
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  

    
  
  

  
  

    
  

  
  
  
  

  "حدأال نسعى إلى مقاطعة اإلدارة األميركية وليس من مصلحتنا مقاطعة : "عباس
  السلطة تقرر التوجه إلى الجمعية العامة ومجلس األمن مجددا بعد الفيتو األمريكي: عبد ربه
  كل الملفات بانتظار استقرار مصر :"صفا"ـ الزهار ل
  األونروا تبحث قانون عمل الالجئين: بيروت

  الفيتو األمريكي رداً علىيوم غضب في الضفة الغربية الجمعة المقبل: مركزية فتح 

في األيام القادمة لنـا: مشعل
قول سنقوله ولنا فعل سـنفعله      

  ومبادرات سنقوم بها
٣ص ...
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            ٢ ص                                     ٢٠٦٢:         العدد       ٢٠/٢/٢٠١١ األحد :التاريخ

    :السلطة
 ٤  "حدأال نسعى إلى مقاطعة اإلدارة األميركية وليس من مصلحتنا مقاطعة : "عباس.٢
 ٥   استئناف المفاوضات مشروط بوقف االستيطان: يز لـ بيرعباس.٣
 ٥  ة ومجلس األمن مجددا بعد الفيتو األمريكيالسلطة تقرر التوجه إلى الجمعية العام: عبد ربه.٤
 ٦  هنية يهاتف القرضاوي ويدعوه لزيارة غزة.٥
 ٦  " لكنني أطلب إعادة تقييم كاملة وشاملة..أنا ال أدعو إلى حل السلطة اآلن"عريقات .٦
 ٦  بحصد مزيد من االعترافات الدولية بالدولة المستقلة" الفيتو"ترد على لسلطة ا :المالكي.٧
 ٧  مؤتمر دولي لألسرى في فينا الشهر المقبل برعاية أممية :قراقع.٨
 ٧   بناء المستوطناتلجوء عباس إلى األمم المتحدة الستصدار قرار يدين  تنتقد واشنطن بوست.٩
 ٨   لالنتقال من السلطة إلى الدولة.. حكومة فلسطينية جديدة: تحليل.١٠
    

    :المقاومة
 ٩  كل الملفات بانتظار استقرار مصر :"صفا"ـ الزهار ل.١١
١٠  حاب من التسوية ردا على الفيتو األمريكيحماس تدعو عباس وفريقه لالنس.١٢
١٠   الفيتو األميركي مكافأة لحكومة االحتالل على كل انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني:برهوم.١٣
١١  مريكي الفيتو األ رداً علىيوم غضب في الضفة الغربية الجمعة المقبل: مركزية فتح .١٤
١٢   مجلس األمن إلدانة االستيطانفيالفيتو األميركي تستنكرالفصائل والقوى الفلسطينية .١٥
١٢  تنديد واسع ودعوات إلى إسقاط اتفاق أوسلو: "الفيتو األميركي"الجهاد والجبهتان رداً على.١٦
١٣  الشعب الفلسطيني لن يستسلم ولن يتنازل عن حقوقه تحت أي ضغوطات: فتح.١٧
١٣  الحركة تدرس إعادة النظر في المفاوضات برمتها": قدس برس"قيادي فتحاوي لـ .١٨
١٤  ينتخابات بدون توافق وطناستقالة حكومة فياض شكلي وال ا ":الشرق"فصائل فلسطينية لـ.١٩
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٥  تهاجم اإلجماع بمجلس األمن المؤيد لمشروع قرار يستنكر االستيطاناإلسرائيلية الخارجية .٢٠
١٥   الذي يمثل جيال قديمالن تأسف كثيرا على رحيل عباس " إسرائيل".٢١
    

    :األرض، الشعب
١٥  ٢٠١٠ وحدة استيطانية في القدس والضفة عام ١٤٠٠ لـسلطات االحتالل الكشف عن بيع .٢٢
١٥   مع تونس ومصرتضامناً ٤٨الفلسطيني المحتل عام مسيرات بالداخل .٢٣
١٦   واعتداءات للمستوطنين في الضفةمواجهات عنيفة بين الفلسطينيين واالحتالل في سلوان.٢٤
١٦   ومصادر فلسطينية تؤكد االفراج عنهمفلسطينيون معتقلون بمصر يعلنون إضراباً مفتوحاً.٢٥
١٦  الفلسطينيين اآليلة للسقوط في مدينة صور جنوب لبناناعتصام للمطالبة بترميم منازل .٢٦
   

   : لبنان
١٧   األونروا تبحث قانون عمل الالجئين: بيروت.٢٧
   

   :عربي، إسالمي
١٨  الفيتو ضار ويشجع على استمرار االستيطان: القاهرة.٢٨
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١٩  الجامعة العربية تندد بموقف واشنطن.٢٩
١٩   يدين الفيتو األمريكي ويؤكد دعم النضال الفلسطيني" التعاون الخليجي".٣٠
١٩  "الفيتو" استخدام الواليات المتحدة حق النقض  يدينالمؤتمر االسالمي.٣١
   

   :دولي
٢٠  تالمفاوضا للعودة الى طاولة ةوالسلط" إسرائيل"وزير خارجية بريطانيا يدعو .٣٢
٢٠   للعودة الى المفاوضات المباشرةواإلسرائيليينالفلسطينيين وزيرة الخارجية الفرنسية تدعو .٣٣
٢٠  ن أسفها إزاء عدم استصدار قرار أممي يدين االستيطانإيطاليا تعرب ع.٣٤
٢١  روسيا تطالب تل أبيب باالنصياع للمطالب الدولية ووقف االستيطان.٣٥
٢١  الصين تستنكر االستيطان اإلسرائيلي وتأسف لعدم استصدار قرار أممي يدينه.٣٦
    
    :ارات ومقاالتحو
٢١  وليد الخالدي.د... وليد الخالدي والدولة المستقلة.٣٧
٣٢  نهلة الشهال... "المنطقة برمتها تتغير".٣٨
٢٥  فهمي هويديً ...مصر أوال.٣٩
٢٦  عبد الزهرة الركابي... التداعيات إلى المعطياتمن . . المنطقة .٤٠
٢٧  محمد خّروب... االستقالة؟.. هل يمهد عباس لحّل السلطة أو.٤١
٢٩  نهاد الشيخ خليل. د... البوصلة الفلسطينية والبلطجة السياسية.٤٢
    

 ٣١  :اتيركاريك
***  

  
  في األيام القادمة لنا قول سنقوله ولنا فعل سنفعله ومبادرات سنقوم بها: مشعل .١

خالد مشعل عـن أن حركتـه       " حماس"كشف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية        : دمشق
 الفلـسطينية،   ستقوم بمبادرات جديدة، بالتشاور مع فصائل المقاومة الفلسطينية متعلقة بمستجدات القضية          

  . وتحديدا بعد الفيتو األمريكي على قرار لمجلس األمن يدين االستيطان الصهيوني في فلسطين المحتلة
في مخـيم   " مركز زهر الحنون للمرأة والتراث الفلسطيني     "وقال مشعل خالل كلمة ألقاها في حفل افتتاح         

  ". سنفعله ومبادرات سنقوم بهافي األيام القادمة لنا قول سنقوله ولنا فعل : "اليرموك بدمشق
حسبي القول إن هذه المستجدات والمتغيرات المباركة من حولنا مع ما ذقناه من             : "وأوضح مشعل بالقول  

عنت الفشل والمراوحة في المكان وما تعانيه فلسطين على كل الصعد، يفرض علينـا مراجعـة شـاملة                  
  ". ل البعض أن يغرقنا فيهاللوضع الفلسطيني تتجاوز العناوين الجزئية التي يحاو

عمق األزمة التي صنعت في السنوات األخيرة على أيدي أناس اختـاروا            "وأضاف القيادي الفلسطيني أن     
طريقا معوجا في ظل الصلف الصهيوني وما يفعله في أرضنا، وفي ظل االنحياز األمريكـي، يفـرض                 

  ". لفلسطينيعلينا مراجعة جذرية شاملة بكل العناوين والتفاصيل للواقع ا
نحن في حماس وفصائل المقاومة والكثير من الشخصيات الفلسطينية المحترمة نضع ذلـك             : وتابع مشعل 

نصب أعيننا وسنبحث خياراتنا، وكل ذلك سيكون قريبا بين يدي شعبنا الذي هو وحده صاحب القـضية                 
  ". والشرعية والقرار والخيار
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فرحون بالثورتين العظيمتـين    : "نسي والمصري، وقال  وتطرق مشعل في كلمته إلى ثوريتي الشعب التو       
إذا : في تونس ومصر، فقد بعثتا فينا الروح والحياة، ومثلتا إرادة شعبين عظيمين، شعب قـال شـاعره                

وللحرية الحمراء باب بكل يد     : الشعب يوما أراد الحياة فال بد أن يستجيب القدر، وشعب آخر قال شاعره            
  ". مضرجة يدق

بارك الثورتين العظيمتين والتغيير المبارك لهذين الشعبين، ونترحم على الشهداء وندعو           ن: وأضاف مشعل 
  ". بالشفاء للجرحى والعودة للمغتربين والحرية للمعتقلين

الثورة المصرية العظيمة هـي ثـورة       : "وركز مشعل في حديثه على التغيير الذي حدث في مصر، وقال          
 في التاريخ اإلنسان، فبوركت تلك األيدي المباركة مـن شـعب            فريدة، ولعلها أعظم ثورة شعبية سلمية     

  ". مصر، مسلمين ومسيحيين، التي غسلت كل الدرن الذي زرع في الناس رغما عنهم
سعداء بعودة مصر إلى موقعها الطبيعي والطليعي، فاألمة مشتاقة إلى مصر التي تعرف قبلتهـا               : "وتابع

رف من يتآمر على واقعها ودورها، التغيير حصل في مـصر           وانتماءها وحلفاءها وواجبها وعدوها وتع    
وأتنمى أن يبلغ أهدافه الكامله، لينعم به الشعب المصري وتنعم به غزة وفلسطين، وتصبح مـصر إلـى                  

  ". جانب أخواتها في المنطقة منارات هدى وعزة وكبرياء وانتاج وتنمية وحضارة 
:  زهر الحنون للمرأة والتراث الفلسطيني بالقول      مركز"وخاطب مشعل المئات ممن حضروا حفل افتتاح        

التراث ليس بعيدا عن المعركة، فمن ال تراث له ال حاضر وال مستقبل له، وما زال زهر الحنون كمـا                    "
عرفته أحمر اللون ممتزجا بالدم الفلسطيني، ونحن سعداء بهذا المشروع الذي أعادنا إلى تراثنا وهويتنـا                

  ". وأصالتنا وتاريخنا
حين تبعثن التراث ترزعن جذور االستقالل والعزة واالستغناء        : "ا مشعل القائمات على المركز، وقال     وحي
حين تقوم المرأة بهذا الدور العظيم مع أخيها الرجل نستبشر بالنصر، فمجتمعنا            (..) االجنبي  " الداعم"عن  

حقـوق وإثبـات الهويـة    الفلسطيني برجاله ونسائه يقف في حمل قضية التحرير والعـودة واسـتعادة ال          
  ". واألصالة
معركتنا صراع على األرض واالنسان والمقدسات والقرار واالسـتقالل والـسيادة والثقافـة             : "وأضاف

اليوم نـزرع   (..) والتاريخ والهوية واآلثار والمعالم، وإسرائيل تريد أن تسرق تراثنا كما سرقت ارضنا             
  ".راب فلسطين ان شاء اهللا الحنون مؤسسة في دمشق وغدا نزرعها زهورا في ت

  ١٩/٢/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم
  
  "حدأال نسعى إلى مقاطعة اإلدارة األميركية وليس من مصلحتنا مقاطعة : "عباس .٢

 ١٤إن الدبلوماسية الفلسطينية حققت انتصارا حقيقيا بعد تصويت : قال الرئيس محمود عباس: رام اهللا
ر قرار يدين االستيطان في األرض الفلسـطينية، واعتباره غير دولة في مجلس األمن لصالح إصدا

  .'الفيتو'شرعي، رغم استخدام الواليات المتحدة األميركية حق النقض 
 خالل لقائه أعضاء المجلس األكاديمي الفلسطيني، بمقر الرئاسة في مدينة رام اهللا، ظهر عباسوأضاف 

لى مدى يومين متتاليين، لكن حرصنا على مصالح اليوم السبت، أن القيادة تعرضت لضغوط كبيرة ع
  .الشعب الفلسطيني كان اكبر من كل هذه الضغوط

وأشار إلى أن قرار القيادة الفلسطينية بالذهاب إلى مجلس األمن كان باإلجماع من قبل كل الفصائل 
  .الفلسطينية ما يؤكد حكمة القرار وصالبته

ركية وليس من مصلحتنا مقاطعة احد، ألننا لسنا عدميين، بل ال نسعى إلى مقاطعة اإلدارة األمي': وقال
  .'نريد المحافظة على مصالحنا وحقوقنا المشروعة بموجب القانون الدولي
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 شهور، وتم التحاور بشأنه مع اإلدارة األميركية ٣وأضاف أن قرار التوجه إلى مجلس األمن اتخذ قبل 
ها لتوجهنا، لكن اإلدارة األميركية أعلنت عن تحفظها ومع مختلف اإلطراف الدولية التي أعلنت مساندت

  .وطالبت القيادة بالتراجع عنه
 على الموقف الفلسطيني القاضي بعدم العودة على طاولة المفاوضات إال بوقف االستيطان، عباسوشدد 

وض على وتحديد مرجعيات عملية السالم التي تم تحديدها من قبل اإلدارة األميركية السابقة، وتم التفا
  .أساسها مع الحكومة اإلسرائيلية السابقة

 ١٩٦٧وجدد التأكيد على أهم أسس مرجعيات السالم بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 
مع تعديالت طفيفة بالقيمة والمثل، والقبول بطرف ثالث على حدود هذه الدولة، مع رفض وجود إي 

  .إسرائيلي في هذه الدولة المستقلة
إننا ندعو إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ليكون الشعب : وبخصوص المصالحة الوطنية، قال

  .الفلسطيني هو الحكم، وصندوق االقتراع هو الحل لكل الخالفات الداخلية
مصرون على تحقيق الوحدة الوطنية رغم كل المعيقات، ووقعنا على الوثيقة المصرية رغم ': وأضاف

  .'ورست علينا، إال أن حماس رفضت التوقيع على هذه الوثيقةكل الضغوط التي م
على اهتمام السلطة الوطنية بالتعليم خاصة الجامعي، وذلك ألهميته  وفيما يتعلق بالتعليم األكاديمي، أكد
وأشار إلى السلطة الوطنية أنجزت مشروع صندوق دعم الطالب  .الكبيرة لمستقبل شعبنا الفلسطيني

ان، وقد القي نجاحا كبيرا وهناك أفكار لتعميمه على باقي طلبة الجامعات في الوطن الفلسطيني في لبن
  .وخارجه

  ١٩/٢/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
  استئناف المفاوضات مشروط بوقف االستيطان : يز لـ بيرعباس .٣

رئيس اإلسرائيلي شمعون بيرس، تلقى الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، اتصاال هاتفيا من ال: عمان
  .بحثا خالله آخر المستجدات على الساحتين السياسية والميدانية

وأكد عباس التزامه بعملية السالم ومبدأ حل الدولتين، مشددا على ضرورة وقف كافة أشكال االستيطان 
  .بما يشمل القدس الشرقية الستئناف المفاوضات

ضد صدور قرار في مجلس األمن ' الفيتو'رة األميركية باستخدام وعبر عباس عن امتعاضه من قيام اإلدا
  .الدولي يدين االستيطان ويعتبره غير قانوني وغير شرعي

  ١٩/٢/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
  السلطة تقرر التوجه إلى الجمعية العامة ومجلس األمن مجددا بعد الفيتو األمريكي: عبد ربه .٤

لسلطة الفلسطينية أنها قررت التوجه إلى الجمعية العامة لالمم المتحدة الستصدار قرار ضد أعلنت ا
وقال أمين سر منظمة التحرير  .االستيطان اإلسرائيلي كما ستتوجه مجددا إلى مجلس االمن للغرض ذاته

دة الستصدار قرار إن قرارنا اآلن هو التوجه إلى الجمعية العامة لالمم المتح"الفلسطينية ياسر عبد ربه 
أممي ضد االستيطان وادانته والتاكيد على عدم شرعيته وسنعيد بعدها طرح مشروع الدانة االستيطان 

الفيتو االمريكي لن يوقف تحركنا باتجاه المؤسسات الدولية ولن " وأضاف  ".عبر مجلس األمن الدولي
بدون ان " دينا اجراءات سياسية اخرىستكون ل"وأكد عبد ربه  ".يوقف ارادتنا نحو الحرية واالستقالل

  .يفصح عنها
  ١٩/٢/٢٠١١، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
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  هنية يهاتف القرضاوي ويدعوه لزيارة غزة .٥
دعا رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية، أمس، رئيس االتحاد العالمي لعلماء : )آي.بي .يو (

.  القرضاوي لزيارة غزة، مثمناً دعوته لرفع الحصار عن القطاع المسلمين الداعية المصري يوسف
انتصار “وقال مكتب هنية في بيان إن األخير هاتف القرضاوي وقدم له التهاني ولشعب مصر ب 

حتى “ودعا هنية القرضاوي لزيارة غزة، . ”دوره الرائد وتبنيه قضية فلسطين والقدس“، مقدراً ”الثورة
ونقل البيان ترحيب القرضاوي الموجود . طاع في صالة جامعة في قطاع غزة يؤم الناس وجماهير الق

  . في مصر بالدعوة، وعزمه العمل على تلبيتها
  ٢٠/٢/٢٠١١الخليج، الشارقة، 

  
  " لكنني أطلب إعادة تقييم كاملة وشاملة..أنا ال أدعو إلى حل السلطة اآلن"عريقات 
وضات المستقيل في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب دعا رئيس دائرة المفا: كفاح زبون: رام اهللا

عريقات، إلى إعادة النظر في الوضع الفلسطيني وإجراء تقييم شامل للسلطة، ومصير المفاوضات، بعد 
  . األميركي"الفيتو"

السلطة ولدت لتنقل الشعب الفلسطيني . يجب إجراء إعادة تقييم شاملة": "الشرق األوسط"وقال عريقات لـ
: وأضاف ."من دون والية للسلطة ال يمكن االستمرار.. حتالل إلى االستقالل، وإسرائيل تمنع ذلكمن اال

  ."أنا ال أدعو إلى حل السلطة اآلن، لكنني أطلب إعادة تقييم كاملة وشاملة"
إلى األمم المتحدة ومحكمة "وأكد عريقات أن الخطوة التالية التي سيلجأ إليها الفلسطينيون هي التوجه 

غير المفهوم وغير المبرر الذي يشجع إسرائيل على مزيد من ) الفيتو(لن نقف عند هذا .. هايال
  ."سنتمسك بحقنا في التوجه إلى هذه المؤسسات الدولية.. االستيطان

 ٢٠/٢/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
  
  قلةبحصد مزيد من االعترافات الدولية بالدولة المست" الفيتو"ترد على السلطة  :المالكي .٦

الفترة المقبلة ستشهد حراكاً "اكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ان : يوسف الشايب -رام اهللا
، ١٩٦٧فلسطينياً مكثفاً لحصد مزيد من االعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 

 قرار فلسطيني إلدانة االستيطان في مجلس األمن الدولي ضد مشروع" الفيتو"باعتباره رداً أساسياً على 
  .والمطالبة بوقفه، مقابل تأييد بقية الدول األعضاء في المجلس الدولي لهذا القرار

سيتوجه األسبوع المقبل إلى جزر الكاريبي ومن ثم جزر الباسيفيك، "إنه " الغد"يح لـ روأضاف في تص
ترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، تليهما جولة إلى بعض دول آسيا، وذلك لمتابعة جهود كسب االع

  ".وحثهم على تسريع خطوات اإلعالن عنها
وأوضح أن الجانب الفلسطيني سيستمر في جهوده ومتابعة دراسة ذلك الملف ووضع استراتيجيات 

وقال إن اإلدارة األميركية قررت أول من أمس أن تعاكس التاريخ وتخالف االجماع الدولي . مختلفة
ون الدولي من خالل حمايتها لمجرمي الحرب ومخالفتها للشرائع والقوانين الدولية عبر وتتحدى القان

  .حماية االستيطان فاصطفت مع المجرم ضد الضحية
وبين أن واشنطن مدعوة لتفسير موقفها للقيادة والشعب الفلسطيني والعربي وللعالم أجمع، فهي كدولة 

 دولة مؤيدة لمشروع ١٣٠جماع الدولي وقرار أكثر من كبيرة بدت مؤخراً دولة صغيرة عندما تحدت اال
  .قرار إدانة االستيطان

وأضاف ان على اميركا العمل كثيراً الستعادة مكانتها ودورها كراعية للعملية السلمية وإكتساب مصداقية 
 على فقدتها من خالل تصويتها ضد االجماع الدولي وانحيازها إلسرائيل كدولة احتالل، والتشكك بقدرتها

  .رعاية أية جهود متعلقة بالمفاوضات



  

  

 
 

  

            ٧ ص                                     ٢٠٦٢:         العدد       ٢٠/٢/٢٠١١ األحد :التاريخ

واعتبر أن من الصعب على الفلسطينيين إعادة الثقة باإلدارة األميركية، فيما سيتم إعادة تقييم األمور 
  .والتفكير خارج إطار اللعبة الحالية لتحديد الخطوات الجديدة

طتها االستيطانية، محمالً األميركي سيحفز سلطات االحتالل على تصعيد أنش" الفيتو"وحذر من أن 
واشنطن مسؤولية ما سيحصل على أرض الواقع في األراضي المحتلة من نشاط استيطاني ومن سقوط 

  .ضحايا فلسطينيين كردات فعل للتصدي لألنشطة االستيطانية
تحرك أميركي لتصويب نتائج التصويت واتخاذ خطوات تصحيحية لتفادي "وأعرب المالكي عن أمله في 

يد محتمل في األراضي المحتلة نتيجة وقوفها ضد اإلرادة الدولية بمنع تمرير مشروع أي تصع
  .االستيطان

  ٢٠/٢/٢٠١١الغد، عمان، 
  

  مؤتمر دولي لألسرى في فينا الشهر المقبل برعاية أممية: قراقع .٧
 دوليا  قال وزير شؤون األسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع إن مؤتمرا: كامل ابراهيم–رام اهللا 

  . من شهر آذار المقبل في فينا، برعاية األمم المتحدة٨ و٧حول األسرى سيعقد يومي 
وشدد الوزير قراقع على أهمية هذا المؤتمر باعتباره األول الذي ترعاه األمم المتحدة، ويشارك فيه 

  .خبراء القانون الدولي ونشطاء في حقوق اإلنسان من مختلف دول العالم
مؤتمر سيتناول قضايا هامة تتعلق بالبعد القانوني والحقوقي لألسرى المعتقلين في سجون وأشار إلى أن ال

االحتالل ومعاناتهم جراء عدم التزام حكومة اسرائيل بالقانون الدولي اإلنساني، كما سيتناول قضايا تأثير 
واعتبر قراقع المؤتمر  .االعتقال اإلداري واعتقال األطفال وإجراءات المحاكمات في المحاكم االسرائيلية

من أكبر الخطوات نحو تدويل قضية األسرى، وتحميل المجتمع الدولي واألمم المتحدة لمسؤولياتها في 
وقال إن معرضا حول  .توفير الحماية القانونية واإلنسانية لألسرى في ظل تصاعد االنتهاكات بحقهم

  .الل أيام المؤتمرأعمال األسرى الفنية والفكرية واألدبية واليدوية سيعرض خ
  ٢٠/٢/٢٠١١الرأي، عمان، 

  
  لجوء عباس إلى األمم المتحدة الستصدار قرار يدين بناء المستوطنات تنتقد واشنطن بوست .٨

انتقدت صحيفة واشنطن بوست لجوء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى األمم المتحدة : وكاالت
  . ن عباس يبدو عازماً على إحراج الواليات المتحدةالستصدار قرار يدين بناء المستوطنات، قائلة إ

وتمضي بالقول إن عباس رفض مناشدات مباشرة من الرئيس األميركي باراك أوباما ووزيرة خارجيته 
ضد ) فيتو(هيالري كلينتون بالعدول عن تلك الخطوة، فاضطرت اإلدارة إلى استخدام حق النقض 

  . بير واشنطن بوستالمشروع األممي رغم أنها تؤيده، وفق تع
وتشير إلى أن إدارة أوبما اتخذت هذا الموقف لعدة أسباب من بينها األمل باالحتفاظ في فرصة مفاوضات 

  . السالم
 هي إحراج إدارة أوباما في وقت تستعر فيه -تقول الصحيفة–فالنتيجة الوحيدة للمبادرة الفلسطينية

  . كااالنتفاضات بالشرق األوسط ضد قادة موالين ألمير
وتضيف إن مشروع القرار األممي لم يكن ليؤثر على بناء االستيطان، وإنما سيشكل ضربة آلفاق 

  . محادثات السالم، ويعزز الحكومة اإلسرائيلية اليمينية
كما أن الخطوة الفلسطينية من شأنها أن تجعل االحتجاجات العربية التي تركز حاليا على الحكم 

وقالت واشنطن بوست إن تصلب عباس  . يا للواليات المتحدة األميركيةالدكتاتوري، تتخذ منحى معاد
  . هزيمة للذات إذا ما افترض المرء بأنه مهتم باتفاق السالم
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وتختتم بأنه إذا كان هناك من جانب إيجابي لنقض مشروع القرار األممي، فهو المطالبة بإعادة تقييم 
  . زعيم أثبت مرارا أنه ضعيف وعنيد

  ١٩/٢/٢٠١١الين،فلسطين اون 
  
  لالنتقال من السلطة إلى الدولة.. حكومة فلسطينية جديدة: تحليل .٩

بالرغم من مختلف العوائق والصعوبات، إال أن العد العكسي إلعالن الدولة الفلسطينية المستقلة على 
  . وعاصمتها القدس الشرقية في شهر أيلول المقبل، قد بدأ بالفعل١٩٦٧التراب الوطني المحتل عام 

وفي حين أكد الرئيس محمود عباس، أن اإلعالن لن يكون من جانب واحد، فإن العوائق اإلسرائيلية 
أوباما ) باراك(المتمثلة باستمرار العملية االستيطانية وتجميد العملية التفاوضية إضافة إلى عجز إدارة 

مكانية باإلعالن عن الدولة عن الوفاء بتعهداتها والضغط على إسرائيل، كل ذلك ال يشير إلى مثل هذه اإل
  .الفلسطينية المستقلة

مع ذلك فإن القيادة الفلسطينية، التي تعمل على إزالة هذه العوائق، من دون التخلي عن المواقف الثابتة، 
تمضي قدما في تهيئة الوضع الفلسطيني الداخلي لمثل هذا اإلعالن، بحيث تشكل من خالل ذلك ضغطا 

اصة الواليات المتحدة األمريكية، إلحداث اختراق في العملية السلمية والخروج على األطراف الدولية، خ
  .نتنياهو) بنيامين(من النفق الذي وضعته فيها حكومة 

وتعتبر مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الحكومة على مختلف األصعدة، احد أهم المقومات للدولة 
  .ت القيادة الفلسطينية في تعزيزها وتأكيدهاالمرتقبة، وشكلت أحد أهم التحديات التي نجح

وألن السلطة الوطنية الفلسطينية، باتت تتعاطى مع المستجدات في الحراك السياسي والجماهيري في 
المنطقة العربية، وباتت تخشى من أن االهتمام الدولي، خاصة األمريكي سيتوجه أساسا للتعامل مع هذا 

 اإلسرائيلي، لذلك، –بالعملية السياسية على الملف الفلسطيني الحراك، سيكون على حساب االهتمام 
أقدمت القيادة الفلسطينية على سلسلة من اإلجراءات التي من شأنها إعادة االعتبار واالهتمام الدولي 

  .وخاصة األمريكي بهذا الملف
في خانة فاإلعالن عن إجراء انتخابات محلية ورئاسية وتشريعية، ثم تشكيل حكومة جديدة، يصب 

الحراك الفلسطيني للتعامل مع هذه المستجدات، وبحيث تبقى القضية الفلسطينية وتفرعاتها، جزءا غير 
  . األمريكي–مهمل من االهتمام الدولي 

وألن القيادة الفلسطينية باتت تدرك، أن إحدى أهم انعكاسات التحركات الجماهيرية العربية، تتمثل في 
 في الموقف اإلسرائيلي، لحين التعرف على النتائج المرتقبة على هذا خلق مناخ االنتظار والترتيب

الحراك الذي من شأنه أن يجري تعديال جوهريا في الخارطة السياسية للمنطقة العربية، وبالتالي فإن هذا 
الموقف، ال يشجع على تراجع إسرائيلي عن المواقف االستيطانية الحالية، بل ستستثمر هذا الحراك، 

  .تمسكها في تبريرات استمرار الجمود لحين اتضاح الصورة الكاملة للمتغيرات المحتلةلصالح 
وبالتالي فإن هذا الحراك على المستوى العربي، سيترجم إسرائيليا بمزيد من التزمت والتصلب، وإلبقاء 

ائيلية، بل وتعزيز الموقف االستيطاني والتجميد التفاوضي إلى أجل غير معروف، وسيشكل ذلك أداة إسر
 –للوقوف في وجه أي ضغوط محتملة من قبل أطراف المجتمع الدولي الفاعلة على الملف الفلسطيني 

  .اإلسرائيلي
كل تلك األسباب، يجب أن ال تجعل الموقف الفلسطيني حبيس هذا الجمود واالنتظار، بل الحراك بهدف 

  .التخفيف من االنعكاسات السلبية لهذه التطورات والمواقف
تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، يشكل عنوان هذا التحرك الفلسطيني على هذا الصعيد، لذلك فإن ولعل 

هذا التشكيل يجب أن يترجم هذا الحراك إلى مضامين الحكومة الفلسطينية القادمة، وهذا يعني عدم 
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لسطيني في عام التسرع من ناحية، والتوصل إلى قناعات بأن هذه الحكومة قادرة على الوفاء بااللتزام الف
  .قيام الدولة المستقلة

ولذلك فأن أهم ما سيكون على أجندة الحكومة الجديدة، والذي سيجعلها تختلف اختالفا واضحا عن 
مهمات الحكومات السابقة، هو في أنها يجب أن تتوفر لها كافة اإلمكانيات والمقومات التي يجعلها قادرة 

ن الدولة الفلسطينية، السياسة الخارجية، وإنهاء االنقسام، وبنية على التعاطي مع الملفات المرتبطة بإعال
  .مؤسسات الدولة على مختلف األصعدة

وهذه مهمات بالغة الصعوبة وتحتاج إلى كفاءات من نوع يختلف عما درجت عليه الحقائب الوزارية 
المرحلة األهم من السابقة، السيما وانه يقع على عاتق هذه الحكومة الوصول بالوضع الفلسطيني إلى 

مراحل ثورتنا الفلسطينية وهي قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، مع ما يترتب على ذلك من استحقاقات 
  .والتزامات

وهذا يتطلب، إدراك مختلف األطراف االئتالفية التي تسعى للمشاركة في هذه الحكومة إلى اختيار ممثلين 
هذا الدور، وعدم االكتفاء بترشيح ذوي المناصب الحزبية عنها في المجلس الوزاري، مؤهلين للقيام ب

  .القيادية العليا كما درجت العادة
ولعل في قرار الرئيس عباس وحركة فتح بعدم ترشيح أعضاء من اللجنة المركزية لهذه الحكومة، 
نموذجا لما يجب أن تأخذ به مختلف فصائل منظمة التحرير، إذ أن ضخ قدرات شبابية وكوادر ذات 
كفاءة في هذه الحكومة، وفتح الباب أمام فرص الوصول إلى المواقع التي ترسم سياسات الدولة لهؤالء 

  .الشباب والكوادر، يشكل العنصر األساسي في مبدأ المشاركة
حكومة جديدة، ال تعني فقط مجرد تغيير وتعديل، بقدر ما هو جديد فعال، وهو االنتقال من مرحلة السلطة 

  .لة، بأدوات فاعلة مقتدرة مؤهلة للعمل والعطاء في ظل مثل هذا الظرف الصعب والدقيقإلى مرحلة الدو
  ١٩/٢/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  كل الملفات بانتظار استقرار مصر :"صفا"ـ الزهار ل .١٠

اسـر جـراء    عدَّ عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمـود الزهـار أن الخ           :  رزق الغرابلي  -غزَّة
" إسرائيل"الثورات العربية واختفاء األنظمة التي كانت تعادي القضية الفلسطينية وال تقف إلى جانبها هو               

  . وأمريكا، وأن القضية الفلسطينية واألمة العربية هي الرابح على أي حال
ـ      بقا، واضح أن ما يجري اآلن هو أفضل مما كان سـا          : "السبت" صفا"وقال الزهار في تصريح خاص ل

انظر إلى ما جرى في مصر اآلن، كل الطيور المهاجرة من العلماء والقادة يعودون، اآلن أمامنا فرصة،                 
ويمكن أن نقول هناك عهد جديد قادم، انعكاساته مهما كانت ستكون أفضل بكثير مما كان عليـه الحـال                   

  ". سابقًا
  أولويات 

ليا على الوضع في غزة، ولفـت إلـى انـشغال           وقلل الزهار من تأثيرات الثورة المصرية المباشرة حا       
  . المجلس العسكري الحاكم هناك في إنجاز مهامه الداخلية الكثيرة والشائكة

المجلس أمامه مهمات داخلية ال بد لها أن تنجح، حتى اآلن مثال تم تحقيق األمـن فـي سـيناء،                    : "وقال
ج العالقين، وغزة موجودة على أولوية      وبمجرد ما حدث أمن في الطريق من القاهرة إلى رفح دخلت أفوا           

 أولويات للجـيش، فغـزة قـد    ١٠إذا كان هناك "وأوضح  ". النظام الحاكم لكن هناك أولويات أكثر أهمية      
نكون األولوية العاشرة، عندهم قضايا إضرابات المؤسسات، وقضايا أصحاب المصالح الـسابقة الـذين              

 هناك أولويات لتحقيق رؤيتهم حتـى تحقيـق مطالـب    يلعبون بكل الوسائل، هناك مطالب حزبية جديدة،     
  ". الثورة، وبالتالي نحن جزء من األولوية لكن األولوية المطلقة عندهم هي لألوضاع الداخلية

  العالقة مع مصر 
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وعن شكل العالقة حاليا مع الحكومة العسكرية في مصر، نفى الزهار وجود أي عالقـة أو حـدوث أي                   
، "انغماس الجيش حاليا في شأنه الداخلي والمهمات الـذي يحـاول تنفيـذها            "اتصاالت أو تواصل، بفعل     

نحن نراقب هذه المهمات التي تحقق العديد منها، لكن الجيش ينتظره أيضا العديد من المطالب               "وأضاف  
هذه مرتبطة بنتائج االنتخابات، مـن      : "أما عن شكل العالقة المستقبلية بين حماس ومصر، فقال        ". الثورية

ذي سيأتي ليحكم مصر، وما هو برنامجه االنتخابي وما هي نظرته للقضية الفلسطينية ونظرته للقضايا               ال
  ". العربية، إلى غير ذلك، وبالتالي كل األمور مؤجلة حتى تحقيق التغييرات الجذرية في مصر

  ورقة مصرية مؤجلة 
 بد أن يؤجل إلى ما بعد استقرار        ال"كما أشار إلى أن الحديث عن الورقة المصرية ووجودها أو سقوطها            

كثير من العوامل دخلت في اللعبـة       : "وقال". األوضاع على األرض من حولنا حتى نعرف إلى أين نسير         
اآلن، التسوية وصلت إلى طريق مسدود، والجانب األمريكي أثبت ضعفه بل وانحيازه إلسرائيل، وداخليا              

بحوا أعداء اليوم، وسقوط النظام المصري الذي كان        هناك خالفات بين الحلفاء أصحاب التسوية حيث أص       
وتابع ". يعادي قضايانا الوطنية، واحتمال كون الحكام الجدد مساندين لحماس التي قد يخف عنها الضغط             

أنت اآلن ال تستطيع أن تقول أن الورقة انتهت أو أنها باقية، هي مؤجلة حتى يتم استقرار األوضاع من                   "
  ".  سنذهبحولنا حتى نرى إلى أين

  ضرب غزة 
واستبعد الزهار إقدام االحتالل في ظل األوضاع الراهنة على التفكير بضرب غزة، موضـحا أن تغيـر                 

واستدرك رغـم   . األنظمة بهذا الشكل يقلب الموازين والحسابات وتصبح عند الجميع مختلفة عن سابقتها           
ن فقط ضد الفلسطينيين فحسب، بل وجهت       ، وهي لم تك   ١٩٤٨التهديدات اإلسرائيلية لم تهدأ منذ      "ذلك أن   

  ". تهديدات لمصر وسوريا ولبنان وإيران، فهذا الكيان الخائف ال بد أن يعيش على تخويف اآلخرين
  أزمة السلطة المالية 

وتعقيبا على تخوف السلطة الفلسطينية من أزمة مالية عقب دعمها مشروع قرار في مجلس األمن يـدين                 
 بنوا كل مشروعهم على أمريكا، وباعوا جزءا كبيرا من ثوابت الشعب الفلسطيني             هؤالء: "االستيطان قال 

أمريكا طيلة تاريخها تعطي األموال بثمن، والثمن هو        "وأكمل  ". بالمال األمريكي، وعليهم أن يدفعوا الثمن     
علـى  أمن إسرائيل وتمدد االستيطان، والذي وافق على أن يدفع هذا الثمن خسر على مستوى الشارع و               

 على العمق العربي واإلسالمي على مسئوليتها، وأقنعته        ٢٠٠٦غزة اعتمدت منذ    "وتابع  ". كل المستويات 
أن هذا البرنامج لمصلحة األمة العربية واإلسالمية، أما الطرف اآلخر فأقنع الغرب وأمريكا أن المشروع               

سالمية وبرنامج المقاومة يكسب    لمصلحتهم، اآلن من سيفوز، واضح أن العالم العربي بما فيه الحركة اإل           
  ". عناصر بينما الطرف اآلخر يخسر

السبت تخوفه مـن  " صفـا"وكان القيادي بحركة فتح النائب عزام األحمد أبدى في تصريح خاص لوكالة         
، وذلك على إثر دعم     "ال بد لنا أن نعتمد على إمكانياتنا      : "أزمة مالية قد تعاني منها السلطة بعد ذلك، قائال        

  .لطة لمشروع قرار بمجلس األمن يدين االستيطان، رغم معارضة أمريكاالس
  ١٩/٢/٢٠١١، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  حماس تدعو عباس وفريقه لالنسحاب من التسوية ردا على الفيتو األمريكي .١١

" الفيتو"النقض  استخدام الواليات المتحدة األمريكية لحق      " حماس"أدانت حركة المقاومة اإلسالمية     : دمشق
. ضد صدور قرار من مجلس األمن إلدانة السياسة االستيطانية للكيان الصهيوني في فلـسطين المحتلـة               

" المركز الفلسطيني لإلعـالم   "وتلقى  ) ٢-١٩(واعتبرت الحركة في تصريح صحفي صادر عنها السبت         
ولي عامة، وبحقوق شعبنا    تصرف غير أخالقي واستهتار بالمجتمع الد     "نسخة منه، أن الموقف األمريكي      

وأضافت الحركة أن   ". خاصة، وصفعة لسلطة فريق أوسلو التي تعلق اآلمال على دور الوسيط األمريكي           
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يؤكد حقيقة انحياز اإلدارة األمريكية الفاضح لالحـتالل، والـداعم لـسياسة االسـتيطان              "هذا التصرف   
  ". والعدوان على شعبنا بالرغم من ادعائها كذبا معارضتها له

التوقف عن بيع األوهام لشعبنا الفلسطيني ومحاولة       "ودعت الحركة فريق أوسلو بقيادة محمود عباس إلى         
خداعه بعملية تسوية فاشلة، واالنسحاب النهائي من ما يسمى عملية التسوية السياسية، ووقف المراهنـة               

العـدو الـصهيوني، واالنحيـاز    على اإلدارة األمريكية المنحازة، ووقف أشكال التنسيق األمني كافة مع        
  ".لخيار المقاومة الذي يجمع عليه شعبنا الفلسطيني

  ١٩/٢/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم
  
   الفيتو األميركي مكافأة لحكومة االحتالل على كل انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني:برهوم .١٢

 ضـد  "الفيتو األميركي"يان،  فوزي برهوم في ب    "حماس"وصف الناطق باسم حركة     :  فتحي صّباح  -غزة  
قرار تعسفي ومشين فـي حـق الـشعب         "مشروع قرار يدين االستيطان في األراضي الفلسطينية، بأنه         

الفيتو يكشف حقيقة الدور األميركي المعطل لحال اإلجماع الـدولي علـى عـدم              "ورأى أن   . "الفلسطيني
ي الواضح لكـل مـا يرتكبـه العـدو          مشروعية االستيطان والمستنكرة لوجوده، وحقيقة الدعم األميرك      

مكافأة أميركية لحكومة االحتالل على كل انتهاكاتهـا        "واعتبر أن القرار    . "الصهيوني في حق أبناء شعبنا    
في حق الشعب الفلسطيني، وبالتالي يفضح الدور األميركي المنحـاز بالكامـل لالحـتالل الـصهيوني،                

اإلدارة األميركية لم تكن في يوم من األيام نزيهة         "ال إن   وق. "والمقوض الحقيقي لحقوق الشعب الفلسطيني    
كل ذلك يتطلب من السلطة الفلـسطينية أن  "وأضاف أن . "في رعايتها ألي مشاريع تسوية أو عملية سالم    

يكون لديها موقف وطني إزاء كل ما يجري، بحيث يضمن انتهاء أشكال التفـاوض كافـة مـع العـدو                    
ة في تقوية الجبهة الداخلية الفلسطينية ووحدة الـشعب الفلـسطيني فـي             الصهيوني والبدء بمرحلة جديد   

  ."مواجهة كل التحديات
  ٢٠/٢/٢٠١١، الحياة، لندن

  
   الفيتو األمريكي رداً علىيوم غضب في الضفة الغربية الجمعة المقبل: مركزية فتح  .١٣

ة لحركة فتح، إلى يـوم      دعا اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزي      : محمد جمال -القدس المحتلة 
غضب ضد موقف الواليات المتحدة وذلك يوم الجمعة المقبل، في الضفة الغربية المحتلة، وقال إن الفيتو                
األمريكي يكشف عن الوجه الحقيقي ألمريكا ومدى انحيازها للظلم والقهر واالحتالل ضد الشعوب، وهذا              

مريكا أن تتوفر للشعوب خاصة العربيـة، مـضيفا         يعبر عن كذبة الحرية والديمقراطية التي تطالب بها أ        
  .عندما ياتي هذا الشعار عند الشعب الفلسطيني تنحاز أمريكا للظلم والقهر اإلسرائيلي

وحول األنباء التي تحدثت عن إمكانية أن تعاني السلطة أزمة مالية مستقبلية، قال اللواء الطيـراوي، أن                 
وم على المبادئ الفلسطينية وستكون حريـصة علـى الـشعب           السلطة لو عانت أزمة مالية فانها لن تسا       

  .الفلسطيني وحقوقه الوطنية
وبخصوص موقف القيادة الفلسطينية من المفاوضات أكد الطيراوي أن المفاوضات متوقفة ولن تعـود إال     

  .قدسبعد أن تعيد أمريكا وإسرائيل كل حساباتها بوقف االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية وال
يجب إعادة النظر بمجمل وجـود  : "من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات    

السلطة الفلسطينية وهل هي أداة لالستقالل الفلسطيني أم أن االحتالل يحاول أن تكون أداة له رغم أننـي                  
  ".ال أدعو لحل السلطة

ن نتوقف عند الفيتو األمريكي وسنواصل خطواتنا       ل"بدوره، قال عضو مركزية حركة فتح جمال محيسن         
باتجاه مجلس األمن واألمم المتحدة ومحكمة الهاي وكل المؤسسات الدولية جنبا إلى جنب مـع حركـة                 

  ". شعبنا في الشارع إلنهاء االحتالل واالستيطان، وسنلجأ لكل البدائل
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 الحصار الـذي لقيـه سـلفه        وعن احتمال تعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس لحصار على غرار         
إن الرئيس فدائي وهو أحد قيادات الشعب الفلسطيني الـذين أطلقـوا            "الراحل ياسر عرفات، قال محيسن      

الثورة الفلسطينية وليس لديه حسابات خاصة بل حساباته وطنية وهو دائما منحاز لصالح خيارات الشعب               
  ".الفلسطيني

  ٢٠/٢/٢٠١١، الشرق، الدوحة
  
   مجلس األمن إلدانة االستيطانفيالفيتو األميركي تستنكرسطينية فصائل وقوى فل .١٤

اسـتنكرت الفـصائل والقـوى      :  حامد جاد  - يوسف الشايب    -ناديا سعد الدين    ،   غزة - رام اهللا  –عمان
نبيل شعث  . الفلسطينية الفيتو األميركي األخير، ومن بينها حركة فتح، التي قال عضو لجنتها المركزية د             

واضاف ان أميركا فشلت في إقناع  . يركي هو فيتو ضد شرعيتها كوسيط نزيه لعملية السالم        ان الفيتو األم  
نتنياهو وحكومته بإيقاف االستيطان ولو لثالثة أشهر، كما عجزت عن تنفيذ تعهدات رئيسها أوباما فيمـا                

  .ضح إلسرائيليتعلق باالستيطان، مشيرا الى ان هذا الفيتو يعكس عجز الواليات المتحدة وانحيازها الوا
ورأى قيس عبد الكريم، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر الفلـسطينية، والقيـادي فـي الجبهـة                  
الديمقراطية لتحرير فلسطين، في الفيتو تكريساً للكذب األميركي حول الحرية والديمقراطية، وانحيازهـا             

ستخدام واشنطن لحق الفيتـو فـي       المطلق لحليفتها إسرائيل، في حين رأى حزب الشعب الفلسطيني في ا          
  .مجلس األمن إلحباط قرار يدين االستيطان بكل أشكاله، بانه يشكل عقبة أمام المفاوضات وتحقيق السالم

ضد مشروع  ) الفيتو(إن استخدام الواليات المتحدة حق النقض       ) فدا(وقال االتحاد الديمقراطي الفلسطيني     
لية على مواصلة سياسة التوسع االستيطاني ورفض الـدعوات         القرار الفلسطيني يشجع الحكومة اإلسرائي    

  .الفلسطينية والعربية والدولية لوقف االستيطان
بدورها وصفت الجبهة الشعبية، استخدام الواليات المتحدة للفيتو بخالف بقية اعـضاء مجلـس االمـن                

 معلن لما يسمى    االربعة عشر، بمثابة إطالق رصاصة الرحمة على مفاوضات ومسيرة اوسلو وهو موت           
بعملية السالم وانهيار شامل لصدقية ادارة اوباما واذعان وانضواء صريح تحت راية اركـان حكومـة                

  .نتنياهو من غالة التطرف واالستيطان والعنصرية
وكانت مسيرات جماهيرية انطلقت في العديد من المحافظات الفلسطينية من بينها رام اهللا والبيرة ونابلس               

، وسط دعوات ليكون الجمعة المقبل يوم غضب ضـد          "الفيتو األميركي "خليل وطولكرم تدين    وقلقيلية وال 
  .هذا الفيتو

  ٢٠/٢/٢٠١١، الغد، عّمان
  
  تنديد واسع ودعوات إلى إسقاط اتفاق أوسلو: "الفيتو األميركي"الجهاد والجبهتان رداً على .١٥

 ضد مشروع قرار يدين االستيطان في       "الفيتو األميركي "نددت فصائل فلسطينية بـ     :  فتحي صّباح  -غزة  
الجهـاد  "وصـفت حركـة     ، و األراضي الفلسطينية، ودعت الى وقف المفاوضات وإسقاط اتفاق أوسـلو         

واعتبر القيادي فـي    . "موقف منحاز من اإلدارة األميركية للعدو الصهيوني      " بأنه   "الفيتو" امس   "االسالمي
أن أميركا شريك لالحتالل في كل الجرائم واالعتداءات،        دليالً على   "الحركة خالد البطش في بيان القرار       

فضالً عن كونه يعبر عن مدى الصلف األميركي، وعدم احترام واشنطن شركائها في عمليـة التـسوية                 
يؤكد فشل ما يسمى عملية الـسالم       "ورأى أن القرار    . "السياسية، ورفضها حقوقنا المشروعة كفلسطينيين    

تعسفي شكََّل  "، واصفاً القرار بأنه     "ى الحل السياسي مع الكيان الصهيوني     من أصلها، وفشل المراهنين عل    
وطالـب  . "لطمة في وجوه من يؤمنون بعملية التسوية ومن يراهنون على موقف أميركي غير منحـاز              

مراجعة جادة وشاملة لنهجها وسياساتها، والتخلي التام والنهائي عن مسار التـسوية العقـيم              "السلطة بـ   
  ."رته خيارها األول واألخير في التعامل مع االحتاللالذي اعتب
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بمثابة إطـالق رصاصـة الرحمـة علـى         " بأنه   "الفيتو" امس   "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   "ووصفت  
الـرئيس  (مفاوضات ومسيرة اوسلو، وموت معلن لما يسمى عملية السالم، وانهيار شامل لصدقية ادارة              

وقراطية وحقوق االنسان والقانون الدولي والشرعية، وتنصل معيـب         اوباما وتخرصاتها عن الديم   ) بارك
ومهين وفاجر من مسؤولياتها السياسية واالخالقية، وإذعان وانضواء صريح تحت راية اركان حكومـة              

هذا الموقف والسلوك األميركي يجب     "واعتبرت أن   . "نتانياهو من غالة التطرف واالستيطان والعنصرية     
األبد لمراهنات القيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية وفريق اوسلو على الوعود            أن يضع حداً الى     

والرعاية األميركية وحلولها التفاوضية، األمر الذي يتطلب االعالن الرسمي عن فـشل هـذا المـسار،                
ـ            سيرة ونهـج   ومصارحة أبناء شعبنا وقواه السياسية واالجتماعية بالحقيقة الكاملة والمراجعة الشاملة لم

اوسلو والسياسات واإلفرازات وااللتزامات السياسية والقانونية واالقتصادية واألمنية التي قامـت علـى             
واطـالق حـوار    ... تحمل مسؤولياته الوطنية، السياسية واالخالقية    " السلطة بـ    "رأس"وطالبت  . "أساسه

اوضـات العبـث، واشـتقاق      وطني يضع األسس والقواعد السياسية والتنظيمية للخروج من نهـج ومف          
استراتيجية سياسية بديلة وانتخاب قيادة وطنية موحدة في إطار ترتيب البيت الفلـسطيني علـى أسـاس                 

  ."ديموقراطي
الجبهة الديموقراطية لتحريـر  "بدوره، استنكر عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، عضو المكتب السياسي لـ      

مسيرات غضب في الوطن والـشتات      "عا في بيان إلى تنظيم       األميركي، ود  "الفيتو" تيسير خالد    "فلسطين
إنهـاء  " إلسرائيل، من أجـل      "ضد سياسة اإلدارة األميركية وانحيازها السافر للسياسة العدوانية التوسعية        

  ."االنقسام واستعادة الوحدة والوقوف صفاً واحداً في مواجهة سياسة حكومة االحتالل المعادية للسالم
  ٢٠/٢/٢٠١١، الحياة، لندن

  
  الشعب الفلسطيني لن يستسلم ولن يتنازل عن حقوقه تحت أي ضغوطات: فتح .١٦

، أن إسقاط مشروع القرار الذي يدين االسـتيطان         "فتح"أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني      : رام اهللا 
ـ                ة باستخدام الواليات المتحدة لحق النقض الفيتو، يمس دور الواليات المتحدة كوسيط رئيسي فـي عملي

السالم، ويغري االحتالل اإلسرائيلي في مواصلة نشاطاته غير الشرعية، ويزيد من صلفها كدولة احتالل              
إن "وعضو مجلسها الثوري فهمـي الزعـارير        " فتح"وقال المتحدث الرسمي باسم      .فوق القانون الدولي  

طريق، التي تُلـزم    موقف الواليات المتحدة يتعارض والقانون الدولي وقرارات مجلس األمن وخارطة ال          
االحتالل بوقف االستيطان، وال تنسجم حتى مع الموقف الرسمي للواليات المتحدة الـذي لـم يعتـرف                 

  ".بالنشاط االستيطاني على األراضي المحتلة
على ضـرورة أن تأخـذ الرباعيـة        ) ١٩/٢(السبت  " قدس برس "وشدد الزعارير في بيان صحفي تلقته       

قانوني، إلحقاق حقوق الشعب الفلسطيني ووقف سياسة المماطلـة وتبديـد    الدولية دورها وفق تفويضها ال    
  .الوقت من جانب االحتالل

وأكد الزعارير أن موقف القيادة الفلسطينية ووحدته يشكل صمام أمان للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن               
يني وتأمين الحقوق   حركة فتح تدع والى مزيد من الوحدة الرسمية والشعبية بغية تحصين الموقف الفلسط            

  .الفلسطينية
  ١٩/٢/٢٠١١، قدس برس

  
  الحركة تدرس إعادة النظر في المفاوضات برمتها": قدس برس"قيادي فتحاوي لـ  .١٧

ضد هـذا   " الفيتو"باستخدام الواليات المتحدة    " فتح"ندد محمد النّحال عضو المجلس الثوري لحركة        : غزة
" فـتح "حركـة   ": "قدس برس "وقال النّحال لوكالة     ".لة االحتالل انحياز سافر لدو  "القرار، معتبراً ذلك بأنه     

تستنكر استخدام الواليات المتحدة لحق النقض الفيتو، وترى بأنها ال يمكن أن تكون نزيهة فيمـا يخـص                  
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كنا نشك في النوايا األمريكية تجاه القضية الفلسطينية، ونحن اآلن تأكدنا،           : "، وأضاف "القضية الفلسطينية 
ستطيع أن يدين االستيطان، كيف له أن يوصلنا إلى دولة فلسطينية، فهذا الدور األمريكـي دور                ومن ال ي  

تعطي الضوء األخـضر    "واعتبر النحال الخطوة األمريكية بأنها       ".منحاز إلى إسرائيل، ودور غير نزيه     
إذا مـا   : "متسائالالستئناف المفاوضات،   " العقبة الكبرى "، الذي وصفه بأنه     "لالحتالل لمواصلة االستيطان  

  ".استمر االستيطان، وواصلت إسرائيل نهب األرض الفلسطينية، على ماذا يمكن أن نتفاوض؟
إذا لـم تـستطع     : "، متسائالً "ستعيد النظر في عملية التفاوض برمتها     "وأكد المسؤول الفتحاوي أن حركته      

 فكيـف لهـا أن تكـون راعيـة          الواليات المتحدة الموافقة على قرار من مجلس األمن يدين االستيطان،         
  ".للمفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية

، "بالتوحد وإنهاء االنقسام الفلـسطيني    "واعتبر أن الرد األمثل على هذا الموقف األمريكي يجب أن يكون            
عليـه وعلـى قـضيته،      " المؤامرات العالميـة  "كي يستطيع الشعب الفلسطيني مجتمعاً مجابهة ما اسماه         

  ".مؤامرات على صخرة صموده ووحدته الوطنيةوتحطيم هذه ال"
  ١٩/٢/٢٠١١، قدس برس

  
  ياستقالة حكومة فياض شكلي وال انتخابات بدون توافق وطن ":الشرق"فصائل فلسطينية لـ .١٨

أكد المستشار السياسي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المقالة في غزة يوسف رزقة أمـس الـسبت        :غزة
عمال برئاسة سالم فياض ال تحمل أي جديد على المستوى الحكومي           على أن استقالة حكومة تصريف األ     

مشدداً على أن هدف االستقالة هو      , وأنه مجرد تغيير أشخاص   , بسبب عدم التغيير في السياسات والبرامج     
وشـدد  . وامتصاص جزء من الغضب الشعبي الفلسطيني     , تعزيز سلطة حركة فتح في الحكومة والميدان      

ـ رزقة خالل تصريح خاص    , على ضرورة التعامل مع األوضاع المتغيرة التي تشهدها المنطقة        " الشرق" ل
ال بد أن نقر بالمتغيرات الجديدة في قطاع        "وقال  , "التغيير الشبابية "وحذر حركتي فتح وحماس من روح       

والتي أدت إلـى    , مؤكداً على ظهور قوة الشعوب المتمثلة في الشباب الواعي والذي يطلب التغيير           , غزة
  ". حسب قوله"اإلسراع في استقالة حكومة فياض 

من ناحيته، اعتبر القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش أن أساس التوافق الوطني يتمثل فـي                 
, إنهاء االنقسام الفلسطيني وتشكيل حكومة واحدة تضم جميع الشركاء السياسيين الذين دخلوا االنتخابـات             

وتكليفه بحكومة جديدة يزيد من المشكلة ويكرس حالة االنقسام واسـتمرار           استقالة حكومة فياض    : "وقال
ـ ". الوضع على ما هو عليه     ال قيمـة لـه   "االستقالة بأنهـا  " الشرق"ووصف البطش في تصريح خاص ل

وتـشكيل  , الفتاً إلى أن المطلوب هو إنهاء االنقـسام       , وأنها ال تخدم قضية المصالحة الفلسطينية     , "مطلقاً
  حدة في الضفة وغزة تتحمل مسؤولياتها في خدمة المواطنين،حكومة مو

ومن جهته يرى عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر أن استقالة حكومـة                
مشدداً على أن اسـتقالة الحكومـة أو        , فياض ال تغير من الواقع واألزمة التي تعيشها الساحة الفلسطينية         

ألن التعديالت هدفها تكـريس     , أو غيره ال يقدم أو يؤخر بالنسبة للشعب الفلسطيني        إجراء تعديل وزاري    
على أن المطلوب مـن     " الشرق"وأكد في تصريح خاص لـ      . وتعميق حالة االنقسام في الحالة الفلسطينية     

سـية  الجميع هو توجيه كل الجهد إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية كمقدمة إلجراء انتخابـات رئا              
وتشريعية على أساس قانون التمثيل النسبي الكامل من أجل تخليص الشعب الفلـسطيني مـن هيمنـة أو              

  . استفراد أي طرف
  ٢٠/٢/٢٠١١، الشرق، الدوحة
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  تهاجم اإلجماع بمجلس األمن المؤيد لمشروع قرار يستنكر االستيطاناإلسرائيلية الخارجية  .١٩
لخارجية اإلسرائيلية اإلجماع في مجلس األمن الدولي، هاجمت وزارة ا: برهوم جرايسي - الناصرة

باستثناء الواليات المتحدة، المؤيد لمشروع القرار الذي يستنكر سياسة االستيطان اإلسرائيلية، وقال البيان 
في هذه األيام التي يمر الشرق األوسط فيها من تغييرات تاريخية مهمة لمستقبل " دولة، ١٤مهاجما 

ن المستغرب أن يختار مجلس األمن باالنشغال في جانب واحد فقط من بين مجموعة المنطقة كلها، م
قضايا جوهرية في المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية، ومن خالل تجاهل الرابط الوثيق بين ما يجري 

إلى ذلك، فقد نقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن مصادر سياسية إسرائيلية لم ". واألحداث في منطقتنا
شف عن هويتها، قولها، إن الموقف األميركي يثبت مجددا مكانة إسرائيل العالية في اإلدارة األميركية تك

  .في عهد باراك أوباما، على الرغم مما يشاع عن خالفات بين اإلدارة وحكومة نتنياهو
  ٢٠/٢/٢٠١١الغد، عمان، 

  
  الذي يمثل جيال قديمالن تأسف كثيرا على رحيل عباس " إسرائيل" .٢٠

هاجمت إسرائيل بشدة أبو مازن، ونقلت إذاعة الجيش اإلسرائيلي عن مصادر في : كفاح زبون: م اهللارا
 ضد القرار الفلسطيني في ظل "الفيتو"مكتب نتنياهو قولها إن اإلدارة األميركية اتخذت قرارها باستخدام 

رغم "مصادر أنه وأضافت ال. إدراكها بأن الجانب الفلسطيني يماطل وال يرغب في تحقيق السالم
المحاوالت األخيرة للرئيس األميركي ووزيرة خارجيته، إلقناع عباس بالتراجع عن عرض القرار 
للتصويت، فإن األخير رفض، وهذا عزز الرؤية المتبلورة حديثا في واشنطن التي ساعدت تل أبيب في 

  ."تكوينها حول أنه ال يريد السالم وغير قادر على تحقيقه
لن تأسف كثيرا على رحيل عباس الذي يمثل جيال قديما متمسكا بأوهام " إن إسرائيل وقالت المصادر

  ."تتعلق بقضايا أساسية، وال يمكن إلسرائيل أن تتنازل فيها، كقضايا األمن والالجئين والقدس
 ٢٠/٢٠/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 

  
   ٢٠١٠ الضفة عام وحدة استيطانية في القدس و١٤٠٠ لـسلطات االحتالل  عن بيع الكشف .٢١

كشف الناشط الفلسطيني المحامي قيس ناصر، النقاب عن أن وزارة اإلسكان :  أحمد رمضان-رام اهللا 
 وحدة استيطانية في القدس الشرقية والضفة ١٤٠٠، نحو ٢٠١٠اإلسرائيلية باعت خالل العام الماضي 

ستيطانية بيعت في مستوطنة ووفق المعطيات التي حصل عليها، فإن أغلب هذه الوحدات اال .الغربية
" معليه أدوميم"، ومستوطنة ) وحدة سكنية٣١٩" (هار حوما"، ومستوطنة ) وحدة سكنية٦٦٨" (موديعين"
 ). وحدة سكنية٧٨" (جفعات زئيف"، ومستوطنة ) وحدة١٢٦" (بيتار عيليت"، ومستوطنة ) وحدة١٠١(

 في المستوطنات اليهودية بلغت ٢٠١٠وأوضح ناصر، أن نسبة الوحدات االستيطانية التي بيعت عام 
في هذا وحذّر  . في المائة من مجمل كل الوحدات السكنية التي باعتها الوزارة اإلسرائيلية٣٥نحو 

 وحدة استيطانية جديدة ٥٠٠٠ من أن وزارة اإلسكان اإلسرائيلية تعمل على بناء وتسويق نحو السياق،
 وحدة ٣٣٠٠ع مخططات هيكلية جديدة لبناء نحو في القدس والضفة الغربية، باإلضافة إلى إيدا

  .في القدس" رمات شلومو"و" رموت"و" حومات شموئيل"و" هار حوما"استيطانية جديدة في مستوطنات 
  ٢٠/٢/٢٠١١المستقبل، بيروت، 

  
   مع تونس ومصرتضامناً ٤٨الفلسطيني المحتل عام  بالداخل مسيرات .٢٢

لمتابعة العربية للجماهير الفلسطينية في الداخل المحتل عام نظمت لجنة ا:  محمد القيق- القدس المحتلة
. مسيرات وفعاليات تضامنية مع ثورتي تونس ومصر وابتهاجا بالتغيير) ١٩/٢( عصر السبت ١٩٤٨



  

  

 
 

  

            ١٦ ص                                     ٢٠٦٢:         العدد       ٢٠/٢/٢٠١١ األحد :التاريخ

وأقيم مهرجان شعبي يحّيي ثورتي تونس ومصر في كفر كنا للتأكيد من خالله على موقفها المساند 
  . ستبدادللشعوب المنتفضة ضد الظلم واال

إن أهالي الداخل انطلقوا في :"قال الدكتور جمال زحالقة رئيس التجمع العربي الديمقراطيمن جهته و
تجمعات ووقفات ومهرجانات احتفالية بثورتي مصر وتونس كغيرهم من أبناء الوطن العربي رافضين 

  ".الذل والهوان الممارس من األنظمة والحكومات على شعوبها
  ١٩/٢/٢٠١١، ن الينفلسطين أوموقع 

  
   واعتداءات للمستوطنين في الضفة عنيفة بين الفلسطينيين واالحتالل في سلوانمواجهات .٢٣

أصيب فجر امس عدد من المواطنين الفلسطينيين في المواجهات العنيفة :  جمال جمال-فلسطين المحتلة 
وأكد شهود عيان ان . س المحتلةمع قوات االحتالل االسرائيلي التي شهدتها معظم أحياء بلدة سلوان بالقد

عناصر من فرقة المستعربين اعتقلت عددا من األطفال والفتيان، فيما أطلقت قوات االحتالل عشرات 
القنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة المسيلة للدموع ما تسببت بإصابات متعددة وباختناقات نتيجة 

عت الليلة قبل الماضية مواجهات في باب حطة بالبلدة وفي سياق ذي صلة اندل. استنشاق الدخان السام
القديمة قرب بوابات األقصى المبارك رشق فيها الشبان جنود االحتالل بالحجارة، فيما أطلقت قوات 

وهاجم مجموعة من المستوطنين مواطني خربة أم  . مواطنين٣االحتالل القنابل الغازية السامة واعتقلت 
الخليل بالضفة الغربية، فيما أكد مواطنون أن مجموعات من المستوطنين الخير شرق بلدة يطا جنوب 

مناطق مختلفة من الضفة الغربية صعد وفي  .كانوا يستعدون لتنفيذ سلسلة اعتداءات ضد السكان
  .المستوطنون وقوات االحتالل من اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وسرقة اراضيهم وممتلكاتهم

  ٢٠/٢/٢٠١١، الدستور، عّمان
  

   ومصادر فلسطينية تؤكد االفراج عنهم معتقلون بمصر يعلنون إضراباً مفتوحاًفلسطينيون .٢٤
تجمع أهالي المعتقلين الفلسطينيين في السجون "، أن ١٩/٢/٢٠١١، فلسطين أون الين موقع ذكر

والبالغ ) لكبرىمحافظة القاهرة ا(بحلوان " العقرب"ن في سجن ين الفلسطينييالمعتقل أعلن أن "المصرية
 إضراباً مفتوحاً عن الطعام وذلك احتجاجاً على سوء المعاملة التي بدأواعددهم تسعة عشر معتقال، 

يتعرضون لها، وللمطالبة باإلفراج عنهم فوراً، وتنفيذ قرارات اإلفراج التي صدرت بحقهم في العهد 
  . السابق

الناطق باسم غزة كامل ابراهيم، أن  عن مراسلها من ٢٠/٢/٢٠١١الرأي، عّمان، في حين نشرت 
، أن السلطات المصرية أفرجت عن أكدتجمع أهالي المعتقلين الفلسطينيين في سجون مصر عماد السيد 

 كانت قد سجنتهم في سجونها بعد ، معتقالً فلسطينياً من سجني العقرب وبرج العرب بالقاهرة١٤قرابة 
الزال عشرات المعتقلين الفلسطينيين يقبعون في  حين  في.اعتقالهم على الحدود الفلسطينية المصرية

  .السجون المصرية حيث تعرضوا لالعتقال والتعذيب على يد النظام المصري السابق ألسباب مختلفة
المفرج عنهم أكد  مراسلها من غزة، أن أحد سمير حمتو عن ٢٠/٢/٢٠١١الدستور، عّمان، وأشارت 

  . الى أنهم اآلن يسعون للعودة إلى قطاع غزة مشيراً نبأ خروجهم من السجن،عماد السيدل
  
  في مدينة صور جنوب لبنان  للمطالبة بترميم منازل الفلسطينيين اآليلة للسقوطاعتصام .٢٥

 ،ن في لبنانين الفلسطينيي الالجئ، أنلبنان -صور من )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ذكرت 
م مقر األنروا في مدينة صور جنوب لبنان، مطالبين بترميم البيوت  أما حاشداً اعتصاما شعبياًوانفذ

وقّدم  . منزال٧٠٠ًالمهددة بالسقوط والقديمة في مخيمي الرشيدية والبص التي بلغ عددها حوالي 
 موجهة إلى المدير العام لألونروا سيلفاتوري لمباردو موقعة باسم  بهذا الخصوصالمعتصمون مذكرة
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استعرضت المذكرة األوضاع االقتصادية لالجئين كما . منظمات األهلية الفلسطينيةاللجان الشعبية وال
 ووصفها بأنها في غاية في السوء، وأن البطالة متفشية بشكل واسع، وفرص العمل قليلة جداً، ينالفلسطيني

  .ودخل العائالت اليومي ال يسد احتياجاتها األساسية
نظمت ، اللجان الشعبية في منطقة صورور، أن من ص ٢٠/٢/٢٠١١المستقبل، بيروت، ونشرت 

اعتصاما أمام مستشفى الهالل االحمر الفلسطيني في مخيم برج الشمالي، وقد حمل المشاركون الفتات 
تستنكر سياسة االهمال المتبعة في تجاهل مطالب الناس في المخيمات وتطالب بتحسين أوضاع مستشفى 

  .ا بتحسين خدماتها الصحيةالهالل في المخيم واخرى تطالب االونرو
من خطوات تصعيدية قد تصل الى االعتصام "  أمين سر اللجنة الشعبية في المخيم جالل شهابحذروقد 

وضرورة اعادة االونروا العمل ، امام مكتب لبنان في بيروت اذا لم تستجب االونروا لعدد من المطالب
للفلسطينيين، حيث ال يجوز تفرقة شعبنا وتقسيمه بالبرنامج السابق للمجنسين ومعاملتهم بنفس المعاملة 

  ".الى مجنس او غير مجنس
  
  األونروا تبحث قانون عمل الالجئين: بيروت .٢٦

بحث المفوض العام لألونروا فيليبو غراندي، مع وزير العمل اللبناني في حكومة تصريف : بيروت
  . ن الفلسطينيين وفي آلية تنفيذهااألعمال بطرس حرب، قوانين العمل التي تتخذها لبنان تجاه الالجئي

لقد ناقشنا مع الوزير حرب اآللية التنفيذية لقانون العمل لالجئين 'وقال غراندي عقب االجتماع 
، وقد سرني أن يعلمني الوزير حرب بأنه سيوقع ٢٠١٠ آب ١٨الفلسطينيين الذي أقره مجلس النواب في 

 يوم االثنين المقبل، وأعلم جيدا أن هذا الجهد أتى بمتابعة قرار البدء بتنفيذ هذا القانون في وزارة العمل
مباشرة منه وباالستناد الى المعايير الدولية والتنسيق مع منظمة العمل الدولية ووكالة غوث وتشغيل 

ومنظمة التحرير الفلسطينية، بما يؤمن لالجئين الفلسطينيين حياة كريمة ) أونروا(الالجئين الفلسطينيين 
م بحسب قرارات الشرعية الدولية، ونحن حريصون على متابعة التعاون مع الحكومة اللبنانية حتى عودته

بما يؤمن لالجئين الفلسطينيين الحياة الكريمة دون أن يعني ذلك أي مساس بحقهم األساسي في العودة 
  . 'ورفض كل اشكال التوطين

أعتقد 'توطين الفلسطينيين في لبنان، قال وعن انعكاس األحداث المستجدة في عدد من الدول العربية على 
جازما أن ما يجري في الشرق األوسط والعالم العربي اسمع صوت الشعوب عاليا، من هنا نحن أمام 
فرصة تاريخية واستثنائية ليصغي القيمون على عملية السالم في الشرق األوسط الى صوت الشعب 

  . 'دتهم الى أرضهم ودولتهمالفلسطيني، وتحديدا الالجئين، في تطلعهم الى عو
، فال توطين ١٩٤ان حق الالجئين في العودة حسمته قرارات الشرعية الدولية وتحديدا القرار 'وأضاف 

أبدا، وأود التأكيد مجددا على وجوب االصغاء الى نبض الشارع الفلسطيني بتطلعه الى حقه في تقرير 
  . 'المصير ومن ضمنه حق العودة

ل جاهدة لتأمين مقومات الصمود الحياتية لالجئين على كل المستويات، خصوصا في األونروا تعم'وتابع 
  . 'يواصل المجتمع الدولي دعمه لعملنا'وامل أن . 'ما خص التقديمات الصحية واالجتماعية والتربوية

إلحاقا للعمل الذي قمنا به في موضوع معالجة عمل الفلسطينيين في لبنان، 'من جانبه، قال حرب 
عاون الذي جرى مع منظمة االونروا في موضوع المشاركة في التصدي للمشاكل التي يتعرض لها والت

الالجئون بانتظار عودتهم الى بالدهم، والحاقا للقانون الذي صدر عن مجلس النواب والذي سمح للعمال 
ان بأي شيء، الفلسطينيين باالستفادة من تعويض نهاية الخدمة عبر الضمان االجتماعي دون الزام الضم

والذي نظم عمل الالجئين الفلسطينيين في لبنان، استقبلت اليوم المفوض العام لمنظمة االونروا في 
نيويورك فيليبو غراندي والمدير العام للمنظمة في بيروت والمدير االقليمي لمنظمة العمل الدولية، 

  . 'لمتابعة تنفيذ هذا القانون الذي صدر
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سبة الطالع مفوض عام االنروا على التدابير التي اتخذتها الوزارة وعلى كان االجتماع منا'وأضاف 
القرار الذي سأوقعه يوم االثنين تنفيذا ألحكام القانون الذي صدر، والذي ينظم عمل الفلسطينيين في لبنان 

رض مع ويجعل أحكام هذا القانون نافذة بما يؤمن للفلسطينيين في لبنان فرص الحياة الكريمة بما ال يتعا
حق اللبنانيين الطبيعي بالعمل في بالدهم في عمل الئق يؤمن لهم الحياة الكريمة، وكانت مناسبة 
الستعراض العمل المشترك الذي قمت به مع منظمة العمل الدولية والمشاريع الكبيرة التي تم التوافق 

صة، أكان بالنسبة الى عليها والتي أعددنا نصوصا تترجمها الرسالها الى السلطات الدستورية المخت
قانون العمل أو بالنسبة الى صدور قانون لعمل الخادمات في المنازل وعمال الخدمة المنزلية، أو بالنسبة 

 لغة من قبل ١٤الى مكاتب استقدام العامالت وتنظيمهم أو بالنسبة الى عقد العمل الموحد والمترجم الى 
االرشادي للعمل، وكذلك كل مشاريع الضمان االجتماعي منظمة العمل الدولية، أو بالنسبة الى الدليل 

بصورة خاصة، وال سيما ما تم انجازه وهو صيغة مشتركة اتفق عليها كل من منظمة العمل الدولية 
، اي 'ضمان الشيخوخة'والبنك الدولي وتبنيتها كوزير للعمل في لبنان، وهي صيغة تتعلق بما يعرف ب

  .'ية الذي سأعلن مشروعه يوم الثالثاء المقبل في مؤتمر صحافينظام التقاعد والحماية االجتماع
كنت قد اتفقت مع دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري على اعادة درسه في وزارة العمل عبر 'وتابع 

لجنة حوار اجتماعي بالتعاون بين العمال وأصحاب العمل والوزارة، وٍسأعيد ارساله الى مجلس النواب 
ها لكي تعمل اللجان المختصة على دراسة هذا المشروع بحيث ننقل لبنان من نظام بالصيغة التي أقترح

تعويض نهاية الخدمة الذي ال يؤمن الضمانات االجتماعية للعمال، الى نظام التقاعد والحماية االجتماعية 
اء، بعد أن الذي يؤمن راتبا تقاعديا لكل من بلغ سن التقاعد، كما يؤمن لهؤالء العناية الطبية واالستشف

يكونوا قد أمضوا زهرة شبابهم في خدمة مجتمعهم الذي يجب أن يبادلهم لدى بلوغهم سن التقاعد ويؤمن 
  .'لهم الحياة الكريمة

  ١٩/٢/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
  الفيتو ضار ويشجع على استمرار االستيطان: القاهرة .٢٧

 وزارة الخارجية المصرية بشدة امس استخدام الواليات المتحـدة حـق            انتقدت:  محمد الشاذلي  -القاهرة  
في مجلس األمن إلجهاض مشروع القرار العربـي ضـد االسـتيطان فـي االراضـي                ) الفيتو(النقض  

وأعرب الناطق باسم الوزارة عن أسفه كون مشروع القرار كان يحظى بتأييد أعضاء             . الفلسطينية المحتلة 
 اآلخرين، وهو ما يجعل الموقف األميركي معزوالً وخارجاً علـى اإلجمـاع             مجلس األمن األربعة عشر   

ووصف الموقف األميركي بأنه مخيب آلمال الجماهير، لـيس فقـط           . الدولي في هذا الموضوع الحيوي    
وأشار الى أن الرأي العام في مصر كان يتطلع ألن          . الفلسطينية والعربية، بل أيضاً على المستوى الدولي      

تتيح لمجلس األمن التعبير عن موقف دولي واضح ومتماسك         "اليات المتحدة بمسؤولياتها، وأن     تضطلع الو 
وال لبس فيه يجبر إسرائيل على وقف نشاطها االستيطاني االستعماري الذي يلغي عمليـاً فـرص قيـام                  

  ."الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
الموقف األميركي الرافض لالستيطان، سيلحق المزيد من الـضرر          الذي يتناقض مع     "الفيتو"وأضاف أن   

وأشار إلى أن التصويت    . بصدقية الواليات المتحدة على الجانب العربي كوسيط في جهود تحقيق السالم          
األميركي سيتم النظر إليه باعتباره تشجيعاً إلسرائيل على االستمرار في سياسة االستيطان والتهرب من              

  . جب قرارات الشرعية الدولية وأسس السالمااللتزامات بمو
وانتقد المنطق الذي بررت به الواليات المتحدة تصويتها ضد مشروع القرار والقائم على أن تبني القرار                

وقال إنه على العكس فإن     . كان سيشجع األطراف على البقاء خارج المفاوضات، واعتبره منطقاً مغلوطاً         
لنقض إلجهاض القرار من شأنه أن يقلّل بشكل كبير من إمكـان عـودة              استخدام الواليات المتحدة حق ا    

وقال إن الموقف االميركي أمر يكرس انعدام الديموقراطية علـى المـستوى            . الطرفين إلى المفاوضات  
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الدولي نتيجة تمتع بعض الدول بمثل هذه المزايا المتوارثة عن حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وهو                 
  .مجدداً النظر في هذا األمر بجدية من جانب العضوية العامة باألمم المتحدةما يستوجب 

 ٢٠/٢/٢٠١١، الحياة، لندن
  
   العربية تندد بموقف واشنطنالجامعة .٢٨

ضـد  ” الفيتو“في القاهرة دانت األمانة العامة للجامعة العربية قيام الواليات المتحدة باستخدام حق النقض              
وقـال الـسفير    .طيني المدين لالستيطان الذي عرض على مجلس األمن          الفلس -مشروع القرار العربي    

محمد صبيح األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة في تصريح لـه أمـس إن        
النتهـاك قـرارات    ” اإلسرائيلي“هذه خطوة أمريكية مستهجنة وغير مبررة وتصب في تشجيع المعتدي           

 األمم المتحدة التي تعتبر االستيطان واألعمال آحادية الجانـب أمـورا غيـر              الشرعية الدولية وقرارات  
  .مشروعة 

  ٢٠/٢/٢٠١١،  الخليج، الشارقة
  
  يدين الفيتو األمريكي ويؤكد دعم النضال الفلسطيني "  الخليجيالتعاون" .٢٩

ة بشدة استخدام   أدان األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطي            : )وام(
الواليات المتحدة حق النقض ضد مشروع القرار العربي الفلسطيني الذي يندد باالستيطان خالل عرضه              

مستهجنة وغير مبررة وتصب فـي اتجـاه   "واعتبر العطية الخطوة األمريكية . على مجلس األمن الدولي   
ين الدولية التي تعتبـر االسـتيطان       تشجيع المحتل اإلسرائيلي على انتهاك قرارات األمم المتحدة والقوان        

استخدام الفيتو يظهر مدى اإلجحـاف الـذي        "وقال العطية إن    . "واألعمال أحادية الجانب غير مشروعة    
، "التي تقوم على أساس الكيل بمكيالين     "، منتقدا سياستها    "تمارسه الواليات المتحدة بحق القضية الفلسطينية     

مساعي جادة إلحالل السالم وتـوفر غطـاء سياسـيا يمكـن            تتحدث عن بذل    "ومشيرا إلى أن واشنطن     
واكد األمين العام   . "إسرائيل من مواصلة سياساتها العدوانية في األراضي الفلسطينية بهذا الشكل الفاضح          

الدعم الراسخ والمساندة الكاملة لنضال الشعب الفلسطيني ضـد االحـتالل اإلسـرائيلي             "لمجلس التعاون   
ة المشروعة غير القابلة للتصرف بما في ذلك حقه في تقرير مـصيره والعـيش               وممارسة حقوقه الوطني  

بسالم داخل حدود دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود يونيو               
?٩٦٧".  

  ٢٠/٢/٢٠١١، البيان، دبي
  
  "الفيتو" استخدام الواليات المتحدة حق النقض  يدين االسالميالمؤتمر .٣٠

 ضـد   "الفيتـو "دانت منظمة المؤتمر االسالمي استخدام الواليات المتحدة حـق الـنقض            : لرياض، جدة ا
اعتبر األمـين العـام لمنظمـة المـؤتمر          و .مشروع القرار العربي المندد باالستيطان في مجلس األمن       

 في انتهاكاتهـا     تشجيعاً إلسرائيل على االستمرار    "الفيتو"اإلسالمي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي       
والتهرب من التزاماتها الدولية ومن استحقاقات عملية السالم التي توقفت بسبب أنشطتها االستيطانية، كما              

وأكّـد أن االسـتيطان     . أنه يوجه ضربة قاصمة لصدقية الجهود الدولية الرامية إلى استئناف هذه العملية           
ير شرعي ويشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي،       يجب أن يتوقف، وأن يكون محل إدانة دولية باعتباره غ         

  .ويقّوض فرص إقامة الدولة الفلسطينية، ويحول دون التوصل إلى حل يقوم على أساس الدولتين
  ٢٠/٢/٢٠١١، الحياة، لندن
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  تالمفاوضا للعودة الى طاولة ةوالسلط" إسرائيل"وزير خارجية بريطانيا يدعو  .٣١
الطرفين الستئناف المفاوضات المباشرة فـي أسـرع        "ية ويليام هيغ     دعا وزير الخارج   : أ ف ب   -لندن،

واشار الى ان بريطانيا صوتت لصالح      . "وقت ممكن للتوصل الى حل بدولتين على اساس ثوابت واضحة         
عرضت بشكل واضـح    ": ، وقال "عقبة في وجه السالم   "مشروع القرار الذي يؤكد ان المستوطنات تشكل        

ينبغي اال ندع االحداث الجارية فـي       ": ، مضيفا "أزق الحالي في عملية السالم    مخاوفي الجدية في شأن الم    
  ." االسرائيلي-المنطقة عموماً تبعدنا عن العمل في اتجاه حل عادل ودائم للنزاع الفلسطيني 

  ٢٠/٢/٢٠١١الحياة، لندن، 
  

   المباشرة للعودة الى المفاوضاتواإلسرائيليينالفلسطينيين وزيرة الخارجية الفرنسية تدعو  .٣٢
 لموقـف   "االسـف "ماري في بيان عن     - أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال آليو      : أ ف ب   -باريس

وحدة موقف االعضاء االوروبيين في المجلس ازاء هذه المسألة، وهو ما يثبته            "مجلس االمن، مشيرة الى     
. "البريطـاني وااللمـاني   في نيويورك مع شريكينا     ) الجمعة(التوضيح المشترك للتصويت الصادر اليوم      

  ."يجب وقفه"، وانه "غير شرعي بنظر القانون الدولي"واكدت ان االستيطان 
السالم ممكـن   "، مؤكدة ان    "الفلسطينيين واالسرائيليين للعودة منذ اآلن الى المفاوضات المباشرة       "ودعت  
ها مـن اجـل الـشرق       ، متعهدة ان التزام   "اطار محدد لمتابعة المفاوضات   "كما دعت الى وضع     . "اليوم

تحدد بوضوح سبل   "كما أشارت الى دور اللجنة الرباعية الدولية، منتظرة منها ان           . "لن يضعف "االوسط  
وذكرت ان فرنسا   . "مواصلة المفاوضات من أجل التوصل الى تسوية سلمية لجميع قضايا الوضع النهائي           

سيندرج في سياق عملية سياسـية      ... ن  في باريس مؤتمراً ثانياً للمانحي    ) يونيو(ستستضيف في حزيران    "
  ."٢٠١١عام ) سبتمبر(تهدف الى اعالن دولة فلسطينية قبل ايلول 

  ٢٠/٢/٢٠١١الحياة، لندن، 
  

  إيطاليا تعرب عن أسفها إزاء عدم استصدار قرار أممي يدين االستيطان .٣٣
ينيين من استصدار أعربت وزارة الخارجية اإليطالية، عن أسفها الشديد إزاء عدم تمكّن الفلسط:روما

قرار إدانة دولية لسياسة االستيطان اإلسرائيلية في أراضيهم المحتلّة، وذلك على ضوء استخدام واشنطن 
إلحباط عملية إقرار المشروع الذي حاز على موافقة بقية الدولة األعضاء في مجلس " الفيتو"لحق النقض 
  .األمن الدولي

، على أن المخطّطات والمشاريع )١٩/٢(ا صباح السبت وشّددت الوزارة، في بيان رسمي صدر عنه
، حسب "إجراءات غير شرعية بموجب القوانين الدولية وتشكّل عقبة في طريق السالم"االستيطانية هي 

  .تأكيدها
نحن نشاطر محتويات القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية في مجلس األمن، لكننا نعتقد "وأضافت 

ملية السالم الحالية واالضطرابات في المنطقة؛ فإن المبادرة لن تكون مفيدة أنه في ظل تطورات ع
ودعا البيان، إلى استئناف سريع للمفاوضات الفلسطينية  .، على حد تقديرها"لتحقيق تقدم في عملية السالم

  ".أفضل وسيلة للتوّصل إلى الحل القائم على أساس الدولتين"اإلسرائيلية، باعتبارها 
 ذاته، أكّدت الخارجية اإليطالية اعتراف روما تماما بموقف مجلس االتحاد األوروبي للشؤون وفي الوقت

الماضي، عن أسفه إزاء عدم تجديد ) ديسمبر(الخارجية الذي أعرب فيه لدى اإلعالن عنه في كانون أول 
  . مّدة وقف البناء االستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلّة

  ١٩/٢/٢٠١١قدس برس، 
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   تطالب تل أبيب باالنصياع للمطالب الدولية ووقف االستيطانروسيا .٣٤
طالبت روسيا الحكومة اإلسرائيلية باالنصياع لمطالب المجتمع الدولي وتنفيذ مطالبه المتعلّقة : موسكو

 بوقف مشاريع البناء االستيطاني في األراضي الفلسطينية المحتلّة، باعتبار أن مثل هذه اإلجراءات تخالف
  .األعراف الدولية وتعيق استئناف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية
إن حل مشكلة االستيطان أصبح أكثر "وقال المندوب الروسي لدى األمم المتحّدة، فيتالي تشوركين، 

  .، مشّددا على ضرورة حلها في أقرب وقت ممكن"إلحاحا
استصدار قرار أممي يدين االستيطان ويطالب فيما أعرب عن بالغ أسفه إزاء عدم تمكّن الفلسطينيون من 

ضد مشروع القرار " الفيتو"بوقفه فورا، وذلك على إثر استخدام الواليات المتحّدة األمريكية لحق النقض 
  .الذي حاز على تأييد بقية الدول األعضاء في مجلس األمن الدولي وعددها أربعة عشر

  ١٩/٢/٢٠١١قدس برس، 
  

  اإلسرائيلي وتأسف لعدم استصدار قرار أممي يدينه تستنكر االستيطان الصين .٣٥
اعتبرت الصين أن استمرار الحكومة اإلسرائيلية في انتهاج سياسة البناء االستيطاني على : نيويورك

األراضي الفلسطينية المحتلّة، من شأنه أن يقف عائقاً في وجه استئناف العملية التفاوضية الثنائية بين رام 
  .اهللا وتل أبيب

رب مبعوث الصين الدائم لدى األمم المتحدة، لي باو دونغ، عن أسفه البالغ لعدم تمكّن الجانب وأع
الفلسطيني من استصدار قرار من مجلس األمن الدولي إلدانة االستيطان في األراضي المحتلّة، وأضاف 

روعة للشعب الصين تعارض بشدة بناء المستوطنات والجدار العازل، وتدعم بحزم أيضا المطالب المش"
  ".الفلسطيني

استئناف المفاوضات الثنائية في مسعى لتسوية الصراع وإقامة دولة فلسطينية إلى ضرورة  لفت النظرو
" مبادرة السالم العربية"و" األرض مقابل للسالم"مستقلة، على أساس قرارات األمم المتحدة المعنية ومبدأ 

  .وخارطة الطريق
  ١٩/٢/٢٠١١قدس برس، 

  
  لدي والدولة المستقلةوليد الخا .٣٦

  وليد الخالدي
 إبان احتدام الجدال في شأن الدولة الفلسطينية بين من يؤيد قيامها، وبين من يعارضـها،                ١٩٧٨في سنة   

بعنـوان  ) ١٩٧٨تمـوز  ( األميركية Foreign Affairsنشر البروفيسور وليد الخالدي مقالة في مجلة 
، عرض فيها آراءه في إمكان قيـام سـلم          "لسطينية ذات سيادة  دولة ف : التفكير في ما ال يمكن التفكير فيه      "

متماسك في المنطقة العربية، وال سيما أن مصدر الصراع العربي  اإلسرائيلي، بحسب وليد الخالدي، هو                
وفي ما لو جرى حل القضية الفلسطينية، فإن السالم يمكنـه أن يحـل فـي          . عدم حل القضية الفلسطينية   

  .ي ما يلي الخطوط العامة للدولة الفلسطينية المقترحةوف. ربوع الشرق األوسط
  : الوضع القانوني للدولة الفلسطينية-١

ومثل هذه الدولة فقط تستطيع أن تنال تأييد        . يجب أن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة         
طة يرجع إليهـا، ومرسـاة      وستكون مثل هذه الدولة، بالنسبة للفلسطينيين، نق      . منظمة التحرير الفلسطينية  

وبتأييد منظمة التحرير الفلسطينية لها ستنال أيضا تأييـد الـرأي العـام      . وطنية ومركزا لألمل واإلنجاز   
  .وليس هناك اختيار أو بديل مقبول غير هذه الدولة. العربي وتأييد أكثر الدول العربية

  :حدود الدولة الفلسطينية - ٢
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وال ينبغي ان تكون هناك سوى تغيرات طفيفة ومتبادلـة          . د واقعية  هي أكثر الحدو   ١٩٦٧إن حدود سنة    
. وينبغي أن يكون هناك طريق أو طرق بين الضفة الغربية وقطاع غزة لربط قسمي الدولـة               . في الحدود 

ويجب ضمان حرية السير في هذه الطرق، ولكن هذا ال يحتاج الى وضع الطرق خارج نطاق التـشريع                  
 التقسيم لم يكن مقبوال لدى الفلسطينيين سابقا فإن هذا الجيل المختلـف عـن               على الرغم من أن   . الوطني

الفلسطينيين في ظروف مختلفة مستعد اليوم لقبوله بكل ما يعتوره من اعتراف وتعايش إسرائيل  فلسطين                
وكمدافعين قدماء عن التقسيم، يجب على      . وان النظرة المختلفة تصح أيضا على العرب اآلخرين       . متبادل

لصهاينة أال يجدوا ما يعترضون عليه في هذا المشروع ألنه يترك إسرائيل على قسم من أرض فلسطين                 ا
  .أكبر مما هو عليه في أي مشروع تقسيم آخر

  : العالقات الخارجية للدولة الفلسطينية-٣
ـ      ي من المعقول للدولة الفلسطينية أن تعلن موقفها الحيادي في وجه الدول الكبرى وغيرهـا، وخاصـة ف

وقد يتطلب هذا اتفاقية بين الدول الكبرى، وحلفـائهم ومناصـريهم لالعتـراف             . حقول الدفاع والحربية  
ويمكن للدول العربية، التي هي أطراف في التـسوية العربيـة  اإلسـرائيلية،              . بالوضع الحيادي للدولة  

دة وللجامعة العربيـة ان     ويمكن لمجلس األمن التابع لألمم المتح     . وللدول االخرى االشتراك في االتفاقية    
  .يتعهد بهذه االتفاقية أيضاً

والحياد ال يعني نزع السالح أو اإلبعاد من عضوية األمم المتحدة أو الجامعـة العربيـة أو المنظمـات                   
  .فيمكن لحياد النمسا أن يكون مثاال لهذا. العالمية االخرى

  :جيوش الدولة - ٤ 
يجب أن يكون لهـا     .  تسليحها بما هو أكثر من الضروري      يجب أال تنزع الدولة من السالح، ويجب عدم       

من األسلحة ما فيه الكفاية لضمان األمن الداخلي ولكبح المخاطرات عبر الحدود الى إسرائيل، وللـدفاع                
يجب أن تكون أسلحة الدولة نـسبياً  . عن نفسها ضد المتطرفين والراغبين في االستيطان من اإلسرائيليين 

  .االردن أو أسلحة إسرائيلأقل بكثير من أسلحة 
  :القدس الشرقية - ٥

إن القدس الشرقية مهمة جدا لتأسيس الدولة الفلسطينية، ألنها تشكل الرباط األساسي بـين نـابلس فـي                  
والقدس الشرقية بضواحيها العربية تكون أكبر منطقة في الضفة الغربية من           . الشمال والخليل في الجنوب   
وقد كانت القدس الشرقية عربية تاريخيا، ودينيا، وعمارة، وتملكا لألرض،          . ةحيث الكثافة السكانية المدني   

ومع ذلك، فإن   . وهي العاصمة الطبيعية لفلسطين العربية، ويجب رفض جميع الحجج اإلسرائيلية إللحاقها          
التقسيم ال يعني تشييد حائط بينهما، فباإلمكان إقامة حدود مفتوحة ولكن منظمـة بـين القـدس الغربيـة        

يجب أيضا إقامة نظام للتعاون حول المرافق اإلداريـة المـشتركة           . اإلسرائيلية والقدس الشرقية العربية   
ويجب أن يكون الحق باألكيد للوصول الى حائط المبكى جزءا ال يتجزأ مـن هـذه التـسوية،                  . المحددة

تقديم ضمانات لجميع   ويمكن تكوين نظام خاص للممتلكات اليهودية القريبة من حائط المبكى، وباالمكان            
ومن . هذه التنظيمات من قبل مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، وجامعة الدول العربية والدول اإلسالمية             

  .الضروري نزع الصفة العسكرية عن كلتا العاصمتين سوى قوات األمن الداخلي الضرورية
  :السياسة الداخلية للدولة الفلسطينية - ٦

الناتج من تأييـد    (ة للدولة الفلسطينية سيضم اشتراك منظمة التحرير الفلسطينية         ان نوع الحكومة المنتظر   
، ولكن سيعتمد ذلك، على أكثر االحتماالت، على العناصـر          )منظمة التحرير الفلسطينية للتسوية السلمية    

ـ                 ت المعتدلة في فتح لتكوين ائتالف وطني يعتمد الى حد كبير على تجربة الفلسطينيين الـذين كـانوا تح
ويجب ان يكون التركيز على التعاون      . االحتالل ويرتكز على تأييد الصفوف المهنية والتجارية في المنفى        

  .مع المجموعة العربية بأوسع شكل لتشجيع التطور االقتصادي
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وأول مهمة للحكومة الفلسطينية الجديدة هي وضع دستور الدولة عوضا عن الميثاق الـوطني لمنظمـة                
  .ةالتحرير الفلسطيني

  :الالجئون - ٧
ومـن الـضروري    . يجب إسكان اكثر ما يمكن من الالجئين في جميع مناطق الدولة الفلسطينية الجديدة            

ويجب تطبيق قرار الهيئة العامة لألمـم       . التعاون مع االردن الستغالل وادي االردن الى أقصى ما يمكن         
ء الجنسية الفلـسطينية والتعويـضات      ويجب اعطا . الذي أعيد تصديقه مراراً   ) ثالثة (١٩٤المتحدة رقم   

  .للفلسطينيين الذين يبقون في المنفى
  :في الضفة الغربية وقطاع غزة المستوطنات اإلسرائيلية - ٨

يجب تهديم جميع المستوطنات في الدولة الفلسطينية الجديدة، ليس فقط الن األرض ستكون مهمـة جـداً                 
 أيضا الن هذه المستوطنات، إذا ما بقيت، ستكون مصدراً          الستيطان الالجئين الفلسطينيين العائدين، ولكن    

  .لالضطرابات واالنتقاد ومذكراً لهم باالحتالل السابق المكروه
ال تزال أفكار الدكتور خالدي حول الدولة الفلسطينية مناسبة للعرب عامة وللفلسطينيين خاصـة، علـى                

رات األمم المتحدة المشابهة حـول القـضية        ويلتقي مشروعه مع قرا   . الرغم من انه قد ال يؤيدها جميعاً      
 عنـدما اختـار     ١٩٧٤الفلسطينية، ومع مشروع الملك فهد، ومع موقف منظمة التحرير الفلسطينية منذ            

وأهم عقبة فـي    . المجلس الوطني الفلسطيني الحل المعتمد على دولتين في فلسطين كهدف الكفاح الوطني           
  .اإلسرائيلي المتصلب الذي تسنده قوة الواليات المتحدةطريق الدولة الفلسطينية طبعاً هو الموقف 

  :وقد أنهى الدكتور خالدي اقتراحه بتوضيح النقاط التالية لمنتقديه
  .الدولة الفلسطينية ضرورية للسالم النهائي حتى إذا لم تستطع احتواء جميع الالجئين - ١
  .يمكن التغلب على مشكلة اقتصاد الدولة القاصر - ٢
  .ن الدولة راديكالية ولن تهدد أمن إسرائيللن تكو - ٣

  ١٩/٢١/٢٠١١، السفير، بيروت
  
  " برمتها تتغيرالمنطقة" .٣٧

  نهلة الشهال
وأضاف أثناء زيارة جنوده على     ". الثعلب"هذا ما قاله إيهود باراك، وزير الحرب اإلسرائيلي، الشهير ب           

وقد رأينا  ". حزب اهللا " مريحة، ترتبط ب     وفي لبنان تبدلت حكومة بحكومة غير     : "الحدود مع لبنان، شاكياً   
فهو ينبئ بمفهوم إسرائيلي للعالم يعاني مـن        . تصريح مكثَّف ينطق بالكثير   ". ما جرى في تونس ومصر    

مركزية مرضية، إذ يعتقد أن الكون برمته يجب أن يتناسب مع شروط الراحة الذاتيـة إلسـرائيل، وأن                  
  . بما يضمن هذه الراحةشعوباً ومجتمعات بأكملها يجب أن تُشكَّل

ال يثير ذلك مثاالً يخص علم النفس العصابي فحسب، بل هو بداية تشي خـصوصاً باصـطناعية هـذا                   
وتلـك  . الكيان، الذي ال يرتاح إال بإلغاء وشل ما يحيط به، بما يتجاوز حتى الحصول على اإلخـضاع                

ما يقف خلف عجزها عن الوفاء بأي       وهذا  . وضعية مستحيلة واقعياً، لكن إسرائيل تتطلبها بصورة دائمة       
مع الفلسطينيين، التي أعلنت عن موافقتها الرسمية على االنخراط فيها، ولكنها           " العملية السلمية "من بنود   

في كل عتبة كانت تؤجل االتفاقات وتلتف عليها، لتنتهي بتسليم األمر ميـدانياً للجـيش والمـستوطنين،                 
  . كارثي يهيمن على العقلية اإلسرائيلية ويقود سياساتها-نتحاري وبالهرب الدائم إلى أمام، في منحى ا

، على رغم مرور أكثر من ستين سنة على وجودها، وعلى رغم تفوقها العـسكري،    "تطمئن"فإسرائيل ال   
والدعم الدولي الهائل لها، بشتى األشكال العسكرية والسياسية واالقتصادية والفكرية، بمـا فيهـا شـكل                

وإسرائيل اعتادت،  .  لوجودها بالنقاش، على اعتبار ان ذلك أعظم كفر يمكن تصوره          إرهاب من يتعرض  
حـزب  "في السنوات الثالثين األخيرة على األقل، على وضعية راكدة لهذه المنطقة، بال مفاجآت، معتبرة               
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 الواليات  وكانت تركن إلى ما سمي التفوق االستراتيجي لحاميتها،       . في لبنان استثناء يتطلب المعالجة    " اهللا
وربما ينبغي البدء من انكشاف أكذوبة هذا التفوق، على رغم وجود قواعد عـسكرية              . المتحدة األميركية 

أميركية في المنطقة، واحتالل العراق من قبل الجيش األميركي مباشرة، ووجود سلطات تـدين بـالوالء                
لنقائضها، يميـل لغيـر مـصلحة       فما كان وما زال قائماً هو تعادل رجراج للقوة األميركية و          . لواشنطن

واشنطن عندما تعجز عن ضبط األمور في العراق، أو حين يفشل العدوان اإلسرائيلي على لبنان صيف                
، أو حين ال تنفع اإلغراءات في شق سورية عن حليفها اإليراني، أو حين ينجح حـزب العدالـة                   ٢٠٠٦

 والمقايضات المتتابعة، بخالف حالة الحسم      والتنمية التركي في إرساء حكمه القائم على تجربة التسويات        
  "!المنطقة برمتها تتغير"فكيف عندما تكون ... لمصلحة واشنطن التي كانت سائدة قبله

ومن دون اإلسـفاف  ". غير مريحة"اتخذ باراك كأمثلة على هذا االستنتاج تبدل الحكومة في لبنان بأخرى     
. خدمة التي تقدمها إسرائيل لمن تعلـنهم حلفاءهـا        في الجدل، يطرح سؤال عقب هكذا تصريح، يتعلق بال        

وهذا في أغلب الظـن مـرتبط       . فلماذا ال تستطيع أن تفهم أن صداقتها مصدر حرج وإساءة لمن تشملهم           
وال يمكن إال تسجيل الهلع اإلسرائيلي المبالغ فيه من تغير          . كذلك بالشعور إياه بالمركزية الذاتية المرضية     

 تغير نسبي جداً، والرئيس ميقاتي يندرج في منطق السياسة اللبنانية التقليدية بكـل              التوازن في لبنان، فهو   
اعتباراتها الحذرة، واالسرائيليون يعرفون بالتأكيد أنه ليس السيد حسن نـصر اهللا متنكـراً، وال هـو ب          

لدخول إلى  ما زال في موقع دفاعي، وأن كالمه عن االستعداد ل         " حزب اهللا "ويعرفون كذلك أن    ". المغامر"
علماً أن وجود الحكومـة الجديـدة سـيعرقل         ! الجليل لو وقع عدوان جديد على لبنان، هو ردعي دفاعي         

ولكن تلك العرقلة نفسها كانت قائمة على األرض،        . بالتأكيد سهولة متابعة اإلجراءات التي تمس بالمقاومة      
ل ما تغيَّر هو نقل الصراع حولهـا        ولع. وكان السيدان الحريري وجعجع يعرفان أن دون تسييرها أهواالً        

من الشارع إلى الصعيد السياسي، وهذا بمعنى ما، تعطيل لقنابل موقوتة متالحقة كـان يمكـن لهـا أن                   
فعالم هـم منزعجـون؟   . حتى بالنسبة إلسرائيل نفسها... تعصف بالبلد بأكمله وتفتحه على آفاق مجهولة    
  ؟!فهل من جنون والعقالنية أكبر! ، وعلى ذلك ال يطمئنونمجدداً ألنهم يفهمون العالم خاضعاً تماماً لهم

ثم ماذا جرى في تونس ومصر؟ وما الذي يزعج إسرائيل من ثورات شعبية تطالب بـالخبز والحريـة،                  
وهي تمتد لتشمل المنطقة برمتها، من أقصاها إلى أقصاها، بتوقع متفاوت للنجاحات، كما لمقدار الـدماء                

فسر بعضهم االنزعاج اإلسرائيلي بحرمان هذا الكيان من إدعاء امتالك حصري           ي. التي سيتطلبها التغيير  
وهذا قد يصلح حجةً في مناظرات تلفزيونية غربية، ولكنـه يمـوه العـصاب             . للديموقراطية في المنطقة  

من أن إسرائيل كيان شاذ،     ": المشروع"المرضي اإلسرائيلي أوالً، ويخفي أيضاً مبررات القلق اإلسرائيلي         
مزروع بالقوة في المنطقة، كنتاج لحقبة السيطرة الكولونيالية عليها، أثناء وبعيد انهيار السلطة العثمانية،              

ومن أنه مذاك، لعب دوراً وظائفياً مهماً في ضبط المنطقة، عسكرياً وبصورة مباشرة، وأيـضاً               . وتفككها
بوليسية، وتزوير األولويات وحرفها من     عبر تشجيع العوامل المفضية إلى االستبداد واألنظمة األمنية وال        

، إلى استنزاف القدرات بالحروب     )أو ما يمكن تسميته بتحقيق الذات الحضارية      (ميادين البناء االجتماعي    
المتتالية، ثم بالتخلي عن مهمة مواجهة إسرائيل والتركيز على شروط منع أي تغيير، في ظل الخـضوع                 

  .لحاجات ومصالح المحور الغربي
الم كان هو اآلخر يبدو غير مالئم مع موجة المنطق الذي ساد، فهو يرجع إلى ما وراء المـشهد                   وهذا ك 

كما يقدم نفسه، ويعيد تفحص مكوناته، ويضع اإلصبع على مواطن هشاشته الكثيرة، ويسمح لنفسه بقراءة               
قاطعتها والـدعوة  ولعل هذا ما يقلق إسرائيل تحديداً، ولنتذكر كيف أن حملة م         . مغايرة للممكن والمطلوب  

إلى سحب االستثمارات منها ومحاسبتها، التي أطلقتها هيئات مناضلة، فلسطينية وعالمية، هي، تعريفـاً،              
ضعيفة اإلمكانات، وتواجه آلة دعاوية ومصلحية منحازة إلى إسرائيل، وهائلة في قدراتها، تلك الحملـة               

زعاً للشرعية عنها، ودفعتهم لرصـد مبـالغ        أقلقت إسرائيل بشكل كبير، ودفعت قادتها للقول إن هناك ن         



  

  

 
 

  

            ٢٥ ص                                     ٢٠٦٢:         العدد       ٢٠/٢/٢٠١١ األحد :التاريخ

خيالية لسفاراتهم في الخارج ولمنظمات مؤيدة لتقوم بحملة مضادة، كما لتحريك واستنفار عالقـات تـل                
  !التصدي لبضعة مناضلين" مسؤولية"أبيب، ولوضع الحكومات الغربية أمام 

التغييـر فـي    "لكنه وفي ظـل     . دائمةكيان هلع على هذه الشاكلة، ال يمكن إال أن يكون عدوانياً بصورة             
ولعله لم يحـن بعـد      . وهذا يفتح الباب على أسئلة تتعلق بتعيين ردود أفعاله        . ، يبدو مفّوتاً تماماً   "المنطقة

وقت الجريمة الكبرى التي يمكنه أن يرتكبها، وتكون في آن انتحاره األخير، ولعله لن يتمكن من ارتكابها                
في ذلك ترويض للنفس من أجل مغادرة المنحى الجزئي في النظـر            أصالً، ولكن رصد ذلك ضروري، و     
كما ال بد من مراجعة مفهومنا لها، ومخططاتنا االستراتيجية فـي           . إلى إسرائيل، الذي غلب على عقولنا     

  .التعامل معها
  ٢٠/٢/٢٠١١، الحياة، لندن

  
  مصر أوالً .٣٨

  فهمي هويدي
السنوات السابقة أعارض ذلك الشعار وأتشكك في       بعدما ظللت طوال    " مصر أوال "اآلن أستطيع أن أقول     

مقاصده، إذ لم يكن سرا أن الذين رفعوه آنذاك كانوا يتحدثون عـن مـصر المتحالفـة مـع إسـرائيل،                     
مصر المنكفئـة علـى     . والخاضعة لتوجهات السياسة األمريكية، والمتنكرة للتاريخ والمخاصمة لعروبتها       

مصر التي صغر   ). حتى ملف مياه النيل لم تكن مكترثة به       (لقومي  ذاتها وغير المبالية بمقتضيات أمنها ا     
حجمها وتراجع دورها حتى تحولت إلى عزبة للسلطان وأعوانه، فأذلوها ونهبوها وقرروا أن يتوارثوها              

  .ألنجالهم وسالالتهم
 يناير اختلف الوضع جذريا، فالمصريون استردوا وطنهم من خاطفيه، وتخلصوا من رأس             ٢٥بعد ثورة   

النظام الذي أهانهم واستباح كبرياءهم، وال يزالون يناضلون من أجل اقتالع جسم النظام بعـد اإلطاحـة                 
وكانت تلك إشارة إلى أن هذا البلد الكبير بدا خطواته األولى نحو استرداد عافيته، ومعها هيبتـه                 . برأسه

 أقدامها علـى الطريـق      وكرامته، ورغم أنها خطوات أولى، إال أنها كانت إعالنا عن أن مصر وضعت            
الصحيح، وتلك اإلشارة وحدها أحدثت أصداءها المدوية في أرجاء العالم العربي، كما أنها كانـت لهـا                 

  .أصداؤها المحزنة والمفزعة في إسرائيل بوجه أخص
لقد كنت أحد القائلين بأن مصر ليست قطر أو دولة، ولكنها أمة، بمعنى أنها إذا صحت صح الجد العربي                   

إذا اعتلت شاع الوهن وتمكنت العلل في الجسد العربي كله ذلك قدرها وهو حكم التـاريخ وأمـر                  كله، و 
وهو ما أدركه اإلسرائيليون جيدا حين وقعوا اتفاقية كامب ديفيد مع مصر وردوا لها سيناء أو                . الجغرافيا

 وعقد اتفاق سالم    الجزء األكبر منها، وكانوا مستعدين لكي يفعلوا أى شىء إلخراجها من الصف العربي            
وحين حدث ذلك فإنهم ضمنوا أن الدول العربية لن تقوم لها قائمة، وصار بوسـعهم أن يعربـدوا                  . معها

وذلك مـا حـدث، صـحيح أن حـزب اهللا تحـدى             . وأن يتفرغوا لتصفية القضية الفلسطينية على مهل      
  .بنانية، إال أن إنجازه يحسب للمجتمع وليس للدولة الل٢٠٠٦اإلسرائيليين في عام 

اإلسرائيليون يعرفون جيدا أن يقظة مصر واستردادها لكرامتها، لن يعني فقط النهوض بالبلد واسـترداد               
لذلك قلت إن الثورة التى ارتبطت بتـاريخ        . عافيته، ولكنه يعني أيضا بالضرورة يقظة األمة العربية كلها        

وإذ ال ينكر فـي  .  جديد للعرب أجمعين يناير لم تكن ميالدا جديدا لمصر فحسب، ولكنها بمثابة ميالد      ٢٥
هذا الصدد دور الشرارة التي أطلقها التونسيون بثورتهم الرائعة التي أطاحت بنظام بن على، إال أنه مـا                  
كان لتلك الشرارة أن تتحول إلى إعصار يؤجج الثورة ضد الظلم في أرجاء األمة العربيـة إال بعـد أن                    

 إلى قلب األمة العربية، فترددت أصداؤها مـا بـين الجزائـر             انفجرت ثورة المصريين وأعادت الحياة    
  .واليمن
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إن الثورة المصرية اعتبرت كارثة بالنسبة للقيادة اإلسرائيلية، بمجرد أنها أسقطت النظام القائم وأجبـرت               
رئيسه على التنحي، ومن يتابع تعليقات الصحف اإلسرائيلية وتصريحات المسؤولين هناك يالحظ ثالثـة              

 يناير سيكون مختلفا عنه قبل ذلك التـاريخ، ولـذلك           ٢٥األول أنهم يدركون أن العالم العربي بعد        : أمور
الثاني أنهـم بـدأوا يعيـدون النظـر فـي           . يتوقعون أن يشهد العام الحالي متغيرات جذرية في المنطقة        

حين . ه قبل أيام  استراتيجيتهم الحربية، وهو ما أعلنه رئيس األركان الجديد بينى غانتس في خطاب تعيين            
قال إن الملف المصرى سيكون على رأس أولويات االستراتيجية الجديدة، بما يقتضي إدخـال تعـديالت                

  ).٢٠١٧  ٢٠١٢(على خطة السنوات الخمس القادمة 
األمر الثالث أن خطة إسرائيل للهجوم على إيران سوف تتأجل، ألن إتمام ذلك الهجوم كان يتطلب وجود                 

وفي غيابه لم يعـد     . ل الرئيس السابق يقمع ويهدئ من غضب العالم العربي، ويمنعه         مث" متعاون"حليف  
  .وهو ما قاله ألوف بن أحد أبرز معلقي صحيفة هاآرتس. هناك مجال للقيام بذلك الهجوم

ذلك حدث وكل ما فعلته مصر حتى اآلن أنها فقط استيقظت من سباتها وفتحت أعينها، فما بالك بها حين                   
وهذه هي الخلفية التي تسوغ لنا اآلن أن        . يمقراطية حقيقية تملك قرارها وتدافع عن كبريائها      تصبح دولة د  

نرفع شعار مصر أوال، ألننا على ثقة أنها إذا نهضت واستعادت حيويتها ودورها فإن ذلك سيكون إيذانا                 
  .فصلوا عنهبنهوض األمة العربية بأسرها، وإعالنا عن عودة العرب إلى التاريخ بعدما هجروه وان

  ٢٠/٢/٢٠١١، الشرق، الدوحة
  
  من التداعيات إلى المعطيات . . المنطقة .٣٩

  عبد الزهرة الركابي
إيهود باراك إلى واشنطن واجتماعه بمسؤولي اإلدارة األمريكية،        ” اإلسرائيلي“خالل زيارة وزير الحرب     

مناورات عسكرية سـرية    ذكرت مصادر قريبة من البيت األبيض، أن أمريكا والدولة الصهيونية أجرتا            
في الفترة األخيرة، تحسباً ألي حرب قد تندلع على خلفية األحداث الشعبية التي قامت في أكثر من بلد في                   
المنطقة، والتي أفرزت تداعيات سياسية بالنسبة إلى واشنطن وتل أبيب، ومن جهة أخرى قـال الـرئيس      

إذا ما قامـت    ” إسرائيل“يهودية في فرنسا، إن     الفرنسي ساركوزي خالل االجتماع التمثيلي للمؤسسات ال      
بإعادة هضبة الجوالن إلى سوريا، فإن هذا األمر سوف يقلل بشكل ملمـوس مـن قـدرات التنظيمـات               

   .والجهات والبلدان التي تُعّد مصدر تهديد للدولة الصهيونية في المنطقة
اصلة أو التي ستحـصل، إنمـا هـي         يتضح أن األحداث المتمثلة في االنتفاضات الشعبية والتغييرات الح        

والغرب عموماً، وهي تمثل إرباكاً مفاجئاً للمعـسكر األمريكـي          ” إسرائيل”تداعيات سلبية على أمريكا و    
الغربي، مثلما تجسد معطيات إيجابية لقوى المقاومة والممانعـة للمعـسكر المـذكور فـي               ” اإلسرائيلي“

بلورة استراتيجية عربية ذات أبعاد سياسـية وعـسكرية         المنطقة، من الممكن البناء واالنطالق منها نحو        
وأمنية وربما اقتصادية، بهدف تعزيز جبهة الممانعة العربية، كي يكون للعرب أكثر من خيار فعال على                

، على طريق قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ضمن          ”اإلسرائيلي“محور الصراع العربي    
ألراضي العربية المحتلة من قبل الدولة الصهيونية، اعتماداً علـى الخيـار             وتحرير ا  ١٩٦٧حدود عام ،  

  . المناسب والموصل إلى هذا الهدف 
ومن المؤكد أن مثل هذه التغييرات إذا ما حصلت وفق الهدف المنشود، فإنها بال شك ستنعكس سلبياً على                  

” اإلسـرائيلية “ي اإلعتبار أن العالقات     في المنطقة والعالم، خصوصاً إذا ما أخذنا ف       ” اإلسرائيلي“الموقف  
اإلقليمية قد تضعضعت في السنوات األخيرة على صورة مشهودة، حتى رأينـا فـي بعـض المواقـف                  

، من بعض السياسات السائدة في المنطقة، وهذا        ”اإلسرائيلية“اإلقليمية أكثر تقدماً في معارضتها للسياسة       
يونية ستجد صعوبة في إمالء سياساتها فـي المنطقـة، علـى            ما يجعلنا نميل إلى القول، إن الدولة الصه       
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حساب الحقوق والمصالح العربية، ال سيما إذا ما واجهت في المحور العربي عمومـاً خيـارات تتـسم                  
  .بالصرامة والقوة

وعلى هذا الواقع، أصبح للدبلوماسية العربية مجال ذو فاعلية للنفاذ إلى المؤسسات الدولية، حتى لو ظـل   
األمريكي، سيفاً مسلطاً على هذا المجال، على الرغم من أن الفلسطينيين قد جربوا الذهاب إلـى                ” توالفي“

 وهو إعالن لم يتحقق منه      ١٩٨٨األمم المتحدة، فضالً عن أن إعالن فلسطين دولة مستقلة قد تم في عام ،             
لفتـرة األخيـرة، إذا     شيء على أرض الواقع، وفيما كانت تتراجع فرص قيام الدولة الفلسطينية خـالل ا             

بالمعطيات الجديدة في المنطقة، تدهم بشكل مفاجئ ودراماتيكي، المعسكر األمريكي الغربي، بحيـث إن              
هذا التطور في المنطقة العربية، لن يكون في كل األحوال لمصلحة السياسات الغربية واألمريكية التـي                

   .”ليةاإلسرائي“هي السند الداعم والمنحاز في آن واحد للسياسة 
وبعدما أظهرت واشنطن بشكل واضح عدم استعدادها للضغط على الدولة الصهيونية، من خالل فـرض               
حل الدولتين واعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، كما أن االتحاد األوروبي الذي وجد نفسه               

 مثل األحداث األخيرة، كي     منقاداً للموقف األمريكي في هذا الجانب، كل هذا يتطلب هزة أو صدمة قوية            
تجعل اإلرادة السياسية متوافرة لدى أمريكا واالتحاد األوروبي، لتعديل الموقف الغربي في مـا يخـص                

، وربما تكون األحداث التي تالحقت في المنطقة، هي الـصدمة أو الهـزة              ”اإلسرائيلي“الصراع العربي   
 لدى قوى الممانعة العربية مهيئاً وموازياً فـي         المطلوبة في هذا السياق، على أن يكون الخيار العسكري        

صالبته للخيار السلمي والدبلوماسي الحاسم، إذا ما تأكد تالشي الخيار األخير في الحاضـر والمـستقبل                
واألمريكية ” اإلسرائيلية“إذاً، التداعيات السلبية تدهم المواقف      . المنظور، حتى يبنى على الشيء مقتضاه       

 المعطيات اإليجابية التي شكلتها األحداث األخيرة التي تصب فـي مـصلحة قـوى               والغربية، في مقابل  
قد دخل مرحلة جديـدة بـشقيه       ” اإلسرائيلي“الممانعة العربية، وهو ما يعني أن محور الصراع العربي          

العسكري والسلمي، ومن الطبيعي أن آلية التعاطي مع خيار السالم، ستختلف من ناحية الفاعلية بالنـسبة                
ى العرب في المرحلة المقبلة أو الجديدة عن الحقبة السابقة التي شـهدت عجـزاً ونكوصـاً فـي أداء                    إل

  .السياسات السائدة، بفعل ظروف وعوامل وأحداث، لسنا في صدد ذكرها
وعليه، فإن المعطيات المذكورة سوف تلقي بظلها الضاغط على المؤسسات الدولية حتى لو كانت تحـت                

والغربية بشكل أو بآخر، وهذه المؤسسات نفسها ستكون عرضة لتعديل موازين القوى            الهيمنة األمريكية   
في هياكلها مستقبالً، وسط ترجيحات بصعود قوى دولية جديدة إلى مصاف الزعامة المتعددة في العـالم،                

  .بعدما انفردت أمريكا بالزعامة األحادية حتى اآلن منذ انتهاء الحرب الباردة
  ٢٠/٢/٢٠١١، الخليج، الشارقة

  
  االستقالة؟..  عباس لحّل السلطة أويمهدهل  .٤٠

  محمد خّروب
لم يكن استخدام الواليات المتحدة االميركية الفيتو السقاط مشروع قرار يدين االستيطان االسرائيلي فـي               

فقد كانت واشنطن   , مفاجئاً".. ١٥"من اعضاء مجلس األمن ال      " ١٤"حظي بدعم   , الضفة الغربية المحتلة  
والمترتبات التي يحتم ان تلتزمها ازاء تحالفها االستراتيجي        " االيديولوجية"ة مع قناعاتها السياسية و    منسجم

  ..مع الدولة العنصرية االحاللية الكونيالية في اسرائيل
أولها , كانت تلك التي فجرها أركان السلطة وأصحابها الموزعون على ثالث جهات أو هيئات            .. المفاجأة
ثم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وثالثها مركزية فتح أو ما يتناسل عنهـا مـن               ) رئيساقرأ ال (السلطة  

وكل ذلك يتم بالطبع في الغياب أو التغييـب الكامـل للمجلـس             , هيئات ومجالس وغيرها من التسميات    
شيخوخته الذي رغم تقادمه و   , وايضاً المجلس الوطني الفلسطيني   ) كما ينبغي التذكير  (التشريعي المنتخَب   
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يشكل نوعاً من التمثيل النسبي أو تجتمع تحت مظلته أصوات مختلفة           , والمحاصصة الفصائلية أو تركيبته   
  ..رغم هيمنة فتح ومعظم الذين دأبت على تعيينهم تحت يافطة المستقلين, وقراءات تعكس تعددية نسبية

حتـى ال   (ة منسقة وغيـر مألوفـة       المفاجأة حققها اصحاب السلطة الذين اداروا حملة اعالمية ودبلوماسي        
التي اجراها الرئيس االميركي مـع محمـود        " الطويلة"عندما سّربوا مضمون المكالمة الهاتفية      , )نظلمهم

عباس واستخدم فيها دبلوماسية العصا الغليظة والجزرة المسمومة، لم يجد رئيس الـسلطة رداً مناسـباً                
لالجتماع وتقرير طبيعة الـرد علـى       ) لثالث آنفة الذكر  هكذا يطلقون على الهيئات ا    (سوى دعوة القيادة    

" جثـة "التي ذهبت مباشرة نحو انبوب المساعدات المالية الذي تعيش عليـه            , اوباما وتهديداته " عروض"
وإذا فشلت بمزيد من المفاوضـات كخيـار اسـتراتيجي          , منذ أن اعتمدت نهج الحياة مفاوضات     , السلطة

وإن ,  اشارة حازمة الى الثوابت أو الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف          دون أي (إلقامة الدولة العتيدة    
حـل  , تحدثوا عنها في المناسبات ففي شكل خجول وأصوات خفيضة وإتكاء على عبارات مبهمة مثـل              

ودائماً في التلعثم عند الحديث عن القدس ونسبة تبادل         , متفق عليه أو قرارات الشرعية الدولية دون تحديد       
  ). وجودتها ومكانهااالراضي

 دولة من أعضاء الجمعيـة العامـة        ١٧٠عروض اوباما للتخلي عن طرح مشروع القرار الذي دعمته          
 دولة من أعضاء مجلس االمن، كانت بمثابة احبولة اعالمية تسهم في تكريس سياسة األمر               ١٤ومساندته  

" رفعـوا "الخيرون القناع وقالوا انهم     الواقع التي اعتمدها االسرائيليون وباركها االميركيون عندما نزع ا        
اياديهم عن مواصلة العمل كوسيط بين طرفي الصراع، ما يعني ان البدائل التي عرضـها االميركيـون                 

للتصويت كانت متهافتة ومنافقة مثـل ان تقـوم الرباعيـة الدوليـة             " العربي"لعدم طرح مشروع القرار     
المقبل باصدار تصريح عن الحل الالزم لعـدة مـسائل          في اجتماعها المتوقع منتصف اذار      ) أتذكرونها؟(

 ١٩٦٧على ان تقوم الدولة الفلسطينية على اساس حدود         (...) جوهرية بين اسرائيل والسلطة مع التشديد       
يتوجب هنا االشارة الى أن نتنياهو لم يعارض االقتراح االميركي او حتى صدور بيان رئاسـي عـن                  (

  ).حاداً... مجلس األمن إذا لم يكن
رغم أن معرفة التفاصيل والمالبسات التي جرت خلف الكواليس إلحباط مشروع القرار أو             , على أي حال  

التي ال تتورع عـن ممارسـة       , تفيد في التأشير على جوهر الدبلوماسية االميركية      , كبح جماحه أو نسفه   
ف عارية وبال حياء أمـام      إال أنها تق  , رطانتها المقززة حول حقوق االنسان والديمقراطية وتقرير المصير       

ال (التي بدأت االن تشعر بأهميتها أو العبء الـذي تـشكله            , أي محاولة للمّس بحليفتها أو كلب حراستها      
  ..بعد أن بدأت عروش حلفائها العرب المستبدين باالهتزاز والسقوط والتفكك, )فرق

 عنـك حكايـة القيـادة التـي         دع(لكن السؤال لماذا تصرف محمود عباس هكذا        , كل هذا اذاً بات خلفنا    
اجتمعت ألن وقائع االيام اثبتت أن الرجل يفرض ما يريد وال يستمع ألحد مـن المعارضـين أو حتـى                    

  ؟)المفاوضات غير المباشرة ثم المباشرة يؤكد ذلك" ماراثونات"وما جرى خالل , لتساؤالتهم
اصة أن رئيس السلطة دفع بادارة      وبخ, يعرف أنه لن يكون بال أكالف     , وما الذي حدا به الى سلوك كهذا      

منذ أن وصلت الى البيت االبيض منـذ        , على استخدام الفيتو ألول مرة    " أجبرها"اوباما الى ظهر الحائط و    
بعد أن اشـتعلت االرض العربيـة بـالثورات         , عامين وفي مرحلة حرجة تواجهها وتسهم في احراجها       

  واالنتفاضات واالحتجاجات؟
علـى  , "مخدوعاً"قد شعر أنه بات     ) عباس(فإما أن الرجل    , ون حسم أو مغامرة   ثمة ما يمكن التكهن به د     

على نحـو   , االسرائيلي واالميركي تغيير قواعدها   " شريكاه"نحو لم يعد أمامه االستمرار في لعبة يواصل         
 من  أو حتى تبرير خطواته أمام ابناء شعبه الذين يزدادون غضباً         , دائم دون أن يسمحا له بالتقاط االنفاس      

  ..استمرار رهاناته الخاسرة على المفاوضات
قد قلّص هـامش المنـاورة      , المصري حسني مبارك وقبله زين العابدين في تونس       " راعيه"أو أن سقوط    

وأن ال سبيل أمامـه     , وبات على قناعة بأن خياراته قد استنفدت أو في طريقها الى ذلك           , أمامه.. الضّيق
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يعلم أنها لن تجري ثم     , فدعا قبل ذلك الى انتخابات    , سياسي الفلسطيني سوى الخروج النهائي من المشهد ال     
ما سيتيح له استرداد بعض ثقـة الجمهـور الفلـسطيني           , "للقيادة"رفَض تهديدات اوباما وإن كان حّملها       

وهو االحتمـال   ).. ايلول المقبل (من موقعه قبل الموعد الذي حدده لالنتخابات        " مشّرف"والتمهيد لخروج   
  ..ي نراه مرجّْحاً حتى االنالذ

  ٢٠/٢/٢٠١١، الرأي، عّمان
  
   الفلسطينية والبلطجة السياسيةالبوصلة .٤١

  نهاد الشيخ خليل. د
إن الزلزال الذي بدأ في تونس، وامتد إلى مصر حتماً سيواصل االرتداد كما نرى في مناطق واسعة في                  

المجال، ويمكن القول إن الزلزال بدأ فـي  الوطن العربي، وبالتأكيد سيكون لفلسطين نصيب وافر في هذا      
فلسطين منذ وضوح هدف سلطات االحتالل وانكشاف نواياها الحقيقية في مفاوضات كامب ديفيد، وتـم               
التعبير حينذاك عن الرغبة في التغيير من خالل تفجير انتفاضة األقصى التي شـاركت فيهـا قطاعـات                

وُأصّر -ائل المنظمة والقوى اإلسالمية، لكن البلطجية       واسعة من أبناء وقيادات حركة فتح إلى جانب فص        
، )إسرائيل( انقلبوا على التوجه المقاوم داخل حركة فتح بمساعدة أمريكا و          -على استخدام هذا التعبير هنا    

  . وانتهى األمر باغتيال أبو عمار بالسم داخل المقاطعة، وال داعي للكثير من التفصيل في هذا المقام
، لكن الشعب الفلسطيني كان     ٢٠٠٦لطجية احتواء فصائل وإرادة المقاومة من خالل انتخابات         ثم حاول الب  

أكثر ذكاء ووعياً فمنح أغلبية األصوات لحركة حماس، لم يستسلم البلطجية إلرادة الشعب، وبدؤوا عملية               
خدموا القـانون،   انقالب على الشرعية الشعبية، واستخدموا خالل عملية االنقالب هذه وسائل عديدة، است           

ومؤسسات منظمة التحرير، واألجهزة األمنية، والزعران وفرق الموت، والحوار الوطني، واإلضرابات           
  . إلخ...واالستنكاف عن العمل 

وقد نجح هؤالء البلطجية في حرف البوصلة، وتمكنوا من السطو على أجندة النقـاش بـشأن القـضية                  
 القضايا الجادة للنقاش، وبدالً من إعادة النظر في مسائل مثـل            الوطنية، فبدالً من أن يطرح الفلسطينيون     

التنسيق األمني، وفشل خيار التسوية، وبحث أفضل السبل لبدء مرحلة جديدة من المقاومة ضد االحتالل،               
بدالً من ذلك دفع البلطجية النقاش إلى موضوعات أخرى ضارة للقضية الفلسطينية مثل االقتتال الداخلي               

م، وتقسيم كعكة السلطة، وأدخلوا الشعب الفلسطيني في حالة من التوهان؛ امتدت منذ انتخابـات               واالنقسا
  .  وحتى الثورة التونسية والمصرية٢٠٠٦

يدرك البلطجية الفلسطينيون في هذه األثناء أن ارتدادات الزلزال الثوري العربي حتماً ستـصيبهم، وقـد                
فضائح ملفات التفاوض، وقد بدأ هؤالء يتحفـزون فـي          تكون اإلصابة في مقتل خاصة بعد الكشف عن         

محاولة شيطانية لتضليل الرأي العام، وحرف الغضب الشعبي بعيداً عنهم، وبدأ عملهـم علـى أربعـة                 
المحور األول تقديم استقالة عريقات من دائرة المفاوضات لإليحاء أمام الناس بأن هـذه قيـادة                : محاور

بأن االستقالة ليس ألن عريقات تنازل في المفاوضات، وإنما ألنه لم           تحاسب نفسها، مع أن األمر واضح       
  . يستطع التكتم على تنازالته هو والفريق الذي يمثله ويعمل معه

والمحور الثاني يتمثل في اإليحاء إلى بعض أصحاب النوايا الطيبة ومساعدتهم على التحـرك شـعبياً أو                 
هو سبب ما نحن فيه، وليس نتيجة لسياسات وخطايـا          " االنقسام "إلكترونياً للمطالبة بإنهاء االنقسام، وكأن    

والمحور الثالث يتمثل في الدعوة إلجـراء انتخابـات         . انتهجها فريق السلطة منذ فترة طويلة من الزمن       
فلسطينية خالل هذا العام، وهنا أود اإلشارة إلى أن هؤالء هم أكثر من يخشى صندوق االقتراع، لكـنهم                  

 االنتخابات ألنهم يعرفون أن حركة حماس سترفض، وبالتالي ستعود إلـى الـسطح              يستخدمون موضوع 
، وهم يتوقعون أن هذا األمر سيخيف شرائح        )الطوشة بين حماس وفتح   (صورة الخالفات الفلسطينية، أو     

واسعة من أبناء فتح، ومن فصائل منظمة التحرير وسيجعلهم يترددون في اتخاذ مواقف صـارمة ضـد                 
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يط بالحقوق الوطنية، والتفرد في الحكم، والفساد المستشري في مؤسسات السلطة والمنظمـة؛             عملية التفر 
  ! على اعتبار أن هذا يمثل نصرة لحركة حماس، ويساعد على استمرار االنقسام

بتشكيل حكومة جديدة،   ) فياض األسطورة (أما المحور الرابع فيتمثل في استقالة حكومة فياض، ثم تكليف           
 إشغال الساحة السياسية بنقاشات عقيمة، وإبعاد الناس عن النقاشات الجادة والحقيقية؛ والتـي              والهدف هو 

  . من شأنها أن تساعد الشعب الفلسطيني على بناء إجماع وطني جديد يؤهله للتقدم على طريق التحرير
 بقـضايا   إذا كان البلطجية الفلسطينيون قد نجحوا أكثر من مرة في حرف البوصـلة، وإشـغال النـاس                

هامشية، وتشويه سمعة الشعب الفلسطيني، وتصوير حركة النضال الفلسطيني كما لو أنها عملية صـراع   
على سلطة وهمية، إذا كان البلطجية قد نجحوا في مرحلة سابقة، فمن المحظور أن ينجحوا هذه المـرة،                  

ـ              شارع، أو البلطجـة    ونستحضر هنا التجربة المصرية في فضح عملية البلطجة، سواء الزعران فـي ال
  . السياسية التي تدار من المكاتب والشقق الفاخرة

وأقصد هنا تيار المقاومـة وكـل المثقفـين         –وحتى نمنع البلطجية من حرف البوصلة؛ ال بد أن نسارع           
الصعيد األول يتمثل في ضبط السلوك الميداني واإلعالمـي واإلداري          :  للعمل على صعيدين   -الوطنيين

. المقاومة بحيث يكون مقبوالً، وال يترك أي مجال إال لرسم صورة ناصعة لهـذا التيـار  والسياسي لتيار  
والصعيد الثاني يتمثل في قيادة النقاش الوطني وطرح األسئلة الجادة التي يجب أن يقف أمامها الجميـع                 

  : بكامل المسئولية، والتي تتمثل في تكوين إجابات واضحة على األسئلة التالية
  ت الحركة الوطنية الفلسطينية بكل أطيافها؟ أين أخطأ. ١
ما هو مستقبل عملية التسوية السياسية؟ هل من مصلحة الشعب الفلـسطيني أن تتواصـل؟ أم أنهـا                  . ٢

  أصبحت من ورائنا ويجب البحث عن بدائل أخرى؟ 
  ما هي مكتسبات الحركة الوطنية الفلسطينية التي يجب الحفاظ عليها؟ . ٣
ظام السياسي الفلسطيني القائم قادراً على قيادة الشعب الفلسطيني نحو تحقيق أهدافه؟ أم             هل ال يزال الن   . ٤

  أنه بحاجة إلى تعديل؟ أو استبدال؟ وكيف؟ 
  ما هو مستقبل المقاومة؟ وما هي األشكال التي يمكن استخدامها في السنوات المقبلة؟ . ٥
دة الوطنية يعني وحدة الفصائل المعروفـة؟ أم        ما هو مستقبل الوحدة الوطنية؟ هل سيبقى مفهوم الوح        . ٦

  ستتبلور مفاهيم وأشكال جديدة للوحدة الوطنية الفلسطينية؟ 
  كيف يمكن بناء إجماع وطني فلسطيني جديد؟ وما هي محاوره الرئيسة؟ . ٧
هل ستبقى الحالة الفلسطينية مبنية على أساس وجود سلطة إضافة إلى حركة مقاومـة؟ أم سـيجري                 . ٨

   بناء حركة التحرر الوطني الفلسطيني بشكل ومضمون جديدين؟ إعادة
إذا فعلنا هذا فإننا سنساعد على بلورة المطالب السياسية للشعب الفلسطيني بطريقة جماعية؛ هذه المطالب               
التي ستحملها أي ثورة أو حركة تغيير ربما تعصف بالساحة الفلسطينية قريباً، وهكذا لن يفلت البلطجيـة                 

  .م هذه المرةمن مصيره
 ٢٠/٢/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
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