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    غزة قطاع وتبلغ القاهرة انها تخطط لعمليات منهجية فيتأهبال تعلن "إسرائيل" .1

 إذاعـة جـيش     ، أن حمد رمـضان   عن مراسلها أ   رام اهللا  من  28/2/2011،  المستقبل، بيروت  ذكرت
االحتالل اإلسرائيلي نقلت امس عن مصادر عسكرية في قيادة المنطقة الجنوبية قولها أن جيش االحتالل               

 ضد حركات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة دون اللجوء الى مواجهـة             سينفذ عمليات تصعيد منهجية   
وقالت المصادر ان العمليات ستشمل ضربات نوعيـة لمخـازن التـسليح            . مباشرة في المرحلة الحالية     

وطرق نقل األموال وتشديد الضربات على أنفاق رفح التي تنقل األسلحة إلى قطاع غزة في ظل انهيـار                  
  .  الجانب المصري فيما ستمتد تلك الضربات االستباقية إلى خارج حدود قطاع غزةأي رقابة من قبل

وأكدت المصادر أن تل أبيب أبلغت الجانب المصري بقلقها مما يحدث على حدود غـزة ونيتهـا عـدم                   
السماح بتهديد أمنها ولو أدى األمر إلى تنفيذ عملية كبرى في القطاع في أعقاب قـصف بلـدة نتيفـوت                    

األسبوع الفائت حيث أبدت المؤسسة األمنية قلقها من دقة التـصويب           " غراد"بئر السبع بصواريخ    ومدينة  
  . في تلك الصواريخ، والتي تدل على مهارات تدريب عالية اكتسبت خارج القطاع

وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية ان صواريخ المقاومة التي أطلقت من غزة نحو مدينة بئر السبع قبل                
  . صينية الصنع وتم بيعها إليران " BM-21"من طراز " غراد"م هى من نوع ثالثة أيا

وذكرت الصحيفة اإلسرائيلية أن إيران نقلت تلك الصواريخ لحركة الجهاد اإلسالمى فى غزة، مـضيفة،               
 كيلومترا والتي يمكن أن     80االيرانية القادرة على بلوغ     " فجر"ان حماس أيضا تمتلك صواريخ من نوع        

ولفتت المصادر الى أن الحركات المسلحة فـي        . في صحراء النقب  " ديمونا" تل أبيب، ومفاعل     تصل الى 
قطاع غزة تحاول اختبار قوة الجيش في ظل التطورات المتسارعة في المحيط العربي، وسقوط أنظمـة                

  . أقامت عالقات سرية وعلنية مع إسرائيل بما فيها نظام القذافي
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إلسرائيلية دودي كوهن تعليماته إلعالن حالة التأهب من الدرجة الثانيـة           إلى ذلك، أعطى قائد الشرطة ا     
في صفوف الشرطة اإلسرائيلية ألسبوع كامل، وذلك في أعقاب األحداث الجارية في الـشرق االوسـط                

  . وفي ظل تخوفات من تعرض اسرائيل للصواريخ في المناطق الجنوبية
سرائيلية فقد جاءت تعليمات قائد الشرطة اإلسـرائيلية        اال" معاريف"وبحسب الموقع االلكتروني لصحيفة     

كمـا شـملت    . صباح امس لكافة اقسام الشرطة والوحدات لزيادة انتشارها في مختلف مناطق اسـرائيل            
التعليمات رفع حالة التأهب ألسبوع كامل لمواجهة إمكانية تدهور األوضاع في اعقاب االحداث الجاريـة              

ق األوسط، مؤكدا أن الخطر الحقيقي يكمن في امكانيـة تعـرض جنـوبي              في ليبيا، وباقي مناطق الشر    
امس مـن قطـاع غـزة       " فجر"يشار إلى انه جرى اطالق صاروخ       . اسرائيل للصواريخ من قطاع غزة    

وسقط في النقب الغربي من دون احداث اضرار او اصابات، ويشكل ذلك استمرارا لحالة التـوتر التـي                  
 االيام األخيرة من قصف اسرائيلي للقطاع وكذلك اطـالق العديـد مـن              تشهدها الحدود الجنوبية خالل   

  .الصواريخ وقذائف الهاون
الذراع العـسكرية   "سرايا القدس   ، أن   حامد جاد عن مراسلها   غزة   من    28/2/2011،  الغد، عّمان  وقالت

عـدة أشـهر    اعتبرت بلسان الناطق باسمها أبو أحمد أن االحتالل يحاول منـذ            " لحركة الجهاد اإلسالمي  
تضخيم قدرات المقاومة واالدعاء بأنها تملك إمكانات متطورة من العتاد الصاروخي، وذلك بهدف تبرير              

ولم ينف أبو احمـد أو يؤكـد مـزاعم           .عمليات القصف والتوغالت التي لم تتوقف خالل المدة الماضية        
نبنا ال نستطيع أن نؤكد أو      نحن من جا  "االحتالل بحيازة سرايا القدس على صواريخ صينية الصنع بقوله          

ننفي هذه المعلومات، ولكن ما نستطيع أن نؤكده هو أن لدى المقاومة ما تستطيع مـن خاللـه أن تـؤلم                     
وأكد في تصريحات صحافية أن تهديدات االحتالل للمقاومة الفلسطينية ليست جديدة، وتأتي فـي               ".العدو

وائر سياسية وعسكرية لدى العدو، كجـزء مـن         سياق سلسلة من التصريحات المتتالية التي تخرج من د        
  .الحرب النفسية التي يخوضها العدو ضد المقاومة ومحاولة خلق رأي عام معاد لها

نعتقد أن العدو ليس مستعدا كما يبدو لفتح جبهة واسعة من           "وقلل أبو احمد من خطورة تهديدات االحتالل        
عف جبهته الداخلية والمشاكل التي تواجهه علـى        العمليات العسكرية مع قطاع غزة لعدة أسباب أهمها ض        

المستوى الدولي بسبب االستيطان والحصار على غزة، ولكن تبقى إمكانية إقدامه على ارتكـاب حماقـة                
جديدة واردة في محاولة للخروج من مأزقه الداخلي والخارجي مثل إمكانية تنفيذ االحتالل لعمليات توغل               

  .لك عمليات اغتيال مركزة ضد قادة المقاومةجزئية داخل أراضي قطاع غزة وكذ
وشدد على جاهزية المقاومة لمواجهة أي طارئ، والتعامل مع الوضع الميداني بالشكل المناسب، مـشيرا       
إلى أنه عندما أقدم االحتالل على استهداف المدنيين والمقاومين شرق غزة قبل عـدة أيـام ردت عليـه                   

بالصواريخ، وهذا يؤكد أن خطط     " بئر السبع ونتيفوت  "ندما قصفت   المقاومة في مكان وزمان لم يتوقعه ع      
  .التصدي ألي عدوان حسب حجمه ومكانه باتت جاهزة لدى المقاومة وتستطيع تنفيذها حسب الحاجة

وزير الحرب الصهيوني،   أن   في ترجمته الخاصة، الى      ،26/2/2011،  2191التقرير المعلوماتي    وأشار
تنظر بخطورة بالغة لمحاولة الفلسطينيين توسيع الصراع، وإطالق        " إسرائيل"إيهود باراك، شدد على أن      
، موضحاً بأن الجيش سيرد على أي إطالق للصواريخ من أجل أن            "بئر السبع "القذائف والصواريخ باتجاه    

من جانبه، حـذّر رئـيس الحكومـة        . وقطاع غزة " إسرائيل"يبقى الصراع في محيط السياج األمني بين        
ـ         العبرية،   الكيان الـصهيوني،   " استفزاز"بنيامين نتنياهو، الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مما وصفه ب

، مؤكداً على أن سياسة حكومتـه       "إسرائيل"على خلفية إطالق صواريخ غراد وقذائف هاون على جنوب          
  . تقضي بضرورة الرد على أي عملية ضدها دون تأخير، وأنه قد أمر الجيش الصهيوني بالرد بقوة

  
  

   دعوة سلطة عباس لالنتخابات محاولة للخروج من أزماتهايعّددويك  .2
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أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك أن الدعوات التي أطلقت من أجـل               : الخليل
 فياض للخروج من االزمة التي تعيـشها،        –إجراء االنتخابات العامة، ماهي إال محاولة من سلطة عباس          

  .للضغوطات التي يتعرض لها محمود عباس وسلطته النسياقه وراء قرارات االحتاللوهي نتاج 
إلـى أن   ) 2-27(اليوم األحـد    " المركز الفلسطيني لإلعالم    " وأشار الدكتور دويك في حديث خاص لـ        

ل الدعوات التي نسمعها من عباس هنا وهناك المنادية بعقد انتخابات تشريعية أو رئاسية، انما هي من أج                "
، مشيرا الى أن هذه الدعوات ال تسمن وال تغني من جوع            "تهدئة الشعب، وتسليط األضواء عليه من جديد      

 .في ضوء عدم اإللتزام بالقرارات التي من شأنها انهاء االنقسام واعادة اللحمة الـى الـوطن المـسلوب                 
  .وأضاف أن الدعوة لإلنتخابات العامة ليست قانونية إطالقاً ، بل هي سياسية

  27/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  فياض القادمة" حكومة"خريشة يدعو الفصائل لمقاطعة حسن  .3
النائب المستقل في المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشه في تصريح صحفي له اليوم              أكد: رام اهللا 
مجلس التشريعي   فياض تشكيلها دون مصادقة ال      سالم على أن الحكومة التي ينوي    ) 2-27 (]أمس [األحد

ودعا النائب المستقل كافـة القـوى        .عليها ستكون غير شرعية، وعلى كافة الفصائل الفلسطينية رفضها        
والفصائل للضغط بشدة لتفعيل دور المجلس التشريعي، وإعطائه الفرصة في حل كافة القضايا الفلسطينية              

  .العالقة الداخلية والخارجية منها
  27/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  فياض يؤكد حرص الحكومة الجديدة على تحسين ظروف أسر الشهداء  .4

أكد رئيس الوزراء المكلف الدكتور سالم فياض، أمس، حرص الحكومة القادمة علـى تحـسين          : رام اهللا 
جاء ذلك خالل لقاء موسع عقده مع وفد من التجمع الوطني ألسر الشهداء في مقر                .ظروف أسر الشهداء  

  .زراء بمدينة رام اهللارئاسة الو
، بتـشكيلها   "أبو مازن "وأطلع فياض، الوفد على أهداف الحكومة القادمة التي كلفه الرئيس محمود عباس             

والتي قال، إنها ستعزز اهتمامها بكافة شرائح الشعب الفلسطيني، وفي المقدمة منها الشرائح المناضـلة،               
  .ممثلة بأسر الشهداء واألسرى والجرحى

إن وفد التجمع تقدم بعدة طلبات ملحة لها        ": "األيـام"عام التجمع الوطني، محمد صبيحات لـ       وقال أمين   
  . عالقة بتحسين ظروف أسر الشهداء، وضرورة التزام الحكومة بهذه الحقوق

يأتي اللقاء في إطار اللقاءات التشاورية التي يجريها رئيس الوزراء المكلف، قبيل اإلعـالن عـن                : وقال
  .كومة الجديدةتشكيلة الح

  28/2/2011، األيام، رام اهللا
  

   تركيا بوفاة رئيس الوزراء األسبق نجم الدين أربكانيعزيهنية  .5
عزى رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، إسماعيل هنية، : ـ خدمة قدس برس)فلسطين(غزة 

ربكان، معتبراً أن الجمهورية التركية حكومة وشعباً، بوفاة رئيس الوزراء التركي األسبق نجم الدين أ
أتقدم "وقال هنية في تعزيته  .األمة العربية واإلسالمية فقدت أحد أبرز القيادات اإلسالمية في تركيا

  باسمي وباسم الحكومة والشعب الفلسطيني بالتعازي للرئيس التركي السيد عبد اهللا غول، ولرئيس 
  

 والشعب التركي بوفاة رئيس الوزراء الوزراء التركي السيد طيب رجب أردوغان، وللحكومة التركية
  ".التركي األسبق ورئيس حزب السعادة نجم الدين أربكان
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  27/2/2011قدس برس، 
  

  هنية يتصل لإلطمئنان على الجالية الفلسطينية في ليبيا .6
تفية مع عدد من    ااتصاالت ه ) 2-27(أجرى رئيس الحكومة الفلسطينية اسماعيل هنية اليوم األحد         : غزة

وأكد مكتب رئيس الوزراء أن هنية هاتف عدداً         .جالية الفلسطينية في ليبيا لالطمئنان على أحوالهم      أفراد ال 
من أبناء شعبنا في ليبيا لالطمئنان على أحوالهم والوقوف على أوضاعهم، ال سيما بعـد اإلعـالن عـن        

 ألـف   70د نحو   استشهاد حسان أبو مصطفى أحد أبناء الجالية برصاص مرتزقة القذافي، يشار إلى وجو            
وفي سياق آخر هنأ رئيس الوزراء، الملك السعودي بمناسبة عودته ألرض المملكـة              .فلسطيني في ليبيا  

  .السعودية سالماً متمنياً االزدهار لبالد الحرمين الشريفين
  27/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  ام وتحقيق المصالحةاالنتخابات طريق الوحدة والسبيل النهاء االنقس: الضميريعدنان  .7

اكد اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة األمنية            : القدس المحتلة 
أن الشعب هو مصدر السلطات وان االنتخابات الرئاسية والتشريعية طريق الوحدة والسبيل لحل ما تبقى               

 اللحمة بين شطري الوطن في الضفة، وان الدولة         من الخالفات إلنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة وإعادة      
الفلسطينية لن تتحقق دون القدس عاصمة لها ودون ان يكون قطاع غزة جزءا منها، وعلى كافـة قـوى                   
وجماهير الشعب ان تواصل نضالها النهاء االحتالل الذي يشكل عائقا أمام انجاز وتطبيق أي نظام فـي                 

وحول موضوع المـصالحة الوطنيـة قـال        . والتعليمية واالجتماعية مجاالت الحياة األمنية واالقتصادية     
الضميري ان حركة حماس ليست عدوا وإنما خصم سياسي ولن نقبل باستخدام السالح ضـدها، ولـيس                 
أمامنا سوى الحوار والنقاش معها والذهاب إلى صناديق االقتراع ليقول الشعب كلمتـه، إلنهـاء حالـة                 

ب، مضيفا ان القيادة الفلسطينية بذلت ومـا زالـت جهـودا كبيـرة لتحقيـق         االنقسام الناتجة عن االنقال   
المصالحة، لكن حركة حماس ما زالت ترفضها بسبب الفيتو اإليراني على المصالحة الوطنية، معربا عن               

وفي نهايـة المحاضـرة أجـاب اللـواء         . أمله ان تنجح جهود الشباب المستقلين في إنهاء حالة االنقسام         
سئلة واستفسارات الطلبة حول محاور المحاضرة، وقدمت له حركة الشبيبة درعا تقـديرا             ضميري على أ  

    . له
  28/2/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  تحرك دبلوماسي ياباني من أجل تحريك عملية السالم: مصادر فلسطينية .8

ك دبلوماسي يابـاني    أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، األحد، عن تحر      :  وكالة قدس نت لألنباء    –رام اهللا   
 يومـاً،   60لدى السلطة الفلسطينية وإسرائيل وذلك من أجل تحريك عملية السالم المتوقفة منذ ما يقارب               

  .موضحةً أن األسابيع القادمة ستكون حاسمة فيما يتعلق بمصير المفاوضات مع إسرائيل
ـ       لعملية السالم فـي    اليابان، إن مبعوث    "وكالة قدس نت لألنباء   " وقالت المصادر في تصريحات خاصة ل

الشرق األوسط تاتسو أريما وصل إسرائيل األسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الفلـسطيني               
محمود عباس غدا اإلثنين بمقر الرئاسة في رام اهللا وذلك من أجل مناقشة العملية السياسية المتعثرة مـع                  

  ". إسرائيل
، على أن المساعي األوروبية واألمريكية تزايدت فـي اآلونـة           وفي سياق متصل، شددت المصادر ذاتها     

أن هذه المساعي تبدو جدية أكثر من أي وقت مضى، خاصة بعـد تمـسك القيـادة                 " وأضافت. األخيرة
  ". الفلسطينية بموقفها الرافض للعودة الى طاولة المفاوضات دون وقف اإلستيطان

  27/2/2011، وكالة قدس نت
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    نياهو ال تصنع سالما وتنضح بالكراهية تصريحات نت: السلطة .9

نددت السلطة الفلسطينية بتصريحات رئيس الوزراء      :  وكاالت األنباء  -جمال جمال     -فلسطين المحتلة   
امتدادا للعنصرية السوداء، وتعبيـرا عـن       "باعتبارها  " ديلي تلغراف "اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لصحيفة     

وقالت الـسلطة فـي     ".  على الشرعية الدولية، وتحرف الحقائق وتشوهها      عقلية تتقن المراوغة وااللتفاف   
ما قاله نتنياهو من أن إسرائيل تؤمن بوجوب إقامة وطن للفلـسطينيين، ووضـعه              "بيان صحفي لها، أن     

اشتراطات على الحق التاريخي ألبناء شعبنا، باعترافهم بحق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية لـيس إال           
وقالت الـسلطة ان فريـة نتنيـاهو بـأن          ". سطوانة قديمة جديدة، وصلت سن العجز السياسي      تدويرا ال 

" ال يعلمون أوالدهم ثقافة السالم وأن مناهج التعليم لديهم تمتلـئ بالكراهيـة لإلسـرائيليين              "الفلسطينيين  
ت، تعلم األطفـال  اجتزاء للحقائق وبتر لها، ألننا ال نمتلك مدارس دينية متطرفة كالمنتشرة في المستوطنا           

ومئاة شـعريم حيـث     ) بني براك (صنوف الكراهية وتشريع القتل وال كتلك المنتشرة في قلب تل أبيب و           
  .، على حد قولهم"الحاخامات اليهود الذين يعتبرون العرب والمسلمين صراصير يجب قتلها

  28/2/2011، الدستور، عّمان
  

  عمل مشروعته تصفي..  فلسطينيا13شحادة وصالح  تبرئ جيشها من اغتيال "إسرائيل" .10
اعتبرت لجنة إسرائيلية كلفت بتقصي حقائق عملية استهداف الشيخ صالح شحادة القائد العام لكتائب 

  ". هدفاً مشروعاً للتصفية" سنوات، أن األخير كان 9القسام الجناح العسكري لحركة حماس قبل 
ري، ولكن توابع هذه العملية كانت غير للخطر الفو) إسرائيل(انه عرض مواطني ": وقالت اللجنة 

  ". قد ارتكب جريمة"واستبعدت اللجنة أن يكون أي من الضالعين في العملية . ، حسب تعبيرها"متناسبة
وأشارت إلى أن ". إنما إجراءات تخص الجهاز بأسره"ولم توص باتخاذ أي إجراءات شخصية ضدهم و

في األجهزة األمنية اإلسرائيلية، وأن المس باألبرياء لم أنهوا خدمتهم "صانعي القرار بشأن العملية قد 
  ". ينجم عن االستهتار بحياة اإلنسان وإنما عن تقييمات خاطئة وقصور استخباري

وذكرت اللجنة التي قدمت تقريرها إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس، أن 
كل مبالغ فيه، ولم يأخذوا بما فيه الكفاية من اهتمام مخططي العملية تركزوا على استهداف شحادة بش

وأوضحت اللجنة أن مالبسات العملية توضح سبب حصول القصور ولكنها ال . خطر المس باألبرياء
  . تبرره

  27/2/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  ورعاية رسمية لإلرهاب" قرار وقح"تبرئة مرتكبي مجزرة حي الدرج : برهوم .11
ركة حماس، تبرئة االحتالل لمرتكبي مجزرة حي الدرج وقصف منزل الشيخ صالح اعتبرت ح: غزة

، وتحدي لمشاعر الشعب الفلسطيني وتشجيع "وقح"شحادة، ومقتل األطفال والمدنيين، بأنه قرار إسرائيلي 
  ".اإلرهاب"رسمي على ارتكاب الجرائم وممارسة 

، مجزرة مروعة حينما 2002) يونيو(حزيران وكانت الدولة العبرية ارتكبت في الثاني والعشرين من 
قصفت المنزل الذي كان يقطنه الشيخ شحادة، القائد العسكري لحماس في حي الدرج بغزة، وقتلت حينها 

  . فلسطينياً، وجرحت العشرات ودمرت حوالي عشرين منزال20ًحوالي 
نحن : "نسخة منه" برسقدس "وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة  في تصريح مكتوب له، وصل 

نعتبر أن هذه الجريمة هي جريمة حرب بكل المقاييس وبكل المعايير، وان ما يجري هو إرهاب دولة 
  ".منظم وبغطاء رسمي
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البد من رفع هذا الملف وكل ملفات جرائم االحتالل اإلسرائيلي إلى محكمة الجنايات الدولية، : "وأضاف
ان، وعزله دولياً وفرض عقوبات اقتصادية، وأمنية، وعسكرية، وضرورة اتخاذ قرارات رادعة لهذا الكي

  ".وسياسية عليه من قبل المؤسسات الدولية، وضرورة فضح جرائمه ودعم عدالة القضية الفلسطينية
  27/2/2011قدس برس، 

  
   إسرائيلي في قصف "سرايا القدس" اثنين من وإصابةاستشهاد مقاوم : غزة .12

جناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي، أن القصف الصهيوني شرق مدينة ال" سرايا القدس"أعلنت : غزة
  .غزة أدى إلى استشهاد أحد مجاهديها وإصابة اثنين آخرين

نسخةً منه، إن الشهيد هو عبد المجيد غازي " المركز الفلسطيني لإلعالم"وقالت السرايا في بيان لها تلقى 
  . الجريحين متوسطةشاهين من سكان دير البلح الفتة إلى أن حالة

  27/2/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   جلسات الحوارالستئناف تدعو الفصائل "الجهاد" .13
الفصائل الفلسطينية إلستئناف , طالب خالد البطش القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين: غزة

مبينا أن , حيد الصف الوطنيجلسات الحوار الوطني لوضع رؤية واحدة إلنهاء اإلنقسام الفلسطيني وتو
  .إتصاالت الجهاد مستمرة مع جميع الفصائل الفلسطينية إليجاد رؤية واضحة إلنهاء اإلنقسام

 الفلسطيني ضربة للقضية الفلسطينية برمتها وأنه ذريعة في يد اإلحتالل االنقسامأكد البطش أن و
  . القدس الشريفاإلسرائيلي لإلستمرار في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وتهويد 

يجب إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير على أسس :" وقال 
أن بناء مؤسسات منظمة التحرير مدخال رئيسا إلستعادة "  :مضيفا, "وطنية كممثل للشعب الفلسطيني 

  ".ء المنظمة الوحدة الوطنية وأن الوحدة الوطنية مدخال أساسيا أيضا إلعادة بنا
  27/2/2011وكالة قدس نت، 

  
   تطلق رصاصة واحدةأنحماس تزداد قوة دون : إخباريتقرير  .14

عززت االضطرابات التي غيرت العالم العربي خارج قطاع غزة من مكانة حركة المقاومة : ةغز
تي لها داخل القطاع الذي تحكمه ودعمت موقفها في مواجهة السلطة الفلسطينية ال) حماس(االسالمية 

  .الغلبة في الضفة الغربية
حماس استقبلت سقوط الرئيس المصري السابق حسني مبارك بسعادة بالغة اذ احست ان رحيله سيضعف 

  .من قبضة اسرائيل على القطاع الفقير التي شلت اقتصاده وحاصرت سكانه
قرب حليف كما حرم خروج مبارك كال من اسرائيل ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من ا

  .عربي مما تركهما معرضين للخطر فجأة في منطقة سريعة التغير
وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس ان الحكومة المصرية الجديدة لن تقبل بتضييق الخناق على 

واضاف ان االمر سيستغرق وقتا لكن المستقبل يبدو  .غزة وستكون هناك نهاية للحصار ولعزلة حماس
  .مشرقا

 وسيطرت على 2006اس التي ال تعترف باسرائيل بانتخابات في االراضي الفلسطينية عام وفازت حم
  . شهرا عقب حرب اهلية وجيزة مع حلفاء عباس18قطاع غزة بعد 

ومنذ ذلك الحين نجت حماس من هجوم عسكري اسرائيلي بدأ بعد تكرار الهجمات الصاروخية العابرة 
 في المئة من سكان القطاع البالغ عددهم 80انق الذي ترك للحدود وجاهدت للتغلب على الحصار الخ

  . مليون يعتمدون على المعونات1.5
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ومن القوى المتوقع ان تلعب دورا كبيرا في مصر الجديدة جماعة االخوان المسلمين القوية ذات العالقات 
  .الوثيقة للغاية مع حماس وتؤيد فتح الحدود

  .االمل في الضفة الغربيةوفي حين يتنامي التفاؤل في غزة يخبو 
فاالمال بأن يتمكن عباس من التوصل التفاق سالم دائم بددها رفض اسرائيل وقف البناء االستيطاني كما 

  .اضعف تنامي قوة حماس جهود السلطة الفلسطينية النهاء االنقسام بين الفصائل الفلسطينية
 ان حماس تعتقد ان الوقت ليس في وقال غسان الخطيب مدير المركز االعالمي الحكومي في رام اهللا

  .صالح السلطة الفلسطينية مما ال يعطي السلطة امال يذكر في الوفاء بوعودها
ورفضت حماس عرضا هذا الشهر للدخول في حكومة وحدة كما رفضت دعوة عباس الجراء انتخابات 

ن مع اسرائيل وان تطلق قائلة انه يتعين على السلطة الفلسطينية التوقف اوال عن جميع اشكال التعاو
  .سراح المئات من انصار حماس المحتجزين في سجون الضفة الغربية

ويتوقع بعض المحللين ان كال من عباس وحماس قد يواجهان نفس االحتجاجات التي تشهدها عدد من 
وأد الدول العربية لكن خليطا من صرامة االجراءات االمنية والالمباالة الواضحة من جانب المواطنين 

  .المظاهرات في مهدها حتى االن
وقال راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق االنسان في غزة ان الفلسطينيين منقسمون 

وقال ان هذا هو سبب عدم . ومتعبون وال يثقون في احد في ظل الحصار ونقاط التفتيش االسرائيلية
  .وجود حركة احتجاجية في االراضي الفلسطينية

 مارس اذار من المرجح ان تواجه 15سيرة مؤيدة للوحدة تمت الدعوة اليها في غزة يوم غير ان م
  .دعوات لتنحية عدائها للسلطة الفلسطينية جانبا وان توافق على المصالحة

وقال الصوراني انه اذا لم تستغل حماس هذه اللحظة فحينئذ ستكون هناك مشكلة للفلسطينيين لسنوات 
  .كثيرة مقبلة
لسلطة الفلسطينية نفسها حماس من اال تعقد امالها على ظهور حركة مصرية صديقة قائلة ان وتحذر ا

  .الواقع السياسي في المنطقة سيضعف من طموحاتها
وقال الخطيب وهو ايضا متحدث باسم الحكومة ان السبب وراء عدم فتح مصر الحدود بشكل كامل حتى 

حماس لكن النها تدرك انها اذا فعلت ذلك فسيؤدي ذلك في الوقت الحالي هو ليس الن لديها مشكلة مع 
  .فعليا الى ضم غزة وهو ما تريده اسرائيل

 واوضح مسؤولون اسرائيليون كبار 1967 و1948واشرفت مصر اداريا على قطاع غزة بين عامي 
  .ىفي احاديث غير رسمية خالل عهد مبارك انهم يودون ان تتولى القاهرة المسؤولية عن غزة مرة اخر

لكن مسؤولين امنيين اسرائيليين يقولون ان اعادة احتالل اسرائيل لغزة سيكون اكثر ترجيحا من ضم 
مصر لها اذا فتحت القاهرة الحدود وسمحت بتدفق االسلحة الى حماس التي تدعمها ايران وتقوم بتخزين 

  .االسلحة
وقدرت . س جزءا من الحدود عندما دمرت متفجرات حما2008وكانت اخر مرة تغلق فيها الحدود عام 

االمم المتحدة ان نصف سكان غزة عبروا لمصر طلبا للسلع قبل ان تستعيد مصر النظام بعد ان اثار 
  .تصرف حماس انزعاجها

وسرعان ما اعتقلته مصر واحتجزته . وكان احد العابرين ايمن نوفل وهو قائد عسكري كبير في حماس
خالل االضطرابات االخيرة ويتمكن من العودة الى منزله عبر دون تهم لمدة ثالث سنوات قبل ان يفر 

  .نفق سري
  .وتوقع نوفل عهدا جديدا في العالقات بين مصر وغزة لكنه ال يرى تراجعا في التوتر مع اسرائيل

وتابع ان حماس اختارت  .وقال ان الحركة تستعد للجولة المقبلة من القتال مضيفا انه سينضم للوائه القديم
  .لمقاومة وان هذا افضل طريق يمكن ان تسلكه حيث سيؤدي اما للنصر واما الشهادةطريق ا
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  من كريسبيان بالمر )شارك في التغطية نضال المغربي(
  27/2/2011وكالة رويترز لألنباء، 

  
  وتتوعد بأخذ كل اإلجراءات لمنعها" الهولوكوست"من تدريس مادة " األونروا" تحذر حماس .15

، "االونروا" أنها لن تسمح بتدريس وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين أكدت حركة حماس،: غزة
، "مخطط"للطالب الفلسطينيين، بحسب تصريح احد مسؤوليها، واصفة ذلك بأنه " الهولوكوست"مادة 

مشددة أنها وخلفها كل الشعب الفلسطيني تستنكر هذه الخطوة التي اتخذتها وكالة الغوث، وأنها سنتخذ 
  .إلجراءات الالزمة إليقافهكافة ا

األردنية بتدريس تجربة محرقة / الغد/وكان الناطق الرسمي لألونروا سامي مشعشع، أقر لــ جريدة 
  .ضمن مناهج إثرائية تضاف لمادة حقوق اإلنسان التي تدرسها الوكالة" الهولوكوست"اليهود 

تُفاجئنا وكالة غوث : "اً على ذلكفي تصريح مكتوب رد" حماس"وقالت دائرة شؤون الالجئين في حركة 
وتشغيل الالجئين األونروا بمخططاتها الهجينة والمرفوضة، التي تسعى من خاللها لتسميم عقول أبنائنا، 
من خالل اتخاذ الوكالة خطوات ال تخدم إال االحتالل الصهيوني، وتبرر مجازره وممارساته الهمجية 

كمادة إثرائية ضمن مادة حقوق اإلنسان " الهولوكوست "ضد الشعب الفلسطيني بتدريسها ما يعرف بــ
في المدارس الفلسطينية التابعة لوكالة الغوث، حيث تتحدث هذه المادة اإلثرائية عن المعاناة واالضطهاد 

  ".مظلوم مقهور, ليظهروا اليهود كشعب مسكين, والمجازر والتطهير العرقي الذي تعرض له اليهود
للوكالة أن تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتظهر معاناته ومآسيه، وكان كان من األولى : "وأضاف

األجدر بوكالة الغوث بدالً من أن تدرس هذا التاريخ المزور والمشوه، أن تدرس المعاناة التي يتعرض 
حيث شهدت أرضنا المحتلة مئات بل ,  ليومنا هذا48لها الشعب الفلسطيني منذ النكبة الفلسطينية عام 

  ".مجازر التي ارتكبت وما زالت بحق هذا الشعب األعزل أمام سمع العالم وبصرهآالف ال
وطالب الحكومة الفلسطينية، في غزة بأن تأخذ دورها تجاه وكالة الغوث وتلزمها بمنع تدريس هذه 

  .المادة، وأن تلزم الوكالة بالعمل وفق ثقافة وفكر الشعب الفلسطيني الذي تعمل على أرضه
  27/2/2011قدس برس، 

  
  حكومة فياض الجديدة مهنية أكثر منها فصائلية  :محيسنجمال عضو مركزية فتح  .16

إن الرئيس محمود عباس " صفا"قال عضو مركزية فتح جمال محيسن في تصريح خاص لوكالة : رام اهللا
  . ورئيس الوزراء المكلف سالم فياض يقومان بمجهود حثيث إلتمام الحكومة الجديدة

ستكون رموزها القادة غير مرتبطة بفصائل بقدر ارتباطها بالمهنية والكفاءة "ومة وأكد أن هذه الحك
، الفتًا إلى أن موضوع مشاركة حركة حماس في هذه الحكومة لم يطرح خالل "العالية والمجهود الوطني

  . اجتماع اللجنة المركزية لفتح
ت للضغط على إسرائيل في وأكد محيسن إثر اجتماع المركزية على أن المركزية درست عدة خطوا

المحافل الدولية وعبر وسائل عديدة لتحقيق مطالب فلسطينية أبرزها وقف االستيطان في القدس، وإنهاء 
  . االحتالل، وإقامة الدولة الفلسطينية

وبحث . في مقر الرئاسة في مدينة رام اهللا" فتح"وكان عباس ترأس ظهر األحد اجتماع المركزية لحركة 
اعيات األحداث الجارية على الساحتين العربية والدولية على القضية الفلسطينية وموقف االجتماع تد

  . القيادة الفلسطينية من هذه األحداث
وقال الناطق الرسمي لفتح نبيل أبو ردينة إن موقف الرئيس واللجنة المركزية هو الوقوف مع وحدة 

  . الشعوب العربية، ودعم مصلحتها الوطنية
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على الساحة الدولية " التحديات الكبيرة"ينة أن الحكومة القادمة ينتظرها الكثير من وأضاف أبو رد
والمحلية في إشارة واضحة إلى الفيتو األمريكي على قرار مجلس األمن بإدانة االستيطان والذي أجمع 

ام  دولة ، وكذلك االنقسام الفلسطيني وقضية الحوار الوطني وإتم14عليه المجتمع الدولي بواقع 
  . المصالحة

  28/2/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

   االحتاللإلنهاء للمشاركة في قيادة وتنظيم الجهود "الشعبية"جرار تدعو كوادر  .17
 دعت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار كافة :رام اهللا

ي الوطن والشتات، للمشاركة بفعالية في قيادة وتنظيم الجهود أنصار وكوادر ومنظمات وفروع الجبهة ف
وأكدت جرار في مقابلة مع المكتب اإلعالمي للشعبية، أن . الشعبية من أجل مقاومة االحتالل وإنهائه

االنفجار الشعبي قادم ال محالة بوجه االحتالل والفساد واالنقسام والفقر والبطالة، معربة عن ثقتها بقدرة 
، 2005ودعت لتطبيق آلية إعالن القاهرة  .لى تقرير مصيره في وجه من اختطف قرارهشعبنا ع

بالدعوة الجتماع فوري للجنة العليا التي تضم الجميع، وبحوارٍ فلسطيني جاد وسريع، يدفع بأولوية 
  . حتاللالمقاومة ضد االحتالل، وينهي االنقسام، وكافة االلتزامات األمنية والسياسية واالقتصادية مع اال

  28/2/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  فتح تدعو مؤسسات المجتمع الدولي لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية  .18
دعت حركة فتح، مؤسسات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتها األخالقية واإلنسانية :  وفا-رام اهللا 

وقال المتحدث باسم حركة . عبنا األعزلوالتحرك لوقف الممارسات واإلجراءات اإلسرائيلية بحق أبناء ش
من العار أن تبقى مؤسسات «: فتح أسامة القواسمي في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة امس

المجتمع الدولي عاجزة أمام ممارسات االحتالل ضد شعبنا، وأن ترهن إرادتها بيد دولة تُصر على تنفيذ 
  . »ألكثر من أربعة عقودأبشع الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين 

  28/2/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   الزعيم التركي نجم الدين أربكانحماس والجهاد تنعيان .19
نعت حركة حماس البروفيسور والمفكر والزعيم اإلسالمي التركي الكبير رئيس الوزراء :  غزة– دمشق

واساة إلى جمهورية تركيا قيادة وحكومة وتقدمت حماس بخالص العزاء والم .األسبق نجم الدِّين أربكان
  .وشعباً، بوفاة أربكان

كان صادحاً بالحق ومكرساً لقيم العدالة، "في فلسطين، إن الفقيد " الجهاد اإلسالمي"من جانبها قالت حركة 
  ".ومنادياً بحرية شعوب األمة وتخلصيها من التبعية للقوى المهيمنة على مقدراتها وثرواتها

متتبع لسيرة هذا الفقيد الكبير يجد نفسه أمام شخصية عظيمة ثابرت وكافحت كي تعيد ال"وأضافت أن 
لإلسالم مجده، وأسهمت في تطوير عالقات تركيا مع البلدان العربية واإلسالمية من خالل االنفتاح عليها 
ني بقوة مستعيداً بذلك دور بالده الريادي، وانحازت بمواقف وخطى مؤيدة لحقوق الشعب الفلسطي

  ".العادلة
   عاماً، قضاها في خدمة بلده وشعبه، ودفاعاً عن 85عن عمر ناهز ) 27/2(هذا وقد توفي أربكان األحد 

  
ويعتبر أربكان المؤسس الفعلي للحركة اإلسالمية في تركيا . قضايا أمته، وعلى رأسها القضية الفلسطينية

  .وأهم رموزها
  27/2/2011قدس برس، 
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  على مختطفين مقربين من حماس تفرض كفالة ماليةالسلطة في رام اهللا ": عالمالفلسطيني لإلالمركز " .20

برام اهللا أطلقت سراح " مليشيا فتح"إن " المركز الفلسطيني لإلعالم" قالت مصادر خاصة لـ: رام اهللا
 ألف 15عاماً بكفالة مالية قدرها ) 36(عاماً، والمهندس محمد عوض اهللا ) 27(المختطف أيمن حامد 

  .نار أردني لحين موعد المحكمةدي
التابع لمليشيات األمن الوقائي برام اهللا منذ أكثر من شهر ونصف، " بيتونيا"ويقبع المختطفان في سجن 

  .وقد تعرضا لتعذيب شديد وتحقيق قاس أثناء فترة اعتقالهما، وخاصة المهندس محمد عوض اهللا
  28/2/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  "إنجازات حكومته"ب من وزارئه التحدث عن نتنياهو يطل .21

في اجتماع لجلسة كتلة الليكود، صباح اليوم األحد، وبخ رئيس الحكومة اإلسـرائيلية بنيـامين نتانيـاهو                 
 ".إنجـازات حكومتـه   "وزراء حكومته، ودعاهم إلى إجراء مقابالت مع وسائل اإلعالم لعرض ما أسماه             

تانياهو بدا محبطا جدا، وادعى أن حكومته قامت بإنجازات لـم           ونقل عن وزراء شاركوا في الجلسة أن ن       
  .، على حد تعبيره"يشوه الواقع"تفعلها حكومات سابقة، إال أن هناك من 

 وكان نتانياهو، وبعد مرور سنة على واليته في منصبه، قد عقد مؤتمرا صحفيا استعرض فيـه بـشكل                  
 تنجز الكثير، ولكن اإلنجازات ال تظهر أمام أعين         ، وقال في حينه إن حكومته     "إنجازات"موسع ما أسماه    

  .الجمهور
  27/2/2011، 48موقع عرب

  
  نتنياهو يمنع دخول فريق تلفزيوني تركي إلى مكتبه": يديعوت" .22

اإلسرائيلية أمس أن رئيس الوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين         ” يديعوت أحرونوت “ ذكرت صحيفة    :رام اهللا 
يوني تركي مستأجر من قبل بولنديين إلى مكتبـه لتغطيـة اجتمـاع             نتنياهو لم يسمح بدخول فريق تلفز     

وأوضحت الصحيفة أن الفريق التلفزيوني وصـل       . مشترك لمجلسي الوزراء اإلسرائيلي والبولندي هناك     
في الوقت المحدد إلى مكتب نتنياهو إلجراء بث مباشر لنقـل وقـائع االجتمـاع، ولكـن المـسؤولين                   

  . دخول، على الرغم من تدخل البولنديين، بسبب كونه تركياًاإلسرائيليين منعوه من ال
وقال في بيان صادر عنه إنه ليس هناك أي عالقـة بـين إبعـاد       . غير أن مكتب نتنياهو نفى صحة ذلك      

وأضاف أن الفريق لم يقم باالتصال مسبقاً لطلب إذن للعمل في المكتـب، كمـا أن                . الفريق وكونه تركياً  
  . ن هويات صحفيينأعضاءه كانوا ال يحملو

  28/2/2011، االتحاد، أبو ظبي
  

  تحرك شخصيات اسرائيلية لتشكيل حزب يساري جديد .23
يعقد العشرات من الشخصيات االعتبارية ورجال الفكر واألكاديميا وناشـطون          :  اسعد تلحمي  –الناصرة  

ـ                    زب سياسيون ومدنيون في إسرائيل اجتماعاً في تل أبيب بعـد أسـبوعين لـدرس فكـرة تـشكيل ح
اليـساري  » ميـرتس «جديد يمأل الفراغ الذي خلّفه تراجع شـعبية حـزب           »  اشتراكي –ديموقراطي  «

المحسوب على يسار الوسط بعد انسالخ زعيمه وزير الدفاع ايهود بـاراك            » العمل«واالنقسام في حزب    
سة بنيامين  وأربعة نواب آخرين عن الحزب وتشكيل حزب جديد أعلن والءه الكامل للحكومة اليمينية برئا             

  .نتانياهو
» العمل«و  » ميرتس«اليسارية، الناشط سابقاً في حزبي      » سالم اآلن «ويقود المبادرة أحد مؤسسي حركة      

السابق عمرام متسناع بقيادة الحزب الجديد، لكن األخير        » العمل«نفتالي راز الذي يعمل على إقناع زعيم        
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سياسية بعد عام علـى تزعمـه الحـزب وخـسارته           لم يحسم موقفه بعد، علماً أنه انسحب من الحياة ال         
  .السابق آرييل شارون» ليكود«االنتخابات العامة أمام زعيم 

 يساري يقـوم    –ويقول مؤسس الحزب الجديد نفتالي راز إن الهدف من تشكيله هو إقامة حزب وسطي               
ضاف أنه يحاول منذ فترة     وأ. على مبادئ السالم والعدالة االجتماعية والمساواة والتعليم والسياسة النظيفة        

إقناع متسناع بتزعم الحزب الجديد، مضيفاً أن األخير أبدى دعمه المبادرة لكنه لم يلتزم بعد المـشاركة                 
وأبدى راز تفاؤالً بإمكان نجاح الحزب الجديد في احتالل مكانة مرموقة في الساحة الحزبية              . الفاعلة فيها 

  .تكون قادرة على التنافس على الحكم) كومة الحاليةللح(في إسرائيل وخلق معارضة كبيرة وقوية 
وأوضح متسناع أنه لم يقرر بعد إذا ما كان سيشارك في االجتماع التأسيسي، وقال إنه يدرس خطواتـه                  

  .»في الوقت المناسب«وسيتخذ القرار 
  28/2/2011، الحياة، لندن

  
  "أسطول الحرية"تستدعي فاينشتاين للشهادة بشأن " تيركللجنة " .24

للتحقيق فـي مجـزرة     ” اإلسرائيلي“التي شكلتها سلطات االحتالل     ” لجنة تيركل “وجهت  : )آي.بي  .يو  (
يهودا فاينشتاين لـسماع رأيـه      ” اإلسرائيلية“التركي، دعوة للمستشار القانوني للحكومة      ” أسطول الحرية “

  .حول شكاوى ضد جنود االحتالل الذين شاركوا في مهاجمة األسطول
، أمس، أن فاينشتاين سيدلي بشهادته أمام اللجنة بعد شهر، وسـيطالب            ”إسرائيلية“الم  وذكرت وسائل إع  

وكانـت  . بأنهم انتهكوا قوانين الحرب والقانون الدولي       ” اإلسرائيليين“بالتطرق إلى الشكاوى ضد الجنود      
حـتالل  كانون الثاني الماضي ادعـت فيـه أن قـوات اال          /أصدرت تقريراً أوليا في يناير    ” لجنة تيركل “

مدروسة ومهنيـة مـن دون أن تـستخدم جميـع           “تصرفت، خالل ارتكباها لمجزرة األسطول، بصورة       
  .”الوسائل التي كانت بحوزتهم

  28/2/2011، الخليج، الشارقة
  

  "سرائيلإ" العنصرية في ضدتظاهرة  .25
ـ "تظاهر نحو الفي اسرائيلي مساء السبت في وسط القـدس الغربيـة             :  ا ف ب   -القدس المحتلة    ضا رف

وحمل المتظاهرون وهـم    . بعد مقتل فلسطيني ودعوات حاخامات الى عدم تأجير شقق لعرب         " للعنصرية
  .بنسبة كبيرة من الشباب الفتات منددة بالعنصرية ، وذلك تلبية لدعوة مجموعات يسارية مختلفة

لحزب القـومي   وطالبوا بتنحي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية افيغدور ليبرمان زعيم ا           
واعتلـى حـسين الرويـدي والـد الـشاب        . ، المتهمين باثارة جو من الكراهية لالجانب      " اسرائيل بيتنا "

 عاما الذي قتل بطعنات سكين مطلع شباط ، منصة التجمع منددا بمقتـل              24الفلسطيني البالغ من العمر     
  .وليس جميع االسرائيليين" المذنبين فقط"ابنه ومطالبا بمعاقبة 

قلت الشرطة االسرائيلية اربعة شبان يهود اسرائيليين من بينهم مستوطنان بـشبهة ارتكـاب هـذا                واعت
وبحسب احد جيران الضحية ، فان الرويدي تعرض لهجوم من دون اي دافـع              . االعتداء المعادي للعرب  

  .لدى عودته من عمله في السوق الرئيسية في القدس الغربية
  28/2/2011، الدستور، عّمان

  
  ذارأ/ الرابع من مارس"سرائيلإ"لـ استئناف امدادات الغاز المصري : امبالة شرك .26

امريكان اسرائيل كورب يوم االحد ان مـن المتوقـع اسـتئناف            -قالت شركة امبال  : )رويترز(نيويورك  
امدادات الغاز المصري الى شركة شرق المتوسط للغاز وعمالئها في اسرائيل بحلول الرابع من مـارس                

  .اذار
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 في المئة من شرق المتوسط للغاز ان الشركة الوطنية للغـاز المـصرية              12.5لت امبال التي تمتلك     وقا
قالت ان اعمال االصالح مستمرة في خط انابيب تضرر من انفجار تاله حريق في وقـت سـابق هـذا                    

  . فبراير شباط17وكان استئناف امدادات الغاز متوقعا في السابق نحو يوم . الشهر
  27/2/2011، ز لألنباءوكالة رويتر

  
   تضاعف إنفاقها العسكري"إسرائيل" .27

 حذر تقرير رسمي صادر عن بنك إسرائيل المركزي، في نهاية األسـبوع،             : برهوم جرايسي  -الناصرة
من أن ميزانية وزارة الحرب اإلسرائيلية تزداد بشكل سنوي، بعد أن تقـر الميزانيـة األساسـية فـي                   

باليين الدوالرات، وهذه ظاهرة تسري أيضا فـي سـنوات الهـدوء            الكنيست، وبطرق غير مباشرة، وب    
الصناعات الحربية اإلسرائيلية من تراجع صادراتها إلى       " تخوف"األمني، في حين أشار تقرير آخر، إلى        

  .العالم
وقال تقرير البنك المركزي، الذي كان عنوانه شكل صرف الموازنة العامة فـي الـوزارات، إن وزارة                 

نويا ميزانيتها بمئات ماليين الدوالرات، وأحيانا بباليين، وهذا كان أيضا فـي سـنوات              الحرب زادت س  
من خـدمات   " المدنية"، في الوقت الذي قلصت باقي الوزارات        2010الهدوء األمني، مثل العام الماضي      

  .تعليم وصحة ورفاه وغيرها، صرفها السنوي
 في السنوات التسع األخيـرة ولـيس فقـط فـي            وحسب الجدول الذي تضمنه التقرير، فإن الزيادة كانت       

 باليين دوالر، علمـا أن      8السنوات الست، وبلغ مجموع الزيادة وفق سعر صرف الدوالر الحالي، نحو            
 بليون دوالر، وهذا ال يشمل المساعدة األميركية السنوية بقيمة          15الموازنة العامة لوزارة الحرب قرابة      

موازنة المباشرة، إال أن بند األمن واالحتالل واالستيطان ينتـشر فـي            وتبقى هذه ال   .ثالثة باليين دوالر  
الغالبية الساحقة من ميزانيات الوزارات، وحسب أبحاث علمية، فإن حصة الحرب واالحتالل واالستيطان             

 بليـون   97، من أصل موازنة عامة، بلغت العام الحـالي قرابـة             %30من الموازنة العامة تفوق نسبة      
  .دوالر

االقتصادية اإلسرائيلية، إن قادة الـصناعات      " ذي ماركر "ة أخرى، فقد قال تقرير نشرته صحيفة        من جه 
العسكرية اإلسرائيلية يتخوفون من تراجع ملحوظ وكبير في الصادرات العسكرية إلى العالم، وهذا علـى               

  .ضوء األزمة االقتصادية العالمية
 بليـون دوالر، أقـل      6,65 حوالي   2010م الماضي   وقد بلغت الصادرات العسكرية اإلسرائيلية في العا      

 بليـون دوالر، وقالـت      6,75، الذي بلغ فيه حجم الصادرات العـسكرية         2009بشكل طفيف من العام     
مصادر في الصناعات الحربية اإلسرائيلية، إن التراجع الطفيف نابع من أن هذا تنفيذ لصفقات مـع دول                 

العالمية، ولكن في أوج األزمة تراجع حجم الصفقات، وهذا مـا          تم إبرامها قبل نشوب األزمة االقتصادية       
  .2012سينعكس كما يبدو على حجم الصادرات في العامين الحالي والمقبل 

وتسعى إسرائيل إلى كسر الفيتو األميركي على بيع معدات ومنتجات عسكرية لدول تتحفظ منها الواليات               
 قبل سنوات قليلة إلى إلغاء صفقة طائرات مـن دون         المتحدة، وعلى رأسها الصين، إذ اضطرت إسرائيل      

طيار، إال أن إسرائيل تسعى إلى زيادة صادراتها العسكرية إلى الشرق األقصى، مثـل الهنـد والفيتنـام           
واستراليا وتايالند، إضافة إلى دول أفريقية، لم يتم ذكرها، ولكن الواليات المتحدة دخلت هي أيضا إلـى                 

  . يصعب المنافسة في تلك األسواقأسواق الشرق األقصى، ما
وقال مصدر في الصناعات العسكرية اإلسرائيلية، إن ما يؤثر أيضا على تراجع الـصادرات العـسكرية           

  .اإلسرائيلية، هو إعادة انتشار قوات الواليات المتحدة وبريطانيا في كل من العراق وأفغانستان
  28/2/2011، الغد، عّمان

  



  

  

 
 

  

            16 ص                                     2070:         العدد       28/2/2011 ثنيناإل :التاريخ

  د لمواجهة مظاهرات شعبية على غرار تونس ومصر وليبيا تستعاإلسرائيليةالشرطة  .28
صادقت الحكومة اإلسرائيلية، أمس، على خطة للشرطة هدفها رفع أهبة االستعداد إلى الدرجة             : تل أبيب 
، وذلك خوفا من هبات جماهيرية على النمط التونـسي          )أي درجة واحدة قبل درة التأهب للحرب      (الثانية  

  .اسة الحكومةوالمصري أو الليبي ضد سي
وقال وزير األمن الداخلي، يتسحاق أهرنوفتش، مفسرا القرار إن هناك مجموعات عديدة فـي إسـرائيل                

واألمر يحتاج إلى ترتيبات جديدة فـي       . لكي تقيم مجموعات احتجاج ضد الحكومة     » فيس بوك «تستخدم  
ـ وأوضح أهرونوفتش أن هذا اإلجراء ال يعني أن تقوم قواته بقمع مظ           . الشرطة نحـن نمـنح    «اهرات، ف

تصاريح تظاهر لكل من يريد، وكل ما نطلبه في هذه الخطة هو السعي للحفـاظ علـى النظـام العـام                     
  .»واالحتياط في حال خروج األمور من أيدينا

وذكرت مصادر في الشرطة أن هذه الخطوة ناجمة عن انتظام عدة مجموعات من المشاركين في شـبكة                 
الذين يعانون من سياسة التمييـز      ( بينها المواطنون العرب في إسرائيل       حول أهداف محددة،  » فيس بوك «

، واليهود اإلثيوبيون والعاطلون عن العمل والحركات الخـضر والمحتجـون علـى الغـالء               )العنصري
السير على طريق الشباب العربي الثائر وإسـقاط النظـام          «وكل هؤالء ينضوون تحت شعار      . وغيرهم

كما أن هناك تحذيرات من هبات فلسطينية تزحـف         . »ه وسائر شرائح المجتمع   الحاكم المغترب عن شباب   
  .باتجاه الحدود من الضفة الغربية إلى البلدات اإلسرائيلية المجاورة

ولم تعرف ماهية هذا التأهب بشكل تفصيلي، ولكن مما تسرب من األبحاث، يتضح أن الشرطة تنوي منع              
وكانـت قـوات األمـن      . ه للجمهور بأن ينفس عن الغضب     الفوضى بكل حزم، والسماح في الوقت نفس      

اإلسرائيلية قد أعلنت حالة تأهب غير عادية، حال انفجار الهبة الشعبية في مصر، وبدأت تعد لدراسـات                 
وعززت قواتهـا   . من أجل تغيير استراتيجيتها العسكرية، خوفا من سيطرة اإلخوان المسلمين على الحكم           

هددت بإعادة احتالل الشريط الحدودي ما بين قطاع غزة وسيناء، بغيـة            و. على طول الحدود مع سيناء    
والجـيش  . ولكن حكومة حماس سارعت إلى وقف االنفالت على معبر رفح         . منع االنفالت األمني هناك   

وعندما طلب الجيش المصري رفـد      . المصري هدأ من روع اإلسرائيليين، قائال إنه يسيطر على الوضع         
 3000فأدخل المصريون   .  ألوف من الجنود، وافقت إسرائيل على بعض المطالب        قواته في سيناء ببضعة   

  .جندي
  28/2/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   يعودون للتدفق على طابا المصرية اإلسرائيليينألوف  .29

كشف، أمس، النقاب عن إعادة فتح الكازينوهات في فنادق طابا، إلتاحة الفرصة أمام السياح اإلسرائيليين               
وهم يمألون الفنادق الفخمة    .  سائح إسرائيلي  1200وقد دخل فقط خالل اليومين األخيرين،       . وم إليها بالقد
ومن يصل إلى هناك ويطمئن إلى إجراءات الحماية المشددة، يتصل بأقاربه وأصـدقائه ويـدعوهم               . فيها

ون على شبه   ، أمس، فإن بدو سيناء، الذين كانوا يسيطر       »يديعوت أحرونوت «وحسب صحيفة   . لالنضمام
الجزيرة في األيام األولى للهبة الشعبية المصرية، يحاولون مـن جهـتهم بـذل كـل جهـد إلرضـاء                    

  .اإلسرائيليين
  28/2/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  رجال دين مسلمون ومسيحيون ويهود من أجل السالم العادل: "إسرائيل"حركة جديدة في  .30

لمين والمسيحيين واليهود قد عن تأسيس حركـة سـالم          أعلنت مجموعة من رجال الدين المس     : تل أبيب 
جديدة، تنادي بتسوية سياسية على أساس دولتـين للـشعبين، علـى أال تفكـك المـستوطنات ويعـيش                   

وقد بادر إلى هذه الخطوة الرباي منـاحيم فورمـان،          . المستوطنون بسالم ومساواة في الدولة الفلسطينية     
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شمالي نابلس، وهو معروف، منذ عهد الرئيس الفلسطيني        » احتبو«رئيس الكنيس اليهودي في مستوطنة      
واجتمع . ياسر عرفات، بعالقاته مع قادة فلسطينيين من منظمة التحررير الفلسطينية وحماس على السواء            

  .مع مؤسس حماس، الشيخ أحمد ياسين
قوميـة العربيـة    والحركة ال ) الصهيونية(وأعلن، خالل حفل تأسيس حركته، أن الحركة القومية اليهودية          

 سنة ونيف، وحان الوقت لرجال الـدين المعتـدلين أن           100قادتا شعبي هذه البالد إلى صدام دام خالل         
إن المـستوطنين اليهـود   : وقـال . يتحركوا إلنقاذ الشعبين من هذه الحرب واالنتقال إلى عهـد الـسالم      
 وصداقات وجيرة حسنة، ومـا مـن   والمواطنين الفلسطينيين في الكثير من المواقع يتعايشون معا بتعاون     

والسياسيون هم الذين يبثون العـداء ويطرحـون المـشاريع        . حاجة ألن يترك أحد بيته في عملية السالم       
ما المشكلة في أن يعيش عرب في الدولة        «: وتساءل. المبنية على الفصل بين الطرفين على أساس قومي       

ال توجد مشكلة في هذا، إذا تركَنا الـسياسيون         «: ابوأج. »!اليهودية ويعيش يهود في الدولة الفلسطينية؟     
وإذا عرف كل طرف    . كلنا خلق اهللا سبحانه وتعالى    . ففي هذه األرض المقدسة مكان للجميع     . نعيش بأمان 

وقـد حـضر اللقـاء      . »كيف يعيش بمحبة مع نفسه ودينه، سيجد طريقة للعيش مع اآلخر بالمحبة نفسها            
  . الطوائف األربع، وإلى جانبهم عشرات أنصار السالم من العلمانيينمجموعة كبيرة من رجال الدين من

  28/2/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  االحتجاجات في العالم العربي" اإلخوان"عن تمويل إيران وحزب اهللا و" إسرائيلية "مزاعم .31
لمسلمين يمولون  أن إيران وحزب اهللا واإلخوان ا     ” إسرائيليون“زعم مسؤولون   : ”الخليج “-القدس المحتلة   

ونقلـت  . سيصل إلـى األردن ولبنـان       ” الدومينو“ويوجهون االحتجاجات في العالم العربي، وأن تأثير        
” إسـرائيل ““لم تحدد هويتهم قـولهم إن       ” إسرائيليين“، أمس، عن مسؤولين     ”يديعوت أحرونوت “صحيفة  

، وادعـى هـؤالء أن   ”األحـداث تتابع بقلق محاوالت إيران وحزب اهللا واإلخوان المسلمين التأثير فـي        
اإلسالم الراديكالي نشط جداً من وراء الكواليس ويساعد على تمويل وتوجيه جـزء ممـا يبـدو فـي                   “

برز خالل نهايـة األسـبوع      “وأضافوا أنه   . ”التلفزيون أنه يشبه انقالبات ديمقراطية ضد أنظمة استبدادية       
مفعـول الـدومينو    “وتوقعوا أن   . ”م العربي الماضي تصعيد في مستوى عنف التظاهرات في أنحاء العال        

الذي يمر على العالم العربي لن يتوقف عند ليبيا، وإنما سيستمر ويصل إلى كل واحدة من دول المنطقـة       
  .”ومن ضمنها األردن ولبنان

السابق في إيران ومنسق أعمال الحكومـة إبـان االحـتالل           ” اإلسرائيلي“من ناحية ثانية، اعتبر السفير      
للبنان أوري لوبراني أن ثورات تونس ومصر وليبيا واالحتجاجات في دول عربية أخـرى              ” ئيلياإلسرا“

نشأت معادلة مفادها أنه كلما تراجعت قـوة الواليـات المتحـدة            “وقال إنه   . تؤدي إلى تعزيز قوة إيران    
يـق  في اليمن والبحـرين وهـي تريـد تحق        ) االحتجاجات(تحرك  “، وزعم أن إيران     ”ارتفعت قوة إيران  

  .”إنجازات في هاتين الدولتين
  28/2/2011، الخليج، الشارقة

  
  خيام اعتصام في الضفة وغزة وأوروبا للضغط على فتح وحماس إلنهاء االنقسام .32

يستعد شبان فلسطينيون اليوم االثنين لتنظيم خيام اعتصام في كل من غزة ورام :  أشرف الهور-غزة 
تح وحماس طرفي الخالف الفلسطيني إلعادة الوحدة الوطنية اهللا وعواصم أوروبية للضغط على حركتي ف

 .فيسبوك من جديد، بحسب ما أعلنوا في بيان رسمي وعلى صفحتهم على موقع التواصل االجتماعي
 الحملة قررت أن يكون اليوم إن' القدس العربي' الشبابية لـ"نداء الوطن"وقال أحمد عرار منسق حملة 
ام في مدن غزة ورام اهللا ومدن أخرى في الضفة الغربية، وأخرى في االثنين اعتصام في خيام ستق

  .عواصم غربية تقام أمام مقرات البعثات الفلسطينية هناك
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 تجمع األطر الطالبية الممثل لألحزاب والتنظيمات في االتفاق على يوم موحد "فشل" عرارولم يخف 
 ممثال حركتي فتح وحماس في وقت سابق على حملة، رغم اتفاق كل األطر الطالبية بمن فيهاالللبدء في 

بحاجة إلى إعادة " إنهاوانتقد عرار بسبب ذلك قيادة الفصائل الفلسطينية، التي قال  .مساندة هذه الحملة
 في إقامة خيام اعتصام في /28/2، وأشار إلى أنه بسبب ذلك تقرر البدء اليوم االثنين "هيكلة من جديد

  .الحملة، وبدعم من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الغير حكوميةمدن غزة والضفة بمبادرة من 
 مؤسسة أهلية وغير حكومية ردت على دعوات المشاركة في 500وبحسب عرار فقد أكد أن هناك نحو 

  قررت الحضور والمشاركة في خيام االعتصام، وذكر أيضاً أن هناك شباناًإنهاالحملة باإليجاب، وقال 
وعن المدة الزمنية التي وضعها منسقو الحملة للبقاء  .تح وحماس قرروا المشاركة أيضاًينتمون لحركتي ف

  . لم تحدد وأنها متروكة للتطورات على األرضإنهافي الشارع، قال عرار 
وطالب عرار بأن ال يحدث هناك أي تدخل من قوات األمن سواء في غزة أو في الضفة لفض 

فة الغربية من المشاركين في الحملة أبلغوه أنهم تعرضوا  من الض شباناًإنالمعتصمين، وقال 
  .، معبراً عن أمله في انتهاء أي مضايقات في يوم انطالق الفعاليات"مضايقات أمنية"لـ

وحددت الحملة ساحة الجندي المجهول كمكان لخيمة اعتصام غزة، وساحة المقاطعة لمدينة رام اهللا، 
 مقر المحافظة في مدينة الخليل، كما حددت خيام اعتصام في وأمام البلدية في نابلس، وبالقرب من

  .هولندا، واليونان، والنرويج، أمام مقر البعثات الدبلوماسية الفلسطينية هناك
  28/2/2011القدس العربي، لندن، 

  
   حقوقية وقانونية فلسطينية تعكف على إعداد وثيقة إلنهاء االنقسامشخصيات .33

وقيون، يوم األحد، على إنجاز وثيقة تعتمد على أساس دستوري وتنسجم مع  اتفق قانونيون وحق:رام اهللا
وأوضح أستاذ القانون في كلية الحقوق في جامعة بيرزيت،  .القانون األساسي الفلسطيني، إلنهاء االنقسام

وفا، أن هذه المبادرة جاءت من وكالة محمد األحمد ل. إحدى الشخصيات المشاركة في إعداد الوثيقة، د
ل مجموعة من الحقوقيين والقانونيين وأساتذة الجامعات ومحامين وقضاة، إضافة إلى عدد من قب

 على إعداد وبين األحمد أن هذه المجموعة تعكف حالياً .المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني
ومن بينه أطراف وثيقة تستند إلى القانون األساسي الفلسطيني الذي ما زال محط ثقة المجتمع الفلسطيني 

  .االنقسام الذين لم يتنكر أي منهم لهذا القانون
وأضاف أن الوثيقة ستراعي وضع آليات قانونية إلنهاء حالة االنقسام، إضافة إلى وضع ترتيبات لحالة ما 

  .بعد إنهاء االنقسام وصوال إلى مرحلة االنتخابات التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس
هذه المجموعة من الحقوقيين والقانونيين رأت أنه من الضروري والمهم وضع وأشار األحمد إلى أن 

الحلول القانونية التي ستنهي الكثير من الخالفات التي أدت إلى حالة االنقسام والتي ستعمل على إخراج 
ولفت إلى أن المجموعة شكلت لجنة مختصة إلعداد هذه الوثيقة وستقوم بعرضها  .الجميع من هذه الحالة

على جميع األطراف المعنية العتمادها كطريق إلنهاء االنقسام، وتوقع أن يتم االنتهاء من وضع مسودة 
األحمد أن أي من أطراف القيادة الفلسطينية لم يطلب منهم أو من غيرهم . وأكد د . أيام10الوثيقة خالل 

  .من رجال القانون أي تصور قانوني إلنهاء االنقسام
  27/2/2011، )وفا(لومات الفلسطينية وكالة األنباء والمع

 
   منزالً ومسجداً ومدرسة16االحتالل يخطر بهدم : الخليل .34

 قال مركز حقوقي فلسطيني مختص في مراقبة األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية ومصادرة :رام اهللا
درسة في األراضي إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي سلمت نحو ستة عشر إخطاراً لهدم منازل ومسجد وم

وأوضح مركز أبحاث األراضي التابع  .قرية عرب الرماضين جنوب الخليل جنوب الضفة المحتلة
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لجمعية الدراسات العربية في القدس المحتلة، إن سلطات االحتالل داهمت القرية، يوم أمس، وشرعت 
ادي السلطان بتوجيه اإلخطارات لمنازل المواطنين وسط القرية، فيما وجهت إخطارا لمسجد ومدرسة و

 .وسط القرية
  28/2/2011قدس برس، 

  
   تسعى لتكريس القدس كعاصمة عالمية لليهود وليس مجرد عاصمة للدولة"إسرائيل": خاطرحسن  .35

في األراضي الفلسطينية المحتلّة، حسن " الهيئة اإلسالمية المسيحية" حذّر أمين عام :القدس المحتلّة
يق مدينة القدس المحتلّة على أنها عاصمة ليهود العالم أجمع خاطر، من مخطّطات إسرائيلية ترمي لتسو

اعتبر أن إصرار الجانب اإلسرائيلي على  و.وليست عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي فقط، وفق تقديره
نجاح إسرائيل في تسويق القدس "عقد مؤتمر دولي حول السياحة، في مدينة القدس المحتلّة يعني 

األكذوبة على الدول المشاركة استنادا إلى سياسة فرض األمر الواقع الذي كعاصمة لها وفرض هذه 
وجدد خاطر تأكيده على أن االهتمام والتمسك اإلسرائيلي بعقد مثل هذه  ".برعت فيه سلطات االحتالل

 ، محذراً"عاصمة ليهود العالم"المؤتمرات، يكشف عن نوايا االحتالل وتوجهاته نحو تكريس القدس كـ
 استمرار هذه السياسة اإلسرائيلية في ظل الصمت الدولي من شأنه أن يضعف جميع القرارات من أن

  .الدولية التي اتخذت لصالح المدينة المقدسة، ويغري آالف يهود العالم بالهجرة إلى القدس، حسب رأيه
  27/2/2011قدس برس، 

  
  ادر في عكا أراضي وقفية إسالمية في يافا على مقبرة للمسلمين وتص سياحياً تقيم فندقاً"إسرائيل" .36

شارك المئات من أهل يافا ومؤسساتها ووفد من مؤسسة األقصى للوقف :  زهير أندراوس-الناصرة 
والتراث وشخصيات أمس في مظاهرة احتجاجية ضد بناء فندق سياحي على مقبرة القشلة في يافا، 

  .نة ومؤسسة األقصىوجاءت هذه المظاهرة واالعتصام تلبية لنداء مؤسسات من المدي
شارك فضيلة القاضي زياد لهواني، قاضي المحكمة الشرعية في عكا، ومتولي وقف الصادقي والشعبي و

في عكا الشيخ محمد أبو زهرة ووفد من مؤسسة األقصى للوقف والتراث بزيارة ميدانية إلى أرض وقف 
 في سبل التصدي لمصادرة إسالمي مساحتها نحو دونم ونصف، تقع شرق مدينة عكا، وذلك للتباحث

أرض وقف إسالمي ومنع مد سكة حديد على حساب أرض الوقف، وذلك على إثر إرسال إخطار من 
إلى متولي الوقف بأنه تم مصادرة قطعة أرض الوقف ) ماعتس(قبل شركة األشغال العامة اإلسرائيلية 

  .بهدف تمرير خط سكة حديد يصل بين مدينة عكا وكرميئيل
  28/2/2011بي، لندن، القدس العر

  
  المؤتمر الدولي الخاص باألسرى المقرر عقده في النمسا أحد أوجه الصراع الدبلوماسي: قراقع .37

اعتبر وزير شؤون األسرى والمحررين، عيسى قراقع، أمس، المؤتمر الدولي :  محمد بالص-جنين 
ه في السابع والثامن من الخاص باألسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، والمقرر عقد

الشهر المقبل، تحت رعاية هيئة األمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا، بمثابة نقلة نوعية في قضية 
وقال إن هذا المؤتمر، يشكل أحد أوجه الصراع الدبلوماسي الفلسطيني الهادف إلى لفت انتباه  .األسرى

الحتالل، وتحميل المجتمع الدولي، المسؤولية عما البرلمان األوروبي حول قضية األسرى في سجون ا
  .يجري في تلك السجون، مشيراً إلى أن الكلمة الرئيسية في هذا المؤتمر، ستكون لفلسطين

  ".شجرة لكل أسير"وكان قراقع، يتحدث خالل احتفال نظم في محافظة جنين، لإلعالن عن انطالق حملة 
  28/2/2011 رام اهللا، األيام،
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  طوات تصعيدية بحق األسيرات في سجن تلمونداالحتالل يفرض خ :يالماند مؤسسة .38
 األسرىلرعاية شؤون " مانديال" كشفت مؤسسة:  وكاالت األنباء، جمال جمال-فلسطين المحتلة 

 في سجن األسيرات السجون اإلسرائيلية بحق إدارةوالمعتقلين النقاب عن خطوات تصعيدية فرضتها 
لى اتساع نطاق إ أشارت، أمسحامية بثينة دقماق رئيسة المؤسسة لهن وخالل زيارة الم". تلموند"

 بعد بلوغهم السن األبناء من ابسط حقوقهن وخاصة زيارة األسيراتالعقوبات الجماعية وحرمان 
 كل أن األسيرات وأشارتوذكرت دقماق إن إدارة السجن ركبت بوابة الكترونية داخل القسم . القانوني
 إلى النقل أو وفي كل مرة يخرجن لزيارة المحامي  واياباً ذهاباً ستة مرات يومياً تخضع للتفتيشأسيرة

 عن تخوفهن من هذه البوابة األسيراتوعبرت .  حتى عند مراجعة الطبيبأو األهل زيارة أوالمحكمة 
  .إشعاعاتااللكترونية التي يصدر منها 

  28/2/2011الدستور، عّمان، 
  

  االحتالل قرن في سجون  يمضون أكثر من ربعأسيراً 30 .39
 السابق الباحث المختص بشؤون األسرى، عبد الناصر فروانة، أن قائمة جنراالت ،أفاد األسير: غزة

 وهو مصطلح يطلق على من مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن، قد ارتفعت لتصل إلى ،الصبر
  .ثالثين أسيراً وذلك بعد أن انضم إليها األسير محمد الحسني من غزة

  28/2/2011، وكالة قدس نت لألنباء
  

   ينهى دراسته بجامعة األزهرسنة 11 محكومأسير  .40
من  والمعتقل) شمال قطاع غزة( من بلدة بيت حانون) سنة30( أنهى األسير رامي فريد الزعانين:غزة

يذكر أن األسير . من جامعة األزهر في غزة" بكالوريوس حقوق" دراسته الجامعية 3/11/2006
 ساعات دراسية للتخرج، ولقد تفهمت إدارة 6عتقل وبقى له ا  سنة11ين الصادر بحقه حكم الزعان

  . دراسته26/2/2011الجامعة إمكانية إكمال األسير للدراسة بالمراسلة وقد أنهى يوم 
  27/2/2011، وكالة قدس نت لألنباء

  
  مستوطن يهودي يدهس طفلة فلسطينية في الخليل .41

" بيت عينون"على طريق مستوطنة )  عاما11(فلة أماني جاسم المطوردهس مستوطن صباح أمس الط
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن اإلسعاف اإلسرائيلي حضر إلى موقع . االلتفافي شمال شرق الخليل

  .في مدينة القدس" هداسا"الحادث ونقل الطفلة إلى مستشفى 
  28/2/2011، بيروت، المستقبل

  
   واعتقلوه من حضن والدتهالًجنود االحتالل طاردوا طف .42

 اعتقال طفل من أثناءعلى تصوير يظهر وحشية جنود االحتالل اإلسرائيلي " معا" حصلت وكالة :رام اهللا
ويظهر في الشريط المصور جنديان من  .قرية النبي صالح شمال رام اهللا بعد مطاردته في شوارع القرية

وهو يحاول الفرار )  عاما11( الطفل كريم التميمي الشرطة الخاصة في جيش االحتالل وهما يطاردان
 سيارة إلى ويتجه صوب امرأة لالحتماء بها، إال أن الجنديين يقومان بسحبه منهما ويبدو مرعوباً

 إلى على والدته التي حضرت راكضة إليهماعسكرية، ومن ثم يعتديان بمساعدة جندي ثالث ينضم 
 جهة غير إلىرة، ويرفضون إطالق سراحه وينطلقون به  داخل السياإليهالمكان وحاولت الوصول 

من خالل مرسل هذا الفيديو أنه تم تصويره يوم الثالثاء الماضي، مشيراً إلى أن " معا"وعلمت  .معلومة
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الذي أعتقل في اقتحام ليلي في اليوم )  عاما14(اعتقال الطفل كريم جاء للضغط على شقيقه أسالم 
  .السابق لقرية النبي صالح

  27/2/2011وكالة معاً اإلخبارية، 
  

   عمال فلسطينيين جراء انهيار نفق على الحدود المصرية الفلسطينيةثالثة إصابة: غزة .43
، ثالثة عمال فلسطينيين، داخل أحد األنفاق على الحدود المصرية 27/2 أصيب بعد ظهر يوم األحد :غزة

نهيار أحد األنفاق الذي يقع على طول وأفادت مصادر فلسطينية أن ا .الفلسطينية، جنوب قطاع غزة
  .الحدود المصرية الفلسطينية بشكل جزئي أدى إلى إصابة ثالثة عمال كانوا بداخله

  27/2/2011قدس برس، 
  

  ناشد مصر تسهيل عودة الفلسطينيين العالقين إلى غزةي الفلسطيني لحقوق اإلنسان المركز .44
نسان أمس، الحكومة المصرية، السماح في أسرع ناشدت المركز الفلسطيني لحقوق اإل: ).آي.بي.يو(

 .وقت ممكن، بعودة العالقين الفلسطينيين في دول العالم، وتسهيل مرورهم إلى قطاع غزة عبر مصر
وحث المركز في بيان، السلطات المصرية على اتخاذ إجراءات تتيح حرية حركة وتنقل الفلسطينيين 

 إن، ركزوقال الم.  عبر معبر رفح ومطار القاهرة الدوليالمسافرين والقادمين إلى قطاع غزة، وخاصة
هناك آالف الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، العالقين في دول العالم، وغير القادرين على العودة منذ 
أكثر من شهر، بسبب اإلجراءات الطارئة التي تحول دون تمكينهم من دخول األراضي المصرية عبر 

 إلى أنه بالرغم من إعادة فتح معبر رفح باالتجاهين ركزوأشار الم. ى القطاعمطار القاهرة في طريقهم إل
في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، فإن الفلسطينيين المتواجدين في دول العالم، والراغبين في 

  .العودة إلى القطاع عبر مصر ممنوعون من دخول مطار القاهرة
  28/2/2011الخليج، الشارقة، 

  
   العالقون في الخارج يناشدون المشير طنطاوي تسهيل عودتهم لغزةنالفلسطينيو .45

، القائد العام للقوات المسلحة المصرية المشير 27/2ناشد فلسطينيون عالقون في الخارج، األحد 
وأعربوا في رسالة للطنطاوي . طنطاوي، السماح لهم بالعودة إلى قطاع غزة عبر األراضي المصرية

عن أملهم بالسماح لهم بالتوجه إلى مصر، ليتسنى لهم العودة إلى ، نسخة عنها" فلسطين أون الين"وصل 
إننا نعاني من القتل والتدمير ": قطاع غزة من خالل معبر رفح البري، وتابعوا مخاطبين طنطاوي

والتشريد والحرمان من السفر للعالج والدراسة والعمل، وال يتوانى االحتالل اإلسرائيلي عن تشديد 
ق حول رقابنا ليقتل فينا حب الحياة، وأنتم سندنا بعد اهللا سبحانه وتعالى، لذلك فإننا نأمل أنكم لن الخنا

  ".تردونا خائبين؛ ألننا نعلم كرمكم الذي يجري بين الناس، تماما مثل جريان نيل مصر العظيم
  27/2/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  "الجزيرة"ب مسجد هاجم  فلسطينيين اختلفوا مع خطيخمسة تعتقل السلطة .46

انتقد المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان أمس، قيام األجهزة األمنية الفلسطينية باعتقال : ).آي.بي.يو(
 .خمسة مواطنين في الضفة الغربية إثر اعتراضهم على خطيب المسجد بعدما انتقد قناة الجزيرة الفضائية

م، اعتقلت خمسة مواطنين وأخضعتهم للتحقيق، إثر وقال المركز إن األجهزة األمنية في مدينة طولكر
خالف وقع مع إمام مسجد عثمان بن عفان في المدينة الجمعة الماضية، قبل أن تفرج عنهم في وقت 

مشادة كالمية وقعت بين عدد من المصلين وبين إمام المسجد "وأشارت المنظمة الحقوقية، إلى أن . الحق
ة الفضائية خالل تالوته للخطبة الموحدة التي تعممها وزارة األوقاف إثر تهجم اإلمام على قناة الجزير
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وأكدت أن األمور تطورت إلى مغادرة عدد من المصلين المسجد، . "والشؤون الدينية في الضفة الغربية
الحق في حرية الرأي والتعبير "وشددت على أن . وأداء الصالة من قبل الموجودين دون استكمال الخطبة

  . "واطنين بموجب القانون األساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسانمكفول للم
  28/2/2011الخليج، الشارقة، 

  
  أربكاننجم الدين  فلسطين تنعي رئيس الوزراء التركي األسبق علماءرابطة  .47

جم  نعت رابطة علماء فلسطين مؤسس الحركة اإلسالمية في تركيا ورئيس الوزراء السابق ن:رام اهللا
وتقدمت رابطة علماء فلسطين، بأحر التعازي وأصدق  .27/2 حدالدين أربكان، الذي توفي ظهر يوم األ

آيات المواساة إلى الشعب التركي والحركة اإلسالمية التركية والحكومة التركية بوفاة القائد البروفيسور 
 في إن المرحوم  كان نجماً"وقالت الرابطة   ".ربكان مؤسس الحركة اإلسالمية في تركياأنجم الدين 

، عقيدة وشريعة  وقالباً طويلة من الزمن وهو يحمل اإلسالم قلباًسماء العالم اإلسالمي، وقطع عقوداً
  ".ومنهاج حياة، يدعو ويؤسس الجيل تلو الجيل

  27/2/2011قدس برس، 
  

  يعارضون المفاوضات مع االستيطان% 77: استطالع .48
عارض غالبية المشاركين في استطالع أجراه مركز استطالعات الرأي والدراسات المسحية فـي           : نابلس

  .جامعة النجاح الوطنية إجراء مفاوضات مع االحتالل في ظل االستيطان
 %77.6بتمويل ذاتي أن     2011 شباط   26-24 وبين االستطالع الذي أجري خالل الفترة الواقعة ما بين          

فلسطينية إسرائيلية بظل استمرار االستيطان بالضفة الغربية والقدس، في حين          عارضوا إجراء مفاوضات    
من % 66.3وقال   .من المستطلعين الفيتو األمريكي تشجيعا لالستيطان     % 85، وعد   %19.6أيد إجراءها   

يرون أن المصالحة   % 55.6أفراد العينة إن الظروف العربية والدولية تحتم أجرار مصالحة فلسطينية، و          
أن  %18.7أن المصالحة الفلسطينية ستعمل على تسريع السالم بينما عـد            %32.9وعد   .قق قريبا ستتح

  .المصالحة تعرقل السالم وتوقفه
 %77.2، وعبر   %47.6من المستطلعين إجراء انتخابات رئاسية بظل االنقسام وعارضها          %48.2 وأيد  

إجـراء   %49.5وأيـد    .حمـاس مرشـح   % 11،2من المؤيدين عن تصويتهم لمرشح فتح في حين أيد          
من المؤيدين حركة فتح فـي حـين        % 43.2، وأعرب   %46انتخابات تشريعية بظل االنقسام وعارضها    

  .حركة حماس %13.4أيد
موقف حمـاس مقاطعـة االنتخابـات       % 25.6، وأيد   %40.9انتخابات محلية وعارضها    % 53.1 وأيد  

  . نزيهإن انتخابات لو جرت ستكون% 55.1، وقال %63.1وعارضها 
تشكيل حكومة فلسطينية جديدة بعد تقديم حكومـة فيـاض          % 69.4وأشارت نتائج االستطالع إلى تأييد      

  %.21.4بالضفة الغربية استقالتها، بينما عارضها 
ـ        بينما حصلت حكومة إسماعيل هنيـة      % 56.5 وقيم المستطلعين حكومة فياض بإدارة الشأن الداخلي ب

بأداء جيد بينما حكومة هنية حـصلت علـى         % 55.8ياض على   ، وحصلت حكومة ف   %19.2على نسبة   
32.6.%  
الثورات إلى غياب    %23قيام ثورات عربية أخرى، وأرجع      % 89الثورات العربية، وتوقع     %80 وأيد  

أرجعوهـا إلـى غيـاب العدالـة        % 33إنها جاءت لسوء توزيع الثروة، و     % 18الديمقراطية بينما قال    
  .رجيةلتدخالت خا% 21.7االجتماعيةو
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 ثـورة سـلمية     74.7ثورة بغزة، في حين أيـد       % 28.2وقوع ثورة بالضفة الغربية و     %22.8 وتوقع  
  .ثورة شعبية سلمية إلنهاء االحتالل% 76بالضفة وغزة إلنهاء االنقسام، وأيد 

 سنة فأكثر، وهم الـذين لهـم حـق          18 شخصا ممن بلغت أعمارهم      1360 وبلغ حجم عينة االستطالع     
  . االنتخاب

وتم .  شخص 500 شخصا وفي قطاع غزة على       860 وتم توزيع هذه االستمارة في الضفة الغربية على         
، وبلغت نسبة رفض اإلجابة     %3±سحب مفردات العينة بصورة عشوائية، وبلغ هامش الخطأ للعينة نحو           

1.7.%  
 28/2/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  ثة إصدارات جديدة الفلسطينيين تحتفي بثالالكتابرابطة  .49

ل نظمته الرابطة  صدر عن رابطة الكتاب واألدباء الفلسطينيين ثالثة كتب جديدة، وذلك خالل حف:رام اهللا
في مقرها بمدينة غزة بحضور لفيف من الكتاب واألدباء والمثقفين وممثلي فعاليات رسمية وشعبية 

  .مختلفة
عصام سيسالم . تب المرحوم داللك" عهد العثمانيتاريخ فلسطين في أواسط ال"الكتاب األول بعنوان 

زكريا السنوار، يستعرض حقبة تاريخية هامة وهي العصر . والمحاضر في الجامعة اإلسالمية د
  ".العثماني وحكم الدولة العثمانية لفلسطين
نبه  عدنان أبو عامر إضاءة نقدية للكتاب، حيث استعرض جوا.وقد قدم الباحث واألكاديمي الفلسطيني د

المختلفة، كما تناول األزمة التركية الصهيونية، متنبئاً بخسارة دولة االحتالل لحليف هام وهو تركيا، 
  .مستعيضة عنها بحليفة أخرى هي الصين حسب رأيه

لألسير المحرر محمود عزام هو الكتاب الثاني الذي احتفت الرابطة به، حيث يقول " من األعماق"كتاب 
 أمام واجب وطني، ُأدفع إليه دفعاً للكتابة عن بعض الخواطر من أرض الواقع، لقد وجدت نفسي"مؤلفه 

وكجزء من واجبي الديني، أنتصر فيه انتصاراً النتمائي وفكري وهدفي، راحة لضميري، وبراءة لذمتي، 
  ".ألوضح لغيري تجربة عشتها لحظة بلحظة بين أناس سموا أنفسهم مناضلين

من جمع وإعداد األساتذة موسى أبو دقة ومحمد الريفي والشاعر " ةأسطول الحري"الديوان الشعري 
 لموقف تركيا وأسطول الحرية، وتقديراً" مرمرة"تخليداً لذكرى شهداء "محمود مرعي، يقول مؤلفوه 

حكومة وشعباً، قررنا جمع القصائد الذي نظمها الشعراء العرب والفلسطينيون األحرار بهذه المناسبة في 
  ".سجيالً للمواقف الشريفة في زمن التواطؤكتاب واحد، ت

حيث بين " أسطول الحرية"هذا وقد قدم الكاتب والشاعر الدكتور فايز أبو شمالة إضاءة نقدية لديوان 
  مواطن الجمال والقوة فيه، بجانب نقاط الضعف

  28/2/2011الراية، الدوحة، 
  

  المباراة األولى لفلسطين على أرضها: 2012 اولمبيادتصفيات  .50
 أرضه مباراة دولية على أوليواصل االتحاد الفلسطيني لكرة القدم استعداداته الستضافة .): ب.ف.ا(

 من األول الدور إيابمارس في  / آذار9حيث سيلتقي المنتخب االولمبي مع نظيره التايالندي في 
وسيكون . 1-0وكان المنتخب الفلسطيني خسر ذهابا . 2012 اولمبياد لندن إلىتصفيات آسيا المؤهلة 

لهذه المباراة بنظر الفلسطينيين بعد سياسي بعيدا عن حسابات الفوز والخسارة كون اعتماد مالعب 
  . الفلسطينية كان مطلبا دائمااألراضي

  28/2/2011، بيروت، المستقبل
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  قيام الدولة الفلسطينية المستقلة شرط أساس ألمن واستقرار الشرق األوسط: الثانيعبد اهللا  .51
استقبل الملك عبداهللا الثاني أمس وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت، ووزير الخارجيـة             : )بترا(عمان  

البرتغالي لويس امادو، في لقاءين منفصلين جرى خاللهما بحث تطورات األوضاع في منطقـة الـشرق                
ى قيـام    مع المسؤولين األوروبيين جهود تحقيق السالم في المنطقة، وصوال إل          الملكوعرض   األوسط،  

دولة فلسطينية مستقلة على األرض الفلسطينية تلبي طموحات الشعب الفلـسطيني المـشروعة، مؤكـدا               
  .جاللته أن هذا الحل يشكل الشرط األساس ألمن واستقرار الشرق األوسط، ومدخل تحقيق السالم الشامل

  28/2/2011، الغد، عّمان
  

  عن القضية الفلسطينيةأحداث المنطقة يجب أن ال تشغل العالم : جودةناصر  .52
بحث وزير الخارجية ناصر جوده أمس االحد في الوزارة مع نظيره السويدي كارل بلـت         :  بترا –عمان  

العالقات الثنائية القائمة بين البلدين واخر التطورات والمستجدات في المنطقة ال سيما الجهـود المبذولـة        
  .لتجاوز الجمود الذي يعتري عملية السالم

بان خالل اللقاء عمق العالقات االستراتيجية بين البلدين الصديقين وحرصهما علـى تطـوير              واكد الجان 
  .التعاون الثنائي واستمرار التشاور في مختلف القضايا االقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك

ي التـي   وشدد جوده على أهمية اعادة اطالق المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني واالسـرائيل            
تعالج قضايا الحل النهائي والتي تشمل القدس والحدود واالمن والالجئين والمياه مـن خـالل منهجيـة                 
واضحة تؤدي الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحيـاة ذات الـسيادة والمتواصـلة جغرافيـا                 

ر زمني محدد ينتهـي      وضمن اطا  1967وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران عام        
  .في شهر ايلول من العام الحالي وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها ومبادرة السالم العربية

واكد جوده أن القضية الفلسطيينة هي جوهر الصراع في المنطقة وانه بدون ايجاد حل شامل لها لن تهنأ                  
  .المنطقة وال العالم باالمن واالستقرار

اث والتطورات األخيرة التي تشهدها المنطقة يجب ان ال تشغل العالم عن القـضية              وقال جودة ان األحد   
الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية والرئيسية في المنطقة، مؤكدا أن الحق باقامة الدولـة الفلـسطينية      

  .على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية هو حق غير قابل للنقاش
  28/2/2011، نالرأي، عّما

  
  باألردن في مدارسها "الهولوكست" تنفي تدريس "االونروا" .53

ان تكون  " االونروا" نفى مصدر مسؤول في وكالة الغوث والالجئين الفلسطينيين          :زيد ابوخروب  - عمان
مدارس الوكالة في المملكة تقوم بتدريس منهاج الهولوكست في مدارسها او حتى ان يكون ضمن المناهج                

وأكد المصدر ان مدارس االونروا تقوم بتدريس المناهج المقـررة ضـمن            .ية في مدارس الوكالة   االثرائ
مناهج الدول المضيفة والمقررة من وزارات التربية فيها ، مشيرا الى انه حتى المناهج االثرائية المتعلقة                

 تتضمن اي شيء لـه      بتعليم وتعلم مفاهيم حقوق اإلنسان والتسامح والتواصل الالعنفي وحل النزاعات ال          
  .عالقة بالهولوكست

  28/2/2011، الدستور، عّمان
    

   يسعى دوليا لشطب القدس من التراث العالمي لتسجيلها عاصمة أبديةاالحتالل: األردن .54
قال نائب رئيس لجنة إعمار المسجد األقصى المبارك وقبة الصخرة المـشرفة            : نادية سعدالدين  - عمان

ل تتحرك على أكثر من صعيد دولي لشطب المدينة المحتلة مـن قائمـة              سلطات االحتال "رائف نجم إن    
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نجح الجانب اإلسرائيلي في مساعيه، فسيتبعها بخطوة الحقة لتسجيل كامل القدس           "وإذا   ".التراث العالمي 
  .، وفق مزاعمها"كعاصمة أبدية وموحدة إلسرائيل"المحتلة 

ة نجحت حتى اآلن فـي إحبـاط بعـض تحركـات            الجهود األردنية والعربي  "إن  " الغد"وأضاف نجم لـ    
التنسيق والتعاون العربي في هذه المرحلة الى صد المحـاوالت اإلسـرائيلية            "، الفتاً إلى أهمية     "االحتالل

فـي شـهر    ) اليونسكو(النشطة قبل اجتماع لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة التربية والثقافة والعلوم            
  ".المقبل) يوليو(تموز 
، في ظـل    "نجاح المحاوالت اإلسرائيلية، ما يعني ضياع القدس المحتلة من العرب والمسلمين          "من  وحذر  

، والتي تضم خمس دول هـي األردن        "ضعف التنسيق القائم بين المجموعة العربية األعضاء في اللجنة        "
  .ومصر والبحرين وتونس والمغرب

، " دولـة  21 دولة من إجمالي     15أي حوالي   نفاذ القرار يحتاج إلى تصويت ثلثي األعضاء،        "وأوضح أن   
قرارات مهمة صدرت عن اليونسكو لصالح الحقوق العربية الفلسطينية المشروعة حول إدانـة             "مبيناً أن   

االستيطان ووقف الحفريات والتهويد واالنتهاكات اإلسرائيلية ضد المقدسات اإلسالمية، ولكنها لـم تنفـذ              
  ".حتى اآلن

 ضمن قائمة التراث العالمي، ومن ثم تـسجلت         1982دينة القدس المحتلة عام     وكانت اليونسكو أدرجت م   
  . في قائمة األماكن األثرية المهددة بالخطر، بناء على الطلب األردني1983عام 

فريقاً أردنياً مختصاً موجود حالياً في القدس المحتلة لإلشراف على أعمال ترميم رقبة القبة              "وقال نجم إن    
  ". المشرفة ثم قبة المسجد األقصى، والذي يستغرق تنفيذه عامينالداخلية للصخرة

ايطالي الصنع لمعالجة التشققات،    " الكرارة"عقب إنجاز الجدران الداخلية الرخامية من رخام        "ويأتي ذلك   
  ".بإشراف شركة إيطالية معروفة لدى اليونسكو

ذهبية متقنة يرجع عهدها إلى زمن القائـد        يخطط لترميم القبة الداخلية الخشبية التي تعلوها زخرفة         "فيما  
  ".اإلسالمي صالح الدين األيوبي، ولجودة العمل فقد عاشت مئات السنين

ترميم سابق للقبة الداخلية لألقصى، بينما يجري حالياً ترميم القبة الداخلية للصخرة المـشرفة،              "ولفت إلى   
 الذي اعتاله الصدأ بعد ترميم أخير دام مـن          بحيث تبقى الجدران الخارجية المتشكلة من الرخام اإليطالي       

1956 – 1966."  
تنفيذ أعمال الجدران الخارجية يحتاج إلى ثالث سنوات، حيث صدأت المقابض البرونزية من             "ورأى بأن   

  ".الداخل كما اعتلى الصدأ الرخام الخارجي، ما يتطلب تغييره، بإزالته واستبداله بآخر جديد
  28/2/2011، الغد، عّمان

  
     في ناعور جراء اهتزاز قوي ناتج عن االنفجارات االسرائيليةأردني وفاة طفل .55

" عاما" 13قدم ذوو الطفل المتوفى ثامر محمد سعود العجارمة البالغ من العمر            :  جمعة الشوابكة  -عمان  
من سكان أم البساتين شكوى أمس إلى مركز        "  سنوات 9"، والطفل المصاب براء فارس سعود العجارمة        

وقـال والـد    . ن ناعور ضد الجهة المسببة النهيار سقف مبنى كراج السيارة أمام منزل والد المتوفى             أم
ـ   إن حادث وفاة ابني وإصابة ابن أخي ناتج عن انهيار الكراج المسقوف مـن              " الدستور"الطفل المتوفى ل

مـا ذكـره النـاطق      الزينكو والباطون جراء االهتزاز القوي الناتج عن االنفجارات اإلسرائيلية بحسب           
  .الرسمي للحكومة ، التي وقعت األربعاء الماضي

  28/2/2011، الدستور، عّمان
  

  "اسرائيل" الستئناف عملية التفاوض مع استعدادهاألسد يبدي  .56
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االسرائيلية الصادرة امس ان الرئيس السوري بشار األسـد أعـرب           " يديعوت احرونوت "ذكرت صحيفة   
وأفادت الصحيفة بأن الرئيس السوري نقـل       . تفاوض السلمي مع اسرائيل   عن استعداده الستئناف عملية ال    

وكان أحد الوفدين ضم    .  هذا الموقف عبر وفدين من الكونغرس االميركي يزوران الشرق األوسط حاليا          
.  السيناتورين جو ليبرمان وجون ماكين قد اجتمعا مع رئيس الـوزراء االسـرائيلي نتنيـاهو الجمعـة                

ان نتنياهو قال للوفد االميركي ان سوريا ستجد شريكا حقيقيا في اسرائيل اذا كانـت               وأضافت الصحيفة   
    .ولم يؤكد النبأ من أي مصدر آخر. نياتها جدية

 28/2/2011، المستقبل، بيروت
  

   تعتقل رجل أعمال فلسطينياإلماراتيةالسلطات  .57
راً رجل أعمال فلسطيني مـن      قالت مصادر مطلعة إن السلطات األمنية في اإلمارات اعتقلت مؤخ         : غزة

  . عاماً دون الكشف عن أسباب االعتقال20سكان قطاع غزة، مقيم في الخارج منذ 
أن السلطات األمنية في إمارة أبو ظبي اعتقلـت         " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وذكرت المصادر لمراسل    

  . عاما20ً رجل األعمال عمر حسين عوض وهو من سكان مدينة غزة ومقيم في اإلمارات منذ
وكانت السلطات اإلماراتية أفرجت مؤخراً عن عن رجل األعمال الفلسطيني عبد العزيز الخالدي، بعـد               

  . يوماً في اإلمارات45اعتقال استمر 
وفي حينه؛ ذكر مكتب رئيس الوزراء إسماعيل هنية أن عملية اإلفراج تمت بناء على تدخل شخصي من                 

  .  آل ثاني  بناء على اتصال من رئيس الوزراءاألمير القطري الشيخ حمد بن خليفة
 26/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   ستنعم بأمن أكبر بوجود أنظمة ديمقراطية"إسرائيل":  يزوران مصرأمريكيانسيناتوران  .58

يرى عضوان بارزان في مجلس الشيوخ األمريكي أن إسرائيل ستنعم بدرجة أكبر من األمن على المدى                
  . ظل وجود أنظمة ديمقراطية عربيةالبعيد في

وقال السيناتور األمريكي جون ماكين ردا على سؤال لشبكة سي ان ان األمريكية من القاهرة حيث يقوم                 
على المدى البعيد أعتقد أن اإلسـرائيليين مقتنعـون         "بزيارة برفقة زميله السيناتور المستقل جو ليبرمان        

  ".يمقراطية بالمقارنة مع عالقة مع أنظمة ديكتاتوريةبأنهم سيحظون بعالقات أفضل مع أنظمة د
ويقوم السيناتوران بجولة مشتركة في الشرق األوسط وقد التقيا رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين                
نتنياهو، وقال ليبرمان إن شعورا باالنزعاج يسود في إسرائيل بسبب التغييرات الحاصـلة فـي العـالم                 

  .ن نتنياهو أبلغهما بدعمه للثورات، خاصة في مصرالعربي، إال أنه أشار إلى أ
وأضاف السيناتور المستقل الذي زار مع ماكين ميدان التحرير في القاهرة الذي شكل مركز الثقل للثورة                

انه من مصلحة الواليات المتحدة دعم عملية انتقالية        "المصرية التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك        
  .ة في مصر وسائر أنحاء العالم العربيناجحة باتجاه الديمقراطي

أرى مستقبال مشرقا للشعب في مصر وعالقات أفـضل بـين مـصر والواليـات               "وتابع ليبرمان قائال    
  ".المتحدة

 28/2/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  
  
 

  يةفي الثورات العرب" التطرف الجهادي" بمجلس الشيوخ األمريكي تبحث من القوميلجنة األ .59
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المزاعم نفى رئيس لجنة االمن القومي في مجلس النواب االميركي بيتر كينغ             : كتب حميد غريافي   -لندن
منعه مستشار اللجنة النيابية لمكافحة االرهاب لدى الكونغرس وليد فارس من التقدم بـشهادة فـي                حول  

في المنطقة واكد كينـغ     جلسة استماع مقبلة حول التطرف والتشدد في خضم الثورات الشعبية المتالحقة            
هو كاتب ومؤلف ورجل    , "اميركي الجنسية "نسخة منه ان فارس     " السياسة"وتلقت  , في بيان اصدره امس   

خبير بالتيارات الجهادية السلفية وقد طلبنا منه ان يكون مستشارا للجنة االمن القـومي فـي                , علم وفكر 
اع حول التطرف الجهادي واالرهاب فـي       ولي شخصيا في عملية االستعداد لجلسات االستم      , الكونغرس

 -يديرها رئيس   " االنترنت"وكان رئيس لجنة االمن القومي االميركي يرد على حملة منظمة على             .العالم
الفلسطيني االصل نهاد عوض احد اكبـر مـساندي         ) CAIR" ( االميركية -مجلس العالقات االسالمية    "

سع في الكونغرس وداخل االدارة االميركية طالبا منه منع         ذي النفوذ الوا  , الى النائب كينغ  " حماس"حركة  
  .فارس من التقدم بشهادته في جلسة االستماع المقبلة حول التطرف والتشدد

بانها ) CAIR(ووصف عدد من كبار خبراء الشرق االوسط في واشنطن وبينهم ستيف امرسون منظمة              
االميركي من اجل حماية مصالح القوى الراديكالية       يستعمل النظام السياسي    , كيان تابع لالخوان المسلمين   "

  ".العاملة ضمن المجتمع االميركي
  28/2/2011، السياسة، الكويت

  
   السويد يوكد على دعم المفاوضات المباشرة وإقامة الدولتينخارجيةوزير  .60

للجهـود   على دعم بالده     خالل زيارته األردن،  , السويدي كارل بلت   وزير الخارجية     أكد:  بترا –عمان  
الرامية الى احياء المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي اليجاد تسوية عادلة للقـضية         

ودعا الى ضرورة االسـراع      .الفلسطينية يؤدي بالنهاية الى اقامة دولتين وينعكس على استقرار المنطقة         
ـ           ة خـصوصا وان الوقـت يمـر        في العودة الى المفاوضات باعتبارها ضرورة قصوى في هذه المرحل

  .مسرعا
  28/2/2011، الرأي، عّمان

  
   مليون عربي يعانون البطالة20:  العربيةالعملمنظمة  .61

 العام 2011توقع المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان أمس أن يكون :  هالة عامر-القاهرة 
اجات واالنتفاضات الشعبية التي األصعب لمعدل البطالة في سوق العمل العربي، موضحاً أن االحتج

 مليون عاطل عربي من 18، بما يعادل %14.5تشهدها المنطقة ستؤدي إلى تزايد معدل البطالة من 
ال بد من استغالل "ورأى لقمان أن  .2011 مليون عاطل بنهاية 20، بما يعادل %16العمل حالياً، إلى 

 من %80شاريع صغيرة ومتوسطة الستيعاب الموارد العربية في حل قضية التشغيل من خالل عمل م
نسبة البطالة، شرط أن تكون تلك المشاريع في الريف وغير مركزة بالعواصم، وذلك من أجل إيجاد 
فرص عمل غير مرتبطة بقطاعات االستثمارات والسياحة والبورصة، كون تلك القطاعات تعتمد على 

  ."قد ينذر بثورات اجتماعية جديدة مستقبالًالتنمية االقتصادية وتهمل التنمية االجتماعية، ما 
  28/2/2011الحياة، لندن، 

  
  صناديق الثروة السيادية في العالم تتجه إلى لعب دور أكبر في أسواق االستثمار .62

ليس سهالً الحصول على معلومات حول صناديق الثروة السيادية العالمية، التي :  لينا الرحباني-بيروت 
ومعروف أنها صناديق أو . فّظة في اإلعالن عن استراتيجياته االستثماريةينتهج معظمها سياسة متح

شركات تستثمر لمصلحة حكوماتها في أصول مالية مختلفة، كاألسهم والسندات العالمية والعقارات 
معهد "ويشار إلى أن عددها تضاعف في العقد الجاري، ليفوق، وفقاً للموقع اإللكتروني لـ. والشركات
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 صندوقاً حالياً، إذ برز على الساحة العبون أساسيون جدد كالصين وروسيا 50، "روة السياديةصناديق الث
 الكويتي الذي تأسس "الهيئة العامة لالستثمار"وقطر، علماً أن أعرق هذه الصناديق خليجي، وهو صندوق 

، وتبلغ " الكويتإدارة صندوقي االحتياط العام واحتياط األجيال المقبلة نيابة عن دولة" لـ1953عام 
جهاز أبو " بليون دوالر، وأكبرها في حجم األصول المدارة خليجي أيضاً، وهو 202أصوله اإلجمالية 
  .1976 بليون دوالر، وتأسس عام 627 اإلماراتي الذي تبلغ أصوله وفقاً للمعهد، "ظبي لالستثمار

س مال شركات عالمية ذات نشاطات ولعبت هذه الصناديق السيادية، وال تزال، دوراً محورياً في دعم رأ
متنوعة، خصوصاً خالل األزمة المالية العالمية األخيرة، ومنها مصارف وشركات سيارات وحتى 
شركات نووية، وكان آخر نشاطها إعالن الحكومة القطرية عن استعدادها لشراء حصة في كل من 

  .للحكومة البريطانية، المملوكين جزئياً "لويدز" و"رويال بنك أوف إسكوتالند"مصرفي 
اقتصاد " حواراً هاتفياً مع معدي كتاب "الحياة"ولمعرفة معلومات أكثر عن هذه الصناديق، أجرت 

، الصادر حديثاً عن صندوق النقد الدولي "القضايا التي تواجه واضعي السياسات: صناديق الثروة السيادية
ملك صناديق سيادية وتلك التي تستقطب مشورة قيمة للدول التي ت"في واشنطن، والمخصص لتقديم 

، وهم المدير المساعد في قسم الشرق األوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد "استثمارات هذه الصناديق
الدولي، عدنان مزارعي، والمدير المساعد في قسم السياسات النقدية وأسواق المال في الصندوق، عديبر 

  . دير هورن- السياسات النقدية وأسواق المال، هان فان داس، ومستشار المساعدة التقنية في قسم
أفاد الخبراء الثالثة بأن صناديق ثروة سيادية عالمية وعربية كثيرة لعبت دوراً بارزاً في تَلطيف وطأة 

ونبهوا إلى أهمية التمييز بين صناديق . األزمة المالية العالمية على اقتصاداتها المحلية وتلك العالمية
 المالي واالقتصادي، التي تهدف إلى التعويض عن خلل موقت في اإليرادات المالية لدولها، االستقرار

  .وصناديق الثروة السيادية االدخارية األخرى التي لديها أفق استثماري طويل األمد
صندوق تشيلي لالستقرار االقتصادي "وأشاروا إلى أن أحد األمثلة عن صناديق االستقرار هو 

 بليون 22 من إيرادات صادرات النحاس، ولديه أصول إجمالية بقيمة 1985تأسس عام  ("واالجتماعي
، الذي ساهم في تمويل العجز المالي الحكومي المتنامي لبالده، فيما ساهمت صناديق )دوالر وفقاً للمعهد

لمية، سيادية أخرى في دعم برامج حكومية إلنعاش النشاط االقتصادي المحلي بعد األزمة المالية العا
وبالتالي، سجلت هذه الصناديق أكبر انخفاض في حجم محافظها االستثمارية خالل األزمة االقتصادية 

  .األخيرة
ولجأت بعض الدول، مثل النرويج، إلى زيادة كبيرة في اإلنفاق من عائدات صادراتها النفطية للتعامل مع 

ت المالية إلى صندوقها السيادي المعروف باسم األزمة المالية العالمية، بحسب الخبراء، ما حد من التدفقا
) 1990 بليون دوالر وتأسس عام 512لديه أصول إجمالية بقيمة  ("صندوق التقاعد الحكومي النروجي"

واتخذت بعض صناديق الثروة السيادية دوراً جديداًً أخيراً، . وقلّص نمو أصوله في شكل ملحوظ أخيراً
ستان والكويت وقطر وروسيا واإلمارات، وفقاً للخبراء، إذ لجأت إليها منها تلك التابعة إلرلندا وكازاخ

  .دول لدعم قطاعها المصرفي المحلي، مثلما فعلت إرلندا مع صندوقها السيادي
وأمنت بعض صناديق الثروة السيادية سيولة للنظام المصرفي العالمي عبر إيداع أموال في مصارف 

 في "جهاز قطر لالستثمار"رسملة مصارف، مثل مساهمة كبرى، في حين ساهمت أخرى في إعادة 
 "سيتي بنك" البريطاني ودعم الصناديق السيادية اإلماراتية والكويتية والسنغافورية "باركليز"مصرف 

األميركي، فيما ساندت في دول أخرى برامج التأمين على الودائع المصرفية المحلية، مثلما حصل في 
بعض صناديق الثروة السيادية األسهم المتداولة في السوق المالية المحلية، واشترت . الكويت واإلمارات

  .لدعم السوق وتعزيز ثقة المستثمرين في البورصة، مثلما فعلت اإلمارات
وحول إمكانية وجود فروق ملحوظة في أسلوب إدارة صناديق سيادية عالمية، مقارنة بتلك العربية، 

 للعامة تفاصيل عن - مع استثناءات معدودة - يؤمن معظم الصناديق يصعب التعميم، فأوالً، ال": قالوا
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وتابعوا . "عملياتها االستثمارية، وثانياً، ال يمكن تصنيف الصناديق العالمية والعربية كمجموعة متجانسة
. "تفاوت أو تقارب األهداف، وحول مصادر دخلها«أن التصنيف األنسب لها يجدر أن يكون من ناحية 

من المعلوم أن صناديق االستقرار االقتصادي لديها أفق استثمار أقصر من "ح، استطردوا أن وللتوضي
ناحية المدة، وبالتالي، هي أكثر تحفظاً في استراتيجية االستثمارية من صناديق االدخار الطويلة األمد، 

  ."ي مثالًالتي تهدف إلى حفظ الثروة السيادية لألجيال المقبلة، كالصندوق النروجي أو القطر
صعوبة تحديده لعدم "وحول الصندوق السيادي األفضل أداء العام الماضي، أكد خبراء صندوق النقد 

تجانس هذه الصناديق في عملها وفي أساليب اإلفصاح المالي المعتمدة لعائداتها االستثمارية، وفقاً ألطرها 
لصناديق السيادية القليلة التي تنشر بياناتها، وتابعوا أن من بين ا. "القانونية والمؤسسية المعتمدة من قبلها

 حقق عائداً جيداً من استثماراته في سنته "تيماسيك"يمكن اإلشارة إلى أن صندوق سنغافورة السيادي 
 بليون دوالر 77، وحقق إيرادات إجمالية بلغت 2010 مارس /المالية الماضية التي انتهت في آذار

 بليون دوالر، إذ كانت لديه نسبة 285دوالر من أصول إجمالية بقيمة  بليون 4.7وأرباحاً صافية بقيمة 
  .عالية من االستثمارات في األسهم، استفادت من االنتعاش السريع في البورصات العالمية

 الحكومية تصنّف كمستثمر استراتيجي "دبي العالمية" اإلماراتية التابعة لـ"استثمار"وأضافوا أن شركة 
الصناديق من هذه الفئة تتبع نهجاً عملياً في توليد عائدات استثمارية، ونقصد بذلك " وأوضحوا أن. ونشط

وحول توقعات كتاب . "أنها تكون ممثلة في مجلس إدارة الشركات التي تستثمر فيها ولها دور في إدارتها
 لفت الخبراء  لتوجهات هذه الصناديق االستثمارية في العام الحالي،"اقتصاد صناديق الثروة السيادية"

 "الصندوق اإليراني لالستقرار النفطي"، لكن يمكن اإلشارة إلى أن "ال يمكن التعميم"مجدداً إلى أنه 
سيسعى على األرجح إلى الحد من التقلبات في الموازنة ) 1999 بليون دوالر وتأسس عام 23أصوله (

  .العامة للدولة اإليرانية
 أهداف كثيرة، منها آنية تشمل تحقيق االستقرار االقتصادي أما صناديق الكويت واإلمارات، فلديها

المحلي ومنها بعيد األمد يهدف إلى االدخار لألجيال المقبلة، في حين أن قطر لديها صندوق ادخار ذو 
ستكون لكل صندوق توزيعات استثمارية مختلفة التوجه ومتفاوتة في "وبالتالي، . استراتيجية طويل األمد

هذه الصناديق، أسوة بالمستثمرين المؤسسين العالميين، ذات استراتيجية "طردوا أن واست. "آجالها
  ."استثمارية للمدى الطويل، ال تكشف مسبقاً في العادة القطاعات االستثمارية المستهدفة من قبلها
  28/2/2011الحياة، لندن، 

  
  أربكـان» المجاهـد«رحيـل : تركيـا .63

  محمد نور الدين
  .»جاهدالم«وأخيرا رحل 

رحل أمس الزعيم التاريخي للحركة اإلسالمية في تركيا نجم الدين أربكان، الذي شغل البالد على امتداد                
رحل عن عمر ناهز الخمسة وثمانين عاما بعد صراع مع المرض أقعـده فـي الـسنوات                 . نصف قرن 

  .ى وفاتهاألخيرة، لكنه لم يثنه عن أن يكون، رغم شيخوخته، حاضرا في الحياة السياسية حت
وإذا كان أربكان قد أنهى حياته السياسية زعيما لحزب متواضع ال تزيد نسبة مؤيديه عن الخمـسة فـي                   
المئة، فإنه يبقى أحد ابرز رموز التاريخ التركي الحديث في الخمسين سنة التي مـضت منـذ أن دخـل                    

 بعدما رفض زعيم حزب العدالة      معترك الحياة السياسية في نهاية الستينيات نائبا مستقال عن مدينة قونية،          
سليمان ديميريل ترشيحه عن الحزب خوفا من طموحات اربكان لمنافسة ديميريل، ومـن ثـم تأسيـسه                 

  .ألحزاب إسالمية بمسميات مختلفة بلغ عددها خمسة
توفي اربكان في المستشفى في انقرة، بعد قصور في القلب، وهو الذي أصبح مقعـدا منـذ فتـرة، وال                    

وسيوارى في الثرى غدا أمام جامع محمد الفاتح، حيث سمى كبير           . ر إال عبر الكرسي النقال    يستطيع السي 
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بل إن اربكان كان البادئ في تقليد سنوي في إحياء معركة           . على اسم السلطان محمد الفاتح    » فاتح«أبنائه  
  . أيار من كل عام29فتح اسطنبول في 

النظـام  «في أحزاب منظمة، فكـان تأسـيس        » الصلبةنواتهم  «نجح اربكان في أن يؤطر اإلسالميين أو        
، ثم حزب الفضيلة عام     1983، وحزب الرفاه عام     1972عام  » السالمة الوطني « و 1970عام  » الوطني
  .، فحزب السعادة في ما بعد1999

، 1996ودخل أربكان التاريخ بوصفه أول إسالمي يترأس حكومة في تركيـا، وذلـك فـي حزيـران                  
لكن اربكان كان قد شارك بفعالية في الحياة        . الطريق المستقيم برئاسة طانسو تشيللر    باالئتالف مع حزب    

  .السياسية التركية بخالف تجربة الحركات اإلسالمية في العالم العربي، بل واإلسالمي أيضا
ودائما ما  . وكان نائبا لرئيس الحكومة في ثالث حكومات في السبعينيات، وكان له وزراء اساسيون فيها             

. انت األحزاب التي يؤسسها اربكان عرضة لحظر المحكمة الدستورية، أو نتيجة النقالبـات عـسكرية              ك
  .وفي كل مرة كان يؤسس حزبا بديال يواصل فيه معركته ضد التشدد العلماني غير المبرر

ذا وإ. وكان اربكان يوصف بالبراغماتية واالعتدال، لكنه لم يكن كذلك في عين نظام الوصاية العـسكرية              
كانت الطرق الدينية الكثيرة في تركيا قد حفظت لإلسالم االجتماعي وجوده من اضطهاد المتشددين مـن                
العلمانيين، فإن اربكان أطلق جذوة اإلسالم السياسي ليخوض تجارب المشاركة والتفاعل مع المجتمـع،              

رائدا في إقحام الحركـة     فكان اربكان   . خالف ما كانت عليه أيضا الحركات اإلسالمية في العالم العربي         
  .اإلسالمية في االنتخابات البلدية والتشريعية وفي الحكومات

، وال سـيما بلديـة      1994وكانت ذروة نجاحاته كسب حزب الرفاه الذي يرأسه االنتخابات البلدية عـام             
 اسطنبول التي فاز بها رجب طيب اردوغان، وبلدية أنقرة التي فاز بها مليح غوكتشيك المـستمر حتـى                 

 حاسما في فوز حزب الرفاه في االنتخابات النيابية، ليكون اربكان           1995واعتبر العام   . اآلن على رأسها  
  .أول رئيس حكومة إسالمي في تركيا

لكن تجربة اربكان في رئاسة الحكومة انتهت في انقالب مقنع، عبر قرارات مجلـس األمـن القـومي                  
ومن مفارقات  . 1998 حزيران   30 نهاية حكومته في     ، والتي اعتبرت بداية   1997 شباط   28الشهيرة في   

  .القدر أن اربكان توفي عشية الذكرى الرابعة عشرة لذلك االجتماع الشهير
وكان اربكان ثالث ثالثة، مع بولنت أجاويد وسليمان ديميريل، على امتداد الحياة الـسياسية منـذ العـام                  

  .الئتالف أو التنافس وحتى مطلع األلفية الثالثة، حيث تناوبوا على ا1960
المريدين على المرشـد،    » تمرد«لكن المحطة األبرز في حياة اربكان في نهاية حياته السياسية كانت في             

عندما اختار كل من الثالثي عبد اهللا غول ورجب طيب اردوغان وبولنت ارينتش الخروج مـن عبـاءة                  
 برئاسـة   2001فـي صـيف العـام       األب الروحي لهم، وتأسيس حزب جديد هو حزب العدالة والتنمية           

اردوغان، منتهجين نمطا جديدا أكثر مرونة من اربكان في تناول القضايا المختلفة، وقد نجحوا في ذلـك                 
، وال يزالون فيها كأول حزب ذي طـابع إسـالمي           2002أيما نجاح مع وصولهم إلى السلطة في نهاية         

جمهورية، ويحدث انقالبـات دسـتورية غيـر        ينفرد بالسيطرة على البرلمان والحكومة ومن ثم رئاسة ال        
  .مسبوقة

واتسمت العالقات بين اربكان وكل من غول وأردوغان بالتوتر والحساسية في السنوات األخيرة، حيـث               
لكن اردوغان وغول حرصـا     . أميركية في شرق أوسط كبير    » أجندة«كان اربكان يتهمهما بأنهما ينفذان      

اربكان، احتراما لدوره في حياتهما السياسية ولدوره في تـاريخ          دائما على عدم الدخول في سجاالت مع        
  .تركيا الحديث

وانتشر صيت اربكان خارج تركيا، فكان واحدا من أبرز رموز الحركات االسالمية في العـالم وداعيـة               
لقيام اتحاد بين الدول االسالمية، بما فيها عملة موحدة وجيش موحد ومجلس امن اسالمي موحد، وهـو                 

  .س لمجموعة الدول الثماني االسالميةالمؤس
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وكان اربكان مثل السمكة التي ال يمكن أن تعيش خارج السياسة، حتى لو كان مقعدا، والمـرض ثقـيال                   
عليه، فنفّذ انقالبا داخل حزب السعادة قبل أشهر على رئيسه نعمان قورتولمش، وتولى بدال منه رئاسـة                 

  . سياسيةالحزب، بحيث أبى اربكان إال أن يموت بصفة
وقد نعاه رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان، من اسطنبول حيث كان يشارك في احـد المـؤتمرات،                 

فقدت شخصية قدمت خدمات مهمة جدا لها، واحتلت مكانة مميزة في السياسة التركية،             «بالقول ان تركيا    
يم نموذجـا جمـيال   وكان رجل علم ورجل سياسة يتعلم ويعلّم دائما، وشكّل بشخصه كإنسان وأستاذ وزع 

  .»لألجيال الطالعة
وقد تدفق زعماء تركيا الى مركز حزب السعادة في انقرة للتعازي، فيما زار الرئيس عبد اهللا غول منزله                  

وأعلن انه سيـشارك    . قائال ان اربكان دمغ تاريخ تركيا الحديث بطابعه وكان رجل دولة وسياسيا كبيرا            
امع الفاتح بإسطنبول علما ان الجنازة لن تكون رسمية بناء علـى            في الجنازة التي ستقام غدا من باحة ج       

وقد وصف زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشداراوغلو الراحـل بأنـه احـدى              . وصية اربكان 
  .شجرات الدلب الكبيرة في تاريخ تركيا

  28/2/2011، السفير، بيروت
  

   السجن السياسي الذي نعيش فيه اليوم؟ اسواركيف نحطم  .64
   كرمة النابلسي .د

لقد حانت اللحظة، فبعد أكثر من عشر سنوات من التنظيم والعمل الدؤوب، وبقدرة خالقة وجمال يـسلب                 
كل منهم سعى وراء الحق اإلنساني، الذي طالما سـعى          . األنفاس، أمسك الشباب العرب بزمام مصائرهم     

ال يتجزأ من الصوت الجمعي، وأن      إليه األحرار في كل أرجاء األرض، أن يعتبر صوتهم الفردي جزءاً            
وكل هذا ال يتم إال تحت مبدأ سيادة الشعب، ذلـك           . يصنعوا مصيرهم، وقبل كل شيء، أن يمثلوا أنفسهم       

وال شك أن خوض غمار العمل العـام فـي الـساحة الوطنيـة              . المبدأ الموحد اإلعجازي الذي ال يهزم     
في مختلف أقطار عالمنا العربي لتحرير أنفـسهم        واستعادة المؤسسات كان السبيل الوحيد أمام الشجعان        

  .من سجون الطغيان
ألم يحن موعدنا   : واليوم، في كل التجمعات الفلسطينية في الشتات أو تحت االحتالل، يطرح السؤال نفسه            

بعد؟ وكيف لنا أن نتخطى السيطرة والتبعية، المفروضة علينا من االستعمار الخارجي، والكبت واالنقسام              
ي والتفتيت الجغرافي، وكل العوامل التي أبقتنا منقسمين وغير قادرين علـى توحيـد الـصفوف؟                الداخل

  .الوضع الفلسطيني يبدو أعقد ألف مرة من أوضاع البحرين أو مصر أو ليبيا أو األردن
انـه  . ال يوجد إال وسيلة ومطلب واحد فقط لتخطي كل العقبات، وقد بدأ الفلسطينيون فعال بالتجمع حوله               

ال . فس المطلب الذي تتمسك به كل الثورات العربية وهو المبدأ الديمقراطي األساسي، سـيادة الـشعب               ن
ال حاجة  . صوت يعلو فوق صوت الشعب، هذه هي القاعدة الوحيدة التي يرتكز عليها البنيان الديمقراطي             

إن الـدعوة   . ضاً كبيراً لشيء آخر عدا الشجاعة وااللتزام، وهما صفتان يملك منهما شبابنا الفلسطيني فائ           
إلى انتخابات مباشرة للمجلس الوطني الفلسطيني هي المطلب الوحيد الذي يجتمع حوله كل الفلسطينيين،              

انه المطلب الثـوري الوحيـد الـذي نـستطيع     . ألنه يرقى فوق الفصيل وااليديولوجيا والتوجه السياسي      
يه اليوم، ألنه مبني على المبدأ السيادي الذي        باجتماعنا حوله تحطيم أسوار السجن السياسي الذي نعيش ف        

ينص على أن كل الفلسطينيين في الوطن أو المنفى لهم نفس الحقوق اإلنسانية، وهم متساوون في حقهـم                  
إن التجــمع حـول هـذا المبـدأ        . بتقرير سياسات وأسس ومؤسسات واستراتيجيات الشعب الفلسطيني      

من أيـدي القلـــة وإعادتهـا الـى أيـدي الـشعب بكـل               يمكننا من اخراج عملية اتخاذ القرارات       
. أطيــــافه، إسالميين أو علمانيين، الذين يؤمنون بحل الدولة أو الدولتين، محافظين أو راديكـاليين             

  .إننا بحاجة لكل القطاعات في هذه اللحظة، والشعب وحده هو القادر على القيادة
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وم من أجله المواطنون في قرى سيدي بوزيد وشـوارع          ان التمثيل الديمقراطي الحقيقي الذي يناضل الي      
هذا التمثيل الديمقراطي ال يمكن تحقيقه من خالل انتخابات رئاسية جديدة، وال            . القاهرة هو أثمن الحريات   

لن يأتي هذا التمثيل من خالل استقالة القيادة        . يمكن الوصول إليه عن طريق انتخابات للمجلس التشريعي       
حتى المصالحة المنشودة بين فتح وحمـاس       . إلى جبهة إنقاذ وطني أو حكومة انتقالية      أو نقل صالحياتها    

ووصولهما الى اتفاق حول إعادة تفعيل منظمة التحرير، على أساس تقاسم مقاعد المجلس الوطني بـين                
كثير من الخطوات على هذا النمط مصممة خصيصاً البقاء         . الحركتين، لن يؤدي إلى التمثيل الديمقراطي     

مثل هذه الخطوات تكـرس نهـج تهمـيش الماليـين مـن             . السلطة بعيدة عن أيدي الشعب الفلسطيني     
الفلسطينيين الذين لم يمارسوا قط حق التصويت، وعاشوا حياة مليئة بالنضال في سجـــون األنظمـة                

  . خرأصوات هؤالء لها أهمية وكرامة مساوية لكل صوت فلسطيني آ. العربية ومخيمات الالجئين المريعة
ان ارادة الشعب الفلسطيني بأجمعه ال يمكن أن تمثل اال من خالل مجلس وطني جديد منتخب، وهذا هو                  

ال يملك حق سن التشريعات واقرارهـا سـوى جـسد           . السبيل الوحيد لحفظ حق االنتخاب لكل فلسطيني      
على تعديل ميثاقنا   فعلى سبيل المثال، هذا الجسد هو الوحيد القادر         . شرعي وديمقراطي يمثل شعبنا ككل    

ان الجـسد التمثيلـي هـو    . الوطني، لكي يعكس، كما كان في السابق، االرادة الحقيقية لشعبنا الفلسطيني     
وحده القادر على اعادة رسم استراتيجياتنا وسياساتنا التحريرية، وهو وحده القادر على تثبيـت المبـادئ        

ان انتخاب هذا الجـسد هـو المطلـب         .  المصير تحرير الوطن، العودة، وتقرير   : التي توحدنا في نضالنا   
الوحيد الذي يعبئ كل أبناء شعبنا بغض النظر عن مكان سكنهم، فهو المطلب الوحيد الذي يضم الجميع،                 

ولـذلك، ان اسـتعادة     . وال يفرق أو يشتت، وال يقرر من له الحق في التكلم بالنيابة عن الشعب وباسمه              
، بل انه الوسيلة الوحيدة للتغيير الثوري الحقيقـي واألسـلوب           المجلس الوطني أكثر من ضرورة طارئة     

  .الوحيد لقلب واقعنا القائم
فكـرة  . التغيير الحقيقي لن يأتي اال عن طريق المبادئ التي توحدنا وتحررنا وتدفعنا للنضال دفاعا عنها              

وف الناشطين  االنتخابات المباشرة للمجلس الوطني تحظى بإجماع فلسطيني، فهي متفق عليها ضمن صف           
كمـا أن فـتح     . الفلسطينيين منذ عقد من الزمن تقريبا، ويعترف بها كل فصيل أو تجمع فلسطيني مهـم              
ولسنوات طويلة،  . وحماس وأحزاب سياسية اخرى وافقت على هذا المبدأ في البند الثاني لوثيقة األسرى            

 بإجمـاع وطنـي تـام       توحدت جمعيات ومؤسسات الالجئين في حملة تدعو الى ثالثة مطالب، حظيـت           
  : ويطالب بها شبابنا اليوم

عقد انتخابات مباشرة للمجلس الوطني الفلسطيني، الهيئة البرلمانية التي تمنح السلطة وترسـم البرنـامج               
  .2012) يناير(السياسي، واالستراتيجيات والسياسات لمنظمة التحرير الفلسطينية في كانون الثاني 

ك االنتخابات أينما وجدوا، في الوطن، وفي الشتات، وفي الـسجون وفـي             في تل 'إدراج جميع أبناء شعبنا   
  .مخيمات الالجئين

أن تكون هذه الهيئة التمثيلية الجديدة انعكاسا لجميع قطاعات شعبنا، بموجبها يتم إصالح وإعـادة تفعيـل    
أ االنتخابـات   مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، بحيث تجسد إرادة الشعب الفلسطيني كله، وفقاً لمبـد            

  .المباشرة
في أية عملية إصالح ديمقراطي حقيقية، تكمن الخطوة األولى في استعادة الصرح الوطني لكـي يمثـل                 

هذا الجسد الجديد له الحق الحـصري فـي         . فعالً كل الشعب وفعالياته وليصبح هذا الصرح بالتالي حراً        
ال شيء غير مجلس وطني     . وجه األرض إقرار المبادئ الجماعية والسياسات والخطوات ألي شعب على         

إن . فلسطيني منتخب بواسطة االقتراع المباشر، يملك الشرعية الديمقراطية للقيام بأية قـرارات مهمـة             
وإذا لم تتخذ هذه الخطوة األولـى سـتبقى         . إعادة إحياء هذا الجسد تأتي قبل أية خطوة إصالحية أخرى         

  . ة السالح وبتواطئها مع األنظمة العربيةالقرارات بيد أقلية منتفعة تسيطر علينا بقو
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على مر القرون، أثبتت كل الثورات، وآخرها ثورتا تونس ومصر، أن الحمالت التعبوية الفعالـة تبنـى                 
حملـة االنتخابـات المباشـرة      . دوماً على مفاهيم بسيطة، مباشرة، موحدة، عليها إجماع شعبي عريض         

وة إلى الوحدة الوطنية، وهي تـوفر األرضـية الثابتـة           للمجلس الوطني تعطي وضوحاً ومضموناً للدع     
الوحيدة النهاء االنقسام بين الحركات الفلسطينية، وبين غزة والضفة الغربية، وبين فلـسطين والغالبيـة               

  . الفلسطينية التي تعيش خارجها، فالكل له الحق بالمشاركة
ي وجه كل الطروحات التي ستحشد، وكل       ان التحدي الماثل امام شعبنا اليوم هو التمسك بهذه المطالب ف          

العوائق اللوجستية التي ستذكر من قبل الذين يريدون ابقاء النظام القديم او الذين يريدون أن يصبحوا قادة                 
اذا نظمنا وعبأنا على أساس واضح ينص على أن لكل فلسطيني حقا متساويا للمشاركة فـي                . نظام جديد 

نا متساو في حمل مسؤولية انتخاب تمثيلنا الديمقراطي، عندئذ فقـط           صياغة مستقبلنا السياسي، وأن كال م     
  . سنصبح موحدين فعال وسنكون حقا أحرارا

  بروفيسورة السياسة والعالقات الدولية في جامعة أكسفورد*
 28/2/2011، القدس العربي، لندن
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  مصطفى يوسف اللداوي. د
صائل الثورة الفلسطينية، وأمناءها العامون، ورؤوساء مكاتبها السياسية، والهيئات القيادية          هل يعتقد قادة ف   

فيها جميعاً، أنهم بمأمنٍ من الثورة، وأن مواقعهم محفوظة، وكراسيهم مصانة، وهيبتهم موفورة، وكلمتهم              
م يقاتل، ومن   مسموعة، وأشخاصهم مقدسة، وأن الشعب الفلسطيني عنهم راضٍ، ولهم محب، وفي سبيله           

أجلهم يضحي، وأنه لن ينقلب عليهم، ولن يتظاهر ضدهم، ولن يطالبهم بإجراء تغييرات جوهريـة فـي                 
سياساتهم وأفكارهم ومناهج عملهم، وأنه سيمضي معهم حتى النهاية، مغمض العينين، واثقاً بهم، مؤمنـاً               

م، وملتزماً بتعليماتهم، وأنه سينتظر معهم      بحكمتهم، مسلماً لهم القياد، مستسلماً إلرادتهم، وخاضعاً لقراره       
ساعة النصر، ويوم العودة، إذ أنهم يقودون المسيرة بحكمة ودراية، وحنكة وخبرة، وعـدٍل وإنـصاف،                
وصدق وإخالص، عمالً وقوالً، فهمهم هو الشعب والقضية واألرض والمقدسات، وعينهم على المقاومة             

 شعبهم في الوطن والشتات، يبكون شـهيدهم، ويحزنـون علـى            والعودة والتحرير، وقلوبهم على أبناء    
جريحهم، ويعملون بكد لتحرير أسيرهم، ويبذلون وسعهم للتخفيف عن أهلهـم، ورفـع الـضيم عـنهم،                 
ومساعدة فقيرهم، ومواساة مكلومهم، إذ أن هؤالء كلهم هم عماد ملكهـم، وأسـاس بقـاءهم، ومبـرر                  

  .على كراسيهموجودهم، وهم ضمان استمرارهم وبقاءهم 
هل يظن قادة فصائل الثورة الفلسطينية أنهم فعالً بمأمنٍ من الثورة فاطمأنوا، وأنهم يختلفون كليـاً عـن                  
أنظمة الحكم الديكتاتورية التي خرج المواطنون العرب ضدها، منكرين لسياستها، ورافضين السـتمرار             

قاطها مع رموزها، لطـول مـدة حكمهـا،         وجودها، ومطالبين بتنحيها ورحيلها، فتم االنقالب عليها وإس       
ولفساد أنظمتها، وخراب مؤسساتها، وتصدع أجهزتها، وهم يعلمون يقيناً أن كثيراً مـنهم ظـٌل لـبعض                 
األنظمة، وصنيعة لها، ومقلدين لسياستها، وخاضعين لتعليماتها، وملتزمين بخطوطها الحمـر والخـضر             

لمعصية، ظانين أن هذه األنظمة ستبقيهم في مناصبهم،        معاً، فال يملكون غير الطاعة، وال يقدرون على ا        
وستحفظ لهم صفاتهم ومواقعهم، وكأن الشرعية منهم، وأنهـا سـتدافع عـنهم إذا خـرج المواطنـون                  

  .الفلسطينيون ضدهم، مطالبين بتغييرهم، وإسقاط نظمهم، التي لم تعد في كثيرٍ منها ثورية
الشعب الفلسطيني ليس كالشعوب العربية التي ثارت وانتفضت،        أم أن قادة الفصائل الفلسطينية يظنون أن        

وأنهم ال يستطيعون الثورة على فصائلهم، وال االنقالب على قيادتهم، فال نخب فيهم، وال أطر تجمعهـم،                 
وال جرأة عندهم، وال ميادين لهم، وال ساحات تفتح لشبابهم، وال مالحظات لهم على قيادتهم، وال انتقـاد                  

 رفض لسياساتهم، متجاهلين أن الفلسطينيين هم صناع الثورة، وهم رواد االبداع الثـوري،              ألداءهم، وال 
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وأصحاب األفكار الخالقة، وأنهم أول من صنعوا انتفاضة الحجر، فأدخلوا بمفردتها إلى كـل قـواميس                
ا ضـد   الكون، فأضحت الشعوب لهم مقلدة، ومنهم متعلمة، ونسوا أن الفلسطينيين الذين ثاروا وانتفـضو             

المحتل الغاصب ألرضهم، المدجج بكل سالحٍ غادرٍ وفتاك، فلم يخافوا بطشه، ولم يهابوا سـطوته، ولـم              
يهزموا أمام قوته، فإنهم لن يكونوا جبناء في مواجهة قادتهم إن هم مضوا سـادرين، واسـتمروا غيـر                   

لم يسمعوا لرأيه وقولـه،     مبالين، وقد أعطوا ظهورهم لهموم شعبهم وحاجاته، وأهملوا آماله وتطلعاته، و          
وأهدروا طاقاته، وأوردوه بسياساتهم المهالك، فضيعوا جهوده، وفرطوا في تراكمات نـضاله، وتنـازلوا     

  .عن حقوقه وثوابته
القواسم المشتركة بين قيادة فصائل الثورة الفلسطينية وأنظمة الحكم التي بادت وسقطت وانهارت كثيرة،              

 منها، فإذا تشابهت األسباب وتناظرت، فإن النتائج قد تكون متشابهة وإن            بل لعلها تكون متشابهة في كثيرٍ     
تأخرت، فقيادة فصائل الثورة الفلسطينية قد طال بها األمد في مواقعها ومناصبها، وقد أضحت قيادةً إلى                

يدها، األبد، فال حدود لواليتها، وال سقف لمدة حكمها، وال انتخاباتٌ تسقطها، وال معارضة تقوى على تهد               
وأنظمتها الداخلية ولوائحها التنظيمة قد تغيرت لتناسبها، واستبدلت الكثير من بنودها لئال تصطدم معهـا،               
أو تتعارض مع سياساتها، فالناخبون هم المؤيدون، الذين يهتفون بطول العمر والبقاء، وبالروح وبالـدم               

االسترازاق من وظائفهم، إذ ال مكـان  يهتفون وال يفدون، هم الذين يحرصون على البقاء في مناصبهم، و      
لهم إن تنحى قائدهم، فهم جنده وأتباعه، ورجاله وأزالمه، مؤهالتهم قربهم منه، ووالؤهم لـه، وهتـافهم                 
باسمه، وحرصهم على بقاءه، فإن عز هؤالء ولم يوجدوا، فإن غيرهم من المرتزقة على أهبة اإلسـتعداد         

، ويتبنون القضية، ويحملون الراية، ويكونون بقـرارِ القيـادة          ألن يكونوا في المقدمة، يتقدمون الصفوف     
أولى من غيرهم، فيصبحون أصحاب الحظوة والسطوة والمكانة والسيادة، وبقدر ما يقدمون مـن حـبٍ                
وإخالصٍ ووالء، للقيادة ال للوطن، فإنهم يحوزون على األجر والثواب والجزاء، متاعاً وعقـاراً ومـاالً                

  .وسلطةً ونفوذاً
 ثورة على الثورة، وال انقالب على المقاومة، وال تجريم لقـادة الثـورة، وال تخـوين لرجالهـا، وال                    ال

معارضة لها، وال خروج عليها، وال رأي يعلو على رأيها، وال قول يغلب قولها، فال مكان لهذه األفكـار                   
رامـاً وتقـديراً    في ظل الثورة، وال وجود لها في ظل المقاومة، وعلى الجميع أن يصمت ويـسكت احت               

للمقاومة، التي يجلها ويحترمها ويقدرها الفلسطينيون جميعاً، والتي من أجلها يقدمون ويـضحون، وفـي               
سبيلها أحياناً يسكتون، واستغالالً لهذه المشاعر النبيلة فال مكان في الثورة لألصوات الوطنية المعارضة،              

رة، وال حرص على االستفادة من الخبرات والكفاءات،        وال قيمة لآلراء المخالفة، وال تقدير للطاقات الكبي       
بل استبعاد لكل طاقة مخالفة، وتهميشٌ لكل خبرة معارضة، وإهماٌل لكِل أصحاب الجهود المنافسة، رغم               
  .أنها كلها تتطلع ألن تعمل وتعطي، وألن تقدم وتضحي دون انتظارٍ لحظوة من قائد، أو لفتة من مسؤول

وطان وطن عزيز، وقضيةٌ مقدسة، وديار مباركة، فيها رجاٌل قـد صـدقوا اهللا مـا                فلسطين كما كل األ   
عاهدوا عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وهم على الحق دوماً ظاهرين، ال يخـافون فيـه                   
لومة الئم، وال يضيرهم ما أصابهم من الألواء في سبيله، ثائرون قبل غيرهم، منتفضون قبل جيـرانهم،                 

ون إلظهار الحق وإبطال الباطل، فما على القائمين على أمرهم إال أن يخافوا غضبتهم، وأن يخـشوا                 يسع
ثورتهم، وأن يتحسبوا من انتفاضتهم، وأن يعجلوا بإصالح ما يراه اآلخرون فساداً، ويرفعوا ما يحس به                

 من عـدوهم، وإال فـإن       أتباعهم من ظلم، وما يعاني منه أهلهم من قهرٍ وقيد قد يكون أشد وأنكى عليهم              
  .الثورة ال تعرف كبيراً، وال تجبن أمام قوي، وال تتراجع أمام متغطرسٍ جبار

 27/2/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

   من يوم الجمعةللثورةإذا نودي  .66
  وائل أبو هالل
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 –  كيف ألمة كُرمت بصالة الجمعة، تجتمع فيها فرضـاً         – وكثيرون غيري    –كثيرا ما تساءلت مستنكراً     
  ! ال تستطيع أن تقود العالم عوضا أن تقود ذاتها؟-كل أسبوع  على مدار الزمن 

 كل األمـة ذكـراً      –الذين أوتوا نعمة توجيه األمة      " الخطباء" أحنق على أولئك     - وما زلت    –وكم كنت   
 فـال   –.. يـساً   وأنثى، عالماً ومتعلماً وجاهالً، كبيراً وصغيراً، غنياً وفقيراً، عامالً وفالّحاً، وزيـرا ورئ            
بـل إن النـاس     . يستثمرون هذه النعمة في قيادة األمة نحو المعالي من القيم واألخالق والرقي والتقـدم             

االستماع لهم والتنافس تقربا هللا في االقتراب       " بحسن" يتعبدون اهللا طوعاً     – فرضاً الزماً    –يجتمعون لهم   
بمواعظ عن فرضية الصالة والصيام     " سعوا إلى ذكر اهللا   "الذين  " المؤمنين"منهم؛ بينما هم يجلدون هؤالء      

، والحضّ  على تمام االستنجاء وشروط الطهـارة مـن           !!)على مصلي الجمعة  (ووجوب صالة الجمعة    
عـن  ) بالخاء والحاء معـا   (لألمة فيخطبنا   " بالشأن العام "أحدهم باالهتمام   ) يبالغ(، وقد   "!الدورة الشهرية "

تأمر بالمعروف وتنهـى    (وب طاعة ولي المر وعدم الخروج في مظاهرات         أهمية أسبوع المرور أو وج    
  !، وما درى أنّه واهللا هو الفتنة)والفتنة أشد من القتل طبعاً(ألن في ذلك فتنة، ) عن المنكر

 فاجهز نفسي ذلـك األسـبوع لعلـي         – هزيمة أو نصراً     –وكثيراً ما مرت مناسبات عظيمة على األمة        
ودماء المسلمين تسيل؛ فلعل خطيبنا يحرض المؤمنين       ! لف هذه المرة؛ فاألمة في كرب     لشيء مخت " أستمع"

إال أن خطيبنا الذي يعتلـي      !  على الدعاء أن يفرج اهللا عن المسلمين       –!) معاذ اهللا ( ال على القتال     –اليوم  
ه قادم مـن كوكـب       يتحدث في واد والناس في واد آخر، وكأنّ        – صلّى اهللا عليه وسلّم      –منبر رسول اهللا    

  !آخر
  !ماذا سيجيبون اهللا إذ يسألهم عن عمرهم وعملهم وعلمهم فيم أفنوه ؟! ويحهم

وأسأل اهللا  ! حقيقة" لذكر اهللا   "نسعى فيها   " بجمعة"لكن نعم اهللا علينا عظيمة؛ فلم يقبضنا قبل أن تقر أعيننا            
إنّها واهللا من   ! عدل اهللا أنه معوضه   أن يعوض خيراً من مات قبل أن يحظى بهذه النعمة، والشك عندي ب            

فبتنا ! بال شك " من أيام اهللا  "تمام النعم على العبد أن يمد اهللا في عمره فيعيش هذه األيام المباركة التي هي                
أو " الخـالص "أو  " التحريـر "أو  " الغـضب "العظيمة لهفة وشوقاً؛ فلعلها تكون جمعـة        " الجمعة"ننتظر  

  " ...الثورة"أو " الشهداء"أو " الحشود"
" شفت صـدورنا  "إذ أحييتنا في ظالل هذه الثورات العربية المباركة، فاكتحلت عيوننا و          ! يا أهللا ما أكرمك   

كما أراد اهللا هـذه المـرة، ال كمـا أرادت وزارات            " يسعون لذكر اهللا  "بالمشهد المهيب لجموع المصلين     
 ورونقاً تلك الخطب التي تتناغم مع نـبض         ويزيد الموقف روعةً وجماالً وبهاء    . أوقاف الطغاة وخطباؤها  

  .المصلين، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بحالهم وصفاً وتوجيهاً وتحريضاً على خير الثورة
 أصـبحت   – بمئات األلوف المنتظمة بصفوف تُباهى بها المالئكة         –ليس هذا فقط؛ بل إن صورة الصالة      

ن قيلت الثورة قفز للذهن مباشرة تلـك الـصورة          فإ"! للجمعة"والرمز الثوري   ! للثورة" الصوري"الشعار  
هذه الجمعة؟  " الشباب" ينتظر الجمعة ليرى ما سيحدث؟ ماذا سيفعل         – كل العالم    –وأصبح العالم   ! الرمز

هل استمعت لخطبة   : ويتساءل النّاس بفرح وحماس   ! ما هي مطالبهم؟ ترى أي زعيم سيسقط هذه الجمعة؟        
ستمعت لخطبة بنغازي؟ هل رأيت المصلين في صنعاء وعـدن وتعـز            ميدان التحرير في القاهرة؟ هل ا     

هل استمعت لما يقوله الخطبـاء؟      ... وعمان والمنامة ودرنة واالسكندرية والسويس وتونس ونواكشوط        
أهـل  "وأصـبح   ! بل أصبحنا نحفظ ما قيل في كل ميدان       ! لم تعد تنام في الخطبة    ! وكل المصلين خطباء  

  ".الميادين"وأصبحنا نرى األمة تنتظر توجيهاتها من أهل ! تم من منابر الجمعةيتلقون توجيها" الميادين
  !يا أهللا ما أكرمك

بينما نعيش هذه األيام لنرى     ! لم تكن أحالمنا ترقى ألكثر من خطبة تدعو لخالص األقصى من الصهاينة           
لميـدان  " ن سـعوا الـذي " يخطب ويؤم الماليـين   – عز بن عبد السالم هذا العصر        –ونسمع القرضاوي   

بل يحرض األمة كل األمة من خاللهم للثورة علـى الظلـم والطغيـان والفجـور                " يحرضهم"التحرير،  
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ويبث فيهم كل معاني وقيم العزة والكرامـة والعـدل والحريـة            ... واالحتالل والقهر والعدوان والفساد     
  !والثورة والمقاومة والجهاد

 في عواصم الغرب يخطب في تونس الخضراء، ونرى ذلك الشيخ           الطريد الشريد " الغنّوشي"وعشنا لنرى   
  و... في بنغازي، والزنداني في صنعاء، " عمر المختار"الليبي يذكرنا بصورة 

بل كلّهم في غمرة ثوراتهم الوطنية ال ينسون الـدعاء لفلـسطين، نعـم              ". الثورة"على  " يحرضون"كلّهم  
  !يدعون لفلسطين وأهلها وال يخافون

  !يتخيل ذلك يحدث؟ من كان يظن ذلك آت؟ لكنّه أتى وحدثمن كان 
"                    نبـذْهْل يه نْظُرفَلْي قْطَعِلي ثُم اءمبٍ ِإلَى السببِس ددمفَلْي ةرالْآخا ونْيي الدف اللَّه هرنْصي لَن َأن ظُني كَان نم

  15الحج،" كَيده ما يغيظُ
  "لنا وأحسن ظنّنا كان أقصى أم
  !لكن اهللا من علينا بأن نحيا نصر الدنيا"! نصر اآلخرة

  !يا أهللا ما أكرمك
او إن شئت فقل إنّهـا      ! أو إنّها الجمعة التي أشعلت الثورة     ! الثورة التي أعادت للجمعة بريقها    ! إنّها الثورة 

فكلنـا  ! ال فـرق  "! ثورياً"نت  أو لعلك تفضل ثورة الجمعة إن ك      "! جمعة الثورة إن كنت من أهل الجمعة      
  "! جمعيون "– إن صح –وكلنا ! ثوريون

  !؟"قداس الجمعة"ألم نعد نسمع مصطلح 
" ميـادين التحريـر   "إنّها الرسالة الحضارية التي ترسلها للعالم صورة صالة الجمعة للماليين الثائرة في             

 أن تصطف، فتتوحد صـفوفها ال       - !استووا": الخطيب" بكلمة واحدة من     –بآالف الشعارات، ثم ال تلبث      
  !ترى عوجاً وال أمتاً، وتوحد صوتها فال تسمع همساً

آن للعالم أن تتغير نظرته لنا، بل آن لنا أن نغير صورتنا لدى العالم، حينما يرانا                : إنّها الرسالة التي تقول   
 عمالئهم بكالم وعلـم     ونواجه جمال وبغال وخيول   . نثور على الظلم والظُالًم، ونرفض الطغاة والطغيان      

  )!ارحل: (بكلمة" نثور"، و)استووا: (بكلمة" نستوي"و! علمائنا وخطبائنا
  !العالم هذه الرسالة؟!" سيفهم"ترى هل 

وليقـل لكـل   ! كما رحلوا" فليرحل"العالم أنّا أمة ما عدنا نقبل وصايته وال وصاية أوصيائه؟    " سيفهم"هل  
" فسنـسقط "االستعمار " أسقطنا"العالم أنّنا كما " سيفهم"هل ! عد نطيقهملم ن! أن يرحلوا " أوصيائه"البقية من   

  !سيحتاج العالم ليفهم هذه الرسائل؟" جمعة"ترى كم ! االستعمار نفسه
، الثورة التـي تقودنـا      "الثورة"موعد مع   " جمعة"، ولنا مع كل     "جمعة"من حسن حظنا أن في كل أسبوع        

التي تقودنا لنرتقي سلّم الحضارة الذي نزلنا عنه يـوم          " الثورة! "رللحرية من االستعمار وأذناب االستعما    
  !فهل يتذكر خطباؤنا هذه الحقيقية؟"! جمعة"نسينا أن لدينا 

  !والجزيرة ويوم الجمعة" الفيسبوك: "أن الحكام أصبحوا يخافون من ثالث" الثوار"يتندر : قبل الختام
  !!جمعة مباركة: وآخر الكالم

  27/2/2011، يني لإلعالمالمركز الفلسط
  

   اإلسرائيلية مناخ جديد لم تُعرف طبيعته- المصريةالعالقات  .67
  صالح سالم

ألقى عبور الباخرتين العسكريتين اإليرانيتين أخيراً قناة السويس بمياه كثيرة تحـت جـسر التفـاعالت                
فإسرائيل، من جانبها،   . اإلقليمية، خصوصاً ما يتعلق بالمعادالت الحاكمة لها بين مصر وإيران وإسرائيل          

وهي، وإن لم يصدر عنها ما هو أكثر، ال بد أنها دخلت عملياً في حالـة مـن                  ". خطيراً"اعتبرت الحدث   
وفي المقابل، أثار الحـدث     . التوتر والقلق إزاء األوضاع الجديدة التي أعقبت الزلزال السياسي في مصر          
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اف ما بعد الزلزال، بل ربما كان الهدف الـدعائي          ارتياحاً على الجانب اإليراني الشغوف بتلمس واستكش      
ومن جانب ثالث، ال بد أن يذكي الحدث نهم المتجادلين حول طبيعة الـدور              . له أهم من قيمته العسكرية    

فهناك من يتعجلون الزج بمصر في آتـون التفـاعالت اإلقليميـة            .  يناير 25اإلقليمي لمصر بعد زلزال     
و " فـتح "ي كتلة الممانعين العرب التي كانت تشكلت منذ االنقـسام بـين             مبكراً، ويرونها عضواً جديداً ف    

، ونهوض تحالف بين حماس وحزب اهللا وسورية وإيران في مواجهة كتلة االعتدال التي كانـت                "حماس"
يتحدث أولئك عن تحول درامـاتيكي فـي االصـطفاف          . مصر جسدتها مع السعودية واألردن باألساس     

الممانعة وتفكك كتلة المهادنة، وانتقال العالم العربي، إثـر ذلـك، إلـى موقـع               العربي باتجاه نمو كتلة     
  .راديكالي في حركة الصراع أو التوازن اإلقليميين

في الجانب اآلخر، هناك من يرون خلو الثورة المصرية من أي شعارات قومية أو دينية أو إيديولوجية،                 
استعادة الموقع المصري في اإلقليم، حيـث الـدور         مرتبين على ذلك أنها قد ال تطرح على نفسها مهمة           

ويبرر هؤالء تصورهم بحقيقة ما أعلـن المجلـس العـسكري    . القائد للعالم العربي، والضابط للتوازنات  
األعلى الحاكم الموقت لمصر، من احترام لكافة اتفاقيات مصر الدولية، وباألساس معاهدة الـسالم مـع                

  .إسرائيل
فمن ناحية ال يمكن لمصر أن تنقلب فجـأة مـن النقـيض إلـى               . وان مغاليين ولعل هذين التصورين يبد   

النقيض، فهذا سلوك غير سليم عملياً ونظرياً، ألن الدور القيادي يحتاج إلى إلهام سياسـي، وإلـى شـق                
طريق جديد للحركة العربية يجمع بين العقالنية والفعالية، وليس مجرد االنحياز إلى مـنهج لـم يثبـت                  

ومن ناحية أخرى ألن عدم رفع شباب الثورة شعارات قومية أو إسالمية ال يعني              . كنقيضه تماماً فعاليته،  
فاإلخوان المـسلمون مـثالً     . قط عدم وجود هذه الميول لدى الكثيرين من بينهم أو لدى المصريين جميعاً            

حياء في قلب الميدان،    لديهم ميل ال يحتاجون إلى التعبير عنه، وقد حدث هذا التعبير أحياناً وإن على است              
وال يعنـي   . خشية أن يؤدي ذلك إلى تفرق الجمع المتحد ضد النظام، فال الوقت وقته، وال الظرف يسمح               

ذلك اتهاماً لإلخوان المسلمين بالتقية، فقد تكون قناعاتهم قد تطورت باتجاه الدولة المدنية، وصاروا أكثر               
ر الجديد وضوابطه كما يعلنون، من دون أن ينفي ذلك          قابلية للعمل من داخل الشرعية وفي إطار الدستو       

ميلهم المحافظ على األقل، وهو ميل مشروع يوجد ما يماثله في شتى الديموقراطيات العريقة، لكن المهم                
  .هو أن تلك األمور مؤجلة اآلن، وال معنى إلثارتها مبكراً قبل إرساء هياكل النظام الجديد

 الميدان ميول قومية مؤكدة لمستها بنفسي، وسمعت أصداءها وتحاورت          وعلى النحو ذاته، كانت هناك في     
ذلك أن المصريين جميعاً لديهم حس عميق بالمسؤولية تجاه العالم العربي، ويشعرون حقاً باإلهانة              . حولها

 عندما تقوم إسرائيل أو غيرها من دول اإلقليم أو حتى الدول الكبرى كالواليات المتحدة بالعدوان على بلد                
أو شعب عربي، بمن فيهم الفقراء، حتى أنني شاهدتُ بائع خبز يبكي لحظة دخول األميـركيين بغـداد،                  
ناهيك عما صاحب ذلك الحدث من احتجاجات وتظاهرات كانت هي األكبر في مـصر منـذ انتفاضـة                  

يـاب  بل يمكن االدعاء أن ثالث أهم أسباب قيام الثورة المصرية، بعـد غ   .  يناير 25، وحتى ثورة    1977
العدالة االجتماعية واألزمة االقتصادية التي تطحن جموع المـصريين، وبعـد المطلـب الـديموقراطي               
التحرري كضرورة للشعور بالكرامة اإلنسانية، هو هدف استعادة الدور اإلقليمي المصري الذي تـردى              

ر العربي ضـد    بشدة خالل العقود الثالثة المنصرمة، حيث مثل الدور المصري في قيادة مشروع التحر            
النفوذ الغربي، والتدخل األميركي، والغطرسة اإلسرائيلية مقوماً أساسياً في شرعية الجمهورية المصرية            

، ومنذ انقلبت مصر على تحالفاتها الخارجية نحو السالم مع          1952) يوليو(األولى في حقبة ما بعد تموز       
م السياسي في التقلص، وتراجعت، من ثـم،        إسرائيل والتحالف مع الواليات المتحدة، أخذت شرعية النظا       

  .درجة اإلجماع حوله أو عليه
وفي هذا السياق يمكن التأكيد أن الجيش المصري بمجلسه العسكري الحاكم اآلن ال يفكر في التخلي عن                 

كما أنه من غير المحتم أو حتى المرجح أن يقوم الرئيس           . اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السالم مع إسرائيل      
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نتخب أو الحكومة المصرية الجديدة بعد أشهر بالتخلي عنهما، لكن المؤكد أن مصر، بعد أن تعيد بناء                 الم
نظام سياسي جديد ذي شرعية راسخة، ستضع قيوداً على الحركة االستراتيجية إلسرائيل وعلى مستويين              

ن ال تتخلى عـن  األول هو الصراع العربي ـ اإلسرائيلي، فعلى رغم أن مصر من المحتمل أ : أساسيين
خيار السالم كآلية لتسوية الصراع، فالمؤكد أنها سوف تضع سقوفاً جديدة لهذا الخيـار تبعـد بـه عـن            
الصيغة المهترئة القائمة، وتعيده إلى شرعيته القانونية، وهو أمر ستمانعه إسرائيل على األرجح، ما يعني               

دب بين البلدين، وأن إسرائيل ستحرم مـن        أن خالفات من درجات متوسطة الشدة أو ما فوقها ال بد أن ت            
وهنا لن يكون ثمة معنى أو قيمة موضـوعية         . حال األمان المطلق الذي تمتعت به في ظل النظام السابق         

لمعاهدة السالم، اللهم إال منع الحرب المفتوحة بين البلدين وهو هدف سيحرص كل منهما عليه ألن وقوع            
عد كل ما جرى في العقود الثالثة الماضية، يعني أنه لن يكـون             أي خطأ وانطالق حرب جديدة بينهما، ب      

هناك سالم آخر وال حد أدنى من الثقة يمكن التعويل عليه، وأن مقوالت الصراع الوجودي، وخيـارات                 
كخيار التحرير الكامل لألرض العربية، سيكون لها ما يبررها، ويضفي عليها المعنـى، خـصوصاً إذا                

لقائمة اآلن لدى الكثير من الدول العربية بعض شعوبها إلى نظم سياسية أكثر             أوصلت حركات االحتجاج ا   
تعددية وانفتاحاً، ومن ثم أكثر فعالية، وحرصاً على التكتل القومي، ورغبة في الفكاك من أسر التوازنات                

  .السلبية المهيمنة عليهم مع جل الفاعلين في اإلقليم وعلى رأسهم إسرائيل
لق باألزمة العميقة بين إسرائيل وإيران، فالمؤكد أن إيران تمثل إلسـرائيل جبهـة              والمستوى الثاني يتع  

مهمة وكبيرة، ما يجعل الحرب عليها معضلة كبرى تحتاج إلى درجة قـصوى مـن الـضمان الـدولي            
واألمان اإلقليمي، بمعنى أن يتوافر لها دعم من النظام الدولي يفترض أن توفره الواليات المتحدة، وحياد                

ليمي على األقل، ما يعني أن طرفاً ما في اإلقليم لن ينتهز الفرصة للهجوم على مؤخرتها فيما تحـارب                إق
  .هي على الجبهة اإليرانية، وهو ما كان النظام المصري يوفره

 jpg.ولعل إسرائيل حاولت اغتنام توافر هاتين الضمانتين، حيث سفينة حربية إيرانية تعبر قناة الـسويس              
يركي المضمر والنسبي في عهد الرئيس السابق بوش االبن، وفي ظل هيمنة اليمين المحـافظ،               التأييد األم 

وكذلك الحياد اإلقليمي الذي كانت تضمنه مصر، لتوجيه ضربة ما إليران، لكن تأخرها في الحـسابات،                
حربها علـى  وعدم التأييد الصريح والمطلق لها في ظل التورط األميركي في العراق، ثم النتائج المخيبة ل        

جنوب لبنان، ضيعا عليها هذه الفرصة التي ربما لن تتكرر في وجود رئيس أميركي ليبرالي لن ينجرف                 
في األغلب األعم إلى تأييدها صراحة في الحرب على إيران أو حتى في توجيه ضربات مركزة تستهدف                 

مل وفي شكل كبيـر فـي       كما أن الضمانة المصرية لم تعد مؤكدة، في ظل تحسن محت          . المنشآت النووية 
العالقات بين مصر وإيران في المرحلة المقبلة، وفي ظل نزوع مصر إلى إعادة بناء مجالهـا الحيـوي                  

  .ونفوذها اإلقليمي
  28/2/2011، الحياة، لندن

  
   في أعقاب الثورات العربيَّة "إسرائيل"ـ عالقات أمريكا ب .68

  صالح النعامي 
ثناء في كلٍّ من واشنطن وتل أبيب حول تأثير تداعيات الثورات           هناك سؤال يطرح نفسه بقوة في هذه األ       

التي تعتمل حاليا في العالم العربي ضد األنظمة الديكتاتورية على العالقات بين الطـرفين، فهـل هـذه                  
الثورات ستؤدي إلى تعزيز هذه العالقات أم أنها ستؤدي إلى تراجعها؟ على الرغم من أنه لم يصدر تقييم                  

ن الواليات المتحدة وإسرائيل بشأن مستقبل العالقات بين الجانبين في أعقاب هذه التطورات، إال              رسمي م 
أنه يتضح من خالل الجدل الدائر بين النخب اإلسرائيلية على وجه الخصوص أن اإلجابـة علـى هـذا                   

  . السؤال متفاوتة إلى حد ما
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والتي أدت إلى سقوط أنظمة استبدادية متعاونة مع        فهناك من يرى أن الثورات التي شهدها العالم العربي          
الواليات المتحدة والغرب وضعضعة أنظمة أخرى من نفس الطراز، يدلِّل على أن مكانة إسرائيل كحليف               
استراتيجي للواليات المتحدة قد زادت بشكٍل كبير، على اعتبار أن هذه التطورات أثبتت بما ال يدع مجالًا                 

اك للواليات المتحدة حليف مستقر يمكن االعتماد عليه في الحفـاظ علـى المـصالح     للشك بأنه لم يعد هن    
  .األمريكية في المنطقة سوى إسرائيل

ويرى وزير الحرب الصهيوني األسبق بنيامين بن إليعازر أنه في أعقاب سقوط نظام الرئيس مبـارك،                
م استعدادا لخدمة المـصالح اإلسـرائيلية،   الذي كان يعد أوثق حلفاء الواليات المتحدة في المنطقة وأكثره         

فإنه ال يمكن الوثوق باألنظمة العربية األخرى التي ال زالت متحالفة مع الواليات المتحـدة األمريكيـة،                 
للدراسات االستراتيجية يـرى    " بمحشفا"سيما األردن ودول الخليج والمغرب، يورام إتينغار رئيس مركز          

متحدة من حلفاء في غضون شهرين يذكرها بما خسرته على مدى عقود، منوها             أن ما خسرته الواليات ال    
إلى خسارة واشنطن في الماضي نظام الشاه في إيران وتركيا، وهي اليوم تخسر مصر وتونس، وهنـاك                 
مخاوف كبيرة أن تنتقل الثورة إلى األردن لتطيح بالنظام القائم في عمان، وهو ما يمثل ضربة قاصـمة                  

واليات المتحدة، بل إلسرائيل بشكل أكبر، ويذكر إيتنغار بالخدمات التـي قـدمتها إسـرائيل               ليس فقط لل  
للواليات المتحدة في فترات حساسة جدا، منوها إلى أنه في غمرة انشغال الواليات المتحدة في حربها في                 

سين، بعدما نفَّـذ     من إسقاط نظام الملك ح     1970فيتنام، تدخلت إسرائيل وحركت قواتها لمنع سوريا عام         
المجزرة ضد الفلسطينيين، فيما بات يعرف بأيلول األسود، ويشير إيتنغار بشكٍل خاص إلى دور إسرائيل               
في منع الدول العربية من التحول إلى قوى عسكرية كبيرة، على اعتبار أن هذا يمثـل أيـضا مـصلحة                    

، والمنشأة النوويـة    1981لذري العراقي عام    أمريكية واضحة، مستذكرا بقيام إسرائيل بقصف المفاعل ا       
 فإن أعظم ما تقدمه إسرائيل للواليـات المتحـدة          - حسب إيتنغار  -، لكن 2006شمال شرق سوريا عام     

يتمثل في المجال االستخباري، حيث ينقل عن السيناتور إينويا رئيس لجنة الموازنة في مجلس الـشيوخ،                
ستخبارات، قوله أن ما تقدِّمه إسـرائيل مـن معلومـات           والذي شغل في الماضي منصب رئيس لجنة اال       

استخبارية للواليات المتحدة يفوق ما تقدمه دول حلف الناتو مجتمعة، ويكشف إيتنغار النقـاب عـن أن                 
 بشكل كبير في تطور القدرات األمريكية في مواجهة قـوى المقاومـة فـي               -وتسهم–إسرائيل أسهمت   

 خاص إلى إسهام إسرائيل في تقديم مساعدات تقنية وفنية واسـتخبارية            العراق وأفغانستان، مشيرا بشكلٍ   
للجيش األمريكي مكَّنته من تحسين قدراته في مواجهة تهديد العبوات الجانبية والسيارات المفخَّخة، فضلًا              

  .عن تعقب المقاومين والتحقيق معهم
حدة والقيادي في حزب الليكود يتحفظ على       لكن زلمان شوفال السفير اإلسرائيلي األسبق في الواليات المت        

تصور إيتنغار، ويرى أن سرعة تخلي الواليات المتحدة عن حليفها الرئيس مبارك سيشجع من تبقى من                
حلفائها على إعادة تقييم موقفه من التحالف مع الواليات المتحدة، ونوه شوفال إلى أن هناك من الزعماء                 

في حال تبين له أنه ال يمكنه االعتماد على واشنطن في ساعة االختبار،             من قد يتحول للتعاون مع إيران       
وبخالف معظم المحللين اإلسرائيليين، فإن شوفال يرى أن الخطر الـذي يتهـدد العالقـات األمريكيـة                 
اإلسرائيلية مصدره الجمهوريون، وليس الديمقراطيين، ويشير في هذا الصدد إلـى أن هيكـابي، الـذي                

ه كمرشح للرئاسة في االنتخابات القادمة عن الحزب الجمهوري يقول بشكٍل صريح وعلنـي              يعرض نفس 
أنه يتوجب على الواليات المتحدة العودة إلى حدودها والتوقف عن التدخل في الشئون األجنبية واستثمار               

           ة في اإلنفاق على مشاريع التنمية الداخلية، حيث يـصل األمـر      اإلنفاق على العالقات مع الدول الخارجي
بهيكابي إلى حدِّ الدعوة إلى قطع المساعدات االقتصادية والعسكرية عن إسرائيل، صحيح أن هناك أغلبية               
ساحقة داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي تدعو بحماس للحفاظ على وتيرة العالقات مع إسـرائيل،              

  .إلى ذات القناعة التي توصل إليها هيكابيإال أنه من غير المستبعد أن يصل الكثير من األمريكيين 
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بغض النظر عن التباين في تصور النخب إزاء تأثير الحراك الديمقراطي الذي يجتاح العالم العربي، فإن                
ما تجمعت عليه هذه النخب هو حقيقة أن التحول الديمقراطي سـيؤثر سـلبا علـى إسـرائيل، فمعظـم                    

ا وسائل اإلعالم اإلسرائيلية تعتبر أن تحول أنظمة الحكـم العربيـة            التحليالت والمقاالت التي زخرت به    
للديمقراطية يمثل ضربة قاصمة إلسرائيل، على اعتبار أن األنظمة الديمقراطية العربيـة سـتكون أقـل                
تسامحا مع إسرائيل، عالوةً على أنها ستُبدي استعدادا أقّل للتعـاون األمنـي مـع إسـرائيل مـن وراء          

كواليس، في حين أن األنظمة الديكتاتورية بطبعها أكثر براجماتية ونفاقًا، حيث أنها في الوقـت الـذي                 ال
  .تكتفي بدفع ضريبة كالمية للفلسطينيين، فإنها في المقابل ترتبط بتحالفات سرية مع إسرائيل

 28/2/2011موقع االسالم اليوم، 
  

  للـردعدعـوة  .69
  غيورا ايلند

وغريـب ان هـذا     . ليبيا للواليات المتحدة فرصة ذهبية للقيام بعمل مربح ال خسارة فيه          يخلق الواقع في    
زعيمها يظهـر للعـالم ولـشعبه       : فالواقع في ليبيا هو على النحو التالي      . االمر لم يفهم بعد في واشنطن     

الموالون لـه يعـدمون الجنـود الـذين         . كمجنون مستعد الن يضحي بكل شيء واال يستسلم بأي شكل         
، 1945وبهذا المعنى يذكّر سلوك القذافي بسلوك هتلـر العـام           . فضون اطالق النار على ابناء شعبهم     ير

  .حين كان مستعداً للتضحية بأرواح أعداد متزايدة من االلمان في حرب ال أمل فيها
ويسيطر المتمردون حالياً على الشطر الشرقي من ليبيا، كما أن بعض قادة الحكـم فـروا الـى جانـب                    

ومن شأن هذا الوضع الهش أن يستمر السـابيع طويلـة، وهنـا             . مردين وكذلك بعض قوات الجيش    المت
وخالل هذه األسابيع سيلقى المزيد من األبرياء حتفهم، سينشأ عجز خطيـر فـي              . بالضبط يكمن الخطر  

رة االدوية وفي االحتياجات االستهالكية االساسية، وقد يلحق بحقول النفط ضرر شديد، وليس أقل خطـو              
  .خصوصاً أن القاعدة أعلنت تأييدها للثورة. ـ الى فراغ سلطوي قد تدخل اليه قوى عديدة

وليس بوسع الواليات المتحدة والدول االوروبية المخاطرة بسقوط ليبيا، في نهاية المطـاف، فـي أيـاد                 
كيمـاوي  موقع ليبيا القريب من اوروبا، نفطها واحتمال وجود سـالح           : والسبب في ذلك ثالثي   . خطيرة
يبدو أنه منذ سقوط االتحاد السوفياتي لم يكن للناتو هدف أكثر صحة وأكثر عدالً من ضمان اتزان                 . فيها

لماذا تستثمر دول الناتو هذا القدر الكبير من الموارد لالحتفاظ بقـوة عـسكرية كبيـرة                . واستقرار ليبيا 
  وحديثة، ان لم يكن من أجل احداث من هذا القبيل؟

االمر االول الذي يمكن عمله فـوراً       . لى تغيير الوضع في ليبيا بجدول زمني قصير للغاية        للناتو قدرة ع  
وبالتالي منع كل قدرة من جانب القذافي على استخدام سالح الجو لديـه             » تفوق جوي في ليبيا   «هو خلق   

 لكـل   مثل هذا العمل ينطوي على مخاطرة طفيفة ويمكن أن يؤشـر          . لمهاجمة المواطنين او لنقل القوات    
. غير معقد أيضاً إرسال قوات للمساعدة البرية      . مراكز القوى في ليبيا الى أي جانب يجدر بهم أن يميلوا          

، هذه المرة ال خوف من أن تعتبر قوات         )الصومال، افغانستان، العراق  (خالفاً لنماذج عديدة من الماضي      
قرار من االمم   . ى مثل هذه المساعدة   المساعدة هذه كقوة احتالل اجنبي، وذلك ألن الشعب الليبي يدعو ال          

مثلمـا  . المتحدة يدعو الى مثل هذه المساعدة العسكرية قد يفيد، ولكنه ال يجب أن يكون شرطاً ضرورياً               
ال يبدو أنه يمكـن  . في الحرب في البلقان، هنا ايضا يمكن العضاء الناتو ان يقرروا العمل بقواهم الذاتية 

  .ألحد ان يمنعهم من ذلك
فهو حيوي في كل ما يتعلق ببناء       .  الفعل أهم اكثر من المساعدة المباشرة في اسقاط نظام القذافي          مثل هذا 

اذا واصل القذافي السيطرة على ليبيا حتى ولو لبضعة اسـابيع فقـط،             . قوة الردع االميركية في المنطقة    
المتحدة صعوبة في بـث     ولكن في هذه الفترة تواصل قتل الكثير من المواطنين الليبيين، ستجد الواليات             

مراكـز  ). االردن، البحرين وربما الـسعودية    (رسائل الردع الهامة جداً لوضع تتضعضع أنظمة أخرى         
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قوى اخرى، ال تتردد في الفعل، مثل ايران من جهة والقاعدة من جهة اخرى، سيسرها التـأثير علـى                    
  .الحكم في كل تلك الدول

ليبيا، التي تخلق فرصة مريحـة إلعـادة تـصميم الـسياسة            من الصعب بالتالي الفهم لماذا االزمة في        
  .االميركية، ال تستغل كما ينبغي

  27/2/2011يديعوت "
 28/2/2011، السفير، بيروت
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