحي، عضو المجلس التشريعي الفل : الراية- رام اهللا
الشعب الفلسطيني، ثالث اسس لكل ما هو مطروح فلسطينيا االن، اوال، االتفاق على مبدا اجراء 
االنتخابات الرئاسية والتشريعية، في جميع الحوارات التي دارت في السنوات الماضية بما فيها حوارات 

 كمبدا، كان هناك اتفاق على اجراء انتخابات القاهرة، لم يكن موضوع اجراء االنتخابات موضع اختالف
وحددت تواريخ لذلك، هذا اصبح استحقاق ديمقراطي يجب ان يتم، هذا ليس موضوع حوار بل اسحقاق 
ديمقراطي وحق للمواطن يجب ان يتم، وعلى الفصائل ان تتفق على تاريخ معين، والية الجرائها وفقا 

ذلك، رغم بعض النواقص فيها، واكملت فيما سميت بتفاهمات للقانون، الورقة المصرية تضمنت معالجة ل
  بين حركتي فتح وحماس في موضوع محكمة االنتخابات ولجنة االنتخابات، االن لم يعد يوجد أي مشكلة 
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بين كل القوى على موضوعة االنتخابات واصبح االمر متفق عليه، التاريخ والية اجراء االنتخابات 
  .يل لجنة االنتخابات وغير ذلكوالتمثيل والمحكمة وتشك

  19/2/2011الراية، الدوحة، 
  

  "نصرة للظلم" الفلسطيني المقدم لمجلس األمن القرارألميركي على االفيتو : فتح .21
حيت حركة فتح، قرار القيادة الفلسطينية على صمودها بوجه ضغوط اإلدارة األميركية، : رام اهللا

  .ستيطان لمجلس األمن الدوليواإلصرار على تقديم مشروع قرار تجريم اال
 في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة، مساء اليوم الجمعة، بصالبة القرار حركة فتح وأشادت 

والموقف الفلسطيني الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس باعتباره تمثيال حقيقيا وعمليا إلرادة الشعب 
كية بتخييرنا بين المساعدات والحرية تكون قد تناقضت أن اإلدارة األمير: وأضاف.الفلسطيني وقواه الحية

مع مبادئ الحرية التي تروج لها في العالم، فهي تقدم نفسها نصيرا لحركات الشعوب الهادفة للحرية 
, والديمقراطية، لكنها تقف في الجبهة المناهضة لحقوق شعبنا عندما يتعلق األمر بحريتنا واستقاللنا

ا الوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدالة ومنها قضية شعبنا وتحرره من وعندما يكون مطلوبا منه
  .االحتالل

وشددت الحركة على أنها تعتبر الفيتو أألميركي على القرار الفلسطيني المقدم لمجلس األمن بمثابة  
ين نصرة للظلم المتمثل باالحتالل واالستيطان، وطالبت، اإلدارة األميركية بانسجام منطقي ومعقول ب

والوقوف إلى , مبادئ الحرية التي تعلنها وبين مواقفها وقراراتها وسياستها العملية في المحافل الدولية
  .جانب قضية شعبنا العادلة

  18/2/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   الفلسطينيةتندد بالضغوط األمريكية على السلطة" الشعبية" .22
التي تمارسها اإلدارة األمريكية ” الضغوط “ـالشعبية لتحرير فلسطين، أمس، بنددت الجبهة : يو بي آي

وقالت الجبهة . على السلطة الفلسطينية لثنيها عن مواصلة تقديم مشروع قرار إدانة ووقف االستيطان 
هو يعتبر تنفيذا لسياسات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيا“في بيان ان سلوك اإلدارة األمريكية 

تستهدف فضال عن تقويض الحدود “ورأت أن هذه الضغوط . ”ولوبي الضغط الصهيوني في الكونغرس
الدنيا للحقوق والمطالب الوطنية الفلسطينية إشاعة وتعميق الخالفات في الساحة الفلسطينية وإفشال التوحد 

  . ” سام واالحتاللالميداني بين شباب وأبناء الشعب الفلسطيني الناهض والمصمم على إنهاء االنق
  19/2/2011الخليج، الشارقة، 

  
  " كسوفيم" مرور قوة إسرائيلية قرب موقع لدىانفجار عبوة ناسفة : غزة .23

قال متحدث عسكري اسرائيلي يوم الجمعة ان نشطاء فلسطينيين فجروا عبوة :  أشرف الهور-غزة 
وبحسب  .من جنوب قطاع غزةناسفة عند مرور دورية اسرائيلية في منطقة حدودية تقع إلى الشرق 

المتحدث فقد انفجرت العبوة الناسفة لدى مرور قوة عسكرية اسرائيلية بمحاذاة السياج األمني المحيط 
  .بالقطاع في منطقة كيسوفيم شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع

ما قامت وأشار إلى أن العبوة التي انفجرت لم تحدث أي اصابات أو أضرار في القوة االسرائيلية، في
  .قوات االحتالل بأعمال بحث وتمشيط في المكان

  19/2/2011القدس العربي، لندن، 
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  اهللا وحكم إعدام البابا  ترحب بخطاب نصر"الجهاد" .24
ثقة كاملة بالمقاومة االسالمية «أبدى ممثل حركة الجهاد االسالمي في لبنان ابو عماد الرفاعي، في بيان، 

، » وبقدرة رجالها على الوفاء بالوعد الذي قطعه صاحب الوعد الصادق)السيد حسن نصراهللا(وبسيدها 
استعدادنا وكامل جهوزيتنا ألن نكون جزءاً من اي معركة تهدف الى تحرير اي جزء من ارضنا «مؤكداً 

السليبة بالمقاومة، وكذلك استعداد شعبنا الفلسطيني في كل المخيمات للعودة الفورية الى اي جزء يتم 
  .»ن أرضنا والدفاع عنه بالغالي والنفيستحريره م

حكم اإلعدام الذي اصدرته المحكمة العسكرية الدائمة في «من ناحية أخرى، رحبت الحركة في بيان بـ
ان يكون «، داعية الى »حق العميل امين ابراهيم البابا الذي لم يتورع عن ارتكاب جريمة الخيانة العظمى

  .»هذا الحكم مصير كل العمالء
  19/2/2011ير، بيروت، السف

  
   ض بمجلس األمن ضد قرار يدين االستيطان حق النقهستخدامال أوباما  تشكر"إسرائيل" .25

اصدر مكتب رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياهو بيانا عقب تصويت مجلس االمن رحب بالقرار 
  .االمريكي

يس اوباما استخدام حق النقض في التصويت تعبر اسرائيل عن بالغ امتنانها لقرار الرئ: "وجاء في البيان
  ."على مشروع القرار في مجلس االمن اليوم

إن اسرائيل ملتزمة بالسعي الى تحقيق سالم شامل مع كل جيراننا بمن فيهم "ومضى البيان للقول 
فنحن نسعى الى حل يوفق بين تطلعات الفلسطينيين المشروعة لالستقالل واقامة دولتهم . الفلسطينيين

  ."لخاصة بهم من جهة وحاجة اسرائيل الى االمن واالعتراف بوجودهاا
يوضح بأن السبيل الوحيد لهكذا سالم ) بنقض مشروع القرار العربي(إن القرار االمريكي : "وقال البيان

نحن مستعدون . هو من خالل المفاوضات المباشرة، وليس من خالل قرارات تصدرها الهيئات الدولية
اوضات السالم هذه بكل قوة، وحريصون على مواصلة العمل في سبيل تحقيق سالم لالنخراط في مف

  ."متين
   ."في ان يشاركنا الفلسطينيون في هذا المسعى في اقرب وقت ممكن"وعبر البيان عن امله 

  19/2/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

  لفيتو األميركيبعد ا ة المفاوضات المباشراستئناف تدعو إلى "إسرائيل" .26
إلى االستئناف الفوري للمفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين، بعد الفيتو األميركي على  دعت إسرائيل

  . مشروع قرار عربي في مجلس األمن يدين االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة
ريق مفتوح بين رام اهللا الط"وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اإلسرائيلية يغال بالمور في بيان إن 

  ". والقدس، وكل ما يتعين على الفلسطينيين القيام به هو العودة إلى طاولة المفاوضات بدون شروط مسبقة
هذا السبيل الوحيد الذي يمكن من خالله دفع عملية السالم إلى األمام لصالح الطرفين "وجاء في البيان 

  ".  بالتوجه إلى مجلس األمنولخدمة قضية السالم واألمن في المنطقة، وليس
  19/2/2011، موقع فلسطين أون الين

  
    المجتمع اإلسرائيليانيستهدف عنصريينقانونين   تشريعتصادق على" إسرائيل" .27

تصاعد الجدل في إسرائيل أخيرا على وقع مواصلة تشريع قانونين يندرجان :  برهوم جرايسي-الناصرة 
، يستهدف األول فنانين اسرائيليين بارزين لم يخدموا في جيش للمالحقة السياسية واالنتقام السياسي

االحتالل ألسباب، منها سياسية، بينما يقضي الثاني بفرض عقوبات على جهات دولية ومحلية، في حال 
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بادرت لفرض مقاطعة على االقتصاد اإلسرائيلي، ومن ضمنه اقتصاد المستوطنات في الضفة الغربية 
  .المحتلة

 الوزارية لشؤون التشريعات على مشروع قانون تقدم به أحد أعضاء الكنيست من حزب وصادقت اللجنة
العنصرية بزعامة أفيغدور ليبرمان، ويقضي بفرض عقوبات على من يسميهم القانون " يسرائيل بيتينو"
م من الخدمة العسكرية اإللزامية، ومن هذه العقوبات عدم حصول الفنانين على دع" الفانين المتهربين"

حكومي في حال طلبوا ذلك، كما منح الحق لوزير التربية والتعليم بمنع ظهور فنانين من هؤالء في 
  .احتفاالت ذات طابع رسمي وشعبي عام

كذلك، فإن اللجنة البرلمانية الخاصة استمرت في األيام األخيرة في تشريع قانون يفرض عقوبات على 
ائيل، أو على دولة أو منظمة دولية تبادر وتدعو إلى كل مواطن في إسرائيل أو حركة ناشطة في إسر

فرض مقاطعة على االقتصاد اإلسرائيلي بما في ذلك، اقتصاد المستوطنات، ووصلت خطورة القانون إلى 
حد أن وزارات يقودها متطرفون، مثل القضاء بوزير يعقوب نئمان والخارجية بوزيرها أفيغدور 

ع القانون، كونه سيضع إسرائيل في مأزق أمام جهات دولية ليبرمان، يرفضون االستمرار في تشري
  .ويزيد من عزلتها

وقال ممثلو وزارات، إن إقرار مثل القانون بالذات، قد يجعل إسرائيل عرضة لضغوط من حكومات 
وجهات أوروبية على وجه الخصوص، وقد يصعد ظاهرة المقاطعة لالقتصاد اإلسرائيلي كنوع من 

 عضو كنيست 24سرائيلية، وحتى اآلن لم يعرف بعد مصير القانون، الذي بادر له التحدي للسياسة اإل
      .المعارض" كديما"من االئتالف الحاكم ومن حزب 

  19/2/2011، الغد، عمان
  

   لتفريق المظاهرات يستخدم في بلعين مواد خطيرة اإلسرائيليجيشال:  بركة محمدالنائب .28
 محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، رفض النائب: الناصرة ـ زهير اندراوس

مزاعم وزير االمن الداخلي االسرائيلي يتسحاق اهارونفيتش، الذي نفى في رده على استجواب للنائب 
بركة بان جيش االحتالل يستخدم مواد خطيرة في اعتداءاته االسبوعية على مظاهرات قرية بلعين في 

  .الضفة الغربية المحتلة
وكان النائب بركة قد وجه بداية استجوابا الى وزير االمن االسرائيلي المسؤول عن جيش االحتالل، قال 
فيه، ان قوات جيش االحتالل تستخدم مواد خطرة على االنسان والبيئة في اعتداءاتها االسبوعية على 

اال ان من قدم . لةمظاهرات قرية بلعين السلمية ضد جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية المحت
  .'االجابة كان وزير االمن الداخلي اهارنوفيتش، بصفته مسؤوال عما يسمى بـقوات حرس الحدود

وقال الوزير ان الحرس في الضفة الغربية يتبعون تعليمات واوامر جيش االحتالل، ونفى استخدام مواد 
. ، دون ان يوضح بماذا مخلوطةخطرة، وقال ان ما يتم استخدامه لتفريق المظاهرات هو مياه مخلوطة

وقال بركة في رده على الوزير، انه يستغرب رد وزير االمن الداخلي على االستجواب، كون ان المعني 
هو وزير االمن، ورفض بركة رد الوزير، وقال انني اشارك من حين الى اخر في مظاهرات قرية 

الوزير ذكر نوعية هذه المياه، ولكنها مياه بلعين االسبوعية المستمرة منذ نحو ست سنوات، وهنا يتجنب 
. مجار تضر باالنسان وصحته والبيئة، وال تستطيع قوات االحتالل والمسؤولون عنها انكار هذه الحقيقة

وشدد بركة على ان اهالي بلعين يقومون بدورهم الوطني واالنساني في مقاومتهم الشعبية ضد االحتالل 
    .لب اراضيهم ووطنهم، وعلى االحتالل ان يزولوضد جدار الفصل العنصري الذي يس

  19/2/2011، القدس العربي، لندن
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   تبييض األموالتهمةليبرمان قد يواجه  .29
 أفادت وسائل اعالم اسرائيلية ان وزير الخارجية االسرائيلي افيغدور ليبرمان قد يتهم : أ ف ب-القدس 

 وذكرت االذاعة العامة ان وزارة العدل تنوي اتهام .قريباً بتبييض االموال، لكنه لن يالحق بتهمة الفساد
وكانت الشرطة  .ليبرمان بتبييض االموال والتزوير، لكنها ال تملك ادلة كافية لتوجيه تهمة الفساد اليه

 باتهام ليبرمان بالفساد وتبييض االموال واعاقة العدالة في اطار 2009عام ) اغسطس(أوصت في آب 
. دوالر عبر شركات وهمية وحسابات مصرفية لتمويل حمالته االنتخابية مليون 2.5تحقيق عن دفع 

القومي المتطرف آنذاك باالستقالة من منصبه في حال » اسرائيل بيتنا«وتعهد ليبرمان الذي يتزعم حزب 
  .اتهامه بالفساد

نتاين الذي وقرار اتهام ليبرمان او عدمه سيتخذه مع نهاية الشهر المستشار القانوني للحكومة يهودا فس
، اي تورط له، 1996ونفى ليبرمان الذي تعرض لمالحقات عدة منذ عام . يتولى مهمات المدعي العام

  .مؤكداً ان دوافع سياسية تقف وراء تلك المالحقات
  19/2/2011، الحياة، لندن

  
  موقفها من السالمب إعادة النظر "إسرائيل" العربية تفرض على التطورات :دانييل ليفي .30

تطورات أحداث الشرق األوسط يمكن أن تؤدي إلى تبدل جذري في موقف :  أحمد عبدالهادي-واشنطن
المستشار  إسرائيل من محاوالت التوصل إلى تسوية سلمية مع الفلسطينيين والدول العربية، حسبما أعلن
 أميركا نيو"السابق لرئيس الوزراء اإلسرائيلي دانييل ليفي الباحث في شؤون الشرق األوسط في معهد 

وأضاف ليفي، الذي تبنى موقف الدفاع عن مبدأ إقامة الدولتين، أن الواليات المتحدة بدأت ". فاونديشن
بحثا شامال لحساب تداعيات أحداث المنطقة على عملية السالم وأن الضغط الذي تمارسه على 

األمن يرمي إلى الفلسطينيين اآلن لتأجيل طرح مشروع قرار يهدف إلى إدانة االستيطان في مجلس 
إفساح قدر من الوقت لتحديد ما ينبغي عمله في المرحلة المقبلة وما يسفر عن عملية مراجعة الموقف 

  .التي تجري اآلن في إسرائيل
وجود حكومات مختلفة في بعض الدول العربية والدوراألكبر الذي سيلعبه الرأي العام في تشكيل "وتابع 

فإذا اتبع .  تتحرك فيه السياسات القديمة سواء إلسرائيل أو ألميركاالسياسات يضيق الهامش الذي كانت
النظام الجديد في مصر سياسة أكثر تشددا استجابة للرأي العام فإن ذلك يضع ضغطا على واشنطن 

  ".والمشكلة أن هذا الضغط سيكون ملمحا دائما من مالمح الصورة العامة لجهود إحالل السالم. والقدس
 أن الفلسطينيين يفكرون اآلن في تأسيس حركة احتجاج سلمي قوية على غرار ما حدث وألمح ليفي إلى

بل ستكون . لن تكون تلك الحركة موجهة ضد الرئيس محمود عباس في المقام األول"في مصر، مضيفا 
  ".موجهة ضد االحتالل اإلسرائيلي

 كما ال يتوقع وصول حكومة واستطرد، ليفي أنه ال يتوقع إلغاء معاهدة السالم بين مصر وإسرائيل
  .إسالمية متشددة للسلطة في مصر ـ حسب قوله

كما أن العالقة بين أي . لكن الموقف مثال على حدود غزة لن يكون مشابها لما كان عليه"بيد أنه تابع 
إن ما حدث يعني تبدال في آليات . رئيس للحكومة اإلسرائيلية والسلطات المصرية لن تكون كما كانت

وال أستطيع حتى اآلن أن أحدد حجم هذا التبدل إذ إن التقلبات ال تزال . ف السياسية في المنطقةالمواق
  ".مستمرة حتى في مصر

وأوضح ليفي أنه يعتقد أن على الحكومة اإلسرائيلية أن تنظر بجدية في ضرورة التوصل إلى اتفاق سالم 
فالمسألة اآلن لم تعد بحثا . لنسبة لإلسرائيليينأنها لحظة فارقة با"وأضاف . بعد أن تهدأ العواصف الحالية

المسألة هي ما إذا كانت إسرائيل . في األوضاع اآلنية القائمة لكنها اكتسبت بعدا استراتيجيا أصيال
ستتمكن من مواصلة استخدام الوسائل القديمة في التعامل مع وسط يتبدل على نحو غير موات بمرور 
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ئيليين سينتظرون بعض الوقت لتقييم موقفهم االستراتيجي من عملية ولكنني أعتقد أن اإلسرا. الوقت
  ".السالم حتى تهبط أتربة العاصفة الحالية

  19/2/2011، الوطن اون الين، السعودية
  

  لجنة برلمانية تتهم سياسيين بالتصرف كعصابات إجرام: "إسرائيل" بـالفساد  .31
اضر لجنة برلمانية إسرائيلية أقامها المراقب كشف النقاب أمس عن أحد مح:  برهوم جرايسي-الناصرة 

العام للدولة، للبحث في عالقة الساسة اإلسرائيليين بكبار أصحاب رأس المال، خاصة المتورطين بقضايا 
رشاوى وفساد سلطوي، وتبين ان مسؤولين كبار أكدوا أن هناك سياسيين يتصرفون كعائالت وعصابات 

اء األسبق أريئيل شارون، بأنها تتصرف كعائلة إجرام، نظرا إجرام، وجرى ذكر عائلة رئيس الوزر
  .لكثرة ملفات الفساد التي تطور بها أفراد في العائلة، أو شبهات أخرى تدور حولهم

وجاء هذا بعد أسبوع من تصريحات صحافية للمدعي العام اإلسرائيلي موشيه الدور، الذي أكد على 
ام الحكم في إسرائيل، مشيرا إلى تغلغل أثرياء من العالم وجود رابط قوي بين الجريمة المنظمة ونظ

متورطين بجرائم مالية دولية في نظام الحكم في إسرائيل، من خالل ساسة بمستويات مختلفة من وزراء 
  .وأعضاء كنيست ومسؤولي دوائر حكومية مختلفة

ار المصالح االقتصادية ويؤكد أعضاء كنيست شاركوا في جلسات اللجنة المذكورة قبل عدة اشهر، أن كب
الكبرى يسيطرون على عمل الكنيست من خالل مندوبين عنهم، يعملون كوكالء، أو موظفين في إطار 

ما في الكنيست، ويفرضون إمالءاتهم على أعضاء الكنيست قد يدفعون باتجاه قوانين اقتصادية " لوبي"
  .تخدم مصالحهم، حتى لو أنها تتعارض مع المصلحة العامة

ن قضايا الفساد األكبر المتغلغلة في نظام الحكم في إسرائيل، تتركز أساسا في مشاريع عقارية إال أ
ضخمة، إذ يطلب مستثمرون تراخيص أكبر من تلك التي يسمح بها قانون التنظيم والبناء، أو أنهم 

  .سيطلبون كسب عطاء حكومي، وكل هذا يتم من خالل رشاوى بماليين الدوالرات
  19/2/2011، الغد، عمان

  
   1967 حرب  لمصر في قيادة جيش االحتالل عشيةجاسوس": الموساد"وثيقة لـ  .32

، أنه ربما كان لمصر جاسوس في قيادة ”الموساد“كشفت وثيقة كتبها ضابط في جهاز : )آي.بي .يو (
 سلم معلومات لمصر بأن الحرب 1967عشية حرب األيام الستة عام ،” اإلسرائيلي“جيش االحتالل 

وقالت الوثيقة إن هذا ما دفع الرئيس المصري جمال . حزيران / يونيو6 إلى 3لع في الفترة ما بين ستند
عبد الناصر إلى إرسال قائد الجيش عبد الحكيم عامر في جولة بطائرته في اللحظة التي بدأ الطيران 

” هآرتس“ية في صحيفة ووفقاً لتقرير نشره محلل الشؤون األمنية والسياس. غاراته ” اإلسرائيلي“الحربي 
يوسف بورات وعثر عليها في صندوق في أرشيف ” الموساد“أمير أورن، أمس، فإن الوثيقة كتبها ضابط 

 بين رئيس 1977الدولة في القدس المحتلة احتوى على وثائق كثيرة عن االتصاالت التي جرت عام 
  .ات واألمريكي جيمي كارتر مناحيم بيغن والرئيسين المصري أنور الساد” اإلسرائيلي“الوزراء 

  19/2/2011، الخليج، الشارقة
  

   على البدء فى عملية السالم فورا "إسرائيل" ستجبران وتونسثورتا مصر  :هآرتس .33
، "نحو انقالب سياسى"اإلسرائيلية فى افتتاحيتها التى حملت عنوان " هآرتس" دعت صحيفة :القدس

  . األوسط بما يوازى الواقع الجديد للشعوب العربيةحكومة نتانياهو إلى تغيير سياستها فى الشرق 
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وقالت الصحيفة إن ثورتى تونس ومصر والمظاهرات فى إيران والبحرين وهو ما يعد زلزاال ديمقراطيا 
فى المنطقة منح إسرائيل فرصة جديدة لبناء الثقة مع الشعوب العربية من خالل البدء فى عملية السالم 

  . المتجمدة مع الفلسطينين
وأوضحت الصحيفة أن هناك خطوات على الحكومة اإلسرائيلية اتخاذها نحو السالم ومنها تفكيك 
المستوطنات وترسيم الحدود مع الفلسطينيين أو على األقل تنسيق أمنى، وحينها فإن العالم سيمسك برأسه 

  . من هول ما يرى أمام الديمقراطية الجديدة إلسرائيل
اهير العربية التى نجت فى الخروج من سنوات الديكتاتورية، فليس وأوضحت الصحيفة أن بعض الجم

من المستبعد أن تطلب من حكوماتها القادمة أن تغير من الطريقة الممنهجة فى سياستها الخارجية بل 
  . وإعادة النظر فى العالقات مع إسرائيل إذا ما التزمت بدفع مسيرة السالم 

 مبارك كحليف لها لكنها لم تخسر مصر ، كما أنها لم تخسر وأشارت الصحيفة إلى أن تل أبيب خسرت
  . السلطة الفلسطينية الشريكة فى التفاوض التى تتغير هى األخرى إلى وضع جديد

 الفلسطينى من على مسرح األحداث فى –وأوضحت الصحيفة أنه عندما يختفى الصراع اإلسرائيلى 
نها أن تدفع فاتورة دعم الديمقراطية فى الشرق األوسط المنطقة فإن اإلدارة األمريكية لن يكون مطلوب م

، حيث إن الرئيس أوباما يطمح فى إعادة بناء صورة الواليات المتحدة من جديدة فى طرد الزعماء 
  . الديكتاتورين وكذلك األنظمة المحتلة 

دة للدول وأشارت الصحيفة إلى أنه ينبغى على إسرائيل أال تنتظر حتى تضغط عليها السياسة الجدي
العربية والواليات المتحدة األمريكية ، وان تغير من سياستها التقليدية وان تنظر إلى التغيرات التى 

  . طرأت على الشرق األوسط ، وان تسرع فى اقتراح مبادرة جديدة للسالم 
ة أن تكون وأوضحت الصحيفة أنه بهذه الطريقة فإن إسرائيل ستثبت للدول العربية وللعالم كله أنها مستعد

  . جزء من الواقع الجديد فى الشرق األوسط 
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بأنه يجب على رئيس الوزراء اإلسرائيلى بنيامين نتانياهو أن يتقدم بخطة 
حقيقة محددة بجدول زمنى تسمح لمحمود عباس أبو مازن العودة مرة أخرى إلى طاولة المحادثات 

  .الستكمال المسيرة
  18/2/2011، ا اإلخباريةوكالة سم

  
  الفصل العنصري االحتالل يقمع المسيرات المنددة باالستيطان وجدار .34

أصيب، أمس، عشرات الفلسطينيين بحاالت االختناق كما تم اعتقال فلسطينيين اثنين وخمسة : )وام(
سيرة متضامنين أجانب وذلك في قرية النبي صالح شمال غرب رام اهللا إثر قمع قوات االحتالل الم

وأصيب خمسة فلسطينيين بجروح إلى جانب عشرات حاالت . األسبوعية المناهضة لالستيطان والجدار
. االختناق الشديد بالغاز المسيل للدموع إثر قمع قوات االحتالل لمسيرة في قرية بلعين غرب رام اهللا

اإلسرائيليين، كما وشارك في المسيرة الشعبية مسؤولون فلسطينيون وعدد من المتضامنين األجانب و
  .قمعت قوات االحتالل مسيرة في قرية نعلين القريبة

كذلك، أصيب عدد من المشاركين في مسيرة المعصرة األسبوعية المنددة بجدار الفصل العنصري 
وجاب المتظاهرون شوارع القرية حاملين . واالستيطان باالختناق الشديد جراء استنشاقهم الغاز السام

نية مرددين هتافات داعية إلى الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام وتوحيد كافة الجهود األعالم الفلسطي
 األراضيوفي بلدة بيت اوال شمال غرب الخليل داهمت قوات االحتالل . لمواجهة االحتالل ومستوطنيه

  . من الجدار ومنعت المزارعين من فالحة أراضيهمةالقريب
  19/2/2011الخليج، الشارقة، 
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   دونماً من الخليل20 بمصادرة يصدر أوامر االحتالل .35
 من المواطنين الفلسطينيين من بلدة سلمت قوات االحتالل اإلسرائيلي عدداً:  يوسف الشايب-رام اهللا 

 .خاراس غرب الخليل، إخطارات بإخالء ما يقارب العشرين دونما قريبة من الجدار الفاصل غرب البلدة
أمالك "وات االحتالل بررت إخطاراتها بزعم أن تلك األراضي وأفادت مصادر أمنية فلسطينية أن ق

  .الغني الحروب من بلدة خاراس ، مع العلم أن ملكية بعض هذه األراضي تعود للمواطن خليل عبد"دولة
  19/2/2011الغد، عمان، 

  
  حول مدرسة لثكنة عسكريةياالحتالل : الخليل .36

الرئيسية والفرعية المحيطة بمدينة الخليل بالسواتر  من الطرق  أغلقت قوات االحتالل عدداً:الخليل
في بلدة يطا، وطلب جنود االحتالل " عرب الهذالين"كما اقتحمت منطقة ". دواعي أمنية"الترابية، بحجة 

وقالت مصادر محلية إن جرافات  ".ألغراض عسكرية"من مدير المدرسة إخالءها بهدف استخدامها 
وة عسكرية أغلقت جميع المداخل المؤدية إلى الشارع الرئيسي بين بلدتي تابعة لجيش االحتالل ترافقها ق
كما أغلقت مجدداً جميع مداخل منطقة بيت . بالسواتر الترابية" أبو العرقان"الظاهرية والسموع في منطقة 

  .عمرة قرب بلدة يطا، ومداخل منطقة وادي الشاجنة القريبة من بلدة دورا بالسواتر الترابية
  18/2/2011، لفلسطيني لإلعالمالمركز ا

  
   آخرين خالل أسبوع13 فلسطينيين وإصابة أربعةاستشهاد ): اوتشا( .37

 قيام )اوتشا( كشف تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة :رام اهللا
لى أيدي قوات  آخرين ع13 في غربي القدس، وإصابة مجموعة من الشبان اإلسرائيليين بقتل فلسطينياً

فبراير /  شباط15-9االحتالل في أنحاء األراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك خالل الفترة الواقعة بين 
 الخميس، ثالثة فلسطينيين بالقرب من يوموأشار التقرير إلى أن القوات اإلسرائيلية قتلت،  .الجاري

  .السياج في منطقة بيت الهيا في قطاع غزة
ريرها األسبوعي إلى تواصل عنف المستوطنين، وإخالء حاجز من الجنود بشكل  في تق)اوتشا(ولفتت 

 عملية بحث واعتقال في أنحاء 92نفّذت القوات اإلسرائيلية خالل هذا األسبوع  كما .دائم في مدينة نابلس
حوادث متصلة سجلت وخالل الفترة التي شملها التقرير خمسة  .الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس

بمستوطنين أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين وأضرار بممتلكاتهم، وهو عدد مماثل 
  .2011للمعدل األسبوعي لمثل هذه الحوادث منذ مطلع عام 

 مبنى يمتلكها الفلسطينيون في 28 خالل هذا األسبوع هدمت السلطات اإلسرائيلية هوأشار التقرير إلى أن
فبراير هدمت  / شباط9وفي . بية بحجة عدم حصولها على تراخيص للبناءفي الضفة الغر) ج(المنطقة 

ونتيجة .  حظيرة للماشية في قرية خربة تانا في محافظة نابلس21القوات اإلسرائيلية ستة خيام سكنية و
ولقد تضرر بشكل أو .  طفال30ً شخصاً من بينهم 52لذلك، هجرت ست عائالت تمثل في مجموعها 

في ) مشتل(إضافة إلى ذلك هدمت السلطات اإلسرائيلية مبنى آخر  . أشخاص109عملية آخر إثر هذه ال
  .، مما أدى إلى تضرر مصدر رزق ثالث عائالت)محافظة القدس(قرية حزما 

 أمراً بالهدم ضد مبان يمتلكها الفلسطينيون في مجمع خربة يارزا في محافظة طوباس، 17وأصدر 
  .حجة عدم حصولها على تراخيص للبناءوالمغير في محافظة رام اهللا ب

 مبنى يمتلكها الفلسطينيون في شرقي القدس 58 هدمت السلطات اإلسرائيلية 2011ومنذ مطلع عام 
   . طفال70ً، من بينهم  شخصا122ًفي الضفة الغربية مما أدى إلى تهجير ) ج(والمنطقة 
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ات اإلسرائيلية عن إخالء حاجز حوارة  إلى انه خالل هذا األسبوع، أعلنت السلط)اوتشا(وأشار تقرير 
  .الذي يتحكم بالوصول إلى مدينة نابلس من الجنود

، وهو ) يوم15(يناير / كانون الثاني30ظّل معبر رفح الذي تتحكم به السلطات المصرية مغلقاً منذ و
الحدود وأفادت سلطات المعابر و .2008يوليو  /أطول إغالق منذ إغالق معبر رفح كلياً في مطلع تموز

 من المسافرين المصرح لهم ينتظرون الخروج من قطاع غزة أو 3,000في غزة أن ما يقدر بحوالي 
ومنذ إغالق المعبر لم يغادر أي مريض من قطاع غزة عبر معبر رفح، وذلك . الدخول إليه عبر رفح

  . مريض كانوا يخرجون عادة من غزة كل شهر500مقارنا بمعدل شهري بلغ 
). كارني(  من حبوب القمح عبر الحزام الناقل في معبر المنطار طنا1,833ًغزة هذا األسبوع دخل إلى و
 حمولة شاحنة تحمل مواد بناء للمشاريع المصادق عليها وتشرف 113دخل إلى غزة هذا األسبوع و

  .عليها وكالة األونروا، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وسلطة المياه الفلسطينية
من المستلزمات ) فبراير / شباط10 و5في (سبوعين الماضيين وصلت إلى غزة شحنتان وخالل األ

ونتيجة لذلك . الطبية تتضمن األدوية، واألدوات الطبية التي تستخدم لمرة واحدة والمعدات المخبرية
صفر انخفض عدد األدوية واألدوات الطبية التي تستخدم لمرة واحدة التي وصل احتياطيها إلى مستوى ال

 من 700من مجموع  (138 إلى حوالي 165ومن )  دواء480من مجموع  (150 إلى 183من  
  ).األدوات الطبية التي تستخدم لمرة واحدة

  . حمولة شاحنة من الفراولة وأزهار الزينة من قطاع غزة21وخالل هذا األسبوع، سمح بتصدير 
  18/2/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   في السجون11 عميدة األسيرات تدخل عامها الـ .38

 من مدينة ) عاما35ً(أفادت وزارة شؤون األسرى والمحررين بأن األسيرة أمنة جواد :  الراية–رام اهللا 
منة أوتعتبر . القدس المحتلة، دخلت عامها الحادي عشر على التوالي في سجون االحتالل اإلسرائيلي

، حيث أنها أقدم أسيرة في سجون االحتالل، بعد أن تسلمت الراية من عميدة األسيرات الفلسطينيات
  . عاماً في السجون12التي أطلق سراحها بعد أن أمضت " سونا الراعي"األسيرة المحررة 

، بأن األسيرة في قطاع غزةوأوضح رياض األشقر مدير الدائرة اإلعالمية بوزارة األسرى، في الحكومة 
أوفير (، وتقضى حكماً بالسجن المؤبد، بتهمة استدراج المستوطن الصهيوني 20/1/2001معتقلة منذ 

ضمن ثالث "وأضاف األشقر بأن االحتالل أدرج اسم األسيرة  .عبر االنترنت والتسبب في قتله) رحوم
  .يرفض إطالق سراحهن ضمن صفقة التبادل مقابل الجندى شاليط" أسيرات

  19/2/2011راية، الدوحة، ال
  

  الغزيون العالقون في مصر يصلون إلى غزة عن طريق معبر رفح .39
 بدأت طالئع العالقين الفلسطينيين في الجانب المصري من معبر رفح، بالدخول إلى قطاع غزة، :رفح

  .وذلك بعد فتح المعبر في اتجاه واحد للقادمين فقط
، ولمدة 18/2 الجمعة  من ليلةدودي للعالقين القادمين بدءاًوقررت السلطات المصرية، فتح معبر رفح الح

  .ثالثة أيام، وذلك بعد إغالق دام نحو عشرين يوماً، وذلك بعد الثورة التي اندلعت في مصر
وقالت مصادر فلسطينية إن حافلة دخلت إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح، عند الساعة الثامنة من 

 مسافراً، وأفادت وزارة 38التوقيت المحلي لمدينة غزة، وتبلغ حمولتها  حسب 18/2مساء يوم الجمعة 
  . مسافرا250ً عدد المواطنين الذين تم دخولهم اليوم بلغ نحو أنالداخلية 

  18/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
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   مصر فتح معبر رفح في االتجاهين لعالج المرضىتناشدوزارة الصحة : غزة .40
 الصحة الفلسطينية في غزة، السلطات المصرية فتح معبر رفح الحدودي في  ناشدت وزارة:غزة

نسخة منه، السلطات المصرية " قدس برس"وطالبت الوزارة، في بيان صحفي مقتضب وصل  .االتجاهين
  .بضرورة فتح المعبر في االتجاهين لتمكين عشرات المرضى من التوجه للعالج في الخارج
  18/2/2011قدس برس، 

  
   لشهداء ثورة مصرتكريمية يقدمون دروعاً غزيون .41

يعكف مجموعة من الشباب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر وعدد من عائالت شهداء الحصار،  :غزة
 للشهداء المصريين الذي ارتقوا خالل ثورة الـ  وعرفاناًمنذ عدة أيام، على إعداد مئات الدروع تكريماً

د برهوم إن الفكرة نبعت من منطلق شعورنا في مدينة رفح التي وقال منسق الحملة إيا . من يناير25
تُجاور مصر بإخواننا وأشقائنا هناك، وعرفانا بالجميل الذي قدمه الشعب المصري لسكان قطاع غزة من 

  .إرسال للمساعدات عبر معبر رفح، عندما فرضت إسرائيل الحصار عليه
جميل حتى لو بشكل رمزي، حيث قمنا بالتفكير والبحث من هذا المنطلق كان لزاما علينا رد ال"وأضاف 

عما نقدم لهم، فكانت الفكرة التي أجمع عليها الجميع هي تقديم درع رمزي، كلمسة وفاء ألهالي شهداء 
 كثيرة، كما تم تصميمه وإيضاحه بالملصق الذي وبين برهوم أن الدرع سيحمل أبعاداً". الثورة المصرية

حول آلية تسليم الدروع، لفت برهوم إلى أنهم كانوا يتمنون بأن يفتح معبر رفح و .تم وضعه على الدرع
حتى يتسنى لهم الدخول لمصر وتسليم الدروع بأيديهم لذوي الشهداء، مؤكدا على أنهم سيرسلون الدروع 

يقة بعد ذلك سيتم إيصال الدروع بطر"وأوضح . عبر متنفس القطاع الوحيد، في إشارة لألنفاق الحدودية
خاصة لمنظمي المهرجان في ميدان التحرير، والذين بدورهم سيقومون بتسليمها لذوي الشهداء 

  . درع300، مبينا أن عدد الدروع يقدر بحوالي "المصريين
  19/2/2011الراية، الدوحة، 

  
   شعبية فلسطينية إلنهاء االنقسامحملةاستعدادات إلطالق  .42

ية المستقلة ياسر الوادية عن قرب انطالق حملة شعبية  أعلن رئيس تجمع الشخصيات الفلسطين:غزة
وقال  .فلسطينية إلنهاء االنقسام الداخلي في كافة األراضي الفلسطينية، ولمواجهة التحديات اإلسرائيلية

ستنطلق قريباً في كل المدن للمطالبة بإنهاء االنقسام وعودة "الوادية في تصريحات صحافية إن الحملة 
ستضم كل الفئات الفلسطينية في إطار المنظومة الوطنية " أن الحملة ، مضيفاً" الوطناللحمة بين شطري

التوافقية وشخصيات فلسطينية من العلماء ورجال األعمال واألكاديميين وممثلين من المجتمع المدني 
والقطاع الخاص وإعالميين ورجال إصالح واللجان الشعبية وفئات شبابية من المؤسسات وطلبة 

المجتمع الفلسطيني بأطيافه المختلفة دفع ثمنا " أن إلىونوه . "معات من الضفة الغربية وقطاع غزةالجا
  ." جراء االنقسام الفلسطينيباهظاً

  19/2/2011، البيان، دبي
  

   رفضاً الستمرار االحتالل مسيرات مليونيةإلىفلسطينيون يدعون ال .43
، تطالب بإنهاء "يس بوكاف" عبر الـنية مؤخراًتشكلت تجمعات شبابية فلسطي:  كفاح زبون- رام اهللا

أصدر أكاديميون حيث  مسؤولون وأكاديميون ووزراء ومثقفون، انضم إليها مؤخراًواالنقسام واالحتالل، 
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 وأصبحوا يؤمنون بأن الصمت على الظلم لم "فلسطينيون غير عنفيين" قالوا فيه إنهم بياناً،  أمس،ومثقفون
العربية التي بدأت بكسر حاجز الخوف، وممارسة حقها المشروع بالمطالبة  عند الشعوب يعد مقبوالً

العلنية الجماعية بالكرامة والحرية والعدالة االجتماعية من خالل مشاركة فعلية من كل الشرائح 
األحداث التي نشهدها اليوم هي إعالن وإثبات واضح بأن "وأضافوا أن  .واألعمار، وفي مقدمتها الشباب

لقمع عنف لن يدوم، كما ثبت اليوم أيضا أن قوة الالعنف قد فتحت الباب واسعا للجماهير الظلم وا
وربطوا بين ما جرى في مصر . "المظلومة للتعبير الفعال عن همومها وحقوقها ولتغيير وضعها لألفضل

هويتنا إنهاء االحتالل والدفاع المشروع عن أرضنا و"وتونس وما يجب أن يجري في فلسطين، وقالوا إن 
ومقدساتنا حق لنا وواجب علينا والتزام بمواصلة النضال لتحقيقها باإليمان ووحدة الصف والتضحية 

  ."والجهد الجماعي
مليونية مصر اليوم هدية ":  يقول"فيس بوك"وكتب وزير االقتصاد حسن أبو لبدة على صفحته على الـ

ستمرة لرفض استمرار االحتالل، ورفض متى سنصنع نصف مليونية فلسطينية م. للشعوب العربية كافة
استمرار المرحلة االنتقالية، والنشاط االستيطاني، ورفض استمرار العمل في المستوطنات، ورفض كل 

  ."مظاهر الحياد التي يمارسها السواد األعظم من أبناء شعبنا في هذه المرحلة الدقيقة
  19/2/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
   في غزة لمقاطعة منتجات المستوطنات"بوك يسف"ـالحملة على  .44

لينشروا من خالل صفحاته " الفايسبوك" يستغل أهالي قطاع غزة في ثورة موقع : ميسرة شعبان-غزة 
حملة مقاطعة ما تنتجه المستوطنات، وأطلقت الحملة الوطنية لمقاطعة منتجات المستوطنات صفحة تحمل 

 لمنتجات المستوطنات  وتنشر عبر الصفحة صوراً".ال لمنتجات المستوطنات... انت وضميرك"شعار 
  .باختالف أنواعها، وتدعو المواطنين لمقاطعتها

  19/2/2011، بيروت، المستقبل
  

  حملة شبابية إلنهاء االنقسام الفلسطينييطلق  الفلسطيني الديموقراطياتحاد الشباب : لبنان .45
الحملة الشبابية إلنهاء االنقسام "ن إطالق  لإلعالن ع)أشد(يتحضر اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني 

كبر قاعدة من الشباب أللوصول إلى " التي يسعى من خاللها "واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية
 بحسب ما أشار "الفلسطيني في لبنان، سواء المنضوي في إطار المنظمات الفلسطينية أو من المستقلين

سيتوجه باتصاالته لجميع القوى الفلسطينية "وأكد أحمد أن االتحاد  ."السفير"رئيس اإلتحاد يوسف أحمد لـ
دون استثناء، وكذلك للمنظمات الطالبية ومؤسسات المجتمع المدني من اجل التفاعل والوصول إلى رؤية 
موحدة تشكل أرضية صلبة لتفعيل دور الجماهير الشبابية، وتمكينها من اخذ دورها الفاعل والمؤثر 

وإجبارهما على االنصياع لإلرادة الشعبية الفلسطينية ) حركتا فتح وحماس(ي االنقسام للضغظ على طرف
 )أشد(وسوف يتم اإلعالن عن الحملة خالل مؤتمر صحافي يعقده  ."الرافضة الستمرار االنقسام الداخلي

ضع برنامج كما سيتم تشكيل لجنة متابعة لو. األسبوع المقبل بعد استكمال االتصاالت مع القوى الشبابية
  .تحرك للحملة

  19/2/2011السفير، بيروت، 
  

   لتحسين مخيم برج البراجنةشبابية مبادرات ةثالث: لبنان .46
قررت مجموعة من شباب وشابات مخيم برج البراجنة أال تبقى مكتوفة األيدي بينما تشهد : زينة برجاوي

الجمعية األهلية "ت المجموعة، ضمن فبادر. على الحياة الصعبة التي يعيشها الالجئ داخل أزقة المخيم
، أمس، إلى إطالق ثالثة مشاريع هدفها العناية " مركز أحالمنا-للتأهيل المهني والخدمات االجتماعية 
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 بأسالك الكهرباء، وتنظيف االحتكاكالحد من نسبة اإلصابات الناتجة عن : بالمخيم، على مستويات
توقع أن يبدأ تنفيذ المبادرات الثالث مطلع الشهر المقبل، على ومن الم. المخيم، وخلق بيئة صديقة للطفل

أن يستمر العمل على انجازها لمدة ثالثة أشهر، بتمويل من الحكومة األسترالية، وبدعم من مؤسسة 
 منذ خمس سنوات، وقد تبنّت المبادرة "أحالمنا"التي تتعاون مع مركز ) مقرها أستراليا ("الرؤيا العالمية"

  ."شباب يدعم شباب"ع ضمن مشرو
المشروع يتيح للشباب فرصة " كارال ميخائيل أن "الرؤيا العالمية" في "مشروع الالجئين"واعتبرت منسقة 

إحداث التغيير ضمن مجتمعاتهم المحلية، عبر تطبيق مشاريع تنمية مجتمعية، فيصوغون مقترحاتها 
  ."بأنفسهم ويخططون ألنشطتها وينفذونها

  19/2/2011السفير، بيروت، 
  

  البارد االثنينمخيم نهر  محيط تأهيلإطالق مشروع : لبنان .47
 استكملت اللجان المكلفة وضع آلية لتوزيع أموال الهبة االيطالية على المتضررين في مخيم نهر :البارد

البارد كل التحضيرات، والترتيبات اإلدارية المتعلقة بتنفيذ المشروع أمس، وذلك بعد أكثر من عام من 
ذ والرد والمطالبات األهلية المتكررة لالستعجال بصرف تلك األموال، كي يتسنى لهم الشروع في األخ

  .إعمار منازلهم ومحالهم التجارية في المنطقة المتاخمة للمخيم
 بتوجيه من رئاسة مجلس "الصندوق"وبعد سلسلة اجتماعات عقدت خالل األسابيع الماضية، يطلق 

منظمة التعاون "، والسفارة اإليطالية في لبنان، و"واإلعمارمجلس اإلنماء "يق مع ، وبالتنس اللبنانيالوزراء
 المحيط المباشر لمخيم نهر إعمار وإعادةمشروع تأهيل "، والمنظمات اإليطالية غير الحكومية "االيطالية
اإليطالي  المشروع السفير إطالقويحضر عملية .  الممول من الهبة االيطالية، االثنين المقبل"البارد

جيوسيبي مورابيتو وتوزع الشيكات على أصحابها رسمياً بعد أيام من االحتفال، وفق بيان صادر عن 
 قد أنهت عملها، وقدمت تقريرها "لجنة هبة األثاث لسكان الرزمة األولى"وأوضح البيان أن . األونروا

  ."اللجنة الشعبية"الذي ستناقش توصياته من قبل األونروا و
أن األعمال تتقدم في الرزمتين األولى " في المخيم القديم، أشار البيان إلى اإلعمارلق بعملية وفي ما يتع

 حيث تم توصيل أنابيب الصرف الصحي N2والثانية وفي المدارس، وتتابع أعمال التشطيب في بلوك 
وصيل أنابيب المياه أن عملية تأمين المياه في الرزمة األولى بدأت بعدما تم ت"ولفت البيان إلى . "الرئيسة

تم االنتهاء من تصميم سياج كامل للرزمة "، ومشيراً إلى انه "من البئر اإليرانية في المنطقة المتاخمة
  ."فبراير/ األولى، وسيتم تحضير المناقصة لطرحها قبل نهاية شهر شباط

  19/2/2011السفير، بيروت، 
  

   ماليين شتلةثالثةبدء مشروع تخضير فلسطين ب .48
 ماليين شتلة شجرة مثمرة وحرجية خالل 3بدأت في األراضي الفلسطينية زراعة : هر إبراهيم ما-غزة 

العام الحالي تم توزيعها من وزارة الزراعة والمؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص، وستقوم 
ى الوزارة بتوزيع حوالي مليون شتلة مثمرة متنوعة على المزارعين، ويتم خالل المشروع التركيز عل

زراعة الشتالت المثمرة في المناطق المهددة باالستيطان والمناطق داخل الجدار والقريبة من الجدار 
 ألف شتلة من الحرجية 600 إسماعيل دعيق، سيتم توزيع حوالي .وقال وزير الزراعة د .لحمايتها

ظات جنين،  من األراضي الحكومية في محاف دونما1650ًوالرعوية ونباتات الظل والزينة وتحريج 
 دونم لدى المزارعين لزراعتها بالشتالت الحرجية 500طوباس، نابلس، طولكرم، الخليل، باإلضافة إلى 

االقتصادية في محافظات الخليل، بيت لحم، دورا، كما تم أيضا التنسيق لفعالية زراعة شتلة لكل أسير 
  . آالف شتلة حرجية إضافة إلى المثمرة10حيث تم تخصيص 
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سيق والتعاون بين وزارة الخارجية ومكتب الرئيس عن تنفيذ فكرة منح شتلة لكل مغترب من وأثمر التن
 ألف شتلة لهذا الغرض لهذا العام، إلى جانب 15أجل ربط المغتربين باألرض، حيث تم تخصيص 

 ألف شتلة ظل وزينة على المجالس والبلديات في كافة المحافظات لزراعتها في 270توزيع حوالي 
 ألف رعوية في أراضي المراعي 140ن العامة مثل المدارس والمقابر والشوارع وغيرها، واألماك

  .جل تأهيل المراعيأوتوزيعها على مربي وجمعيات الثروة الحيوانية من 
  19/2/2011، البيان، دبي

  
  الوجع الفلسطينيفيها رصد  يلشاعر ماهر المقوسيلأمسية شعرية : الشارقة .49

نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة مساء أمس األول أمسية شعرية : مد سالم محمد ولد مح-الشارقة 
عمر عبد . أحياها الشاعر الفلسطيني ماهر المقوسي، وقدم لها الشاعر نصر بدوان وذلك بحضور د

عن الشعر الفلسطيني قائالً إنه ظل على  تحدث بدوان في البداية و.العزيز رئيس مجلس إدارة النادي
ين عاماً من النضال السند القوي لبندقية المقاوِمة لم ينفصل عنها، وظلت الكلمة الشعرية تفعل مدى ست

فعلها في تأجيج الثورة ضد االحتالل الصهيوني العنصري، وأضاف أن المقوسي هو امتداد لذلك التاريخ 
بجميع أشكاله  في غزة وحاصل على الماجستير في الهندسة، ويكتب الشعر 1972النضالي، فهو مولود 

كما يكتب القصة القصيرة، وهو عضو في تجمعات وروابط أدبية متعددة، وقد صدر له حتى اآلن 
  .، وهو ينشر في عدة مجالت وصحف ومواقع فلسطينية"نزف الوتر" و"إليه بعد الغياب": ديوانان هما

 تر الوجع الفلسطيني، وفيها عزف على و"الناي"الشاعر ماهر المقوسي أنشد خمس قصائد بدأها بقصيدة 
أقول "وقرأ المقوسي قصيدة أخرى بعنوان ، "غزة ما بين الحرب والحصار"القصيدة الثانية كانت بعنوان 

 بطلقة من بندقية سفاك  صور فيها الخوف القلق الذي يسكن الفلسطيني على حب مهدد دوماً"أحبك
  . قاتلصهيوني، في أرض دائماً ما تستحيل فيها لحظات الفرحة إلى حزن

  19/2/2011الخليج، الشارقة، 
  

   الفلسطينيبالفيلمسردينيا تحتفي  .50
للفيلم ) األرض(مهرجان االيطالية يختتم األحد في كالياري في جزيرة سردينيا : غادة دعيبس -روما 

وتنظم المهرجان الذي  . فلسطينياً وعربياً فيلما47ًالفلسطيني والعربي في دورته التاسعة، بمشاركة 
 بالسينما الوثائقية 2001 الثالثاء، جمعية الصداقة ساردينيا فلسطين، وهي جمعية خيرية تهتم منذ انطلق

الخاصة بحوض المتوسط، برعاية المؤسسة اإلقليمية لحقوق الطالب الجامعي وبمشاركة مقاطعة 
لعام  إن المهرجان طرح هذا ا،1997 التي أسست في ،وقال فوزي إسماعيل رئيس الجمعية .ساردينيا
 جديدة كمنح جوائز لألفالم الوثائقية ولجنةَ تحكيم من خمسة أفراد بينهم الشاعر الفلسطيني إبراهيم أفكاراً

  .نصر اهللا والمخرجة األلمانية مونيكا ماورير
  .وتقدم الجوائز ألفضل فيلم، وأفضل فيلم عن فلسطين، وللجمهور، وألول عمل سينمائي تشجيعا للشباب

  .القصيرة واألفالم الوثائقية التي تدخل المسابقة: وعين من األفالمويعرض المهرجان ن
للمخرج اإليطالي ماركو باسكويني، تاله فيلم " Gaza Hospital"وافتتح المهرجان الفيلم الوثائقي الشهير 

  .للمخرج العراقي ناظم الشريدي ويتحدث عن الحرب في العراق" هذه أرضي هذا بيتي"
" ساحة نظيفة"أي " بياتسا بوليتا"للمخرج اللبناني يوسف أحمد و" القنابل العنقودية"كة وبين األفالم المشار

إنتاج قناة الجزيرة لألطفال، وإخراج السويسري نيكوال " عايشين"للمخرج اإليطالي بييرو فونتانا وفيلم 
  .فاديموف والذي يتحدث عن معاناة شعب غزة

  18/1/2011نت، .موقع الجزيرة
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   ودية"ركبي" يتحدون منتخب الجامعة األميركية في بيروت في مباراة لبنانسطين في الجئو فل .51
 المكون من الجئي فلسطين في لبنان، مباراةً "الركبي"خاض ثمانية عشر العباً من فريق : مادونا سمعان

لخبرات أمس، على ملعب الجامعة األميركية في بيروت تواجه فيها مع فريقها، على الرغم من تفاوت ا
) 10-22( بنتيجة "الالجئين" على "األميركية"إال أن المباراة التي فازت فيها ...  بين الفريقينواإلمكانيات

لم تأت لتحدد األقوى رياضياً بين الفريقين، وإنما لتحفيز الالجئين على الخروج من المخيم باتجاه نشاط 
كذلك، سعى منظمو . الفلسطينيون في لبنانال تحتضنه عادةً أوضاع اللجوء، خاصة تلك التي يعيشها 

، حسبما "إلقاء ضوء جديد على الوضع الفلسطيني في لبنان، من باب مختلف، هو الرياضية"المبادرة إلى 
  ."السفير"أكّد مدير الفريق الفلسطيني ربيع المصري لـ

االتحاد "ل من  الذي أطلقته األونروا بتموي"الكرامة للجميع"وقد أتت المباراة في إطار مشروع 
تسليط الضوء على الظروف المعيشية لالجئين الفلسطينيين في لبنان والمساهمات "، وهدفه "األوروبي
االتحاد "فلعب ثمانية عشر شاباً فلسطينياً مباراتهم، أمس، تحت أنظار رئيسة بعثة . " والفنيةاالجتماعية
  الفلسطينيةاندي، وممثل منظمة التحرير أنجلينا أخورست، ومفوض عام األونروا فيليبو غر"األوروبي

لجنة الحوار اللبناني "في لبنان عبد اهللا عبد اهللا، وممثل وزير الشباب والرياضة يوسف شاهين، ورئيسة 
  . مايا مجذوب، وعدد من المشجعين" الفلسطيني–

  19/2/2011السفير، بيروت، 
  

  تحه لف وجهها القرضاويالسلطات المصرية تفتح معبر رفح بعد ساعات من الدعوة التي .52
السلطات المصرية أعلنت عزمها فتح معبر     أن  : غزةمن   18/2/2011،  المركز الفلسطيني لإلعالم   نـشر 

رفح الحدودي مع قطاع غزة لعبور العالقين الفلسطينيين والحاالت اإلنسانية، وذلك بعد ساعات من دعوة               
  .العالمة يوسف القرضاوي إلعادة فتحه

إن السلطات األمنية قررت فتح المعبر بشكل جزئـي         ) 2-18( مصرية اليوم الجمعة     وقالت وسائل إعالم  
للسماح بعودة مئات العالقين، الذين احتجزوا في األراضي المصرية مع انطالق الثورة ضد نظام الرئيس               

  . المخلوع حسني مبارك
تي تمهيداً لفـتح المعبـر      إن الفتح الجزئي يأ   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقالت مصادر مطلعة لمراسل     

بشكل كامل كما كان في السابق، وذلك تتويجاً لالتصاالت التي أجرتها الحكومة الفلسطينية في غزة مـع                 
العديد من الجهات والفعاليات المصرية التي أكدت حرصها على إنهاء حصار غـزة وتـسهيل حركـة                 

  . في مصرالفلسطينيين، الفتة إلى أن ذلك يرتبط بتحسن األوضاع األمنية
القرضاوي لم ينس أهل غزة فدعا الجيش المصري إلى فـتح           أن   : 19/2/2011،  الحياة، لندن وأضافت  
افتحوا معبر رفح، افتحوا ما بيننا وبين إخواننا في غزة، فيجب أن تكون مصر درعاً               «وقال  . معبر رفح 
  .»وحصناً

  
  "إسرائيل"دة السالم مع  تقول إنها لن تفرض رأيها بشأن معاه"وناإلخوان المسلم: "مصر .53

قالت جماعة اإلخوان المسلمين، أكثر القوى السياسية المصرية تنظيما، أمس، إن أي قرار بشأن               :القاهرة
وقال عصام  . معاهدة السالم مع إسرائيل يرجع إلى الشعب المصري، وإنها لن تفرض وجهة نظرها عليه             

إن قرار المعاهـدة لـيس ملكـا        » العربية«ه قناة   العريان المتحدث باسم الجماعة، في مقابلة أجرتها مع       
وقـال مـدير المخـابرات القوميـة        . قرار المعاهدة هو قرار الشعب المصري كله      .. فقط» اإلخوان«لـ
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األميركية جيمس كالبر، هذا األسبوع، إن جماعة اإلخوان ال تؤيد معاهدة كامب ديفيـد الموقعـة عـام                  
د سالما مع إسرائيل وعادت بموجبها السيطرة المـصرية          التي جعلت مصر أول دولة عربية تعق       1979

  .على سيناء
اإلخـوان المـسلمون لـن      .. المهم هو موقف الشعب المصري وليس اإلخوان المسلمين       «: وقال العريان 

. »جزء من المجتمع يقبلون ما يقبل به المـصريون        ) اإلخوان.. (يفرضوا رؤيتهم على الشعب المصري    
  .» أن يشطب معاهدة بجرة قلمال يمكن ألي أحد«: وأضاف

ولم يحدد العريان موقف الجماعة من المعاهدة التي وقعها الرئيس المصري الراحل أنور السادات عـام                
وكان السالم مع إسرائيل أحد مظاهر فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت بـه                . 1979

ت عسكرية جيدة مع الواليات المتحدة البالد في        ويحكم الجيش الذي يحتفظ بعالقا    . ثورة شعبية قبل أسبوع   
وقد أعلن المجلس األعلى للقوات المسلحة المصرية في بيان التزامه بجميـع المعاهـدات              . الوقت الحالي 

وقال العريان إن جماعة اإلخوان المسلمين تؤيد فتح معبر رفح بين مـصر وقطـاع               . التي وقعتها مصر  
وعارضت مصر فكـرة فـتح      . شكل متقطع أمام عبور األشخاص    غزة الذي تفتحه السلطات المصرية ب     

المعبر أمام البضائع، قائلة إن ذلك سيدفع غزة أكثر نحو المجال المـصري وسـيحرر إسـرائيل مـن                   
وانتقدت جماعة اإلخوان المسلمين بشدة التعاون المصري مـع إسـرائيل فـي    . مسؤولياتها كقوة احتالل 

وقال . في أفكارها » اإلخوان«وتتفق حماس مع    . س اإلسالمية حصار قطاع غزة الذي تحكمه حركة حما      
يجب أال تشارك   . يجب أن يفتح المعبر   . أنا أعتقد أن الظلم الواقع على أهل غزة يجب أن يرفع          «: العريان

  .»هذا شرف مصر والقوات المسلحة. مصر في قتل وتجويع شعب كامل تحت الحصار
 19/2/2011، الشرق األوسط، لندن

 
  اًتعده استفزاز" إسرائيل" و حربيتين إيرانيتين قناة السويسبارجتينقت على مرور مصر واف .54

قال مصدر أمني مصري امس إن مصر وافقت علـى مـرور سـفينتين حـربيتين                :  رويترز –القاهرة  
وبث التلفزيون الحكومي ووكالة األنباء الرسمية تلك األنباء في وقت الحـق            .إيرانيتين عبر قناة السويس   

  .ن ذكر مصادرمن دو
  ".استفزاز"ووصف الكيان الصهيوني مرور السفينتين اإليرانيتين إلى البحر المتوسط بأنه 

وكان الجيش المصري افاد في بيان امس انه يدرس طلباً إيرانياً لعبور سفينتين حربيتين قناة الـسويس،                 
وأضاف البيان الذي حصلت    . وانه أبلغ بأنهما ال تحمالن معدات عسكرية أو محتويات نووية أو كيماوية           

وصل خطاب من وزارة الخارجية المـصرية       «: على نسخة منه من مصدر في الجيش      » رويترز«وكالة  
تضمن . يفيد بطلب مكتب رعاية مصالح الجمهورية اإلسالمية اإليرانية بالقاهرة مرور سفينتين حربيتين           

وقال المصدر إن السفينتين فـي      . »ماويةالطلب أن السفينتين ال تحمالن معدات عسكرية أو نووية أو كي          
  .المياه اإلقليمية في البحر األحمر، وإن القرار في شأن السماح بعبورهما قد يصدر قريباً

 19/2/2011، الحياة، لندن
 

   يجب أن يضمن الحصول على كافة الحقوق"إسرائيل"ـضخ الغاز ل: المصريةوزارة البترول  .55
لبترول المصرية أنها هي الجهة الوحيدة التي تحدد موعـد إعـادة            أكد مصدر مسؤول بوزارة ا    : القاهرة

ضخ وتشغيل خط الغاز الطبيعي المغذي إلسرائيل، وفقاً لمقتضيات الظـروف، بمـا يـضمن لمـصر                 
الحصول على كافة حقوقها، ال سيما وأن تل أبيب تحصل على الغاز المصري بأسعار تفضيلية مخفضة                

  .بالنسبة للسعر العالمي
لضمان سالمة  "لمصدر أن هناك إجراءات أمنية يجب تطبيقها قبل بدء أعمال تشغيل خط الغاز،              أوضح ا و

األوضاع الحاليـة غيـر مناسـبة       "، مشيراً إلى أن     "المشروع والحفاظ علي أرواح وممتلكات المواطنين     
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ادر اليوم  في عددها الص  / الجمهورية/، بحسب جريدة    "الستئناف التشغيل ريثما يعود االستقرار في سيناء      
  .الجمعة

قد أكدت استئناف ضخ الغاز الطبيعي من مصر إلى الدولـة           "  إسرائيل – أمريكا   -امبال  "وكانت شركة   
الجاري، بعدما توقف منذ الخامس من الشهر الحالي، إثر هجوم علـي خـط              ) فبراير( شباط   28العبرية  

 5.1ها وتقدر خسائرها نتيجة التوقـف        في المائة من احتياجات    43األنابيب بسيناء الذي يزود إسرائيل بـ       
 .مليون دوالر يومياً

 18/2/2011، قدس برس
  

  شتون تأسف إزاء فشل األمم المتحدة في اتخاذ قرار بشأن المستوطناتأ .56
أعربت مسئولة السياسة الخارجية باالتحاد االوروبى كاثرين اشتون عن أسفها إزاء فشل األمم             : بروكسل

ن مسألة االستيطان اإلسرائيلي في األراضى الفلسطينية المحتلة ودعت كافـة           المتحدة في اتخاذ قرار بشأ    
  .األطراف فى عملية السالم إلي استئناف المباحثات

اشعر باالسف ازاء عدم التوصـل  " وقالت اشتون في بيان لها دون ان تشير صراحة إلي الفيتو األمريكي     
مستوطنات غير شرعية وفق القانون الـدولى،       واضافت إن ال   ".الى اجماع حول قرار بشأن المستوطنات     

  .وتعد بمثابة عائق أمام احالل السالم وتمثل تهديدا لحل الدولتين
يتعين تتحول كافة الجهود ، أكثر من أي وقت مضى، الى باتجاه التوصل إلي حل               "وجاء فى بيان اشتون     

وسوف أكون علي اتـصال مـع       سلمى يحفظ إلسرائيل االمن و يحقق للفلسطينيين حقهم فى اقامة دولة،            
  ".كافة اطراف المباحثات

  19/2/2011القدس العربي، لندن، 
  

   وتدعو اليهود مجدداً الى العودة من حيث أتوااهيلين توماس تتحدى اللوبي الصهيوني في أمريك .57
 أظهرت االعالمية األمريكية هيلين توماس شجاعة منقطعة النظير خـالل مقابلـة   : لندن ـ هيام حسان 

ـ    أجر االخبارية، حاولت فيها على ما يبدو انتزاع اعتراف بالنـدم          ' سي ان ان  'تها معها مؤخراً محطة ال
على تصريحات سابقة أطلقتها توماس العام الماضي وأثارت بها سخط اليهود حيث طالبتهم بالخروج من               

  .فلسطين والعودة الى أوطانهم في أوروبا وأمريكا
لتي أدلت بها توماس في العام الماضي وأمام اصرار المذيعـة التـي             التصريحات ا ' حساسية'ورداً على   

حاورتها على أن هذه التصريحات كانت غاية في الحساسية بالنسبة الى اليهود ضحايا المحرقـة، قالـت                 
انا حساسة تجاه الفلسطينيين الذين يتم ايقاظهم من نومهم في الساعة الثالثة فجراً لطردهم مـن                ': توماس

ا حساسة تجاه ثالثة أجيال من الالجئين الفلسطينيين الذي ما زالـوا يعيـشون فـي مخيمـات                  بيوتهم وأن 
  .'....اللجوء

وكررت توماس مواقفها المتعلقة بحٍل عادل للصراع الفلسطيني االسرائيلي وقالت انـه يتوجـب علـى                
يس من حقهم احـتالل     االسرائيليين أن يعودوا من حيث أتوا وأال يستولوا على أراضي الفلسطينيين ألنه ل            

  .أراضي الغير، كما أنهم لم يعودا مضطهدين في أوروبا كما كانوا خالل الحرب العالمية الثانية
  19/2/2011، القدس العربي، لندن

  
  ل ذكيةب طائرة قادرة على حمل قنا40 "إسرائيل" من يالهند تشتر .58

اإلسـرائيلية  " رفائيـل "نقاب عن أن شركة     كشفت القناة السابعة بالتليفزيون اإلسرائيلى ال     : القدس المحتلة 
 لتزويده بطـائرات مـن نـوع        يالمتخصصة فى تصنيع األسلحة عقدت صفقة مع سالح الطيران الهند         

  . المقاتلة" تاجى"
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، موضحة  "تاجى" طائرة من نوع     40وأضافت القناة، أن سالح الطيران الهندى طلب من الشركة تصنيع           
كانت فى يناير الماضى، وسيتم إجراء تجارب على بـاقى الطـائرات            أن أول طائرة استلمتها نيو دلهى       
  . 2012األخرى على أن تدخل الخدمة فى 

وأشارت القناة إلى أن سالح الطيران الهندى طلب من الشركة تزويد الطائرات بصواريخ قتالية تجمـع                
أن هذا النوع من    وأوضحت الصحيفة،    .  جو –جو  " استرا"وصواريخ  " دربى"بين طرازين مختلفين هما     

  .الروسية" 21ميج "الطائرات تم تصنيعه ليكون منافساً لطائرات 
  18/2/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  مشروع إسرائيلي أردني تركي لحماية خليج العقبة .59

من أجـل الـسالم     "أعلن حلف شمال األطلنطى أمس إطالق مشروع تحت شعار          :  فكرية أحمد  - الهاي
ائيل واألردن وتركيا لحماية مياه خليج العقبة من المشاكل البيئية أو التـي تهـدد      تشارك فيه إسر  " واألمن

أمنه وسالمته، أو تهدد المالحة البحرية أو السياحة جراء عمليات التلوث البحري فـى مينـاءي إيـالت     
لي وعقدت أمس بمقر الحلف في بروكسل مباحثات حول المشروع الذي يتبناه الحلف بالدعم الما             . والعقبة

والخبرة، ومثله من األردن أستاذ علم األحياء بجامعة العلوم الدكتور طارق النجار، والباحث بمعهد البيئة               
في توبيتاك التركي للبحوث الدكتور ديليك إيدجر، والمحاضر في جامعة بار إيالن اإلسرائيلية الـدكتور               

. وجود أي مخاطر تهدد خليج العقبة     ويهدف المشروع أيضا إلى إطالق إنذارات مبكرة حال         . ديفيد عاييز 
وسيتم إنتاج أشرطة فيديو وأقراص مدمجة وكتيبات، ومواد تعليمية باللغتين العبرية والعربية لتوزيعهـا              

  . ألف شخص ممن يعيشون في العقبة وإيالت150على أكثر من 
ل، بينمـا    دو 7يذكر أن األردن وإسرائيل عضوان شريكان مع الحلف ضمن حوار المتوسط الذي يضم              

  .تركيا العضو الفعلي في حلف األطلنطى
  19/2/2011، الوطن اون الين، السعودية

  
  الالجئين الفلسطينيين بلبنانوأوضاع " األونروا"غراندي ُيطلع الحريري على نشاطات  .60

في لبنان فيليبو غراندي أمس، الرئيس سعد الحريري الذي استقبله          " االونروا"أطلع المفوض العام لمنظمة     
، على نشاطات المنظمة في مساعدة الالجئين الفلسطينيين في لبنان وتحسين اوضـاعهم             "بيت الوسط "في  

وزار غراندي ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان السفير عبداهللا عبداهللا فـي             . المعيشية والحياتية 
 لجنة المتابعة العـادة     مقر الممثلية، في حضور المستشار االعالمي في الممثلية حسان ششنية ومسؤول          

ـ         وتـم  .  في لبنان سلفاتوري لومباردو   " االونروا"اعمار مخيم نهر البارد مروان عبدالعال والمدير العام ل
البحث في في أوضاع الالجئين الفلسطينيين، ومتابعة العمل في اعادة اعمار مخيم نهر البـارد وتكثيـف                 

من اجل توفير التبرعات    " االونروا"التحرير الفلسطينية و  الجهود المشتركة بين الحكومة اللبنانية ومنظمة       
" االونروا"وتطرق اللقاء الى ضرورة بذل الجهود لزيادة ميزانية         . الالزمة الستكمال عملية اعادة االعمار    

في لبنان من أجل تطوير خدماتها الصحية والتعليمية واالجتماعيـة ومـستلزمات البنـى التحتيـة فـي                  
راندي السفير عبداهللا على صورة لقاءاته مع رئيس الجمهوريـة ميـشال سـليمان              وأطلع غ .  المخيمات

   . ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي
 19/2/2011المستقبل، بيروت، 

  
  
  



  

  

 
 

  

            29 ص                                     2061:         العدد       19/2/2011 السبت :التاريخ

فقراء وعاطلون من العمـل ومـساكن غيـر         ..  الالجئين الفلسطينيين في لبنان    وضعبحث خطير عن     .61
  صحية 

مرات كثيرة عن واقع الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وأكـدنا فـي            تحدثنا وكتبنا   : رأفت مرة  -بيروت  
  .مقاالتنا وأبحاثنا أن الالجئين الفلسطينيين يعانون أوضاعاً مأساوية للغاية

  .كنا نستشف هذه المالحظات واألحكام من خالل معرفتنا بالواقع، ومعاينتنا العملية الموضوعية الدقيقة
  .ند إلى إحصائيات تجريها مؤسسات ومراكز أبحاث وجامعاتوأحياناً كثيرة جداً، كنا نست

اليوم ننشر في هذا المقال معطيات تؤكد أن الالجئين الفلسطينيين في لبنان يعيـشون أوضـاعاً مزريـة                  
  .للغاية، وأنهم أقرب إلى األموات منهم إلى األحياء
ادي االجتمـاعي لالجئـين     المـسح األسـري االقتـص     «فاألرقام والمعطيات التي نشرتها األونروا عبر       

، الذي ُأجري بالتعاون مع الجامعة األميركية في بيروت، تؤكد أن الفلسطينيين في             »الفلسطينيين في لبنان  
  :لبنان يعيشون في فقر مدقع، وفي أوضاع مرعبة وحاالت مدمرة، وهنا التفاصيل

بالتعاون مـع الجامعـة     ) روااألون(أجرت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى          
، مسحاً اقتصادياً واجتماعياً لالجئين الفلسطينيين في لبنان شـمل          2010األميركية في بيروت في صيف      

يهدف هذا المسح الذي قام االتحاد األوروبي بتمويله إلى تحديد الظـروف            .  أسرة 2600عينة تمثيلية من    
تساعد النتائج التي أظهرها المسح وكالة األونروا علـى         كذلك س . المعيشية لالجئين الفلسطينيين في لبنان    

فهم أفضل لمعدالت الفقر ومحدداته، وستقدم كل المؤشرات الضرورية لتنفيذ البرامج على أساس مثبـت               
  :وأتت نتائج المسح على النحو اآلتي. علمياً
  معلومات ديموغرافية: أوالً
  .280000 و 260000راوح بين عدد الالجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان يت• 
  . سنة25نصف السكان دون سن الـ• 
  . أفراد4.5متوسط عدد أفراد األسرة • 
  .من الالجئين هم من النساء% 53• 
  . سنة30المعدل العمري للفلسطينيين هو • 
وال سـيما فـي محـيط    (يعيش ثلثا الفلسطينيين داخل المخيمات، يعيش ثلث الفلسطينيين في التجمعات   • 
  ).لمخيماتا

  ).صور وصيدا(يعيش نصف الفلسطينيين في جنوب لبنان • 
  .يعيش خُمس الفلسطينيين في بيروت وخُمسهم اآلخر في الشمال• 
  ).شرق لبنان(من الفلسطينيين في البقاع % 4يعيش • 
  معدالت الفقر: ثانياً
جاتهم اليومية األساسية من    من الفلسطينيين يعانون الفقر الشديد، أي أنهم عاجزون عن تلبية حا          % 6.6• 

  ).في أوساط اللبنانيين% 1.7مقابل (الغذاء 
من الالجئين الفلسطينيين في لبنان فقراء، أي أنهم عاجزون عن تلبية الحد األدنى من حاجاتهم               % 66.4• 

  ).في أوساط اللبنانيين% 35مقابل (الغذائية وغير الغذائية الضرورية 
ن المقيمين داخل المخيمات منه فـي أوسـاط الالجئـين المقيمـين فـي           الفقر أعلى في أوساط الالجئي    • 

  .التجمعات
  .من الالجئين الذين يعانون الفقر الشديد يقيمون في صيدا وصور% 81أكثر من • 
  ).جنوب لبنان(يعيش ثلث الفقراء من الالجئين في منطقة صور • 
  العمل: ثالثاً
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  .من الفلسطينيين عاطلون عن العمل% 56• 
  .من السكان في سن العمل يعملون% 38• 
  .هم فقراء) بائعون متجولون وعمال بناء ومزارعون(ثلثا الفلسطينيين الذين يعملون في وظائف بسيطة • 
  .إن العمل يؤثر بنحو محدود على التخفيف من الفقر، إال أنه يؤثر كثيراً على تخفيف الفقر الشديد• 

  التعليم: رابعاً
يرتادون المدرسة أو   )  سنة 18 و 16بين  (هم في سن المرحلة الثانوية من الدراسة        نصف الشباب الذين    • 

  .معاهد التدريب المهني
إن المعدالت المرتفعة من التسرب المدرسي والمهارات غير الكافية، فضالً عن قيود ملحوظـة علـى                • 

  .سوق العمل، تعوق قدرة الالجئين على إيجاد عمل مناسب
مي مؤشراً جيداً لألسرة، بحيث يؤثر على الوضع االقتصادي االجتماعي وعلى األمن            يعد التحصيل العل  • 

  .الغذائي لها
، %60.5عندما يكون التحصيل العلمي لرب األسرة أكثر من االبتدائي، يتراجع معـدل الفقـر إلـى                 • 

  .ويتراجع معدل الفقر الشديد إلى النصف
لم يرتادوا أي   )  سنة 15 و 7بين  (ن الذهاب إلى المدرسة     من الالجئين الفلسطينيين الذين هم في س      % 8• 

  .2010مدرسة في عام 
  ).للبنانيين% 20مقابل (من الفلسطينيين يحملون شهادة جامعية % 6• 

  األمن الغذائي: خامساً
  .من الفلسطينيين يعانون فقداناً حاداً لألمن الغذائي، ويحتاجون إلى مساعدة غذائية ملحة% 15• 
  .ون فقدان األمن الغذائي إلى حد مايعان% 63• 
  .أكثر من ربع األسر ال يتناولون كميات مناسبة من الفاكهة والخضار واللحوم ومنتجات الحليب• 
  .ال يحصل ثلث الفلسطينيين على متطلبات الغذاء األساسية• 
اً، فيما يتنـاول    منهم الحلويات غالب  % 57تنتشر بين الفلسطينيين عادات غذائية غير صحية، إذ يتناول          • 

  .منهم المشروبات المحالة على نحو متكرر، ما يزيد من عبء اإلصابة بأمراض مزمنة% 68
  الصحة: سادساً

  .يعاني حوالى ثلث السكان أمراضاً مزمنة• 
  .كل األسر التي تضم في أفرادها مصاباً بإعاقة تعيش في الفقر الشديد• 
  .االنهيار العصبي أو القلق أو الكآبةممن شملهم المسح قالوا إنهم يعانون % 21• 
تؤمن األونروا الرعاية الـصحية األوليـة والثانويـة         (من الفلسطينيين ليس لديهم تأمين صحي       % 95• 

  ).للفلسطينيين مجاناً
  .أي إصابة بمرض مستعصٍ قد تدفع باألسرة إلى الفقر• 

  السكن وظروف العيش: سابعاً
  .وبة والنش، ما ينجم عنها أمراض نفسية وأمراض مزمنةمن المساكن تعاني مشاكل الرط% 66• 
  .معظم المساكن السيئة موجود في الجنوب• 
  .أو جدرانها مصنوعة من الزينكو، الخشب أو األترنيت/من األسر تعيش في مساكن سقفها و% 8• 
  ).أكثر من ثالثة أشخاص في الغرفة الواحدة(من األسر تعيش في مساكن مكتظة % 8• 

  د؟ماذا بع
  كيف ستواجه األونروا ذلك؟: بعد هذه األرقام المخيفة، تطرح األونروا سؤاالً وتجيب عنه، والسؤال هو
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ستستعمل األونروا نتائج هذا المسح كوسيلة أساسية للمناصرة ولزيادة الوعي لدى شركائها، بمـا فـي                • 
وتأمل . الجئين الفلسطينيين في لبنان   ذلك الجهات المانحة والدولة اللبنانية والمجتمع األهلي بشأن معاناة ال         

األونروا من خالل ذلك إظهار الحاجة الماسة بالحصول على المزيد من التمويل لمعالجة بعض المـسائل                
  .ذات األولوية التي كشفها المسح

سيساعد هذا المسح األونروا على إعادة تصويب برامجها عموماً، والتأكد من حصول األكثر فقراً على               • 
دات الالزمة؛ وتركيز الموارد على الحد من الفقر والتأكد من استهداف المناطق الجغرافية األكثر              المساع

  .حاجة كأولوية
إن الوكالة ستدعم عمل    . يبقى عمل الالجئين الفلسطينيين مسألة أساسية ستواصل األونروا المطالبة بها         • 

باب الفلسطيني والسعي إلى إطالق برنامج      الفلسطينيين عبر تعزيز فرص التدريب المهني التي تقدمها للش        
  .لخلق فرص العمل إذا توافر التمويل الالزم لذلك

أخيراً، وانطالقاً من إدراك األونروا أنها ال تستطيع وحدها معالجة كل هذه المشاكل بجديـة، ستـسعى         • 
ية، للتأكد من مقاربـة  الوكالة إلى توسيع عالقات الشراكة التي تربطها بالمنظمات األخرى وبالدولة اللبنان   

  .التحديات عبر اعتماد نهج مشترك
  مالحظات على البحث

 إن البحث يقدم نتائج مخيفة، حيث تُظهر إلى أي مدى يعيش الالجئون أوضاعاً إنسانية واجتماعيـة                 -1
  .صعبة

ميركيـة   إن الجهة القائمة بالبحث هي جهة دولية، أي منظمة األونروا، ومنفّذة البحث هي الجامعة األ      -2
في بيروت، وبالتالي نحن نفترض أن األرقام والمعطيات المستخلصة جاءت وفـق المعـايير العلميـة،                

  .وبعيدة عن االنحياز
 ولـيس   280.000 إلى   260.000 إن البحث يثبت أن عدد الالجئين الفلسطينيين الفعلي في لبنان هو             -3

مـن الالجئـين الفلـسطينيين      % 45 نحو   ، كما هو مسجل في وثائق األونروا، وهذا يعني أن         450.000
  .هاجروا من لبنان بسبب العنف والحروب التي استهدفتهم وسياسة الظلم والتجهيل

  
 حتى ال يحصلوا على حقوقهم اإلنسانية هو تذرع 450.000وإن تذرع اللبنانيين بأن عدد الفلسطينيين هو      

  .غير حقيقي ومبالغٌ فيه
جئين الفلسطينيين الذين يقيمون في لبنان يقطنـون المخيمـات، وهـذا             يشير البحث إلى أن ثلثي الال      -4

بخالف باقي مجتمعات الالجئين في سورية واألردن، وذلك بسبب سياسة التمييز وحالة الفقـر، وكـذلك                
  .بسبب منعهم من امتالك العقارات

ونـسبة الفقـر    . من اللبنـانيين  % 35من الفلسطينيين هم فقراء، مقابل      % 66.4 تقول المعطيات إن     -5
  .المرتفعة تلك تزداد خطورة بسبب عجز الفلسطينيين من العمل والتعليم والحصول على الرعاية الصحية

من الالجئين عاطلون عن العمل، وهي نسبة مرتفعة جداً، ويزيـد مـن             % 56 الرقم المذهل هو أن      -6
منهـا الباعـة وأصـحاب    من العاملين يعملون في مهنٍ بسيطة داخل المخيمـات، و % 65خطورتها أن   

  .الحرف البسيطة
 نالحظ في البحث معلومة في منتهى الخطورة، هي االرتباط اإليجابي بين التعليم والفقـر، إذ تـشير                  -7

الدراسة إلى تحسن أوضاع العائالت التي عائلها متعلّم، من هنا كانت سياسـة التجهيـل المتعمـدة فـي                   
  .المجتمع

ة هو الحديث عن الواقع الصحي، فكل األسر التي لديها إعاقـة دائمـة               لكن أكثر ما يؤلم في الدراس      -8
تعيش في الفقر الشديد، وثلث األسر فيها أمراض مزمنة، وإصابة أي فرد من أي أسرة بمرض مـزمن                  

  .تدفع األسرة إلى الفقر الشديد
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قـة معمقـة،    بعد هذه المعطيات، المطلوب من جميع القائمين على شؤون الالجئين دراسة البحـث بطري             

  ؟.والعمل على االستفادة منه من خالل وضع استراتيجيات للنهوض
   2011، شباط/ فبراير، لندن، العودةمجلة 

  
   األخيرالتفاوضيالرهان  .62

  نقوال ناصر
سبق أن وعد الراعي األميركي على مستوى الرئاسة مفاوض منظمة التحرير بمفاوضات علـى قـضايا          

، دون أن يفي بوعـده،      2008 وعام   2005 وعام   1999عام  " الدولتينحل  "تفضي إلى   " الوضع النهائي "
ومع ذلك فإن مفاوض المنظمة قد أخذ على محمل الجد الوعد األميركي الذي جدده الرئيس الحالي باراك                 

بـوالدة  " وعداً فلسطينياً "أوباما في مستهل عهده بدولة فلسطينية خالل عامين، ليقدم المفاوض هذه المرة             
سبتمبر المقبل، في رهان أخير على إقامة الدولة في ذلـك الموعـد أو،              / ينية في شهر أيلول   دولة فلسط 

أبريل العام الماضي، سوف    / محمود عباس لتلفزيون فلسطين في نيسان     " الرئيس"، كما قال    "كمالذ أخير "
لـى دولـة    عن الـضفة الغربيـة إ     " المسؤولية الكاملة "يحل سلطة الحكم الذاتي اإلداري المحدود ويسلم        

االحتالل ثم يذهب إلى مجلس أمن األمم المتحدة ليطلب منها االعتراف بدولة فلسطينية فـي األراضـي                 
األميركي دون ذلك فإنه سيذهب إلى الجمعية العامـة         " الفيتو"، وإذا حال حق النقض      1967المحتلة عام   

  .للمنظمة األممية للهدف نفسه
وعودة في الشهر التاسع من العام الجاري لن تـتم ألن الحمـل             لكن كل الدالئل تشير إلى أن الوالدة الم       

كاذب ووهمي، أما إذا كان هناك حمل فعال فإنه سيكون حمال غير شرعي يتمخض عن جنين مشوه لـن                   
  .تتسنى له الحياة خارج الحاضنة االصطناعية لدولة االحتالل

بعاء الماضي الستبدال مـشروع القـرار       إن المناورة األميركية التي أفشلتها المجموعة العربية يوم األر        
الذي تقدمت به إلى مجلس األمن الدولي بشأن االستيطان ببيان رئاسي من المجلس يجعل االحتمال شـبه                 

للمرة األولى في عهده ضد المشروع الفلسطيني الذي كان مـن           " الفيتو"مؤكد في أن تستخدم إدارة أوباما       
  . الواليات المتحدة الشرقيالمقرر عرضه للتصويت أمس الجمعة بتوقيت

األميركي ضد الشعب الفلسطيني، وتكمـن أهميـة هـذه الممارسـة            " الفيتو"وال جديد طبعا في استخدام      
األميركية المألوفة إن تجددت في كونها مؤشرا ال يقبل الجدل على أن مفاوض منظمة التحرير قد تورط                 

سبتمبر الماضي باختتـام  / ما في الثاني من أيلولفي وعد شعبه بدولة بناء على وعد أميركي تقدم به أوبا       
بين مفاوض المنظمة وبين حكومة دولة االحتالل خالل عام ينتهي في الشهر نفسه             " المباشرة"المفاوضات  

: من العام الحالي ثم جدد وعده في خطابه إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة في الشهر نفسه عندما قـال                  
ام المقبل يمكن ان يكون لدينا اتفاق سوف يقود إلى عضو جديد في األمم المتحدة               عندما نعود إلى هنا الع    "
  )".إسرائيل( دولة فلسطين مستقلة وذات سيادة تعيش في سالم مع –

سـبتمبر المقبـل، وهـو    /لقد كان هذا هو األساس الذي بنى عليه مفاوض المنظمة وعده بدولة في أيلول   
ميركية المعروفة التي تبتلع من يتعسه حظه فيجد نفسه غارقا فيها،           أساس كالرمال السياسية المتحركة األ    

  .فكم بالحري من يذهب إليها بقدميه كمفاوض المنظمة الذي يدخلها بعينين مفتوحتين لكنهما ال تبصران
لقد كان المتوقع أن ينفض المفاوض يده تماما من أي رهان على وعود أوباما بعد أن توقفت المفاوضات                  

بعد ثالثة أسابيع من إطالقها في واشنطن نتيجة عجز أوباما وفشله وتراجعـه عـن الوفـاء                 " ةالمباشر"
بوعوده أمام تحدي دولة االحتالل له ولهيبة بالده علنا، ألن تحديد أيلول المقبل موعـدا لـوالدة دولـة                   

 بعد توقفهـا    فلسطينية مشروطة مسبقا باختتام مفاوضات تستغرق عاما لم يقدر لها حتى اآلن أن تستأنف             



  

  

 
 

  

            33 ص                                     2061:         العدد       19/2/2011 السبت :التاريخ

يصبح محاولة يائسة للتشبث بأمل كاذب في أن تحدث معجزة ما تلزم أوباما بوعده حتى يستطيع مفاوض                 
  . المنظمة أن يفي بوعده بدوره

وقد وقعت معجزة فعال في تونس أوال ثم في مصر، أطاحت بظهيـرين عـربيين رئيـسيين لمفـاوض                   
لحظـة  "في ضعفه الناجم عن هذه المعجـزة        " لسالمعملية ا "هذه المفاوض في    " شركاء"المنظمة، ووجد   

دون شروط، كما قال ممثل الرباعية توني بليـر يـوم           " المباشرة"لدفعه إلى استئناف المفاوضات     " فرصة
الوقت عامال، وإحراز تقدم عاجل في التسوية الفلـسطينية اإلسـرائيلية أمـر             "االثنين الماضي، ليصبح    

يا سيرجي الفروف في اليوم التالي، لتنضم مـسؤولة األمـن           كما أضاف وزير خارجية روس    " ضروري
التغيـرات  "والسياسة الخارجية لالتحاد األوروبي كاثرين أشتون في اليوم نفسه إلى جوقة من يعتبـرون               

المهمة في تونس وطبعا في مصر فرصة لنا كي نحاول ونشارك بصورة أفضل وأسرع في حل قـضية                  
  "... عملية السالم

إحراز تقـدم   : من الحيوي اآلن  "ر الخارجية البريطاني وليام هيغ يوم السبت المنصرم أنه          بينما رأى وزي  
، "أحد األشياء الجيدة التي قد تتمخض عن األحداث في مـصر وتـونس            "باعتبار ذلك   " عملية السالم "في  

من  " المصرية والتونسية فرصة تجعل   " التغيرات"ومثل هؤالء اعتبر الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي        
  . كما قال في التاسع من الشهر" الملح إحياء المفاوضات المباشرة بين اإلسرائيليين وبين الفلسطينيين

عمليـة الـسالم فـي الـشرق        "وهؤالء هم ممثلو األعضاء الثالثة في اللجنة الرباعية الدولية الراعية ل          
لعملية فقد كشفت ردود فعله الرسمية      الذي يقود هذه ا   " الرباعية"أما العضو األميركي الرابع في      ". األوسط

على سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك أن الواليات المتحدة معنية بضمان أمن دولـة االحـتالل                 
اإلسرائيلي واستمرار االلتزام المصري بمعاهدة الصلح المنفرد معها باعتباره الضمانة األهم ألمنها أكثر             

  . مما هي معنية بالسالم وأي عملية له
حتى رئيس دولة االحتالل شمعون بيريس الذي حث في مؤتمر هرتزليا الحادي            " الفرصة"ولم يفوت هذه    

أن تعمل في أقرب وقت ممكن على حـذف         ) إسرائيل(يجب على   "عشر في السادس من الشهر على أنه        
 فـي المنطقـة     "األحداث الدرامية األخيرة  "بسبب  "  الفلسطيني من األجندة اإلقليمية    –الصراع اإلسرائيلي   

عدم حـل هـذا     "أنديرز فوغ راسموسين في المؤتمر نفسه على أن         " الناتو"ليتفق معه األمين العام لحلف      
  ". الصراع سوف يظل ينسف االستقرار في المنطقة

أثناء اجتماعها في ميونيخ أوائل الشهر الجاري قد حثت في بيانها على االلتزام بموعد              " الرباعية"وكانت  
وتستعد الرباعية اآلن   ". 2011سبتمبر  / اختتام المفاوضات قبل أيلول   "بر المقبل بدعوتها إلى     سبتم/ أيلول

مـارس، تمهيـدا    / الستقبال وفدين فلسطيني وآخر إسرائيلي كل على حدة في بروكـسل أوائـل آذار               
وتستعد باريس الستضافة مـؤتمر     . الجتماعها على مستوى وزراء الخارجية في منتصف الشهر المقبل        

وتستعد المنظمة الستئناف المفاوضـات بإعـادة   . جديد للمانحين الدوليين لسلطة الحكم الذاتي في رام اهللا        
تأهيل دائرة المفاوضات والستقبال المولود المأمول في الشهر التاسع من العام بترتيب بيتها الداخلي عن               

كن األهم أنهـا تـستعد إلضـفاء       طريق تأليف حكومة جديدة تكون أكثر تمثيال للفصائل األعضاء فيها، ل          
شرعية على تمثيلها للشعب الفلسطيني بالدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية قبل الموعد المحدد              

  . المعلن
  تشير فقط إلى وجود جدول زمني حتى أيلول، " شركاء عملية السالم"وكل هذه االستعدادات ل

وجـود  " فرصة" أشتون، وهو إطار يصر على استغالل        كما قالت " وهذا إطار زمني وافق الجميع عليه     "
 بسبب االنقسام الوطني والرفض الـشعبي السـتمرار العبـث           - -مفاوض المنظمة في أضعف حاالته      

التفاوضي بعد فقد ظهيره المصري وخذالن راعيه األميركي وانعكاسات الثورة الـشعبية التـي تجتـاح                
مما يذكر بفرصة ضعف مماثلة في أعقاب فـرض الحـصار            النتزاع المزيد من تنازالته،      - -المنطقة  
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 ثم إلى اتفاقيات أوسلو     1991الدولي على العراق بعد حرب الكويت دفعته إلى مؤتمر مدريد للسالم عام             
  . التي يحاول اآلن الخروج من ورطتها بوعد كالوهم بدولة فلسطينية في الشهر التاسع من هذا العام

إما أن يفي بوعده وكل الدالئل      : ل يحاصر مفاوض المنظمة اآلن بين خيارين      سبتمبر المقب / وموعد أيلول   
تشير إلى أنه لن يفي به، وإما أن تبتلعه الموجات العاتية لطوفان انتفاضة الجماهير الشعبية العربية ضد                 

العقيمـة  " عملية السالم "الوضع الراهن التي سوف تصل فلسطين إن عاجال أو آجال لتجرف في طريقها              
مفاوضيها واستراتيجيتها لترسي أسساً استراتيجية وطنية مغايرة تبشر بدولة فلسطينية ال تولد في رحـم       و

  . االحتالل وبشروطه وموافقته ومباركته وحضانته
وفي خضم االنبهار بعظمة االنتفاضة الشعبية في تونس ومصر ال يتـذكر اليـوم إال القلـة أن مفـردة                    

 عربيا وعالميا في إطار فلسطيني ألول مرة لتصف مقاومة شعبية عارمة            العربية قد انتشرت  " االنتفاضة"
لالحتالل كان لها الفضل في دخول المنظمة إلى الوطن المحتل ويمكنها أن تتجدد في أي لحظـة لـتلفظ                   

  .خارج صفوف شعبها أي مشاريع تولد في رحم االحتالل وعلى حساب مقاومته
  19/2/2011، ن أون الينيموقع فلسط

  
  الثوراتة ثور .63

  ناجي صادق شراب
كل هـذه تـسميات     . ثورة اللوتس، وثورة شباب مصر العظيم وثورة أم الدنيا مصر، وثورة األهرامات             

فقد فاقـت هـذه     . أطلقت على ثورة مصر التي أرى أنها تستحق أن تكون ثورة كل الثورات في العالم                
نت ثورة طبقية، وثورة جياع ومحـرومين مـن         الثورة كل ثورات العالم بما فيها الثورة الفرنسية التي كا         

الشعب الفرنسي، واتسمت بالدموية وكانت بداية لثورات أخرى، ودساتير متعددة ومتنوعة، وتحولت في             
بعض مراحلها إلى انقالب، والثورتان الروسية والصينية وغيرهما من ثورات العالم الكبيرة، أما ثـورة               

صحيح أن قوة الدفع فيها هي شباب مـصر، ولكنهـا           . صري  مصر هذه المرة فهي ثورة كل الشعب الم       
ولم تكن ثورة دموية على اإلطالق، بـل  . سرعان ما احتضنت كل قوى الشعب المصري بما فيه أطفاله       

إن أعمال العنف والتخريب لم يكن سببها الشباب، وليسوا هم من قاموا بها، وهي ثورة سلمية قامت مـن         
فهي ليست انقالباً عسكرياً، ألن الشباب ال يملكـون أدوات          . في التغيير   أجل أهداف سلمية وديمقراطية     

وبمقاييس الثورات هي ثورة غير مسبوقة في كل ثورات العالم من حيـث عـددها الـذي ال                  . االنقالب  
يحصى بالماليين، فعادة الثورات التي عرفها التاريخ البشري قد تكون ثورات محـدودة، وقـد تكـون                 

ورة المصرية فهي ثورة كل الشعب المصري، ولعل العالمة البارزة في هذه الثورة أنهـا               نخبوية، أما الث  
جاءت عفوية تلقائية تراكمية، وحركة واعية وناضجة من قبل شباب يعرفون ماذا يريدون، ومـا هـي                 

  .أهدافهم
ـ                     درس صحيح أن هذه الثورة لم تكن لها قيادة واضحة، لكن القائد الرئيس لها هو مصر، وهـذا هـو ال

ولذلك شكلت مصر صمام األمـان والـضامن        . العميق لهذه الثورة، هي ثورة من أجل مصر ولمصر          
لقد أظهرت هذه الثورة كم هي مصر عظيمة في قلوب أبنائها، وأظهرت            . الرئيس لنجاحها واستمرارها    

وال تمييز  حباً وانتماء ووالء لمصر لم يظهر من قبل، ولذلك شاركت فيها كل مكونات الشعب المصري،                
. بين مسلم ومسيحي، ويساري وليبرالي، وإلى آخر هذه التوصيفات، الكل في هذه الثورة هو مـصري                 

ولذلك لم ينجح أي تنظيم سياسي في أن يسلب هؤالء الشباب ثورتهم، كل القوى السياسية صارت خلـف                  
وره فـي ميـدان     هؤالء الشباب، وأعظم ما فيها أن الشعب المصري بكل شرائحه يسارع ألن يأخـذ د              

التحرير، كأن الميدان قد تحول إلى سجل وطني يحاول كل مواطن مصري أن يسجل اسمه فيه، ولـذلك                  
وهذه الثورة لـم تـأت مـن        . تحول ميدان التحرير إلى ميدان سياسي وطني وقد يحمل اسم هذه الثورة             

أة وحجم التغيير وسرعته    فراغ، ومن يعتقد ذلك لم يقرأ تاريخ مصر بكل مراحله، قد يكون عنصر المفاج             
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هو الذي يقف وراء هذا التفكير، بل العكس تماماً الشباب المصري هم جزء ومكون أساس من تاريخ هذا                  
 التـي   1919الشعب، وشعب قارئ وناضج ومنفتح على تاريخه، ولذلك في هذه الثورة نجد روح ثورة               

ومن العالمات البارزة في    . يير والتأثير   قادها سعد زغلول، وفيها كذلك روح الشباب في القدرة على التغ          
فلقد كان بمقدور هذا    . هذه الثورة والتي تجعل منها ثورة الثورات هذا الدور الذي لعبه الجيش المصري              

الجيش أن يقوم بانقالبه العسكري منذ اليوم األول ويحسم األمور، ولكنه اتخذ موقفاً تاريخياً وطنياً امتداداً                
الجيش، وأنه جيش اإلنجازات الوطنية، وقد آثر الجيش أن ينحاز إلى موقف الشعب             للسجل الوطني لهذا    

  .المصري الذي يستمد منه شرعيته وقبوله
وعلى الرغم من أهمية كل هذه المعطيات في قوتها، لكن المهم اآلن هو كيفيـة اسـتمرارية روح هـذه                    

 المصرية، فكما يقال دائماً العبـرة فـي         الثورة في كل مناحي الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية       
النتائج، وهذه الروح تحتاج إلى استمرارية في العمل، وتحتاج إلى آلية تضمن لها االستمرارية، وتحتـاج                

مصر ليست كأي   . إلى تبني روح مصر الواحدة، وليس المصالح التنظيمية واالئتالفية والحركية الضيقة            
و أي دولة أخرى، مصر لها خصوصيتها، ولها تاريخها، ودورها          نموذج، ليست تونس، وليست وفرنسا أ     

وهذا ما أكده هذا االهتمام اإلقليمي والدولي من تطورات هذه          . الحضاري، ودورها اإلقليمي والمركزي     
الثورة، وقد تكون لآلخرين حساباتهم اإلقليمية والدولية، لكن ينبغي أن تبقى للثورة حساباتها المـصرية،               

يراد من هذه الثورة أن تطوي صـفحة        . في هذه المرحلة المصيرية والفارقة في تاريخ مصر         وأولوياتها  
الماضي بكل سلبياته ومآسيه، صفحة تعيد التسامح والمحبة وقانون المحبة الذي يجمع كـل المـصريين                

  .\حول مصر 
  19/2/2011، الخليج، الشارقة

  
  ..!! افساد قادتهميتقنونكهنة  .64

  صائب عريقات. د
صحيح عن تنـازالت فـي      " الجزيرة" استقلت وهذا داللة على أنك متورط ومدان وإن ما قالته قناة             أنت"

إذا .. علـى اسـتقالتي   " الجزيرة"هكذا عقبت قناة    ".. القدس والالجئين وغيرها من قضايا الوضع النهائي      
، "الجزيرة" كل ما قالته قناة      كُنت بريئاً فلماذا تصرخ، قالوا لي، ليصلوا إلى استنتاج أيضاً بأنني مدان في            

  .وهذا دليل التوريط
حتى االستقالة كانت كثيرة بالتالي ال أستحقها، لـذلك خرجـت           ".. تمت إقالة عريقات، ولم يقدم استقالته     "

أنه تمت إقـالتي، وأن     : بعض التصريحات المنسوبة الشخاص دون أسماء ودون ضمير، وانطلقت لتقول         
دائرة شؤون المفاوضات ووحدة دعم المفاوضات، قالوا التوقيت سيء، فكان          الرئيس الفلسطيني يقوم بحل     

  .إذاً أيضاً التوقيت كان ضدي.. على عريقات انتظار ما بعد أحداث مصر ليوضح موقفه
قيل الكثير وسيقال أكثر، ففي زمن القيل والقال، وفي زمن محاكم التفتيش الجديدة في عالمنـا العربـي،                  

  . ر مسبوق، أصبح فيه السباق يرتكز إلى إزهاق الحق وإرساء الباطلوفي زمن إنحطاط غي
 وثيقة من دائرة شؤون المفاوضات، هـذه حقيقـة، وهنـاك            1200ما هي الحقيقة لمن يريدها؟ سرقت       

أربعمائة وثيقة تتعلق باألمن، ال عالقة لدائرة شؤون المفاوضات بها، وال أعلم من أين حصلت عليها قناة                 
ووحدة دعم المفاوضات فـي     . فنحن لم نُشارك في يوم من األيام في دائرة شؤون المفاوضات          ". الجزيرة"

أي اجتماع لما اصطلح على تسميته باللقاءات األمنية الثنائية أو الثالثية التي شاركت فيها أمريكـا مـع                  
  .الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي

أن تنشر ما   " الجزيرة"على سبق، وأن حق قناة      قُلتُ من البداية أن من حق أي صحافي السعي للحصول           
سرقه مراسلها باللغة االنجليزية مسؤول األمن والحماية السابق في وزارة الخارجية األمريكية كاليتـون              

  . سويشر، والذي لم يعمل في يوم من األيام في دائرة المفاوضات كما قال البعض
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ة، وتحويل الكالم عن مواضعه أو إضـافة وتزويـر          المحاضر كما هي، دون انتقائي    " الجزيرة"لو نشرت   
بـشكل غيـر    " الجزيرة"بعض األمور لما صرخنا في وجه الحملة الظالمة والظالمية التي قامت بها قناة              
  .مسبوق، فلم نعرف شعوراً أكبر من شعور أن يلحق بك الظلم زوراً وبهتاناً وافكاً

 عمل بجهد وإخالص مع كل أبناء الشعب الفلسطيني         لم أكن في يوم من األيام أكثر من جندي فلسطيني،         
  . وفصائلة ومكوناته، إلعادة فلسطين إلى خارطة الجغرافيا

فعلى مدى أكثر من ثالثين عاماً حاولت بكل ما أملك من إمكانات أن إدافع عن حقوقنا الثابتة غير القابلة                   
 واإلفراج عن األسـرى وإعـادة       للتصرف، منها الالجئين والقدس والحدود وعدم شرعية المستوطنات،       

  .رفات الشهداء والتعويضات
كُنتُ جندياً على طاولة المفاوضات وفي وسائل اإلعالم العربية واألجنبية وفي كافـة المنـابر المحليـة                 
واإلقليمية والدولية والسياسية والثقافية واالكاديمية واالقتصادية التي ُأتيحت لي فرصة التحدث أو الكتابة             

  .ية الفلسطينية من خاللهاعن القض
، هي كل ما يصدر عنها من إيحاءات وتحريفات وأكاذيب، فالدليل على            "الجزيرة"الحقيقة بالنسبة لقاموس    

فـالمطلوب مـن    . صدق ما بثته هو أنني قدمتُ استقالتي، كيف ولماذا؟ وما هو المنطق؟ هذا غير مهـم               
. لى الناس أن تفكر بآذانهـا ولـيس بعقولهـا         ومن يقف وراءها هو أن ع     " الجزيرة"الناس حسب قوانين    

أما . وكررها فيصبح ذلك حقيقة   " ويٌل للمصلين "القاعدة عندهم إكذب، ثم إكذب ثم إكذب، وحرف واطرح          
  . الحقيقة فال حاجة لها في عصر االنحطاط

ي بأن علينا   عندما قدمتُ استقالتي، اعتبرت ذلك عمالً أخالقياً، وعمالً ترجم كل ما قلته خالل سنوات عمل              
أن نبني مؤسسات فلسطينية تقوم على المساءلة والمحاسبة والمكاشفة، وأن يكون المسؤول قائمـاً علـى                

لذلك أردتُ من خالل استقالتي أن أزرع بذور المحاسبة         . مظاهر المؤسسة التي يرأسها وليس صاحباً لها      
وبأن سرقة المحاضـر مـن      .  عربي والمساءلة لكل مسؤول فلسطيني في المستقبل، وحتى لكل مسؤول        

. مكتبي، جريمة كبيرة، أنا وحدي اتحمل مسؤوليتها، فكان علي أن أستقيل، ألكرس أخالقيات هذا العمـل   
وإرادته، فان هذه األخالقيات والشجاعة وإن كرست سـتعني أن تـدمر            " الجزيرة"ولكن وحسب صاحب    

وستبقى ما  .  األموال السخية تُنفق يميناً وشماالً     قصور األكاذيب والتحايل والشعارات التي ستبقى ما بقيت       
سماعه، وأن يخفـي أي     " الجزيرة"دام بإمكان القصور أن يكون لها كبير للكهنة، يقول ما يحب أصحاب             

حقائق، على اعتبار أن الحقيقة هي فقط ما يخدم ولي األمر، وكل ما يوضـح لـولي األمـر إخفاقاتـه                     
حن وعلى رأي كبير الكهنة في قصور السياسة العربية أمة يجـب أن             فن. وأخطائه فهذا يجب أن ال يكون     

  .تُتقن إفساد قادتها، أمة يجب أن تسمع بإذن ولي األمر وأن تتحدث بلسانه وأن ترى بعينيه
وإذا ما فشلت هذه السياسات، وانهارت حقائق أولياء األمور، فإن كبار الكهنة يتحولون إلـى جـراذين،                 

  .لسفينة قبل أن تغرقألنها أول من يغادر ا
الموضوع لن ينتهي فالسرقة حصلت     . قيل لي ال تُدافع عن نفسك، وال تتحدث في الموضوع حتى ينتهي           

  .وأنا المسؤول ولذلك استقلت من دافع االخالق التي يتوجب على كل مسؤول فلسطيني التحلي بها
 ، لقراءة   Transparnacy.Aljazeera.netأما مضمون المحاضر، فانني أدعو الجميع إلى زيارة موقع          

المحاضر لمعرفة وإدراك حجم التحريف واالنتقائية وأسلوب ويٌل للمصلين الذي استخدمته رئاسة تحرير             
  ".الجزيرة"

الذي يرعبني يتمثل بأنصاف الحقائق التي تُعتبر في غالب االحيان أخطر بكثيـر             .. ان الحقيقة ال تُخيفني   
التي تُحاول إجبار الناس على التفكير بآذانها ولـيس         " الجزيرة" هو ثقافة    ان ما يقلقني  . من غياب الحقيقة  

ان ما يجعلني أبدو وكأنني أخوض معركة دفاع ليس عن نفسي، إنما دفاع عن آخر ذرة حقيقـة                  . بعقولها
  .بقيت لدينا، أال وهي محاولة صد محاوالت إزهاق الحق وإرساء الباطل
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التي تنشر فيه الوثائق، فأنني أدعو      " الجزيرة"ة إلى زيارة موقع     على صعيد مضمون المحاضر فباالضاف    
الجامعة العربية، واألشقاء في األردن ومصر وقطر، أن يقولـوا للنـاس أن أوراق منظمـة التحريـر                  
الفلسطينية الرسمية حول القدس والحدود والمستوطنات والالجئين والمياه واألمن واإلفراج عن األسـرى             

 أن يقدمها الرئيس محمود عباس لألمريكيين واإلسـرائيليين، قـد أودعـت لـديهم،               والتعويضات، وقبل 
وبإمكانهم نشرها حتى يعرف الحقيقة كل من يريد الحقيقة، وكل من يحارب الحقيقة، فعليه االستمرار في                

خ، أن  ولكن هؤالء وأن كانوا على دراية بسيطة بالفكر السياسي عبر التاري          . تكريس قانون محاكم التفتيش   
أول من يدفع ثمن تغييب الحقيقة هم من يقوموا بتغييبها، أولم يبدأ روبيـسبير بالمقـصلة فـي سـاحات               

  .باريس، أولم ينتهي هو رأساً مفصوالً عن جسده على ذات المقصلة
  . ويبقى الصدق أقرب إلى األذن التي تسمع، ويبقى التضليل أقرب إلى األذن التي تُفكر

  .وتعالى للسمع، وأما العقل فخلقه العلي القدير للتفكيرفاألذن خلقها سبحانه 
ـ         ، فديننا الحنيف نبذ الثقافة السمعية وكرس الثقافة        "إقرأ"عرفت منذُ زمن بعيد لماذا بدأت رسالتنا الخالدة ب

  .العلمية، ألنه جاء بالحق وإزهق الباطل
ون بآذانهم، فأنهم يعملـون إلزهـاق       أما من يحاولون تكريس الثقافة السمعية، أي أن يجعلوا الناس يفكر          

  .الحق وإرساء الباطل، وعبر التاريخ، كان هذا هو أساس عصور اإلنحطاط
 19/2/2011، )امين(شبكة االنترنت لالعالم العربي 

  
   مصرأحداثقراءة في  .65

  غازي العريضي
كن األهم  ل. وما جرى في مصر في السياق نفسه أمر أهم        . ما جرى في تونس من تغيير مفاجئ أمر مهم        

. هو مصر ومستقبلها ودورها ووحدتها واقتصادها وإنسانها وحرياتها ولقمة عيـشها          . هو النتيجة النهائية  
  .ليس ثمة شيء واضح حتى اآلن

. ما جرى في مصر عبر عن عمق مشاعر الغضب والقلق واالحتقان والفقر واليأس في نفوس المصريين               
لحياة السياسية في البالد إلى حد لم نر فيه قوى سياسـية أو             لكنه عبر في الوقت ذاته عن بدء احتضار ا        

حركات أو أحزاباً منظمة فاعلة مؤثرة، أفرزت هي بدورها ومن داخلهـا شخـصيات ذات وزن وأفـق                  
وعالقات وحضور مع احترامنا لكل الذين ساهموا في فورة أو ثورة الـشباب التـي أطاحـت بالنظـام                   

  . المصري
لكنه لم  . أصيب النظام بضربة كبيرة   . حتى اآلن تم إسقاط الرئيس    ". إسقاط النظام ": "الثورة  "كان عنوان   

ولعب اإلعالم دوراً مهمـاً     . وليس معروفاً حتى اآلن إلى أين سيتجه      . يسقط سياسياً أو إدارياً أو اقتصادياً     
فاجأة حجـم   مفاجأة اإلعالم، م  . في هذه العملية والنظام نفسه أصيب بالصدمة والذهول وعنصر المفاجأة         

ومفاجأة سرعة وحجم التخلي العربي والعالمي عنه ال سـيما مـن أميركـا              . الحركة الشعبية المناوئة له   
  .وحلفائها

ثم ليبيا ويبـدو أن  . ثم تحركت اليمن ثم البحرين. بعد تونس جاءت مصر. في العالم العربي، الكل خائف 
حت ضغط الشارع بكل فئاته وبقيادات شـابة ال         أنظمة تتهاوى، قادة يجدون أنفسهم ت     . الحبل على الجرار  

  .تجربة وال خبرة لديها
إنها الحاجة إلى لقمة العيش وإلى الحرية، إنه النظام العالمي الجديد، إنهـا الثـورة               . إنه الفقر، إنه القهر   

 التقنية والعلمية التي قصرت المسافات بين الشعوب فيما بعض األنظمة المتهاوية تريد تقييـدها وفـرض     
. رقابات مختلفة على وسائل االتصال إضافة إلى المعوقات األخرى في طريق الشباب من أجل التغييـر               

وهذا أمر بقدر ما هو إيجابي بقدر ما يـستوجب          . بدا الوضع وكأننا أمام تركيبة كرتونية انهارت بسرعة       
  .المراقبة والمواكبة والمتابعة لمعرفة إلى أين سيصل، أو على أي شاطئ سيرسو
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وهذا أمر ليس عادياً،    . لحركة التي تحصل بال قيادة، وبال تنظيم، وبال برنامج، وبال مشروع، وبال أفق            ا
  .واعتدنا على التأثر بالرمز. ونحن نعيش في الشرق

نحن أمام حاالت ال رموز فيها حتى اآلن، والبد من رمز يمسك بالمبادرة هنا وهناك ولو على المستوى                  
  .القطري

من فوق لمواكبة تحرك الشباب من تحت، أي األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أو          فالذين تقدموا   
هـم  . محمد البرادعي أو أحمد زويل، لهم دورهم وموقعهم ولديهم كفاءاتهم، لكن الشارع لم يتفاعل معهم              

رك ثم بعد   بدؤوا وكأنهم يريدون استلحاق أنفسهم أو ركوب الموجة بعد تزعزع حالة مبا           . جاؤوا متأخرين 
ولذلك فإن المرحلة االنتقالية ستكون صعبة ومرحلة تأسيسية ربما نشهد فيها تطورات وتحركات             . رحيله

تنحو نحو الفوضى في بعض جوانبها، ويجب التحسب لمثل هـذه الحـاالت وال أدري إذا كـان لـدى                    
وال بد من استثمار مـا      . المتحركين القدرة على ذلك والخبرة الكافية في التعاطي مع مثل هذه األوضاع           

جرى سريعاً على قاعدة المحافظة على الوحدة الوطنية واإلنجازات التي تحققت حتى اآلن كـي ال يـتم                  
  .إجهاضه من قبل أي جهة أو إفراغه من مضمونه
في مـا أعلـن     . وبالتزامات دولية خصوصاً مع أميركا    . مصر مرتبطة باتفاقات كامب ديفيد مع إسرائيل      

فهل تقبل قوى التغيير عدم التغيير هنا؟ ونحن لـم          . غيير في هذا األمر بل تأكيد االلتزام به       حتى اآلن ال ت   
هل تقدمت لقمة العيش وحاجة الحرية علـى هـذا          ! نر شعاراً في التحركات يتناول الصراع مع إسرائيل       

  الصراع؟ ولذلك أسبابه الموضوعية، ومن سيساعد مصر قبل وضوح الصورة؟
ام التي أشير إليها في وسائل اإلعالم حول الفساد والهدر ونسب الثروات المجموعة من              وإذا طالعنا األرق  

ألنه إذا صحت المعلومات فهذا يعني أن عدداً قليالً، بـل           . قبل بعض أركان النظام، ألدركنا حجم الكارثة      
دات من  إن نفراً من المسؤولين جمع عشرات أضعاف ما تتقاضاه مصر الثمانين مليون إنسان من مساع              

مما يعني أنه لو أحسن استخدام الثروة والمصالح وتم االبتعاد عن الغرق في سياسـات      . الواليات المتحدة 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ونصائح أميركا وعالمها أو نظامها العالمي الجديد، لكانت مصر في                

  .وضع مختلف تماماً
   المسؤولين عنها ضمن األنظمة والقوانين؟اليوم من يعالج هذه المسألة إلى جانب محاسبة

تعطلت حركة اإلنتـاج،    . اليوم بدأت تحركات عفوية طبيعية يطالب أصحابها بزيادة الرواتب هنا وهناك          
  واآلن من يقرر، وكيف يكون القرار، وما هي انعكاساته؟
لن . ا وإسرائيل وربما يتحرك وخصوصاً أميرك   . كل العالم يتطلع إلى مصر، وبعضه موجود فيها، يراقب        

ماذا عن  . خصوصاً وأن ثمة تساؤالت كثيرة حول الجوار      . يكون دعم سريع لمصر قبل وضوح الصورة      
رفح ومعبرها؟ ماذا عن األنفاق؟ ماذا عن تمرير السالح إلى الفلسطينيين؟ ماذا عن التشابك بين القـوى                 

 ماذا سـيكون موقـف القـوى        الفلسطينية وبعض القوى التغييرية في مصر؟ ماذا عن الوضع الداخلي؟         
السياسية؟ هل سنصل إلى برنامج الحد األدنى فيما بينها؟ ماذا سيكون موقف األقباط والبابا شنودة العربي                

لكـن  . أعلن تأييده لمبارك رغم كل المالحظات عليه والمشاكل التي تعرض لها األقباط في ظل نظامـه               
  !كان تعبيراً عن خوف وقلق من البدائل على ما أعتقدالتأييد هذا لم يكن لمبارك ونظامه على بياض، بل 
. وبالتالي ال أدعي إجابة على كل األسئلة المطروحـة        . ال أدعي خبرة ومعرفة بالواقع الداخلي المصري      

لكن ألمح ومنذ فترة    . ولذلك ينبغي التعامل بهدوء مع ما جرى ورصد كل ما سيجري لمعرفة اتجاه الريح             
 النظام العربي من داخله ومن خارجه مـستنداً إلـى الترهـل الـذي أصـابه                 غير قصيرة استهدافاً لكل   

والفضيحة التي تكشفت مؤخراً عن بنيانه لكن العين عليه لفرطه وليس إلعادة بنائه أو ليعود ويبني نفسه                 
  .قوياً
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فـي  فما جرى في مصر وتونس وما يجري في العالم العربي مهم جداً جداً ويعبر               . ليست نظرية مؤامرة  

  .جزء منه عن تطلعات البعض منذ زمن طويل لكن المهم معرفة أبعاد المشهد جيداً
 19/2/2011، االتحاد، ابوظبي

  
  

  :كاريكاتير .66
  

  
  19/2/2011، رام اهللا، الحياة الجديدة

    


