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  "إسرائيل"واستقرار تام في .. زلزال يهز العالم العربي: نتنياهو .1

 للحكومة قبل سنتين، لم يبادر بنيامين نتنياهو من تلقاء منذ أن انتخب، رئيساً:  نظير مجلي- تل أبيب
نفسه إلى تقديم تقرير للبرلمان عن سياسة حكومته، وفي كل مرة أراد الكنيست سماع تقرير، كانت 

وهذا ما . وفي هذه الحالة، يضطر للمثول أمام النواب.  يطالبون بذلك نائبا40ً المعارضة تجمع توقيعات
  .حصل أيضا الليلة قبل الماضية

السياسية : فشل الحكومة في جميع المجاالت«: عنوان الجلسة الذي اختارته أحزاب المعارضة، كان
اسة نتنياهو وبشكل خاص وعرض ممثلو المعارضة، مواقفهم، فهاجموا سي. »واالقتصادية واالجتماعية

بسبب تجميد المفاوضات والعزلة الدولية والخالفات مع الواليات المتحدة والغالء الفاحش وزيادة الفقر 
  .وتقليص موازنة الشؤون االجتماعية
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أنتم، ال تريدون أن تروا حقيقة أن الشرق األوسط يشهد «: ووقف نتنياهو يرد على االتهامات، فقال
هناك .. أال تدركون معنى هذا؟. لكن هذا الزلزال بعيد إسرائيل. ح بأنظمة كبيرة وغنيةزلزاال جبارا يطي

نحن دولة . متطورة. منفتحة. ليبرالية. فنحن دولة ديمقراطية. سبب لكون هذا الزلزال بقي بعيدا عنا
 تعمل إن الحكومة. والقول إننا فشلنا في كل شيء هو ال يمت للحقيقة. دولة حريات. عصرية. مستقرة

فقاطعه النائب محمد بركة، رئيس . »وهي جاهزة لمجابهة األخطار عليها. ليل نهار وبوتيرة عالية
أنت تقيم حكمك بفضل سياسة التخويف والرعب التي تبثها «: الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة

  .»ال، بل من السياسة المسؤولة تجاه الجمهور«: ورد نتنياهو. »للجمهور
نياهو المعارضة للتصرف بمسؤولية ووحدة وطنية إزاء األوضاع اإلقليمية، ولكن مساعديه ودعا نت

سارعوا إلى تعديل هذا االقتراح وأصدروا باسمه بيانا يقول إنه لم يدع إلى الوحدة في االئتالف 
  . الحكومي، بل قصد دعم المعارضة للحكومة من خارج االئتالف

إذا كان كل شيء جيدا، كما تقول، فلماذا وضعنا «المعارض، » يماكد«وردت عليه تسيبي ليفني زعيمة 
يوآف (تحت ظلك عين رئيس أركان جديد للجيش . وقعت خالل حكمك فضائح مخزية.. سيئ لهذا الحد؟

وأنت عينت صديقا لك . ثم دفعتموه بسبب الفضائح لالستقالة وأحدثتم ضجة كبرى. ، أنت اخترته)غاالنت
وزير خارجيتك . يس مجلس األمن القومي وكبير مستشاريك، ولكنك لم تستطعسفيرا في لندن، هو رئ

أسعار الوقود ارتفعت بنسبة مذهلة وكذلك الماء ومعظم . نجح في لي ذراعك ومنعك من تنفيذ هذا التعيين
الفيتو في (ألحقت ضررا بعالقاتنا مع واشنطن ودفعتها إلى ورطة خانقة . مكونات سلة المعيشة اليومية

  .واختتمت ليفني باإلشارة لفشل نتنياهو في التقدم بعملية السالم. »فما الذي تفعله؟). ضوع االستيطانمو
الرئيس الفلسطيني، محمود (مع أبو مازن .. مع من تريدونني أعمل السالم؟«: هنا قاطعها نتنياهو قائال

أبو مازن لن يأتي ألنه «: فأجابه النائب اليساري من ميرتس، حايم أورون، صائحا. »؟ هاتوه لي)عباس
  .»يعرف أنك لن تعطيه شيئا

وعاد النائب دانئيل بن سيمون من حزب العمل، للنقاش في قضية فشل الحكومة، مركزا على الموضوع 
أنت . أنت أوقفت السالم. نتنياهو أضاع علينا سنتين كاملتين من دون مسيرة سالم«: فقال. السياسي

وإنك تبدد أحالم شبابنا وأهاليهم بأن . كي وخذلت أهم أصدقائنا في الغربتسببت في مهانة الرئيس األمير
أنت جعلت من الليكود اليميني الليبرالي حزبا يمينيا . تكون الحرب األخيرة حربا أخيرة فعال في حياتنا

ما زلت تتصرف . عمليا أنت لم تتغير. في رقبتك عدد من القوانين العنصرية. متطرفا ومتعصبا
لماذا تكرر .. ما الذي يصيبك؟«: وأنا أسأل.  نفسها التي تصرفت بها في الدورة السابقةبالطريقة
بقيت لديك سنتان في . اسمع مني.. هل تفكر فيما سيكتبه التاريخ عنك؟.. لماذا تعذيب الذات؟.. نفسك؟
م حقيقية فاجئ العالم بمبادرة سال. تخلص من األفكار التي تقودك نحو هذا الشلل. امسك نفسك. الحكم

  .»مقنعة تنهي صراعنا مع الفلسطينيين والسوريين
أنا ال أفهم لماذا «: واستهلت داليا إيتسيك، رئيسة الكتلة البرلمانية لكديما، كلمتها بمالحظة ساخرة قائلة

كل قرار يتخذه نتنياهو وال . رئيس الحكومة الحقيقي هو أفيغدور ليبرمان. توجهون كالمكم للسيد نتنياهو
  .» ليبرمان، يلغى على الفوريعجب

ولكن . وحظيت كما هو متوقع باألكثرية. وفي ختام الجلسة صوت النواب على الثقة بسياسة الحكومة
  . اتضح أن نتنياهو صوت مع المعارضة، ضد حكومته

  25/2/2011، الشرق األوسط، لندن
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   تقدمت به فتحخطة فياض للمصالحة غير جادة وقد نناقش العرض اذا: الحكومة في غزة .2
على الخطة التي اقترحها رئيس الحكومة الفلسطينية سالم » حماس«ردت حركة :  فتحي صباح-غزة 

فياض في شأن تشكيل حكومة وحدة فلسطينية، مع االبقاء على الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع 
  .»غير ذات صلة بقضية المصالحة«غزة، بالقول انها 

طرح «إن » الحياة«في غزة طاهر النونو لـ » حماس«حكومة المقالة التي تقودها وقال الناطق باسم ال
فياض غير مقبول منه شخصياً للمناقشة أصالً نظراً ألن المعادلة ليست بين حماس وفياض، بل بينها 

 فياض يمثل أقلية األقلية في المجلس«واعتبر أن . »وبين حركة فتح، ومرتبطة ببقية الفصائل الفلسطينية
التشريعي، ودعوته الغالبية للمشاركة في حكومة برئاسته محاولة منه لخداع الرأي العام، وليست دعوة 

  .»جادة للمصالحة
في حال جاء العرض من فياض فلن نناقشه، أما اذا جاء من فتح فقد تتم مناقشته «وشدد النونو على أنه 

حماس تعكف حالياً على «دداً على أن ، مش»نريد مصالحة حقيقية«: وقال. »حسب طبيعة العرض نفسه
وضع رؤيتها الخاصة بالمصالحة كي تشمل الكل الفلسطيني على أسس شاملة تضمن تحقيق الوحدة 

  .»الوطنية وعدم التفريط بأي من ثوابت الشعب الفلسطيني
كشفت تفاصيل خطة فياض التي قالت انه يجري التداول » الحياة«وكانت مصادر فلسطينية مطلعة لـ 

تبناها وحظيت بقبول الرئيس محمود عباس » فتح«، وان عدداً من قيادات »حماس«و » فتح«فيها بين 
، مشيرة الى ان الخطة تقوم على أن تتولى حكومة وحدة وطنية إدارة الضفة »حماس«وعدد من قيادات 

االمنية » سحما«وأوضحت ان الخطة تتيح لمؤسسات . والقطاع من خالل المؤسسات القائمة في الجانبين
هو الجائزة » حماس«في القطاع مواصلة عملها تحت الحكومة القائمة، مضيفة ان السماح ببقاء مؤسسات 

» فتح«وقالت إن عضو اللجنة المركزية لحركة . التي تقدمها السلطة للحركة من أجل اعادة توحيد الوطن
وغزة والخارج، وأنه ينتظر في الضفة » حماس«الدكتور نبيل شعث عرض الخطة على عدد من قيادات 

  .الرد النهائي قبل أن يتوجه الى غزة لبحث التفاصيل
  25/2/2011الحياة، لندن، 

  
   خطة فياض تركز على الوظيفة األمنية للسلطة في حفظ األمن اإلسرائيلي:يحيى موسى .3

أن اعتبرت حركة حماس أن المبادرة التي بلورها رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض، بش:غزة
لفظها الشعب «التي » خارطة الطريق«استعادة الوحدة بين الضفة والقطاع ترتكز على خطة 

قال الدكتور يحيى موسى، نائب رئيس كتلة حركة » الشرق األوسط«وفي تصريحات لـ. »الفلسطيني
حماس في المجلس التشريعي، إن خطة فياض تركز على الوظيفة األمنية للسلطة ودورها في خدمة 

. ، الذي يعني المقاومة ضد االحتالل»نبذ العنف«األمن اإلسرائيلي، من خالل تشديده على مسألة وحفظ 
، مشيرا »هذا المقترح يتفق تماما مع التصور اإلسرائيلي واألميركي لدور السلطة الفلسطينية«: وأضاف

سى أن يطلب وأوضح مو. إلى أن فياض يريد تعميم تجربة حكومته في الضفة الغربية على قطاع غزة
التي ترتكب في الضفة الغربية والتي تتمثل » األفعال الخيانية«من خالل االقتراح إضفاء شرعية على 
  .، والزج بهم في السجون»المجاهدين والمناضلين«في التعاون األمني مع االحتالل واعتقال 

القتراحات، مشيرا إلى وأكد موسى أن فياض ال يحمل أي صفة تمثيلية حقيقية تسمح له بطرح مثل هذه ا
كل ما يحظى به فياض هو ترشيح «: وقال. أنه ال يمثل فصيال، وال يملك وزنا في المجلس التشريعي

لو تجاوزنا عن كل ما تقدم، فهل يعقل أن يقبل «: وتساءل موسى قائال. »أميركا ورضا إسرائيل
وضات إلى طريق مسدود، وفي الفلسطينيون بتشريع التعاون األمني في الوقت الذي وصلت فيه المفا

الوقت الذي تبين فيه بالدليل القاطع انحياز أميركا الكامل إلسرائيل، وفي الوقت الذي تواصل فيه 
بدال من «: وقال موسى. »إسرائيل تثبيت الحقائق االستيطانية على األرض من خالل التوسع والتهويد؟
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ة الثورية التي تسود العالم العربي وتوظيفها لدعم العودة للنسخ التي لفظها شعبنا يتوجب استغالل الحال
، معتبرا أن الحرج قد أصاب »القضية الفلسطينية وإعادة االعتبار لها كقضية العرب والمسلمين األولى

  .فياض عندما رأى انهيار األنظمة التي تتقاطع مع رؤيته
كن على أساس إنهاء االنقسام مصمم على تحقيق الوحدة الوطنية، ول«وأكد موسى أن الشعب الفلسطيني 

ومقاومة االحتالل واالتفاق على برنامج وطني يلتقي عليه الفلسطينيون ويضع تحرير فلسطين كهدف 
، موضحا أن أي مشروع تصالحي وحدوي يجب أن يرتكز على احترام النتائج التي عبرت »أسمى له

عتبار فإن فياض لن يكون بوسعه تمثيل عنها صناديق االقتراع، موضحا أنه في حال االحتكام إلى هذا اال
واعتبر أن الثورات العربية أعطت زخما كبيرا للمقاومة الفلسطينية بشكل ال . شيء في الساحة الفلسطينية

  .يصلح معه االستماع لألصوات التي تعتبر الخاسرة من هذه الثورات
  25/2/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  ام هو الذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية عامة الحل األمثل لمعالجة االنقس:عباس .4

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، إن الحل األمثل لمعالجة االنقسام :  محمد هواش-رام اهللا 
وأضاف في تصريحات لدى لقائه ونائب . الفلسطيني هو الذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية عامة 

كسمبورغ جان اسلبورن في رام اهللا بالضفة الغربية، أنه عند تنظيم رئيس الوزراء ووزير خارجية لو
وأكد عباس أن . ” هو الحكم والفيصل في كل القضايا الخالفية“انتخابات فإن الشعب الفلسطيني سيكون 

  .السلطة الفلسطينية تبذل كل جهودها من أجل إنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية 
أيلول المقبل بنهاية الفترة المحددة من اللجنة الرباعية، للمفاوضات، /اق سبتمبركما شدد على أهمية استحق

باإلضافة إلى استحقاق الوعد الذي تقدم به الرئيس األمريكي باراك أوباما في األمم المتحدة بأن تكون 
أيلول المقبل، وكذلك نهاية الخطة /عضواً كامل العضوية في مجلس األمن في سبتمبر“فلسطين 

  ” فلسطينية لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينيةال
  25/2/2011النهار، بيروت، 

  
   على غزة تهدف لفرض أجندات تل أبيب على المتغيرات العربيةالغارات:رزقة  .5

أكدت الحكومة الفلسطينية في غزة أن الدولة العبرية تهدف من خالل الغارات الجوية التي شنتها : غزة
، على قطاع غزة؛ إلى )23/2(ية في ساعة متأخرة من ليل أمس األربعاء الطائرات الحربية اإلسرائيل

جانب إيقاع اكبر عدد من الضحايا والدمار، فرض أجندتها على الوضع اإلقليمي والدولي، في ظل 
  .المتغيرات التي حصلت بعد نجاح الثورة التونسية والمصرية
ومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية، تعقيبا وقال الدكتور يوسف رزقة، المستشار السياسي لرئيس الحك

الشعب الفلسطيني ومن خالل تجربته الطويلة مع االحتالل، يعلم أن :"على الغارات الجوية على القطاع 
إسرائيل دولة تقوم على العنف، وعلى القوة، وعلى جبروت القوة، وأنها ال تدع مجاال وال فرصة إال 

  ".ل والتدميروتستخدمها من خالل القصف والقت
إن اإلحصائيات والسجالت التاريخية تشهد على ": "قدس برس"وأضاف رزقة في تصريح خاص لوكالة 

إجرامية هذه الدولة المارقة، والخارجة على القانون الدولي، والتي تتذرع بأي سبب لقصف المدنيين 
 قانونيا بسبب الغطاء األمريكي اآلمنين وترويعهم، والمجتمع الدولي يقف صامتا أمام هذه الدولة المدللة

  ".لها، وبالتالي الشعب الفلسطيني مضطر أن يدافع عن نفسه بنفسه
وأكد أن الهجمات اإلسرائيلية المختلفة تريد إلى جانب القصف والدمار وإيقاع اكبر قدر من الضحايا؛ 

م مستغلة هذه اختبار الوضع المتغير في تونس ومصر، وإرباك الوضع الفلسطيني والعربي بشكل عا
  .الفترة، لتضع أجندة جديدة، وتفرض أجندتها على هذه المتغيرات، وارباك كافة األجندة الدولية
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وأشار إلى أن تل أبيب ال تريد أن تكون في موضع المنتظر لردات الفعل، بل تريد أن تكون هي 
هذه الغارات ستحرج الصانعة للفعل والحدث، وهي التي تؤثر على هذه المتغيرات، معتبراً أن مثل 

  .الوضع في مصر وتونس، في ظل النظامين الجديدين
وحذر المسؤول الفلسطيني من استغالل الدولة العبرية التركيز اإلعالمي على ليبيا، وتكثف من ضرباتها 
على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن سلطات االحتالل لديها خطط ودراسات الستخدام مثل هذه 

ا أن هذا جزء أساسي في عمليات القتل اإلسرائيلي، مذكرا كيف استغلت أعياد الميالد المناسبات، مؤكد
  .لشن الحرب على غزة قبل أكثر من عامين

 24/2/2011قدس برس، 
  

   المجتمع الدولي بالضغط على االحتالل لوقف عدوانه على غزةتطالبحكومة هنية  .6
على " ضغط حقيقي وفاعل"ي، إلى ممارسة دعت الحكومة الفلسطينية في غزة، المجتمع الدول: غزة

  ".لوضع حد لالعتداءات اإلسرائيلية المتكررة على قطاع غزة"سلطات االحتالل اإلسرائيلي، 
نسخة منه االعتداء الذي " قدس برس"واستنكرت وزارة الداخلية واألمن الوطني في بيان لها، وصل 

قع مختلفة في القطاع، والتوغل لها ظهر أمس، قامت به طائرات االحتالل الليلة الماضية من قصف موا
وشددت أن هذا  .مؤكدة أن هذا االعتداء يأتي ضمن سلسلة االعتداءات المتكررة من قبل االحتالل

، إنما يحفزه على المزيد من الصمود في وجه ما "لن يوهن من عزيمة الشعب الفلسطيني"االستهداف 
  ".الغطرسة الصهيونية"أسمته 

 24/2/2011قدس برس، 
  

   فتح األجواء المصرية لعودة الفلسطينيين العالقين في عدة دول طنطاويبحر يناشد  .7
أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، المشير محمد حسين . ناشد د: غزة

ين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، الحاكم في مصر السماح بفتح األجواء المصرية لعودة الفلسطيني
  .العالقين في الدول العربية واألجنبية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

أن هناك المئات من الفلسطينيين العالقين في الكثير من  )24/2(وأوضح بحر في بيان صحفي الخميس 
الدول العربية واألجنبية الذين يرغبون في العودة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح وينتظرون السماح لهم 

  .إلى أهليهم وديارهم في القطاع عبر األراضي المصريةبالعودة 
وأشار إلى أن الكثير من هؤالء العالقين قد تضررت مصالحهم العامة والخاصة بفعل تأخره في العودة 

أن الحاجة قد : "إلى القطاع، نتيجة الظروف والمتغيرات التي مرت بها مصر في اآلونة األخيرة، مضيفا
ه المعضلة، وخصوصا في ظل عودة معبر رفح للعمل بشكل منتظم ودون أي باتت ملحة من أجل حل هذ

  ".عقبات أو إشكاليات
وأعرب بحر عن أمله أن يصدر المشير طنطاوي قرارا سريعا، وعاجال بفتح األجواء المصرية أمام 

 به عودة الفلسطينيين العالقين، بما ينسجم مع الواجب الوطني والقومي والدور الريادي الذي تضطلع
  .مصر تجاه الفلسطينيين وقضيتهم العادلة

  24/2/2011قدس برس، 
  

  " فياض-سلطة عباس " لن تدخل في أي حكومة تدعو لها حماس: القرعاوي .8
لن تدخل أي حكومة " حماس"أكد النائب اإلسالمي فتحي القرعاوي أن حركة المقاومة اإلسالمية : رام اهللا

لة الحالية، مبينا أن أي مشاركة من اإلسالميين ومن حركة في المرح" سلطة عباس ـ فياض"تدعو لها 
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إلقاء طوق النجاة لهذه السلطة وانقاذها من األزمة الحقيقية التي يعيشون "في حكومة كهذه يعني " حماس"
  ".فيها

في  الفلسطينية إلى أن السلطة" المركز الفلسطيني لإلعالم"وأشار القرعاوي في تصريحات له نشرها 
الداخلية على " فتح"غير مكلفة بأن تحل إشكاالت " حماس"ربية تعيش أزمة حقيقية وأن حركة الضفة الغ

  . حساب ثوابت الشعب الفلسطيني
، ملمحا "حكومة فياض، غير شرعية وأن أي حكومة على هذا الغرار هي غير شرعية"وشدد على أن 

، وأنها اهتزت بانكشاف المفاوض غير قادرة على الحصول على ما تريد من فياض وفريقه" فتح"إلى أن 
  .الفلسطيني

عملية "وأشار القرعاوي إلى سقوط صائب عريقات ومراهناته، معتبرا الدعوة إلجراء انتخابات إنما هي 
استجالب طوق نجاة بحيث يشعر المواطن العربي "تحاول " فتح"، الفتا أن سلطة "هروب إلى األمام

  ".و بأخرىوالفلسطيني أن األمور قد حلت بطريقة أ
  24/2/2011قدس برس، 

  
   لجس نبض الشارع إزاء حكومته"فايسبوك"فياض يستخدم الـ  .9

» فايسبوك«لجأ رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف الدكتور سالم فياض إلى صفحته على الـ : رام اهللا
في اليوم إنه تلقى » الحياة«وقال لـ . الستطالع آراء الفلسطينيين في شأن أي حكومة ووزراء يريدون

 تعليقاً على سؤال عن الوزراء الذين يرونهم مناسبين لتسلم حقائب وزارية في حكومته 3200األول 
  .الجديدة

كنت سعيداً بتلقي «: وطالب فياض أمس الجمهور تقديم رأيه في شأن أولويات الحكومة الجديدة، وقال
 وأحالمهم، وهذه إحدى الوسائل المهمة آراء الناس، فوظيفتي أن أخدمهم وأن ألبي احتياجاتهم وتوقعاتهم
وأضاف أن عدد زوار صفحته ارتفع . »للتعرف إلى حاجات الناس وأحالمهم، خصوصا فئة الشباب

وقال إنه .  في المئة بعد أن عرض على الجمهور اإلدالء برأيه في شأن الحكومة والوزراء20بنسبة 
لبريد العادي، ويستدل منها على حاجات الناس أو ا» فايسبوك«يقرأ كل ما يصله من تعليقات عبر الـ 

  فايسبوك«وتشير تقديرات محلية إلى أن نصف مليون فلسطيني مشترك على الـ  .وهمومهم
  25/2/2011الحياة، لندن، 

  
   ليس له وزن قانوني أو سياسي ليشكل حكومة وطنيةفياض:  زهريأبو .10

ت عن تداول خطة قدمها الدكتور سالم  التي تحدثاألنباءنفت حركة حماس  :وليد عوض -رام اهللا 
فياض لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مسؤولة عن الضفة الغربية وقطاع غزة وتعد النتخابات رئاسية 

  . االنقسام الفلسطيني الحاصلإلنهاءوتشريعية 
وفي ذلك االتجاه قال سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس الخميس ان فياض ليس مخوال للبحث 

 موضوع تشكيل الحكومة، وال يمثل أي فصيل سياسي وإنما مكلف بتشكيل حكومة من قبل حركة فتح في
  .وليس له وزن قانوني أو سياسي ليشكل حكومة وطنية

وأضاف في تصريح صحافي أن المدخل لحل المشكلة على الساحة الفلسطينية ليس بالبحث عن مخارج 
راهن وإنما هو حوار وطني شامل يعيد تشكيل الساحة لحركة فتح إلنقاذها من المأزق السياسي ال

  .الفلسطينية بشكل صحيح
كيف يمكن أن نقبل إجراء انتخابات في الضفة وغزة بينما يهمش الشعب الفلسطيني 'وتساءل أبوزهري 

بالخارج والذي يمثل أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني، هذه الحكومة التي يجري الحديث عنها ما هي 
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السياسية؟، فحركة فتح تهرب من اإلجابة عن األسئلة المهمة التي ستوفر الحل لألزمة مرجعيتها 
  .الفلسطينية الراهنة، على حد تعبيره

إن فياض وحركة فتح يتحدثون في اإلعالم ويطلقون شعارات بشأن إنهاء 'واضاف ابو زهري قائال 
 الضفة الغربية، فمن يمارس هذا الدور االنقسام بينما يستمرون في سياسة االعتقال على أرض الواقع في

  .'ال يمكن له أن يتحدث عن المصالحة
أما بما يخص زيارة عضو اللجنة المركزية لفتح الدكتور نبيل شعت المرتقبة لغزة في األيام القادمة، فقال 
ابو زهري ان تصريحات شعت ال تختلف كثيرا عن تصريحات سالم فياض أو غيره من قيادة فتح، 

فتح تتخبط وال تعرف ماذا تريد بالتحديد، فتارة يتحدثون عن تشكيل حكومة وحدة وطنية تم فحركة 
  .يتراجعون، ويتحدثون عن انتخابات تشريعية ورئاسية تم يتراجعون

نحن ال نعول أي شيء على هذه ':  أبو زهري أن حركة حماس تدرس زيارة شعت لغزة قائالوأوضح
  .'ة يعتقلون وحمالت القمع األمنية مستمرة ضدهمالزيارة حيث أن أبناء حماس بالضف

 زهري أن القيادة أبووعن مستقبل الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية والوضع الجديد بمصر، أكد 
المصرية الجديدة غير مهيأة للحديث عن الشأن الفلسطيني الداخلي بحكم أن أولوياتها هي أولويات 

ت في األيام المقبلة مع القيادة المصرية بهدف ترتيب العالقة بين داخلية، ولكن الحركة ستجري اتصاال
حماس والقيادة المصرية، مضيفا أن الورقة المصرية مرتبطة بالنظام المصري وأعتقد أنها لم تعد مقبولة 

  .بكيفيتها، لذلك نحن نتحدث اآلن عن حوار وطني شامل يعيد ترتيب األمور على الساحة الفلسطينية
  25/2/2011بي، لندن، القدس العر

  
  حماس تستنكر استمرار النظام الليبي بارتكاب جرائم اإلبادة ضد شعبه .11

أعرب عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس عن استنكاره الستمرار النظام في : دمشق
ا من ليبيا بالتنكيل بالشعب الليبي، وإعطاء األوامر لسالح الجو والبوارج الحربية بقصف أبناء ليبي

  .المواطنين اآلمنين، وترويعهم
ووصف الرشق في تصريحات صحفية ما يقوم به النظام الليبي بأنه حرب إبادة مكشوفة دفاعاً عن سلطة 

أغرق ليبيا في نكبات متتالية، وآخر فصولها ما يجري اليوم من "متهاوية، ومجد موهوم قال بأنه 
يقوم بها الشعب الليبي من أجل الكرامة والعدالة استهداف شامل للحركة السلمية واالنتفاضة التي 

  ".والحرية
وأكد الرشق بأن حركة حماس إذ تجدد إدانة واستنكار جرائم النظام الليبي الذي أوغل بدماء الشعب في 
بنغازي وطرابلس الغرب وعموم المدن والبلدات الليبية، وتسبب في استشهاد المئات من أبناء ليبيا 

عو الجامعة العربية وكل قوى الحرية والعدالة في عالمنا العربي واإلسالمي التحرك األحرار، فإنها تد
  .من أجل نصرة الشعب الليبي المجاهد، وإعالء صوت التضامن معه وهو يتعرض اآلن لمذابح جماعية

كما التحية للشعب الليبي المثابر والصامد، النتفاضته العمالقة التي تدق اآلن أبواب العالم، : "وأضاف
حصل مع شعبي تونس ومصر الشقيقين اللذين دكا حصون النظامين البائدين هناك، في مواجهة الظلم 

وأكد الرشق أن إرادة الشعوب ومصالحها  ".والقهر الذي مورس عليهما طوال العقود األخيرة الماضية
  .فوذها واستبدادهاوخياراتها الوطنية هي التي ستسود في نهاية المطاف مهما تعاظمت قوى التجبر في ن

  24/2/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  مصر تسمح بدخول الفلسطينيين المقيمين في ليبيا إلى أراضيها: حماس .12
أكدت حركة حماس، أمس، أن السلطات المصرية وافقت على تسهيل دخول الفلسطينيين : غزة

وذكر القيادي في الحركة أيمن طه  .الموجودين في ليبيا إلى مصر عبر معبر السلوم البري بين البلدين
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تم االتصال بالجهات المعنية في القاهرة لمساعدة الفلسطينيين الموجودين في ليبيا للسماح لهم بدخول “أنه 
وأكد طه في تصريحات نشرتها مواقع . ” مصر، وأن السلطات المصرية أبدت موافقتها على ذلك

الراغبين في الخروج من ليبيا بسبب تدهور األوضاع ، أنه بإمكان الفلسطينيين ”حماس“محسوبة على 
  .األمنية، دخول األراضي المصرية 

  25/2/2011الخليج، الشارقة، 
  

  حماس غير متعجلة على المصالحة في ظل المتغيرات العربية": القدس العربي" .13
' العربيالقدس 'اكدت مصادر فلسطينية مقربة جدا من حركة حماس الخميس لـ: وليد عوض -رام اهللا 

في ظل االوضاع السائدة في المنطقة وانهيار ' غير متعجلة على المصالحة مع حركة فتح'بأن الحركة 
  .نظام الرئيس المصري حسني مبارك

واضافت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها كونها غير مخولة باالدالء بتصريحات صحافية قائلة 
قبل حماس قبل معرفة من هو الرئيس المصري القادم لن تكون هناك مصالحة من ' 'القدس العربي'لـ

في اشارة الى ان الحركة لن توقع على اي اتفاق للمصالحة قبل ' وادائه القسم القانوني بانه رئيس لمصر
  .اجراء االنتخابات الرئاسية المصرية ومعرفة الرئيس المصري القادم
سطينية وخاصة حركة فتح النهاء وحول تصاعد الحديث في االونة االخيرة حول سعي اطراف فل

فتح وجماعة السلطة فقدوا مبارك في مصر وباتوا 'االنقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية قالت المصادر 
مكشوفين ويبحثون اآلن عن غطاء يأملون ان يجدوه في المصالحة، ولكن قيادة حماس غير متعجلة حاليا 

تنتظر اتضاح الصورة في مصر 'ة بان حماس ، مضيف'على تحقيق المصالحة مع فتح وجماعة اوسلو
  .وفق قولها'وباقي الدول العربية لمعرفة اين تسير البوصلة

واستبعدت المصادر احراز اي تقدم على صعيد المصالحة الفلسطينية قبل االنتخابات المصرية الرئاسية 
كالم 'كومة وحدة وطنية والتشريعية القادمة، مشيرة الى ان كالم فتح والدكتور سالم فياض عن تشكيل ح

على حد قول تلك ' البحث عن شرعية مفقودة، وزاد من فقدانها خلع الشعب المصري لمبارك'هدفه ' فارغ
  .المصادر

  25/2/2011القدس العربي، لندن، 
  

   دعوة الجتماع فصائلي لبحث سبل إنهاء االنقسام توجيهياسر الوادية يكشف  .14
صيات الفلسطينية المستقلة ياسر الوادية الخميس عن توجيه كشف ممثل الشخ: وليد عوض -رام اهللا 

دعوات لكافة القوى والفصائل الفلسطينية لحضور اجتماع تشاوري يوم األحد القادم في مدينة غزة لبحث 
  .سبل انهاء االنقسام الفلسطيني

ها حركتا وقال الوادية في تصريح صحافي إن الدعوات وجهت للفصائل وعلى المستوى القيادي بما في
  .فتح وحماس للتشاور في ملفي إنهاء اإلنقسام الفلسطيني وتشكيل حكومة إنقاذ وطني

  25/2/2011القدس العربي، لندن، 
  

  زيارتي لغزة لبحث آخر المستجدات بعد العاصفة الشعبية العربية: منيب المصري .15
مبادرة رئيس "لمصري صرح رجل االعمال الفلسطيني منيب ا:  وكاالت- جمال جمال - القدس المحتلة

انه سيعقد مجموعة من اللقاءات مع قيادة حركة حماس في قطاع غزة اليوم الجمعة ، مؤكداً " المستقلين
انه ال يحمل أي مبادرة جديدة ال بل سيعتمد على التراكمات التي سبق وخاضها في الحوار بين حركتي 

 الزيارة للقطاع لعمل صيانة للموقف ان" الدستور"وقال المصري في تصريحات خاصة بـ. فتح وحماس
المتبلور واالطالع على آخر المستجدات بعد العاصفة الشعبية والثورة في مصر بعد تونس وانعكاساتها 
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علينا بحيث تكون ايجابية على الحوار بين االخوة وتجيرها للمصلحة الفلسطينية والمشروع الوطني 
انه "ومضى يقول . امة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدسالفلسطيني بحيث نصل الى انهاء االحتالل وإق

ال بد من متابعة الوضع في القطاع من حيث الحصار واإلجراءات الواجب تخطيها لعملية اإلعمار في 
وقال انه حان الوقت . وشدد على اهمية اتمام مشروع الحوار وانهاء االنقسام وعقد مصالحة". غزة

نه كلما مر الوقت اصبح الوضع اصعب وقد مضى اربع سنوات على هذا إلكمال هذه المصالحة خاصة ا
  . االنقسام يكفي ال بد من انهاء هذه الصفحة السوداء

  25/2/2011الدستور، عمان، 
  

  " التأسيسذكرى" إلحياء  طلباًرفضت غزة حكومة": الديمقراطية" .16
نسخة عنه " الغد" في بيان تلقت 42وقالت الديمقراطية إلحياء ذكرى انطالقتها الـ : حامد جاد - غزة

الحكومة المقالة رفضت طلب إقامة المهرجان المركزي النطالقة الجبهة في ملعب فلسطين وسط مدينة "
غزة من دون وجود أسباب وجيهة، حيث سبق وسمحت الحكومة المقالة قبل فترة وجيزة للجبهة الشعبية 

 البديل الذي قدمته الجبهة بإقامة فعاليتها في ساحة بإقامة مهرجان انطالقتها، كما رفضت الحكومة ذاتها
  ".المقوسي شمال مدينة غزة

واوضحت الجبهة الديمقراطية انه تم االتفاق على استبدال المهرجان بمسيرة تنطلق من ميدان فلسطين 
إلى ساحة الجندي المجهول وأعطي تصريح مكتوب بذلك من وزارة داخلية المقالة وعلى أساسه تم 

 الدعوة باسم الجبهة الديمقراطية للمشاركة في المسيرة، اال أنه بعد مضي ثالثة أيام على إعطاء طباعة
التصريح المكتوب عادت الجهة المكلفة من الحكومة وحماس للتبليغ مرة أخرى باعتراض االخيرتين 

  .على المسيرة، والموافقة على اقتراح إقامة مهرجان في ساحة المقوسي من جديد
جب على امتداد أسبوعين لطلب الجبهة في اللقاء مع قيادة حماس أو الحكومة المقالة لمناقشة ولم يست

الموضوع، مبينة أن منع إقامة المسيرة الجماهيرية للجبهة، سبقه قبل أقل من شهر أيضاً عدم الموافقة 
  .على إقامة اعتصام ضد الغالء في ميدان الجندي المجهول

 ال يوجد أي مبرر لعدم موافقة الحكومة المقالة على إقامة مسيرة مركزية وشددت الديمقراطية على أنه
للجبهة في ذكرى انطالقتها تحت شعارات الشعب يريد إنهاء االنقسام واالحتالل، وتعبيراً عن الغضب 

  .على الفيتو األميركي لمشروع قرار في مجلس األمن ضد االستيطان
نعم إلنهاء االنقسام واالحتالل ال للفيتو " مهرجان تحت شعار وبينت الديمقراطية أنها ماضية في اقامة

  .في ساحة المقوسي" األميركي
  25/2/2011الغد، عمان، 

  
  وإطالق قذائف هاون على مواقع إسرائيلية".. القسام" يستهدف موقعاً لـإسرائيليصاروخ :غزة .17

هدف موقعا لكتائب القسام ا استخصارواسرائيلية أطلقت طائرة حربية : وكاالت – سمير حمتو -غزة 
  . في محررة نيتساريم جنوب غزة دون حدوث إصابات أو أضرار

 -  الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى من جهتها
في بيان لها مسئوليتها عن استهداف مواقع االحتالل العسكرية شرق غزة بخمس قذائف هاون مساء 

  .ربعاء رداً على جرائمه بحق شعبنا ومقاومينااأل
  25/2/2011الدستور، عمان، 
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  لبنانمتفجرة لوكربي صنعت في ":  المجلس الثوري–فتح "عاطف أبو بكرالعضو السابق في  .18
بزعامة صبري »  المجلس الثوري-فتح «قال عاطف أبو بكر، عضو المكتب السياسي لحركة : براغ
، إن االنهيار القريب للنظام الليبي سيفتح الباب لكشف 1989نشقاقه عنها في قبل ا) أبو نضال(البنا 

  .»يوتا«حقيقة مجموعة من االغتياالت والتفجيرات هزت العالم وبينها تفجيرا لوكربي وطائرة 
في الجزء الجنوبي من جبل لبنان (...) أن متفجرة لوكربي أعدت في قرية » الحياة«وكشف أبو بكر لـ 

في التنظيم، ومن دون أن يعرف الذين شاركوا في التصنيع » اللجنة العلمية«أعضاء من على أيدي 
استطيع أن «: وقال. »يوتا«ثم تكرر األمر في ما يتعلق بتفجير طائرة . طبيعة العملية التي ستستخدم فيها

» اهيريةأجزم في شكل قاطع أن العمليتين كانتا حصيلة شراكة بين جماعة أبو نضال وهيئة أمن الجم
أعدت المتفجرة باستخدام راديوات (...) إن اللجنة التي كان يديرها فلسطيني اسمه «: وأضاف. الليبية

ناشيونال بسماكة تراوح بين ثالثة وأربعة سنتيمترات ووضعت مادة من نوع سيمتكس بحجم يقل عن 
ا وضعت المتفجرة على بعده. أربعمئة غرام في المنطقة الفراغ في السماعات وتحت اللوحة المعدنية

وليس . شكل هدية وأرسلت الى طرابلس ومعها أجهزة توقيت كانت اللجنة تتولى تطويرها أيضاً
  .»بالضرورة في مثل هذه الحاالت أن يعرف ناقل الهدية طبيعتها

أريد أن أؤكد أن . في عملية لوكربي نقلت المتفجرة من طرابلس الى مالطا ثم شحنت من مالطا«: وقال
وكان هناك أعضاء من الجماعة يزورون مالطا أحياناً بجوازات ليبية ويحملون . ن حصل من مالطاالشح

  .»بطاقات مكتب الطيران الليبي في مالطا ليتمكنوا من الدخول وتسهيل الشحن
جماعة أبو نضال قامت الحقاً بتصفية عدد من العناصر الذين لعبوا دوراً في هذه «وأشار الى أن 

من جهتهم قام الليبيون بتصفية عدد من العناصر بينهم . نهم مسؤول االستخبارات في الجماعةالعملية، وبي
  .»مسؤول سابق في االستخبارات

ثم أرسلت الى طرابلس الغرب ومنها «أعدت بالطريقة نفسها وفي المكان نفسه، » يوتا«وذكر أن متفجرة 
اعة برفقة عناصر من االستخبارات شحنت الى الكونغو برازافيل الى حيث توجه شخصان من الجم

وقد قتل الشخصان . الليبية وتحت غطاء نجل الزعيم باتريس لومومبا وقد حصل اللقاء التغطية فعلياً
  .»اللذان ينتميان الى الجماعة الحقاً األول في بيروت والثاني في ليبيا

بعة له في بيروت إصدار بعد أيام من انفجار لوكربي طلب أبو نضال من مجموعة تا«: وأكد أبو بكر
تعلن فيها مسؤوليتها عن التفجير وإلبعاد الشبهة عن األجهزة » جند الحق«بيان موقع باسم جماعة 

كانت تستخدم في العمليات التي كانت تستهدف » جند الحق«والالفت أن هذه التسمية الوهمية . الليبية
نفجار عقدت وعبد الرحمن عيسى مسؤول بعد اال«: وأضاف. »ديبلوماسيين سعوديين أو مصالح سعودية

وأعد عيسى تقريراً عرضه لدى اجتماعنا في . االستخبارات في الجماعة اجتماعاً مع تنظيم فلسطيني
القيادة برئاسة أبو نضال، وفيه أن مسؤوالً من التنظيم الذي اجتمعنا معه حاول أن يلمح الى عالقة 

سأقول لكم . ال يستطيع أحد أن يدعيها: جتماع وقالضحك أبو نضال في اال. لتنظيمه بتفجير لوكربي
هذه العملية لنا نحن . كالماً واضحاً لكن من يخرج أي حرف منه سأقتله ولو كان في حضن زوجته

والحقاً عندما قدت انقساماً في الجماعة لتدميرها . لكن التكتم يجب أن يكون كامالً. واإلخوان في ليبيا
الذين خرجوا معي، وهو الذي اغتال الدكتور عصام السرطاوي في ووقف ممارساتها حدثني أحد 

  .»البرتغال، أن أبو نضال كرر الكالم في لقاء معهم في معسكر للجماعة وهدد من يسرب كلمة
أي » هل سيفي الشايب بوعده«وقال أبو بكر إن عبد الباسط المقرحي قال ليلة تسليمه لنقله الى اسكتلنده 

وأكد أن المقرحي هدد بكشف العملية برمتها ما لم تبذل السلطات الليبية . سجنبإخراجه الحقاً من ال
  .جهودها لضمان اإلفراج عنه وهو ما حصل

  25/2/2011الحياة، لندن، 
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  مخيب لآلمالفي لبنان  الفلسطينيين عملقانون : "الجهاد" .19
لخاص بالفلسطينيين بياناً بخصوص قانون العمل ا» الجهاد اإلسالمي في فلسطين«أصدرت أمس حركة 

ما تم إقراره هو استمرار في سياسة التمييز ضد شعبنا «في لبنان ووضعه موضع التنفيذ، أكدت فيه أن 
واعتبرت . »عبر شرعنة معاناة الالجئين، األمر الذي ال يخدم إال سياسة التوطين التي يرفضها شعبنا

 وحده الذي من شأنه أن يقوي صمود شعبنا إقرار الحقوق العادلة لالجئين الفلسطينيين هو«الحركة أن 
  .»في مواجهة مؤامرة التوطين، وتمتين الموقف الفلسطيني الرافض لسياسات فرض األمر الواقع

إلى إعادة النظر في القانون المذكور، وإلى دعم «ودعت الحركة مجلس النواب والحكومة اللبنانية المقبلة 
لعمل على إقرار الحقوق الفلسطينية كاملة، وإزالة المعاناة إقرار قوانين تشرعن الوضع القائم، بل ا
  .»والحرمان عن كاهل الالجئين الفلسطينيين

يعمد وزير العمل في حكومة تصريف األعمال بطرس حرب مؤخرا «واستغربت الحركة في بيانها أن 
س البروباغندا فالقانون، على عك. إلى توقيع قرار يقضي بوضع قانون عمل الفلسطينيين حيز التنفيذ

  .»الدعائية التي أحيط بها، جاء مخيباً آلمال الفلسطينيين وال يلبي أدنى حقوقهم
القانون الذي تم إقراره لم يرفع الحظر عن األعمال التي يحرم الالجئون الفلسطينيون في «واعتبرت أن 

 والوظائف في كل أماكن لبنان من العمل بها، مع العلم أن الالجئين الفلسطينيين يمارسون هذه األعمال
التعديل الذي أدخل على قانون الضمان االجتماعي لم يعط «، مؤكدة أن »وجودهم في الدول المضيفة

الفلسطينيين أبسط الحقوق التي يتمتع بها أي عامل أجنبي في لبنان، واستثناه من االستفادة من تقديمات 
  .»المرض واألمومة وكل التقديمات االجتماعية األخرى

  25/2/2011لسفير، بيروت، ا
  

     ضد قرار إدانة االستيطان" الفيتو"رفضاً لـلفتح  اعتصامات: لبنان .20
منددة بالفيتو االميركي ضد قرار مجلس االمن بإدانة االستيطان االسرائيلي نظمت حركة فتح اعتصامات 

الى جموع " أبو مازن"في صور، وجه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ففي مخيم البص . 
الفلسطينيين من مخيمات لبنان الذين احتشدوا في المخيم للتضامن معه والدانة الفيتو االميركي ضد قرار 

اننا نحيي أهلنا في مخيمات : "ادانة العدو االستيطانية رسالة عبر الهاتف من مقره في رام اهللا قال فيها
 ولن نعود للمفاوضات حتى يحترم المجتمع الدولي لبنان ونؤكد لهم اننا لن نقبل باالحتالل وال باالستيطان

  ".ارادة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وفي مقدمتها حق العودة وتنفيذ القرارات الدولية
، نفذت حركة فتح قيادة منطقة الشمال اعتصاما في مخيم البداوي استنكارا "المستقبل"في مخيم البداوي و

  .ضد عملية االستطيان في االراضي المحتلةالستخدام الفيتو في مجلس االمن 
  25/2/2011المستقبل، بيروت، 

  
  نتنياهو يؤكد مسعى كيري الى إحياء المسار السوري .21

قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو إن رئيس لجنة الخارجية في :  أسعد تلحمي–الناصرة 
 أشهر كثيرة، مثله مثل وسطاء آخرين في مجلس الشيوخ األميركي السيناتور جون كيري يحاول منذ

وفي حال تبين «اوربا وأميركا الالتينية، التوسط من أجل إحياء مسار التفاوض بين سورية وإسرائيل، 
  .»أن سورية جادة في التوصل إلى سالم، فتجد فينا شريكاً أميناً لهذه العملية

يلية أمس جاء فيه أن كيري يحاول منذ اإلسرائ» هآرتس«وكان نتانياهو يعلق على خبر نشرته صحيفة 
أشهر بلورة خطة الستئناف المفاوضات على المسار السوري، لكن نتانياهو الذي ُأطْلع على تفاصيلها 

  .يبدي تحفظاً كبيراً بداعي أن الرئيس بشار األسد ليس جاداً في نياته التوصل إلى سالم مع إسرائيل
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ئيس باراك أوباما، التقى خالل العامين الماضيين الرئيس وأضافت الصحيفة أن كيري، القريب من الر
وقبل أشهر «السوري خمس مرات، وأن مسألة استئناف المفاوضات كانت في صلب هذه اللقاءات، 

ونقلت عن موظفين إسرائيليين كبار وديبلوماسيين . »انتقلت هذه المحادثات إلى مرحلة عملية أكثر
غير رسمية تتضمن مبادئ المفاوضات » ورقة موقف«غ أوروبيين قولهم إن كيري شرع في صو

  .وشروط بدئها، كما أطلع أوباما وكبار مستشاريه على نتائج االتصاالت
وذكرت الصحيفة أن كيري أطلع شخصياً نتانياهو وكبار مستشاريه على نتائج محادثاته مع األسد، من 

، وكان مفروضاً أن يقوم بزيارة أخرى خالل زيارات قام بها إلسرائيل قبل زياراته لدمشق أو بعدها
وزادت إن . إلسرائيل أواخر الشهر الماضي، لكنه أرجأها في أعقاب األوضاع المتأزمة في لبنان ومصر

نتانياهو يشكك في جدية مبادرة كيري، وما زال يعتقد أن الرئيس السوري ليس جاداً وليس مستعداً حقاً 
  .للذهاب إلى اتفاق سالم مع إسرائيل

  25/2/2011، حياة، لندنال
  

  ه لغزةيجدد تهديدونتنياهو ... عن إطالق الصواريخ حماس هي المسؤولة":إسرائيل" .22
 عدد من المسؤولين اإلسرائيليين وجه ، أنتل أبيب، من 25/2/2011، الشرق األوسط، لندننشرت 

راز تهديدات في مختلف االتجاهات، ضد حماس في قطاع غزة ردا على إطالق صاروخين من ط
  .متوسط المدى على مدينة بئر السبع وبلدة نتيفوت المجاورة لها» غراد«

ال ننصح أحدا من مريدي الشر لنا بأن يحاول الدخول في تجربة «: وقال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو
و، وأضاف نتنياه. »فنحن لدينا قوة هائلة للرد، ومستعدون للرد بكل قوة لكي نحمي شعبنا ودولتنا. معنا

الذي كان يتكلم في سياق جلسة مشتركة بين الحكومتين اإلسرائيلية والبولندية، أنه أصدر توجيهاته إلى 
، الليلة قبل الماضية، وأنه سعيد »غراد«الجيش اإلسرائيلي أن يرد بقوة على حادث إطالق صاروخي 

ما من دولة «:  القولوتابع. بأن الجيش نفذ تعليماته على التو وعلى نطاق واسع من دون أي تأجيل
إننا «: وربط بينها وبين األحداث في العالم العربي قائال. »توافق على تعرض مدنها لمثل هذه االعتداءات

وما تقتضيه . نعيش في منطقة غير مستقرة تضع تحديات هائلة في وجه السالم واألمان ومستقبل العالم
هذه التحديات وذلك بقيادة يقظة حازمة وجازمة الظروف الراهنة في هذه األثناء هو التعامل مع مثل 

  .»تتحلى بالمسؤولية
رد موجع «وكانت مصادر عسكرية قد خرجت الليلة قبل الماضية بتصريحات هددت فيها حماس بـ

علينا أن نعض على «: ولكن مصادر في وزارة الدفاع قالت. ، إذا تواصل إطالق الصواريخ»جدا
ففي الوقت الذي تواجه فيه األنظمة الدكتاتورية في العالم العربي . النواجذ في الوقت الحاضر وننتظر

واإلسالمي ثورات شعبية جبارة، علينا أن نقف متفرجين وال نسمح لهذه األنظمة، خصوصا إيران 
  .»وأتباعها في الشرق األوسط، أن تسلط األضواء علينا

قال إن إسرائيل ترى أن حماس  نموشي يعالو، أن الناصرة، من 25/2/2011، الحياة، لندنوأضافت 
هي المسؤولة عن أي قصف من القطاع، وهو األول منذ الحرب األخيرة على قطاع غزة قبل أكثر من 

وأقترِح عليها وعلى سائر . »المطلوب من الحركة االهتمام بأن يسود الهدوء«وتابع أن . عامين
كاساته المتوقعة، وكلي أمل في أال يمتحنوننا التي تعمل من أجل التصعيد أن تفكر بأبعاده وانع«المنظمات 

  .»أو يمتحنوا قدراتنا
  

  تصعيد خطير وسنرد" نيتفوت"قصف بئر السبع و: شالومسيلفان  .23
أكّد نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، سيلفان شالوم، أن تل أبيب لن تتجاهل استهداف صواريخ : الناصرة

، الليلة الماضية، )1948داخل األراضي المحتلّة عام " (فوتنيت"المقاومة الفلسطينية لمدينة بئر السبع و
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وشدد خالل  .، كما قال"لن تمر مرور الكرام على هذه التصعيدات الخطيرة من قبل حماس"كما أنها 
مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس بلدية بئر السبع روبيك دانيلوفيتش، على ضرورة تصدي الحكومة 

  .، بكل ما هو مطلوب من قوة"عميلة إيران في المنطقة"لسطينية التي وصفها بـاإلسرائيلية للمقاومة الف
يجب على حماس أن تعلم علم اليقين بأن إسرائيل ستجد "المعارضة " ميريتس"من جانبها، قالت كتلة 

صعوبة جمة في المرور مر الكرام على مثل هذه االعتداءات القاسية التي ال مبرر لها وترمي إلى 
  .، حسب قولها"اة المواطنينتشويش حي

  24/2/2011قدس برس، 
  

   تحّول مسرح جريمة الحرم اإلبراهيمي مادة تثقيفية لسفرائها ئيليةاإلسراالخارجية  .24
سلطات االحتالل ، أن الدين  نادية سعد،عمان، عن مراسلتها من 25/2/2011، الغد، عّماننشرت 

 مادة تثقيفية لسفراء الكيان 1994مي الشريف العام احالت مسرح جريمتها في الحرم اإلبراهي اإلسرائيلي
  . جريحاً فلسطينيا150ً شهيدا و50الجدد، وذلك عشية المذبحة البشعة، التي سقط فيها 

المسجد اإلبراهيمي "واشترط قرار وزارة الخارجية اإلسرائيلية على كل سفير جديد يتم تعيينه زيارة 
، وفق "المحتلة، للتأكيد على الحق الشرعي اليهودي فيهاوأماكن أثرية يهودية في الضفة الغربية 

  .مزاعمها، فيما سيتم تثقيف السفراء على يد المستوطنين
نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني ، أن الناصرة من، 24/2/2011قدس برس، وأضافت وكالة 

ية القيام بزيارة إلى ايلون أعلن أنه يتوجب على كل سفير جديد يتم تعيينه من خالل وزارة الخارج
أنه يرى : "وأضاف أيلون .في الضفة الغربية المحتلة" أماكن أثرية يهودية"المسجد اإلبراهيمي، وكذلك 

في ذلك نوعاً من الثقافة لصالح ممثلي إسرائيل الدبلوماسيين في جميع أنحاء العالم، ولكي نثبت للجميع 
، "خالل حقنا الشرعي في ذلك وليس من خالل القوةبأننا موجودين في جميع أنحاء الضفة الغربية من 

  .على حد زعمه
سياسية جديدة بدأت تنتهجها "وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إلى أن هذه الخطوة  تعتبر 

الوزارة بموافقة وزير الخارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان، حيث سيتم تثقيف السفراء اإلسرائيليين 
  ".ريات أربععلى يد مستوطني ك

  
   تعيد فتح سفارتها بالقاهرة"إسرائيل" .25

اكدت مصادر إسرائيلية الخميس بأن الحكومة اإلسرائيلية فتحت سفارتها بالقاهرة  : وليد عوض-رام اهللا 
واعادت جميع الدبلوماسيين الذين غادروا مصر خالل الثورة المصرية التي ادت لخلع الرئيس المصري 

ادر اإلسرائيلية انه بعد أكثر من شهر على إغالق السفارة اإلسرائيلية في وقالت المص .حسني مبارك
مصر، قررت الحكومة اإلسرائيلية فتح سفارتها بالقاهرة من جديد وإعادة جميع الدبلوماسيين إلى العمل 

اإلسرائيلية الخميس ان وزارة الخارجية في إسرائيل ' يديعوت احرونوت'وقالت صحيفة  .بشكل اعتيادي
. ادت فتح مكتب السفارة بالقاهرة من جديد واعادت جميع الدبلوماسيين إلى العمل بشكل اعتيادياع

واشارت المصادر الى ان السفير اإلسرائيلي بالقاهرة ظهر الثالثاء أمام رئيس اللجنة الفرعية التابعة 
محتملة لنتائج الثورة للجنة الخارجية واألمن في الكنيست اإلسرائيلي واستعرض أمامهم السيناريوهات ال

  .في مصر
ان االعتقاد يسود داخل إسرائيل بأن المجلس ' يديعوت احرونوت'وعلى ذلك الصعيد ذكرت صحيفة 

العسكري األعلى في مصر سيقدم مرشح له في االنتخابات الرئاسية القادمة وسيعمل لكي يتم انتخابه، 
سامي ' سيكون رئيس هيئة األركان المصري باإلضافة إلى أن أحد التقديرات المركزية هو أن المرشح

  .الذي يتمتع بعالقات جيدة مع إسرائيل' عنان
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وبحسب تقديرات وزارة الخارجية اإلسرائيلية أيضاً أن اإلخوان المسلمين ال يخططون لتقديم مرشح 
 للرئاسة، كما ال يخططون للسيطرة على الدولة، مع ذلك هم يسعون للحصول على شرعية، وان يصبحوا

  .حركة سياسية معروفة ويسمح لها بإنشاء مؤسسات وإصدار صحف والمشاركة في البرلمان
  25/2/2011، القدس العربي، لندن

  
   لديمقراطية تقوم على قيمة وليس على مبدأ االقتراع تدعوليفني  .26

فني في دعت وزيرة الخارجية السابقة زعيمة كاديما التي اعلنت الحرب الدموية على غزة تسيبي لي: لندن
االمريكية الى ديمقراطية حقيقية في العالم العربي، تقوم على مبدأ دولي ' واشنطن بوست'مقال لها في 

 .يسحب البساط من تحت اقدام القوى المعادية لمبادئ العالم الحر وتستخدم الديمقراطية لتحقيق اهدافها
ه المواطنين العرب بالشجعان حيث وجاء المقال تعليقا على التطورات الحالية في المنطقة، ووصفت في

  .ثاروا على انظمتهم يطالبون باسترجاع انسانيتهم
وقالت ان الدعوة للديمقراطية في الدول العربية ليست ناجمة عن امالءات اجنبية بل هي تعبير عن جوع 

وقالت ان المعركة اآلن في الشرق االوسط ليست تعبيرا عن صدام الحضارات او . وتطلب للحرية
وترى ليفني ان . نزاع بين التطرف واالعتدال بل هي معركة تدور داخل المجتمعات وكذا فيما بينهاال

انتشار الديمقراطية في العالم سينتج عنه تجذرها كقيمة وليست كنظام حكم، مما يعني التخلي عن العنف 
سالم في المنطقة والتعايش وانتشار الحرية والحصول على فرص المساواة، وستنعكس على امكانيات ال

وتعززها هذا في السيناريو االيجابي لكن السيناريو السلبي هو ان الديمقراطية قد يساء استخدامها من 
. القوى التي ترى فيها قيمة اجنبية ومن يريدون استخدامها كعجلة لتحقيق اهدافهم المعادية للديمقراطية

 ارضاء المتطرفين على حساب مصالح واالمكانية الثالثة هي ظهور انظمة ضعيفة قد تجبر على
  .المواطنين

وقالت ان إسرائيل ليست مراقبا للتطورات فقط بل ان االتجاه الذي ستتخذه سينعكس على الطريقة التي 
مشيرة الى التزامها بحل الدولتين وتجربتها في التفاوض . ستعيش فيها إسرائيل بسالم في المنطقة ام ال

وقالت انه بعد غياب الرئيس المصري حسني . ا بأن الحل ممكن مع صعوبتهمع الفلسطينيين التي اقنعته
مبارك الذي حافظ على سالم بارد مع إسرائيل وحاول تحقيق المصالحة الفلسطينية فان هناك امكانية 

وتعتقد ان القلق ليس سياسة للقائد بل ان التجربة اليهودية تدعو الى . لتعزيز القوى المعادية للديمقراطية
ن تؤيد إسرائيل مطالب التغيير وتحقيق ديمقراطية حقيقية وليس التعبير عن قلق حول المستقبل ا

  .المجهول
وقالت ان قادة المجتمع الدولي مطالبون بتشكيل االحداث وتحويلها لواقع عبر تشكيل تطلعات الناس 

 مع الديمقراطية كقيمة وذكرت بتجربة العالم الذي اسمته الحر والذي تعامل. وليس اللعب على مخاوفهم
  .وليس اداة للحصول على االصوات

 دفع ثمن تجاهل هذه القيمة، ففي حالة حماس وحزب -وقالت ليفني ان العالم الحر ـ إسرائيل من ضمنه
اهللا فالعالم الغربي حدد مفهومه آللية التصويت مما ادى الى منح الشرعية للقوة المسلحة التي ال تعترف 

ومن . لديمقراطية مما اعطاها الفرصة للحفاظ على سالحها وتهديدها لشعوبها وجيرانهااساسا بالمبادئ ا
هنا ترى ان االحداث االخيرة في المنطقة تدعو الى تبني على المستوى العالمي ما تقوم الديمقراطيات 

عتراف التخلي عن العنف واال: الحقيقية، واكدت ان هناك قانونا عاما للمشاركة في ديمقراطية حقيقية
 السالح، وتحقيق االهداف من خالل الوسائل السلمية وااللتزام بالقانون -باحتكار الدولة الستخدام القوة 

  .وااللتزام بمالمعاهدات الدولية التي وقعت عليها دولهم
  25/2/2011، القدس العربي، لندن
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  الثينيات من القرن العشرينالثب هو ما كان بأوروبا "إسرائيل"بـالسائد  الوضع العنصري: الكرملمدى  .27
المركز العربي للدراسات االجتماعية (صدر حديثاً عن مركز مدى الكرمل : زهير أندراوس-الناصرة 
تقرير الرصد السياسي الثاني عشر والذي يوثق للهوس اإلسرائيلي المتصاعد في قوننة ) التطبيقية

  .المواطنين الفلسطينيين في إسرائيلالعنصرية وفي محاوالت فرض الطابع اليهودي والصهيوني على 
، أن ما يشهده المجتمع 2010ويخلص تقرير، الذي يوثق لشهري تشرين الثاني وكانون األول 

والمؤسسات اإلسرائيلية من عنصرية وعداء تجاه المواطنين الفلسطينيين، ال يقتصر على فئات اجتماعية، 
  .قف غالبية المجتمع اإلسرائيليأو طبقية أو سياسية محددة، بل أنه يعكس آراء وموا

كما جاء في التقرير، ومن خالل متابعة معمقة وواسعة للتحوالت في المجتمع اإلسرائيلي وفي السياسات 
الحكومية، أن التكاتف الحاصل بين السلطة التشريعية من جهة، وبين كافة فئات المجتمع اإلسرائيلي 

لعرب وقوننة العنصرية، يذكرنا باألجواء الفاشية التي والمؤسسة الدينية من جهة أخرى، في العداء ل
  .سادت أوروبا في ثالثينيات القرن الماضي

في السابق كان يمكن االدعاء أن الطبقات الفقيرة في إسرائيل هي األكثر عنصرية وعداء تجاه 
سطينيين، أو أن الفلسطينيين، أو أن المهاجرين الشرقيين هم الفئة التي تتميز بعنصريتها وعدائها للفل

سكان بلدات التطوير هم األكثر عنصرية؛ لكن الواقع الحالي في إسرائيل يفند تلك االدعاءات، 
وإنما منتشرة في البلدات . فالعنصرية الحالية في إسرائيل ليست جغرافية، وال طبقية، وال أثنية

 تعمل على منع إمكانية سكن التي) ذات أغلبية سكانية من أصول غربية(الجماهيرية الغنية في الجليل 
عائالت عربية فيها، بواسطة تغيير دساتير البلدات وإدخال شرط االعتراف بطبيعة البلدة كيهودية 

كما تنتشر العنصرية في أحياء ذات تدريج اقتصادي . وصهيونية لمن يرغب في االنتقال والسكن فيها
وتل أبيب التي بات سكانها يشاركون في اجتماعي منخفض في مدن المركز في إسرائيل، نحو بات يام 

مظاهرات تطالب بتنفيذ سياسات الفصل العنصري وطرد السكان العرب من أحياء تلك المدن بشكل 
ناهيك عن ترجمة تلك المطالب إلى اقتراحات قوانين وقوانين في الكنيست وتلقيها دعما وتشجيعا . علني

وأن المواقف العنصرية والعداء .  المجتمع اإلسرائيليمن قبل حاخامات يهود ذوي مكانة دينية خاصة في
للفلسطينيين يتحولون إلى موقف مشترك لغالبية المجتمع اإلسرائيلي، كما يتضح من نتائج مؤشر 

، الذي بين أيضا أن غالبية المجتمع اإلسرائيلي تؤيد اشتراط المواطنة بالوالء 2010الديمقراطية للعام 
  .للدولة اليهودية

يل المثال يرصد التقرير اقتراحات القوانين العنصرية والمعادية للعرب التي قُدمت خالل الفترة فعلى سب
التي يوثق لها، ومن بين تلك االقتراحات كان اقتراح تعديل قانون التعيينات في سلك خدمات الدولة 

 حق العمل في سلك ، الذي يهدف إلى اشتراط)والذي قدمته النائبة ليه شمطوف من حزب يسرائيل بيتينو(
عملياً، فإن هذا االقتراح يضع . خدمات الدولة بأداء قسم الوالء لدولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية

المزيد من العراقيل والحواجز أمام تشغيل المواطنين العرب في القطاع العام للدولة، مع التأكيد على أن 
ليس هذا فحسب، بل تم أيضاً تقديم اقتراح قانون . اًنسبة المستخدمين العرب في هذا القطاع ضئيلة جد

  .يشترط حق التمثيل الديمقراطي في السلطات المحلية بالوالء السياسي واأليديولوجي للدولة اليهودية
الذي تقدمت به نفس النائبة من حزب  ،)قسم الوالء(والمقصود اقتراح قانون اتعديل أوامر البلديات 

يهدف إلى ترسيخ الطابع ) كديما(اح قانون قدمه أثنا عشر نائبا من حزب واقتر. ايسرائيل بيتينوب
اليهودي للدولة ضمن قانون أساس يعرف إسرائيل كدولة الشعب اليهودي، وبحيث يشترط أي تعديل 

هذا االقتراح، في حال قبوله، يصادر السيادة من المواطنين . عليه وافق ثمانية عضو كنيست على األقل
الشعب اليهودي كله ويستبعد المواطنين الفلسطينيين من السيادة بشكل قاطع، ويختزل وجود وينقلها إلى 

  .المواطنين الفلسطينيين لنوع من التابعين الخاضعين إلرادة صاحب السيادة
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إضافة إلى ذلك، يستعرض التقرير الحالي الفتاوى الدينية التي أصدرتها مجموعة كبيرة من الحاخامات 
ويرصد تصريحاتهم العنصرية .  تُحرم بيع أو تأجير منازل وأراض للمواطنين الفلسطينييناليهود، والتي

كما يوثق لرسالة نساء الحاخامات اليهود التي تحذر . والمليئة بالكراهية والتحريض دون أن تتم معاقبتهم
مانية للنهوض بمكانة وكذلك تجنُد رئيسة اللجنة البرل. الشابات اليهوديات من أية عالقة مع الشبان العرب

وفي نهايته . المرأة، تسيفي حوطوبلي من الليكود، ومحاولة تجنيد اللجنة البرلمانية كي تتبنى تلك المواقف
حيث يتضح من . يستعرض التقرير مدى انتشار المواقف المعادية للديمقراطية داخل المجتمع اإلسرائيلي

 بالمئة من المستطلعين اليهود يؤيدون اتشجيع هجرة المواطنين العرب من 53أن ديمقراطية ) الال(مؤشر 
 بالمئة من اليهود يعارضون 70 بالمئة من اليهود يعارضون ضم أحزاب عربية للحكومية؛ 70البالد، 

  .تعيين مواطنين عرب في وظائف رئيسية في الدولة
  25/2/2011، القدس العربي، لندن

  
  2010 مهاجر جديد خالل عام 16800وصول " إسرائيل" .28

 مهاجر جديد مما يعكس ارتفاعاً 16800 وصل إلى إسرائيل خالل العام الماضي أكثر من -تل ابيب 
ويستدل . 2009 بالمائة قياساً مع عدد المهاجرين الجدد الذين وصلوا إلى اسرائيل خالل عام 14مقداره 

أن عدد الذين وصلوا إلى إسرائيل خالل العقد من المعطيات التي نشرتها دائرة اإلحصاء المركزية 
  . ألفا285الماضي يتجاوز 

ويشار إلى أن معظم الذين يأتون إلسرائيل من روسيا وأوكرانيا يحبذون االستقرار في مدينة حيفا في 
أما القادمون من فرنسا فيحبذون اإلقامة . حين يحبذ ثلث القادمين من الواليات المتحدة اإلقامة في القدس

  .في مدينتي القدس ونتانيا
  25/2/2011، القدس، فلسطين

  
  ستسيطرعليها بشكل كامل   حركة حماسإن من الضفة الغربية فناانسحب إذا: صهيونيمسؤول  .29

قال مسؤول عسكري صهيوني إن األوضاع الحالية في الضفة الغربية تشهد هدوءا كبيرا نظرا : القدس
إذا خرجت "اس وجيش االحتالل الصهيوني، محذرا من أنه لحجم التعاون األمني بين ميليشيا عب

عليها بشكل كامل وتدفع " حماس"ر حركة طوانسحبت من الضفة الغربية، فمن الممكن ان تسي" إسرائيل"
  " .فيها بكل قوتها

وأكد العقيد، نيتسان ألون،  قائد تشكيلة الضفة الغربية بجيش االحتالل الصهيوني في تصريحات نقلتها 
، وأن الفلسطينيين "اإلرهاب من الخارج"عة الجيش اليوم الجمعة على أنه ال يمكن وقف ما أسماه بــإذا

ستدخل قطعيا بكامل قوتها، ومن المهم أن نذكّر " حماس"إذا خرجنا نحن، فإن : "يفهمون هذا األمر، وقال
  " .سائلبشكل كامل ومكثف، مرتبط بالوجود والو" حماس"أن قدرة السلطة على محاربة 

نحن نأخذ في : "، وقال2011) سبتمبر(أن تتم االنتخابات الفلسطينية في شهر أيلول " ألون"وتوقع 
الحسبان بأن االستقرار الذي نتمتع به اليوم من الممكن أن يتغير، واأليام الهادئة من الممكن أن تنتهي، 

  ".وإذا حدث هذا سنضطر لتغيير طريقتنا واالستعداد من جديد
، مضيفًا أن للجدار "السبب الثاني هو الجدار األمني الذي لم يكتمل بناؤه حتى اآلن"ألون إلى أن وأشار 

فقد كان سببا رئيسا في مساعدتنا على فرض الهدوء، وضبط الصواريخ التي كانت في "أهمية كبيرة، 
، وسيطرة حماس االنفصال المصيري عن قطاع غزة: "،  ورأى أن السبب الثالث هو"طريقها إلى الخليل

  " .مصلحة إلسرائيل"، متفقًا مع فياض بأن وجود ميليشيا قوية له في الضفة " على القطاع
ُأعطيت بارقة : "وأكد المسؤول في الجيش الصهيوني أن الميليشيا تنفذ مصالح مشتركة للطرفين، ويقول

ي فإن المجتمع الفلسطيني مر ، وحسب رؤيت"اإلسرائيلي"أمل للتعاون بين قوات األمن الفلسطينية والجيش 



  

  

 
 

  

            19 ص                                     2067:         العدد       25/2/2011 الجمعة :التاريخ

، ولكن بالفعل هذا )تنسيق(بتغيير ثقافي حقيقي، ونحن نسمي العمل المشترك مع قوات األمن الفلسطينية 
  " .تعاون حقيقي بكل معنى الكلمة 

أنا أوافق فياض، ولنا مصلحة في أن تكون قوات األمن الفلسطينية شرعية وقوية، وأن يتم : "وقال ألون
 لذلك نحن عندما ندخل إلى المدن الفلسطينية نبذل كل ما في وسعنا حتى ال نتسبب لهم احترامها،
  ".بمشاكل

ولفت ألون، إلى أن عمليات الجيش الصهيوني تم تقليصها داخل المدن الفلسطينية خالل النصف األخير 
 شخصيا ُأقِّر كل أنا: "من العام الماضي بسبب نشاط التنسيق األمني مع ميليشيا عباس في الضفة، وقال

  ".عملية
  25/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   في رام اهللا تطالب بإنهاء االنقسام والحشد ضد االحتاللجماهيريةمسيرة  .30

الشعب يريد "طالب مشاركون في مسيرة جماهيرية، ضمن فعاليات حملة :  يوسف الشايب-رام اهللا 
طني الفلسطيني للجمعيات الثقافية واالجتماعية وغيرها من ، التي ينظمها التجمع الو"إنهاء االنقسام

الفعاليات، أمس، وسط مدينة رام اهللا، بإنهاء حالة االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، وحشد الطاقات 
 للخالص وتجسيد دولة فلسطين وزجها في المقاومة الشعبية الشاملة لالستيطان واالحتالل وصوالً

  .س وعودة الالجئينالمستقلة وعاصمتها القد
إن االلتفاف حول هذه الفعالية يعبر عن الروح الوحدوية : "وقال المتحدث باسم التجمع ماهر عامر

  ".األصيلة التي يتمتع بها الشعب وعن الرغبة والتصميم القويين لدى الشباب بتغيير واقع االنقسام المرير
امل هو الطريق الوحيد والمضمون للوصول الحوار الوطني الش"وأكد التجمع في بيان صحافي له، أن 

، واعتبر أن وثيقة الوفاق الوطني تمثل اإلجماع "إلى قواسم تمثل اإلجماع الوطني بعيدا عن المحاصصة
وطالب بتوفير مقومات . الوطني وتشكل مادة أساسية يمكن االستناد إليها والبناء عليها في الحوار الشامل

 واقتصادية عادلة ومعالجات جادة لمشكالت الفقر والبطالة والتعليم الصمود من خالل سياسة اجتماعية
والحد األدنى لألجور، إضافة إلى حماية الحريات الديمقراطية وحق التعبير والتظاهر السلمي وتحريم 

  .االعتقال السياسي في غزة والضفة
 بالموقف ، مشيداً"سرائيلإ"ـاألميركي األخير الذي عبر عن االنحياز السافر ل" الفيتو"ودان البيان 

  .الفلسطيني الذي عبر عن إجماع وطني برفض الرضوخ للضغوط األميركية
أن مشاركته جاءت باسم النادي وباسم األسرى جميعهم من "وأكد رئيس نادي األسير قدورة فارس، 

 بارها أساساًمنطلق الغيرة على الوطن والدعوة إلى إنهاء حالة التشرذم واالنقسام، وتحقيق الوحدة باعت
  ".للبناء ورافعة للحريات في فلسطين

بدورها، اعتبرت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خالدة جرار، أن الخيار 
  .الشعبي ومطالبه هما الباقيان في إطار إنهاء االنقسام

تفاق على برنامج فيما شدد رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، على ضرورة اال
وطني يشكل قواسم مشتركة وأساس المقاومة في مواجهة االحتالل، داعيا إلى التمسك بالثوابت الوطنية 

  . وعزلها"إسرائيل"وتحويل اإلجماع الفلسطيني إلى خطة استراتيجية جديدة من أجل محاصرة 
  25/2/2011الغد، عّمان، 

  
   في نابلس ضد الفيتو األمريكيحاشدةتظاهرة  .31

 وان في نابلس أحرقين فلسطينييمتظاهر، أن وكاالتنقالً عن ال  25/2/2011الخليج، الشارقة، شرت ن
ضد ) الفيتو(أمس، صوراً للرئيس األمريكي باراك أوباما خالل احتجاجاتهم على استخدام حق النقض 
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إليها فصائل وشارك المئات من الفلسطينيين في التظاهرة الحاشدة التي دعت . قرار يدين االستيطان
ورددوا . منظمة التحرير، مرددين هتافات مناهضة للواليات المتحدة بسبب موقفها في مجلس األمن

الشعب يريد " و"يا أوباما يا كذاب، أنت حامي لإلرهاب"شعارات مناهضة ألمريكا والفيتو واالنقسام مثل 
الفيتو األمريكي تكريس إلسرائيل " و"سامال لالنق" و"ال ال أمريكا"، والفتات مكتوب عليها "إنهاء االنقسام

وقال مسؤول فتح في . "إسرائيل"، وأخرى تدعو إلى وقف نهائي للمفاوضات مع "كدولة فوق القانون
  ."خرجنا اليوم لنقول ال للفيتو األمريكي، فيتو العار" المتظاهرين نابلس محمود اشتية مخاطباً

قيق فوري للمصالحة الوطنية وإنهاء االنقسام الداخلي كرد كما طالب المتظاهرون الفصائل الفلسطينية بتح
وقال ممثلون لفصائل منظمة التحرير خالل التظاهرة إن الشعب . عملي على الفيتو األمريكي واالستيطان

  .الفلسطيني يجمع على وجوب تحقيق المصالحة فوراً، ومن دون تأخير لمواجهة التحديات
عضو ، أن  كفاح زبون،رام اهللانقالً عن مراسلها في  25/2/2011الشرق األوسط، لندن، وأضافت 

جئت اليوم ألهتف وأقول ": اللجنة المركزية لحركة فتح، توفيق الطيرواي، قال للمتظاهرين في نابلس
  ."كلمتين فقط؛ ال للفيتو األميركي، وال لالنقسام وال لالحتالل، ونعم للوحدة الوطنية الفلسطينية

  
   على رفحإسرائيليةن بغارة  مواطنيأربعةإصابة  .32

أصيب أربعة مواطنين على األقل بجروح جراء غارة جوية نفذتها طائرات االحتالل الصهيوني : غزة
المركز الفلسطيني "وقال مراسل  . واستهدفت سيارة في رفح جنوب قطاع غزة24/2مساء يوم الخميس 

الحتالل لسيارة بحي السالم في رفح بعدة إن المعلومات األولية تتحدث عن استهداف طائرات ا": لإلعالم
وذكر المراسل أن النيران اشتعلت في السيارة بكثافة إال أن طواقم الدفاع المدني استطاعت  .صواريخ

السيطرة عليها وإخمادها، في حين قامت طواقم اإلسعاف بنقل أربعة جرحى من المارة إلى مستشفى أبو 
 محلية أن ركاب السيارة المستهدفين تمكنوا من النجاة، حسب وأكدت مصادر .يوسف النجار في المدينة

  .المعلومات األولية
  24/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   فلسطينياً في الضفة فجر الخميس13 يعتقل اإلسرائيليالجيش  .33

الت ، حملة اعتقا24/2 شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر يوم الخميس :رام اهللا
  .جديدة في أنحاء مختلفة من مدن وقرى الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال ثالثة عشر فلسطينياً

  24/2/2011قدس برس، 
  

   في سجون االحتالل24ن عامهما الـ دخال ي من القدسفلسطينيان .34
 في 24  ذكرت وزارة األسرى والمحررين في غزة أن أسيرين مقدسيين دخال عامهما الـ:)وام( -غزة 
وأوضح مدير اإلعالم بالوزارة رياض األشقر أن األسير جمال حماد حسين . جون االحتالل اإلسرائيليس

كما دخل األسير سامر .  بالسجن المؤبد ويقضي حكما21/2/1988ًأبو صالح من القدس معتقل منذ 
  . إبراهيم داود أبو سير من مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة عامه الرابع والعشرين أيضاً

  25/2/2011االتحاد، أبو ظبي، 
  

   عاما36ًاالحتالل يعيد جثمان شهيد فلسطيني بعد  .35
أعلنت الحملة الوطنية السترداد جثامين الشهداء في مدينة نابلس إن جيش االحتالل  :)قنا( وكالة -نابلس

ل  خال14/9/1976اإلسرائيلي على تسليم جثمان الشهيد حافظ أبو زنط من نابلس، الذي استشهد في 
وقال منسق الحملة سالم خله في . في األغوار" الجفتلك"تنفيذه عملية للجبهة الديمقراطية في منطقة 
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بانتظار توقيع قائد المنطقة الوسطى في " الحملة"تصريحات بثتها وسائل إعالم فلسطينية في المدينة إن 
  ".جيش االحتالل على القرار المتوقع أن يتم خالل األيام القادمة

  25/2/2011، الدوحة، الشرق
  

   على هدم منازلهم من قبل االحتالل حاشدة للفلسطينيين في النقب احتجاجاًومسيرةإضراب عام  .36
 شل اإلضراب العام أمس، قرى ومدينة رهط البدوية في النقب، وذلك في :حسن مواسي -النقب العربي 

، وسط تواصل 48سطينيي الـالذي دعت إليه لجنة المتابعة العليا لشؤون فل" خميس الغضب"إطار 
 على كل عمليات الهدم والتجريف والترحيل في عمليات الهدم التي طالت قرية العراقيب، واحتجاجاً

 بها، كالعراقيب وجرول والسرة وقصر السر وبير هداج ووادي النعم "إسرائيل"القرى التي ال تعترف 
  .وغيرهاوأم الحيران وعتير والفرعة وتل الملح وأم بطين والقرين 

وشارك اآلالف من بدو النقب في التظاهرة االحتجاجية التي نظمتها لجنة المتابعة العليا، واجمع 
 على ضرورة مواصلة النضال المشروع حتى االعتراف بالقرى 48المتحدثين من قادة فلسطينيي الـ

الح المعتقل في  تضامنهم مع الشيخ رائد صوأعلنواالعربية في النقب وعلى رأسها قرية العراقيب، 
  .السجون اإلسرائيلية

  25/2/2011، بيروت، المستقبل
  

  مقتل تاجر غزي بالرصاص في مدينة يافا المحتلة .37
 قالت مصادر فلسطينية إن التاجر جواد محمود البلعاوي، من مدينة غزة تعرض يوم الخميس :غزة
  .ر، حيث قتل على الفو1948إلطالق نار في مدينة يافا المحتلة عام  24/2

  24/2/2011قدس برس، 
  

   اإلبراهيمي تشكل خطوة في سياق مخطط االحتالل لالستيالء عليه بالكاملالحرممذبحة : رائف نجم .38
 25/2/1994 مدينة الخليل بسواد الحداد على شهدائها الذين سقطوا في تكتسا: الدين  نادية سعد-عمان 

العنصرية الذي اقتحم الحرم اإلبراهيمي على يد المستوطن اليهودي باروخ جولدشتاين من حركة كاخ 
  .الشريف حامالً بندقية أوتوماتيكية بالتواطؤ مع قوات االحتالل

 حتى قررت سلطات االحتالل تقسيم الحرم اإلبراهيمي إلى قسمين  على الجريمةولم يمض وقت طويل
ثم المسجد األقصى يمهد لخطوة االستيالء اإلسرائيلي الكامل عليه ومن "للفلسطينيين واليهود، ما 

، حسب تحذير نائب رئيس لجنة إعمار المسجد األقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة رائف "المبارك
سلطات االحتالل ال تسمح للمسلمين إال بالصالة عند المنبر والمحراب فقط، "الغد إن جريدة وقال ل .نجم

هود على المساحة الباقية بزعم ضمها  متر مربع، بينما يستولي الي200ضمن مساحة صغيرة ال تتجاوز 
سلطات االحتالل تهدف إلى "وأضاف أن  ".لمقامات بعض األنبياء، إضافة إلى المغارة تحت األرض

، بحسب ما جاء "عاصمة أبدية وموحدة لهم"احتالل كامل فلسطين، وتنصيب ملك إسرائيلي واتخاذ القدس 
ولكنها حقيقية "غم زعم االحتالل بعدم وجودها، ر" بروتوكالت حكماء صهيون" من 24في البروتوكول 

سلطات االحتالل تهدف إلى االستيالء على "وأوضح بأن  ".وسيكون تنفيذها الهدف الحقيقي لالحتالل
الحرم اإلبراهيمي الشريف ثم المسجد األقصى المبارك وكامل فلسطين، من خالل طرد الفلسطينيين 

  ".يهودية دولة إسرائيل"اشتراط ، و1948العرب من أرضهم المحتلة العام 
  مذبحة الحرم اإلبراهيمي الشريف تشكل خطوة في سياق مخطط االحتالل لالستيالء عليه "واعتبر أن 
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بالكامل، حيث كانت السلطات اإلسرائيلية تعلم مسبقاً بمخطط المستوطن اليهودي ضد المصلين، فسمحت 
  ". نسبته لمرتكب حريق المسجد األقصىله بالعبور وزعمت باختالله العقلي، على غرار ما

  25/2/2011الغد، عّمان، 
  

  تقليص األونروا لخدماتها قد وصل إلى حد ال يمكن السكوت عنه: راصدجمعية  .39
إن تقليص ): راصد( قال عبد العزيز طارقجي، المدير التنفيذي للجمعية الفلسطينية لحقوق اإلنسان :غزة

 باالستهداف يمكن السكوت عنه، واصفاً ما تقوم به الوكالة األونروا لخدماتها قد وصل إلى حد ال
في مجال : وأضاف .التدريجي والمنظم من أجل التنصل من مسؤولياتها تجاه الالجئين الفلسطينيين

الصحة تخلت الوكالة عن مسؤولياتها فهي ال تغطي في العمليات الجراحية الباهظة الثمن إال تكلفة ثالث 
ا عدا ثمن األدوية والقضايا األخرى التي ال تعترف بها الوكالة أبداً، والعملية التي ليالي سريرية فقط، م

 200 ليالي سريرية أي بمقدار 3 اآلالف دوالر تغطي منها 10تبلغ كلفتها على سبيل المثال ال الحصر 
  . دوالر أمريكي كحد أقصى ألكبر عملية جراحية600دوالر  لليلة السريرية أي أنها تدفع 

كما أن مجال التعليم ال يقل سوء عن الصحة، فقد توقفت الوكالة عن تأمين القرطاسية : ابع طارقجيوت
للطالب، واكتفت بتأمين الكتب الدراسية فقط وليست جميعها، ووهي ال تسلم بالوقت المحدد، بل 

سة حطين  وفي النهاية يحصل الطالب على كتب قديمة ومهترئه كما جرى في مدر،بالمماطلة والتسويف
  . من هذا العام)لبنان(في مخيم عين الحلوة

  24/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  تنديد بغزة بقمع القذافي للصحفيين .40
ندد صحفيون وتجمعات فلسطينية تعنى بالدفاع عن الحريات بما أسمته عمليات الخطف واالعتداء : غزة

واستنكر التجمع اإلعالمي  .لى الصحفيين الليبيينوالتضييق التي يمارسها نظام العقيد معمر القذافي ع
الفلسطيني ما يتعرض له اإلعالميون الليبيون من قتل وخطف واعتداء وتضييق من قبل نظام القذافي، 

واعتبر التجمع أن منع نظام القذافي مراسلي المحطات اإلخبارية  .أثناء ممارستهم لعملهم الصحفي
 التي انتفض فيها الشعب الليبي على هذا ، في األيام القليلة الماضيةالعربية واألجنبية من دخول ليبيا

 لتغطية تلك األحداث، يؤكد التسريبات اإلعالمية التي تحدثت عن ارتكاب مجازر بشعة بحق ،النظام
وأكد أن تلك الممارسات ال يقدم عليها إال  .الشعب الليبي يسعى النظام إلى إخفائها وطمس معالمها

ن قامعو الحريات، مطالبا منظمات حقوق اإلنسان الدولية بالتدخل بأسرع وقت ممكن لوقف الدكتاتوريو
  .المجازر التي تطال الليبيين والجسم الصحفي

 التحية لشهداء ، موجهاً"بثورة الشعب الليبي الحر في مواجهة النظام المستبد"وأشاد التجمع اإلعالمي 
ظام الليبي بممارساته القمعية ضد الحريات الصحفية، أثبت الن"وأكد أن . الثورة خاصة الصحفيين منهم

  ".خالل ثورة شعبه عليه، أنه نظام شمولي متخلف ال يؤمن بالحريات المدنية واإلعالمية
 إلنقاذ الشعب الليبي، وأشاد بالتغطية وطالب التجمع اإلعالمي منظمات حقوق اإلنسان بالتحرك فوراً

ية في فضح ما يجري من جرائم ضد عناصر ثورة الشعب الليبي من قبل اإلعالمية لوسائل اإلعالم العرب
  .مرتزقة النظام الحاكم

  25/2/2011نت، .موقع الجزيرة
  

  نقص في األدوية وفائض في المرضى في غزة .41
 عاد، أمس، من زيارة لغزة 48أكد وفد من أطباء ذوي اختصاصات مختلفة من أراضي : القدس المحتلة

لمرضى ونقصاً في الدواء داخل القطاع مشدداً على وجود ألف مريض ينتظرون أن هناك فائضاً في ا
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: ومع انتقالهم إلى المستشفيات والعيادات تجلى الوضع البائس. عمليات جراحية ال يمكن القيام بها هناك
 نوع دواء ضروري غير موجود في القطاع، فيما هناك نقص في أدوية السرطان وأمراض 180نحو 

 العالم، مثل أدوية خفض أنحاء، إلى جانب نقص في أدوية في متناول اليد في جميع مزمنة أخرى
وأشاروا . الماضي يناير/ كانون الثانيالحرارة لدى األطفال، لم يكن باإلمكان الحصول عليها طيلة 

  .للنقص باألجهزة والمعدات
  25/2/2011الخليج، الشارقة، 

  
  هو ويرد انه ينوي تقديم خطة سالم جديدة توبخ نتنيامانيةلاأللمستشارة ا :رتسآه .42

 نشبت أزمة بين رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو والمستشارة االلمانية انجيال ميركل             :بيت لحم 
  .على خلفية التعنت الذي يمارسه تجاه عملية السالم 

 بينهما هذا األسبوع     االسرائيلية عن مصادر قولها انه وخالل مكالمة هاتفية جرت         رتس هآ ونقلت صحيفة 
  .وبخت ميركل نتنياهو وقالت له انها تشعر بخيبة أمل كونه لم يفعل شيئا لدفع عملية السالم

وحاول نتنياهو اقناع ميركل وقال لها انه كان على وشك إطالق مبادرة دبلوماسية وانه ينوي القاء كلمـة        
  .خالل اسبوعين سيعلن خاللها الخطوط العريضة لخطة سالم جديدة

وقال المسؤول ان المحادثة بين الزعيمين كانت متوترة للغاية وشملت اتهامـات متبادلـة وتـصريحات                
واضاف المصدر ان نتنياهو قال لميركل انه يشعر بخيبة امـل لجهـة تـصويت المانيـا ضـد                   . قاسية

نت واحـد   ا"؟" كيف تتجرأ "فيما قالت له ميركل     . االستيطان ورفضها قبول طلبات اسرائيل قبل التصويت      
  ".خيبت املنا ولم تقدم خطوة واحدة لدفع عملية السالم

وكشف المسؤول ان رئيس الوزراء االسرائيلي أكد لميركل انه يعتزم اطالق خطة سالم جديدة من شأنها                
 ، والذي وافق خالله على اقامة دولة        2009أن تكون استمرارا لخطابه في جامعة بار ايالن ، في يونيو            

  " . أسابيع3-2أعتزم تقديم خطاب جديد حول عملية السالم خالل "اف نتنياهو لميركل واض. فلسطينية
وقال المصدر ان المستشارة االلمانية ومستشاريها ، الذين أصيبوا بخيبة أمـل مـرارا وتكـرارا مـن                  

  .تصريحات نتانياهو غير الدقيقة وعدم الوفاء بالوعود ، لم يصدقوا كلمة واحدة مما قاله نتنياهو
قررت ميركل أن تتشاور مع المسؤولين االسرائيليين واالمريكيين لمعرفة إذا كان نتنياهو جـادا هـذه                و

  .المرة ، أو انها مجرد محاولة لكسب المزيد من الوقت لتخفيف الضغوط الدولية عليه
ونوهت الصحيفة الى ان رئيس الوزراء ومستشاريه يبحثون عن وسيلة لتحريك عملية الـسالم ، نظـرا                 

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية االسرائيلية ان نتنياهو بدأ فـي         . "عزلة اسرائيل الدولية المتنامية   ل
اآلونة األخيرة الحديث عن امكانية القاء خطاب ثان في بار إيالن من شأنه تقديم مخطط بـديل التفـاق                   

 اقامة دولة فلسطينية بحـدود      وتشمل المبادرة الجديدة  . مؤقت مع الفلسطينيين ، على غرار خطة ليبرمان       
  . في المئة من الضفة الغربية50مؤقتة على نحو 

  25/2/2011، وكالة معاً اإلخبارية
  

  "إسرائيل" كيري يحاول بلورة مسار تفاوض بين سوريا وجون: هآرتس .43
اإلسرائيلية أمس الخميس عـن أن رئـيس لجنـة          " هآرتس"كشفت صحيفة   :  برهوم جرايسي  -الناصرة

 مجلس الشيوخ األميركي السيناتور جون كيري قد بلور سوية مع الـرئيس األسـد خـالل                 الخارجية في 
األشهر األخيرة مبادرة الستئناف المحادثات السورية اإلسرائيلية بعلـم الـرئيس بـاراك أوبامـا، إذ أن                 

رئيس واضافت الصحيفة ان    . السيناتور كيري أبدى اهتماما أكثر من مرة في المسار السوري اإلسرائيلي          
نتنياهو الذي اطلع على تفاصيل االتصاالت بين كيري واألسد تحفظ عليها وال            الحكومة اإلسرائيلية بنيمن    

  .يعتقد أن األسد جدي في نواياه للتوصل إلى سالم مع إسرائيل
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وحسب الصحيفة، فقد التقى كيري مع األسد خمس مرات في دمشق خالل العامين األخيرين وتم طـرح                 
دثات بين سورية وإسرائيل في جميع هذه اللقاءات، وأنه في األشـهر األخيـرة أصـبحت                استئناف المحا 

  ".عملية أكثر"المحادثات 
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين إسرائيليين ودبلوماسيين أوروبيين قولهم إن كيري بدأ بـصياغة ورقـة               

ضات مع إسرائيل وشروط    موقف غير رسمية سوية مع األسد يتم من خاللها التُعرف على مبادئ المفاو            
  .بدئها

وبلور كيري خالل محادثاته مع األسد مبادئ خطية ضبابية بالشكل الكـافي مـن أجـل أن تـستجيب                   
ويتعلق المبدأ األول بالمطلب السوري المركزي وهو انسحاب إسـرائيل          . لالحتياجات السياسية للجانبين  

ترة واليـة رئـيس وزراء إسـرائيل        من هضبة الجوالن وتمت صياغته بصورة مشابهة للصياغة من ف         
  ".األرض مقابل السالم"السابق ايهود أولمرت والتي بموجبها ستجرى المحادثات وفقا لمبدأ 

وكذلك فقد حاول كيري بلورة مبدأ يستجيب لمطلب إسرائيل بأن تنفصل سورية عن إيران وحـزب اهللا                 
  .وريين بوساطة تركياوهو مطلب تم طرحه خالل المفاوضات التي أجراها أولمرت مع الس

وقال دبلوماسي أوروبي اطلع على تفاصيل المحادثات بين كيري واألسد إن الرئيس السوري أعرب عن               
، واضـاف   "للبحث خالل المفاوضات في موقع سورية اإلستراتيجي والمسائل األمنية اإلقليمية         "استعداده  

فسيرها على أنها موافقة سـورية علـى        إنه على الرغم من أن صياغة ذلك كانت ضبابية لكن باإلمكان ت           
البحث في طبيعة العالقات بين سورية وبين إيران وحزب اهللا في حال تم توقيع اتفاق سالم بينها وبـين                   

  .إسرائيل
  .2008إن السوريين اقترحوا معادالت مشابهة خالل المحادثات مع أولمرت في العام " هآرتس"وقالت 

  25/2/2011الغد، عّمان، 
  

  بمدارسها " الهولوكست "تدريس تقّر" ااألونرو" .44
) األونـروا (قال الناطق الرسمي باسم وكالة الغوث الدولية لالجئين الفلسطينيين          :  نادية سعد الدين   –عمان

يتم ضمن مناهج إثرائية إضـافية تتعلـق        " الهولوكست"تدريس تجربة محرقة اليهود     "سامي مشعشع، إن    
  ".بمفاهيم حقوق اإلنسان

األونروا تلتزم بمناهج الدول المضيفة لالجئين الفلسطينيين،       "من األراضي المحتلة، إن     " غدال"وأضاف لـ   
ضمن سـياق   " الهولوكست"ولكنها قدمت مواد إغنائية وإضافية تتعلق بحقوق اإلنسان، حيث تقدم تجربة            

  ".تلك المواد، وال يخصص لها كتاب منفصل
لعاملين بالوكالة، من أن يكون ذلك توجهاً لفرض        ويأتي ذلك في ظل تحذير مصادر مطلعة في صفوف ا         

  .كمادة دراسية في مدارس األونروا، في ظل ضغوط غربية وإسرائيلية" الهولوكست"
هذه المناهج تهدف في مجملها إلى تعزيز فهم الطلبة بحقوق اإلنـسان الفلـسطيني              "وأوضح مشعشع أن    

  ".رائيليالمدنية والسياسية، باعتباره يرزح تحت االحتالل اإلس
بعيداً عن أي اتهامات مسبقة، فمن المهم أن ينمو اإلنسان الفلسطيني والعربي وهو يـدرك تمامـاً                 "وتابع  

المآسي والويالت التي حصلت للجميع على مدى أجيال، من دون اللجوء إلى تجزئة الحقائق وإخراجهـا                
  ".من سياقها
 عربياً أم يهودياً، حيث حصلت هذه المآسـي         نحن نتحدث عن اإلنسان، سواء أكان فلسطينياً أم       "وأردف  

ما حصل في الحرب العالمية الثانية من قتل وبطش أصاب اليهود           "، الفتاً إلى أن     "على األجيال والعصور  
  ".وغيرهم يشكل وصمة عار على جبين االنسانية

 24/2/2011، الغد، عّمان
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  ت العربيةى رقم قياسي جديد بذريعة الثوراإلموازنة الجيش االسرائيلي  .45
اختار وزير الدفاع االسرائيلي، ايهود باراك، الصناعات العسكرية الطالق         :  أمال شحادة  -القدس المحتلة   

حملة جديدة إلظهار قدراته العسكرية، فراح يجول حول مجسمات منظومة صواريخ حيـتس لمواجهـة               
حصل ذلك قبل سـاعات     . حدةالصواريخ الباليستية، التي اجريت عليها تجربة مشتركة مع الواليات المت         

من اطالق حملة الترويج والتهديد التي رافقت عبور البارجتين العسكريتين االيـرانيتين قنـاة الـسويس                
والتقارير التي أعدتها قيادة الشمال في الجيش االسرائيلي وادعت فيها ان التطورات التي تشهدها ايـران                

رت تخفيف حدة الحصار المضروب عليها عبر دفع        قد تشكل االنعكاس االخطر على اسرائيل في حال قر        
حزب «ولدى اي حديث عن عملية من قبل        . لتنفيذ عملية ضد اسرائيل عند الحدود الشمالية      » حزب اهللا «
، وفق التقارير التي تروج لها القيادة العـسكرية االسـرائيلية، قـد             »حماس«فإن ايران وسورية و     » اهللا

يعني بالنسبة الى االسرائيليين دخول كل مناطقها في مرمى الصواريخ          تشارك في مثل هذه العملية، وهذا       
  .الطويلة والقصيرة والمتوسطة المدى، التقليدية وغير التقليدية

وأثارت المؤسسة العسكرية االسرائيلية، حملة تخويف أخرى للجمهور بسبب الثورات الشعبية في العـالم          
االستراتيجية االسرائيليتين وعن انهـا سـتعيد تـشكيل         العربي، فأخذت تتحدث عن تغيير في السياسة و       

  .األلوية العسكرية التي تم تفكيكها بعد توقيع معاهدة السالم مع مصر
حملة التخويف والترهيب هذه اصبحت تقليداً سنوياً للجيش االسرائيلي ووزارة الدفاع، يتزامن مع موعد              

الث االخيرة شاء حظ المروجين لضرورة زيـادة        وخالل السنوات الث  . المصادقة على الموازنة العسكرية   
وهي ذكرى ترفـع  . عماد مغنية» حزب اهللا«الموازنة العسكرية أن تتزامن مع ذكرى اغتيال القيادي في         

وهذه السنة بالذات جاءت االحداث التـي       . حال التأهب واالستعداد لدى مختلف اجهزة االمن االسرائيلية       
لدول العربية لترفع لهجة المطالبة بالمزيد والمزيد من حجـم الموازنـة            تشهدها المنطقة واالنقالبات في ا    

العامة لمصلحة الموازنة العسكرية تحت شعار أثر التطورات االخيرة في الدول العربية على اسـرائيل               
وتجـاوزت قيمـة زيـادة      . وخطرها على امنها والجهود التي تبذلها ايران لتوسيع نفوذها في المنطقـة           

وناً ونصف بليون دوالر لهذه السنة، وبهذا تسجل رقمـاً قياسـياً، فـي موازنـات الجـيش                  الموازنة بلي 
 بليـون   18االسرائيلي منذ قيام الدولة، اذ تصل قيمتها، في حال تمت المصادقة على الزيادة الى حوالى                

  .دوالر
التي تواجـه الـصواريـخ االيــرانية       » حيـتـس«في تفـاخره بإنجـاز تـجـربة مـنظـومـة      

خالل المحادثات التي تـجـرى على مـدار الـسـنة في اطار الخطة          «: والسورية باألساس قال باراك   
نحن «: وأضاف. »المتعددة السنوات اتـفــق على بلورة خطة تضمن حجم الموازنة وكيـفية توزيعها          

لتهديـدات  نعمل بالتنسيق على اربع منظومات منها القبة الحديد التي تهدف للدفاع عن اسـرائيل مـن ا                
  .»اللتان استكملت تجربتهما وهذا امر مهم جداً» 2-حيتس«المستجدة، ومنظومة 

سنجد الموازنة وسنوزعها للدفاع عن مواطني الدولة       «: وبرأي باراك فإن هذه االمور ستختبر معاً، يقول       
  .»في حال الهدوء وفي االمن الدائم والطوارئ وفي حال االستعداد في هذين الوضعين

يث باراك هذا لم يقنع الكثير من االسرائيليين الذين عبروا عن وجهة نظر مختلفة تماماً وهم على                 لكن حد 
قناعة بأن االوضاع التي تشهدها مختلف الدول العربية تخفف من احتماالت الحرب بسبب االنقـسامات               

وقف وقد عبر في شكل واضح عن هذا الم       . وحال الفوضى وعدم قدرة اي من الدول على خوض حرب         
المدير العام السابق لوزارة المالية، دافيد بروديت الذي رأى ان االوضاع في الدول العربية تتطلـب اوالً                 
  .توفير االستقرار االمني وتحسين االوضاع االقتصادية لسكان هذه الدول وليس شن حرب على اسرائيل

  :لمزيد والمزيدوجهة نظر بروديت لم تخفف من مطالب المؤسسة العسكرية بل واصلت طرح ا
تامـار  « مليون دوالر يحتاجها سالح البحرية لتنفيذ خطة دفاع عـن حقلـي الغـاز                70 و 40 ما بين    -

.  كيلومتراً في سـواحل البحـر المتوسـط        130اللذين اكتشفتهما اسرائيل على بعد اكثر من        » وليفياتان
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طبيعي المصري أصـبح وارداً     وبحسب الجيش فإن االعتداء على خط الغاز الذي يزود اسرائيل بالغاز ال           
مـن تـنـظيمات معـاديـة السرائـيل تـهـدد بتنفيذ اعـتداء على خطوط النفط التي تـدعي انهـا               

وحماية حقلي الغاز يعني ان البحرية االسرائيلية تتكفل بحماية منطقة اكبر بمرة            . داخل مـياهها االقليمية  
 العديد من اآلبار التي قـد تـشكل عـشرات           ونصف المرة من مساحة اسرائيل حيث تم التخطيط لحفر        

  .االهداف االستراتيجية المحتملة
 الحاجة لنصب معدات رقابة على طول الحدود بين اسرائيل وغزة واسرائيل ومصر وعلـى الحـدود                 -

  .الشمالية مع لبنان لضمان عدم تسلل معادين
نة والتي تم تحـديثها بعـد       المحس» نمير« ضرورة تزويد سالح المدرعات بعشرات الدبابات من نوع          -

  .»همركافاه«حرب تموز على هيكل دبابة 
 موازنة خاصة لضمان حماية القواعد العسكرية والمطارات من خطر استهدافها بالصواريخ المتوقع ان              -

  .تتعرض لها اسرائيل في حال وقوع حرب
 إلخراج المزيد منها وكلها     وقائمة طويلة ال يخلو يوم في االسبوع اال وتجد المؤسـسـة الـعسكرية سبباً           

  .»ضرورة مواجهة األخطار المحدقة بدولة اسرائيل«: تحت عنوان
  جيش ثري وأمن فقير

، بهذه العبارة وصف اكثر من خبير االسلوب الـذي يتبعـه المـسؤولون العـسكريون                »خدعة األمن «
اثناء المصادقة علـى    والسياسيون للحصول على المزيد من حجم الموازنة استناداً الى ما كشف عنه في              

 بليون شيكل بينما تبلـغ      53.4 بمبلغ   2011فقد اقرت الحكومة موازنة الدفاع للعام       . موازنة السنة الحالية  
الفارق بين طلب الدفاع وبـين      :  بليون شيكل  55موازنة النشاط الحقيقي الذي عرضه الجيش االسرائيلي        

نشر أي غطاء، وفي المناسـبة، طلبـت الماليـة          ال يوجد ألي رقم آخر ي     .  بليون شيكل  1.6ما اقر يبلغ    
  . باليين شيكل من موازنة الدفاع للسنتين الحالية والمقبلة7تقليص 

 بليـون   39 كانت   2000في عام   . »طبيعي«وموازنة الدفاع هي أمر يتطور في شكل ثابت، تدريجي و           
.  باليين شـيكل   10وفي غضون عقد من الزمان نمت بـ        .  بليون شيكل  49 باتت   2010في عام   . شيكل

ومن أجل مزيد من الموضوعية فإن ربع هذا النمو في الموازنة في العقد االخير ينبـع مـن تعهـدات                    
  .الماضي، مثل الدفعات لمتقاعدي جهاز االمن والجيش االسرائيلي الذين يزداد عددهم سنة بعد سنة

 في المئة   10سنة، أي أكثر من      باليين شيكل في ال    5في السنتين االخيرتين جرى الحديث عن زيادة نحو         
هذه السنة تبين ان األجهزة غير قادرة حتى        ). من دون المساعدات من الواليات المتحدة     (من نفقات األمن    

فما هي النفقات على القوى البشرية في الجيش االسرائيلي؟ وكـم           . على االتفاق على المعطيات االساسية    
؟ الفوارق بين معطيات جهاز االمن والمالية تصل احيانـاً          نمت النفقات على االمن في السنوات االخيرة      

واذا كانت هذه هي    . الى عشرات باليين الشيكالت وذلك تبعاً لمعطيات الماضي التي ال يمكن الجدال فيها            
  .الحال فكيف يمكن احداً أن يقول شيئاً مفيداً عن الموازنة للسنتين المقبلتين

 سننفق ماالً أكثر، وسنحصل على جيش ثـري         2012تى نهاية   ح: وجواب الحكومة والجيش كان بسيطاً    
  .أكثر، ولكن على أمن فقير أكثر

  مركبات الموازنة العسكرية
حاجة «في دراسة الفتة، يشير الباحث في معهد أبحاث األمن القومي في تل أبيب، شموئيل ايفن، الى ان                  

رة أن يخصص لألمن نصيب كبيـر      من هنا تأتي ضرو   . اسرائيل الى جهاز أمن قوي هي مسألة وجودية       
مع ذلك الحاجة ملحة الى تحديـد سـلم         . نسبياً من موازنة الدولة، قياساً بالمعمول به في أكثر دول العالم          

أوليات وطني ينشئ نقاشاً متصالً يتعلق بمقدار الموارد االقتصادية المخصصة لألمن على حساب أهداف              
يس تعتمد على عناصر مختلفة لنفقات األمن، وتكـون         ففي نقاش عبء األمن تعرض مقاي     . وطنية أخرى 

فمثالً قال البروفيسور عومر موآف، رئيس المنتدى االستشاري لـوزير          . للمتناقشين استنتاجات متضاربة  
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تتفق وزارة الخزانة العامة وجميع خبراء االقتصاد االعضاء في المنتدى االستـشاري            «: الخزانة العامة 
أن موازنة األمن كبيرة جداً على الدولـة وتعـرض االقتـصاد االسـرائيلي              لوزير الخزانة العامة على     

  .»للخطر
موازنة االمن هي الكبرى بين موازنات مكاتب الحكومة، ويصح االمر ايضاً اذا حسمنا             «: ويضيف ايبن 

مع ذلك يجب ان ننتبه الى ان موازنة االمن تشتمل علـى مـواد              . من الموازنة مساعدة الواليات المتحدة    
ميزة ال توجد في موازنة وزارة اخرى وال تتصل بتمويل النشاط العسكري، مثل دفع رواتب متقاعدي                مت

 بليون شيكل، ونفقات فروع التأهيل والعائالت الثكلى في وزارة الـدفاع            4.5جهاز االمن ومقدارها نحو     
  . باليين شيكل4ومقدارها نحو 

  :آلتيويوضح ايبن تركيبة الموازنة العسكرية على النحو ا
 مدفوعات اجور لجنود الخدمة االلزامية والدائمة، ولمواطنين يعملون في الجيش والعمال اآلخرين في              -

وتحويل نفقة تقاعد للجنـود     ) الطعام والمالبس واقسام مختلفة   (وزارة الدفاع، وتكاليف قوة بشرية اخرى       
حتياط بواسطة مؤسسة التـأمين     والعمال الثابتين في جهاز االمن، ومدفوعات لمن يخدمون في قوات اال          

 في المئة من االستهالك االمني غير الصافي فـي عـام            41.8كل هذه المدفوعات كانت تشكل      . الوطني
2009.  

 فـي المئـة مـن       39.2 شراء سلع وخدمات في البالد، ونفقات على البناء وغير ذلك، وبلغت قيمتها              - 
  .2009االستهالك االمني غير الصافي في عام 

يشتمل االستهالك األمني بحسب تقرير بروديت على نفقات الموساد والشاباك التي           : هالك االمني  االست -
في مقابل ذلك ال يشتمل االستهالك االمني على عدد من الفـروع التـي              . ال تشتمل عليها موازنة االمن    

  :تشتمل عليها موازنة االمن او اماكن اخرى من موازنة الدولة مثل
 التي عرفت في الحسابات الوطنية على أنها نفقات ترمي الى الرفاهيـة والـصحة                نفقات جهاز االمن   -

ومكافآت وتأهيل للمعوقين وللعائالت الثكلى، وهبات مساعدة لعائالت الجنود؛ ومساعدة مـن صـندوق              
  .استيعاب الجنود المسرحين وغير ذلك

الصناعة العسكرية  ( لمصانع امنية    مساعدة:  النفقات التي يقتضي فصل العنصر االمني فيها بحثاً خاصاً         -
واكثر انتاجها للتصدير، المتعدد الغايات، النها تشتمل على تمويل تطـوير منتوجـات             ) ورفائيل وغيرها 
وكذلك الحال في ما يتعلق بتحويالت مالية الى االدارة المدنيـة فـي منـاطق االدارة                . تباع في الخارج  

 في مجاالت التربية والصحة والرفاهة وشـق        jpg.إلسرائيليالمدنية التي تقوم بأعمال مناورات للجيش ا      
  .الشوارع االلتفافية في الضفة الغربية

: ويختتم الباحث دراسته بالحديث عن مصاريف األمن كعبء على كاهل االقتصاد االسـرائيلي، فيقـول              
ئيل ال تزال تقع حقاً      يبين أن اسرا   – بمفاهيم االستهالك االمني المحلي قياساً باالنتاج العام         –عبء األمن   

فمنـذ منتـصف   . في قمة السلم العالمي لالنفاق على االمن، لكن الفرق أقل كثيراً مما كان في الماضـي     
. السبعينات الى اآلن انخفض العبء االمني وهو اليوم يشبه الوضع الذي كان قبل حرب االيـام الـستة                 

ومع ذلك فـإن    .  اسرائيل العام اليوم محدود    وعلى ذلك يبدو ان تأثير النفقات األمنية على صورة اقتصاد         
 بليون دوالر فـي     2.775(بيد ان لمساعدة الواليات المتحدة      . للعبء األمني تأثيراً اكبر في القطاع العام      

  .تأثيراً جوهرياً في موازنة الدولة وفي مجال المناورة المالية للحكومة) 2010
  25/2/2011الحياة، لندن، 

  
  
  
  



  

  

 
 

  

            28 ص                                     2067:         العدد       25/2/2011 الجمعة :التاريخ

      ئكة لم تضع أسلحتها المال.. وتونسمصر  .46
  محسن صالح. د

  أنصاف هزائم.. أنصاف االنتصارات
ال بد من الحذر من أنصاف االنتصارات، ألنها قد تكون وجهاً آخر ألنصاف الهزائم؛ وأنصاف الهـزائم                 

  .قد تكون مدخالً إلضاعة ما تحقق من مكاسب أو انتصارات جزئية
تعبيرين عـن حالـة نـضج       " الشعب يريد تطهير البالد   "ر  ، وشعا "الشعب يريد إسقاط النظام   "كان شعار   

الجماهير العربية التي ترفض أن تتقزم عملية اإلصالح بمجرد تغيير رأس النظام، فرأس النظام عادة ما                
يكون تعبيراً عن منظومة من الفساد والظلم واالستبداد تحيط نفسها بمجموعة من المنتفعـين والفاسـدين                

  .من األنظمة والقوانين التي تضمن استمرارها وبقاءهاوالمنافقين، وبترسانة 
ال يكـون قـد     .. وبذهاب رأس النظام، واستمرار إمساك حاشيته بمفاصل القيادة وعملية صناعة القرار          

حدث شيء جوهري، سوى أن النظام المستبد الفاسد قد يعيد إنتاج نفسه من جديد، بعد أن يكون قد غيَّـر             
  .ا جلده، دون أن يغير عقليتهبعض ديكوراته أو زيه وربم

ولذلك، إذا كان هذا هو الحال، فسيعمد من تبقى من رموز النظام إلى استيعاب مؤقت للثورة، وبتحقيـق                  
وما دام النظـام نفـسه      . جزئي للمطالب الشعبية، وتبريد األوضاع، وضمان عودة الجماهير إلى بيوتها         

ئه، والعودة التدريجية لسلوكه القديم، بعد أن يكون قد أفقد          ممسكاً بزمام األمور فسيغريه ذلك باستمرار بقا      
  .الثورة وهجها ومعناها، وحرف مسارها، وامتص ارتداداتها

إذن، ال بد للجماهير أن تستكمل مهمتها، وأن تطمئن إلى أن قيادة التغيير وبرنامجه ووسـائله وأدواتـه                  
ليس فقط عند إجراء االنتخابات، وإنما فـي إدارة         متماهية معها ومع مطالبها، وتعبر تماماً عن إرادتها؛         

المرحلة االنتقالية التي يجب أن يقودها مخلصون أكفاء يؤسسون لحكمٍ نهضوي عادل، ويضمن دسـتوراً               
  .نواب منتخباً بكل حرية وشفافية، وحكومة شرعية، وآليات حكم فاعل ونظيف/سليماً ومجلس شعب

مرحلة الجديدة أصٌل في عملية التغيير، ويقطـع الطريـق علـى            إن استكمال المهمة والتأسيس السليم لل     
وفي منظومـات القيـادة     . مشاريع اإلفشال واإلسقاط واالمتصاص واالنحراف التي تواجه الثورات عادة        

" الـسحرة "ال يكون هناك فرعون فقط، بل هناك من يلعب أدوار هامان وقـارون و             .. السياسية المستبدة 
  !!.وانه؛ فحذار أن يفسح المجال لهامان حتى يلعب دور موسى وهارون؟وسدنة النظام، وجنوده وأع

وباختصار فال يمكن لرموز الفساد أو منافقيه أن يقودوا عملية إصالحية؛ وإال فسيظل األمر موسداً إلـى                 
ولذلك ال بد في المرحلة االنتقالية من قيادة        . إن البرنامج اإلصالحي يجب أن يقوده مصلحون      . غير أهله 

  .لحة، ورؤية إصالحية، وبرنامج إصالحي، وأدوات تنفيذ صالحةصا
وبالطبع فنحن عندما نتحدث عن مجتمعاتنا فنحن نتحدث عن مجتمعات عربية إسالمية، وليس كل مـن                

وقد يكون هناك عديدون ممن يملكـون المهـارة         . عمل في النظام ومناصبه هو فاسد وسيئ بالضرورة       
وبالتالي فإن من تقصد استبعادهم هم قادة       . ة أوطانهم من خالل مواقعهم    والكفاءة واإلخالص، أرادوا خدم   

النظام وسدنته ومنظريه وأركانه، ممن ثبت ظلمهم وفسادهم، وممن طغوا وبغوا وأخذوا فرصتهم كاملة،              
  .ولم يعد هناك خير يرجى منهم

  استكمال المهمة
التـذكير بأهميـة اسـتكمال      " ضع أسلحتها المالئكة لم ت  "أراد كاتب هذه السطور من خالل عنوان المقال         

فعندما عاد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصحابته من غزوة الخندق            . المهمة، وعدم التنفيذ الجزئي لها    
بينما كان  -، وبعد أن وفقهم اهللا في رد تحالف المشركين عن المدينة؛ نزل جبريل عليه السالم                )األحزاب(

أوضـعتم أسـلحتكم؟، فـإن      " ليقول للرسول عليه الصالة والسالم       -المسلمون يتجهزون لصالة العصر   
؛ وأخبره بضرورة استكمال المهمة بالهجوم على بني قريظـة الـذين نكثـوا              "المالئكة لم تضع أسلحتها   

من كان يؤمن باهللا    "فنادى رسول اهللا    . عهدهم مع المسلمين، وأعدوا في أثناء الغزوة لطعنهم في ظهورهم         
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؛ فنهض المؤمنون من فورهم السـتكمال مهمـتهم،       "ال يصلين العصر إال في بني قريظة      واليوم اآلخر، ف  
  .حتى تحقق لهم النصر

والمشهد في البالد العربية ليس بالضرورة مشهد معركة أو قتال بالسالح، ولكن ال بد للمهام أن تكتمـل                  
ولعل البعض يـذكر قـول      . للتؤسس لتغيير حقيقي جديد مضمون بإذن اهللا، وغير قابل للعبث أو اإلفشا           

  :الشاعر أبي أذينة
  إن كنت شهماً فأتبع رأسها الذنبا*** ال تقطعن ذنب األفعى وتتركها 

  :وقول المتنبي
  كنقص القادرين على التمام*** ولم أر في عيوب الناس عيباً 

  ال لكرزايات جدد
شـراف علـى عمليـة التغييـر        ال ينبغي لقوى التغيير واإلصالح أن تتواضع عندما تتاح لها فرصة اإل           

، "...القوي األمـين  "ليس هذا موضع الزهد في المناصب، بل هو موضع ملء الثغرات بصنف             . وتنفيذها
هم أولئـك   ) إن تركها المخلصون  (، ألن الذي سيأتي لملء المواقع       "مباهج الدنيا "وليس هذا موضع ترك     

  .اضيةالذين أفسدوا علينا دنيانا وربما آخرتنا طوال العقود الم
لقد زهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في كل شيء من أمور الحياة، حتى إنه كـان يـضع الحجـر                       
والحجرين على بطنه من شدة الجوع، لكنه أنشأ دولة للمسلمين في المدينة وقادها، ولـم يـسمح لغيـر                   

  .االمخلصين األكفاء بتولي المناصب العامة، وأسس لنظام قاد الحضارة اإلنسانية قرون
جديد، وعلى أي قادم على ظهر دبابة شـرقية أو          " كرزاي"وعلى هذا، فينبغي أن يقطع الطريق على أي         

  .غربية، وعلى أي انتهازي راكب لموجات التغيير
  قيادة التغيير

وقد يرى البعض أن من الحكمة أال تظهر بعض القوى ذات الشعبية الواسعة كامـل قوتهـا فـي قيـادة            
، أو قوى خارجية    )كالجيش مثالً (لتغيير، حتى ال يتم استفزاز قوى متربصة داخلية         المجتمع وفي عملية ا   

  .تخشى من انفالت األمور ضد مصالحها
إذ إن القنوع بتحقيق مكاسب مرحليـة محـدودة مـع    . وقد يكون هذا سليماً من الناحية النظرية المجتزأة    

سة أو الحكومة؛ قد يبقي قوى اإلصـالح        تواجد غير فاعل في صناعة القرار في مجالس الشعب أو الرئا          
والتغيير في الهامش، في الوقت الذي يتسلق فيه االنتهازيون والمتربصون؛ ليعيدوا إنتاج أنظمـة الظلـم                

  .والفساد والتبعية نفسها
ومن الخطأ إثارة ذعر اآلخرين بخطابات نارية، أو بعمليات استئثار بالسلطة، أو القضاء على الخصوم؛               

لوب تقديم نموذج حضاري معتدل، يستوعب اآلخرين، ويـستوعب التعقيـدات واالختالفـات             وإنما المط 
الطائفية والعشائرية والطبقية، كما يستوعب المصالح العليا للدولة، ويحترم االختالف، والتداول الـسلمي             

  . أداة التطور والتغيير-إن استطاع وإن استحق-للسلطة، ويراعي التدرج، لكنه يظل 
 لم يزهد بعد سنة فقط من إنشائه في أن    -على الرغم من خلفيته اإلسالمية    -الة والتنمية التركي    حزب العد 

يفوز بأغلبية تقارب الثلثين في البرلمان، وأن يتابع برنامجاً طموحاً يصل فيـه إلـى رئاسـة الدولـة،                   
ـ              ا ودينهـا   ويقصقص نفوذ الجيش ويفتح المجال للحريات، وينهض بدولة مؤسسات مدنية تحتـرم تراثه

  .وتتبنى قضايا أمتها
 من القوى اإلسالمية والوطنيـة، أال       -في مصر وغيرها  -ولذلك، فربما كان على قوى التغيير المخلصة        

تتردد في التعبير عن اإلرادة الشعبية الحقيقية، وخصوصاً في مجلس الشعب، وأال يحرموا أنفسهم مـن                
وأن يضمنوا أن تتم عملية صناعة القرار بشكل يخـدم  األغلبية، إن استطاعوا الوصول إليها واستحقوها،    

  .مصالح األمة وأولوياتها
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ولهم بعد أن يثبتوا وجودهم أن يرتبوا تحالفاتهم وتشكيل حكوماتهم بما يبعـث الطمأنينـة فـي نفـوس                   
الجماهير وفئات المجتمع وطوائفه وطبقاته، وبما ال يستفز وال يستعدي اآلخرين، وبما يراعي التـدرج،               

ون إنجازهم وعطاؤهم هو الحكم في تحقيق مزيد من الثقة الجماهيرية، وفي االستمرار فـي العمليـة                 ليك
  .اإلصالحية
  ال للفوضى الخالقة... نعم لإلبداع

هناك تيار أميركي يدعو إلى إحداث فوضى في المنطقة العربية، تؤدي إلى تفتيتها وتمزيقهـا جغرافيـاً                 
ط عدد من األنظمة، مع السعي المباشر لتغذية عناصر الخالف بـين            وهي تؤيد إسقا  . وطائفياً وعنصرياً 

أبناء الشعب الواحد واألمة الواحدة، وتسهيل وصول العامة إلى السالح، وتغذية التفجيرات واالنتقامـات              
  .الطائفية والعنصرية والعشائرية، بما يؤدي إلى مزيد من إضعاف وتقكك وتخلف المنطقة

اء كيانات أكثر هزاالً وأكثر تبعية كما يفتح المجال لتوسع النفوذ الصهيوني في             وهو ما يفتح المجال إلنش    
وكانت قد نـشرت قبـل بـضع        . المنطقة، وإلى مزيد من التوغّل والتغول األجنبي على األمة ومقدراتها         

.. .سنوات مخططات لتفتيت المشرق العربي ومصر والسودان إلى أكثر من ثالثين كياناً عنصرياً وطائفياً             
هو بعض آثار سعي هذا التيار لتحقيـق مثـل هـذه    ... وربما كان ما حدث في العراق وجنوب السودان    

  .األهداف
أحد األهداف التي يرجو تحقيقها مروجو هذه الفكرة هو إحباط أي مساعٍ حقيقيـة لإلصـالح والتغييـر،                 

لمنطقـة العربيـة ال     وقطع الطريق على المشروع النهضوي في المنطقة، واالدعاء بأن الشعوب فـي ا            
تستحق الديمقراطية، وال تستحق أن تحكم نفسها بنفسها، وأن واحة الديمقراطية الحقيقية في المنطقة هـي   

  .الكيان الصهيوني اإلسرائيلي
إن على الجماهير والتيارات السياسية المخلصة، التي ضحت بالغالي والنفيس لنيل حريتهـا واسـتقاللها               

نبه ألي مطبات من هذا القبيل، وأن تقطع الطريق على عناصر الفوضى ودعاة             واستعادة كرامتها، أن تت   
الفتنة الطائفية والعنصرية؛ وأال تسمح لعملية التغيير بأن تكون أداة للتـدهور والتراجـع، وأن تـسارع                 
لوضع اآلليات التي تضمن الوحدة الوطنية وتمنع التدخل والعبث الخارجي، وأن تـضع الـضمانات ألن                

  .ملية التغيير هي عملية إصالح ونهضة وارتقاءتكون ع
وفي مثل هذه الظروف قد يحسن أن تتشكل ائتالفات واسعة من االتجاهات اإلسالمية والوطنية المخلصة،               
حتى تضمن اجتياز المرحلة بسالم، وحتى تسد على المتربصين أي منافذ لإلفساد واالختـراق، وحتـى                

نسان كرامته وقدرته على اإلبداع، ويعيـد لـألرض عزتهـا           تضمن تشكيل نظام سياسي صلب يعيد لإل      
  .ومنعتها، ويحرر مقدساتها ويحميها

  24/2/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  الفلسطينياالنقسام  .47
  علي الخليلي 
يصطف الشعب الفلسطيني كله، بمختلف فصائله وأحزابه الوطنية واإلسالمية، وبمستقليه غير المنتمـين             

ولكن الالفت لالنتباه أن هـذا      . ” الشعب يريد إنهاء االنقسام   “ب، وراء شعار واحد هو      ألي فصيل أو حز   
االصطفاف الذي بدأ يفرض وجوده اليومي على الشارع، بعد نجاح ثورتي تونس ومصر، وانتقال رياح               

ـ                    ذه الثورة والتغيير إلى دول عربية أخرى، ال يجد حتى اآلن، ما يوفر له اإلمكانات الفعليـة لتحقيـق ه
  .اإلرادة على األرض 

الحاصل حتى اآلن، أن القيادات السياسية التقليدية لفصائل منظمة التحرير، ولحماس، هي التي تقود بهذا               
الشكل أو ذاك، كل التحركات المطالبة بإنهاء االنقسام، كيف يعقل بالتالي، أن يكون قادة االنقـسام، هـم                  

  أنفسهم قادة المطالبة بإنهائه؟
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ة الوطنية في رام اهللا، ولحماس المسيطرة على قطاع غزة، من إدراك أن غياب هذه الرؤيـة                 ال بد للسلط  
فلن تكونا معاً، وبكل أشكال الخالف بينهما، بما هـو          . الشبابية عن الشارع الفلسطيني، لن يستمر طويالً        

إلدراك مـن   وبقدر تأخر هـذا ا    . صحيح منها، وما هو غير صحيح، محميتين من رياح الثورة والتغيير            
جانبهما، أو جانب طرف منهما دون آخر، بقدر ما سوف يتطور غضب الشارع الشبابي نحو مطالبتـه                  
ليس فقط بإنهاء االنقسام، وإنما بإنهاء الوجود الفصائلي والحزبي القديم كله، والتوجه الثوري نحو إنشاء               

  .وجود سياسي جديد 
في المرحلة الراهنة، سواء من قبل منظمة التحرير أو         ومع أن التنبؤ بمكونات هذا التوجه، غير مطروح         

حماس، إال أن منظمة التحرير ممثلة بالسلطة الوطنية، كانت هي األقرب عملياً، في استباق مثـل هـذا                  
التنبؤ، بتحسس النبض الخفي للغضب الشبابي، من خالل تجديد دعوتها إلى انتخابات رئاسية وتـشريعية               

 أيلول القادم، وهو الشهر الـذي يفتـرض أن يـشهد أهـم االسـتحقاقات                /في مدة أقصاها حتى سبتمبر    
  .المصيرية للقضية الفلسطينية بكاملها 

حماس من جانبها، جددت بالمقابل، رفضها لهذه الدعوة، ما يزيد من تعقيد الوضع، وما يدفع إلى تكثيف                 
كن األهم من هذا الـرفض      ول. التساؤل عن جدوى الدعوة نفسها، طالما كانت مرفوضة سلفاً من حماس            

فهل يرى هذا الشارع بالدعوة إلى االنتخابات، طريقاً له         . الحماساوي، يتوقف على رأي الشارع الشبابي       
  لتحقيق إرادته في إنهاء االنقسام؟

، ما يعني   ”االنتخابات طريق إلى إنهاء االنقسام    “المشكلة أن الشارع الشبابي الفلسطيني لم يرفع شعار أن          
خابات المقترحة ال تزال بالنسبة له، جزءاً من برنامج منظمة التحرير وحدها، وليست اسـتجابة               أن االنت 

وما يعني أن اإلصرار على االنتخابات من جانـب طـرف، إزاء رفـض              . لمطلبه في الوحدة الوطنية     
 فكيف يعقل   وهو، أي الشارع الشبابي، يريد إنهاء االنقسام،      . الطرف الثاني لها، سوف يفاقم من االنقسام        

  أن يوافق على تفاقمه؟
متربص بكل ما يجري في الشارع الشبابي الفلسطيني، وما يتم في           ” اإلسرائيلي“من البداهة أن االحتالل     

فهل يكون هذا التربص دافعاً، بشدة أعمق وأقـوى للثـورة           . آن، داخل قيادات منظمة التحرير وحماس       
ن المعادالت العربية واإلقليمية والدولية، سوف تجـدد هـي   والتغيير، ضد االنقسام، وضد االحتالل؟ أم أ    

  األخرى، خنقها التقليدي والمزمن، لحقوق شعب فلسطين، وإرادته في الثورة والتغيير؟
  25/2/2011، الخليج، الشارقة

  
  ! اإلسرائيلية إلى أين؟–العالقات الثنائية المصرية  .48

  ألون بن مئير. د.أ
 شباط بياناً يؤكد فيه مـرة أخـرى للـشعب المـصري             12لموافق  أصدر الجيش المصري يوم السبت ا     

وللمجتمع الدولي عن نيته في إفساح المجال لحكومة مدنية واحترام جميع معاهدات مصر الدولية، بمـا                
وبالرغم من أن هذا التصريح قد أعطى إسرائيل بعض اإلرتياح، غير أن            . فيها اتفاقية السالم مع إسرائيل    

سئولين اإلسرائيليين والمواطنين العاديين يبقون قلقين، ولربما لسببٍ وجيه، حـول التطـور   العديد من الم 
ويدعو تحليٌل  . الفظيع لألحداث في مصر وتبعياتها المتوسطة والبعيدة األمد على إسرائيل والعالم العربي           

ل مركزياً بالنسبة ألي    دقيقٌ لهذه األحداث إلى اإلعتقاد بشدة بأن دور الجيش المصري سيبقى على أية حا             
 اإلسرائيلية عـام    –وبقياس التصرف العسكري ودعمه التفاقية السالم المصرية        . تطور سياسي مستقبلي  

 يبدو بأن الجيش سيستمر بحماية معاهدة السالم بثبات ليس فقط ألن الجيش يشعر بأنه ملزم لذلك،                 1979
  .وطنية االستراتيجية لمصربل ألن السالم مع إسرائيل سيستمر في خدمة المصالح ال
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وهناك أربعة أعمدة رئيسية لهذا الجدل وهي تشكّل معاً القاعدة لإلبقاء علـى، ولربمـا حتّـى لتحـسين                   
 – اإلسرائيلية، التي تفتح فرصاً جديدة لمزيد من تقدم عملية السالم العربيـة  –العالقات الثنائية المصرية    

  :اإلسرائيلية
زام الجيش المصري بمعاهدة السالم اإلسرائيلية المصرية، علينا أن نتـذكر           ولإلحساس بتقدير أفضل اللت   

بأن الجنرال المصري أنور السادات هو الذي صنع السالم مع إسرائيل في صحوة حرب يـوم الغفـران                  
 فريدة نوعاً ما من نوعها حيث أنّها وجهت بعـد ذلـك بمعرفـة    1973وتعتبر نهاية حرب   . 1973عام  

هنري كيسنجر للسماح لمصر بأن تبرز منتصرةً سياسياً بصد اإلسرائيليين مـن سـحق              وزير الخارجية   
وكان كيسنجر يدافع عن ذلك بقوله بأن هزيمة مصرية أخرى لن تقـود سـوى               . الجيش المصري الثالث  

لحربٍ أخرى وأن مصر، بصفتها قائدة العالم العربي، يجب أن تشعر بأنّها منتـصرة ومتـساوية مـع                  
وبالسماح للجيش في البقاء في سيناء عند نهاية األعمـال          . ليين لكي تأتي إلى طاولة المفاوضات     اإلسرائي

العدائية قد ُأدرك من طرف المصريين، كما هو مقصود له، على أنه ليس إالّ نصر عـسكري مـا زال                    
 ال بـل ازدادت     وقد تم التقيد بثبات بنفس معاهدة السالم هذه،       . الشعب المصري مستمراً في االحتفال به     

قوة بفضل خليفة السادات نائب الرئيس آنذاك، حسني مبارك،الذي كان قائداً للقوات الجوية وأصبح رئيساً               
  .بعد اغتيال السادات

لقـد  : هذه اللمحة عن تاريخ الشعبين، المصري واإلسرائيلي، تدعونا لتأمل أربعة قضايا مهمـة وهـي              
 المصرية وحافظت عليها وحولتها نوعاً ما إلـى         –رائيلية  صنعت عناصر من الجيش معاهدة السالم اإلس      

مؤسسات، وليس هناك ما يشير بأن للقيادة الحالية للجيش أي سبب للتقليل من شأنها أو إبطالها من جانبٍ                  
لم يسبق ألي من إسرائيل أو مصر أن انتهكت يوماً ما اإلتفاقية وقد تعاون جيشا كال البلدين على                  . واحد

أضف إلى ذلك، لقد استفاد كال البلدين إلى حد         . مستويات، بما في ذلك المشاركة االستخباراتية     عدد من ال  
بعيد من تخفيض النفقات العسكرية الناتجة عن التخفيض الجوهري في حـاالت التأهـب العـسكري أو                 

خـراج  وأخيراً، وأخذاً  بعين اإلعتبار الجهود الضخمة الـضرورية إل         . الطوارىء تجاه بعضهما البعض   
مصر من وضع ركودها السياسي واالجتماعي واالقتصادي في الوقت الحاضر، فمـن الغبـاء بأحـسن                

 حـسب التقـارير   –األحوال تجديد األعمال العدائية مع جارة تمتلك آلة عسكرية تقليدية هائلة مدعومـة    
ن أن ينظر المجلـس     وعليه، فليس هناك أقّل م    .  برابع أكبر مخزون من األسلحة النووية      –اإلستخباراتية  

األعلى للقوات المسلحة المصرية التفاقية السالم المصرية نظرة إيجابية ألنهـا تخـدم مـصالح مـصر                 
  .االستراتيجية اإلقليمية

وعندما استمع الجيش لمطالب الشعب أدرك أيضاً أن تركيز الثوار الشباب كان على محنتهم االجتماعيـة    
لم يبحث الثوار عن كـبش فـداء   . ة ورعاية صحية وتعليم أفضلوحريتهم السياسية وفرصتهم االقتصادي  

للومه على أوضاعهم المزرية، فهم لم يلوموا إسرائيل أو الواليات المتحدة إلخفاقات بلدهم، بل أشـاروا                
ومرة أخرى، وخالفاً لكثيـر     . باألحرى بأصابعهم إلى قادتهم من حيث تفشي الفساد والجمود االقتصادي         

ة األخرى التي تلوم إسرائيل بصورة خاصة لجميع الشرور التي تصيب مجتمعاتها، يبدو             من الدول العربي  
مـن الـشعب    % 70أضف إلى ذلـك،     . أن المصريين يقدرون بأن السالم مع إسرائيل هو شيء إيجابي         

 وهذه  1979المصري فتح عينه على الحياة منذ التوقيع على معاهدة السالم بين مصر وإسرائيل في عام                
وفي الوقت الـذي خيـب فيـه        . لبية من الشعب المصري ال تعرف شيئاً سوى السالم مع إسرائيل          األغ

الرئيس حسني مبارك آمال الشعب المصري بكبت أو بإعاقـة التطـورات االجتماعيـة واالقتـصادية                
وبـرغم  . والسياسية، فقد تمكّن من غرس اتفاقية السالم مع إسرائيل في الحس الوطني للشعب المصري             

ّل شيء، فلقد تم صنع السالم بعد انتصار عسكري وليس بالتأكيد بعد هزيمة، وهذا تراث يريد الجـيش                  ك
حتّى جماعة اإلخوان المسلمين أخذت على نفسها المحافظة على معاهدة          . بصورة خاصة أن يحافظ عليه    

صـالحات اجتماعيـة   وبالفعل، ال تستطيع ثورة القيـام بإ . السالم مع إسرائيل في حالة استالمهم السلطة     
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وسياسية واقتصادية في وقت تكون فيه معادية لجيرانها، وباألخص في هذه الحالة إسرائيل التي ال يوجد                
أضف إلى ذلك، فالثوار المصريون يدركون تماماً بأن كل بلد حـريص علـى              . خالف بينها وبين مصر   

، وحان الوقت للسلطات المـصرية أن       مصالحه الوطنية الخاصة، بما في ذلك إسرائيل والواليات المتحدة        
حركة تغيير الوضع العربي المزري تستمد قوتها بالدرجة األولى         . تحرص على مصالح الشعب المصري    

من قوة وتماسك وإرادة الشعب المصري، وقد تكون مصر بهذا المعنى مثاالً يحتذى به من قبـل بـاقي                   
  .الدول العربية

    ر السياسات المصرية يشتركان معاً بالمخـاوف حـول التطـرف           إسرائيل والجيش المصري الذي يتصد
وبالرغم مـن أن    . لقد تعاونا معاً في الماضي وسيستمران في التعاون معاً أيضاً في المستقبل           . اإلسالمي

جماعة اإلخوان المسلمين قد تكون بالفعل مختلفة تماماً عن اإلسالميين اإليرانيين المتزمتين وقد صرحت              
 وراء التعددية الحزبية السياسية، غير أن إسرائيل والجيش المصري يظالّن متـشككين مـن               بأنها تسعى 

  .النوايا النهائية لتلك الجماعة
إن نفوذ الجماعة على حماس قوي جداً، ولكن ال إسرائيل وال الجيش المصري يرى حماس جديرة بـأن                  

  .فض وجود إسرائيل من حيث المبدأتكون شريكاً شرعياً في الحوار السلمي ما دامت مستمرة في ر
 قد قـام هـو اآلخـر    – بنفس القدر كنظيره اإلسرائيلي –وتجدر اإلشارة أيضاً الى أن الجيش المصري       

أضف إلى ذلك، الجيشان اإلسرائيلي والمصري قلقان حـول تـصاعد           . بإحكام قبضته على حصار غزة    
إن لم تزد أكثر بعـد الثـورة المـصرية          التطرف اإلسالمي، وهي ظاهرة من غير المحتمل أن تتالشى          

ويتوقف على الكيفية التي ستدور بها الثورة المصرية، غير أنـه مـن المؤكـد أن لمـصر                  . المعاصرة
وإسرائيل مصالح مشتركة أكبر بكثير من الخالفات وأن الجيش المصري مدرك بصفة خاصة للمكاسـب      

أيضاً باإلبقاء على العالقات الممتازة بينـه       والجيش المصري راغب بصورة خاصة      . والخسائر المحتملة 
وسيكون . وبين نظيره األمريكي واالستمرار في استالم المساعدة العسكرية التي تفوق قيمتها مليار دوالر            

 اإلسـرائيلية بـأي     –من المستحيل بالطبع االحتفاظ بأي منهما في حالة تقويض معاهدة السالم المصرية             
  .طريقة

 اإلسرائيلية مستقبالً هو خطر أن تصبح إيران        –ن توطيد العالقات الثنائية المصرية      وأخيراً، ما سيزيد م   
إيران كانت وستبقى القلق الرئيسي لكال البلدين،       . دولة مهيمنة إقليمياً ومجهزة على األرجح بأسلحة نووية       

لمتنـامي فـي    فنفوذ إيـران ا   . مصر وإسرائيل، ولكليهما مصالح قوية في منع إيران من تحقيق أهدافها          
فبالنـسبة  . العراق واستيالئها فعلياً على لبنان بواسطة حزب اهللا يعززان فقط من قلق مصر وإسـرائيل              

لمصر خصيصاً، إيران النووية ستلقي بظاللها المعتمة على الدور القيادي التقليدي لمـصر فـي العـالم                 
وليس لكال الخيارين مـستقبالً     . العربي وقد تجبر مصر حتّى على السعي وراء برنامجٍ نووي خاص بها           

وبالفعل، آخر ما تحتاج إليه مصر في هذه المرحلة الحرجة هو الدخول في سباق نـووي                . زاهراً لمصر 
 فـي   –وإسرائيل، من الناحية األخرى     . مع إيران أو أن تكون مهددة بصورة دائمة من قبل وكالء إيران           

غب في منع إيران من حيازة أسلحة نووية ليس فقط خوفاً            تر –الوقت الذي تتمتّع فيه بقوة ردعها النووي        
من أن تعادل هذه أسلحتها النووية، بل ألنّها قد تمنع دوالً عربية أخرى، وباألخص في الخليج، من صنع                  

ولذا، فلمصر وإسرائيل مصلحة قوية جداً  في منع ايران مـن تحقيـق طموحاتهـا                . سالم مع إسرائيل  
ر وإسرائيل تعاونهما معاً في هذه القضية المهمة جداً هو الكفيل الوحيـد ألمنهمـا               فبالنسبة لمص . النووية
وتنظر مصر إلى إسرائيل في هذه الحالة بالذات على أنّها الحصن الذي قد يؤخر في النهاية، إن                 . القومي

  .لم سيوقف، مغامرة إيران النووية، األمر الذي سيضيف لبنة أخرى في توطيد عالقاتها الثنائية
ستغير الثورة في مصر اللعبة بالتأكيد من عدة أوجه، فال مصر وال الشرق األوسط سيبقى على ما كـان                   

أقول هذا وأنا أعتقد بأن الشعب المصري سيحافظ على درب السالم مع إسرائيل ألن ثورة الشعب                . عليه
 ولكي يـصبح الـشعب      قد قامت إلحداث تطورات داخلية، اجتماعية وسياسية واقتصادية، ولنيل الحرية         
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والحفاظ على السالم مع إسرائيل، بتوجيه مـن القـوات المـسلّحة            . مواطنين منتجين وفخورين بأنفسهم   
المصرية، سيساعد الثوار الشباب على التركيز على رسالتهم المهمة والوصول إلى هدفهم بكرامـة فـي                

  .الوقت الذي يدركون فيه بأن نضالهم قد بدأ اآلن لتوه
  24/2/2011، فلسطينالقدس، 
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