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  حسم أمر مرشحيهاعباس ل وفتح تنتظر ..فياض يواصل مشاوراته لتشكيل الحكومة: القدس العربي .1
االحد بأن رئيس الوزراء ' القدس العربي' مطلعة لـاكدت مصادر فلسطينية: وليد عوض -رام اهللا 

الفلسطيني المكلف بتشكيل حكومة جديدة الدكتور سالم فياض يواصل اجراء مشاورات مع جميع فصائل 
العمل الوطني للمشاركة في الحكومة اال ان تلك الفصائل لم تقدم اسماء المرشحين من طرفها لتمثيلها في 

  .ب الوزارية المعروضة عليهاالحكومة لحين معرفة الحقائ
وفي ظل تواصل المشاورات لتشكيل الحكومة باتت بورصة االسماء المرشحة للحكومة مفتوحة على 
مصراعيها في حين لم تحسم معظم الفصائل الفلسطينية أمرها من المشاركة وتقديم اسماء لتمثيلها في 

ودة الرئيس الفلسطيني خالل االيام الحكومة فيما تنتظر حركة فتح كبرى فصائل منظمة التحرير ع
  .القادمة من عمان لحسم أمر مرشحيها للحكومة المرتقبة بعد معرفة الحقائب الوزارية المعروضة عليها

وفي ذلك االتجاه رفعت كتلة فتح البرلمانية من خالل رئيسها عزام االحمد تصورها لمشاركة الحركة في 
 ان يكون هناك نائب لرئيس الوزراء مع ضرورة تخلي الحكومة القادمة لعباس وفياض حيث طالبت

رئيس الوزراء المكلف عن وزارة المالية لشخصية مستقلة حيث طرح اسم نبيل قسيس لتولي تلك الحقيبة 
  .التي ما زال فياض يرفض التنازل عنها

ومة وفيما بات هناك شبه اتفاق في داخل صفوف فتح على ان يكون الوزراء الممثلون لها في الحك
القادمة اما اعضاء في المجلس التشريعي او في المجلس الثوري لحركة فتح باتت هناك اسماء من 
الحركة مطروحة لشغل بعض الحقائب الوزارية حيث بات سفيان ابو زايدة عضو المجلس الثوري 

  .علحركة فتح من قطاع غزة مطروحا لتولي حقيبة وزارة شؤون االسرى والمحررين خلفا لعيسى قراق
وتم طرح اسم عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح من قطاع غزة عالء الدين ياغي لتولي حقيبة 

 عضو في -المواصالت خلفا للدكتور سعدي الكرنز، وذلك الى جانب تولي الدكتورة نجاة االسطل 
 ابو بكر  من القطاع حقيبة الشؤون االجتماعية، فيما طرح اسم الدكتورة نجاة-التشريعي عن حركة فتح 

  .من كوادر فتح لتولي حقيبة شؤون المرأة
اما وزارة العدل فبات مرشحا لها نقيب المحامين الفلسطينيين عضو المجلس الثوري لحركة فتح علي 
مهنا لشغل تلك الحقيبة رغم ان وكيل الوزارة خليل كراجة طرح اسمه لشغل تلك الحقيبة خلفا لوزير 

  .نالعدل المستقيل الدكتور علي خشا
واوضحت المصادر بأن صبري صيدم عضو المجلس الثوري لحركة فتح بات مطروحا لشغل وظيفة 

  .امين عام مجلس الوزراء خلفا للدكتور نعيم ابو الحمص
والمحت المصادر بان وزارة الداخلية قد يحتفظ بها الدكتور سعيد ابو علي احد كوادر حركة فتح وان 

فته من داخل الحركة مثل تولي رئيس جهاز االمن الوقائي زياد كانت هناك بعض االسماء مرشحة لخال
  .هب الريح تلك الحقيبة

وعلى صعيد وزارة الشؤون الخارجية تعتبر تلك الحقيبة مثار خالف حول الشخصية التي يمكن لها ان 
تشغلها حيث تصر حركة فتح على توليها رغم ان هناك اسم الدكتور زياد ابو عمرو مرشح لها 

  . مستقلة بعيدة عن التنظيمات السياسيةكشخصية
من مصادر مطلعة بان حركة فتح لم تحسم أمر مرشحيها للمشاركة في ' القدس العربي'هذا وعلمت 

الحكومة وهي بانتظار تحديد الحقائب التي ستخصص لها حيث سيجري اختيار الوزراء على اساس تلك 
  .الحقائب وليس العكس

شتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في تصريحات صحافية بان ومن جهته اكد الدكتور محمد ا
الحركة واللجنة المركزية لم تستكمل تشاوراتهما بشأن االمر، مشيرا الى انه بعد عودة الرئيس عباس من 

  .الخارج سيكون هناك اجتماع للجنة المركزية لطرح اسماء الوزراء



  

  

 
 

  

            5 ص                                     2063:         العدد       21/2/2011 اإلثنين :التاريخ

شتية بانه ليس متأكدا من عدد وزراء فتح في الحكومة وبشأن عدد وزراء فتح في الحكومة القادمة قال ا
القادمة، منوها الى ان الحكومة القادمة يفترض ان تشمل قوى وممثلين عن فصائل منظمة التحرير، وان 

  .تكون الحكومة عبارة عن تآلف وطني وكفاءات مميزة مع كادر متقدم من حركة فتح
 السياسية بخصوص مهام وتشكيل الحكومة الجديدة، هذا ويواصل فياض مشاوراته مع الفصائل والقوى

حيث عقد اجتماعات مع معظم فصائل منظمة التحرير ومع عدد من الشخصيات المستقلة، ومع مؤسسات 
المجتمع المدني، ومؤسسات القدس، ولجان المقاومة الشعبية المناهضة للجدار واالستيطان، واللجان 

  .ابية والنسوية ومؤسسات القطاع الخاصالشعبية في المخيمات، والمؤسسات الشب
خاللها إلى أبرز القضايا التي تهم المواطنين، ' كما سيلتقي مع عدد من الكتاب واإلعالميين، يستمع

والقضايا األساسية التي على الحكومة الجديدة أن تضعها على سلم أولوياتها، وبما يساهم في تعزيز 
  .ة إلنهاء االحتالل وإقامة الدولةااللتفاف الشعبي حول خطة السلطة الوطني

وأكد فياض أن تحقيق هذا األمر سيمكن السلطة الوطنية من وضع العالم أمام مسؤولياته المباشرة إلنهاء '
االحتالل اإلسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة 

  .1967وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 
  21/2/2011القدس العربي، 

  
   ضد إدانة االستيطان"الفيتو"عباس يبلغ واشنطن امتعاضه من  .2

أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس امتعاضه لإلدارة األمريكية بسبب  :  أشرف الهور-غزة 
لت ضد قرار إدانة االستيطان في مجلس األمن الدولي، في الوقت الذي قا' الفيتو'استخدامها حق النقض 

انها تتوقع ان تشرع واشنطن بتحرك قريب لدفع عجلة ' القدس العربي'فيه مصادر خاصة لـ 
، الذي أكدت تل أبيب أن نتائجه تدل على أنها 'الفيتو'المفاوضات خشية وقوعها في حرج جديد بعد 

  .'عزلة دولية'تواجه 
ل المبعوث األمريكي لعملية وأبلغ الرئيس عباس امتعاضه من القرار األمريكي للسيناتور جورج ميتش

' الفيتو'السالم الذي هاتف الرئيس عباس ليل السبت، وبحث معه في التطورات األخيرة على ضوء 
األمريكي ضد مشروع قرار إدانة االستيطان، الذي تقدمت به المجموعة العربية في األمم المتحدة، 

  .'غير شرعي ويتناقض مع القانون الدولي'العتبار االستيطان 
، وجدد في ذات 'الفيتو'وخالل المكالمة أكد الرئيس عباس امتعاضه من استخدام اإلدارة األمريكية لـ 

الوقت تأكيده على وجوب المضي قدماً إلعادة عملية السالم إلى مسارها الطبيعي، لتحقيق إنهاء االحتالل 
  .1967اإلسرائيلي وإقامة الدولتين على حدود 

طيني مطلع أن تبادر اإلدارة األمريكية في الوقت القريب إلى تحريك المياه وفي السياق توقع مصدر فلس
الراكدة في عملية السالم التي تشهد تعثرا كبيرا بسبب تباين المواقف حول البناء االستيطاني بين 

  .الفلسطينيين واإلسرائيليين
للرئيس عباس ليل السبت ان مكالمة ميتشل ' القدس العربي'وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ 

كان هدفها تأكيد اإلدارة األمريكية استمرارها في مساعيها إلطالق عملية ' الفيتو'والتي جاءت عقب قرار 
  .مفاوضات ذات مغزى

وأشار إلى أن ميتشل تعهد بأن ال تقوم إدارته بتقليص المساعدات المالية التي تقدمها للسلطة الفلسطينية، 
لسطينية طرح الرئيس باراك أوباما على الرئيس عباس بسحب قرار إدانة بسبب رفض القيادة الف

  .االستيطان قبل طرحه على مجلس األمن
وذكر المصدر أن ميتشل أشار خالل المكالمة مع الرئيس عباس إلى تفهم اإلدارة األمريكية للموقف 

، وبحسب المصدر فقد 'الفيتو'الفلسطيني، وقال ان إدارته لم تكن تستطيع في ذات الوقت عدم اتخاذ قرار 
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قال ان توجه اإلدارة األمريكية الحالي ربما جاء لعدم وقوع إدارة أوباما في حرج دولي آخر، خاصة 
وانها أعلنت في أوقات سابقة إدانتها االستيطان، وتطلعها لقيام دولة فلسطينية، خاصة وأن مواقفها العملية 

  .تتناقض مع هذه التوجهات
  21/2/2011لندن، القدس العربي، 

  
  "اتفقنا عليها"مستعدون للذهاب إلى المفاوضات على أساس المبادئ التي : عباس .3

التقى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت في عمان مساء امس االحد رئيس السلطة :  بترا–عمان 
  .الوطنية الفلسطينية محمود عباس بحضور وزير الخارجية ناصر جوده

على استمرارية التنسيق بين االردن ) بترا( خاص لوكالة االنباء االردنية اكد عباس في تصريحو
والسلطة الوطنية الفلسطينية تجاه مختلف القضايا ، الفتا الى ان لقاءه مع رئيس الوزراء معروف البخيت 

لقرار يأتي في اطار هذا التنسيق القائم بين الجانبين والخطوات الواجب اتخاذها اثر عدم اعتماد مشروع ا
  .العربي الخاص بوقف االستيطان في االراضي الفلسطينية

واشار عباس الى ان اميركا قد اخذت خطوة احباطية باستخدامها للفيتو ضد القرار ، مؤكدا ان الجانب 
" اتفقنا عليها"الفلسطيني يريد عملية السالم ومستعد للذهاب الى المفاوضات على اساس المبادىء التي 

وقال على الرغم مما حصل   اضافة الى موضوع االمن1967ستيطان واالعتراف بحدود ومنها وقف اال
كما حضر اللقاء السفير الفلسطيني  .نحن ال نريد القطيعة مع اميركا وانما نريد منها دعم عملية السالم

  .في عمان عطااهللا خيري
  21/2/2011الدستور، عمان، 

  
  ضد مشروع قرار إدانة االستيطان" لفيتوا"فياض يستنكر استخدام الواليات المتحدة  .4

ضد ) الفيتو( استنكر رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض استخدام الواليات المتحدة حق النقض :جنين
هذا الفيتو فيه محاولة ': مشروع قرار إدانة االستيطان، واعتباره غير مشروعاً وفقاً للقانون الدولي، وقال

الرامي في هذه المحطة بالذات إلى استصدار قرار دولي إلدانة واضحة لتعطيل الجهد الفلسطيني 
لالستيطان باعتباره عمالً غير مشروع، وانتهاكاً للقانون الدولي، وفي هذا تعطيل واضح لسعي شعبنا 

  .'الدؤوب في الوصول بمشروعه الوطني إلى نهايته الحتمية المتمثلة أساساً في إنهاء االحتالل
إن الحقوق ال تتجزأ كما أن ':  سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المواقف، وقالواستهجن فياض استمرار

المبادئ ال يمكن لها أن تتجزأ، على أصحاب الفيتو أن يعلموا أن حق شعبنا في الحرية هو حق مطلق 
  .'وآن األوان لهم أن يتوقفوا عن ازدواجية معاييرهم ومواقفهم

لفيتو هو االستيطان واالحتالل اإلسرائيلي، وطغيانه وإرهاب ما يجب أن يصدر بحقه ا': وأضاف فياض
وأشار فياض إلى أن الممارسات اإلسرائيلية  ، 'مستوطنيه، وسياسة الهدم والتخريب والتجريف

 وحيدة - الواليات المتحدة األميركية–وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي جعلت من حليفتها األساسية 
لمتمثل برفض االنتهاكات اإلسرائيلية للقانون الدولي، في وقت كان يجب أن تكون في مواجهة اإلجماع ا

  .فيه إسرائيل وغطرستها هي المعزولة في مواجهة هذا اإلجماع
بكل تأكيد ': األميركي، قال فياض' الفيتو'وحول الخطوات التي تنوي السلطة الوطنية اتخاذها حيال 

ن منطلق الدعوة إلى إعادة النظر بهذا المفهوم وبهذا األسلوب سنواصل اتصاالتنا وبشكل مكثف، ولكن م
وبهذا النهج، والذي ولسنوات عديدة فشل في الوصول بالعملية السياسية إلى ما يجب أن تفضي إليه، أال 

  .'وهو إنهاء االحتالل
قاً من قبل ال يمكن االستمرار في نهج قائم على أساس التدخل بناء على تصور بما هو مقبول مسب': وقال

 من 14هذا ما مثله لنا التصويت في مجلس األمن، حيث أن ': ، وأضاف'إسرائيل، وهي القوة المحتلة
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: ، وتابع' دولة صوتت لصالح المشروع، ووقفت الواليات المتحدة وحيدة لتمنع صدور القرار15أصل 
أمر بديهي في القانون أغلبية ساحقة في مجلس األمن تقف إلى جانبنا وإلى جانب ما هو معروف من '

  .'الدولي أال وهو عدم مشروعية االستيطان
كيف يمكن أن تكون لنا ثقة في عملية سياسية تقف حائالً أمام شعبنا لوصف االستيطان ': وأردف فياض

بأنه عمل غير شرعي، المطلوب إعادة النظر بهذا التصور، ويجب االحتكام إلى ما يقوله المجتمع 
  .'الدولي

نرفض ونستهجن استخدام الفيتو، فنحن أصحاب حق وحقوقنا الوطنية ليست ' حديثه بالقول وختم فياض
فلسنا مشروعاً اقتصادياً، نحن مشروع تحرري سياسي وبعده الوطني . للبيع أو المساومة أو المقايضة

عام واضح وفي مقدمته باألساس إنهاء االحتالل والعيش بحرية وكرامة على كامل أرضنا المحتلة منذ 
، في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي القلب منها في القدس العاصمة األبدية لهذه الدولة، 1967

فالمساعدات المشروطة سياسياً لسنا بحاجة لها، نحن أصحاب حق وحقوقنا الوطنية ليست للبيع أو 
  .'المقايضة من أجل حفنة دوالرات

ذ صباح اليوم، لعدد من المشاريع في محافظتي جاءت تصريحات رئيس الوزراء هذه خالل افتتاحه، ومن
 قرى وبلدات بدءاً من مدينة جنين، والجلمة، ورمانة والجابريات مروراً 8جنين ونابلس، في أكثر من 

  .بامريحه وأم الريحان وقرية برطعة الواقعة خلف جدار الفصل، انتهاء بمخيم عسكر في محافظة نابلس
  21/2/2011، )وفا(طينية وكالة األنباء والمعلومات الفلس

  
   االنقسام إلنهاء تحضيرات فلسطينية الستئناف الحوار الوطني :واصل ابو يوسف .5

اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير االمين العام لجبهة التحرير  : وليد عوض -رام اهللا 
ينية تجري الستئناف بان هناك تحضيرات فلسط' القدس العربي'الفلسطينية الدكتور واصل ابو يوسف لـ

  .الحوار الوطني النهاء االنقسام الفلسطيني بين قطاع غزة والضفة الغربية
، مشيرا الى ان 'سيكون هناك حراك خالل االيام القادمة الستئناف الحوار الوطني'واضاف ابو يوسف 

التي ' العليا اللجنة السياسية لمنظمة التحرير عقدت اجتماعا السبت واتفقت على ضرورة دعوة اللجنة
 في القاهرة والمشكلة من االمناء العامين للفصائل الفلسطينية 2005اتفقنا عليها مع حماس في اذار عام 

واعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وبعض الشخصيات الفلسطينية المستقلة لالنعقاد االمر الذي 
حماس وعبد اهللا شلح كأمين عام حركة سيفسح المجال لمشاركة خالد مشعل كرئيس المكتب السياسي ل

بهدف انهاء االنقسام ' الجهاد االسالمي لبحث كيفية ايجاد كل السبل الكفيلة الستئناف الحوار الوطني
  .الداخلي

واوضح ابو يوسف بأن قرار الدعوة لحوار وطني شامل من خالل اللجنة العليا الفلسطينية المنصوص 
 بمشاركة حماس والجهاد االسالمي سيتخذ بعد عودة عباس 2005عام عليها في اتفاق القاهرة في اذار 

  .من زيارته الحالية لالردن
هناك تحضيرات وافكار ندرسها باتجاه ان يكون هناك حوار داخلي جدي النهاء 'واضاف ابو يوسف 

تنفيذية تدرس اللجنة التنفيذية اتخذت قرارا في ذلك، واللجنة السياسية المنبثقة عن ال'، مضيفا 'االنقسام
  .' الخيارات حول قضايا الوضع الداخلي من اجل االتفاق مجددا حول الحوار وانهاء حالة االنقسام

  21/2/2011القدس العربي، لندن، 
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  غير قانوني وباطل األمريكي على إدانة االستيطان" الفيتو: "منظمة التحرير .6
األمريكي ضد قرار " الفيتو"حرير الفلسطينية، أن أكدت دائرة العالقات الدولية في منظمة الت: رام اهللا

في مجلس األمن غير قانوني وغير شرعي وباطل، ويعرقل التوصل إلى تسوية تقود  إدانة االستيطان
   .لسالم عادل ودائم في الشرق األوسط ويهدد مشروع حل الدولتين

قف األمريكي يعطي إسرائيل المو"إن ) 20/2(األحد " قدس برس"وقالت الدائرة في بيان صحفي تلقته 
تصريحا مفتوحا ويشجعها على التمادي في سياسة االستيطان ومصادرة أراضي الفلسطينيين إلقامة 
المستوطنات وبناء جدار الضم والتوسع فوقها، ويظهر مدى انحياز الواليات المتحدة األمريكية إلسرائيل 

   ".ومشاريعها االستيطانية
في " إسرائيل"يت كانت انتصارا للموقف الفلسطيني الذي زاد من عزلة وأشارت إلى أن نتائج التصو

  . دولة لصالح مشروع القرار14المجتمع الدولي بوقوف 
  20/2/2011، قدس برس

  
  "الرافض للضغوط األمريكية"يدعم موقف السلطة "  الفلسطينيالوطني" .7

اجتماعا لها في ) 20/2(األحد عقدت اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني اليوم : عمان
األمريكي " الفيتو"العاصمة األردنية عمان، برئاسة رئيس المجلس سليم الزعون، ناقشت خالله تداعيات 

  . ضد مشروع قرار في مجلس األمن يدين االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة
وقوفها ومساندتها لموقف "ماع وأكدت اللجنة في بيان صحفي وزعته على وسائل اإلعالم عقب االجت

الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية لرفضها الضغوط األمريكية بهدف ثنيها عن الذهاب لمجلس 
  ". األمن الدولي إلدانة االستيطان اإلسرائيلي

 االلتفاف الشعبي"، مؤكدة أهمية "اإلسراع بإنهاء االنقسام الداخلي واستعاد الوحدة الوطنية"ودعت إلى 
    ".الفلسطيني حول قيادته، مع ضرورة المزيد من المساندة

وقررت اللجنة في نهاية اجتماعها عقد اجتماع ألعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدين في 
األمريكي " الفيتو"األردن يوم بعد غد الثالثاء في مقر رئاسة المجلس في عمان الستكمال بحث تداعيات 

  .  لمواجهة هذه الضغوط وتصليب الجبهة الداخلية الفلسطينية جب اتخاذها الخطوات الوا  وتدارس
  20/2/2011، قدس برس

  
  مليشيات عباس في جنين تستقبل قوات االحتالل بالقهوة والترحاب: "لفلسطيني لإلعالما المركز " .8

على تسجيل فيديو حصري يظهر مليشيات عباس وهي " المركز الفلسطيني لإلعالم"حصل -جنين 
  .قوات االحتالل الصهيوني في حفل افتتاح أحد مقراتها األمنية بمحافظة جنين" تستضيف"

ويعزز الفيديو ما كشف عنه من حقائق مذهلة في وثائق ومحاضر رسمية بأن هذه المليشيات مجرد أداة 
االحتالل بيد االحتالل لمالحقة أبناء شعبنا الفلسطيني ومقاوميه، بل وصلت إلى حد اغتيالهم أو مشاركة 

  .في عمليات مالحقتهم واعتقالهم وقتلهم
 أن ما أظهره الفيديو لم يعد غريباً على - فضل عدم ذكر اسمه–ويرى مراقب للشأن السياسي الفلسطيني 

هذه السلطة خاصة بعدما كشفته وثائق الجزيرة وبين بوضوح ال ريب فيه مدى التنازل الذي قدمه فريق 
في قضايا مصيرية مثل القدس " على طبق من ذهب ودون مقابل يذكر"المفاوضات للعدو الصهيوني 

  .والالجئين وحق العودة واألرض وغيرها
ما كشفته وثائق الجزيرة أثبت مشاركة سلطة عباس االحتالل الصهيوني في اغتيال : ويضيف المراقب

- " الصداقة"لي فإن هذه للوطن والشعب، وبالتا"  خيانة عظمى"قيادات بالمقاومة الفلسطينية، وهذا يعتبر 
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 بين االحتالل ومليشيات عباس ليست غربية، وهي التي أوصلت القضية الفلسطينية -إن صحت التسمية
  .إلى هذا المسار الذي نحن فيه اآلن

أريد لها أن تكون أداة بيد االحتالل لحفظ أمنه، وهذا ما حصل بالفعل، " أوسلو"وأشار إلى أن سلطة 
 شاركت االحتالل في مالحقة خاليا المقاومة منذ قدومها في بداية التسعينات، كما والدليل على ذلك أنها

شاركت في اغتيال مقاومين كبار أمثال المهندس القسامي محي الدين الشريف وعماد وعادل عوض اهللا، 
  .باإلضافة إلى تسليمها خلية صوريف القسامية وغيرها من الخاليا والمقاومين لالحتالل بصورة فاضحة

وفي الضفة الغربية المحتلة ال تجد مليشيات فتح أدنى حرج بالخروج في دوريات أمنية مشتركة بينها 
وبين قوات االحتالل الصهيوني، بل تصل إلى أبعد من ذلك بالمشاركة في عمليات المالحقة واالعتقال 

  .  واالغتيال ألبناء الشعب الفلسطيني
  21/2/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   آليات شراكة حقيقيةوإيجاد تدعو إلعادة تقييم المصالحة حماس .9

أكدت حركة حماس ضرورة إعادة تقييم المصالحة الفلسطينية وفق المعطيات : نادية سعد الدين –عمان 
لم "وقال القيادي في حماس فوزي برهوم إن حركته  .الراهنة وايجاد آليات جديدة تؤسس لشراكة حقيقية

، مؤكداً حرص حماس على "ي اتصاالت من فتح إلجراء حوار قريب حول المصالحةتتلق حتى اآلن أ
حماس سمعت عبر وسائل "من قطاع غزة إن " الغد"وأضاف لـ  .إنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية

اإلعالم عن رغبة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث بزيارة القطاع قريباً وااللتقاء مع حماس 
  ".وص موضوع المصالحة، ولكنها لم تتلق أي اتصال بهذا الخصوص حتى اآلنبخص

وأوضح أن الحاجة تستدعي تقييم موضوع المصالحة والورقة المصرية بعد سقوط نظام الرئيس 
المصري السابق حسني مبارك، خاصة وأن الورقة تتضمن مغالطات كثيرة سبق لحماس اإلعالن عنها 

وأشار إلى أهمية انجاز المصالحة وليس فرض  .ات وتحفظات عديدة حولهاأكثر من مرة وإبداء مالحظ
اعتماد استراتيجية "من دون توافق وطني، داعياً إلى ) المحلية والرئاسية والتشريعية(اجراء االنتخابات 

ة وأكد أن هناك حال ".وطنية لتحقيق المصالحة والتصدي للعدوان اإلسرائيلي والتعامل مع المرحلة المقبلة
  .من اإلرباك داخل صفوف فتح تجاه تبني قرار موحد بالمصالحة

  21/2/2011الغد، عمان، 
 

    قريباً لبحث المصالحة مع حماسغزة إلى شعث .10
أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث أمس أنه يعتزم التوجه إلى قطاع :  رائد الفي- غزة

وقال شعث في  .صالحة الفلسطينية مع حركة حماسغزة خالل األسبوعين القادمين لبحث تحقيق الم
تصريحات إذاعية أمس إن زيارته إلى غزة تأتي بمبادرة شخصية منه بعد توجيهات للرئيس محمود 

وذكر أنه . عباس الذي يتزعم الحركة بضرورة تحرك أعضاء مركزية فتح لتحقيق المصالحة الوطنية 
س وحثها على ضرورة وضع هذا الملف كأولوية سيطرح أفكارا تتعلق بالمصالحة على حركة حما

وأشار إلى أنه سيلتقي في غزة مع أبناء . وتهيئة األجواء الالزمة له من أجل إحداث اختراق جدي فيه 
ودعا المسؤول في فتح . حركته وكذلك مع مسؤولين من حركة حماس وممثلين لكافة القوى السياسية 

الذي هو فلسطيني بحت ال يجب االعتماد على أحد في “حة إلى ضغط شعبي من أجل تحقيق ملف المصال
  ."إنهائه

  21/2/2011الخليج، الشارقة، 
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   والضغوط األميركية"الفيتو"بـفتح  تندد  .11
ندد آالف الفلسطينيين الغاضبين امس باستخدام ادارة باراك اوباما حق النقض : أ ف ب -رام اهللا، 

وطافت شوارع رام اهللا . دين االستيطان الجمعة الماضيضد مشروع قرار في مجلس االمن ي) الفيتو(
  .مسيرة شارك فيها آالف الفلسطينيين بدعوة من النقابات المهنية ونقابة الموظفين

 محمود العالول في كلمة للمتظاهرين الذين تجمعوا في دوار "فتح"وقال عضو اللجنة المركزية لحركة 
 ضد الشعب الفلسطيني وحريته ومساندة للظلم والقهر واالحتالل نعتبر هذا القرار": المنارة وسط رام اهللا

نقول ألوباما إحنا شعب ال نركع ألحد، ويجب أال تكون ": ، مضيفاً"االسرائيلي وممارساته واستيطانه
وقاطعه . "لديكم أوهام ان التهديد وقطع المساعدات يمكن ان يدفعانا للتخلي عن مواقفنا الوطنية

  ."يا مستوطن بره بره... يا اوباما بره بره"ت المتظاهرون بهتافا
سحقاً للفيتو االميركي الذي لن يستطيع ":  في رام اهللا رائد رضوان"فتح"في السياق نفسه، قال امين سر 
قرار القيادة الفلسطينية بالتوجه الى مجلس االمن على رغم "وأضاف ان . "ان يمنعنا من حريتنا واستقاللنا

يؤكد ان قرار منظمة التحرير الفلسطينية قرار مستقل ال يخضع ألحد وانما ينبع من الضغوط والتهديدات 
راهنت دول كثيرة وجهات عدة على اننا سنتراجع ": وتابع. "مصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية

 امام الضغوط، لكن يوم الجمعه العظيمة جسدت منظمة التحرير ورئيسها محمود عباس استقاللية القرار
فلتخرس المفاوضات في ظل االستيطان والعنجهية والجبروت االميركي، ": وأضاف. "الوطني الفلسطيني

  ."والشعب يريد انهاء االستيطان وإنهاء االحتالل
رسالة للعالم تكشف زيف ادعاء " توفيق الطيراوي ان المسيرة "فتح"وقال عضو اللجنة المركزية لحركة 

الحريات فيما تعلن رسمياً وقوفها مع االحتالل واالستيطان وتؤيد قهر شعبنا اميركا التي تعتبر نفسها بلد 
وأضاف ان المسيرة واحدة من سلسلة فعاليات شعبية في عموم االراضي الفلسطينية ستتوج . "وظلمه

  .بمهرجان ضخم االسبوع المقبل
  21/2/2011الحياة، لندن، 

  
  مصالحةلم نتلق مبادرات جديدة من فتح حول ال: البردويل .12

أكدت حركة حماس حرصها على إتمام مصالحة فلسطينية قائمة على الشراكة الكاملة المرتكزة : غزة
أو منظمة " فتح"على الثوابت الوطنية والتمسك بخيار المقاومة، مشددة على أنها لم تتلق من حركة 

ي حماس وعضو كتلتها  صالح البردويل، القيادي ف.دوقال  .التحرير أي مبادرة جديدة بشأن المصالحة 
تعقيباً على ما تردد في اإلعالم عن عرض " المركز الفلسطيني لإلعالم"البرلمانية، في تصريحٍ خاصٍ لـ

أو " فتح"لم نتلق رسمياً أي مبادرة من حركة : "المشاركة في حكومة الضفة " حماس"فياض على حركة 
ال يمثل قيادة "ى أن سالم فياض وشدد عل ". منظمة التحرير حول أي شكل من أشكال المصالحة

فلسطينية، تعبر عن طرف من األطراف المتعارضة، وهو شخص ألصقت به الحكومة بال شرعية، وهو 
  ". غير مخول بالحديث في الشأن العام

وقال البردويل إن أي حل لألزمة يجب أن ينطلق من حل شامل وتصور للقضية فالمشكلة ليست مشكلة 
 المطلوب حل شامل يبدأ بمنظمة التحرير وينتهي بتشكيل حكومة عبر انتخابات حكومة، مشدداً على أن

وأكد أن أي حل ال يبدأ باإلفراج عن المعتقلين السياسيين  .نزيهة للمجلس الوطني والمجلس التشريعي
 .وتحسين أجواء حرية الرأي والتعبير ووقف كبت الحريات، هي مبادرة خداعة ال قيمة لها أو رصيد

أما الحديث عن مفهوم العنف فهذا مفهوم خاص بفياض، وال عالقة لنا به وال "القيادي في حماسوأضاف 
  ".يمكن القبول به

  20/2/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  إنهاء االنقسام حاجة وطنية ملحة وليس مادة لملء فراغ إعالمي: األحمد .13
، اليوم األحد، إن 'فتح' اللجنة المركزية لحركة  قال عزام األحمد مفوض العالقات الوطنية في: رام اهللا

  .إنهاء االنقسام في الساحة الفلسطينية حاجة وطنية ملحة وأساسية
وأضاف، في بيان صحافي، أن هذه الحاجة أصبحت أكثر أهمية، وفي مقدمة المهام الوطنية في المرحلة 

انعكاسات ومردودات ذلك على مستقبل الراهنة، في ضوء زلزال التغيير الذي يجتاح المنطقة العربية، و
القضية الفلسطينية وطموحات الشعب الفلسطيني في إنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

  .194وعاصمتها القدس، وحل عادل لقضية الالجئين على أساس قرار األمم المتحدة رقم 
ات المتالحقة من بعض القيادات الفلسطينية إنني من موقع المسؤولية وفي ضوء التصريح': وقال األحمد

أو فصائل العمل الوطني، وفي ضوء التحرك الجماهيري ' فتح'سواء كانت من حركة حماس أو حركة 
، أؤكد مجددا على ضرورة ) انهاء االحتالل– إنهاء االستيطان –إنهاء االنقسام (الذي بدأ ورفع شعار 

شعبنا بكل فصائله وتياراته لمواجهة االحتالل، ومن أجل ذلك إنهاء االنقسام حتى نستطيع توحيد طاقات 
ف وحركتي الجهاد اإلسالمي وحماس، ثم الحوار الثنائي بين .ت.دخلنا في حوار شامل ضم كل فصائل م

التي قامت حركة فتح بالتوقيع عليها يوم ' بالورقة المصرية 'وحماس، التي توجت ' فتح'حركتي 
  .'ليها رغم تحفظاتنا ع15/10/2009
ومن باب الحرص على المستقبل الفلسطيني واصلنا لقاءاتنا مع حركة حماس في الداخل والخارج ': وتابع

والتي توجت منذ نهاية أيلول الماضي بلقاءات في دمشق بين الحركتين بتنسيق مع القيادة المصرية والتي 
 لجنة االنتخابات المركزية، تم فيها االتفاق على ثالث مالحظات من مالحظات حماس، تتعلق بتشكيل

ومحكمة االنتخابات، وما تبقى من ملف منظمة التحرير الفلسطينية، ثم تبين أنه ال مالحظات حقيقية من 
حماس حول النقطة الرابعة واألخيرة من مالحظاتها والتي تتعلق بموضوع األمن، حيث أن ورقة حماس 

ة المصرية، وبالتالي ال مبرر لها ولم يعد في ضوء التي سلمت لنا لم تتضمن أي نقطة لم ترد في الورق
ذلك أي مبرر الستمرار حوار بال مضمون، وتم االتفاق على عقد جلسة بين الحركتين يوم 

ان تبث على الهواء مباشرة حتى ال نبقى نتهم بعضنا البعض ' فتح' والتي طالبنا كحركة 28/12/2010
رغم ' المعتقلين'امت حركة حماس بالغاء الموعد تحت ذريعة بالتهرب واالتهام والتراجع، وكما توقعنا ق

 أن هذا الموضوع هو نتيجة وأحد مظاهر االنقسام الذي بالتأكيد 24/9/2010أننا سبق وأن اتفقنا يوم 
ولكننا نعتقد جازمين أن السبب الحقيقي وراء إلغاء الموعد هو عدم الرغبة . سيزول مع زوال االنقسام

  .'قة المصرية بسبب ارتباطات ومصالح إقليميةبالتوقيع على الور
الحظنا بعد ذلك أن حماس عادت لألسلوب القديم المتكرر، الحديث عن المصالحة دون ': وأردف األحمد

  .'فعل مادي واالتصال مع هذا وذلك وخارج إطار القنوات المعنية الستمرار خلط األوراق
ا عن الرغبات واالجتهادات الشخصية وحتى ال على ضوء ذلك ومن واقع المسؤولية وبعيد': وأضاف

نضيع فيها وحتى ال نقع في متاهات الضبابية في الحديث عن المصالحة وإنهاء االنقسام والتهرب العملي 
تؤكد ضرورة االستجابة ' فتح'من خلق شروط ذلك، وانطالقا من المصلحة الوطنية العليا، فإن حركة 

نقسام حتى نستطيع إنهاء االحتالل، وإننا على استعداد للقاء مع حركة لمطالب الشعب الفلسطيني بإنهاء اال
حماس من أجل إنجاز التوقيع على الورقة المصرية من قبل حركة حماس وبقية الفصائل، الورقة التي 
هي في معظمها صياغة فلسطينية، والتي لم ولن تسقط أو تفقد قيمتها كآلية للوصول إلى االنتخابات 

لتشريعية رغم األحداث األخيرة في مصر، حتى نبدأ بالتنفيذ بإشراف جامعة الدول العربية الرئاسية وا
كما كان مقررا أو اللقاء لبحث آليات التوجه إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ضوء قرار اللجنة 

  .'يالتنفيذية وفق االلتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها وبإشراف عربي وإسالمي ودول
  20/2/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  



  

  

 
 

  

            12 ص                                     2063:         العدد       21/2/2011 اإلثنين :التاريخ

   تعتذر عن المشاركة في حكومة سالم فياض"الشعبية" .14
وقال بيان  . اليوم رفضها المشاركة في حكومة سالم فياض،نيأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسط

اء ، عقد لقاء في مقر رئاسة بناءاً على دعوة الدكتور سالم فياض رئيس الوزر"صادر عن الجبهة إنه 
سالم فياض ، وعبد الرحيم ملوح نائب االمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتم . الوزراء بين د

فيه نقاش لمشاركة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الوزارة المزمع تشكيلها ، والوضع السياسي في 
م في البداية أنه يعرف ويدرك موقف الجبهة الشعبية سال. وقد أشار  د. المنطقة وفي فلسطين خاصة 

وأن ملوح . من المشاركة وأنها لم تشارك في السابق بما في ذلك في حكومة الوحدة الوطنية سابقا 
الشخص الوحيد الذي قدم كتابة رأيه في خطة التحضير لبناء الدولة الفلسطينية ، وأهم ما قيل فيها أنه ال 

  " .لة في ظل االحتالليمكن إقامة دولة مستق
وأشار . وأكد ملوح إن الجبهة الشعبية ليست بصدد إعادة النظر بموقفها والمشاركة في الحكومة

  فلسطيني –للتطورات المحيطة بفلسطين وقضية شعبها ، وأن المطلوب اليوم لقاء وطني فلسطيني 
مقدمتها االحتالل واالنقسام يناقش التحديات التي تجابه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية ، وفي 

إعالن القاهرة ( وبيدنا الكثير من الوثائق المشتركة والموقع عليها من الجميع ، . والديمقراطية الداخلية 
 وبين فتح وحماس بدمشق 2009 ، ما اتفق عليه في القاهرة 2006وثيقة الوفاق الوطني  + 2005
 العودة وتقرير المصير والدولة وعاصمتها القدس باإلضافة إلى البرنامج الوطني الفلسطيني ) 2010

وال مشكلة أن تتم الدعوة لحوار وطني شامل في إطار اللجنة المنبثقة عن إعالن . واعالن االستقالل 
وأكد على أن الحكومة المقبلة ، يجب ان تبتعد كلياً عن العمل السياسي والمفاوضات   .2005القاهرة 

اتي الداخلي ، وأن توقف االلتزامات السياسية واالقتصادية واألمنية مع وتركز على ادارة  الشأن الحي
  .المحتل 

  20/2/2011، 48موقع عرب
  

  فلسطيني يندد بانحياز واشنطن لالحتالل" يوم غضب"تدعو إلى " الديمقراطية" .15
فبراير / طإلى اعتبار يوم الخامس والعشرين من شبا" الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"دعت : رام اهللا

للتنديد بانحياز اإلدارة األمريكية للحكومة " يوم غضب"الجاري، والذي يصادف يوم الجمعة المقبل، 
  .اإلسرائيلية

إن اإلدارة األمريكية استخدمت الفيتو لتعطيل مشروع قرار مجلس : "وقال مصدر مسؤول في الجبهة
ية التوسعية بالقدس والضفة، خدمة لحكومة األمن الدولي باإلدانة الجماعية لسياسة إسرائيل االستيطان

نتنياهو، وعالقتها اإلستراتيجية بدولة إسرائيل العدوانية التوسعية والمعادية لحقوق الشعب الفلسطيني 
  .، كما قال"المتمثّلة بالوقف الكامل الستعمار االستيطان

، النظر إلى قيام واشنطن )20/2(نسخة عنه، اليوم األحد " قدس برس"ولفت المصدر ذاته في بيان تلقّت 
إفشال مشاريع قرارات "في مجلس األمن الدولي اثنين وأربعين مرة لغايات " فيتو"باستخدام حق النقض 

  ".فلسطينية وعربية تدين إسرائيل دوليا
، "ازدواجية المعايير"فيما أكّدت الجبهة على أن الواليات المتحدة األمريكية تواصل العمل وفق سياسة 

الجانب اإلسرائيلي من العزلة " إنقاذ"ي تتجلّى واضحة من خالل الضغط على الجانب الفلسطيني لـ والت
  .الدولية

  20/2/2011قدس برس، 
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  " التسوية" الجميع مطالب بتكثيف الجهود إلنهاء االنقسام و التخلي عن :نافذ عزام .16
اع في إنهاء االنقسام الفلسطيني، في فلسطين، على ضرورة اإلسر" الجهاد اإلسالمي"أكدت حركة : غزة

وقال الشيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي  .ونفض السلطة الفلسطينية يدها من عملية التسوية بالكامل
حول أنه سيكون لهم " حماس"للحركة، تعقيبا على تصريحات خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة 

 األزمة الفلسطينية الداخلية قد طالت، وان استمرارها  يعني الكل يدرك أن: "مبادرات في المرحلة المقبلة
نحن ": "قدس برس"وأضاف عزام لوكالة  ."مزيدا من المعاناة لشعبنا، ومزيدا من الهيمنة إلسرائيل

مطالبون جميعا بزيادة التحرك، وتكثيف الجهود إلنهاء هذه الحالة المؤسفة من االنقسام التي تعيشها 
   ".الساحة الفلسطينية

، وبقية الفصائل، إلنهاء االنقسام، "فتح"، و"حماس"وكشف أن حركته بذلت جهودا كبيرة مع حركتي 
واستعادة الوحدة الوطنية، دون أن تسفر هذه الجهود عن أي نتائج خالل الفترة الماضية، معربا عن أمله 

بان الرد على الفيتو " حفت"وحول تصريحات حركة  .أن يتم التوصل إلى نتائج أفضل في الفترة المقبلة
األمريكي في مجلس األمن لمنع إدانة االستيطان اإلسرائيلي يجب أن يكون باإلسراع في توحيد الصف 

ايجابية، " فتح"نحن نعتبر تصريحات األخوة في حركة : "الفلسطيني، قال القيادي في الجهاد اإلسالمي
 " . ونفض أيدينا مما يمسى مسيرة التسويةونأمل أن يبنى عليها باستعادة وحدة الموقف الفلسطيني،

نحن طوال الوقت ندرك انه ال يمكن الرهان على الموقف األمريكي، وطوال الوقت اعتبرنا : "وأضاف
  ".أمريكا شريكا رئيسا في كل ما تقوم به إسرائيل ضد شعبنا، والفيتو األمريكي الخير لم يفاجئنا

  20/2/2011قدس برس، 
  

   الثورة ستعود لممارسة دورها الريادي عربيا وعالميامصر بعد: أحمد سعدات .17
حث األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد سعدات المعتقل في السجون اإلسرائيلية، : رام اهللا

رئيس السلطة الفلسطينية  محمود عباس بصفته رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على الدعوة لعقد 
 الستكمال مهمتها في إنهاء االنقسام 2009وطني التي انبثقت عن حوار القاهرة عام لجنة الحوار ال

  .وتحقيق الوحدة الوطنية
أن بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حول ما جرى  "قدس برس"واعتبر سعدات في بيان صحفي تلقته 

 الجديد في العالم العربي، بل أقل من مستوى االستحقاقات التي يفرضها التغيير النوعي"في مصر بأنه 
يشكل البداية "وأكد سعدات أن االنجاز الذي حققه الشباب المصري،  ".جاء بشكل أو بآخر مخيبا لآلمال

الحقيقية لإلطاحة وتصفية مجمل مؤسسات وجيوب النظام القديم التي شكلت سنداً الستبداده وفساده ، مما 
  ."على أنقاضهيفسح المجال لبناء دولة ديمقراطية عصرية 

ستتيح  إقامة دولة مدنية تستند إلى مبادئ وقيم الحرية "ورأى سعدات أن الثورة الشعبية في مصر 
والديمقراطية بكل تعبيرها ومضامينها والعدالة االجتماعية، وتكريس الشعب لمصدر الشرعية 

كل أطياف الشعب واالنتخابات الديمقراطية النزيهة والشفافية التي يشارك فيها على قدم وساق 
عملت على  كسر أغالل التبعية واإللحاق "وأشار  سعدات إلى  أن ثورة المصريين  ".المصري

االقتصادي والسياسي بنظام العولمة االمبريالي، وستعمل على استعادة مصر لدورها ومكانتها التاريخية 
 العربي، وأداة لتوحيد األمة الطبيعية والحضارية كقيادة وحاضنة لحركة التحرير القومي والديمقراطي
  ".العربية وضمان استقاللها واستقرارها وتطورها وازدهارها على كافة الصعد

  20/2/2011قدس برس، 
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     إسرائيلي في غزةجنديقنص  .18
أعلنت كتائب المقاومة الوطنية الذراع العسكرية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، :  وكاالت -غزة 

خالل محاولة قوة من جيش االحتالل التوغل شرق حي الشجاعية ” إسرائيلي“ جندي مسؤوليتها عن قنص
  .في مدينة غزة 

وأكدت كتائب المقاومة الوطنية في بالغ عسكري، أمس، أن نشطاءها أصابوا الجندي بشكل مباشر، 
   .وتمكنوا من العودة من المهمة بسالم 

  21/2/2011الخليج، الشارقة، 
  

  تحتفي بذكرى انطالقتها في مخيم الجليل" ةالديمقراطي" :لبنان .19
، في احتفالها الذي أقامته في مخيم الجليل أمس، "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"اعتبرت : البقاع

الشعوب العربية تريد إنهاء االنقسام والتوحد من أجل تحرير " النطالقتها، أن 42بمناسبة الذكرى الـ 
فلسطيني حشد من ممثلي األحزاب والقوى الوطنية واالسالمية اللبنانية وحضر المهرجان ال. "فلسطين

والفصائل الفلسطينية، واللجنة الشعبية ورؤساء البلديات والمخاتير، تقدمهم النائبان كامل الرفاعي 
االحترام الكامل إلرادة "وأكد عضو اللجنة المركزية في الجبهة عبد اهللا كامل على  .ومروان فارس

المصري والتونسي، وحقهما في التعبير وفي اختيار وصياغة مستقبلهما االقتصادي واالجتماعي الشعبين 
بتعزيز شروط صمود المجتمع الفلسطيني، ليكون قادراً على التقدم إلى األمام إلنجاز "، مطالباً "والسياسي

  ."حقوقه على الصعيدين العربي والدولي
  21/2/2011السفير، بيروت، 

  
  الضفةمعاناة مأساوية في سجون ..  النتشةمعتصم .20

وقال النتشة إن ابنه معتصم ،  والد األسير المختطف معتصم النتشة المعتقل في سجن أريحاقال: الناصرة
يتعرض لألذى والضغط النفسي والتعذيب الجسدي لدى جهاز المخابرات العامة في سجن أريحا، وقد بدا "

  ".نجله من تنكيل وتعذيبوالد االسير النتشة مصدوما لما تعرض له 
والد األسير المخطوف معتصم، أن ابنه في خطر، مشيرا إلى أن وزنه قد انخفض ) أبو جعفر(واعتبر 

خمسة عشر كيلوجرام، فيما بدت على جسده حبوب وتقرحات جراء التعذيب، وقد نقل إلى المستشفى 
  .ثالث مرت جراء الشبح المتواصل والتعذيب والضغط النفسي

، هو شقيق المجاهد الشهيد مأمون النتشة منفذ عملية كريات ) عاما24( تيسير ياسين النتشة معتصمو
أربع، والذي تم تصفيته في مواجهة عسكرية من قبل جيش االحتالل الصهيوني، اعتقلته ميليشيا 

ة جعفر، ومالك، ومنصور، ووالدهم؛ إضاف: ، هو وأشقاؤه)2010-9-1(المخابرات التابعة لعباس يوم 
إلى عشرة من أبناء عمومتهم، وذلك عقب العملية المذكورة؛ حيث أفرج عن الجميع إال أن معتصم ال 

  .زال معتقالً انفراديا ومعزوالً في زنازين المخابرات العامة في أريحا
صدر بحق معتصم النتشة قرار من محكمة العدل الفلسطينية باإلفراج وعدم اإلدانة، إال أن ميليشيا و

  ."ترفض اإلفراج عنه وال يزال رهن االعتقالعباس 
  19/2/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  عبور سفينتين إيرانيتين قناة السويس استفزاز خطير: نتنياهو .21

 رئيس ، أن زهير أندراوس،الناصرة، عن مراسلها من 21/2/2011، القدس العربي، لندننشرت 
مس األحد قبيل افتتاح جلسة الحكومة األسبوعية إن الدولة  قال أ نتنياهون بنياميالوزراء اإلسرائيلي

العبرية ترى بخطورة بالغة الخطوة اإليرانية القاضية بمرور سفينتين عسكريتين من قناة السويس باتجاه 
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سورية، وزاد قائالً إن الوضع في الشرق األوسط خطير للغاية، وإيران تستغله من أجل توسيع تأثيرها، 
ؤكد ما كنت قد قلته سابقا بأن االحتياجات األمنية اإلسرائيلية ستزيد وبموازاة ذلك سنضطر وهذا األمر ي

  .إلى زيادة الميزانية المخصصة لألمن، على حد قوله
" ببالغ الجدية"تراقب  إسرائيل، أن .)ب.ف.ا(، نقالً عن وكالة 21/2/2011، الدستور، عمانوأضافت 

 منذ األولى عبر قناة السويس باتجاه البحر المتوسط، للمرة إيرانيتين المرور المرتقب لسفينتين حربيتين
وقال نتنياهو في بيان . اإلقليمية ستزيد ميزانيتها العسكرية بسبب التوترات أنها، وحذرت من 1979
 اتفاق سالم ونحن اليوم شهود على عدم أي في أساس هو األمنين العنصر إ" عن مكتبه أمسصادر 

 سفينتين بإرسال استغالل الموقف لتوسيع نفوذها إيرانلمنطقة التي نعيش فيها وتحاول االستقرار في ا
إسرائيل تراقب  "أن لحكومته من األسبوعيةوحذر نتنياهو عند افتتاح الجلسة ". حربيتين عبر قناة السويس
 األخيرةي السنوات  ف وغيرها من التطورات التي تؤكد ما كررته مراراًاإليرانيةببالغ الجدية هذه البادرة 

  ". ستزداد، وبالتالي ستزداد ميزانية الدفاعاألمنية احتياجات إسرائيل أن
 مليار من المساعدات 2,7 مليار دوالر، منها 13 بحواليوتقدر الميزانية العسكرية اإلسرائيلية السنوية 

  . الناتج القوميإجماليمن % 7ي اقل بقليل من أ، األميركيةالعسكرية 
  

  "زلزال تاريخي "بـ التطورات األخيرة في المنطقة  يصفالون يعموشيه .22
زلزال "وصف الوزير اإلسرائيلي موشيه يعالون يوم االثنين، التطورات األخيرة في المنطقة ب : القدس
، مشدداً على أنه يجب على إسرائيل أن تنظر لهذه األحداث من خالل ما قد تنطوي عليه من "تاريخي

  .مله في طياتها من فرص جديدةتهديد إلى جانب ما تح
وقال يعالون، وفقاً لإلذاعة اإلسرائيلية، إن هذه الثورات تشكل تعبيراً للتطلعات الطبيعية إلى الحرية 
والعدل، وإذا كانت ستؤدي إلقامة أنظمة ديمقراطية، واحترام حقوق اإلنسان فسيكون ذلك بمثابة تطور 

  .ايجابي
عناصر سلبية وخاصة اإلسالم المتطرف للوضع "فها من وأعرب عن خشيته من استغالل ما وص

، مضيفاً أن التطورات األخيرة تثبت أن النزاع العربي اإلسرائيلي ليس سبب حالة عدم االستقرار "الجديد
  .ودول العالم أدركت ذلك

في سياق متصل، قال نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي سيلفان شالوم، إن العالم الغربي قد فشل في 
حاولته لمساعدة حلفائه، مضيفاً أن إيران تحاول القيام بدور نشط في تشكيل منطقتنا ومن الواضح ان م

  . سنة150العالم يجب أن يتحد لمنع طهران في لسيطرة على احتياطيات النفط إلى 
  21/2/2011وكالة قدس نت لألنباء، 

  
   عزل أميركا دولياً قلقة من نزع شرعيتها في أوروبا ودفع ثمن التسبب في"إسرائيل" .23

 على استخدام أوباماباراك األمريكي  شكرها إلدارة الرئيس "إسرائيل"كررت :  أسعد تلحمي–الناصرة 
في مجلس األمن إلسقاط مشروع القرار الفلسطيني المندد باالستيطان، وأعرب ) الفيتو(حق النقض 

 للقرار "تقديره"ومته أمس عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مستهل االجتماع األسبوعي لحك
  .األميركي استخدام الفيتو

قراراً "وأطلق عدد من وزراء الحكومة تصريحات مرحبة مماثلة، واعتبر وزير التعليم الخطوة األميركية 
ال البحث عن سبيل تدويل الصراع من " يستوجب من الفلسطينيين العودة إلى طاولة المفاوضات "مهماً

وقال وزير المال يوفال شتاينتس إن الرسالة الواضحة . "زالت تستوجبها المفاوضاتأجل تفادي تقديم تنا
من القرار األميركي هي أن دفع السالم يتم عبر المفاوضات المباشرة ال من طريق قيام طرف بذم 

ويتحتم علينا القيام بعمل " في الحلبة الدولية عرف المد والجزر، "إسرائيل"وتابع أن وضع . طرف آخر
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لكنني واثق من أن غالبية العالم المتنور كانت معنا وستكون معنا في ... عب في هذا المضمارص
  ."المستقبل أيضاً

وقال نائب وزير الخارجية عامي أيالون إن الفيتو األميركي يثبت من جديد أن الواليات المتحدة هي 
لوحيدة التي تقول الحقيقة وهي أن ا"الدولة الوحيدة في العالم القادرة على دفع عملية السالم، وأنها 

وتابع في حديثه إلى اإلذاعة العامة أن األمم . "المطلوب هو مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين
ليست سوى ختم مطاط بيد الدول العربية التي تحظى بغالبية فورية في الهيئة العامة للمنظمة "المتحدة 
ة تتحفظ عن مسألة البناء في المستوطنات، لكنها تدرك الفرق بين وأضاف أن الواليات المتحد. "الدولية

ودعا الفلسطينيين إلى وجوب أن يدركوا أنهم لن ينجحوا . جدل مشروع وبين قرارات ذات مغزى عملي
  ."ويجدر بهم أن يستأنفوا المفاوضات من دون شروط مسبقة"في فرض شيء على إسرائيل 

 دولة لمشروع القرار يعزز 14اي إنه رغم الفيتو، إال أن تأييد وقال النائب من حزب كديما نحمان ش
وأضاف أن المشروع الفلسطيني سيحظى بدعم غالبية . "التي تسببت بها بنفسها" الدولية "إسرائيل"عزلة 

  ."ولن يكون في وسع إسرائيل تجاهل ذلك"مطلقة في األمم المتحدة 
تحدة داني غيلرمان الفلسطينيين مسؤولية إحراج الواليات وحمل السفير اإلسرائيلي السابق لدى األمم الم

 ستدفع "إسرائيل"لكنه أضاف أن . "بعد أن رفضوا توسالته بعدم طرح مشروع القرار"المتحدة ورئيسها 
 في مجلس األمن، مشيراً إلى أن اإلدارة األميركية حين لجأت إلى الفيتو فعلت "العزلة األميركية"ثمن 

إنما عملت تحت وطأة ضغط "لية وليس ألنها غيرت موقفها المعارض لالستيطان ذلك العتبارات داخ
 في مسألة االستيطان "إسرائيل" مع أوباماوتوقع أال يتساهل الرئيس . "الكونغرس ومجلس الشيوخ

  ."خصوصاً في هذه األيام الدراماتيكية التي تشهدها المنطقة"
فيعة المستوى في القدس المحتلة قولها إن الموقف ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن جهات سياسية ر

خصوصاً بعد أن "، "إسرائيل" كما تبدى في مجلس األمن هو الذي يجب أن يقلق "إسرائيل"األوروبي من 
. "غدت إسرائيل تعاني من عزلة حقيقية في أوروبا الغربية أيضاً التي ترى في االستيطان استفزازاً

ه إلى تصريحات وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون بعد وأضافت انه يجب أيضاً االنتبا
كأنها تقول إن الفيتو ال يعني "التصويت في مجلس األمن التي أكدت مجدداً عدم شرعية المستوطنات، 

وتوقفت هذه الجهات عند موقف بريطانيا وفرنسا وألمانيا . "دعم الواليات المتحدة للبناء في المستوطنات
وع القرار وموقف وزيرة خارجية االتحاد األوروبي كاثرين آشتون المعارض بشدة للبناء في المؤيد لمشر

  ."لوجود المستوطنات أصالً"المستوطنات و
وحذرت جهات سياسية من االنعكاسات السلبية على عالقات إسرائيل االقتصادية مع االتحاد األوروبي 

ذكّرت بأن هناك دوالً أوروبية تقاطع منتجات ، و"في حال واصلت إسرائيل البناء في المستوطنات"
وتابعت أن دول االتحاد تتأثر من موقف دول مهمة مثل . "وقد تتسع رقعة المقاطعة قريباً"المستوطنات 

ما من شأنه أن يعزز الحملة الدولية لنزع الشرعية عن ""بريطانيا وفرنسا وألمانيا ضد االستيطان، 
  ."إسرائيل في أوروبا كلها

  21/2/2011، ة، لندنالحيا
  

  في بريطانيا" إسرائيل" على تعيينه سفيراً لـ كبير لنتنياهو يستقيل بعد خالفمساعد .24
 استقال مستشار كبير لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم االحد بعد تقارير تحدثت عن :القدس

  .يطانياخالف على مستوى عال بشأن ما اذا كان سيعين سفيرا إلسرائيل في بر
) الموساد(وقال بيان من مكتب نتنياهو ان عوزي اراد وهو موظف سابق بجهاز المخابرات اإلسرائيلية 

والرئيس السابق لمعهد بحثي إسرائيلي مرموق بشأن السياسة الخارجية طلب االستقالة من منصبه 
إن نتنياهو عرض ايضا على وقال البيان  ."حتى يتسنى له العودة الى االكاديمية"كمستشار لالمن القومي 
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اراد امكانية اسناد منصب دبلوماسي له في الخارج مضيفا ان اراد سيظل في منصبه الى ان يتم ايجاد 
  .وقيل ان جنرالين من قوات االحتياط يتنافسان على هذا المنصب. خلف له

ر ليبرمان بشأن وذكرت وسائل االعالم اإلسرائيلية ان نتنياهو على خالف مع وزير الخارجية افيجدو
التعيين المقترح الراد وهو حليف مخضرم لنتنياهو كسفير إسرائيل المقبل لدى بريطانيا ليحل محل روبن 

وقيل ان ليبرمان يفضل  .بروسور الذي انتقل الى االمم المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري
  .مرشحين اخرين لمنصب لندن

  21/2/2011، وكالة رويترز لألنباء
  

  ليط ااالتصاالت مستمرة إلنجاز صفقة ش:  نتنياهوبمكت .25
 أكد مكتب رئيس الوزراء االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن اإلجراءات الرامية إلى :رام اهللا

وقال مكتب نتنياهو . ليط مستمرة دون انقطاعااستعادة الجندي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة جلعاد ش
ان رئيس الوزراء سيتخذ القرار الالزم : "ليطاعوة نوعام والد الجندي شامس في معرض رده على د

ودعا رئيس جهاز األمن العام اإلسرائيلي السابق كارمي ". لحسم ملف ابنه دون االكتفاء باألقوال والحجج
بسبب " حماس"جيلون الحكومة اإلسرائيلية إلى تسريع إجراءات إتمام صفقة تبادل األسرى مع حركة 

واعرب جيلون خالل حديثه مع إذاعة الجيش . ع الحالية التي تشهدها منطقة الشرق األوسطاألوضا
هذه التطورات ليست في صالحنا في هذا الشأن، فحماس متصلبة في موقفها، "اإلسرائيلية عن اعتقاده أن 

". قةوربما اآلن ترى انه ال سبب للتفاوض من اجل إتمام صفقة تبادل مع ظهور عهد جديد في المنط
ال حجج منطقية تسوقها الحكومة لمواصلة المماطلة في هذه القضية، ألن إسرائيل قادرة "وأضاف انه 

على مواجهة تغيرات إستراتيجية في منطقة الشرق األوسط والجيش قادر على القيام بعمليات عسكرية 
لمترتبة عن صفقة تبادل جريئة في الخطوط الخلفية للعدو، ولذلك فإنهم قادرون على مواجهة التهديدات ا

    ". األسرى
  21/2/2011، المستقبل، بيروت

  
  48 عشرة عمالء بين فلسطينيي 1952في العام   اإلسرائيلية زرعتالمخابرات .26

 نشرت مجلة عسكرية إسرائيلية، أمس، تقريرا استخباريا رفعت السرية عنه : برهوم جرايسي-الناصرة 
، بدعوى انهم الجئون 48عشرة عمالء يهود بين فلسطينيي  1952وبين ان المخابرات زرعت في العام 

فلسطينيون عائدون، فتزوجوا من عربيات، اكتشفن حقيقتهم بعد نحو عشر سنوات، ما افضى الى مأساة 
 وحدة خاصة من عشرة عمالء، 1952وحسب التقرير، فإن المخابرات اإلسرائيلية شكلت في العام  .أكبر

وا لتدريبات حتى باتوا يتقنون اللهجة الفلسطينية، فاندسوا في بلدات يبدو انهم من يهود عرب، خضع
واظهر التقرير، ان المخابرات لم تعارض زواج هؤالء العمالء من فلسطينيات  .عربية، ويافا واحدة منها

ليعززوا حضورهم في المجتمع الفلسطيني، فأنجبوا أطفاال، وبعد عشر سنوات، توصلت المخابرات إلى 
  .بعدم جدوى هؤالء العمالء، فهربوا من عائالتهم إلى حياة أخرىاستنتاج 

  21/2/2011، الغد، عمان
    

   تعد خطة للسطو عن مكامن الغاز في المتوسطسرائيليةبحرية اإلال: يديعوت .27
كشفت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية، أمس، أن البحرية اإلسرائيلية ستقدم في أواخر : ).ب.ف.أ(

ونقلت  . قبالة سواحل البحر المتوسط"إسرائيل" للسطو عن مكامن الغاز الذي اكتشفته  فبراير خطة/شباط
الصحيفة عن مسؤول عسكري ان الخطة ستقدم لهيئة أركان الجيش ومن ثم للحكومة للموافقة عليها 

 وستكون البحرية اإلسرائيلية قادرة من.  مليون دوالر أمريكي70 و40وستكون تكلفتها األولية ما بين 
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 كلم 130 اللذين تم اكتشافهما أخيراً على بعد "تامار وليفياثان"خالل ذلك على الدفاع عن مكمني غاز 
 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي 8وتصل احتياطات هذه المكامن على التوالي إلى . قبالة حيفا 

 الكهرباء في من احتياجات% 70 مليار متر مكعب منه، ويمكن أن تغطي بشكل دائم حوالي 450و
  . لم يؤكد الناطق العسكري أو ينف هذه المعلومات"فرانس برس"ورداً على سؤال لوكالة . "إسرائيل"

وتقول الصحيفة إنه ينبغي للبحرية اإلسرائيلية أن تكفل حماية منطقة أكبر بمرة ونصف من مساحة 
 عشرات من األهداف فلسطين المحتلة حيث تم التخطيط لحفر العديد من اآلبار التي قد تشكل

  .االستراتيجية المحتملة
  21/2/2011، الخليج، الشارقة

 
  اللد الحكومية تتعامل مع العرب كعائقمدينة خطة إنقاذ : زعبيحنين  .28

قدمت النائبة حنين زعبي، األربعاء الماضي، اقتراحاً على جدول أعمال الكنيست حول مدينة اللد، 
، وذلك على ضوء الخطة الحكومية التي قدمها مكتب رئيس والصعوبات التي يواجهها سكانها العرب

وشددت النائبة زعبي على أن . الحكومة قبل عدة أشهر وتعيين رئيس لجنة معينة جديد قبل أسبوع
المشكلة ال تكمن فقط في بعض بنود الخطة الحكومية، بل في التوجه للبلدة وفي التعامل المغلوط مع 

  .طروحة كحل تتحول بنفسها لمشكلةأهلها، مما يعني أن الخطة الم
وقد عرضت النائبة زعبي اعتراضاتها على الخطة الحكومية، وتساءلت في معرض استعراضها للخطة 

" إلنقاذ"عن اإلصرار على تهميش المواطنين العرب، وعدم استشارتهم والتوجه إليهم عند تحضير خطة 
لماذا لم يتم استدعاء ممثلين عن السكان؟ لماذا لم تصغوا إذا كنتم تريدون تطوير هذه المدينة ف: "اللد، قائلةً

لضائقة من يعيش في أصعب ظروف في المدينة، وهم السكان العرب؟ إذا كنتم تريدون تطوير البنية 
  ".التحتية فلماذا لم تستدعوا المواطنين الذين تحاولون سلب أراضيهم؟

 أقسام الخطة، كما وتبعث منها رائحة إثنية  وأضافت النائبة زعبي أن منظور المواطنة يغيب عن بعض
عنصريه، إذ تنص على عدم االعتراف بحقوق العرب على أراضيهم وبيوتهم في اللد، وتخصص الخطة 

كما أن الخطة . ميزانية ضخمة لهدم البيوت، وجلب وحدات خاصة من الشرطة لمرافقة عمليات الهدم
ن على أراضي السكان العرب، ولم يقف األمر عند ترصد مبالغ وتهدف إلى جلب مواطنين آخرين للسك

  .هذا الحد، بل تشير البنود إلى جلب متعاونين ووحدات شرطة ومتدينين للسكن وسط العرب
  كما تعتمد الخطة على تخصيص مبالغ كبيرة لهدم البيوت العربية، ولتأمين وحدات من الشرطة وقوات 

أمام " كعائق"يعني أن الخطة تتعامل مع المواطنين العرب مما . ومرافقة عمليات الهدم" لحماية"األمن 
وال تسأل الخطة لماذا يبني العرب بيوتهم دون ترخيص، بل . تطور المدينة، وليس كهدف لهذا التطور

تعتبرهم مخالفي قانون، وال توصي بتسريع عمليات المصادقة على المخططات الهيكلية، وال توصي 
 لسكان اللد العرب، مع أنها تشدد على أن إحدى أهداف الخطة هو بتخصيص مبان لالستعمال العام

  .تعزيز السكان ودعم مكانتهم ودورهم
يذكر أن الخطة تتحدث عن دعم الخدمات االجتماعية، وتعزيز حصانة المجموعات السكانية المختلفة في 

جيه بتخصيص  ماليين شيكل، مع ذلك ال يوجد أي ضمان وال تو4المدينة، وقد خصصت لذلك مبلغ 
المبلغ أو حتى الجزء األكبر منه للسكان العرب، وبالذات للنساء والفتيات العربيات الموجودات في 

 5كما تتحدث الخطة عن زيادة . ضائقة، واللواتي يعتبرن من أكثر الفئات احتياجا لهذه الميزانيات
جتماعيين عرب، مع أن مالكات لعمال اجتماعيين، حيث أن ثلث هذه المالكات فقط خصصت لعمال ا

حاجة السكان العرب أكثر من ذلك بكثير، وكان من األجدى أن يتم تخصيص جميع هذه المالكات 
  .للعرب

  20/2/2011، 48موقع عرب
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  ل قضايا مدنية إلى القضاء العسكريالنائب العام الفلسطيني حو: " الحق والقانونمؤسسة" .29

انون من أجل اإلنسان، شعوان جبارين، أن مسؤولين في  مدير مؤسسة الحق والقأعلن:  حامد جاد-غزة 
القضاء العسكري في الضفة الغربية أبلغوه تورط النائب العام الفلسطيني أحمد المغني في تحويل قضايا 

أن مؤسسة الحق ستبحث " الغد "إلىوأوضح جبارين في حديث  .مدنية إلى القضاء العسكري للنظر فيها
 آلية عمل مناسبة لمتابعتها في حال ثبوت صحة هذه التهمة الموجهة إلى لىإهذه القضية بهدف التوصل 

المغني، حيث تعتزم المؤسسة عقد لقاء مع المغني اليوم االثنين لبحث هذه القضية التي تعد بمثابة 
في حال كانت هذه المعلومة صحيحة فيجب أال نكتفي بتوجيه انتقادات قوية فقط، بل إيجاد "وقال  .جريمة
، معتبراً أن من الجريمة أال تتولى النيابة المدنية مسؤولياتها، وتحيل "قة مناسبة لوقف هذا األمرطري

  .األمر إلى جهة غير ذات اختصاص
  غير قانوني وتعسفياًإجراء عرض مواطنين مدنيين أمام محاكم عسكرية يعد إجراءات جبارين أن وأكد

اص القضاء العسكري في الشأن العسكري والعسكريين سيما وأن القانون األساس الفلسطيني يحدد اختص
وذهب جبارين إلى . وليس له أي اختصاص مدني، فالمدني يحتكم للقضاء المدني لدى المحكمة المدنية

وصف القضاء العسكري الفلسطيني بغير العادل وغير المحايد وانه يفتقر لالستقاللية كونه يتبع للسلطة 
  .ي السلطة الفلسطينية التنفيذية والجهة العسكرية ف

 الرئيس محمود عباس حول هذا إلىوكشف جبارين عن أن مؤسسة الحق وجهت قبل أسبوع رسالة 
 أن إلى لى أسماء عدد من المدنيين الذين تم عرضهم أمام القضاء العسكري، الفتاًإ اإلشارةاألمر تضمنت 

وطالبت الرئيس عباس بالتدخل وإصدار المؤسسة لم تتلق بعد الرد على رسالتها التي انتقدت ما يجري، 
  .مرسوم رئاسي يحدد صالحيات القضاء العسكري

  21/2/2011الغد، عمان، 
  

  للمرة الخامسة على التوالي" طانا" يهدم خربة االحتالل: نابلس .30
 أمس عشرات المساكن لرعاة  مجدداًاإلسرائيليهدمت قوات االحتالل : الخليج، وكاالت -رام اهللا 

فلسطينيين في خربة طانا شرقي مدينة نابلس، وذلك بعد أسابيع قليلة من هدمها في المرة ومزارعين 
السابقة، وذكرت مصادر فلسطينية أن آليات عسكرية لالحتالل شاركت في عملية الهدم في الخربة التي 

ية الهدم وطالت عمل . عائلة تعمل في الرعي والزراعة وذلك للمرة الخامسة على التوالي45تسكنها نحو 
 بركسا كانت الحكومة الفلسطينية تبرعت بها ضمن جهودها لتعزيز صمود أهالي 13حتى اللحظة 

  .الخربة، إضافة إلى مصادرة جرار زراعي وكافة الخيام التي هدمتها الجرافات
ودان وزير الدولة لشؤون االستيطان والجدار ماهر غنيم الممارسات اإلسرائيلية ضد أهالي خربة طانا، 
مشيرا إلى أن عملية الهدم هذه هي الثانية على التوالي خالل أسبوعين والمرة الخامسة خالل أقل من عام 

  .ونصف العام
  21/2/2011الخليج، الشارقة، 

  
   زيتونة شجر250ون قتلعيمستوطنون ال: الضفة الغربية .31

تون شمال الضفة  شجرة زي250اقتلع مستوطنون :  وكاالت األنباء- جمال جمال -فلسطين المحتلة 
قام مستوطنون من مستوطنة ايلي " رديدي أبووقال رئيس المجلس البلدي لقرية قصرة هاني . الغربية

 رديدي انه من أبو وأضاف".  شجرة كبيرة50 شجرة زيتون صغيرة وقطعوا بالمنشار 200باقتالع 
  . عملية االقتالع تمت خالل مساء السبتأنالواضح 

  21/2/2011الدستور، عمان، 
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   الماضيالشهر إجراءات التهويد في القدس خالل تصاعد: تقرير .32

 في انتهاكاتها "إسرائيل"استمرار " مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية" أكد :القدس المحتلة
  يناير الماضي، حيث سجل مطلع العام الجديد تصعيداً/ثانياللحقوق المقدسيين خالل شهر كانون 

سة هدم المنازل والعقارات وأبرزها هدم فندق شبرد، إضافة إلى هدم العديد من المنشآت  في سياملحوظاً
االقتصادية، وتجريف األراضي الزراعية وتخريبها، ومصادرة المزيد من أراضي الفلسطينيين 

  .المقدسيين، واستدراج عروض بناء جديدة آلالف الوحدات االستيطانية على أراض فلسطينية مصادرة
 يناير  /ثانيال إلى أن  شهر كانون 20/2األحد " قدس برس"في  تقرير له تلقته " مركز القدس"وأشار 

المنصرم شهد ارتفاع وتيرة االعتداءات على خلفية عنصرية، وازدياد في العنف والقمع الذي تمارسه 
طفال الشرطة حيال األطفال المقدسيين، وتصاعد حمالت االعتقال في صفوف المواطنين، خاصة األ

وفرض مزيد من العقوبات تراوحت ما بين اإلبعاد، وفرض اإلقامة الجبرية المنزلية، في مقابل تساهلها 
  .في فرض القانون على المخلين بالنظام ومرتكبي أعمال العنف من المستوطنين المتطرفين

  20/2/2011قدس برس، 
  

  معبر رفح يعمل في االتجاهين بدءاً من الثالثاء .33
مدير هيئة المعابر والحدود في قطاع ، أن وكاالتال  نقالً عن21/2/2011الشارقة، الخليج، نشرت 

غزة، غازي حمد، أعلن أمس، أن الحكومة المصرية وافقت على فتح معبر رفح البري أمام المسافرين 
وقال حمد، إن االتفاق جرى على أساس  .الفلسطينيين في كال االتجاهين ابتداء من يوم غد الثالثاء

 بأسمائهم إلى مصر بعد يومين من تقديم كشوفات  مواطن من سكان القطاع بالسفر يوميا300ًـ سماح لال
وذكر أن . إلى سلطات األمن المصرية إلجراء الفحص الروتيني قبل السماح لهم بالمرور عبر مصر

أن عدداً "وأضاف . أعداداً كبيرة من الفلسطينيين يرغبون في السفر السيما الطالب والمقيمين في الخارج
 مواطناً تمكنوا 866 نحو أن ، مبيناً"كبيراً من الفلسطينيين ينتظرون اآلن العودة إلى القطاع من مصر

  . يوم السبت من العودة األمر الذي سيتواصل على نحو كثيف خالل األيام المقبلة
سفير دولة ،  مصطفى سنجر،رفحنقالً عن مراسلها في  21/2/2011الجريدة، الكويت، وأضافت 

بركات الفرا أعلن أمس أنه بإمكان الطلبة . فلسطين في القاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية د
  .الفلسطينيين الراغبين في التوجه إلى جامعاتهم ومعاهدهم في مصر الخروج من قطاع غزة بدءا من غد

  
  "عيشها صح" بعنوان رابطة علماء فلسطين تفتتح مشروعاً دعوياً .34

مت رابطة علماء فلسطين بالتعاون مع مجلس طالب الجامعة اإلسالمية حفل افتتاح مشروع  نظ:غزة
، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة اإلسالمية 20/2، يوم األحد "عيشها صح"دعوي أطلقت عليه اسم 

م واستعرض رئيس لجنة الوعظ واإلرشاد بمجلس طالب الجامعة اإلسالمية األستاذ سعيد الحاطو .بغزة
األنشطة التي ستنفذ خالل المشروع، موضحاً أن المشروع سيشمل على أربع حمالت دعوية تربوية هي 

) كف عن قتلى(عن المظهر، وبعدها حملة ) ما أجملك(عن غض البصر تليها حملة ) عينك أمانة(حملة 
م األمثل تهدف إلى إيضاح االستخدا) راقي بأخالقي(وتهدف تبيين أخطار التدخين، وأخيراً حملة 

  .لالنترنت عند الشباب
  20/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
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  "سهل حياتك"مبادرة شعارها ... "فلسطينيةأفكار " .35
هذا هو . "إذا لم يتسلق أحد الجبل قبلك فكن األول، وإذا تسلقه أحد فكن األفضل: " بديعة زيدان-رام اهللا 

 الشبابية التي انطلقت قبل أشهر بمبادرة من الشابين، رامي "أفكار فلسطينية"الشعار الذي تحمله مجموعة 
ولم . طه ويقيم في قرية قطنة قرب القدس، ومحمد المبيض ويقيم في مدينة البيرة في الضفة الغربية

يتوقع رامي ومحمد أن تنمو المبادرة في أقل من ستة أشهر لتضم قرابة الخمسين شاباً وفتاة تتراوح 
 سنة، باتوا يلفتون االهتمام في المجتمع الفلسطيني عبر سلسلة من المشاريع 25 و16أعمارهم ما بين 

  .والمبادرات بدأوها بأعمال ميدانية
، "درج العشاق"وكان آخر هذه األعمال طالء درج تاريخي في مدينة رام اهللا، يطلق عليه البعض لقب 

ته الرائعة على مختلف أنحاء المدينة، نظراً إلى أن األحبة والخطاب يفضلونه لقضاء وقتهم معاً إلطالل
 من أعضاء المجموعة من الجنسين بطالء 25وشارك أكثر من . وابتعاده النسبي عن عيون الفضوليين

  .هذا الدرج بألوان زاهية كاألحمر واألصفر واألخضر وغيرها
بادرة، من بينها  م12وللمجموعة التي تستثمر موقعها اإللكتروني للترويج لمشاريعها التي تتمحور حول 

، وقد ترى "سيو"إذاعة شبابية متخصصة في النقد االجتماعي والخدماتي وربما السياسي، وتحمل اسم 
أفكار "، وهي من تصميم شبان وفتيات موهوبين بتصميم األزياء في "يس"النور قريباً، وقمصان 

  .مل انتشارها عربياً ودولياً، وبدأ تسويقها محلياً، على أ"صنع في فلسطين"، وتحمل عبارة "فلسطينية
، "خالقة"، و"متميزة"، و"مختلفة"ومن بين المبادرات التي يريدها طه والمبيض ورفاقهما في المجموعة 

 التي تطلق العنان لهواة التصوير الفوتوغرافي من الشباب أعضاء "صور فلسطينية"، مبادرة "مفيدة"و
المجموعة وغير األعضاء لعرض صورهم في سلسلة معارض أحدها سيكون على الدرج بحلته الجديدة 

 كمساحة للموهوبين في هذا المجال، وبخاصة المهمشين "موسيقيون فلسطينيون"في الربيع، وكذلك مبادرة 
  .بادراتمنهم، وغيرها من الم

  21/2/2011الحياة، لندن، 
  

   مخيم برج الشمالي لتحسين الخدمات الطبية فياحتجاجات: لبنان .36
 وسعت اللجان الشعبية الفلسطينية دائرة احتجاجاتها لتطاول الهالل األحمر الفلسطيني أمس األول، :صور

لي لالجئين، شارك فيه عدد  الفلسطيني في مخيم البرج الشمااألحمرمنفذة اعتصاماً أمام مستشفى الهالل 
ورفع المعتصمون الفتات تطالب . من ممثلي اللجان، والفصائل الفلسطينية، وأبناء مخيمات المنطقة

 بتحسين خدماتهما، مستغربين عدم لعب مستشفى الهالل دوره المطلوب األونرواالهالل األحمر ووكالة 
  .في حّل مشاكل الالجئين الصحية

الشعبية في المخيم جالل شهاب كلمة تناول فيها معاناة الالجئين في المخيم، مطالباً وألقى أمين سر اللجنة 
تفعيل وتطوير المستشفى، وزيادة عدد األطباء وجهاز التمريض، وضرورة إعادة العمل في قسم "بإعادة 

ضافة إلى باإل. التوليد واستعادة التجهيزات التي كانت موجودة فيه وتزويد المستشفى باألجهزة الالزمة
 بإعادة العمل بالبرنامج السابق األونرواكما طالب شهاب . "رفع رواتب األطباء والعاملين في الهالل

حيث ال يجوز تفرقة شعبنا وتقسيمه إلى فئات، مجنس "للمجنسين ومعاملتهم بنفس المعاملة للفلسطينيين، 
  ."الب الشعبيةالتصعيد إذا لم يتم االستجابة إلى المط" من ، محذراً"وغير مجنس

  21/2/2011السفير، بيروت، 
  

   احتفاالتها بالدوحة عاصمة الثقافة العربيةتختتمالقدس  .37
 والتي جرت 2010اختتمت مدينة القدس المحتلة احتفاالتها بالدوحة عاصمة الثقافة العربية : رام اهللا

وشملت هذه . لدعم القدستحت رعاية وزارة الثقافة القطرية ومكتب القدس في اللجنة القطرية الدائمة 
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االحتفاالت إصدار العديد من المطبوعات عن دولة قطر باإلضافة إلى مسابقات ثقافية ومعارض فنية 
وبرامج لألطفال وجوالت طالبية ومخيمات صيفية وتكريم أوائل الثانوية العامة، واختتمت االحتفالية 

  .نياتبمهرجان كبير في جامعة القدس لتكريم اإلعالميات الفلسطي
كما أصدرت اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس في هذه المناسبة أول دليل تاريخي لمدينة القدس أشتمل 
على كل المواقع الدينية والتاريخية اإلسالمية المسيحية وذلك بالتعاون مع المنظمة اإلسالمية للتربية 

  .والثقافة والعلوم ووزارة األوقاف اإلسالمية
  21/2/2011الراية، الدوحة، 

  
  الفيتو األمريكي ضد المشروع العربي بوقف االستيطان يعرقل حل الدولتين:  األردنيالوزراءرئيس  .38

التقى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت في عمان مساء امس االحد رئيس الـسلطة              :  بترا –عمان  
ل اللقاء اسـتعراض    وجرى خال  .الوطنية الفلسطينية محمود عباس بحضور وزير الخارجية ناصر جوده        

التطورات المتعلقة بعملية السالم ودعم الجهود المبذولة الستئناف المفاوضات بين الجـانبين الفلـسطيني              
  .واالسرائيلي

واعرب البخيت عن اسفه لعدم اعتماد مشروع القرار العربي الخاص بوقف االستيطان االسرائيلي فـي               
اد القرار سيطلق العنان لالجراءات االسـرائيلية احاديـة         االراضي الفلسطينية ، مشيرا الى ان عدم اعتم       

الجانب في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ويشجع الحكومة االسرائيلية على التصلب فـي     
واكد البخيت ان القرار االميركي باسـتخدام حـق          .مواقفها التي تنتهك القانون الدولي والشرعية الدولية      

عراقيل امام جهود انجاز حل الدولتين وتحقيق السالم الشامل طبقا للمرجعيـات الدوليـة              النقض سيزيد ال  
  .المعتمدة ومبادرة السالم العربية

  21/2/2011، الدستور، عمان
  

    لمشروع قرار يدين االستيطان موقف مؤسف" النقض األمريكي: "جودةناصر  .39
بع عشرة دولة لـصالح مـشروع القـرار         قال وزيرالخارجية ناصر جودة ان تصويت أر      :  بترا –عمان  

العربي الخاص بعدم شرعية او قانونية االستيطان الذي طرح للتصويت في مجلس االمن الـدولي يـوم                 
الجمعة الماضي، يظهر بجالء ان المجتمع الدولي يعيد التأكيد مرة اخرى، ودون اي لبس بان االستيطان                

 القلب منها القدس الشرقية غير شرعي وغير قـانوني          االسرائيلي في االراضي الفلسطينية المحتلة وفي     
  .ويقوض فرص تحقيق حل الدولتين ، مثلما يقوض مساعي احالل السالم الشامل في المنطقة

ـ      ان استخدام الواليات المتحدة االميركية لحـق الـنقض ،          ) بترا(واضاف وزير الخارجية في تصريح ل
ذي تبناه عدد كبير من المجموعات االقليمية االخرى وعدد         وبالتالي عدم اعتماد مشروع القرار العربي ال      

كبير من الدول االعضاء في منظمة االمم المتحدة هو موقف مؤسف كون الواليات المتحـدة االميركيـة                 
  .تعلن باستمرار بان استمرار االستيطان االسرائيلي غير شرعي

  21/2/2011، الدستور، عمان
  

   حريصون على هيكلية مخيمات الالجئين: في األردن"الفلسطينيةالشؤون " .40
أكدت دائرة الشؤون الفلسطينية حرصها علـى هيكليـة مخيمـات الالجئـين             :  نادية سعد الدين   -عمان  

لم يتم توسيع حدودها علـى      "الفلسطينيين المتوزعة في أنحاء متفرقة من المملكة، لتبقى رمزاً لقضيتهم، و          
  ".حساب أراض يملكها مواطنون
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ون المخيمات المستشار القانوني في الدائرة ناجح العقرباوي إن الجهات الرسمية المعنيـة             وقال مدير شؤ  
تدفع أجوراً سنوية ألصحاب األراضي، وهم قلة ممن قامت الدولة باستئجار أراضٍ يملكونها داخل حدود               

  .المخيم منذ قديم الزمن
ـ      "إن  " الغد"وأضاف، لـ    ) األونـروا (ة لالجئـين الفلـسطينيين      الدولة ملزمة بتأمين وكالة الغوث الدولي

جرى ترسيم حدود المخيمات منـذ      "وأوضح أنه    ".باألراضي بناء على اتفاقيات دولية أبرمت معها سابقاً       
هيكلية المخيمات وعدم إجراء أي تغيير عليها، حتـى         "، في وقت تحرص فيه الدائرة على        "فترات طويلة 

، "التوسع يكون عادة عمودياً وليس أفقيـاً      "ولفت إلى أن     ".نيةتبقى رمزاً لقضية الالجئين وللقضية الفلسطي     
  ".ألصحاب الوحدات السكنية من الالجئين في المخيمات حق االنتفاع"موضحاً أن 

حدوث أي تعديات من الالجئين الفلسطينيين في المخيمات علـى          "وفي ذات السياق، نفت مصادر مطلعة       
هناك أراضي تم استئجارها منـذ بـدايات تأسـيس          " أن   ، موضحة "أراض يملكها مواطنون تقع خارجها    

 عاماً من أجل تأمين الوكالة بها لغايات إسـكان          99المخيمات من بعض العائالت لمدد طويلة تصل إلى         
  ".الالجئين

، مؤكـدة أن  "أصحاب تلك األراضي يتقاضون أجوراً سنوية نظيـر ذلـك االسـتئجار         "وأشارت إلى أن    
يا تنشب بين المواطنين مالكي بعض األراضي واألجهزة الحكوميـة المعنيـة            العالقة لالجئين بأي قضا   "

  ".بهذا الخصوص
وقالت إن الالجئين ال يتعدون على األراضي، سواء الواقعة داخل المخيمات أم خارجها، موضـحة أنـه                 

منذ بدايات تأسيس المخيمات وجدت بضع قطع أراض فارغة داخل حدودها غير مـسكونة وال تحمـل                 "
ماً كبقية الوحدات السكنية، وتتوزع بينها، وكان يستفاد منها لغايات تقديم خـدمات عامـة ألهـالي                 أرقا

المخيم، على غرار حال مخيم الوحدات، حيث تم نصب صنابير مياه ومرافق عامـة فـي قطـع أراض         
  ".1955فارغة متوزعة بين الوحدات السكنية منذ تأسيسه العام 

روف وتزويد المخيمات بالبنية التحتية الالزمة، فقد تم االستغناء عن تلك           بسبب تغير األحوال والظ   "ولكن  
  ".الخدمات العامة حيث لم يعد وجودها ضرورياً، فقام بعض الالجئين ببناء وحدات سكنية عليها لسكنهم

، عدم اعتزامها المطالبة بـأي أراض       "الغد"من جهتها أكدت أكثرية العائالت أصحاب تلك األراضي، لـ          
  .كها سواء داخل المخيمات أم خارجها مما أقام عليها الالجئون وحداتهم السكنية الضيقة عليهاتمل

االتفاق الذي تم التوصل إليه سابقاً مع األجهزة الحكومية المعنية ما يزال ساري المفعـول               "واعتبروا أن   
  .مصلحة الوطنية، رافضين الزج بهم في محاوالت إثارة الموضوع بما ال يخدم ال"وال تغيير عليه

من بيوتات الالجئين تحوي ثالثة أفراد أو أكثر في الغرفة          % 46"وتشير تقديرات األونروا إلى أن زهاء       
 متراً مربعاً، ما أدى إلى تفـاقم حـدة          88الواحدة، فيما يبلغ معدل مساحة الوحدة السكنية الواحدة حوالي          

% 10ضراء داخل المخيمات لتصل إلى أقل من        االزدحام السكاني وخنق المساحات العامة والمناطق الخ      
  ".من مجمل المساحة الكلية للمخيمات في األردن

 مخيماً نشأت بعد العدوان     13 إلى   1948يشار إلى أن عدد المخيمات تزايد من خمسة تأسست عقب نكبة            
ى  مليون الجئ مـسجلين لـد  2 ألف الجئ، من إجمالي زهاء       350 تضم حوالي    1967اإلسرائيلي العام   

  .األونروا في األردن
  21/2/2011، الغد، عمان

  
  خالل أسبوعين في قطاع غزة ألف حالة" 12"يعالج " 12"المستشفى الميداني غزة  .41

، فـي   12 قال الدكتور جهاد المخزومي مدير المستشفى الميداني االردني العسكري غـزة             : بترا –غزة  
مراجع من خالل العيادات الخارجيـة وقـسم         1100  ان طواقم المستشفى تتعامل يوميا مع         قطاع غزة، 

واضاف ان اجمالي عدد الحاالت      .الطوارئ والصيدلية وقسم االشعة والمختبر وغرف العمليات الجراحية       
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 الف حالة ليرتفع اجمـالي عـدد        12التي تعامل معها المستشفى منذ وصوله قبل اسبوعين بلغ اكثر من            
 منذ اقامته بتوجيهات سامية من جاللة الملك فـي الـسادس            الحاالت التي تعاملت معها طواقم المستشفى     

واوضح  . ألف حالة مرضية   413ر103والعشرين من كانون الثاني قبل اكثر من عامين وحتى اليوم الى          
 عملية كبرى ومتوسطة وصغرى     490 أجرت   12ان طواقم المستشفى الميداني االردني العسكري غزة        

  . عملية كبرى111من بينها 
  21/2/2001،  عمانالدستور،

  
  "إسرائيل"لمصر والسنوية  يقر المساعدات العسكرية األمريكيالكونغرس  .42

مرر مجلس النواب األمريكي المساعدات العسكرية السنوية المخصصة لمصر         :  حنان البدري  - واشنطن
ة، فـي   فجر أمس األول، في الوقت الذي أثنى فيه خبراء على دور القوات المسلحة المصري             ” إسرائيل”و

تولي عبء غير متوقع إلدارة شؤون البالد، وكذلك إعالن الجيش المصري عدم نيته االحتفاظ بمقاليـد                 
  .الحكم وتسليمها الحقاً للمدنيين 

 نائبـاً، وشـملت     189 عـضواً ومعارضـة      235وجاء تمرير المساعدات األمريكية العسكرية بموافقة       
ألف دوالر كمساعدات عـسكرية لكـل مـن مـصر            385المساعدات تقديم ما قيمته خمسة مليارات و      

 مليـون   415 مليارات، اضافة إلى     3على نصيب األسد منها بما قيمته       ” إسرائيل“، وحصلت   ”إسرائيل”و
المـضاد  ” بالقبـة الحديديـة   “في نظامها الدفاعي المسمى     ” إسرائيل“ ماليين لمساعدة    205دوالر، منها   

  .للصواريخ والقذائف الصغيرة 
 مليار دوالر كمساعدات عسكرية، اضافة إلـى        1،3 لمصر، فقد تمت الموافقة على تخصيص        أما بالنسبة 

 مليوناً مشروطة بقيام مصر بعمليات اصالح اقتصادي وديمقراطي ذات مغزى، وإضافية لما قامت              250
وقد شملت المساعدات األمريكية أيضاً األردن، حيث خصص لـه مبلـغ            . به من إصالحات في السابق      

  .يون دوالر  مل300
  21/2/2011، الخليج، الشارقة

  
  انهاء االحتالل واقامة دولة فلسطينية ضرورة ملحة: الحكماءمنظمة  .43

 قال وزير الخارجية الجزائري األسبق ومبعوث االمم المتحدة الخاص، األخضر اإلبراهيمـي انـه               :لندن
ي وحقوق اإلنسان حينما يتعلـق      يصعب فهم أسباب رفض واشنطن تطبيق المعايير العالمية للقانون الدول         "

ويـشعر  . وهذا يهدد بشكل خطير دورها كوسيط في عملية الـسالم         . االمر في المستوطنات اإلسرائيلية   
الشباب في شوارع مصر وتونس وفي بلدان أخرى في الشرق األوسط وشمال أفريقيـا بخيبـة عميقـة                  

ات تتناقض مع اآلمال المعقـودة علـى        وإن هذه السياس  . "وبغضب حيال سياسة الكيل بمكيالين المستمرة     
وان عرقلة الواليات المتحدة لتمريـر      . باراك أوباما وال تحافظ على مكانة الواليات المتحدة في المنطقة         

  .مشروع القرار سيؤثر سلبا على صورتها في العالم
من الممكن ان   وأشارت منظمة الحكماء في بيان لها بأن تمرير قرار االمم المتحدة بشأن االستيطان كان               

يعطي اشارة قوية على أن المجتمع الدولي جاد في التمسك في القانون الدولي وتحقيق سالم عادل ودائـم    
وكانت منظمة الحكماء أرسلت خطابا الى الحكومة االميركية تحثها فيه على           . بين إسرائيل والفلسطينيين  

االستيطانية اإلسرائيلية وذلك توافقـا مـع       تمرير مشروع قرار االمم المتحدة الذي يدعو إلنهاء األنشطة          
وقـال  . االجماع الدولي حول ادانة االستيطان في فترة حرجة تمر بها عملية السالم في الشرق األوسـط           

الحكماء في خطابهم ان الواليات المتحدة يجب أن تؤيد القرار بشكل مبدئي، أو على األقل أن تمتنع عن                  
ل إلى حد ما إعادة صياغة لما تناولته خارطة الطريق التي قدمتها            وخاصة أن القرار كان يمث    . التصويت
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اللجنة الرباعية التي تشارك الواليات المتحدة في عضويتها جنبا الى جنـب األمـم المتحـدة واالتحـاد                  
  .األوروبي وروسيا

 وقال الرئيس االميركي األسبق جيمي كارتر والذي زار المنطقة مع عدد من الحكماء فـي تـشرين أول                 
الوقت هو جوهر الموضوع إذ أن األراضي التي يمكن تأسيس دولة فلسطينية عليهـا تتآكـل                ": الماضي

وإن مشروع قرار األمـم المتحـدة واضـح         . سريعا في ظل النمو االستيطاني الذي يزيد األمر صعوبة        
لواقـع  وبسيط وكان من شأنه أن يتصدى لعقبة رئيسة تحول دون تأسيس الدولة الفلسطينية على أرض ا               

  ".وتحقيق حل الدولتين
وشددت منظمة الحكماء على أهمية تحقيق مطالب الفلسطينيين في الحرية والديمقراطية والحصول علـى              

وأكدت أن االمر يشكل ضرورة ملحة وأنه في الوقت الذي تتظاهر فيه الشعوب             . أبسط حقوقهم االنسانية  
 أهمية التوصل الى سالم دائم وانهاء االحتالل وقيام         في شتى انحاء العالم العربي طلبا لهذه الحقوق، تبرز        

  .دولة فلسطينية مستقلة
 عندما تم إبرام اتفاق أوسـلو       1993جرو بروندتالند، الذي كان رئيس وزراء في النرويج عام          . وعلق د 

سي  يجب على الواليات المتحدة، كونها المفاوض الرئي       ": بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، قائال     
فالعدالة للفلسطينيين واألمن إلسرائيل مرتبطان ببعضهما      . في اللجنة الرباعية، أن تكون قدوة يحتذى بها       

لقد اتفقنا جميعا منذ سنوات عديدة على أن استمرار بناء المستوطنات يشكل عقبة رئيـسية فـي                 . البعض
  ".طريق السالم

 اآلن في حين أن بناء المستوطنات اليهوديـة         من أراضي الضفة  % 60وال يسمح للفلسطينيين البناء على      
  .يمضي على قدم وساق على االراضي الفلسطينية

  21/2/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  وتأجيل النطالق أسطول الحرية .. انضمام دول جديدة: لرفع حصار غزةاألوروبيةالحملة  .44
 الدكتور عرفات ماضي بأن اسطول      أعلن رئيس الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة        :مؤيد اسكيف 

 أشد إصراراً اآلن على الوصول إلى ميناء غزة بعد فتح معبر رفح، مشيرا إلـى أن اسـطول                   2الحرية  
الحرية هدفه كسر الحصار المائي الذي تقوم به إسرائيل على غزة بهدف تشديد الخناق على القطاع وان                 

طول ال يخالف بذلك اي قوانين، بـل إن إسـرائيل           التحالف الدولي لكسر الحصار الذي سوف يسير االس       
لقد تقرر تأجيل انطالق االسطول إلى شهر       : بهذا الحصار هي من يخالف القانون الدولي واضاف ماضي        

  . مايو القادم الذي تصادف فيه ذكرى االعتداء على اسطول الحرية األول
م االتفاق النهـائي علـى أن يكـون          وت 2لقد توسع التحالف الدولي المشارك في اسطول الحرية         : وقال

االنطالق في الشهر الخامس من هذا العام، وذلك ألسباب لوجستية بحتة، حيث إن العديـد مـن الـدول                   
والمنظمات تقوم بتجهيز نفسها لهذا الغرض وبالطبع يغرينا انضمام دول جديدة لهذا التحالف من أمريكـا   

نعمل على رفد االسـطول بنجـوم الكـرة األوروبيـة           الالتينية ودول آسيوية وأوروبية وغيرها، ونحن       
وغيرهم من الشخصيات الالمعة سواء كانت سياسية أو فنية وهناك العديد من هـذه الشخـصيات التـي                  

  .أعلنت انضمامها لالسطول
كما اشار ماضي إلى أن العدد الكبير من األفراد الراغبين بالمشاركة من الدول العربية وغيرها في كسر                 

لى متن االسطول وذلك عن طريق تسجيل أسمائهم عن طريق موقع الحملة األوروبية لرفـع               الحصار ع 
  .الحصار عن غزة على شبكة االنترنت

  21/2/2011الشرق، الدوحة، 
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  انطالقا من مصالحها الداخلية" إدانة اإلستيطان"الواليات المتحدة استخدمت الفيتو ضد :معاريف .45
الواليـات المتحـدة اسـتخدمت      "امس ان   " معاريف" في القدس لـ     قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى    

في اللحظـة   .  انطالقا من مصالحها الداخلية    ]ضد مشروع قرار يدين االستيطان اإلسرائيلي بالضفة      [الفيتو
التي يقر فيها مثل هذا القرار في مجلس االمن، تفقد واشنطن ريادتها في المسيرة السياسية بين اسـرائيل                  

  ".نوالفلسطينيي
يمكن : "وبعد النقاش قالت كلينتون   . رغم الفيتو، فان الموقف االمريكي لم يتغير في موضوع المستوطنات         

امـا  ". القول بوضوح تام ان السياسة االمريكية منذ سنوات عديدة هي أن المستوطنات غيـر شـرعية               
ونرى فيها تقويـضا    نحن نواصل الشجب بحزم استمرار البناء في المستوطنات،         : "السفيرة رايس فقالت  

استمرار النشاط في المستوطنات يخرق التعهدات الدولية السرائيل، يزرع الدمار          . لالستقرار في المنطقة  
  ".بين الطرفين ويخرب على فرص السالم

  20/2/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  التغيير جاهز الجتياح العالم العربي بأكمله: ندبندنتاإل .46
 صحيفة االندبندنت عن حالة العجز التي يعيشها الغرب بشأن قدرته في تتحدث: مها الريشة -لندن 

التغيير الذي يبدوا جاهزا ليجتاح المنطقة الشاسعة "التأثير على األحداث التي يمر بها العالم العربي و
 إلى إن المشهد في المنطقة هو أنها بكاملها في حالة غليان، من المغرب غرباً"تقول الصحيفة  ".تماما

  .، وبالخليج وبالد الشام بينهماإيران وربما وسط آسيا شرقاً
 في طريقه إلى هذا الجزء من ،ومع موجة االحتجاجات في األردن سابقا والمغرب مؤخرا فإن التغيير

وحتى الدول التي حاولت إجراء بعض اإلصالحات .  جاهز ليجرف معه المنطقة كلها مرة واحدة،العالم
  ".ثورية الجارفليست محصنة ضد تيار ال

 ذا حدين في وتشير اإلندبندنت إلى طبيعة التدخل الغربي في المنطقة والذي كان لزمن طويل سالحاً
صحيح أن حث اإلدارة األمريكية قد حال دون استخدام الجيش المصري للقوة ودفع "وتضيف . رأيها

 هذه الدول قد فشلنا في الضغط حكام البحرين للتراجع عن قرارات اتخذوها إال أن الحقيقة أنه في معظم
وما يجري اآلن هو أننا . من أجل تحقيق إصالحات سياسية حينما كان باستطاعتنا ذلك، وكان علينا فعله

ليس هناك الكثير مما هو بمقدور الدول الغربية أن تفعله "واستطردت الصحيفة أنه  ".نحصد ما زرعناه
ن الديمقراطية في دول عملنا طويال على تثبيت زعمائها غير اآلن عدا تقديم التأييد المعنوي للمدافعين ع

وقد تكون مصالحنا األمنية ووارداتنا النفطية في خطر إال أنه كان يجب أن . الديمقراطيين في الحكم
، فمحاوالت إجبار التاريخ على السير في عكس 1956نكون قد تعلمنا الدرس من الفشل في السويس عام 

  ".األرجح إلى وضع صعب وغير مضموناتجاهه ال تؤدي على 
  21/2/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
  قراءات مستقبلية.. األنظمة العربية وثورات الشعوب :محسن صالح.د .47

توقع مدير عام مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات الدكتور محـسن           : رامي رمانة  -غزة حاوره من 
ام الحكم الدائرة في المنطقة العربية هذه المرة صوب ليبيا على الرغم            صالح أن تتجه بوصلة انفالت زم     

من الطريقة الفظة التي يتعامل فيها النظام القائم مع المتظاهرين حيث يسرف في القمع والتعتـيم علـى                  
  . وسائل اإلعالم وقطع شبكات االنترنت

م المنشار الثوري، فيما استبعد تحـول       واعتبر صالح في ذات الوقت الطائفية البحرينية واليمنية عقدة أما         
النظام الملكي في بعض الدول العربية إلى ملكي دستوري، مشجعاً حركة اإلخوان المسلمين على الولوج               

  . ووجه نداءه لشباب الثورة لاللتحام بالتنظيمات السياسية الفاعلة, في المعترك السياسي
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إلى أن الواليات المتحدة األمريكيـة تراقـب        , تفعبر الها " فلسطين"وأشار صالح في حوار أجرته معه       
األوضاع في المنطقة العربية عن كثب دون التدخل المباشر في محاولة منها لتجنب كابوس شاه إيـران                 

  . الذي خسرته
  مؤشرات ودالئل 

وأرجع الدكتور صالح المؤشرات الدالة على قرب سقوط حكم العقيد معمر القذافي إلى طبيعـة النظـام                 
م منذ أكثر من أربعين سنة والذي يمارس خالله سياسة العنصر الواحد الحـاكم المتـسلط والمتبـع                  القائ

لمنهجية فرض العزلة على الجهات المعارضة لسياسته باإلضافة إلى التمازج النسبي في الشعب الليبـي               
  . والمندرج في غالبيته للمسلمين السنة والذي يسهل من نجاح الثورة الليبية

لدكتور في حديثه من محل إقامته في لبنان أن الثورة الليبية رغم ما تتكبده مـن خـسائر فـي                    واعتبر ا 
األرواح البشرية وكسرها لهاجس الخوف إال أنها ال تزال محدودة التأثير وأنها لم تحقق شيًئا في الوقـت                  

ـ                مة طـرابلس،   الراهن من األهداف التي انطلقت من أجلها شرارتها، خاصة وأنها لم تنتقل إلـى العاص
  . مشيرا إلى أن الرئيس الليبي قد ينتهج سياسة إسكات األصوات باألموال نظرا لغنى نظامه

وعزى موقف المجتمع الدولي الخجل تجاه ما يحدث في ليبيا وعدم انتقاده للنظام هناك واستخدامه العنف                
 إلى قلة التأثير الليبـي      -  كما انتقاده للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك       -المفرط ضد المتظاهرين  

فمصر لها ثقلها الـسياسي واالقتـصادي واالجتمـاعي         : "وقال, في منطقة الشرق األوسط بعكس مصر     
والديني في منطقة الشرق األوسط وأي تغير بها له صدى على المجتمع الدولي بعكس ليبيا ذات التـأثير                  

  ". المحدود
 اضطرابات ومسيرات مناوئة للنظام الحـاكم فقـد اسـتبعد           وباالنتقال إلى البحرين واليمن اللتين تشهدان     

صالح في الوقت الراهن رضوخ األنظمة الحاكمة لمطالب شعوبها الختالف أيدلوجية ووجهـات نظـر               
  . المعارضة ووجود الطائفية

  ذات طابع شيعي 
ت المعارضة  البحرين بها تعقيدات، حيث إن معظم المعارضة ذات طابع شيعي، وبالتالي إذا أخذ            : "ويقول

اللون الطائفي فسيحدث انقسام في البالد ولن تحقق المطالب الداعية إلى اإلصـالح الـسياسي وإطـالق                 
  ". الحريات
, إذا تيقن السنة أن المعارضة الهدف من ثورتها إصباغ الطابع الطـائفي فـي بلـد البحـرين       : "وأضاف

ن سقوط النظام الملكي البحريني سيكون له       فسيقفون إلى جانب الملكية البحرينية وبجانبهم دول الخليج أل        
تبعات على األنظمة المحيطة، أما إذا أجمعت المعارضة السنية والشيعية على هدف اإلصالح الـسياسي               

 إن سـقط    -مستبعداً في ذات الوقت تحول البحـرين      , "والمالي من الثورة فسيكون لمطالبهم نتائج ايجابية      
ألن ذلك سيندرج إلى بقية دول الخليج وهذا ما ترفضه األخيرة تماما             إلى ملكية دستورية     -نظامها الحاكم 

  ". جملة وتفصيلًا وبالتالي ستقدم دعمها إلبقاء الملكية قائمة في البحرين
وبشأن الحالة اليمنية أوضح الدكتور صالح أن التعقيد الذي يواجه الثورة اليمنية يتمثل في الخلـط بـين                  

ن الجنوب والشمال من جانب واإلصالح السياسي ومحاربة الفساد من جانب           مسألة المطالبة باالنفصال بي   
  . آخر
لو تيقن للشماليين أن المعارضة الجنوبية تهدف من وراء الثورة االنفصال عنها فلن تحقق الثورة               : "وقال

  ". نتائجها الرامية إلى اإلصالح السياسي وإطالق عناق الحريات والتعددية الحزبية
مفرط الذي تستخدمه األنظمة العربية ضد المطالبين باإلصالح أرجع مدير عـام مركـز              وعن العنف ال  

الزيتونة ذلك لطبيعة النظام وعقيلته التي ال تزال تفكر بعقلية الستينيات والـسبعينيات وال تتعامـل مـع                  
  . المتغيرات الواقعية
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  نظام ملكي .. األردن والبحرين
 البحرين من جهة واألردن من جهة أخرى إذا ما أخذت الـشرارة             وعما إذا يوجد وجهة مقارنة بين حالة      

أضيف إلى مـا    : " قال صالح , طريقها إلى األخيرة السيما وأن النظام الملكي هو السائد في كال الدولتين           
تحدثت به سابقًا عن البحرين وأقول إن هذه الدولة مشكلتها أصعب من األردن، ذلك أنها موجـودة منـذ                   

ضوع التمثيل السياسي البحريني مختلف بين البحرينيين أنفسهم، كما أن الوعي الـسياسي             االستقالل، فمو 
فأهل السنة في البحرين قبل االستقالل كانوا هم الغالبية الكبيرة مع العائلة الحاكمة لكـن               , أخذ بعدا طائفيا  

عطي تجنيـسات مـن     بعد االستقالل حدث تكاثر في النسل لدى الشيعة كما أن الحكومة في لحظة كانت ت              
  ". أصول إيرانية لموازنة إدارة الحكم فوجدت نفسها في المحصلة أنها تدفع الثمن

األردن لها حساسية من نوع مختلف فيما يتعلق بتغير الدولة إلى نظام ملكي دستوري إن حـدثت                 : "وتابع
الطبيعة األردنية التكوينية   فعلى الرغم من اللون اإلسالمي السني السائد في هذا البلد إال أن             , فيها ثورات 

للسكان معقدة ذلك أن نصفهم أو أكثر من أصول فلسطينية والبقية من أصول شـرق أردنيـة وبالتـالي                   
، الفتًا إلى أن األردن إذا حدثت فيها ثورات لن تكون بمنـأى             "يصعب اختيار فلسطيني لتولي زمام األمر     

وترتبط معها باتفاقيـة    ) إسرائيل( كبر جبهة على    عن التدخالت الخارجية خاصة األمريكية ألنها تشكل أ       
  . سالم

 برفع سـقف الحريـات،      -في حال نشوب ثورات شعبية مطالبة باإلصالح      -وتوقع قيام المملكة األردنية     
  . وعمل انتخابات حرة شفافة، تفرز حكومة حفاظًا على هيئتها قائمة

فسيكون ذلـك مكـسب     , انتخابات حرة نزيهة  إن أثمرت الثورة الشعبية     : "وقال مدير عام مركز الزيتونة    
سياسي للمعارضين وستضعف هيمنة الملك على مقاليد الحكم، ألن الدارج اآلن أن يعين الملك األردنـي                

  ". رئيس الوزراء
  العراق .. لبنان.. سوريا

ح سوريا والتي ليست بعيدة عن األردن حيث يسيطر فيها الحزب الواحد على الحكم استبعد الدكتور صال               
أن تطالها شرارة الثورات في الوقت الراهن وإن أشعلت فسرعان ما تنطفئ مرجعا ذلك إلـى الحريـات     
النسبية التي أطلق سراحها في السنوات الماضية في هذا البلد وكذلك اعتبار سوريا من ضمن نظام الدول                 

  ). إسرائيل(الممانعة والتي لها موقف مؤيد للمقاومة الوطنية ومعارض لـ
ا لبنان وحسب وجهة نظر الدكتور صالح فقد سبق كل األنظمة العربيـة فـي الحـراك الـسياسي                   بينم

  . والتظاهرات المطالبة باإلصالح لكن يبقى أمام تحديدات التعقيدات الكبرى الطائفية والتداخالت اإلقليمية
طائفية، حيث عكست   وفي العراق يقول صالح إن الحال ال يختلف كثيرا عن بقية الدول التي تعاني من ال               

االنتخابات العراقية رأي المواطن العراقي بشكل طائفي وقومي وبالتالي دخل في حسابات الطائفية وهذه              
  . عثرات أمام المطالبة بإسقاط النظام

فسيكون للعراق حرية التغيير    , لو دخل السنة واألكراد كفريق واحد في ثورة شعبية        : "ومضى بحديثه قائلًا  
موضحا أن الدول التي سرعان ما تسقط أمام هبات الثورات الشعبية هـي             , "نبه المختلفة واإلصالح بجوا 

  . التي بها االستبداد والظلم، مع عدم إغفال عنصر ثالث مرتبط بالتجانس الشعبي كما مصر وتونس
  السودان .. المغرب.. الجزائر

:  الشعبية، قـال الـدكتور صـالح       وفي قراءة سريعة لمستقبل الجزائر والمغرب والسودان أمام الثورات        
ألن فيها درجة جزئية مـن الديمقراطيـة والحـراك          , الجزائر ستتمسك بنفسها في وجه عاصفة التغيير      "

االجتماعي والسياسي، وفيها أيضا توزيع معقول للدخل القومي ألنها دولة نفطية وقـادرة علـى إنـشاء                 
ان األكبر إلى الشارع وحشدت مناصرين فستكفل       لو نزلت حركة العدل واإلحس    , المشاريع، بينما المغرب  

  ". بتغيير النظام في المغرب خاصة وأنه بلد بعيد عن التعقيدات الطائفية
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النظام في السودان يحظى بدرجة من الشعبية عند الناس وإن كان           : "أضاف صالح , وفي الشأن السوداني  
قضايا األمة بروح وطنية وإسالمية وقـد       أداؤه السياسي عليه إشكاليات، فالرئيس عمر البشير يعبر عن          

دفع ثمناً كبيرا في استقالله عن االنصياع لقرارات اإلدارة األمريكية، لكن هذا ال يمنع أن يكون السودان                 
في دائرة نيران الثورة الشعبية إذا ما كان هدف الشماليين والجنوبيين إسقاط النظـام وانـدمجت القـوى                  

  ".  في الهدفالمعارضة اإلسالمية مع بعضها
  المراقبة األمريكية للوضع 

ورغم تحرر الشعبين التونسي والمصري من حكامهما إال أن الدكتور صالح يعتبر التغير غيـر كامـل،                 
  . نظرا لبقاء أجزاء من بقايا األنظمة السابقة في الحكم مثل أحمد شفيق رئيس وزراء الحكومة المصرية

ـ  وعلل مدير مركز الزيتونة للدراسات ف      ذلك بالتوجيهات األمريكية للقوى المسيطرة     " فلسطين"ي حديثه ل
أظن القوى الدولية رغبت في التغيير والتجـاوب مـع مطالـب            : "في البلدان المتحررة من حكامها وقال     

الشعوب العربية ولكن ضمن المعقول، فقدموا نصائح للقائمين على إدارة الحكم الحالي في عدم التخلـي                
" شاه"حيث ال يزال كابوس     ,  ككل، ألن واشنطن تخشى أن تنفلت األمور من زمام يدها          عن النظام السابق  

إيران محمد رضا بهلوي يالحقها حينما دعمت بكل قوتها نظامه فخسرته ألنه خسر المعركة أمام الثورة                
  ". اإلسالمية
لحفاظ على حليفتها   واشنطن تسعى أيضا من وراء مراقبتها الحذرة وعدم التدخل المباشر إلى ا           : "وأضاف

وإبقاء المعابر والقنوات المائية مفتوحة أمام تجارتها كقناة السويس وبـاب           ) إسرائيل(في الشرق األوسط    
المندب لذلك تحرص على إبقاء نفسها في العلن بعيدة عن شؤون الدول المغيرة لحكامها لكنها في الباطن                 

  . لها تأثيرها الفعلي
  الجماعات اإلسالمية والحكم 

وشجع الدكتور الجماعات اإلسالمية خاصة جماعة اإلخوان المسلمين على الولوج في المعترك السياسي             
من خالل المشاركة في االنتخابات السياسية والتشريعية في بلدانها لطرح اإلسالم كخيار بديل بعد حالـة                

  . علمانيةاإلحباط التي أصابت الشعوب من التجربة اليسارية االشتراكية والليبرالية ال
 ألف عضو، وتعرضوا للقمع، ولهم مصداقية عالية فـي          30جماعة اإلخوان سجن منهم أكثر من       : "وقال

ال أرى مشكلة في المشاركة السياسية طالما هم قادرون على تقديم برنـامج سياسـي               . الشارع المصري 
دعومة لجهات خارجية   واجتماعي بشكل معقول للجماهير ألنه يخشى ترك األمر لجماعات أقل كفاءة أو م            

  ". تعيد الفساد والهوان للدولة من جديد
وتعقيباً على رفض جماعة اإلخوان في مصر المشاركة في االنتخابات الرئاسية بعد نجاح الثـورة فـي                 

أعتقد أن الجماعة تتخذ الشكل التـدريجي لجعـل الـوعي           : "قال, مهمتها وإطاحتها لنظام حسني مبارك    
وأظن أنه يوجد حراك داخل الجماعة      , دى الجماهير كما الحال في النموذج التركي      اإلسالمي أكثر قبولًا ل   

في مسألة المشاركة السياسية، فلم تحسب االتجاهات بعد ألنهم يسعون إلى طمأنة الشارع المصري مـن                
  ". المخاوف التي يثيرها الغرب وتجنب استعداء القوى الكبرى في وقت مصر غير جاهزة فيه

 الثورة على المشاركة في العملية السياسية لما لهم من دور فعال فـي تغييـر األنظمـة                  كما شجع شباب  
الحاكمة وذلك ضمن الولوج في برامج سياسية محددة ألنهم في المحصلة سيكونون أمـام تحـدي إدارة                 

  . الدولة من الجوانب السياسية واالجتماعية واالقتصادية
  أركان التغيير 

أوضـح الـدكتور    , ي يتوجب على الشعوب الراغبة في التغيير االستناد عليهـا         وعن األركان السليمة الت   
  تعطيل مؤسسات الدولـة    (, صالح ذلك بمراحل ثالثة وهي المظاهرات، واالعتصامات، العصيان المدني        
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, )الرسمية، ثم السيطرة على مؤسسات الدولة الرسمية مثل اإلذاعة والتلفزيوني والوزارات والمحافظـات         
  .إلى أن األنظمة المصرية والتونسية السابقة انتهت عند المرحلة األولى فقطمشيرا 

 21/2/2011فلسطين اون الين،
  

   الفلسطينيينالالجئينثورة  .48
  عبد الستار قاسم . د
جماهير األمـة   . ال نكاد نسمع همسا بثورة من مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان وسوريا واألردن            

وشجاعة مدافعة عن حقوقها، ومن أجل إقامة زعامة منبثقة منها وعنها، والمخيمات            العربية تخرج بجرأة    
الفلسطينية ال تحرك ساكنا على الرغم من أنها الخاسر األكبر من اتفاق أوسلو ومـا انبثـق عنـه مـن                     
اتفاقيات، والخاسر األكبر من غياب منظمة التحرير الفلسطينية واستيالء بعض األشخاص غير الشرعيين             

  .ليهاع
اتفاق أوسلو عبارة عن نفي للحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة، ومجالس               
منظمة التحرير الفلسطينية القائمة اآلن غير شرعية ألنها أخلت بالتعليمـات واللـوائح الداخليـة، وألن                

  . الفلسطينيالقائمين عليها وقعوا اتفاقيات غير شرعية من زاوية الميثاق الوطني
تتعرض القضية الفلسطينية للذبح على أيدي من يدعون الدفاع عنها، ومن واجب كل فلـسطيني سـواء                 
داخل فلسطين أو خارجها أن يقف مدافعا عن الحق، وأال يسمح أبدا بالتفريط بحقوق شعب يعاني علـى                  

س إال مجرد راتب وسـيارة      وقد رأى الجميع من خالل التجربة والواقع أن حلم الدولة لي          . مدى مائة عام  
  .وامتيازات لبعض األشخاص، واألرض الحرة لم تعد إال هدفا لالستيطان

 يعانون من الكثير من الهمـوم       48/هناك استياء عام في فلسطين المحتلة، لكن فلسطينيي األرض المحتلة         
 فيعانون من   67/ةأما فلسطينيو األرض المحتل   . التي تحول بينهم وبين االنطالق نحو فجر فلسطيني جديد        

أحيانا نرى بعض الجمـاهير     . أمرين وهما قمع السلطة الفلسطينية لهم، ووقوف االحتالل لهم بالمرصاد         
المحتشدة تأييدا للسلطة والسيد رئيس السلطة، لكن هؤالء عبارة عن موظفين يجرون إلى التظاهر جـرا                

 قـد يئـسوا     67/األرض المحتلـة  هذا ال يعني أن النـاس فـي         . تحت وطأة الراتب والمصالح الخاصة    
  .واستسلموا ألوسلو والفساد، وقناعتي أن رغبتهم في تغيير األحوال تتصاعد

لكن يبقى من المهم أن تتحرك جماهير الشعب الفلسطيني في المخيمات مطالبة بإسقاط أوسلو، وبتـشكيل                
أن . الفلـسطيني منظمة تحرير جديدة وفق ميثاق وطني فلسطيني جديد يعكس آمال وتطلعـات الـشعب               

ال . تتحرك في اليرموك والوحدات وعين الحلوة والرشيدية والحسين وإدلب، وكل المخيمات الفلـسطينية            
يجوز أن تبقى جماهير المخيمات متخلفة عن جماهير األمة، ومطلوب مـن مخيمـات أرض الـشام ان                  

  . تتصدر العمل النضالي نحو تصحيح األوضاع الفلسطينية
ألمة بدافع غيرتها الوطنية الصادقة، وأبقت األحزاب تلهث خلفها، واعتدنا تاريخيـا            لقد خرجت جماهير ا   

  .أن تكون جماهير الشعب الفلسطيني في المقدمة
  20/1/2011، المستقبل العربي

  
   اهللا إلى أين؟رامسلطة  .49

  منير شفيق
ا، مـع قليـل مـن    لم يطرف جفن سلطة رام اهللا أمام فشل إستراتيجيتها التفاوضية مما كان يفرض عليه          

ولكنها لـم   . الشجاعة واحترام النفس، أن تعلن استقالتها بسبب ذلك الفشل لسياسات رهنت وجودها عليها            
  .تفعل وهربت إلى مجلس األمن حيث راحت تدور حول نفسها فاشلة هنالك كذلك
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              مت في قضية   ولم تقف أمام فضائح الوثائق التي نشرتها قناة الجزيرة وقد كشفت عن تنازالت خطيرة قد
حق العودة وفي االستيطان وتهويد القدس واقتسام المسجد األقصى والمساومة على أحيـاء قديمـة فـي                 
القدس محيطة به، كما في التعاون األمني مع قوات االحتالل ضد كل محاولة مقاومـة أو ممانعـة فـي                    

  .الضفة الغربية ومن ثم تقديم خدمات لالحتالل ال مثيل لها
ي البداية التشكيك في صحة الوثائق ثم اضطر صائب عريقات إلى االستقالة ألنها سـرقت          طبعاً حاولت ف  

وهذا األخير عاقبه بـسبب     . وليس بسبب ما قدمه من تنازالت هي تعليمات من محمود عباس          . من مكتبه 
  اإلهمال ونسي الشيء األساسي وهو ما احتوته تلك الوثائق ومسؤوليته عنها

اضية بفقدان السند الذي يرعى سلطة رام اهللا ويحمي تنازالتها ويغطيهـا فلـسطينياً              ثم جاءت الضربة الق   
  .وعربياً وهو حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة شعب مصر المليونية

وبهذا تكون سلطة رام اهللا أمام موقف ال ثانية له إن أرادت أن تعفي نفسها من ارتكاب خطايا جديدة يحق                   
لته إستراتيجية المفاوضات، وما كشفت عنه الوثائق التي بثتها قناة الجزيـرة،            فما وص . الشعب الفلسطيني 

وما حّل بها من كارثة سياسية بسقوط حسني مبارك، ومن قبله حليفها زين العابدين بن علـي، يفـرض                   
عليها االعتذار من فتح ومن الشعب الفلسطيني ومن العرب والمسلمين ومن شعب مصر، وترحل إلـى                

  . العابدين أو حسني مبارك أو إلى أي مكان يحتمل أن يؤويهاحيث رحل زين
ومـع  . سلطة رام اهللا أصبحت اآلن عبئاً على نفسها بعد أن كانت وما زالت عبئاً على الشعب والقـضية         

فقـد جـاءت    . ذلك ما فتئت تبحث عن مخرج من دون أن تتخلى عن السلطة المدمرة للقضية الفلسطينية              
ن ياسر عبد ربه بالدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية قبل شهر أيلول من هـذا               آخر تقليعاتها على لسا   

  .العام
ويبدو أن المقصود كسب الوقت، وتجنب انتفاضة شعبية في الضفة الغربية تطالب محمود عباس وسـالم       

ديد فكما وعد كل من زين العابدين وحسني مبارك بعدم الترشح للتج          . فياض بالرحيل، وسلطتهما بالسقوط   
بعد انتهاء الوالية أو البقاء حتى تمر بضعة أشهر إلى حين إجراء انتخابات جديدة، ذهب محمود عبـاس                  
إلى الموقف نفسه باعتبار أنه ال يريد ترشيح نفسه، ومن ثم ال حاجة إلى إسقاطه كما سقط معلماه وقائداه                   

  .زين العابدين ومبارك
ي الضفة الغربية هو السلطة المتعاونة أمنياً مـع قـوات           المبادرة هنا مكشوفة ومفضوحة، ألن المشكل ف      

  .االحتالل ومن ثم يكون حلها هو الطريق لمقاومة االحتالل وإنزال الهزيمة به
أما التقليعة الثانية فجاءت باستقالة حكومة سالم فياض غير الشرعية أصالً وتكليفه تشكيل حكومة جديدة               

ومن ثـم   . مام فتح لغسل يديها من محمود عباس وسالم فياض        وذلك إلغالق الطريق أ   . تتورط فيها فتح  
  .إنقاذ نفسها من االرتباط بسياساتهما، وما ألحقاه من أذى بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني

فبدالً من أن يتحمل محمود عباس مسؤولية تكريس سالم فياض رئيساً لحكومة رام اهللا وما ارتكبته مـن                  
يادات وكوادر فتح من السلطة واألجهزة األمنية يذهب إلى توريط فتح معـه فـي               تعاون أمني وتصفية لق   

  .حكومة مدانة ويجب إسقاطها فوراً
وبدالً من أن يتحمل محمود عباس مسؤولية فشل سياساته ويعفي فتح منها ليترك لها فرصة أن تبدأ مـن                   

وتمنع انتفاضة الشعب واستعادة روح     جديد عمد إلى توريطها في المشاركة بحكومة تتعاون مع االحتالل           
  .المقاومة

على محمود عباس أن يدرك أن الهروب إلى انتخابات مزورة ممكنة لن تعفيه من مسؤولية المأزق الذي                 
  .أدخل فيه الشعب الفلسطيني، ولن ينقذ السلطة بعد سقوط حسني مبارك وعمر سليمان

ح حين يورطها بحكومـة سـالم فيـاض المدانـة           وعليه أن يشعر بثقل الجريمة التي سيرتكبها بحق فت        
  .والساقطة حتماً
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معادلة احتالل  .. إن الرياح هبت إلنهاء سلطة رام اهللا والعودة بالضفة الغربية إلى معادلة شعب واحتالل             
  .ومقاومة وعندئذ تستقيم األمور فيصبح على االحتالل أن يرحل بدوره كذلك وبال قيد أو شرط

 للمصالحة مع سالم فياض ومحمود عباس غير ممكنة بعد سـقوط ورقـة عمـر                ولهذا فإن كل محاولة   
  .سليمان، وبعد أن انتهى دور قيادات ارتبطت بمرحلة زين العابدين وحسني مبارك

المصالحة ممكنة مع استقالة محمود عباس لتكون مع فتح تحررت من سياسات محمود عبـاس وسـالم                 
ة وطنية على أساس مقاومة االحتالل، وال مجـال لمقاومـة           ألن أية مصالحة يجب أن تبني وحد      . فياض

االحتالل مع سلطة ملتزمة بالتعاون األمني مـع قـوات االحـتالل ومرتهنـة ألمريكـا وإسـتراتيجية                  
  .المفاوضات

. والذين يقولون إن الشعب يريد إنهاء االنقسام فقط عليهم أن يقولوا أن الشعب يريد مقاومـة االحـتالل                 
  .والشعب يرفض المفاوضات والتنازالت. اط التعاون األمنيوالشعب يريد إسق

  .الشعب يريد تحرير فلسطين
  20/2/2011، السبيل، عمان

  
  " يريد إسقاط الدعم األميركي لالستيطانالشعب" .50

  بثينة شعبان
أغرب ما تشهده ثورات الحرية التي تعم العالم العربي والتي تبرهن للعالم أن العرب شعب حي يعـشق                  

، ومستعد للكفاح والموت من أجلها، هو عودة المحافظين الجدد، من تحت ركام جـرائمهم التـي                 الحرية
كـانوا علـى    "ارتكبوها ضد اإلنسانية، لرفع رؤوسهم الملطخة بعار الحروب، والتعذيب، لالدعاء بأنهم            

  !!"حق
ول إلى الديمقراطية قد    أن التح " االحتالل واالستبداد إليوت أبراهامز أكثر من مرة مدعيا          "مفكر"فقد كتب   

. ، الذي تركوه مدمرا يحمل الماليين من شعبه جراح الفتنة، واالنقسام، والمجازر، والدمار            "بدأ في العراق  
وكتبت كوندوليزا رايس لتستشهد بما قالته وليس بما قامت به من دعم لالحتالل اإلسـرائيلي، والحـرب                 

يعها القبل على طغاة وفاسدين دعموا حرب الطغـاة         على العراق ولبنان، والتعذيب في أبو غريب، وتوز       
اإلسرائيليين على لبنان، وغزة، بينما كانت الطائرات األميركية تورد إلسرائيل ماليين القنابل العنقوديـة              
التي ما زالت تنشر الموت في أرض الجنوب، كما شاركت رايس بصنع القرارات األميركية السـتمرار                

ين الفلسطينيين، وهي التي ساهمت في تدمير الديمقراطية الفلسطينية، واليـوم           االضطهاد اإلسرائيلي لمالي  
ال يهتز لها رمش هي وبناة سجون غوانتانامو وأبو غريب، وممثلي الحرب على العـراق وأفغانـستان،                 

! ؟"نشر الديمقراطية فـي البلـدان العربيـة       "وداعمي أنظمة االستبداد والفساد، بأن يدعوا أنهم كانوا مع          
ناسين أن الثورة الديمقراطية المنتشرة في األرض العربية هي في العمق رد صارخ على االسـتباحة                مت

األميركية لحرية العرب في فلسطين، والعراق، والدعم الالمحدود الذي يلقاه منهم وال يزال أبشع احتالل               
طهيره عرقيـا   عنصري في تاريخ البشرية على حساب كرامة وحرية شعب فلسطين الذي تتم عمليات ت             

فقبـل أيـام فقـط      . من أرضه أمام نظرهم وبدعم الواليات المتحدة منذ أكثر من ستين عاما وحتى اليوم             
أن "أعلنت السيدة كلينتون، خلف رايس ووريثتها في العداء لتحرر العرب من االضـطهاد اإلسـرائيلي،                

م علـى دولتـين فـي النـزاع         قرارات مجلس األمن ليست السبيل الصحيح للتقدم نحو تحقيق الحل القائ          
 الذي تروج لـه يتمثـل فـي         "الحل"، وفي اليوم التالي تكتشف كلينتون أن هذا         " الفلسطيني -اإلسرائيلي  

 ضد صدور قرار، مجرد قرار غير ملزم في مجلس األمن، إلدانة االستيطان اإلسرائيلي              "الفيتو"استخدام  
فلسطيني، والذي هو عمليا تطهير عرقي إسـرائيلي        الذي يعني قانونيا النهب اإلسرائيلي ألرض الشعب ال       

لقد تشكل وعي ثـوار الحريـة       . رسمي ومعلن لمدن وقرى وأحياء الفلسطينيين لصالح مستعمرين يهود        
العرب، في تونس ومصر وفلسطين ولبنان وغيرها، في األمس واليوم وغدا أيضا، في حمالت التضامن               
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عبودية اإلسرائيلية، وفي الحركة المناهضة للغزو األميركي       مع الكفاح الفلسطيني من أجل الخالص من ال       
  .للعراق، وأيضا في مناهضة الحصار اإلسرائيلي الوحشي على غزة

على ساسة الواليات المتحدة أن يدركوا أن هذه الثورات الحالية هي ثورات ضد الدعم الغربي لالستبداد،                
ت أنظمته الموالية للغرب تتهاوى اليوم تحـت مطرقـة       واالحتالل، والفساد، والتبعية، هذا الدعم الذي بدأ      

قوى الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان بأيد عربية خالصة وسيفاجأ الغـرب مـرة أخـرى بـإرادة،                 
وتصميم، وقدرة الشعب العربي على تغيير دفة مستقبله بعيدا عمن فرضوا الذل، والقهر، واالحتالل على               

، "غير مؤهلين للديمقراطيـة   "، و "إرهابيون"ية المعادية للعرب بأنهم     شعوبنا، وصدروا النظريات العنصر   
يقول يانس هانس، أستاذ تاريخ الشرق األوسط في جامعة تورنتـو،           . "بحاجة إلى مستبد ليحكمهم   "وأنهم  
فكرة أن العرب غير صالحين لتقرير مصيرهم بأنفسهم تعود إلى أصول نظام الدولة العربي بعـد                ": كندا

في ذلك الوقت، تم صرف النظر عن الطموحات العربية باالستقالل في أعقـاب             . مية األولى الحرب العال 
انهيار اإلمبراطورية العثمانية، من جانب اإلمبرياليين البريطانيين والفرنسيين، وتخلى الرئيس األميركي           

برأسـه  وودرو ويلسون عن هذه الطموحات على نحو رخيص، إن إطاللة هذا المفهوم العنصري البشع               
مرة أخرى كقناع لحجب األزمة والحفاظ على االستقرار، خالل هذه اللحظة العظيمة لإلنسانية المشتركة،              

هي ليست أقل من دعوة إلى      . في القاهرة بعدا أكثر عالمية من مجرد رحيل مبارك        ) ساعة الصفر (يعطي  
هذا بالضبط  ). 2011 "شباط"براير   ف 17، الخميس   "األخبار"جريدة   ("تفكيك البعد الكولونيالي للديمقراطية   

هو أهمية ما يحدث اليوم في عالمنا العربي، إنه سقوط البعد االستعماري للنظام الرسمي الذي يتجاهل ما                 
يجري في فلسطين من قتل وارتكاب جرائم بشعة ضد اإلنسانية في الوقـت الـذي كانـت فيـه اإلدارة                    

ولة دون مجرد إدانة لالستيطان اإلسرائيلي الذي يمثـل          ضد العرب للحيل   "39"األميركية تخط الفيتو رقم     
  . الغربية على مدى التاريخ"الديمقراطيات"العار األبدي الذي تحمله 

إن دماء الشهداء األطفال والنساء والرجال في فلسطين هي التي تزيد من شعلة الحرية التي ترفعها هـذه                  
شعبي اليوم موجه ضد أنظمة ما كان لها أن تعـيش           الثورات ضد ظلم الطغاة المحليين اتقادا، والغضب ال       

كل هذه العقود لوال الدعم الغربي الالمحدود لها في تدريب أجهزة القمع على اضطهاد شـعوبها، وفـي                  
  .زرع القواعد العسكرية المهينة لكرامة العرب

والفساد اللـذين   وها هو الشباب العربي في مختلف أقطاره يدفع الدماء والضحايا لتحرير نفسه من القمع               
فالعرب ال يعرفون من هذا النفوذ سوى وحشية حروبـه، ومجـازر            . تالزما مع هيمنة النفوذ األميركي    

احتالله، وإذالله لكرامة العرب، وال يعرفون من هذا النفوذ سوى دعمه لالستيطان اليهودي، واالضطهاد              
. من الحرية ومنع قيام دولته الوطنية     اإلسرائيلي للشعب الفلسطيني، وحرمانه طوال أكثر من ستين عاما          

 الواليات المتحدة ألنظمة معروفة بخضوعها المذل       "صداقة"وال يعرف العرب من النفوذ األميركي سوى        
إلمالءات واشنطن ضد شعوبها دعما لجرائم إسرائيل وحروبها، وال يعرف العرب من هذا النفوذ سـوى           

 الغربية تتمتع بالديمقراطيـة واالزدهـار فيمـا النفـوذ           فالشعوب: النفاق الصارخ، وازدواجية المعايير   
األميركي يحرم شعوبنا من نسيم الحرية بقوة السالح والقمع، ويفرضون الفقر على شعوبنا بنهب ثرواته،               
وتبييض أموال أصدقائهم من الطغاة الفاسدين، ويغضون النظر عن استخدام الجمال والحمير والرصاص             

  .ة فقط كي يستبقوا في الحكم من يسكت عن جرائم إسرائيلالحي ضد شباب تواق للحري
إن الفيتو األميركي األخير، مثل عشرات الفيتوات األميركية األخرى المعادية لحرية العرب، ساهمت في              
استمرار القمع اإلسرائيلي للشعب الفلسطيني، واستيطان أرضه، وتهجير الماليـين منـه ليعيـشوا فـي                

 من ستة عقود مظلمة بالصمت الغربي على جرائم إسرائيل وتوسعها المتواصل            مخيمات اللجوء منذ أكثر   
على حساب العرب، ولن يكون هذا الفيتو األخير، ما دامت اإلرادة السياسية األميركية تخـضع للعقيـدة                 

  .الصهيونية لصالح دعم االستبداد، واالضطهاد، واالستيطان، والعنصرية في الشرق األوسط
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لماليين من األجيال العربية، فإنها لم تسمع أو تر من الواليات المتحدة سوى هذا الفيتـو                بالنسبة لمئات ا  
اللعين موجها ضد حريتها، وماليين الشباب اليوم قد رأوا هم أيضا هذا الفيتو مسلطا على أبسط حقـوق                  

جلها، كمـا   شعب فلسطين، ولن يروه غير إشهار للعداء األميركي السافر لحرية العرب والمكافحين من أ             
لن يروا في العداء األميركي الصريح ضد القوى العربية المقاومة لالحتالل، واالسـتيطان، واالسـتبداد               

 هـي   "دولية"سوى حقيقته البشعة مهما تعالت أبواق الدعاية الغربية ضدها، ومهما صدرت من قرارات              
  .من صنع الواليات المتحدة وعدائها لحرية العرب

اطية العربية الذي تصنعه الجماهير العربية بدمائها، وأيديها، ورؤاها الخاصة بهـا،            لقد بزغ فجر الديمقر   
وقد كانت الجرائم اإلسرائيلية، وحروبها ضد العرب جذوة الثورة التي أشـعلت البعـد المحلـي لهـذه                  

 يجب أال يتفاجأ الغرب حين يهتف مئات الماليين من العرب مستقبال من محيطهم إلى خلـيجهم      . الثورات
  ."الشعب يريد تطهير فلسطين من االستيطان"

ماذا سيقول إليوت أبراهامز، وكوندوليزا رايس، وهيالري كلينتون في تلك الساعة؟ هل سيدعون أيـضا               
  أن الدعم األميركي لالحتالل واالستيطان هدفهما نجاح حل الدولتين؟

رقية، والطائفية، والقطريـة التـي      الشباب العربي يصنع اليوم قدره بيده وبدمائه، وهو يرفض الفتن الع          
يزرعها األعداء، وهو عاكف على بناء مستقبل عربي زاهر سيفاجئ الذين ما زالوا يقبعون خلف قواهم                

  .البطشية الغاشمة
هذا الشرق األوسط الجديد ليس ما أرادته كوندوليزا رايس والمحافظون الجدد المعروفون بحبهم للحروب              

سفك دمائهم، وبدعم مطلق إلسرائيل واالستيطان بل سـيكون مـن صـنع             والتعذيب، والبطش بالعرب و   
  .أبنائه، وألجل مستقبل أبنائه فقط كي يكونوا أحرارا أعزاء

  21/2/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   إلنهاء االنقسام أصبحت ضرورة وطنية بعد انغالق أفق المصالحةفلسطينيةثورة  .51
  إبراهيم أبراش. د

ة تثور بسبب الفقر فالفقر في مناطق السلطة الفلسطينية أكثر، وإن كانت تثـور              إن كانت الشعوب العربي   
بسبب الجوع فالجوع عند الفلسطينيين أشد وطأة، وإن كانت تثور بسبب البطالة فالبطالة عند الفلسطينيين               

يـة  أشمل وغير مسبوقة في التاريخ، وإن كانت تثور بسبب التفاوت في الثروة وغياب العدالـة االجتماع               
فلدى الفلسطينيين من أغنياء الثورة وأغنياء السلطة وأغنياء االنتفاضة وأغنياء االنقسام وأغنياء األنفـاق              
وأغنياء الحصار وأغنياء الفساد السياسي ما يشكل طبقة منتفعة أكثر تخلفا واستغالال وفسادا ممـا فـي                 

المراهنة على األحزاب التقليدية يـسارية      الدول العربية األخرى، أما إذا ثار الشباب والشعب ألنهم فقدوا           
كانت أو إسالمية التي بات همهما البحث عن بعض المكاسب والوظائف ومشاركة النظام ببعض غنـائم                
السلطة وببعض مقاعد المؤسسة التشريعية، فإن حالة أحزابنا وفصائلنا باتت عبئا على الحالـة الوطنيـة                

 للثورة والجهاد، وبالتالي ال شيء يمنع الشباب الفلسطيني مـن           وتكيفت مع حالة االنقسام وفقدت الدافعية     
الثورة دون انتظار إذن من األحزاب أو مشاركتها، أما إن ثـارت الجمـاهير العربيـة بـسبب غيـاب                    
الديمقراطية أو نقص فيها فالديمقراطية عندنا وِلدت متعثرة وكانت شكلية وحتى الديمقراطية الشكلية تـم               

 االنتخابات التشريعية األخيرة وما تبعها من انقالب حماس ثم االنقسام، أما إن ثـاروا               وأدها مباشرة بعد  
بسبب امتهان الكرامة وغياب الحريات فحدث عنهما بال حرج عند الفلسطينيين، فهل هناك من امتهـان                

            دللحرية من   للكرامة وإذالل إلنسانية الفلسطيني من االحتالل؟ وهل هناك من إذالل وانتهاك للكرامة وح 
الحصار على غزة والحواجز في الضفة؟ وهل هناك من إذالل للكرامة الوطنية من االنقسام الذي دمـر                 
المشروع الوطني وبدد اآلمال بإمكانية قيام دولة مستقلة كما بدد اآلمال بإمكانية استنهاض الحالة الوطنية               

ن واالسـتيطان المتواصـل وتهويـد       النضالية؟ وهل هناك من إذالل وامتهان للكرامة من ضياع الـوط          
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المقدسات وعربدة المستوطنين؟ ليس ذلك فحسب بل ابتلينا بسلطتين وحكومتين وجودهم بحد ذاته إهانـة               
للكرامة الوطنية ألن وجودهم واستمرارهم مرهون برضا العدو عنهم وعن أدائهم، وحتى يرضوا العـدو        

من شانه إلعاقة المقاومة ومحاربتها بل وتعهيـر        ويسكت عن وجود هاتين السلطتين فهما تعمالن كل ما          
  .من يمارسها،ال فرق في ذلك بين حكومة حماس في غزة وحكومة رام اهللا

ال أعجب الندالع الثورات في العالم العربي بل أعجب لخنوع الشعب الفلسطيني طوال السنوات الخمس               
قود والفلسطينيون سادة الثورة، ومع الثورة      لع. األخيرة، سنوات التيه السياسي واالنقسام واإلذالل الوطني      

أضاف الفلسطينيون لسجلهم النضالي مصطلح االنتفاضة وهو المصطلح الذي دخل القـاموس العـالمي              
ووقفت شعوب األرض احتراما وإجالال أمام الطفل الفلسطيني وهو يحمل حجـرا يواجـه بـه دبابـات                  

 بانتفاضتيها ألهم الفلسطينيون كثيـرا مـن الـشعوب          خالل المسيرة الطويلة للثورة   . االحتالل الصهيوني 
وحركات التحرر في العالم وعلموهم دروسا في الثورة واالنتفاضة والصبر على الشدائد، وكانت الكوفية              

  .الفلسطينية وما زالت رمزا للبطولة والتحدي
 الـشعبية والقابـضون     نعم نقول نحن الشعب الفلسطيني الذين كنا سادة الثورة العربية ومبدعو االنتفاضة           

على الجمر، بتنا اليوم نعيش حالة انتظار، انتظار طير أبابيل ترمي اليهود بحجارة من سجيل، أو انتظار                 
أو انتظار قرار أممي يقدم لنا الوطن على طبـق مـن            ! جيوش المعتصم تنطلق من إيران لتحرير القدس      

ليشكل كماشة تلتف على إسرائيل وتدفع باليهود       أو انتظار أن تغير الثورة العالم العربي من حولنا          ! ذهب
  !إلى البحر

هللنا للثورة التونسية كما هللنا للثورة المصرية، وسنهلل لكل ثورة عربية آتية، ولكن يجـب أال ينتابنـا                  
الوهم أن الشعوب العربية ثارت من أجلنا،ال شك أنها تحبنا وتتعاطف معنا ولكن قضاياها الوطنيـة لهـا                  

 قضيتنا، وستنشغل لسنوات بأمورها الداخلية، حتى وإن غيرت سياسـاتها تجـاه إسـرائيل    األولوية على 
فيجب أن ال ننتظر أن ترسل جيوشها لتحرر فلسطين نيابة عنا، العالم العربي سيتغير لألفضل وال شـك                  

لم والحكومات المناصرة لعدالة قضيتنا ستتزايد ووضع إسرائيل سيصبح أكثر إحراجا، ولكن، ثورة العـا             
  .العربي لن تنفعنا إن لم نباشر ثورتنا بطريقتنا الخاصة

الـشعب يريـد    (استحسنا دعوة شباب فلسطيني عبر الموقع االجتماعي الفيس بوك للثورة رافعين شعار             
 فبراير أو شباب ثورة الكرامـة، أو لـسوء          5، وهي مبادرة طيبة ولكن يؤخذ على شباب         )إنهاء االنقسام 

يوم الحادي عشر من الشهر الجـاري ألنـه         ) ثورة الكرامة   (تحديد يوم الثورة    حظهم، أنهم تسرعوا في     
كان يوم الحسم بالنسبة للثورة المصرية، وكان اإلعالم منشغال بما يجري في مصر، كما أن الشباب لـم                  
يهيئوا لحركتهم المشروعة جيدا بحيث ينسقوا مع شباب الضفة بل والشباب الفلسطيني في الشتات وداخل               

ط األخضر ألن االنقسام ال يقتصر على غزة والضفة بل يشمل كل الشعب الفلسطيني، وإنهائه مطلب                الخ
وطني شامل، كما أن تدخل بعض المواقع المحسوبة على شخصيات في حركة فتح شوه الفكرة وأظهرها                

كومـة  وكأن حركة فتح تقف وراء ثورة الكرامة، وبالتالي بدت ثورة الشباب وكأنها موجهة فقط ضـد ح   
  .حماس في غزة

نعم الشعب الفلسطيني أحوج اليوم أكثر من أي يوم مضى للثورة، والمؤهلون لهذه الثورة ليس األحزاب                
والفصائل والحركات التي فقدت مصداقيتها وأصبحت عبئا على الوطن ومعيقا الستنهاض الحالة الثورية             

شعبية إلى بقية الفـصائل، المؤهلـون هـم         الوطنية، وال استثني أحدا، من حماس إلى فتح ومن الجبهة ال          
الشباب الذين يشكلون غالبية الشعب الفلسطيني، وغالبية الشعب الفلسطيني ليست منخرطة تنظيميا في أي              
من األحزاب والفصائل، إنها األغلبية الصامتة والمقموعة بأجهزة األمن وبالخوف أو مقموعة بالراتـب              

تمثل األغلبية وال حركة فتح، إنهما األكثر ضـجيجا وتـأثيرا           والكوبونة، ليس صحيحا أن حركة حماس       
بفعل المال والسالح وألنهما أحزاب سلطة وليس نتيجة تمثيلهم الحقيقي للشعب، وقد كشفت ثورتا تـونس    

المؤهلون لقيادة الثورة هم الشباب بكـل فئـاتهم وعنـدما           . ومصر حقيقة أحزاب السلطة ومدى شعبيتهم     
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ل الشعب من ورائهم، الشعب الذي أذله االنقسام واالقتتال الداخلي والتحـريض            يتحرك الشباب سيخرج ك   
المتبادل والحصار واالحتالل وفقدان األمل بغد أفضل، حتى المستفيدون مـن الحكـومتين والـسلطتين               
سيخرجون وراء الشباب في ثورتهم عندما يشعرون أن الشباب ال يـسعون لمناصـب أو مكاسـب وال                  

رجية أو حزبية،الشعب يريد الطليعة التي تكسر حاجز الخوف كما كسر الـشباب فـي               تسيرهم أدوات خا  
  .مصر وتونس حاجز الخوف

فهذا ال يعني أنهم غير مدركين لوجـود االحـتالل          ) الشعب يريد إنهاء االنقسام     (أن يرفع الشباب شعار     
م به يدركون أنه ال يمكـن    وكونه الخطر األكبر على القضية الوطنية، ولكنهم على ما أظن وما اتفق معه            

مواجهة االحتالل في ظل حالة االنقسام وأن القوى المستفيدة من االنقسام لن تسمح بمحاربة االحتالل إن                
وبالتالي يصبح إنهـاء االنقـسام وإسـقاط القـوى          . كان في ذلك إنهاء سلطتها وتجريدها من مصالحها       

الحالة الوطنية العامة ولوضع إستراتيجية كفاحية      المستفيدة منه والمتمسكة به مدخال ضروريا الستنهاض        
إن ثورة فلسطينية إلنهاء االنقسام باتـت ضـرورة         . تعيد القضية الوطنية ألصولها كحركة تحرر وطني      

وطنية اليوم، وكل من سيقف في وجه ثورة الشباب إلنهاء االنقسام سيكون مدافعا عن االنقسام وبالتـالي                 
  .ازا للعدو اإلسرائيليمعاديا لإلرادة الشعبية ومنح

ونقول للشباب إن شباب فلسطين هم الذين فجروا كل ثورات الشعب الفلسطيني، وهـم الـذين فجـروا                  
االنتفاضتين المجيدتين، ونقول للحكومتين في غزة والضفة تعلموا درسا مما جرى في تونس ومصر وما               

حتكم ولن تنفعكم تحالفاتكم الخارجية كما      يجري في ليبيا واليمن وغيرها، لن تنفعكم أجهزتكم األمنية وأسل         
لن تنفعكم شعاراتكم التي ملها الشعب ألنه اكتشف زيفها، فال الوطن والوطنية حكـرا لكـم وال الـدين                   

  .والمقاومة حكرا لكم
ومع ذلك نتمنى أن تسارع القوى السياسية بإنجاز المصالحة وإنهاء االنقسام، وبالتالي ال تصبح ضرورة               

 ندرك ما قد تجره ثورة أو انتفاضة ضد حكومة أو سلطة فلسطينية في ظل وجود االحتالل،                 للثورة ألننا 
فقد يستغل العدو هذه الثورة ليصب عليها الزيت ويدفع عمالءه للتخريب والتدمير ويقف متفرجـا علـى                 

بالرغم حرب أهلية فلسطينية، ولكن إن لم تحدث المصالحة فستصبح الثورة أو االنتفاضة أمرا ال بد من                 
  .من محاذيرها

  19/2011، 48موقع عرب
  

   العربي الجديدوالعالمأميركا  .52
  ويليام فاف

المعروف عن الثورات أنها تلتهم أبناءها، لكن هؤالء الذين صنعوا الثورة الجديدة في الـشرق األوسـط                 
وا في خطر   وبعد تلك الثورة يجد اإلسرائيليون أنفسهم وقد أصبح       . يبدون من النوع العصي على االبتالع     

أكبر، أما بالنسبة للواليات المتحدة فتجد نفسها في وضع مزعج؛ فإما التخلي عن سياستها التقليديـة فـي                  
  .دعم األنظمة السلطوية، أو إعادة التموضع إلى جانب قوى المعارضة

معظم المعلقين والمستشارين األميركيين سوف يفضلون الخيار الثاني على أمل إخضاع تلك القوى فـي               
واألرجح أن هذا الخيار سيعرض العالقات األميركية اإلسرائيلية للخطر، مع ما سيترتب            . نهاية المطاف 

    .على ذلك من عواقب وخيمة للطرفين
وأخيراً، يمكن للواليات المتحدة أن توقف تدخالتها في الشرق األوسط، وتشتري احتياجاتها النفطية مـن               

  . ع إسرائيل على تغيير سياستها حيال السالم مع العربالسوق الحرة، حيث تتوافر بسهولة، وتشج
، لم يكن إلسرائيل من مفر سوى النظر لنفسها على أنها دولة محاطة باألعداء من كـل             1948بعد حرب   

لكنهـا  . وبعد تحالفها مع الواليات المتحدة بات ذلك األمن مـضمونا         . صوب، وكان ردها األمني متوقعاً    
 لسالم مع الفلسطينيين، وأن تواصل توسعها االستيطاني بهدف استكمال ضم           اختارت بعد ذلك أال تتوصل    
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هذه السياسة لم تعد عمليـة؛ فالـشرق        ! األرض التوراتية إلسرائيل التي لن يكون فيها مكان للفلسطينيين        
 األوسط الذي يتطلع إليه من صنعوا االنتفاضتين األخيرتين الناجحتين، في تونس ومصر، والذي يعد أمالً              

لشعوب العالم العربي، من غير المتوقع أن يتبلور بشكل كامل إال بعد مرور وقت طويـل، سـيتعرض                  
  .خالله للعديد من العقبات والصعاب

كان ذلك هو الطريق الذي سارت فيه الدول األوروبية عقب الثورات التي اندلعت فيها بـالتزامن عـام                  
 التاسع عشر، من تحقيـق اإلصـالحات، وتوحيـد          فتلك الدول لم تتمكن، إال قرب نهاية القرن       . 1848

إيطاليا، وتوحيد المقاطعات األلمانية، وحسم التوترات الداخلية في إمبراطورية الهبسبرج التـي سـقطت              
  .الحقاً أبان الحرب العالمية األولى

ل ربما لم   والوحدة العربية التي سعت أجيال لتحقيقها عقب سقوط اإلمبراطورية العثمانية لم تتحقق بعد، ب             
ورغم ذلك، يمكن القول إن العرب أثبتوا أنهم لم يعودوا شعوبا ذليلة تقبل اإلساءة من               . تعد مرغوبة اليوم  

  .الغير
فعلى مدى ستة عقود لم تجد إسرائيل من وسيلة للبقاء في المنطقـة             . ومن المهم إلسرائيل أن تدرك ذلك     

والحق إن إسـرائيل    . ن فأمامها فرصة للعيش بسالم    أما اآل ... سوى التهديد العسكري والرعاية األميركية    
بحاجة لشخصية من طراز شارل ديجول لديها من قوة الشخصية ما يمكنها مـن إنهـاء المـستوطنات،                  

، واالعتراف بحقوق الفلسطينيين الذين حرمـوا مـن أراضـيهم منـذ     1967واالنسحاب إلى حدود عام  
  .، واقتراح تسوية سلمية مع جيرانها1948
نهاية، هناك الواليات المتحدة التي ال تزال تهيمن على المنطقة وتحتفظ بعالقات مـع اإلسـرائيليين              في ال 

والعرب، والتي فشلت في تحديد ما إذا كان يجب عليها التقدم لألمام أو التراجع للوراء خـالل األزمـة                   
فها من دون أن تـنجح      والحقيقة أن اإلدارة األميركية أرادت إمساك العصا من منتص        . المصرية األخيرة 

  .في ذلك
ومن المتوقع خالل المرحلة المقبلة أن تحاول أميركا كسب الطرفين، فترسل مبعوثين إلى الثـوار كـي                 

  .تكسب ودهم، فيما ترسل مبعوثين آخرين لطمأنة القادة العرب اآلخرين بأنهم سيكونون في مأمن
هي أن تحاول التدخل فـي التفـاعالت التـي          أمام الواليات المتحدة سياسة حصيفة واحدة في المنطقة، و        

يشهدها العالم العربي حاليا، وأن تعمل في نفس الوقت على سحب القوات األميركية من المنطقـة، وأن                 
" حماس"تصدر أوامرها للقوات القليلة التي ستتبقى بعدم التورط في أي عمل سياسي، وأن تضع مواضيع                

في الثالجة إلى حين، والسماح لمسؤولين حكوميين، وليس        .. .واإلرهاب والموضوع النووي  " حزب اهللا "و
  .المتحدث الرسمي باسم البيت األبيض، بالتعليق على أي حدث أو تطور يتعلق بقطاعاتهم

هـذا  . فحينها لن يكون ألحد أن يلومها     . على أميركا تجنب التدخل، وترك شعوب المنطقة تفعل ما تريده         
تقديم يد المساعدة ألي حكومة جديدة، مع تركها تحدد نوعية العالقـة            إلى جانب التعامل بأسلوب الئق، و     

التي تريد إقامتها مع أميركا، وأن تتذكر دائما أن النفط والغاز هما سلعتان تباعان فـي الـسوق الحـرة                    
  .للطاقة

ز وسياسة عدم التدخل هذه لها استثناء واحد، وهو تدخل الواليات المتحدة لدى إسرائيل لنـصحها بانتهـا                
  .الفرصة الحالية لصنع السالم مع الفلسطينيين، ومع جيرانها من العرب اآلخرين

  "تريبيون ميديا سيرفس"
  21/2/2011، االتحاد، أبو ظبي
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   انضم إلى الليكودأوباماباراك  .53
  جدعون ليفي

. ية في نهاية االسبوع انتسب عضو جديد إلى الليكود، ال لمجرد الحزب الحاكم بل ألشد أقـسامه صـقر               
 ان باراك أوباما يلتف من اليمين على دان مريدور وميخائيل ايتان            –بين تسيبي حوطوبلي وداني دانون      

  .ويضعف موقفهما
 وهو الذي وعد بأن ال يستعمله       –إن قرار النقض األول الذي استعملته الواليات المتحدة في فترة واليته            

انه قرار نقـض لـيس وديـا        . ، قرار نقض لألمل    هو قرار نقض الحتمال التغيير والوعد به       –كأسالفه  
  .إلسرائيل، يؤيد المستوطنين واليمين اإلسرائيلي، هما فقط

 –لن تساعد التواءات السفيرة األميركية في االمم المتحدة، ولن يساعد كالم شكر ديوان رئيس الحكومـة                 
رائيل أكثر مما كانت دائمـا،      فأميركا، المتعلقة بها إس   . الحديث عن خطوة ليست أقل من عداء إلسرائيل       

  .هذا هو المعنى الوحيد للقرار، وبذلك أيدت المشروع األشد إضرارا بإسرائيل. قالت نعم للمستوطنات
لقد فعلت هذا في الوقت الذي تهب فيه رياح تغيير في الشرق االوسط، ويسمع وعد بالتغيير من أميركـا                   

ليست هذه أميركا التي تستطيع     . عمى إلسرائيل االستيطانية   لكنها سادرة، في ردودها اآللية وتأييدها األ       –
ان إسرائيل وهي معزولة في العالم وجدت نفسها مرة اخرى تعتمد           . ان تغير مكانتها بين شعوب المنطقة     

  .على أميركا وحدها
أهكذا نحن؟ معزولون ومقصون؟ وكل ذلك بسبب االستمرار علـى  . كان هذا يجب ان يقلق كل إسرائيلي      

المشروع الخاسر؟ أهو يساوي هذا الثمن حقا؟ هل االمم المتحدة الجوفاء والعالم كلـه ضـدنا؟ لـن                  ذلك  
نستطيع الى األبد أن نتدثر بهذه القبة الحديدية الجوفاء، حتى نفتح أعيننا ونفهم انه اذا لم توجـد دولـة،                    

  .سوى أميركا الضعيفة، تؤيد ضاللتنا هذه، فان شيئا أساسيا مخطوء عندنا
وهـي  . إسرائيل التي تتلقى التنديد بها من العالم كله وتستمر في غيها، هي دولة فقدت الصلة بالواقع               إن  

لهذا فان القرار األميركي يضر بالمـصلحة       . دولة ستجد نفسها في النهاية ايضا متروكة لمصيرها تماما        
 تسلك هذا الـسلوك الـى       فهو مستمر في إعماء إسرائيل وجعلها حمقاء، وكأنها تستطيع ان         : اإلسرائيلية

  .األبد
إن أميركـا   . كان يجب على الواليات المتحدة لو كانت ودودة تخاف على مصلحة اسرائيل ان تقـول ال               

وكان يجب على قـوة     . التي تدرك ان المستوطنات هي العقبة، كان يجب عليها ان تنضم الى التنديد بها             
ب العربية على انظمة حكمها وعلـى الواليـات         عظمى تريد ان تُحل السالم في فترة تنتفض فيها الشعو         

 أن تفهم ان عليها ان تغير قواعد اللعب القديمة السيئة من التأييد الكاسح للحليفة            –المتحدة وإسرائيل ايضا    
  .المدمنة لمستوطناتها

 فهي وحدها القادرة على فعل      –كان يجب على أميركا الودودة ان تجند نفسها من اجل ان تفطم إسرائيل              
  .أول أمس، في مجلس األمن) متأخرة( وكان يجب عليها ان تبدأ هذا –ذا ه

فثمة قرار  : لكن الوعد بالتغيير واالهتمام الحقيقي بإسرائيل هما شيء واحد، والسلوك السياسي شيء آخر            
عندما قالت الـسفيرة  . اوباما مثل جورج بوش، ال يوجد أي فرق. نقض آلي آخر، وكأنه لم تقع امور قط     

، "يهدد بتشديد مواقف األطراف وتشجيعها على االمتناع عن التفـاوض         " رايس، ان اقتراح القرار      سوزان
. فهي ايضا تعلم ان ما يمنع التفاوض ويشدد المواقف هو االستمرار فـي بنـاء المـستوطنات                . ضللت

انبا واحدا،  من العجيب ان مجلس األمن يختار ان يتناول ج        "وعندما تقول وزارة الخارجية اإلسرائيلية ان       
أحقا يؤمن متحدثو وزارة الخارجية، بوجود جهة جديـة سـتوافق        . ، فهي ايضا تضلل   "مع تجاهل السياق  

  .على ان تستمر إسرائيل باقرار حقائق ال تنعكس على االرض بال عائق؟
الم ان  ؟ قد يكون واحدا، لكن من المؤكد انه األكثر تدميرا وهو الذي أراد الع             "جانبا واحدا "هل يسمى هذا    
لـو  . انها ايام القدر الفوارة في المنطقـة      . إن ايام قرارات النقض هذه ليست اياما عادية       . يندد به وبحق  
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كانت ثم حكومة ذات مسؤولية في اسرائيل، لكفت عن االستيطان منذ زمن ال لتـصرف النيـران عـن                   
  .د قطاسرائيل فقط بل كي تُقدم تسوية، لم تكن حيويتها لها مصيرية الى هذا الح

ولو أن الواليات المتحدة كانت قوة عظمى ذات مسؤولية، النضمت أول من أمس الى القرار كـي تنبـه                   
حصلنا بدل هذا على فيتو معاد من واشنطن، وصيحات ابتهاج في القـدس،             . إسرائيل من سباتها الخطر   

  .واحتفال سينتهي نهاية سيئة جدا بالنسبة لهما كليهما
  هآرتس

  21/2/2011، الغد، عمان
  

  خير واأل51الفيتو الـ  .54
  الون بنكاس

في احصاءات مجلس االمن وفي توثيق العالقات بين الواليات المتحدة واسرائيل سجل أول أمس الفيتـو                
 فـي مواضـيع   45 الذي استخدمته الواليات المتحدة ضد مشروع قرار مناهض السرائيل، منها   51الـ  

مليا كان هذا أحد قرارات استخدام الفيتـو االمريكيـة االشـد،    ع.  الفلسطيني–تتعلق بالنزاع االسرائيلي   
صيغة بيان الشروحات وااليضاحات لـسوزان رايـس        . االكثر مرارة التي يزعم ان اسرائيل حظيت بها       

السفيرة االمريكية كانت على نحو يجمل فيه باسرائيل ان تفترض بان الفيتو في هـذا الموضـوع لـن                   
  . ينطوي عليه ذلك من معنى مع كل ما –يستخدم بعد االن 

الفلسطينيون، في انعدام حكمتهم السياسية، فرضوا على الواليات المتحدة استخدام الفيتو علـى النـشاط               
صحيح أن الفلسطينيين فشلوا في الخطوة الـسياسية        . االستيطاني السرائيل، ولكن الخسارة كلها السرائيل     

 الشرق االوسط، اال ان الواليات المتحـدة وقفـت          التي اصروا على تحريكها في سياق ومناخ سائل في        
 عضوا في المجلس، وهو الوضع الذي في عالم مفاهيم براك اوباما ال يستوي مع مبادىء                14وحيدة امام   

اسرائيل تلقت مرة اخرى تذكيرا بعزلتها الدوليـة وبتعلقهـا الـسياسي            . السياسة الخارجية التي وضعها   
  . اليات المتحدةوالهش في مثل هذه المواضيع بالو

الفلـسطينيون،  . ظاهرا، عالم مجلس االمن في االمم المتحدة ورد فعل الواليات المتحدة يسير كالمعتـاد             
بدعم من الدول العربية االعضاء في المجلس ومعظم اعضاء المجلس الدائمين وغير الدائمين، يبلـورون         

 المتحدة تحـاول الغـاءه، تأجيلـه،        الواليات. قرار شجب ضد اسرائيل في موضوع اجمالي كاالستيطان       
عندما ال تفلح في ذلك، بسبب مبنى مجلس االمن، فان االلية السياسية في المجلس              . تلطيفه وتغيير صيغته  

ولما كان الحال هنا لعبة غايتهـا تكثيـف وتـشديد           . وفكر باقي الدول، ال يعود امامها مفر فتهدد بالفيتو        
. ان الواليات المتحدة توضح بانها ستستخدم الفيتو وهذا ما يكـون          الشرعية الدولية للموقف الفلسطيني، ف    

العتبارات الحلف مع اسرائيل، السياسة االمريكية الداخلية واالصرار غير المفهوم من دول أعضاء حول              
الصيغة، التوقيت ومجرد المنفعة السياسية التي في الخطوة، تستخدم الواليات المتحدة في نهاية المطـاف               

 متسائلين  –ليس قبل أن يطرح موظفون في االدارة ودبلوماسيون امريكيون بصوت عال عجبهم             الفيتو،  
  .لماذا يوجه الرئيس تعليماته الستخدام الفيتو على قرار يكاد يكون كلمة بكلمة تعبيرا عن سياسته

فقد ملـت   . ب بهذا االسلو  – وبالتأكيد أحد االخيرين     –غير أن هذه المرة يخيل أن هذا هو الفيتو االخير           
.  المستوطنات –الواليات المتحدة الدفاع عما تعتبره في نظرها غير قابل وغير جدير بحمايتها ورعايتها              

في عهد والية جورج بـوش،      . تصريح أمريكي ضد المستوطنات في مجلس االمن ليس موضوعا جديدا         
بشدة وبشكل ال لبس فيه     ، عندما كانت الرئيس الدوري لمجلس االمن شجبت الواليات المتحدة           2006في  

ولكن أول أمس، بشكل ال سابقة له، نشرت الواليات المتحـدة،           ". استمرار النشاط االستيطاني السرائيل   "
  ". شروحات: "من خالل بيان مكتوب بوسائل االعالم من السفيرة سوزان رايس
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سياسـة  . قـرار في الشروحات للتصويت تشرح الواليات المتحدة بان عمليا وجوهريا تتفق هي مـع ال             
سخيفة، غير شرعية، عائق في وجه السالم وتقوض أمن اسرائيل منـذ            : "... االستيطان االسرائيلية هي  

  . هذا ما قالته الواليات المتحدة االمريكية، وليس جدعون ليفي". أربعة عقود
ة فـي  من يشكك صبح مساء بالرئيس االمريكي، من أوهم نفسه باحتفالية بانه خـدع الواليـات المتحـد                

موضوع التجميد، من يعتقد بان عدم التنسيق مع الواليات المتحدة هو أمر مقبول، من لم يتحـدث مـع                   
الرئيس االمريكي ولو مرة واحدة في االسبوع السابق وفي االسبوع الالحق لسقوط حـسني مبـارك، ال                 

  . ينبغي له أن يعجب اذا لم يستخدم الفيتو في المرة التالية
  معاريف
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