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   في الضفة وغزة وتشكيل حكومة وحدةاألمنيةفياض يدعو لالتفاق على السياسة  .1

سالم فياض، اليوم االثنين، أن وحدة الوطن يجب أن تسبق المصالحة، . أكد رئيس الوزراء د -رام اهللا 
والمطلوب حاليا هو تحقيق الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة من ثم التحرك من أجل تحقيق 

  .صالحةالم
ترسيم المفهوم األمني 'أنا أطرح رؤية تقوم على 'وأضاف فياض، خالل لقائه مع الصحافيين والكتاب، 

الذي تعمل وفقه حركة حماس في قطاع غزة، ليتوافق مع المفهوم األمني الذي تعمل عليه السلطة 
 المفهوم األمني الوطنية في الضفة الغربية، ثم يجري تشكيل حكومة وحدة وطنية، تشرف على تنفيذ
  .'الجديد وتسهل الحركة واالتصال بين الضفة والقطاع تمهيدا للوصول إلى الوحدة الوطنية

علينا أن نحسن إدارة الخالفات السياسية التي ال يمكن أن تنتهي ولكن التعددية األمنية مرفوضة، ': وقال
حقق بإطالق النداءات، يجب خلق آلية وأنا كنت أقول دائما أن الوحدة لن تتحقق لوحدها واالنقسام لن يت

وخطة عمل تتعامل مع الصعوبات المسجلة حاليا، وأنا أقول أنني أحاول االستفادة مما أراه وتحدثت فيه 
سابقا عبر التوافق على المفهوم األمني المتعب في الضفة الغربية والمتبع في قطاع غزة، وخلق مفهوم 

  .'تمهيدا إلنهاء االنقسامأمني مشترك ومن ثم حكومة وحدة وطنية 
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علينا أن نركز على البدء بإعادة الوحدة للوطن وأن تكون المصالحة النتيجة وليست شرط، ': وتابع قائال
ترسيم المفهوم األمني الذي تعمل حركة حماس وفقه حاليا في : والمطروح تحت هذا العنوان هو التالي

ا من السلطة الوطنية الفلسطينية والذي تمارس على قطاع غزة، وهو ذات المفهوم األمني المعتمد رسمي
أساسه السلطة في الضفة الغربية، وثم تشكيل حكومة وحدة وطنية باإلضافة يكون من جملة مهامها 
االعتيادية اإلشراف على تنفيذ المفهوم األمني المتفق عليه وموضع التوافق من خالل الترتيبات المؤسسية 

  .'وقطاع غزة كما هيالقائمة في الضفة الغربية 
يجب أن نفكر في الموضوع ويجب أن يكون هناك جهد حقيقي لتسوية على ': وشرح فياض فكرته بالقول

حساب مبادئ وعلينا أن نمعن النظر في وضع قائم ومرشح لالستمرار إلى ما شاء اهللا، وبين أن نصل 
  .'إلى وحدة وطنية عبر

صوى للمحافظة على سطوتها على قطاع غزة، وإعادة علينا أن نعي أن حماس تولي أهمية ق': وقال
الوحدة للوطن، وأقول بصراحة أنه ال بد من إعادة الوحدة للوطن، وأنا أقول أن العام الجاري سيكون 

  .'عام تنفيذ االستحقاقات القائمة أساسيا على إنهاء االحتالل وإقامة الدولة وإنهاء االنقسام
ق النداءات ورفع الشعارات، بل ينتهي بوضع آلية إلنهائه، ويجب إن االنقسام ال ينتهي بإطال'وقال 

  .'التمييز بين مفهومين األول إعادة الوحدة للوطن، واآلخر المصالحة الوطنية
وأوضح فياض أن كل جوالت الحوار السابقة التي كانت تجري بين األطراف الفلسطينية طرحت مفهوم 

لذا يتوجب علينا أن نفكر في طريقة خالقة إلنهاء 'ا فشلت، تحقيق المصالحة كشرط أساسي للوحدة لكنه
  .'االنقسام

وأكد فياض أن األمن هو العنوان األساسي إلنهاء االنقسام، لذلك يجب االتفاق على ترسيم المفهوم األمني 
ويجب الوصول إلى مفهوم أمني مشترك ومتفق عليه وواحد في قطاع غزة والضفة الغربية معا، تمهيدا 

  .مة حكومة الوحدة ومن ثم إجراء المصالحة الوطنيةإلقا
إنه في حال الوصول إلى وحدة للوطن، وتشكيل حكومة وحدة وطنية ستشعر كل األطراف أنها 'وقال 

  .'تتقدم إلى األمام من خالل المصالحة، وال تعود إلى الخلف
أنتم تعرفون 'فياض . ل دوفي موضوع المسح األمني الذي تجريه األجهزة األمنية حول المواطنين، قا

الظروف التي جاءت بهذا المسح في السنوات السابقة، ولكن أعدكم أن المسح األمني سيصبح جزءا من 
  .'الماضي بكافة أشكاله وألوانه
إن التغيير الحكومي الجاري حاليا والذي جاء بالتزامن مع رياح التغيير التي 'وفيما يتعلق بالحكومة، قال 

العربية، ليس غريبا بل أنه كان يجري الحديث فيه منذ مدة تقارب العام الواحد، وهو تشهدها المنطقة 
  .'ليس وليد التطورات التي شهدتها المنطقة مؤخرا

أن األحداث التي شهدتها المنطقة في الوقت الراهن أسهمت في التعجيل من 'وأضاف فياض بالمقابل، 
  .'التغيير الحكومي

هو توظيف حالة التغيير الجارية حاليا لمصلحتنا الفلسطينية، باعتبار أن ما وأكد أن المطلوب فلسطينيا 
يجري في المنطقة أمر طبيعي ويجب تقبله والتعامل معه بالشكل األمثل، وأن هذه الثورات الشعبية أمر 

  .إيجابي للحصول على حقوق المواطنة
ن التأثر بما يجري في المنطقة العربية لسنا بعيدين عن رياح التغيير التي تشهدها المنطقة، ولك': وقال

  .'يختلف من دولة ألخرى وفقا لخصوصيات كل دولة
فياض إلى أن األنظمة الوطنية الحاكمة في المنطقة العربية فشلت في التكيف مع المتغيرات . وأشار د

  .التكنولوجية الحديثة التي تشهدها المنطقة حاليا
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رات الجارية حاليا، وال يعيبها أيضا أن تواصل عملها من أجل ال يخيف السلطة الوطنية التغيي': وقال
توفير حياة كريمة لمواطنيها، والتغيير الحكومي جاء نتيجة الحاجة لتغيير عدد كبير من الوزراء، وذلك 

  .'يتطلب تغييرا وليس تعديال حكوميا فقط
فلسطين، وعلى الصحافيين وأكد أنه يتوجب على الصحافة االستفادة من سقف الحريات المتاح لها في 

  .، وأن يواصلوا عملهم من أجل خدمة مجتمعهم ووطنهم'القيود الذاتية'عدم تقييد أنفسهم بما أسماه 
  21/2/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  نتمنى للشعب الليبي األمن واالستقرار والسالم: أبو ردينة .2

 نبيل أبو ردينة، الليلة، أن ما يجري في ليبيا هو شأن ليبي داخلي  صرح الناطق باسم الرئاسة:رام اهللا
ودعا أبو ردينة الفلسطينيين المقيمين في ليبيا إلى  ."للشعب الليبي األمن واالستقرار، والسالم نتمنى"و

  .عدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية
  21/2/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  مفاوضاتواشنطن ليست وسيطا نزيها ولم تعد قادرة على رعاية أية : خارجية الفلسطينيةال .3

اكدت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية االثنين بأن االدارة االمريكية باتت :  وليد عوض-رام اهللا 
ن بالسعي وسيطا غير نزيه ولم تعد قادرة على رعاية اية مفاوضات فلسطينية اسرائيلية، مطالبة واشنط

الستعادة مصداقيتها عقب اقدامها على استخدام الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدم لمجلس االمن الدولي 
  .1967الجمعة الدانة االستيطان االسرائيلي في االراضي الفلسطينية المحتلة عام 

ا، عليها العمل إن رغبت اإلدارة األمريكية في استعادة مصداقيته'وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية 
وبسرعة على تصويب قراراتها، واتخاذ ما يلزم من خطوات لتصحيح هذا الموقف الذي ارتكب بحق 

  .'الشعب الفلسطيني
ترجمة رغبتها الحقيقية في 'وطالبت الخارجية الفلسطينية في بيان رسمي اصدرته االثنين واشنطن بـ

لحكومة اإلسرائيلية لوقف كافة االنتهاكات السالم عبر خطوات عملية ملموسة من خالل الضغط على ا
وأشكال العدوان واالستيطان كمقدمة ال بد منها إلطالق عملية تفاوض ذات مصداقية وذات معنى من 
أجل إنهاء االحتالل اإلسرائيلي البشع لألراضي الفلسطينية، ويؤسس لدولة فلسطينية على حدود العام 

  .' لرؤية حل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة لها كترجمة1967
لمنع ' الفيتو'الواليات المتحدة األمريكية وباستخدامها حق النقض : واضافت الخارجية الفلسطينية في بيانها

تمرير المشروع تؤكد أنها ليست وسيطا نزيها، وانها لم تعد قادرةً على تحمل مسؤولياتها لرعاية أية 
  . إسرائيلية مستقبلية-عملية تفاوض فلسطينية

هذا الفيتو األول إلدارة الرئيس باراك أوباما عرض مصداقية اإلدارة كراعٍ لعملية السالم ': وتابعت
للخطر، حيث آثرت هذه اإلدارة أن تقف في وجه القانون الدولي وضد اإلجماع الدولي الذي رعى 

  .بتوفير الحماية لدولة االحتالل' مشروع القرار، وهي بذلك تقوم
  3/1/2011ن، القدس العربي، لند

  
   وحدة استيطانية في القدس3300شغال بغزة يستنكر المخططات اإلسرائيلية  لبناء وزير األ .4

استنكر وزير األشغال العامة واإلسكان بالحكومة المقالة يوسف :  والوكاالت، ماهر ابراهيم-غزة 
التي أعلنت عنها وزارة  وحدة استيطانية في القدس المحتلة و3300المنسي المخططات اإلسرائيلية لبناء 

  .اإلسكان اإلسرائيلية، مؤكدا على ضرورة التصدي وبقوة لهذه المخططات الرامية لتهويد المدينة المقدسة
  22/2/2011البيان، دبي، 
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  قوى األمن لن تقف أبدا بوجه أي مواطن في نضاله: الضميري .5

 اللواء عدنان الضميري إن قوى  قال المفوض السياسي العام، عضو المجلس الثوري لحركة فتح-نابلس
األمن الفلسطيني أكثر والء لشعبها ووطنها من غيرها ألنها جاءت من تاريخ نضالي، ولم تدخل على 

وأكد أن هذه القوى لن تقف أبدا بوجه أي مواطن فلسطيني في نضاله، بل  .أساس االحتراف والمهنة
ما يفعله الشباب الفلسطيني إلنهاء االنقسام وأضاف الضميري أنه يثق ب .سيكونون معه جنباً إلى جنب

وقال أن الدور بالتغيير  .واالحتالل، ووصفه باألولويات الفلسطينية التي لن يستطيع أحد أن يبعده عنها
  .يتمثل بإنهاء االنقسام واالحتالل أوالً والذي يعتبر أكبر مسيء للكرامة الفلسطينية

  21/2/2011، )فاو(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

    "شاليط" تطالب حماس برفع سقف مطالبها في صفقة وزارة األسرى بحكومة غزة  .6
دعت وزارة األسرى والمحررين حركة حماس برفع سقف مطالبها في صفقة التبادل : القدس المحتلة

 بالوزارة وقال رياض األشقر مدير اإلعالم. المتوقعة مقابل الجندي جلعاد شاليط المأسور لديها في غزة
بان النظام المصري الذي كان يرعى مفاوضات الصفقة ، ولم يكن طرفاً نزيهاً او عادالً في المفاوضات 
قد انتهى وذهب إلى غير رجعة ، وهذا يعزز موقف حماس من الصفقة ، ويجعلها في حل من الضغوط 

حماس أن تعيد النظر في التي كانت تمارسها عليها الحكومة المصرية السابقة ، وبالتالي يجب على 
مطالبها من االحتالل مقابل إطالق سراح الجندي شاليط ، وان ترفع عدد األسرى الذين تطالب بإطالق 
سراحهم مقابل إتمام الصفقة ، إضافة إلى التشدد والتصلب أكثر في إطالق سراح كل األسرى 

 منذ ما قبل اتفاق اوسلوا وعددهم المحكومين بالمؤبدات مدى الحياة ، وكل األسرى القدامى المعتقلين
    . أسير305

  22/2/2011الدستور، عمان، 
  

  على إدانة سياسة االستيطان اإلسرائيلية  في مجلس األمناألميركيالزعنون يدين الفيتو  .7
من قبل ) الفيتو(دان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون بشدة استخدام حق النقض : عمان

 األمريكية لمنع إجماع أعضاء مجلس األمن الدولي على إدانة سياسة االستيطان الواليات المتحدة
وثمن الزعنون في تصريح صحفي مواقف األربعة عشر  .اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة

قف عضواً الذين أدانوا إسرائيل على سياستها االستيطانية في األراضي الفلسطينية المحتلة ، مبينا أن المو
األمريكي يشجع إسرائيل على االستمرار باالستيطان وازدراء القرارات الدولية ، ويتناقض مع التعهدات 

  .والوعود األميركية التي تطلق تصريحات ضد االستيطان وتعد بحل الدولتين
  21/2/2011الدستور، عمان، 

  
   مصر تسمح اليوم لفئات من سكان غزة بالسفر من معبر رفح:بركات الفرا .8

قال الدكتور بركات الفرا السفير الفلسطيني في القاهرة ان االتصاالت التي أجرتها  : أشرف الهور-غزة
  .السفارة مع الجهات المصرية المختصة أثمرت عن حل مشكلة سكان غزة العالقين خارج مصر

را إلى سيسمح لهم بالمرور فو'وأشار إلى أن جميع العالقين من الفلسطينيين الموجودين خارج مصر 
من قبل السلطات ' التعاون الكبير والمشرف'، مشيدا بـ 'منفذ رفح البري لالنتقال بعد ذلك إلى قطاع غزة

  .المصرية
ومن المقرر ان يتم افتتاح معبر برفح البري الفاصل بين قطاع غزة واألراضي المصرية صبيحة اليوم 

  .الثالثاء، أمام حركة المغادرين
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عبر رفح سيكون مفتوحا الثالثاء للطلبة الراغبين في التوجه إلى جامعاتهم في وأعلن السفير الفرا أن م
  .مصر، إضافة إلى حملة اإلقامات وتأشيرات الدخول إلى مصر

  22/2/2011القدس العربي، لندن، 
  

  واألمة تعيش عصراً جديداً .. قلقة"إسرائيل: ""الثورات العربية" عن تداعيات مرزوق أبو .9
الدكتور " حماس"أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية : أحمد المصري -غزة 

من تداعيات التغيير في مصر، وذلك خشية على " قلقاً"موسى أبو مرزوق، أن الدولة العبرية أكثر الدول 
  . مستقبل العالقة مع مصر واتفاقية السالم المبرمة بين الطرفين

تخشى من تحويل وجه األنظمة العربية ) إسرائيل(، أن "فلسطين"وأوضح أبو مرزوق في حوار خاص بـ
  . نحو الديمقراطية والذي من شأنه أن يغير المواقف اتجاه االحتالل اإلسرائيلي مع تقادم الوقت

بعد " أمامها خسارة كبيرة"على السلطة الفلسطينية، وشكل " ألقى بظالله"ورأى أن سقوط النظام المصري 
  . على حساب الفصائل الفلسطينية األخرى" الشرعية"د الداعم لها باعتبارها أنها أن كانت مصر السن

شباط الحالي، وهو ما أثار / وخلع المصريون رئيسهم السابق محمد حسني مبارك ونظامه خالل فبراير
  . مخاوف الدولة العبرية على االتفاقيات المبرمة مع النظام السابق في مصر

  العهد الجديد 
 ذي صلة، أكد أبو مرزوق أن األمة العربية واإلسالمية تعيش في عصر جديد وتطلعات وفي سياق

حثيثة للوصول إلى الحرية الكاملة، والقضاء على أوجه الذل واالستبداد التي عاشوها خالل الفترة 
  . الطويلة الماضية

ستبدة لدفعها نحو إن األمة العربية استطاعت أن تكسر حاجز الخوف في مواجهة األنظمة الم: "وقال
، مشدداً على أن التغيرات التي تشهدها األمة من شأنها أن "التغيير، واالستجابة لتطلعات الشعوب العادلة
  . تنعكس بشكل مباشر على القضية الفلسطينية

ما زال هناك الكثير من التدافع بين قوى التغيير والقوى المحافظة، ولكن وقد سقط حاجز :"وأضاف 
الشعوب العربية مرحلة جديدة نحو ميلها للحرية، والقضاء على المحسوبية والتصاق الخوف تعيش 

الكرسي بالحاكم، واستنزاف الثروات لصالح الغرب، واستهالك المواقف السياسية وعالقاتها مع 
  ". الصهاينة
داً من حكم إن عملية التغيير انطلقت ولن تعود عجلتها إلى الوراء، فالصحوة العارمة تغير عقو: "وتابع

، مرجحاً أن ينعكس التغير الجاري "الدكتاتورية والتي ترافقت مع إرادة مقيدة من قبل وجوه االستعمار
  . على مجمل المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية

  عالقات مميزة 
وعبر أبو مرزوق عن أمله في أن يرسم التغير الذي طال النظام المصري في العمل على وجود عالقات 
أخوية مميزة بين النظام المصري والقوى والفصائل الفلسطينية المختلفة، منوهاً إلى سعي حركته 

  . المتواصل إلى بناء عالقات مميزة مع الحكومة المصرية السابقة من أجل القضية الفلسطينية
لقد كان حرصنا على عالقات متميزة مع مصر دوماً إبان النظام السابق ونحرص على :"وأضاف 

القات متميزة مع النظام القادم، فال خيار لدينا في بذل ما بوسعنا من أجل إيجاد أحسن العالقات ع
وتجاوز كل السلبيات، ولقد بذلنا من الجهد الكثير من أجل رسم عالقات صحيحة وسليمة تحول دون 

  ". الحصار وتفتح المعابر وال تخضع إلمالءات الرباعية ومخططات الصهاينة
نجحنا أحياناً في سعينا وفشلنا أحياناً، ونأمل مع نظام جديد تنعكس إرادته السياسية :"رزوق وتابع أبو م

التي " كامب ديفيد"، كما تبتعد عن "أوسلو"من اإلرادة الشعبية، أن تكون العالقة أفضل وأوثق وتبتعد عن 
  ". وقعت في عهد الرئيس أنور السادات
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  ملف المصالحة 
أبو مرزوق على أن ورقة المصالحة التي طرحتها مصر إلنهاء الخالف وفي سياق المصالحة، أكد 

  . ، مشدداً على أن التعامل مع الورقة تغير بعد خلع مبارك"لم يعد لها أي موقع"الفلسطيني 
ولفت إلى أن طريقة التعاطي مع الورقة المصرية تغيرت بصورة جذرية منذ نشر فضائية الجزيرة 

 التي دارت في جوالت المفاوضات بين السلطة ودولة االحتالل اإلسرائيلي، القطرية للتنازالت الخطيرة
  ". حماس"بالرغم من أن ملف إنهاء االنقسام من أهم أولويات حركة 

طريقة التعاطي مع الورقة المصرية تغيرت بصورة جذرية منذ نشر فضائية الجزيرة القطرية للتنازالت 
 بين السلطة ودولة االحتالل اإلسرائيلي، بالرغم من أن ملف الخطيرة التي دارت في جوالت المفاوضات

  أبو مرزوق , حماس"إنهاء االنقسام من أهم أولويات حركة 
إن المصالحة لن تكون أبداً مدخالً لتنظيف من باع القضية الوطنية وفرط بثوابت : "وقال أبو مرزوق
  ". شعبنا الفلسطيني

دثت عن وجود مساع قطرية الستالم ملف المصالحة بين وبخصوص بعض التقارير اإلعالمية التي تح
بعد زيارة الرئيس المصري السابق إلى قطر جرى حديث حول جهد : "، قال"حماس"و" فتح"حركتي 

  ". قطري باإلضافة إلى الجهود المصرية حول المصالحة
حداث المصرية، وذكر أبو مرزوق أن كافة المساعي التي جرت في ظل هذا السياق توقفت بعد اندالع األ

وموجة االحتجاجات التي أعقبت سقوط الرئيس عن سدة الحكم، مشيراً إلى أن حركته مع أي جهود 
  . عربية إلعادة اللحمة بين األشقاء الفلسطينيين وفق المصلحة الوطنية العليا

  مواقف هروب 
 الفلسطينية، وإقالة وحول استقالة صائب عريقات من رئاسة دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير

إن األحداث الجارية في البلدان العربية : "حكومة سالم فياض وتشكيل حكومة جديدة، قال أبو مرزوق
دفعت السلطة الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير إلى اتخاذ عدد من مواقف الهروب إلى األمام في محاولة 

  ". لمعالجة االستحقاقات على الساحة الفلسطينية
ن الشعب الفلسطيني يدرك بصورة جيدة كافة اإلجراءات التي تتخذها السلطة الفلسطينية إن كانت وأكد أ

، داعياً القوى "إرضاء المواطنين ودغدغة مشاعرهم"تسير وفق المصلحة الوطنية أو كانت محاولة لـ
  . والمنظمات والشخصيات لصنع الحدث في التغيير

 محمود عباس، إلجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في شهر وفي سياق دعوة رئيس السلطة الفلسطينية
انعكاس لألحداث المتتابعة والتي بدأت في "أيلول القادم، رأى أبو مرزوق أن تلك الدعوة هي / سبتمبر

سقوط النظام التونسي، ونشر الوثائق عبر قناة الجزيرة، وأحداث مصر التي أسقط خاللها النظام 
  ". المصري برئاسة مبارك

إن الموقف األمريكي من األحداث المتعاقبة في البلدان العربية وموقفها من تجميد االستيطان : "قالو
اإلسرائيلي في مدن الضفة الغربية ومدينة القدس، كان العباً أساسياً في تشتت السلطة الفلسطينية، 

  ". وتضارب مواقفها التي تتخذها
على عدم قدرة السلطة الفلسطينية على إجراء وأكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، 

  . االنتخابات دون قطاع غزة وبعيداً عن إنهاء حالة االنقسام السياسي الدائر
إنهاء االنقسام إجراء طبيعي قبل أي انتخابات وهم يعلمون أنهم ال يملكون : "ومضى أبو مرزوق يقول

  ". القدرة على تنفيذ ما يقررون
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  انتفاضة فلسطينية 
بخصوص بعض الدعوات التي انطلقت لضرورة العمل بالطريقة المصرية والتونسية للضغط على و

إن الشعب الفلسطيني الذي قام : "، أبدى أبو مرزوق استغرابه من هذه الدعوات قائالً"حماس"حركة 
  ". بانتفاضتين شعبيتين يستطيع أن يدعو النتفاضة ثالثة

في الحقيقة هناك أسباب متعددة (...) فاضة في الضفة أم القطاع ؟، أين ستكون هذه االنت: "وتساءل قائالً
تتجمع لتحدث التغيير، ونحن نحتاج إلى هذا في إزالة االحتالل وحلقاته في الضفة والحصار ومؤيديه في 

  ". قطاع غزة
ين في طريق إعادة اللحمة ب" حجر عثرة"ودعا أبو مرزوق إلى فضح ممارسات دولة االحتالل والواقفين 

األشقاء الفلسطينيين، والراغبين في إطالة أمد الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر 
  . من أربع سنوات متواصلة

  22/2/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

   للمشاركة في حكومته بالضفة دعوة فياضترفضحماس  .10
سالم فياض . ة الفلسطينية المكلف دقللت حركة حماس من أهمية الدعوة التي وجهها رئيس الحكوم: غزة

سالم «صالح البردويل إن » حماس«من أجل المشاركة في حكومته بالضفة الغربية، وقال القيادي في 
فياض ليس طرفاً في الخالف القائم، وهو ال يمثل قيادة فلسطينية، كما أنه غير مخول بالحديث في الشأن 

تلق أي مبادرة جديدة بشأن المصالحة من حركة فتح أو مؤكداً في نفس الوقت أن حركته لم ت» العام
ورأى البردويل ضرورة أن ينطلق أي حل للخالف  .منظمة التحرير، باعتبارهما جهات ذات عالقة

ورفض بشدة » المشكلة ليست مشكلة حكومة«مشدداً على أن » تصور شامل للقضية«الفلسطيني من 
ض مع الحق في المقاومة وال يجوز وصف المقاومة يتعار«مفهوم استبعاد العنف، الذي رأى أنه 

أي مبادرة ال تبدأ باإلفراج عن المعتقلين السياسيين وتحسين أجواء حرية الرأي «كما رأى أن . »بالعنف
إتمام «، الفتاً إلى أن حركته تتطلع إلى »والتعبير ووقف كبت الحريات هي مبادرة خداعة ال رصيد لها

 الكاملة، وتقوم على االتفاق على برنامج وطني يحفظ الثوابت والحقوق مصالحة قائمة على الشراكة
في حكومته إذا قبلت على » حماس«وكان فياض أبدى استعداده إلشراك  .»الوطنية ويتمسك بالمقاومة
  .تفاهم يقضي باستبعاد العنف

  22/2/2011البيان، دبي، 
  

   فياضركة في حكومة  تعتذر عن المشا"حزب الشعب" و"الديمقراطية" و"الشعبية" .11
اعتذرت قوى وفصائل فلسطينية عن المشاركة في تشكيلة الحكومة الجديدة : نادية سعد الدين –عمان 

برئاسة سالم فياض، بينما برزت مطالبات بتأجيل اإلعالن عنها بانتظار نتائج حوار حركتي فتح وحماس 
زية لحركة فتح عودة الرئيس محمود عباس فيما تنتظر اللجنة المرك .إلنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة

من عمان لعقد اجتماع والبحث في مرشحي الحركة للحكومة الجديدة، في ظل مطالبتها بوزارات سيادية 
  .وتعيين نائب لرئيس الوزراء

بعدم تشكيل حكومة جديدة إلى حين إجراء الحوار بين "ولكن قوى وفصائل وأصواتا من داخل فتح رأت 
هاء االنقسام وإقامة حكومة وحدة وطنية تسعى إلى العمل على إجراء انتخابات عامة في فتح وحماس إلن

، وفق قول عضو اللجنة المركزية "الضفة الغربية وقطاع غزة بعد سنة من تحقيق اتفاق المصالحة
  .للحركة نبيل شعث إلحدى وسائل اإلعالم أمس
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بعدم المشاركة في تشكيلة الحكومة "قرارها فمن جانبها، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن 
بحوار وطني شامل لبحث التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها "، مطالبة "الجديدة

  ".االحتالل واالنقسام والديمقراطية الداخلية
لمقبلة الحكومة ا"وقالت، عقب اجتماع فياض مع نائب األمين العام للجبهة عبد الرحيم ملوح، إن على 

االبتعاد كلياً عن العمل السياسي وقضية المفاوضات، بحيث تركز جهودها على إدارة  الشأن الحياتي 
  ". الداخلي، وتوقف االلتزامات السياسية واالقتصادية واألمنية مع سلطات االحتالل اإلسرائيلي

يئات العامة في الجبهة يميل نحو االتجاه العام لدى اله"بينما بينت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأن 
" فدا"، مقابل قرار حزب "عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، حيث تضع الجبهة إنهاء االنقسام أولوية

  .بالمشاركة
الحزب يجد إنهاء االنقسام أهم بكثير من "فيما اعتبر أمين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي أن 

  ".المشاركة في الحكومة
 2005قدم آلية إلنهاء االنقسام، تتضمن تنفيذ ما تم االتفاق عليه في العام "ح الصالحي أن الحزب واوض

وفي وثيقة الوفاق الوطني والورقة المصرية، وإرجاء النقاط الخالفية لحوارات الحقة او لمرحلة ما بعد 
  ".تنفيذ ما تم االتفاق عليه حسب االتفاقيات السابقة

  22/2/2011الغد، عمان، 
  

  عد رؤيتها للمصالحة على أسس جديدة تضمن الشراكة السياسية الشاملة لكل الفصائل تُ حماس .12
تعد رؤيتها "قال القيادي في حركة حماس اسماعيل رضوان في تصريح صحفي ان حركته : وكاالت

للمصالحة على أسس جديدة تضمن الشراكة السياسية الشاملة لكل الفصائل الفلسطينية ، ضمن رؤية 
حماس في طور الدراسة والتشاور مع الفصائل الوطنية ، "واضاف ان ". حافظ على الثوابت الوطنيةت

إلبراز رؤية للمصالحة الوطنية على أسس جديدة تحافظ على الثوابت الوطنية ، بعيدا عن مسار 
واوضح ". التنازالت العبثية ، والضغوط التي كانت تمارس من قبل االدارة األميركية والعدو الصهيوني

لم تتلق أي شيء من حركة فتح ، ولم نتلق أي مقترح أو تصور أو أي شيء من "ان حركة حماس 
حماس هي مع المصالحة وهي اول من اكد على موضوع المصالحة ، ولكن "واكد ان ". حركة فتح

 وكان ممثل حركة فتح في" المصالحة ال بد ان تكون على أساس الثوابت والحوار الوطني الشامل
انهاء "المفاوضات مع حركة حماس ، عزام االحمد اكد استعداد حركته للقاء ممثلين عن حماس ل

  .وتحقيق المصالحة الفلسطينية" االنقسام
  22/2/2011الدستور، عمان، 

  
  يةإلى غزة إال بعد موافقة حماس على تشكيل حكومة وحدة وطنلن أذهب : شعث .13

نبيل شعث، أعلن أنه ” فتح“ أن عضو مركزية ، وكاالتنقال عن 22/2/2011الخليج، الشارقة، نشرت 
على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو األمر الذي ” حماس“لن يذهب إلى غزة إال بعد تلقيه موافقة 

وقال شعت خالل ندوة في نابلس بالضفة الغربية إنه . اعتبرته الحركة دليالً على التخبط وعدم الجدية 
 أن يأخذ رداً هاتفياً حول الموافقة على حكومة وحدة وطنية التي ستعزز لن يقوم بزيارة غزة إال بعد“

بعدما أعلن في وقت سابق أنه سيذهب إلى القطاع خالل أسبوعين من أجل بحث ” الوحدة الوطنية
سنلح على حركة حماس مرة واثنتين ومائة مرة “وقال شعت . ” حماس“استئناف جهود المصالحة مع 

، حيث إنها خالل األربعة شهور الماضية تحملت الجزء األكبر من ”طنيةحتى تحقيق الوحدة الو
  .” المسؤولية لتعطيل الوحدة الوطنية
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نبيل شعث، ، أن جيهان الحسيني،   نقال عن مراسلتها من غزة22/2/2011الحياة، لندن، وجاء في 
ن االنتخابات يجب أن إ«، و »نريد تشكيل حكومة وحدة وطنية، ثم نتوجه بعدها إلى االنتخابات«: قال

  .»تجرى في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس
المتوجه الى غزة سيلتقي شخصيات » الفتحاوي«، ان الوفد »الحياة«وقال حسام زملط نائب شعث لـ 

ستُجري اتصاالت مع مختلف األطراف في » فتح«سياسية من مختلف ألوان الطيف الفلسطيني، وقال إن 
أن المرحلة الراهنة هي «وأضاف  .ماس، بحثاً عن أفكار خالّقة إلنهاء االنقسامالقطاع، بمن فيهم ح

، مشيراً إلى تلقص الخالفات السياسية الى حد كبير بين »األفضل إلعادة توحيد الوطن والنظام السياسي
كانت حماس تتحدث عن عقبات، مثل المفاوضات وعالقة السلطة مع «وشدد على انه اذا  .الجانبين
يات المتحدة، فهذا لم يعد قائماً، فال مفاوضات مع إسرائيل اليوم، وال عملية سياسية، والسلطة تحدت الوال

 .»السياسة االميركية ورفضت الخضوع لها، فما المانع من أن نلتقي ونبحث عن مخرج من االنقسام
ام، وأن نتجه الى استحقاق الواقع من حولنا يتغير، وعلينا أن نتغير، وأن نعمل على إنهاء االنقس«: وقال

  .ونحن موحدون) إقامة الدولة(سبتمبر 
  

  "الجدية والصدقية"تفتقر إلى تصريحات شعث :  تنفي تلقيها مبادرة إلنهاء االنقسامحماس .14
نبيل » فتح«تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة » حماس«وصفت حركة :  محمد يونس–رام اهللا 

، ونفت أن تكون تلقت »تفتقر إلى الجدية والصدقية«زيارته غزة، بأنها شعث عن المصالحة الفلسطينية و
  . مبادرات جديدة إلنهاء االنقسام

تفتقر إلى الجدية والصدقية وبال «اعتبر المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري تصريحات شعث بأنها و
  .»معنى، في ظل استمرار االعتقاالت ومسلسل التعذيب في سجون فتح في الضفة

المدخل الحقيقي للمصالحة هو وقف االعتقاالت واإلفراج عن «ورأى أبو زهري في بيان أمس، أن 
  .»الخيرية من استعادة دورها في خدمة الشعب الفلسطيني) حماس(المعتقلين وتمكين مؤسسات الحركة 

 مجتزًأ، تشكيل حكومة وحدة وطنية يجب أن يأتي في سياق حل وطني شامل، وليس حال«وشدد على أن 
عدا عن أن تصريحات شعث يجب أن تمثل موقفاً رسمياً لفتح، ألنها تتعارض مع تصريحات قيادات 

  .في الحركة» أخرى
لم تتلقَّ حتى اآلن أي اتصاالت من فتح «فوزي برهوم، إن الحركة » حماس«وقال المتحدث باسم 

 إنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة حرص حماس على«، مجدداً تأكيد »إلجراء حوار قريب حول المصالحة
  .»الوطنية

شعث بزيارة القطاع (...) حماس سمعت عبر وسائل اإلعالم عن رغبة «وأضاف برهوم في بيان أن 
  .»قريباً وااللتقاء مع حماس في خصوص المصالحة، لكنها لم تتلق أي اتصال حتى اآلن

لمصرية بعد سقوط نظام الرئيس الحاجة تستدعي تقويم موضوع المصالحة والورقة ا«واعتبر أن 
المصري السابق حسني مبارك، بخاصة أنها تتضمن مغالطات كثيرة سبق لحماس اإلعالن عنها أكثر من 

  .»مرة وإبداء مالحظات وتحفظات عدة حولها
من ) المحلية والرئاسية والتشريعية(أهمية انجاز المصالحة وليس فرض إجراء االنتخابات «وأشار إلى 
اعتماد إستراتيجية وطنية لتحقيق المصالحة والتصدي للعدوان «، داعياً إلى » وطنيدون توافق

  .»اإلسرائيلي والتعامل مع المرحلة المقبلة
  .»هناك حاالً من اإلرباك داخل صفوف فتح تجاه تبنّي قرار موحد بالمصالحة«ورأى برهوم أن 

   القيادة الفلسطينية فوضت شعث إجراء في القاهرة، إن» الحياة«وكان قيادي في حركة فتح قال لـ 
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تمهيداً لزيارته الوشيكة الى غزة التي يحمل خاللها مبادرة الستئناف » حماس«اتصاالت مع حركة 
  .الحوار بين الحركتين من أجل إنجاز المصالحة

  22/2/2011الحياة، لندن، 
  

    البرغوثي يدعو إلجراء مراجعة شاملة لمسار التفاوضمروان  .15
المعتقل في سجون االحتالل مروان البرغوثي، أمس، ” فتح“دعا عضو اللجنة المركزية لحركة : وكاالت

وطالب في رسالة له من داخل . القيادة الفلسطينية إلى إجراء مراجعة حقيقية وشاملة لمسار التفاوض 
والواليات ” يلإسرائ“بناء استراتيجية فلسطينية جديدة ترفض التفاوض قبل االلتزام الكامل من ”سجنه ب

 بما في ذلك القدس وبحق العودة طبقا للقرار 1967المتحدة بإنهاء االحتالل واالنسحاب إلى حدود 
. ”  وقيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة واإلفراج الشامل عن جميع األسرى والمعتقلين194الدولي 

  .” لحة الوطنية للشعب الفلسطينيأي تفاوض قبل هذا االلتزام سيكون ضاراً وعبثاً بالمص“وقال إن 
جريمة بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه “واعتبر أن تصويت الواليات المتحدة ضد قرار وقف االستيطان 

” الوطنية وبحق الشعوب العربية وضد اإلنسانية بأجمعها، كما يشكل صفعة للرأي العام واإلجماع الدولي
خاسر، وأن الموقف األمريكي يكشف عن حقيقة السياسة وشدد على أن الرهان على الواليات المتحدة . 

ودعا الى الخروج في مسيرات ومظاهرات شعبية تنادي بإنهاء االحتالل ورفض السياسة . األمريكية 
األمريكية، وتنادي بالحرية واالستقالل، كما دعا الرئيس محمود عباس إلى الدعوة الفورية لعقد مؤتمر 

  . بهدف إنجاز المصالحة وإنهاء االنقسام المدمر وطني للحوار بمشاركة الجميع
  22/2/2011الخليج، الشارقة، 

  
   تستنكر قصف الشعب الليبي بالطائرات وتدعو للتضامن معهحماس .16

أدانت حركة حماس، واستنكرت بشدة قيام النظام في ليبيا بمواجهة أبناء الشعب الليبي الذين : دمشق
وقصفهم بالطائرات الحربية والمدافع وتنفيذ مجازر جماعية خرجوا في مسيرات سلمية، واستهدافهم 

ودعت في بيان لهاتعقيباً على تطورات الوضع  .بشعة ضدهم، سقط فيها مئات الشهداء وآالف الجرحى
شعبنا الفلسطيني المجاهد والشعوب العربية واإلسالمية وكل أحرار العالم الستنكار المجازر " في ليبيا 

  ".ا النظام في ليبيا، كما ندعو للتضامن مع الشعب الليبي العظيمالوحشية التي ينفذه
  21/2/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   42الديمقراطية تحتفي بذكرى انطالقتها الـ : "لبنان .17

احتفاالتها بالذكرى الثانية واألربعين » الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين«تابعت : صيدا ـ البداوي
س، فنظمت مسيرة في مخيم البداوي بمشاركة ممثلي الفصائل الفلسطينية واألحزاب النطالقتها أم

اللبنانية، وحشد من أبناء المخيم، ومهرجانا خطابيا في مخيم عين الحلوة، بمشاركة ممثلي األحزاب 
  .اللبنانية والفلسطينية

  22/2/2011السفير، بيروت، 
  

   اإلستقالل اإلقتصادي الشرق األوسط تتطلب تقوية أسسأحداث: نتنياهو .18
أن األحداث األخيرة في منطقة , )أمس(أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم : القدس

وقال . الشرق األوسط تؤكد ضرورة تقوية أسس االستقالل االقتصادي وإيجاد المزيد من مصادر الطاقة
تنويع وتوسيع مصادر الطاقة يقفان في مقدمة سلّم إن :" , نتنياهو في مستهل جلسة كتلة الليكود البرلمانية

  ".األولويات القومية لدولة إسرائيل 
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وأشار إلي أن توصيات لجنة شاشينسكي بشأن مبادئ استخراج النفط والغاز الطبيعي هي بمثابة عالمة 
وصيات ودعا نتنياهو أعضاء كتلته إلى التصويت إلى جانب ت. هامة للغاية في تحقيق األهداف القومية

  .لجنة شاشينسكي لدى طرحها على الكنيست للتصويت عليها في األسبوع المقبل
  21/2/2011، وكالة قدس نت

  
   االنتفاضات التي اندلعت في الشرق األوسط تدل على نهاية األنظمة الدكتاتورية:بيريز .19

أن ” اإلسرائيلية“عة شمعون بيريز أمس االثنين في حديث مع االذا” اإلسرائيلي“اعتبر الرئيس : )وكاالت(
واضح اآلن هو “وقال . ”األنظمة الدكتاتورية“االنتفاضات التي اندلعت في الشرق األوسط تدل على نهاية 

وأضاف . ”هم راحلون وفيسبوك باق. أنه لم يعد بإمكان أي دكتاتور أن يكون مطمئنا في الشرق االوسط 
ومقاول مفاعل ديمونا النووي في الخمسينات  1996المسؤول المباشر عن مجزرة قانا في لبنان عام ،

. يتعين على الطغاة من اآلن فصاعداً أن يجيبوا عما يراه العالم على الشاشات من الفقر والقمع والفساد “
  .”لقد بات كل شيء اليوم شفافاً إلى حد أنه لم يعد أمام الطغاة أي مكان يختبئون فيه. 

  22/2/2011، الخليج، الشارقة
  

  لعدوى التي وصلت ليبيا تدفعنا إلى طرح السؤال عمن سيكون سيد الشرق األوسطا: شالوم .20
نائب رئيس أن : رام اهللا ـ وليد عوض، عن مراسلها من 22/2/2011، القدس العربي، لندننشرت 

الوزراء اإلسرائيلي سيلفان شالوم قال ، إن العالم الغربي فشل في محاولته لمساعدة حلفائه، مضيفاً أن 
  . تحاول القيام بدور نشط في تشكيل منطقتناإيران

إن “وقال . ندد بإيران مرة جديدة  شالومأن : وكاالتعن ، 22/2/2011، الخليج، الشارقةوذكرت 
محاولة إيران اليوم المشاركة بقوة أكبر في كل الثورات التي تحصل في منطقتنا ينبغي أن يدفع إلى 

نع إيران من تحويل هذه المنطقة إلى منطقة معادية ومن على العالم أن يتحد بهدف م: خالصة واحدة
إن العدوى التي “وأضاف . ” وضع يدها على كل الموارد النفطية للسنوات المئة والخمسين المقبلة
  . ” وصلت إلى ليبيا تدفعنا إلى طرح السؤال عمن سيكون سيد الشرق األوسط

  
   تنتهج سياسة النعامة"إسرائيل"الشرق االوسط يشهد زلزاال تاريخيا وحكومة : موفاز .21

ان الشرق االوسط :"قال رئيس لجنة الخارجية في الكنيست االسرائيلي شاؤول موفاز من كاديما : القدس
يشهد زلزاال وتحوال تاريخيا اال ان حكومة اسرائيل تنتهج سياسة النعامة وتخفي راسها في الرمال وال 

  ".تبادر الى اطالق مسيرة سياسية
 في تصريحات لالذاعة االسرائيلية العامة اليوم الثالثاء انه لو كان رئيسا للوزراء لما كان وقال موفاز

  . يبقى مكتوف اليدين كما فعلت حكومة بنيامين نتنياهو على مدار العامين الماضيين
ن واتهم موفاز الحكومة بانها تتعلل باي حجة كانت كي ال تدفع عملية السالم مع الفلسطينيين والسوريي

  .محذرا من ان الوقت اخذ بالنفاد (..)الى االمام 
الجيش المصري تصرف بمنتهى المسؤولية وان المجلس :"وتطرق موفاز الى الوضع في مصر فقال ان 

واعرب مع ذلك عن اعتقاده بان حكم الزعيم الليبي معمر القذافي ". االعلى للقوات المسلحة مستقر
  .سينتهي قريبا 

  22/2/2011، ةوكالة سما اإلخباري
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  صناعة القرار كشفت عن مشاكل لدى نتنياهو وباراك بتعيين رئيس أركان جديدعملية : موفاز .22
قال رئيس لجنة الخارجية واألمن عضو الكنيست شاؤل موفاز من حزب كديما : تل أبيب ـ يو بي آي

دى رئيس الوزراء إن عملية تعيين رئيس أركان جديد للجيش اإلسرائيلي كشفت عن جزء من المشاكل ل
  .بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ايهود باراك في عملية صناعة القرار

ألسفي انكشفنا على عملية صعبة وليست الئقة بجهاز األمن وألحقت أذى بمؤسسة 'وأضاف موفاز أنه 
مل أن آ'وتابع موفاز، الذي تولى رئاسة أركان الجيش في الماضي، أنه  .'رئاسة األركان من نواح عديدة

  .'يتم تعلم هذه العبرة وأن تكون الطريق صحيحة في المستقبل
  22/2/2011، القدس العربي، لندن

  
  سقوط األنظمة العربية لبعدهم عن اهللا : يائير نافيه .23

الثورات وسقوط "إن : قال نائب رئيس األركان في الجيش اإلسرائيلي يائير نافيه:  ترجمة صفا– القدس
  ".قدرة اهللا تعالى لبعدهم عنه، وعلينا أن نعزز إيماننا به ال بقدرة دباباتنا وطائراتنااألنظمة العربية جاء ب

إن : العسكرية" تسريفين"اإلسرائيلية االثنين عن نافيه قوله خالل زيارته لقاعدة " هآرتس"ونقلت صحيفة 
 ما رغم التزامات إسرائيل الهادئة تقبع وسط عاصفة عربية من االضطرابات التي لم تكن متوقعة يوما"

  ".القادة العرب الجيدة
على كل حال، إنه عقاب من اهللا، وال نعرف إلى أين ستؤدي بنا األمور، "وأضاف نائب أركان الجيش 

  ".ولكن من المؤكد أن يد اهللا تطالهم من السماء
ا للديمقراطية، ال أن يسيطر عليه وأضاف في تصريحاته أن الشرق األوسط كان ال بد له أن يكون مرتع

  .الفساد والجور، وعلى جيشنا أن يتمسك بتعاليم دياناته المختلفة التي كلها مستوحاة من اهللا
وكان الجيش اإلسرائيلي شهد خالل الفترة األخيرة تزايد عدد المتدينين من أوساط اإلسرائيليين 

  .والمستوطنين
  21/2/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  "بحذر"تل أبيب تراقب تطورات األوضاع في المنطقة :  اإلسرائيليالمالية وزير .24

أفاد وزير المالية اإلسرائيلي، يوفال شتاينص، أن الحكومة قررت عدم التعقيب على األوضاع : الناصرة
  .الجارية في المنطقة، في حين أنها مستعدة لمواجهة أي سيناريو محتمل، حسب قوله

، على ضرورة أال تقحم )21/2( اإلسرائيلي، اليوم اإلثنين وشدد شتاينتص، في مقابلة مع إذاعة الجيش
نحن نتابع بقلق وحذر هذه التطورات، ورئيس "، وأضاف "حالة هستيرية"الدولة العبرية نفسها في 

الحكومة ينتهج مسار يقود باتجاه ضبط النفس وأن تكون ردود الفعل اإلسرائيلية مضبوطة وغير مثيرة 
د على أن تل أبيب على أتم االستعداد لمواجهة أي سيناريو محتمل قد يهدد فيما أكّ .، كما قال"للجدل

  .أمنها، حسب تأكيده
  21/2/2011قدس برس، 

  
   يدعو الى إخراج سورية من دائرة الصراعشكنازيأ .25

دعا رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي السابق غابي أشكنازي الحكومة اإلسرائيلية إلى : الناصرة
، وهو ما فسره مراقبون على أنه دعوة »إخراج دول جارة أخرى من دائرة الصراع«ل العمل من أج

  .للعمل من أجل التوصل إلى اتفاق سالم مع سورية
وقال أشكنازي، خالل جلسة وداعية له عقدتها لجنة الخارجية واألمن البرلمانية أمس، إنه ينبغي الحفاظ 

وأضاف ان . » في هذه المنطقة ال مكان للضعفاءألنه«قوي كضمانة لألمن، ) إسرائيلي(على جيش 
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الواقع المحيط بإسرائيل يزيد من عدم اليقين ويؤكد الحاجة للحفاظ على جيش قوي إلى جانب األرصدة «
االستراتيجية مثل اتفاقي السالم مع مصر واألردن، والسعي من اجل إخراج دول جارة أخرى من دائرة 

  .»الصراع
وقال إن . »انشغاله هو في الحرب واالختبار هو اختبار النتيجة«يلي يدرك ان وتابع ان الجيش اإلسرائ

الجيش اجتاز امتحانات واجهته، مثل قدرته على توفير األمن والقدرة توفير حياة طبيعية لدولة إسرائيل 
، »)األردن(والشرق ) لبنان(والشمال ) قطاع غزة(وتشهد على هذه القدرات الحدود الهادئة في الجنوب «

ينبغي أن نكون متأهبين لمجمل التهديدات «لكنه أضاف أنه على ضوء التطورات األخيرة في المنطقة 
  .»والتحديات التي نواجهها

  22/2/2011، الحياة، لندن
  

  لم أر أبدا رئيس أركان كان مقاوال تنفيذيا لقرارات سياسية: ليفني .26
بي ليفني إلى الخالفات وتوتر العالقات بين ألمحت رئيسة كديما والمعارضة تسي: تل أبيب ـ يو بي آي

عندما بدأت مهام منصبك كنت وزيرة خارجية، وينبغي أن تكون هناك ثقة 'أشكنازي وباراك وقالت إنه 
بين القيادة السياسية ورئيس (مطلقة من جانب القيادة السياسية برئيس أركان الجيش وباإلمكان االتفاق 

واضافت  .'ب أن نعرف أن رئيس األركان يأتي بأيد نظيفة وقلب نظيفأو عدم االتفاق لكن يج) األركان
  .'لم أر أبدا رئيس أركان كان مقاوال تنفيذيا لقرارات سياسية'

  22/2/2011، القدس العربي، لندن
  

  من الهزة التي يشهدها الشرق األوسطالشعب اإلسرائيلي قلق :  هنغبيتساحي .27
لخارجية واألمن رئيسها السابق تساحي هنغبي من حزب حضر اجتماع لجنة ا: تل أبيب ـ يو بي آي

قلق جدا من الهزة التي يشهدها الشرق األوسط وثمة أهمية أن ) في إسرائيل(الجمهور 'كديما وقال إن 
نعلم أن ال شيء تغير في توازن القدرات في جهاز األمن والجيش اإلسرائيلي وهذا األمر بفضل غابي 

  .'تي خصصتها لصيانة الجيش وتدريبهوبفضل السنوات ال) أشكنازي(
  22/2/2011، القدس العربي، لندن

  
   يبحث مشروع قانون لضم الضفة الغربية إلى السيادة اإلسرائيليةالكنيست .28

، غدا، مشروع قانون جديد يقضي بضم )الكنيست(يبحث البرلمان اإلسرائيلي :  نظير مجلي- تل أبيب
وقد قصد المبادر للقانون، وهو . ن معارضة الحكومة لذلكالضفة الغربية إلى إسرائيل على الرغم م

النائب يعقوب كاتس من حزب االتحاد القومي اليميني المعارض، أن يحرج رئيس الوزراء، بنيامين 
نتنياهو، وعشرات النواب من أحزاب االئتالف الذين كانوا أيدوا مشروعه في الماضي عندما كانوا في 

  .يومالمعارضة ولكنهم يرفضونه ال
 وزيرا، قد 30 من مجموع 20وكانت اللجنة الوزارية لشؤون القانون والدستور في الحكومة، التي تضم 

يسيء لسمعة إسرائيل ويظهرها غير جادة «اجتمعت وقررت بأكثرية ساحقة رفض هذا االقتراح كونه 
كنيست محتجا وطالبا ولكن هذا القرار لم يقنع كاتس، الذي توجه إلى رئاسة ال. »في السعي نحو السالم

  .وسيبحث في جلسة للكنيست تعقد غدا األربعاء. إدراجه على جدول األعمال
يذكر أن مشروع القانون الجديد، جاء ليعبر عن موقف غالبية المستوطنين في الضفة الغربية، الرافض 

لسطينيون والقاضي بإبقاء الوضع الحالي حتى يرضخ الف» دولتين للشعبين«للتسوية على أساس مبدأ 
للعيش مواطنين ثانويين في الدولة اليهودية أو يتم الفرز ما بين راضخ باق أو رافض يتم ترحيله إلى 

وقد طرح مشروع هذا القانون ألول مرة قبل أربع سنوات، بمبادرة النائب بيني ألون من . الخارج
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ياهو وأحد عشر وزيرا من  نائبا وقعوا على االقتراح وبينهم نتن22الحزب نفسه وحظي يومها بتأييد 
وقد قرر كاتس أن يطرح المشروع على الحكومة لكي تتبناه، ولكن اللجنة . أعضاء حكومته الحالية

  .الوزارية رفضت
 ألف 350أن القانون الذي يقترحه جاء لتوطيد ارتباط اليهود بجذورهم ولترتيب وضع : وقال كاتس

معهم كمواطنين متساوين مع كل سكان إسرائيل، وأن مستوطن يهودي في الضفة الغربية ليصبح التعامل 
سوف يظهر للجمهور من الذي يساند أرض إسرائيل بشكل حقيقي ومن يساند «البحث في الكنيست 

يجب أن يعرف الجمهور أن نتنياهو، بمجرد قبوله فكرة «: واختتم قائال. »بالكلمات الجوفاء بال رصيد
  .»وتخلى عن أرض إسرائيلخان جمهوره اليهودي ) دولتين للشعبين(
: ، على طرح مشروع ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل قائال»كتلة السالم«علق أوري أفنيري، رئيس و
ففي ذات يوم كان أنصار ضم الضفة الغربية يعدون على . ما يحدث في إسرائيل أمر مقلق للغاية«

 نائبا وأكثر، 24أما اليوم فإنهم يعدون . أصابع اليد الواحدة، ولم يجرؤوا على إظهار موقفهم على المأل
وهم ينجحون في تمرير قوانين عنصرية . يتنافسون في ما بينهم من يكون أسوأ وأكثر وحشية

نحن محاطون بمنطقة تغلي «: وأضاف أفنيري. »ودكتاتورية ضد العرب واليسار وضد الحرية
 بحياتهم في سبيل الديمقراطية كالبركان، الناس فيها يخرجون إلى الشوارع بالماليين ويخاطرون

  .»والحريات، ولدينا تتعاظم قوة الذين يريدون إعادتنا إلى الوراء، إلى الظالمية والعنصرية
  22/2/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   بالكنيست  قانون إسرائيلي لتقويض مكانة اللغة العربيةمشروع .29

 21(دولي للغة األم، الذي صادف أمس االثنين بينما يحتفي العالم باليوم ال: الناصرة ـ زهير أندراوس
، يشرع الكنيست اإلسرائيلي بمناقشة مشروع قانون يقضي بإلغاء المكانة الرسمية للغة )فبراير/ شباط 

  .العربية كإحدى لغتي الدولة الرسميتين، إلى جانب العبرية
ين المتطرف، على إبطال وينص مشروع القانون الذي تقدم به عضو الكنيست أرييه إلداد، من اليم

وبعد . ، كان أقر العربية والعبرية واإلنكليزية كلغات رسمية1922تشريع انتدابي في فلسطين من العام 
  .على العربية والعبرية) من الناحية الرسمية(قيام دولة إسرائيل تم إلغاء مكانة اللغة اإلنكليزية واإلبقاء 

خرى تهدف لتقويض مكانة اللغة العربية، لغة األم ألكثر من ويضاف مشروع القانون هذا إلى مبادرات أ
مليون وربع مواطن فلسطيني داخل إسرائيل، ال سيما مشاريع الدستور التي تطرحها جهات ومؤسسات 

  .إسرائيلية والتي تجمع على إلغاء مكانة اللغة العربية
  22/2/2011، القدس العربي، لندن

  
  جنة تحقيق برلمانية للمنظمات غير الحكومية  اإلسرائيلي يعارض لالعامالمدعي  .30

 حذّر المدعي العام اإلسرائيلي إيهودا فاينشتاين امس، من إقرار مشروع قانون يدرسه : ا ف ب-القدس 
  .البرلمان يستهدف تشكيل لجان تحقيق في شأن تمويل منظمات اسرائيلية للدفاع عن حقوق االنسان

اهل المفعول السلبي الذي قد ينجم عن لجان تحقيق مثل تلك يستحيل تج«: وقال مكتب المدعي العام
  .»المطروحة حالياً حول الحقوق االساسية، كحرية التعبير وحرية المعتقد وحرية التجمع

وأصدر المدعي العام رأيه إثر طعن قدمته منظمات غير حكومية الى المحكمة العليا ضد مشروع إنشاء 
 حزب إسرائيل بيتنا القومي المتشدد بزعامة وزير الخارجية أفيغدور لجنتي تحقيق بناء على طلب تقدم به

  .ورفض المدعي العام هذا الطعن، لكنه انتقد في حيثيات قراره مشروع القانون المطعون فيه. ليبرمان
  22/2/2011، الحياة، لندن
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   تفرض قيودا على شركة غوغل"إسرائيل" .31
ء اإلسرائيلية أمس، قائمة بسلسلة قيود تسعى لفرضها  طرحت وزارة القضا:  برهوم جرايسي- الناصرة

، الذي يمكّن كل شخص من "ستريت فيو"في إطار مشروع الشركة " لغغو"على شركة اإلنترنت 
  .في المدن والشوارع وتفحص مبانيها، ودوافع هذه القيود أمنية حربية" التجوال"

ة غوغل لم تتقدم بعد طلب من الحكومة االقتصادية اإلسرائيلية، إن شرك" ذي ماركر"وقالت صحيفة 
اإلسرائيلي لتشغيل مشروعها هذا في إسرائيل، إال أن لجنة وزارية خاصة، يرأسها وزير شؤون 

" التخوف"المخابرات أعلنت أنه بداية على وزارة الحرب اإلسرائيلية أن تقدم رأيها في الموضوع، إذ أن 
  .أمنية وعسكرية، ليست كلها معروفة للجمهوراإلسرائيلي هو أن يصل هذا المشروع إلى مبان 

  22/2/2011، الغد، عّمان
  

  وتشيلي تجسستا على إيران" إسرائيل": "ويكيليكس" .32
عملت ” إسرائيل“أن ” ويكيليكس“ نشرها موقع 2008كشفت وثيقة أمريكية صادرة في عام : )وكاالت(

قلق الكيان الصهيوني من النفوذ مع تشيلي للتجسس على السفير اإليراني في سانتياغو وسط تزايد 
  .اإليراني في أمريكا الجنوبية 

 ونشرت على 2008تموز / وجاء في البرقية الصادرة عن السفارة االمريكية في سانتياغو في يوليو
إسرائيل تراقب النفوذ اإليراني في المنطقة والذي يتمثل في تقوية العالقات الدبلوماسية “أن ” ويكيليكس“

  .” كولومبيا وفنزويالبين إيران و
” إسرائيل“أضافت البرقية التي كتبها خوان الزاسي المستشار االقتصادي والسياسي للسفير األمريكي أن 

رغم انه ال توجد “وجاء في الوثيقة . ” تراقب كذلك العدد المتزايد من المهاجرين المسلمين إلى تشيلي“
هابية في تشيلي، فان جهاز االستخبارات التشيلية مؤشرات على ارتباط الحكومة اإليرانية بجماعات إر

  .” تجريان تدقيقا في أي شيء مشتبه فيه” اإلسرائيلية“والحكومة 
  22/2/2011، الخليج، الشارقة

  
    حزب اهللا قد يهاجمنا لمساعدة ايران: "سرائيلإ" .33

ة لحزب اهللا من شن قالت محافل امنية إسرائيلية ان هناك خشية في اسرائيل من قيام عناصر تابع: القدس
ووفقا لتقديرات قيادة . هجوم على حدودها الشمالية في محاولة لدرء الضغوط المحلية داخل إيران

المنطقة الشمالية في الجيش االسرائيلي ، فان هناك قلقا داخل الجيش ، مشيرة إلى أنه إذا كان النظام في 
نها ستحاول بدء هجوم على هدف طهران تحت الضغط بسبب المظاهرات المناهضة للحكومة ، فا

  .إسرائيلي سواء في الخارج أو بالقرب من الحدود لتحويل االنتباه عن مشاكلها الخاصة
اسرائيل لن تحتاج بعد ذلك إلى النظر في كيفية "وقال مسؤول اسرائيلي كبير لصحيفة جيروزاليم بوست 

رائيل وليس على ما يحدث في الرد على الهجوم ، وإذا تطور الصراع سوف يركز العالم على اس
وفي االسبوع الماضي ، وضعت السفارات االسرائيلية في حالة تأهب قصوى تحسبا ". شوارع طهران

  .من هجمات محتملة لحزب اهللا ردا على اغتيال عماد مغنية في العديد من الدول خاصة اإلقليمية منها
  22/2/2011، الدستور، عّمان

  
  منح االسرائيليين تأشيرات دخول ألراضيهامصر ترفض : مصادر إسرائيلية .34

اكدت مصادر اسرائيلية االثنين أن السلطات المصرية ترفض منح االسرائيليين : رام اهللا ـ وليد عوض
  .تأشيرات دخول لمصر، وذلك منذ خلع النظام المصري السابق
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ول لإلسرائيليين منذ واكدت وسائل إعالم إسرائيلية االثنين رفض الحكومة المصرية إصدار تأشيرات دخ
  . كانون الثاني يناير وإسقاط نظام الحكم فيها، وذلك ألسباب أمنية25بداية أحداث 

اإلسرائيلية، إلى أن موظفي وزارة الخارجية المصرية يقولون إن ' يديعوت أحرونوت'وأشارت صحيفة 
يه فمن األفضل أن يبقوا االسرائيليين يمكن أن يتعرضوا أكثر من األجانب اآلخرين للضرر األمني، وعل

  .في وطنهم
  22/2/2011، القدس العربي، لندن

  
  سرائيليسُيدّمر الجيش اإل" إسرائيل"الضغط العسكري من قبل عّدة جبهات على :  إسرائيليةمصادر .35

سارعت عقب األحداث في مصر إلى " اإلسرائيلي"كشفت محافل عسكرية صهيونية أن قيادة الجيش 
إنجازها قبل سنوات، تقوم على تأمين الجبهة الجنوبية مع مصر، وطرق العمل تم " تفعيل خطط عسكرية

" الضغط العسكري"، محذّرة من أن تطور "إسرائيل"نحو " معادية"العسكري فيها لمنع أي تقدم لجيوش 
من قبل الجبهتين الجنوبية والشمالية وقطاع غزة على ساحات أخرى مجاورة سيؤدي إلى آثار مدمرة 

وأفادت المحافل أن وزارة الدفاع طلبت زيادة ميزانيتها السنوية . يش الصهيوني قد تفقده توازنهعلى الج
 مليون دوالر، الفتةً إلى أن الحكومة العبرية كانت قد 200 مليار دوالر، بقيمة 13التي تقدر حالياً بـ

  . راتوافقت على ميزانية وزارة الدفاع دون أي اقتطاعات منها، على عكس بقية الوزا
  )عن العبرية، ترجمة المركز(العسكرية " بمحانيه"مجلة 

  21/2/2011، 2186التقرير المعلوماتي 
  

   وحدة1160 مشاريع استيطانية جديدة تضم ثالثةاالحتالل يناقش  .36
تناقش لجنة البناء والتنظيم التابعة لبلدية االحتالل في القدس ثالثة :  والوكاالتإبراهيم ماهر -غزة 

 . وحدة استيطانية موزعة على مستوطنات تحيط بالمدينة1160تيطانية جديدة تتضمن إقامة مشاريع اس
غنيم التي يطلق عليها  المشاريع الثالث موزعة على مستوطنات أبو"وقال مركز إعالم القدس إن 

 يفيد 12825االحتالل هار حوما وأراضي بلدتي صور باهر وأم ليسون، حيث أن المخطط المسمى 
 دونماً تمت مصادرتها من أراضي بلدة السواحرة ومدينة 250 وحدة استيطانية على مساحة 50بإنشاء 

  في فترات سابقة لصالح استكمال المرحلة الثانية من التوسع والبناء في مستوطنة أبوبيت لحم جنوباً
 12626م  آخر يحمل الرقغنيم، حيث تم بناء ثالثة آالف وحدة من أصل أربعة آالف، كما أن مشروعاً

غنيم بشارع الخليل المعد خصيصا من أجل خدمة المرحلة الثالثة  يخطط من خالله ربط مستوطنة أبو
وأشار المركز إلى . " وحدة استيطانية في مستوطنة أبو غنيم عبر شق شارع جديد في المنطقة930لبناء 

 باهر وأم ليسون حيث  الذي يستهدف أراضي الفلسطينيين في بلدتي صور7977المخطط الثالث المسمى 
  . وحدة استيطانية لصالح مستوطنة أرمونا نتسيف180سيتم بناء 

  22/2/2011، البيان، دبي
  

  "ر العنصريالجدا" خارج في القدس ألف طالب 28 معلماً و1756 مدارس و103: غنيم ماهر  .37
لمناهضة أكدت شخصيات فلسطينية اعتبارية شاركت في ندوة نظمتها وزارة شؤون الدولة : القدس

الجدار وأثره على التعليم في : "الجدار واالستيطان، ومركز خدمات العيزرية، في القدس، أمس، بعنوان
 .، أن الشعب الفلسطيني سيتجاوز كافة اآلثار السلبية الناجمة عن جدار الفصل العنصري"القدس

حة بمرور عشرين عاماً واستعرضوا خالل الندوة التي أقيمت على هامش احتفالية جامعة القدس المفتو
على إطالق خدماتها في الوطن، اآلثار الناجمة عن بناء الجدار حول القدس على مختلف القطاعات 
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وشددوا على عدم شرعية الجدار، وطالبوا المجتمع الدولي  .المقدسية وخاصة على القطاع التعليمي
  . إلى قرارات الشرعية الدوليةبممارسة صالحياته وإرغام سلطات االحتالل على إزالته، واالنصياع

واستعرض وزير الدولة لشؤون الجدار واالستيطان ماهر غنيم الكثير من المعطيات حول جدار الفصل 
 ألفاً 28 منهم 116،843إن عدد الطلبة في القدس بلغ : وقال .العنصري وآثاره على التعليم في القدس

وأشار إلى أن عدد  .سرائيلية وبلدية االحتالل طالباً في مدارس المعارف اإل52580خارج الجدار، و
وعدد .  مدرسة تابعة للمعارف والبلدية اإلسرائيليتين50 خارج الجدار، و103 منها 256: المدارس بلغ

  . في مدارس تابعة لبلدية ومعارف االحتالل1700 خارج الجدار، و1756 معلماً منهم 5845: المعلمين
 كم، 16كم، وقيد البناء 124كم، والمبني منه 187،31لقدس بلغت وأوضح أن مساحة الجدار المحيط با

كم مبنية أو قيد البناء 500كم منها 746وأشار إلى أن طول الجدار الكلي بلغ  .كم مخطط له47،35و
 تجمعاً 47وأضاف إن الجدار يحاصر في منطقة القدس  .كم غير مصادق عليها45 مخطط له و201و

  . تجمعاً معزولة بالكامل عن الضفة الغربية27 في 269،812منها  369،366سكانياً يعيش فيها 
 258 مستوطنة و189 موقعاً منها 470 نحو 2010وأوضح أنه بلغ عدد المواقع االستيطانية في عام 

 6764 ألغراض استيطانية أخرى، مشيراً إلى أنه في العام ذاته جرى بناء أكثر من 23بؤرة استيطانية و
 46 بؤر منها بؤرة واحدة في القدس في حين إن هنالك ما يزيد عن 7تم استحداث وحدة استيطانية، و

  .ألف وحدة استيطانية مخطط لها
وبين أنه تمت إقامة بؤرتين استيطانيتين في القدس منذ بداية هذا العام، واحدة قرب الكلية اإلبراهيمية في 

 الشيخ جراح وسط القدس المحتلة، وُأعلن بحي" شبرد"حي الصوانة بجبل الزيتون، والثانية مكان فندق 
  . وحدة استيطانية في القدس منذ بداية العام الحالي1790عن التخطيط إلقامة 

  22/2/2011 رام اهللا، األيام،
  

  اإلسرائيلية تؤيد المستوطنين وتطلب هدم مسجد في بورين النيابة العامة: نابلس .38
 المسجد المهدد بالهدم إزاء موقف النيابة اإلسرائيلية نجح المستوطنون في تغيير:  نظير مجلي- تل أبيب

في قرية بورين قرب نابلس؛ فخالل جلسة للمحكمة العليا، أعلنت النيابة أن ما يقوله المستوطنون بأن 
وكان . وأنها توافق على صدور قرار في المحكمة بهدمه. المسجد بني من دون ترخيص هو صحيح

كمة بدعوى يتهمون فيها الحكومة اإلسرائيلية بالتمييز ضد اليهود في المستوطنون قد توجهوا إلى المح
قضايا البناء غير المرخص، وأنها تهدم البيوت المقامة في المستوطنات وتسكت على البناء غير 

 على وضربت مثالً. المرخص في البلدات الفلسطينية الخاضعة لسلطة الحكم العسكري في الضفة الغربية
 وسد أبوابه وشبابيكه "متان"مة الذي نفذه الجيش بإغالق كنيس يهودي أقيم في مستعمرة ذلك بقرار المحك

  .بالباطون، بينما المسجد في بورين يبنى بثالثة طوابق ومئذنة عالية وال أحد يعترض عليه
 وإصدار أمر للمجلس القروي في بورين أن يهدمه ويطلب المستوطنون إغالق المسجد بالباطون فوراً

  .ن يبدأ استخدامهقبل أ
  22/2/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  أبو اجحيشةعطوان والنائب نائب ال ي فلسطينيين واقتحام منزلعشرة اعتقال : الغربيةالضفة .39

 أمساقتحمت قوات إسرائيلية مدججة بالسالح فجر :  وكاالت األنباء- جمال جمال -فلسطين المحتلة 
بعاد أحمد عطون وعدداً من منازل أقاربه في مدينة القدس منزل ومكتب النائب المقدسي المهدد باإل

  .المحتلة وعبثت بمحتويات المنازل واختطفت عدداً آخر من أقرباء النائب
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كما اقتحمت قوات من جيش االحتالل منزل النائب عن محافظة الخليل محمد أبو اجحيشة وعبثت 
المصادر أن جيش االحتالل اختطف نجل وأفادت . بالمنزل وقامت بتخريب محتوياته وترويع من فيه

  .النائب أبو جحيشة مجاهد واقتاده إلى جهة مجهولة بعد عملية تفتيش دقيقة لمنزل والده
وذكرت مصادر فلسطينية ان قوات . واعتقلت قوات االحتالل أمس عشرة فلسطينيين في الضفة الغربية

  .عتقلتهماالحتالل دهمت مدن رام اهللا والخليل ونابلس وبيت لحم وا
  22/2/2011الدستور، عّمان، 

  
   فعاليات تضامنية مع المبعدين الفلسطينيين لتدويل قضيتهمإطالق .40

 أعلن أهالي عدد من المواطنين الفلسطينيين الذين أبعدتهم سلطات االحتالل اإلسرائيلي في :بيت لحم
ها تحريك قضية أبنائهم خضم انتفاضة األقصى، عن اعتزامهم الشروع بسلسلة فعاليات تضامنية من شأن

نسخة عنه، يوم " قدس برس"وأوضح األهالي في بيان وصل  .المبعدين منذ نحو تسع سنوات وتدويلها
، أنهم بصدد تشكيل لجنة لمتابعة قضية المبعدين وتفعيلها في كافة المحافل المحلية والدولية، 21/2اإلثنين 

  .تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصةإلى جانب سلسلة من الفعاليات المختلفة سيصار إلى 
  21/2/2011قدس برس، 

  
  نداء إلنهاء االنقسام وترتيب البيت في مواجهة االحتاللتطلق شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية  .41

 عن انطالق سلسلة من المؤتمرات والفعاليات أمس أعلنت شبكة المنظمات األهلية :نفوذ البكري -غزة 
جاء  .االستنزاف الداخلي واستعادة الوحدة الوطنية ومواجهة المخططات االحتالليةالشعبية لوقف حالة 

 80 النداء الذي وقعته أكثر من إصدارذلك خالل مؤتمر صحفي عقدته الشبكة أمس والذي تم خالله 
 وإغالق االنقسام واالحتالل بإنهاءمنظمة وجمعية أهلية من مختلف محافظات الوطن والذي طالبت فيه 

وقال محسن أبو رمضان رئيس الهيئة  . االعتقال السياسي وصيانة التعددية وحرية الرأي والتعبيرملف
 خطة وطنية شاملة تشتمل على األنشطة إطار لشبكة المنظمات األهلية أن هذا المؤتمر يأتي في اإلدارية

النداء تم توقيعه من قبل  بناء منظمة التحرير الفلسطينية مؤكداٌ أن وإعادة االنقسام إلنهاءوالمؤتمرات 
 منظمة وجمعية أهلية في القدس والضفة وغزة للضغط على صناع القرار وطرفي االنقسام 80أكثر من 
 صوت المؤسسات األهلية التي تقدم الخدمات لمئات اآلالف من المواطنين وأوضح أنه سيتم إلىلالستماع 

 شعار نعم لحماية الحريات العامة كما سيليه عقد مؤتمر شعبي بين الضفة وغزة مطلع الشهر المقبل تحت
سلسلة من الفعاليات السلمية والقانونية لمغادرة مربع االنقسام وخلق عالقة حميمة بين المواطن وحماية 

 االنقسام في ظل تصاعد وتيرة الممارسات االحتاللية وصدور إنهاءوشدد على ضرورة  .المجتمع المدني
  .اإلسرائيليةدى الدعم األمريكي الالمتناهي للعنصرية الفيتو األمريكي الذي يكشف م

من جانبه تال أمجد الشوا عضو الشبكة نداء المنظمات األهلية أكد خالله أن االحتالل استغل حالة 
االنقسام الكارثي لتنفيذ النشاطات االستيطانية وتهويد القدس واالستمرار في حصار غزة وبالتالي 

 ملف االعتقال السياسي والتوقف عن المس إغالقلقضية الفلسطينية عبر أصبحت المخاطر التي تهدد ا
بحرية الرأي والتعبير وصيانة الحق بالتعددية السياسية وفق تقاليد العمل الوطني وبما يكفله القانون 

 البدء بخطوات عملية وجدية لوقف التدهور في العالقات إلى المنظمات األهلية تدعو إنوقال  .األساسي
 االنقسام واستعادة إلنهاءنية وخاصة بين حركتي فتح وحماس والشروع ببلورة اآلليات الداعمة الوط

مؤكدا أنه آن األوان لوقف حالة النزيف الداخلي الذي يهدد  .الوحدة الوطنية وفق وثيقة الوفاق الوطني
رتيب البيت وحدة النسيج السياسي واالجتماعي ويضعف قدرة شعبنا على الصمود وكل هذا يستدعي ت

  .الداخلي وبناء المؤسسة الوطنية لمواجهة االحتالل وممارساته االستيطانية والعنصرية
  22/2/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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   المفتوح عن الطعامباإلضرابالفلسطينيون المعتقلون في السجون المصرية يشرعون  .42

 الفلسطينيين في السجون المصرية شرعوا  مصادر فلسطينية بأن المعتقلينأكدت:  وليد عوض-رام اهللا 
 على سوء المعاملة التي يتعرضون لها من قبل أمن  المفتوح عن الطعام احتجاجاًباإلضراباالثنين 

 المعتقلين جاء في ظل تردي أوضاعهم المعيشية داخل إضرابوضحت المصادر بأن أو .الدولة المصري
 اإلجراءات التي تتخذها أجهزت أن إلى، مشيرة منيةاأل األجهزةتلك السجون، وسوء المعاملة من قبل 

منع خروجهم من داخل الزنازين التي "أمن الدولة المصرية بحق المعتقلين الفلسطينيين تتمثل في 
يتواجدون بداخلها كباقي السجون، وتقديم وجبة طعام واحدة في اليوم تفتقر للجودة، وعدم توفير أغطية 

 االثنين عن )صفا( المحلية األنباءونقلت وكالة  ."يت والنوم على األرضلهم وفراش، مما يضطرهم للمب
إنهم علموا من ابنهم بوسيلة اتصال "القاهرة قولها  عائلة أحد المعتقلين داخل سجن العقرب المصري في

  ."آخرخاصة، ببدئهم إضرابا مفتوحا عن الطعام ابتدءا من اليوم حتى إشعار 
  22/2/2011القدس العربي، لندن، 

  
  ستنكر قمع التظاهرات في ليبياتلجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل  .43

أدان فلسطينيو الداخل االعتداءات الدموية على المتظاهرين المحتجين في ليبيا، : القدس المحتلة
، في وأكدت لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل. ومحاوالت اإلبادة الجماعية مؤكدين مساندتهم لليبيين

تنظر ببالغ الخطورة واألسى لشالالت الدم التي تتفجر في الجماهيرية الليبية، والتي يسفكها "بيان، أنها 
أن األخبار الواردة عن المجازر الكبيرة "وأكد البيان  ."النظام الليبي بوحشية تصل حد اإلبادة الجماعية

ساقطين، تؤكد غياب الحد األدنى من التي يرتكبها النظام الليبي بواسطة المرتزقة والبلطجية ال
وأضاف . "األخالقيات، وعن ممارسات جنونية وحشية تتطلب التصدي لها بكل ما تعني الكلمة من معنى

إننا مع الشعب المنتفض في بنغازي والبيضاء ودرنة وأجدابيا وطبرق والمرج والمنطقة الغربية في "
  ." ومناطق طرابلس الكبرى وكل األرجاء الليبيةمدينة الزنتان والجبل الغربي والزاوية ومصراتة

  22/2/2011الخليج، الشارقة، 
  

   تستنكر المجازر التي يرتكبها النظام الليبي في بالده48 اإلسالمية في فلسطين الحركة .44
، على أنها تقف إلى جانب إرادة كل 48 أكدت الحركة اإلسالمية في فلسطين المحتلة عام :الناصرة

واستنكرت في بيان صحفي  . إلى الحرية والتخلص من ربقة الظلم والفساد والطغيانالشعوب المتطلعة
وعلى وجه الخصوص نستنكر المجازر التي يوقعها .. قتل األبرياء "21/2االثنين " قدس برس"تلقته 

رائن الق"، مشيرة إلى أن "من سفك المزيد والمزيد من الدماء"وحذرت  ".النظام الليبي بالمتظاهرين العزل
من محاولة التعتيم اإلعالمي إلى التهديد والوعيد على لسان زبانية النظام، توحي أن ما هو آت قد يكون 
مروعاً ومفزعاً بشكل خاص، فإطالق النار على الناس العزل من الرشاشات المضادة للطيران لهو عينة 

  .انعلى حد تعبير البي" ونموذج على الوحشية التي يتصرف فيها هذا النظام
  21/2/2011قدس برس، 

  
  حكومة تحظر على الرجال ممارسة مهنة الكوافيرال: غزة .45

من الرجال " الكوافير" غزة أصحاب محالت تصفيف الشعر  قطاعمنعت الحكومة في:  حامد جاد-غزة 
من ممارسة مهنتهم وأجبرتهم على التوقيع على تعهد يقضي بعدم تواجدهم داخل صالونات التجميل التي 

واستدعت المباحث العامة التابعة لشرطة الحكومة أمس إلى مقرها في مدينة غزة أول من  .ونهايمتلك
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أمس كافة أصحاب محال الكوافير وذلك عبر بالغات مطبوعة طالبتهم بالحضور فوراً إلى مركز شرطة 
  .العباس غرب مدينة غزة

إجراء منع الرجال من ممارسة بدوره أكد الحقوقي سمير زقوت من مركز الميزان لحقوق اإلنسان أن 
 للقانون الفلسطيني الذي ال يحظر على الرجال ممارسة هذه  واضحاًمهنة تصفيف الشعر يشكل تجاوزاً

المهنة التي ال تختلف عن مهن أخرى يمارسها الرجال مثل أطباء األمراض النسائية الذين يتعاملون مع 
وبحسب مركز الميزان فان ضباط . لى خلفية عقائدية أن هذا القرار اتخذ عمرضاهم من النساء، معتبراً

شرطة المباحث الجنائية ابلغوا جميع من تم استدعاؤهم من أصحاب صالونات التجميل أن قرار منعهم 
من مزاولة مهنتهم صدر عن وزارة الداخلية يقضي بمنعهم من مزاولة عملهم مع النساء وهناك تعهد 

  .يجب أن يوقعوه بذلك
  22/2/2011الغد، عّمان، 

  
   غالبية الفلسطينيين تؤيد إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خالل األشهر المقبلة:مركز الشرق األدنى .46

 انتخابات رئاسية وتشريعية خالل إلجراء غالبية الفلسطينيين االثنين تأييدها أكدت:  وليد عوض-رام اهللا 
وأظهرت نتائج  . القادمة للخروج من مأزق االنقسام الداخلي ما بين الضفة الغربية وقطاع غزةاألشهر

االستطالع الشهري لمركز الشرق األدنى لالستشارات االثنين أن غالبية المواطنين في الضفة الغربية 
ه جديدة  من المستطلعين ترشيح وجو%40وقطاع غزة سيشاركون في االنتخابات المقبلة، مع تفضيل 

 من المستطلعين يؤيدون إجراء انتخابات رئاسية %85وحسب االستطالع فإن أكثر من  .لهذه االنتخابات
 من المستطلعين عن عدم تأييدهم لموقف %67وتشريعية خالل األشهر المقبلة، في حين عبر ما يقارب 

  . االنقسام الداخليإنهاءحماس الرافض لالنتخابات قبل 
عين عن رغبتهم بالمشاركة في االنتخابات المقبلة، فقد وصلت نسبة الذين قالوا نعم وعند سؤال المستطل

ن االنتخابات ستكون نزيهة في حين تحفظ إ %62 في قطاع غزة، وقال %79 في الضفة مقابل 85%
  . في عدالة أو نزاهة هذه االنتخابات%13 عن نزاهتها، بينما يشكك %25 حوالي

 سيصوتون بناء على كفاءة المرشحين واستقالليتهم وليس على انتماءاتهم همإنوقال غالبية المستطلعين 
 تولي %25الحزبية في حين فضل أكثر المستطلعين تولي شخصيات جديدة لمنصب الرئاسة، وفضل 

 %6 أن أن اسم الرئيس محمود عباس لم يطرح بين الخيارات إال مروان البرغوثي لهذا المنصب علماً
  .أصروا على تسميته

  22/2/2011القدس العربي، لندن، 
  

  في رام اهللاغالبية ستقاطع االنتخابات التي دعت لها سلطة : المركز الفلسطيني لإلعالم .47
 أظهر استطالع للرأي أن غالبية الفلسطينيين سيقاطعون االنتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية :دمشق

وكشف االستطالع الذي أطلقه  . سبتمبر القادمين/ وأيلوليوليو/ التي دعت إليها سلطة عباس في تموز
المركز الفلسطيني لإلعالم منتصف الشهر الحالي، وانتهت مدة التصويت عليه يوم االثنين أن نسبة 

من المستطلعين البالغ % 68الرفض الشعبي لدعوة سلطة عباس لالنتخابات كبيرة، حيث عبر حوالي 
منهم على % 31مشاركة هذه االنتخابات، بينما أكد حوالي شخصاً عن رفضهم المطلق لل) 5875(عددهم 

  .من الجمهور رأيهم حول المشاركة% 1.5المشاركة فيها، في الوقت الذي لم يحسم فيه 
  21/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
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  ولبنانة مطالبة برفع مخصصات أسر الشهداء في المخيمات الفلسطينية في سوري .48

جمع الوطني ألسر شهداء فلسطين برفع مخصصات أسر الشهداء في المخيمات  طالب الت:رام اهللا
  . في غاية الصعوبة، حيث تعاني هذه األسر ظروفاًةالفلسطينية في لبنان وسوري

جاء ذلك بعد الزيارة التي قام بها محمد صبيحات، األمين العام للتجمع، األسبوع الماضي، إلى أسر 
إلياس، والمية ومية وجل البحر في  ، والرشيدية، وصبرا وشاتيال، ومارالشهداء في مخيمات عين الحلوة
  .مناطق صيدا وصور وبيروت

  21/2/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  في مخيم برج البراجنة مشاريع تنمية مجتمعية: لبنان .49
لتأهيل المهني والخدمات االجتماعية أمس، بالشراكة مع الجمعية األهلية ل" الرؤية العالمية"أطلقت مؤسسة 

وكانت المؤسسة قد أطلقت منذ . ثالثة مشاريع سيتم تنفيذها في مخيم برج البراجنة" أحالمنا" مركز -
الهادف إلى تمكين الشباب الفلسطيني في مخيم برج البراجنة ليتولوا " شباب تدعم شباب"سنة مشروع 

ء الشباب المهارات الضرورية لقيادة مجموعات شبابية واكتسب هؤال. إدارة مخيمهم بمسؤولية وعناية
من أجل بناء مجتمع محلي يشهد تنمية مستدامة حيث يقوم شبابه بإطالق المشاريع اإلنمائية وتطبيقها 

ن أ إلى حسين إيمان منسقة المشروع في الجمعية األهلية للتأهيل وأشارت. أكفاءفيصبحون أمناء 
رفوا على حاجات المخيم ويعوا كيفية االستجابة لها، كما عزز لديهم روح المشروع سمح للشباب بأن يتع"

" الرؤية العالمية"ورأت منسقة مشروع الالجئين في ". التطوع وزرع فيهم التفاؤل في تحسين أوضاعهم
المشروع يتيح للشباب فرصة أن يحدثوا التغيير ضمن مجتمعاتهم المحلية عبر تطبيق  "أنكارال ميخائيل 

  ".ع تنمية مجتمعية يصيغون مقترحاتها بأنفسهم ويخططون ألنشطتها وينفذونهامشاري
  22/2/2011، بيروت، المستقبل

  
  الباردمخيم نهر يبدأ دفع شيكات إعادة إعمار محيط " المركزي للمهجرين": لبنان .50

جلس  بالتنسيق مع م اللبنانية أطلق الصندوق الوطني للمهجرين ورئاسة مجلس الوزراء:نهر البارد
 وسفارة ايطاليا في لبنان ومنظمة التعاون االيطالية غير الحكومية، مشروع تأهيل واإلعمار اإلنماء
 المحيط المباشر لمخيم نهر البارد والممول من الهبة االيطالية المقدرة بمليون يورو لصالح إعمار وإعادة

  .لمخيم اإعمار الحكومة بهدف إلىوكالة األونروا وخمسة ماليين يورو قدمت 
اهللا   المشروع في المخيم السفير االيطالي جوزيبي بيرابيتو، وسفير فلسطين عبدبإطالقحضر االحتفال 

رئيس صندوق المهجرين فادي عرموني، والمستشار الفني لرئاسة مجلس الوزراء ساطع واهللا  عبد
، واإلعمار اإلنماءلس أرناؤوط، ومدير عام وكالة األونروا سلفاتوري لومباردو، وفادي مطر ممثالً مج

  . المخيموأهاليوالعميد عامر الحسن ممثالًً قيادة الجيش والعقيد سهيل خورية وممثلو الفصائل الفلسطينية 
  22/2/2011، بيروت، المستقبل

  
  مطالبة حقوقية تندد بابتزاز االحتالل لمرضى غزة .51

، سلطات االحتالل بعدم استغالل طالبت ثالث منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، أمس: ).آي.بي.يو(
، ونددت )إيرز(حاجات مرضى قطاع غزة اإلنسانية في الوصول إلى العالج عبر معبر بيت حانون 

ودعا مركز الميزان لحقوق اإلنسان الفلسطيني . بعمليات االعتقال واالبتزاز التي تجري لهم ولمرافقيهم
ز عدالة اإلسرائيليين، إلى السماح بحرية مرور في بيان مشترك مع رابطة أطباء لحقوق اإلنسان ومرك

  .المرضى ومرافقيهم، السيما بعد منح هؤالء المرافقين إذنًا مسبقًا بالدخول
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 ،واستنكرت المنظمات اعتقال االحتالل للشاب محمد موسى زعرب من رفح فيما كان برفقة شقيقته حنان
وأوضحت أنه جرى تحويل المريضة بشكل .  في معبر بيت حانون الثالثاء الماضي،المصابة بالسرطان

وأضافت . 48 مستشفى بيلنسون في المناطق المحتلة عام إلىعاجل من مستشفى غزة األوروبي للعالج 
وأكدت المنظمات أن االحتالل يستخدم الحاجات . أن االحتالل سمح بدخول المريضة، ولكنه اعتقل أخاها

ن واعتقالهم وابتزازهم ومساومتهم للحصول على معلومات الطبية للمرضى ومرافقيهم، الستدراج الغزيي
  .أو تجنيدهم للتعامل معها

  22/2/2011الخليج، الشارقة، 
  

  إضراب مفتوح في مستشفيات الهالل األحمر الفلسطيني: لبنان .52
 بدأ عشرات األطباء والممرضين والعاملين في مستشفى الهمشري وجميع المستشفيات التابعة :صيدا

 على عدم تلبية مطالبهم وفي مقدمها  احتجاجاً مفتوحاًإضراباًالل األحمر الفلسطيني في صيدا لجمعية اله
 وإجراء االنتخابات حسب النظام الداخلي للجمعية وتعديل الكادر المالي بما واإلداريتعديل الكادر الطبي 

  .تقاعديتناسب والدولة المضيفة وإقرار الضمان الصحي وتعويض نهاية الخدمة ونظام ال
 في مستشفى الهمشري على طريق المية ومية ونفذ األطباء والممرضون والعاملون المضربون اعتصاماً

 إسماعيل محمد . لالتحاد العام لألطباء والصيادلة الفلسطينيين داإلدارية وألقى عضو الهيئة ،في صيدا
مر الفلسطيني في لبنان، وهذا  في جميع مستشفيات الهالل األح مفتوحاًإضراباًنعلن : "كلمة قال فيها

 من حرصنا على استمرار وتطوير العمل الطبي، حيث لم يتم التحرك هو امتداد لتحركات سابقة انطالقاً
 اإلداريالضمان الصحي، تطبيق النظام الداخلي للجمعية، تعديل الكادر :  مطالبنا وهيإلى االستجابة
 وتعديل الكادر المالي بما يتناسب والدولة المضيفة  االنتخابات حسب النظام الداخلي،وإجراءوالطبي 
  ". الضمان الصحي وتعويض نهاية الخدمة ونظام التقاعدوإقرار

  . لن يتوقف حتى تحقيق جميع المطالباإلضرابوأعلن المعتصمون أن 
  22/2/2011، بيروت، المستقبل

  
  ل األردنيكتاب جديد للعاه" خطرال السعي نحو السالم في زمن : األخيرةفرصتنا" .53

إن السالم في منطقة الشرق األوسط : قال العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني، في أحدث كتاب له: لندن
  .ال يزال ممكنا، لكنه حذر من التفريط في هذه الفرصة باعتبار أن العاقبة ستكون أسوأ

.. فرصتنا األخيرة"األردني  من اليوم، نشر حلقات من فصول كتاب العاهل وتبدأ الشرق األوسط، اعتباراً
 التي حصلت على حقوق نشرها بالعربية من الكتاب الذي يصدر "السعي نحو السالم في زمن صعب

ويتحدث الكتاب عن مسيرة الملك عبد اهللا الثاني من . باللغتين اإلنجليزية والعربية عن دار الساقي
، حتى توليه العرش في زمن صعب الطفولة وفترة الدراسة ومصاحبته لوالده الراحل الملك حسين

  .ومنطقة مليئة باألحداث الملتهبة
ال نزال نمتلك فرصة أخيرة لتحقيق السالم، لكن الفسحة الواعدة بهذا السالم ": وقال الملك عبد اهللا الثاني
وإذا لم نسارع إلى اغتنام هذه الفرصة التي يتيحها اآلن شبه اإلجماع الدولي  .تضيق بوتيرة متسارعة

ى الحل، فإنني على يقين من أننا سنواجه حربا أخرى في منطقتنا ستكون على األرجح أسوأ مما عل
هناك مسؤولية مشتركة إزاء فشل ": وأضاف ."شهدناه من الحروب، وستحمل معها تداعيات أشد كارثية

  ."عملية السالم، وعلى العرب واإلسرائيليين أن يعترف كل طرف منهما بحاجات الطرف اآلخر
لم أشعر يوما أن التفاعل مع الثقافة الغربية ": تحدث العاهل األردني عن الثقافتين الشرقية والغربية وقالو

يتم على حساب هويتي بوصفي عربيا أو مسلما؛ فأنا شخص ولد في الشرق وتلقى تعليمه في الغرب 
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ب، ولو بطريقة متواضعة، أشعر بألفة عميقة حيال الثقافتين كلتيهما، ومن هنا آمل أن يشكل هذا الكتا
  ."جسر تواصل بين هاتين الثقافتين

  22/2/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   يستنكر الفيتو األميركي ضد مشروع إدانة االستيطانلنواب األردنيامجلس  .54
استنكر مجلس النواب االردني الفيتو االميركي على مشروع قرار عربي بمجلس االمـن             :  بترا –عمان  

وعبر مجلس النواب في بيان له أمس عن        . دانة االستيطان االسرائيلي في الضفة الغربية     الدولي اخيرا ال  
بأسف بالغ واستنكار شديد تلقى مجلس النواب األردني اعتـراض الواليـات المتحـدة    «اسفه لذلك وقال   

األميركية على مشروع قرار يدين االستيطان االسرائيلي في الضفة الغربية في الوقـت الـذي صـوت                 
  .»صالح القرار كافة أعضاء مجلس األمن باستثناء الواليات المتحدةل

  22/2/2011، الرأي، عّمان
  

  يدلل على نفاق اإلدارة األميركية" أوباما"استخدام الفيتو األول في عهد : أحزاب أردنية .55
بشأن  على أن توقيت الفيتو األميركي األخير         أردنيون  أجمع مراقبون وسياسيون   : تغريد الرشق  -عمان  

   .االدارة األميركية" نفاق"االستيطان اإلسرائيلي، يدلل على 
شـكل صـفعة للمتمـسكين      "واعتبر أمين عام حزب جبهة العمل اإلسالمي حمزة منصور أن هذا الفيتو             

هؤالء الالهثين وراء سراب السالم أن يعودوا إلى ثوابت القضية          "، مضيفا أن على     "بأميركا كراع للسالم  
  ".أن ينحازوا إلى خيار المقاومة الذي ال خيار سواهالفلسطينية، و

أن تنسحب مـن خيـار الـسالم، وأن تنحـاز لخيـار             "ويرى منصور أنه آن األوان للسلطة الفلسطينية        
السلطة أفلست وأكدت أنها تجري وراء السراب، ألن تهويد المقدسات ونهب األراضي            "، مضيفا   "المقاومة

 تجاوزه، داعيا السلطة الفلسطينية والنظام الرسمي العربي إلى دعم          متواصل، وأصبح العدو واقعا يصعب    
  .، وفقا له"الخيار الوحيد المتاح"المقاومة والشعب الفلسطيني وصموده، لكونه 

أما الكاتب والمحلل السياسي، مدير مركز القدس للدراسات عريب الرنتاوي، فيؤكد أن مـا جـرى فـي        
 الذي تستخدمه الواليات المتحـدة لـصالح   51الفيتو رقم "، يمثل جلسة مجلس األمن يوم الجمعة الماضي   

  ".، وهي إسرائيل51الوالية األميركية رقم 
ـ     صفعة لكل تيار االعتدال ومعسكر الـسالم العربـي الفلـسطيني أوال،            "ويشبه الرنتاوي الفيتو األخير ب

ا أخضر لها للمضي في عمليـة       ، وأنه يشكل إمعانا في االنحياز األعمى إلسرائيل، وضوء        "والعربي ثانيا 
  .االستيطان

بدوره، لم يبد أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب اسـتغرابه مـن الفيتـو، مؤكـدا أن اإلدارات                    
األميركية المتعاقبة، كانت تشكل على الدوام، حماية دبلوماسية إلسرائيل، وتشل دور األمم المتحدة فـي               

  .ينيةأخذ دورها، في إنصاف القضية الفلسط
ال تريد اسـتفزاز    "ويعتقد أمين عام الحزب الوطني الدستوري األردني أحمد شناق أن الواليات المتحدة             

إسرائيل في الوقت الراهن، ألن االستراتيجية األميركية الجديدة، وفق التغييرات الجارية فـي المنطقـة،               
ومة األمن اإلقليمي في المنطقـة،      ، كما ستعيدها لتكون جزءا من منظ      "ستعيد إسرائيل لتكون دولة عادية    

المبني على توازن العالقات اإلقليمية الدولية، بعد عودة مصر إلى موقعها الطبيعي في المنطقـة، وفقـا                 
  .لرؤيته

  22/2/2011، الغد، عّمان
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  "السالم"يؤثر سلبيا على " إدانة االستيطان"ضد مشروع الفيتو االميركي : الرئيس اللبناني .56
إن إسقاط قرار وقف االستيطان االسـرائيلي الـذي         "قال الرئيس اللبناني ميشال سليمان      :  بترا –بيروت  

عرض على مجلس االمن الدولي بوضع الفيتو عليه والذي جاء بعد التهديدات االسرائيلية االخيرة للبنان               
ط قـد   أن مثل هذا االسقا   "وأضاف في بيان أمس     ". يشكل مؤشرا سلبيا لمسار السالم في الشرق االوسط       

يستتبع مواقف أخرى من المجموعة العربية أشد تطرفا، ما يفترض بإسرائيل أن تقتنع بالسير بمـشروع                
السالم على قاعدة مبادرة بيروت العربية ألنها ال تزال فرصة جيدة جدا إلقامة سالم شامل ودائـم فـي                   

  ".الشرق االوسط
 1701ي الجنوب وإلتزام تطبيق القـرار       وجوب أن تنسحب إسرائيل من االراضي اللبنانية ف       "وشدد على   

  ".أهمية إعطاء الالجئين الفلسطينيين حق العودة الى وطنهم االم"، الفتا الى " بمندرجاته كافة
  22/2/2011الدستور، عّمان، 

  
  يمثل تحدياً للمشاعر العربية " إدانة االستيطان"ضد مشروع الفيتو األميركي : سعد الحريري .57

الفيتو األميركي على    «إنة تصريف األعمال سعد الحريري ليل أول من أمس،          رئيس حكوم قال  : بيروت
خطوة تسيء إلى إرادة السالم وتضع كل الجهود المبذولة في          «مشروع قرار رفض استمرار االستيطان      

: وقـال  .»هذا السبيل أمام جدار مسدود من شأنه أن يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وأعمال العنـف                
ألميركي يمثل تحدياً للمشاعر العربية ولإلجماع العربي الذي تجسد بمشروع القرار الذي تقدمت             الفيتو ا «

به المجموعة العربية إلى مجلس األمن، ولمبادرة السالم العربية التي انطلقت من القمـة العربيـة فـي                  
اإلسـرائيلية غيـر    اعتماد اإلدارة األميركية سياسة الدعم المطلق للممارسـات         «، الفتاً إلى أن     »بيروت

الشرعية وتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يزيد من الشكوك حول الدور األميركي الراعي،             
إلعادة إطالق عملية السالم في الشرق األوسط، ويشجع إسرائيل على التمادي فـي اعتـداءاتها علـى                 

  .»الفلسطينيين والبلدان العربية، وقضم المزيد من أراضيهم
  22/2/2011ندن، الحياة، ل

  
  "إسرائيل"إلى أميركا منحازة دائماً : "إدانة االستيطان" ضد مشروع جنبالط ينتقد الفيتو األميركي .58

الفيتو االميركي على مشروع     النيابية في لبنان وليد جنبالط    » جبهة النضال الوطني  « رئيس   انتقد: بيروت
لغرب عموماً، يكون يسير بعكس المنطـق       من يراهن على الواليات المتحدة وا     «: رفض االستيطان وقال  

ألن األحداث دلّت أن أميركا منحازة دائماً الى مصالحها وإلى إسرائيل وما ممارستها حق النقض علـى                 
مشروع رفض االستيطان إال دليل جديد يضاف الى المئات من االدلة أنها ال تراعي اال حليفتها إسرائيل                 

 .»ومشاريعها التوسعية االستيطانية
  22/2/2011الحياة، لندن، 

 
  المعنيون يعلنون متابعة النضال:  في لبنانلفلسطينيينالالجئين البدء بتنفيذ قانون عمل  .59

وقّع أمس وزير العمل بطرس حرب، قرار وضع قانون عمل الفلسطينيين حيز التنفيـذ،              : مادونا سمعان 
 عبـد    في لبنان  »التحرير الفلسطينية منظمة  « سفير    وأثنى . آب الماضي  18بعدما أقره مجلس النواب في      

، ألن من حقه قطـف ثمـار        )أمس(أخذ الخطوة اليوم    «اهللا عبد اهللا، على خطوة حرب أمس، معتبراً أنه          
فإنها حتمـاً   «فعبد اهللا يعتبر أن مشروع القانون، وإن شكّل خطوة غير كافية،            . »تعبه وجهده في المجال   

  .»مل الفلسطيني لمدة ثالث سنواتصحيحة، ال سيما أنها تمنح رخصة عمل للعا
يعتبر بعض المهتمين أن وضع القانون حيز التنفيذ يقطع الطريق أمام رفع سقف المطالبة بقوانين تخـدم                 

، إذ  » االجتماعي القوميحزب السوري   «لكنها ليست الحال بالنسبة إلى      . الحقوق الفلسطينية بشكل أفضل   
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ه األمور بالنسبة إلى حقوق الفلسطينيين المدنية، واصفاً مـا          أعلن النائب مروان فارس رفضه لما آلت إلي       
ـ     القرار المنقوص، الذي ال يعطي حقاً للفلسطينيين ال في العمـل وال فـي              «توصل إليه مجلس النواب ب

الحزب مصر على اقتراح القانون الذي تقدم به في السابق وسـيعيد طرحـه علـى                «وأكّد أن   . »التملك
  .»عراب التسوية التي تمت هو الوزير بطرس حرب«، معتبراً أن »مهمجلس النواب فور التئا

سميرة صالح، أن مسيرة النضال في سبيل إقرار        » المجلس الوطني الفلسطيني  «من جهتها، أكّدت عضو     
ما أقر وما سيوضع حيز التنفيذ سيصعب األمور        «كافة الحقوق المدنية للفلسطينيين مستمرة، معترفة بأن        

المطالب تتمحور حول إلغـاء إجـازة       «وشددت على أن    . »لين في سبيل نيل الحقوق كاملة     على المناض 
  .»العمل والسماح لكافة المهن الحرة بالعمل، باإلضافة إلى ضمان اجتماعي لصالح العامل الفلسطيني

ومن الخطوات التي يجهزها المجلس، وضع خطة أو دراسة حول الـضمان االجتمـاعي للفلـسطينيين                
ا إلى اللجنة المولجة البحث في آلية لتطبيق تعديل المادة التاسعة من الضمان االجتمـاعي والتـي                 لرفعه

  .كما يعد دراسة حول المهن الحرة. بموجبها يستفيد الفلسطينيون من ضمان نهاية الخدمة
ن يعني شيئاً   ل«ليلى العلّي أن وضع قانون العمل حيز التنفيذ         » النجدة االجتماعية «وأعلنت مديرة جمعية    

بالنسبة إلى الفلسطينيين، ما دامت المهن الحرة في غالبيتها ممنوعة عنهم، ال سيما أن طلب إجازة عمـل       
للفلسطينيين سيزيد من تعقيدات عملهم لجهة حصولهم على إجازة، حتى لمن هم أصحاب عمـل، وهـي                 

  .»بالتأكيد ستكون مرهونة بمزاج الموظفين
يرة ستجعل من الصعب تعديل ما أقر، أولها انقسام الموقف الفلسطيني بشأن            هناك معوقات كث  «وأكدت أن   

وكالـة غـوث وتـشغيل      «، قاصدة بـذلك     »القانون، ووجود من يفاوض باسم الفلسطينيين من دون حق        
  .»منظمة العمل الدولية«و) األونروا(» الالجئين الفلسطينيين

تقـديم  : إلقرار كافة الحقوق المدنية للفلـسطينيين     ومن الخطوات التي ستلجأ إليها الجمعية كوسيلة ضغط         
دراسة مقارنة بين األنظمة الداخلية لبعض النقابات ومقارنتها مع قانون العمل، ودراسة أخـرى حـول                

  . سنة ورأيهم بقانون العمل29 و18قدرات ومهارات الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 
اريع القوانين المتعلّقة بحقوق الفلسطينيين، عندما يحين       طرح مش » جبهة النضال الوطني  «إلى ذلك، تتابع    

لتشمل مروحة أكبر من المهن الحرة، واستفادة أكبر من الضمان االجتماعي، على أن يـضاف               «أوانها،  
 .، كما أشار القيادي في الجبهة بهاء أبو كروم»إليهما حق التملك

  22/2/2011، السفير، بيروت
  

 سيعقد في الوقت المناسبو القدس لم يلغ  المؤتمر الدولي لدعم:صبيح .60
قال األمين العام المساعد لـشؤون فلـسطين واألراضـي           :وكاالت-مراد فتحي -القدس المحتلة -القاهرة

العربية المحتلة في جامعة الدول العربية السفير محمد صبيح إن المؤتمر الدولي لدعم القدس المقرر عقده                
وأنه لم يلغ، وتابع نطمئن كل من وجهنا لهم الدعوات أن المؤتمر            في الدوحة سيعقد في الوقت المناسب،       

  . سيعقد خالل األشهر القليلة المقبلة، وسنبلغ الجميع بالموعد الجديد لعقده
أشار صبيح إلى أن هذا المؤتمر يشكل تحركا مهما لمؤازرة القدس وأهلها، مـشددا علـى أن المدينـة                   

، ما يستدعي التحرك العاجل لوضـع لإلجـراءات االحتالليـة           المقدسة تشهد تغييرات إسرائيلية خطيرة    
الخطيرة، وأضاف في تصريح له أمس في القاهرة، أن المؤتمر سيعقد تطبيقا لقرار القمة العربية الثانيـة                 
والعشرين في سرت، والقرار نافذ، وما حصل هو تأجيل الموعد نظرا لألحداث التي تـشهدها المنطقـة                 

  .العربية
 22/2/2011، ةالشرق، الدوح
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  "مشين"الفيتو األمريكي ضد قرار يدين االستيطان اإلسرائيلي : وليد المعلم .61
وصف وزير الخارجية السوري وليد المعلم الفيتو األمريكي ضد قرار يـدين االسـتيطان              : )يو بي آي   (
ة الفلسطينية  لكنه ليس نهاية المطاف وان القضي     ” شيء مشين “في األراضي الفلسطينية بأنه     ” اإلسرائيلي“

ممكن ان تستعيد أنفاسها من خالل إنهاء االنقسام بين حركتي فتح وحماس وتحقيق الوحـدة التخـاذ رد                  
  .حازم من خالل اتخاذ قرارات مشتركة للمرحلة القادمة 

وحذر الوزير السوري في رده على أسئلة عدد من السفراء العرب خالل حفل غداء أقامه سـفير دولـة                   
ا عزيز الديحاني بمنزله من نتائج االنقسام الفلسطيني والجري وراء سـراب عمليـة              الكويت لدى سوري  

التسوية وإقفال عناصر قوة موجودة في القضية الفلسطينية من خالل الذهاب إلى مجلـس األمـن الـذي       
  . تهيمن على قراراته الواليات المتحدة 

  21/2/2011، الخليج، الشارقة
  

  "م السرطانيالور" بـ"إسرائيل"خامئني يصف  .62
، 2011-2-21 هاجم المرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية في إيران علي خـامنئي، االثنـين              :وكاالت

ـ   ) إسرائيل( غداة تصريحات رئيس الوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين        " الورم سرطاني "التي وصفها مجددا ب
  . سويسنتانياهو المنددة بالعبور المرتقب لسفينتين حربيتين إيرانيتين لقناة ال

وقال خامنئي متحدثا أمام مسؤولين إيرانيين بمناسبة المولد النبوي الواقع االثنين بحسب التقويم الـشيعي               
هذه الحكومة الصهيونية االصطناعية هي ورم سرطاني وسبب األمـراض المختلفـة واالضـطرابات              "

  ". السياسية واالقتصادية في المنطقة
 السفينتين إلى المتوسط وهي زادت من ميزانيتها الدفاعية بسبب          وصول" بجدية كبرى ) "إسرائيل(وتراقب  

  . االضطرابات اإلقليمية، على ما أعلن نتانياهو األحد
  . وأعطت مصر الجمعة الضوء األخضر لمرور السفينتين عبر قناة السويس األربعاء باتجاه سوريا

  22/2/2011، موقع فلسطين أون الين
 

  على سياسية االستيطان" إسرائيل" يشجع األمريكي" الفيتو: "السعودية .63
ضد مـشروع القـرار     ) الفيتو(أكدت السعودية أن استخدام الواليات المتحدة حق النقض         : )آي.بي  .يو  (

 على االسـتمرار فـي      "إسرائيل"العربي الفلسطيني الذي يدين االستيطان في األراضي الفلسطينية يشجع          
عبدالعزيز خوجة في بيان له عقب الجلسة       . إلعالم السعودي د    وقال وزير الثقافة وا   . سياسة االستيطان   

األسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء، أمس، برئاسة نائب الملك األمير سـلطان بـن عبـدالعزيز، إن                 
ضـد مـشروع القـرار العربـي        ) الفيتو(المجلس أعرب عن أسف المملكة الستخدام الواليات المتحدة         

وأضـاف  . ان في األراضي الفلسطينية خالل عرضه على مجلس األمـن           الفلسطيني الذي يدين االستيط   
على االستمرار فـي سياسـة      ” اإلسرائيلية“حذر من أن هذه الخطوة تشجع السلطات        ” خوجة ان المجلس  

  . االستيطان والتهرب من قرارات الشرعية الدولية 
 22/2/2011، الخليج، الشارقة

 
   للشعب الفلسطيني"إسرائيل" اتا والغرب انتهاك تناسي أميركتنتقدهيئة حقوقية سعودية  .64

هيئة حقوقية سعودية أبلغت ، وفدا من الكونغرس األميركي يزور الريـاض،            :  محمد المعدي  - الرياض
  .اليومية التي تقوم بها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني» االنتهاكات«امتعاضها مما وصفته بـ
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وهي هيئة حكومية ترتبط مباشرة برئيس مجلس       (وق اإلنسان   ووجه الدكتور بندر العيبان، رئيس هيئة حق      
، انتقاده لتبني الواليات المتحدة والعالم الغربي لحقوق اإلنسان والمناداة بها، في ظل تناسي مـا                )الوزراء

  .تقوم به إسرائيل من انتهاكاتها اليومية بحق الشعب الفلسطيني دون رادع
ـ    عقب استقباله وفدا من الكـونغرس األميركـي فـي    » وسطالشرق األ«وكشف العيبان في تصريحات ل

حقوق اإلنـسان ليـست     «مكتبه بالعاصمة السعودية الرياض، عن إبالغه وفد الكونغرس األميركي، بأن           
لشعوب دون أخرى، بل هي حقوق عالمية للعالم أجمع، ال يستثنى منها أحد، بمـا فـي ذلـك الـشعب                     

  .»الفلسطيني الذي تنتهك حقوقه بشكل يومي
وأبرز المسؤول السعودي تبيانه للوفد األميركي، عدم إمكانية إحساس العالم بأي مصداقية فيمـا تقولـه                
أميركا إلسرائيل عن تلك االنتهاكات، مستشهدا بما نشرته صحيفة إسرائيلية، تـصدر داخـل إسـرائيل،        

لسطينية، وعثو إسرائيل   األميركي ضد مشروع إلدانة بناء المستوطنات على األراضي الف        » الفيتو«منتقدة  
ضارا بأميركا وبإسرائيل   «في األرض فسادا وخرابا، معتبرا ذلك الفعل األميركي، كما وصفته الصحيفة            

  .»وبجهود السالم
 22/2/2011، الشرق األوسط، لندن

 
   المسئول عن تفجير الحسين بالقاهرة هوجيش اإلسالم في غزة: لوفيجارو عن األهرام .65

 أن تنظيم جيش اإلسالم التابع للقاعدة في غـزة           ,  كشفت صحيفة لوفيجارو الفرنسية     :  حازم فودة  -باريس  
 وأسـفر عـن مقتـل        , هو المسئول األول عن التفجير الذي ضرب منطقة الحسين بالقاهرة قبل عـامين            

   .  جميعهم من الفرنسيين ,  شخصا 52 وإصابة
دف عن عمد رعايا فرنـسا لالنتقـام مـن          وأشار إلي أن التحقيقات أوضحت أن جيش اإلسالم قد استه         

   .  وأنه كان يخطط لمزيد من العمليات في قلب العاصمة باريس , مشاركة البالد في حصار قطاع غزة
  22/2/2011، األهرام، القاهرة

  
  ي ندعوا إليقافهاالستيطان في الضفة الغربية والقدس غير شرع: مسؤول باألمم المتحدة .66

 نائب األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ماكسويل جيالرد خـالل            قال: ـ وليد عوض   رام اهللا 
موقف األمم المتحدة واضح بأن     'زيارته لمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية االثنين برفقة وفد أممي ان            

ا نحن ال نطالب فقط بإيقاف بناء المستوطنات لكنن       .... االستيطان في الضفة الغربية والقدس غير شرعي      
عملية بناء الدولة الفلسطينية تكون أصـعب       '، منوها الى إن     'ندعو لعدم وجودها في األراضي الفلسطينية     
  .'عندما تواجه باالستيطان في الضفة الغربية

أدنـا  'من موضوع االستيطان، قال جيالرد  'وعند سؤاله عن موقف األمم المتحدة على األرض الفلسطينية        
، مشيرا إلى أن المفوضـة العامـة        ' بان كيمون عن رفضه ودعا إلى وقفه       االستيطان وعبر األمين العام   

للشؤون اإلنسانية التي زارت فلسطين قبل أسبوع أدانت هي أيضا االستيطان وبينت عدم شـرعيته فـي                 
  .األرض المحتلة

  22/2/2011، القدس العربي، لندن
  

  النرويج تطالب بنقل السفارة اإلسرائيلية من أوسلو .67
الـسفارة اإلسـرائيلية فـي      , أبلغت وزارة الخارجية النرويجية   :  وكالة قدس نت لألنباء    -لةالقدس المحت 

والبحث عن مكان بديل نتيجة تذمر المواطنين       , إخالء مقرها خالل الفترة المقبلة    , قبل بضعة أيام  , أوسلو
لي فـي أوسـلو إن      في الوقت ذاته قال السفير اإلسرائي     , من التدابير األمنية المفروضة في محيط السفارة      

  .سفارته فشلت في العثور على مكان بديل بسبب رفض السكان بيع أمالكهم أو تأجيرها
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إن المطلب النرويجي بالبحث عن مكان بديل       , وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت على موقعها اإللكتروني      
ئيلية تـشكل   إن السفارة اإلسـرا   :" ونقلت الصحيفة عن مسؤولين نرويجيين قولهم       , كان في غضون عام   

  .خطراً أمنياً في محيطها
وفي الوقت ذاته بعث السفير اإلسرائيلي في أوسلو ميخائيل أليجيل، برقية إلى وزارة خارجيته قال فيهـا                 

  ".إن موظفي السفارة يبحثون عن مكان جديد لالستئجار أو للبيع، إال أن النرويجيين يرفضون ذلك :" 
ائيلية إن ذلك داللة على تردي مستوى العالقات بـين إسـرائيل            وقال مسؤول في وزارة الخارجية اإلسر     

نخشى أن تكون السلطات في النرويج قد إستسلمت إلـى الـرأي العـام المعـادي                :" والنرويج، مضيفاً   
  ".إلسرائيل 

  21/2/2011، وكالة قدس نت
  

    لى تشيليإ تراقب تدفق الفلسطينيين "سرائيلإ"": ويكيليكس" .68
 نشرها موقـع    2008كشفت وثيقة اميركية صادرة في العام       :  ا ف ب ، د ب ا       - القدس المحتلة، طوكيو  

ويكيليكس امس ان اسرائيل عملت مع تشيلي للتجسس على السفير االيراني في سانتياغو وراقبت تـدفق                
واضافت البرقية التـي كتبهـا خـوان         .المهاجرين المسلمين والفلسطينيين الفارين من العراق الى البالد       

تراقب كذلك العدد المتزايـد مـن       " المستشار االقتصادي والسياسي للسفير االميركي ان اسرائيل         الزاسي
 فلـسطينيا مـسلما     37وقالت البرقية ان عمليات المراقبة تشمل نحو         ". المهاجرين المسلمين الى تشيلي   

 ، في اشـارة     هاجروا الى تشيلي من منطقة على الحدود العراقية السورية في وقت سابق من ذلك العام              
  .الى برنامج رعته االمم المتحدة العادة توطين فلسطينيين فروا من العراق

   22/2/2011الدستور، عّمان، 
  

   أم تبديد مال أم كالهما؟وطنيةجريمة  .69
  فريح ابومدين

وأخيراً ارتكبت أم الكبائر بتقديس الدم اليهودي وإهدار الدم الفلسطيني وممن؟ من من يدعون أنهم بنـاة                 
دولة العتيدة، مدعو الشفافية أصحاب األلقاب الفخمة دولة الرئيس، اي كابوس هذا الذي نعيشه بعد اثنين                ال

  .وستين عاماً من النكبة، تقوم الضحية بتعويض الجالد
يا مثبت العقل كيف يستطيع الشعب الفلسطيني أن يفهم دفع ماليين الدوالرات في صفقة سرية يقوم بهـا                  

فياض، تحت مسمى إنقاذ ما يمكن إنقاذه، والمفارقة أن يتم هذا في ذكـرى مذبحـة                رئيس الوزراء سالم    
الخليل التي راح ضحيتها ثالثين شهيداً وعشرات الجرحى على يد المجرم بـاروخ غولدشـتاين، وهـل                 
عوض هؤالء وهل يتم تعويض الشهداء في فلسطين بما يستحقون، استثني هنا ما كان يدفعه عراق صدام                

  .حسين
أدري أي توصيف سياسي أو قانوني لما تم، ولألسف ربما كانت هذه القضية أمام المحاكم اإلسرائيلية                ال  

لما جرت بهذه الفجاجة واالستهبال واالستسهال، ومن المحزن بل ومن المقرف أن نسمع موسـميا فـي                 
عة المناسبات ان رؤساء السلطات في فلسطين يمنون بمكرمات علـى ذوي الـشهداء واألسـرى ببـض                

دوالرات على من وهبوا حياتهم وحريتهم للوطن، وأكاد أجزم أن مبلغ التعويض في هذه القضية يفوق ما                 
  .دفع لألسرى والشهداء طوال سنين طويلة

ونعود ألصل الموضوع، فالمبالغ التي فرط فيها هي أموال ال تخص السلطة وال تخص منظمة التحرير،                
طفال الموظفين، وبداية خميرة هذه المبـالغ هـي التـي تـم             بل هي ملك خالص للمتقاعدين وأرامل وأ      

 162استردادها من الجانب اإلسرائيلي، حيث ترصد لموظفي قطاع غزة من سنوات االحتالل ما يعـادل              
مليون دوالر، وكان هذا المبلغ ناتجا عن تطبيق القانون المصري في القطاع ذي النزعـة االجتماعيـة                 
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م يكن هناك قانون مشابه في الضفة الغربية، الختالف األحوال الـسياسية  لحماية الموظف عند تقاعده، ول 
ولقد أصرت إسرائيل عند تحويل المبالغ على أن تودع في الواليات المتحدة لـدى مؤسـسة                . والقانونية

 وكان هذا يشكل هاجسا حتى نجح الرئيس عرفات فـي  MORGAN & STANLEYأمريكية تسمى 
 أماكن بعيدة عن اليد األمريكية، وكنت آنذاك رئيساً لمجلس اإلدارة، ونـشر             تحويل المبلغ من أمريكا إلى    

 عن أموال المنظمة والـسلطة  BENOTT FAUCONالموضوع في كتاب شهير صدر أخيراً للكاتب 
WEST BANKERS وبقي هذا األمر حتى تولى سالم فياض أمر الصندوق، وبقدرة قادر وألمر دبر 

ليون دوالر من الصندوق، باإلضافة إلى أكثر من مئة مليـون دوالر مـن               م 230بليل تم تحويل المبلغ     
حساب سلطة النقد، وهي مبالغ تقتطع من البنوك العاملة في فلسطين لتأمين عمالئها وتودع في حـساب                 

  .لدى سلطة النقد، بمعنى أن كال المبلغين ال تملكه السلطة وال يدرج في ميزانيتها
غ إلى أمريكا بمثابة إدخال الثعلب إلى قن الدجاج، حيث تم الحجز على هذه              وكان قرار تحويل هذه المبال    

األموال من قبل محكمة أمريكية في رود آيالند والية نيويورك، بطلب من أسرة إسرائيلية تطلب تعويضاً                
 مليون دوالر عن مقتل شخصين غرب مدينة القدس بواسطة خلية فلسطينية، قبـل خمـسة                116مقداره  

وبعد أن وقعت الفأس في الرأس تم توكيل مكتب محاماة شهير بأتعـاب كبيـرة               .  كما يدعون  عشر عاماً 
. لمتابعة القضية وكان من الممكن أن تكون النتيجة مغايرة لذلك         ) تقديري أكثر من عشرة ماليين دوالر     (

ي إلثبـات  وهذا كان انطباعي بعد أن قابلت هيئة المحامين أكثر من مرة، حيث كنت مطلوباً كشاهد رئيس         
أن األموال ال تخص السلطة أوالمنظمة، إال أن طلب الفيزا ألمريكا رفض، بعد موافقة مبدئية وال أعلـم                  

  .سبباً للرفض غير موضوع هذه القضية
لقد حاولت بعدة اتصاالت أن أعرف التفاصيل، إال أن من تحدثت معهم قالوا هذا أمر سري يخص رئيس                  

صيله، ومما يغيظ لدرجة القهر هوالنفي التعيس والكاذب بـأن ال عالقـة             الوزراء، وهوالوحيد العالم بتفا   
للسلطة بالتسوية، وحيث أن حبل الكذب قصير وستظهر الحقيقة كما ظهرت في تقرير غولدستون، وحتى               
ذلك األجل، يجب المطالبة فوراً بنشر ميزانية الصندوق للعام الماضي باألرقام، علماً بأن هناك أكثر من                

 ونصف المليار دوالر، دينا على حكومة فياض للصندوق، كما يجب اللجوء للقضاء والمجلـس               مليارين
التشريعي مع مقترح بوضع تلك األموال تحت إدارة لجنة مستقلة بإشراف المجلـس التـشريعي وهيئـة                 

ى حقوق المواطن، وعلى جمعية البنوك العاملة أن توضح لعمالئها كم كان نصيبها من التعويض، وأنا عل               
  .ثقة بأن األخ جهاد خليل الوزير محافظ سلطة النقد المشهود له باالستقامة لن يتوانى عن توضيح األمور

وأخيراً مهما كان المبلغ الذي دفع إنما يعني أمراً واحداً، أن جريمة كبرى وطعنة فـي ظهـر النـضال                    
فياض أن يـشكل حكومـة،      الفلسطيني توجب المالحقة والمحاسبة، ويبقى سؤال هل بعد هذا يحق لسالم            

والقاعدة القانونية والدستورية تقول بأن ارتكاب جريمة من هذا النوع تمنع من تولي الوظائف العامة، فما                
  .بالنا برئاسة الوزراء ذات الصالحيات السيادية

  سؤال بريء موجه إلى فتح ومؤسساتها واسراها وذوي شهداؤها وتاريخها أليس كذلك؟
  واهللا من وراء القصد

  22/2/2011، القدس العربي، لندن
  

  مستقبل السلطة الفلسطينية في خطر .70
  حسام الدجني

الفيتو األول في عهد الرئيس األمريكي باراك أوباما ضد قرار إدانة االستيطان كشف الوجـه الحقيقـي                 
 الـذين   للسياسة الخارجية األمريكية التي تحكمها أيديولوجية دينية يقوم على بلورتها المحافظون الجـدد،            

في إدارة شؤون البالد والعباد، مستفيدين من وجود لوبي يهودي يمتلـك            ) التوراة(يحتكمون للعهد القديم    
  . العديد من األدوات اإلعالمية واالقتصادية في الواليات المتحدة األمريكية



  

  

 
 

  

            33 ص                                     2064:         العدد       22/2/2011 الثالثاء :التاريخ

مكالمته الهاتفية  ومن رحم البيئة السياسية األمريكية في صناعة القرار السياسي خرج السيد باراك أوباما ب             
من مجلس األمن، مهدداً فـي الوقـت        ) إسرائيل(مع الرئيس محمود عباس، فطلب منه سحب قرار إدانة          

نفسه بوقف المساعدات والمنح المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، في ابتزاز واضـح للـسياسة واإلرادة               
  . سية الفلسطينيةالوطنية الفلسطينية، وفي تهديد واضح ومباشر للمؤسساتية السيا

وبذلك يكون السيد باراك أوباما قد استبق استحقاقات سبتمبر القادم والتي ينتظرها السيد محمود عبـاس،                
  : ويعلق عليها آماالً كبيرة ويرهن مستقبل السلطة الفلسطينية بتلك االستحقاقات، وهي على النحو التالي

فلسطين عضوا كامل العضوية في الجمعية      " أوباما   االستحقاق األول، هو إعالن الرئيس األمريكي باراك      
  ". العامة لألمم المتحدة

 الواليات المتحدة واللجنة الرباعية الدولية أعلنوا أن المفاوضـات الفلـسطينية          "االستحقاق الثاني هو أن     
  . سبتمبر/ سبتمبر وتنتهي في أيلول/ اإلسرائيلية ستبدأ في أيلول

ناء مؤسسات الدولة الفلسطينية التي تنفذها السلطة خالل عامين سـتنتهي           االستحقاق الثالث هو أن خطة ب     
  ". في شهر أيلول سبتمبر

وبذلك نستطيع القول بأن فرص نجاح االستحقاق األول باالعتراف بفلسطين عضواً دائماً باألمم المتحـدة               
سة أعـضاء دائمـي   يحتاج إلى موافقة، فهي تحتاج إلى موافقة تسعة أعضاء من مجلس األمن منهم الخم          

العضوية، وهنا ال بد من موافقة الواليات المتحدة كشرط رئيس على القـرار، ولكـن المعهـود علـى                   
، أضف إلى ذلك بـأن وعـد        )إسرائيل(الواليات المتحدة استخدام حق النقض الفيتو في أي قرار ترفضه           

ضات خالل عـام، ولكـن تلـك        الرئيس باراك أوباما كان مرتبطاً باالستحقاق الثاني، وهو نجاح المفاو         
ورفضها تجميـد االسـتيطان، فكافـأت       ) إسرائيل(المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية توقفت بعد تعنت       

  . باستخدامها الفيتو ضد قرار اإلدانة في مجلس األمن) إسرائيل(الواليات المتحدة األمريكية 
نية ووحدة النظام الـسياسي الفلـسطيني،       أما االستحقاق الرابع فهو متوقف أيضاً على المصالحة الفلسطي        

وليس كما يرى الدكتور سالم فياض بأن بناء المؤسسات في الضفة الغربية دون غزة يؤسس لبناء دولـة      
  . فلسطينية

إن المتتبع للشأن الفلسطيني وفي ضوء المتغيرات السياسية في المنطقة، والتحوالت الدراماتيكيـة التـي               
ه األيام، يخرج برؤية استشرافية مفادها أن السلطة الوطنيـة الفلـسطينية            يشهدها الشرق األوسط في هذ    

أصبحت في مهب الريح، ولن يكون لها منقذاً سوى الذهاب نحو المصالحة الفلسطينية، واالختبـاء فـي                 
عباءة المقاومة والممانعة، وهذا لربما شيء جيد، ورسالة هامة لحركة حماس ألن تعمل هـي األخـرى                 

مناخ لتحقيق المصالحة، فلن تأتي فرصة سانحة أفضل من تلك التي نعيشها، فحماس اليـوم               على تهيئة ال  
تشعر بنشوة النصر والقوة، ولذلك يجب أن تقوم هي بالمبادرة واإلعالن عن انطـالق قطـار الحـوار                  
الوطني الفلسطيني، الذي يؤسس لبناء مؤسسات ونظام سياسي فلسطيني عصري، يشارك فيه الجميـع،              

م مع المتغيرات الدولية واإلقليمية، ويحمي إنجازات السلطة الفلـسطينية، ويعمـل علـى تـرميم                وينسج
  .اإلخفاقات وإصالحها، وهذا أصبح مطلب الكل الوطني الفلسطيني

  22/2/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   للثورة في الخفاء؟رونبيدماذا  .71
  فهمي هويدي

نظام السابق في الداخل، فإن ما يرتبه حلفاؤه في الخارج ال يزال            إذا كنا قد أدركنا شيئا مما يرتبه فلول ال        
مع ذلك فبين أيدينا دليل يبين لنا كيف فكروا في األمر وتحسبوا له قبل أن يقع، األمـر الـذي                    . خفيا عنا 

  .يسلط ضوءه كاشفا على نواياهم بعد الذي وقع
)1(  
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 آفى ديختر وزير األمن الداخلي اإلسـرائيلي        أتحدث عن القراءة اإلسرائيلية للعالقة مع مصر، كما رآها        
في محاضرته التي ألقاها على الدارسين في معهد أبحاث األمن القومي بتل أبيب في شهر سـبتمبر فـي                   

، وفيها شرح موقف إسرائيل ازاء المتغيرات المحتملة في العديد من دول المنطقة، ومـصر               2008عام  
ت إليها أكثر من مرة من قبل، لكنني وجدت أن قراءتها باتت            من بينها، وهى المحاضرة المهمة التي أشر      

 يناير، التي لم تخطر ألحد على بال، ال نحن وال هم وال أي طرف آخر                25أكثر من ضرورية بعد ثورة      
الذي يمكن أن تشهده مصر ال يخـرج        » الدراماتيكي«في الكرة األرضية، ذلك أنهم تصوروا أن التغيير         

  :، على حد تعبير السيد ديختر، هذه االحتماالت تتمثل في ثالثة سيناريوهات هىعن أحد احتماالت ثالثة
 ـ سيطرة اإلخوان المسلمين على السلطة بوسائل غير شرعية، أى خارج صناديق االقتـراع، وهـذا    1

السيناريو يفترض أن األوضاع االقتصادية واالجتماعية تدهورت بشدة في مصر، األمر الذي يفقد النظام              
ئم القدرة على السيطرة على الوضع، ويؤدي إلى انفالت زمام األمن، بما يمكن أن يؤدي إلى حـدوث        القا

  .فوضى واضطرابات، في ظلها يجد اإلخوان فرصتهم لتحقيق هدفهم في الوصول إلى السلطة
 ــ حدوث انقالب عسكري، وهو احتمال استبعده المخططون اإلسرائيليون في األجل المنظـور، إذ               2

روا أن األوضاع في مصر قد تسوء إلى درجة خطيرة، مما قد يدفع قيادات عسكرية طموحـة إلـى          اعتب
السعي لركوب الموجة واالستيالء على السلطة، لكن لدى إسرائيل العديد من األسـباب الوجيهـة التـي                 

  .تجعلها تتعامل مع هذا االحتمال باعتباره مجرد فرضية، ومن ثم تستبعد وقوعه
م األوضاع في مصر، بحيث يعجز عن إدارة البالد خليفة مبارك الذي راهن اإلسرائيليون               ــ أن تتفاق   3

إما جمال مبارك أو السيد عمر سليمان، مما يترتـب عليـه حـدوث              : على أنه سيكون واحدا من اثنين     
موجات من الفوضى واالضطرابات في أنحاء مصر، وهو وضع قد يدفعها إلى محاولة البحث عن خيار                

تمثل في إجراء انتخابات حرة تحت إشراف دولي تشارك فيه جماعات سياسية وحركـات أكثـر                أفضل ي 
  .جذرية من حركة كفاية، لتظهر على السطح خريطة جديدة للتفاعالت الداخلية

في كل األحوال فإن عيوننـا وعيـون        : بعد عرضه لهذه السنياريوهات الثالثة قال السيد ديختر ما نصه         
صد وتراقب، بل وتتدخل من أجل كبح مثل هذه السيناريوهات، ألنها ستكون كارثية             الواليات المتحدة تر  

  .بالنسبة إلسرائيل والواليات المتحدة والغرب
)2(  

إن من مصلحة إسـرائيل الحفـاظ       : فى محاضرته ركز وزير األمن الداخلي على نقطتين أساسيتين هما         
ة تطورات ال يحمد عقباها، بمعنى حدوث       على الوضع في مصر بعد رحيل الرئيس مبارك، ومواجهة أي         

تحوالت مناقضة للتقديرات اإلسرائيلية، الثانية إنه مهما كانت الظروف فإن انسحاب مصر مـن اتفاقيـة                
السالم وعودتها إلى خط المواجهة مع إسرائيل يعد خطا أحمر، ال يمكن ألية حكومة إسرائيلية أن تسمح                 

  .واجهة هذا الموقف بكل الوسائلبتجاوزه، وهى ستجد نفسها مرغمة على م
، وهو ما سمح للقادة في      »أكثر من طبيعية  «اعتبر الرجل أن العالقات بين إسرائيل ونظام الرئيس مبارك          

  :تل أبيب ببلورة عدة محددات تجاه مصر تمثلت فيما يلى
في قيادات  تعميق وتوطيد العالقات مع فريق الرئيس المصري، ومع النخب األخرى الحاكمة المتمثلة             * 

  .الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، ومع رجال األعمال
توسيع قاعدة العالقة مع المنظومة السياسية واالقتصادية واإلعالمية من خـالل االرتبـاط بمـصالح               * 

  .مشتركة تنعكس باإليجاب على الجانبين
ية دور وسائل اإلعالم    السعي لصوغ عالقة أقوى مع العاملين في المجال اإلعالمي بمصر، نظرا ألهم           * 

  .في تشكيل الرأي العام وبلورة اتجاهاته
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وهى تنسج عالقاتها في هذه االتجاهات فإن السعي اإلسرائيلي حرص على إقامة عالقات ويتفق مع أقوى                
شخصيتين في مصر ستلعبان دورا رئيسيا في اإلمساك بمقاليد السلطة بعد رحيل الرئيس حسني مبارك،               

  .للواء عمر سليمان مدير المخابرات المصريةوهما ابنه جمال وا
هذا االرتياح إلى التمدد اإلسرائيلي في الساحة المصرية لم يحجب عنها حقيقة القلق الذي يعـاني منـه                  
المجتمع، وهو ما عبر عنه السيد ديختر بقوله إن النظام في مصر يعاني عجزا جزئيا في إحكام سيطرته                  

لواليات المتحدة وإسرائيل حريصتان قدر اإلمكـان علـى تـدعيم           على الوضع بقبضة من حديد، وأن ا      
الركائز األساسية، التي يستند إليها النظام، ومن بين تلك الركائز نشر نظام للرقابة والرصـد واإلنـذار،                 
قادر على تحليل الحيثيات التي يجري جمعها وتقييمها باستمرار ووضعها تحت تصرف القيادات في كل               

  .بيب والقاهرةمن واشنطن وتل أ
أضاف صاحبنا في هذا الصدد أن الواليات المتحدة وإسرائيل وهما تتحركان بشكل حثيث لتأمين النظـام                

) السفارات والقنصليات والمراكز األخـرى    (القائم في مصر تحرصان عبر ممثليهما المختلفة في مصر          
بعد رحيل أبيه، والهدف مـن      على تقديم كل صور العون لحملة انتخاب جمال مبارك رئيسا للجمهورية            

ذلك هو تمكينه من الفوز بتأييد الشارع والرأى العام المصري، ودعم أنـشطته المختلفـة االجتماعيـة                 
  .والثقافية لكي يصبح أكثر قبوال من والده

)3(  
وهما تسعيان إلى تأمين النظام القائم، فإن الواليات المتحدة وإسرائيل تبنتا استراتيجية ثابتـة فـي هـذا                  

منذ دخلت الواليات المتحدة إلى مصر عقب وفاة الـرئيس          : الصدد، شرحها آفى ديختر على الوجه التالى      
جمال عبدالناصر وتولي السادات زمام األمور، فإنها أدركت أنه البد من إقامة مرتكزات ودعائم أمنيـة                

ية الثانية، وانطلقـت فـي      واقتصادية وثقافية في أرجائها على غرار ما فعلته في تركيا بعد الحرب العالم            
والخطـة  .ذلك من اقتناعها بأن من شأن تلك الركائز أن تحجم أية مفاجآت غير سارة تحدث في مـصر                 

  :األمريكية التي تغطي ذلك الجانب تعتمد على مجموعة من العوامل هى
طبقة الحاكمة  إقامة شراكة مع القوى والفعاليات المؤثرة والمالكة لكل عناصر القوة والنفوذ في مصر ال             * 

  .وطبقة رجال األعمال والنخب اإلعالمية والسياسية
شراكة أمنية مع أقوى جهازين لحماية األمن الداخلي مباحث أمن الدولة والداخلية والقوات الخاضـعة               * 

  .لها وجهاز المخابرات العامة
كندرية واإلسماعيلية  تأهيل محطات استراتيجية داخل المدن الرئيسية مراكز صنع القرار القاهرة واإلس          * 

  .والسويس وبورسعيد
االحتفاظ بقوة تدخل سريع من المارينز في النقاط الحساسة في القاهرة، في جاردن سـيتى والجيـزة                 * 

بإمكانها االنتشار خالل بضع ساعات والسيطرة على مراكز عصب الحياة فـي            ) مصر الجديدة (والقاهرة  
  .القاهرة

يكية في قواعد داخل مصر وبجوارها في الغردقة والسويس ورأس          مرابطة قطع بحرية وطائرات أمر    * 
  .بناس

وهو يعلق هلى هذه الركائز قال إننا ال نستطيع أن نؤكد أننا حققنا المستوى المنشود، توفير الـضمانات                  
لكننـا أنجزنـا    . التي من شأنها أن تصد أية احتماالت غير مرغوبة بالنسبة إلسرائيل والواليات المتحدة            

لخطوات على األرض، ونحسب أن بوسعها أن تكبح أية تطورات مباغتة أو عاصفة قوية، وفـي                بعض ا 
كل األحوال فإن إسرائيل قررت أن تعظم وتصعد من وتيرة وجود ونشاط أجهزتنا التي تسهر على أمن                 

  .الدولة وترصد التطورات التي تحدث في مصر، الظاهرة منها والباطنة
لتي تم اتخاذها، فإن إسرائيل بذلت جهدا من نوع آخر لمساندة نظام الـرئيس  إلى جانب عمليات القائمين ا 

مبارك، عن طريق دعوة الحلفاء األمريكيين إلى عدم تقليص حجم الدعم، الذي يقدم إلى مصر لتمكـين                 
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الرئيس مبارك في مواجهة الضغوط االجتماعية واالقتصادية المستفحلة، التي يمكن وتحـدث انفجـارات           
، وهو يصف الوضع في مصر ذكر أن أزمتها االقتصادية واالجتماعية من ذلك النوع غيـر                تهز نظامه 

القابل للحل، وقال إن كل اإلصالحات االقتصادية التي طبقت في مصر في عهد مبارك لم تـسهم علـى                   
ي مليار دوالر لم تعالج الخلل ف     ) 2.5(اإلطالق في حل تلك األزمات حتى المساعدات األمريكية السنوية          

الهيكل االقتصادى واالجتماعى المصري ألن هناك خلال بنيويا في االقتصاد المصري يصعب معالجتـه              
بمساعدات هي مجرد مسكنات تخفف من اآلالم بشكل مؤقت ثم تعود األزمة لتستفحل وتتفـاقم، وكانـت                 

 حـدوث   ، األمر الذي أدى إلـى     1952نتيجة ذلك أن األوضاع عادت مصر إلى ما كانت عليه قبل عام             
االنقالب، الذي قام به ضباط الجيش في ذلك العام، وهو ما أثار مخاوف نظام مبارك، وكذلك مخـاوف                  

وهى التي يمكن أن تبد أى تغيير غير مرغوب فيه، وإذا ما حـدث             . الواليات المتحدة واالتحاد األوروبى   
  . المنطقةذلك فإن تداعياته لن تكون مقصورة على مصر، ولكن آثارها ستنعكس على عموم

)4(  
هل هناك تهديد حقيقى يمكن أن يؤدى إلى تغيير النظام في مصر، وإذا كان الرد باإليجاب فماذا أعـدت                   
إسرائيل لذلك االحتمال؟ ــ ذكر آفى ديختر أن هذا السؤال يتردد باستمرار داخل مراكـز الدراسـات                 

ي مصر أثبت كفاءة وقدرة على احتواء       إن النظام ف  : االستراتيجية في إسرائيل، وفي رده عليه قال ما يلى        
مع ذلك فهناك تهديد نـاجم عـن تـشابك          . األزمات، كما أثبت قدرة على التكيف مع األوضاع المتأزمة        

وتعقيد المشاكل واألزمات الداخلية االجتماعية واالقتصادية وحتى السياسية، اآلن الحزب الـديمقراطى،            
  .يةالذي يرأسه مبارك يهيمن على الحياة السياس

فيما خص الشق الخاص بأسلوب مواجهة إسرائيل ألية تغييرات أو تحوالت جادة تحدث في مصر، فـإن               
الوزير اإلسرائيلى األسبق أكد أن الدولة العبرية على تنسيق مع الواليات المتحدة في كل ما يتعلق بهـذه                  

العودة إلى شبه جزيرة سيناء     المسألة، وفي الوقت ذاته فإنها على استعداد لمواجهة أى طارئ بما في ذلك              
إذا استشعرنا أن تلك التحوالت خطيرة، وأنها ستحدث انقالبا في السياسة المصرية تجاه إسرائيل وأضاف               

وهذا االرتهان تكفله ضمانات أمريكية، من بينها       . اننا عندما انسحبنا من سيناء فإننا ضمنا أن تبقى رهينة         
ا اقتضى األمر ذلك، كذلك يكفله وجود قوات أمريكية مرابطة فـي            السماح إلسرائيل بالعودة إلى سيناء إذ     

سيناء تمتلك حرية الحركة والقدرة على المراقبة، بل ومواجهة أسوأ المواقف، وعدم االنسحاب تحت أى               
  .ظرف من الظروف

، لذلك فـإن سـيناء      1967فى هذا السياق ذكر الرجل أن إسرائيل تعلمت دروسا ال تنسى من حرب عام             
 مجردة من السالح ومحظور على الجيش المصري االنتشار فيها، وتلك هي الـضمانة األقـوى         أصبحت

الحتواء أى تهديد افتراضي من جانب مصر، وهو يعزز رأيه فإن إسرائيل لن تتخلى تحت أى ظـرف                  
 مـن أفـراد الـشرطة،       600عن تمسكها بتجريد سيناء من السالح، مضيفا أن مصر حين طلبت إدخال             

 واألمن المركزى للتمركز على حدود قطاع غزة، فإن الطلب درس دراسة مستفيضة مـن               حرس الحدود 
  .جانب الطاقم األمني ومرت الموافقة عليه بمخاض عسير داخل الحكومة

وهو يختتم محاضرته قال آفى دختر إن القاعدة الحاكمة لموقف الدول العبرية هي أن مصر خرجت من                 
يها مرة أخرى، وهى قاعدة تحظى بالدعم القوي والعملي من جانـب            ساحة مواجهة إسرائيل ولن تعود إل     

  .الواليات المتحدة
 ينـاير داخـل إسـرائيل،       25هذا االستعراض يثير أسئلة عدة حول طبيعة األصداء، التي أحدثتها ثورة            

وحول مصير التجهيزات والركائز التي أعدتها بالتعاون مع الواليات المتحدة داخـل مـصر لمواجهـة                
خصوصا حين وقع من حيث ال يحتسبون، وحين جاء بمن ال يتمنـون،             » الدراماتيكى«االت التغيير   احتم

إننا ال نعرف شيئا عما يجري تحت السطح أو يدور وراء الكواليس، لكننا ينبغى أال نتصور أنهم يقفـون                   
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ت الراهن تحت   صامتين وغير مبالين، ولذلك من حقنا أن نسأل عن حقيقة الدور الذي يقومون به في الوق               
  .الطاولة وبعيدا عن األعين

  22/2/2011، الشرق، الدوحة
  

   وتأثيراتها اإلقليميةالمصريةالثورة  .72
  ماجد كيالي

إذا كان شعب تونس هو الذي فتح النوافذ أمام رياح الحرية في العالم العربي، فإن شعب مصر هو الذي                   
  .ذه المنطقة من العالميمكن أن يفتح األبواب أمام رياح التغيير والتجديد في ه

فمصر الشعب والتاريخ ليست أية دولة في العالم العربي، وإنما هي بمثابة الدولة المركزيـة فيـه، مـع                   
دورها السياسي، وثقلها الثقافي والفني، وحجمها السكاني، وموقعهـا الجغرافـي، وقوتهـا العـسكرية،               

  .ومكانتها المتميزة في الذاكرة العربية
شعارات التي كانت مرفوعة في التظاهرات، التي اجتاحت مصر مـن أقـصاها إلـى               وعلى رغم أن ال   

، )أو قوميـة  (أقصاها، تركّزت على التغيير السياسي الداخلي، ولم تتطرق الى أية أجندة سياسية خارجية              
على ما جرت العادة، فإن التغيير في مصر ال بد ستكون له تداعيات كبيرة على مجمل المنطقة العربية،                  

  .ما على شكل تفاعالت القوى الدولية واإلقليمية فيهاك
ومع مالحظة أن الوضع الجديد في مصر سيقف في مواجهة تركة ثقيلة من األعباء أو األزمات الداخلية،                 
إال أنه يمكن التوقّّّع أن التغيير السياسي الحاصل سيشمل أيضاً السياسة الخارجية، إلى الدرجة التي تمكّن                

ة مكانتها في النظام العربي، وتعزيز وضعها إزاء القوى اإلقليمية األخرى، التي حاولت             مصر من استعاد  
  .احتالل الفراغ الذي شكله غيابها، والذي لم تستطع أية دولة عربية غيرها تغطيته

ويستنتج من ذلك أن مصر المتعافية، والمتصالحة مع ذاتها، ومع تاريخها ومكانتها، يمكن أن تفيد أيـضاً                 
ستعادة النظام العربي لروحه وفاعليته، إن في ما يتعلق بعالقاته البينية، أو بالنسبة الى تعزيز قدرته                في ا 

على مواجهة التحديات المحدقة به، ومن ضمنها التحدي الذي يفرضه وجود إسرائيل في هذه المنطقـة،                
  .وتحدي كبح جماح القوى اإلقليمية والدولية المتصارعة على الشرق األوسط

 هذا اإلطار، فمما ال شك فيه أن إسرائيل ستتأثّر مباشرة بالتغيير في مصر، ذلك أن مـصر الجديـدة             في
ستُقلع عن سياسة االستجداء، وعن سياسة االرتهان للمتطلبات اإلسرائيلية أو األميركية، وستتخذ سياسـة              

عافيتـه فـي مواجهـة      حازمة للجم عنجهية إسرائيل وتعنتها، كما سيعني ذلك استعادة النظام العربـي             
السياسات اإلسرائيلية المنفلتة من عقالها، إزاء الفلسطينيين وغيرهم، ولو من دون الذهاب إلـى انتهـاج                

ومعلوم أن إسرائيل كانت خاضت حروباً عدة ضد الفلـسطينيين واللبنـانيين، وشـنت              . سياسات حربية 
  .ي ـ اإلسرائيلياعتداءات على سورية، مستغلة خروج مصر من معادلة الصراع العرب

ومن ناحية ثانية، فإن التغيير السياسي في مصر سيضع إسرائيل في وضع إقليمي حرج جداً، فبدالً مـن                  
المحيط اإلقليمي الصديق، ستجد إسرائيل نفسها وسط محيط معاد، فهي بعد خسارتها إليران الشاه، وبعد               

  .أن خسرت تركيا، ها هي تخسر مصر أيضاً
 إسرائيل ستبدو كمن ضيع فرصة التسوية، طوال قرابة عقدين من الزمن، بسبب             ليس ذلك فقط، ذلك أن    

استهتارها بأحوال العرب، وتعمدها امتهان حكوماتهم، ما يعني أن هذه العملية، بعد التغيير في مصر، لن                
ي التي  وقد بات واضحاً للقاصي والداني أن إسرائيل، بسياساتها المتغطرسة والمتعنتة، ه          . تكون كما قبلها  

  .قوضت مسارات عملية التسوية، أكثر مما قوضها العرب، وأكثر بكثير مما قوضتها القوى المعارضة
وبديهي، فإن ذلك سيضع إسرائيل أمام لحظة الحقيقة، أو أمام احد خيارين، فإمـا الرضـوخ لمتطلبـات                  

ليـة التـسوية، جملـة      ، وإما انتهـاء عم    )هذه المرة (عملية التسوية، وفق مواصفات المرجعيات الدولية       
  .وتفصيالً، وتحمل ما ينجم عن ذلك على وجود إسرائيل في هذه المنطقة
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أما بالنسبة الى السلطة الفلسطينية، فإنها ستجد نفسها، بعد التغيير المصري، في وضع صـعب أيـضاً،                 
ـ                يس هـذا   كونها ستخسر برحيل نظام مبارك، النظام الذي شكّل حاضنة سياسية لها في العالم العربي، ل

فحسب، بل إن نظام مبارك بالتحديد هو النظام الذي كان يغطي عملية التسوية، التي انخرطت فيها القيادة                 
وكلنا نعلم أن نظام مبارك     . الرسمية الفلسطينية، على رغم كل ما شابها من عثرات وإجحافات وامتهانات          

قرير العالقات بين القوى الفلسطينية،     كانت له مداخالت كبيرة حتى في الشأن الداخلي الفلسطيني، وفي ت          
فـي ذمـة    » الورقـة المـصرية   «وعلى األقل فإن ملف المصالحة سيشهد تطورات جديدة، بعدما باتت           

  .التاريخ
المشكلة هنا أن رد فعل القيادة الرسمية الفلسطينية على التغيير المصري كان مهيناً، ولم ينبثق من رؤية                 

 إن هذه القيادة تصرفت بوصفها نظاماً من االنظمة، ولم تتـصرف مـن              سياسية إستراتيجية مستقبلية، إذ   
منظور كونها قيادة حركة تحرر وطني، إذ حرصت على عدم اتخاذ موقـف مـساند لثـورة الـشعب                   

فـي  » حماس«وهذا ينطبق على سلطة     (المصري، وهي حتى منعت أية تظاهرات شعبية في هذا المجال           
  .، إال بعد سقوط نظام مبارك)غزة
ما االستنتاجات التي استخلصتها هذه القيادة من التغيير في مصر فجاءت مزاجية ومتـسرعة ومربكـة،         أ

) سـبتمبر (حيث ذهبت نحو تقرير موعد لالنتخابات التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني، في أيلـول              
كيمـاً، لـيس بـسبب    ومع التشديد على أهمية هذه االنتخابات، إال أن التقرير في شأنها لم يكن ح       . المقبل

االنقسام فقط، وإنما بسبب تدهور أحوال الحركة الوطنية الفلسطينية، وغياب اإلجماع في شـأن ماهيـة                
عدا عن ذلك، فكيف ستجري هذه السلطة االنتخابات فـي ظـل            . المشروع الوطني الفلسطيني المطلوب   

؟ أم أن األمر    )ن ولبنان وسورية  األرد(االنقسام؟ وما هي إمكانات انتخابات مجلس وطني في دول اللجوء           
  سيقتصر على إجراء انتخابات في الضفة؟

ويستنتج من ذلك أن القيادة الفلسطينية، بعد التغيير في مصر، باتت في مفترق طرق، فإمـا أن تواصـل       
طريقة عملها كما في السابق، باالرتهان لعملية التسوية، أو أنها ستعمل علـى إدخـال تغييـرات فـي                   

اخلية وفي طريقة عملها، وفي شأن خياراتها السياسية، أو أن هـذه القيـادة سـتجد نفـسها           أوضاعها الد 
  .مضطرة إلى ترك الميدان، في شكل أو في آخر

على الصعيد العربي، أيضاً، يمكن االستنتاج أن التغيير في مصر يمكن أن يفتح األبواب مـشرعة أمـام            
فيد باستعادة محور مـصر ـ سـورية ـ الـسعودية،      استعادة مصر عالقاتها الطبيعية مع سورية، بما ي

  .وبتفعيل النظام العربي، وتعزيز مكانته إزاء تفاعالت القوى اإلقليمية والدولية في هذه المنطقة
ويتبع ذلك أن النظام العربي سيكون، في هذه الحال، أكثر قدرة على تحجيم طموحات القوى األخـرى،                 

وهذا يعني أن إيران ستجد مكانتها في       . تفكك في النظام العربي   التي حاولت استغالل مرحلة الضعف وال     
وضع مختلف بعد استعادة مصر عافيتها، وبعد تعزيز النظام العربي ألوضاعه، ما يعني تحجيم النفـوذ                

  .اإليراني، وربما أن هذا األمر يخدم تصويب عالقات إيران العربية، وترشيد دورها في المنطقة
التمست دورها اإلقليمي من عالقاتها االقتصادية، ومن فاعليتها السياسية في مجال           أما تركيا، التي كانت     

القضية الفلسطينية، فربما تكون هي الرابح اإلقليمي األكبر من التغيير في مصر، ما قد يفتح الباب علـى        
سياسة ذاتها فاعلية إقليمية تركية ـ عربية في وجه القوى األخرى، ال سيما أن مصر الجديدة لن تنتهج ال 

التي تنتهجها إيران، وربما أنها تكون اقرب الى السياسة الخارجية التي تنتهجها تركيا، مع مالحظـة أن                 
  .تركيا هي دولة جوار إقليمي، في حين أن مصر هي في قلب الدائرة العربية

نتهجها نظـام   في المحصلة، فإن هذا التحليل الذي يستبعد استمرار مصر على السياسات ذاتها التي كان ي              
مبارك، فإنه ال يتوقّع أيضاً عودة مصر، على صعيد السياسة الخارجية، إلى الخيارات القومية الناصرية،               
فمثلما أن األوضاع في مصر وفي العالم العربي ال تسمح بالعودة الى هذه الخيارات، فإن كرامة شـعب                  
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سياسات الخارجية التي انتهجتها مصر في      مصر، وتداعيات هذه الثورة عربياً، ال تسمح باالستمرار في ال         
  .عهد مبارك

  22/2/2011، الحياة، لندن
  

  عودة الروح العربية تفتح طريق بناء إجماع فلسطيني جديد .73
  هاني المصري

بعد ثورتي تونس ومصر، وفي ظل عواصف التغيير العاتية التي تهب في المنطقـة العربيـة، ودلّـت                  
 العربية باتت تدرك أنها مصدر السلطات، وتملك قوةً هائلةً قادرةً           بصورة ال رجعة فيها على أن الشعوب      

  .على إحداث التغيير واإلطاحة باألنظمة األمنية القمعية، وأخذ مكانها على خارطة العالم
إنها ثورات من أجل الحقوق والحريات والتغيير الشامل وليست ثورات جياع؛ لذا يمكن أن تغيـر وجـه                

  .المنطقة بشكل جذري
إلى طريق مغلق تماماً، في ظـل تعنـت الحكومـة           " عملية السالم "بعد وصول المفاوضات وما يسمى      و

  .اإلسرائيلية، وإصرارها على السير في تطبيق المخططات التوسعية واالستيطانية والعنصرية والعدوانية
الفيتو، فيما اعتبر   وبعد تراجع إدارة أوباما عن وعودها بتحقيق السالم ووقف االستيطان إلى حد استخدام              

، وعلى ما تبقى من رهـان علـى الـدور           "عملية السالم "بمثابة إطالق رصاصة الرحمة على ما يسمى        
  .األميركي للوصول إلى تسوية متوازنة

  تأسيساً على ما سبق، ما العمل فلسطينياً؟
" عملية السالم " ما جرى ويجري في المنطقة أثّر وسيؤثر بشدة على فلسطين، ويجب أن يحررها من قيود              

وااللتزامات السياسية واألمنية واالقتصادية المترتبة عليه، وضغوط نظام حسني مبـارك           ) أوسلو(واتفاق  
التي كانت منطلقة من الشروط واالعتبارات األميركية واإلسرائيلية بعيـداً عـن المـصالح المـصرية                

  .والفلسطينية، بحيث تصبح القيادة الفلسطينية فاعلةً ال منفعلةً 
هناك نقاشٌ متصاعد يدور بين الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها عن الهدف الناظم، فال ينفع استنساخ               

، بل ال بد من االتفاق على الهدف        "الشعب يريد إسقاط النظام   "التجربة المصرية والتونسية وتكرار شعار      
  .القادر على توحيد الفلسطينيين

مقاومة باألشكال المتاحة؟ أم إنهاء االنقسام؟ أم الدفاع عن الحقوق          هل يكون الهدف إنهاء االحتالل عبر ال      
والحريات وتعزيز الصمود وتأمين حياة كريمة للمواطن؟ أم إحياء المنظمة وإجراء انتخابـات المجلـس               
الوطني، أم إجراء تعديل أو تغيير حكومي في الضفة وفي غزة؟ أم تجديد شرعية الـسلطة وإصـالحها                  

مشاركة بها وبناء مؤسسات الدولة، أم التركيز على المـسار الـسياسي والدبلوماسـي              وتوسيع قاعدة ال  
للحصول على االعتراف بالدولة ونزع الشرعية عن إسرائيل؟ أم فتح الطريق العتماد خيارات وبـدائل               
جديدة، قادرة على تحقيق األهداف الوطنية التي عجزت اإلستراتيجيات السابقة عن تحقيقها؟ إن كل هـذه            
األهداف مترابطة وتخدم بعضها بعضاً، ويمكن أن تكون بشكل متزامن ومتوازٍ مع بعضها الـبعض، إال                

  .فهو الهدف الذي يوحد الفلسطينيين جميعاً. أن الهدف الناظم لها جميعاً، هو هدف إنهاء االحتالل
فال يمكن وضـع    . ال يكفي وضع هدف إنهاء االحتالل بل البد من إزالة العوائق التي تحول دون تحقيقه              

الجهود والطاقات الفلسطينية في مجرى إنهاء االحتالل، دون إنهاء االنقـسام واسـتعادة الوحـدة، ودون                
إحياء منظمة التحرير وتجديدها وإعادة بناء مؤسساتها ومنحها شرعية جديدة أصبحت تفتقدها بعد تآكـل               

ودون . و عقد جلسات له منذ فترة طويلة      برنامجها الوطني، وبعد عدم إجراء انتخابات للمجلس الوطني، أ        
توفير الحقوق والحريات وحياة كريمة للمواطن، ودون تنظيم مقاومة شاملة تجعل االحتالل مكلفًا، ودون              

واتباع مسار سياسي قادر على حصد ما تزرعه المقاومة، ودون سلطة تـوفر             ) أوسلو(التخلي عن مسار    
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 مؤسسات فاعلة بعيـداً عـن الفـساد والهيمنـة والفئويـة             الخدمات للمواطنين ومقومات صمودهم عبر    
  .والفصائلية

إن المنظمة أصبحت مجرد ديكور وإطار مشلول، لم يتم ولم يسمح عربياً ودولياً بإصالحه وال دفنه، وال                 
إن واقـع المنظمـة المـشلول       . بإنشاء بديل عنه حتى يوقع باسم الشعب الفلسطيني على التسوية النهائية          

ار الحاصل للقضية الفلسطينية بما أدى إلى ظهور مراكز قيادية تمثل الفلسطينيين، واحد في              أضعف اإلط 
  .، وعدة مراكز أخرى في الشتات1948الضفة وآخر في غزة وثالث في فلسطين 

ضمن هذا السياق، ال يكون طريق الخالص الوطني في التمسك بالسلطة وتجديد شرعيتها وإصـالحها،               
هو المنظمة، وهي فقدت مصدر قوتها وشرعيتها بعد شلل المنظمة وانهيار مـا             فالسلطة فرع من أصل     

، وبعد أن استعاد االحتالل حتى الصالحيات المحدودة التي منحها للـسلطة بعـد أن               "عملية السالم "سمي  
  . ولم تنسحب منها حتى اآلن2002اجتاحت قوات االحتالل أراضي السلطة العام 

ساً من المنظمة، ومن تمثيلها للشعب الفلسطيني ودفاعهـا عـن الحقـوق             إن شرعية السلطة مستمدة أسا    
المجسدة في برنامجها، الذي يقوم أساساً على إنهاء االحتالل، في هذا السياق كانت السلطة وفق التفويض                

 ، 1999إن مـرور أيـار   . الممنوح لها مجرد مرحلة مؤقتة مفترض أن تنتهي بانتهاء المرحلة االنتقالية         
رض مراجعة عملية التسوية وخصوصاً التفويض والوظيفة اللذين تقوم بهما السلطة، ألن تمديـد              كان يف 

  .المرحلة االنتقالية استمر إلى أجل غير مسمى؛ ما أطاح بشرعية السلطة
اآلن لقد سقط وهم إمكانية تحقيق التسوية، والحل الوطني القريب عبر المفاوضات، والرهان على الدور               

  .كانية إقناع إسرائيل بقبول تسوية متوازنةاألميركي، وإم
لقد ثبت بشكل قاطع أن إسرائيل ال تريد سالماً وال تسويةً، وإنما تريد فرض الحـل اإلسـرائيلي الـذي                    

فال دول السياق وال مشكلة الالجئين وال االنسحاب مـن          . يصفي القضية الفلسطينية من مختلف جوانبها     
ا المطروح في أحسن األحوال ضمن سياق التسوية دولة بقايـا تحـل            القدس وال إزالة المستوطنات، وإنم    

  .مشاكل إسرائيل األمنية والديمغرافية وغيرها، وال تلبي الحقوق الفلسطينية
في هذا السياق، ال معنى للمصالحة وإنهاء االنقسام واستعادة الوحدة، وإنجاز الحقوق والحريات وإحيـاء               

اومة االحتالل، وإعادة بناء اإلجماع الـوطني القـادر علـى إنهـاء             إذا لم تكن في سياق مق     ... المنظمة
  .االحتالل

ال يمكن خلق اإلجماع الوطني الجديد القادر على النصر دون ميثاق وطني وإستراتيجية جديـدين، يـتم                 
  .بلورتهما بعد إجراء مراجعة عميقة وجريئة وعقالنية للتجارب السابقة واستخالص الدروس والعبر منها

 ميثاق وإستراتيجية يوحدان الفلسطينيين، ال معنى إلحياء منظمة التحرير أو الـسلطة أو إلجـراء                فدون
، وال معنى إلنهـاء االنقـسام؛ ألن أي وحـدة دون            )للمجلس الوطني والرئاسية والتشريعية   (االنتخابات  

لمناصـب  إستراتيجية ستكون هشة ومؤقتة سرعان ما تنهار، ألنها ستقوم على المحاصـصة وتوزيـع ا              
  .والمصالح والمغانم والنفوذ

دون إجماع وطني جديد على ميثاق وإستراتيجية يجسدان المصالح والتطلعات الفلسطينية؛ يصبح إصالح             
السلطة والتغييرات الوزارية وبناء المؤسسات والمسار السياسي والدبلوماسي مجرد تحسين شروط حياة            

  .حكم الذاتي وكأنها باقية إلى أجل غير مسمىللفلسطينيين تحت االحتالل، ما يجعل سلطة ال
إن بناء اإلجماع الوطني الجديد هو الطريق، الذي يؤدي إلى توحيد الفلسطينيين، وإنهاء االحتالل، وهـو                
إجماع يستند إلى مجمل األهداف والحقوق والقواسم الوطنية المشتركة، وإلى قواعـد العمـل الـسياسي                

االتفاق عليها، وال يلغي التعددية، ولكنها ستتجسد فـي إطـار وطنـي             والديمقراطي والنضالي التي يتم     
  .موحد

إن التقارب السياسي العام إزاء أشكال النضال الذي فرضته وقائع الحياة العنيدة على الرغم من االنقسام،                
يجعل التوصل إلى إجماع جديد مسألة ممكنة وليست مستحيلة، خصوصاً إذا تحرك الـشعب الفلـسطيني                
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هم عودة الروح العربية لفرضها، ومع توفر اإلرادة التي تُغَلِّب مصلحة الشعب على مصالح األفراد               واستل
  .والفصائل

وال ينفع بهذا المجال الدعوة إلى اعتماد الميثاق القديم أو وثيقة االستقالل أو إعـالن القـاهرة أو وثيقـة                   
ت الوصول إلى هذه الوثـائق تغيـرت،        األسرى أو اتفاق مكة أو الورقة المصرية، فالظروف التي أتاح         

  .وأهمها انهيار المفاوضات، فال بد من أخذ هذه التغيرات بالحسبان، ووضع ركائز إلجماعٍ وطنيٍ جديد
. إن كل هذه الوثائق مهمة، وتحتوي جوانب يمكن االستفادة منها والبناء عليها، غير أنها ال تنفع وحـدها                 

  .حته من آفاق تتطلب رؤية وميثاق وإستراتيجية وأساليب عمل جديدةفالتغيرات الهائلة في المنطقة وما فت
في المرحلة الجديدة، مرحلة عودة الروح إلى العرب، التي أخذ الشعب فيهـا دوره المفقـود، ال يـصح                   

فدون إجماع وطني جديد يفـتح      . استخدام السياسات واألدوات وخطط العمل القديمة، واألشخاص القدامى       
فجر ويوحد الطاقات والكفاءات واإلبداعات الفلسطينية؛ ال يمكن تطوير المقاومة باألشكال           آفاقًا جديدة، وي  

المتاحة لتصل إلى فك التبعية االقتصادية لالحتالل وجعله مكلفاً إلسرائيل من خـالل انتفاضـة شـعبية،     
ـ               دار تتحقق بخروج الشعب كله بتظاهرات وجميع أشكال مقاومة ومقاطعة االحـتالل والحـواجز والج

فالمقاومة وحدها في إطار إستراتيجية سياسية قادرةٌ       . والحصار واالستيطان، وضد تهويد وأسرلة القدس     
  .على توحيد الشعب والقوى وإنهاء االنقسام واالحتالل

لقد بدأت رياح التغيير تلقي بظاللها وآثارها على الفلسطينيين، كما يظهر في التحركات التي بادر إليهـا                 
طيني في األسابيع األخيرة، وهي مرشحةٌ لالستمرار والتعاظم حتى تستطيع تحريك الـشعب             الشباب الفلس 

  .كله، ليفرض إرادته على الجميع
إن المدخل العملي الذي يجب البدء به لتحقيق ما هو مطلوب إلنقاذ الشعب والقضية، يتجـسد بـإطالق                  

هدافه والمشاركون فيـه، داخـل      حوار وطني شامل، يختلف عن الحوارات السابقة من حيث مضمونه وأ          
الوطن وخارجه وال يقتصر كالعادة على الفصائل والقيادات والشخصيات فقط، وإنما يشارك فيه ممثلون              
عن الشعب خصوصاً الشباب؛ حتى يتم التوصل إلى إجماع وطني جديد يرتكـز إلـى ميثـاق وطنـي                   

  .وإستراتيجية
 الوطني الذي يتم الشروع فيه أوالً بإحياء منظمـة          وبعد التوصل إلى اإلجماع الوطني من خالل الحوار       

التحرير، لتكون قوالً وعمالً هي الممثل الشرعي والوحيد والكيان الوطني الجامع وصاحبة القرار، بحيث              
  ).كل من يوافق على الميثاق الوطني الجديد(تضم الجميع أو الغالبية 

دور وشكل ووظيفة السلطة، ووضعها في مكانهـا        فعندما يتم إحياء منظمة التحرير، يمكن إعادة النظر ب        
الطبيعي كأداة في يد المنظمة وليست فوق المنظمة، بحيث تستخدم لتحقيق المصلحة الوطنية، ال أن تبقى                

  .عبًئا عليها، فالسلطة بصورتها الحالية تخدم االحتالل أكثر مما تخدم الشعب الفلسطيني
  22/2/2011، األيام، رام اهللا

  
   على الطريقة اإلسرائيليةالمصريةرة تدجين الثو .74

  صالح النعامي
قدم الرئيس األمريكي باراك أوباما دليالً آخر على أنه يتعامل مع الثورة المصرية تحـت طائـل نفـس                   

ففي نهاية األسبوع الماضي أمر أوباما باستخدام حق        . المعايير التي يتصرف وفقها مع القضية الفلسطينية      
قانون في مجلس األمن يعد االستيطان اليهودي في الضفة الغربيـة والقـدس             النقض الفيتو ضد مشروع     

عن مخطط ألوباما بالتعاون مع نتنياهو للتـآمر        " إسرائيل"غير شرعي، وفي نفس الوقت يتم الكشف في         
  .بشكل خاص" إسرائيل"على الثورة المصرية عبر تدجينها، بشكل يضمن مصالح 

ة القاهرة بوقف االستيطان، هو ذاته الذي يتجند الحباط أي محاولـة            أوباما الذي دعا في خطابه في جامع      
وأوباما الذي أعلن أنه يؤيد مطالب الثورة المـصرية         . النتقاد هذا السلوك اإلسرائيلي في المحافل الدولية      
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وامتدح ثوارها، هو نفسه الذي الذي يدير من وراء الكواليس مخططا لتوظيف الثورة لخدمـة المـصالح                 
فحسب اإلذاعـة اإلسـرائيلية باللغـة       . هذا على األقل ما تكشفه المصادر اإلسرائيلية ذاتها       . يليةاإلسرائ

العبرية فقد بعثت اإلدارة األمريكية مؤخراً برسالة للحكومة إسرائيلية تطلعها على مخططها إلعادة بلورة              
وتـضمنت  . ية واإلسرائيلية البيئة السياسية المصرية بعد سقوط الرئيس مبارك بما يخدم المصالح األمريك          

ـ   حول مستقبل األوضاع في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن هذه التطمينات           " إسرائيل"الرسالة تطمينات ل
التي تربط اإلدارة األمريكية وتحديداً البنتاغون بقيادة الجيش        " الحمائمية"تستند بشكل خاص إلى العالقات      

  . المسلحة الذي يدير مصر حالياًالمصري، ممثالً في المجلس األعلى للقوات
  :ويتضح من التسريبات اإلسرائيلية أن المخطط األمريكي يهدف إلى تحقيق األهداف التالية

 اإلسهام في بلورة بيئة سياسية داخلية في مصر تقبل بمواصلة القاهرة االضطالع بالدور الذي قـام                 -1
 المنطقة، سيما مواصلة مـصر دورهـا فـي          بها نظام الرئيس مبارك ضمن االستراتيجية األمريكية في       

  .مواجهة إيران
 أن تواصل القاهرة بهذا الشكل أو ذلك نفس الطريق الذي سلكه الرئيس مبارك في عالقـات مـصر                   -2

وعدم التقارب مـع حركتـي حمـاس        " االعتدال"العربية، عبر اإلبقاء على تحالفها مع ما يعرف بمحور          
  .لحصار على قطاع غزةوحزب اهللا، وضمن ذلك اإلبقاء على ا

وقد نقلت اإلذاعة عـن     .  تواصل اي حكومة مصرية جديدة االلتزام واحترام معاهدة كامب ديفيد فقط           -3
مصدر عسكري إسرائيلي كبير قوله إن تل أبيب ال تريد أن تواصل الحكومة المصرية القادمة احتـرام                 

في كـل   " إسرائيل"ذي كان قائماً بين مصر و     اتفاقية كامب ديفيد فقط، بل أيضاً مواصلة التعاون األمني ال         
ويذكر في هذا   . المجاالت، وعلى األخص في مجال تبادل المعلومات االستخبارية والتنسيق بين الجانبين          

" إسـرائيل "السياق أن قناة التلفزة اإلسرائيلية العاشرة كشفت النقاب قبل عدة أيام أن التعاون األمني بين                
رات المصرية برئاسة نائب الرئيس المصري المخلوع عمر سليمان، عندما          ومصر لم يقتصر على المخاب    

كان رئيساً لجهاز المخابرات، بل إن مبارك أمر قيادة الجيش قبل عدة أعـوام بالتعـاون مـع الجـيش                    
  .اإلسرائيلي

 العمل على إخراج العالقات المصرية اإلسرائيلية من الجدل الداخلي في مصر، في ظل الحديث عن                -4
ونوهت الرسالة إلى أنه تسود حالة من الرضا في أوساط اإلدارة األمريكية            . قبل األوضاع في البالد   مست

  .لعدم تركيز المتظاهرين على ملف العالقات اإلسرائيلية المصرية
  :وتحاول إدارة أوباما التأثير على الواقع المصري من خالل الماكينزمات التالية

ي تشدد فيها واشنطن على احتضان الثورة المصرية وتأييدها، من أجل            مواصلة الحملة اإلعالمية الت    -1
  .كسب ود قطاعات واسعة في الرأي العام المصري

 توثيق االتصاالت بين اإلدارة األمريكية وممثليها بالحركات الشبابية التي أسهمت بشكل كبيـر فـي                -2
  .صنع الثورة المصرية، ومحاولة التأثير على أجندتها السياسية

 تخصيص أموال كبيرة لمساعدة األحزاب والحركات السياسية المصرية، كأحد ماكينزمات االحتـواء             -3
  .األمريكية أكدت في وقت الحق صحة هذا التسريب" تايمز"في المرحلة المقبلة، مع العلم أن مجلة 

كـن أن   يم" مناسـبة "توظيف عالقات الواليات المتحدة مع النخب المصرية من أجل الترويج لشخـصية             
  .تتنافس على منصب الرئيس في المستقبل

ومن بين األسماء التي تتحمس لها اإلدارة األمريكية بشكل خاص هو نائب الرئيس السابق عمر سـليمان                 
الذي تحاول واشنطن تأهيله ليصبح المرشح الرائد في االنتخابات الرئاسية القادمة، على اعتبار أن تعيينه               

وفي هذا السياق علم أن ديوان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيـامين           . المنطقةفي  " أهم ضمانة لالستقرار  "
نتنياهو يجري اتصاالت مكثفة مع أوساط في الكونغرس والمنظمات اليهودية من أجل اقناعها بممارسـة               
أكبر قدر من الضغوط على إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما من أجل التدخل لـدى قيـادة الجـيش                   
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 أجل السماح بعودة عمر سليمان إلى واجهة األحداث تمهيداً لتهيئته للتنافس في االنتخابـات               المصري من 
  .الرئاسية القادمة

وحسب المصادر اإلسرائيلية فقد كلف نتنياهو مستشاره الـسياسي إسـحاق مولخـو بتركيـز الجهـود                 
األحداث في مصر، على اعتبار     الدبلوماسية والسياسية اإلسرائيلية الهادفة إلعادة عمر سليمان إلى واجهة          

وقد شددت الهيئات القياديـة فـي الجـيش         . في النظام المصري المخلوع   " إسرائيل"لـ" أوثق حليف "أنه  
واألجهزة االستخبارية اإلسرائيلية على مسامع نتنياهو في اآلونة األخيرة على أنه يتوجب توظيف كـل               

أهم الشخصيات التي يمكـن     "لذي تم وصفه بأنه     الجهود من أجل عدم اسدال الستار على عمر سليمان، ا         
حرصاً "، مشددة على أنه من خالل التجربة فقد أثبت عمر سليمان            "االعتماد عليها في مصر   " إسرائيل"لـ

  .، وبشكل فاق مستوى الطموحات اإلسرائيلية"منقطع النظير على المصالح األمنية اإلسرائيلية
 حانقـة جـداً     -بخالف االنطباع السائد  -" إسرائيل"لحاكمة في   وحسب التلفزيون اإلسرائيلي فإن النخب ا     

على الرئيس المخلوع مبارك ألنه برفضه التخلي عن صالحياته لعمر سليمان أحبط فرصه في خالفتـه،                
تتويج عمر سـليمان خلفـاً   " النقل السلس للحكم"مشيرة إلى أن الواليات المتحدة كانت تقصد بحديثها عن       

  .لمبارك
يتضح أن كالً من واشنطن وتل أبيب غير منزعجتين تماماً من إمكانية أن يتنافس أمين عـام                 الالفت أنه   

الجامعة العربية عمرو موسى على المنصب، فحسب صناع القرار في تل أبيب وواشنطن فـإن مـصر                 
  .والواليات المتحدة" إسرائيل"تحت قيادته لن تكون معادية لـ

لى مصير ومسار الثورة المصرية بسبب التدخالت األمريكيـة         قصارى القول إن هناك ما يبرر القلق ع       
واإلسرائيلية، ما يستدعي أقصى درجات الحذر والحيطة، وهو ما يستدعي التـشديد علـى أن الـشعب                 

  .المصري العظيم لن يسمح مجدداً بتغيير المسار الذي اختاره وبذل في سبيله الغالي والنفيس
  21/2/2011، السبيل، عّمان

  
  :يركاريكات .75
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  22/2/2011، موقع فلسطين أون الين


