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***  

  
  برام اهللاة قوة األمنيالخطة أمنية أوروبية جديدة لضرب حماس وتعزيز : فرنسيمني أموقع  .1

أمني فرنسي عن مباحثات جارية بين جهات أمنية أوروبية عدة للبدء بإجراءات كشف موقع : رام اهللا
برام اهللا ومساندتها " فتح"التي تهدف لتعزيز قوة القطاع األمني بسلطة " الخطة األمنية األوروبية الجديدة"

ية لحركة في إحكام سيطرتها األمنية على الضفة، واستعادة دورها بغزة، لضرب  القدرة العسكرية واألمن
  ".حماس"

الخطة التي تدارسها سفراء لجنة الشؤون السياسة واألمنية في االتحاد األوروبي، تقوم على إعادة هيكلة 
البعثات األمنية األوروبية في األراضي الفلسطينية، لتعزيز قدرات أجهزة عباس في التعامل مع حركة 

  ".حماس"
إن : قوله ) Bruxelles( ن الموقع األمني الفرنسي ونقل مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية ع

التي تتخذ من " البعثة الحدودية األوروبية في رفح"مع " بعثة الشرطة األوروبية"الخطة تتضمن دمج 
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مدينة عسقالن المحتلة مقراً لها، دون أن يؤدي إلى تقويض صالحيات البعثتين، مع التمديد لمهمة البعثة 
  .ء بعملية الدمجالحدودية حتى موعد البد

أن عملية الدمج تهدف إلى إعادة هيكلة البعثة الجديدة بشكل يمكّنها من إصالح بنية مليشيات : وأضاف
تسهيل "بالضفة وغزة، وإلى " حماس"عباس لتعزيز قدراتها في حربها األمنية المتواصلة ضد حركة 

  .حسب الخطة األوروبية" عملية االنتقال إلى دولة فلسطينية جديدة
وأشار الموقع االمني إلى أن البعثة الجديدة ستتولى مهام البعثتين األوروبيتين الحاليتين في عدد من 
األمور األمنية السرية والمعلنة، ومنها تدريب جهاز الشرطة بسلطة رام اهللا، بما فيها شرطة الطرقات، 

، والمساهمة في )تراضياًاف(والشرطة القضائية، وشرطة السجون، وكذلك مراقبة معبر رفح الحدودي 
  .بناء معابر حدودية جديدة في قطاع غزة، تضمن السيطرة األمنية األوروبية عليها

، بحيث "ضامناً لعملية السالم"وأكد أن القائمين على المشروع يسعون لتأمين دور فاعل ألوروبا لتكون 
تي تمكنه من خاللها وضع خطة يتمتع االتحاد األوروبي بدور أمني حاسم في األراضي الفلسطينية، وال
  .جديدة لمراجعة استراتيجية عملياته في الشرق األوسط على المدى البعيد

  24/2/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  "ضحايا الثورات العربية "أرواحهنية يؤدي صالة الغائب على  .2
، في صالة )25/2(لجمعة أم إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، المصلين اليوم ا: غزة

  ".ضحايا الثورات في تونس ومصر وليبيا"الغائب على أرواح 
جاء ذلك بعد الخطبة التي ألقاها هنية في المسجد الغربي في مخيم الشاطئ لالجئين الفلسطينيين غرب 

واستعرض هنية خالل خطبة الجمعة الوضع في المنطقة في ظل المتغيرات التي حصلت بعد . مدينة غزة
  .الثورات في البلدان العربية، ومدى تأثيرها على القضية الفلسطينية

  25/2/2011قدس برس، 
  

  "لكن على أي أساس ومن يرأسها وما برنامجها"حماس تقبل بحكومة وحدة وطنية : رزقة .3
 قال الدكتور يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية اليوم الجمعة، :غزة
  .ركة حماس تقبل بحكومة وحدة وطنيةان ح

لكن على أي أساس :"ان حماس تقبل بحكومة وحدة وطنية، متسائال " معا"وأضاف رزقة في حديث لـ
  .، مشيرا إلى ان اتفاقية مكة يمكن النظر فيها وإحياؤها"ومن يرأسها وما برنامجها

وحدة فلسطينية، مع اإلبقاء على وحول الخطة التي اقترحها الدكتور سالم فياض في شأن تشكيل حكومة 
  ".ما يتوفر من معلومات هي مسالة إعالمية فقط": الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة قال

ال اعتقد ان الفصائل الفلسطينية تقبل ان يرأس الحكومة الدكتور سالم فياض الذي هو عضو :" وتابع 
 عضوا من فتح ان يرأسهم حتى لو كان 45 عضوا من حماس أو 76كتلة من شخص واحد، وال يقبل 

وعن االتصاالت مع فتح،  ".مقبوال إسرائيليا أو أمريكيا، مشيرا الى ان المعيار القبول هو المعيار الوطني
  .أكد انه ال توجد اتصاالت مع حركة فتح اآلن، وان حركة حماس تتواصل مع مختلف الفصائل في غزة

  25/2/2011وكالة معاً اإلخبارية، 
  

  اض يحّرك النظام السياسي من الفصيلية الى المجتمع المدنيفي ":الحياة" .4
اختار رئيس الوزراء المكلف الدكتور سالم فياض هذه المرة فئات أخرى غير :  محمد يونس–رام اهللا 

الفصائل، للتشاور معها في شأن تشكيل حكومته الجديدة، مثل المجموعات الشبابية والنسوية والمؤسسات 
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حكومية وقادة الرأي واللجان الشعبية في المخيمات ولجان مقاومة االستيطان، كاسراً في ذلك غير ال
  .احتكار الفصائل للنظام السياسي الذي دام طويالً

، إلى التمثيل 1964واستند النظام السياسي الفلسطيني في عهد منظمة التحرير التي أنشأت عام 
.  الى االنتخابات العامة1994طة الفلسطينية التي أنشأت عام والمحاصصة الفصيلية، لينتقل في عهد السل

لكن نظام التمثيل الفصيلي سرعان ما عاد للهيمنة على السلطة الفلسطينية بعد توقف العمل في االنتخابات 
، وانفصالها عن السلطة التي بقيت 2007على قطاع غزة عام » حماس«عقب حدوث االنقسام وسيطرة 

  .ةتدير الضفة الغربي
ولجأ الرئيس محمود عباس الى شخصية مستقلة هو الدكتور سالم فياض، وزير المال السابق الذي أدخل 

وتشير تقارير . إصالحات واسعة في النظام المالي الفلسطيني، لقيادة الحكومة الفلسطينية عقب االنفصال
ى أن فياض نجح في السنوات المؤسسات الدولية العاملة في االراضي الفلسطينية، مثل البنك الدولي، ال

  .االربع الماضية من توليه قيادة الحكومة في القيام بإصالحات الفتة في النظام المالي واالداري للسلطة
وأمام تعذر إجراء االنتخابات بسبب انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية، بدأ فياض بتحريك النظام 

ظ على حصة للفصائل التي ما زالت تلعب دوراً وعلى رغم أنه حاف. السياسي نحو المجتمع المدني
مركزياً في الحياة السياسية الفلسطينية، إال أنه يحاول إكساب تلك المشاركة مضموناً مهنياً، إذ اشترط 

  .على الفصائل تقديم مرشحين مهنيين لشغل الوزارات المخصصة لها
خفاقها في تحقيق أهدافها ولدورها وتتعرض الفصائل الفلسطينية النتقادات من الشارع الفلسطيني ال

وتزايدت هذه االنتقادات بصورة الفتة مع موجة التغيير الجارية في . السلبي في تقسيم ما تبقى من الوطن
وتنظم مجموعات شبابية ومنظمات أهلية تظاهرات واعتصامات في االراضي الفلسطينية . العالم العربي

وأدت موجة ). الضفة الغربية وقطاع غزة(الى شطري الوطن للمطالبة بإنهاء االنقسام وعودة الوحدة 
االحتجاجات هذه الى تعزيز مكانة فياض الذي يرى مراقبون أن إصالحاته أدت الى تحصين النظام 

  .السياسي الفلسطيني وحمايته من موجة التغيير
 السياسي الفلسطيني النظام«: وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس الدكتور عبد المجيد سويلم

يتميز بدرجة عالية من المرونة واالنفتاح على رغم وجوده في حالة إستثنائية من الضغوط االسرائيلية، 
على رغم ان فياض ليس من «: وتابع. »وغياب المجلس التشريعي نتيجة االنقسام، والحالة االمنية الشاذة

 وأصبح جزءاً ال يتجزأ من آلية صنع القرار الفلسطيني القيادة التاريخية، اال انه هضم تجربة هذه القيادة،
  .»يساعده في ذلك وجود رئيس مرن ومستنير في رأس السلطة

ويقول منتقدو فياض ان تقليص دور الفصائل في حكومته يضعف الدور السياسي للحكومة، لكنه يرد بأنه 
السياسي يمكنه أن يكون «: »اةالحي«وأضاف في مقابلة مع . ال يرى أي إنفصال بين المهني والسياسي

مهنياً وقادراً على التعامل مع مؤسسته، والمهني أيضاً يمكنه ان يكون سياسياً ويعمل وفق البرنامج 
  .»والرؤية السياسية الفلسطينية الساعية الى التحرر واالستقالل وإقامة مؤسسات الدولة

. 2007ى عجل عقب االنقسام اواسط عام وكان فياض اختار مستقلين في حكومته االولى التي شُكلت عل
وفي حكومته الثالثة، . وأعاد االنفتاح على الفصائل في الحكومة الثانية، مشترطاً المهنية في مرشحيها

وقال إن لقاءاته الواسعة مع . يسعى فياض الى خلق توازن بين التمثيل الفصيلي والتمثيل المجتمعي
البوصلة بالنسبة الي هي احتياجات «: مرحلة المقبلة، مضيفاًممثلي المجتمع المدني حددت له وجهة ال

الناس واحالمهم وتطلعاتهم، وفي هذه اللقاءات استمعت الى كل ما يريده الناس، وسأعمل بكل جهدي 
  .»لتحقيقه

لكن مساعي فياض كثيراً ما تصطدم بمقاومة من جهات عديدة، اذ كثيراً ما التقت القوى المتنازعة مثل 
التغيير غير سهل، «: وقال. على معارضة إجراءاته التي ترى أنها تقلص من نفوذها» حماس «و» فتح«

ويرى فياض أن رياح التغيير التي . »فال يوجد وضع قائم إال وفيه مجموعة من المصالح تجعله قائماً
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امل مع رياح الحكومات التي تخفق في التع«هبت على المنطقة لن تهدأ قبل أن تحقق أهدافها، معتبراً ان 
  .»التغيير ستنكسر، أما تلك التي تستجيب للناس ورغباتهم وأحالمهم ستبقى وتتطور

وفي محاولة للوصول الى الجيل الشاب الذي يشكل المحرك الرئيس لموجة التغيير، عرض فياض على 
 مشاركته في اختيار وزارئه وفي تحديد» فايسبوك«الجمهور عبر صفحته على الموقع االجتماعي 

وفيما يقول فياض ان هدفه من هذا التواصل هو التعرف الى الحاجات من أجل تلبيتها، . أولويات حكومته
  .والمساعدة في تعزيز البقاء على االرض، يقول منتقدوه ان الهدف هو تعزيز مكانته السياسية

ز صمود هذا وجود المسؤول الى جانب المواطن يعمل على تحقيق هدفين، االول هو تعزي«: وقال فياض
المواطن أمام إجراءات االحتالل، والثاني إعادة صوغ األوليات التنموية بناء على ما يتلقاه مباشرة من 

وجود المسؤول، خصوصاً رئيس الحكومة، الى «وأضاف انه اكتشف أن . »الجمهور ومن دون وساطة
  .»قاء ومواجهة االحتاللجانب المواطن الذي يتعرض بيته للهدم، يعطي هذا المواطن دفعة قوية للب

  26/2/2011الحياة، لندن، 
  

  اإلبراهيمي  مرة شهريا بالحرم60 تمنع االذان "إسرائيل"ونخشى من مجزرة جديدة : الهباش .5
 اكد وزير االوقاف والشؤون الدينية الدكتور محمود الهباش ان قيام مجموعات من المستوطنين :بيت لحم

 .براهيمي في الخليل يشكل سابقة خطيرة وال يمكن السكوت عليهابالخروج في مسيرة باتجاه الحرم اال
ان وجود المستوطنين يعتبر استفزازيا وينذر باندالع " معا"وقال الهباش في حديث لـغرفة تحرير وكالة 

واضاف الهباش انه ال يوجد مشكلة دينية مع اليهود  .شرارة جديدة ، مؤكدا على ان ذلك غير مقبول 
كمن في االحتالل االسرائيلي، معتبرا ان وجود االحتالل غير شرعي على االراضي انما المشكلة ت

  .الفلسطينية 
هذه المجزرة تحيي فينا الكثير من االلم وتعيد الى " وحول ذكرى مجزرة الحرم االبراهيمي قال الهباس 

  ". عاما 17الذاكرة تلك الجريمة البشعة التي ارتكبتها عصابات المستوطنين قبل 
اخشى ان تتكرر تلك المجزرة وذلك في ظل انفالت المستوطنين بحماية من الجيش االسرائيلي، "ال وق

وان هناك تخوفات كبيرة من ان يرتكب المستوطنون جريمة جديدة في الخليل، وقد اصبح ذلك واضحا 
   ".من خالل ممارستهم اليومية في الخليل من استفزازات واعتداءات بحق المواطنين وممتلكاتهم

 مرة شهريا 60- 50واكد الهباش ان اسرائيل تفرض منعا على االذان في الحرم االبراهيمي بحدود 
بحجة عدم ازعاج المستوطنين، او بحجة تأخر المؤذن على الحواجز التفتيشية التي تقيمها على مداخل 

  .الحرم 
ل الشريع لحماية الطابع وطالب الوزير الهباش منظمة اليونسكو والعالم العربي واالسالمي بالتدخ

  .االسالمي والتراثي للحرم االبراهيمي الشريف
  26/2/2011وكالة معاً اإلخبارية، 

  
   في لبنانالسلطة الفلسطينية ترحب بتعديالت قانون عمل الفلسطينيين .6

بعد سلسلة من ردود الفعل الشاجبة للتعديالت على قانون العمل اللبناني المتعلقة بعمل الالجئين 
سطينيين، والتي وقع عليها في مطلع األسبوع وزير العمل بطرس حرب، لكونها تكرس مبدأ التمييز الفل

في حق الالجئين، وقد استبق سفير السلطة في لبنان عبداهللا عبداهللا توقيع حرب بالترحيب بالخطوة خالل 
ا باإليجابية ومعتبراً أنه من إلقائه كلمة في احتفال في مخيم نهر البارد قبل يوم على التوقيع، واصفاً إياه

  .»يقطف ثمار جهود حرب التي نثمنها«حق حرب التوقيع قبل أن يتولى حقيبة العمل وزير آخر و
بتعديل قانون العمل اللبناني وقانون الضمان االجتماعي «وإذ كررت السلطة الفلسطينية أمس ترحيبها 

على أساس أنه يسهل حياة الفلسطينيين » انووضعهما موضع التنفيذ، في ما يخص الفلسطينيين في لبن
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أن خطوة الدولة » الروضة«خالل لقائه تالميذ ثانوية » األونروا«ويخفف من معاناتهم، رأى مدير عام 
  .»منقوصة«اللبنانية إيجابية ولكن 

وكانت هيئات ومنظمات فلسطينية مختلفة قد نددت بالتعديالت التي ينظر من خاللها إلى الالجئ 
سطيني كأجنبي، من دون أن تسمح ألصحاب المهن الحرة منهم بالعمل، ال سيما مع البقاء على العدد الفل

المحدود من الوظائف المسموح لهم امتهانها، باإلضافة إلى التعديالت غير المنصفة بحقهم كعمال والتي 
  . آب الماضي18وكانت التعديالت قد أقرت في  .طالت الضمان االجتماعي

  26/2/2011 بيروت، السفير،
  

   بغزة"لجهادا"ـ يغير على معسكري تدريب لاإلسرائيلي الطيران .7
شن الطيران الحربي االسرائيلي فجر السبت غارات استهدفت معسكري تدريب تابعين لحركة الجهاد 

ونقلت وكالة  .وقالت مصادر فلسطينية إن الغارات لم تسفر عن سقوط ضحايا. االسالمي في قطاع غزة
اء الفرنسية عن مسؤولين فلسطينيين قولهم إن الطائرات الحربية االسرائيلية قصفت موقعين في خان االنب

  .ولم يعلق الجيش االسرائيلي على هذه االنباء .يونس جنوبي قطاع غزة والنصيرات في وسط القطاع
  26/2/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
   ويدعو الليبيين للثبات في ثورتهم حتى خلعه"اهللاعدو " يصف القذافي بـالتحريرحزب  .8

، 'عدو اهللا ورسوله'هاجم حزب التحرير الرئيس الليبي معمر القذافي، ووصفه بـ  : أشرف الهور-غزة 
، في الوقت 'سيف الشيطان'فيما وصف نجله سيف اإلسالم الذي قال الحزب انه توعد بذبح أهل ليبيا بـ 

' القدس العربي'وقال الحزب في بيان له تلقت  .'الفاشي'ية النظام الليبي بـالذي وصفت فيه الجبهة الشعب
أنكر السنة النبوية من قبل وحاول 'نسخة منه انه ال يستغرب ما يقوم به القذافي اآلن، ذلك ألن القذافي 

  .'ةتاريخه حافل بالمجازر الشنيعة والمذابح الرهيب'، الفتاً إلى أن الرئيس الليبي 'تحريف القرآن
وأشار الحزب إلى قيام القذافي بإعدام ثالثة عشر شاباً ينتمون له في المدارس والجامعات، أمام األساتذة 

  .والتالميذ، وأمام أهليهم وأوالدهم
الثبات والتحلي بالقوة حتى يخلعوا القذافي من جذوره، وحتى 'وحث حزب التحرير مواطني ليبيا على 

  .' التاريخ مع غيرهم من الخونة، لترجم األمة قبورهميقذف هو وابنه وبطانته في مزبلة
  25/2/2011القدس العربي، لندن، 

  
   ما يجري في ليبيا دفاع سلطة فاشية دكتاتورية عن مصالحها الخاصة":الشعبية"قيادي في  .9

اعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية حسين الجمل أن ما يجري في ليبيا  : أشرف الهور-غزة 
يدلل على أن النظام العربي الرسمي وتحديداً النظام الفاشي الدكتاتوري في ليبيا ال عالقة له  'اآلن

  .'بالجماهير العربية وال بالحفاظ على مقدرات ومكتسبات هذه الجماهير
، مشيراً أن 'دفاع سلطة فاشية دكتاتورية عن مصالحها الخاصة'وأكد الجمل أن ما يجري في ليبيا هو 

عب الليبي مستمرة بالثورة حتى نهايتها وتحقيق أهدافها في إسقاط هذا النظام، الذي يستخدم جماهير الش
  .أعتى أنواع األسلحة بحق جماهير الشعب الليبي المنتفض الثائر

إلى محاكم الجنايات ' عفا عليه الزمن'الذي قال انه ' النظام الدكتاتوري الفاشي'ودعا الجمل لتقديم هذا 
  . على الجرائم البشعة التي ارتكبها وال زال بحق الشعب الليبي البطلالدولية ليحاكم

  25/2/2011القدس العربي، لندن، 
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   قطاع غزة بالقصف والرد على إطالق الصواريخيتوعدباراك  .10
، وقال وزير الجيش ايهود باراك 'غراد'هددت إسرائيل غزة عقب سقوط صاروخ : غزة ـ أشرف الهور

ورة بالغة لمحاولة الفلسطينيين توسيع الصراع وإطالق القذائف الصاروخية إن إسرائيل تنظر بخط'
إن الجيش رد الليلة وسيرد '، وتوعد باراك بالرد وقصف غزة وقال 'والصواريخ باتجاه مدينة بئر السبع

  .'مستقبالً على مثل هذه الهجمات
  26/2/2011، القدس العربي، لندن

  
  لى التهدئةحماس ال تزال تحافظ ع: غلعادعاموس  .11

وصف رئيس الهيئة األمنية والسياسية في وزارة الجيش الجنرال عاموس غلعاد : غزة ـ أشرف الهور
العمل 'باتجاه مدينة بئر السبع بـ' غراد'في مقابلة مع اإلذاعة اإلسرائيلية عملية إطالق صاروخ 

في ' لتهدئة مع إسرائيلتسعى إلى الحفاظ على ا'، لكنه في ذات الوقت أكد أن حركة حماس 'اإلرهابي
  .'باتت تدرك أنها قد تفقد جميع ما حققته'، مشيراً إلى أن الحركة 'الرصاص المصبوب'أعقاب عملية 

  26/2/2011، القدس العربي، لندن
  

   أن نعتبر كل صاروخ وقذيفة تصعيدا عسكريايمكنال : فلنائي .12
اخلية ونائب وزير الحرب اإلسرائيلي استبعد وزير شؤون الدفاع عن الجبهة الد:  جمال جمال-فلسطين 

ال يمكن أن نعتبر "، اندالع مواجهة وتصاعد األوضاع على الحدود مع قطاع غزة قائالً ، " متنان فلنائي"
  ".كل صاروخ وقذيفة تصعيدا عسكريا

  26/2/2011، الدستور، عّمان
  

  لن تؤمن الحماية من صواريخ غزة"  الحديديةالقبة: "فلنائي .13
أن منظومة القبة الحديدية التي أعدتها الجهات " متنان فلنائي"نائب وزير الجيش الصهيوني أقر : القدس

وطالب  .األمنية الصهيونية لن تؤمن الحماية الكاملة من صواريخ المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة
 غراد على فلنائي يوم الخميس خالل لقاء مع إذاعة الجيش الصهيوني تعليقاً على سقوط ثالثة صواريخ

ال تبالغوا بخصوص "بئر السبع أول أمس، بعدم المبالغة والتوقعات من قدرة وفاعلية القبة الحديدية قائالً 
المنظومة، فليس هناك حماية تامة أو كاملة، وحتى بعد نشرها ستتمكن الصواريخ والقذائف من اختراقها 

  ". هنا أو هناك وستسقط الصواريخ
 رئيسي ولكن العنصر األكثر أهمية والذي نعمل ونقوم عليه هو عامل المنظومة هي عنصر"وأضاف 

  ".االستعداد والجهورية
  25/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  حالياً تقضي بالحفاظ على قوة الردع وتأجيل الحروب " إسرائيل"استراتيجية : موفاز .14

فاز، أن اإلنجرار نحو الحرب ليس من أكّد رئيس لجنة األمن والخارجية بالكنيست الصهيوني، شاؤول مو
الحالية تقضي بالحفاظ على قوة الردع " إسرائيل"مصلحة الكيان الصهيوني، الفتاً إلى أن استراتيجية 

. وتأجيل الحروب، وعدم اللجوء إلى خيار الدخول بحرب كبيرة إال كمخرج للهروب من األزمات
  ليست في مصلحتها، " ردة فعل"أن يفرض عليها أي أن ال تسمح ألحد ب" إسرائيل"وأضاف موفاز أن على 
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الرد دون "على ما أسماها " إسرائيل"مشدداً على أن تقتصر استراتيجية الرد على أي عمل عسكري ضد 
  ". اإلنجرار إلى مواجهة

  موقع االنتقاد، لبنان                                               
  25/2/2011، 2190التقرير المعلوماتي   

  
  ما تشهده القاهرة وطرابلس يقوم بمحو موقع تل ابيب من خريطة العالم  : وزير السياحة اإلسرائيلي .15

حذر ستام ميسزنيكوف وزير السياحة االسرائيلي من تاثير ما تشهده مصر وليبيا وعدد من              : محمد عطية 
ا ان مـا شـهدته القـاهرة        الدول العربية من ثورات شعبية على اقتصاد السياحة في اسرائيل موضـح           

موقع تل ابيب من خريطة العالم موضحا       " محو  "وطرابلس وما يحدث اآلن في البحرين وغيرها يقوم ب        
ان السياح في العالم كله ال يعرفون اين هو موقع مصر او ليبيا على الخريطة لكنهم يعلمـون ان تلـك                     

  . الء السياح بعيدا عن زيارة اسرائيل الدول تحيط بنا لذلك فما يحدث في الدول المجاورة يدفع بهو
وأضاف ميسزنيكوف في مقابلة خاصة مع صحيفة جلوبز االخبارية االسرائيلية اليوم أن السياحة توقفت              

: في اسرائيل معربا عن امله في ان تكون هذه الظاهرة ظاهرة مؤقته حتى تستقر األوضاع مضيفا بقوله                  
اليين السياح الراغبين في زيارة اسرائيل لكنهم يخشون ممـا          اتمنى ان يعود الهدوء الى مصر وادعو م       

يحدث في القاهرة ان يأتوا الينا بال خوف ، لقد كان هذا الشهر من اكثر الـشهور مواتـا فيمـا يتعلـق                       
بالسياحة االسرائيلية لهذا فقد قمنا بعمل دعاية سياحية لنا في روسيا من خالل التأكيد للسياح الروس بان                 

 ي ال يؤثر على زياراتهم الـسياحية      بحر االحمر ولم نذكر قربها من مصر في تلك الدعاية ك          ايالت في ال  
  . لنا 

  26/2/2011،المصريون، القاهرة
  

  إيران تسعى بإرسالها السفن العسكرية لملء الفراغ الذي تركته أمريكا: مستشار نتنياهو .16
شارين السياسيين لرئيس الوزراء دوري غولد، وهو من أقرب المست.قال د :الناصرة ـ زهير أندراوس

اإلسرائيلي،ى بنيامين نتنياهو، إنّه عندما نتأمل ما جرى خالل العقدين األخيرين يظهر لنا بوضوح سعي 
فالقوات اإليرانية متورطة بعمليات تدخّل إقليمية . إيران ألن تصبح القوة المهيمنة على الشرق األوسط

 والعراق وأفغانستان، وهي تريد حالياً أن تُظهر أن قوتها البحرية بدءاً من لبنان، ووصوالً إلى السعودية
ليست محدودة في الخليج الفارسي ومحيطه، بل إن في استطاعتها أن تصل إلى البحر األبيض المتوسط 

  .أيضاً
 وقال أيضا إن هذه المهمة تفوق كثيراً ما يمكن توقعه من سالح البحر اإليراني، ومن المفيد أن نذكّر هنا

بأن هذا السالح يتألف من سفن قديمة نسبياً من أيام الشاه، ويتوقع قادة هذا السالح تحديث هذه السفن 
ووفقاً لتقرير استخبارات البحرية . بواسطة منظومات جديدة للسالح، وال سيما الصواريخ البحرية

مضيق هرمز، ويعمل ، فإن سالح البحر اإليراني يخطط ألن يظهر قوته خارج 2007األمريكية في سنة 
  .2015على إقامة قواعد جديدة له في خليج عمان، ستصبح جاهزة في سنة 

قبل شهر من اآلن، كانت مصر تقود الدول السنّية العربية مثل السعودية واألردن وتحاول : وساق قائالً
 الذي نشأ بعد سقوط أن تلجم امتداد النفوذ اإليراني، لكن إيران تلمح حالياً، إلى رغبتها في ملء الفراغ

  .مبارك، وهي تفعل ذلك بواسطة إرسال سفنها الحربية لعبور القناة ألول مرة
وأوضح المستشار المقرب من نتنياهو إنّه وإذا نظرنا إلى األحداث من طهران، نجد أن الواليات المتحدة 

 يواجه ثورة شيعية في فإلى جانب تواصل التظاهرات في اليمن الذي. تبدو عاجزة عن الدفاع عن حلفائها
الشمال، فإن احتجاجات الشيعة تستمر في البحرين، ويبدو أكثر فأكثر أن حلفاء الواليات المتحدة في 

وزاد غولد إن عبور قوة بحرية إيرانية قناة السويس يحمل . المنطقة هم في محنة، على حد تعبيرها
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وهكذا يبدو أنه في الوقت الذي تبدو الواليات فوجهة السفينتين هو مرفأ الالذقية السوري، . رسالة أخرى
  المتحدة عاجزة عن الدفاع عن حلفائها، تلمح إيران إلى أنها ال تزال حليف سورية الموثوق به

غولد إلى القول إن الخطوة األخيرة لسالح البحرية اإليراني تكشف عن حقيقة إستراتيجية . وخلص د
  . تنسحب منه الواليات المتحدة، على حد تعبيرهذات إشكالية هي أن إيران تدخل كل مكان

  26/2/2011، القدس العربي، لندن
  

  بانه خطأ مقدم بالجيش اإلسرائيلي ينتقد اتفاقية كامب ديفيد ويصف االنسحاب من سيناء  .17
شن المقدم احتياط ابي برحان بالجيش االسرائيلي هجوما على اتفاقية كامب دافيـد للـسالم     : محمد عطية 

اليـوم واصـفا    " عاروتس شـفاع    " هرة وتل ابيب وذلك في مقابلة مع القناة السابعة االسرائيلية           بين القا 
من قبل تل ابيب، وقالت القناة      " خطأ الذعا ومريرا  "االنسحاب االسرائيلي من شبه جزيرة سيناء بانه كان         

ائيل بشبه جزيرة سيناء    التي اقامتها اسر  " ياميت"االسرائيلية أن برجان كان من المستوطنين في مستوطنة         
 وهي المستوطنة التي تم تفكيكها بعد انسحاب تل ابيب من سيناء مضيفة ان المقـدم                67بعد احتاللها عام    

  . احتياط كان ايضا رئيس لجنة المستوطنة وضابط هيئة العملية السابق في العريش 
ى وقـف االنـسحاب     كثيرا ما حذرت وصرخت ودعوت ال     :" عن برحان قوله    " عاروتس شفاع "ونقلت  

االسرائيلي من سيناء ، لقد اخطأنا حينما قمنا بعقد اتفاقية السالم مع مصر والتي تبين بعد ذلك انها كانت                   
كل مـن هـو     :" مضيفا في مقابلته مع القناة      " خداعا كبيرا البد ان يتم تدريسه وتعليمه في كتب التاريخ           

موضـحا ان   " ر تستعد للحـرب ضـد إسـرائيل         موجود في كواليس االحداث وقلبها يعلم جيدا ان مص        
المصريين طوال الوقت يقومون بالتدريبات وتسليح انفسهم في الوقت الذي مازلنا نحن فيه نائيمن منـذ                "

توقيع اتفاقة السالم ، ويبدو ان حمامة السالم بعد ان حطت على رؤوس قادة تل ابيب قام بتخدير عقولهم                   
  . على حد قوله " وجعلتهم ساكنين ال يفعلون شيئا 

استعدادت مصر للحرب   "وطالب برحان وزارء حزب الليكود في حكومة تل ابيب الى الكشف عما اسماه              
نحن نعلم ان االسلحة التي تدخل الى قطاع غزة اليوم تـدخل برعايـة مـصر                :" مضيفا بقوله   " القادمة  

مطالبا في الوقـت نفـسه      " نا  وجهاز االستخبارات المصرية ضالع في األمر لهذا فقد حان وقت استيقاظ          
التي تم تفكيكها وتسريحها بعد اتفاقية السالم مع مصر كما نـادى            " الوحدات العسكرية الجنوبية    " باعادة  

نحن ملزمون باعادة   :" مع من يتعامل مضيفا في نهاية مقابلته        " العدو  " بزيادة الميزانية األمنية كي يعلم      
لتوقف عن اسلوب الخنوع واالنسحاب ألن هذا االسلوب هو الـذي           سياسة الردع لمنع الحرب القادمة وا     

  "  يثير العدو ضدنا 
  26/2/2011، المصريون، القاهرة

  
   مواقع نووية  أربعةسوريا تملك: يديعوت .18

معهد البحوث "االسرائيلية امس، تقريرا لـ" يديعوت احرونوت"نشرت صحيفة  : محمد هواش-رام اهللا 
 مواقع نووية سورية اخرى استنادا الى صور جديدة التقطتها 4وجود "قاب عن يكشف فيه الن" االميركية

، فيما قال رئيس الهيئة االمنية والسياسية في وزارة الدفاع االسرائيلية الميجر جنرال "اقمار اصطناعية
ان سوريا لم تفلح في اعادة بناء برنامجها النووي عقب الغارة الجوية التي "احتياط عاموس جلعاد 

واشار مع ذلك الى ان دمشق قد تحاول ترميم . استهدفت المنشأة النووية السورية قبل نحو ثالث سنوات
  .قدراتها مستقبال

  الخميس صورا فضائية تكشف عن أربع " إي أس إي إس"ونشر المعهد االميركي للبحوث النووية "
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ألورانيوم وثالث منشآت اخرى منشأة كبيرة وفاعلة لتحويل ا: منشآت اخرى ترتبط بالبرنامج النووي
  .مساعدة لتخزين عناصر البرنامج النووي والعمال ترتبط بانتاج الوقود النووي

  26/2/2011، النهار، بيروت
  

   رسمياً المنطار تغلق معبر"إسرائيل" .19
مع قطاع " كارني" ، أنها ستغلق معبر المنطار )أمس(يومأعلنت حكومة االحتالل اإلسرائيلية رسمياً، 

  ". أمنية"بعد أسبوعين ألسباب قالت إنها غزة 
وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أن السلطات اإلسرائيلية تعتزم نقل مسارات البضائع من معبر المنطار 

  . إلى معبر كرم أبو سالم
وأشارت اإلذاعة إلى أنه تمت إحاطة نائب رئيس وزراء وزير خارجية لوكسمبورج جان اسل بورن 

  . ، الجمعة، بقرار إغالق معبر المنطارالذي زار غزة
أعطت ) إسرائيل(إن :" ونقلت اإلذاعة عن منسق األعمال اإلسرائيلية في قطاع غزة إيتان دانغوت لبورن

الضوء األخضر خالل العام األخير إلقامة عشرين مدرسة في قطاع غزة إضافة إلى مائة وعشرين 
  ". مشروعاً وذلك بتمويل من جهات دولية

تسمح بإدخال مواد بناء إلى قطاع غزة بعد التأكد من أن المؤسسات والمباني ) إسرائيل(إن :" وأضاف
التي تسيطر على " حماس"المنوي تشييدها ال تقام على مقربة من منشآت تتبع حركة المقاومة اإلسالمية 

  . ، على حد قوله"القطاع الساحلي
  25/2/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  ع للرأي يؤكد تراجع شعبية ليكوداستطال: يديعوت .20

أمس تراجع » يديعوت أحرونوت«أكد استطالع جديد للرأي نشرته صحيفة :  برهوم جرايسي-الناصرة
وأشار إلى أنه لو أجريت انتخابات برلمانية اليوم لحصل . الحاكم بزعامة نتانياهو» ليكود«شعبية حزب 

، بينما يرتفع تمثيل ) مقعداً في الكنيست الحالية27في مقابل ( مقعداً 23الحزب اليميني الحاكم على 
مع ذلك، تحوز أحزاب اليمين المتشدد واألحزاب . 30 مقعداً حالياً إلى 28المعارض من » كديما«حزب 

 لألحزاب 12 للوسط واليسار و45 مقعداً في مقابل 63الدينية المتطرفة مجتمعةً على غالبية برلمانية من 
الوسطي بعد » العمل«ين على غالبيته بسبب التراجع الكبير في شعبية حزب ويحافظ اليم. العربية

االنقسام الذي شهده مع انسحاب زعيمه وزير الدفاع ايهود باراك وأربعة نواب آخرين وتشكليهم حزباً 
 نائباً، فإن االستطالع يشير إلى انحسار قوته في سبعة 13وبينما تمثل الحزب قبل االنشقاق بـ . جديداً

» ليكود«وتوزعت المقاعد التي يخسرها . قاعد فقط، بينما ال يحصل حزب باراك على أي مقعدم
  .على األحزاب المختلفة» العمل«و

الدينية المتزمتة السابق أريه درعي الذي » شاس«ويتوقع أن تتبدل الصورة في حال خاض زعيم حركة 
ابات المقبلة على رأس حزب جديد يتوقع أن انفصل عن الحركة بعد إدانته بالفساد وسجنه سنوات، االنتخ

 مقاعد، ما يتسبب في 7وبحسب االستطالع، فإن هذا الحزب يحصل على . يكون على يمين الوسط
  .28على » كديما« مقعداً فقط و21على » ليكود«حصول 

 لتكتل 55بل  نائباً، في مقا58وتغير هذه األرقام الخريطة الحزبية إذ سيتشكل تكتل اليمين والمتدينين من 
وتتيح . بين التكتلين» بيضة القبان«بين الوسط واليسار واألحزاب العربية، فيما سيشكل حزب درعي 

اليساري » ميرتس«وحزب » العمل«تشكيل حكومة بمشاركة درعي و» كديما«هذه األرقام لحزب 
  .ودعم األحزاب العربية» الخضر«وحزب 
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 العقدين األخيرين من حالة التشرذم، وكثرة الكتل البرلمانية، وتعاني الحلبة البرلمانية اإلسرائيلية في
 مقعدا، وبهذا 120 مقعدا من أصل 50 إلى 45وغياب الكتل الكبيرة، التي كانت تسيطر على ما بين 

  .يكون تشكيل االئتالف عملية أسهل
قت الذي يقر فيه وانعكست هذه الحالة، باالنخفاض الحاد في عمر الحكومات اإلسرائيلية، فمثال في الو

القانون إجراء انتخابات برلمانية مرة كل أربع سنوات، فإن آخر انتخابات برلمانية جرت في موعدها 
 33، كذلك فإن عمر الواليات البرلمانية انخفض في العقد األخير إلى 1988الرسمي كانت في العام 

وى األداء السياسي لحكومات شهرا، أي أقل من ثالث سنوات، ولهذه الحالة انعكاس واضح على مست
  .إسرائيل، وابتعادها عن اتخاذ قرارات مصيرية استراتيجية

  26/2/2011، الغد، عّمان
  

   يطالبون بالبحث عن بدائل للغاز المصري"إسرائيل"خبراء في  .21
طالب خبراء صهاينة حكومة الكيان بالتحرك الفوري من أجل تأمين احتياطات أو بدائل عن : يو بي آي

ونقلت صحيفة . المصري الطبيعي بعد االنتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس حسني مبارك الغاز 
للتحرك فوراً لتأمين ” إسرائيل”عن خبراء أن سقوط مبارك يجب أن يكون دعوة ل” جيروزاليم بوست“

  .” إسرائيل“من الكهرباء في % 20بدائل في حال حدوث أي انقطاع في اإلمدادات التي تؤمن 
، إالّ أن محلالً في ”خلل فنّي“حالياً هو مجرد ” إسرائيل“ن قال الخبراء إن توقف ضخ الغاز ل وفي حي

أعلنت أن تزويد ” إمبال أمريكا  إسرائيل“وكانت شركة . واشنطن حذّر من أن هذه قد تكون النهاية 
 فبراير 5ادات في بالغاز الطبيعي المصري الذي كان مقرراً استئنافه الخميس بعد توقف اإلمد” إسرائيل“

  .بعد تفجير استهدف خط أنابيب في سيناء، تم تأجيله مجدداً حتى نهاية الشهر 
أميت مور، الذي تشاور مع حكومات وشركات في ” إيكو أنرجي“وتوقع المدير التنفيذي لشركة 

الوحيد  سنوات، ان استالم اإلسالميين للحكم في مصر هو 8والخارج وعمل مع البنك الدولي ” إسرائيل“
غير أن مؤسس مجموعة دلفي العالمية للتحليل، ديفيد وومسر كان أكثر . الذي سيوقف ضخ الغاز 

بالغاز بشكل منتظم، مشيراً إلى أن أنبوب ” إسرائيل“تشاؤماً، وعبر عن شكه بأن يستمر تزويد مصر ل 
د مظاهر التطبيع يثير أصالً معارضة من المعارضة المصرية كونه أح” إسرائيل“الغاز من مصر إلى 

  .” إسرائيل“مع 
  26/2/2011، الخليج، الشارقة

  
   تسعى وراء طائرات تدريب مقاتلة جديدة"إسرائيل" .22

 30 إلى 20أصدرت وزارة الحرب اإلسرائيلية طلبا رسميا للمعلومات تمهيدا لشراء ما يتراوح بين 
فة مع مسؤولين يونانيين لعقد طائرة تدريب مقاتلة فيما يجري المفاوضون اإلسرائيليون مفاوضات مكث

وتعمل إسرائيل في الوقت نفسه على رأب . صفقات بماليين الدوالرات من األسلحة والمعدات العسكرية
  .الصدع في عالقاتها مع تركيا

العسكرية المتخصصة أنه كان من المقرر أن تصدر إسرائيل طلب » جنيز ديفنس ويكلي«وذكرت مجلة 
ضي، ولكن هيئة مكافحة االحتكار اإلسرائيلية عطلت هذا الطلب، حيث كان ال المعلومات في سبتمبر الما

الصناعات اإلسرائيلية «و» البيت«بد من الحصول على موافقة على المشروع المشترك لشركتي 
  .، الذي كان سيشتري الطائرة ويقوم بتأجيرها لسالح الجو اإلسرائيلي»الجوية

 طائرة 30 إلى 20سرائيلي يتعلق بشراء ما يتراوح بين وأوضحت المجلة أن طلب سالح الجو اإل
-تي «تدريب، وقد تم تضييق نطاق اختيار سالح الجو اإلسرائيلي للطائرة ليشمل طائرتين محددتين هما 

التي »  ماستر340-إم «التي تنتجها شركة الصناعات الجوية الكورية، أو الطائرة »  غولدن أيغل50
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 غوس 45-تي«اإليطالية، في حين تم استبعاد خيار سابق هو الطائرة » شيألينيا آرمات«تنتجها شركة 
التي تنتجها شركة بوينغ، وتستخدمها البحرية األميركية كطائرة تدريب على متن ناقالت » هوك

التي يستخدمها سالح الجو »  سكاي هوك4-إيه «وستحل الطائرة الجديدة محل طائرات  .الطائرات
وإذا أبرمت هذه الصفقة فإن تلك ستكون المرة .  عاما40التي بيلغ عمر بعضها اإلسرائيلي للتدريب، و

  . عقود4-5األولى التي يقوم فيها سالح الجو اإلسرائيلي بشراء طائرات مقاتلة غير أميركية طوال 
وفي غضون ذلك تقوم إسرائيل بإجراء مفاوضات مع اليونان حول صفقة سالح محتملة تقدر بماليين 

 تضم أنظمة أسلحة متقدمة كجزء من محاولة تل أبيب توثيق عالقاتها السياسية والعسكرية مع الدوالرات
  .اليونان

-إف«ومن المتوقع أن تشمل هذه الصفقة قيام القوات المسلحة اليونانية بتحديث أسطولها من طائرات 
  .وإدماج رادارات وأنظمة أسلحة تقوم إسرائيل بتصنيعها» 16

  26/2/2011، البيان، دبي
  

   باألمم المتحدة والهند وفنلندا لالحتاللسفراء جدد  .23
عينت لجنة التعيينات العليا في وزارة الخارجية اإلسرائيلية الخميس سفيرها في لندن رون بروس : القدس

  . أور مندوباً دائماً جديداً لدى األمم المتحدة
  .ى الهند، ودان اشبيل سفيرا لها في فنلنداكما عين الدبلوماسي ألون أوشبيز سفيرا للكيان اإلسرائيلي لد

  26/2/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

   فلسطيني وفقدان آخر في ليبيااستشهاد .24
استشهد شاب فلسطيني مقيم في ليبيا جراء إطالق النار عليه من قبل مليشيات تابعة للعقيد : خان يونس

وذكر حسين أبو .  آخر منذ عدة أيام في المدينة ذاتهامعمر القذافي في مدينة مصراتة الليبية، وفقد
استشهد برصاص ميليشيات )  عاما20ً(مصطفى، أحد أقارب الشهيد، أن الشاب إحسان أبو مصطفى 

وأوضح أبو مصطفى . أفارقة مسلحة خالل بحثه عن عمه المفقود منذ عدة أيام في مدينة مصراتة الليبية
 المقيمين في ،، أنهم كانوا على اتصال مع أقاربهم"فلسطين"حيفة المقيم في خان يونس خالل حديث لص

منذ بدأت األحداث فقدنا االتصال بهم، :  قبل األحداث األخيرة بيوم، ومضى يقول،ليبيا منذ عدة عقود
، مبيناً أنهم تلقوا اتصاالً من شقيقة الشهيد في وقت "حيث حاولنا عدة مرات االتصال بهم لكن دون جدوى

  .برهم باستشهاد شقيقهاالحق تخ
  25/2/2011، موقع فلسطين أون الين

  
   من المقدسيين في مواجهات سلوانالعشراتإصابة  .25

 بالرصاص المعدني إصابتهمأصيب العشرات من المقدسيين نتيجة :  جمال جمال-فلسطين المحتلة 
لوان بمدينة القدس المغلف بالمطاط، واستنشاقهم للغاز المسيل للدموع خالل مواجهات عنيفة في حي س

 الرصاص بإطالق قوات االحتالل مجموعة من المحتجين على عدوان المستوطنين وأمطرت. المحتلة
 إنوقالت مصادر طبية . المعدني وقنابل الغاز خالل المواجهات العنيفة التي تدور في حي سلوان بالقدس

 جنود االحتالل في حي أطلقهع الذي  عن استشهاد طفلة نتيجة استنشاقها للغاز المسيل للدمأنباءهناك 
  .رأس العامود بالقدس

   صالة الغائب على أرواح الشهداء الليبيين الذي سقطوا أمسهذا وأدى آالف المصلين الفلسطينيين 
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وكان خطيب الجمعة في المسجد األقصى المبارك . برصاص فرق األمن التابعة للعقيد معمر القذافي
  .لحكام، الذين استباحوا دماء شعوبهممن ا" الطغاة"حمل بشدة على 

  26/2/2011الدستور، عّمان، 
  

  الخليلفي  يقمع مسيرة لفتح شارع الشهداء لالحت اال: لمجزرة الحرم اإلبراهيمي17 الـ الذكرىفي  .26
قمع الجيش اإلسرائيلي بالقوة، أمس، مظاهرات سلمية انطلقت في مدينتي الخليل :  كفاح زبون- رام اهللا

وهاجم الجيش في الخليل . حتلتين، بعد صالة الجمعة، وأصاب فلسطينيين واعتقل آخرينوالقدس الم
، عقب  عاما17ًمسيرة سلمية انطلقت للمطالبة بفتح شارع الشهداء المغلق في وجه الفلسطينيين منذ 

  . بالرصاص5 بينهم  متظاهرا17ًمجزرة الحرم اإلبراهيمي، فأصاب ما ال يقل عن 
لمسيرة التي ضمت نحو ألفي شخص، ودعا إليها تجمع شباب ضد االستيطان لفتح وقال مشاركون في ا

وأضاف الناشط في . شارع الشهداء، إنهم تعرضوا لهجوم باألعيرة المطاطية وقنابل الغاز بشكل كثيف
قوات االحتالل أمطرت المشاركين في المسيرة بقنابل الغاز، مما أدى إلى "التجمع عيسى عمرو، أن 

ضهم بحاالت اختناق وإغماء، كما اعتقلوا عددا من المواطنين ونشطاء السالم األجانب، إصابة بع
  ."واعتدوا بالضرب على عدد منهم، ومنعوهم من الوصول إلى المدخل الرئيسي المؤدي لشارع الشهداء
ق، ووجد المتظاهرون سلسلة بشرية كبيرة من أفراد القوات الخاصة اإلسرائيلية والجنود يسدون الطري

فحاولوا اجتياز الحاجز البشري بالقوة، فرد عليهم الجنود بالهراوات وأعقاب البنادق، قبل أن تتفرق 
. المسيرة وتتحول إلى مواجهات بالحجارة من الشبان والرصاص المطاطي والحي من قبل جنود الجيش

خليل، الواقع في إحدى ويسد الجنود اإلسرائيليون عادة مدخل شارع الشهداء، الشارع التجاري في قلب ال
زوايا منطقة باب الزاوية، ويمنعون الفلسطينيين أو العرب من المرور من الشارع الذي يبدو في جزئه 

ويضطر الفلسطينيون الذين ال سبيل لهم إلى منازلهم سوى هذا الشارع إلى صعود تلة  .األول مثل مقبرة
  .م في حارات أبو سنينة ووادي الهريةوعرة عبر مقبرة تعلو المكان من أجل الوصول إلى بيوته

  26/2/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   مسيرات الجمعة المناهضة لالستيطان والجداريقمعاالحتالل  .27
 قوات االحتالل، أن  يوسف الشايب،رام اهللانقالً عن مراسلها في  26/2/2011الغد، عّمان، نشرت 

ة لمناهضة االستيطان وجدار الفصل العنصري، قمعت أمس، المسيرات الجماهيرية التي تنطلق كل جمع
وأكدت  .من بينها مسيرة قرية نعلين األسبوعية، المناهضة لالستيطان وجدار الضم والتوسع العنصري

مصادر محلية أن جنود االحتالل أطلقوا قنابل الغاز والصوت باتجاه المشاركين، ما أدى إلى إصابة 
  .العشرات منهم بحاالت اختناق

فلسطيني بجروح وعشرات حاالت االختناق الشديد بالغاز المسيل للدموع، إثر قمع قوات وأصيب، 
  .االحتالل اإلسرائيلي للمسيرة األسبوعية المناهضة للجدار واالستيطان، في قرية بلعين غرب رام اهللا

 الواليات ، الذي يعبر عن إمعان"الفيتو األميركي"ودانت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان 
المتحدة في استمرار انحيازها السافر للسياسة والجرائم اإلسرائيلية، والتنكر للحقوق الوطنية المشروعة 

وأكّدت ضرورة إنهاء االنقسام الداخلي، وإعادة االعتبار لوحدة الشعب الوطنية، وإقامة جبهة  .لشعبنا
  .بنا على أرضهموحدة للمقاومة الشعبية في الضفة والقطاع، وتعزيز صمود شع

وحيت اللجنة الشعبية نضاالت الشعوب العربية وصمودها، وخاصة في مصر وتونس وليبيا، معربة عن 
  .التضامن معهم ودعم طموحاتهم المشروعة

قرية ، أن  جمال جمال،فلسطين المحتلةنقالً عن مراسلها في  26/2/2011الدستور، عّمان، وأضافت 
 شهدت مسيرة جماهيرية بمشاركة العشرات من النشطاء العرب  الجنوب من بيت لحمإلىالمعصرة 
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 جدار إقامة مكان إلى  انطلقت من محيط مدرسة القرية الثانوية لتجوب شوارع القرية وصوالًواألجانب
 وإجراءاته الفلسطينية والالفتات المنددة باالحتالل األعالمالفصل العنصري حيث رفع المشاركون 

 جدار الفصل العنصري واجهها إقامة مشارف إلىعندما وصلت المسيرة و. وممارساته العنصرية
 والهروات مطلقين قنابل الغازل المدمع والعيارات المطاطية، باألسلحةالعشرات من الجنود المدججين 

  . الحجارة والزجاجات الفارغة باتجاه الجنودبإلقاء مواجهات قام خاللها الشبان إلىليتطور الموقف 
  

  المستوطنون يصعدون من اعتداءاتهم على المواطنين: بية الغرالضفة .28
صعد مستوطنون الجمعة من اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين، حيث قامت مجموعة :  وليد عوض-رام اهللا 

 جرافة فلسطينية في قرية بورين جنوب نابلس، ورسم شعارات في قرية جيت جنوب غرب قبإحرامنهم 
وقال غسان دغلس مسؤول ملف االستيطان في  .ريف جنوب نابلس في قرية عوأشجاراًنابلس، وقطّعت 

 شجرة زيتون 25 قاموا فجر الجمعة بقطع "ايتسهار" مستوطنين من مستوطنة إنشمال الضفة الغربية 
  .كبيرة في منطقة الصدارة الواقعة شمال قرية عوريف

  26/2/2011القدس العربي، لندن، 
  

   سبع سنوات في سجون االحتاللاإلفراج عن أسير بعد اعتقال دام: غزة .29
سير فلسطيني إسماعيل األ، عن 24/2 الخميس يوم أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مساء :غزة

، من سكان مخيم الشاطئ لالجئين الفلسطينيين، غرب مدينة غزة، بعد اعتقال ) عاما25ً(توفيق جاد اهللا 
، بتهمة االنتماء لحركة فتح، ومقاومة 10/6/2004وكان جاد اهللا قد اعتقل في  .دام سبع سنوات

  .االحتالل، وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة سبع سنوات تعرض خاللها للتعذيب
  25/2/2011قدس برس، 

  
   واستعادة الوحدةأوسلو إلسقاط في نيويورك تشارك في فعاليات الدعوة الفلسطينيةالجالية  .30

رات من الشبان الفلسطينيين وبالتعاون مع شبكة أفادت مصادر فلسطينية في مدينة نيويورك أن العش
 عن باإلعالن فبراير الجاري للمطالبة / شباط28الجالية الفلسطينية قرروا المشاركة في فعاليات يوم 

 الوطنية بالدعوة لحركة شعبية تحقق المرجعية أوسلووتجاوز مرحلة " انتهاء صالحية السلطة الفلسطينية"
 من خالل استعادة مكانة منظمة التحرير الفلسطينية وبناء مؤسساتها التشريعية الجامعة للشعب الفلسطيني

  ". حق الالجئين الفلسطينيين في العودة لديارهمرأسهاوالسياسية وحماية الحقوق والثوابت وعلى 
  بالتزامنيأتي المتحدة في مدينة نيويورك األمم االعتصام أمام مقر بعثة فلسطين لدى أن المصادر وأكدت

 واشنطن حيث يقوموا بتسليم األمريكية شبكة الجالية الفلسطينية في العاصمة إليهامع التظاهرة التي دعت 
  .ممثلي السلطة في نيويورك وسفيرها في واشنطن رسالة خطية تتضمن مطالبهم ومواقفهم

  26/2/2011 العربي، المستقبل
  

  كرم على خطبة مدح للسلطة وانتقاد للجزيرة بطوليحتجونمصلون  .31
 مصلين هاجموا خطيب الجمعة في أن" سما"كدت مصادر فلسطينية في طولكرم لمراسل أ :طول كرم

وقالت  .مسجد عثمان بن عفان الذي روج فيها للرئيس الفلسطيني محمود عباس وهاجم فيها قناة الجزيرة
اض عواد مشادة كالمية وقعت بين مصلين بعد أن شن الخطيب المسجد في طولكرم ري"المصادر إن 

 غلى قناة الجزيرة وسياسيتها بالمنطقة، األمر الذي أثار غضب المصلين ودفعهم للخروج  الذعاًهجوماً
وذكرت مصادر إعالمية أن المصلين اعترضوا على كالم الخطيب ". وأدوا صالتهم دون إكمال الخطبة

لطة الفاسدة كما هو حال األنظمة ، وطالبوه بعدم النفاق وترديد ما يريده القائمون على الس"لسنا أغبياء"
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وقالت إن المصلين طالبوا الخطيب بالنزول عن المنبر، فيما حاول بعض العناصر األمنية ". المتهاوية
 المصادر إن أحد الخطباء في مدينة الخليل أعلن  وأضافت.حماية الخطيب، ووقعت مشادات بين الجانبين

بة مكتوبة تتضمن إشادة بالرئيس عباس ومهاجمة لقناة أمام المصلين أن وزارة األوقاف أرسلت له خط
  ".يأبى االستخفاف بالعقول في ظل موجات التغيير التي تحدث في العالم"الجزيرة، مشدداً على أنه 

  25/2/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

   دولة عالمية56 مطلوب في الفلسطينيالحجر  .32
ة وسمعة عالمية، حيث تمتاز بعض محافظات الضفة يتمتع الحجر الفلسطيني بثق:  ماهر إبراهيم-غزة 

الغربية مثل الخليل، بيت لحم، نابلس، جنين، بالطبيعة الجبلية التي تساعد على إنتاج حجر بمواصفات 
  .عالمية تدفع إلى ازدياد الطلب عليه

نتاج، ويقول مدير وزارة االقتصاد بمحافظة الخليل ماهر القيسي إن هذه الصناعة من أهم مصادر اإل
 إلى أن لكنه يؤكد انعدام وجود عمل منظم لها، الفتاً. ومن الصناعات اإلنتاجية المهمة في الضفة الغربية

العديد من المناطق تعتمد على االجتهادات الشخصية في عمليات االستكشاف والتنقيب، في المناطق التي 
ل لعرقلة عمل المحاجر باعتبارها مناطق  االحتالل يتدخأنكما . ال تتوفر فيها رقابة للسلطة الفلسطينية

  .تخضع لسيطرته وتحتاج إلى موافقته والحصول على التراخيص
وتقدم وزارة االقتصاد الكثير من التسهيالت للتجار والعاملين في هذا الحقل، وتعفي المصدرين من 

ت تصدير الحجر كما منع. الجمارك، باإلضافة إلى أنها ال تأخذ أي رسوم على شهادات المنشأ منهم
الخام إلى الخارج، وأصدرت مرسوماً بهذا الشأن، إليجاد فرص عمل لأليدي العاملة العاطلة، وتعزيز 

وتحظر الترخيص للمحاجر في المناطق القريبة من البيوت أو . نسبة استفادة المواطنين من هذه الفرص
  .المجلس المحلي المسؤول في المنطقةالمساكن، أو امتداد العمران، وتتطلب الرخصة موافقة البلدية أو 

 مليون 700وتشكل صناعة الحجر والرخام أحد أهم الصادرات الصناعية الفلسطينية، وتقدم حوالي 
 1200دوالر دعماً سنوياً لالقتصاد الفلسطيني، وتشغل آالف العمال، وينتشر في الضفة الغربية أكثر من 

ي الخليل وبيت لحم، وتصدر أغلب المنتجات  منها في محافظت%70معمل ومشغل للحجر يتركز 
  .الفلسطينية للخارج، ويستهلك السوق المحلي ثلث المنتج من الحجر الفلسطيني فقط

 مليون دوالر 700وحسب تقديرات اتحاد صناعة الحجر تصل نسبة االستثمار في هذه الصناعة حوالي 
ويبلغ عدد المعامل في . ليون دوالر سنوياً م400على مستوى الوطن، بينما تصل نسبة المبيعات السنوية 

 موقع بين مشغل ومحجر ومصنع كبير 1200، ما يزيد على 2003الضفة الغربية حسب إحصائية عام 
  . منها%70وشركة متوسطة وورش ومنشآت، تستحوذ محافظتي الخليل وبيت لحم على 

 أن النسبة )لسطين ماهر احشيشالمدير التنفيذي التحاد صناعة الحجر والرخام في ف(ويؤكِّد احشيش
 من مجموع الصادرات الفلسطينية، %65األكبر لصادرات الحجر تذهب للكيان اإلسرائيلي، بما قدره 

ويصدر الحجر  . تصدر للخارج، إلى األردن واألسواق العالمية%15 تباع محلياً، وتقريباً %20وحوالي 
  .يرة دولة، حسب اإلحصائيات األخ56الفلسطيني إلى حوالي 

  26/2/2011، البيان، دبي
  

  2010بنهاية % 7.7سجل ارتفاعاً بنسبة تموجودات البنوك األردنية العاملة في المناطق الفلسطينية  .33
 كشفت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي األردني المتعلقة :خشبة  سليمان أبو–عمان 

 بنسبة  موجودات الفروع سجلت ارتفاعاًأناطق الفلسطينية بأوضاع فروع البنوك األردنية العاملة في المن
 وبلغت الموجودات ما قيمته 2009 مقارنة بمستوياتها السائدة بنهاية العام 2010بنهاية العام % 7.7
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 بمقدار  مسجلة ارتفاعا2009ً مليون دينار بنهاية العام 3462مليون دينار مقابل نحو  3720حوالي 
  %.7.7ة نمو بلغت نحو  مليون دينار وبنسب258

  26/2/2011الرأي، عّمان، 
  

   خطوة لتخفيف معاناة الفلسطينيين في لبنان"الضمان الصحي" .34
 في لبنان باهتمامات الرئيس محمود عباس ونالفلسطينيالالجئون رحب :  عبد معروف-بيروت 

دة الفلسطينية وحرصه على تحسين الوضع الصحي لالجئين، والقرارات والخطوات التي اتخذتها القيا
  .لرعاية الوضع الصحي لالجئين في لبنان تحسساً منها بالمسؤولية تجاه قضايا شعبنا

وأوضح مسؤول الشؤون اإلدارية في مؤسسة الضمان االجتماعي غسان عبد الغني أن من أبرز هذه 
،  للتخفيف من "لجنة الضمان الصحي الفلسطيني "الخطوات تشكيل لجنة الطبابة والتأمين الصحي بعنوان

وأشار إلى أن المساعدات التي تقدمها هذه اللجان تشمل شريحة  .أعباء تكاليف العالج الباهظة في لبنان
أي ما قيمته خمسة آالف % 100المتفرغين وتستفيد هذه الفئة من العمليات اإلستشفائية وغيرها بنسبة 

  %.85األدوية بنسبة دوالر بعد المساعدة التي تقدمها األونروا، إضافة إلى صرف 
 شريحة المدنيين وأسر الشهداء، والحاالت اإلنسانية والحوادث، ولفت إلى أن المساعدات تطال أيضاً

واألمراض المزمنة كالسرطان، والكلى، والثالسيميا، والقلب مع ضمان العالج واألدوية الدائمة لهذه 
  .الحاالت بنسبة عالية وخاصة أمراض السرطان وزراعة الكلى

 تعاقد مع عدة مراكز صحية تسهيالً للمعامالت في المناطق "الضمان الصحي"وبين عبد الغني أن 
وأشار إلى أن هيكلية الضمان الصحي  .اللبنانية وعدم إرهاق المرضى وتحميلهم عبء المواصالت

لى تتألف من ثالثة مراكز فرعية موزعة على المناطق اللبنانية، صيدا، وصور، والشمال، إضافة إ
وأوضح أن لجنة الضمان الصحي المركزية في لبنان تضم في عضويتها  .المركز الرئيسي في بيروت

 محمد داوود رئيس مؤسسة الضمان الصحي، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح اشرف .د: كال من
  .، ومسؤول الشؤون اإلدارية غسان عبد الغني)مسؤول الشؤون اإلنسانية(دبور 

  25/2/2011، )وفا(لمعلومات الفلسطينية وكالة األنباء وا
  

  "إسرائيل" مع معاهدة السالم اءغبإل مظاهرات باألردن تطالب .35
شهدت العاصمة األردنية عمان بعد صالة الجمعة ما وصـف بأنـه   :  وكاالت – منتصر الديسي    –عمان  

 أسابيع، أطلـق    أكبر مسيرة يشهدها األردن منذ بدء المسيرات التي تطالب بإصالحات سياسية منذ سبعة            
  . كما طالب المتظاهرون بإلغاء معاهدة السالم مع إسرائيل. عليها مسيرة جمعة الغضب،

  26/2/2011، الشرق، الدوحة
  

   2010 مليون دينار بنهاية 3720 البنوك األردنية بفلسطين ترتفع إلى موجودات: المركزيالبنك  .36
الصادرة عن البنك المركزي األردني المتعلقة      كشفت أحدث البيانات الرسمية     :  سليمان أبوخشبة  –عمان  

بأوضاع فروع البنوك األردنية العاملة في المناطق الفلسطينية ان موجودات الفروع سجلت ارتفاعا بنسبة              
 وبلغت الموجودات مـا قيمتـه       2009 مقارنة بمستوياتها السائدة بنهاية العام       2010بنهاية العام   % 7ر7

 258 مسجلة ارتفاعا بمقدار     2009 مليون دينار بنهاية العام      3462 نحو   مليون دينار مقابل  3720حوالي  
  %.7ر7مليون دينار وبنسبة نمو بلغت نحو 

 المصادر ذاتها أوضحت ان بيانات الميزانية الموحدة لفروع البنوك األردنيـة العاملـة فـي المنـاطق                 
يرة إلى ان النمـو جـاء مـدفوعا         الفلسطينية أظهرت نموا واضحا في معظم بنود الميزانية الموحدة مش         

بصورة خاصة في بند التسهيالت االئتمانية البنكية الممنوحة من البنوك االردنية في فلسطين للقطاعـات               



  

  

 
 

  

            18 ص                                     2068:     العدد           26/2/2011 السبت :التاريخ

واالنشطة التجارية بما في ذلك التسهيالت وعمليات االقراض الممنوحة لالفراد في فلسطين وأوضـحت              
بل البنوك االردنية في مختلـف المنـاطق الفلـسطينية          ان الرصيد القائم لحجم التسهيالت الممنوحة من ق       

 مقارنة مع   2010 مليون دوالر حتى نهاية عام       1663 مليون دينار ما يعادل نحو       1179ارتفع إلى نحو    
 وسجلت التسهيالت الممنوحة    2009 مليار دوالر بنهاية عام      1ر4مليون دينار مايعادل نحو     962حوالي  

عن مستوياتها السائدة بنهاية الفترة المماثلة مـن العـام الـذي        % 23بة  ارتفاعا قياسيا غير مسبوق وبنس    
 وبحسب بيانات الميزانية الموحدة لفروع البنوك االردنية العاملة فـي فلـسطين وفقـا للمركـزي                 .سبقه

االردني فقد توزعت التسهيالت الممنوحة من قبل البنوك االردنية وفقا لنوع العمالت الممنوحة اذ بلغـت       
 مليون دينار فيما بلغت التسهيالت الممنوحة       129يالت الممنوحة بالدينار االردني ما مقداره حوالي        التسه

 مليون دوالر فيما بلغت التسهيالت الممنوحة       986 مليون دينار وبما يعادل حوالي       699بالدوالر حوالي   
  . مليون دينار 351بالعمالت االجنبية المتفرقة االخرى ما قيمته حوالي 

ضح البنك المركزي في تقريرله حول اوضاع فروع البنوك االردنيـة العاملـة فـي فلـسطين ان                   وأو
التسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة من البنوك االردنية في المناطق الفلسطينية سجلت ارتفاعا خالل             

لمملكة الذي  مقتربا من متوسط النمو في ا     % 15بلغ بالمعدل المتوسط     ) 2010 -2003(السبع السنوات   
خالل السنوات ذاتها مشيرا في الوقت نفسه إلى ان التعليمات الجديدة التـي             % 15ر2سجل نموا بمتوسط    

أصدرتها سلطة النقد الفلسطينية والتي وضعت حدودا لتوظيفات فروع البنوك العاملة في فلسطين لـدى               
سهيالت الممنوحة من قبل الفروع     مراكزها الرئيسية قد ساهمت في االرتفاع الملحوظ الذي طرأ على الت          

 اذ أدت هذه التعليمات إلى تحول جزء من هذه التوظيفات إلى داخل المناطق الفلسطينية               2010من العام   
  .على شكل تسهيالت ائتمانية 

 وأشار البنك المركزي االردني في تقريره حول اوضاع البنوك االردنية في المناطق الفلـسطينية انـه                
السياسية واالقتصادية الصعبة التي يمر بها االقتصاد الفلسطيني والقطاع المصرفي فـي            نتيجة للظروف   

( فلسطين فقد سجلت موجودات فروع البنوك االردنية في العاملة في المناطق الفلسطينية خالل السنوات               
2003- 2010(.  

 26/2/2011، الرأي، عّمان
  

   المقبلسبتمبر/يلولأ فلسطينية بحلول بريطانيا تضغط القامة دولة:"كرونيكلجويش "صحيفة  .37
الصادرة من لندن الجمعة أن بريطانيا تـضغط مـن   ' جويش كرونيكل'صحيفة قالت : لندن ـ يو بي آي 

المقبل، وهي تحمل اسرائيل مـسؤولية الجمـود الـذي          ) سبتمبر(أجل اقامة دولة فلسطينية بحلول أيلول       
  .وصلت إليه عملية السالم في الشرق األوسط

أكد أن هدف حكومته ال يـزال       'لت الصحيفة إن سفير بريطانيا لدى األمم المتحدة مارك ليل غرانت            وقا
  .'المقبل) سبتمبر(التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا الوضع النهائي بين اسرائيل والفلسطينيين بحلول أيلول 

من المأزق الذي دخلت    اعرب بوضوح عن قلقه البالغ      'واضافت أن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ        
  .، واعتبر المستوطنات اإلسرائيلية عائقاً أمام التوصل التفاق بشأن حل الدولتين'فيه عملية السالم

واشارت الصحيفة إلى أن مجلس ممثلي اليهود في بريطانيا طلب من وزارة الخارجية ترتيب لقـاء مـع            
  .هيغ للوقوف على موقف حكومته من هذا التطور

لس رفض التعليق قبل التحدث إلى وزير الخارجية البريطاني هيغ مباشرة، لكن مـصدراً              وقالت إن المج  
أن قادة الجالية اليهودية في المملكة المتحدة انتابهم قلق شديد من البيانات األخيرة الصادرة              'مقرباً منه أكد    

  .'عن وزراء في الحكومة البريطانية بشأن الدولة الفلسطينية
مجلس ممثلي اليهود في مدينة مانشستر البريطانية اصدر بياناً دعا فيه المجتمـع             واضافت الصحيفة أن    

، وشدد  'التركيز على االضطرابات العامة وعدم االستقرار في الشرق األوسط وشمال افريقيا          'الدولي إلى   
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متحـدة  يعد شيئاً ال تقره المملكـة ال      'على أن اجبار اسرائيل على تقديم تنازالت من دون تأمين وضعها            
  .'نفسها كما أنه ليس في مصلحتها رغم احتياجاتها النفطية

  26/2/2011، القدس العربي، لندن
  

  لم أجد إرهابيين بل أناسا محبين للحياة:  في غزةلوكسمبورغوزير خارجية  .38
قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن إنه لم يجد في قطاع غزة إرهابيين، بـل شـعبا                 : رام اهللا 

واعتبر أسيلبورن في مؤتمر صحافي عقده في القطاع بعد زيارة قصيرة استمرت ساعات،             . ياةيحب الح 
أن على إسرائيل إذا ما أرادت تفادي إطالق صواريخ من القطاع، أن ترفع الحصار عن غـزة وتطلـق                   

  .حرية حركة المواطنين
ال أحـد  «بغـزة،  ) نروااألو(وأضاف أسيلبورن الذي كان يتحدث من مقر وكالة غوث وتشغيل الالجئين        

. »يحب إطالق الصواريخ على إسرائيل، ومن أجل تفادي ذلك، أعتقد أنه يجب أن يكون هنـاك حلـول                 
يجب رفع الحصار عن قطاع غزة والسماح للناس بالـسفر          .. يجب أن تكون غزة مفتوحة    «: وتابع القول 

إنني «: وقال. »ي الضفة الغربية  بحرية والتنقل بحرية، وكذلك للبضائع عبر المعابر، ووقف االستيطان ف         
أكرر موقف األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون واالتحاد األوروبي بضرورة السماح لسكان قطـاع                

  .»يجب أن يصبح قطاع غزة جزءا مهما وحيويا من فلسطين.. غزة بالتحرك
 إسرائيل والسلطة   وربط وزير خارجية لوكسمبورغ بين تحقيق األمن ورفع الحصار وبدء مفاوضات بين           

  .وطالب إسرائيل بالشروع في التفاوض مع الفلسطينيين حول القدس والحدود. الفلسطينية
سأغادر غزة إلى تل أبيب، وسأبلغ اإلسرائيليين برسالتين واضـحتين  «وقال وزير خارجية لوكسمبورغ،   

يش في أحسن حـال وفـي      إذا كنتم تحبون أطفالكم فيجب أن تحبوا أطفال غزة من أجل الع           : جدا، األولى 
إذا كنتم تعتقدون أن األمن هو نتيجة السياسات التي تصنع في غزة فيجب أن              : ظروف مستمرة، والثانية  

 .»يصبح رفع الحصار عنها ليس مجرد كلمة مكتوبة على الورق وإنما حقيقة موجودة على أرض الواقع               
أسيلبورن إلى إطالق سـراح الجنـدي       في المقابل، دعا    . وأكد أسيلبورن ضرورة إعادة بناء قطاع غزة      
  .اإلسرائيلي جلعاد شاليط األسير لدى حماس

  26/2/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   في لبنان يبحث أوضاع الالجئين الفلسطينيين مع طالب لبنانيينلألونرواالمدير العام  .39
فـي لبنـان    ) األونروا (»لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين    «لمدير العام   ا التقى  : مادونا سمعان 

مـع ذلـك، إذاً طلـب لومبـاردو         . سلفاتور لومباردو تالمذة الصفوف الثانوية في ثانوية الروضة أمس        
الحوار، واستمر لمدة نصف ساعة، سأله خاللها نحو مئة تلميذ عن المرحلة التي وصلت إليهـا إعـادة                  

ادة اإلعمار بأسرع وقت ممكـن، لكـن        ملتزمة عملية إع  » األونروا«إعمار مخيم نهر البارد، فأجاب أن       
 الالجئـين   وسأل تلميذ عن خطـط الوكالـة لتحـسين األوضـاع          . التأخير مرده إلى النقص في التمويل     

، وكان الرد أن الدراسة التي أعدتها الوكالة بالتعاون مع الجامعـة األميركيـة فـي                الفلسطنيين في لبنان  
المعيشي للفلسطينيين، وأن العمل سيتركّز بالتالي علـى        بيروت أوضحت الكثير من المسائل حول الواقع        

السعي لنيل الحقوق األساسية كحق العمل، ومعالجة الفقر وتحسين التعليم كما تحسين البنى التحتية فـي                
  .المخيمات

لكننا نصرف المتوفر من األموال في      «لم يخف لومباردو أن المحاور األساسية التي تتطلب العمل كثيرة           
وأوضح لومباردو أن إيجاد حّل للقضية الفلسطينية ليس من مهمة األمـم المتحـدة،               .» الملحة المجاالت

ألنها ال تمتلك كمنظمة سلطة مطلقة، وال جيش لفرض ما تقـرره مـن              «وذلك بالرد على أحد األسئلة،      
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ا، وهـي   بل هي مظلة لمجموعة من البلدان، التي تمتلك القرار والرأي في شأن مختلف القضاي             . مقررات
  .»بالتالي لم تتوصل إلى حّل يرضي جميع األطراف

وشرح أن الوكالة تعمل في غزة لكن عملها يختلف بين قطاع وآخـر، ال سـيما وأن وضـع الالجئـين         
الفلسطينيين أفضل في سوريا واألردن منه في لبنان ألنهم يمتلكون حقوقاً أكثر ويحصلون علـى تعلـيم                 

ليضيف مجيباً على استيضاح حول موقـف  . ول عملها في ذاك القطاعوذلك رداً على استفسار ح  . أفضل
، لكن موقفها   2005الحكومة اللبنانية من الملف الفلسطيني أن الحكومة لم تكن تدير هذا الملف قبل العام               

أضحى أكثر إيجابية بعد هذا التاريخ إذ سمحت بالعمار والترميم داخل المخيمات، بعدما كانـت تـرفض                 
أما في ما يخص إقرار حق العمل من قبل مجلس النواب ووضع حيز التنفيذ،              . اد للبناء إليها  إدخال أي مو  

  .فهي خطوة إيجابية بنظر المدير العام ولكن منقوصة ويجب أن تستكمل إلقرار الحقوق كافة
 »االونـروا «الذي أعدتـه    » الكرامة للجميع «أتت زيارة لومباردو إلى ثانوية الروضة في إطار مشروع          

بتمويل من اإلتحاد األوروبي، وقد ختمها بكالم كان استهل فيه اللقاء المدير العام للثانوية محمد شلهوب،                
مؤكداً على أهمية تدريب تالميذ لبنـان علـى         » إن القيم هي التي تسير بالمجتمعات إلى األمام       «: إذ قال 

ليبلور لومباردو تلـك الفكـرة     . »وهو مفهوم يقوم على الوقوف إلى جانب أصحاب الحق        «مفهوم السالم   
ليس هناك فريق فلسطيني وفريق لبناني هناك قيم يجب أن ننميها           «متوجهاً إلى الحضور، ويشير إلى أنه       

  .»ونزرعها في مجتمعاتنا ويجب أن تبدأوا أنتم بتلك الخطوة في مجتمعاتكم الضيقة
 في مداخلة خاصـة بعـضاً مـن         وكانت مديرة مكتب اإلعالم في الوكالة هدى سمرا قد رسمت للتالميذ          

الواقع الفلسطيني في لبنان، استهلتها في صور من داخل المخيمات سلطت الضوء على الصرف الصحي               
لتـشير  ... واألزقة الضيقة ... المفتوح والمدارس الضيقة وأشرطة الكهرباء التي تتداخل وأشرطة الهاتف        

  .»ت مدرستكم لكن طموحاتهم هي طموحاتكم نفسهامدارس التالميذ الفلسطينيين ليس«إلى التالميذ إلى أن 
ـ   ونطاق عملها لتكشف أرقاماً حول الواقع المعيشي للفلسطينيين الذين ينتشر الفقر           » األونروا«ثم عرفت ب
 في المئة، في حين أن قيمة استهالك الالجئين         56 في المئة، فيما تبلغ نسبة البطالة بينهم         66بينهم بنسبة   

  . مليون دوالر في السنة340تعود إلى االقتصاد اللبناني تصل إلى الفلسطينيين التي 
  26/2/2011السفير، بيروت، 

  
  والمطلوب فلسطينيا.. عواصف التغيير .40

  فريد أبوضهير. د
ربما يكون إصرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح على المضي              

وهو القرار الذي تصدت    . وع قرار إدانة االستيطان ووقفه في مجلس األمن       قدما في التصويت على مشر    
له الواليات المتحدة بالفيتو، فيما صوتت لصالحه جميع الدول األعضاء األخرى وعددها أربعـة عـشر                

  .دولة
ربما يكون هذا اإلصرار محطة مهمة تمثل نقطة البداية لعملية مراجعة سياسية فلسطينية شاملة في ظـل                 

فقد جاء إصرار قيادة السلطة الفلسطينية والمنظمة هـذا رغـم           . طورات المذهلة التي تشهدها المنطقة    الت
الضغوط األمريكية التي سعت لسحب مشروع القرار، وهددت بإجراءات عقابية بحق السلطة، بما فيهـا               

  .تقليص المساعدات المالية لها
لتي يمكن اتخاذها مع تـصاعد األحـداث علـى          هذا الموقف الفلسطيني يدفعنا للتساؤل حول الخطوات ا       

الساحة العربية، ومع التغيرات المتوقعة لهذه األحداث، والتي من شأنها أن تلقي ظالال ثقيلة على القضية                
  .الفلسطينية في المرحلة المقبلة

  رياح التغيير
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ر الذي تتخذه السياسة    مما ال شك فيه أن القضية الفلسطينية كانت، وما تزال، مرتبطة إلى حد كبير بالمسا              
فوجود أنظمة حكم عربية خاضعة لـإلرادة األمريكيـة، وغيـر معاديـة لالحـتالل               . العربية والدولية 

اإلسرائيلي، كان سببا في تكبيل أيدي الشعب الفلسطيني، ودفعه لسلوك نهج التسوية كخيار اسـتراتيجي،               
ت قد التقط الرسالة بوضوح بعد خروج       ويبدو أن الرئيس الراحل ياسر عرفا     . وربما وحيد، لحل الصراع   
وقد دفع الشهيد ياسـر     . ، وبدأ مسيرة التسوية التي توجت باتفاق أوسلو       1983الثورة من لبنان في العام      

عرفات الثمن غاليا جراء هذه التسوية، إذ أن ثباته على موقفه أمام الواليات المتحدة وإسـرائيل، وعـدم                  
  .سطينية أدى إلى اغتياله سياسيا ثم جسدياإقدامه على التنازل عن الحقوق الفل

كما أن الشهيد ياسر عرفات التقط لحظة التغيير في أوروبا الشرقية وانهيار االتحاد السوفييتي والمنظومة               
الشيوعية، وأدرك أن استمرار االعتماد على تلك المنظومة لن يكتب له االستمرار مع تبلور نظام القطب                

فكان أن راهـن عرفـات علـى        . د الواليات المتحدة في إدارة السياسة العالمية      الواحد في العالم واستفرا   
االعتماد على الذات الفلسطيني والتعاطي مع السياسة األمريكية في المنطقة، وهي الـسياسة المدعومـة               

  .عربيا بشكل مطلق، بما ال يفسح مجاال ألية مشاريع أخرى ألخذ دورها ومكانتها في المنطقة
بالطبع انطلقت  . وهي مصر .. ر هذه المرة عاتية وشديدة ومركزها بؤرة األحداث في المنطقة         رياح التغيي 

ولكـن  ". محور االعتـدال العربـي    "الشرارة من تونس، وهي الدولة التي لعبت دورا مهما فيما يسمى            
ـ      . الزلزال الحقيقي حدث في مصر بما لها من ثقل إقليمي وعالمي           ا، واليوم تثور االضطرابات فـي ليبي

ومـن  .. وكذلك في اليمن والبحرين، وهناك بوادر النتقال األحداث إلى الجزائر وربما المغرب وإيـران             
  .يدري إلى أين سيصل قطار الثورة في المنطقة

لن تعـود عقـارب     . المهم أن هذه الثورات والهبات، وبصرف النظر عن نتائجها، سيكون لها ما بعدها            
. ن يحدث انعطافات في سير األحداث والقضايا المختلفة فـي المنطقـة           الساعة إلى الوراء، وال بد إال وأ      

فاألنظمة ستتغير، وإن لم تتغير جميعها فستتغير سياساتها تجاه شعوبها، وسـتكون أكثـر تمثـيال لهـذه          
  .الشعوب وأكثر تعبيرا عن إرادتها

  التغيير والقضية الفلسطينية
قضايا التي ستتأثر بشكل جوهري برياح التغييـر هـو          مما ال شك فيه أن من أهم القضايا، ومن أوائل ال          

بالطبع ال يمكن التكهن بالمسار الذي ستتخذه هذه القضية بشكل مؤكد، ولكن هنـاك              . القضية الفلسطينية 
أهم هذه المؤشرات هو أن الشعوب العربية أكثر التفافا حـول الحقـوق             . مؤشرات مهمة في هذا الصدد    

، وأكثر ثباتا علـى مواقفهـا المتـصدية للـسياسة األمريكيـة             )ة والحالية السابق(الفلسطينية من أنظمتها    
وليس معنى هذا أن هذه الدول في ظل أنظمتها الجديدة سوف تشن الحروب على إسـرائيل       . واإلسرائيلية

النتزاع هذه الحقوق، ولكنها ستكون أكثر تأييدا للمواقف الفلسطينية في مواجهـة التعنـت اإلسـرائيلي،                
  .ة في مواجهة السياستين األمريكية واإلسرائيليةوأكثر جرأ

كما أنه من المهم اإلشارة إلى أن السياسة العربية الجديدة تجاه القضية الفلسطينية ستحتاج إلـى بعـض                  
الوقت، ربنا سنة، وربما أكثر، لكي تتبلور بشكل واضح، ولكي تأخذ طريقها في التأثير المباشـر علـى                  

ولكن بطبيعة الحال ستكون هنـاك اتـصاالت وترتيبـات          .  القضية المحورية  السياسة العالمية تجاه هذه   
وتنسيق بين األطراف الفلسطينية وبين حكومات وأحزاب تلك الدول، بهدف التعامل مع المستجدات على              

  .صعيد القضية الفلسطينية
مـثال، مـن    ف. ومن المتوقع أن تشهد الساحة الفلسطينية تغيرات على مسارات عدة، داخلية وخارجيـة            

ومن المتوقع كذلك   . المتوقع أن تلعب دول، مثل مصر، دورا أكثر فعالية في تحقيق المصالحة الفلسطينية            
كما أن ملف األسرى قد يشهد حراكا إلتمام        . أن يكون لها دور مهم في رفع الحصار عن غزة، أو تخفيفه           

كل هـذا   . غيرها من األمور الملحة   هذا باإلضافة إلى قضايا االستيطان والقدس و      . عملية تبادل األسرى  
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مرهون بتطور األحداث على الساحة الداخلية للدول العربية التي تشهد تغيرات، وبخاصة فيمـا يتعلـق                
  .بطبيعة النظام السياسي الذي يتوقع أن يتبلور خالل الفترة القادمة ودوره اإلقليمي والدولي

  كيف نواجه التغيير؟
كيف نتعامل نحن الفلسطينيون مع هذا اإلعـصار  : في الوقت الراهن هوالسؤال الكبير الذي يطرح نفسه     

  الذي يجتاح العالم العربي؟
بالتأكيد ال يجوز لنا على اإلطالق أن نقف موقف المتفرج، فيما يعصف هذا اإلعصار بالمنطقة من كـل                  

لـشؤون الداخليـة    وبالتأكيد أيضا ليس من الالئق بشعب قاوم االحتالل لعقود طويلة أن يتدخل با            . مكان
بل يجب أن يترك للشعوب العربية الخيـار لكـي تقـرر            . للدول العربية، وأن يناصر طرفا على طرف      

ولكن في الوقت نفسه، ينبغي علينا أن نعيد النظر في جملة من األمور، وأن نقوم               . لنفسها ما الذي تريده   
اخ للمرحلة القادمة، وهي مرحلة     بعدد من الخطوات على الصعيد الداخلي بشكل خاص، بهدف تهيئة المن          

  .يكتنفها الغموض، وتكثر فيها التكهنات
  :ومن الخطوات التي من الضروري القيام بها على الصعيد الداخلي

ومن المعلوم أن مسألة إنهـاء االنقـسام باتـت    . الشروع في حوار وطني شامل بهدف إنهاء االنقسام      -1
فمما ال شك فيه    . الخالف والصراع الفلسطيني الداخلي   واضحة المعالم بعد مضي كل هذه السنوات على         

، ووثيقة الوفاق الوطني، واتفاق مكة، والورقة المصرية ومـا تالهـا مـن              2005أن اتفاق القاهرة لعام     
ولكن يبـدو أن مـسألة إنهـاء        . تفاهمات وحوارات بين فتح وحماس، كلها تعد إنجازا ينبغي البناء عليه          

ويبدو أن التغيير   . د برنامجين مختلفين، هما برنامج المقاومة وبرنامج التسوية       االنقسام تتعلق أساسا بوجو   
الذي يحدث في الوقت الراهن في مصر، وفي دول عربية أخـرى، سـيفرض معادلـة تـزاوج بـين                    

ولذلك، ال بد من الشروع في حوار جـاد، ومتواصـل،   . البرنامجين، كما حدث في وثيقة الوفاق الوطني 
  .هدف إنهاء االنقسام، وإعادة اللحمة إلى الوطن الذي مزقته الصراعاتوشفاف، ومتجرد، ب

. فاالنتخابات ليست الطريق الوحيـد لحـسم األمـور        . البحث في إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني      2
فتونس كان فيها انتخابات، ومصر كان فيها انتخابات أيضا، ومع          . واالنتخابات لوحدها ليست الديمقراطية   

شلت هذه الدول في ممارسة الديمقراطية الحقيقية من حيث التعددية والمشاركة الـسياسية وتـداول               ذلك ف 
. السلطة والتمثيل الحقيقي للشعب وضمان درجة عالية من النزاهة والشفافية اإلدارية والمالية والـسياسية             

ـ     . فاإلصرار على االنتخابات، على أهميتها، ليس الحل       اء النظـام الـسياسي     إنما المطلوب هو إعادة بن
الفلسطيني بتوافق وطني شامل، يتم من خالله إعادة بناء وهيكلة منظمة التحرير، وصياغة ميثاق وطني               
جديد يمثل إرادة الشعب الفلسطيني، وبناء نظام سياسي فلـسطيني يجـسد التمثيـل الحقيقـي للـشعب،                  

ع األطيـاف الـسياسية الفلـسطينية       واالعتراف بأهمية تداول السلطة، واعتماد مرجعية وطنية تمثل جمي        
  .للمضي قدما في تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني

. البدء بإجراءات بناء الثقة بين فتح وحماس في الضفة وفي غزة بهدف تهيئة األجواء إلنهاء االنقسام               -3
فتح ومن هذه اإلجراءات على سبيل المثال وليس الحصر، إطالق الحريات، ووقف االعتقال السياسي، و             

المؤسسات والجمعيات المغلقة منذ االنقسام وحتى اآلن، وإعادة الموظفين المفصولين عن العمل بـسبب              
ومن المهم أن تشرف    . االنتماء السياسي، وتعويض المتضررين عن االنقسام، وغير ذلك من اإلجراءات         

  .لجان مشتركة من فتح وحماس والفصائل األخرى والمستقلين على مثل هذه الخطوات
. إن خطوات إعادة بناء الثقة هي استجابة فعلية وواقعية لمتطلبات التغيير التي تجتاح المنطقـة العربيـة                

فمن المتوقع أن تقوم الدول التي شهدت عملية التغيير، وبخاصة مصر، بدور فاعل فـي التـأثير علـى                   
 المتواصلة إلقامـة الدولـة      المعادلة الفلسطينية، وبخاصة ترتيب البيت الداخلي، تمهيدا الستئناف الجهود        
  .الفلسطينية والتصدي للسياسات اإلسرائيلية التي تحول دون تحقيق هذا الهدف
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من المهم أن يبادر الفلسطينيون اللتقاط لحظة التغيير التي تجتاح العـالم العربـي، وأن يجـسدوا إرادة                  
لك السياسات المتبعة في إدارة     الشعب وقواه السياسية من خالل التمثيل في هياكل المنظمة والسلطة، وكذ          

فالضمانة الوحيدة لنا كشعب فلسطيني للمـضي فـي         . العملية السياسية، واألهم توحيد الصف الفلسطيني     
طريق الخالص من االحتالل هو الوحدة واعتماد سياسة توافق وطني في مواجهة التحديات فـي إطـار                 

اطي مع العواصف، بل الزالزل السياسية التـي        وهذا هو األسلوب األمثل في التع     . شراكة سياسية حقيقية  
  .تجتاح المنطقة، وهي عواصف سيكون لها بالتأكيد تداعيات على القضية الفلسطينية والواقع الفلسطيني

  26/2/2011، القدس العربي، لندن
  

  كأن رام اهللا لم تسمع بالزالزل التي تجتاح المنطقة .41
  ياسر الزعاترة

كأن مصر لم   . كأن تونس لم تسقط طاغيتها    .  لم يحدث في المحيط العربي     في رام اهللا يتصرفون كأن شيئا     
كأن القذافي ال يترنح مذعورا تحـت وطـأ     . تخلع نظام كامب ديفيد صاحب العالقة الحميمة مع تل أبيب         

كـأن  . كأن ذعرا ال يجتاح الدوائر اإلسـرائيلية      . كأن محور االعتدال لم تغرب شمسه     . الغضب الشعبي 
كأن الغرب ال يقف مبهوتا     .  على أطراف أصابعها تحسبا للتداعيات التالية لزالزل المنطقة        أمريكا ال تقف  

كأن الجماهير لم تكتشف فظاعة التنازالت التي قدمتها السلطة أمام          . أمام هول ما جرى ال يعرف ما يفعل       
  .المفاوض اإلسرائيلي من دون الحصول على مقابل ذي قيمة

ربما يعيش القوم   . لم يتغير شيء  .  ذات الممارسة الداخلية والخارجية أيضا     ذات اللغة وذات الخطاب ، بل     
في مواجهة الضغوط األمريكية واإلصرار على عرض مشروع        " اإلسطوري"نشوة ما يعتبرونه الصمود     

لكأنهم استعادوا القدس ، ولم يثبتوا من جانـب آخـر بـؤس             . إدانة االستيطان على مجلس األمن الدولي     
  .تأكد أن الراعي األمريكي الذي يعتمدون عليه ليس سوى تابع للهواجس اإلسرائيليةسياستهم حين 

وبينما يجاهد حكام المنطقة الستيعاب الزلزال عبر إرضاء شعوبهم بفتح مجال أوسـع للحريـات ، مـع          
ـ                    ي عطايا اقتصادية ، لم يغير حكام رام اهللا في طبيعة سلوكهم ، فالقمع هو القمع ، ومحاكمات األسرى ف

سجون االحتالل وتكميم األفواه واالعتقاالت اليومية لم تتوقف ، فيما شرعوا في تأليف حكومـة جديـدة                 
  .بذات الرئيس من أجل لملمة الوضع الداخلي لحركة فتح وليس إلرضاء الناس

 العالقة مع الطرف اإلسرائيلي لم تتغير مفرداتها ، والتنسيق األمني على أشده ، وقـد رد لهـم نتينـاهو        
 فلسطيني من المقيمين في ليبيا إلى الضفة الغربية ، األرجح أن           300بعض الجميل حين سمح لهم بإدخال       

ونذكر بأن وثائق المفاوضات قد أثبتت      . لهم عالقة بأولي األمر ، فما كان منهم غير شكره على المبادرة           
ة بعض الناس إلـى الـضفة   تنازلهم عن عودة الالجئين ، بل وقبولهم بوضع ضوابط إسرائيلية على إعاد  

  .الغربية وقطاع غزة ، ما يشير إلى قبولهم بالسيادة المنقوصة
في كل الثورات التي وقعت وقف القوم إلى جانب الطغاة ، بينما شعبهم يتميز غيظا ، وينحاز كمـا كـل         

مـر وأن   لعل وزير األوقاف قد نظّر لهم حول طاعة أولـي األ          (أبناء األمة الشرفاء إلى الشعوب الثائرة       
أما حماس ، فباستثناء ترددها في الحالة المصرية العتبارات الخوف من سادة معبر             ). مناهضيهم خوارج 

  .فتح ، كانت في الحالتي الليبية والتونسية في الصف اآلخر ، صف الشعوب
في الخطاب السياسي ال زال القوم يطاردون المفاوضات بذات الروحية القديمة ، ويرفـضون المقاومـة                
بذات العقلية القديمة ، حتى قال رئيس وزرائهم إن المصالحة مع حماس مشروطة بنبذها للعنف ، وهـو                  

  .ذات الشرط اإلسرائيلي
في ملف المصالحة ، ليس لديهم غير الكالم القديم حول االنتخابات ، وفيما تحدثوا قبل أسـبوعين عـن                   

خوا األخيرة ، وعاد كبيرهم إلى مقولـة أن         انتخابات تشريعية ورئاسية وأخرى للمجلس الوطني ، فقد نس        
حل االنقسام يكون باالنتخابات الرئاسية والتشريعية ، من دون أن يقول لنا كيف ستتم االنتخابـات بعـد                  
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سنوات من قمع شرس للحركة في الضفة الغربية ، وما الذي سـيحدث لـو فـازت مـن جديـد فـي                       
  .االنتخابات؟،

 بأية وسيلة إلى صيغة ما قبل االنتخابات التي تمنح قيادة الـسلطة             المطلوب بكل وضوح يتمثل في العودة     
حق تقرير مصير القضية في االتجاه الذي يعرفه الجميع ، ممثال في الحفاظ على السلطة ورعاية تمددها                 
نحو دولة مؤقتة في حدود الجدار ، واالستمرار في التفاوض ولو إلى يوم الدين ، من دون استبعاد صفقة                   

  .وثائق التفاوضبروحية 
هل ثمة عقل فيما يجري؟ أال يدرك هؤالء أن الدنيا لم تعد كما كانت ، وأن الوقائع السياسية التي وضعت              
األمة رهن اإلرادة األمريكية اإلسرائيلية قد تغيرت وستتغير أكثر خالل المرحلة المقبلة ، مـا يفـرض                 

  .طروحات جديدة للتعاطي مع القضية ومفرداتها؟،
 أن ترد به حماس على هؤالء هو رفض فكرة المصالحة بناء على منطق الوفاء لشروط السلطة                 ما ينبغي 

، وتقديم طرح جديد عنوانه انتخابات في الداخل والخارج لتشكيل قيادة للشعب الفلسطيني تقرر مـساره                
 سـلطتهم   نكرر للداخل والخارج ألننا إزاء قوم باعوا نصف الفلسطينيين في الشتات من أجـل             . السياسي

  .المصممة لخدمة االحتالل في الضفة والقطاع
بعد ذلك تقرر قيادة الشعب الفلسطيني ما ينبغي أن تفعله بناء على المعطيات الجديدة ، بما في ذلك تقرير                   

وهي ستنسخ من دون شك كل البضاعة القديمة وتعلن أن ال تسوية مع المحتلـين ، بـل                  . مصير السلطة 
 إنهاء مشروعهم الذي الحت معالم نهايته مع انتصار ميـدان التحريـر فـي               مقاومة بكل الوسائل حتى   

  .القاهرة
  26/2/2011، الدستور، عّمان

  
  تناقضات غير بريئة .42

  نقوال ناصر
 عربي تبنته   -الذي أشهرته الواليات المتحدة ضد مشروع قرار فلسطيني         " الفيتو"صحيح أن حق النقض     

دولة عضو فـي األمـم      ) 120(دولي وشاركت في رعايته     دولة عضو في مجلس األمن ال     ) 15 من   14(
وكـشف  " بالتغيير"المتحدة في الثامن عشر من الشهر الجاري قد عرى كل ادعاءات إدارة باراك أوباما               

زيف كل وعودها المعسولة لمفاوض منظمة التحرير الفلسطينية وأثبت أنها ال تختلف عن سابقاتها، لكن               
والرعايـة  " عمليـة الـسالم   "حة الستمرار رهان هذا المفاوض علـى        الصحيح أيضا أنه وجه صفعة وق     

  . كخيار وحيد" التفاوض فقط"األميركية لها وعلى استمرار تمسكه باستراتيجية 
غير أن هذه الصفعة كانت موجهة إلى الشعب الفلسطيني قبل أن تكون موجهة إلى من يتفاوضون باسمه،                 

اج شعبي عارمة معادية ألميركـا، احتاطـت لهـا القنـصلية     وكان من المتوقع أن تقود إلى موجة احتج      
األميركية في القدس بإجراءات احترازية حظرت فيها على المسؤولين األميركان دخول أريحـا وقيـادة               

إن مسارعة  . السيارات في طرق الضفة الغربية المحتلة وزيارة معبر الكرامة مع األردن لمدة ثالثة أيام             
اق هذه الموجة بمحاولة ركوبها عن طريق قيادة حراك شـعبي معـاد لفظيـا               مفاوض المنظمة إلى استب   

ألميركا إنما هو محاولة بائسة مليئة بالتناقضات تحاول حرف الغضب الشعبي بعيدا عن هذا المفـاوض                
  . الذي يمثل العنوان المحلي للواليات المتحدة وسياساتها والرهان عليها

م الذاتي في رام اهللا تصدر بيانا رسميا يقول إن اإلدارة األميركية            فبينما كانت وزارة خارجية سلطة الحك     
باتت وسيطا غير نزيه يقف في وجه القانون الدولي وضد اإلجماع الدولي ولم تعد قادرة على رعاية أي                  

" الفيتـو "مفاوضات مع دولة االحتالل، وكان األمين العام للجنة التنفيذية للمنظمة ياسر عبد ربه يقول إن                
تـنظم مهرجانـا فـي رام اهللا       " فتح"ميركي وجه ضربة قوية لجهود إحياء هذه العملية، وكانت حركة           األ

خطب فيه قادة في الحركة منهم عضو اللجنة المركزية توفيق الطيراوي الذي حث على الخـروج إلـى                  
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ركـا  ألمي" الوجـه الحقيقـي   "األميركي الذي كشف    " االبتزاز"الشوارع في يوم غضب أمس الجمعة ضد        
األميركية في الدعوة إلى الحرية والديمقراطية في العالم العربي، وكـان القيـادي فـي               " الكذبة"وكذلك  

فـي هـذه    .. الحركة حاتم عبد القادر يحث على مقاطعة المسؤولين األميركيين ومؤسساتهم ومنظماتهم            
ـ           يواصل التعاون مـع     بأنه سوف " وفا"األثناء كان رئيس فتح والسلطة والمنظمة محمود عباس يصرح ل

  ! ويؤكد بأنه ال يسعى إلى مقاطعة اإلدارة األميركية" الفيتو"الواليات المتحدة بالرغم من 
األمم والواليات  (ومفاوضاتها والشروط اإلسرائيلية التي تبنتها اللجنة الرباعية الدولية         " عملية السالم "إن  

ام الوطني الفلسطيني هي أجندة أميركية لـضمان        إلدامة االنقس ) المتحدة واالتحادان األوروبي والروسي   
أمن دولة االحتالل وانتزاع االعتراف العربي واإلسالمي بها كثمن لقبولهـا التفـاوض علـى توسـعها                 

، وهي األجندة التي يصر مفاوض منظمة التحرير على استمرار          1967العسكري واالستيطاني منذ سنة     
الستمرار هذا االلتزام سـوى كـون   " براغماتي"أو مسوغ حتى وال يوجد أي تفسير منطقي  . االلتزام بها 

المفاوض أصبح رهينة لهذا االلتزام كتوأم سيامي متصل من الرأس ال يمكن فصله إال بعملية جراحيـة                 
  . تكاد تكون مستحيلة دون المخاطرة بموته

ـ  . وفي هذا السياق نفسه تأتي مبادرة رئيس الوزراء المكلف في رام اهللا د             اض، الـذي اسـتنتج     سالم في
مؤخرا بأن كل حوارات الوحدة الوطنية السابقة قد فشلت ألنها انطلقت من تحقيق المصالحة أوال كشرط                
إلنجاز الوحدة، لذلك فإنه يدعو اليوم إلى حكومة وحدة وطنية تقود إلى المصالحة على أسـاس رفـض                  

القرار الوطني طبعا فهذه الدائرة يجب أن       التعددية األمنية، والقبول بالتعددية السياسية خارج دائرة صنع         
  . تظل موحدة أيضا على أساس األجندة األميركية

غيـر  "و" ال يمثل قيادة فلـسطينية    "، وكونه   "ليس طرفا في الخالف القائم    "وبغض النظر عن كون فياض      
إلـى  ، فإن خالصة اقتراحه في ظاهره دعـوة    "حماس"، كما تقول حركة     "مخول بالحديث في الشأن العام    

الوحدة تفتقد الصدقية في جوهرها وإال لما وضعت العربة أمام الحصان، كما يقـول المثـل الغربـي،                  
فحصان الوحدة لن ينطلق دون مصالحة، والمصالحة لن تتحقق دون االتفاق على أجندة سياسية موحـدة،            

هـارت حكومـة    صالح البردويـل، إذ ان    " حماس"كما قال القيادي في     " المشكلة ليست مشكلة حكومة   "فـ
 بسبب االختالف على األجنـدة األميركيـة        2006الوحدة الوطنية التي أعقبت االنتخابات التشريعية عام        

  . لمفاوض منظمة التحرير
وربما يكون جديراً بالتذكير أن المرة األولى في تاريخ العالقات األميركية مع منظمة التحرير التي قدمت                

/  تمـوز    16ة مباشرة إلى سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية كانت بتاريخ          فيها الواليات المتحدة معونة مالي    
 بعد استحداث منصب رئيس الوزراء في أواخر عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات عنـدما               2004يوليو  

وفي العام  . أودعت حوالي عشرين مليون دوالر في حساب خاص يديره وزير المالية آنذاك سالم فياض             
يوم "بوش انتخاب محمود عباس رئيسا للسلطة بأنه        . ألميركي السابق جورج دبليو   التالي وصف الرئيس ا   

  ". تاريخي
الشهيد عرفات اعتبرت واشنطن أن النظام السياسي الذي خلفه بقيادة الرجلين كـان ثـاني               " إزاحة"وبعد  

متحـدة   أطلقت الواليـات ال    2007وفي سنة   . نظام سياسي تغيره في الشرق األوسط بعد احتالل العراق        
دعم قيادة فلسطينية ملتزمة بالسالم ومستعدة للتفـاوض علـى          "بهدف  "  الفلسطينية –الشراكة األميركية   "

، حسب الموقع االلكتروني األميركـي لهـذه        "التسويات السياسية المطلوبة للوصول إلى هذا الهدف الهام       
  . الشراكة

األخيـر يؤكـد    " الفيتـو "ة بالرغم مـن     إن إعالن عباس بأنه سوف يواصل التعاون مع الواليات المتحد         
ومما يلفـت النظـر أن      . استمرار التزام الرجلين بالشراكة بين الطرفين وباألجندة السياسية المنبثقة عنها         

بقاء حقيبة وزارة مالية السلطة بيد فياض وتمويل منظمة التحرير عن طريقها قد تحول إلـى الـضمانة                  
  . مة بهذه األجندةاألميركية الستمرار إلزام مفاوض المنظ
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وقد سوغت المنظمة والسلطة التزامهما بالمضمون األمني لهذه الشراكة، ومنه التنسيق األمني مع دولـة               
األميركي يوم الجمعة قبـل     " الفيتو"ومن الواضح أن    . االحتالل، بااللتزام األميركي باألجندة السياسية لها     
ة االحتالل اإلسرائيلي في الصراع العربي معها سوف        الماضي قد أكد مجددا بأن االنحياز األميركي لدول       

يظل ثابتا من ثوابت السياسة الخارجية األميركية ال يتغير بتغير اإلدارات الحاكمة في واشنطن ما لم تبن                 
مجموعة الدول العربية مواقفها من الواليات المتحدة على أساس هذه الحقيقة، وهي لن تفعل ذلك طالمـا                 

وحيد للشعب الفلسطيني يرفض البناء على هذه الحقيقة التـي حولـت الواليـات              ظل أي ممثل شرعي و    
  . المتحدة إلى شريك للحركة الصهيونية العالمية في احتالل فلسطين

ال توجد مساءلة وال ضـوابط      "حيث  " مشكلة شرعية " التي تعاني من     -المفاوضة  " القيادة الفلسطينية "لكن  
غسان الخطيب للبي بي سي يـوم األربعـاء         .  حكومتها في رام اهللا د     كما قال الناطق باسم   " وال توازنات 

 ما زالت ملتزمة بالشق األمني للشراكة مجاناً دون أي التزام سياسي أميركـي مقابـل، فـي                  -الماضي
تناقض لم يعد ممكنا وصفه بالبراءة طالما يصر أصحابه على المكابرة في اإلثم كي ال يعترفوا بفـشلهم                  

 للتقاعد والرحيل طوعا قبل أن يجتاحهم طوفان الترحيل اإلجباري للقيادات الذي يجتاح             وعجزهم وبالتالي 
  . المنطقة

 عندما صدر قرار تقسيم فلسطين الذي تبنته الواليات المتحدة األميركية صدر عن األمم              1947فمنذ عام   
ا لمجلـس األمـن     قـرار ) 74(قرار لصالح القضية الفلسطينية منها أكثر مـن         ) 800(المتحدة أكثر من    

قرارات في الجمعية العامة وامتنعت عن التصويت       ) 305(الدولي، وعارضت الواليات المتحدة أكثر من       
مرة ضد مشاريع قـرارات تـدين دولـة         ) 36(أكثر من   " الفيتو"قرارا واستخدمت   ) 78(على أكثر من    

  .  النقضمرة استخدمت فيها حقها في) 77(االحتالل اإلسرائيلي من مجموع يزيد على 
ومع ذلك ما زالت قيادة منظمة التحرير تسعى إلى إضافة قرارات جديدة من المنظمة األممية تضاف إلى                 
ركام القرارات السابقة المهملة في أدراجها بانتظار قرار فلسطيني أو عربي أو كليهما باالستعداد لوضع               

لحركة الصهيونية التي كانت جاهزة     أي من هذه القرارات موضع التنفيذ على األرض، في األقل أسوة با           
من جانب واحد، لكن المنظمة تسعى إلى استصدار قـرارات          ) 1947 لعام   181رقم  (لتنفيذ قرار التقسيم    

أممية جديدة وفي الوقت نفسه تجرد شعبها من كل أسباب المقاومة القادرة وحدها على وضع أي قـرار                  
دالً من ذلك ما زالت تراهن على وهم أن تنقلب الواليات           دولي موضع التنفيذ، ال بل األدهى واألمر أنها ب        

المتحدة على شراكتها مع دولة االحتالل لتتحول في األقل إلى وسيط نزيه غير منحـاز دون أن يكـون                   
  .للمنظمة أي دور يجبرها على ذلك

  25/2/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  في رام اهللا وغزة.. ميدان التحرير .43
  نبيل عمرو

إال أن مظـاهر    ..  مواقف الفلسطينيين مما حدث في مصر، عن مواقف أي مجتمع عربي آخر            لم تختلف 
االحتفاء بانتصار ثورة شعبية كانت أقل، وذلك بسبب طغيان الهموم الفلسطينية داخل النفوس مما يقلـل                

رة غير أن التقويم الـشعبي لنجـاح الثـو        . مساحة االبتهاج بأي حدث خارجي، مهما بلغ من قوة وأهمية         
المصرية، يسجل ارتفاعا كبيرا في مؤشر التفاؤل بمصر الجديدة، وأهم مبررات هـذا التفـاؤل هـو أن                  
مصر التي فرض عليها النظام طويل األمد حالة من تراجع التأثير في الحياة العربية واإلقليمية، سـتكون               

 أمـر تـسريع بلـوغ       بفعل إصالح نظامها أو تجديده أكثر قدرة على التأثير وربما أكثر فاعليـة فـي              
أما فلسطينيو غزة، فيضيفون عامال أكثر حرارة على تفاؤلهم بمـا حـدث،      . الفلسطينيين حقوقهم الوطنية  

فالمواطن العادي يأمل في أن يكسر ميدان التحرير الحصار عن القطاع، وأن يفتح المعبر األساسي فـي                 
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ش القطاع في جزء مهم من حياته علـى         كانت إفرازاته األساسية أن يعي    .. بعد إغالق دام سنوات   .. رفح
  .األنفاق والتهريب، وما تقدمه إسرائيل من تسهيالت متواضعة عبر المعابر التي تسيطر عليها

أما حكومة حماس التي قادت مظاهرات ابتهاج، وهاتفت المرشد العام لإلخوان في مصر، مهنئة بنجـاح                
 -في القرارات السياسية المـصرية      » للجماعة«را   ومن خالل توقع دور أكثر تأثي      -فإنها تأمل   .. الثورة

أن يحسب حسابها وأن تخف الضغوط المفروضة عليها سواء على صعيد إغالق المعبر أو على صـعيد                 
ووراء االبتهاج، وانتعاش اآلمال والرهانات، هنالـك حـذر شـديد فـي رام اهللا إزاء                . التعامل السياسي 

الحليف األقرب للقيـادة الفلـسطينية      .. خر يوم من أيام مبارك    سياسات الدولة المصرية التي كانت حتى آ      
ورئيسها محمود عباس، ولعل مبعث هذا الحذر، هو حتمية انكفاء مصر إلى داخلها، حيث الحاجة الملحة                

 خاصـة   -لمعالجة آثار الثورة ثم وضع أسس وآليات بناء النظام الجديد، الذي لن يدع للحركة الخارجية                
  . المجال الكافي للعمل وإحراز النتائج-مصالحة الفلسطينية على صعيد جهود ال

إضافة إلى أن القيادة السياسية في رام اهللا، تعاني وقبل ثورة مصر وإبانها وبعدها مـن انغـالق األفـق                    
السياسي وعدم كفاية البدائل التي تم الحديث عنها منذ توقف المفاوضات ومن ضمنها اللجوء إلى مجلس                

 إضافة إلى هزال    67اد على اعترافات دول أميركا الالتينية بالدولة الفلسطينية على حدود           األمن، واالعتم 
بيان الرباعية الذي انتظرته القيادة الفلسطينية، لعله يحمل بارقة أمل بثغرة ما تظهر في الجدار الـسياسي     

  . الحيلة وعقم البدائلاألصم، فإذا بالبيان يحمل تراجعا عما سبقه مما ضاعف اإلحباط وزاد الشعور بقلة
لقد حاولت القيادة الفلسطينية إظهار ترحيب متحفظ بالتغيير في مصر، رغم صدور إشارات من بعضها               
تظهر المخاوف المترتبة على رحيل مبارك، قبل أن يرحل كما تحاول اتخاذ بعـض اإلجـراءات مثـل                  

  .ة والرئاسية خالل الشهور المقبلةاإلعالن عن تغيير وزاري، واالستعداد إلجراء االنتخابات التشريعي
إن ردود الفعل األولية على أخبار التعديل الوزاري وقرار االنتخابات بدت باهتة وباردة وحتى غير ذات                
شأن لدى القطاعات الشعبية المختلفة فلقد قررت التعديالت الوزارية أكثر من مرة ولم تحدث، وحتى لو                 

ن حتما أكثر من اإليجابي، نظرا لشدة وحدة التنافس على المقاعد           حدثت فإن رد الفعل السلبي عليها سيكو      
الوزارية بين أبناء الطبقة السياسية التقليدية، ونظرا إلى أن مجرد تغيير حكومة لن يكون عالجا سـحريا                 

  .للمشكالت المتفاقمة داخليا وسياسيا
 هذا العام فلـم ينظـر إليـه شـعبيا       )أيلول(أما قرار إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية قبل سبتمبر         

وسياسيا كقرار جدي، فلقد أعلن بصورة ارتجالية ومتعجلة، مما حمل كثيرين ال يزالون يهتمـون بهـذه                 
األمور على استذكار القرارات التي اتخذت سابقا بهذا الشأن وتم التراجع عنها، ناهيك عن الموقف الذي                

 ال انتخابات دون إتمام الوحدة، والوحدة فيما يبدو خـصوصا           كان الرئيس عباس أعلنه قبل أيام قليلة بأن       
  ..بعد غياب راعي جهودها الصبور والمواظب السيد عمر سليمان أصبحت بعيدة المنال

وفي غياب الدور المصري التقليدي الذي أنجز مشروع اتفاق لم يوقع بين الطرفين، فتح وحمـاس، فقـد      
لعلها تعوض الغياب المصري بحضور فلسطيني مميز، وقـدمت         تولت فتح دور تقديم المبادرات الجديدة       

في هذا السبيل ما لم تقدمه من قبل، إذ أعلن الدكتور نبيل شعث، باسم فتح، أن حركـة حمـاس حركـة                      
وطنية مستقلة وال صلة لها بإيران أو أي طرف إقليمي آخر، وهذا إعالن غير مسبوق إضافة إلى إعالن                  

ليم الكامل بكل مطالب حماس التي عرضتها في حوارات دمـشق لقـاء             أكثر مرونة بل ويصل حد التس     
  .تجاوز الورقة المصرية وتشكيل حكومة ائتالفية تتولى اإلعداد لالنتخابات التشريعية والرئاسية

غير أن حماس فيما يبدو ترى أن السلطة في رام اهللا مؤهلة الستقبال مزيد من الضغط ولعلها تكون أكثر                   
  .نازالت أكثر بكثير مما قدم حتى اآلنجاهزية لتقديم ت

ولقد أفصحت حماس عن ذلك من خالل رد فعلها على عروض الدكتور شعث، حيث لم توافـق علـى                   
إضافة إلى هجومها العنيـف علـى       .. العروض، مكتفية بدعوة فتح إلى حوار جديد إلثبات حسن النوايا         

  .ئاسيةخطوة التغيير الوزاري وإجراء االنتخابات التشريعية والر
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إن أحداث مصر، ومنذ األيام األولى لرحيل مبارك، أفرزت هذه المعطيات على الساحة الفلـسطينية، إال                
أنها لم تصل بعد إلى حد إزالة المخاوف تماما من العصف المصري، ذلك أن ما يمكن أن يحرك الشارع                   

فلسطينية سترى النور خـالل     الفلسطيني، هو الشعور الجماعي بالعجز السياسي والتشكك من أن الدولة ال          
األشهر الستة المقبلة، بل هنالك يقين باستحالة ذلك، إضافة إلى المعاناة المتفاقمـة مـن الغـالء وسـوء                   
األوضاع االقتصادية، وهذه أمور ال يوقف تفاعالتها تعديل وزاري، وال قرار إجراء انتخابات إشـكالية               

  .بكثير مما أثاره من االرتياح والرضاأثارت حتى اآلن من ردود األفعال السلبية أكثر 
إال أن غزة ورام    .. إن خالصات يقينية لما سيحدث هنا، كانعكاس لثورة مصر، يحتاج إلى بعض الوقت            

  .اهللا في كل األحوال يجمعهما شعور مشترك بالقلق، ولكل طرف ما يقلق عليه
  26/2/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  الهاذية .. مذكرة أرييه إلداد .44

   يب الرنتاويعر
  .إنه أرييه إلداد، هل تذكرون؟.. مأفون آخر أطل علينا برأسه األيام القليلة الفائتة

، قرر أن يدخل على الثورة الديمقراطية العربية الكبـرى التـي            "األردن هو فلسطين  "إنه صاحب نظرية    
 والمجتمعـات   انطلقت من تونس ووصلت إلى ليبيا مرورا بمصر واليمن والبحرين وغيرها من الـدول             

يسعى في جمـع    " الكترونية"أرييه إلداد، أعد مذكرة     .. العربية، من ثار منه ومن ينتظر وما بدلت تبديال        
تواقيع شخصيات عالمية عليها، يطالب فيها القيادة األردنية بإعالن األردن دولة ديمقراطية، يتمتع فيهـا               

إسرائيل والثانية  : واحدة غرب النهر  : ين لشعبين الفلسطينيون بحقهم في تقرير المصير، تجسيداً لحل دولت       
الـشعب  : دولتين لشعبين، بعد شطب الشعب الثالث في هذه المنطقة        ... شرقه، األردن الذي هو فلسطين    

  .األردني
أرييه إلداد، ومن هم على شاكلته من رموز التطرف والعنصرية والعدوان والتوسع االستعماري، يبحـث    

.. قدم في خضم هذا البحر متالطم األمواج، مـن الثـورات واالنتفاضـات            لمشروعه الكريه عن موطئ     
في هذا العالم المتغير، ويسعى جاهداً في حرف مـسار األحـداث            " فرصة"يبحث لمشروعه األسود عن     

  .والتطورات، علّها تصب القمح صافياً في طاحونة التوسعية اإلسرائيلية
 ذلك شأن القيادات الـسياسية واألمنيـة والعـسكرية فـي            قلق ومتوتر، شأنه في   " اإللداد"ال شك أن هذا     
، وإسرائيل لـن تظـل      "صحراء قاحلة "الذي ينبثق اآلن، لن يظل      " الشرق األوسط الجديد  "إسرائيل، فهذا   

، بـات   "الوطن العربي الكبيـر   "الشرق األوسط الناشئ، الذي هو بلغتنا       .. فيه" واحة الديمقراطية الوحيدة  "
فقد سيجه  ... لم يعد مزارع لحكام فاسدين ومتخاذلين، لم يعد وطنا مستباحاً بال سياج           ملكاً لشعوبه وأهله،    

  .شبانه وشاباته وحصنوه بأجسادهم الغضة الطرية
يريد أن يرمي شباك الفتنة، علّنا في األردن نقع فيها، فننصرف ال لبناء ديمقراطية فلسطينية               " اإللداد"هذا  

 زعم، بل للوقوع في مستنقع حرب أهلية ال تبقي وال تذر، فالمـدعو              على حساب األردن واألردنيين كما    
إلسـرائيل،  " المجال الحيـوي  "إلداد ليس مهتماً بمصائر الالجئين، وكل ما يهمه ويسعى إليه، هو تأمين             

  .وإغراق من حولها في دوامة من الصراعات األهلية وحروب الكانتونات والمعازل
ين، ال شيء لدينا نخافه أو نخشى عليه من الديمقراطية، ونريد لبالدنـا             نحن من جهتنا، أردنيين وفلسطيني    

سـتخدم المـصلحة   " الديمقراطيـة األردنيـة  "أن تمضي على هذا الطريق من دون تردد، ومن يظن أن            
فالشعب األردني، من شتى منابته وأصوله متحـد فـي رفـضه للتوسـعية              .. اإلسرائيلية هو واهم حتماً   

لية، والهويتان األردنية والفلسطينية، متحدتان حين يتعلق األمـر بمواجهـة التوسـع             والعدوانية اإلسرائي 
اإلسرائيلي، وكل محاولة لصرف قضايا الديمقراطية والهوية واالندماج في غير هذه الوجهة، هي محاولة              

  .فاشلة في نهاية المطاف، حتى وإن انطلت على بعض البسطاء أو روج لها بعض المغرضين
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 األردنية والفلسطينية تكتسبان مضمونها التقدمي والقومي واإلنساني من نهوضهما في مواجهـة             الهويتان
  .الهوية اإلسرائيلية التي تسعى في فرض أجندتها عليهما

وال أحـد فـي     .. ال احد في األردن يريد أن يكون في خندق المأفون إرييه إلداد أو أن ينخدع بترهاتـه                
ال أحـد منّـا سـينتكس       .. توسعية المريضة تمر، تحت أية حجة أو ستار       األردن يمكن أن يدع أحالمه ال     

بمشروعنا لإلصالح السياسي والتحول الديمقراطي للوراء تحت ضغط مـا يبثـه هـؤالء العنـصريون                
ال أحد سيصغي لهذا الهذيان ، فقد استمعنا إلى ما في الكفاية مـن              .. التوسعيون من سموم وألغام موقوتة    

  . في هذا األسبوع الليبي الطويلالهذيان والهلوسات
الرد على إلداد وغيره يكون بالذهاب حتى نهاية المطاف في إنجاز كل ما يزعجه ويزعج من هم علـى                   
شاكلته من القادة والمسؤولين اإلسرائيليين، وأكثر ما أزعج هؤالء ويزعجهم، هو التحـول الـديمقراطي               

 الجن خالل األسابيع القليلة الفائتة، لقد شرعوا في إعادة          العميق الذي تشهده المنطقة، لقد أصابهم مسّ من       
النظر في كل مسلماتهم التي اطمأنوا إليها خالل العقود الثالثة األخيرة، فلنواصل تحوالتنا الديمقراطيـة،               

أليس هذا ما أصاب أرييـه إلـداد        . لندفعهم حد الهذيان والهلوسة   .. ولنواصل إزعاجهم والتنغيص عليهم   
  .ل؟على أية حا

  25/2/2011، المستقبل العربي
  

  "القدس العربي"ردا على مقال السيد فريح في  .45
  غسان الخطيب

، عدداً كبيراً   2222011بتاريخ  ' القدس العربي 'لقد تضمن مقال السيد فريح أبو مدين المنشور في جريدة           
لمعاشـات لمـوظفي    من المغالطات غير المقبولة، خاصة أنه من شهود الدفاع عن أموال هيئة التأمين وا             

والالفت أن نشر المقال جاء بعد انتهاء القضية برفع الحظر عن كافـة             . غزة، وهو يعلم بتفاصيل القضية    
  .األموال المحتجزة، وبدون تحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية

لقد صدر قرار حجز أموال فلسطينية في الواليات المتحدة عند رفع قضية في محكمة أمريكيـة بواليـة                  
) 116(ود آيالند من قبل عائلة يهودية أمريكية قتل اقارب لها في إسرائيل، للمطالبة بتعـويض قيمتـه                  ر

وقد تم في ما بعد رفع عشرات القضايا بمبالغ تعويضية مختلفـة، حتـى أصـبح                . مليون دوالر أمريكي  
ونؤكـد أن   . ما وجـدت  المبلغ اإلجمالي المطلوب كبيرا جداً لدرجة أنه يهدد جميع األموال الفلسطينية أين           

قرار المحكمة بحجز األموال طال مؤسسات فلسطينية عديدة، وقد شمل أمواال لسلطة النقد الفلـسطينية،               
وهيئة التقاعد الفلسطينية وصندوق االستثمار الفلسطيني، وقامت كل جهة بتوكيل فريق دفاع عن أمواله،              

ت فريقا من المحامين للدفاع عن أموال الهيئـة         وهو عينه ما قامت به هيئة التقاعد الفلسطينية، حيث وكل         
المستثمرة في الواليات المتحدة، وكانت قضية الهيئة تختلف في تفاصيلها عن باقي القضايا، كونها هيئـة                
مستقلة وليس للسلطة عالقة في تحويل وصرف أموالها، إنما هي أموال الموظفين وأبنائهم وأراملهم من               

  .فاع بهذا الشكل حتى نهاية القضيةواستمرت الهيئة بالد. بعدهم
وقد تم الطلب من السيد فريح أبو مدين للشهادة في القضية إلثبات مصدر األموال، حيث كـان رئـيس                   

وهو حسب منـصبه مطلـع   . مجلس إدارة صندوق التأمين والمعاشات عند نقل األموال للواليات المتحدة  
كومة اإلسرائيلية، وكيفية تحويل األمـوال وأسـبابها،        على تفاصيل االتفاقية بين السلطة الفلسطينية والح      

حيث تم تحويلها بشرط عدم تصرف السلطة الفلسطينية بهذه األموال إال لمصلحة المتقاعـدين وورثـتهم                
  .فقط

، كان الدكتور سالم فياض يشغل منصب رئيس مجلـس          05/05/2005ومع صدور قرار الحجز بتاريخ      
كم منصبه وزيرا للمالية، حيث اسـتخدم جميـع الطـرق الدبلوماسـية             إدارة هيئة التأمين والمعاشات بح    

وبمساعدة الدول العربية ومجلس المصالح الوطنية األمريكية بالكونغرس األمريكي، وغيرهما لمحاولـة            
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إنهاء الحجز، إال أن الهجمة كانت أكبر حيث تبنى اللوبي الصهيوني القضية وقدم العديد مـن الـشهود                  
ين عملوا في مراكز عامة ومناصب حكومية، ومنهم من أشرف على االتفاقية ليـشهدوا              اإلسرائيليين الذ 

  .زوراً وباطالً في القضية الخاصة بهيئة التأمين والمعاشات
  :وفي ما يلي توضيح لبعض المغالطات التي نشرت في المقال

لمنظمة، وإنمـا   ـ بخصوص ادعاء السيد فريح أبو مدين أن أموال التعـويض ال تخص السلطة وال ا 1
هي ملك خالص للمتقاعدين، والصحيح أن األموال التي كانت محجوزة تعـود بعـضها لـسلطة النقـد                  
الفلسطينية، وبعضها لصندوق االستثمار المملوك من قبل الـسلطة، وبعـضها اآلخـر لهيئـة التقاعـد                 

  .الفلسطينية
ز عن جميع األموال المحتجزة لم تكلف  ـ إن إدارة القضية قانونياً من جانبنا، التي أدت إلى رفع الحج 2

  .الهيئة أي مبلغ على اإلطالق
 ـ أما ما يدعيه السيد أبو مدين من أن الرئيس الراحل ياسر عرفات نجح في تحويل المبلغ من أمريكا  3

 230سالم فياض أمر الصندوق وسلطة النقد بتحويل مبلـغ          . إلى أماكن بعيدة عن اليد األمريكية، وأن د       
  .الر أمريكي هو أمر عار عن الصحة تماماً ومشوه للحقائقمليون دو

 مليون دوالر أمريكـي فـي   28والحقيقة هي أن الرئيس الراحل ياسر عرفات استطاع فعالً تحويل مبلغ    
 مليونا للمساعدة في دفع رواتـب       20 ماليين واألخرى    8، على دفعتين، إحداهما     1997 و 1996العامين  
 من العمل كحافظ لألموال، حيث اعتبروا Morgan & Stanleyقالة شركة وتم على ذلك است. الموظفين

سالم فياض في ما بعد بـاالعتراف بـاألموال لـصالح           . وقد تعهد د  . أن ذلك كان بمثابة خرق لالتفاقية     
. الصندوق وتم تثبيتها بميزانية الهيئة كديون على وزارة المالية، كما استطاعت هيئة التقاعد وبمشاركة د              

فياض، في نفس الوقت الذي صدر قرار المحكمة بحجز األموال، بتسييل اسـتثمار واحـد بقيمـة                 سالم  
  . مليونا وتحويله الى خارج الواليات المتحدة األمريكية وتحديداً إلى سويسرا50حوالي 

 ـ أما االدعاء بأن األمر سـري ويخص رئيس الوزراء وهو الوحيد العالم بتفاصيله، فهذا أمر غيـر   4
 وغير منطقي، ألن هذا كان نتيجة جهد من فريق خبراء ومختصين، كما أن التحدي كان يكمـن                  صحيح

فكيف يمكن  . في أن المسألة حسمت قانونياً في الواليات المتحدة بقرار محكمة قطعي غير قابل لالستئناف             
  .هلجهد بهذه األبعاد أن يكون قد تم وبهذا النجاح الذي تحقق من قبل رئيس الوزراء بمفرد

 مليار دوالر دينا على الحكومة لصالح صندوق التأمين والمعاشات، هـو  2.5 ـ إن االدعاء بأن هناك  5
امر مغلوط، حيث أن إجمالي متأخرات االشتراكات الشهرية عن المشتركين في الهيئة من القطاع العـام                

اد سبل دفـع األمـوال       مليون دوالر، وتوجد هناك اتصاالت بين الهيئة والحكومة إليج         60تقدر بحوالي   
ويذكر أن رئيس الـوزراء التـزم مـؤخراً بتحويـل           . للهيئة وتوفير المبالغ المطلوبة وفق آلية واضحة      

االشتراكات عن قوى األمن لصالح الهيئة ألول مرة في تاريخ السلطة، إضافة الى اشرافه على عمليـات              
  .قات المتقاعدينإصالح أنظمة التقاعد كي تكون حافظاً قادراً وأميناً الستحقا

 ـ أخيراً فقد تم من خالل هذا الجهد الذي ينتقده السيد فريح أبو مدين اإلفراج عن ما يزيد عن أربعمئة  6
. مليون من أموال لمؤسسات فلسطينية مختلفة، ومن بينها هيئة التقاعد، وهذا يمثل كل ما كان محجـوزاً                

التقاعد تم اإلفراج عنه واستعادته مـن دون أيـة          وبمعنى آخر فان كافة ما كان محجوزاً من أموال هيئة           
خسارة، وأيضاً، ومما ال يقل أهمية، من دون تحميل الجانب الفلسطيني أية مسؤولية عن الحادث الـذي                 

صفقة سرية أو   'أدى لصدور الحكم المشار إليه ضد السلطة الوطنية، أو كيف يمكن لهذا الجهد أن يعتبر                
كْم منطق فيه الحقيقـةُ     ' يصح هنا أن نستذكر قول الشاعر ابراهيم طوقان          ربما. 'إهدارا للحق الفلسطيني  

  .'تُقلب
   فلسطين المحتلة-مدير المركز اإلعالمي الحكومي رام اهللا *

 26/2/2011، القدس العربي، لندن
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  :كاريكاتير .46

  

  
  26/2/2011الوطن، الدوحة،   


