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  فتح وحماس تتداوالن إقامة حكومة وحدة تسمح ببقاء المؤسسات األمنية القائمة في غزة: "الحياة" .1

تفاصيل خطة يجرى التداول فيها بين " الحياة"ـ كشفت مصادر فلسطينية مطلعة ل:  محمد يونس–رام اهللا 
لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وقالت إن الحكومة المقترحة ستكون برئاسة " حماس"و" فتح"حركتي 

  .الدكتور سالم فياض وتضم ممثلين من الفصائل والمستقلين
 بقبول الرئيس وحظيت" فتح"وأوضحت المصادر أن الخطة التي اقترحها فياض وتبناها عدد من قيادات 

، تقوم على أن تتولى حكومة وحدة وطنية إدارة الضفة الغربية "حماس"محمود عباس وعدد من قيادات 
األمنية " حماس"وقالت إن الخطة تتيح لمؤسسات . وقطاع غزة من خالل المؤسسات القائمة في الجانبين

هو الجائزة " حماس"قاء مؤسسات في القطاع مواصلة عملها تحت الحكومة القائمة، مضيفة أن السماح بب
  .التي تقدمها السلطة للحركة من أجل إعادة توحيد الوطن

قيام حكومة الوحدة الوطنية، إلى جانب مهامها االعتيادية، بتطبيق "وينص الشق األمني من الخطة على 
ؤسسية القائمة المفهوم األمني المعمول به حالياً في قطاع غزة والضفة الغربية، من خالل الترتيبات الم

تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة  في القطاع والضفة، والقائم على استبعاد العنف من السعي إلى
  .مواصلة التزام التهدئة" حماس"ويتطلب ذلك من ". لشعبنا

في غزة ال تختلف عن السياسة األمنية للسلطة " حماس"وقال مسؤول رفيع إن السياسية األمنية لحركة 
إن االتفاق ال يحمل جديداً في هذا المضمار، بل الجديد هو صوغ هذا المفهوم األمني في الضفة، و
  .المعمول به

وقالت إن . في الضفة وغزة والسجون والخارج" حماس"أن الخطة تُناقش في مؤسسات " الحياة"وعلمت 
 في قطاع في الضفة، ومن عدد من أبرز قيادات الحركة" حماس"الخطة حظيت بترحيب واسع من قيادة 

الدكتور نبيل شعث عرض الخطة على عدد من " فتح"وقالت إن عضو اللجنة المركزية لحركة . غزة
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في الضفة وغزة والخارج، وإنه ينتظر الرد النهائي قبل أن يتوجه إلى غزة لبحث " حماس"قيادات 
  .في غزة محمود الزهار منفتح على االقتراح" حماس"وأضافت أن القيادي في . التفاصيل

وفي حال االتفاق على الحكومة، ستجرى بعد فترة متفق عليها بين الجانبين انتخابات عامة تشمل الضفة 
وأكدت المصادر أن فكرة فياض تقوم على توحيد الوطن تحت حكومة واحدة كمقدمة للمصالحة . وغزة
  .الوطنية

قبل من خالل الحكومة ويرى فياض أن المؤسسات القائمة حالياً في غزة والضفة ستتوحد في المست
ووفق المصادر، يفضل فياض أن تضم حكومته المقبلة شخصيات قادرة فنياً على إدارة . الواحدة

ورأت أن حكومة من هذا النوع لن تتعرض إلى . الوزارات المختلفة وليس فقط شخصيات سياسية
، إلى جانب 1967ود عام المقاطعة الدولية ألنها تقوم على تبني الالعنف وإقامة دولة مستقلة على حد

  .أنها ستضم شخصيات فنية أكثر منها قادة وسياسيين
  24/2/2011الحياة، لندن، 

  
  أيلول المقبل/ عباس قد يحل السلطة في سبتمبر": الخليج"مصادر لـ .2

كشفت مصادر فلسطينية، أن الرئيس محمود عباس، يميل إلى اتخاذ قرار :  منتصر حمدان-رام اهللا 
أيلول المقبل، إذا ما تعثرت الجهود السياسية وتحديداً األمريكية في / لسطينية في سبتمبربحل السلطة الف

، أن ”الخليج“إحياء عملية التسوية على أسس إقامة الدولة الفلسطينية وفق الشرعية الدولية، موضحة ل 
اسمها، إن وقالت تلك المصادر التي فضلت عدم ذكر . مستقبل السلطة سيكون على المحك في سبتمبر 

تحديد هذا الموعد له دالالت كثيرة أبرزها أنه سيكون حينها قد مضى عام على خطاب الرئيس األمريكي 
باراك أوباما الذي عبر فيه عن أمله أمام الجمعية العمومية لألمم المتحدة بأن تكون فلسطين دولة العام 

  .قيع اتفاق أوسلو المقبل، إضافة الى أن سبتمبر هو الشهر ذاته الذي جرى فيه تو
  24/2/2011الخليج، الشارقة، 

  
  تصريحات فتح حول المصالحة مراوغة إعالمية وتتصف باالضطراب: مستشار هنية .3

قال الدكتور يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الحكومة المقالة التي تديرها : أشرف الهور -غزة 
، وانها أيضاً تنظر إلى 'استراتيجيخيار 'حركة حماس في غزة ان حكومته تنظر للمصالحة كـ 

  .للعمل الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة' الخيار اإلستراتيجي'االنتخابات الديمقراطية على أنها تمثل 
وعقب رزقة على تصريحات إعالمية صادرة عن قيادات فتحاوية ومبادرات منظمة التحرير الفلسطينية 

  .'غة ومناورة إعالمية ال تعبر عن موقف سياسي واضح ومحددمراو'إلتمام عملية المصالحة على أنها 
تتصف بكثير من 'نسخة منه ان تلك المبادرات ' القدس العربي'وقال رزقة في تصريح صحافي تلقت 

، مشيراً إلى أن المتغيرات اإلقليمية إضافة إلى 'االضطراب خاصة تصريحات نبيل شعت وعزام األحمد
 على قيادة العمل السياسي الفلسطيني أخذ هذه التغيرات والتطورات بعين أوجب'اكتشاف وثائق الجزيرة 

  .'االعتبار
يشار إلى أن شعث عضو اللجنة المركزية لفتح أعلن مؤخراً موافقة حركة فتح على كل تحفظات حركة 

  .حماس على ورقة المصالحة، وقال انه مستعد للقدوم لغزة إلتمام المصالحة مع حماس
تستوجب تهيئة األجواء 'ه رزقة إلى أن العملية الديمقراطية واالنتخابات والمصالحة إلى ذلك فقد نو

الستعادة الثقة المفقودة بعد اكتشاف وثائق كشف المستور وضرورة اإلفراج عن المعتقلين السياسيين 
لمنتخبة ووقف التنسيقات األمنية وإعادة االعتبار للمجلس التشريعي القائم ليمارس عمله بصفته الجهة ا

، مشدداً على أنه ال يمكن القفز عن 'ذات الشرعية المستمرة والممتدة إلى حين قيام مجلس تشريعي جديد
  .هذه الحقائق بعد غياب الراعي المصري، والحديث عن مصالحة بال برنامج
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من جهة أخرى ذكر رزقه أن الحكومة المقالة في غزة رحبت بالثورة المصرية وقدرت عالياً موقف 
  .مجلس العسكري األعلى للقوات المسلحة وانحيازه إلرادة الشعبال

وعبر مستشار إسماعيل هنية السياسي عن أمله من الحكومة المصرية أن يكون الوقت مناسبا حالياً لرفع 
الحصار عن غزة، ووقف معاناة السكان، وأن تكون مصر رافعة حقيقية للشعب الفلسطيني في مختلف 

واالقتصادية، وأن يتمكن المجلس العسكري في المرحلة االنتقالية من مساعدة غزة المستويات السياسية 
  .على اإلعمار، ورفع الحصار لتصدير المنتجات الفلسطينية الزراعية والصناعية الخفيفة

  24/2/2011القدس العربي، لندن، 
  

  مشاورات الحكومة شملت كل قطاعات المجتمع الفلسطيني: فياض .4
سالم فياض خالل حديثه اإلذاعي . أكد رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف د: يم ماهر إبراه-غزة 

األسبوعي أن حث الخطى لضمان استكمال الجاهزية الوطنية إلقامة دولة فلسطين المستقلة، والوفاء 
باستحقاق سبتمبر المقبل، يتطلب استنهاضاً كامالً وفاعالً لكل قطاعات المجتمع الفلسطيني، وتوسيع 

  . انخراطها في برنامج السلطة الوطنيةمساحة
نحن نعمل على تشكيل الحكومة الجديدة، فإن مشاوراتنا شملت هذه القطاعات "وقال رئيس الوزراء، 

جميعها، ليس فقط لضمان الوصول إلى أوسع ائتالف وطني مجتمعي قادر على النهوض بهذه المهمة، 
لمشاركة في تحمل المسؤولية واالنخراط الشامل في بل سد كل الثغرات، بما يؤدي إلى توسيع قاعدة ا

  ".إنجاز هذا البرنامج
  24/2/2011البيان، دبي، 

  
  يطالب بإعادة ملف فلسطين لألمم المتحدة إلنهاء االحتالل" الوطني الفلسطيني" .5

بإعادة ملف فلسطين إلى األمم "طالب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني :  نادية سعدالدين–عمان 
 ".دة إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي، ونزع صفة الراعية الوحيدة لعملية السالم عن الواليات المتحدةالمتح

وأكد األعضاء الموجودون في األردن في ختام اجتماع اللجنة السياسية للمجلس برئاسة سليم الزعنون 
فلسطينيين واإلنسحاب من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بعودة الالجئين ال"أمس بعمان، ضرورة 
 بما فيها القدس، وإزالة المستوطنات وجدار الفصل العنصري وتفعيل تقرير 1967األراضي المحتلة عام 

  ".جولدستون
الفيتو االميركي الذي حال دون إجماع أعضاء مجلس األمن على إدانة سياسة االحتالل "وأدان االجتماع 

موقف األعضاء األربعة عشر "، مثنياً على " السابقةاألميركيةاالستيطانية والذي يتعارض مع التعهدات 
  ".المدين لالستيطان

دعم وتأييد القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس على رفض الضغوط االميركية "وأكد 
واإلصرار على طرح موضوع االستيطان على مجلس األمن والطلب إليهم بإعادة طرحه مرة أخرى 

  ".جمعية العامة لألمم المتحدةوعرضه على ال
  24/2/2011الغد، عمان، 

  
  عبد القادر يعلن مقاطعة القنصلية األميركية بالقدس احتجاجا على الفيتو ضد االستيطان .6

اعلن مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر أمس مقاطعة القنصلية االميركية ودبلوماسييها 
تجاجا على الفيتو االميركي ضد مشروع قانون يدين االستيطان والمؤسسات االميركية في القدس إح
المجالس المحلية البلدية في "وقال عبد القادر لوكالة فرانس برس ان . االسرائيلي في مجلس االمن الدولي

 في القدس وكل المؤسسات األميركية مجلسا قررت مقاطعة القنصلية 28محافظة القدس وعددها 
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 احتجاجا على قرار ادارة باراك اوباما استخدام حق األميركيينالدبلوماسيين االميركية والشخصيات و
 في الضفة الغربية والقدس الشرقية اإلسرائيليالنقض إلفشال مشروع القرار الفلسطيني إدانة االستيطان 

  ".المحتلة
 األميركية في للمؤسسات" الفصائل الفلسطينية في القدس تتجه للمقاطعة الشاملة"واوضح عبد القادر ان 

ستستمر حتى تغير االدارة االميركية مواقفها تجاه القضية الفلسطينية وخاصة "القدس، وأن هذه المقاطعة 
وقال عبد القادر إن  ".قضية االستيطان، وان تقدم االعتذار للشعب الفلسطيني ورئيسه محمود عباس

  ".نا لالستيطان واالحتاللفي اعقاب استخدام الفيتو باتت شريكا معل "األميركيةاالدارة 
لن تستطيع ابتزاز الشعب الفلسطيني واذالله من خالل بعض المساعدات "واكد ان االدارة االميركية 

ودعم المؤسسات الفلسطينية، ولذلك قررنا مقاطعة هذه الشخصيات بما فيها القنصلية االميركية في القدس 
  ".المحتلة

مارسة اي نشاط سياسي في القدس، ولذلك فان المؤسسات وتمنع اسرائيل السلطة الفلسطينية من م
  .الفلسطينية ليست تابعة رسميا للسلطة

  24/2/2011الغد، عمان، 
   

  النائب العام الفلسطيني ينفي تحويل مواطنين إلى القضاء العسكري .7
الل بحث مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين والنائب العام الفلسطيني أحمد المغني خ:  حامد جاد-غزة 

اجتماع عقد أمس في مدينة رام اهللا قضية إحالة أعداد من المواطنين المعتقلين إلى القضاء العسكري 
  .وليس المدني، وذلك استناداً إلى ما تناقلته أخيراً بعض وسائل اإلعالم

ونقل جبارين عن المغني تأكيده عدم وجود أي عالقة له من قريب أو بعيد بإحالة مواطنين إلى القضاء 
العسكري، وأنه لم يسبق له فعل ذلك على اإلطالق مؤكدا أن المغني دافع بشدة عن اختصاصات النيابة 

  ".العامة المدنية والقضاء المدني وتطبيق القوانين السارية المفعول في األراضي الفلسطينية
  24/2/2011الغد، عمان، 

  
   في غزة فريضة شرعية وضرورة سياسيةاالنقسامإنهاء : الهباش .8

 أكد محمود الهباش وزير األوقاف والشؤون الدينية بأن إنهاء اإلنقسام في غزة هو فريضة :رام اهللا
شرعية، وضرورة سياسية، فوجود االنقسام يكرس االحتالل على أرضنا ويزيد من قوته، وغيابه يؤدي 

 خالل محاضرة جاء هذا. إلى التقليل من عمر هذا االحتالل الذي يسرق األرض الفلسطينية بشكل يومي
دعت إليها دائرة العالقات العامة في هيئة التوجيه السياسي والوطني وعقدت في مدرسة الشهيد خالد 

  .الحسن لتدريب وتأهيل الكادر، التابعة للهيئة، بحضور عدد كبير من ضباط األجهزة األمنية كافة
  24/2/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

 
  "إسرائيل"ومت التقارير األمنية كالطفل المطيع لوالديه أمريكا السلطة الفلسطينية قد: ندوة .9

أجمع متحدثون في ندوة عن وثائق المفاوضات الفلسطينية السرية التي قامت قناة :  هيام حسان-لندن 
الجزيرة القطرية بنشرها قبل أسابيع أن تلك الوثائق تبرهن مجدداً على فشل حل الدولتين الذي تقوم على 

  . منذ سنواتواإلسرائيليفاوضات بين الطرفين الفلسطيني أساسه الم
وأعرب المتحدثون في الندوة التي نظمها مرصد الشرق األوسط الثالثاء في جامعة لندن عن اعتقادهم 
بأن حل الدولة الواحدة قد يكون األنسب لحل الصراع طويل األمد مع تحفظ بعضهم نظراً لصعوبة 

  .هنتطبيق هذا الحل في الوقت الرا



  

  

 
 

  

            8 ص                                     2066:         العدد       24/2/2011 الخميس :التاريخ

وكان من بين المتحدثين كليتون سويشر وهو أحد العاملين بوحدة الشفافية في قناة الجزيرة التي أشرفت 
وقال سويشر ان العمل .  وثيقة1600على مهمة تحرير وتدقيق الوثائق المسربة والتي بلغ عددها نحو 

 الواردة فيها والحرص على على الوثائق وقراءتها والتمحيص فيها كان مضنياً نظراً لكثافة المعلومات
المصداقية والمهنية في عرضها بحيث يمكن استقطاب أكبر عدد ممكن من الجمهور لمتابعتها، األمر 

  .الذي توجب معه العمل بجد على الوثائق مدة خمس شهور قبل أن يبدأ عرضها علناً
قدوا كل شيء اال مضمون وعاب على من انتقد الجزيرة التخاذها قرار الكشف عن هذه الوثائق أنهم انت

هذه الوثائق وما تكشف عنه من حقائق مذهلة وتنازالت فظيعة، معتبراً أن قرار نشر هذه الوثائق كان 
قراراً شجاعاً من الجزيرة وال يتعارض مع مبادئ السرية المهنية ألن المصلحة العامة يجب أن تتقدم 

  .على أي اعتبارات
عمل في عدد من المؤسسات التي تعنى بشؤون الشرق األوسط وقال سويشر وهو باحث وكاتب أمريكي 

 ان مضمون الوثائق شكل صدمة له شخصياً وان 2007قبل أن ينتقل للعمل في الجزيرة في العام 
الوقوف على حجم التنازالت ونهج المفاوضات المتبع أعاد الى ذهنه تجربة سابقة عايشها في كامب ديفيد 

قبة أجواء المفاوضات ذلك الوقت والحظ مستوى التهاون واالستهانة عندما أتيحت له الفرصة لمرا
 الى نشر كتاب حول هذا الجانب المخفي من 2004بحقوق الشعب الفلسطيني، األمر الذي دعاه في العام 

  .'الحقيقة حول كامب ديفيد': المفاوضات عن العامة حيث حمل الكتاب عنوان
عليه تصديق أن األخطاء ذاتها التي تكررت بكثافة في كامب وتابع سويشر قائالً انه كان من الصعب 

 حسب ما جاء في الوثائق التي عكف على 2008ديفيد تتكرر في المفاوضات التي جرت في العام 
  .ليس فقط األخطاء نفسها بل األخطاء نفسها ومن األشخاص أنفسهم: وأضاف. دراستها طيلة شهور
 غلب 2008ة من المفاوضات التي تمت بين الطرفين في العام  بالمئ30 الى 20وقال انه يعتقد بأن 

على أنها العدو األول لها وليس ' حماس'عليها الطابع األمني وأن السلطة الفلسطينية كانت تتعامل مع 
تقارير الوفد الفلسطيني وايفاداته في الموضوع األمني بدت لي وأنا : وتابع. االحتالل االسرائيلي
ق وكأنها تقارير أطفال المدارس التي يقدمها األطفال لوالديهم للتأكد من حسن أتفحصها في الوثائ

أما األمريكان فقد اعتمدوا سياسة تشبه سياسة الهاء األطفال بما يمكن الهاؤه بهم كي يستمر ... أدائهم
اآلخرون في أعمالهم وهكذا ضاعت سنوات من المفاوضات في مهام أمنية يؤديها الفلسطينيون على 

  .ساب القضايا الكبرى مثل الالجئين والقدسح
أبريل القادم في لندن / وكشف سويشر أنه أعد كتابا عن هذه الوثائق من المتوقع صدوره مطلع نيسان

وسوف يتضمن نسخا كاملة من هذه الوثائق ومحادثات سرية شارك فيها توني بلير وصائب عريقات 
توقع أن يكشف عن الكتاب الشهر القادم في معرض أبو كما ي. وتسيبي ليفني وكوندوليزا رايس وغيرهم

  .ظبي للكتاب
وكان داوود عبد اهللا من مجلس ادارة مرصد الشرق األوسط أشاد بقرار الجزيرة الكشف عن هذه الوثائق 
التي أسهمت في امداد الشعوب بسالح المعرفة وهو السالح الذي كان رأس الحربة في ثورات العالم 

 الى التغيير في أنظمة الحكم، معتبراً أن هذه الوثائق لم تأخذ حظها من االهتمام بسبب العربي التي تؤدي
الثورة المصرية وتراجع االهتمام االعالمي لصالحها ومؤكداً على ضرورة محاسبة المتورطين ومراجعة 

  .بعض الدول لدورها من هذه المفاوضات مثل بريطانيا وفرنسا
 كريستسون فقد قدمت مراجعة للدور األمريكي في المنطقة من خالل ما أما الكاتبة األمريكية كاثلين

قدمته الوثائق من معلومات وفيرة حول عدم نزاهة الوسيط األمريكي الذي ينحاز السرائيل انحيازاً أعمى 
  .ال يخدم حتى اسرائيل نفسها

 في ليبيا وايران في ومن جهته، دعا الدبلوماسي البريطاني ريتشارد دلتون الذي عمل سفيراً لبالده
سنوات سابقة خارجية بالده باالنفصال عن المواقف األمريكية وعدم التبعية الكاملة لها اال بما يتوافق مع 
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كما حث االتحاد األوربي على االخذ بوجهات نظر المجتمع المدني واقالة توني بلير من . مواقفها الذاتية
  . يؤدي مهامه كما يجبمنصبه كمبعوث سالم في الشرق األوسط ألنه ال

وقال األكاديمي المختص بحل الصراعات أوليفر ماكتيرنن ان الوثائق توضح أن الهم األكبر كان استبعاد 
حماس عن دائرة الحكم وتقويض تأثيرها وليس العمل الجدي على ايجاد حلول للصراع طويل األمد، 

ة وتورطها في تعذيب الفلسطينيين األمر مستنكراً دور أجهزة استخبارات بالده في األراضي الفلسطيني
  .الذي يتطلب فتح تحقيق حول المسألة

 العالمية ومنها البريطانية والبي بي سي تحديداً اإلعالمواعتبر االعالمي البريطاني تيم لويلن أن وسائل 
تتحمل مسؤولية تضليل الرأي العام حول حقيقة ما يجري من أمور المفاوضات وقال ان التغطية 

  . حد غير مسبوق من انعدام التوازن والنزاهةإلى في هذا الخصوص وصلت عالميةاإل
  

  24/2/2011القدس العربي، لندن، 
  

   في صفقة تبادل األسرى بعد تنحي مبارك"تجاوبا محدودا" أبدت "إسرائيل" :المزيني .10
ررت أن تدير أعلن الدكتور أسامة المزيني القيادي في حركة حماس ان حركته ق:  أشرف الهور-غزة 

، وأشار إلى أن تنحي الرئيس حسني 'سرية تامة'المشاورات حول صفقة تبادل األسرى مع إسرائيل بـ
  .على حماس' اإليجاب'مبارك الذي كانت حكومته تتوسط في الصفقة سيساهم بـ

ر الموالي لحركة حماس ان الحركة قررت أن تدي' الرسالة نت'وقال المزيني في تصريحات نقلها موقع 
ال نريد عبر وسائل اإلعالم أن '، وأضاف 'سرية تامة'المشاورات حول صفقة التبادل مع إسرائيل بـ

  .'نغامر بمستوى أفضل في مفاوضات الصفقة أو بطرح أسماء إضافية لقائمة التبادل
وتحدث المزيني المخول من قبل حماس بالحديث عن صفقة تبادل األسرى مع إسرائيل عن وضع العملية 

 انهيار نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، الذي كان وسيطاً في تلك الصفقة، خاصة وأن بعد
  .حماس اتهمت مصر بعدم النزاهة، وقالت انها كانت تتعرض لضغوط

، 'النظام المصري ترك احتكاره لملف صفقة التبادل منذ أكثر من عام لدخول األلمان عليه'وقال المزيني 
داعماً وقوياً وأثر 'ور المصري في الملف كان محدوداًن لكنه اتهم مصر بأن دورها كان الفتاً إلى أن الد

سيضعف العدو 'ورأى أن انهيار نظام الرئيس السابق مبارك  .'بشكل إيجابي على نفسية االحتالل
  .'الصهيوني ويجعله أكثر تجاوباً في الصفقة عن ذي قبل

أبدت شيء من التجاوب المحدود فيما يتعلق 'ال أنها وأشار إلى ان إسرائيل فهمت هذا األمر، وق
  ، غير أن القيادي في حماس رفض اإلفصاح عن أي تفاصيل؟'بالصفقة

االحتالل ال يستطيع االنطالق نحو صفقة التبادل التي أصبحنا في وضع متفائل مقترن بتراجع من 'وقال 
  .'قبل العدو أمام ثبات اإلخوة في قيادة الحركة

  24/2/2011ي، لندن، القدس العرب
  

  غزة دليل اضطراب بدعوة األحمد لهبة جماهيرية و.. المصالحةغير جادة في فتح : رضوان .11
، أهالي قطاع غزة "فتح"اعتبرت حركة حماس، دعوة عزام األحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة : غزة

 تسعى إلدامة االنقسام؛ لهبة جماهيرية ضد حماس والحكومة الفلسطينية من أجل إسقاطها، بدعوى أنها
  ".في المصالحة" فتح"يدلل على اضطراب الموقف الفتحاوي، وعدم جدية حركة "بأنه 

هذه التصريحات تدلل على أن : "إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس تعقيبا على ذلك. دوقال 
ات المتناقضة ما أصيبت باضطراب، السيما بعد التصريح" فتح"عزام األحمد فقد التركيز، وأن حركة 
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بين عزام األحمد ونبيل شعث، فاحدهم يتحدث عن مصالحة، واآلخر يتحدث عن فلتان امني، وذلك يدلل 
  ".على اضطراب وارتباك الموقف الفتحاوي

، بل هناك اضطراب "فتح"ليست هناك وحدة رأي لدى حركة ": "قدس برس"وأضاف رضوان لوكالة 
في الضفة " فتح"لك هو خطوة استباقية النهيار محتمل لحكومة وعدم اتخاذ موقف واضح، والهدف من ذ

الغربية، بعد وثائق الجزيرة، والمتغيرات الحاصلة على الساحة، في ظل تواصل التنسيق والتعاون 
  ".األمني مع االحتالل، وفشل الرهان على الخيار األمريكي لحل القضية

يق األمني مع االحتالل، واستمرار اإلقصاء من يديم االنقسام هو الذي يحرص على التنس: "وتابع
  ".والمقاومة في الضفة الغربية" حماس"السياسي والمالحقة األمنية لقادة، وعناصر حركة 

للمصالحة والتوقيع على الورقة المصرية، " فتح"وفي رده على تأكيد عزام األحمد على جاهزية حركة 
محلي فقط، وللدفاع عن النفس، وهذا كالم ال يسمن وال هذا كالم لالستهالك ال": "حماس"قال القيادي في 

للمصالحة، وذلك من خالل أفعالها وممارسات سلطتها " فتح"يغني من جوع، فليس هناك جدية عند حركة 
  ".في الضفة الغربية، وهذا يدلل على أنها غير جادة في موضوع المصالحة

سابقا " فتح"لقد وجهت حركة : "اف رضوانفي الحشد لهذه الدعوات، أض" فتح"وحول مدى نجاح حركة 
، والمدير السابق للمخابرات "فتح"توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة (من خالل الطيراوي 

واألجهزة األمنية لبعض المتعاملين معها لمحاولة إحداث فوضى على ارض قطاع غزة، ظنا ) الفلسطينية
كاليات قد تحدث عندهم، ولكن منيت هذه الدعوة بالفشل، منهم بان هناك من يستجيب لهم ودفعا إلش

وذهبت تلك األموال التي أنفقت على ذلك في الهواء، وذلك لعدم وجود من يستمع لهذه األصوات النشاز، 
  .حسب قوله." الن شعبنا الفلسطيني أصبح مدركا لطبيعة األحداث، والمواقف السياسية، وأصبح ناضجا

  23/2/2011قدس برس، 
  

  طلبنا من حماس توضيح موقفها من الورقة المصرية وحكومة وطنية: ثشع .12
سيتوجه إلى قطاع غزة "قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث إنه : نادية سعد الدين –عمان 

في غضون أسبوعين إلجراء حوار مع قيادات حركة حماس والقوى والفصائل الفلسطينية حول موضوع 
  ".اء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنيةالمصالحة، بهدف إنه

اتصاالته مع حماس مستمرة، حيث تقدم إليها بتساؤالت "من األراضي المحتلة إن " الغد"وأضاف إلى 
حول محاور محددة تتعلق بالمصالحة، بانتظار تلقي ردودها، من أجل نجاح الزيارة وإحداث التقريب 

اللجنة المركزية لفتح ناقشت موضوع الزيارة إلى " أن وأوضح". والتفعيل وصوالً إلى الوحدة الوطنية
غزة، حيث رأى الرئيس محمود عباس ضرورة القيام بكل ما من شأنه التوجه إلى القطاع وفتح باب 

  ".الحوار مع حماس
تمت الموافقة مسبقاً على الورقة المصرية والتفاوض حولها فلسطينياً، كما اتفقنا على التحفظات "وبين أنه 

 أوردتها حماس بهذا الخصوص، وبالتالي كان ال بد من الوصول إلى اتفاق منذ فترة، غير أن ذلك التي
  ".لم يحدث، ما يتطلب تحديد موطن المشكلة والمكان الذي نقف فيه اآلن

موقفهم من الورقة المصرية ومن تشكيل "وتدور األسئلة التي توجه بها شعث إلى قيادات حماس حول 
  .حسب قوله"  االجراءات التنفيذيةحكومة وطنية وبدء

وتزامناً مع االستعداد لزيارة غزة، فقد طلب شعث تأجيل تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة سالم 
  .فياض، التي تجرى راهناً المشاورات بشأنها، إلى حين إتمام الحوار بين حركتي فتح وحماس

ة نتائج الحوار ومدى إمكانية تشكيل حكومة وطنية، إذا كانت المسألة ستستغرق أسبوعين لمعرف"وقال 
فمن الممكن حينها تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة بانتظار ذلك، ولكن إذا كان األمر يحتاج إلى وقت 

، مضيفاً إن "تفاؤله بنتائج الحوار بين حركتي فتح وحماس"وأعرب شعث عن ". أطول فعندها يتم تشكيلها
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إلسراع نحو المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية، في ضوء تصاعد العدوان الوضع الراهن يحثنا على ا"
ضد مشروع قرار " الفيتو"اإلسرائيلي ضد األراضي المحتلة والموقف األميركي األخير المتعلق باستخدام 

  ".إدانة االستيطان
  24/2/2011الغد، عمان، 

  
  ا في قصف إسرائيلي  متأثراً بجراح أصيب به" القدسسرايا"من استشهاد مقاوم : غزة .13

الذراع العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي " سرايا القدس" أن  24/2/2011االتحاد، أبو ظبي،  نشرت
، بوصفه احد مقاتليها الذين أصيبوا خالل التصدي قبل ظهر اليوم ) عاما25ً(عادل جندية الشهيد نعت 

  .لقوات االحتالل شرق مدينة غزة
أعلنت في بيان أصدرته ”  سرايا القدس“ من غزة قد ذكرت أن 24/2/2011االتحاد، أبو ظبي، وكانت 

، وأحدهم في حالة  قوة إسرائيلية متوغلة شرق مدينة غزةاصيبوا بنيران  من أفرادها 3في غزة إن 
  .خطيرة، وقالت إنها أطلقت قذيفتي هاون باتجاه القوة المتوغلة

  
  إسرائيلية شرق غزة  دبابة تفجر "القسام" .14

أعلنت كتائب القسام، الذراع المسلح لحركة حماس عن استهداف : توكاال -اهر إبراهيم  م-غزة 
القوات اإلسرائيلية التي توغلت شرق غزة لعدة ساعات، بعبوة ناسفة وثالث قذائف هاون، حيث ذكرت 

اسفة مقاتليها تصدوا للقوة اإلسرائيلية التي توغلت شرق حي الزيتون وفجروا عبوة ن«في بيان لها بأن 
، مشيرة إلى انسحاب القوة اإلسرائيلية من »بإحدى الجرافات، كما أطلقوا تجاه اآلليات قذائف هاون

وركز البيان على الدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني والتصدي ألي عدوان . المكان في وقت الحق
  .يستهدفهم، مشدداً على الرد على كل جرائم االحتالل في الوقت المناسب

  24/2/2011دبي، البيان، 
  

  ألول مرة منذ انتهاء حرب غزة" بئر السبع" تقصف الفلسطينيةالمقاومة  .15
على أهداف " غراد"، صاروخان من نوع )23/2(أطلقت المقاومة الفلسطينية، مساء األربعاء : ةغز

بلغ ، دون أن ي)1948داخل األراضي المحتلة عام " (نيتفوت"إسرائيلية في مدينة بئر السبع المحتلة، و
  .عن وقوع إصابات في األرواح

، سقط على مدينة بئر "غراد"وأفادت اإلذاعة العبرية أن المقاومة الفلسطينية أطلقت صاروخاً من نوع 
  .السبع المحتلة، حيث ألحق أضراراً مادية في أحد منازل المدينة، دون أن يبلغ عن إصابات في األرواح

. قب الغربي، سقط صاروخا آخرا، إالّ أنه لم يبلغ عن أضرارفي الن" نتيفوت"وأشارت إلى انه في بلدة 
  .وأشارت اإلذاعة أن قوات األمن اإلسرائيلية تقوم بأعمال التمشيط بحثا عن قذائف أخرى

وهي تقصف ألول مرة منذ انتهاء )  كيلومتر عن قطاع غزة50تبعد (ويشار إلى أن مدينة بئر السبع 
  .الحرب على غزة قبل نحو عامين

  23/2/2011 برس، قدس
  

   منيب المصري لغزة ليس لها عالقة بالمصالحةزيارة": قدس برس"مصادر لـ .16
أجمعت شخصيات فلسطينية عديدة، أن الزيارات المكوكية لرجل األعمال الفلسطيني، منيب المصري إلى 

  .رغم ادعاءه ذلك. قطاع غزة، ليس لها عالقة بملف المصالحة الفلسطينية
بهدف التشاور , ، بزيارة إلى قطاع غزة)24/2(، غدا الخميس ) عاما77(م المصري ومن المقرر أن يقو

حول المتغيرات العربية التي تدور في المنطقة وتأثيرها على المنطقة برمتها، وكيفية " حماس"مع حركة 
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م للبحث عن مخرج إلنهاء االنقسا, إنهاء االنقسام، كما سيلتقي القوى والفصائل الفلسطينية في غزة
  .السياسي المتواصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة على مدار السنوات األربع األخيرة، بحسب قوله

إن رجل األعمال منيب المصري " : "قدس برس"وقالت هذه الشخصيات التي فضلت عدم ذكر اسمها لـ 
 مشاريعه يأتي إلى غزة من اجل رعاية مصالحه االقتصادية واستثماراته فيها، وكذلك اإلطالع على

  ".الخاصة، وذلك تحت شعار المصالحة الفلسطينية
حتى حينما يجلس المصري مع الفصائل الفلسطينية فان ما يطرحه عن المصالحة تكون بشكل : "وأضافت

  ".عام، دون دخول في التفاصيل، ودون أن يكون لها أي متابعة الحقا
يني المصالحة غطاء لرعاية مصالحه وأعربت تلك الشخصيات عن أسفها أن يتخذ المليونير الفلسط

االقتصادية في قطاع غزة، على الرغم من انه بإمكانه أن يقوم بذلك بصمت دون اإلحياء وكأنه يقوم بأي 
  .دور في ملف المصالحة

  23/2/2011قدس برس، 
  

  "هلوسة وإفالس سياسي" للسيادة اإلسرائيلية الضفةقانون ضم ": النضال الشعبي" .17
، مناقشة البرلمان اإلسرائيلي لمشروع قانون ضم "جبهة النضال الشعبي الفلسطيني"وصفت : رام اهللا

، على "هلوسة وإفالس سياسي"الضفة الغربية المحتلّة للدولة العبرية وإخضاعها للسيادة اإلسرائيلية، بأنه 
  .حد تعبيرها

 مشروع القانون ، أن)23/2(نسخة عنه، األربعاء "قدس برس"واعتبرت الجبهة في بيان صحفي وصل 
، ويندرج ضمن إطار التهجير القسري وتفريغ "تصاعد التطرف والعنصرية"المذكور إنما يعّبر عن 

  .األرض الفلسطينية من سكانها األصليين لصالح المشاريع االستيطانية التوسعية
  23/2/2011قدس برس، 

  
  بحق الشعب الليبي " المجازر "بوقف تطالب "الديمقراطية" .18

نسخة منه، " قدس برس"طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، في بيان مكتوب وصل  :رام اهللا
من جرائم  ومجازر واللجوء إلى العنف واستخدام سالح "بوقف ما يتعرض له المواطنون الليبيون العزل 

 إلى جانب وأعربت عن وقوفها ".الطيران لقمع  الثورة الشعبية المطالبة بالتغيير والتحول الديمقراطي
المطالب الشرعية للشعب الليبي وشعوب الجماهير العربية في الحرية وكرامة اإلنسان واألوطان، "

ودعت الجبهة  ".وحقوقهم في المطالبة بالحرية والعدالة االجتماعية والديمقراطية  ومحاربة الفساد
 إلى التحرك العاجل والسريع الديمقراطية في بيانها كافة المؤسسات الحقوقية والدولية وأحرار العالم

  ".لوقف الدماء التي تسيل في شوارع ليبيا، ووضع حد لما يحدث بحق أبناء الشعب الليبي"
  23/2/2011قدس برس، 

  
  والسلطة ترحب,.. فلسطيني نازح من ليبيا بدخول الضفة300 ستسمح لـ "سرائيلإ":نتنياهو .19

 فلسطيني قادمين من ليبيا 300سرائيل ستسمح بدخول قال رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ا
  .الى المناطق الفلسطينية خالل االيام المقبلة

نتيجة للوضع الحالي في ليبيا، تلقيت طلبا : "وأضاف نتنياهو في تصريحات ادلى بها يوم االربعاء
 الذين يغادرون شخصيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن تسمح اسرائيل لعدد من الفلسطينيين من

  ." فلسطيني من الدخول للمناطق الفلسطينية300لذا ستمكن اسرائيل . ليبيا بالدخول للمناطق الفلسطينية
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وقال مسؤول فلسطيني إن الفلسطينيين الذين ستسمح اسرائيل بدخولهم ذهبوا الى ليبيا من ديارهم السابقة 
 الجئون أو من أقارب الجئين فروا أو أجبروا في االردن وسوريا ولبنان مصنفا اياهم بوضوح على انهم

  .1948على مغادرة ديارهم اثناء حرب عام 
ونقلت وكالة رويترز عن حسين الشيخ رئيس الشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية ان اولئك القادمين من 

  .ليبيا سينتقلون الى الضفة الغربية عن طريق االردن
نب رئيس الوزراء البولندي الزائر دونالد تاسك ان هذه الخطوة وقال نتنياهو الذي كان يتحدث الى جا

  ."قلق على سالمتهم وارواحهم"تأتي كبادرة انسانية الن الفلسطينيين واقعون تحت تهديد، والن ثمة 
وقالت وكالة االنباء الفلسطينية ان عباس رحب بقرار اسرائيل وعبر عن تقديره معتبرا اياه خطوة في 

  . اال انه طلب من نتنياهو ان يسمح بدخول المزيداالتجاه الصحيح،
وقال نتنياهو .  الف فلسطيني يقيمون ويعملون في ليبيا30ويقدر مسؤولون فلسطينيون انه يوجد أكثر من 

  ."اشارة على رغبتنا في حسن الجوار والسالم"ان خطوة اسرائيل 
 في وقت سابق أن عدم االستقرار االقليمي وكان نتنياهو قد قال في كلمة امام الكنيست االسرائيلي القاها

  ."قد يستمر لسنوات عديدة"الراهن في الشرق االوسط 
  24/2/2011،)بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
  من يضمن لنا أن الدولة الفلسطينية ستصمد؟: نتنياهو .20

نتفاضات التي تشهدها تطرق رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم إلى الثورات واإل
نأمل «: وأضاف. »نحن نمر بمرحلة إنتقالية غير مستقرة قد تستمر سنوات عدة«: عدة دول عربية، وقاًل

  .»أن ينتقل العالم العربي وإيران لديمقراطية حقيقية، وعلينا أن نجهز أنفسنا لكل تطور
قد يكون نقاش حول وجود  «:وحذر نتنياهو من تداعيات سقوط أنظمة عربية محيطة بإسرائيل، وقال

أفضل خبراء اإلستخبارات ... حالياً، لكن هناك عدم يقين بشأن وجود شريك غداً) للسالم(شريك 
ووكاالت اإلستخبارات لدول عديدة لم يتوقعوا ما حدث وغير قادرين على القول لنا كيف سينتهي هذا 

قية، وليس هناك من يؤكد لنا أن الدولة ال نعرف ماذا سيحدث من الجهة الغربية لنا وال الشر. الضجيج
  .»الفلسطينية المتبلورة ستصمد؟

الذي كان مع ) دي فاكتو(ما اإلستنتاج من كل ما حدث؟ السالم الفعلي على أرض الواقع «:  وتابع
 الف 400ايران، تبخر خالل لحظة، فيما ان عالقات رسمية عميقة مع تركيا شملت مناورات مشتركة و

اليوم نرغب بضمان . ليلة عندما هاجم رئيس الوزراء التركية الرئيس بيرس في دافوسسائح ذابت في 
  .»اتفاقيات السالم مع مصر ومع األردن

 اإلسرائيلي بل القوى – وزعم نتنياهو ان سبب عدم اإلستقرار في المنطقة ليس الصراع الفلسطيني 
  .اإلسالمية الراديكالية التي تخترق كل مكان

  23/2/2011، 48موقع عرب
  

  في إيران ولبنان" الديمقراطية" أنصار لمساندةنتنياهو يدعو  .21
” الديمقراطية الحقيقية“بنيامين نتنياهو، إلى مساندة أنصار ” إسرائيل“دعا رئيس وزراء : )أي.بي .يو (

  .في الشرق األوسط ولكن بشكل خاص في إيران ولبنان
 عاماً على هجرة 25قيم مساء الثالثاء لمناسبة مرور وقال بيان لمكتب نتنياهو إنه قال خالل حفل خاص أ

رئيس الوكالة اليهودية نتان شيرانسكي إلى الكيان، إن إيران تحاول استغالل الزلزال الذي يخّل باستقرار 
المنطقة الممتدة بين أفغانستان ودول المغرب وهي تحاول القضاء على اإلصالحات الديمقراطية ومنعها 

حالل الظالم الشبيه بما تتعرض له طهران أو بما يخشى من فرضه على لبنان بعد وإطفاء األضواء وإ
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 سنوات ال 5ثورة األرز الذي شهدها، علماً أن أكثر من مليون شخص كانوا قد خرجوا إلى الشوارع قبل 
  .”أكثر

ا األمر هل نرجو رؤية حكومة ديمقراطية آمنة ليبرالية في لبنان؟ طبعاً، هل كان هذ“وأضاف نتنياهو 
هل كان األمر سيحّسن من أوضاع . سيعود بالفائدة على السالم؟ إنه سيكون شيئاً رائعاً بالنسبة للسالم 

 5لكننا نشهد بعد مضي . هل كان سيحّسن من أوضاع الشعب اإلسرائيلي؟ نعم . الشعب اللبناني؟ نعم
  .”سنوات تطوراً آخر

  24/2/2011، الخليج، الشارقة
  

   تخرق اتفاقية اوسلو بشكل سافر ومستمرالفلسطينية السلطة: ليبرمان .22
 االتحاد –امام جمعية اسرائيل " الثالثاء"  اتهم وزير الخارجية االسرائيلية خالل كلمة له اليوم :بيت لحم

  ".سافر"االوروبي التي عقدت جلستها في بروكسل السلطة الفلسطينية بخرف اتفاقية اوسلو بشكل 
ية االتحاد االوروبي ما اسماه بوثيقة تظهر تفاصيل المعركة السياسية التي وسلم ليبرمان وزراء خارج

  .تخوضها السلطة الفلسطينية ضد اسرائيل
واضاف موقع هأرتس االلكتروني الناطق بالعبرية الذي اورد النبأ ان وثيقة ليبرمان توثق تفاصيل العمل 

 متهمة السلطة بخرف اتفاق اوسلو من السياسي الفلسطيني ضد اسرائيل على مدى السنتين الماضيتين
خالل محاولتها تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة اضافة للتحريض على اسرائيل 

" االنتحاريين " والعمل ضدها في اروقة المنظمات الدولية ومنظمات اخرى تشجع وتعظم من شان 
  ".االرهاب" وتحرض على 

سليم الوثيقة المذكورة العضاء الكونغرس االمريكي واعضاء البرلمانات وتخطط الخارجية االسرائيلية لت
االوروبية الظهار الرد الفلسطيني على ما اسماه ليبرمان بجهود اسرائيل وخطواتها الهامة الهادفة 

  .لتحسين اوضاع الفلسطينيين ورغبتها الصادقة في استئناف المفاوضات وفقا لتعبير ليبرمان
  23/2/2011، ريةوكالة معاً اإلخبا

  
   فصال جديدا في تاريخه يفتتحالشرق األوسط...القذافيباراك يتمنى سقوط  .23

قال وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك األربعاء انه يتمنى سقوط الديكتاتور الليبي معمر : واشنطن
  .في تاريخه" افصال جديد"القذافي وأكد أن على إسرائيل أن تتحلى بالحزم في وقت يفتح الشرق األوسط 

الضعفاء ال يعرفون الشفقة، ال . منطقتنا صعبة"األمريكية، قال باراك ) سي ان ان(وفي تصريح لمحطة 
  ".توجد فرصة ثانية للذين ال يعرفون كيف يحمون انفسهم

يجب أن نكون . آمل أن يكون هذا األمر لتغيير ايجابي. المنطقة بأسرها تبدأ فصال جديدا"واضاف إن 
  ".ي نحمي أنفسنا مع ايجاد الوسائل لدفع العملية السياسية والسالمحازمين ك

وردا على سؤال حول ما إذا كان سيكون مسرورا لرؤية الزعيم الليبي معمر القذافي معزوال، اجاب 
  ".آمل انه سيسقط"ايهود باراك 

 شعبية غير ولم ينتقد باراك الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي تنحى عن السلطة بعد ثورة
  .1979مسبوقة وكانت بالده أول بلد يوقع معاهدة سالم مع إسرائيل عام 

واضاف ". شعرت أن الصفحة األخيرة في فصل مهم بتاريخ مصر الحديث قد طويت"وقال باراك 
  ".كان زعيما مهما لهذا البلد. شخصيا، أكن احتراما ونوعا من العاطفة لمبارك"

اعتقد انه . متمسكا بالسالم معنا بشكل كبير"ي أن حسني مبارك كان وأوضح وزير الدفاع اإلسرائيل
  ".يستحق االحترام والحفاظ على كرامته

  24/2/2011، القدس العربي، لندن
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  العالقات مع واشنطن في ظل األوضاع اإلقليمية" تميز "علىباراك يدعو للحفاظ  .24

ه إلى الحفاظ على عالقاتها القوية مع دعا وزير الحرب اإلسرائيلي، ايهود باراك، حكومت: الناصرة
  .اإلدارة األمريكية، في ظل االضطرابات والثورات التي تشهدها دول المنطقة العربية

إن األوضاع اإلقليمية تشهد في الفترة "وقال باراك، في تصريحات صحفية نشرتها وسائل إعالم عبرية، 
  .، كما قال"سير األوضاع المستقبليةالراهنة الكثير من الخّضات التي ستؤثر ال محالة على 

ولفت إلى أن هذه األوضاع تستوجب مراعاة تل أبيب لحالة التأهب واليقظة، إلى جانب المحافظة على 
  .عالقاتها المميزة مع الواليات المتحدة ومواصلة السعي للتوصل إلى اتفاقات سلمية

  23/2/2011قدس برس، 
  

   للقذافي"لن يغفروا"الليبيون : بيريز .25
دان الرئيس االسرائيلي شيمون بيريز امس االربعاء بشدة العنف الممارس في ليبيا : مدريد ـ ا ف ب

  .لزعيمهم معمر القذافي' لن يغفروا'بحق المتظاهرين معتبرا ان الليبيين 
الناس لن تغفر للقذافي استخدامه السالح وقتله 'وصرح شيمون بيريز في مؤتمر صحافي في مدريد ان 

  .'شخاص بشكل بشع، الن حق التظاهر من حقوق االنسانمئات اال
التي اندلعت في عدة بلدان عربية ' لقد كان االعنف في رده على التظاهرات'واضاف الرئيس االسرائيلي 

 .'ان الناس يسخرون منه لكن الموضوع ليس مضحكا، انه خطير. القذافي يسخر منا جميعا'مؤكدا ان 
  .' يجري االن رائع، انه امر ال رجعة فيهاظن ان ما'وقال شيمون بيريز 

في اشارة الى التكنولوجيات ' قد ياخذ ذلك وقتا، ال يمكن للدكتاتوريين البقاء في زمن الشفافية'واضاف 
في السياسة االميركية بقيادة الرئيس ' بما تغير'ورحب بيريز ايضا  .الجديدة التي يستعملها المتظاهرون

اتي بتغيير في السياسة االميركية واعتقد ان ذلك جيد، انه تحول من دعم القادة انه ي'وقال  .باراك اوباما
  .'الى دعم الشعب وهذا ليس بالسهل، انه امر صعب جدا

  24/2/2011، القدس العربي، لندن
  

   سوى خيار االستمرار في المفاوضاتتملك ال "إسرائيل": يزبير .26
أعلن الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيرس في قصر الملك :  أساف بوزييلوف- اإلذاعة اإلسرائيلية الثانية

وتساءل . الذي تُمارسه حماس بدعم من إيران ال يحكمه منطق" اإلرهاب"اإلسباني خوان كارلوس بأن 
بيرس عن كيفية ضمان عدم حدوث أي هجمات من الضفة الغربية في حال انسحبت منها إسرائيل، وذلك 

وأوضح الرئيس بيرس بأن إسرائيل ليس لديها رد سوى . ابعلى غرار ما حدث في غزة بعد االنسح
وأعلن مراسل اإلذاعة اإلسرائيلية الثانية من إسبانيا بأن . االستمرار في المفاوضات مع الفلسطينيين

  .بيرس سيحضر مؤتمراً مشتركاً بين رجال أعمال إسرائيليين وإسبان
 23/2/2011، 1714وسط، الشرق األ.د.رصد البث اإلذاعي والتلفزيوني العبري، م

  
  التاريخ لن يرحم أبو مازن والديمقراطيات ال تقاتل بعضها: المتحدث باسم نتنياهو .27

 حمل المتحدث باسم نتنياهو رئيس الحكومة اإلسرائيلية افير جندلمان الرئيس محمود عباس :القدس
حم ابو مازن الذي عطل ان التاريخ لن ير: "مسؤولية تعطل المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية قائال

  ".المفاوضات وان الشارع اإلسرائيلي يفقد الثقة به على مواقفه
 واتفاقية 338 و242أكد جندلمان ان العودة للمفاوضات ستكون على أرضية قرارات األمم المتحدة و

  .اوسلو وان موضوع تجميد االستيطان ما هو اال ذريعة لوقف المفاوضات
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و التي انتفعت منه إسرائيل وحصلت على استحقاقاتها ولم تطبق الشق وعن قضية ما تبقى من اوسل
الخاص بواجباتها، قال جندلمان انظر حولك فترى مؤسسات فلسطينية وإدارة فلسطينية ومناطق 

  .فلسطينية
ان كل : وعن أي دولة تتحدث وعن أي مشاهدة غير الجدار وقضم األرض والحواجز، فرد بالقول

  .ض فقطاألمور تأتي بالتفاو
ان هذا ليس بسببنا ونحن على : وعن سياسة إسرائيل المراوغة في التفاوض على مدار عشرين عاما قال

  .جاهزية إلنهاء الصراع في أي وقت
وعن المتغيرات في المنطقة وما يحصل في مصر تحديدا وأثره على إسرائيل قال جندلمان إننا نحترم 

ي الديمقراطي يرحب بالمجتمع المصري الديمقراطي إرادة الشعب المصري، والمجتمع اإلسرائيل
  .والديمقراطيات ال تقاتل بعضها بل تحترم بعضها

اننا : وفيما يتعلق بمغازلة الواليات المتحدة لحركة االخوان المسلمين والتيار االسالمي قال جندلمان
 اسرائيل وحرقها نعرف االخوان المسلمين جيدا وحماس جزء منهم وهؤالء يريدون القضاء على دولة

وابادة شعبها ونحن ال نعلق على الموقف االمريكي او السياسة االمريكية ولك ان تسال االمريكان عن 
  .توجهاتهم

وعن نظرة إسرائيل للفيتو األمريكي وهل هو نصر وفرح مؤقت كما كتب اإلعالم اإلسرائيلي أوضح 
  .نطقة مشيدا بهذا الموقفجندلمان ان الموقف األمريكي متفهم لحاجات إسرائيل والم

وعن تداعيات اإلحداث على إسرائيل قال ان إسرائيل دولة لم وال تعتدي على احد وهي في نفس الوقت 
وعن مشكلة إسرائيل مع إيران استغرب واستهجن جندلمان . ال تريد أنظمة مثل إيران على الحدود معها

  .السؤال وقال انها معادية وتريد تدمير دولة إسرائيل
 سنة لم تخرج طلقة او اعتداء على إسرائيل فأين مشكلتكم 30يران ومنذ تأسيس الدولة اإلسالمية من إ

  .ان لديها مفاعل وسالح نووي وهي تدعم حزب اهللا وحماس: معها؟ فرد بالقول
وماذا عن نووي إسرائيل ودعمها لحركات وألحزاب في العالم؟ قال إننا تاريخيا ندافع عن أنفسنا إال إذا 

  .أردتم ان نخوض الحروب في تل أبيب
وعن ما يحدث في ليبيا وإذا كان سمع خطاب الرئيس الليبي معمر ألقذافي قال انه سمع الخطاب ووصف 

  .ألقذافي بأنه شخص مفصول عن الواقع
  24/2/2011،وكالة معاً اإلخبارية

  
  نوويعبور السفن اإليرانية ينذر بانتشار :  تحذّر الدول األوروبية"إسرائيل" .28

 حذر الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز امس، من أن إرسال إيران سفينتين حربيتين :ا ف ب- مدريد
  .الى البحر المتوسط يمثل إنذاراً ألوروبا في شأن خطر االنتشار النووي الذي تمثله طهران

سويس في طريقهما وأبدت إسرائيل عدم ارتياحها لوصول فرقاطة إيرانية وسفينة إمداد كانتا عبرتا قناة ال
الى سورية اول من امس، علماً انها المرة االولى التي تعبر فيها سفن ايرانية القناة منذ الثورة اإلسالمية 

  .1979عام 
مرور السفينتين ال . هذا استفزاز رخيص من ايران«: وقال بيريز في خطاب ألقاه خالل زيارة إلسبانيا

. »لتهديد الحقيقي والواضح كضوء الشمس هو ألوروبا ولبقية العالميمثل تهديداً بذاته على منطقتنا، لكن ا
وعندما تسقط األسلحة النووية في أيدي جماعات إرهابية أو ... إيران تطور تسليحاً نووياً«: وأضاف

  .»وكالء إيران، فستكون العواصم األوروبية تحت تهديد يتعلق بوجودها
  24/2/2011، الحياة، لندن
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   تحمل ذخائر وأسلحة لحزب اهللاةاإليراني ةلحربي انالسف: معاريف .29
أخفقت التهديدات اإلسرائيلية ووصلت السفينتان الحربيتان اإليرانيتان إلى ميناء الالذقية السوري بعد أن 

وكانت إسرائيل قد حذّرت من أن دخول السفن الحربية اإليرانية البحر المتوسط لن  .اجتازتا قناة السويس
ومما زاد الطين بلة من وجهة نظر االخفاق اإلسرائيلي في هذا  .ل إسرائيلي حازميمر من دون رد فع

صحيفة » كشفت«فقد . الشأن، ما سبق للجيش اإلسرائيلي أن سربه حول تسليح السفينتين الحربيتين
النقاب عن أن السفينتين تحمالن صواريخ مختلفة المدى فضال عن ذخائر وعتاد للرؤية » معاريف«

وقالت أن بين الذخائر المهمة التي تحملها السفينتان صواريخ . في لبنان» حزب اهللا«خصصة لـالليلية م
 ألف طن من المواد 33تستطيع حمل » خرق«بحر ـ بحر إضافة إلى حقيقة أن سفينة اإلمداد العسكرية 

  .  جنديا250و
  24/2/2011، السفير، بيروت

  
  ض مع القرضاويرئيس الموساد األسبق يدعو نتنياهو إلى التفاو .30

، أفرايم )الموساد(توجه الرئيس األسبق لجهاز المخابرات اإلسرائيلية الخارجية :  نظير مجلي-تل أبيب
هليفي، بنداء إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يدعوه فيه إلى فتح حوار مع يوسف القرضاوي، 

  .رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين
، أمس، إن الواليات المتحدة سبق وأن فتحت حوارا مع »يديعوت أحرونوت«وقال هليفي في صحيفة 

القرضاوي، من خالل لقاءات كثيرة لمندوبيها جرت في قطر خالل السنوات الماضية واستضاف فيها 
القرضاوي عددا من المبعوثين األميركيين وبينهم دبلوماسيون معروفون، متخصصون في متابعة 

  . وال يوجد ما يمنع إسرائيل من اتباع نفس الطريقة. رق األوسطاألوضاع المتأزمة في الش
وأكد هليفي، أنه ال يغفل حقيقة أن اإلخوان المسلمين وبقية قادة الحركة األصولية اإلسالمية يديرون 

  . »الدبلوماسية الصحيحة هي أن تدير مفاوضات مع العدو«ويرى أن . خطابا معاديا للواليات المتحدة
أنه يذكر جيدا تصريحات القرضاوي، التي بلغت حد اتهام اليهود بالمسؤولية عن جرائم وأضاف هليفي 

اإلبادة النازية، وتمنى خالل خطبة الجمعة الماضية في ميدان التحرير بالقاهرة أن يزور المسجد األقصى 
دة كهذه، ولكن هليفي ينصح حكومته بأن ال تتأثر من تصريحات عرب. وهو يحمل السالح كي يقتل اليهود

حراس القرضاوي منعوا بالقوة «: واختتم قائال. وأن تبادر بفتح حوار معه، على طريقة الواليات المتحدة
الشاب وائل غنيم من التكلم أمام الجماهير في ميدان التحرير، وهذه إشارة واحدة فقط على طبيعة 

تبلورة بعد، والصراع الداخلي بعيد فالقيادة الجديدة غير م. الصراع الذي ينتظر مصر في الحقبة المقبلة
وإذا عملت الواليات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى بأسلوب حكيم وعمق وعقل بارد، فإن . عن الحسم

هكذا يسمون في إسرائيل الحرم (، )جبل البيت(القرضاوي وأمثاله سيغادرون هذه الحياة وهم بعيدون عن 
صخرة المشرفة وحائط البراق الذي يقدسه اليهود القدسي، الذي يضم المسجد األقصى المبارك وال

  .»)ويعتبرونه آخر جدران هيكل سليمان
يذكر أن هليفي أيضا من القادة اإلسرائيليين الذين يرفضون رؤية خطر على إسرائيل من التيار اإلسالمي 

 8ي ف» غلوب آند ميل«األصولي، وهو يرفض القول إن إيران تهدد وجود إسرائيل كما قال لصحيفة 
وهو يؤمن بأن حماس أفضل إلسرائيل من حركة فتح باعتبار أن قادتها . 2009) كانون األول(ديسمبر 

  .ويجب إقناعهم بالتفاوض معنا على هدنة طويلة» أشرار ولكن صادقون«
  24/2/2011، الشرق األوسط، لندن
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  لقذائف الهاون" اردومك"لزيادة دقة الهجمات وبأنظمة " سبايك" بصواريخ سيتزودالجيش الصهيوني  .31
أكد قائد سالح البر في الجيش الصهيوني، اللواء سامي تورجمان، على ضرورة القيام بمناورات سريعة 
وفتاكة، في ضوء التغيرات في سمات الصراع، لتقليص مدة أي حرب مع االحتفاظ بالمفهوم القديم 

 وكشف تورجمان أن سالح البر سيتزود .لألمن، القائم على نقل العمل إلى أراضي العدو بأسرع ما يمكن
لقذائف الهاون الدقيقة، فضالً عن " كاردوم"لزيادة دقة الهجمات، وبمجموعة من أنظمة " سبايك"بصواريخ 

ربط جميع الفرق في الجيش ببرنامج الجيش الرقمي الجديد، لمساعدة القادة وتدريبهم على التحكم 
" ألوية االحتياط"هد زيادة في مستوى صعوبة التمرينات في وأضاف تورجمان أن هذا العام ش. بالعمليات

بشكل ملحوظ، بما فيها تدريبات النيران الحية، وسيشهد تزويد سالح المشاة بنظام القيادة والتحكم 
الجديدة " 4ميركافا "وشدد تورجمان أن سالح البر بات أقوى بامتالكه دبابات ". شاتشار"المحمول 

متعدد األفرع لمواجهة الصواريخ " راز"، والرادار من نوع "نامير"من طراز وناقالت الجند المدرعة 
 فريق يشغلون 20التي تسقط في الجبهة الداخلية، فضالً عن القدرة االستخبارية العالية المتمثلة بنحو 

  .لجمع المعلومات" سكاي"طائرات مسّيرة ضمن وحدة 
  موقع الجيش الصهيوني

  22/2/2011، 2187التقرير المعلوماتي 
  

مصر قد تعود الى حكم الجنراالت وستشهد فراغا سياسيا سيؤثر على الـسالم مـع               : سرائيليةإدراسة   .32
  "سرائيلإ"

رأت دراسة اسرائيلية جديدة صادرة عن مركز بيغن السادات لالبحاث  :الناصرة ـ زهير اندراوس
نقا في عهد الرئيس المخلوع، حسني االستراتيجية، التابع لجامعة بار ايالن اّن المجتمع المصري كان مخت

مردخاي كيدار، وهو الذي خدم على مدار . وقال الباحث د. مبارك، واآلن افلت من هذه القبضة الحديدية
اّن الوضع الحالي في مصر يشبه ) امان(ربع قرن في شعبة االستخبارات العسكرية بجيش االحتالل 

فعت درجة الوعي العام للمواطنين في تجيير االدوات طنجرة الضغط التي تمت ازالة الغطاء فجأة، وارت
المشروعة الدارة الصراع، بحيث اّن كل مجموعة من المجموعات التي تكّون المجتمع المصري لها 
المطالب العديدة، وهي تطور توقعات، كما انّها برأيه على استعداد للبدء بالنضال، النضال المسلح ايضا 

  .لتحقيق طموحاتها
ال اّن حاالت االعتداء على مراكز الشرطة، ونهب المتاحف والمكاتب الحكومية والمتاجر هي وتابع قائ

نتيجة لخروج المواطنين عن القانون، الفتا الى اّن مثل هذا السلوك قد يسود في مصر لبعض الوقت، 
، كما انّه زعم قيام 2003وهو على غرار ما شهدناه في العراق بعد االطاحة بصدام حسين في 
  .مجموعات اسالمية راديكالية في بالد الكنانة بأعمال ارهابية، على حد تعبيره

وزعم، نقال عن صديق مصري يعمل في سفارة القاهرة في تل ابيب، انّه في مصر ال توجد قواعد وال 
قوانين، ال قيود وال دكتاتورية النفس، كل شخص يفعل ما يريد يختار في اي لحظة مع اي ضبط النفس 

تبار لالخرين، فاشارة المرور الحمراء هي مجرد توصية، الرشوة هي المعيار، يمكن الي شخص او اع
بناء على ما يريد ما يريد، اي مدير ان يعين ابناءه وبناته واخوانه بصرف النظر عن مؤهالتهم، 

 هشا واللجوء الى العنف ضد الضعيف هو السائد على نطاق واسع، من هنا يستنتج اّن نظام مبارك كان
  .وضعيفا ولم يخف الناس

كيدار قائال اّن الجيش قام بتعليق الدستور المصري لمدة ستة اشهر من اجل فرض النظام، . وتابع د
وبعبارة اخرى، لوضع غطاء جديد على طنجرة الضغط، ومع ذلك ، فان الحزب الوطني الديمقراطي، 

 الدينية المتطرفة، بطبيعة الحال، بمن في حزب الوفد، الناصريين، االشتراكيين الشيوعيين، والجماعات
ذلك االخوان المسلمون، سيحاولون كل منهم ان يدير االمور لصالحه ولصالح مبادئه، االمر الذي قد 
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يؤدي بحسب الدراسة االسرائيلية، الى اشتباكات في الشوارع، وهذه الصراعات الداخلية بين مختلف 
ن تخلق فراغا سياسيا، يسمح لقوى اجنبية بالتدخل، وزعم ايضا القوى السياسية الفاعلة في مصر، يمكن ا

اّن الجمهورية االسالمية االيرانية وحزب اهللا اللبناني وحركة حماس الفلسطينية ينتظرون بفارغ الصبر 
ان تقوم هذه القوة المصرية او تلك بطلب المساعدة منهم لكي يتدخلوا في الشأن الداخلي المصري، 

المر يتطابق تماما مع ما في العراق بعد االطاحة بنظام صدام حسين، مؤكدا على اّن مشيرا الى اّن ا
حتى يومنا هذا، ال يعرف النظام العراقي الجديد االستقرار السياسي الداخلي، والنظام ايضا ما زال غير 

  .مستقر
مصري، حتى وبحسب الباحث كيدار، المتخصص في شؤون العالم العربي واالسالمي فاّن ان الجيش ال

االن، لم يبد اي رغبة في االستيالء على السلطة بشكل دائم، ولكن هذا االمر قد يتغير عندما يذوق 
الجيش طعم السلطة وقوتها ونفوذها، وبالتالي ال يستبعد عودة مصر الى حكم الجنراالت، على حد 

  .وصفه
ابات التي تّم تزويرها في شهر واشار الى المطلب المبدئي لجماعة االخوان المسلمين باعادة االنتخ

من العام الماضي، الفتا الى انّه في االنتخابات التي سبقت االخيرة حصلت ) نوفمبر(تشرين الثاني 
الجماعة على اكثر من ثالثين بالمائة من المقاعد في البرلمان، وبالتالي، زاد الدكتور كيدار، في حال 

واجرائها بصورة نزيهة، فانّهم سيحصلون على اغلبية استجابة الجيش لمطلبهم باعادة االنتخابات، 
المقاعد، مثل الحال في تركيا، حيث سيتعين على الحكومة التعامل مع اجندة اسالمية، وال يستبعد الباحث 
من ان يقوم االخوان في مصر بتغيير الدستور بشكل قانوني بعد فوزهم باالنتخابات لمنع سيطرة 

في مصر، على حد قوله، كما حدث في ايران بعد الثورة االسالمية عام العلمانيين على دفة االمور 
1979.  

واوضح اّن الفترة المقبلة قد تكون في واقع االمر واحدة من الفترات التي ستشهد االضطرابات 
االجتماعية والسياسية في مصر، اذا امتنع المجلس االعلى عن اخذ زمام المبادرة بيديه لمدة اطول، كما 

ع لدى الكثير من وتابع قائال اّن حالة االضطراب يمكنها ان تدف.  سلسلة من االغتياالت السياسيةانّه ال
المصريين لالعالن عن رغبتهم في ان تستجلب لمصر شخصية قوية يمكن االعتماد عليها، وال تتزعزع، 
وجدول اعمالها واضح، ويضيف اّن االختيار سوف يكون على االرجح زعيما من قادة جماعة االخوان 

 القرضاوي يتمتع بنفوذ وتأييد المسلمين، مثل الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، مشيرا الى اّن الدكتور
في العالمين العربي واالسالمي، وبالتالي فانّه قد يستدعى الدارة االمور، ذلك انّه في خطبته االخيرة في 

وغني عن القول انّه سيقود البالد في االتجاه االسالمي، على حد . مصر دعا الى انقاذ مصر من الفوضى
  .قول الباحث االسرائيلي

ث الى القول انّه في المدى القريب سيكون المجتمع مصر يعاني من دوامة من المكائد وخلص الباح
السياسية وعدم االستقرار، واالحداث التي ستشهدها مصر ستوفر عناوين مقلقة للغاية، وبالتالي على 
حكومات العالم ان تكون في حالة تاهب وفي حال من اليقظة حيال التطورات القادمة بمصر، هذه 

طورات التي يمكن ان تهدد قناة السويس، والسالم مع اسرائيل واالستقرار االقليمي في منطقة الشرق الت
  .االوسط

  24/2/2011، القدس العربي، لندن
  

  بعد الفيتو األميركي% 60 االستيطان وتيرةازدياد : الغربيةالضفة  .33
ر الفلسطيني في شؤون قال الخبي:  سمير حمتو، جمال جمال، وكاالت األنباء-فلسطين المحتلة 

 واعتداءات المستوطنين بعد الفيتو األميركي على االستيطاناالستيطان عبد الهادي حنتش، إن نسبة زيادة 
 أعطى الضوء األميركين الفيتو أ إلى وأشار%. 60 ازدادت بنسبة تفوق االستيطانقرار عربي يدين 
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وأضاف حنتش في بيان صحفي . المستوطنيناألخضر لإلسرائيليين للتمادي بزيادة االستيطان وهجمات 
 اليوم ال حصر لها على اإلطالق االستيطانية الهجمات أنفي رام اهللا نسخة منه ) بترا(وصل مراسل 

 أصبح الداعم األساس لفرض األميركين الفيتو أ إلى ونسبة زيادة االستيطان متحركة بازدياد، مشيراً
  .عب الفلسطينيوقائع استيطانية جديدة على األرض ضد الش

  24/2/2011الدستور، عمان، 
  

  قرر مقاطعة المؤسسات األميركية احتجاجاً على فيتو االستيطانت ةبلديال وةمحلياللس امجال: القدس .34
أكد مسؤول ملف القدس في حركة فتح :  سمير حمتو، جمال جمال، وكاالت األنباء-فلسطين المحتلة 

 األميركية في مدينة القدس قررت مقاطعة المؤسسات  وبلدياًاً محلي مجلسا28ً أنالقادر أمس  حاتم عبد
ضد ) الفيتو( حق النقض أخيراً على استخدام الواليات المتحدة العاملة في المناطق الفلسطينية احتجاجاً

ن القرار يشمل كذلك مقاطعة المنظمات المنبثقة أ"لى إ وأشار. اإلسرائيليالقرار الذي يدين االستيطان 
ن القرار يشمل رفض أ "، موضحاً) ايد.اس.يو (األميركيةلمؤسسات بما فيها وكالة التنمية عن تلك ا

 هذه الهيئات اتخذت أن"القادر عن  وكشف عبد.  المساعدات التي تقدمها تلك الجهات للفلسطينيينأنواع
 أبناء يشمل  الاألمر هذا أن غير األميركيين بوقف جميع االتصاالت مع المسؤولين الرسميين آخرقرارا 

ن المجالس المحلية هذه سوف تلغي االتفاقيات أضاف أو ".األميركيين الصحفيين أو األميركيالشعب 
 واإلسالمية تجرى بين القوى الوطنية مشاوراتن هناك أ إلىالتي وقعتها مع تلك المؤسسات، مشيرا 

 في المدينة المقدسة نيكيياألمرالفلسطينية في القدس التخاذ خطوة مماثلة بمقاطعة الدبلوماسيين 
 الفلسطينية في واإلسالميةفإن الهيئات الوطنية "القادر  وحسب عبد.  الرسميةاألميركيةوالمؤسسات 
  .األميركية فرض المقاطعة على القنصلية إلى التخاذ خطوة مماثلة تصل مشاورات اآلنالقدس تجرى 

  24/2/2011الدستور، عمان، 
  

  "تضاهي ما قام به الصهاينة في غزة"جراءات القذافي ضد المتظاهرين إ: الخارجفي  علماء فلسطين .35
، ما يقوم به نظام الرئيس الليبي معّمر القذافي بحق "هيئة علماء فلسطين في الخارج" استهجنت :بيروت

المتظاهرين السلميين، من قتل وقمع وقصف بالطائرات، معتبرة أن هذه األساليب إنما تؤكّد خروج 
وقالت الهيئة، في بيان تلقّت  .عروبته وإسالمه وعما يزعم من أخالقيات القيادة والوطنيةالقذافي عن 

إن ما نراه على شاشات التلفزة من تصفيات مروعة "، 23/2نسخة عنه، يوم األربعاء " قدس برس"
لجموع المتظاهرين المسالمين، لتعيد إلى أبصارنا صوراً مقيتة لم نشهدها إال على أيدي عصابات 

غير جدير بأن يستمر في حكم الشعب الليبي المسلم "ورأت أن القذافي  ".الصهيونية الحاقدة في غزة
، على حد تعبيرها، فيما نّوهت إلى أن القذافي "العظيم، وأنه آن األوان لمغادرة موقعه غير مأسوف عليه

، وعلى رأسها إقامة دولة موضع السخرية والتبذل عبر كلماته الفارغة ودعواته الغبية"كان على الدوام 
  .، وفق تقديرها"فلسطينية إسرائيلية باسم إسراطين، ليثبت قطعاً أنه غير جدير بأن يستمر في الحكم

  23/2/2011قدس برس، 
  

  هيئة المرصاد تعرب عن قلقها على مصير الفلسطينيين في ليبيا .36
 الالجئين والعّمال الفلسطينيين في  أعربت هيئة حقوقية فلسطينية عن قلقها البالغ إزاء أوضاع:رام اهللا

، واتهامات بقيام بعض الجاليات العربية في "خطيرة"ليبيا ومصيرهم في ظل ما تشهده البالد من أحداث 
الهيئة الفلسطينية لحقوق اإلنسان "وطالبت . ليبيا بتصعيد األوضاع وقيادة الجماهير ضد النظام الحاكم

، السفارة الفلسطينية 23/2نسخة عنه، يوم األربعاء " قدس برس"ت ، في بيان تلقّ" المرصاد-والالجئين 
في ليبيا بضمان الحفاظ على أرواح المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وتأمين خروجهم من ليبيا إلى 
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مناطق آمنة إلى حين استقرار األوضاع، مناشدةً السلطات المصرية استقبال هؤالء المواطنين في 
المجازر التي "ودعت السلطات الليبية، إلى وقف ارتكاب ما وصفته بـ ".ر آخرحتى إشعا"أراضيها 

تلك التي تستهدف أبناء الشعب، والعمل على تحقيق مطالب المواطنين " تخطّت الحدود وتجاوزت المدى
  .حقنا لدمائهم وحفاظا على أرواحهم

  23/2/2011قدس برس، 
  

  غزةقطاع  االحتالل في بنيران جريحاً 16شهيد و .37
الخميس، عدداً من /  شن الطيران الحربي الصهيوني، في ساعة متأخرة من ليل األربعاء:خان يونس

الغارات الجوية على أهداف متفرقة في قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من قصفين أسفرا عن استشهاد 
  .فلسطيني وجرح ستة عشر آخر، إصابة أحدهم خطرة

" 16اف "إن طائرات االحتالل من طراز " طيني لإلعالمالمركز الفلس"وقالت مصادر محلية لمراسل 
اإلستراتيجية قصفت بصاروخ واحد على األقل غرفة زراعية في حي السطر شمال خان يونس  ما أدى 

كما قصفت قوات االحتالل بعد ذلك موقعاً آخر بجنوب  .إلى تدميرها دون اإلبالغ عن وقوع إصابات
  .، دون أن يبلغ عن وقوع جرحى"بو جرادموقع أ"مدينة غزة، وهو معروف باسم 

وكانت قوات االحتالل الصهيوني قد قصفت قبل ذلك بساعات قليلة مجموعة تابعة لسرايا القدس الجناح 
  .العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي، ما أسفر عن إصابة اثنين منهم بجروح بين طفيفة ومتوسطة

 محمد جندية متأثرا بجراح أصيب بها صباح يوم يشار إلى أن ذلك يأتي بعد استشهاد المواطن عادل
  .األربعاء في قصف مدفعي شرق الزيتون كما أصيب اليوم ستة عشر مواطناً

  23/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   جراء انفجار غامض في منزل خان يونسآخرينمقتل طفلة وجرح  .38
غزة، أن قطاع عاف والطوارئ الفلسطينية ب ذكر ادهم أبو سلمية، الناطق باسم اللجنة العليا لإلس:غزة

 منزل عائلة انشاصي في حي األمل بخان يونس، مما أسفر 23/2 يوم األربعاء انفجاراً كبيراً هز مساء
. عن مقتل الطفلة عال التي تبلغ من العمر سبعة أعوام، وأصيب اثنان آخران من أفراد عائلتها بجراح

  .وقع  في المنزل المذكورومن غير المعروف سبب االنفجار الذي 
  23/2/2011قدس برس، 

  
  سلطات االحتالل تمدد اعتقال الشيخ رائد صالح لمدة أسبوع .39

مددت محكمة االحتالل في القدس المحتلة أمس، اعتقال الشيخ رائد صالح، :  برهوم جرايسي- الناصرة
لمقبل، بعد تلفيق تهمة حرق  إلى يوم االثنين ا1948رئيس الجناح الشمالي للحركة اإلسالمية في مناطق 

  .أشجار في قرية العراقيب الفلسطينية في النقب
هذا وأصدر النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، بيانا استنكر فيه االعتقال 
االستفزازي للشيخ صالح، ودعا بركة في بيانه إلى أوسع تضامن مع الشيخ صالح، الذي أطلق سراحه 

  ".إهانة جندي احتالل"ل شهرين، بعد أن أمضى عقوبة جائرة من خمسة أشهر، بزعم قب
  24/2/2011الغد، عمان، 

  
   في بورين بنابلس ويحرقون سيارتيناألهاليالمستوطنون يهاجون  .40

 مجموعة أقدمت حيث األربعاءتواصلت االعتداءات اإلسرائيلية على الفلسطينيين :  وليد عوض-رام اهللا 
  . في قرية بنابلس واحرقوا سيارتين لهماألهاليوطنين على مهاجمة من المست
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وأفاد .  الماضية بمحاصرة عدد من منازل القريةاألياموكان المستوطنون قد صعدوا من حملتهم خالل 
بأن هجوم المستوطنين للقرية بدأ منذ " ةغسان دغلس مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربي

 عدد أصيب أن إذ أحرقوا السيارتين، وذلك بعد األربعاءاء واستمر حتى ساعات فجر ساعات مساء الثالث
  .من المواطنين بجروح ورضوض في هجوم للمستوطنين على القرية

  24/2/2011القدس العربي، لندن، 
  

  هم ترقوميا وتعتقل ثالثة فلسطينيينا تدقوات االحتالل: الخليل .41
 االحتالل اإلسرائيلي، أمس، ثالثة فلسطينيين من محافظة اعتقلت قوات:  يوسف الشايب–رام اهللا 

الخليل، حيث دهمت قوات االحتالل بلدة ترقوميا، واعتقلت المواطن حاتم أبو حلتم بعد تفتيش منزله 
وقال شهود عيان إن قوات االحتالل داهمت بلدة دورا جنوب الخليل، واعتقلت  .والعبث بمحتوياته

كما فتشت قوات االحتالل في بلدة دورا منزل  .الزير ونجله حمد الزيرالمواطنين، بسام حمد موسى 
الفتاح الشرحة، وعبثت بمحتوياته، واحتجزت أفراد عائلته في غرفة واحدة  المواطن يوسف علي عبد

كما دهمت قوات االحتالل بلدتي دير سامت وحلحول، وعدة أحياء في مدينة الخليل،  .لعدة ساعات
  .سطينيين وفتشتها بطريقة مهينةوأوقفت مركبات الفل

  24/2/2011الغد، عمان، 
  

  خالل أسبوع" عتصيون" لألسرى الفلسطينيين داخل سجن تعذيب حالة 12 :نادي األسير .42
 حالة تعذيب لألسرى 12 الفلسطيني "نادي األسير"رصد : عالء المشهراوي، عبد الرحيم حسين، وكاالت

وقال في بيان أصدره أمس إن . يلي خالل األسبوع الجاري اإلسرائ"عتصيون"الفلسطينيين داخل سجن 
محاميته النادي جاكلين فرارجة كشفت خالل زيارتها ذلك السجن عن تعرض عدد من األسرى للضرب 
باستخدام العصي واألرجل والجنازير الحديدية وأعقاب البنادق، ومنهم معتز زعاقيق، مؤمن جرادات 

  .ومحمد باجس جرادات
  24/2/2011 ظبي، االتحاد، أبو

  
   مسؤول فلسطيني في أوكرانياباختطاف" الموساد"اتهام  .43

باختطاف زوجها المهندس " الموساد" اتهمت مواطنة أوكرانية، جهاز االستخبارات اإلسرائيلي :كييف
  .الفلسطيني ضرار أبو سيسي، قبل نحو خمسة أيام أثناء تواجده في أوكرانيا التي يحمل جنسيتها

اإلعالمي ومقّره في أوكرانيا، أن أبو سيسي، ومنصبه مدير التشغيل في محطة " لرائدا"وأوضح مركز 
توليد الكهرباء الوحيدة بقطاع غزة، كان يقوم بزيارة ألوكرانيا حينما اختفت آثاره في إحدى القطارات 

لّه أبو مركز إلى أن مسؤول القطار الذي كان يستقالأشار  و.هناك، يوم الثامن عشر من الشهر الجاري
سيسي ليلة اختطافه وموظفة العربة التي مكث فيها، أكّدوا في تصريحات سابقة أن مجهولين اثنين بزي 
مدني دخلوا القطار أثناء توقفه في إحدى المحطات بعد ساعتين من انطالقه واختطفوا أبو سيسي بعد أن 

وادعوا بأن كل شيء كان على ما أروه بطاقات تثبت أنهم رجال أمن، في حين سرعان ما غّيروا أقوالهم 
  .يرام وانه لم يتم اختطاف أي شخص من القطار، تحت ضغط من شرطة العاصمة

من جانبه، أكّد المحامي ورئيس إحدى المنظمات الحقوقية في أوكرانيا، يرينينكو ميكوال، أن ال توجد أي 
نه إذا ما ثبت اختطاف أبو سيسي من ، مؤكّدا أ"الموساد"اتفاقيات تعاون بين جهاز المخابرات األوكراني و

  .على األراضي األوكرانية" الموساد"قبل األخير فستطرح العديد من التساؤالت حول نشاط 
  23/2/2011قدس برس، 
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  لجنة تنسيق إدخال البضائع لغزة تتهم األونروا بالتسبب في وجود أزمة قمح في القطاع المحاصر .44
إدخال البضائع إلى قطاع غزة المحاصر يوم أمس وكالة اتهمت لجنة تنسيق :  أشرف الهور-غزة 

األونروا بالتسبب في أزمة القمح في القطاع، بسبب تدخلها وتنسيقها بشكل منفرد لدخول شاحنات قمح 
 إنالقدس العربي جريدة لتجار مخصصين من غزة، وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع ل

 "إسرائيل"وا على خط تنسيق عملية إدخال البضائع إلى قطاع غزة مع دخول مسؤولة دولية من األونر
وعن كيفية حدوث هذا العجز في كميات  .أحدثت مشكلة في نقص كميات القمح المورد لسكان القطاع

 شاحنة 66ولة الدولية قامت بالتنسيق منفردة مع الجانب اإلسرائيلي إلدخال ؤ هذه المسإنالقمح قال فتوح 
ح ألحد تجار غزة، بهدف الحصول منه على كميات من الدقيق لصالح األونروا بعد شحن محملة بالقم

ن ذات التاجر جرى التنسيق له في كشف لجنة إدخال البضائع إلدخال أ إلىالقمح، مشيراً في ذات الوقت 
لتاجر وأشار إلى أن االزدواجية في عملية التنسيق مع الجانب اإلسرائيلي، جعلت ذات ا . شاحنة قمح30

 شاحنة، لكنه بين أن ثالثين شاحنة من هذه الشاحنات حظيت 95يحصل على موافقة لدخول أكثر من 
  .بتنسيق واحد، ما أفقد القطاع دخول كمياتها إلى القطاع

لكن األونروا نفت بشدة وجود أي دور لها في أزمة القمح، ورفض عدنان أبو حسنة المستشار اإلعالمي 
وأشار إلى أن مسؤولية نقص القمح تقع على  .مات لجنة تنسيق إدخال البضائعللمنظمة الدولية اتها

 )كارني(الجانب اإلسرائيلي الذي كان يزود غزة بالقمح لمدة يومين على الشريط الناقل في معبر المنطار 
وبحسب أبو حسنة فإن الجانب اإلسرائيلي سيفتح  .ثم خفض العمل إلى يوم واحد فقط مما تسبب باألزمة
حتى تتمكن األونروا من توزيع الكميات المقررة "المعبر اليوم الخميس إلدخال القمح إلى المطاحن 

وطالب  ." ألف الجئ والتي كادت أن توقف عملية التوزيع المقررة الخميس800للتوزيع على أكثر من 
 تفتح معبر المنطار الضغط على الحكومة اإلسرائيلية لكي"أبو حسنه السلطة الفلسطينية ولجنة البضائع بـ

  ." أيام أسبوعيا5ًلمدة 
  24/2/2011القدس العربي، لندن، 

  
  أهالي المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية ينفون نبأ اإلفراج عن أبنائهم .45

، 23/2ما تردد من أنباء، األربعاء " تجمع أهالي المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية" نفى :غزة
المركز الفلسطيني "وقال التجمع في بيانٍ تلقى  . معتقلين فلسطينيين من سجون مصرعن اإلفراج عن

 14باإلشارة لما تردد في وسائل اإلعالم حول قيام السلطات المصرية باإلفراج عن : "نسخة منه" لإلعالم
 عن المعتقلين  معتقلين؛ نود توضيح أنه لم يتم اإلفراج9معتقلًا قبل أيام، واليوم الحديث عن اإلفراج عن 

  ".األربعة عشر السابقين، وأنه تم إبالغهم باإلفراج وإخراجهم ثم إعادتهم للسجن مرة أخرى
وأشار إلى إن المعتقلين التسعة الذي يجري الحديث عن نية اإلفراج عنهم هم من األربعة عشر السابقين، 

  .مهم ألي جهةوهم ال يزالون في السجون حتى لحظة إصدار هذا التصريح ولم يتم تسلي
التالعب بمشاعر األهالي والمعتقلين، ومحاولة تسويق نفسها "واستنكر التجمع قيام السلطات المصرية بـ

، مؤكداً أن المعتقلين دخلوا يومهم الخامس في اإلضراب "على حساب معتقلينا المحتجزين ظلما وعدوانا
  .قالً معت24عن الطعام في سجن العقرب بحلوان وقد وصل عددهم إلى 

  23/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   تناشد التعجيل في إنهاء االنقسامفلسطينيةهيئات ومنظمات شبابية  .46
، بالتعجيل في إنهاء حالة "شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية" طالبت الهيئات الشبابية التابعة لـ:رام اهللا

وشّدد  .التي نتجت عن االنقسام" السلبية"افة المظاهر االنقسام الداخلي واستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء ك
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ممثلو ما يزيد على عشرين منظمة أهلية شبابية، على ضرورة توفير المناخ المالئم لتعزيز قدرات 
لشباب الفلسطيني من خالل اإلسراع في إنهاء حالة االنقسام وانجاز الوحدة الوطنية وإشراك فئة الشباب 

  .، على حد تعبيرهم"الرافعة األساسية للتنمية والنضال ضد االحتالل اإلسرائيلي"في صنع القرار بصفتهم 
 الجاري عاما للشباب على المستويين المحلي واألممي، 2011فيما أعربوا عن ترحيبهم بإعالن عام 

مؤكدين ضرورة صياغة خطة وطنية يشارك فيها الشباب بشكل أساسي تتضمن استراتجيات عمل لتنمية 
  .تعزز من قدراتهم ومشاركتهم في مختلف المستوياتالشباب و

  23/2/2011قدس برس، 
  

  األسير برفقة والده أسير فلسطيني يعقد قران ابنته في السجن على شاب أسير .47
 الذين يعيشون األسرى الفلسطينيون قران ابنته على احد الشبان األسرىعقد احد : وليد عوض -رام اهللا 

وقال مركز أحرار لدراسات األسرى  .نقب جنوب فلسطين التاريخيةمعه في سجن ريمون بصحراء ال
كانت أجواء جميلة تبسمت فيها الشفاه التي أراد السجان أن يحرمها الفرحة، ووزعت : وحقوق اإلنسان

الحلوى على الجميع للتعبير عن البهجة، واشتد التصفيق الذي أغاظ السجان، لقد أعلنت خطوبة األسير 
 الخصيب من قرية قفين شمالي طولكرم المحكوم بالسجن تسع سنوات، على اآلنسة عبد الرحمن فتحي

 من مدينة الخليل الذي يقضي حكما بالسجن لثالثة )أبو همام(مرام النتشة كريمة األسير نعيم النتشة 
لقد كانت لهذه المراسم رسالة للسجان أنهم يصرون :  رصده للحادثة قائالًأحراروتابع مركز  .مؤبدات

أبو (على الحياة واالبتهاج رغم مرارة السجن وظلمته، ليقوم بعدها والد العريس األسير فتحي الخصيب 
 مرة، بتوزيع ما توفّر من الحلويات وبعض العصائر 29 محكوم بالسجن المؤبد لـ وهو أيضاً)مصعب

  .على زمالئه األسرى
  24/2/2011القدس العربي، لندن، 

  
  بوعزيزي وسالي زهران على شارعين فيهالا اسميرام اهللا تطلق بلدية  .48

أعلن مجلس بلدية رام اهللا، إطالق اسمي اثنين من شهداء الثورتين التونسية : منتصر حمدان -رام اهللا 
وأكد المجلس اتخاذ هذا . والمصرية وهما محمد البوعزيزي، وسالي زهران، على شارعين في المدينة

بوعزيزي الذي أضرم النار في نفسه احتجاجاً على الظلم، مشعالً القرار تخليداً لذكرى الشاب التونسي ال
وحمل شارع آخر اسم الشابة سالي زهران التي استشهدت في . ثورة شعبية أطاحت النظام في تونس

  .مظاهرات ميدان التحرير وسط القاهرة والتي أدت إلى تنحي حسني مبارك
  24/2/2011الخليج، الشارقة، 

  
  العاصفة في جل البحر يطالبون بالتعويضمن  نمتضرروال لسطينيينالف نالالجئو: لبنان .49

 الذين تضررت  في لبنان وّجه المقيمون في تجمع جل البحر لالجئين الفلسطينيين):جنوب لبنان(صور
نروا ومنظمة و، نداء للمسؤولين وكالة شؤون الالجئين األاألخيرةمنازلهم بسبب األمواج والعاصفة 

 في ندائهم وأشاروا.  للتعويض عليهم عما لحق بهم من الخسائر في منازلهم وأثاثهم الفلسطينيةالتحرير
  .األضرار تقع بمحاذاة الشاطئ لحقت بها ن قرابة عشرين منزالًأ إلى

  24/2/2011، بيروت، المستقبل
  

   البداويمخيمأمسية شعرية في  .50
 في مخيم البداوي "ثقافية لمكتبة العودةاللجنة ال" و"اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني" نظم :البداوي

، "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"أمس، أمسية شعرية لمناسبة الذكرى الثانية واألربعين النطالقة 
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 صالح الدين هواري، والشاعر محمد خضر كوسا، والشاعر شحادة . د"اللجنة الثقافية"شارك فيها رئيس 
لجان الشعبية وأحزاب لبنانية وحشد من المثقفين واألساتذة الخطيب، بحضور ممثلي الفصائل وال

وبدأت األمسية بكلمة تعريف من عمر الراشد، وتحّدث  .ومؤسسات اجتماعية ومنظمات طالبية وشبابية
الشباب "، داعياً "تراجع االهتمام بالجوانب الثقافية وعن أهمية الكتاب والمطالعة"فيها هواري عن 
  .ثم قّدم الشاعران كوسا والخطيب عدداً من القصائد. "ام بالشأن الثقافيالفلسطيني إلى االهتم

  24/2/2011السفير، بيروت، 
  

  ساس حل الصراع في المنطقةأحل القضية الفلسطينية هو : األردنيرئيس مجلس النواب  .51
التقى رئيس مجلس النواب فيصل الفايز أمس ، رئيس لجنة الـشؤون            :  حكمت المومني  - بترا   -عمان  

الخارجية في مجلس النواب الهولندي هندريك اورمل وأعضاء اللجنة المرافقين له وبحث معهم مختلـف               
وأكد الفايز بحضور لجنة الـشؤون العربيـة         .االوضاع الراهنة في المنطقة وبخاصة القضية الفلسطينية      

وام أن حـل القـضية      االردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني يؤكد علـى الـد          "والدولية في المجلس ان     
الفلسطينية هو اساس حل الصراع في المنطقة ، وهذا االمر ال يمكن ان يتأتى اال مـن خـالل تمكـين                     
الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة القابلة للحياة على التراب الوطني الفلـسطيني وعـودة كافـة                 

عادة االمن واالستقرار للمنطقة والعالم ،      وقال ان من شأن حل القضية الفلسطينية ا        ".الالجئين وتعويضهم 
  .مؤكدا خالل اللقاء حق الشعوب بالعيش بأمن واستقرار

  24/2/2011، الدستور، عمان
  

  في أيار المقبل" 2 الحرية أسطول " تشارك في األردنيةالنقابية لجنة شريان الحياة .52
ق حملتها، بالمشاركة الفاعلـة فـي       أعلنت لجنة شريان الحياة النقابية عن انطال      :  محمد الكيالي  -عمان  

المقبل، وبائتالف دولي كبير    ) مايو(، الذي سينطلق خالل النصف الثاني من شهر أيار          2أسطول الحرية   
  .متوجه الى قطاع غزة لكسر الحصار عنه

وبينت اللجنة خالل مؤتمر صحافي عقد أمس في مجمع النقابات المهنية، أن االئتالف الدولي الذي ينظم                
، يشارك فيه عدد كبير من الدول والهيئات والمؤسسات الدوليـة، إضـافة إلـى    "2أسطول الحرية   "ة  قافل

 دولة ومؤسـسة حـول      22ناشطين وشخصيات نقابية وبرلمانية، وشخصيات اعتبارية، يمثلون أكثر من          
  .العالم

 تعمل لنصرة قـضايا     وقال رئيس لجنة شريان الحياة النقابية المهندس وائل السقا، إن لجنة شريان الحياة            
 شخص مـن    200-120وأضاف السقا أن اللجنة تخطط لمشاركة ما بين          .األشقاء المحاصرين في غزة   

  .األردن
بدوره، بين نائب رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة محمد صوالحة، أنه تقرر مضاعفة أعداد                

، وأن يمثل   22نيا أن يصل عدد السفن إلى       السفن وتشكيل ائتالف دولي لجمع كل الجهود لهذه القافلة، متم         
المشاركون في األسطول مختلف دول العالم، مبينا أن هناك مشاركين من دول من شرق آسيا، سيلتحقون                

  .باألسطول في الفترة المقبلة
وأكد ممثل رابطة علماء أهل السنة الدكتور أسامة أبو بكر، أن الرابطة تسعى ألن يكون لها دور فاعـل                   

  . عالما في القافلة60فلة والمشاركة فيها، على غرار مشاركاتها السابقة، متوقعا مشاركة حوالي في القا
  24/2/2011الغد، عمان، 
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   ناجم عن تفجيرات إسرائيلية األراضي الفلسطينيةفيأصوات دوي : األردن .53

حكومة طاهر العدوان   أعلن وزير الدولة لشؤون االعالم واالتصال الناطق الرسمي باسم ال         :  بترا –عمان  
ان دوي االصوات التي سمعت امس االربعاء آتية من االراضي الفلسطينية وناجم عن تفجيرات يقوم بها                

  .االحتالل االسرائيلي واسبابها غير معروفة حتى االن
ونفى العدوان في تصريح للتلفزيون االردني ان يكون مصدر هذه االصوات التي سمع دويها في منطقة                

 والمناطق الجبلية القريبة وبعض احياء عمان ناجم عن اختراق لحاجز الصوت من طائرات على               االغوار
  .ارتفاع عال كما تردد

من جهته أكد مدير عام سلطة المصادر الطبيعية ماهر حجازين الدكتور عدم وقوع أي هزة أرضـية أو                  
  .انفجار يوم أمس في أي منطقة من مناطق العاصمة عمان أو ما حولها

  24/2/2011، رأي، عمانال
  

   يرفض إقرار تعديالت قانون العمل" لحملة حق العملاللبنانياالئتالف الفلسطيني " .54
على خطوة وزير العمل بطرس حرب لجهـة        » االئتالف الفلسطيني اللبناني لحملة حق العمل     «اعترض  

عمل حّيز التنفيذ، معتبرا     آب الماضي على قانون ال     18وضعه التعديالت التي أقرها البرلمان اللبناني في        
تشّرع لسياسية التمييز والحرمان المتواصلة التي تمارسها الدولة اللبنانية تجاه الفلـسطينيين            «أن الخطوة   
  .»في لبنان

وعّدد االئتالف في بيانه األسباب الرئيسة وراء رفضه التعديالت التي أقرت، وأولها التمييز عبر اإلبقاء               
ال سـيما ان الفلـسطينيين      « تفّرق بين أجنبي وبين الجئ قسراً إلـى الـبالد،            على إجازة العمل التي ال    

كما أبقت تلك التعـديالت علـى       . »يساهمون بما ال يقل عن عشرة في المئة من دورة االقتصاد اللبناني           
  .، كما فاقدي االوراق الثبوتية)المهن الحرة(السياسة التمييزية في عمل ذوي االختصاص 

الضمان االجتماعي وتأسيس حساب مستقل لالشتراكات العائدة، فيرى االئـتالف انـه            أما في ما يخّص     
إبقاء األمور على حالها من دون استفادة العامل الفلسطيني من صـندوق الـضمان االجتمـاعي،                «يعني  

باإلضافة إلى ان نسبة السداد المتوجب دفعها على ذلك الحساب أعلى بثالثة أضعاف مـن المـستحقات     «
  .»جب أن يستفيد منها ذاك العاملالتي ي

وكالـة غـوث وتـشغيل الالجئـين     «إلى ذلك أشار االئتالف إلى أن خطوة حرب أتت بالتنـسيق مـع         
، من دون التشاور مع المجتمع الفلسطيني وممثليه على         »منظمة العمل الدولية  «و) األونروا(» الفلسطينيين

ب هذه التعديالت وقطـع الطريـق علـى أيـة           تهدف إلى تهري  «مختلف المستويات، مضيفاً انها خطوة      
وقد وعد االئتالف فـي بيانـه مواصـلة حملتـه           . »محاوالت مستقبلية تعيد االعتبار للحقوق الفلسطينية     

  .للحصول على حق كامل في العمل لجميع الفلسطينيين
  24/2/2011السفير، بيروت، 

  
  لبنانمسؤول األمن الوطني الفلسطيني في  يستقبلقائد منطقة الجنوب  .55

وات األمن        استقبل: صيدا د ق  قائد منطقة الجنوب االقليمية العميد منذر األيوبي في سرايا صيدا الحكومي قائ
داول في األوضاع             م الت دان، حيث ت ع زي ه مطي الوطني الفلسطيني في لبنان العميد صبحي أبو عرب يرافق

وى األمن           األمنية واالجتماعية في المخيمات في صيدا والجنوب، وتفعيل التع          ة وق سلطات اللبناني اون مع ال
ة                    اة االجتماعي الداخلي من اجل تعزيز وتثبيت اجواء االستقرار والهدوء في المخيمات والتخفيف من المعان

    .واالنسانية لالجئين
  24/2/2011، المستقبل، بيروت
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  طرابلس" اإليمان "لطالبات" أسبوع فلسطين" .56

 مجلس الطالبات في مدرسة اإليمان اإلسالمية طرابلس التابعة         ضمن فعاليات أسبوع فلسطين الذي يحييه     
، نظم مجلس الطالبـات  "كي تبقى فلسطين شعلة حية في القلوب  : "لجمعية التربية اإلسالمية، وتحت شعار    

  . سلسلة أنشطة تركزت موضوعاتها األساسية على حرب غزة ومدينة القدس
 24/2/2011، المستقبل، بيروت

  
   معتقلين فلسطينيين من السجون المصريةسبعة تفرج عن السلطات المصرية .57

 معتقلين فلسطينيين من السجون المـصرية       سبعةأفرجت السلطات األمنية المصرية، أمس، عن       : القاهرة
وأكدت المصادر أنه تم إعادة المفرج عنهم إلى غزة عبر معبـر رفـح بعـد      . وأعادتهم إلى قطاع غزة     

  .الت مصرية وصولهم إلى المعبر بسيارة ترحي
وكان سبق اإلفراج عن عدد آخر من المعتقلين الفلسطينيين من السجون المصرية وإعادتهم إلى غزة عن                

  .طريق معبر رفح خالل األيام الماضية 
  24/2/2011، الخليج، الشارقة

 
   فوجئت بوجود السفينتين في قناة السويس"اسرائيل: "أيران .58

 نقلت وكالـة أنبـاء الجمهوريـة        ): ا ف ب   - رويترز( –نطن   واش -  بروكسيل – ريد مد – اإلسماعيلية
 "اسـرائيل "اإلسالمية اإليرانية الرسمية عن نائب قائد الجيش االيراني عبد الرحيم موسـوي قولـه ان                

الغطرسـة العالميـة يجـب أن تعـرف أن جـيش            ": فوجئت بوجود السفينتين في قناة السويس، مضيفاً      
، مستخدماً المصطلح الذي تـشير      "ستعد تمام االستعداد للدفاع عن أهدافه     الجمهورية اإلسالمية اإليرانية م   
  .به ايران الى الواليات المتحدة

مـن  . ..على العالم أن يعرف أن وجود السفينتين الحربيتين االيرانيتين في قناة السويس قد حدث             ": وتابع
بالنفس لموظفينا طاقم السفينة الشبان     خالل اإلرشادات المكثفة للزعيم األعلى آية اهللا علي خامنئي والثقة           

 ."والشجعان
 24/2/2011الحياة، لندن، 

  
   أن أرى الشعب الفلسطيني داخل دولته الديمقراطيةأريد: هيالري كلينتون .59

الواليات المتحدة أنفقت قدر آبير من الوقت والجهد  هيالري كلنتون، وزيرة الخارجية األمريكيةقالت 
ي الشرق األوسط،  والتي آانت بداية بين مصر واسرائيل، وبين األردن واألموال إلحالل السالم ف

  ".واسرائيل، فضًال عن التزامنا بتحقيق السالم أيضًا بين الفلسطينيين واالسرائيليين
 أن البيت األبيض يؤمن بأن السالم في الشرق األوسط لن يتحقق إال بالمفاوضات المباشرة، كما                وأضافت

ونحن من جانبنا نقوم بكل ما بوسعنا لتحقيـق       .. فة أين يذهبون لحل الخالفات بينهم     ان على الجانبين معر   
لذا فنحن من جانبنا نفعل كل ما       .. خاصة وأن األمم المتحدة لن تستطيع حل هذه القضية بمفردها         .. السالم
  .بوسعنا

ن الجـانبين   وأشارت كلينتون إلى أن اإلدارة األمريكية تضاعف جهودها من أجل إقـرار الـسالم بـي                
كما أريـد  .. انني أريد أن أرى الشعب الفلسطيني داخل دولته الديمقراطية        "الفلسطيني واالسرائيلي وقالت    

أن أرى أيضاً الشعب االسرائيلي داخل دولته المستقلة، يحقق الديمقراطية فضال عـن ضـمان األمـن                 
انبين في حال رغبتهما فـي التوصـل        وأعربت عن ثقتها بإمكانية تحقيق اتفاق بين الج       ".. واألمان لشعبه 

  .للسالم



  

  

 
 

  

            28 ص                                     2066:         العدد       24/2/2011 الخميس :التاريخ

 24/2/2011، موقع مصراوي
  

  "إسرائيل" سفيراً لدى شابيروواشنطن ستعين  .60
من المتوقع أن يعلن البيت األبيض قريبا عن تعيين مستشار الرئيس باراك أوباما لألمـن القـومي دان                  

حالي جيمس كيننغهام الذي ينهي خدمـة       شابيرو، سفيرا للواليات المتحدة لدى إسرائيل بدال من السفير ال         
  .لثالث سنوات في تل أبيب

فـي البيـت    » المسؤول عن الملف اإلسـرائيلي    «غير أن القيمة الحقيقية لشابيرو تتمثل في كونه عمليا          
، حافظ على العالقة الوثيقة مع نتنياهو، فـي عهـد           »هآرتس«فهو الرجل الذي، كما كتبت عنه       . األبيض

ورغم توتر العالقات بين أوباما ونتنياهو      . بين الرجلين » الصلة المركزية «تباره فيها   أوباما لدرجة تم اع   
حرص شابيرو على توثيق عالقته ليس فقط برئيس الحكومة اإلسرائيلية بل أيضا بكل واحد مـن كبـار                  

  .كما أقام عالقة مكثفة مع قادة المعارضة في إسرائيل. مستشاريه
عنه أنه الرجل الذي شارك في      » هآرتس«وكتبت  . للغة العبرية بطالقة  وشابيرو، يهودي متدين، يتحدث ا    

كل لقاء يتعلق بإسرائيل أو بالعملية السياسية، وأن كل مسؤول أو ضابط إسرائيلي رفيع المستوى وصل                
وخالل ازدهار المساعي األميركية للتوصل إلى اتفاق بين إسـرائيل والـسلطة            . إلى واشنطن مر بمكتبه   

وقد رافق المبعـوث األميركـي      . ان شابيرو يزور تل أبيب بمعدل مرة كل شهر على األقل          الفلسطينية ك 
الخاص جورج ميتشل في كل جوالته مع اإلسرائيليين حول وقف االستيطان وكذلك في مفاوضات توثيق               

  .التعاون األمني بين إسرائيل والواليات المتحدة
  24/2/2011السفير، بيروت، 

  
  المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان والسفارة البريطانية على »األونروا«جولتان لـ  .61

في لبنان ديفيد رودجرز مخيم جل البحر       » االونروا«تفقد نائب المدير العام لوكالة      : حسين سعد  - صور
لالجئين الفلسطينين، فيما جالت مسؤولة الشؤون السياسية في السفارة البريطانية في لبنان كارولين فانت              

  .مات مدينة صور أمسعلى مخي
ورافق رودجرز في جولته مدير مكتب صور في الوكالة فوزي كساب، حيث عاينا األضرار التي لحقت                

واطلع رودجرز من أمين سر     . بعدد من منازل المخيم جراء أمواج البحر العاتية ومياه األمطار قبل أيام           
ن النواحي كافة، ال سيما مـا يتعلـق         إحسان الجمل على أوضاع المخيم م     » اللجنة الشعبية في الجنوب   «

ثم زار رودجرز بلدية صور، حيث التقى رئيـسها حـسن           . بسقوط منازل بشكل كامل وتشريد أصحابها     
  .وتناول معه كيفية إعادة إعمار المنازل المهدمة، وتوفير النواحي القانونية للقيام باألمر. دبوق

الي والرشيدية أمس، مطلعة علـى ظروفهـا        على صعيد آخر، زارت فانت مخيمات البص والبرج الشم        
واستمعت فانت من الجمل، خالل لقاء عقد في مخيم الرشيدية، بحضور كساب، إلى             . الخدماتية والحياتية 

شرح مفصل عن معاناة الفلسطينيين واحتياجاتهم والصعوبات التي يواجهونها، وخاصة في ظل تقلـيص              
  .وتراجع مستوياتها» االونروا«خدمات 
رفع مـستوى دعمهـا للـشعب       «والمجتمع الدولي والدول المانحة، بضرورة      » االونروا«الجمل  وطالب  

الفلسطيني، حتى يستطيع مواجهة أعباء الحياة، وخاصة في موضوعي اإلعمار واالستشفاء، إلـى حـين               
قاع وكان روجرز قد التقى عدداً من ممثلي اللجان الشعبية في مخيمات وتجّمعات الب             .»العودة إلى وطنه  

  .في قاعة في بلدية برالياس
  24/2/2011، السفير، بيروت
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   بليون دوالر في العقد الماضي300االستثمارات العربية في النقل الجوي المدني  .62

أن قطاع الطيران في المنطقة العربية ) اياتا ("االتحاد الدولي للنقل الجوي"كد أ:  غزالةأبو دالل –دبي 
 العام الماضي، في حين لم يتجاوز معدل النمو العالمي %17.8ركاب تجاوز سجل نمواً كبيراً في عدد ال

، لكن مسؤولين في المؤسسة العالمية لم يستبعدوا أن تتراجع أرباح شركات الطيران اإلقليمية %8.2نسبة 
هذا العام، نتيجة التوتر السياسي الذي يجتاح عدداً من الدول العربية، إضافة إلى تباطؤ االقتصاد 

وأعلن نائب رئيسه لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، مجدي صبري، أن أرباح القطاع  .وروبياأل
 700 بليون دوالر خالل العام الماضي، وأرباح شركات الطيران العربية بنحو 15عالمياً تقدر بأكثر من 

 400عربية إلى  أن تتراجع أرباح شركات الطيران ال"الحياة"لكن توقع في حديث إلى . مليون دوالر
مليون دوالر خالل العام الجاري، متأثرة بالعبء الضريبي الذي أضافته دول أوروبية على المسافرين، 

  .ما من شأنه أن ينعكس سلباً على الركاب، ويبعد كثراً منهم عن السفر
م  بليون دوالر في قطاع السفر منذ العا300 من أكثروقّدر صبري، أن المنطقة العربية استثمرت 

  . بليون على تطوير المطارات وتوسيعها100 منها على شراء طائرات جديدة و200، 2000
مس، بأن حصة المنطقة العربية من قطاع الطيران العالمي، ارتفعت إلى أ "اياتا"وأفاد تقرير أصدرته 

 وأشار إلى أن قطاع الطيران في.  فقطةالمائ، في حين كانت تشكل خمسة في 2000 منذ العام 11%
وتوقع أن تحتل اإلمارات في عام .  بليون دوالر من الدخل القومي17.5المنطقة بات يساهم بنحو 

، %10.2، المرتبة الثانية عالمياً في معدل نمو هذا القطاع، بعد الصين، مع ارتفاع أرباحها بمعدل 2014
 2.7ع الشحن، مع ورجح أن تحتل اإلمارات المرتبة األولى عربياً في قطا.  للصين%10.8في مقابل 

  .%8، بمعدل نمو سنوي يبلغ 2014مليون طن شحن جّوي بحلول عام 
 مليون مسافر، لتحتل المرتبة السادسة 82 إلى 2014وتوقع أن يصل عدد الركاب في اإلمارات في عام 

خطوط عالمياً بعد الواليات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، علماً أن عدد المسافرين على 
  . مليونا67ًشركات الطيران اإلماراتية يبلغ حالياً 

 في مؤتمر صحافي عقد في دبي، أن معدل حوادث الطائرات حول العالم "االتحاد"وأعلن مسؤولون في 
وفي المنطقة العربية كان األدنى في تاريخ الطيران خالل العام الماضي، ولم يتجاوز نسبة حادث واحد 

  . مليون رحلة1.6لكل 
  24/2/2011لحياة، لندن، ا

  
   الصهيونية مع التطورات المتسارعة في المنطقة؟المخابراتكيف يتكيف ضباط  .63

في ضوء التطورات المتسارعة فـي      : مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحيفة    : عن العبرية، ترجمة  
 خبـراء األمـن     المنطقة العربية، والدور الريادي الذي قامت به وسائل التكنولوجيـا الحديثـة، يجمـع             

اإلسرائيلي على أن تطور المجال التقني الذي يشمل على الشبكات االجتماعية، وغوغل، ونظم الهواتـف              
المحمولة واالتصال، بات ينشىء عالماً سياسياً وأمنياً جديداً، ستنهار فيه نظم الحكم الصارمة، وأجهـزة               

 سياسية، وفي نمط حياة المواطنين عامـة        المخابرات القوية، وستبدأ تغييرات دقيقة في طابع كل زعامة        
  .في دولهم
، والمستـشار   "اسحق رابـين  "مستشار األمن القومي األسبق لرئيس الوزراء الراحل        " حاييم آسا "وأشار  

االستراتيجي الحالي لحمالت دعائية، والمحاضر في معهد اإلدارة التابع للمركز متعدد المجـاالت فـي               
اجه إسرائيل كالثورتين في تونس ومصر، والزالزل المتوقعة فـي األردن           هرتسيليا، أن األحداث التي تو    

والسعودية وغيرهما، هي طرف الجبل الجليدي فقط من التغيير الجوهري للحياة في الشبكة االجتماعية،              
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مما سيصعب جداً على أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية التعرف على صورة المسار، وتقدير مـا الـذي                
  . وأينيوشك أن يحدث

يكمن سبب ذلك في حقيقة أن مسار التغيير سياسي ثقافي في جـوهره، يعبـر عنـه مـسار                   : وأضاف
  .اجتماعي، ولهذا فهو خفي على موجات رادارات أجهزة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية

  كمية المعلومات وجودتها
ام رئـيس جهـاز االسـتخبارات    من جامعة بار ايالن محاضرة أم    " دافيد بسيغ "في حين قدم البروفيسور     

وضباطه الكبار، بعدد يزيد عن مائتي ضابط، ليوضح كيف يفحصون في العـالم عـن               " أمان"العسكرية  
مسارات تفضي إلى انهيار أمم، معلالً الفشل االستخباري الذي وقعت فيه أجهزة المخابرات اإلسرائيلية،              

فـي التـاريخ، وفـي تطـور الجـنس البـشري،       السيما الموساد وأمان، ألنها ال تفهم أنه يوجد منطق      
  .والمجتمعات والدول

يقول الفرض األساسي ألجهزة االستخبارات اإلسرائيلية إن جمع كميات غير          : ويزيد بلسان حاد وصارم   
عادية من المعلومات في المكان الذي تستطيعه يمكنك من فهم توجهات، أو فهم ما يحدث علـى األقـل،                   

وجد عندك مقدار أكبر من المعلومات، فقدت الثقة بك، والقدرة على فهـم مـا               فكلما  : وأنا أزعم العكس  
يحدث، واشتقاق التوجهات من ذلك، أنت ال ترى الغابة لكثرة األشجار، وتغرق في كمية ضـخمة مـن                  

  !التفصيالت، وقد فقدت هذه األجهزة اإلسرائيلية بالفعل القدرة على فحص الواقع
م يستعدوا النهيار الدول، ولم يستعدوا للحروب القادمـة، ومـا يزالـون             فهؤالء الضباط ل  : أكثر من ذلك  

أسرى التصورات العامة القديمة، لذلك فإنهم محتاجون ألن ينتعشوا بواسطة مجاالت فكر جديدة تتطـور               
  .في العالم مثل طريقة األجهزة وبحث المستقبل

بارية اإلسـرائيلية، اللـواء احتيـاط       من جهته، يقول واحد من أكثر األشخاص قدراً في الجماعة االستخ          
السابق، أنه البد من البحث عن كيفية مضاءلة احتمال اإلخفاقـات           " أمان"رئيس  " اهارون زئيفي فركش  "

االستخبارية، ألن سقوط الكتلة السوفييتية شيء ال يمكن المرور عليه بـصمت، فـأين كانـت أجهـزة                  
المتطرف؟ وكيف يفاجئنا العالم الذي يتغير طـوال        االستخبارات؟ وأين كانت في مواجهة نشوء اإلسالم        

الوقت؟ يجب على االستخبارات اإلسرائيلية اليوم أن تفهم الثقافات واللغات، وال يكفي النظر في جيـوش                
كم دوالراً يعيش عليها الفـرد      : الدول األخرى وعدد الدبابات والطائرات، يجب أن تُسأل أسئلة من قبيل          

ة المنضمين إلى سوق العمل؟ آنذاك ستتبين أنه ينضم مليون شخص كـل             في غزة ومصر؟ وما هي نسب     
سنة في مصر، وليس لهم عمل بحيث أن األمور ستتفجر ذات يوم، ليس من المؤكد أن تعلم متى، لكنـك                  

  .توجه نظرك وأذنيك ألمور ليست عسكرية تقليدية
  :المستويات واألنسجة الحية

بحاث األمن القومي إلعداد مـذكرة مفـصلة عـن مواجهـة            الذي ترأس فريقاً لمعهد أ    " فركش"يواصل  
لقد تغيرت طبيعة الحرب أيضاً، وتراجعت الحـروب المتناسـبة، مـع     : االستخبارات للعقد القادم، القول   

دبابات كثيرة وطائرات وسفن، صحيح أن هذه البنية لم تختف تماماً، ولكن نشأت إلى جانبهـا مجـاالت                  
أمام رجال المخابرات اإلسرائيلية هو الوصول إلى المستويات واألنـسجة          أخرى، لذلك فإن التحدي اليوم      

  .الحية التي تؤثر في استقرار نظام الحكم في كل دولة مجاورة إلسرائيل
لقد بحثت فرق من األمم المتحدة في دول المنطقة عن التعلـيم وحقـوق النـساء والظـروف                  : وأضاف

منها كثيراً، ورأينا أنه يوجد في الـشرق األوسـط ثالثـة            االجتماعية ومتغيرات أخرى كثيرة، واستفدنا      
 مليون امرأة ال يعرفن القـراءة والكتابـة، واألوالد          35ماليين عاطل جديد كل سنة، وفي العالم العربي         

يدرسون في المعدل خمس سنين فقط، ليس هذا عمال استخبارياً تقليدياً، ألن من ينظر في المـسارات ال                  
  .كي يقول إن ذلك سينفجريجب أن يكون نبّياً 
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ـ           وغيرهما، " الفيسبوك والتويتر "وقد بدأ الجيش اإلسرائيلي من جهته يعرف أهمية األدوات التكنولوجية ك
رغم أن االتصال البشري ليس هو الجانب األقوى ألجهزة االستخبارات اإلسـرائيلية، وأن الموضـوع               

علن الجيش افتتاح دورة تعليمية عملياتية عـن        االجتماعي التكنولوجي ليس في مقدمة اهتماماتها، حيث أ       
  .وسائل االتصال االجتماعية

  للمخابرات" اإلسرائيلي"المنتدى 
  22/2/2011، 2187التقرير المعلوماتي، ملحق 

  
   والوضع الفلسطينيالعربيثورة الشباب  .64

  أيمن دراغمة.النائب د
 وأمتنا العربية واإلسالمية بما حباهـا اهللا        التغيير سنة كونية، وضعها اهللا سبحانه وتعالى في أيدي عباده،         

من نعم كثيرة بشرية وجغرافية واقتصادية ودينية تشكل محل اهتمام خاص، في ظرف دولـي حـرج،                 
تحاول فيه االمبراطورية األمريكية لملمة ما يصيبها من وهن وعدم توازن باتجاه إحكام سيطرتها علـى                

من سلطة وهيمنة ونفوذ، فإن أي حدث في العالم يكون ألمريكـا  رسم السياسة الدولية، ولذا ولما ألمريكا     
فيه موقف، وتخرج وزيرة خارجيتها لتدلي بموقف رسمي تجاه قضايا شعوب العالم والذي دائماً ال يحب                
سماع نصائحها وتقييمها لألمور، لقد وجدت أمريكا نفسها أمام أحداث متسارعة في فترة زمنية لم تستطع                

 تداعياتها على برنامج إحكام السيطرة، ابتداء من انهيار االتحاد الـسوفييتي، وأزمتـي              أن تالحق وتتابع  
الخليج األولى والثانية، وحربها في العراق وافغانستان، واسرائيل ومشاكلها األمنية المتصاعدة مع حزب             

خلية المتعـددة   اهللا وحماس وإيران، والمفاوضات التي تراوح للوراء، واألخطر من كل ذلك أزماتها الدا            
ناهيك عن فقدانها ألهم عامل من عوامل الـسيطرة والـتحكم           ) اقتصادية، اجتماعية، علمية، استراتيجية   (

وهو العامل االقتصادي فالسبق األمريكي لم يعد عامل الحسم في سباق القطبية، فأمريكا لم تعـد قـادرة                  
ال بالوضع األمريكي أن تجد أمريكا نفسها       فعلياً أن تبقى على سدة السيطرة على كل العالم، لقد وصل الح           

سوقاً استهالكياً لصناعات الصين ودول أخرى، حتى أن البعض بدأ يتندر بالقول، أن العلم األمريكي بات                
  .يصنع في الصين

وها هي اليوم أمريكا تجد نفسها أمام عاصفة لم تكن متوقعة ولم تستطع الـسفارات األمريكيـة رصـد                   
 فاجأت وكالءها في المنطقة وكذلك بدى واضحاً أن اسلوب التعامل األمريكي مـع              خطاها، ففاجأتها كما  

األزمة الجديدة كان مرتبكاً ومتسرعاً وعلى غير العادة، فليس من طباع أمريكا مجاراة رغبات الشعوب               
وتشجيع ثوراتها الشعبية من أجل تحقيق مصالحها في الحكم وما ينبثق عن ذلك من مرتكزات ديمقراطية                
اقتصادية وسياسية ليست في صالح امريكا إطالقاً، ولذا نرى أنها لجأت لسياسة االسـتدراك، والخـروج            
بأقل الخسائر، وعدم التعامل بغباء مع ثورات الشعوب التي تمتد كالسيل الهادر الـذي ال يمكـن وقـف                   

وميؤوس منها وال   زحفه، وكأن أوباما تعلّم بعض الدروس، ولم يجازف بالوقوف إلى جانب أنظمة فاشلة              
يوجد فرصة إلنقاذها، فآثر أن يكون الموقف اإلعالمي حضاري ويتنـاغم مـع مبـادئ الديمقراطيـة                 
األمريكية فأعلنت أمريكا وقوفها إلى جانب الشعوب في رغبتها في التغيير وهذه هي المرة األولى فـي                 

مصالحها، لكن كل ذلـك كـان       التاريخ الحديث، الذي تظهر فيها مواقف أمريكا تتناقض وال تنسجم مع            
موقفاً إعالنياً من أجل تقليل الخسائر، ومحاولة اإلمساك بزمام األمور وأطرافها بالطرق االستخبارية من              
تحت الطاولة من أجل عدم تمكين الثورات من تحقيق كل أهدافها، وتحقيـق مـا يمكـن أن ال يـضر                     

  .ي ودراماتيكيبالمصالح االستعمارية األمريكية برمتها بشكل استراتيج
لقد بدى التناقض واضحاً في الموقف األمريكي، وفضيحة موقف أمريكا األخيـر فـي مجلـس األمـن                  

 ، لكن - على الرغم أن أمريكا ال تعترف بشرعيته     -واستخدام الفيتو ضد مشروع قرار إلدانة االستيطان        
 التضليل وخلط األوراق،    الفيتو األمريكي صوته يختلف عن الصوت الموجه للشعوب، والمرتب لمحاولة         
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وزاد الموقف األمريكي وضوحاً في التراجع المكالمة التي جرت بين أوباما وأبو مـازن والتـي كانـت                  
طويلة الزمن وخلت من أي شيء جديد يأخذ بعين االعتبار المتغيرات الحاصلة وثورة الشعوب العربية،               

مريكية، وذكائها في الوصول لهذه الثـورات       وكأن أوباما ال يزال يراهن على قدرة وكالة المخابرات األ         
إلى حيث تريد، وعليه فإن الموقف األمريكي فلسطينياً أصبح ميؤساً منه عند الجميع، حتى عنـد محبـي        

  .أمريكا وسياساتها، وقُرئت عليه الفاتحة منذ زمن عند الشعب الفلسطيني في الشتات والداخل
لوضع في المنطقة، بل علـى سياسـات الـدول وبرامحهـا            هذه المتغيرات لها انعكاسها المباشر على ا      

االستراتيجية، ومع أن الجميع مشغول في متابعة امتدادات الثورة وارتدادتها لبقية العواصم العربية، حيث              
أصبحت جميعها أمام تسونامي جماهيري ال يمكن وقف هديره، والذي ربما يمتد ليطال دوالً غير عربية                

يع مرتبك وغير قادر على رسم خطواته المستقبلية نظراً لتسارع األحداث، لكـن             في المحيط، ولذا فالجم   
الجميع غير مختلف على أنها مرحلة جديدة أصابت العالم، وواقع جديد فرض نفسه، وهكذا هي األحداث                

والوضع الفلسطيني وألهميته سيكون دائماً بؤرة االهتمام فـي النظـام   . الدولية العظيمة تصنعها الشعوب  
لعربي الشعبي الجديد، في أنظمة الشعوب العربية، لما لفلسطين والقدس من أهمية في الذاكرة والقلـب                ا

والوجدان الشعبي العربي، ألنها أولى القبلتين وثالث الحرمين ومهد المسيح، وبوابة األرض نحو السماء،              
لعصيبة للحديث مع رئـيس     فليس غريباً أن يفرد أوباما حوالي ساعة من وقته الثمين في هذه الظروف ا             

وأن تنـشغل   . السلطة الوطنية الفلسطينية تفادياً لعدم الوقوع في حرج جديد مع الجماهير العربية الثائرة            
  .السياسة األمريكية بموضوع االستيطان، في زحمة هذه المتغيرات االستراتيجية فهي داللة أخرى

وأن ال نبقـى ننتظـر انعكاسـاتها وارتـداداتها          نحن الفلسطينيون معنيون لالستفادة من هذه المتغيرات        
ونسماتها، الوضع الجديد بحاجة لمزيد من الوقت حتى ترتب العواصم العربية أوراقهـا، ولـذا فاألمـل                 
المعقود لالستفادة من رياح التغيير بحاجة لصبر، وبحاجة الستعداد مناسب، الموقـف بحاجـة لتفكيـر                

سياسة البرامج المختلفة والمحاور لم تعد تصلح في هذه المرحلة،          جماعي راشد، قيادة جديدة تمثل الجميع       
والفرصة سانحة ومواتية ألن نعيد حساباتنا وان نصحح األخطاء بشكل موضوعي وسـليم بطريقـة ال                
تسمح بأن نبني رؤيتنا على اختالفات ونزاعات وصراعات فال أحد يستطيع أن يفـرض رؤيتـه علـى                  

ن بحاجة أن تستثمر التغيرات االستراتيجية بطريقة اسـتراتيجية تؤسـس           واقعنا يختلف، نعم نح   . الجميع
للمستقبل على أسس جامعة موحدة، وانه لمن واجب الوفاء للجماهير العربية التي كانت تهتف مرة ضـد                 
النظام ومرة لفلسطين أن نكون عند طموحها وأملها، وال نراهن على حسابات غير واقعية وغير معقولة                

العواقب، فتثوير الضفة أو غزة ليس في المصلحة الفلسطينية، وأنـا واثـق ومتأكـد أن                وغير محسوبة   
الجموع الفلسطينية عندها من الحكمة والدهاء ما يجعلني واثقاً أن أحداً لن ينزلـق إلـى مواقـف غيـر                    

شم محسوبة، فلن تثور جماهير الضفة إال ضد االنقسام ومن أجل التوافق وضد االحتالل، وأيضاً غزة ها               
  .لن تثور إال ضد الحصار واالحتالل ومن أجل الوحدة

الطريق قصير إن نحن أردنا الوصول، فالمسأفة بين رام اهللا وغزة قريبة، والواجـب ومطالـب شـباب       
التغيير عندها برنامج واحد، عنوانه التوافق الفلسطيني، وليس مهماً على أي أرضـية سـتتم وفـي أي                  

من االتفاقيات الفلسطينية ما يكفي ليؤسس عليه، ولنكمل المـشوار مـن            عاصمة سيتم اللقاء مع أن هناك       
  .خالله، المهم أن نتفق على عنوان واحد وهو التوافق، وقيادة جديدة مؤقتة لحين إجراء االنتخابات

ال أحد يستطيع أن يدعى بأن عنده رؤيا سحرية، وبرامج خالّقة لم تخطر على بال أحد، فعادة البـرامج                   
تي من خالل االستقراء والتحليل والتفكير الموضوعي لألمام، ونجده في الغالب حاضـراً فـي          الوطنية تأ 

أذهان العامة، بل إن وصفة الحل تجدها عند كل جدة وجد فلسطيني يمسك بمسبحته يـذكر اهللا، ويؤكـد                   
  .على ترابط حباتها بخيط جامع ومانع وانسجامها مع اختالف الوان حباتها

 بكاف بقدر ما نحن بحاجة الستلهام دروس الثورات الفعليـة والعمليـة، وتطمـين               إن حسن النوايا ليس   
الجماهير بتصريحاتنا ومواقفنا واألهم من كل ذلك أن نوقف كل األخطاء المخجلة والغير أخالقية حتـى                
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نبعث مؤشرات ثقة مطمئنة بأننا جادون، الشعب الفلسطيني بحاجة لقيادة فلسطينية موحدة، ونحن بحاجـة           
ن نقود الشعب نحو التغيير، لنغتنم الفرصة جميعاً حتى ال تحرجنا الجماهير أكثر من الـالزم، وكـل                  أل

مسؤول مطلوب منه أن يقوم بخطوات كافية وصادقة وليس بالضرورة أن ننتظر كل هذا الوقـت حتـى                  
 ويسهل رؤيتها   تكمل الجماهير العربية تحركاتها ووضع أقدامها بشكل نهائي، فالقيادات عندها ما يؤهلها           

االستراتيجية، فهناك مفردات هامة نستطيع أن نبني عليها، منها فشل المفاوضات، نجاح صـمود غـزة،        
فشل الوعود األمريكية وكذبها، عدم قدرة أي من الحكومتين على إقامة دولة أفالطون أو مملكـة سـبأ،                  

ما لحق ذلك من انتهاكـات بحـق       الضرر االجتماعي واألخالقي والوطني الذي نتج عن حالة االنقسام، و         
لـيس بالـضرورة حالـة      "الحريات والحقوق للمواطنين، زيادةً على أن الشعب ال يريد إال حالة التوافق             

  ."وإنهاء الخالف، وتشكيل قيادة فلسطينية موحدة" وحدة
  23/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  ؟.طنتحركات فلسطينية باتجاه المصالحة طوق نجاة أم صحوة و .65

  أحمد يوسف. د
تصريحات كثيرة صدرت من جهة إخواننا في السلطة الفلسطينية باتجاه التعاطي مـع الظـروف التـي                 

 متأهب للتحـرك مـن      - وخاصة الشباب    –حملتها رياح التغيير بالمنطقة، والكل في الشارع الفلسطيني         
للظهور على السطح شيئاً فشيئاً     أجل الضغط على فتح وحماس إلنهاء االنقسام، وهذه حقيقة تأخذ طريقها            

  .على شكل فعاليات في الضفة الغربية وقطاع غزة
لم يعد شعبنا يتقبل أعذار أحد في تأخير عملية المصالحة، فالوطن أضحى علـى شـفير الهاويـة، إذ ال                    
تتوقف عمليات التهويد واالستيطان في كافة أرجاء الضفة الغربية، كما أن مسلسل اإلهانات والتهمـيش               

 صـنّاع   –لشعبنا هناك ال يتوقف، مع تضييق سبل العيش الكريم على أهلنا في قطاع غزة، فيما نحـن                  
  . غير قادرين على حشد العصي التي نرهب بها عدونا-السياسة 

لطرف دون اآلخر، فنخن ) Life Preserver(إن طلب إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة ليس طوق نجاة 
كبنا في عرض البحر تتالعب به رياح عاتية، وإمكانية السالمة مهددة ألن طـوق              جميعاً مأزومون، ومر  

النجاة نطلبه جميعاً، فإما أن ندير عملية اإلفالت من عاتية البحر بتفاهم وحنكة أو يخرج علينا هذا الجيل                  
  . ليطالبنا بالرحيل، حتى ال يبتلعنا البحر جميعاً

ا، قبل أن يفاجئنا الشارع برداته الموجعة، لـنحفظ كرامـة هـذا          إن علينا أن نفقه حقائق المتغيرات حولن      
الوطن ودماء شهدائه ومحنة أسراه وأوجاع جرحاه بسرعة نشر األشرعة لنحمي مركبنا مـن الغـرق،                

  .ونتمكن من الوصول جميعاً إلى شاطئ األمان
غطـاء  "اطنتنـا   إن ذهاب عافية إخواننا في فتح، ال يعني كسب جرعة قوة لحماس، نحن في حقيقـة مو                

لبعضنا البعض، وعلى أصحاب الحكمة والرشاد في وطني أن يعملوا على تأثيث ذهنية أبناء هذا               " وستر
فنحن يمكن أن نتفق على قيـام شـراكة سياسـية           .. الوطن على ثقافة التعايش والتآخي والعمل المشترك      

إذ ليس من الضروري أن نتفق      " شؤننا   يحترم كلٌّ منّا فيها رؤية اآلخر، وأن نقضي أمرنا بالتوافق في كل           
  ".في كل شيء، ولكن باإلمكان التفاهم والتوافق على كلِّ شيء

هذا هو عالم السياسة، مليء بالمطبات والخيارات، ويمكن لحماس أن تطرح وجهة نظرهـا فـي شـكل                  
ناً جامعاً لوحـدة    العالقة مع فتح في ضوء التحوالت الجارية في المنطقة، ولفتح كذلك أن تقدم ما تراه شأ               

إن األخ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس تحدث عن مبادرات           .. الوطن وقيام الشراكة السياسية   
جديدة تنسجم وروح الوقائع القائمة في المنطقة، وستظهر معطياتها في األيام القادمـة، وكـذلك تحـدث                 

ل مع حماس من خالل حكومة وحدة       نبيل شعت عن رغبة لدى حركته في العم       . القيادي في حركة فتح د    
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سالم فياض لم يغب عن مشهد طرح المبادرات من أجل الخروج من الورطة السياسية              . وطنية، وكذلك د  
  .التي أشغلتنا جميعاً، وأخذت الكثير من عافيتنا

إن األحداث تفرض علينا أن نتفهمها ونجاريها، وأن نتحدث لغة واعدة تحمل البشرى لشعبنا، وأن تكون                
بيعتها إيجابية تبعث األمل في النفوس، وتحملنا للعمل معاً داخل رؤية يتم التوافق عليها لتعزيز قدرات                ط

  .مشروعنا الوطني، ودفع الجميع باتجاه حماية المصالح العليا للشعب الفلسطيني
تحق بعـد   أتمنى أن تكون نسمات ما هو قادم من رياح التغيير حميدة علينا وقوة دافعة لقضيتنا، فنحن نس                

كل هذا العناء الذي عشناه من المهد إلى عمرٍ يقترب بنا إلى اللحد أن نجد طلّةً ترتـاح إليهـا عيوننـا،                      
 إن شاء   –وتمنحنا بسمةً نودع فيها عالمنا بأحاسيس مطمئنة على مستقبل جيل األبناء، الجيل الذي سيأتي               

  . بالنصر والتمكين لقضيتنا وشعبنا-اهللا 
ليومين الماضيين عدة لقاءات بكوادر من كل فصائل العمـل الـوطني واإلسـالمي،              لقد جمعتني خالل ا   

والسؤال الذي يطرحه الجميع متى ينتهي االنقسام وتتحقق المصالحة؟ هذا هو السؤل المركـزي الـذي                
  .يبحث الجميع عن إجابة صادقة وصريحة له

 المـصالحة، ألن المـشاهدات      لقد ملَّ الجميع اتهامات كل طرف للطرف اآلخر بأنه هو الـذي يعطـل             
الحاصلة على األرض هي أن الكل يعمل على مأسسة االنقسام وإحكام قبضة رجاله على مقاليد األمـور                 

  .ونواصيها
إن علينا جميعاً أن نحتـرم      ..  من اقتناع الناس   - أيضاً   -القضية اليوم ليس اقتناعك وحدك، بل أين هي         

 في ليبيا واليمن تشي بأن الشارع ال يمكن أن يؤخذ عنوة أو             رغبات المجتمع، ووقائع ما هو حاصل اليوم      
" إني أرى رؤوساً قد أينعت وحـان قطافهـا        "رهبة، فقد كسر الناس هناك حاجز الخوف، ولم يعد منطق           

  .يخيف أحد
أم ننتظـر   ! ال لالنقسام، فهل نُعّجـل بتحقيـق أمنياتـه؟        .. نعم للمصالحة : اليوم شارعنا الفلسطيني يقول   

  !!شارع لفرضها علينا بقوة حناجره الهادرة وقبضة شعاراته المجلجلة؟خروجه لل
إن التصدي لمطالب إنهاء االنقسام هي إحراج كبير ألي جهة أمنية، وبالتالي علينا جميعاً أن نتعاطي مع                 
هذه النداءات ذات المضامين األخالقية العالية، وأن نُثمن جهد كل من يتحرك في هذا االتجاه لممارسـة                 

  .ض الضغط على جهة اتخاذ القرار في الساحة الفلسطينيةبع
  : طوق نجاة للجميع

ال تنظروا لمأزق فتح بمنطق الغريق الذي يتعلق بأي شيء طلباً للنجاة،            : إلخواني في حركة حماس أقول    
  أن نوفر لهم طوق النجاة، فهم قطعة غالية من جسد هذا الوطن؛            - إذا كان الحال كذلك فعالً       -إن علينا   

لهم تاريخهم ونضاالتهم وشهداؤهم وجرحاهم وأسراهم، وهذه صفحات يجب أال تغيب عنّا، وتجليتها فيها              
  .جالء لما في الصدور، حتى وإن اعتقد البعض أنهم قد بغوا علينا

 فإن فيه الكثير من الخير لشعبنا وقضيتنا، ولكـن علينـا أن             - إذا أحسنَّا تلقف عطاءاته      -إن قادم األيام    
شتات هذا الوطن وأشالئه أوالً، وأن نعيد لصورتنا التي أشرقت في العـالمين وضـاءتها ثانيـاً،                 نجمع  

  .ولتاريخنا قداسته وأمجاده ثالثاً
رئيس الوزراء بنداء ينسجم مع طبيعة المرحلة التـي  ) أبو العبد(إنني أتوجه ألخي الحبيب إسماعيل هنية   

إعالن العفو العام   "يرين من أبناء هذا الوطن، بمبادرة يتم فيها         تّمر بها أمتنا، ويلتقي كذلك مع مناشدة الكث       
، أولئك الذين غادروا أرض الوطن إلى مصر بعد األحداث الدامية في يونيـو              "عن إخواننا في حركة فتح    

2007.  
بإطالق سراح المعتقلـين    ) أبو خالد (وللدكتور سالم فياض    ) أبو مازن (كما أتوجه للرئيس محمود عباس      

ات حركة حماس وكوادرها من سجون السلطة في الضفة الغربية، أولئك الذين تم احتجازهم على               من قياد 
  .خلفيات سياسية وأمنية ال تغيب دوافعها عن شعبنا بشكل عام



  

  

 
 

  

            35 ص                                     2066:         العدد       24/2/2011 الخميس :التاريخ

أتمنى أن يتحرك كلُّ طرف منّا خطوة أو خطوتين باتجاه الطرف اآلخر كي تتشابك األيـدي وتتجـاذب                  
 لنا ولقضيتنا إال أن نكون على قلب رجل واحد، يحمل الراية ويطلق لسيفه              القلوب وتتحات الذنوب، فليس   

  .وفرسه العنان
إن السياسي الناجح يفكر دوماً كيف يشكل حاجة لآلخرين كي يـتمكن            : "إن علينا أن نتذكر الحكمة القائلة     

ة العداوة والمكر إلى    ، وهذا يعني النجاح في استمالتهم أو تحييدهم، أي إخراجهم من دائر           "من التأثير فيهم  
  .رحابة فضاء الشراكة والعمل المشترك

  .!!نفقٌ في نهاية الضوء
يكثر في هذه األيام الحديث عن االنتخابات سواء المحلية أو الرئاسية والتشريعية، وإذا كانت األولى قابلة                

ا، ألن ذلـك سيـشكل      للنقاش ويمكن التفاهم حولها، فإن الثانية بالغة التعقيد ومن الصعوبة ضمان إجرائه           
إصـالح منظمـة التحريـر      : قفزاً فوق المطالب واإلصالحات المطلوبة في العديد من الملفـات، مثـل           

الفلسطينية وإعادة هيكلتها لتناسب الواقع الفلسطيني الجديد، وبناء األجهزة األمنية علـى أسـس مهنيـة                
  .ووطنية، وتعزيز الشراكة السياسية

صالحة وإنهاء االنقسام هي حرثٌ في البحر أو خرط قتاد، ويجب أن تعطى             إن االنتخابات قبل تحقيق الم    
 لتركيز الجهود لخلق فضاءات لحرية التعبير واالجتماع، وتهيئة النفوس للتصافي حتى            - اآلن   -األولوية  

  .يعود الجميع للوطن صفاً واحداً
 ليست هي لحظة الفرج التي      - في ظل ما هو قائم من انشطار وتشظٍّ          -إن تغيير الحكومات    .. باختصار

 مع افتراض حـسن النّيـة لـدى         –ننتظرها للخروج من نفق األزمة، بل قد يبدو للبعض بأن هذا األمر             
 أمام واقعٍ   - في نهاية األمر     – هو تحرك استفزازي، حيث تظهر الخارطة السياسية لشعبنا أننا           -الجميع  

  .أليم وبصائر قاصرة
 أن نـصل إلـى حـائط        - إلنهاء االنقـسام الفلـسطيني       -سات الحوار   َأيعقل بعد ثالث سنوات من جل     

  . مازلنا نراوح في نفس المكان- وأسفاه –أننا : وتكون المفاجأة لشعبنا هي..!! مسدود
  23/2/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
   الخفيَّةاللهبألسنة  .66

  ايتان هابر
في أكثـر الحـاالت تجـري       : فوهة البركان تعلمنا طوال السنين في أفالم السينما كيف تندفع الحمم من           

 آنذاك وفجـأة، علـى      –بطيئة، في جداول صغيرة، تبحث عن طرق للجريان من رأس الجبل الى أسفله              
فـي  . األقل في أفالم السينما، ترتفع الحمم الى أعلى، تلفها النار والدخان، في آالف األطنان من الرمـاد                

:  الجبل في الوادي، ويسأل سكان مذعورون استطاعوا الفـرار         أفالم السينما تدفن الحمم القرى عند أسفل      
كيف لم نلحظ النار التي أخذت تقترب؟ وجداول الحمم المنصهرة التي تجري بين الجبال وبين الصخور؟                

واسـم  . وتكون نهاية الفـيلم . في أفالم السينما يبكي الناس أو يختفون على خلفية حمراء من ألسنة اللهب  
يقوم المـشاهدون المـذعورون مـن مقاعـدهم         . مساعدي المصور وخبير االضاءة   المخرج والمنتج و  

  .كانت النيران الفتاكة كافية ليوم لذة واحد. وينصرفون الى بيوتهم
 االيرانيون يشبهون الحمم الجارية بين المنحدرات والصخور البركانية حتى يرتفع عمـود النـار الـى                

 الهيمنة في الشرق االوسط، ويفعلون ذلك كما تمارس القنافـذ           يريدون التوصل الى  . ارتفاع مئات األمتار  
فذات : انهم ما يزالون في مراحل النار الزاحفة في بطء، وليتنا نكون واهمين           . في حذر وتوجس  : الجنس

  .سيكون الشرق االوسط آنذاك في أيديهم. يوم مثل الحمم البركانية سيرتفعون الى علو كبير
نة ايران على الشرق االوسط فان الخطأ الشائع هو اعتقاد أن من تستعملهم              عندما يدور الحديث عن هيم    

ايران بجاللتهم وعظمتهم يجب أن يدقوا أوتادا في ارض مصر أو ليبيا أو السعودية أو قطـاع غـزة أو                    
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يعمل االيرانيون على نحو حكيم صحيح مع مبعوثين محليين، يحملون اآلراء نفسها وهـم              . جنوب لبنان 
  .وهم أنفسهم سيأتون من جهة مادية بعد ذلك. نفس الفصيلة الدينيةاعضاء في 

والحديث عـن تـأثير     . والحديث عن تيارات دينية متطرفة    .  الحديث عن جو وعن صورة حكم وسلطة      
والحديث عن رجوع دول عربية عشرات السنين واألجيال الى الخلف، الى ايام قاتمـة              . وحشد للجماهير 

  .قضى زمانها، والى إبعاد أقدام الغرب عن سوق الشرق االوسطمظلمة، والى عادات قد ان
 إن الجو المتطرف والديني واالسالموي، يبعد الدول العربية والخليج الفارسي عن اسرائيل أكثر وعـن               

من الجيد والمهم أن نتذكر انه كان السـرائيل فـي منتـصف التـسعينيات سـبع                 . مسيرة السالم أصال  
في القاهرة  ( واليوم، بعد القضمات االيرانية، أصبح لنا مفوضيتان         – عربية   مفوضيات في عواصم بلدان   

إن مسيرة تمغرب دول عربية كثيرة قد قُطعت مـرة واحـدة،            . فقط، محاطتين بحراس ودبابات   ) وعمان
. الجالبيب السوداء وعاد القرآن ليكون كتاب الكتب الذي يسّير كل شيء          " إتش آند إم  "وحلت محل أثواب    

  .كل شيء
 من الفضول ان نذكر هنا مصر التي تخلع في هذه االيام صورة العلمانية والتمغـرب وتلـبس صـورة         

واالضـطرابات  . وفي لبنان تسيطر حكومة تتوالها ايـران . جديدة تنافس اآلن الصور اآلتية من طهران    
 المحور المعتدل   وحتى لو شاجرتهم ذات يوم فان     . وتركيا تساندهم . الحالية في البحرين هي ثمرة أفعالها     

مثل أحجار الدومينو تسقط دول الخليج وكذلك ليبيا والـيمن          . الموالي المريكا من البلدان العربية قد حطم      
والتطرف، فـي حـين أن الهـدف        " الحريدية"أمام القوة غير المرئية اليران التي تأتي تحت جناحها بـ           

  . اسرائيلالرئيس هو القضاء على السالم وجو المصالحة والتفاوض مع
 خلـف   – وليست البلدان المحيطة بنا وحدها هي التي تجري الحمم في منحدراتها بل البيوت القريبة منا                

  .أصبحت ايران هنا. الحدود، فقد أصبح االيرانيون دقوا أوتادا في قطاع غزة وجنوب لبنان
تحدث ازاء نواظرنـا؟ إن      وماذا يفعل الغرب في مواجهة التطورات االستراتيجية والثورية المهمة التي           

الرئيس اوباما، الذي اخطأ خطأ شديدا باالجراء االمريكي ازاء الثورة في مصر، ما زال يعتقد ان خطبه                 
  .الفصيحة ستوقف دواليب الهواء االيرانية عن ان تطأ الشرق االوسط

النه ". أشيروا علينا : " بقي لنا نحن االسرائيليين فقط أن نتلفظ قائلين برعب الويل لنا وننشد بصوت عال             
  .ما الذي بقي لنا نفعله في هذا الوضع الصعب؟ ان نحافظ فقط على الروح المعنوية وننشد بصوت عال

  يديعوت                                                                             
  23/2/2011، وكالة سما اإلخبارية
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