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  31  :كاريكاتير
***  

  
  السلطات المصرية تعيد فتح معبر رفح في االتجاهين .1

قررت السلطات المصرية صباح أمس الثالثاء فتح معبر رفح فـي            :وكاالت - عبدالقادر مبارك  - رفح
وقد عبر القادمون من قطاع غزة      . بعد أن تم إغالقة أعقاب سقوط نظام الرئيس حسني مبارك            االتجاهين

عن فرحتهم وسعادتهم لفتح المعبر والسماح بعبور الفلسطينين إلى مصر عبر المعبر وناشـدو القـوات                
  . المسلحة المصرية بفتح معبر رفح بصورة دائمة

مد الكيكى السكرتير العام لمحافظة شـمال سـيناء أن          أكد اللواء مح  " الشرق"وفي تصريحات خاصة لـ     
السلطات المصرية وافقت على فتح معبر رفح من الجانبين المصرى والفلسطينى ووافق المجلس األعلى              

  . للقوات المسلحة على فتح معبر رفح أمام الفلسطينين القادمين من قطاع غزة
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مس فتح معبرها مع القطاع للسماح بمرور       إن سلطات مصر أعادت أ    ) حماس(من جانبها ، قالت حركة      
 نحن في ظرف    .لدينا أكثر من ثالثة آالف شخص سجلوا للسفر       "محدود للفلسطينيين منه وإليه ، وأضافت       

استثنائي خصوصا أن عدد الكادر الفني في الجانب المصري من المعبر قليل وال نريد أن نـشكل عبئـا                   
  ".في العملعليهم ونود مساعدتهم دون إحداث أي إرباك 

وقال غازي حمد وهو مسؤول في حماس يدير المعبر من الجانب الفلسطيني إن مصر قررت إعادة فتح                 
  . شخص من قطاع غزة بالخروج كل يوم300الحدود وستسمح لما يصل إلى 

  . مليون فلسطيني1.5ومعبر رفح هو المعبر الوحيد الذي يفتح بانتظام في قطاع غزة الذي يعيش فيه 
اق ، فتحت سلطات االحتالل صباح أمس معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة إلدخـال قرابـة                  في السي 

  . شاحنة للقطاعين التجاري والزراعي والمواصالت220
  23/2/2011الشرق، الدوحة، 

  
  "عديل الوزاريالت"حدد توقيتا زمنيا لإلعالن عن ن لم :غزةالحكومة في  .2

زقة المستشار السياسي لرئيس الحكومة المقالة التي تديرها أعلن الدكتور يوسف ر:  أشرف الهور-غزة 
حركة حماس يوم أمس ان حكومته لم تحدد حتى اللحظة توقيتا زمنيا لإلعالن عن التعديل الحكومي 

 .المرتقب، وذلك في تعقيبه على تقارير ذكرت أن هذا التعديل من المحتمل أن يعلن عنه اليوم األربعاء
إن التعديل الحكومي قيد الدراسة 'نسخة منه ' القدس العربي'حافي تلقت وقال رزقة في تصريح ص

 .')حماس(والمتابعة لدى رئيس الوزراء والطاقم المكلف بذلك، وفي أروقة الحركة 
تحديد توقيت زمني لإلعالن عن هذا التعديل بسبب انشغال الحكومة في 'وأشار إلى أنه لم يتم حتى اآلن 

ة السائدة في المنطقة بعد نجاح الثورة المصرية، وتأثير هذا النجاح على المنطقة متابعة الحالة اإلقليمي
 .'العربية خاصة الملف الفلسطيني، وملف الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي

وكان مسؤول رفيع في حركة حماس ذكر في وقت سابق ان المشاورات التي قامت فيها الحركة إلجراء 
 . انتهت وأنه ينتظر لحظة اإلعالن عن هذا التشكيل الجديدتعديل وزاري على حكومة هنية

وجاءت تصريحات رزقة المستشار السياسي إلسماعيل هنية عقب كشف مصادر فلسطينية انه سيتم 
 .خالل اليومين القادمين اإلعالن عن التعديل الوزاري في الحكومة المقالة

ي الحكومة القادمة، باإلضافة مغادرة وبحسب المصادر فإن وجوها جديدة ستتسلم مناصب وزارية ف
  .أخرى من الحالية، مبينة أنه سيتم خالل التعديل دمج بعض الوزارات

  23/2/2011القدس العربي، لندن، 
  

   الفلسطينيةلألراضيلسماح للفلسطينيين في ليبيا بالدخول ا" إسرائيل"من طلب تالسلطة  .3
الثالثاء بأن ' القدس العربي'لفلسطينية حسين الشيخ لـاكد وزير الشؤون المدنية ا :  وليد عوض-رام اهللا 

الجانب الفلسطيني تقدم صباح الثالثاء بطلب رسمي للحكومة االسرائيلية للسماح للفلسطينيين المتواجدين 
 .في ليبيا وال يحملون بطاقة الهوية او جواز السفر الفلسطيني السماح لهم بالدخول لالراضي الفلسطينية

نعم تقدمنا بطلب رسمي صباح الثالثاء للجانب االسرائيلي للسماح ' 'القدس العربي'ائال لـواضاف الشيخ ق
، مشيرا الى ان القيادة الفلسطينية اجرت اتصاالت 'لمن يرغب من الفلسطينيين في ليبيا بالعودة للوطن

نحن توجهنا 'عديدة مع اطراف دولية لتأمين عودة الفلسطينيين في ليبيا لالراضي الفلسطينية، وقال 
مباشرة لجهات عديدة لمساندتنا في الطلب الذي قدمناه السرائيل والضغط على الحكومة االسرائيلية 

  .، رافضا الكشف عن اسماء تلك الجهات الدولية'للموافقة على هذا الطلب
 جواز سفر طالبنا اسرائيل بالسماح للفللسطينيين الذين ال يحملون هويات فلسطينية او'وتابع الشيخ قائال 

فلسطينيا بالعودة الرض فلسطين ونحن ننتظر اجابة على هذا الموضوع لما في ذلك من امكانية الخراج 
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وحول عدد الفلسطينيين الذين يطالب  .'الكثير من العائالت الفلسطينية هناك بحكم الظرف الراهن في ليبيا
حقيقة نحن ال نعرف 'طينية قال الشيخ  بالسماح لهم بالدخول لالراضي الفلسإسرائيلالجانب الفلسطيني 

، 'اإلسرائيليبالضبط العدد الذي يرغب بالعودة ولكن نحن طالبنا بموافقة من حيث المبدأ من الطرف 
  .'  لكن ال ادري من يرغب بالعودة- في ليبيا-هناك االفا من الفلسطينيين' ان إلىمشيرا 

دئيا ينظرون بايجابية للطلب ولكن لغاية اآلن لم نأخذ ردا ان االسرائيليين ابلغونا بانهم مب'ونوه الشيخ الى 
  .'نهائيا منهم

  23/2/2011لندن،  القدس العربي،
  

   آالف فلسطيني على خلفية سياسيةثالثة باعتقال أمن السلطة الحكومة في غزة تتهم .4
ة التابعة اتهمت الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة، األجهزة االمني:  حامد جاد-غزة

 مواطن وواصلت احتجاز المئات 200للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بأنها اعتقلت الشهر الماضي 
في سجونها منهم من صدرت بحقه أحكام عسكرية، والبعض اآلخر صدرت قرارات قضائية قضت 

  .بإخالء سبيلهم فيما ترفض األجهزة تنفيذ هذه القرارات
لمعلومات لدى وزارة التخطيط التابعة للحكومة المقالة إلى تصاعد حمالت واشار تقرير أصدره مركز ا

االعتقال ضد أنصار وكوادر حركة حماس وقوى المعارضة في أنحاء مختلفة من مدن وقرى الضفة 
  .الغربية

 آالف حالة اعتقال على خلفية سياسية خالل العام المنصرم، 3وبين التقرير أن األجهزة نفذت أكثر من 
 من أساتذة 24 ألئمة مساجد، و 49 من حاالت االعتقال كانت ألسرى محررين، ونحو1404حوالي وأن 

 طالبا جامعيا، ونحو 417 من أعضاء مجالس بلدية، وما يقارب من 32 صحافيا، ونحو 36الجامعات، و 
  . مدرسين9

 19عت نحو  نساء على خلفية سياسية، واستد7وأوضح التقرير أن األجهزة األمنية اعتقلت نحو 
  . معتقال سياسيا أمام محاكم عسكرية تابعة لها90أخريات، وحاكمت أكثر من 

 تعدت على صالحيات وعمل المحاكم 2007وأكد أن المحاكم العسكرية في الضفة بعد حزيران عام 
ا،  عام20المدنية، مبينا أن المحاكم العسكرية أصدرت العديد من األحكام العالية تتراوح بين عامين و

  ".تشكيل عصابة مسلحة"و" مليشيا محظورة" وجميعها تحمل تهما موحدة وهي االنتماء إلى
وتطرق التقرير الى ما اسماه بسياسة الفصل واإلقصاء الوظيفي التي تنتهجها بحسبه الحكومة في رام اهللا 

 رواتبهم منذ على خلفية االنتماء السياسي، الفتا إلى أن عدد الموظفين الذين قطعت حكومة رام اهللا
 ألف موظف وأن الحكومة ذاتها أغلقت جميع المؤسسات الخيرية 40 بلغت 2007منتصف العام 

  . جمعيات خيرية107المحسوبة على حركة حماس، حيث تم إغالق ما يزيد على 
واتهم التقرير حكومة سالم فياض باستهداف الصحافيين واعتقالهم وتعذيبهم ومحاكمتهم ومصادرة 

كذلك الكتل الطالبية في الجامعات من خالل منعها من ممارسة نشاطاتها، ومالحقة أبناء الكتلة أجهزتهم و
 طالبا من جامعة القدس يقبعون في سجن 12اإلسالمية باالعتقال والتعذيب، حيث ال زال أكثر من 

  .مخابرات رام اهللا
الضفة من خالل التحكم وذكر التقرير أن خطباء المساجد لم يسلموا من انتهاكات وتدخالت أمن 

بالخطب، ومنع الخطباء من أداء خطب الجمعة، واقتحام المساجد واعتقال األئمة وحفظة القرآن وتعذيبهم 
  .في السجون، حسب التقرير

  وفي شأن التنسيق االمني اتهم التقرير السلطة الفلسطينية بتبادل األدوار مع االحتالل في اعتقال أنصار 
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م األجهزة األمنية باعتقال واستدعاء المفرج عنهم من سجون االحتالل، وبالعكس حركة حماس، حيث تقو
  .تقوم قوات االحتالل باعتقال المفرج عنهم من سجون السلطة

  23/2/2011الغد، عمان، 
  

  اتصاالت مع مصر وتونس لتأمين مغادرة الفلسطينيين المقيمين في ليبيا: عباس .5
ة امس، أنه وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، تم االتصال  صرح مصدر مسؤول في الرئاس:رام اهللا

بالسلطات المسؤولة في كل من جمهورية مصر العربية وتونس، بهدف تسهيل مغادرة الفلسطينيين 
المقيمين في ليبيا والمضطرين للمغادرة، الى خارج األراضي الليبية، عبر الممرات البرية على الحدود 

  . ية الليبيةالمصرية الليبية، والتونس
  23/2/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  "اغتيال سياسي"الزعنون يحذّر من تعرض محمود عباس لـ  .6

حذّر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون من تعرض رئيس السلطة محمود عباس : عمان
ل تهديد القيادة اغتيال سياسي، كما اغتيل الرئيس الراحل ياسر عرفات جسدياً، وذلك في ظ"لـ 

  ".الفلسطينية
وقال الزعنون، خالل ترؤسه اليوم الثالثاء في العاصمة األردنية عمان اجتماع أعضاء المجلس 

والمنادية بالثورة الشعبية " فيسبوك"إن حملة التمثيل الفلسطيني المطروحة على "المتواجدين في األردن، 
فعيل منظمة التحرير، تعمل على هدم البناء، الذي  الشهر الجاري النتخاب مجلس وطني جديد وت28في 

  ". ثغرة، وال تقدم أية مقترحات لبناء جديد50يحمل أكثر من 
  23/2/2011قدس برس، 

 
   السفراء العرب في عمان يلتقيعباس  .7

 التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس األول السفراء العرب المعتمدين لدى األردن :عمان
ة عشاء وجهها سعادة الدكتور عبداهللا ناصر سلطان العامري سفير الدولة لدى األردن السفير تلبية لدعو

 . غير مقيم لدى فلسطين في مقر إقامته غرب عمان
وثمن عباس في مستهل اللقاء الدور المهم الذي تقوم به دولة اإلمارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة 

الحقوق الفلسطينية في المحافل اإلقليمية والدولية كافة بهدف تمكين وشعباً، في الدفاع عن الثوابت و
كما امتدح نهج . الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف

 . الدولة القائم على دعم الوحدة والتضامن والتعاون العربي المشترك
ة في عمان التي أتاحت لقاء السفراء العرب وإطالعهم على وعبر عباس عن شكره لدعوة سفير الدول

آخر تطورات األوضاع والتنسيق والتشاور معهم خدمة للمصالح الوطنية والقضايا العربية كافة في ظل 
 .  الظروف واألوضاع الدقيقة التي تمر بها المنطقة

  23/2/2011االتحاد، أبو ظبي، 
  

  "الحرية"كرامة الشعب الليبي الذي يستحق خطاب القذافي استهتار كامل ب: عشراوي .8
صفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي خطاب الزعيم الليبي و: رام اهللا

بأنه " الزحف المقدس"معمر القذافي الليلة الماضية، الذي هدد فيه المتظاهرين من أبناء شعبه بالقتل و
  ".الليبياستهتار كامل بكرامة الشعب "
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وعبرت عشراوي، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم األربعاء، عن أملها في أن يحظى الشعب الليبي 
إن الشعوب العربية أثبتت قدرتها وإرادتها في مواجهة : "بالحرية والديمقراطية والكرامة اإلنسانية، وقالت

تسودها الديمقراطية والحكم الرشيد األنظمة البائدة التي ال تؤمن بتداول السلطة، وحقهم في حياة كريمة 
  ".وسيادة القانون

الذي يناضل من أجل حريته واستقالله الوطني، ويعاني "وأشارت عشراوي إلى أن الشعب الفلسطيني، 
من القهر اإلسرائيلي والتنكر لحقوقه المشروعة، يتعاطف مع الشعب الليبي ويتمنى له أن يحقق أهدافه 

  .، على حد تعبيرها"إلصالحات التي تلبي مطامحه ومصالحهفي الحرية والديمقراطية وا
  23/2/2010قدس برس،

 
 تعلن تأييدها لثورة ليبيا وتدين قتل المتظاهرين" الشعبية"و" الجهاد"حماس و .9

هاجم أنصار حركة حماس والجهاد اإلسالمي يوم أمس خالل تظاهرات نظموها  : أشرف الهور-غزة 
 معمر القذافي وأحرقوا صوره، واستنكرت الفصائل الفلسطينية التي أعلنت تأييداً للثورة الليبية الرئيس

تأييدها للثورة قيام الجيش الليبي بضرب المتظاهرين بالطائرات، في الوقت الذي دعا فيه الناطق باسم 
ة، متمنياً الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الجالية الفلسطينية هناك لعدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبي

 .للشعب الليبي األمن واالستقرار
نصرة للشعب الليبي 'وخرج أنصار حماس من جامعات غزة في مسيرة طالبية حاشدة تحت عنوان 

، رفعوا خاللها الفتات مساندة لمطالب الشعب الليبي بإسقاط نظام الرئيس القذافي، كما ردد 'المظلوم
 .المشاركون هتافات منددة بذات الرجل

، وكتب على الفتات منددة بالقذافي 'xالمتظاهرون صوراً للرجل وقد وضعت عليها إشارة اوحمل 
 .اسيبزغ فجر الحرية يا ليبيا من جديدب

وقال حماد الرقب المتحدث باسم حركة حماس خالل التظاهرة التي تجمعت أمام مقر األمم المتحدة في 
ل أبيب بهذه الطائرات بعد موتها لمدة تزيد عن كنا نتأمل منك أن تضرب ت'غزة موجهاً كالمه للقذافي 

 .'أربعين عاما، والتي خرجت لتقتل أحفاد عمر المختار
قيام النظام في 'نسخة منه ' القدس العربي'واستنكر مصدر مسؤول في الحركة بشدة في بيان لها تلقت 

م وقصفهم بالطائرات ليبيا بمواجهة أبناء الشعب الليبي الذين خرجوا في مسيرات سلمية، واستهدافه
 .'الحربية والمدافع وتنفيذ مجازر جماعية بشعة ضدهم، سقط فيها مئات الشهداء وآالف الجرحى

استنكار المجازر 'ودعا المصدر الشعب الفلسطيني والشعوب العربية واإلسالمية وكل أحرار العالم لـ 
  .'من مع الشعب الليبي العظيمالتضا'، داعياً أيضا إلى 'الوحشية التي ينفذها النظام في ليبيا
في مدينة غزة دعماً وتضامناً مع الشعب الليبي، وقال ' وقفة تضامنية'كما نظمت حركة الجهاد اإلسالمي 

محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد خالل الوقفة ان ما يرتكبه القذافي ونظامه من جرائم 
 .'ما ترتكبه أمريكا في العراق وأفغانستانال يقل عما يرتكبه االحتالل بحق شعبنا، و'

أين كانت طائرات القذافي خالل العدوان الصهيوني 'وقال الهندي منتقداً قصف المتظاهرين بالطائرات 
 .'على غزة

وخالل الوقفة التضامنية أحرق شبان صوراً للرئيس القذافي في مشهد دل على غضبهم من سياسته تجاه 
 .المتظاهرين

، 'ليبيا الحرة تنتفض من أجل الحرية'، و'يجب اسقاط الطاغية وعائلته' كتب عليها ورفعت الفتات
 .'الطائرات التي تقتل شعبها عميلة'و

احتضان عربي وإسالمي لثورة أهلنا البواسل في ليبيا، ومساندتها بكل 'وطالبت الحركة في بيان لها بـ 
 .' الذي غيبه نظام القذافي القمعي والفاسدالوسائل السترداد مجدها الحضاري الزاهر ودورها العظيم
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ثورات ضد أنظمة االستبداد 'واعتبرت الجهاد الثورة التي تشهدها ليبيا وما سبقها في تونس ومصر هي 
ونهب ثروات البالد لصالح الحكام الذين تسلطوا على رقاب شعوبهم لسنوات طويلة مارسوا خاللها القهر 

  .'واإلذالل
، وأدانت 'وقف القصف الجوي والمجازر بحق الشعب الليبي البطل' الشعبية إلى من جهتها دعت الجبهة

 .عمليات القتل للمتظاهرين العزل التي يرتكبها نظام القذافي
، وأعربت عن وقوفها إلى جانب المطالب التي ينادي 'حماية الشعب الليبي وحقوقه'وطالبت الجبهة بـ 

ة في الحرية وكرامة اإلنسان واألوطان، وحقوقهم في الديمقراطية بها أبناء ليبيا وشعوب الجماهير العربي
 .'والعدالة ومحاربة الفساد والديكتاتورية

التحرك العاجل من 'ودعت في ذات الوقت لـ' البطش الدموي'وطالبت أيضاً بالوقف الفوري للعدوان و
اإلجرام والسلطات أجل وقف نزيف الدم العربي في الميادين والساحة العربية ومحاصرة عناصر 

 .'العمياء
  23/2/2011القدس العربي، لندن، 

  
 الهبة الجماهيرية إلنهاء االنقسام يجب أن تبدأ من غزة: األحمد .10

 قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد اليوم الثالثاء، إن الهبة الجماهيرية إلنهاء :نابلس
ي يجب أن تبدأ من قطاع غزة، ودعا إلى إسقاط كل من يسعى حالة االنقسام التي يعيشها الشعب الفلسطين

وأشار األحمد خالل ندوة نظمتها وزارة اإلعالم بنابلس، بالتعاون مع مجلس اتحاد طلبة  .إلدامة االنقسام
مستقبل الحوار الوطني في ظل المتغيرات 'جامعة القدس المفتوحة في مقر الجامعة بالمدينة، حول 

وقال إن  .، إلى أن كل طاقات الشعب الفلسطيني يجب أن تتحرك إلنهاء االنقسام'العربية واإلقليمية
  .الرئيس محمود عباس أكد أنه إذا كان ثمن الوحدة الوطنية قطع المساعدات، فلتقطع المساعدات

وأضاف أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلنهاء الصفحة السوداء في تاريخه بإنهاء االنقسام، ألنها أصبحت 
وأكد األحمد جاهزية حركة  . رابحة بيد االحتالل اإلسرائيلي والواليات المتحدة األميركية وأوروباورقة

 .فتح للتوقيع على الورقة المصرية وإنهاء االنقسام، والتوجه إلى انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القانون
ألمناء العامين للفصائل في وتحدث عن اقتراح من الفصائل إلى الرئيس محمود عباس، يدعو للحوار مع ا

 .الخارج، مشددا على أنه لو ملكت حركة فتح قوة األرض وافتقدت دعم الشعب فهي ال تملك شيئا
 23/2/2011وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

  
  اعتقال رائد صالح لن يفلح في منعه من القيام بواجبه في حماية القدس: حماس .11

قوات االحتالل الصهيوني، باعتقال الشيخ رائد صالح، رئيس الحركة اإلسالمية          أدانت حركة حماس قيام     
جريمة صهيونية جديدة لن تفلح     "، خالل تواجده في القدس، معتبرة أنها        1948في األراضي المحتلة سنة     

  ".في منعه من القيام بواجبه في حماية القدس والمقدسات
نسخة " المركز الفلسطيني لإلعالم  "ا اإلعالمي وصل    وقالت الحركة في تصريح مكتوب صادر عن مكتبه       

إنَّنا في حركة حماس ندين بشدة اعتقال جيش االحتالل وأجهزة مخابراته الـشيخ رائـد صـالح،                 : "منه
واقتياده إلى جهة مجهولة، ونعد هذا التصرف جريمة جديدة يرتكبها االحتالل ضد الشيخ رائد صـالح،                

 قيام بواجب التضامن مع المعتصمين من جومحاولة يائسة لمنعه من ال
ماهير شعبنا في خيمة االعتصام في حي البستان للدفاع عن منازل حيي سلوان والبستان المهددة بالهـدم                 

  االحتالل الصهيوني وأجهزته األمنية المسؤولية الكاملة عـن حيـاة   " حماس"وحملت  ".في القدس المحتلة
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المنظمات اإلنسانية والحقوقية إلى التحرك العاجل من أجل الـضغط          وسالمة الشيخ رائد صالح، ودعت      
  ."على حكومة االحتالل لإلفراج عنه فوراً

  22/2/2011،  المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  إذا أرادت أوروبا تحريك المفاوضات فلتضغط على تل أبيب: صالح زيدان .12
الضغط على الدولة العبرية،  وربي إلىاالتحاد األ" الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"دعت : غزة

والواليات المتحدة األمريكية، لوقف االستيطان اإلسرائيلي، إن أراد لعب دور في عملية التسوية، وعدم 
  .التلويح بعصا المساعدات التي يقدمها للسلطة الفلسطينية، ألن ذلك ال يفيد في شيء

وبي، كاثرين آشتون، أعلنت أنها بصدد استئناف وكانت مسؤولة العالقات الخارجية في االتحاد األور
االتصاالت مع كال الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي لتأمين عودتهما إلى مسار التفاوض، والدفع باتجاه 
تحقيق تقدم في عملية السالم في الشرق األوسط، في ظل األوضاع المضطربة التي تشهدها دول المنطقة 

  .سيتضمن استمرار المساعدات االقتصادية للسلطةالعربية، ملوحة إلى أن ذلك 
إذا أراد : "وقال صالح زيدان، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية تعقيبا على تصريحات اشتون

االتحاد األوربي تحريك العملية السياسية عليه أن يضغط بقوة على الجانب اإلسرائيلي، وأن يتخذ 
فرض على االحتالل، مثل منع استيراد منتجات المستوطنات، اإلجراءات من نوع العقوبات التي ت

ومواقف وإجراءات ضد السياسة اإلسرائيلية، واالعتراف األوربي بدولة فلسطين، وبدعم الحقوق 
  ".الفلسطينية، هذا الذي يسير باتجاه فتح أفق باتجاه العملية السياسية
فهذه عملية جربت عبر "ر ال جدوى منها، واعتبر أن الحديث عن استئناف المفاوضات دون هذه األمو

 عاما، ولم تفتح الطريق لتسوية متوازية، ولم تنفتح الطريق إلنهاء الصراع، أو الوصول إلى حل 20
 ". معين عبر هذه العملية

يدفعوا ) األوربيون(هم : "واعتبر أن التلويح بعصا المساعدات األوربية للسلطة الفلسطينية ال يفيد، وقال
، وعليهم أن يلعبوا دوراً في العملية السياسية، الن الرعاية األمريكية سقطت في ظل الفيتو مساعدات

األمريكي واالنحياز الدائم، والمعايير المزوجة عبر كافة اإلدارات األمريكية السابقة والحالية، ورغم 
جه إلى إسرائيل هذا الضغط األوروبي عليه أن يتو: "وأضاف ".وعود الرئيس األمريكي باراك اوباما

والمواقف األمريكية التي تستفرد في العملية السياسية، وال تؤدي إلى نتائج، واستمرار انحيازها ضد 
  .، على حد تعبيره"المجتمع الدولي والشرعية الدولية

 22/2/2011قدس برس، 
  

 الحوار بين فتح وحماس يدور في حلقة مفرغة: أبو ليلى .13
أن الحوار بين فتح وحماس ) أبو ليلى(هة الديمقراطية قيس عبد الكريم اعتبر عضو المكتب السياسي للجب
وأضاف أن أهم ما يمكن استخالصه مما يجري في المنطقة العربية  .يدور منذ عامين في حلقة مفرغة

هو أن على القيادات السياسية بكل مواقفها إيجاد السبيل للتناغم مع إرادة الشعب، مشيرا إلى أن الوضع 
ورأى أن على منظمة التحرير الممثل الشرعي للشعب  .ني ال يشبه أيا من األنظمة العربيةالفلسطي

ونفى أبو ليلى ما نسب إليه في بعض وسائل  .الفلسطيني، إعادة بناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية
ثت عنها اإلعالم من أن المتغيرات التي تحدث على الساحة العربية تأتي لتطبيق نظرية الفوضى التي تحد

أميركا تحاول أن تظهر هذه المتغيرات وكأنها 'كونداليزا رايس، مشيرا إلى أنه قال عكس ذلك، بأن 
 .'استجابة إلرادتها، بينما الواقع عكس ذلك، وهو أن الشعوب ملّت وأرادت الكرامة والتغيير
 23/2/2011وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
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 غزة والمقاومة ترد بإطالق قذيفتي هاونتوغل إسرائيلي جنوبي  .14
نفذت قوات من جيش االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس عملية توغل برية في احدى :  أشرف الهور-غزة 

المناطق الحدودية الشرقية لجنوب قطاع غزة، فيما تبنت كتائب أبو علي مصطفى الجناح المسلح للجبهة 
وأطلقت تلك اآلليات  .ى تجمع للدبابات اإلسرائيليةالشعبية مسؤوليتها عن إطالق قذائف هاون عل

المتوغلة النار بشكل عشوائي تجاه منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف 
 .السكان

على تجمع ' ملم 80'من جهتها أعلنت كتائب أبو علي مصطفى مسؤوليتها عن إطالق قذيفتي هاون عيار 
وقالت في بيان لها ان العملية  .العسكري جنوب القطاع' كسوفيم'رب موقع دبابات إسرائيلية كانت تقف ق

 .'في إطار الرد الطبيعي على جرائم المحتلين بحق المقاومة وشعبنا'تأتي 
من قصف إسرائيلي ' مهمة جهادية'إلى ذلك، قالت كتائب المجاهدين ان أحد خالياها المسلحة نجت خالل 

ة دير البلح، وذكرت أن إحدى الطائرات المروحية أطلقت صاروخاً استهدفها خالل تواجدها في منطق
  .صوب المجموعة المسلحة

  23/2/2011القدس العربي، لندن، 
  

  القانون اللبناني ال يجيز لالجئين العمل في كثيرٍ من المهن الحرة :الجهاد .15
 لالجئين العمل في كثيـرٍ      أكدت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، أن القانون اللبناني ال يجيز          : بيروت

إلخ، كما أنه ال يـزال يمنـع تـشكيل النقابـات أو             ... كالمهندس، الطبيب، المدرس،    : من المهن الحرة  
  .االنتساب إليها، ويمنع كذلك التوظيف في الوظائف الرسمية

ـ                 ي وقال مصدر مسؤول في مكتب تمثيل الحركة ببيروت، تعقيباً على موافقة مجلس النواب اللبنـاني ف
إن كل ما   :" جلسته التشريعية الثالثة على اقتراحين من أصل أربعة مقدمة إلقرار الحقوق المدنية لالجئين            

تغير قانوناً وواقعاً هو أن رب العمل كان يتوجب عليه بحكم القانون اللبناني أن يـدفع تعـويض نهايـة                    
ديد يفرض أن يتم تسجيل هؤالء      الخدمة للعامل الفلسطيني من حساب مؤسسته الخاص، وبات القانون الج         

  ".العاملين في حساب خاص بصندوق الضمان االجتماعي
وأشار إلى أنه وبذلك يتوفر للفلسطيني جهة يمكنه أن يأخذ مستحقاته منها بعد أن يدفع هو االشـتراكات                  

  . المتوجبة عليه للصندوق من خالل رب العمل
 من قانون العمـل     59ون الرامي إلى تعديل المادة الـ       وكان النواب قد قاموا بالتصديق على اقتراح القان       

والذي سمح بموجبه للفلسطيني بمزاولة جميع المهن، إال تلك المحصورة بالمهن الحرة، إضافة إلى إلغاء               
  . الرسوم المستحقة الستصدار إجازة عمل

 مـن قـانون     9مـادة   أما فيما يتعلق باقتراح القانون المتعلق بالضمان االجتماعي الرامي إلى تعـديل ال            
يعفى المستفيد من العمـال     : "الضمان، فقد تم إضافة بند سادس جديد عليه، يكون نصه على الشكل اآلتي            

الالجئين الفلسطينيين من شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في قـانون العمـل وقـانون الـضمان                 
  ." ستفيد فيها العامل اللبنانياالجتماعي ويستفيد من تقديمات تعويض نهاية الخدمة بالشروط التي ي

يجب على إدارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي أن تفرد حسابا منفصال مـستقال             : "ويضيف النص 
لديها لالشتراكات العائدة للعمال من الالجئين الفلسطينيين، على أن ال تتحمـل الخزينـة أو الـصندوق                 

 يستفيد المشمولون بأحكام هذا القانون من تقديمات        الوطني للضمان االجتماعي أي التزام مالي تجاهه، ال       
  ."صندوقي المرض واألمومة والتقديمات العائلية

القانون لم يجز للفلسطيني االستفادة مـن تقـديمات الـضمان           "وبحسب المصدر القيادي في الجهاد فإن       
ـ              ة األجـراء والعمـال     االجتماعي لجهة المرض أو األمومة أو التقديمات العائلية التي يستفيد منهـا كاف
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األجانب في لبنان، واستفادته مقصورة فقط على تعويض نهاية الخدمة، أي عندما يبلغ سن التقاعد المقرر                
  ".64رسميا بسن 

وعليه، فإن القانون الذي أقر هو فقط من الناحية العمليـة سـحب األمـوال مـن أصـحاب                   :" وأضاف
الجتماعي لصالح العامل الفلسطيني بعد أن يبلـغ        المؤسسات واحتجازها في الصندوق الوطني للضمان ا      

  ".سن التقاعد، أو عند نهاية خدمته ألسباب مختلفة
هذا يعني أن الدولة هي المستفيد الوحيد وليس الالجئ الفلسطيني الذي قـد             "وشدد ذلك المصدر على أن      

 إلى أن هـذا األمـر   تكون غاية االستفادة لديه هو أن تكون هناك جهة مسؤولة عن دفع التعويض، منبهاً             
  ". سيؤدي إلى مشاكل بين رب العمل والالجئين الفلسطينيين

وأوضح أن أرباب العمل عادة ما يلجأون إلى التهرب من تسجيل الفلسطيني في الصندوق الوطني؛ لكي                
تدفعها المؤسسة  % 9(من الراتب   % 12يوفروا بعض االشتراكات التي تأخذها الدولة والتي قد تصل إلى           

  ).  يدفعها العامل%3و
وبين هذا القيادي أن هذا القانون هدفه إحصاء العمال الفلسطينيين في لبنان، وإيجاد مصدر مالي إضافي                

وبالتالي االسـتفادة   (للصندوق الوطني على حساب الفلسطينيين، بحيث يتم ادخار اشتراكات نهاية الخدمة            
ب الضمان بدال من أصحاب المؤسـسات الخاصـة         من هذه األموال في السوق أو في فوائد البنوك لحسا         

  ). التي توظف الفلسطينيين
ولفت إلى أنه وإضافةً إلى كل ما سبق، فإن إنشاء حساب خاص للفلسطينيين قد يؤدي إلى نافذة قانونيـة                   

مـع العلـم أن     ... للتهرب من دفع كافة المستحقات بحجة أن الصندوق ال يتوفر لـه المـال الكـافي                 
 سـنة فـي الـسوق أو        30 حال دفعها ستتوفر وتزيد بحكم االستفادة منها لما يزيد عن            االشتراكات في 

 .البنوك
  22/2/2011، وكالة قدس نت

  
  وتطالب بإنهاء االنقسام " األميركي" الفيتو"مسيرة لفتح تندد بـ: لبنان .16

طينية الـذي   تنديدا بالفيتو االميركي على مشروع قرار ادانة االستيطان االسرائيلي فـي االرض الفلـس             
تقدمت به القيادة الفلسطينية مدعوماً من المجموعة العربية،انطلقت من مخـيم بـرج البراجنـه مـسيرة                 
شاركت فيها مخيمات بيروت طالبت حركتي فتح وحماس انهاء حالة االنقـسام والعـودة إلـى الحـوار                 

  .والتوقيع على وثيقة القاهرة
لسطين في لبنان اشرف دبور والملحـق الثقـافي مـاهر           شارك في المسيرة القائم باعمال سفارة دولة ف       

  .مشيعل، قادة حركة فتح وممثلو الهيئات االهلية الفلسطينية وحشد
حق الشعب الفلسطيني في ارضه ووطنه وقيـام    " ابو العردات كلمة حركة فتح فشدد على ان           فتحي والقى

بناء شعبنا في كل مناطق الشتات هو       دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحق العودة ال        
  ".حق مقدس فردي وجماعي ال يمكن التنازل عنه

اليوم اثبتت القضية الفلسطينية انها ما زالت القضية االولى وانها القضية المركزية لكل العـالم،               : "وتابع
فيتـو   دولة، رغـم قـرار ال      137 عضواً في مجلس االمن صوتوا لصالح القضية الفلسطينية وأيدته           14

االميركي واقول اننا سنستمر في دق كل االبواب عبر مجلس االمن واالمم المتحدة مـن اجـل انتـزاع                   
سنبقى دعاة وحدة وصمام وحدة وطنية، الشعب يريد انهاء االنقسام، الشعب الفلـسطيني             : "واكد ".حقوقنا

 انهاء االحـتالل االسـرائيلي      يريد الوحدة الوطنية الفلسطينية، فلنتجه معاً والشعب الفلسطيني كذلك يريد         
، الوحدة الوطنية المستقلة، وانهـاء حالـة        اإلسرائيليإنهاء االحتالل   :  عناوين 3فلنناضل جميعاً من اجل     

  ".االنقسام بين الضفة وغزة، بين فتح وحماس
  23/2/2011المستقبل، بيروت، 
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  مدنيةنتنياهو يفشل مشروع قانون لليبرمان للتحقيق في مصادر تمويل جمعيات  .17

استعرت الخالفات الداخلية في إسرائيل بين رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو :  أسعد تلحمي–الناصرة 
أفيغدور ليبرمان من جديد، بعدما أفشل قرار اتخذه نتانياهو » إسرائيل بيتنا«ووزير خارجيته زعيم حزب 

رلمانية تحقق في مصادر تمويل مشروع قانون تقدم به حزب ليبرمان لتشكيل لجنة ب» ليكود«داخل حزبه 
جمعيات مدنية ومنظمات حقوق اإلنسان التي يتهمها ليبرمان بتشويه سمعة إسرائيل في العالم وأنها 

من خالل ) الذين يرتكبون جرائم في األراضي الفلسطينية المحتلة(تحرض على الجنود اإلسرائيليين 
  .تشجيع هيئات قضائية دولية على تقديمهم للمحاكمة

لكن احتجاج عدد منهم بداعي أن » ليكود«ان متوقعاً أن يحظى مشروع القانون بدعم نواب حزب وك
إقراره سيعزز من الحملة الدولية لنزع الشرعية عن إسرائيل واتهامها بمالحقة سياسية للمنظمات 

 لم يعد الحقوقية، اضطر نتانياهو إلى منح النواب حرية التصويت ليتبين لليبرمان أن مشروع القانون
  .يتمتع بتأييد غالبية برلمانية فقرر إرجاء التصويت عليه

وقال نتانياهو خالل اجتماعه بأعضاء كتلة حزبه البرلمانية انه في حال إقرار الكنيست مشروع القانون 
األولى، ألن هذه اللجنة ال تملك صالحيات حقيقية، وفي الثانية ألن إقامة «: فإن إسرائيل ستخسر مرتين

  .»كهذه ستعزز حملة نزع الشرعية عن إسرائيل في العالم كافةلجنة 
وكان الكنيست صادق بغالبية األصوات على مشروع قانون يرغم الجمعيات والمنظمات المدنية على 
اإلشارة إلى مصادر تمويلها األجنبي في الكشف الذي تقدمه سنوياً أو في اإلعالنات التي تنشرها في 

الذي يطالب بالتحقيق » إسرائيل بيتنا«ن هذا القانون يغني عن مشروع قانون ويرى نتانياهو أ. الصحف
  .مع هذه الجمعيات

  23/2/2011الحياة، لندن، 
  

  البحرية اإلسرائيلية في حال تأهب مع وصول السفينتين اإليرانيتين إلى المتوسط .18
عت مستوى تأهبها إثر  أكد مسؤول امني إسرائيلي كبير، أن البحرية اإلسرائيلية رف: أ ف ب-القدس 

على أي تحرك » سترد فوراً«وصول السفينتين الحربيتين االيرانيتين الى البحر المتوسط، وهدد بأنها 
  .تعتبره استفزازياً

ضد السفينتين االيرانيتين » لن تقوم بأي مبادرة«وقال هذا المسؤول طالباً عدم ذكر اسمه ان اسرائيل 
ألي تغيير » رد اسرائيلي فوري«، لكن سيكون هناك 1979ة االولى منذ اللتين دخلتا مياه المتوسط للمر

وأضاف ان األوامر اعطيت . لمسارهما يعتبر استفزازياً، مؤكداً ان البحرية تتابع باهتمام مسار السفينتين
» خرق«وعبرت السفينتان الحربيتان اإليرانيتان . الى القوات االسرائيلية للرد عند هذا االحتمال

وصرح مصدر . قناة السويس أمس ووصلتا إلى البحر المتوسط على رغم اعتراض إسرائيل» اندالف»و
في هيئة قناة السويس امس أن السفينتين اإليرانيتين غادرتا المجرى المالحي للقناة أمس ودخلتا البحر 

نتين للبحرية وهاتان أول سفي). مارس(وتوقع عودة السفينتين عبر القناة في الثالث من آذار . المتوسط
  .1979اإليرانية تعبران القناة منذ الثورة اإلسالمية عام 

  23/2/2011الحياة، لندن، 
  

  الواليات المتحدة تنجحان بتجربة صاروخ حتز المضاد للصواريخ و "سرائيلإ" .19
" حتز"أجرت الواليات المتحدة واسرائيل أمس تجربة جديدة ناجحة على صاروخ :  ا ف ب-القدس 

واوضح البيان ان الصاروخ الجديد . واريخ ، كما اعلنت وزارة الدفاع االسرائيلية في بيانالمضاد للص
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، نجح خالل تحليقه في الجو ) اي السهم" آرو" ("حتز"الذي تم اختباره ، وهو نسخة مطورة من صاروخ 
  .في اعتراض صاروخ بالستي فوق المحيط الهادىء كان يفترض ان يضرب اسرائيل

نجح في الجو في رصد الصاروخ البالستي ، ) بين فيرت(نظام آرو المزود برادار "ن ان وجاء في البيا
، ومن ثم تم اطالق صاروخ اعتراضي احتسب ) سيترونييه(ونقل معطياته عبر نظام مراقبة يدعى 

على التجربة " رضاها"واعربت القيادة العليا للجيش االسرائيلي عن ". مسار الصاروخ البالستي ثم دمره
  .الناجحة التي أجريت صباح أمس ، بحسب البيان

، النسخة االكثر تطورا من هذا الصاروخ ، " 2حتز "وخالل تجارب ناجحة اجريت سابقا تمكن صاروخ 
من ان يعترض ، في الليل كما في النهار وفي مختلف االحوال الجوية ، صواريخ مشابهة لصاروخ 

واطلق مشروع  .ايران والقادر على ضرب اسرائيلالبالتسي الذي تمتلكه " 3شهاب " ارض -ارض 
الذي تم التخلي عنه " حرب النجوم" بمبادرة من الواليات المتحدة في اطار مشروع 1988في " حتز"

   1993,رسميا في 
  23/2/2011الدستور، عمان، 

  
  بديالً لعوزي أراد" األمـن القومي"عاميدرور لترؤس يعقوب ترشيح  .20

 القومي اإلسرائيلي الدكتور عوزي أراد عن استقالته من منصبه بدأ البحث عن بعد إعالن مستشار األمن
وأشارت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية إلى أن الشخص األقرب إلى هذا المنصب، في نظر نتنياهو،  .البديل

وكان عاميدرور قد أنهى خدمته العسكرية بترؤس وحدة . يعقوب عاميدرور) احتياط(ليس سوى العميد 
وأشارت أنباء إسرائيلية إلى أنه تم االتفاق مــع عاميدرور . حاث في شعبة االستخبارات العسكريةاألب

  .على تولي هذا المنصب، غير أن التعــيين لم يتم بعــد بشكل رسمي
 عاما مستشارا لألمن القومي فإنه سيرأس أيضا هيئة األمن 63وإذا تم تعيين عاميدرور البالغ من العمر 

  . تي كانت منذ تشكيلها موضع خالف مع الجيش والمؤسسة األمنيةالقومي ال
ويرى خبراء في الشأن الداخلي اإلسرائيلي أن عاميدرور هو الشخص األخير الذي قد يصلح إلدارة 

ومن المؤكد أن . حوار مع اإلدارة األميركية حيال قضايا المنطقة، خصوصا في ظل التطورات األخيرة
ه المعلنة تستبعد أن يؤدي أي دور في تقريب حكومة نتنياهو من أي عملية طبيعة عاميدرور ومواقف

سياسية سواء مع الفلسطينيين أو الســوريين، فقد اشتــهر عاميدرور بأنه صاحب مواقف أشــد 
  .تطــرفا من مواقف نتنــياهو نفسه

لحرب المقبلة مع ومن بين أبرز المواقف التي يدأب عاميدرور على طرحها ذلك الموقف المتعلق با
فهو يؤمن بأنه من أجل تحقيق النصر ينبغي إلسرائيل أن توجه قوتها نحو تدمير ليس الجيش . لبنان

. وهو يطالب العالم الغربي بتفهم دوافع إسرائيل في هذا الشأن. اللبناني، وإنما أيضا البنية التحتية المدنية
 أنها في كل األحوال سوف تكون دولة لحركة كما أنه يعارض بشكل مطلق قيام دولة فلسطينية، ويرى

وهو يعتقد أن إسرائيل أخطأت بتنفيذها خطة االنفصال عن قطاع غزة الذي يرى وجوب إعادة . حماس
ويشدد عاميدرور . احتالله ليسهل التفاوض الحقا بشأن ما يمكن التوصل إليه من تسوية مع الفلسطينيين

 حماس بشأن اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد في كل مواقفه على وجوب عدم التفاوض مع
ويصر على وجوب أن يبحث الجيش اإلسرائيلي لنفسه عن طرق . شاليت قي إطار اتفاق لتبادل األسرى

  .أخرى لتحرير جنوده
  23/2/2011السفير،بيروت، 
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  مبعوث إسرائيلي يزور مصر لمتابعة آخر التطورات  .21
ظل حالة الترقب التي تعيشها اسرائيل لما يجري في العالم العربي وصل الى في :  وليد عوض-رام اهللا 

القاهرة الثالثاء مبعوث إسرائيلي قادما على متن طائرة عسكرية خاصة من تل أبيب في زيارة قصيرة 
  .الماضي) يناير( كانون الثاني 25الى مصر تستغرق عدة ساعات تعد األولى منذ ثورة 

ي مطار القاهرة اإلفصاح عن هوية المبعوث، واكتفت بالقول إن المبعوث ورفضت مصادر مسؤولة ف
اإلسرائيلي سيجري خالل زيارته مباحثات مع عدد من المسؤولين المصريين تتناول آخر تطورات 
الوضع واالطمئنان على الموقف المصري بشأن بعض الملفات المهمة التي كانت تربط إسرائيل والنظام 

  .السابق
  23/2/2011ربي، لندن، القدس الع

  
   ترجئ المصادقة على مخططات جديدة لالستيطان في القدس "إسرائيل" .22

أرجأت لجنة التنظيم والبناء التابعة للبلدية اإلسرائيلية للقدس المحتلة، في اللحظة األخيرة أول : الناصرة
وبررت .  المدينةمن أمس، المصادقة على ثالثة مخططات جديدة للبناء في األحياء االستيطانية في

مصادر في اللجنة هذا اإلرجاء بعدم اكتمال المخططات واستيفائها الشروط المطلوبة، لكن أوساطاً في 
، في إشارة إلى ضغط من الحكومة اإلسرائيلية التي تريد »اعتبارات سياسية«البلدية عزت القرار إلى 

ض الواليات المتحدة مشروع القرار تفادي احتجاج أميركي على المخططات، بعد أيام قليلة من إجها
  .الفلسطيني في مجلس األمن بإدانة االستيطان

» هار حوماه«وكان يفترض أن تصادق اللجنة على بناء عشرات الشقق السكنية الجديدة في مستوطنة 
جنوب القدس، وعلى مخطط شق طريق جديدة للمستوطنة تمهيداً لبناء مئات » جبل أبو غنيم«المقامة في 

 150كذلك كان متوقعاً المصادقة على مخطط لبناء . دات السكنية ضمن مشروع توسيع المستوطنةالوح
  .»أرمون هنستيف«وحدة سكنية جديدة في الحي االستيطاني 

  23/2/2011الحياة، لندن، 
  

  بدعوى التغييرات في العالم العربي..  مليار دوالر18 "إسرائيل"الميزانية العسكرية في  .23
كشف النقاب في تل أبيب، أمس، أن الجيش اإلسرائيلي وغيره من أذرع األمن :  مجلي نظير-تل أبيب

 1.5( مليارات شيقل 5التابعة لوزارة الدفاع، طلبت زيادة في موازنتها العسكرية للعام الحالي بقيمة 
ات في استحقاقات األوضاع الجديدة في العالم العربي في أعقاب التغيير«، بدعوى )مليار دوالر تقريبا

وإذا حصل الجيش فعال على هذه الزيادة، فإن هذه الموازنة ستصل في المجمل إلى رقم . »مصر وغيرها
  . مليار دوالر18قياسي غير مسبوق، لنحو 

وذكرت مصادر في وزارة الدفاع اإلسرائيلية، أمس، أن هذا الموضوع طرح مؤخرا في لقاء بين رئيس 
زير الدفاع، إيهود باراك، وأن نتنياهو وعد باراك بمنحه هذه الزيادة، الوزراء، بنيامين نتنياهو، ونائبه و

  .على الرغم من معارضة وزارة المالية
. يذكر أن بند األمن هو األكبر في الموازنة العامة إلسرائيل منذ قيامها، وليس فقط في أوقات الحرب

مثل تسديد (د غير المباشرة  في المائة من الموازنة المباشرة، فضال عن البنو22 – 20وهو يشكل 
تطوير (، وفضال عن البنود غير المحسوبة على الجيش )الديون ومصروفات األمن في السلطات المحلية

، زادت الميزانية 2004ومنذ سنة ). األسلحة في المصانع العسكرية التابعة للحكومة أو للقطاع الخاص
  .دة المخططة في المائة، من دون الزيادة الجدي25العسكرية بنسبة 

  23/2/2011الشرق األوسط، لندن، 
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   في بلجيكا محاولة اعتقال ليبرمان: الجارديان .24
بتهمة التمييز العنصري " اعتقال مواطن"تعرض وزير الخارجية اإلسرائيلي للمالحقة باستخدام ما يسمى 

واعتقال  .روبيضد الفلسطينيين وذلك أثناء وجوده في العاصمة البلجيكية بروكسل مقر االتحاد األو
  .مواطن هو حق يكفله القانون للمواطن بالقبض على من يعتقد أنه ارتكب جريمة وتسليمه للسلطات

وتقول الصحيفة إن الصحفي اإليرلندي دافيد كرونين حاول اعتقال ليبرمان خارج اجتماع لمجلس رابطة 
مستر ليبرمان هذا هو "ئالإسرائيل ـ االتحاد األوروبي في بروكسل، وإن كرونين خاطب ليبرمان قا

أرجو أن تأتي معي إلى أقرب مركز . أنت متهم بارتكاب جريمة التمييز العنصري. اعتقال مواطن
، كما "فلسطين حرة"إال أن رجال الحراسة أمسكوا بكورنين وأخرجوه من المبنى وهو يصيح  ".للشرطة

  .تذكر الصحيفة
 التي يحاول فيها كرونين ممارسة حقه، إذ كان قد حاول وتنوه الجارديان إلى أن هذه ليست المرة األولى

مارس الماضي اعتقال توني بلير رئيس الوزراء البريطاني األسبق بسبب دوره في غزو /في آذار
  .العراق

  23/2/2011بي بي سي، 
  

  مياه المتوسط تشعل الحرب مع إيران:  جديد إسرائيليكتاب .25
مقتطفات منه من اقتراب » يديعوت أحرونوت«يفة يحذر هذا الكتاب الذي عرضت صح: معتز أحمد

موعد هذه الحرب، خاصة مع تأكد األنباء الواردة إلسرائيل حول عبور بارجتين عسكريتين إيرانيتين 
قناة السويس، ويشير فيشم إلى خطورة اإلمكانات التي تتمتع بها هاتان البارجتان، حيث إنهما مزودتان 

لكترونية التي تساعد على التجسس ورصد مختلف التحركات في مياه بمنظومة متطورة من األجهزة اإل
المتوسط، وهو ما سيمثل خطورة بالغة سواء على إسرائيل أو الواليات المتحدة التي توجد الكثير من 
القطع البحرية التابعة لها في مياه المتوسط، سواء كانت بوارج أو حامالت طائرات أو سفنا حربية 

  .تتقليدية أو غواصا
وينقل فيشم في الكتاب الذي خصص فصال كامال منه للحديث عن قوة المنظومة البحرية اإليرانية إلى 
توجس عدد من كبار القادة العسكريين من إمكانية وقوع مواجهات مباشرة بين هذه البوارج اإليرانية 

 اإلسرائيلية وبالتحديد وإسرائيل، خاصة أن هناك معلومات تشير إلى أنها ستتوجه لترابط قبالة السواحل
بالقرب من مدينة عسقالن، األمر الذي يعني أن البحر المتوسط سيشهد مواجهة وشيكة بين إيران 
وإسرائيل، وهي أول مواجهة مباشرة بين الطرفين، وستكون بعيدة عن أفرع حزب اهللا التي يحارب بها 

مي في غزة اللذان تستخدمها إيران في إسرائيل سواء كان حزب اهللا في لبنان أو حماس والجهاد اإلسال
  .محاربة إسرائيل دون أن تتدخل بصورة مباشرة

  23/2/2011العرب، قطر، 
  

   2010نفقات الدوائر األمنية اإلسرائيلية تجاوزت ميزانيتها ب .26
يستدل من تقرير لبنك إسرائيل أن نفقات الدوائر األمنية تجاوزت العام المنصرم أيضا رغم خلوه : القدس

  . ن أي أحداث أمنية استثنائية في إطار الميزانية المرصودة لهام
من جهة أخرى، ُأعلن الثالثاء أن مجموع إيرادات الحكومة اإلسرائيلية من الضرائب قد ارتفع خالل 

  .لتزيد بستة مليارات شيكل على التكهنات السابقة % 6الثلث األخير من العام الماضي بما يقارب 
  22/2/2011، )صفا(لسطينية وكالة الصحافة الف
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  في القدس المحتلةاالحتالل يعتقل الشيخ رائد صالح .27
 رئيس الحركة اإلسرائيلياعتقلت شرطة االحتالل :  جمال جمال، وكاالت األنباء-القدس المحتلة 

 الشيخ رائد صالح خالل تواجده في مدينة القدس اثر مشاركته في مهرجان 48 في فلسطين اإلسالمية
 48 شيخة مستشار الحركة اإلسالمية في أبووقال الشيخ علي . ي في حي البستان بالقدس المحتلةجماهير

 جهة غير إلى اإلسرائيلي اقتادت الشيخ صالح األمني مجموعة من الجهاز إن واألقصىلشؤون القدس 
رفض حتى  الشرطة اإلسرائيلية تأن المحامي خالد زبارقة مدير مؤسسة القدس للتنمية وأوضح. معلومة

 .الساعة الكشف عن مكان اعتقال الشيخ رائد صالح
اعتقلت القوات اإلسرائيلية الشيخ رائد صالح "القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح  وقال حاتم عبد

 بمناسبة مرور عامين على خيمة االعتصام ضد االستيطان في أقيمبعد االنتهاء من المهرجان الذي 
 أمام الصمود أهمية فيها على أكد كلمة في المهرجان ألقى رائد صالح  الشيخأن "وأضاف". سلوان

الهجمة االستيطانية وعمليات هدم المنازل وغادر بعدها الخيمة لتعترضه سيارات تابعة للمخابرات 
  ".إليه نعلم التهمة الموجهة أناإلسرائيلية في حي الشيخ جراح وتعتقله دون 

الشرطة اعتقلت رائد صالح في القدس ويجري "الشرطة اإلسرائيلية وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم 
 أو يوضح طبيعة هذه الممتلكات أندون " أسبوعين ضرر بممتلكات قبل إلحاقالتحقيق معه حول 

 . التي لحقت بهااألضرار
  23/2/2011الدستور، عمان، 

  
  فجر الثالثاءالغربية  فلسطينياً في الضفة 16الجيش اإلسرائيلي يعتقل  .28

   مواطنا16ً أمس اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر : سمر خالد،  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
خالل عمليات دهم وتفتيش نفذتها في بلدة بيت فوريك شرق محافظة نابلس، وفي بلدة بيت أمر فلسطينياً 

  .شمال الخليل، وفي بلدة السيلة الحارثية غرب جنين
  23/2/2011الرأي، عمان، 

  
   شجرة زيتون230االحتالل يهدم ثماني خيم ويقتلع : الضفة الغربية .29

، ثماني خيم وبئرين للمياه في منطقة سوسيا شرق بلدة يطا قرب أمس هدمت قوات االحتالل، :رام اهللا
وتقع الخيام على بعد اثنين كيلو متر غرب مستوطنة سوسيا المقامة . مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية

وأفاد مدير مدرسة سوسيا محمد النواجعة، بأن قوات االحتالل أغلقت المنطقة  .اضي شرق يطاعلى أر
  .واحتجزت معلمي مدرسة سوسيا وصادرت هواتفهم المحمولة، أثناء قيامها بهدم الخيام
وأفاد منسق الجدار . واقتلعت جرافات االحتالل مئات أشجار الزيتون في قرية الجبعة جنوب بيت لحم

 . شجرة230يطان في وزارة الزراعة عوض أبو صوي، بأن عمليات التدمير طالت أكثر من واالست
ولفت أبو صوي إلى أن قوات االحتالل صادرت أشجار الزيتون التي اقتلعتها ونقلتها بواسطة شاحنات 

  .كبيرة إلى جهة غير معلومة
  23/2/2011، بيروت، المستقبل

  
  ألمريكي ضد مشروع قرار يدين االستيطان احتجاجاً على الفيتو اةتظاهر: القدس .30

تظاهر عشرات المقدسيين عند باب العامود المدخل :  جمال جمال، وكاالت األنباء-القدس المحتلة 
 ضد مشروع قرار للمجموعة األمريكي على الفيتو الشرقي لمدينة القدس المحتلة احتجاجاًللقسم الرئيس 

الفيتو "وحمل المتظاهرون الفتات .  الفلسطينية المحتلةألراضياالعربية يدين االستيطان اإلسرائيلي في 
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وهتف المتظاهرون ".  فلسطين كفى انقساماأطفالباسم "و"  لالستيطانأداة األمن في مجلس األمريكي
 ". شريكيأنت بيقول للصهيوني األمريكيصار الفيتو "و"  اسمع نحن شعب ما بيركعأوبامااسمع يا "

  23/2/2011الدستور، عمان، 
  

  مجندة تعتدي على أسيرة فلسطينية .31
 بأن إحدى المجندات 22/2أعلنت وزارة األسرى والمحررين الثالثاء :  محمد القيق-الضفة الغربية 

 عن وأضافت الوزارة نقالً. اإلسرائيليات قامت باالعتداء على األسيرة صمود كراجة من مدينة رام اهللا
ألسيرة تعرضت للمرة الثانية لإلهانة والشتم بألفاظ نابية من المحامية التي حضرت محاكمة كراجة بأن ا

  . قبل المجندة حتى وصل بها الحد إلطفاء إحدى سجائرها في يدها أثناء تقييدها في المحكمة
  22/2/2011 الين، أونفلسطين 

  
  نتزع اعترافات طفل فلسطيني بتهديده باالغتصابي االحتالل .32

) الشاباك (اإلسرائيليةون فلسطينيون إن محققي جهاز المخابرات قال محام:  يوسف الشايب–رام اهللا 
وقال المحامون عقب  .جنوب بيت لحم المحتلة" عتصيون"حاولوا اغتصاب طفل فلسطيني أسير في سجن 

زيارة المعتقل، إنهم حصلوا على شهادة مشفوعة بالقسم من احد األسرى األطفال حول تعرضه لمحاولة 
الشاباك الذين باشروا فعليا باغتصابه بعد أن اجبروه على خلع مالبسه، إال أن اغتصاب من قبل محققي 

حاولتهم، وبعدها تمت مساومته باالعتراف الطفل األسير بدأ بالصراخ وحينها توقف المحققون عن م
مقابل اإلفراج عنه، وتهديده باالعتداء ثانية في حال عدم اعترافه على أسماء أشخاص كانوا يرجمون 

  .الحجارة على دوريات االحتالل، ما جعل الطفل المعتقل يعترف على نفسه وعلى غيره
  23/2/2011الغد، عمان، 

  
  ى النطق بعد عملية جراحية أجرتها له سلطات االحتاللأسير فلسطيني يفقد القدرة عل .33

 أكد مركز حقوقي فلسطيني أن األسير أحمد حامد النجار، من بلدة سلواد المصاب بمرض :رام اهللا
السرطان في الحنجرة والذي يحمل الجنسية األمريكية، فقد القدرة على النطق بالكامل، بعد أن خضع 

وقال مركز األسرى  ". في مستشفى سوروكا اإلسرائيلي في بئر السبعلعملية استئصال للحبال الصوتية
إن األسير النجار خضع قبل عشرة أيام : "نسخة منه" قدس برس"للدراسات، في بيان مكتوب وصل 

وطالب  ".في حالة صحية صعبة" مراج"للعملية وهو مقيد بالسرير ونقل بعدها إلى مستشفى سجن الرملة 
 من دخال طواقم طبية مختصة لمتابعة األسرى ذوي األمراض المزمنة، محذراًالمركز بتحرك عاجل إل

وحمل المركز  ".سياسة االستهتار الطبي التي قد تودي بحياة األسرى لو بقى الحال على ما هو عليه
  .الحقوقي سلطات االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياة النجار

  22/2/2011قدس برس، 
  

 "شجرة لكل أسير"طلق حملة ت األسرىوزارة : الضفة الغربية .34
 جنوب ،احتشدت عائالت أسرى فلسطينيين على تالل مدينة دورا.): ب.ف.ا( –) الضفة الغربية(دورا 
 وأسيرة أسير الحرجية واللوزيات، تحمل كل منها اسم واألشجارتال من الزيتون أش لغرس ،الخليل

 . في الضفة الغربيةاألسرىارة  وزأطلقتها" شجرة لكل أسير" حملة إطارفلسطينية في 
لقد " عيسى قراقع األسرىوقال وزير .  حملة شجرة لكل أسير منذ بداية العاماألسرى وزارة وأطلقت

وفي )  ديسأبو( شتلة في محافظات قلقيلية وجنين وبيت لحم وفي القدس 4500 من أكثرقمنا بغرس 
 أنفسنالقد جهزنا  "وأضاف". نين وطولكرمدورا عن منطقة الجنوب، وبقي علينا الزراعة في منطقتي ج
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 غرس باقي األسرى وأهالي شجرة اليوم لكن ما بدأناه كان رمزيا وستكمل البلدية 1500لغرس 
 شجرة في الضفة الغربية وذلك بحسب عدد السجناء 8000سنزرع في هذا العام "وتابع قراقع ". الشتالت
بعد ذلك سندخل في مشروع زراعة شجرة "بع قراقع وتا. " من الضفة الغربية وقطاع غزةنالفلسطينيي
 وطفل، وبعدها لكل شيخ طاعن في السن فشعبنا يستحق امرأة المحررين، وبعدها سنزرع لكل لألسرى

 )".فيأكلون ونزرع فأكلنازرعوا (الحياة، وسنردد شعار 
  23/2/2011الدستور، عمان، 

  
  مئات الفلسطينيين يغادرون قطاع غزة عبر معبر رفح .35

  إلى معبر رفح، بعد أن قررت أمس تدفق المئات من الفلسطينيين صباح : كامل إبراهيم-لقدس المحتلة ا
السلطات المصرية فتح المعبر باالتجاهين وسط حالة من الفرح سيطرت على المغادرين والقادمين من 

ر في الساعة وكانت أول حافلة للمسافرين من قطاع غزة غادرت المعب .وإلى قطاع غزة عبر المعبر
  .آخر إشعارالحادية عشرة بعد قرار المجلس العسكري المصري فتح المعبر في االتجاهين حتى 

من جانبه أفاد المقدم أيوب أبو شعر مدير معبر رفح أن المعبر سيفتح بشكل رسمي وحتى إشعار آخر 
 مسافر 300يزيد عن وان األولوية في السفر اآلن ألصحاب اإلقامات والمرضى ألن عدد المسافرين لن 

 .حسب االتفاق مع السلطات المصرية
  23/2/2011الرأي، عمان، 

  
  يشاركون في مسيرة للتنديد بما يتعرض له الشعب الليبيالطلبة مئات : غزة .36

 مسيرة تضامنية مع 22/2 الثالثاءيوم نظمت الكتلة اإلسالمية اإلطار الطالبي لحركة حماس : غزة
يرات والتي شارك فيها المئات من طالب الجامعات والمدارس من مفترق الشعب الليبي، انطلقت المس

جامعتي األزهر واإلسالمية وتجمعت أمام مقر األمم المتحدة في منطقة أنصار غرب مدينة غزة، وسط 
ورفع المتضامنون األعالم الليبية، وبعض . شعارات وهتافات مناوئة لنظام الرئيس الليبي معمر القذافي

  .لمساندة للمتظاهرين في كافة المناطق الليبية وخصوصا العاصمة طرابلس ومدينة بنغازيالشعارات ا
إن " تلي بيان الكتلة اإلسالمية الذي فلسطين أشرف الغفرى في اإلسالميةوقال المتحدث باسم الكتلة 

يد الشعب الفلسطيني  على تأي مؤكداً،.."ملتقانا اليوم وتجمعنا نصرةً إلخواننا األعزاء أبناء الشعب الليبي
  . باألعمال التي وصفها باإلجرامية التي وجهت ضد المتظاهرينالكامل لمطالب الشعب الليبي، ومندداً

 ودعا الغفرى الشعب الليبي إلى التكاتف والتالحم والصمود إلى أن تحقق ثورتهم اإلنجاز المنتظر، مطالباً
وحماية الشعب من ما أسماه بالظلم والطغيان، فهم من الشعب الجيش الليبي وقوات األمن إلى حقن الدماء 

  ".وألمن الشعب، وإن من حقِّ الشعب عليهم حمايتهم من الظلم واالعتداء
استجابة لالستغاثات التي جبلت : "ووجه طالب غزة رسالة إلى مفوضية األمم المتحدة بغزة قالوا فيها

ليبي الشقيق خرجنا منددين بهذا اإلجرام البشع الذي بدماء الشهداء والجرحى التي خرجت من الشعب ال
  ".، مطالبين المفوضية أن تكون عند مسؤوليتها تجاه المجازر التي ترتكب في ليبيا"يقوده النظام البائس

وطالبوا األمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ من أجل إدانة ما يحدث بحق المحتجين في ليبيا والدفاع عن 
  .والضغط على الرئيس الليبي للتنحيحقوقهم اإلنسانية، 

  22/2/2011، لألنباء وكالة قدس نت
  

 ارتفاع عدد الفلسطينيين العاملين في المستوطنات .37
دورة الربع " أشارت دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطيني ضمن نتائج مسح القوى العاملة :القدس المحتلة

 ألف 75 والمستوطنات من "إسرائيل" في لغربية ا إلى ارتفع عدد العاملين من الضفةأمس 2010"الرابع 
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 ، هذا وقد توزع عدد العاملين في 2010 ألف عامل في الربع الرابع 79عامل في الربع الثالث إلى 
 ألف عامل لديهم 30 بواقع 2010إسرائيل والمستوطنات حسب حيازتهم للتصريح في الربع الرابع 

ألف عامل يحملون وثيقة إسرائيلية أو جواز و 32وألف عامل بدون تصاريح عمل  17تصاريح عمل 
 آالف عامل في الربع الثالث 7كما ارتفع عدد العاملين في المستوطنات اإلسرائيلية من . سفر أجنبي

 وسجل قطاع البناء والتشييد أعلى نسبة عمالة في ،2010 آالف عامل في الربع الرابع 9 إلى 2010
  . والمستوطنات"إسرائيل"ن العاملين في م% 50,2إسرائيل والمستوطنات بنسبة 

  23/2/2011الدستور، عمان، 
 

  "االتحاد العام للموظفين المتقاعدين" تأسيس يعلنون عنمتقاعدون من األونروا : لبنان .38
االتحاد العام للموظفين "وا فيه تأسيس نأصدر عدد من الموظفين المتقاعدين من وكالة األونروا، بياناً أعل

وتأتي الخطوة، بحسب بيان أصدرته اللجنة التأسيسية لالتحاد أمس، إثر . "ونروا في لبناناأل/ المتقاعدين
التجاهل والغبن والتهميش الذي تعاملت به الوكالة مع الخسائر الفادحة التي طالت صندوق التوفير مع "

لرغم من من مدخرات المتقاعدين، على ا) 1/5( على خمسة  والتي تجاوزت واحدا2008ًنهاية العام 
 العام لألمم المتحدة والدول األمينلالرتقاء بمطالبنا، ومناشدة ) اتحاد الموظفين(مناشدتنا المستمرة لنقابتنا 
 عبر الوعد واإلنسانية تنصلت من مسؤولياتها القانونية األونرواواعتبرت أن . "المانحة تعويض الخسائر

إن كان التمديد يعتبر فعالً تعويضاً؟ أم انه "سائلة بالتعويض عن تلك الخسائر بتمديد العمل لعام واحد، 
تخفيض قيمة اشتراكاتهم في "واتهم المتقاعدون بعض العاملين في الوكالة بـ. "أجر مستحق مقابل العمل

الضمان الصحي مقابل رفعها للمتقاعدين، وموافقتهم على عدم مساهمة األونروا باشتراكات الضمان 
  ."الصحي لهم

مساهمة الوكالة مادياً للضمان الصحي " في اإلسراعونروا ألاالتحاد الجديد المدير العام لمن هنا، ناشد 
للموظفين المتقاعدين كباقي زمالئهم، من دون تحديد السنوات، والعمل على فتح المجال أمام غير 

 المانحة المضمون من المتقاعدين السابقين باالنضمام إلى الضمان الصحي، باإلضافة إلى مطالبة الدول
 نواد إنشاء، والعمل على 2008بالتعويض عن الخسائر التي تكبدها الموظفون المتقاعدون نهاية العام 

 ."ثقافية واجتماعية ورياضية في كل منطقة لرعاية المتقاعدين
  23/2/2011السفير، بيروت، 

  
  ترميم منازل مخيم البصب  تطالباألونروا: لبنان .39

 نقوال أبو ضاهر، في مكتبه في مبنى السرايا الحكومية في صيدا أمس، استقبل محافظ لبنان الجنوبي
. المدير العام لألونروا في لبنان سيلفاتوري لمباردو، يرافقه مسؤول الوكالة في الجنوب محمد السيد

وفي االجتماع، طلب لومباردو من أبو  .وجرى خالل اللقاء البحث في الشؤون الحياتية للفلسطينيين
م المنازل في منطقة البص، في مدينة صور، ومتابعة القضية مع المراجع المختصة ترمي"ضاهر 
 في ما يتعلق بالشؤون الحياتية والمعيشة األونرواالجهود التي تقوم بها "وأثنى أبو ضاهر على . "والمعنية

  ."للشعب الفلسطيني في مخيماتهم في لبنان عموما، وفي الجنوب خصوصاً
  23/2/2011بيروت،  السفير،

  
  مشروع لتحسين معيشة الالجئين الفلسطينيين في مخيم السخنة: األردن .40

 بتسليم مشروع تحسين الظروف المعيشية لالجئين أمساحتفل في مخيم السخنة :  زاهي رجا-الزرقاء 
  .الفلسطينيين الممول من الحكومة االيطالية، برعاية السفير االيطالي في عمان فرانشيسكو فرانسوني
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 األوضاعسفير االيطالي في كلمته، نشارك اليوم بتسليم المرحلة الثانية من مشروع تحسين وقال ال
 برنامج تحسين ظروف الالجئين جاء أن  الف يورو، مبينا880ًالمعيشية في المخيم والبالغة تكاليفها 

 أن إلى ر وأشا. لالجئين الفلسطينيين في مختلف المواقعاألفضل في تقديم األردنيةليساند الحكومة 
 عن طريق السفارة والثاني من خالل عطاء تم تنفيذه من خالل األولىالبرنامج تم تنفيذه عن طريقين 

 37و في السخنة  مسكنا58ً تأهيلمنظمتين غير حكوميتين وهما االي سي اس واالفيسي وشملت تنفيذ 
 تنفيذه مشروع التدريب المهني  القسم الثالث من المشروع الذي تمأنوبين السفير االيطالي  .في الطالبية

 فرص عمل وإيجادبهدف تدريب الشباب والفتيات على مختلف المهن التي يحتاجها السوق المحلي 
  . كدعم للعائالت المعوزة غذائياً طردا1850ً توزيع إلى إضافة المجتمع في المخيمات ألفرادمناسبة 

  23/2/2011الدستور، عمان، 
 

  في الضفة% 16.9ل مقاب% 37.4البطالة في غزة  .41
% 16،9مقابل % 37،4أظهر تقرير فلسطيني رسمي، أمس، أن معدل البطالة في قطاع غزة بلغ : غزة

 عن دائرة اإلحصاء الفلسطيني قولها في بيان أمس، استعرض ."آي.بي.يو"ونقلت . في الضفة الغربية
ن في القوى العاملة في الضفة بلغ ، إن عدد المشاركي"2010دورة الربع الرابع "نتائج مسح القوى العاملة 

 ألف شخص، فيما بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في 315 ألف شخص، وفي قطاع غزة 686
% 37،4وأشارت النتائج إلى أن معدل البطالة في القطاع بلغ . في غزة% 36،3، مقابل %44،5الضفة 
  .في الضفة% 16،9مقابل 

مقارنة مع حجم حركة التجارة % 70فاض واردات قطاع غزة بنسبة إلى ذلك، أظهر تقرير فلسطيني انخ
وأوضح التقرير الصادر عن مشروع متابعة .  عند فرض الحصار،2007في االتجاهين قبل منتصف 

 بتمويل من البنك الدولي، أنه تناول باألرقام حجم "بال تريد"أداء المعابر نفذه مركز التجارة الفلسطيني 
  . حتى مطلع العام الحالي1997 منذ صادرات وواردات غزة

  23/2/2011الخليج، الشارقة، 
  

  وزير العمل يحيل قرار تنظيم عمل الالجئين الفلسطينيين بلبنان إلى مجلس شورى الدولة .42
أحال وزير العمل بطرس حرب أمس القرار المتعلّق بتنظيم عمل الالجئـين الفلـسطينيين              : سعدى علوه 

عه إلى مجلس شورى الدولة للمصادقة عليه، بينما توقفـت قـوى فلـسطينية              المقيمين في لبنان بعد توقي    
وكالـة غـوث وتـشغيل الالجئـين     «وحقوقية عند كون القرار قد اتخذ في ظل غياب أي ممثلين عـن            

لجنـة  «وسجلت جهات فلسطينية، ومـن بينهـا   . والهيئات الممثلة للفلسطينيين» الفلسطينيين ـ األونروا 
لجنة عمل الالجئين   «، ورئيس   »الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين   «، و »ديموقراطيةالوحدة العمالية ال  

سميرة صالح، مالحظـات    » المجلس الوطني الفلسطيني  «سمير خوري، وعضو    » الفلسطينيين في لبنان  
وتمثلت المالحظات الفلسطينية باستمرار حرمان أصحاب المهن الحرة من العمـل           . أساسية على القرار  

قانون النقابات التنظيمية، وتحديده إجازة العمل بثالث سنوات، وليس ربطها ببطاقة اللجوء إلـى              بذريعة  
حين تنفيذ حق العودة، وعدم النص على استفادة العمال الفلسطينيين من تغطية صحية ضامنة فـي ظـل                  

  .املة بالمثل، مشيرين إلى إيجابية إلغاء بند المع»األونروا«تقليص الخدمات الطبية للمستفيدين من 
ـ               » السفير«وتأتي المالحظات في وقت أكد فيه وزير العمل في حكومة تصريف األعمال بطرس حرب ل

، في محاولة لتبريـر     »إنما هو تنفيذي للقانون الذي صدر عن مجلس النواب        «أن قراره ال يأتي بجديد، و     
ر مختلـف األطيـاف الـسياسية    بالتعديالت التي أجرتها المؤسسة التشريعية اللبنانية، بحضو     » الثغرات«
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الممثلة في الندوة البرلمانية، خالل آب الماضي، طالباً عدم تحميل وزارة العمل وحدها عبء ما يعتبـره                 
  .الفلسطينيون والمناصرون لقضيتهم تقصيراً

ـ   وال عـن   » األونـروا «لم يكن هناك من ضرورة لوجـود ممثـل عـن            «أنه  » السفير«وأكد حرب ل
وبرر عدم شموله أصحاب المهن الحرة من       . »لقرار تنظيمياً يصدر عن وزارة لبنانية     الفلسطينيين، كون ا  

ـ            قـانون  «الفلسطينيين، كاألطباء والمحامين والمهندسين والصحافيين، وكل المهن األخرى المنظمـة بـ
ة النقابات التنظيمية للقطاعات المعنية نفسها، الذي يشترط بمن يرغب بممارسة أي مهنة من بينها ضرور              

  .»االنتساب إلى الجسم النقابي
ـ          اإلجراء اإلداري الـذي اتخذتـه   «ووصف وزير العمل تحديد إجازة العمل للفلسطينيين بثالث سنوات ب

وأكد أن استفادة العمال الفلـسطينيين  . »الوزارة للتمكن من ضبط حركة العرض والطلب في سوق العمل        
مة، بعد التدابير الالزمة التي سـيتخذها مجلـس         من الضمان االجتماعي تقتصر على تعويض نهاية الخد       

البدء بتحضير ما يلزم لفـتح      «وقال انه قد طلب من الضمان       . إدارة الضمان لجهة فتح حساب خاص بهم      
رسوم االشتراكات في حـساب تعـويض نهايـة         «وأشار حرب إلى أن     . »حساب تعويض نهاية الخدمة   
 إذا أصيب الحساب بالعجز، وهذا مستبعد، فإن الدولـة          حتى«، مؤكداً أنه    »الخدمة تقع على أرباب العمل    

  .»اللبنانية غير مسؤولة عن ذلك وال تتحمل أي أعباء مادية نتيجة لتنفيذ القرار
وتنفيذاً لقانون مجلس النواب، لم يفرض القرار أي رسوم مادية على اإلجازة، وفق حرب الذي شدد على                 

  .»بقى من صالحيات األونرواالتغطية الصحية للعمال الفلسطينيين ست«أن 
القرار والقانون ال يفرضان وجود كفيل أو عقد عمل مسبق ألن هـذه الـشروط               «وأكد الوزير حرب أن     

تنطبق على العامل األجنبي الذي يقصد لبنان للعمل، وبالتالي فإن هناك ضرورة لتحديد كفيلـه وإقامتـه                 
مون في لبنان، والقرار ينظم عمل من تـوفرت         ووجود عقد عمل مسبق، بينما الالجئون الفلسطينيون مقي       

ليس هناك تقدير لحجم القوى العاملة الفلـسطينية  «ولفت إلى انه . »لديه الشروط القانونية ويرغب بالعمل   
حالياً، كون أرباب العمل لم يصرحوا سابقاً عن العمال الفلسطينيين، إذ لم يكـن مـسموحاً للفلـسطينيين                  

  .»بالعمل
الالجئون الفلسطينيون المقيمون في لبنـان،      «ي وقعه وزير العمل أمس، وفقاً لنصه،        ويخضع للقرار الذ  

والمسجلون لدى مديرية الشؤون السياسية والالجئين في وزارة الداخلية والبلديات، على أن تكلف دائـرة               
  .»رعاية العمال السوريين بشؤون العاملين من الالجئين الفلسطينيين في لبنان

تنظيم ومتابعة شؤون عمل الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وتجميع، وتوثيق، وتحديث           «ية  وتتولى المدير 
وتحليل المعلومات والبيانات المتعلقة بعملهم، والقيام باإلجراءات الخاصة بطلبات الحصول على إجازات            

ون بها في ما    عملهم، وإصدار هذه اإلجازات وتجديدها، وتسوية ومعالجة الخالفات والشكاوى التي يتقدم          
يتعلق بوضعهم القانوني وحصولهم على إجازات عمل، والتنسيق والتعاون مع الدوائر األخرى بـوزارة              
العمل، في األمور ذات العالقة، وتنظيم آلية إحالة إلى الدوائر األخرى، كلما كان ذلك ضروريا، بما في                 

لدورية لألنظمة واآلليات المعمول بها، للتأكد      ذلك دائرة التفتيش والوقاية والسالمة، والمتابعة والمراجعة ا       
  .»من سرعة وفعالية إجراءات إصدار وتجديد إجازات العمل للمستفيدين من هذا القرار

وقسم القرار في مادته الثالثة أصحاب المهن، إلى أصحاب العمل، وممثلي ومدراء الشركات األجنبيـة،               
  .والحرفيين والعاملين لحسابهم الخاص، واألجراء

كل الجئ فلسطيني في لبنان، يرغب في العمل أن يتقـدم بطلـب             «ونص في المادة الرابعة منه على ان        
بهذا الشأن مباشرة إلى وزارة العمل، أو إحدى دوائرها في المحافظات، للحصول على إجـازة عمـل،                 

ـ             احب العالقـة   مرفقا بالنسبة إلى األجراء والحرفيين والعاملين لحسابهم الخاص باستدعاء موقع من ص
يوضح فيه المهنة التي يرغب في تعاطيها، وصورة عن بطاقة هوية الجئ الصادرة عن مديرية الشؤون                

  .»السياسية والالجئين في وزارة الداخلية والبلديات، وصورتين شمسيتين لالجئ الفلسطيني
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ة هوية الجئ، كتاب    ويفرض القرار على ممثل أو مدير شركة أجنبية أن يقدم، باإلضافة إلى صورة بطاق             
تمثيل صادراً عن الشركة المعنية في الخارج، مصدقاً من السفارة اللبنانية في الدولة التي فيهـا مركـز                  

ويتضمن الكتاب بندا ينص    . الشركة الرئيسي، ومن وزارة الخارجية اللبنانية، ومتَرجماً إلى اللغة العربية         
في لبنان، يجب أن يكون لبنانيا، ويقدم صـورة         في حال تعيين وكيل تجاري حصري للشركة        «على أنه   

عن مستندات الشركة الصادر عنها كتاب التمثيل مصدق حسب األصول، وإفادة مـن وزارة االقتـصاد                
والتجارة بالنسبة لفروع الشركات األجنبية تثبت تسجيل الفرع وتعيين مدير له، ونسخة عن السجل العدلي               

  .»د تاريخه إلى أكثر من شهرمن السلطات المختصة في لبنان ال يعو
استدعاء موقع من صاحب العالقة، أو وكيلـه الرسـمي،          «وبالنسبة إلى أصحاب العمل، يفرض القرار       

يحدد فيه نوع عمل الشركة أو المؤسسة التي ينوي إنشاءها، حجمها ومكانها، وصورة عن بطاقة هويـة                 
 وفي اإلدارات األخرى المختصة، خالل      الجئ، وتعهد بتسجيل الشركة أو المؤسسة في السجل التجاري،        

مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ منحه إجازة العمل، على أن تكون بنود السجل التجاري أو الترخيص                 
متطابقة مع شروط إجازة العمل، خاصة لجهة نوع العمل، ونسخة عن السجل العـدلي مـن الـسلطات                  

  .»المختصة في لبنان، ال يعود تاريخه إلى أكثر من شهر
تتم مراجعة وتدقيق الطلبـات المقدمـة مـن قبـل الـدائرة             «وينص القرار في مادته الخامسة على انه        

المختصة، التابعة لوزارة العمل، والتي تصدر إجازات العمل ذات العالقة، بعـد اسـتكمال اإلجـراءات                
ن الفلـسطينيين   القانونية والحصول على الموافقات المطلوبة، وتحدد إجازات العمل الخاصـة بـالالجئي           
  .»المقيمين في لبنان، باإلضافة إلى البيانات األخرى، المهنة التي يمارسها حامل اإلجازة

إجازات العمل الخاصة بالعاملين من الالجئين الفلسطينيين العـاملين فـي         «وتشير المادة السادسة إلى ان      
ورئـيس مـصلحة القـوى العملـة،     لبنان تصدر بناء على موافقة وزير العمل، بعد موافقة المدير العام     

أصحاب العمل، وممثّلو   (ورئيس الدائرة المعنية في وزارة العمل بالنسبة إلى المجموعتين األولى والثانية            
، وموافقة المدير العام ورئيس الدائرة المعنية، التابعة لوزارة العمل، بالنـسبة            )ومدراء الشركات األجنبية  

  .»)لحرفيون والعاملون لحسابهم الخاص، واألجراءا(إلى الفئتين الثالثة والرابعة 
وتعتبر إجازات العمل الخاصة بالالجئين الفلسطينيين المقيمين صالحة لمدة ثالث سـنوات مـن تـاريخ                

عبر تقديم طلبـات التجديـد،      ) المادة الثامنة (يتم تجديد إجازة العمل     «إصدارها، وفقاً للمادة السابعة، كما      
 وزارة العمل بواسطة شركة ليبان بوست، أو أي شـركة تعتمـدها وزارة العمـل،                وفقا لهذا القرار إلى   

 .»مرفقة بصور عن المستندات المطلوبة، وبعد الحصول على موافقات الجهات المحددة في القرار
  23/2/2011السفير،بيروت، 

  
  ة عونويتهم فرع المعلومات بفبركتها إلدان.. "إسرائيل" لصالح  ينفي تهم التجسسفايز كرم .43

العميد المتقاعد فـايز كـرم مـن كـل          » الوطني الحر «تنصل القيادي في التيار     : يوسف دياب : بيروت
التعامل مع جهاز الموسـاد     «االتهامات التي ساقها القضاء العسكري ضده، والتي تنسب إليه تورطه في            

جوابه أمس أمام المحكمة    وأنكر كرم خالل است    .»اإلسرائيلي وتزويده بمعلومات تمس أمن الدولة اللبنانية      
العسكرية كل ما ورد في اعترافاته التي أدلى بها في التحقيقات األولية أمام فرع المعلومات فـي األمـن              
الداخلي، وأمام قاضي التحقيق العسكري األول رياض أبو غيدا، مدعيا أن االعترافات انتزعت منه تحت               

 أحدا من اإلسرائيليين ولم يتعامل معهم ولم يجتمـع          وأكد أنه ال يعرف   . وطأة الضرب والتعذيب والتهديد   
كل هذه الوقائع كتبها المحققـون فـي محـضر التحقيـق       «بأي ضابط إسرائيلي في الخارج، معتبرا أن        

وعن سبب تكرار اعترافاته أمام قاضي التحقيق وبحضور محاميه، أشـار          . »وأجبرت على التوقيع عليها   
  .ع المعلومات مجددا ويتعرض للتعذيب مرة أخرىإلى أنه كان يخشى أن يعيدوه إلى فر

  23/2/2011الشرق األوسط، لندن، 
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  األسد يدعو اإلدارة األميركية إلى تحرك جاد في عملية السالم .44
دعا الرئيس السوري بشار األسد اإلدارة األميركية إلى إعادة النظر في دورهـا             :  سعاد جروس  - دمشق

 وممنهج يساعد في التوصل إلى سالم شامل وعادل يعيد الحقـوق         التحرك بشكل جاد  «في عملية السالم و   
  .»ألصحابها

وحضر اللقاء وزير الخارجية وليد المعلم، والمستشارة السياسية واإلعالمية في رئاسة الجمهورية بثينـة              
شعبان، ونائب وزير الخارجية فيصل المقداد، ومدير إدارة أميركا في الخارجيـة الـسورية، والـسفير                

  .ركي في دمشق روبرت فورداألمي
وتقوم إدارة أوباما بمحاولة للتقارب مع سورية التي تعتبرها العبا أساسيا إلحالل السالم واالستقرار في               
المنطقة على أمل الحصول على مساعدة األسد في عملية السالم بين إسرائيل والفلسطينيين، كما تـسعى                

  . إلى فك االرتباط بين سورية وإيران
  23/2/2011وسط، لندن، الشرق األ

  
 أسيرك القسامي أحمد النجار يموت بال صوت.. إلى حماس .45

 فؤاد الخفش
ترددت كثيراً قبل أن أكتب هذا المقال، وترددت أكثر قبل أن أختار هذا العنوان، ولكنه الموت الذي يقبل 

ي أن فاغراً فاه على أحمد الذي ذهب صوته، وأضحى بال صوت يبكي ويصرخ بصمت هو ما دعان
، بعد أن بح صوتي وجف قلمي، وأنا أناشد وأكتب أن أغيثوا أحمد النجار وانتصروا له "حماس"أخاطب 

  .ولو في بيان
أحمد حامد النجار ذو الثالثة والثالثين عاماً والقابع في غرفة ضيقة في مستشفى سجن الرملة يخاطب 

 يكتب؛ ألن إمساكه بالقلم يشعره بعجزه من حوله بالورقة والقلم، بالرغم من أنه يميل للعزلة حتى ال
ويذكره بصوته الذي سرقه مرض السرطان واإلهمال الطبي الذي عانى منه األسير النجار على مدار 

  .األعوام السابقة
لم يكن أحمد ممن يحبون الكالم ألنه رجل األفعال، وهو ممن يرددون على الدوام لو كانت تجارتنا الكالم 

انت بندقيته هي التي تزمجر على الدوام وترد بشظى لظاها على المحتل فقتل من فك. ألفلسنا منذ زمن
جنود االحتالل سبعة جنود، فأسر الرجل وتعرض لتحقيق قاسٍ وحوكم بحكم عاٍل وتلقى الحكم بابتسامة 

  .الواثق المتيقن بنصر اهللا
ب الخوذ العسكرية داهم المرض جسد الرجل فتجلد وصبر وفاض صبره، وبدت معركة جديدة مع أصحا

النتزاع فحص طبي لألسير الذي بات يشعر بألم في حنجرته بعد أكثر من عام عرض على طبيب 
  .اكتشف أنه مصاب بالسرطان، وخالل عام من العالج الكيماوي لم يشفَ الرجل

تم إجراء عملية جراحية قبل أسبوع، ولألسف فقد الرجل صوته وذهب وال ندري هل سيعود أم أنه لن 
  .عود، وتم إعادته إلى زنزانته ووضع كومة من الورق وقلم لكي يخاطب من حوله بعد أن فقد صوتهي

آه من غدر الزمان، ومن قسوة اللئام وجبروت السجان وقسوته؛ ال رأفة في قلبه وال رحمة، يتلذذ بقتلنا، 
  .ويشعر بالنشوة وهو يرى الدمعات تترقرق من عيوننا؛ ألنه يشعر أننا انهزمنا

اليوم الفتاة الجميلة والذكية بنت ست أعوام تعرف وضع أبيها، فقد زارته قبل ستة شهور وكانت " إباء"
كتب . تتحدث له وهو يكتب ألمها، وهي تحاول أن تهجي الحروف وتفكك رموزها ألن أباها ال يتحدث

، "أحبك يا إباء. "الطفلة الصغيرة أمسكت الورقة قربتها لوجهها أ و ح أح ب و ك". أحبك يا إباء"لها 
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تجلدت . ابتسمت إباء وطبعت على جبين أبيها قبلة أشعلت النار في قلب أبيها الذي لم يستطع أن ينطقها
  .األم ولكن الموقف كان أكبر بكثير من أن تحبس الدموع

كتبت عن أحمد عشرة تقارير وأطلقت عشرات المناشدات، وكتبت مقاالً وطالبت بالتحرك من أجل أحمد 
وكنت في كل مرة أكتب شيئاً جديداً وأطلق مناشدة جديدة لعل . قوف معه ولو في بيان استنكاريوالو

  .صدى صوتي يصل ألحد ويستنكر أو يحرك ساكناً أو يهدد أو يطالب ولكن دون جدوى
كنت في كل مرة أقسم أن أكون صوت أحمد الذي سرقه السجان والمرض، فأغير من لغتي وأتحدث بما 

دات لعلي أستدرج عطف مسؤول، علماً أن أسرانا ال ينتظرون استعطاف أحد، فهم األعزاء أملك من مفر
  .والكرماء وأهل الهمة الرجال الرجال، ولكن تكللت بالفشل كل محاوالتي

التي كنت " حماس"ال رام اهللا وال غزة وال سلطة وال وزارة، وال أحد أجاب النداء، فقررت أن أكتب لـ
من يرد، فأحمد ابن فلسطين قاتل تحت لوائها وناضل تحت رايتها الخضراء وهي أتوقع أن تكون أول 

  .من سابقت لتبني عمليته النوعية، ومن حقه عليها أن تتحدث عنه وأن تخطو بخطوات من أجله
إننا غيرنا " حماس"ما المانع أن تقول . اليوم خرج علينا والد شاليط يحمل نتنياهو مسؤولية تأخير الصفقة

  .باتنا بشأن صفقة شاليط حتى يتم اإلفراج عن أحمد أو إرسال طبيب خاص ألحمدمن طل
تحمل االحتالل المسؤولية عن حياة أحمد صاحب الجنسية األمريكية، رسالة " حماس"بيان واحد يكفي من 

  .واحدة توزع على مؤسسات حقوق اإلنسان العالمية ولسفراء العالم تتحدث عن الفارس الهمام
إال من خالل هذا المقال، لعل وعسى أن يصل صوت " حماس"لة أوصل بها صوت أحمد لـلم أجد وسي

  .أحمد لرفاق أحمد فتكون منهم خطوة تخفف من مصاب الرجل وعائلته وأسرته
عذرا لك يا سيد الرجال، فالموت بصمت هو سمت النخيل، واعلم أخي أن الصمت في زماننا أبلغ من 

 .كل وصف
 22/2/2011السبيل، عمان، 

  
  وماذا عن الفلسطينيون العالقون خارج مصر .46

  فهمي شراب
 اال اننـي    - بحر العالقات الدولية العميـق     –برغم انني اميل للكتابة في صلب تخصصي والتعمق فيها          

اصطدم احيانا بشعور الواجب الذي يحتم علي ان اتبنى رفع مناشدات ومظلمات عـن فئـة مظلومـة و                   
الفلسطيني، وحيث انني التقيت بكثير من الفلسطينيين المتضررين هنا         محرومة او متضررة في المجتمع      

في ماليزيا حيث منهم الذين جاءوا مرورا ومنهم الطالب ومنهم العمال ومنهم العائالت ومنهم اصـحاب                
المرض الذين كانوا يتلقون عالجا في ماليزيا وغيرهم، و كلهم يريدون العودة فورا الى غزة، ومـا زال                  

لمصري عبر الخطوط المصرية ال يستطيع ان ينقل و يحمل اي فلسطيني يحمل جـواز سـفر                 الطيران ا 
فلسطيني لمصر، يذهبون للخطوط صباحا ويعودون مساء بخفي حنين مثقلين باوجـاع العـوز وفقـدان                

  . االمان والخوف من االحتياج
 لكـي يقيمـوا ويعيـشوا       اعرف الكثير من العائالت العالقة في كوااللمبور ليس لديهم قوت يوم اضافي           

واعرف من هو في سوريا واالردن وكثيرا من دول اخرى يسمع بان معبر رفح              . ويتحملوا تكاليف الحياة  
فتح ولكن ال يستطيع السفر لغزة بسبب ان الخطوط المصرية لم يصلها تعليمات او اي خطـوط اخـرى                  

  و .. ديارهم في غزةاماراتية او عمانية او سعودية عن السماح للفلسطينيين بالعودة ل
نحن اولى الناس والشعوب في تلقي التسهيالت والمساعدة كنوع من تعزيز الصمود ومقوماته وليس هدم               

  . معنويات الشعب واهدار امكانياته
يجب ان ال تتوقف مجهوادات السفارة الفلسطينية في القاهرة وال االخوة في هيئة المعابر والحـدود فـي                  

الجانب المصري وخاصة ان الظروف مواتية فـي مـصر االن وال يجـب ان               التواصل مع االخوة في     
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بل هناك اعداد مضاعفة خارج حدود مـصر        .. تتوقف الجهود عند فقط اخراج العالقين في مصر لغزة          
  . في عدة دول تنتظر السماح لها بدخول غزة عبر مصر

 اصحاب االقامات   -لجواز الدبلوماسي الفلسطينيون حملة ا  ( قبل عشرة ايام تقريبا تم السماح لثالث فئات         
وال اسجل اعتراض ولكنني اوجه مالحظة بشأن الفئة االولـى      . بالسفر لغزة )  زوجات مصريون  -بمصر

، وكأن الدبلوماسي الفلسطيني حامل الجواز االحمر ال يتمتع اساسا بتسهيالت ومزايا اضـافية؟؟ فاقـل                
رة، اضافة الى اعفاءه مـن اي ضـرائب او          دبلوماسي يحصل على ضعف راتب مدير عام في اي وزا         

غرامات او مخالفات واضافة الى حصوله على فرص دراسة مجانية هو واوالده او اقاربه واقامة مجانية                
كان من االولى التسهيل في السفر للطالب الذين        . واحيانا سيارة على حساب الدولة المضيفة وحياة مرفهة       

  .!! فع غرامة تاخير ميعاد السفر ضمن ظروف قاهرةال يملكون دفع ايجار شهر اضافي او د
وبيت القصيد ان الدبلوماسي يستطيع ان يعيل نفسه ويتلقى دعما من السفارة التي يعمل بها بينما الطالب                 
العالق محدود االمكانيات وغير مرحب فيه من السفارات التي تتنصل من مسؤولياتها مبدية عجزها وقلة               

  !! حيلتها 
ي هذه للقيادات الفلسطينية برجاء االسراع بالتواصل والضغط على الجانب المصري للسماح            ارفع مناشدت 

فورا للعالقين بالعودة لغزة ولمنازلهم واهلهم ، وخاصة انه ال توجد اي رعاية تقدم لهم من اي جهة فـي                    
  . الخارج

  23/2/2011وكالة قدس نت، 
  

  هل تعي رام اهللا دروس التغيير العربية؟ .47
  سومؤمن بسي

ال يشي المشهد الراهن في رام اهللا بأي بادرة تغيير حقيقية اتجاه االنخراط في الهم الوطني الفلـسطيني،                  
  .وتفادي عواقب استنساخ ذات السياسات ومناهج العمل التي قادت القضية الفلسطينية إلى الضياع

ثورة على الظلـم والفـساد      ونظامه الفاسد االستبدادي، وباتت ال    " مبارك"، وفي إثره سقط     "بن علي "سقط  
والطغيان لحنا أبيا تشدو به الجماهير العربية على امتداد الوطن العربي الكبير وتتوسل به آليات التغييـر                 

" الفيتو"الشامل، وبدا موقف اإلدارة األميركية والمجتمع الدولي أكثر قُبحا وعريا من أي وقت مضى إثر                
  .دى لقرار يدين االستيطان اإلسرائيلياألميركي األخير في مجلس األمن الذي تص

 -التي تشكل حركة فتح عمودها الفقري ومنظمة التحرير غطاءها األساس         -ومع ذلك فإن سلطة رام اهللا       
أبعد ما تكون عن استيعاب الدروس العربية المتعاقبة، واالتعاظ بالتحوالت الكبرى الجارية، بما يـدفعها               

ية التي تالمس صلب الواقع والحياة الفلسطينية، وتبعدها عن دائرة          للمبادرة بجملة من اإلصالحات الحقيق    
  .النقمة الشعبية والغضب الجماهيري الذي يتفاقم يوما بعد يوم

  ثورة مباغتة
أجزم بأن أحدا، أيا كانت كفاءته التحليلية والتقديرية، لم يكن يتوقع الزلزال المصري الذي هز عـروش                 

  .وممالك المنطقة العربية بأسرها
في تـونس،   " بن علي "من سخريات األحداث أن الرئيس المصري المخلوع بدا واثقا للغاية عقب سقوط             

وأكد لمحدثيه من المسؤولين اإلسرائيليين واألميركيين في غير مرة أن مصر ليست كتونس، وأن النظام               
  !المصري ليس كالتونسي، وأن مصر تملك حصانة أكيدة ضد عناصر التداعي والسقوط

يحصد جزاء ما قدمت يداه بحق شعبه الذي ذاق         " مبارك"جرى في مصر أذهل العالم بأسره، وها هو         ما  
  .مرارة الظلم والقهر واالستبداد عقودا من الزمن

هل تعي سلطة رام اهللا الدرس األكبر الذي بدد نظاما قمعيا بوليـسيا إرهابيـا، شـديد القـوة والـبطش            
  !والجبروت، بين عشية وضحاها؟
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م النظام المصري على قلوب ونفوس وحياة المصريين ثالثة عقود ذاقوا خاللها كل أشكال األلـم                لقد جث 
وصنوف المعاناة، حتى اعتقد النظام أن مصر قد دانت لسطوته واستكانت لهيمنته وباتت طوع قياده في                

  .كل شيء
اهير مـن عقـدة     في ساعات معدودات زال الخوف الكامن في نفوس الناس دفعة واحدة، وتحررت الجم            

بطش النظام التي ملكتهم دهرا، واندفعت جحافل التغيير إلى ميادين الثورة غير آبهة بعناصـر الـشرطة        
التي رفعت في وجهها السالح، حتى ملكـت الجمـاهير          ) التي قدرت بمليوني عنصر   (واألمن المركزي   

ألمة فجرا مجيدا وتعيد لهـا  ناصية الموقف، ورسخت أقدامها في مواجهة أدوات ورعاع النظام، لتصنع ل  
مجدا تليدا عز انتظاره عبر سنوات الذّل والتبعية والخنوع إلسرائيل وأميركا وحلف الشر والتسوية اآلثم               

  .الذي سحق إرادة الشعوب في الحرية والكرامة والتحرير
 شـرارة الحـسم   وهكذا كل ثورة فإنها ال تنتظر إذنا من أحد، وال تجامل أو تستشير أيا كان عندما تطلق            

واالنطالق، وتندفع كبركان هادر ال يخضع إلرادة القمع أو قوانين الـبطش واإلرهـاب حتـى تحقيـق                  
  .أهدافها

  مناورات التفافية
انشغلت السلطة وتنفيذية المنظمة بتصدير قرارات غير واقعية خالل األيام الماضية، وأوحى لها شيطان               

تشريعية والمحلية كفيل بتجديد شرعيتها التي مـسختها الوقـائع          الهوى أن إجراء االنتخابات الرئاسية وال     
وتجاوزتها األحداث، ومنحها إكسير الحياة الذي يمكّنها من الصمود في وجه تحديات الواقع الفلـسطيني،               

  .والتغطية على فشل نهجها السياسي ومشروعها الوطني الذي تغنت به على امتداد الحقبة الماضية
بشأن إعالن السلطة عن انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية في الضفة والقطاع، وتغيير            ما حملته األنباء    

صائب عريقات من رئاسـة دائـرة شـؤون         " إقالة"في الطواقم التفاوضية استهل باستقالة أو على األدق         
المفاوضات، يعبر عن حجم اإلرباك الواسع واالضطراب الكبير الذي أصاب السلطة، ويؤشر إلى مـدى               

بها من تحديات التغيير العربية التي دفعتها إلى محاوالت إحياء شرعيتها المتبـددة بطـرق معوجـة                 رع
  .وأساليب عقيمة

تـونس ومـصر،    : ترغب السلطة بشكل محموم في امتصاص أي تداعيات محتملة أو متوقعة لثـورتي            
منطقـة، والـداعم    وخصوصا عقب سقوط نظام مبارك الذي شكل الظهير األكبر والسند األبرز لها في ال             

  .الرئيسي والمباشر لها فلسطينيا وعربيا
لذا تحاول السلطة بكل ما أوتيت من قوة اجتراح مناورات التفافية لتفادي الهزات االرتدادية العميقة التي                
تسبب فيها سقوط النظام المصري، وأدت إلى ترنّحها واختالل بنيتها وكيانها وإضعاف مواقفها وسياساتها              

  .دائرة الخطر األكيدوإدخالها 
لكن معالجات السلطة التي تحاول التمسح باألصول الدستورية بغية تحصيل الـشرعية الوطنيـة عبـر                
االنتخابات في ظل انهيار النظم الشمولية العربية تفتقد إلى اآلليات والمضامين السليمة، وتنحـرف عـن                

دفا في حد ذاتها الستعادة شرعية متبددة،       جادة الصواب والتفكير المتزن، وكأن االنتخابات قد أصبحت ه        
أو كأن بيئة القمع األمنية التي تحكم الضفة الغربية حاليا قد انتهت لضمان إجراء انتخابات شفافة ونزيهة                 
تعبر عن اإلرادة الفلسطينية الحرة، أو كأن اإلمكانيات الفنية واللوجستية على توفر تـام علـى امتـداد                  

  .المذبوح باالنقسامشطري الوطن الفلسطيني 
تحترف سلطة رام اهللا الغباء السياسي وتمارس الدجل والتزوير إلرادة شعبها، معتقدة أن بعض الفذلكات               
اللفظية أو اإلجراءات االلتفافية قادرة على تغييب وعي الجماهير وتفريغه من شعلة الثورة وميكانزمـات               

  .النهوض
ة السلطة خالل المرحلة الماضية، وصدمتهم بـالكثير مـن          جرت الكثير من المياه العفنة تحت أرجل قاد       

الفضائح المدوية المشفوعة بالوثائق غير القابلة للنقض أو النكران، وعاينوا بأم أعينهم طاقات وقـدرات               
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الشعوب الثائرة على الظلم والطغيان، ورأوا كيف انتفض الشعبان التونسي والمصري بشكل قوي للغاية              
الق، وكيف تتفاعل نذر الثورة في البلدان العربية األخرى، لكنهم لم يأخذوا العبرة             وغير متوقع على اإلط   

  .بعد، ومارسوا سياسة الهروب إلى األمام التي ال تسمن وال تغني من جوع
من الغريب أن يقال عريقات من دائرة المفاوضات فقط، وكأن القضية تتعلق بأشخاص وليس بـسياسات                

  .فلسطينية المهالك، وجعلت منها لعبة في يد األعداءتفريطية أوردت القضية ال
األكثر غرابة أن المجموعة المتنفذة التي تدير القرار الفلسطيني، والتي يحلو للبعض أن يطلق عليها لفظ                

، ال تزال كما هي ولم يتغير أو يتنح منها أحد، كما أن الزمرة التي تتحكم في القـرار األمنـي                     "عصابة"
  .تعاون األمني مع االحتالل ال تزال كما هي دون أي تغييروتدير عالقات ال
 أن تحمي ذاتها وسلطتها ومؤسساتها مـن عجلـة          -صاحبة مشروع السلطة والمنظمة   -كيف لحركة فتح    

التغيير الدائرة بقوة في المنطقة بدون مراجعة وطنية شاملة، تشمل الشأن السياسي واألمنـي، وتعطـي                
بات واالحتياجات الفلسطينية، ونبذ كل ما من شأنه االنتقاص مـن الحقـوق             األولوية لالنسجام مع المتطل   
  !والثوابت الوطنية الفلسطينية

" الراتـب "الماضي الحريصة على شرفها الثوري والنضالي، إذ استكانت ألثقال          " فتح"اليوم لم تعد    " فتح"
محدودة بالتسلق على أكتافها    التي باتت أكبر همها ومنتهى سعيها، وسمحت لزمرة متسلقة          " االمتيازات"و

وسرقة تاريخها النضالي الطويل وتفريغه من مضامينه الناصعة، والتجرؤ على هتـك عـرى الحقـوق                
  .والثوابت والمقدسات

ليس كلها مفرطين، وليس جميعها ساقطين، بل هي تركيبة عجيبة ومزيج غريب بين كـل ألـوان                 " فتح"
  .الوطني الشريف مع المفرط الساقط مع اإلمعة البليدالطيف في إطار فسيفساء غير متجانسة تجمع 

غير أن قرارها ومصيرها مختطف اليوم على أيدي مجموعة محدودة سكنت إلى أفياء نهج هابط ومسار                
عبثي غير وطني، في حين رضيت قطاعات واسعة من قيادات وكوادر الحركة بمسايرة غير محمـودة                

حة وتجنب المغارم والتكاليف التي تفرضها طبيعة المواجهة مـع          للنهج الراهن، وركنت إلى الدعة والرا     
  .االحتالل

دون أن يخـرج مـن   " الجزيرة"من كان يتصور أن تمر فضيحة بل قل جريمة الوثائق التي كشفت عنها    
  !صوت واحد يطالب بمحاسبة الزمرة العابثة المتورطة في بيع وتصفية الوطن والقضية؟" فتح"

لرؤية وسياسـة قيادتهـا المتنفـذة المجافيـة         " فتح"لم القطاعات العريضة في     من كان يتصور أن تستس    
الستحقاقات المصالحة والتوافق الوطني، وترضخ لقيود واشتراطات االحتالل، في حين يكفـي إعـالن              
  !قبول الشراكة الوطنية الحقّة إلنهاء االنقسام البغيض واستعادة التوافق الوطني الفلسطيني دون أي عناء؟

) تنفيذية المنظمـة  (وهيكل جامد   ) حكومة فياض (إلى استدعاء حكومة غير دستورية      " فتح"رعت قيادة   سا
لتمرير سياساتها، وأقرت إجراء انتخابات لن تحل المشكلة واألزمة الوطنية الفلسطينية بل ستصبح سـببا               

ي صفحة االنقـسام،    في إذكائها وتأجيجها، بدال من اتخاذ قرار وطني تاريخي حقيقي بقبول الشراكة وط            
وخصوصا بعد زوال نظام مبارك الذي شكل أحد العوائق الكأداء التي رهنت المصالحة لمفاهيم ضـيقة                

جة واالبتزاز الفجوأجندة ضارة في إطار من المساومة السم.  
  حراك شعبي متصاعد

 يجتـاح المنطقـة     هل تعتقد سلطة رام اهللا أنها تقف بمنأى عن طوفان التغيير الـذي            .. تأسيسا على ذلك  
  العربية حاليا؟

صحيح أن للحالة الفلسطينية خصوصية مميزة هي كونها تخضع مباشرة لسطوة وتدخالت االحتالل، إال              
أن ذلك ال يعني انتفاء إمكانية الثورة أو الحراك الشعبي، بل إن خصوصية الوضـع الفلـسطيني تحـت                   

لفلسطيني، قد تعجل بإطالق حراك شعبي مجتمعي       االحتالل والظروف القهرية التي يعاني منها المجتمع ا       
  .غير مسبوق
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الحراك الشعبي في إطار تحشيد الموقف الشعبي الوطني ضد نهج وممارسـات الـسلطة يـشكل أحـد                  
  .الخيارات المطروحة بقوة على أجندة الواقع الفلسطيني الراهن

منظمات وعناصر مجتمعيـة    وها هي بوادر الحراك الشعبي تتنامى يوما بعد يوم مع إعالن مؤسسات و            
نيتها تنظيم حمالت كبرى في الضفة والقطاع بدءا من نهاية الشهر الجاري في مسعى لممارسة الـضغط                 
الهادف إلى إنهاء االنقسام، والدفع إلى تغيير نهج وسياسات السلطة الحالية التي ربطت مصيرها بمصير               

صهيونية، وال تزال تصدر األوهـام للـشعب        االحتالل، وتكيفت مع المطالب والشروط واالستحقاقات ال      
الفلسطيني حول إمكانية تجنيد أو استدرار تعاطف المجتمع الدولي ضد المواقف والسياسات اإلسـرائيلية              

األميركي األخير في مجلس األمن الذي صفعها بقوة وسحق كل رهاناتها المتأسـسة علـى               " الفيتو"رغم  
  .الوهم والمنسوجة بخيوط العنكبوت

عتقدن السلطة أن ظاهر األمور واألحداث يبسط لها يد األمن واالستقرار، فاألكمة لها مـا وراءهـا،                 ال ت 
والجمر أشد ما يكون اشتعاال تحت الرماد، والنفوس تغلي وتمور تحت السطح وال يـشعر أحـد بقـوة                   

  .غليانها إال لحظة الحسم واالنفجار
 يحدث في كل صغيرة وكبيرة، وأنها تـدرك أن          هل غاب عن وعي وإدراك السلطة أن الناس تراقب ما         

السلطة قد خانت األمانة وفرطت في الحقوق والثوابت والمقدسات، وأن التعاون األمني الذي بلغ أرقـى                
  !درجاته مؤخرا هو خيانة صريحة وعمالة فجة ومباشرة مع االحتالل دون أي رتوش؟

 كبرى وتحوالت ضخمة ستغير وجه المنطقة       ويبدو أن السلطة لم تتعظ بما يجري من حولها من تغيرات          
عن قريب، ويبدو أنها ستبقى غارقة في العسل ولن تصحو إال على مطارق الغضب والتغيير وهي تهوي                 

  .    على رأسها دون استئذان
فهل تعي سـلطة رام اهللا الـدرس        .. م هو عام الدروس الكبرى وعام التغيير العربي الشامل        2011عام  

رحاب الوحدة والمصالحة الحقة، وتؤوب إلى أحضان شعبها، وتعمـد إلـى مراجعـة              جيدا، وتفيء إلى    
سياساتها من األلف إلى الياء، وتتوقف عن تعويلها الخائب على موقف المجتمع الدولي، أم تصر علـى                 
معاندة القدر واجتراح المنكرات والموبقات، وتضع نفسها في مواجهة شعبها الـذي ينتظـر مبادراتهـا                

  !  ة على أحر من الجمر قبل أن يقول كلمته النهائية فيها؟اإلصالحي
ال تزال الفرصة ماثلة أمام قيادة السلطة، لكنها فرصة مؤقتة وقصيرة ولن تدوم طويال، وما لـم تخـطُ                   
خطوات جدية وسريعة باتجاه شعبها وحقوقه األساسية، وتبتعد عن تنفيذ إرادة وإمالءات االحـتالل فـي                

ي المشترك، وتتوقف عن الرهان الخاسر على مسيرة التسوية المسمومة، فإن البركان            إطار التعاون األمن  
  .الشعبي الفلسطيني سيحرقها ال محالة، وحينها لن ينفع الندم أو العويل

 21/2/2011موقع الجزيرة نت، الدوحة، 
  

  الفيتو األميركي في ضوء اهتزاز شرعيات األنظمة في العالم العربي .48
  مرزوق الحلبي

م األنظمة العربية، في غياب شرعيتها لدى مجتمعاتها، تقوم على انتخابات صورية أو على حراك معظ
سياسي تحت سقف واطئ يحدد علُوه العب واحد، بينما مأزق إسرائيل ليس في شرعية نظامها أمام 

 إلى أزمة  سياسي العربي، وهو ما يمكن أن يتطور-مجتمعها بل في شرعيتها كدولة في محيطها الجيو 
لنظامها السياسي في نظر مواطنيها، فالفيتو األميركي األخير في مجلس األمن يطوبها مرة أخرى دولةً 
عصية على القانون الدولي، أساسِ الشرعية للدول، خاصة لدولة كإسرائيل، فهو فيتو، على عاديته، يزيد 

جذرية عالمية وشرق أوسطية تنبئ من عزلة إسرائيل والواليات المتحدة، أيضاً، في ظروف تحوالت 
  .بالمزيد من هذه العزلة ومن التوتير بين إسرائيل ومحيطها
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لقد راهن النظام السياسي اإلسرائيلي لعقود على عامل الهوية القومية لفرض استقرار ما على جبهة 
ك شحنات في التجربة اإلسرائيلية لتفكي» األمني«، بمعنى أنه راهن على »االقتصادي ـ االجتماعي«

وكان مؤسس إسرائيل، بن غوريون، أعلن أن إسرائيل لحظةَ قيامها تشكّل انتقاالً نهائياً . الفوارق الطبقية
واجتهد هو وخَلَفُه إلخفاء الفوارق الطبقية وما تنتجه من توترات، ! من حالة الطبقات إلى حالة الشعب

كان النظام اإلسرائيلي في . حة ألي نظامالتي ما أن كانت تظهر حتى يحتويها النظام بالوسائل المتا
العقود الثالثة األولى للدولة العبرية أقرب إلى النموذج السوفياتي في كثير من خصائصه، ال سيما هيمنة 
الحزب الواحد ومركزية إدارة االقتصاد ونظام دعم المواد األساسية والتجييش والتحشيد مقابل األعداء 

جذرية على الصعيد االقتصادي ـ السياسي، التي شهدتها إسرائيل في العقود أما التحوالت ال. والتهديدات
رأينا . الثالثة األخيرة، فقد انطوت على تجديد شباب النظام في كل المجاالت إال في المستوى األمني

يه تعاظم هذا الهاجس في حياة اإلسرائيليين منذ االنتفاضة الثانية وبروز التهديد اإليراني وفاعلية ذراع
وتعمقَ تأثير هذا الهاجس في ضوء التحوالت في الـسـياسة . في العمق» وحزب اهللا» حماس«

وقد ترافق هذا التعاظم في الهم . التـركـية وإمكانيات التحول في مصر وغيرها من مواقع عربية
سـرائيلية بعد األمني مع انحسارٍ في هيبة الردع اإلسرائيلية وانحسار في الرقعة الجغرافية للسـيادة اإل

  .انسحابين من قطاع غزة ولبنان
أدى هذا التضخم في الهاجس األمني إلى انزياح المجتمع اإلسرائيلي يميناً، وهو ما أفضى إلى انسداد 

وهو انسداد . المسدود أصالً من آفاق االنفراج والتسوية مع الفلسطينيين وعبرهم مع المحيط العربي
. لية من جهات عدة، على رأسها اإلدارة األميركية واالتحاد األوروبياستقدم على إسرائيل ضغوطاً دو

أما الذين ملّوا من الضغوط ويئسوا من إمكانيات التأثير على التوجهات اإلسرائيلية، فقد أداروا ظهورهم 
، وهو ما جعل النظام في حالة سؤال عن 67وبدأوا باالعتراف بدولة فلسطينية في حدود حزيران 

محيطه وفي الحلبة الدولية التي منحته حتى اآلن كل الفرص وكل االعتمادات المتاحة شرعيته في 
وهو ما حصل داخل المجتمعات العربية، التي منحت أنظمتُها ثالثةَ عقود أو أكثر . للتصحيح والمراجعة

تمع من الفرص واالعتمادات كي تستقيم وتعقل، لكنها لم تستثمر ذلك ولم تلتفت إلى نفاد صبر المج
ونفترض أن الديناميكا التي قادت المجتمعين المصري والتونسـي للوقوف في وجه النظامين، . والفرد

هنا وهناك، والفاعلة بقوة في اليمن وليـبيـا والبحرين وإيران والجزائر، ستفعل فعلها في الحلبة 
رائيلية وانغالقها أمام الدولية، حيث تتسع رقعة المجتمع الدولي الذي ضاق ذرعاً بجمود العقلية اإلس

  .الدول وآمالها وتطلعاتها» حقوق«
لكن جدلية الحدث في إسرائيل تشير إلى سباق مع الزمن، بين اهتزاز شرعية الدولة وزيادة الضغوط 

/ الهويتي«الخارجية على إسرائيل، بما فيها األحداث في مصر، وبين االنزواء أكثر فأكثر في صدفة 
عنى أن انحسار الشرعية وزيادة التهديد الوجودي في التجربة اإلسرائيلية شكّال ، بم»األمني«و » القومي

رافعة لتعويل النظام على شرعية مواطنيه من خالل جعلهم مجتمعاً من جديد بروح يهودية ـ صهيونية 
 وقد نرى مئات األلوف من اإلسرائيليين يتظاهرون غضباً على نتيجة. فيها مزيد من االنغالق والتعنّت

، بينما يقّل عددهم إلى بضع مئات يخرجون لالحتجاج على غالء )وقد فعلوا ذلك عدة مرات(حرب 
، بالرغم من النظام وسياساته، عوامل »السباق«إال أنه دخلت على خط هذا ! معيشة أو ما شابه

قر االجتماعي ـ االقتصادي، أيضاً، وهي عوامل فاعلة، على األخص هذه األيام، مع اتضاح سعة الف
ومدى ارتفاع أسعار السلع والخدمات األساسية والتضرر غير المسبوق للفئات الوسطى، وهي عوامل 
تضاف إلى ما هو معروف في إسرائيل من اتساع التقاطب االجتماعي، واسئتثار بضع عشرات من 

ا وال قد ال يكون النظام السياسي في إسرائيل مونارخي. العائالت بالموارد وبالعملية االقتصادية
، إذا صح التعبير، تملكه فئة محدودة من »أوليغارخي«أوليغارخيا، لكن النظام االقتصادي تحول إلى 

  .العائالت
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لقد اجتمع انسداد األفق األمني في إسرائيل مع اتساع التهديدات وانحسار قوة الردع وغياب عامل 
عربية وإسالمية، مع نشوء التفاوض مع المحيط العربي والتحوالت في مصر وغيرها من مواقع 

اندماج . اقتصادية فاعلة مندفعة إلى أمام بثمن إبقاء المزيد من اإلسرائيليين في الخلف» أوليغارخيا«
أفضى إلى بدايات تململ في المجتمع اإلسرائيلي، ينعكس يوماً بعد يوم في الخارطة السياسية واصطفاف 

مها لو أنهم خاطروا في ناحية وكسبوا الرهان في ناحية كان اإلسرائيليون سيغفرون لدولتهم ونظا. القوى
أخرى، كأن يضعفوا اقتصادياً ويتفوقوا أمنياً، أو أن يخاطروا أمنياً مقابل جني أرباح اقتصادية، ورأينا 

إال أن األمر راهنًا يشير إلى بدء تعاظم هاجسهم األمني، مالزماً لهاجسهم ! ذلك طيلة التسعينات
 نظام يحاول أن يفك االرتباط بين االثنين، وقد يكون أفلح حتى اآلن، لكن ليس من االقتصادي، في ظل

مؤشّر يثبت أنه سيفلح في المرحلة المقبلة، وسنراه قريباً جداً أمام السؤال المصيري الذي يقف أمامه 
ضاض النظام المصري هذه األيام، إما االنفتاح على المجتمع وتململه للحصول على شرعيته، أو انق

سيكون على النظام في إسرائيل أن ينفتح على المجتمع الدولي ومطالبه . للنظام على المجتمع قمعاً وعنفاً
الصريحة بتغيير عقليته لغرض استعادة كامل الشرعية للدولة العبرية، واألخذ بأصوات المجتمع وفئاته 

فهل نشهد مفارقة ! ى نظام أبرتايد معلنالفقيرة أو المعرضة للفقر، أو خطف الدولة العبرية أو تجربتها إل
تاريخية تتجسد في انقضاض النظام في إسرائيل على الدولة والمجتمع وخطفهما نحو الفناء الداخلي لهوية 
قومية هي غطاء للفاشية، بينما تتحرك الشعوب العربية الستعادة الدولة والنظام من سلطة شائخة؟ هل 

م العربي في عيون مجتمعه ومواطنيه على مأزق شرعية تنسحب طريقة فض مأزق شرعية النظا
هل يستطيع المجتمع اإلسرائيلي إصالح ما أفسده النظام في هذا ! إسرائيل في عيون المجتمع الدولي

الباب؟ الباحثون الجدد في إسرائيل يشـككون في إمكان نجاح مجتمعهم، بينما رئيس دولتهم ال يزال 
  !متفائالً

  23/2/2011الحياة، لندن، 
 

  أكثر عزلة، فلسطين أكثر تأييداً"إسرائيل": ميزان قوى جديد في األمم المتحدة .49
  شلومو شمير

ستميز .  الفلسطيني–بزغ عصر جديد في ساحة األمم المتحدة في كل ما يتعلق بالصراع اإلسرائيلي 
. جلس األمنقواعد لعب مختلفة منذ اآلن فصاعداً نقاشات الصراع، التي ستجري في المستقبل في م

يتشكل على نحو عاجل ميزان قوى جديد، وينشأ تقاسم تأثير جديد : واألهم واألخطر من جهة إسرائيل
 .بين الواليات المتحدة ونظيراتها األعضاء في منتدى الدول الخمس دائمة العضوية، صاحبة حق النقض

. الفلسطيني التنديد بالمستوطناتكانت النتيجة األولى، التي أثمرها هذا العصر الجديد، اقتراح القرار 
ورغم انه ُأحبط بالتصويت في مجلس األمن بوساطة الفيتو األميركي، فانه نُقش في تاريخ المجلس على 

يدور الحديث في الحقيقة عن إجراء عقيم من جهة . انه حادثة آسرة ونموذج يحتذى به في المستقبل
شعر بها قريباً في إجراءات اتخاذ القرارات في األمم دبلوماسية، لكن تكمن فيه آثار سياسية مهمة، سي

 . الفلسطيني–المتحدة، وال سيما في مجلس األمن، بشأن الصراع اإلسرائيلي 
لحظت سفيرة البرازيل في األمم المتحدة، ماريا فيوتي، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس، فوراً معنى 

القرار كان يفترض أال "إن " نيويورك تايمز"ديث الى مراسل فقد قالت في ح. إحباط المبادرة الفلسطينية
إحداها كما قالت ". يقرر أن المستوطنات عقبة في طريق السالم فقط بل أن يرسل رسائل مهمة عاجلة

تجميد البناء في المناطق يعرض خطأ باعتباره تنازالً إسرائيليا، وليس هو في واقع االمر إال "هي أن 
 ".لدولياذعاناً للقانون ا

 الفلسطيني في نيويورك هو الفراغ الذي أنشأه عدم –إن ما هيأ النقالب في توجه الصراع اإلسرائيلي 
إن علم العضوات الرائدات في األمم المتحدة بالقطيعة المطلقة التي سادت . وجود تفاوض بين الطرفين
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طيني في رأس سلم اهتمامات بين البيت األبيض ورئيس حكومة إسرائيل أنشأ أمزجة جعلت الشأن الفلس
 .الجماعة الدولية تقريبا، وجعلت مركز األمم المتحدة دفيئة لدفعه إلى األمام

إن غياب حسني مبارك عن المنصة عزز الرفض الذي أبداه الفلسطينيون إزاء توسالت األمم المتحدة أن 
 باعتباره –أن عدم وجود مبارك يتفق الجميع في األمم المتحدة على . يزيلوا اقتراحهم عن برنامج العمل

 هو ضربة شديدة –عامال معدال يساعد على تهدئة النفوس في األزمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية 
 –للدبلوماسية األميركية، ويضعف مكانتها باعتبارها عامالً مؤثراً في عالج الصراع اإلسرائيلي 

 .الفلسطيني
ادت الواليات المتحدة التوجه إلى مبارك، الذي سارع إلى تقديم في حاالت احتكاكات مع السلطة اعت"

هذه المرة، وأمام العناد الفلسطيني في عدم التخلي عن اقتراح التنديد بالمستوطنات، لم يكن . مساعدته
سيصعب على الواليات المتحدة من . "، شكا دبلوماسي مقرب من الوفد األميركي"لإلدارة من تتوجه إليه

، قال محلل رفيع المستوى في مقالة في موقع "حماية إسرائيل من ضغوط دبلوماسيةغير مبارك 
 ".تايم"الصحيفة االسبوعية 

من الواضح، وهذا ما يظهر أيضا من تصريحات سفراء الدول األعضاء في مجلس األمن من وراء 
 االتحاد األوروبي ستار، أن تأييد بريطانيا وفرنسا لالقتراح الفلسطيني يشكل تطرفاً ذا شأن لمواقف

إن انفصال القوتين الغربيتين عن الواليات المتحدة في التصويت فُسر في . المتعلقة تجاه إسرائيل
نيويورك بأنه رسالة واضحة تُنبئ بنية االتحاد األوروبي ومطمحه في زيادة مشاركته السياسية، بقصد 

 .وسطاالندماج كجهة رائدة في تقديم المسيرة السلمية في الشرق األ
من جهة إسرائيل، النتيجة المهمة للدراما التي حدثت من وراء ستار مجلس األمن هي أن المستوطنات تم 
إقرارها على نحو نهائي باعتبارها المشكلة الرئيسة الجوهرية التي تعوق السالم بين إسرائيل 

لفلسطينيين، في األمم ولن يتم استيعاب أي زعم إسرائيلي يلقي مسؤولية الجمود على ا. والفلسطينيين
 .المتحدة

 دولة عضوا قد ضمت توقيعاتها كاشبينات لمسودة القرار الفلسطيني تم تصويرها 130إن حقيقة أن نحو 
إلى المقام الذي يعلن فيه إنشاء دولة فلسطينية، في الجمعية العامة لألمم " عودة عامة"في نيويورك بأنها 
  .المتحدة في أيلول

  "هآرتس"
  23/2/2011ام اهللا، األيام، ر
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