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   دولة يهودية"إسرائيل"ـال تفاوض على الحدود قبل االعتراف ب: نتنياهو .1

كرر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، امس، قوله إن إسرائيل تؤمن بوجوب إقامة وطن : لندن
قيق ذلك باعتراف الفلسطينيين بحق ، تح»ديلي تلغراف«للفلسطينيين، واشترط في مقابلة نشرتها صحيفة 

  .إسرائيل في الوجود كدولة يهودية
  .وأكد نتنياهو أنه دون ذلك، ال يوجد أساس لمناقشة الحدود مع الفلسطينيين

ال يعلمون أوالدهم ثقافة السالم وأن مناهج «وهاجم نتنياهو السياسات الفلسطينية، وزعم أن الفلسطينيين 
  .»اهية لإلسرائيليينالتعليم لديهم تمتلئ بالكر

، وشبه »تصبح إسرائيل مجددا الشيء الوحيد الذي يوحد عالما عربيا مجزأ«وأعرب عن خشيته من أن 
التطورات في المنطقة بزلزال يضرب المنطقة ما بين الباكستان وجبل طارق، وأنه لن يطال إسرائيل 

  .ن إسرائيل في عين العاصفة، مضيفا أنه من غير العادي أن ال تكو»تنعم بالديمقراطية«التي 
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وفق » من األراضي المتنازع عليها كما قال نتنياهو%2تمثل «وردا على سؤال حول المستوطنات التي 
وجوب حل هذه المسألة عبر التفاهمات «مراسل الصحيفة، أشار رئيس الوزراء اإلسرائيلي إلى 

  .»ليس من المستحيل التوصل إلى صفقة«إنه : وقال» الضرورية
االنتقادات الدولية لسياسات إسرائيل تبعد النقاش حول المسائل الحقيقية، وأن إسرائيل لم «اف أن وأض

  .» وحيث كان وجود إسرائيل نفسها مثار جدل من قبل أعدائها67يكن لديها مستوطنات قبل حرب عام 
ه في االنتخابات قبل وانتقد نتنياهو في مقابلة، وصفت بأنها األولى مع وسيلة إعالمية بريطانية منذ فوز

عامين، مرور السفينتين االيرانيتين عبر قناة السويس وسماح القيادة المصرية الجديدة بذلك واعتبر ذلك 
  .أمرا خطيرا لم يحدث منذ عهد اإلسكندر المقدوني

  27/2/2011 ، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   السالم عمليةفعفي هياكل السلطة لد  نحو إصالحات كبيرةيتجهعباس ": البيان" .2
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أمس عن سلسلة مشاورات يجريها الرئيس محمود :  الوكاالت-رام اهللا

في هياكل » إصالحات كبيرة«عباس مع أعضاء في القيادة الفلسطينية في الداخل والخارج إلجراء 
  .لطةالسلطة وذلك بهدف تحريك مسار عملية السالم، قد تطال مسؤولين كبار بالس

هناك مشاورات يجريها الرئيس ابو مازن مع القيادة «: وقالت المصادر في تصريحات صحافية امس
. »الفلسطينية بالداخل والخارج من أجل إجراء إصالحات في المستوى القيادي والسياسي داخل السلطة

يير في هذه اإلجراءات واإلصالحات ستطال مسؤولين كبار في السلطة الى جانب تغ«وأضافت أن 
، موضحة أن »هياكل السلطة وذلك في ظل التعثر المميت لعملية السالم مع الجانب اإلسرائيلي، وتوقفها

حركة «وأكدت تلك المصادر أن . »األسابيع القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لعملية السالم مع إسرائيل«
لين أوروبيين ومن اإلدارة دبلوماسية كبيرة ستشهدها المنطقة خالل الفترة القادمة وجوالت لمسؤو

ال يمكن «: وقالت. »األميركية وذلك من أجل إنقاذ المفاوضات والعملية السياسية المتوقفة مع إسرائيل
التكهن بما ستكون النتائج، ولكن يمكننا القول إن األمور تتجه الى انفراج قريب في األفق السياسي، 

إال أن . » تحقيق المصالحة وهذا ما يهمنا اآلنوايضا على الصعيد الداخلي هناك محاوالت من أجل
هذه اإلجراءات ليس لها عالقة بالمتغيرات العربية التي تحدث حاليا في عدد من «المصادر أكدت أن 

  .»البلدان العربية المجاورة
  27/2/2011، البيان، دبي

  
  تحرير الفلسطينيةاألشقر يدعو عباس والسلطة وفتح إلعالن فشل المفاوضات وإعادة بناء منظمة ال .3

دعا النائب إسماعيل األشقر نائب رئيس كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية الرئيس :  ا ف ب-القدس 
محمود عباس ابو مازن والسلطة الفلسطينية وحركة فتح إلعالن فشل مشروع المفاوضات والتسوية 

حيحة وتشكيل مرجعية وطنية والعمل على إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ص
موحدة تقوم على برنامج وطني متكامل يرفض التنازالت وممارسات التنسيق األمني بالضفة الغربية، 

  .مشددا في الوقت ذاته على أن الجميع حريص على إنهاء حالة االنقسام
  27/2/2011، الدستور، عّمان

  
  ة الفلسطينيةمصر تستأنف اليوم جهود المصالح":  اإلماراتيةاالتحاد" .4

ذكرت مصادر فلسطينية مقربة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس أن وفداً أمنياً مصرياً : رام اهللا
الحاكم في مصر سيبدأ اليوم األحد زيارة إلى رام اهللا " المجلس األعلى للقوات المسلحة"مبعوثاً من 

   .لفلسطينيةالستئناف الوساطة المصرية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية ا
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وقالت المصادر إن الوفد األمني المصري برئاسة وكيل المخابرات العامة المصرية اللواء محمد إبراهيم 
سبل توجيه دعوة إلى الفصائل الفلسطينية كافة " فتح"سيناقش مع عباس ومع عدد من قيادات حركة 

نقسام الفسلطيني بين حركتي فتح لالجتماع في القاهرة قريباً، بغية استئناف جوالت الحوار وإنهاء اال
وأضافت أنه سيطلع أيضاً على خطة رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف سالم فياض لتشكيل . وحماس

  . حكومة وحدة وطنية وتحقيق المصالحة خالل فترة انتقالية
د وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدالني في تصريح صحفي إن الوف

سيستعرض مع ممثلي الفصائل الفلسطينية في رام اهللا غداً االثنين التطورات الحاصلة في بالده، ومن 
  . المقرر أن يؤكد استمرار الدعم المصري الكامل للقضية الفلسطينية

  27/2/2011، ظبيأبو االتحاد، 
    

  مبادرة فياض لحكومة وحدة تحظى بقبول دولي متزايد .5
فلسطينيون إن جهات وشخصيات أوروبية ودولية فاعلة على الحلبة الدولية أبدت قال مسؤولون : رام اهللا

. ترحيبها بمبادرة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سالم فياض إلقامة حكومة مشتركة مع حركة حماس
 إن شخصيات فاعلة في االتحاد األوروبي واألمم المتحدة، أعربت عن "الحياة"وكشف مسؤول رفيع لـ

  .للمبادرةدعمها 
وكان ممثل األمين العام لألمم المتحدة في القدس روبرت سري أعلن في كلمه له أمام الجمعية العامة 

وقال مسؤولون فلسطينيون إن هذا الدعم .  الجمعة عن دعمه للمبادرة-لألمم المتحدة مساء الخميس 
ن المبادرة شكلت احتواء يشكل اختراقاً في الموقف الدولي من حكومة تشارك فيها حماس، مضيفاً إ

  .للشروط الدولية
وكانت الدول الغربية فرضت حصاراً على الحكومات السابقة التي قادتها حماس أو شاركت فيها، مطالبة 

 "إسرائيل" والمصادقة على االتفاقات السابقة الموقعة بين "إسرائيل"ـإياها بنبذ العنف واالعتراف ب
  .ومنظمة التحرير

  27/2/2011، الحياة، لندن
  

  غير جاد" حل السلطة"تهديد عباس بـ: تحليل .6
أجمع محللون سياسيون على عدم جدية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس :  أسماء صرصور-غزة

 "إسرائيل" سبتمبر القادم في ظل تعثر عملية السالم مع /في أيلول" حل السلطة"في ميله التخاذ قرار بـ 
أن عباس يسعى فقط " فلسطين"وأكدوا في أحاديث منفصلة لـ .ستيطانبسبب إصرارها على مواصلة اال

 لتقديم تنازل من طرفها في ظل المأزق الذي يعيشه الرئيس عباس بسبب الفيتو "إسرائيل"للضغط على 
  . وعدم التقدم في محادثات السالم"إسرائيل"األمريكي األخير المنحاز إلى 

خيار غير جدي من قبل رئيس السلطة عباس وال " حل السلطة"أكد المحلل السياسي هاني المصري أن و
بالنسبة إلى الموظفين الذين يعملون فيها ومستقبل " غير عملي"يؤخذ على محمل الجد، مشيرا إلى أنه 

حل "القطاعات المختلفة فيها من تعليم وصحة وغيرها، وبين أن الرئيس عباس هدد أكثر من مرة بـ
، "األساس العمل على تغيير المسار السياسي والعودة إلى البرنامج الوطني: "قالو .ولم يفعل ذلك" السلطة

منوها إلى أن األمر ال يعدو مجرد تهديد بسبب وصول المفاوضات إلى طريق مسدود ووقوف واشنطن 
  ".فشل سياسي"شرعية السلطة ووقوعها في " تآكل"إلى جانب تل أبيب مما يعني 

  26/2/2011، موقع فلسطين أون الين
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  ما جرى في تونس ومصر يعزز انضواء الشباب في المقاومة الشعبية: البرغوثي مصطفى .7
 مصطفى البرغوثي االمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ببسالة شباب . النائب دأشاد: رام اهللا

ل من اجل رفع اغالق شارع واهالي الخليل التي ابدوها خالل التظاهرة االكبر في البلدة القديمة من الخلي
 . عاما لدى ارتكاب المتطرف غولدشتاين مجزرة الحرم االبراهيمي الشريف17الشهداء المتواصل منذ 

وقال البرغوثي ان المواجهات مع االحتالل التي استمرت لساعات ربما هي االكبر وتدل على مدى 
ان خاصة ما شهدناه امس في القدس تصاعد انضمام الشباب للمقاومة الشعبية ضد االحتالل واالستيط

واضاف النائب مصطفى البرغوثي ان ما جرى في تونس ومصر يعزز انضواء الشباب في  .المحتلة
الخليل في التظاهرات ضد االحتالل واالستيطان وتوحيد طاقات شعبنا في هذا االتجاه مشيرا الى ان 

 الخليل فيها بل بمشاركة الشباب من بيت تظاهرة الخليل كانت متميزة ليس فقط بمشاركة شباب واهالي
  .لحم ورام اهللا ونعلين وبلعين ومخيم العزة والمتضامنين الدوليين من مختلف دول العالم

واكد البرغوثي ان المبادرة الوطنية تضع في صلب اهتمامها المقاومة الشعبية الى جانب القوى واللجان 
  .الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان

  27/2/2011، الجديدة، رام اهللالحياة 
  

   طير يحّمل عباس المسؤولية عن مصير الفلسطينيين في ليبياأبومحمد  .8
حمل محمد أبو طير، المستشار األسبق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، رئيس سلطة : رام اهللا

 األوضاع التي تعيشها رام اهللا محمود عباس المسؤولية عن مصير الفلسطينيين في ليبيا، ال سيما في ظل
وطالب أبو طير بالتحرك العاجل إلجالء الرعايا الفلسطينيين المتواجدين داخل الجماهيرية الليبية،  .حالياً

لعدم اتخاذ أي إجراء يخص أبناء فلسطين داخل األراضي "منتقداً موقف عباس وموقف سلطة رام اهللا 
جالء رعاياها وأخذ جميع التدابير الالزمة إلجالئهم جميع الدول قامت بإ"ونوه أبو طير بأن  ".الليبية

، محذراً من تصريحات الرئيس الليبي معمر القذافي والذي اتهم فيها الفلسطينيين "والحفاظ على سالمتهم
، محمالً إياه المسؤولية "التحرك العاجل"ودعا أبو طير عباس إلى  .بأنهم أحد األسباب في الفتنة الحالية

  .علق بحياة وسالمة المواطنين الفلسطينيين المتواجدين داخل األراضي الليبيةالكاملة بما يت
  26/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   حماس تُعد رؤية جديدة للمصالحة: رضوانإسماعيل  .9

 إسماعيل رضوان، عن إعداد حركته رؤية جديدة        ،كشف القيادي في حركة حماس    :  أدهم الشريف  -غزة
سطينية تُراعي الشراكة الكاملة والشاملة على أن تُبنى وفق أسس الثوابت الفلـسطينية             لمصالحة وطنية فل  

ـ     .والحفاظ عليها  في كـل زمـان     "حماس مع إتمام المصالحة      ، أن "فلسطين"وأكد رضوان في تصريح ل
ربية من وثائق تدين السلطة الفلسطينية في الضفة الغ       " الجزيرة"، مشيرا إلى أن ما كشفته فضائية        "ومكان

  .كان له أثر كبير على المصالحة
وفي سياق آخر، أكد رضوان على توافق الفصائل الفلسطينية على إدارة المعركة مع االحتالل اإلسرائيلي               

لن تخيف حمـاس أو تكـسر       "في قطاع غزة، مؤكدا أن جملة التهديدات التي يطلقها جنراالت االحتالل            
  .، وفق قوله"شوكتها

27/2/2011، نموقع فلسطين أون الي  
  

  اجتهاد شخصي غير مقبول وليس من شأنه: فياض على مبادرة فتح رداً .10
رفضت حركة فتح جملة وتفصيال خطة رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فيـاض            :  كفاح زبون  - رام اهللا 

وقال أمـين   . تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حركة حماس في ظل االنقسام الحالي مع تأجيل المصالحة             
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ـ     مقبول، أ  خطة فياض اجتهاد شخصي وهي غيـر       " إن   "الشرق األوسط "مين سر المجلس الثوري لفتح، ل
مـشاركة  "وأضاف مقبول أن فتح ترفض كل ما جاء في الخطـة، موضـحا أن                ."منطقية وغير مقبولة  

حماس في حكومة وحدة في ظل االنقسام الحالي مرفوض، كما أن بقاء األمـن بيـدها بهـذه الطريقـة                    
وأكـد مقبـول أن     . "باإلضافة إلى أن الحديث عن تشابه السياسات األمنية ليس صحيحا         مرفوض أيضا،   

مسألة المصالحة مع حماس ودعوتها إلى حكومة وحدة وطنية، تقررها الجهات العليـا ولـيس رئـيس                 
  ."هذه مسألة سياسية بامتياز وليست إدارية": وأردف. الوزراء

  27/2/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   حول القضية الفلسطينية واألوضاع الراهنة  وزير الخارجية العماني محادثات معيجريمشعل  .11
مع الوزير  26/2السبت التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، صباح يوم : مسقط

وقال بيان صادر عن  .المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبد اهللا
نسخة منه أنه تم خالل االجتماع بحث " المركز الفلسطيني لإلعالم"مي للحركة وصل المكتب اإلعال

عالقات التعاون بين الجانبين في مختلف المجاالت وسبل تعزيزها وتطويرها، مشيرة إلى أن الجانبين 
  .تبادالً اآلراء حول القضية الفلسطينية والقضايا الدولية واإلقليمية ذات االهتمام المشترك

 تناولت لقاءات مشعل ووفد الحركة مع المسؤولين في السلطنة تطورات القضية الفلسطينية وما وقد
تواجهه من تحديات إضافة للمستجدات واألوضاع الراهنة التي تعيشها المنطقة وتأثيراتها على مسار 

مه السلطنة الدعم المتواصل الذي تقد"وشكر مشعل المسؤولين في سلطنة عمان على  .القضية الفلسطينية
وقد شارك في وفد ". للشعب الفلسطيني ومساندتها الدائمة لحقوق شعبنا المشروعة في المحافل الدولية

  .موسى أبو مرزوق وسامي خاطر ومحمد نصر: الحركة أعضاء المكتب السياسي
  26/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  ة على القضية الفلسطينيةالثورات العربية سيكون لها تداعيات إيجابي: بركةعلي  .12

أكد علي بركة، ممثل حركة حماس في لبنان، أن الثورات الشعبية في عدد من الدول العربيـة                 : بيروت
سيكون لها تداعيات إيجابية على قضية فلسطين ومجمل القضايا العربية، مشيراً إلى أن الخاسر األكبـر                

  .من هذه الثورات هو الكيان الصهيوني
انجازات الثورة الشعبية هو سقوط االنظمة الداعمة للكيان الصهيوني، مما يؤشر إلى أن             أن أهم   "واعتبر  

الموعد بات قريبـاً مـع      "، مؤكداً أن    "المرحلة الكبرى ستكون نحو القطيعة الشاملة مع الكيان الصهيوني        
  ".النصر الكبير والقادم بزوال الكيان الصهيوني وعودة فلسطين إلى أمتها العربية

إيجاد قيادة فلسطينية جديدة    "ركة، خالل لقاء تشاوري للمنتدى العالمي للبرلمانيين اإلسالميين، إلى           ب دعاو
تؤمن نهج المقاومة والكفاح المسلح لتحرير كل فلسطين، كما آن األوان لكسر الحصار عن غزة وفـتح                 

 فـي بعـض الـدول       معبر رفح وإسقاط اتفاقيات الذل واغالق الشعارات والمكاتب التجارية الصهيونية         
  ". اسالمية لتحرير فلسطين-العربية وتشكيل جبهة عربية 

27/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم  
  

   إنهاء االنقسام سريعاًإلىالديموقراطية في ذكرى انطالقتها تدعو الجبهة  .13
عة ضرورة تضافر الجهود لسر   "شددت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين على       :  فتحي صّباح  -غزة  

، كما استنكرت المجازر التي يرتكبها النظام الليبي ضد شـعبه، وأكـدت تـضامنها مـع                 "إنهاء االنقسام 
سـبيلنا إلنهـاء    "واعتبر عضو المكتب السياسي للديموقراطية صالح زيدان أن إنهاء االنقسام            .انتفاضته

ع غـزة وإعـادة     االحتالل واالستيطان وصون حق العودة لالجئين، والمدخل لكسر الحصار عن قطـا           



  

  

 
 

  

            8 ص                                     2069:         العدد       27/2/2011 األحد :التاريخ

وطالب في   ."اإلعمار، والجواب على انسداد أفق العملية السياسية، والمخرج من مأزق المشروع الوطني           
كلمته خالل مهرجان لمناسبة االنطالقة الثانية واألربعين للجبهة اقيم في مدينة غـزة أمـس بحـضور                 

ي شكل كامل، والعمل على فك      بفتح معبر رفح ف   "عشرات اآلالف من أنصارها، النظام المصري الجديد        
  . "الحصار عن القطاع

  27/11/2011، الحياة، لندن
  

  تعديل قانون العمل اللبناني يشرعن معاناة الالجئين الفلسطينيين: الجهادحركة  .14
يخـدم  "أكدت حركة الجهاد اإلسالمي، أن تعديل قانون العمل والضمان االجتمـاعي اللبنـاني،              : بيروت

، داعية مجلس النواب والحكومة اللبنانية المقبلـة إلـى          "فضها الشعب الفلسطيني  سياسة التوطين التي ير   
إن القـرار يـشرعن   : "وقالت الحركة، في بيان لهـا  .إعادة النظر في قانون العمل الخاص بالفلسطينيين      

ة علـى   ، مشدد "معاناة الالجئين الفلسطينيين في هذا البلد، حيث انه سيزيد من أعبائه المالية  واالجتماعية             
إزالة المعاناة والحرمان عن كاهل الالجئين والعمل على إقرار الحقوق الفلـسطينية كاملـةً، ال               "ضرورة  

سيما أننا في وقت أحوج ما نكون فيه إلى الوقوف سويا في وجه مؤامرة التوطين، وكافة المؤامرات التي                  
لم يعـط   "لى قانون الضمان االجتماعي     ونوهت إلى أن التعديل الذي أدخل ع       ".تستهدف وحدة لبنان وأمنه   

الفلسطينيين أبسط الحقوق التي يتمتع بها أي عامل أجنبي في لبنان، واستثناه من االستفادة من تقـديمات                 
  ".المرض واألمومة وكافة التقديمات االجتماعية األخرى

 الفلسطينيين أعلى   نسبة السداد المتوجب دفعها لصالح الحساب المستقل لتعويض       "وأشارت الجهاد إلى أن     
العمل بثالثة أضعاف من المستحقات التي يمكن أن يستفيد منها ذاك العامل، مع األخذ باالعتبار أن وزير                 

  ".قد أعلن بأن الدولة لن تكون مسؤولة عن العجز الذي قد يقع فيه هذا الحساب
  27/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
   غزةالقطاعب "اإلرهابيةالمنظمات "ن تستعيد قدرتها لردع أ "يلإسرائ"على : وزير األمن اإلسرائيلي .15

قال وزير االمن الداخلي اإلسرائيلي يتسحاق اهارونوفيتش ان الرد على :  احمد رمضان-رام اهللا 
االعتداءات الصاروخية من قطاع غزة يجب ان يكون اكثر صرامة من خالل تكثيف الغارات الجوية 

انه ما من دولة في العالم كانت  " وأضاف.من القطاع هذا االسبوع" الغراد"التي أعقبت اطالق صاروخي 
) االرهابية(ويجب على إسرائيل ان تستعيد قدرتها على ردع المنظمات .. ستسلم بقصف صاروخي كهذا

  .في القطاع
  27/2/2011، المستقبل، بيروت

  
  اليين الدوالرات لحماسالسيارة التي قصفت في رفح كانت تحمل م: إذاعة الجيش اإلسرائيلي .16

أكدت مصادر إسرائيلية وصفت بالمطلعة امس، أن السيارة التي قصفها :  احمد رمضان-رام اهللا 
الطيران اإلسرائيلي الخميس الماضي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة التابعة لحركة حماس كانت تحمل 

جيش اإلسرائيلي، إن السيارة التي قصفها وقالت المصادر ذاتها، الذاعة ال .حقيبة مليئة باألموال النقدية
على بئر السبع هي سيارة تابعة لنشطاء حركة " غراد"سالح الجو اإلسرائيلي عقب سقوط صاروخ 

حماس، كانت تحمل حقيبة نقدية كبيرة جاءت من سيناء إلى قطاع غزة من خالل أنفاق التهريب، 
ن رزم األوراق أأضافت اإلذاعة،  و.ووضعت في الجزء الخلفي من السيارة التي تعرضت للهجوم

المالية بقيت مشتعلة لوقت طويل، وأن حماس منعت الصحافيين من االقتراب للمنطقة القريبة من 
  . النار في رزم المالاشتعالالحادث، وتوثيق حادث 

  27/2/2011، المستقبل، بيروت
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   يحظر الفيسبوك على الجنود اإلسرائيليجيش االحتالل .17

 كشفت مصادر إسرائيلية أن قيادة الجيش قررت منع الجنود من استخدام الشبكة :ارسردينة ف -غزة 
وأضافت المصادر، . خوفا من تفاعل الجنود مع ما ينشر في الشبكة من أحداث» فيسبوك«االجتماعية الـ

ظر أن دائرة تكنولوجيا المعلومات في وزارة الدفاع اإلسرائيلية وقيادة هيئة األركان قررت تشفير وح
أن الخطوة تمت » يديعوت أحرونوت«وأفادت صحيفة . »الفيسبوك«الدخول إلى المواقع التفاعلية خاصة 

ونقلت . كجزء من الخطة الجديدة التي أعلن عنها الجيش اإلسرائيلي، لعدم تسريب معلومات أمنية
د عن طريق العسكرية قولها إن دخول المواقع المختلفة من قبل الجنو» بمحني«الصحيفة عن مجلة 

أجهزة الحاسوب التابعة للجيش تجري وبشكل حر وطليق دون أي قيود، وحسب الخطة الجديدة تقرر 
أنشأ ) الشاباك(الجدير بالذكر أن ما يسمى جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي . فلترة المواقع لدواع أمنية

ت األمنية من قبل الجنود دائرة جديدة في جهاز المخابرات من أجل مراقبة أحداث تسريب المعلوما
  .والضباط إلى شبكات إعالمية مختلفة

 27/2/2011، عكاظ، جدة
  

  شهرأغضون عدة ب 67 ألراضيي سرائيلاإل ي يتوقع نهاية االحتاللإسرائيلكاتب  .18
 جيف هابر بأننا على بعد خطوات من نهاية االحتالل اإلسرائيليتوقع الكاتب : عيسى الشرباتي –القدس 

 ويجب علينا كسياسيين ومثقفين ومجتمع مدني 1967 الفلسطينية المحتلة عام ألراضيل اإلسرائيلي
وقال اثناء قراءة في كتابه ..!. ومؤسسات التفكير في مرحلة ما بعد االحتالل حتى ال تأخذنا المفاجأة

لمية في  المكتبة الع– الذي صدر حديثا في نسخة منقحة، في مقهى الكتاب الثقافي " في فلسطينإسرائيلي"
 الذي جثم على صدور الفلسطينيين اكثر اإلسرائيليالقدس انه يكاد يجزم اننا على اعتاب نهاية االحتالل 

 اإلسرائيلي من -ويّصور الكتاب رحلة المؤلف وغوصه في تفاصيل الصراع العربي .عاما42من 
جتماعية منظور نقدي داخلي ويسهب في الحديث عن وصول الحركة الصهيونية وأبعادها اال

ووظّف سرده الطويل في ربط عالقة الصهيونية الماضية بالشكل السياسي لدولة إسرائيل . واالقتصادية
كما استعرض الكاتب الذي قرأ مقتطفات من كتابه امام جمهور من االجانب والعرب الحلول . اليوم

بين هو الشيء المركزي المطروحة من حل الدولتين او الدولة الواحدة رغم تأكيده على ان تعاون الشع
  ..!الذي من الممكن ان يفضي الى حلول اخرى ترضي الطرفين ليست معروفة حتى االن

يذكر ان الكاتب هو مؤسس ومدير الجمعية ضد هدم البيوت الفلسطينية التي تعمل على اعادة بناء البيوت 
 -افية في مقهى الكتاب الثقافيوكان محمود منى منسق النشاطات الثق. التي هدمتها الجرافات اإلسرائيلية

المكتبة العلمية قد قّدم تعريفا موسعا بالكاتب والمؤلف اإلسرائيلي صاحب الضمير الحي في قول الحق 
وقال إن ان هذا . ومساندة الشعب الفلسطيني في النضال من اجل بناء دولته ذات السيادة على ارضه

. مؤلف سوف تجرى في راهللا وربما اماكن مختلفةالنشاط هو في اطار سلسلة فعليات بالتعاون مع ال
  .واشار الى ان الكتاب صدر باللغة االلمانية وبصدد ترجمته الى لغات اخرى

  27/2/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  تحّضر لعقد مؤتمرها الثامن في الخرطوم الشهر المقبل" مؤسسة القدس الدولية" .19
لخرطوم، مطلع الشهر المقبل، مؤتمر دولي حول مدينة القدس  يعقد في العاصمة السودانية ا:بيروت

مؤسسة "المحتلة، في ظل ما تعانيه من محاوالت تهويد من قبل االحتالل اإلسرائيلي، وذلك بتنظيم من 
 في الخرطوم، على مدى 6/3/2011 فيوأعلنت المؤسسة أنها ستعقد مؤتمرها الثامن  ".القدس الدولية

، برعاية من الرئيس السوداني عمر "نستعيدها معاً...القدس نحميها معاً"عار يومين، وذلك تحت تحت ش
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ليشكلوا وقفة لألمة مع قدسها، "البشير، وبحضور عدد كبير من العلماء والمفكرين من مختلف األقطار، 
  ".يتدارسون شؤونها وشجونها، ويضعون البرامج والمشاريع العملية للحفاظ على هويتها

المركز "ود، المدير العام لمؤسسة القدس الدولية في تصريح صحفي مكتوب وصل وقال ياسين حّم
، "إن هذا المؤتمر يشكّل ظاهرة تأييد وحشد للطاقات من أجل القدس: "نسخة منه" الفلسطيني لإلعالم

وأشار حمود إلى  ".رافعة نوعية لجهد شعبي ورسمي بحجم قضية القدس"معرباً عن أمله في أن يكون 
 المتوقع أن يشكّل المؤتمر محطة فارقة في العمل للقدس، ووقفة جادة وعملية لنصرة المدينة من"أنه 

ويؤكد حّمود ". ودعم صمود أهلها، في ظل االعتداءات واالنتهاكات المتصاعدة التي تتعرض لها يومياً
 إضافية، ألن أن تزامن هذا المؤتمر مع الثورات المجيدة التي تحدث في المنطقة، سيضفي عليه أهمية"

  ".تحّرر الشعوب العربية من القهر والظلم هو المقدمة الضرورية لتحرير القدس من االحتالل والظلم
يعود ريعها لصالح مشاريع القدس " أمسية خيرية تسويقية"ومن المقرر أن يعقد على هامش المؤتمر 

  .سات والقطاعات األخرى المتفرقةالتنموية التي تنفّذها المؤسسة في قطاعات اإلسكان والتعليم والمقد
 قطبي المهدي قد أعلن، خالل مؤتمر .وكان رئيس مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية في السودان د

سيتم وضع حجر األساس لوقف القدس "صحفي عقده في الخرطوم، أنه وخالل فعاليات المؤتمر 
تر مربع تبرعت بها الجمهورية بالخرطوم، وهو عبارة عن قطعة أرض بمساحة تقارب الخمسة آالف م

  ".السودانية لصالح مشاريع القدس التنموية
  26/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   فلسطيني من القدس600مخطط إسرائيلي لترحيل : حاتم عبد القادر .20

 فلسطيني ينتمون إلى عشيرة الصرايعة 600حذرت حركة فتح من مخطط إسرائيلي جديد لترحيل : )وام(
القادر مسؤول  وقال حاتم عبد .ادي أبو هندي جنوب شرق مدينة القدس المحتلة إلى البحر الميتفي و

لجنة القدس وعضو المجلس الثوري بالحركة إن جيش االحتالل سلم إخطارات بالترحيل لعشرات 
م من  لترحيله"معاليه أدوميم" و"كيدار"العائالت البدوية في وادي أبو هندي الذي يقع بين مستوطنتي 

  .المنطقة حتى بداية الشهر المقبل
  27/2/2011الخليج، الشارقة، 

  
   منزال88ًتتطلب هدم  توتر وقلق في سلوان بعد تقارير عن إحياء خطة إقامة حديقة توراتية: القدس .21

، بعد تقارير تحدثت عن إحياء بلدية القدس لخطة  كبيراًيشهد حي سلوان في شرقي القدس توتراً: رام اهللا
وترجم هذا التوتر إلى اشتباكات عنيفة بعد صالة .  متنزه توراتي في منطقة البستان في الحيإقامة

  .الجمعة استمرت حتى وقت متأخر من الليلة قبل الماضية، أصيب واعتقل خاللها عدد من الفلسطينيين
طقة  منزال في من88ويخشى أهالي سلوان من هجمة إسرائيلية في هذا الوقت لتنفيذ قرارات هدم 

البستان، بعدما أوعزت البلدية للشرطة، بحسب مصادر يسارية إسرائيلية، بتنفيذ أوامر هدم سابقة بحق 
  .هذه البيوت، أصدرتها محاكم إسرائيلية

المعلومات المتوافرة لدينا ": "الشرق األوسط"وقال فخري أبو دياب، رئيس لجنة الدفاع عن سلوان، لـ
إنهم يريدون استغالل . ل الوقت الحالي، وتنفيذ أوامر الهدم مؤكدةعن تحريض البلدية للشرطة باستغال

مخاوفنا "وأردف . "انشغال العالم ووسائل اإلعالم بثورات الشعوب العربية وتنفيذ مذبحة بحق البيوت هنا
وحذر أبو دياب من الخطة اإلسرائيلية الحالية التي تتمثل  ."تتزايد في هذا الوقت وهذا سبب توترا كبيرا

 الذي يحتله المستوطنون، مقابل هدم مئات المنازل )بيت يوناتان(إغالق مؤقت لجزء من البيت"في 
  ."مقابل هذا اإلغالق الذي قد يتراجعون عنه، سيهدمون عشرات المنازل"وقال . "العربية
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في  تخطط إليجاد أغلبية يهودية "إسرائيل"، فإن "وادي حلوة"وبحسب جواد صيام، مدير مركز معلومات 
وتعرف هذه الخطة . "الحوض المقدس"مربع المسجد األقصى ومحيطه، في المنطقة المسماة بـ

، وتهدف إلى بناء مدينة داود في وادي حلوة، وحديقة توراتية في حي )2020 ("عشرين عشرين"بـ
  .البستان، وتوسيع الحي اليهودي في بطن الهوى

  27/2/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  مدير نادي األسير الفلسطيني في القدس عن البلدة القديمة يبعد االحتالل .22
إن سلطات " لجنة األسير"لرعاية شؤون األسرى والمعتقلين و" مانديال" قالت مؤسسة :القدس المحتلة

االحتالل اإلسرائيلي قررت إبعاد مدير نادي األسير في القدس ناصر قوس عن البلدة القديمة لمدة خمسة 
نسخة منه، أن قرار المحكمة " قدس برس"المؤسستان في بيان مشترك، وصل وأضافت  .عشر يوماً

انتهاك سافر وخطير لكافة األعراف والقوانين " يوماً، 15اإلسرائيلية بإبعاد قوس عن البلدة القديمة لمدة 
الدولية، واستمرار للحملة التي تستهدف منع أهالي القدس من التصدي لالحتالل وحماية مدينتهم 

وذكر البيان أن قوس كان يواصل عالجه المنزلي، حين تم اعتقاله والتحقيق معه ومحاكمته  ".اتهمومقدس
  .رغم إثبات براءته من التهم التي نسبت إليه

  26/2/2011قدس برس، 
  

  اعتقاالت غير مسبوقة لألطفال المقدسيين .23
 أمس أن سلطات 1948 عام  الناشطتان في فلسطين المحتلة"جمعية المعتقل" و"لجنة األسير" ذكرت :غزة

االحتالل اإلسرائيلي تمارس منذ مطلع العام الجاري اعتقاالت غير مسبوقة ومتزايدة ومتسارعة لألطفال 
 اإلسرائيلي أن معظم "مجدو"وأوضحتا في بيان مشترك خالل اعتصام نظمتاه أمام سجن . المقدسيين

لخطير لتشريد الفلسطينيين ومسح وجودهم االعتقاالت تمت في بلدة سلوان في إطار مخطط االحتالل ا
وقالتا إن الوضع العام لألسرى . في القدس الشرقية المحتلة ومنع أي مقاومة لتلك الممارسات التعسفية

األشبال والقاصرين سيئ، حيث يتعرضون لكل أشكال االنتهاكات وظروف احتجاز تهدف للتأثير عليهم 
تحقيق قاسية مع هؤالء األطفال وإخضاعهم للضغوط والتعذيب وأشارتا إلى استخدام أساليب . وتدميرهم

  .والحرمان من حقوقهم كافة
  27/2/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  
   جرحى بينهم رضيعة في غارات على غزةثالثة .24

شنت طائرات االحتالل، أمس، سلسلة غارات جوية على أهداف عدة في قطاع غزة، :  رائد الفي-غزة 
وقالت مصادر محلية فلسطينية إن الطيران . ة فلسطينيين بجروح متفاوتةما أدى إلى إصابة ثالث

كما قصفت . اإلسرائيلي استهدف بصاروخ واحد محيط موقع تدريب يتبع لكتائب القسام غرب مدينة رفح
  .الطائرات موقعاً أمنياً تابعاً للحكومة على شارع صالح الدين الرئيس الذي يربط جنوب القطاع بشماله

لمصادر، أن القصف أسفر عن إصابة ثالثة فلسطينيين بجروح، إضافة إلى إحداث أضرار وذكرت ا
  .وقال المتحدث باسم اللجنة العليا لإلسعاف والطوارئ أدهم أبو سلمية إن من بين الجرحى طفلة. مادية

ان وكان طيران العدو شن ليل الجمعة السبت غارتين على موقعي تدريب لحركة الجهاد اإلسالمي في خ
  .يونس جنوب القطاع، ومخيم النصيرات وسط القطاع من دون وقوع إصابات
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وفي وقت الحق شنت طائرات إسرائيلية، غارة استهدفت منزالً بوسط القطاع، ليرتفع بذلك عدد الغارات 
وقال مصدر أمني إن طائرات إسرائيلية قصفت منزالً شرق مخيم البريج وسط القطاع، من . إلى ست

  .صاباتدون وقوع إ
  27/2/2011الخليج، الشارقة، 

  
  مستوطنون يهاجمون قرى في نابلسال .25

 شن مستوطنون فجر أمس سلسلة هجمات على سكان قرى في محافظة نابلس شمال :رام اهللا، غزة
الضفة الغربية، وأفاق المواطنون في بلدة جيت شمال غربي نابلس على عدد من المستوطنين وهم 

وفي ساعات الصباح، عثروا على شعارات مناوئة للفلسطينيين على . شاحنة النار في إضراميحاولون 
  .الجدارن موقّعة بنجمة داود

وقال سكان القرية . وفي قرية بورين جنوب نابلس، أضرم المستوطنون النار في مركبة وفي ساحة منزل
  .ثة الماضية هذا االعتداء هو الثالث الذي ينفذه المستوطنون في القرية خالل األيام الثالإن

  27/2/2011الحياة، لندن، 
  

  المستوطنون يستخدمون الكالب في اعتداءاتهم على الفلسطينيين .26
حاول عدد من المستوطنين اليهود إرهاب جموع المتظاهرين في مسيرة بيت :  يوسف الشايب–رام اهللا 

وطنين وكالبهم عن أّمر األسبوعية، باستخدام كالب مسعورة، وتمكن جنود االحتالل من إبعاد المست
وأفاد محمد عياد عوض الناطق اإلعالمي باسم اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار واالستيطان في  .المكان

 انتهت بسالم هذه المرة، على الرغم من محاولة المستوطنين إخافة األسبوعيةبيت أّمر، بأن المسيرة 
  .همجموع المتظاهرين بالكالب المسعورة التي كان يمسك بها بعض

  27/2/2011الغد، عّمان، 
  

  ن صعدوا من اعتداءاتهم بعيد الفيتو األميركي المؤيد لالستيطانوالمستوطن: تقرير .27
أكد المكتب الوطني للدفاع عن األرض التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، :  يوسف الشايب–رام اهللا 

توطنين تتزامن مع تصعيد إسرائيلي نسخة منه أمس، أن هجمة المس" الغد"خالل تقريره األسبوعي وتلقت 
 وعدم "إسرائيل"في مجلس األمن الذي عبر عن عزلة ) الفيتو(خطير بعد استخدام واشنطن لحق النقض 

أعطى الضوء األخضر " الفيتو"شرعية ممارساتها االستيطانية على األرض الفلسطينية، كون أن 
طنين، الفيتو أصبح الداعم األساسي لفرض وقائع لإلسرائيليين للتمادي بزيادة االستيطان وهجمات المستو
  .استيطانية جديدة على األرض ضد الشعب الفلسطيني

 المكتب إلى أن األسبوع المنصرم صعدت قوات االحتالل اإلسرائيلي من عمليات تدمير الممتلكات ارشأو
 ونابلس، وإتالف  شجرة زيتون في منطقتي الخليل520واالعتداء على المواطنين، تمثلت بتدمير وقطع 

 دونما في رام اهللا، وهدم خربة طانا للمرة الخامسة وشملت 150مزروعات من القمح على مساحة 
 خيم وبئرين للمياه في 8 دونما في دير استيا قرب نابلس، وهدم 15 بركسا وجرف 13عمليات التدمير 

  . منازل وحرق منزل وسيارتين وجرافة في منطقة نابلس7الخليل، ومهاجمة 
وفي الخليل، أكد التقرير أن مستوطنين هاجموا سكان منطقة أم الخير ورشقوهم بالحجارة، وأن 
مستوطنين آخرين اعتدوا على مواطنين في البلدة القديمة من مدينة الخليل وبلدة يطا، وأقدمت جرافات 

ل، وتقع الخيام االحتالل على هدم ثماني خيم وبئرين للمياه في منطقة سوسيا شرق يطا بمحافظة الخلي
  . كيلو متر غرب مستوطنة سوسيا المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا2على بعد 
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وفي بيت لحم، اقتلعت جرافات االحتالل اإلسرائيلي، مئات أشجار الزيتون في قرية الجبعة جنوب بيت 
 230ر أكثر من لحم حسب التقرير، وصادرتها، كما قامت بعمليات تجريف في منطقة الخله تسببت بتدمي

كما .  للمواطن عبداللطيف أبو لطيفة130 شجرة تعود للمواطن عزت أبو لطيفة، و100شجرة، منها 
 40طالت عمليات تدمير واقتالع أشجار الزيتون منطقة أخرى تسمى خلة فروانة، إضافة إلى تجريف 

ل االسرائيلي، هدم أما في محافظة نابلس، فقد أعادت قوات االحتال .شجرة زيتون في منطقة مشماس
 كيلو متراً شرق مدينة نابلس للمرة الخامسة على التوالي، وذلك بعد أقل من 15خربة طانا على بعد 

قرب " يتسهار"وأقدم مستوطنو  . بركسا13عشرة أيام على هدمها وتشريد سكانها، وطالت عملية الهدم 
صرة ودوما جنوب مدينة نابلس شمال نابلس على قطع أشجار زيتون في المنطقة الواقعة بين قريتي ق

 شجرة زيتون في المنطقة المذكورة، كما أصيب عدد من المواطنين، 250الضفة الغربية، وقطعوا نحو 
  .بجروح ورضوض في هجوم للمستوطنين على قرية بورين جنوب نابلس بالضفة الغربية

  27/2/2011الغد، عّمان، 
  

  اء اندالع حريق في منزلهممقتل ثالثة أطفال وإصابة والدهم جر: غزة .28
 لقي ثالثة أطفال فلسطينيين أشقاء مصرعهم، وأصيب والدهم بجراح طفيفة، وذلك بعد اندالع :غزة

  .حريق في منزلهم، شمال قطاع غزة
 يكون سبب الحريق في الذي شب في المنزل هو انفجار مولد الكهرباء أنورجحت مصادر فلسطينية 

  .في ظل انقطاع التيار الكهربائيالمحلي الذي يستخدمه الغزيون 
  26/2/2011قدس برس، 

  
  شريط يظهر قيام االحتالل بسرقة أعضاء أسير قتل بعد يوم من اعتقاله خالل االنتفاضة األولى .29

 / اتهم حقوقي فلسطيني سلطات االحتالل اإلسرائيلي بسرقة أعضاء فلسطيني قتل في شهر شباط:رام اهللا
  .نتفاضة األولى للشعب الفلسطيني، إبان اال1988فبراير من عام 

يتبين من أشرطة : "وقال نشأت الوحيدي، منسق عام الحركة الشعبية لنصرة األسرى والحقوق الفلسطينية
الفيديو التي حصلت عليها الحركة الشعبية لنصرة األسرى والحقوق وجود خط غائر في جثمان خضر 

 في يديه وقدميه، باإلضافة إلى وجود القطن أيضاًإلياس فؤاد ترزي من أسفل الذقن حتى أسفل البطن و
  ".الذي غطى عيني األسير الشهيد الداميتين

  26/2/2011قدس برس، 
  

   طالباً فلسطينياً يدرسون في الكليات العسكرية الليبية يناشدون إخراجهم من ليبيا43 .30
ة والشرطية الليبية، مناشدة إلى  وجه ثالثة وأربعون طالباً فلسطينياً يدرسون في الكليات العسكري:رام اهللا
 . محمود عباس، بإنهاء معاناتهم، وإخراجهم من الخطر الذي يتهددهم في ليبياالفلسطينيةسلطة الرئيس 

إنهم من اليوم األول لألحداث في ليبيا تم طرد جزء كبير منهم خارج الكليات : "وقال الطالب في رسالتهم
 تم إبقاؤهم داخل الكليات ولم يسمح لهم ،ديداً كليات البرية وتح،العسكرية والشرطية، والجزء اآلخر

وأضافوا أن كافة الطالب الفلسطينيين  ".بالخروج، وتم تسليحهم من قبل إدارة الكلية ليقوموا بحراستها
المنتسبين للكلية الجوية الواقعة في مدينة مصراته تم مهاجمتهم من قبل المتمردين داخل الكلية وال 

وأشاروا إلى أنه تم طردهم من السفارة .  حل بهم إن كانوا جرحى أو أسرى أو غير ذلكيعرفون ماذا
الفلسطينية في ليبيا، ولم يتصل بهم أي احد من المسؤولين أو الملحقية العسكرية، مؤكدين أنهم غير 
هم بعيدين عن ساحة المواجهات في طرابلس، وأن الخطر يتهدد حياتهم من المتظاهرين ألنهم يعتبرون



  

  

 
 

  

            14 ص                                     2069:         العدد       27/2/2011 األحد :التاريخ

وأضافوا أنهم علموا أن سفرهم من ليبيا يحتاج إلى قرار سياسي، داعين إلى التحرك الفوري  .مرتزقة
  .والسريع إلخراجهم من ليبيا، حسب الرسالة

  26/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  لشعبي مصر وتونس" األموال المنهوبة"مؤسسات أهلية فلسطينية تطالب الدول الغربية بإعادة  .31
دعت منظمات أهلية فلسطينية حكومات أوروبية وحكومتي أمريكا وكندا إلى تجميد وإعادة : ام اهللار

جميع األصول واألرصدة، التي تسيطر عليها، والتي تخص الرئيسين المخلوعين حسني مبارك وزين 
، اللذين قاموا العابدين بن علي وأفراد أسرهما وجميع المسؤولين واألفراد والكيانات المرتبطة بالنظامين

  .باختالس المال العام وتحويله إلى البنوك خارج الدولتين
إن : "وشبكة المنظمات األهلية الفلسطينية" أمان"وقال بيان صدر عن االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة 

 الطلب جاء دعما وتأييدا للتحرك الذي بدأته مؤسسات المجتمع المدني المصرية والتونسية والمطالبة
الشعبية الواسعة التي وجهت اتهامات علنية بالفساد ونهب المال العام للرئيسين المخلوعين وأفراد أسرهما 

حيث أشارت الدالئل المنشورة إلى أن الرئيسين المخلوعين مبارك . وعدد من المسؤولين المقربين منهما
ى الحسابات الخاصة بهم لعدة دول وزين العابدين هما المسؤولين عن تحويل األموال العامة من بالدهم إل
  ".غربية مثل سويسرا وكندا والواليات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها

  27/2/2011قدس برس، 
  

  زرع عضلة قلب لمريض في أول جراحة نادرة بفلسطين: غزة .32
للقلب في غزة، من تحقيق انجاز هو األول من نوعه في األراضي " الحياة الطبي" تمكن مركز :غزة

فقد نجح أخصائي  .الفلسطينية في مجال عالج أمراض القلب، وإنقاذ حياة مريض من موت محقق
من " الحياة الطبي" محمد حبيب مع الطاقم الطبي والتمريضي في مركز .أمراض القلب المعروف د

، الذي كان يعاني من ضعف شديد في ) عاما70ً(تركيب عضلة للقلب للمريض موسى أبو سلطان 
قال حبيب إن هذه العضلة التي تم زرعها تحت الجلد للمرة األولى في قطاع غزة هي  .لبعضلة الق

وهي العملية األولى من نوعها التي تجري في قطاع غزة " CRTD"عبارة عن جهاز يحمل اسم 
  .والضفة الغربية، وقد استغرق إجراء العملية ست ساعات متواصلة

  27/2/2011قدس برس، 
  

  2009منذ بداية " إسرائيل" شبكة تجسس لـ25كيك تف: األمن اللبناني .33
لتوقيفها "نّوه المدير العام لقوى األمن الداخلي اللبناني اللواء أشرف ريفي بعمل شعبة المعلومات : بيروت

، الذي أدلى باعترافات أولية خطيرة عن أفعاله التي 24/2/2011أحد عمالء العدو اإلسرائيلي بتاريخ 
قطعة مميزة بنشاطها واندفاعها، دأبت على القيام ": وجاء في التنوّيه ."بنانيتمس األمن القومي الل

بالواجبات الملقاة على عاتقها في مجال الضابطة العدلية بشكٍل احترافي ومشرف، وحققت إنجازات 
نوعية، ال سيما في متابعة مكافحة الجرائم اإلرهابية واكتشاف شبكات التجسس التي تعمل لمصلحة العدو 

، أحدث بعضها اختراقات بارزة 2009 شبكة تجسس منذ بداية عام 25إلسرائيلي، إذ تمكنت من تفكيك ا
 حيث أوقفت أحد عمالء العدو اإلسرائيلي 24/2/2011في البنية الوطنية اللبنانية، وكان آخرها بتاريخ 

اني من خالل تحديد الذي أدلى باعترافات أولية خطيرة عن أفعاله التي كانت تمس األمن القومي اللبن
أهداف حساسة للعدو وتزويده بمعلومات عن شخصيات وطنية، ما راكم في إنجازاتها على صعيد ضرب 
وزعزعة البنية التجسسية لهذا العدو، مثابرةً على تقديم التضحيات باألرواح والجهود، األمر الذي نال 
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لعام الذي ما لبث يتابع باهتمام مميز نتائج إعجاب الرؤساء وأوجد جواً من االرتياح والتقدير لدى الرأي ا
  ."أعمال ضباطها ورتبائها وأفرادها في هذا المجال، فاستحقت التقدير

  27/2/2011الحياة، لندن، 
  

     القاهرة تنفي ادعاءات إسرائيلية بتهريب أموال إلى غزة .34
ناء، أمس، ما نفى مصدر رسمي مصري رفيع المستوى بمحافظة شمال سي:  محمد سليم سالم-سيناء 

بمدينة رفح الفلسطينية، ” اإلسرائيلية“أعلنته إذاعة جيش االحتالل، بأن السيارة التي قصفتها الطائرات 
الخميس الماضي، عقب سقوط صاروخ جراد على بئر السبع هي سيارة تابعة لنشطاء حركه حماس 

  .نفاق التهريبوكانت تحمل حقيبة نقدية كبيرة جاءت من سيناء إلى قطاع غزة من خالل أ
وقال المصدر األمني، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن كل ما نشر ال أساس له من الصحة، حيث تشهد 
سيناء إجراءات أمنيه مشددة من قبل قوات األمن المصرية على الطرق الرئيسية، إضافة إلى عدد من 

ات المارة على الطرق خاصة األكمنة الثابتة والمتحركة من قبل قوات األمن، حيث تقوم بتفتيش السيار
  .المتجهة إلى مدينة رفح المصرية 

  27/2/2011، الخليج، الشارقة
  

  "إسرائيل"ـ بوقف تصدير الغاز المصري ليطالبونخبراء نفط  .35
أعلن عدد من خبراء النفط في مصر اعتزامهم التقدم ببالغ إلى النائب العام، ضد :  نجالء كمال-القاهرة 

لمهندس سامح فهمي ورجل األعمال حسين سالم، وكافة المسؤولين عن اتفاقية وزير البترول السابق ا
، متهمين إياهم بالمسؤولية عن إهدار مليارات الجنيهات نتيجة لبيع ”إسرائيل“ـتصدير الغاز المصري ل

الغاز بأسعار بخسة، في الوقت الذي كانت تعاني فيه المصانع المصرية ومحطات الكهرباء من انتظام 
 رمضان أبوالعال رئيس قسم البترول والنفط بجامعة قناة .وطالب الخبير النفطي د . الغاز إليهاتوريد

السويس بضرورة العمل على إلغاء اتفاقية تصدير الغاز للكيان خاصة مع وجود سند قانوني يقضي 
غاز المتوسط دون بذلك، حيث جاء التعاقد لتوريد الغاز للكيان المذكور بين الهيئة العامة للبترول وشركة 

وأوضح أن . وهو ما يعد في ذاته خطأ قانونياً فادحاً ) البرلمان(تمريره على مجلسي الشعب والشورى 
 مليون دوالر سنوياً، حيث تنص االتفاقية على التزام 550مصر تتكبد سنويا فروق أسعار تصل إلى 

.  وحدة حرارية بريطانية مليون255 سنة بما يساوي 15 مليارات متر مكعب على 7مصر بتوريد 
 1.7 بتصدير 2005التي وقعتها الحكومة عام ” إسرائيل“وتقضي اتفاقية تصدير الغاز المصري إلى 

 1 .5 سنتاً و70 عاما، بثمن يتراوح بين 20مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي إلى الكيان لمدة 
 دوالر، كما حصلت شركة الغاز اإلسرائيلية 2.65دوالر للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 

  .2008 إلى عام 2005 سنوات من عام 3على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 
  27/2/2011، الخليج، الشارقة

  
  "إسرائيل" تستبدل اسم فلسطين في خرائطها بالضفة الغربية وإلى جانبها ونروااأل .36

األردن وسورية (بل أيام خرائط لمناطق عملياتها الخمس وزعت األونروا ق:  نادية سعد الدين–عمان 
، بعد حذف اسم فلسطين منها، واستبدالها بالضفة الغربية وقطاع )ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة

فعلت الوكالة عمالً مشابهاً في أجندة وزعتها مؤخراً، ولكنها اضطرت "كما  ".غزة، إلى جانب إسرائيل
  ".عاملين واللجان الفاعلة للدفاع عن حق العودةإلى سحبها تحت ضغوط ال

  27/2/2011، الغد، عّمان
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   عبر إغالق معبر القنطارالحملة األوروبية تندد بتشديد االحتالل حصار غزة .37
نددت الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة بتشديد االحتالل الخناق على :  منتصر حمدان-رام اهللا 

واعتبرت الحملة، عبر أحد أعضاء  .بشكل كامل ودائم) كارني( المنطار القطاع، وقراره إغالق معبر
تشديد الخناق على غزة المحاصرة للسنة الخامسة “الحملة محمد حنون، أن هذا القرار إنما يأتي في إطار 

وقال حنون إن إعالن االحتالل إغالق معبر المنطار يكشف  .”على التوالي عبر إغالق منافذها كلياً
اعمه بتخفيف الحصار الجائر المفروض على أكثر من مليون ونصف المليون إنسان فلسطيني، زيف مز“

  .”بل يؤكد أن ما يجري هو تشديد للحصار الخانق
وأضاف كان هناك أربعة معابر تجارية تورد البضائع لقطاع غزة، إال أن سلطات االحتالل قامت 

إغالق معبر المنطار سيؤدي “سالم، مشيرة إلى أن بإغالقها جميعاً، واقتصر األمر على معبر كرم أبو 
وتابع حنون إن إغالق معبر  .”إلى وقوع أزمة كبيرة في توريد كافة البضائع إلى القطاع، السيما الطحين

القائمة على الخداع والتضليل، ولفت إلى أن حالة الحصار ” اإلسرائيلية“المنطار يعكس سياسة التالعب 
قسى من ذي قبل، ال سيما وأن تداعيات محرقة غزة وتزامنها مع استمرار مازالت قائمة وبأشكال أ

يجعل الوضع في القطاع مأساوياً، ال سيما وأن مئات المنازل والمدارس “الحصار قبل الحرب وبعدها، 
  .حتى اللحظة يتعذّر إصالحها بسبب الحصار

  27/2/2011، الخليج، الشارقة
  

  "إسرائيل"ـمساعدات إلى العرب واستمرارها لاألمريكيون يؤيدون وقف ال: استطالع .38
أظهر استطالع للرأي في الواليات المتحدة أن معظم األمريكيين يريدون وقف المساعدات : )آي.بي.يو(

وأشار االستطالع الذي أصدره مركز  .”إسرائيل”التي تقدمها بالدهم إلى الدول العربية واستمرارها ل
راسموسين الجمعة أن غالبية األمريكيين يريدون وقف المساعدات إلى كّل دول الشرق األوسط ما عدا 

من األشخاص الذين شملهم االستطالع إنه يريدون وقف المساعدات للدول % 58، وقال ”إسرائيل“
إنهم  %51وقال  .قالوا إنهم غير متأكدين% 21إنه يريدون المحافظة عليها، و% 20العربية، فيما قال 

قالوا إنهم لم يقرروا بشأن % 17منهم و% 32، فيما عارضها ”إسرائيل“يؤيدون استمرار المساعدات إلى 
إنه يجب على الواليات المتحدة أن تبقى بعيدة عن االضطرابات السياسية في ليبيا % 67وقال  .ذلك

  . منهم إن التغيير في تلك الدول سيكون لمصلحة أمريكا % 29وغيرها من دول المنطقة، فيما قال 
  27/2/2011، الخليج، الشارقة

  
  مبعوث دبلوماسي روسي يزور المنطقة لبحث تطّورات التسوية العربية اإلسرائيلية .39

يبدأ مدير دائرة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية، سيرغي : الناصرة
 دبلوماسية إلى المنطقة العربية، يوم االثنين القادم، للبحث في تطورات األوضاع الحالية فيرشينين، جولة

ووفق ما أعلنت عنه وزارة  . اإلسرائيلية-للشرق األوسط وبخاّصة ما يتعلق بمسألة التسوية العربية 
جولته ، فإن فيرشينين سيزور خالل 26/2الخارجية الروسية، في بيان رسمي صدر عنها يوم السبت 

التي تستمّر أربعة أيام، كال من سوريا وتل أبيب والضفة الغربية المحتلّة، وذلك بتكليف رسمي من وزير 
ومن المقّرر أن يبحث مبعوث وزير الخارجية الروسي، خالل لقاءاته  .الخارجية سيرغي الفروف

ألوضاع الدراماتيكية بمسؤولين سوريين، فلسطينيين وإسرائيليين في مسألة التطورات الجارية على ا
الحالية في المنطقة العربية ومدى تأثيرها على آفاق معالجة القضايا المحورية للمنطقة وفي مقدمتها 

لجنة "كما سيعرض فيرشينين، التحضيرات الجارية لعقد اجتماع جديد لـ .التسوية العربية اإلسرائيلية
  . مارس المقبل في باريس/ آذاروالمقّرر انعقاده في الرابع عشر من" الرباعية الدولية

 26/2/2011قدس برس، 
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  "إسرائيل"يجب تحرير فلسطين من عنصرية : كرونينديفيد  االيرلنديالصحافي  .40

أنت متهم بتهمة التمييز العنصري .. هذا اعتقال من قبل مواطن.. سيد ليبرمان":  تغريد الرشق-عمان 
، هذه الكلمات كانت أول ما سمعه وزير "كز شرطةلو سمحت تفضل ورافقني الى أقرب مر).. ابارتهايد(

الخارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان، من الصحافي اإليرلندي ديفيد كرونين في العاصمة البلجيكية 
بروكسل، عند دخوله مؤتمرا صحافيا عقد على هامش المباحثات اإلسرائيلية مع دول االتحاد األوروبي 

أردت اعتقال ليبرمان، وبعد ان قلت له انه رهن االعتقال "حافي اإليرلندي   الصقالو .يوم الثالثاء الفائت
رجال األمن أمسكوا بي "إال أن " وكنت على وشك أن أشرح لماذا أنا أعتقد أنه مذنب ويجب اعتقاله

التمييز (ابارتهايد " و" حرروا فلسطين" "حرروا فلسطين"حينها، ولكني لم أدع الفرصة تفلت وصرخت 
، وأكمل واصفا ما حدث "هو جريمة، بينما كانوا يأخذونني خارج قاعة المؤتمر الصحافي) العنصري

  ".إال أنني تأكدت ان كالمي تم سماعه من الجميع قبل ان يأخذوني لخارج القاعة"معه 
، قال كرونين الذي يكتب في عدد من الصحف األجنبية ليبرمانوعن الدافع وراء تصرفه هذا تجاه 

اوروبا وايريش تايمز، إنه يتابع الوضع عن / الغارديان البريطانية ووول ستريت جورنالالعريقة مثل 
كنتيجة "كثب في فلسطين منذ عدة سنوات كما انه الف كتابا عن عالقة االتحاد األوروبي بإسرائيل، و
البيض لبحثي اصبحت مؤمنا وعلى قناعة تامة بأن معاملة إسرائيل للفلسطينيين شبيهة بمعاملة حكومة 

  ".العنصرية" األبارتهايد"للسكان السود في جنوب افريقيا خالل فترة 
، وبما ان 1973بأنه جريمة ضد اإلنسانية منذ ) األبارتهايد(األمم المتحدة عرفت مصطلح "وتابع موضحا 

افيغدور ليبرمان هو احد أقوى السياسيين اإلسرائيليين فهو يحاول أن يجعل نظام إسرائيل العنصري 
 فإن حزبه يسرائيل 2009، فمنذ انضم الى الحكومة في "اإلسرائيلي أسوأ مما هو اصال" ألبارتهايدا"

 قانونا ومسودة قانون في الكنيست اإلسرائيلي، تمثل تمييزا عنصريا ضد 20بيتينو رعى حوالي 
  ".الفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل والذين يعيشون تحت االحتالل اإلسرائيلي

  27/2/2011، عّمانالغد، 
  

  مزاعم تتخبط .41
  يوسف رزقة. د

من تداعيات ثورتي التغيير في تونس ومصر في الساحة الفلسطينية تزايد الحديث عن حكومـة وحـدة                 
التي كشفت عنها الجزيرة، تزايد الـدعوة       ) كشف المستور (ومن تداعيات وثائق    . وطنية، وإنهاء االنقسام  

، وضرورة إعالن جماعي فلسطيني عن برنـامج        )بة األربعة عصا(للتغيير في السلطة وضرورة رحيل      
ونحن هنا نـود أن     . سياسي محدد يواجه به الشعب وثائق كشف المستور، ويواجه به الصلف اإلسرائيلي           

  .نتوقف عند الدعوة إلى حكومة وحدة وطنية
 حكومة وحـدة    بإقامة) سالم فياض (أن حماس تناقش تفاصيل خطة أعدها       ) الحياة اللندنية (تزعم صحيفة   

والخبر في حـد  . وطنية تسمح ببقاء األجهزة األمنية القائمة في غزة، وتلك القائمة في الضفة، على حالها  
ذاته عارٍ من الصحة، فحماس لم تتسلم خطة في هذا المضمون، وهي استمعت إلى الخبر مـن اإلعـالم                   

  . خطة أصالًكما استمع الناس، وهي ال تجري نقاشاً على التفاصيل ألنه ال يوجد
حكومة الوحدة الوطنية هي جزء من مكونات الحل لمسألة االنقسام، وهي من أهم مكونات حكومة اتفاق                
مكة المكرمة، وما زالت حماس تتمسك باتفاق مكة، وترى أن حكومة مكة هي حكومة تسيير األعمـال                 

  .لم تنشئ البديل الشرعيالشرعية، وأنها ما زالت قائمة برئاسة السيد إسماعيل هنية، وأن اإلقالة 
ثمة مشكلة في خبر الحياة اللندنية وما تزعم، ولست بصدد الحديث في الصحيفة نفسها ومواقفها الكارهة                
لحماس، ولكني بصدد الحديث في مضمون الخبر ومصداقيته، ألن الخبر في حد ذاته ال يعبر عن موقف                 
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فشل : لتداعيات أوالً ) استباقية احتوائية (مية  إعال) مناورة(سياسي جديد ومحدد وناضج، وهو ال يزيد عن         
مشروع المفاوضات وإدارة الحكم في الضفة، وإعالن نتنياهو أنه ال أسف عنده إذا مـا غـاب محمـود                   

  .عباس عن المسرح كما غاب مبارك
 الحتواء تداعيات وثائق كشف المستور التي عززت الدعوات الشعبية الشبابية، والفصائلية التـي            : وثانياً

تطالب بالتغيير الجذري، ورحيل فريق المفاوضات الفاشل، ومواجهة تنازالت عريقات ببرنامج سياسـي             
الحتواء تداعيات الثورة المصرية، واحراق     : وثالثاً. محدد ومتفق عليه، يؤكد على ثوابت الحق الفلسطيني       

من إحـساس ذاتـي     الغطاء الذي وفرة حسني مبارك لعباس وفياض وفريق التفاوض، وما يترتب عليه             
  .بالضعف، وانعدام اليقين في المستقبل

إن المشكلة الحقيقية تكمن في التخبط الذي يعاني منه فريق عباس وفياض، حيـث يرصـد المراقبـون                  
  :مظاهر التخبط وحالة األزمة ومنها

  .عباس يتجه إلى حل السلطة في سبتمبر القادم. 1
  ).سية وتشريعية في سبتمبر القادمتدعو إلى انتخابات رئا(اللجنة التنفيذية . 2
  ).سنجري االنتخابات في الضفة وغزة معاً(عزام األحمد . 3
  ).لن نجري االنتخابات بدون غزة (عباس . 4
  .فياض يدعو لحكومة وحدة وطنية برئاسته. 5
  .فياض يدعو حماس في غزة للمشاركة. 6
  .عزام األحمد يدعو غزة للتظاهر ضد حماس. 7
  .لغاء العمل بإجراءات السالمة األمنية في الوظيفة الحكوميةفياض يعلن إ. 8
  .أجهزة فياض تعتقل عناصر حماس، وتنسق أمنياً مع االحتالل. 9

في ظل هذه األزمة، وهذا التخبط اإلعالمي، وغياب الموقف السياسي المحدد، تزعم الحياة اللندنيـة مـا                 
 جديد وواضح ومحدد وقابل للحيـاة، وإنمـا         سبق ذكره آنفاً، والغرض ليس الوصول إلى موقف سياسي        

محاصرة حماس إعالمياً ومنعها من االستفادة من التغييرات التي زلزلت المنطقة عربياً ومحلياً وأضعفت              
  .سلطة فريق التفاوض

  26/2/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  دروس من ثورة مصر .42
  مصطفى البرغوثي

ومع ذلـك   .  الوصول لالستخالصات العامة األهم من مغزاها      يصعب أحياناً مع تزاحم األحداث وتدافعها،     
فإن الثورة العارمة التي انطلقت في العالم العربي، أوالً في تونس والجزائر ووصلت بعد ذلك إلى ذروة                 
زخمها في مصر وتمتد اآلن لدول أخرى مثل ليبيا واليمن، تقدم فرصة تاريخية نادرة لرؤية كيف تعيـد                  

يخ كما تعيد بناء مصائرها ومستقبلها، وتوفر من جانب آخر فرصة علمية نـادرة              الشعوب صناعة التار  
لرؤية والدة الجديد من رحم القديم، ولدراسة لحظة التحول النوعي كنتـاج للتـراكم الكمـي الطويـل،                  

  .والمعبرة عن القوانين الجدلية والحراك االجتماعي بجالء ووضوح
وبعد ذلك في مصر، وما سيتلوه بالتأكيد في أماكن أخرى، أمر           ونقطة البداية هي أن ما جرى في تونس،         

ال يستطيع صنعه أو اصطناعه حزب أو حركة أو قوة داخلية كانت أم خارجية، فهو نتاج لتطور وتراكم                  
طويل المدى امتد لسنوات وعقود، وربما قرون في بعض المناطق، وحلت لحظة انفجاره فخرج النـاس                

لم يشهد العالم العربي مثلها في كل تاريخه الحديث، ولربما لم يشهد مثلها في              بالماليين في ثورة عارمة     
  .كل تاريخه
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وال أجد لحظة مماثلة في حجم واتساع وشمولية هذا النهوض الشعبي إال االنتفاضة الشعبية األولى فـي                 
 الذي ضيع    التي لألسف أجهضت نتائجها الرائعة باتفاق أوسلو،       ،1988-1978فلسطين في سنتها األولى     

مع العلم أن تلك اللحظة الفلسطينية لم توثق بما يكفي، أوالً           . ”اإلسرائيلي“فرصة تاريخية إلنهاء االحتالل     
بسبب الفروق في الحجوم والدور االستراتيجي مقارنة بمصر، أو ألنه لم يتوفر لها ما يتوفر لمصر اليوم                 

  .واصلمن تغطية إعالمية وتطور تقني غير مسبوق في أدوات الت
إن ما يجري في مصر مثل كل ثورة كبرى كالثورة الفرنسية أو الروسية، وما جرى في تونس يعبر عما                   

، حين يرفض المحكومون أن يحكموا بالطريقـة الـسابقة،          ”اللحظة الثورية “سماها باحثو علم االجتماع     
  .ويعجز الحاكمون عن مواصلة الحكم بالطريقة السابقة

تعد له األحزاب والقوى والمفكرون والحركات والجهد العفوي للشعب، ولكـن           إنها حدث جلل، يمكن أن      
  .عندما تحل لحظته، فإنه يكون أكبر من أن يتوقعه أو يخطط له أو يصنعه أي طرف

الثورات الكبرى ال تصنع، بل تنفجر كالبراكين مندفعة بزخم تناقضات اجتماعية وسياسية هائلة، كبتـت               
تعبير عن نفسها أو التنفيس عن غضبها ما يجعل لحظـة االنفجـار أكبـر               لعقود وسنوات ومنعت من ال    

  .وأعظم من أن يمكن السيطرة عليها
ولذلك تخطيء القوى السياسية إن نظرت لنفسها في هذه الحالة بمقياس أكبر من حجمها أو دورهـا، أو                  

ليست من صـنع الجنـين أو       إنها مثل القابلة التي يمكن أن تساعد في تحقيق والدة آمنة، ولكنها             . قدرتها
  .التي تضع الوليد أو البديل لها) الشعب(الوالدة وليست األم 

وليس عليها ان تلوم نفسها على ما مضى، بقدر ما يجب أن تنتبه لدورها اليوم، وهو ضمان نتائج الوالدة                   
والقتـل  ووصولها إلى مبتغاها بوالدة الجديد وسالمة حياته وحمايته من محاوالت اإلجهـاض والخنـق               

  .واالحتواء التي يقوم بها النظام القديم
مثل الوالدة تضمن قدوم الجديد ولكنها ال تضمن سالمته وبقاءه، التي تغدو من ضمن              ” االنفجار“فالثورة  

  .مهمات الطليعة الفكرية الواعية والمنظمة
لعربـي ككـل، وإن   إن ما يجري اليوم أمام أعيننا ال يقتصر على مصر، بل هو ظاهرة تنبع من الواقع ا             

كانت تونس أول الدول التي تأثرت به، فذلك يعود إلى أن تونس كانت الحلقة األضعف في سلـسلة مـن              
النظام المتواصل، وهو من دون شك يعبر عن تناقضات عميقة آن أوان حلها، بعضها قـديم، وبعـضها                  

  .ر المسبوقجديد، ولربما كان تراكمها وتفاعلها هو الذي يخلق هذا الزخم الهائل وغي
  نظام الحوكمة

أوالً، هناك التخلف في نظام الحوكمة والعالقة بين الحاكم والمحكوم، الذي ما زال متناقضاً مـع مـا                  * 
شهده وما يشهده العالم من تحوالت ديمقراطية، بصورة يبدو معها أنه خارج التاريخ البـشري ومتخلفـاً                 

اب نظام الحكم الـسلطوي االسـتبدادي الـذي تمثـل           فالعالم والناس لم يعودوا قادرين على استيع      . عنه
الشمولية محتواه األساسي، وتمثل األجهزة األمنية أداة السيطرة الرئيسية فيه، ويمثـل القمـع والكبـت                

 نمط  - إن وجد  -واإلهانة للكرامة البشرية التعبير عنه، ويمثل نظام المجموعة الواحدة أو الحزب الواحد           
  .الحكم فيه

قوى وأكبر مما هو موجود في منطقتنا تمتعت بسيطرة على مقدرات ضخمة لم تـستطع               أنظمة كثيرة وأ  
ولعل أبرز أمثلتها االتحاد السوفييتي، الذي لم تغفر نجاحاته بحماية بلده والعالم            . الصمود في وجه التغيير   

لنظام اإلقطـاعي  من النازية وإلحاقه الهزيمة بها، كما لم تغفر له نجاحاته االقتصادية في نقل روسيا من ا      
إلى نظام عصري، فانهار بصورة مدوية وسريعة ألن الشعوب لم تعد تستطيع احتمال الحكم الـشمولي،                
الذي يسيطر فيه الحاكمون على كل شيء وعلى كل المقدرات، على جهـاز الحكـم والجـيش واألمـن              

ت، ويضيقوا فضاء المجتمع    واإلعالم واالقتصاد والسياسة والتعليم والصحة والثقافة والجمعيات والمؤسسا       
  .المدني إلى حد الحشرجة واالختناق
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والمثل اآلخر البارز في هذا المجال األنظمة الديكتاتورية في أمريكا الالتينية، التـي دعمتهـا الواليـات           
المتحدة ومولت أنظمتها ورعتها، وحاربت ثورات شعوبها مثل ثـورة نيكـاراغوا لتحـتفظ بالـسيطرة                

ا، وعندما حانت لحظة الحسم، وزال عن المنظومة الداعمة لها ستار الحرب البـاردة،              االستراتيجية عليه 
انهارت تلك األنظمة الواحدة تلو األخرى ودخلت دول أمريكا الالتينية رحاب التعدديـة والديمقراطيـة،               

از فـي   وبدأت تشق طريق التنمية الحقيقية ومحاربة الفقر فقفزت قفزات سريعة لألمام كالبرازيل التي ف             
 االجتماعية الذين يطالبون ليس فقط بالديمقراطية السياسية        -انتخاباتها المتتالية ممثلو الحركات السياسية      

  .بل وبالديمقراطية االجتماعية
وال غنى هنا عن القول إن الديمقراطية السياسية ليست نظاماً مثالياً، وما زالت بحاجة لتطـوير، وأهـم                  

الواليات المتحدة، صعوبة التصدي لقوة تحالف المال مع وسائل اإلعالم ما           تناقضاتها في بعض البلدان ك    
يخلق تحدياً ما زال بحاجة إلى مواجهة يتمثل في احتكار أحزاب معينة، أو حزبين بـاألحرى، للمجـال                  

  .السياسي بالكامل
قيـة  لقد تطورت الديمقراطية عبر العصور ومن خالل شعوب وحضارات مختلفة بدأ بالحـضارة اإلغري             

القديمة، وما زالت عملية تطور وانتقال وتطور، وأبرز مالمح هذا التطور اعتبـار هـذه الديمقراطيـة                 
ولـم تـشمل الجانـب االجتمـاعي        ) الديمقراطية الـسياسية  (ناقصة إن اقتصرت على الجانب السياسي       

ا يدعي البعض، بـل     ، وهي ليست احتكاراً ألحد، وليست ملكاً للدول الغربية كم         )الديمقراطية االجتماعية (
 مثالً انتخاب أول امرأة في العصر الحـديث فـي           -إن بعض أفضل ارهاصاتها حدث في البلدان النامية       

  .سابقاً، قبل أن يحدث ذلك في دول غربية عريقة كبريطانيا بعقود) سيالن(منصب الرئيس في سيريالنكا 
 النظام الشمولي الرهيب، وقد تبلورت      لكن الديمقراطية بكل نواقصها تعد منظومة أفضل بما ال يقاس من          

مكونات لها ذات صفة عالمية، أي ضرورة وقابلية تطبيقها في كل مكان، مثل االنتخابات الدورية الحرة                
والنزيهة، ووجود نظام متوازن للمساءلة والمراقبة، وفصل السلطات التنفيذية والتـشريعية والقـضائية،             

 السياسية والبرلمان المنتخببن، وحرية التعبير والنشر وحريـة         وخضوع الجيش واألجهزة األمنية للسلطة    
تشكيل األحزاب والجمعيات والتعددية السياسية وحرية الصحافة، واتساع فضاء المجتمع المدني، وسيادة            

  .الخ....القانون على الجميع
ـ                ق الديمقراطيـة   ومن هذه الزاوية فإن المهمة الرئيسية أمام الشعب المصري اآلن، هو إزالة كل ما يعي

وممارساتها بدءاً من قانون الطوارئ ومواد الدستور والبرلمان المزور، والنظام القانوني السائد، وتحقيق             
ممارسة الشعب لحقه الحر في االنتخاب واالختيار لكل هيئاته من الرئيس حتى أصغر مجلـس قـروي،                 

 حق منافسة المنتخبـين فـي كـل         وخضوع المنتخبين لمنظومة مساءلة ومحاسبة معروفة ومحددة، تتيح       
أي تأمين آلية التبادل الـسلمي      . انتخابات قادمة بحرية ودون قيود وفي مواعيد انتخابية ال يجوز تأجيلها          

  .للسلطة حسب إرادة الشعب
  التناقض بين التقليدية والتحديث

شكال السيطرة التقليديـة  أما العامل الثاني الذي غذى ثورة مصر، فقد كان التناقض المتفاقم بين أ   : ثانياً* 
وال يتسع المجال هنا لمناقشة مسألة العولمـة بمـساوئها          . للحكم الشمولي، وبين تأثيرات العصر الجارفة     

فالعولمة مثل الثورة   . ومحاسنها، وال محاوالت الرأسمالية االحتكارية استخدامها كوسيلة للسيطرة العالمية        
جة تطور، تتوقف نتائجها على كيفية استخدامها، إذ يمكن أن          الصناعية واآللة البخارية حالة معطاة، ودر     

  .تستخدم للخير أو للشر
لكنها ترافقت باعتبارها قفزة بشرية لألمام مع ثالث ثورات كبري، ثورة المعلومات التي ال سبيل لوقفها                

” الفيسبوك”وأو السيطرة عليها، بما يشمل منظومات االتصال اإللكتروني واإلعالم االجتماعي كاإلنترنت            
، وثورة االتصاالت، بالهواتف النقالة التي يباع منها سنوياً ما يتجاوز المليار            ”تويتر”و” blogs“والمواقع  
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جهاز في العالم وما شابهها وكذلك ثورة اإلعالم التي تمثل المحطات الفضائية جبهتها وقفزتها الجديـدة                
  .مسينات والصحف قفزة أواخر القرن التاسع عشرفي عصرنا، كما كانت اإلذاعات قفزة األربعينات والخ

ولم تستطع وسائل السيطرة التقليدية ولن تستطيع وقف تأثير هذه الوسائل في الشعوب والتي تكتسب من                
خاللها المعرفة التي تحاول الحكومات حجبها عنها، وهي تتيح للشعوب وقواها في الوقت نفسه وسـائل                

 بما ينهي احتكار الحكومات االستبدادية لوسائل االتصال واإلعالم،         تنظيم واتصال وتواصل غير مسبوقة،    
ويخلق ما يمكن أن نسميه الديمقراطية اإلعالمية قبل نشوء الديمقراطية السياسية، وهو أيضاً يتيح للقوى               

  .السياسية استخدام هذه الوسائل لنشر دعوات التنظيم والتغيير
ز أركان البنى التقليدية في المجتمعات الشمولية بل يتجاوز ذلك          وال يقتصر تأثير هذا التطور الهائل في ه       

، فاحتكار الحكومات للمعلومات والدبلوماسية السرية تهتز أركانها اليوم فـي  !!)المتطورة(للبلدان الغربية   
 ، التي يمثل  ”ويكيليكس“كل العالم، وأبرز األمثلة على ذلك االنكشاف الكامل للوثائق الدبلوماسية على يد             

ولم يعد ممكناً في عصرنا إخفاء الحقائق عن الشعوب لفترة طويلة كما            . انكشافها مجرد بداية لما هو قادم     
  . بيكو االستعمارية-جرى في السابق مع اتفاقيات سايكس

ومن ناحية أخرى فإن الضغط المتعاظم لثورات العصر اإلعالمية والعلمية والتقنية، يـدفع بقـوة نحـو                 
 وستتأثر بذلك منظومات عديدة في منطقتنا، وحتى خالفات محتدمة كتلك في الساحة             .التحديث والعصرنة 

الفلسطينية تنكشف بحكم هذا الضغط باعتبار أن طرفي الصراع هما وجهان لنفس البنية التقليدية، التـي                
ة تقاوم التحديث والعصرنة، وتتبنى فكرة سيطرة وحكم الحزب الواحد، بدل القبـول بالتعدديـة الـسياسي               

  .المتكافئة
لكل ذلك، وألسباب أخرى ليست جديدة وال غريبة، يظهر الشباب العربي باعتباره األكثر قـدرة علـى                 
استخدام وتفعيل الوسائل العصرية، ويتقلد دور الطليعة باعتباره األقل تضرراً من تغيير النظام التقليـدي               

ك، كما قد يظن البعض، أن الشباب مـستعد         وال يعني ذل  . القديم واألكثر استعداداً لتقبل التطور العصري     
للتخلي عن تراثه، وتاريخه، بل على العكس إنه األكثر استعداداً لحماية بقاء هذا التراث وتعزيـز هـذا                  
التاريخ في عصرنا الحديث تماماً كما المسلمون والعرب عندما نهضوا بالعلم والمعرفة وبنـوا أفـضل                

لقد عانى الـشباب العربـي،      . كانت أوروبا تغط في سبات القديم     الجامعات ومراكز البحث العلمي بينما      
ومعه الشباب الفلسطيني التهميش واإلهمال وانعدام الفرص، والبطالة ومآسـي المحـسوبية والواسـطة              

هذا في الوقت الذي يشكل فيه من هم دون الثالثين عاماً الغالبية الساحقة، وقد سبق أن شخصت                 . والتمييز
لبشرية الصادرة عن األمم المتحدة تلك المشكالت وتنبأت بآثارها، فكانت النتيجـة وقـف              تقارير التنمية ا  

وبالمناسبة فإن تلك التقارير كشفت كذلك      . إصدار هذه التقارير، بدل أخذ العبر من المخاطر التي كشفتها         
مثلـون اليـوم    عن الخلل البنيوي الكامن في تهميش دور ومكانة المرأة، لكل ذلك فإن الشباب والشابات ي              

طاقة ثورية هائلة للتغيير والتطوير، وال بد أن يأخذوا ليس فقط دوراً مشاركاً بل أيـضاً أدواراً قياديـة                   
  .فاعلة في مختلف الحقول

  :االحتكار االقتصادي والفساد والفقر: ثالثاً* 
ظمة ثورية، طغـى    لقد ترافقت ثورات التحرر الوطني العربية التي قادت إلى تحقيق االستقالل، بنشوء أن            
وفي حـين حققـت     . عليها الطابع العسكري، باعتبار أن الجيش كان المسيطر على القوة األفضل تنظيماً           

بعض هذه األنظمة قفزات تنموية كبيرة، مثل القضاء على اإلقطاع في مصر على يـد عبـد الناصـر،                   
غير أنه مـع حلـول      . تراكيوتصنيع البالد وتطوير الزراعة، وتبني جزء من هذه األنظمة التوجه االش          

أولها القفزة النفطية بما حملته مـن قـدرات        . نهاية الستينات وبداية السبعينات نشطت ثالثة عوامل مهمة       
مالية هائلة لمنظومات تقليدية أخذت تمارس تأثيراً في المحيط بأسره، وثانيهـا الهجمـات التـي شـنتها       

يم دورها وتأثيرها التحرري الـذي كـان يقلـق          على عدد من البلدان كسوريا ومصر، لتحج      ” إسرائيل“
الكثيرين في المحيط وإفريقيا والدول النامية عموماً، وآخرها كان انعدام الديمقراطية السياسية فـي هـذه                
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وترافق ذلك مـع  . البلدان ما حرم قيادتها من أهم قوة دعم لها، وهو الشعب نفسه الذي كانت تحكم باسمه      
نها أن الرأسمالية التي ضربت واإلقطاع الذي صفي، ترك فراغاً، اندفعت           ظاهرة اقتصادية مهمة، مضمو   

لملئه أجزاء من الطبقة الوسطى التي استأثرت بالسيطرة على جهاز الدولة البيروقراطـي، واسـتخدمته               
 -إلنشاء ما يمكن تسميته البرجوازية الطفيلية التي التحمت الحقـاً بالبرجوازيـة الكبرادوريـة وكيلـه               

ولذلك لم يطل الوقت ببلد كمصر بعد وفاة عبد الناصر ليتحول تحوالً كامالً في اتجاه               . األجنبيةالشركات  
آخر شقه السادات لسيطرة هذه الفئات الطفيلية، ولعقد اتفاق كامب ديفيد والبدء بترسيخ منظومة سـيطرة                

  .قمعية ضد الشعب الذي قامت الثورة األولى من أجله
اوتاً بين دولة وأخرى، لكن هيمنة البرجوازية الطفيلية على جهـاز الدولـة             وال شك أن هناك فروقاً وتف     

الحاكم جعلها تهيمن على مختلف موارد اقتصاد القطاع العام والخاص، بالسرقة والنهب والفساد والقمـع               
والرشوة والعموالت لتحقق ثروات خيالية دون أن تقدم إنتاجاً يتيح نمواً متوازناً في المجتمـع فتعمقـت                 
الفجوة بين األغنياء والفقراء، وتمركزت الثروة، وعندما جفت الينابيع أصـبح بيـع ممتلكـات الدولـة                 
ومصانعها مصدراً جديداً لإلثراء الفاسد، حتى بلغ السيل الزبى ولم يعد المقموعون المظلومون قـادرون               

  .على احتمال العذاب الذي يعيشونه يومياً فثاروا
ى نموذج لفقر ومعاناة امتزج بإهانة الكرامة اإلنسانية على يد أجهـزة            لم تكن قصة محمد بوعزيزي سو     

األمن في تونس، وكذلك كانت قصص تعذيب واضطهاد آالف الفتيان والفتيات من المحرومين في مصر،            
  .وآالف الشبان الذين كانوا يصلون خريف عمرهم دون أن يستطيعوا توفير متطلبات الزواج نموذجاً آخر

حتكار االقتصادي الطفيلي بفساده، والفقر المتعاظم، والقمع الوحشي، محركاً ألعظم هبـة            وكان مثلث اال  
وعندما يتمعن اإلنسان في األمر فإن ما يخطر في البال، ليس الدهشة لنشوب هـذه               . ثورية غير مسبوقة  

  .الثورات، بل االستغراب لكونها تأخرت كل هذا الوقت
  وطنيثورة الكرامة ضد اإلذالل الشخصي وال

فالمواطن العربـي،   . لم تكن صدفة أن يتكرر تعبير ثورة الكرامة في وصف ما جرى في تونس ومصر              
كان يهان في كرامته يومياً، ويتعرض لإلذالل على أيدي منظومات القمع سواء في بلده، أو في ما يزوره           

، قد أثار حتـى أبنـاء       ولعل المس بهذه الكرامة عبر حرمان اإلنسان من مواطنته        . من البلدان المجاورة  
الطبقة الوسطى، التي وإن لم تعان من الفقر الشديد فإنها عانت من الحرمان مـن الفـرص المتكافئـة،                   
وأهينت بحرمانها من حق االختيار، بتزوير االنتخابات، وأهينت أكثر بجعلها تشعر أنهـا مهمـشة فـي                 

  .زيين على كل الفرص والمراكزوطنها بحكم سيطرة المنظومة الشمولية وما يلتصق بها من انتها
إن ذلك الحرمان من حق المواطنة الكريمة، والذي بلغ أوجه بتزوير انتخابات مجلس الشعب األخير في                
مصر، قد كان محركاً أساسياً للماليين من أبناء الطبقة الوسطى الذين يعرفون وخاصة الشباب منهم بحكم                

  .حرومون منهاطالعهم عبر وسائل االتصال العصرية، ما هم م
  الثورة وفلسطين

  .لكن هناك عامالً آخر ال يجوز إهماله وله عالقة مباشرة بفلسطين على وجه الخصوص
 وقصة األسلحة الفاسدة التي كشفت فساد النظـام         1948لقد كانت هزيمة العرب في حرب فلسطين عام،       

لمهانة التي لحقـت بـالجيش       التي كانت أيضاً ثورة ضد ا      1952الملكي من أهم عوامل قيام ثورة يوليو،      
  .المصري

أما أعوام الثمانينات والتسعينات والعقد األول من األلفية الثالثة، فقد شهد إهانات لوطنية كل العرب على                
 الذي اعتـاد لعـب دور الطليعـة         -لقد رأت الشعوب العربية وشعب مصر     . بشكل خاص ” إسرائيل“يد  

وشراسة اعتـداءاتها   ” إسرائيل“بد الناصر، شهدت فجور     الوطنية في عهود كثيرة من صالح الدين إلى ع        
 ثم في القمع الذي مـورس       1982على الشعب الفلسطيني واللبناني في غزو لبنان وحصار المقاومة عام           
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ضد انتفاضة الشعب الفلسطيني وفي الحروب المتعاقبة علـى لبنـان، واالجتيـاح المـدمر لألراضـي                 
  .2006الفلسطينية، ثم المجازر على لبنان عام  وحصار القيادة 2002الفلسطينية عام 

ثم وصل السيل الزبى بالحرب الهمجية وجرائمها ضد قطاع غزة الـصغير المحاصـر والمستـضعف                
والمحاذي لحدود مصر، ورأي شعب مصر الجريمة بكامل حجمها ووقعها هذه المرة، وسمع االتهامـات               

  .بأن مصر ساكتة على الحصار
اطن العربي والمصري بالمهانة، خصوصاً وهو يرى أن بلـده مجبـر علـى              وكل ذلك كان يصيب المو    

  .تقيد قدرتها على التضامن والفعل” إسرائيل“االلتزام بمعاهدات غير متكافئة مع 
ولم تكن الحرب على العراق واحتالله وتدميره إال عامالً آخر أسهم في تغذية الشعور بالحنق والرغبـة                 

  .يةبالثأر إلهانة الكرامة الوطن
  .وهذه كلها عوامل ال يمكن إهمال تأثيرها عند محاولة فهم قوة االندفاع الهائلة النفجار الثورة المصرية

لعل الكثيرين يحاولون استشراف تأثير الثورات الجارية، في القضية الفلـسطينية، ومـستقبل النـضال               
  .الفلسطيني

ال بد من القول إن تأثيراً إيجابياً قـد حـدث           ودون استباق األحداث، أو االستسالم للرغبة في األمنيات،         
  :بالفعل، وهذه بعض مالمحه

لن يبقى العالم العربي بعد اليوم مجرد ساحة لصراعات قوى إقليمية ودولية مفعوالً به بل سيصبح                : أوالً
  .عنصراً فاعالً في هذه الصراعات وهذا بحد ذاته إيجابي

انة ودور مصر في أن ترسخ نظامها الديمقراطي، وهـذا ال           إن انتصار الثورة المصرية سيعزز مك     : ثانياً
يمكن إال أن يسهم بشكل إيجابي في تعديل ميزان القوى لمصلحة النضال الفلسطيني، فمصر ديمقراطيـة                

  .ال يمكن أن تكون وسيطاً، بل سنداً للشعب الفلسطيني
تـضامن الـشعبي علـى      إن انتصار الديمقراطية في مصر وتونس ودول أخرى سـيفتح بـاب ال            : ثالثاً

مصراعيه مع الشعب الفلسطيني، وسيتيح للشعوب التي كانت تواقة للتضامن مع فلسطين أن تعبر بأسطع               
وستكون الجبهة العربية هي الميدان المؤثر لحملة المقاطعة وفرض العقوبات          . الصور عن هذا التضامن   

  .لسطينية لتغيير ميزان القوىباعتبارها أحد عناصر االستراتيجية الوطنية الف” إسرائيل“على 
نحن نشهد من اآلن، تأثير انتصار الشعبين المصري والتونسي الذي أظهر قوة الـشعب واإلرادة               : رابعاً

الشعبية على الشباب الفلسطيني وخروج الكثيرين فيه من غياهب اإلحباط واليأس والتهميش، والرغبة في              
فعلى الصعيد الفوري نشهد اآلن نهوضـاً شـعبياً         . المدىفوري وبعيد   : ولذلك تأثيران . المشاركة والفعل 

. ”الشعب يريد إنهـاء االنقـسام  “فلسطينياً للتضامن مع مصر، ولحملة واسعة إلنهاء االنقسام تحت شعار         
  .كما نشهد نهوضاً داخلياً للمطالبة بالحريات والديمقراطية وضد تكّون منظومة قمعية

نا نتوقع انضواء شبابنا وشعبنا واسعاً في حركة المقاومة الشعبية ضد         أما على المدى المتوسط والبعيد، فإن     
  .االحتالل والجدار ونظام التمييز العنصري

وإذا كان الشعب الفلسطيني قد أبدع من خالل انتفاضته األولى أول إرهاصات الثورة الـشعبية العربيـة                 
تـه وبالقـدرة الفعليـة للمقاومـة     المعاصرة، فإن ثورتي مصر وتونس تعيدان تذكيره بقوته وعظمة طاق 

  .الشعبية السلمية وحجم تأثيرها
ال شك أن أحد اآلمال التي يتطلع إليها الفلسطينيون أن تكون أولى خطوات مصر الجديدة، رفـع                 : خامساً

اإلجرامي ” اإلسرائيلي“الحصار بالكامل عن قطاع غزة وأهله المحاصرين في ما سيبطل تأثير الحصار             
  .فلسطيني يعيشون في ما يمكن وصفه بأكبر سجن في التاريخ الحديثضد مليون ونصف 

، المتغطرسـة والوقحـة     ”إسـرائيل “وبكل المعايير، ومهما جرى، فإن الذي يجب أن يقلق اليوم هـي             
والعنصرية، التي استغلت ضعف وهزال األنظمة المحيطة لتنشر أشرعة أحالمها بهيمنة شـاملة علـى               

واقتصادياً واستراتيجياً، فجاء صوت الشعب المصري الذي سيذكرها بما قالـه           المنطقة سياسياً وعسكرياً    
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وإن هناك حـدوداً للقـوة ال       . ”إن بيض األفعى ال يلد النسور     “الشاعر الفلسطيني الخالد محمود درويش      
وإن هيمنة الظالم في عـصر      . يمكن تجاوزها إن تعارضت مع حجوم التاريخ والحضارة والقوة البشرية         

  .رادة، تنحسر بنهوض تلك اإلرادةضعف اإل
  عصر جديد

ولعل بعضنا صار محظوظاً بأنه قد عـاش ثـورة الـستينات    . إننا نعيش عصراً جديداً بكل معنى الكلمة  
والسبعينات العالمية، ثم يشهد اليوم مع الشباب الثورة الجديدة بعد عـصر مـن االنحطـاط والتخلـف                  

واليأس، ورأينا فيه الكثيرين من قدماء الثورية والتجديد يتحولون         والجمود، ساد فيه انهيار القيم واإلحباط       
إلى هياكل محنطة عديمة القيمة، ورأينا فيه مفكرين يتحولون إلى مثقفي بالط، ورأينا فيه الـذمم تبـاع                  

  .وتشترى
اليوم ينهض في عالمنا العربي عصر جديد واعد ومبشر، وهو مثل طفل صغير يخطو خطواته األولى،                

  .نح أحياناً، ولكنه سينمو ويكبرقد يتر
ولذلك فما من مهمة أهم اليوم من الحرص على هذا الوليد واألخذ بيده ليستكمل إنشاء نظام ديمقراطـي                  

وما من شيء أهم من حماية هـذا الوليـد مـن محـاوالت احتـواء                . كامل وقوي مرجعه إرادة الشعب    
  .وهيمنتها” إسرائيل“صالح وإمبريالية كل همها الحفاظ على استقرار م” إسرائيلية“

  .وما من شيء أهم من إبقاء األبواب مفتوحة لرياح التغيير كي تهب وتنتشر وتتسع كاسرة الحواجز
ولعل ما نشهده في العالم العربي بداية لتحوالت عالمية ال بد أن تأتي ألن في عـصر الهيمنـة القائمـة                     

  .ية عالمية على نطاق عالميوالعولمة المسيطرة تناقضات ال حل لها سوى تحوالت ثور
ضفة النضال من أجل الحرية     . وفي هذا العالم المضطرب، نقف نحن الفلسطينيين على الضفة الصحيحة         

أما أولئك الذي راهونا علـى ضـفة        . وحلفاؤنا هم قوى التقدم والتغيير عربياً ودولياً      . والكرامة اإلنسانية 
  .الخصوم، فلن يحصدوا إال خيبة األمل

  عام للمبادرة الوطنية الفلسطينية وعضو المجلس التشريعي الفلسطينياألمين ال
  27/2/2011الخليج، الشارقة، 

  
  نحو مقاومة غير مسلحة في فلسطين .43

  خالد الحروب 
, »واستراتيجيات المـستقبل  , تحديات الحاضر , دروس الماضي : فلسطين«: ملخص ورقة قُدمت إلى ندوة    

  .في قبرص) فبراير( شباط 26 و25 يومي »مؤسسة الدراسات الفلسطينية«نظمتها 
أحد الدروس هـو    . الثورتان الشعبيتان في تونس ومصر وفرتا دروساً غنية في مجاالت تكاد ال تحصى            

االنقالب المفاهيمي الذي أحدثته هاتان الثورتـان يكمـن فـي           . »الفاعلية المدهشة للمقاومة غير العنفية    «
بكونها , وبخاصة العربية , ة الثورة ارتبطت في المخيلة العامة     كلم. »الثورة السلمية «طرح شكل جديد هو     

اليوم انسحب السالح الثوري من المشهد الذي تـم احتاللـه           . بخالف ما نشهده في هذه المرحلة     , مسلحة
في تحييد سالح   , بسبب سلميتها , وهي الوسائل التي نجحت   . بالكامل بالوسائل السلمية المدهشة بكل تأكيد     

المهم في كل ذلك كله هو النصر السريع وغير المكلف نـسبياً الـذي              . ة أمنها وجيوشها  األنظمة وأجهز 
هذه السطور تتأمل إمكانيـة تطبيـق الـدرس         . وربما تحققه غيرهما في األفق المنظور     , حققته الثورتان 

ّيد التونسي والمصري في فلسطين وضد االحتالل اإلسرائيلي عبر تبني استراتيجية مقاومة غير عنفية تح             
  .استخدام السالح وتطرح رؤية وممارسة جديدتين

, فلسطينياً وفي شكل عام ايضاً    , إبتداء، وتأسيساً لما سيلي، من المهم التشديد على أن شكل ونوع المقاومة           
وليس هناك من شكل او خيـار يحظـى         , الداخلي واإلقليمي والدولي  , يتحددان من خالل الظرف المتاح    

والمقاومة التي يتم تبنيها في غير اوانها الظرفـي         .  أو النقد أو التخلي التام عنه      بحصانة ضد إعادة النظر   
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» المقاومة«كما يجب اإلبقاء على     . قد تقود إلى أضرار وإعاقات في المشروع الوطني عوض ان تخدمه          
ليـست  وهـي  , والمقاومة هي واحدة من األدوات , فالسياسة هي العقل المفكر   , في المرتبة الثانية للسياسة   

إذا انقلبت هذه المعادلة وصارت المقاومة هـي        . هدفاً بحد ذاتها بل وسيلة لتحقيق اهداف وطنية وسياسية        
. التي تقود السياسة، فإن االجندة الوطنية والمشروع الوطني برمته يصيبه االرتباك الشديد وربما التقهقر             

وفي ضوء تجربة المقاومة في العقدين      , أما مستقبلياً . هذا كله في شكل عام ينطبق على التجربة الماضية        
وفي ظل الظروف الداخلية الفلسطينية الراهنة والـسياقات        , 1987منذ االنتفاضة األولى عام     , األخيرين

فإن ما تدعو إليه هذه السطور هو التخلي الكامل عن المقاومة المسلحة وتبني أشـكال               , اإلقليمية والدولية 
  .»المقاومة المدنية المعولمة« عنوانها الرئيس والمجمل ,اخرى من المقاومة غير العنيفة

من تلـك   . دروس التجربة الطويلة للمقاومة الفلسطينية خالل العقود الماضية تقودنا ايضاً إلى هذه النتيجة            
الدروس أن المقاومة المسلحة في فلسطين احتاجت وتحتاج إلى عمق جغرافي ودعم اقليمي واضح وغير               

وأن المقاومة داخل ارض الوطن اثبتت انها اكثر فاعلية مـن           . هو غير متوافر اآلن   و, متردد كي تستمر  
تلك التي انطلقت من خارجه، على رغم فقدان العمق الجغرافي والدعم االقليمي اللوجستي كمـا اثبتـت                 

 وأن على هذه المقاومة عدم التدخل فـي       . والثانية في شكل أقل وضوحاً    , االنتفاضة االولى في شكل كبير    
وهناك ايضاً الدرس المهم المتمثل في عدم استهداف المدنيين لما جلبـه            . الشؤون الداخلية للدول العربية   

يضاف إلى ذلك الدرس    . ويجلبه ذلك من تشويه لصورة النضال الفلسطيني وإلحاقه باإلرهاب وسوى ذلك          
المقاومـة  : وليستا متكاملتين , المرير المتلخص في الدمار الذاتي الناتج من تبني استراتيجيتين متنافستين         

, تعمالن على تآكل اإلنجازات النسبية التي تحققها كل منهما        ) »فتح«و  » حماس«كما تبنتهما   (والتفاوض  
) والحقـاً األمنـي   (ثم يأتي الدرس الدائم وهو ضرورة إخضاع العسكري والمقاومي          . وليس البناء عليها  

  .للسياسي
على ) وفي الوقت الراهن األمني في الضفة الغربية وقطاع غزة         (في كل وقت يتقدم فيه العسكري البحت      

يتبلور هذا الدرس في شـكل آخـر وهـو عـدم            . العقل السياسي، فإن اإلعاقة اإلستراتيجية هي النتيجة      
في , والجهاد. فالمقاومة المسلحة وسيلة وليست غاية    . االنجرار وراء نوستالجيا العمل العسكري وتقديسه     

وفي الوقت الذي من المطلوب فيه تعظيم الحشد والتعبئـة          .  ايضاً وسيلة وليس غاية    هو, »حماس«حالة  
فإن ذلك يجب أال يقود إلى رومانسية زائدة وقاتلة تعمل على تقديس المقاومـة بطريقـة                , وراء المقاومة 

هنـاك  وأخيـراً   . وفي شكل أكثر تحديداً يجب عدم استبدال الغايات واالهداف بالوسائل واآلليات          . عمياء
وبخاصة في مراحل   , الدرس المهم المتمثل في توظيف إسرائيل للعمل الفلسطيني المسلح في كل المراحل           

  .عدم نضوجه
, وبخاصة العقدين الماضـيين   , في ضوء التجربة الغنية والمريرة للمقاومة الفلسطينية في العقود الماضية         

ري اعادة النظر في الشكل المسلح للمقاومة       وعدم تحقيقها للحقوق الفلسطينية األساسية، يصبح من الضرو       
ليست هذه الفكرة جديدة بـل تواجـدت فـي الخطـاب            . واجتراح أشكال غير مسلحة تكون أكثر فاعلية      

وإن بقيت على الهامش ولم يسمع صوت المنادين بها وسط صـخب  , السياسي الفلسطيني منذ فترة طويلة   
يتمثل في جوانب عدة تشكل في الوقت نفـسه المبـررات           لكن الجديد في شأنها     . سالح المقاومة العنيفة  

ومن المهم قبل ذلك القول بـأن تعريـف ومفهـوم           . كما سنرى ادناه  , والمناخ المساعد لتبني هذه الفكرة    
تتضمن التظاهرات واالحتجاجات داخل    , متداخلة, المقاومة الشعبية يتسع ليشمل جوانب نضال سلمي عدة       

والتعاون مع شبكات عالمية واسـعة      , ومقاطعة إسرائيل خارجياً  , ة الشاملة المستوطنات والجدار والمقاطع  
وكشف عنصريتها من طريق اإلعـالم      , ومالحقتها قضائياً , من المتضامنين للتأليب على مقاطعتها دولياً     

وكل ذلك بهدف خلق رأي     , »االبارتايد«وتحويلها إلى دولة منبوذة في العالم قائمة على         , ووسائله الحديثة 
  .عام عالمي ال يتحمل غض النظر عن جرائم إسرائيل واحتاللها ويدفعها إلى الخضوع للقانون الدولي
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، أولهـا وأهمهـا تزايـد       »المقاومة الشعبية «هناك الكثير من المسوغات والبيئة الحاضنة الجديدة لفكرة         
علـى  , الحزبية الفلسطينية القناعة بها فلسطينياً وبروز إجماع قيد التكوين حولها في األوساط السياسية و           

ومن ناحية تاريخية يمكن القول إن مبـارك عـوض          . خالف النظرة االستهتارية بها خالل عقود ماضية      
وذلـك اواسـط    » الـنمط الغانـدي   «على  » المقاومة السلمية «كان من اوائل الفلسطينيين المنادين بتبني       

إلى قمع بالغ الشدة من االحـتالل، مـا         وقد تعرضت حركته المتواضعة آنذاك      . ثمانينات القرن الماضي  
يوحي باستشعار إسرائيل الخطر من تحول النضال الفلسطيني الى مسار يكون اكثر تأثيراً فـي الـرأي                 

أما اليوم، فإن فكرة المقاومة غير المسلحة هي محط توافق من أطراف عدة في الـساحة                . العام العالمي 
ومعظم الفصائل الفلسطينية   » فتح«لضفة الغربية وحركة    الفلسطينية تشمل حكومة تصريف األعمال في ا      

مقتنعة بإمكانية تبني   » حماس«إضافة إلى ذلك، فإن اصواتاً داخل حركة        . »المبادرة الفلسطينية «بما فيها   
كما أن توقف المقاومة المسلحة عملياً مـن قطـاع غـزة            , في شكل أو في آخر    , هذا الشكل من المقاومة   
ثاني تلك المسوغات هو النجاح الباهر الذي قدمته ثورتا تونس ومصر في إسقاط             . يصب في هذا االتجاه   

او بكلمة أخرى الفاعلية القصوى للتجربة الثوريـة غيـر          . نظامين امنيين اتسما بالقوة والسيطرة المطلقة     
  .العنفية في الحالتين

وفي إمكان  .  الى ساحة النضال   تمتاز المقاومة الشعبية غير العنفية بقدرتها على إعادة الجماهير العريضة         
وما يحصل  . المقاومة الشعبية غير العنفية إعادة الروح الى دور تلك الجماهير في العمل العام والضاغط             

يترافق مع ذلك اتساع نطاق التأييد لهـذا الـشكل مـن            . في بعلين ونعلين وأماكن اخرى دليل على ذلك       
لنخب والمنظمات غير الحكومية وبرلمانيين وسياسـيين       المقاومة واتساع دائرة المنخرطين فيها وتشمل ا      

  .حاليين وسابقين
وقبل ذلك كله وفوقه تتمتع المقاومة المدنية والشعبية غير العنيفة بقوة منطقها األخالقي وإحراجها للعـدو               

فهنا تتمتع المقاومة غير العنيفة بموقف اخالقي يعلو فوق االحـتالل اإلسـرائيلي والغطرسـة               . وحلفائه
تحت مـزاعم   , ولعل ردود الفعل اإلسرائيلية المتشنجة والعنيفة على مظاهر المقاومة الشعبية         . لصهيونيةا

  .نزع الشرعية عن إسرائيل، تدلل على التأثير البالغ لهذه المقاومة
لكنهـا ليـست    , غير أن تبني المقاومة الشعبية استراتيجية فلسطينية شاملة يستلزم شروطاً ليست سـهلة            

يتمثل في تحقيق توافق وطنـي  , وأولها في الواقع, من ضمن هذه االشتراطات. أو فوق التصور  مستحيلة  
إن لم يتحقق هذا التوافـق الـوطني الـشامل          . شامل على شكل وجوهر هذه المقاومة كي تحقق اهدافها        

يجيات وأصرت بعض التنظيمات على التمسك بالمقاومة المسلحة، فإننا نعود لتكرار سيناريو تبني استرات            
عدة في وقت واحد بما يعني تآكل منجزاتها مهما كانت صغيرة نتيجـة التـصادم الحتمـي بـين تلـك                     

ومن البدهي أيضاً ان المقاومة الشعبية والمعولمة تستلزم اإلعالن وبكل وضوح ممكـن             . االستراتيجيات
  .عن التخلي عن المقاومة المسلحة

ه المقاومة بث الوعي الحزبي والـشعبي حـول أهميـة           يندرج ايضاً في االشتراطات االساسية لتبني هذ      
المترسخة في الوجدان   » ثقافة المقاومة «وال يجوز استسهال هذا األمر ألن       . وتأثير المقاومة غير العنفية   

واالنتقال بهذه الثقافة إلـى مـسار آخـر         . فقط» المقاومة المسلحة «الفلسطيني والعربي تكاد تنحصر في      
إضافة إلى ما سبق، فـإن خطـاب المقاومـة الـشعبية            . بيرة وحمالت تعبئة  مختلف يحتاج إلى جهود ك    

تعكس غلبة المكون اإلنـساني     , ومكونات متماسكة وهجومية  , والمعولمة يجب أن يستند إلى أركان قوية      
والتمسك بمفاهيم العدالة التي يقوم عليها الحق الفلسطيني المـدعوم بالقـانون            , والحقوقي والتركيز عليه  

وإعادة التشديد على التفريق الواضح والحاسم بين الصهيونية واليهوديـة وأن           , والضمير العالمي الدولي  
وكذلك االبتعاد من التـورط فـي معـارك خاسـرة وال عالقـة              , الصراع هو مع األولى وليس الثانية     

  .»الهولوكوست والالسامية«للفلسطينيين بها وتحديداً مسألة 
  27/2/2011الحياة، لندن، 
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  الحراك والمراوحة: ا والعربتركي .44

  محمد نور الدين
  .حجزت تركيا مكاناً ثابتاً لها في الشرق األوسط وفي محيطاتها اإلقليمية

على امتداد العقود التي تلت الحرب العالمية األولى التي انتهت بانفكاك الروابط مع المنطقة، والـدخول                
ي مكان آخر من سياساتها وتوجهاتها على مختلف        في سياسة االنكفاء السلبي عن المنطقة، كانت تركيا ف        

  .الصعد
ولم تكتف بذلك، بل أسهمت لألسف في معظم المخططات الغربية واإلسرائيلية التي اسـتهدفت تحـرر                

  .العرب ووحدتهم
تركيا تناصر القضية الفلسطينية ولو بالموقف وتحت سقف الشرعية الدوليـة التـي             . اليوم يتغير الوضع  

، بـل   ”إسـرائيل “، لكنها لم تقدم شيئاً للقضية الفلسطينية وال تقوم بالضغط علـى             ”يلإسرائ“تعترف ب   
ولـيس  (وصلت الوقاحة األمريكية إلى درجة التفرد باستخدام الفيتو ضد مشروع قرار يدعو إلى تجميد               

  .مشروعات بناء المستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة) تفكيك
 بنجاح، وبما يتناسب مع المصالح التركية أوالً وأخيراً، لـيس فـي ذلـك               تركيا الجديدة تمارس أدوارها   

إنهم يقومون بواجبهم الوطني المنطلق من      . انتقاص من الدور التركي وال من مواقف المسؤولين األتراك        
المصالح التركية الوطنية، وهذه المصالح اقتضت دعوة الرئيس المصري حسني مبارك إلـى التنحـي،               

  .ترين المربعين اللذين ينتظرانه في اآلخرة ومحاسبة اهللاوتذكيره بالم
والمصالح الوطنية التركية اقتضت أيضاً التمهل في اتخاذ موقف معارض ومنتقـد لممارسـات معمـر                
القذافي الدموية واإلبادية ضد الشعب الليبي األعزل، وقد أعلنها رئيس الحكومة التركية رجـب طيـب                

  .يا تمليها المصالح الوطنيةأردوغان بصراحة أن مواقف ترك
وال يمكن لوم أردوغان ومسؤوليه على صمتهم تجاه ليبيا، ذلك أن أي تصريح غير مسؤول سوف يثيـر                  

 ألفاً، كمـا أن لتركيـا مـصالح         25وحشية القذافي، فيفتك بالرعايا األتراك في ليبيا وعددهم يجاوز ال           
  .ريكياقتصادية في ليبيا ال تقل عن خمسة مليارات دوالر أم

بتقديرنا نجحت تركيا في تقديم صورة واقعيـة        . تركيا تتقدم حيث يجب، وتتراجع حيث تقتضي المصلحة       
  .جداً عن الدولة التي تدير مصالحها بعين العقل، وتمسك بالخيوط من مختلف أطرافها

ومـصر  لكن األهم برأينا أن تركيا نجحت منذ بدء عصر الثورات العربية التي لم تنته بعد في تـونس                   
وليبيا واليمن وغيرها من الدول العربية، في أن تقدم نفسها على صعيد آخر، وهـو صـورة النمـوذج                   

وهو الجمع بين النظام الديمقراطي، والحفـاظ علـى         . السياسي القادر على تحقيق االستقرار في المجتمع      
  .هوية إسالمية مرنة ومعتدلة وعلمانية التزال تحتاج رغم كل شيء إلى التهذيب

كان الحديث عن النموذج التركي عاماً في السنوات القليلة الماضية، لكن تخويف الحكام العرب الغـرب                
أو غيرهـا لـم يعـد    ” القاعدة“بأن البديل من األنظمة االستبدادية سيكون أنظمة راديكالية إسالمية بقيادة         

  .ينطلي على أحد وكان ذريعة لالستمرار في الحكم
 التي كتبت عن النموذج التركي كمثال للتطبيق في العالم العربي، كان األتـراك              مع كل األنظار واألقالم   

  .أكثر ذكاء حتى من اإلسالميين العرب
راشد الغنوشي على سبيل المثال يقول لصحف تركية، إنه يريد النموذج التركي في تونس، في حـين أن                  

كذلك أصـاب   . تكون نموذجاً لآلخرين  وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو يقول إن تركيا ال تريد أن             
الكاتب المصري فهمي هويدي عندما قال في حوار مع صحيفة تركية، إن النموذج التركي غيـر قابـل                  

  .بالذات” الخليج“وهو ما أكدناه في أكثر من كتابة سابقة ومن . للتطبيق في مصر، ألن لكل دولة ظروفها
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في مدرسة، يصورون العرب فيهـا      ” أساتذة“هم على أنهم    من الخطأ جداً أن ينبري األتراك ويقدموا أنفس       
  .على أنهم مجرد طالب

ويجب أن نعترف بأن العرب تأخروا كثيراً في بناء دولتهم الحديثة، وهم ال يملكون حتى اليوم مـشروعاً          
طيلة أربعـين   لذا نرى مثالً القذافي يذكّر ويهدد بالبنية القبلية لليبيا، متسائلين عما كان يفعل              . جّدياً لذلك 

  .عاماً إلقامة دولة حديثة تمحى فيها النزعات القبلية، وهو تساؤل يطال كل المجتمعات العربية
تركيا تجّرب العلمانية والديمقراطية والبعد اإلسالمي وسياسة تعدد األبعاد وتصفير المشكالت، وتتطلـع             

ى فرو الدب الروسي، كمـا إلـى        تارة إلى االتحاد األوروبي، وطوراً إلى الحضن المشرقي، وأخرى إل         
شمس إفريقيا الحارة، وال تمل من البحث عن موقع لها ومكانة ودور في واقعية عالية، فيما نحن العرب                  

” المـؤخرة “نراوح مكاننا وال نتورع عن التهديد بإبادة شعوبنا من أجل كرسي اهترأت من جلوس نفس                
  .ا، للعدو اإلسرائيليعليه عقوداً، بل نفتح أبوابنا، إن اضطر بعض حكامن

  27/2/2011الخليج، الشارقة، 
  

  !..؟"الهولوكوست"بتدريسنا " الوكالة"ما شأن  .45
  عالء الدين أبو زينة

وكالة األمـم المتحـدة     : "حسب موقع الوكالة نفسها هو    ) UNRWA" (أونروا"الترجمة الحرفية لمختصر    
خص هذا العنوان المهمة األساسـية لوكالـة        ويل". إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى      

 مليون الجـئ فلـسطيني      4.8تقديم الدعم والحماية وكسب التأييد لحوالي       : " الغوث، وهي حسب الموقع   
". مسجلين لديها في األردن ولبنان وسورية واألراضي الفلسطينية المحتلة، إلى أن يتم إيجاد حل لمعاناتهم              

 بالشبهات، باعتبارها هيئة أنـشئت مـن أجـل تـوطين الالجئـين              وعلى أن إنشاء الوكالة جاء محاطاً     
الفلسطينيين في الشتات والمساعدة في احتوائهم، إال أنها عملت أيضاً على توثيق بيانات هؤالء الالجئـين    

التعليم (كما تعد األونروا المزود الرئيس للخدمات األساسية        . وأبنائهم وأحفادهم وأنسابهم وقراهم األصلية    
  .لالجئين في الشرق األوسط) حة واإلغاثة والخدمات االجتماعيةوالص

  
وقد درس هؤالء الفلـسطينيون المنـاهج المدرسـية         . يحسب للوكالة أنها وفرت التعليم ألبناء الالجئين      

لكن تطوراً جديداً حصل في منطقة التعليم في        . المقررة في الدول التي يعيشون فيها بال تدخل من الوكالة         
) الهولوكوسـت (ألخيرة، حيث يدور جدل حول اعتزام وكالة الغوث دمج مادة المحرقة النازية             السنوات ا 

ومن . في منهاج جديد لحقوق االنسان، ليدرسه تالميذ المدارس اإلعدادية في مدارس الوكالة في المنطقة             
ث ال تمر عليه كلمة     حيث المبدأ، ال بأس من معرفة التالميذ شيئاً عن أدبيات الحرب العالمية الثانية، بحي             

من دون أن يعرف معناها، لكن المشكلة تأتي من السياقات والغايات، حيث يرتبط الحـديث   " هولوكوست"
عن الهولوكوست بالمأساة الفلسطينية بطريقة بالغة السلبية، بغض النظر عن صدق االدعاءات بتعـرض              

  .اليهود للمحرقة كما يروونها أم بغير ذلك
الحديثة، وشكلت الذريعـة األولـى واألبـرز        " الرواية اليهودية " أهم جزء من     ظلت قصة الهولوكوست  

الحتالل أرض الشعب الفلسطيني، ونكبته، ونكسته وتشريده، وما يتعرض له حتى اآلن من االسـتهداف               
وبطريقة غريبة، ال عالقة لها بأي منطق معروف، أصبح الفلسطينيون هـم الطـرف الوحيـد                . واإلبادة

وعلى نحو ال يقل غرابـة، رضـي        . ضريبة ما حدث أو لم يحدث في معسكرات أوشفيتز        المعني بدفع   
العالم بتعويض اليهود عن مذبحة افتراضية تعرضوا لها بتمكينهم من ممارسة مذبحة مشهودة ما تـزال                

وقد عملت مؤسسة الدعاية الهائلة للهولوكوسـت علـى         . فصولها مستمرة إلى اليوم في حق الفلسطينيين      
في الوعي العالمي، بحيث أصبح إنكار كون اليهودي ضحية في حد ذاته            " الضحية-اليهودي"فكرة  ترسيخ  

وأصبح مجرد الحديث بتعاطف عن     . اعتداء على اإلنسانية، ومعاداة للسامية، وعنصرية تستوجب العقاب       
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قـات حـد    وتشكل من ذلك خطاب غريـب العال      . الفلسطينيين أو حقوقهم اإلنسانية، يعني معاداة السامية      
  .اإلدهاش

ال يمكن أن يسمع الفلسطينيون بالذات أي حديث عن هولوكوست يهودي مـن دون الحـديث أوالً عـن                   
المحرقة التي يمارسها الكيان اليهودي االستعماري ضدهم، بل ووقف معاناتهم الطويلة من جرائمه منـذ               

 في مناهج أبنائهم مـن دون أن        كما ال يمكنهم القبول بتضمين شيء عن تلك المحرقة        .  عاماً 63أكثر من   
يدرس الطلبة اليهود مساقات عن النكبة الفلسطينية، والنكسة، والمحارق والمذابح الهائلة التـي ارتكبتهـا              
العصابات الصهيونية اإلرهابية وما تزال ضد الفلسطينيين وأشقائهم العرب، والتي يربو عـددها علـى               

دته على الشاشة قبل سنوات طويلة ولم أنسه، عـن أطفـال            وأتذكر في هذا اإلطار برنامجاً شاه     . الستين
الكيان وهم يرددون بمرح أغنية عنصرية تحض على قتل العرب، لتكون نشيدهم الصباحي اليومي وهم               
يستقلون الحافالت إلى المدارس، ثم وهم يتدربون على استخدام األسلحة لقتـل العـرب فـي المـدارس       

  .االبتدائية
وال مبـرر   . األبديين" ضحية الضحية "لشيء، فال يعني ذلك أن يكون الفلسطينيون        إذا كان اليهود ضحية     

أيضاً ألن يعنى الفلسطينيون بهولوكوست اليهود ما لم يعترف اليهود والعالم بالهولوكوسـت الفلـسطيني               
اثـة  وال مبرر الشتغال وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين بمهمة ترويج الحكاية اليهوديـة، وإغ            . المستمر

دولة كيان عنصري، أو محاولة إقناع أبناء الفلسطينيين المشردين بمبرر اليهود لتشريدهم أو التطبيع مع               
وهذه مهمات تضطلع بها باقتدار منظمات اللوبي الصهيوني النافذة المحترفـة           . قاتليهم باسم الهولوكوست  

  .في التزوير
واألجدى ! وبين تدريسهم الهولوكوست  " سطينيينغوث وتشغيل الالجئين الفل   "ليس ثمة عالقة منطقية بين      

، بنـشر قـصة     "كـسب التأييـد للفلـسطينيين     "واألجدر أخالقياً وعملياً أن تقوم الوكالة، من واقع مهمة          
  .في مدارس العالم" الهولوكوست الفلسطيني"

  27/2/2011الغد، عّمان، 
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