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  37  :كاريكاتير

***  
  

  المنظومة العسكرية االسرائيلية الجديدة لن تؤثر مطلقا على وقف صواريخ المقاومة: خبير عسكري .1
في جيش االحتالل االسرائيلي، اللواء سامي تورجمـان،  اكد قائد سالح البر : الناصرة ـ زهير اندراوس 

على ضرورة القيام بمناورات سريعة وفتاكة، في ضوء التغيرات في سمات الصراع، لتقليص مـدة اي                
  .حرب مع االحتفاظ بالمفهوم القديم لالمن، القائم على نقل العمل الى اراضي العدو بأسرع ما يمكن

لزيادة دقة الهجمات، ويصل مدى     ) سبايك(ح البر سيتزود بصواريخ     وكشف تورجمان النقاب عن ان سال     
 كيلومترا وهي نسخه محسنه من صاروخ السبايك المضاد للدروع، مـن اجـل              25هذه الصواريخ الى    

ويتم اطالق الصواريخ من هذا النوع من مركبـات         . تحسين قدراته على مواجهة المدفعية التابعة لالعداء      
  .GPS بجهاز توجيه لتحسين قدرتها على اصابة االهداف وتستعمل نظام الـ او مروحيات، وهي مزودة

لقذائف الهاون الدقيقة، فضال    ) كاردوم(كما اشار تورجمان الى ان الجيش سيتزود وبمجموعة من انظمة           
عن ربط جميع الفرق في الجيش ببرنامج الجيش الرقمي الجديد، لمساعدة القادة وتدريبهم علـى الـتحكم         

واضاف تورجمان، بحسب موقع الجيش االسرائيلي على االنترنت، ان هذا العام شهد زيـادة              . لياتبالعم
في مستوى صعوبة التمرينات في الوية االحتياط بشكل ملحوظ، بما فيها تدريبات النيران الحية، وسيشهد               

ح البر بات اقـوى     وشدد تورجمان ان سال   ). شاتشار(تزويد سالح المشاة بنظام القيادة والتحكم المحمول        
) راز(، والرادار من نوع     )نامير(الجديدة وناقالت الجند المدرعة من طراز       ) 4ميركافا  (بامتالكه دبابات   

متعدد االفرع لمواجهة الصواريخ التي تسقط في الجبهة الداخلية، فضال عن القدرة االستخبارية العاليـة               
  .لجمع المعلومات) سكاي(حدة  فريق يشغلون طائرات مسيرة ضمن و20المتمثلة بنحو 

على صلة، قلل خبير عسكري من اهمية منظومة الرادار الذي ينوي االحتالل نشره خالل االيام المقبلـة                 
في محاولة جديدة لمنع صواريخ المقاومة من التساقط على اسرائيل، معتقدا انها تـأتي ضـمن سياسـة                  

وكانت القناة التلفزيونية الثانية ذكرت ان      . لضعيفة لديه التهويل االسرائيلي لرفع معنويات الجبهة الداخلية ا      
سيتم نصبها خالل االيام القادمة،     ) راز(جيش االحتالل ينتظر بفارغ الصبر اول منظومة رادار من نوع           

علما بانه باستطاعتها كشف ورصد اطالق اي قذائف وصفتها بالمعادية للكيان بدقة بدءا بقذائف الهـاون                
  .يخ مما سيغير سير العمليات الحربية في اي حرب مستقبليةوانتهاء بالصوار

وفي هذا السياق، قال اللواء يوسف الشرقاوي الخبير في الشؤون العسكرية ان الكثير من جنراالت جيش                
االحتالل اعترفوا بان الجبهة الداخلية في الدولة العبرية مكشوفة وضعيفة امام تهديدات المقاومة سـواء               

  .قطاع غزة او حزب اهللا في جنوب لبنان او التهديدات الخارجية ممثلةً بايرانحركة حماس في 
ويشير الشرقاوي الى ان منظومة القبة الحديدية التي يفكر االحتالل باقامتها بالتعاون وبالـدعم الكامـل                

ل لعـام   المقدم من قبل الواليات المتحدة االمريكية فشلت حتى تاريخ انتهاءها المقرر حسب دولة االحتال             
  .، مستبعدا ان يؤدي تركيبها الحداث اي جدوى ممكنة اليقاف الصواريخ2014

التـابع  ) ايلتـا ( سنوات في مصنع     4وبحسب المعلومات المتوفرة يجري تطوير المنظومة الرادارية منذ         
ـ                صنع للصناعات الجوية االسرائيلية وقد ابدى العديد من دول العالم اهتماما بشراء المنظومة العبريـة ال

 منظومات من هذا النوع بحيث ستتم تغطية القطاع الشمالي برمته           5وينوي الجيش االسرائيلي التزود بـ      
  .المسار) عالية(وقطاع غزة مما يعني فعال تغطية جميع حدود اطالق االسلحة منحنية 

ريحات االحتالل لديه قلق كبير حيث انه تخوف قبل اسبوع من تـص           : واضاف اللواء العسكري المتقاعد   
ايرانية تؤكد قيام ايران بتركيب رادار متقدم ومتطور على االراضي السورية بامكانه كـشف اي تهديـد        

  .صاروخي ضد طهران قبل شنه، مبينا ان هدف االحتالل يأتي من باب التهويل فقط
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قادة جيش  : ونوه الشرقاوي ان الدولة العبرية تُهول كثيرا ويعتبر نفسه في خطر وتهديد حقيقي، مستطردا             
االحتالل يقولون احيانا انهم ليس لديهم القدرة على ضرب ايران بسبب امتالكها انظمة صـواريخ قويـة             

  .وبذلك هم اسقطوا ايران من حساباتهم العسكرية رغم اعتبارها تهديدا كبيرا لهم
قاومة، وهذا  ولفت الى ان المنظومة العسكرية االسرائيلية الجديدة لن تؤثر مطلقا على وقف صواريخ الم             

النظام فاشل كاالنظمة السابقة التي سبقته، موضحا ان االحتالل االسرائيلي في مأزق كبير بسبب خسارته               
  .تركيا التي يعتبرها حليفا عسكريا استراتيجيا له 

  1/3/2011، القدس العربي، لندن
  

  نقسام تشكيل حكومة مهنية انتقالية تتولى اإلشراف على إنهاء االإمكانية يؤكد عباس .2
» فتح« استقبل الرئيس محمود عباس، مساء امس، في مقر الرئاسة بمدينة رام اهللا، أعضاء كتلة :رام اهللا

 أطلع أعضاء الكتلة عباسوقال األحمد عقب اللقاء، إن . البرلمانية، برئاسة رئيس الكتلة عزام األحمد
قرار الذي تقدمت به المجموعة األميركي إلحباط ال» الفيتو«على األوضاع الراهنة، خاصة في ضوء 

كذلك تم التطرق إلى الجهود «وأضاف، . العربية واإلسالمية إلى مجلس األمن إلدانة االستيطان ووقفه
المتواصلة إلحياء عملية السالم، خاصة بعد انسداد األفق السياسي وسبل مواجهته، والتحديات التي تواجه 

الل، خاصة ونحن أمام استحقاقات شهر أيلول المقبل، الشعب الفلسطيني، أهمها ضرورة إنهاء االحت
  .»والذي وعد المجتمع الدولي بإنجاز كل شيء قبل نهاية أيلول المقبل

كذلك جرى استعراض المشاورات التي تجري من أجل تشكيل الحكومة في ضوء «:  وقال األحمد
ل الوزاري واألسس التي يجب أن  إلى رأي كتلة فتح حول التشكيعباساستقالة الحكومة الحالية، واستمع 

يستند إليها، والعالقة بين الحكومة والمجلس التشريعي بعد تشكيلها، بغض النظر عن تعطل المجلس 
 على إمكانية تشكيل حكومة مهنية في المرحلة االنتقالية عباسأكد «: وتابع. »التشريعي نتيجة االنقسام

ادة توحيد المؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية تتولى اإلشراف على إنهاء االنقسام من خالل إع
هناك «وتابع األحمد قائال، . »وقطاع غزة ، والقيام بإعادة إعمار قطاع غزة إلنهاء معاناة أهلنا في غزة

 أكد عليها من أجل ممارسة الرقابة والتعاون بين الحكومة والمجلس التشريعي من خالل عباسأسس كان 
 عباسأكد «: وبخصوص المصالحة الوطنية، قال األحمد. »ي المجلس التشريعيفرق العمل التي تعمل ف

ضرورة إنجاز المصالحة في أسرع وقت ممكن من أجل مواجهة التحديات واستحقاق إنهاء االحتالل، 
. »لذلك ال بد من إنهاء االنقسام وتحقيق مصالحة وطنية شاملة تتوج بانتخابات رئاسية وتشريعية

 ضرورة التوقيع على الوثيقة المصرية، باعتبار مضمونها وثيقة فلسطينية بغض سعباأكد «: وأضاف
  . »النظر عن التغيرات التي حصلت في المنطقة

  28/2/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

    الهدف منها التصعيد حول إطالق الصواريخ"روايات كاذبة"االحتالل ينشر :الحكومة في غزة .3
قالت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة في  :أشرف الهور -غزة 

وأشارت أن الهدف  .حول إطالق القذائف الصاروخية' ينشر روايات كاذبة' االحتالل أنبيان صحافي 
ائيل ، وأكدت ان إسر'خلق مبررات وحجج ولتهيئة الرأي العام العالمي للتصعيد ضد قطاع غزة'منها 

ممارساتها في تهويد القدس وبناء المستوطنات في الضفة الغربية 'تسعى من وراء ذلك للتغطية على 
  .'واستغالال لحالة االنشغال العالمي في الثورات في بعض الدول العربية

ضرورة تحرك المجتمع الدولي 'وحذرت من نوايا االحتالل باستهداف الشعب الفلسطيني، وطالبت بـ
، 'نشر الشائعات والتعاطي معها عبر وسائل اإلعالم'، وحذرت في ذات الوقت من 'م االحتالللوقف جرائ

  .'حماية التوافق الوطني ولقطع الطريق على العدو'وأكدت الوزارة أنها تتابع مع الفصائل الفلسطينية لـ 
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 بحق قطاع غزة 'اإلرهاب الصهيوني'من جهته دان طاهر النونو الناطق باسم الحكومة المقالة تصاعد 
نسخة منه ان التصعيد الحالي يعد ' القدس العربي'خالل األيام األخيرة، وقال في تصريح صحافي تلقت 

جزءا من طبيعة العدوان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني، ويعبر عن األزمة الداخلية التي تمر بها '
مراهنة على المفاوضات السترجاع نتنياهو، وتأكيدا على فشل خيارات التسوية وال) بنيامين(حكومة 
  .'الحقوق

بسبب تقصيره في 'واتهم الناطق باسم الحكومة المقالة المجتمع الدولي بالمشاركة في هذه الهجمات 
لجم هذا العدوان '، ودعا إلى 'محاكمة مجرمي الحرب من قادة االحتالل على جرائمهم المتتالية ضد شعبنا

  .'ون الدولي وضرب عرض الحائط كل القيم اإلنسانيةووضع حد الستهتار االحتالل بالقان
  1/3/2011القدس العربي، لندن، 

    
  بإنهاء االنقسام نستكمل الجاهزية الوطنية إلقامة الدولة: فياض .4

 شدد رئيس الوزراء المكلف الدكتور سالم فياض ، على ضرورة بذل أقصى الجهود :القدس المحتلة
مال الجاهزية الوطنية إلقامة الدولة ، مشيرا إلى أهمية حث الخطى إلنهاء االنقسام ، وبما يضمن استك

جاء ذلك خالل استقبال رئيس الوزراء ، وزير خارجية . وسد كافة الثغرات التي يشكل االنقسام أخطرها
السويد كارل بلدت ، والوفد المرافق له ، حيث أطلعه على تطورات األوضاع في األرض الفلسطينية 

هود التي تبذلها السلطة الوطنية لتنفيذ ما تبقى من خطة العامين ، وبما يضمن استكمال المحتلة ، والج
كما اطلع فياض، الوزير على عناصر الخطة التي أعلنها  .الجاهزية الوطنية إلقامة الدولة وبنيتها التحتية

من ناحية .  وطنيةقبل أيام والهادفة إلى اإلسراع في إنهاء حالة االنقسام من خالل تشكيل حكومة وحدة
أخرى وقع فياض ، في مكتبه في رئاسة الوزراء في رام اهللا ، اتفاقية مشروع إنشاء نظام جمع ومعالجة 

 مليون دوالر، مع الحكومة اليابانية ، ممثلة بناوفومي هاشيموتو 32,5المياه العادمة في أريحا ، بقيمة 
    .  ممثل اليابان لدى السلطة الوطنية

  1/3/2011، الدستور، عمان
 

  االستيطان عقبة أمام استئناف المفاوضات: عباس .5
جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، األحد، التأكيد أن االستيطان، هو العقبة األساسية :)آي.بي .يو (

 وقال عباس، خالل لقائه مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير في رام اهللا، إن .المفاوضاتأمام استئناف 
هو العقبة األساسية أمام استئناف مفاوضات جادة تقود إلى إنهاء االحتالل وإقامة الدولة االستيطان، “

وأكد أن المؤسسات الفلسطينية ستكون جاهزة في  .”الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
  . أيلول المقبل، كاستحقاق وطني مهم إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة /ستمبر

  1/3/2011ارقة، الخليج، الش
  

  لدينا أرض يجب أن تعود إلينا: عبد اهللا عبد اهللا .6
الفلسطيني يقف منذ بدء النكبة والى أن يحين موعد         "أكد السفير الفلسطيني في لبنان عبد اهللا عبد اهللا، أن           

". العودة المظفرة الى فلسطين ضد محاولة التوطين في أي مكان، ألن لدينا أرضا ويجب أن تعود إلينـا                 
تستعيد مصر مكانتها المركزية، وأن تكون الرائد والقائـد         "أمس، أن   " تلفزيون لبنان "أمل في حديث إلى     و

بقي النموذج الفلسطيني محور االستقطاب للدول العربية، وخصوصا        "، متمنيا لو    "للدور العربي المشترك  
   عباس، ألنه يكاد يكون     نحن وقفنا مع الرئيس محمود    "وقال  ".  من مصر التي كانت حاضنة لهذه القضية      
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الوحيد في العالم الذي وقف ضد الضغط األميركي، وهو الذي قال للرئيس األميركي بـاراك أوبامـا إن                  
    أموال الدنيا ال يمكن أن تكون مقابل مطالب شعبنا

  1/3/2011المستقبل، بيروت، 
  

  "عاجالً وليس آجالً"الفلسطينيون غاضبون من بلير ويطالبون برحيله : تقرير .7
يواجه رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الذي طالما اتُهم بأنه دمية بيد الرئيس : رام اهللا

األميركي السابق جورج بوش، إتهاماً آخر اليوم بأنه دمية بيد رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامن نتانياهو، 
عاجالً «، ويطالبون برحيله »يةاللجنة الرباعية الدول«خصوصاً بعد توليه منصب المنسق الخاص لـ 

  .»وليس آجالً
األداة التي «ان المؤسسة السياسية الفلسطينية ترى في بلير » الحياة«وقال مسؤولون فلسطينيون لـ 

وكان الفلسطينيون سجلوا . »يستخدمها نتانياهو لخداع اللجنة الرباعية والمؤسسات الدولية وتضليلها
لير وممارساته منذ توليه منصبه، لكن الشعرة التي قصمت ظهر تحفظاتهم على الكثير من مواقف ب

األخير في شأن المفاوضات، والذي خال من أي مضمون، » الرباعية«البعير جاءت بعد صدور بيان 
واكتفى بمطالبة الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي بالعودة الى إستئناف المفاوضات، متجاهالً األزمة 

  .ض اسرائيل وقف االستيطانالمتفجرة التي سببها رف
وأطلق عدد من المسؤولين الفلسطينيين عقب البيان تصريحات حادة ضد بلير، اذ حمله أمين سر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه في مؤتمر صحافي عقب صدور البيان، المسؤولية عما جاء فيه، 

بأن يتضمن اشارة الى حدود » الرباعية«يني الذي طالب وقال ان البيان لم يكن مقبوالً من الجانب الفلسط
الواليات المتحدة واالتحاد (» الرباعية«، وهو موقف قال انه منسجم مع مواقف أطراف 1967عام 

  ).االوروبي وروسيا واألمم المتحدة
 »المسخ«نبيل شعث حد إتهام بلير بأنه يقوم بدور » فتح«وذهب مسؤول العالقات الدولية في حركة 

جاء هزيالً على هذا النحو » الرباعية«أن بيان » الحياة«لحكومة نتانياهو، في حين قال مسؤول رفيع لـ 
بعد قيام بلير بإقناع أعضاء اللجنة بأن لدى نتانياهو رزمة نيات حسنة تجاه الفلسطينيين ستشجعهم على 

. لحصار عن قطاع غزةالعودة الى المفاوضات، مثل ازالة حواجز وتسهيل حركة المرور وتخفيف ا
واضاف ان بلير أقنع وزيرة خارجية االتحاد االوروبي كاثرين آشتون بذلك، لتقوم بدورها بإقناع باقي 

  .بأن بلير توصل الى إتفاق مع نتانياهو لهذا الغرض» الرباعية«أعضاء 
ارك أوتي وقالت مصادر ديبلوماسية إن آشتون أنهت عمل المبعوث االوروبي الخاص لعملية السالم م

واضافت ان آشتون التي تدين لبلير بمنصبها . أخيراً بناء على طلب بلير الذي وجد في دوره منافساً
الحالي، أبلغت رؤساء البعثات الديبلوماسية االوروبية في لقائها معهم أثناء زيارتها االخيرة لالراضي 

وأعربت . »سيفاجئ الجميع«، وأنه »بلير هو االمل الوحيد لعملية السالم«الفلسطينية واسرائيل بأن 
المصادر عن عدم رضاها عن الدور الذي يلعبه بلير، معتبرة أنه منحاز الى الجانب االسرائيلي، ويعمل 

  .»الرباعية«بالتنسيق معه على حساب الموقف االوروبي وموقف 
 التام السرائيل أن رؤساء بعثات أوروبية سجلوا تحفظاتهم على مواقف بلير وإنحيازه» الحياة«وعلمت 

وقال مسؤول فلسطيني إن بلير يعمل على إنقاذ حكومة . في لقاءات أخيرة مع مسؤولين فلسطينيين
من االزمات التي تواجهها مع المجتمع الدولي، مشيراً في ذلك الى ) وزير الخارجية( ليبرمان -نتانياهو 

ل من المحاسبة الدولية، مثل توسيع إلنقاذ اسرائي» أسطول الحرية«اقتراحاته التي قدمها عقب أزمة 
واضح أن بلير يعمل على انقاذ حكومة «: وأضاف. رزمة المواد المسموح بإدخالها الى قطاع غزة

  .» ليبرمان على حساب الفلسطينيين بغية تحقيق أغراض شخصية-نتانياهو 
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عمله مبعوثاً خاصاً لـ ويوجه الفلسطينيون إنتقادات حادة لعمل بلير، ويقولون إنه لم يحقق أي شيء في 
واوضح أحد المسؤولين الفلسطينيين بأن بلير زاد عدد . طيلة السنوات الطويلة الماضية» الرباعية«

في القدس، اذ » االميركان كولوني«العوائق امام حركة الفلسطينيين، عائقاً إضافياً عندما أقام في فندق 
  .من بلير أثناء اقامتهأقام الفندق حاجز تفتيش على مدخله من أجل حماية أ

، مشيراً الى ماليين الدوالرات التي تنفق سنوياً »بعثة بلير تستهلك أمواال طائلة من دون معنى«وقال إن 
لقد وجدنا أن أجرة مكاتب «: واضاف. على البعثة باسم الفلسطينيين من دون أن تحقق لهم أي شيء

 ألف 45نوياً، وأن رواتب الموظفين تصل الى  مليون دوالر س1.2البعثة في االميركان كولوني تبلغ 
  .»دوالر شهرياً من دون أن يكون لها دور حقيقي

واشار الى أن دوره السياسي . وكان بلير أعلن لدى توليه منصبه انه سيلعب دوراً سياسياً واقتصادياً
لون فلسطينيون وقال مسؤو. سيكون مؤثراً بسبب عالقاته مع االطراف منذ كان رئيساً لوزراء بريطانيا

إن بلير يجوب العالم، ويقدم محاضرات يجمع من ورائها أمواالً طائلة بصفته منسقاً خاصاً لـ 
الجانب الفلسطيني لم «واوضح أحد المسؤولين أن . ، من دون أن يحدث أي تقدم على االرض»الرباعية«

  .»يس آجالًيعد قادراً وال راغباً في التعامل مع بلير، ويطالب بتغييره عاجالً ول
  1/3/2011الحياة، لندن، 

  
      االنقسام    إلنهاءفتح مستعدة لجلسة حوار رسمية مع حماس : األحمد .8

 حركة فتح امس استعدادها لعقد جلسة حوار رسمية بين وفدين من فتح وحماس أعلنت :ب  اف-رام اهللا 
عزام االحمد لوكالة فرانس وقال رئيس وفد حركة فتح للحوار مع حماس . النهاء االنقسام الفلسطيني

نحن جاهزون اآلن وعلى الفور لعقد جلسة حوار رسمية بين وفدين من الحركتين النهاء االنقسام «برس 
نحن نقبل بان تبث جلسة الحوار على الهواء مباشرة عبر االعالم او «واضاف االحمد . »الفلسطيني

عبنا الفلسطيني وللتوقيع على انهاء بحضور عشرة صحفيين فلسطينيين متفق عليهم بيننا ليعرف ش
يجب ان تناقش النقطة التي ال تزال عالقة بيننا وهي «واعتبر ان جلسة الحوار هذه . »االنقسام مع حماس
الورقة المصرية صياغة فلسطينية علينا ان نبني عليها، ونحن مع «وتابع االحمد . »ملف االمن فقط

كما دعا االحمد حركة حماس . »يؤجل الى ما بعد االنتخاباتاقتراح بعض الفصائل ان ما ال يتفق عليه 
ليتم بعدها االتفاق على التفاصيل «الى اعالن موافقتها على المشاركة في انتخابات رئاسية وتشريعية 

على ان تجري االنتخابات باشراف عربي ودولي واسالمي وفق القانون الفلسطيني الذي فازت حماس 
نحن نطرح اقامة حكومة وحدة «وقال االحمد ايضا . »2006 التشريعية عام على اساسه في االنتخابات

وطنية فلسطينية بمشاركة الجميع بعد االنتخابات، واذا وافقوا على اجراء االنتخابات نشكل حكومة مهنية 
انون باالتفاق بين الجميع لالشراف على االنتخابات تتولى انهاء االنقسام وتسهل اجراء االنتخابات وفق الق

    . »الفلسطيني
  1/3/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  سياسة االحتالل في هدم المنازل والتهجير لن تفلح في إرهاب شعبنا: حماس .9

في بيت " برج األمراء"انتقدت حركة حماس إقدام السلطات اإلسرائيلية بإصدار قرار بالهدم لـ : غزة
جنوب " الرماضين"م لمنازل، ومسجد، ومدرسة في منطقة حنينا بالقدس المحتلة، وتسليم إخطارات بالهد

  .مدينة الخليل، واعتبرت ذلك جزءا من السياسة العنصرية التي تسعى إلفراغ األرض من أصحابها
في بيان لها بشدة استمرار القوات اإلسرائيلية في تهجير الفلسطينيين من ديارهم، وقال  وأدانت حماس

 ندين بشدة ما يقوم به االحتالل الصهيوني من جرائم هدم لمنازل "حماس"غننا في حركة : "البيان
المواطنين الفلسطينيين ومدارسهم ومساجدهم، ونعدَّها سياسة صهيونية عنصرية تسعى لتفريغ األرض 
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إنَّ تلك القرارات االحتاللية واإلخطارات بالهدم تكشف . من أصحابها، لصالح مخططاته االستيطانية
  ".حقيقي لهذا االحتالل الغاشم والقائم على سرقة األراضي وتهجير السكَّان األصليينوبوضوح الوجه ال

، وإزاء استمرار هذه الجرائم الصهيونية، ندعو شعبنا الفلسطيني "حماس"إننا في حركة : "وأضاف البيان
اإلنسانية إلى مزيد من الصمود والثبات في وجه هذا االحتالل المجرم، كما ندعو المنظمات الحقوقية و
، على حد "إلى ضرورة  الضغط على الكيان الصهيوني لوقف سياساته العنصرية في الهدم والتهجير

  .تعبير البيان
  28/2/2011قدس برس، 

  
  البطش يدعو المقاومة لتكثيف نشاطها بغية أسر مزيد من الجنود الصهاينة .10

 مع األسيرين أحمد أبو حصيرة نظمت حركة الجهاد اإلسالمي، وقفةً تضامنية وسط مدينة غزة: غزة
  .ومحمد الحسني المعتقلين في سجون االحتالل الصهيوني منذ ما يقرب من ثالثة عقود

وتحدَّث خالل الوقفة باسم الجهاد اإلسالمي القيادي في الحركة الشيخ خالد البطش، الذي دعا المقاومة 
شعبنا من تحرير أسراه وكسر أغالل لتكثيف عملياتها بغية أسر مزيد من جنود االحتالل حتى يتمكن 

  .قيدهم اللعينة
منهم من " العمداء"واعتبر البطش أن خيار المقاومة هو الوحيد القادر على تخليص آالف األسرى ومئات 

  .سجون الظلم والقهر الصهيوني
 على دليل"وعدَّ القيادي في الجهاد أن قضاء أبو حصيرة والحسني لنحو ثالثين سنة في سجون االحتالل 

، مشدداً على أن المطلوب مزيد من "وحشية العالم الظالم وبطالن ادعاءاته بدعم الحريات وحقوق اإلنسان
  .العمل على كافة األصعدة من أجل إطالق سراح أسرانا

ضرورة انجاز المصالحة وإنهاء حالة االنقسام والتباعد "وجدد البطش موقف حركته الداعي إلى 
، مؤكداً أن "انا وتلقي بظاللها الوخيمة على واقعهم المأساوي لتزيده مرارةوالتشرذم التي تزعج أسر

تحقيق الوحدة الوطنية سيكون نوعاً من الوفاء للمطالب المستمرة لهذه الشريحة المكافحة بإنهاء الواقع 
  ".المسيء الذي يعيشه شعبنا

  28/2/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

     شعبية في الوطن والشتات إلنهاء االنقسامتدعو لتنظيم جهود" الشعبية" .11
دعت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين النائب في :  وكاالت–القدس المحتلة

المجلس التشريعي خالدة جرار كافة أنصار وكوادر ومنظمات وفروع الجبهة في الوطن والشتات ، 
ية من أجل مقاومة االحتالل وإنهائه وإسقاط أوسلو للمشاركة بفعالية في قيادة وتنظيم الجهود الشعب
وأكدت جرار في تصريح صحفي امس ، أن االنفجار . واستعادة وحدتنا الوطنية وترتيب بيتنا الفلسطيني

الشعبي قادم ال محالة بوجه االحتالل والفساد واالنقسام والفقر والبطالة ، معربة عن ثقتها بقدرة الشعب 
  . مصيره في وجه من اختطف قرارهالفلسطيني على تقرير 

وشددت جرار على أهمية إجراء انتخابات مجلس وطني في كافة أماكن وجود الشعب الفلسطيني ، تعزز 
من مشاركة الجميع في منظمة التحرير الفلسطينية وتعمل على اعادة تطوير وبناء مؤسسات المنظمة 

ود ومقاومة االحتالل وتحقيق أهداف شعبنا على أسس ديموقراطية وبما يمكنها من تعزيز عوامل الصم
  . في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

اهمية التحرك "ومن جهته اكد جميل مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
ى الشارع النهاء هذا الوضع نزول الجماهير ال"وقال ان ". الشعبي والمبادرات الشبابية التي تتفاعل االن

ال داعي لالنتظار "واكد مزهر ". الشاذ هو العنصر الحاسم واالكيد والذي سيلتف حوله الجميع ويتوحد
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يجب ان يخضع الجميع خاصة حركتا فتح وحماس لالرادة "وتابع ". فالوقت من دم والتاريخ ال يرحم احدا
ابناء شعبنا في "ودعا ". مسؤولتين عن حالة االنقسام المدمرالشعبية الداعية الى انهاء االنقسام باعتبارهما 

ينزلوا للشارع من أجل تنظيم تحركات شعبية "الى ان " في مدننا ومخيماتنا وقرانا.. الوطن والشتات
  ".عارمة النهاء االنقسام والتحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية

  28/2/2011الدستور، عمان، 
  

  ن إسرائيلي وشيك على قطاع غزة يحذر من عدواحزب الشعب .12
حذر عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، من قيام حكومة االحتالل : رام اهللا

بتنفيذ تهديداتها بشن عدوان عسكري واسع على قطاع غزة، مشيرا إلى أن مؤشرات ذلك آخذة بالتزايد 
زوارق الحربية ومدافع الميدان، مما أدى خالل من خالل تصاعد عمليات القصف اليومي بالطائرات وال

  .الشهر المنصرم إلى استشهاد أربعة مواطنين فلسطينيين وإصابة العشرات
نسخة عنه، إلى أن التهديدات اإلسرائيلية األخيرة "قدس برس"وأشار العوض في تصريح مكتوب وصل 

ة التأهب، تمثل مؤشرات جدية تبعث على التي يطلقها بنيامين نتنياهو وعدد من قادته بما فيها إعالن حال
القلق بأن تقوم حكومة االحتالل باستغالل انشغال العالم برمته بما تشهده المنطقة من تغيرات عاصفة، 
لشن عدوان واسع على الشعب الفلسطيني خاصة بعد أن رفضت القيادة الفلسطينية عرض الواليات 

دين االستيطان من مجلس األمن، األمر الذي كشف المتحدة األمريكية بسحب مشروع القرار الذي ي
  .التواطؤ األمريكي مع االحتالل واالستيطان

ولم يستبعد العوض أن تقدم اإلدارة األمريكية على معاقبة الشعب الفلسطيني على هذا الموقف بإعطائها 
، موضحا الضوء األخضر إلسرائيل وتشجيعها على شن عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

أن مجمل هذه التطورات تستدعي من الجميع استحضار الحكمة الفلسطينية التي عبرت عنها الفصائل 
الفلسطينية في قطاع غزة حين عقدت على اثر تدخل األشقاء في مصر  قبل شهرين اجتماعا طارئا 

تسوقها إسرائيل وناقشت خطورة األوضاع وقررت حينها االستمرار بالتهدئة ونزع المبررات التي كانت 
  .للعلم لتبرير مخططها الدموي بحق الشعب الفلسطيني في القطاع، حسب قوله

  28/2/2011قدس برس، 
  

  مشعل يشارك في تشييع اربكان .13
خالد مشعل سيشارك في تشييع » حماس«أعلن مصدر تركي أن رئيس المكتب السياسي لحركة : أنقرة

لدين اربكان، الذي سيوارى الثرى في مقبرة العائلة، بعد الزعيم اإلسالمي ورئيس الوزراء السابق نجم ا
  .أن يصلى على جثمانه في جامع الفاتح

  1/3/2011الحياة، لندن، 
  

  تكتيك ورد المقاومة على العدوان اختلف عن السابق: "سرايا القدس" .14
ليوم االثنين ان  أكد أبو احمد الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي ا:غزة

تكتيك ورد المقاومة على أي عدوان إسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة قد اختلف عن 
  .السابق

إن االختالف هذا جاء نتيجة الظروف الصعبة التي مر بها شعبنا ": معا"وقال أبو احمد في حديث لـ
لوقت جاهزية المقاومة للرد على والحرب األخيرة ولتجنب الشعب من أي عدوان آخر، مؤكدا في نفس ا

وأضاف أن المقاومة تتصدي للتوغالت وألي عدوان  ".أي تصعيد إسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني
  ".إسرائيلي ولكن ضمن تكتيك معين
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وعن غياب العمليات االستشهادية داخل إسرائيل أكد الناطق باسم السرايا أنها تضررت نتيجة المالحقة 
   .ني مع االحتاللوالتنسيق األم

إن النظام المصري لم يكن له دور ايجابي : "وعن التهدئة وسقوط النظام المصري السابق قال أبو احمد
وفي معرض سؤال عن  .بالقضية الفلسطينية بل كان دوره سلبيا ولن يؤثر كثيرا على موضوع التهدئة

نمتلك جنودا مقدمون على : "امتالك المقاومة صواريخ تصل لقلب إسرائيل أضاف أبو احمد قائال
  ".الشهادة، واالحتالل يحاول تضخيم قدرات المقاومة

  28/2/2011وكالة معا اإلخبارية، 
  

  المقاومة تتصدى لقوة إسرائيلية شرق رفح .15
أعلنت كتائب المقاومة الوطنية، الذراع العسكرية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، :  حامد جاد–غزة 

صدي لقوات االحتالل التي توغلت شرق مدينة رفح الفتة الى ان احدى مجموعاته مسؤوليتها عن الت
  .أطلقت باتجاه آليات االحتالل المتوغلة قذائف مضادة للدروع

وكتائب األقصى التابعة " الذراع العسكرية للجبهة الشعبية"بدورها تبنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى 
عن إطالق قذائف هاون باتجاه تجمع لجنود االحتالل توغل في لحركة فتح في بيان مشترك المسؤولية 

  .منطقة شمال غزة
  1/3/2011الغد، عمان، 

  
  محكمة عسكرية فلسطينية تقرر سجن خمسة من عناصر حماس في الضفة .16

قالت حركة حماس إن محكمتين عسكريتين تابعتين للسلطة الفلسطينية أصدرتا أحكاماً مختلفة : رام اهللا
  .لي بحق خمسة من أعضاء الحركة، وأجلت محاكمة آخرينبالسجن الفع

وأضافت أن المحكمة العسكرية في جنين حكمت على كل من بالل القرم من قرية جلقاموس وسامر 
جرادات من سيلة الحارثية لمدة خمسة أشهر لكل منهما، وعلى رفعت الحاج من قرية جلقاموس بالسجن 

  .مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر
ريحا، حكمت المحكمة العسكرية بالسجن ستة أشهر على كل من عبد اهللا دعيس، وأشرف عصفور وفي أ

وهما من الخليل، فيما تم تأجيل محاكمة كل من محمد حسين أبو حديد ومحمد بركات األطرش وعثمان 
وأكدت حركة حماس في بيان صادر عنها، .القواسمي ومعتصم النتشة وجميعهم من الخليل لمدة شهر

  .نسخة منه أن األحكام صدرت بحق النشطاء الخمسة على خلفية انتمائهم السياسي" قدس برس"ل وص
  28/2/2011قدس برس، 

  
   في وضع دولي صعب ولكن البناء مستمر في المستوطنات"إسرائيل": وتنياهن .17

، إلـى أن    ألمح رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتانياهو، في جلسة كتلة الليكود يوم أمـس االثنـين              
إسرائيل ستجد صعوبة في البناء في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية في األجواء الحالية               

إسرائيل تحافظ على البناء الحالي، ولكن علينا أن ندرك أننا          "وقال نتانياهو إن     .التي تسود الساحة الدولية   
في الضفة الغربية، وإنه ال يوجد مناقـصات   وقال نتانياهو إن البناء مستمر       ". دولي صعب جدا   وضعفي  

 .في عدد من المواقع ويجري فحص ذلك، ولكن إسرائيل تبذل جهدها في الحفاظ على الوضـع الحـالي                 
وتحدث نتانياهو عن الضغط الدولي الذي تعيشه إسرائيل، مشيرا إلى أن جهودا كبيرة بذلت مـن أجـل                  

ضاف أنه يمكن إلسرائيل أن تتجاهـل كـل شـيء،        وأ. الحصول على الفيتو األمريكي في مجلس األمن      
  .ولكنه يتحمل المسؤولية كرئيس للحكومة

  1/3/2011، 48 موقع عرب
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  في الضفة والقطاع» تسهيالت«نتنياهو يقدم : عشية إنعقاد الرباعية .18

ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية ظهر اليوم أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنيـاهو، يعتـزم تقـديم جملـة مـن         
جاء ذلك خالل إجتماعه مع مبعـوث اللجنـة         . للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة     » هيالتالتس«

  .الرباعية الدولية في المنطقة، توني بلير
إقامـة حقـل     التي سيقدمها نتنياهو عشية إنعقاد اللجنة الرباعية،      » التسهيالت«وقالت اإلذاعة إن من بين      

بحر في قطاع غزة وزيادة حجـم منتوجـات النـسيج والمنتوجـات             للغاز الطبيعي ومنشاة لتحلية مياه ال     
  .الزراعية المصدرة من قطاع غزة المحاصر إلى الدول األوروبية

الخليويـة،  " الوطنية"في نقل الترددات الخليوية إلى شركة       » تسهيالت«وفي الضفة، يعتزم نتنياهو تقديم      
 سيصادق على على إقامة مشروع إسكاني فـي         كما.  مراكز للشرطة الفلسطينية   7والموافقة على تدشين    

  .القدس المحتلة، وذلك استنادا لمبادئ وإجراءات العمل المعمول بها في إسرائيل
وعقد إجتماع نتنياهو وبلير تمهيداً إلنعقاد اللجنة الرباعية المقرر عقده في بروكسل قريبا على مـستوى                

بعث مبعوثه الخاص يتسحاق مولخو إلـى هـذا اللقـاء،    الممثلين، فيما لم يتخذ نتنياهو بعد قراره بأنه سي        
 1967خشية محاولة الجهات الدولية فرض مفاوضات تتعلق بالتسوية الدائمة على أساس حـدود عـام                

  .األمر الذي تتحفظ منه حكومة نتنياهو
  28/2/2011، 48موقع عرب

  
   وراء مرتزقة القذافي"إسرائيل":  إعالمية إسرائيليةمصادر .19

وبتفـويض مـن الحكومـة    -إعالمية إسرائيلية عن وقوف مؤسـسة أمنيـة إسـرائيلية        كشفت مصادر   
 وراء إرسال مجموعات من المرتزقة األفارقة إلى ليبيا للهجوم على الثوار الـذين خرجـوا              -اإلسرائيلية

وأضافت المصادر أن    .منذ نحو أسبوعين في جل أنحاء البالد مطالبين بإسقاط نظام العقيد معمر القذافي            
سريبات أمنية تؤكد أن إسرائيل تنظر إلى الثورة الليبية من منظور أمني إستراتيجي، وتعتبر أن سـقوط                 ت

وأفادت هذه المصادر اإلعالميـة بـأن رئـيس          .في ليبيا " نظام إسالمي "نظام القذافي سيفتح الباب أمام      
جية أفيغدور ليبرمان اتخذوا    الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك ووزير الخار         

  .شباط الماضي قرارا بتجنيد مرتزقة أفارقة يحاربون إلى جانب القذافي/ فبراير18في اجتماع ثالثي يوم 
  نظام إسالمي

مـدير مؤسـسة    -وأكدت التسريبات األمنية أن االجتماع وافق على طلب من الجنرال يسرائيل زيـف              
 بوضع مجموعـات    -تي تنشط في العديد من الدول األفريقية      ال" غلوبل سي إس تي   "االستشارات األمنية   

مرتزقة شبه عسكرية من غينيا ونيجيريا وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي والسنغال وأفراد مـن               
الحركات المتمردة في إقليم دارفور وفي جنوب السودان تحت تصرف مسؤول االستخبارات الليبية عبـد           

  .اهللا السنوسي
ر نفسها فقد أكد رئيس شعبة االستخبارات العسكرية الجنـرال آفيـف كـوخفي خـالل                وحسب المصاد 

 أن المتابعة الدقيقة    -الذي حضره أيضا رئيس شعبة شمال أفريقيا في الخارجية شالوم كوهين          –االجتماع  
، وأن جماعـة اإلخـوان      "الطابع الـديني واألصـولي    "والرصد الثاقب أظهرا أن ثورة ليبيا يغلب عليها         

  .سلمين لها اليد الطولى فيها، وعلى األخص في شرق ليبيا، وتحديدا مدينة بنغازيالم
، مما يـوفر عمقـا      "نظاما إسالميا "واعتبر كوخفي أنه إذا ما سقط نظام القذافي فإن النظام البديل سيكون             

  .إستراتيجيا لحركة اإلخوان المسلمين في مصر واألردن والسودان
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جنرال يوسي كوبرساور ووزير الخارجية اإلسرائيلي األسبق شلومو بـن  وكشفت التسريبات أن زيف وال 
عامي والسفير اإلسرائيلي األسبق في باريس نسيم زويلي الموجود في السنغال التقوا مع السنوسي ومـع                

  .قيادات ليبية موالية للقذافي في قاعدة عسكرية بالعاصمة التشادية إنجمينا
  مليارات الدوالرات

التي بحوزتها مجموعات عـسكرية     -ء عرض السنوسي على زيف أن تمد مؤسسته األمنية          وفي هذا اللقا  
 ليبيا بمجموعات من أفـراد هـذه التـشكيالت          -أفريقية ووحدات من المستشارين والمدربين العسكريين     

لية وفي مقابل ذلك تدفع ليبيا إلى المؤسسة اإلسرائي        .المدربة تدريبا خاصا على القتال في الحروب األهلية       
وتـم   .خمسة مليارات دوالر قابلة للزيادة إذا ما برهن مرتزقتها على فاعليتهم في التصدي للثوار الليبيين       

االتفاق كذلك على نقل هذه المجموعات األفريقية المسلحة إلى تشاد، ثم تنقلها من هناك طائرات ليبية أو                 
  .لس في الوسط وسرت في الشمالتشادية إلى عدة مناطق ومدن ليبية، مثل سبها في الجنوب وطراب

وقالت المصادر نفسها إن عدد أفراد هذه المجموعات بلغ خمسين ألفا مزودين بأنواع من األسـلحة مـن              
المطورة والمحـسنة فـي   " تافور"صنع روسي وأميركي وبريطاني وإسرائيلي، منها بنادق الكالشينكوف   

  .إسرائيل
  تعهدات ليبية

بعد وضـع   -" غلوبل سي إس تي   " الليبي قدم ضمانات بمنح مؤسسة       وحسب المصادر نفسها فإن الطرف    
 امتيازات في مجال التنقيب واستخراج وتصدير النفط والغاز الليبي فـي عـدة              -حد للثورة ضد القذافي   

كما تعهد الليبيون بإبرام عقد مع المؤسـسة اإلسـرائيلية           .حقول بمناطق سبها وطبرق وبنغازي والكفرة     
كيل القوات العسكرية واألمنية وإعدادها وتدريبها في أفريقيـا وأميركـا الالتينيـة             الناشطة في مجال تش   

ووعد الطـرف الليبـي كـذلك بالـسماح          .والقوقاز، من أجل إعادة بناء القوات واألجهزة األمنية الليبية        
ط في عـدد    للمؤسسة اإلسرائيلية بالنشاط في المجال األمني في ليبيا وحرية العمل انطالقا من ليبيا للنشا             

  .من الدول المجاورة، وخاصة في إقليم دارفور غربي السودان وفي النيجر وشمالي تشاد
  1/3/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  الغرب مّل من نتنياهو ومحاوالته لالبتزاز: وزير سابق في الحكومة اإلسرائيلية .20

با مصابة بالهلع مما يجري في      ادعى مصدر سياسي مقرب من نتنياهو أن أورو       :  نظير مجلي  - تل أبيب 
 الفلسطينية ستخفف من العداء للغـرب فـي العـالم           -وتعتقد أن المفاوضات اإلسرائيلية     . العالم العربي 

ولكن وزيرا سـابقا    . »بكلمات أخرى يريدون حل مشكالتهم مع العرب على حسابنا        «: وأضاف. العربي
ففي إسرائيل ال يـدركون طبيعـة المرحلـة         .. ةفي حكومة نتنياهو قال إن ما يجري حاليا هو لعبة عبثي          

الدقيقة، وإن الغرب يحاول إنقاذ إسرائيل من نفسها، بينما هي مصرة على االغتراب عن الواقع والعيش                
وقال إنه يخشى من أن يكون نتنياهو يحاول ابتزاز األوروبيين ليغيروا تـوجههم العـدائي               . في األوهام 

  .ون إنهم ملوا منهنحوه، ولكنهم يكشفون لعبته ويقول
 1/3/2011الشرق االوسط، 

  
  األنظمة الديكتاتورية تتهاوى أمام التأثير اإليراني: نتنياهو .21

أعرب رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو لصحيفة تليغراف البريطانية، عن أنـه            : خاص بالموقع 
هـل  : يبقى السؤال األساسي هومن دواعي الفرح والسرور أن تنتصر الشعوب على الديكتاتورية، لكن           «

األنظمة الديكتاتورية تتهاوى أمام التأثير     «، وفي الوقت الذي أكد فيه أن        »يصل العالم إلى ما يصبو إليه؟     
  .»إسرائيل هي المكان الوحيد الذي يتأثر بالعواصف التي تضرب المنطقة«، أضاف أن »اإليراني
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اث الغرب لما يجري في إيران، مـشيراً إلـى أن           وأعرب نتنياهو عن خيبة أمل تل أبيب من عدم اكتر         
إذا «وأضاف أنـه    . »بحاجة إلى مساعدة عاجلة   ) اإليرانيون(التعامل مع إيران يتصف بالالمباالة، فهم       «

امتلكت إيران سالحاً نووياً، فإنها ستسيطر على جميع موارد النفط في العالم، وستشهد المنطقـة سـباق                 
  .» من ناحية إسرائيل ومن ناحية أوروبا أيضاًتسلح نووي، وهو أمر خطير جداً

من جهته، قال وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك في مقابلة أجرتها معه القناة الثانية فـي التلفزيـون                  
ما يحدث في العالم العربي صدمة تاريخية، إذ إن كل شيء انهار دفعة واحدة، مع               «اإلسرائيلي أمس، إن    

منطقة الشرق األوسط صعبة،    «، مشيراً إلى أن     »ر وعدم استقرار ونكسات   كل ما يتضمن ذلك من أخطا     
  .»وال مكان فيها للضعفاء

وخالفاً لكل المقاربة اإلسرائيلية السابقة، أعرب باراك عن تفاؤله بمستقبل مصر، بعـد خلـع الـرئيس                 
 لمـصر،  قوة الجيش المصري إلى جانب التبعيـة االقتـصادية  «المصري حسني مبارك، وأشار إلى أن       

الدينامو الذي يحـدث فـي      «وبحسب باراك، فإن    . »تخلق فرصة من شأنها أن تبقي مصر على توزانها        
العالم العربي إيجابي من ناحية إسرائيل، واالختبار الرئيسي هو ما إذا كان المصريون قادرين على منع                

غرق وقتاً، لكن ال أرى أن النظام    التغيير سيست «، داعياً إلى عدم اإلفراط في التفاؤل؛ ألن         »قيام نظام ديني  
  .»اإلسالمي في إيران، سيسيطر على مصر

في السياق نفسه، دعا رئيس الموساد اإلسرائيلي السابق، افرايم هاليفي، المـسؤولين اإلسـرائيليين إلـى       
ن المسؤولين في األردن الذي   «االمتناع عن إطالق مواقف إزاء ما يجري في العالم العربي، وتحديداً حيال             

الحدود األردنيـة هـي     «وأضاف في حديث إلذاعة الجيش اإلسرائيلي أمس، أن         . »نحرص على بقائهم  
أطول حدود تملكها إسرائيل مع جيرانها، وهذه الحدود مهمة ومستقرة منذ ستة عشر عاماً، كذلك فإنهـا                 

تـرك إدارة األردن    «، معرباً عن أمله في استقرار النظام األردني، داعياً إلى           »حيوية جداً من نواح عدة    
، وشـدد علـى أن      »لألردنيين أنفسهم، من العائلة المالكة وأولئك الذين يحاولون محاورتها من األردنيين          

  .»إدارة األردن يجب أن تكون من دون تدخل إسرائيلي، وهذه هي المصلحة اإلسرائيلية العليا«
 األيام الماضية على واقـع ندركـه        لقد استيقظنا في  «: وتحدث هاليفي عن األوضاع في السعودية، وقال      

جيداً، ولمدة طويلة، لكننا نسيناه، وهو األقلية الشيعية في غرب المملكة العربية السعودية، التـي تتركـز           
األقلية الشعية غير ممثلة في الحكم الديكتاتوري الذي يسيطر عليـه           «، مضيفاً أن    »أساساً حول آبار النفط   

ال عالقة وطيدة أو اتصال بين األقلية الشيعية في السعودية مع شيعة            «نه  ، لكنه استدرك قائالً إ    »آل سعود 
  .»إيران، رغم أنهم يستلهمون من إيران، بوصفها مركزاً للشيعة في العالم، أفكارهم وقوتهم

حجم إنتاج السعودية من البترول أكبر بكثير مما تنتجه ليبيا ودول نفطية أخـرى فـي                «وقال هاليفي إن    
ا البلد هو المزود األكبر لموارد الطاقة واألكثر اهمية لالقتصاد العالمي والغربـي وأيـضاً               المنطقة، وهذ 

عدم تمكن السعودية من الحفاظ على االسـتقرار األمنـي وتـدفق            «، مشيراً إلى أن     »لالقتصاد الصيني 
  .» الطاقةالبترول، لن يترك مجاالً أمام العالم الصناعي، وسيدفعه إلى التدخل كي يضمن لنفسه موارد

من جهته، دعا الرئيس السابق لمجلس األمن القومي في إسرائيل، غيورا ايالند، حلف شمالي األطلـسي                
التدخل العسكري غير معقد، خالفاً لنماذج عديدة       «إلى التدخل العسكري في ليبيا، مشيراً إلى أن         ) الناتو(

قـوة  ) النـاتو (عد قوات المـساعدة     من الماضي في الصومال وأفغانستان والعراق؛ إذ ال خوف من أن تُ           
وأكـد ايالنـد أن التـدخل الخـارجي         . »احتالل أجنبي؛ ألن الشعب الليبي يدعو إلى مثل هذه المساعدة         

حيوي في كل ما يتعلق ببناء قوة الردع األميركية في المنطقة، في ظل احتمال تعرض أنظمة                «العسكري  
  .»الهتزاز في المستقبلأخرى، مثل األردن والبحرين وربما السعودية، ل

  1/3/2011، االخبار، بيروت
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  "إسرائيل"يلحظ استعدادا سوريا التفاق سالم مع وباراك ال يرى خطراً من الثورات العربية  .22
هناك مؤشرات كما   "قال وزير الدفاع االسرائيلي إيهود باراك ان         : من محمد هواش والوكاالت    –رام اهللا   

". بشار االسد لدراسة احتمال التوصل الى تسوية سياسية مـع إسـرائيل           يبدو  الستعداد الرئيس السوري      
اسرائيل ستكون جاهزة للتعامل مع الرئيس السوري اذا ما ثبتت جدية اسـتعداده إلجـراء               "وأضاف ان   

واشار في حديث اذاعـي     ". وجوب تعزيز العملية السياسية مع الفلسطينيين     "كما رأى    ".مفاوضات ثنائية 
أنها ال تنطوي على أي تهديد فوري إلسرائيل، لكنها تحتّم عليهـا            : "ي العالم العربي قائالً   الى التغييرات ف  
واستبعد استتباب الديموقراطية الكاملة في الدول العربية في الـسنوات المقبلـة، لكنـه              ". مراعاة اليقظة 

واألقليات والتنميـة   يؤدي إلى مزيد من االنفتاح وحقوق اإلنسان        "وصف التوجه الحالي بأنه إيجابي ألنه       
  ".االقتصادية

وفي ما يتعلق بمصر، استبعد وزير الدفاع االسرائيلي تحول ثورتها الى اسالمية على غرار ما جرى في                 
رئيس المجلس العسكري االعلـى     "وذكر إن   ". إيران، نظراً الى قدرات الجيش المصري والتحامه بشعبه       

ح الى السلطة، لكنه سيحرص علـى احالتهـا بـشكل           المشير محمد حسين طنطاوي الحاكم حاليا ال يطم       
  ".منتظم

  1/3/2011، النهار، بيروت
  

  غياب الديمقراطية في العالم العربي ساعد على تكريس النزاع العربي االسرائيلي: مركز ابحاث .23
تواصل مراكز االبحاث االسرائيلية، وتحديدا منها التـي تُعنـى بالـشؤون    : الناصرة ـ زهير اندراوس 

اتيجية محاولة سبر اغوار التطورات االخيرة في العالم العربي، خصوصا بعد االطاحة بـصديق              االستر
  .اسرائيل االول، حسني مبارك

دوري غولد، الباحث في المعهد االورشليمي      . وفي هذا السياق نشر سفير تل االسبق في االمم المتحدة، د          
 موقع المعهد قال فيه ان موجة المظـاهرات فـي           للشؤون العامة والدولة تحليالً جديدا امس االثنين على       

العالم العربي التي انطلقت من تونس وانتشرت وامتدت الى مصر وليبيا واالردن واليمن والبحرين اكدت               
حاجة اسرائيل الى تطوير سياسة حيال هذه الحركات، الفتاً الى ان هناك مفهوماً اخذاً في االنتشار مفاده                 

حول الديمقراطي في العالم العربي انطالقا من قلقها من حالة عدم استقرار كبيرة             ان اسرائيل تعارض الت   
تتوجه ضدها في نهاية المطاف، بيد ان السرائيل، اوضح غولد، مصلحة واضحة فـي رؤيـة الـدول                  
 المحيطة بها تتبنى القيم الديمقراطية الحقيقية، زاعما ان غياب الديمقراطية في العالم العربي ساعد علـى               

  .تكريس النزاع العربي االسرائيلي في العقود االخيرة
مـن جامعـة    ) مابكل هاتـسون  (في عقد السبعينات من القرن السابق كتب المستشرق االمريكي          : وزاد

التي اثرت على العالم العربي، ولما كان الزعماء العـرب لـم يـتم              ' الشرعية'عن ازمة   ) جورج تاون (
لماذا يتعين على مجتمعاتهم ان تقبلهم وترضـخ        :  هناك سؤال يطرح   اختيارهم بشكل ديمقراطي فلقد ظلّ    

لقوانينهم؟ الحكومات العسكرية التي قامت في مصر وسورية والعراق بقيت في السلطة وبشكل خـاص               
. كما كرست انفسها الهداف تزكيها بالدعم الـشعبي       ) الشرطة العسكرية (بسبب حق استخدام المخابرات     

حتـى منتـصف    (ك قضيتان شددت عليهما تلك االنظمة وهما الوحـدة العربيـة            ونتيجة لذلك كانت هنا   
كانت هاتان القضيتان عاملين حاسمين فـي تعزيـز شـرعية تلـك             . والصراع ضد اسرائيل  ) الستينات
  .االنظمة

وبرأيه، فان هذه االستراتيجية السياسية كانت حيوية ومهمة بشكل خاص لـدول عربيـة مثـل سـورية           
ا غير متجانسين وحكما على يد انظمة اقلية والى ان تم سقوط صدام هاتان الدولتان بقيتا                والعراق سكانهم 

واشار الى ان الرئيس السوري بشار االسد صرح لمجلة وول ستريت جورنال            . االكثر تطرفا في المنطقة   
ية وطيدة مع    بانّه ال يواجه المشاكل التي تواجها مصر النّه ليست له عالقات دبلوماس            15/01/2011في  
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اسرائيل، بكلمات اخرى االسد اعترف ان العداء المتواصل حيال اسرائيل يشكل بالنسبة لالنظمة العربية              
شبكة امان سياسي تساعدهم على البقاء في السلطة، كما ان الصراع ساعد ايضاً على صـرف اهتمـام                  

 على الرغم من ان التحول الـديمقراطي  ولكنّه استدرك قائال انّه . المواطنين عن توجيه االنتقادات للسلطة    
في العالم العربي يمكنه ان يساعد على انهاء النزاع العربي االسرائيلي فان الفتـرة االنتقاليـة لحكومـة                  

  .ديمقراطية كاملة تحفل بمخاطر كبيرة
 تأمل  غولد، هناك في الوقت الحاضر قوى معادية للديمقراطية في العالم العربي          . ولدواعي االسف، قال د   

يحـاولون زيـادة    ) االخوان المسلمين في مصر   (في استغالل االنتخابات من اجل االستيالء على الحكم         
وزعـم ان  . وتعزيز نفوذهم في البرلمان المصري منذ عقد التسعينات لكنّهم غير ملتزمين بالديمقراطيـة       

 هذه المسألة في عـام      المرشد االعلى السابق لالخوان المسلمين محمد مهدي عاكف كشف عن رأيه حول           
 عندما قال ان االسالم فقط هو الديمقراطية الحقيقية في مقابلة مع هيئة االذاعة البريطانيـة، قـال                  2007

  .ايضا في نفس المقابلة ان الديمقراطية الغربية هي غير واقعية ومزيفة
 ان يفضي الى نتائج هـي       وهكذا فان االنتخابات التي ال تضمن التزام مسبق بالديمقراطية والسالم يمكن          

 االنتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني ادت الى فـوز         2006العكس تماما مما يتوقعه الغرب، في عام        
حركة حماس، وتحت تأثير االنتصار االنتخابي صعدت حركة حماس من هجماتهـا الـصاروخية ضـد                

رية هي عملية الرصاص المـسكوب      المراكز السكانية في السنوات التي تلت ذلك وقادت الى عملية عسك          
  .2008في نهاية 

من ناحية تاريخية الديمقراطيات حاولت ان تدافع عن نفسها من هذه الحاالت عن طريق شجب ورفـض                 
القوى التي ال تقبل المبادئ االساسية للديمقراطية والتي من شأنها تقويض المنظومة الديمقراطية اذا مـا                

ورية الفيدرالية االلمانية هناك قوانين تحظر مشاركة الحزب النـازي          في الجمه . وصلت الى سدة السلطة   
  .او الشيوعي في االنتخابات االلمانية

ولفت الى ان ادارة بوش تجاهلت تماما هذا البند عندما ضغطت على اسرائيل للسماح لحركـة حمـاس                  
الم العربي، وواضح ان    بالمشاركة في االنتخابات، رغم كّل هذا الغرب يدرس مسألة االصالحات في الع           

ولدواعي االسف مرة اخرى كان االتجاه التقليل       . المطلوب هو معيار متفق عليه للمشاركة في االنتخابات       
فبرايـر  ) شباط (10وفي  . من قيمة النوايا الحقيقية للمجموعات المتطرفة مثل حماس واالخوان المسلمين         

: فر المراقبين السياسيين عندما ذهب الى حد القـول        فاجأ مدير االستخبارات القومية االمريكية جيمس كلي      
اصطالح االخوان المسلمين هو مظلة للعديد من الحركات، في الحالة المصرية هـذه المجموعـة هـي                 

  .وسطية في غالبيتها علمانية تحجم عن العنف وقد انتقدت تنظيم القاعدة واعتبرته انحرافا عن االسالم
 هذه هي النصيحة التي يسديها اهم مـسؤول فـي اجهـزة االسـتخبارات     اذا كانت: غولد قائال. وتابع د 

االمريكية الى الرئيس اوباما فليس من المستغرب ان ال يشجب البيت االبيض االخوان المسلمين كشريك               
يجوز السرائيل ان ترفض مثل هذا التقييم، فـي كـّل           : وخلص الى القول  . في الحكومة المصرية القادمة   

) ايلول(االعلى الحالي لالخوان المسلمين محمد بديع امتدح الجهاد في خطبه االخيرة في             االحوال المرشد   
 سبتمبر مـصدرها  11، ومعظم قيادات القاعدة مثل خالد الشيخ محمد الذي خطط لهجمات         2010سبتمبر  

ـ        . االخوان المسلمون  ديمقراطي وعلى الرغم من النظرة الحذرة التي تبديها اسرائيل فيما يتعلّق بالتحول ال
في العالم العربي فان انتشارها يشكل تطورا ايجابيا طالما انّها ال تدعم الحركات التـي سـتعمل علـى                   

  .تقويضها
  1/3/2011، القدس العربي، لندن

  
  
  



  

  

 
 

  

            17 ص                                     2071:         العدد       1/3/2011 الثالثاء :التاريخ

   نجاح ثورة مصر سيعزز مكانة حماس يرون أنمن الصهاينة% 50: استطالع .24
للرأي العام الصهيوني، أجرته صـحيفة يـديعوت        أفاد استطالع   :  المركز الفلسطيني لإلعالم   -الناصرة  

 نجاح ثورة مصر سيؤثر سلباً على دولة الكيان الصهيوني          نأحرونوت، بأن نصف المستطلعين يرون بأ     
   ".حماس"ويعزز مكانة حركة 

 في المائة من المشاركين في االستطالع إن هذه الثورة سترفع من مكانة حماس ومؤيديها وهذا                50وقال  
  ".يد ألمن اسرائيلتهد"يعني 

 49 في المائة من المستطلعين الصهاينة بأن نظاما ديمقراطيا هشا سينشأ في مصر، فيما يرى           70واعتبر  
  .هو الذي سيقود المصريين" نظاماً إسالمياً راديكالياً"في المائة أن 

 ستؤثر سـلباً     في المائة أن الثورة في مصر      47وعلى صعيد اتفاقيات السالم مع الكيان الصهيوني؛ رأى         
  .على اتفاقيات السالم المعقودة مع الكيان

  28/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  82 جنود فقدوا في لبنان عام ثالثةيتحدث عن مقتل أحد " إسرائيلي"تقرير  .25
المفقـودين  ” اإلسرائيليين“التي تعنى بشؤون الجنود     ” ولد للحرية “قال مسؤولون في جمعية     : آي.بي  .يو  
الثالثة الذين فقدوا في معركة السلطان يعقوب بجنوب لبنـان فـي بدايـة              ” اإلسرائيليين“ أحد الجنود    إن

وعقد نشطاء الجمعية مؤتمراً صحافياً، أمس، في أعقاب تـشكيل          .  قد قُتل بكل تأكيد    1982االجتياح عام   
ة التي تعلن عن جـوائز      ايهود باراك لجنة للتدقيق في استمرار تمويل الجمعي       ” اإلسرائيلي“وزير الحرب   

  . ماليين دوالر لكل من يدلي بمعلومات بشأن مصير الجنود المفقودين 10بمبلغ 
أن النشطاء في الجمعية هاجموا باراك بشدة خالل المؤتمر الـصحافي           ” إسرائيلية“وذكرت وسائل إعالم    

لجنود الثالثة المفقودين   وقالوا إن معلومات جديدة وصلت إلى الجمعية في الشهور األخيرة تؤكد أن أحد ا             
في معركة السلطان يعقوب، وهم زخاريا باومل ويهودا كاتس وتسفي فيلدمان، قتل واقتيدت جثته علـى                

  .إلى سوريا ” إسرائيلية“دبابة 
ووصلت إلى الجمعية خالل الشهور األخيرة صورة تظهر فيها دبابة يرجح أنه تم نقل الجنود الثالثة فيها                 

فإن الـصورة   ” اإلسرائيلية“ الصورة جثة جندي يغطي وجهه بيديه ووفقاً للجمعية          إلى سوريا وتظهر في   
  .إلى سوريا ” اإلسرائيليين“تشكل دليالً هو األول من نوعه على أنه تم نقل الجنود 

 1982مقابلة مع الملحق العسكري البريطاني في دمشق في عـام           ” اإلسرائيلية“وأجرى نشطاء الجمعية    
غـداة  ” إسـرائيلي “في شوارع دمشق وعليها جثة جنـدي        ” اإلسرائيلية“إنه شاهد الدبابة    ووفقاً إلفادته ف  

آخر كان يقود الدبابة وأنه تم نقل الدبابة إلى         ” إسرائيلياً“وأضاف أن جندياً    . المعركة في السلطان يعقوب   
  . عن جثةدققوا في الصورة أن الحديث يدور” إسرائيليون“وأكد خبراء  .روسيا بعد ذلك بوقت قصير

  1/3/2011، الخليج، الشارقة
  

  فشل محاولة شبابية العتصامات في غزة والضفة إلنهاء االنقسام .26
محاولة شبابية فلسطينية إلقامة ، أن ).آي.بي.يو( نقالً عن وكالة 1/3/2011الخليج، الشارقة، نشرت 

اء االنقسام، فشلت خيام اعتصام أمس، في مناطق متعددة في قطاع غزة والضفة الغربية، تدعو إلنه
وقال ناشط شبابي فلسطيني إن الحملة الشبابية المستقلة  .بسبب تدخل من األجهزة األمنية لدى السلطتين

 فشلت، أمس، في إقامة الخيام االعتصامية في الضفة الغربية بعد أن قامت "نداء الوطن"التي تحمل اسم 
 األجهزة األمنية في غزة لتفريق مجموعة من الشباب األجهزة األمنية باستدعاء المنسقين لها، فيما تدخلت

الذين حاولوا االعتصام في ساحة الجندي المجهول قبل أن يعتدوا بالضرب على منسق الحملة في القطاع 
وقال ناشط حقوقي إن عرار قدم إلى المكان برفقة أربعة أشخاص ورفعوا الفتات كتب  .أحمد عرار
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، )ام، الشعب يريد إنهاء االحتالل، إنهاء االنقسام هو الطريق لبناء الدولةالشعب يريد إنهاء االنقس(عليها 
 صحافياً وناشطاً حقوقياً تفرقوا في ظل االنتشار األمني الكثيف إلى جانب 15فيما تواجد أيضاً حوالي 

  .عدم وجود استجابة شعبية حقيقية لنداء االعتصام 
 إلى العطاونة وحصلت بينهما مشادة كالمية عندها قام وذكر الناشط الحقوقي أن أحد أفراد الشرطة ذهب

أفراد الشرطة باالعتداء عليه بالضرب وعندما حاول الصحافيون التقاط صور االعتداء حذرهم أفراد من 
الشرطة من التقاط أي صور، وحضرت إلى المنطقة سيارة مدنية فضية اللون أجبروا العطاونة على 

  .لصعودها وانطلقت إلى مكان مجهو
ونقل مركز الميزان لحقوق اإلنسان، عن حسن فرحات أحد المشاركين في الحملة، قوله إن منسق الحملة 
أحمد عرار قام بإشعار وزارة الداخلية بموجب كتاب سلمه في مقر الوزارة الكائن في مجمع الوزارات 

  . من الشهر الماضي، ولم يتلقَ ردا24ً ـفي ال) أبو خضرة(الحكومي 
 وفرحات وهو نجل قيادي من حماس وسط غزة، جرى استدعاؤهما سابقاً من جانب األجهزة وكان عرار

وقال فرحات إن النشاط لم ينفذ في الضفة بسبب . األمنية وتحذيرهما من القيام بأية فعاليات في القطاع
  .استدعاءات األجهزة للمنسقين الذين أعلن عن أسمائهم في وقت سابق

 إيهاب الغصين، الناطق باسم الداخلية ، أنرام اهللاوغزة  من 1/3/2011ندن، الشرق األوسط، لوأضافت 
  .إن التظاهرة في غزة لم تحصل على الترخيص الالزم:  قالفي قطاع غزة

عرب في أ مركز الميزان لحقوق اإلنسان ، إلى أنغزة من 28/2/2011وكالة معاً اإلخبارية، وأشارت 
 على أن قانون االجتماعات تخدام القوة في فض تجمع سلمي، مؤكداًعن قلقه الس" معا"بيان وصل لوكالة 

، يوفر حماية خاصة وتدابير تضمن حق المواطنين في تنظيم االجتماعات 1998لسنة ) 12(العامة رقم 
العامة، دون اشتراط الحصول على ترخيص مسبق، حيث تقتصر اإلجراءات على توجيه إشعار كتابي 

 ساعة على األقل من موعد عقد االجتماع وللشرطة أن تبدي 48لشرطة قبل بذلك للمحافظ أو لمدير ا
مالحظاتها على تفاصيل التجمع السلمي لغرض حماية وضمان سالمة المشاركين، ودون المساس بالحق 
في حرية التجمع السلمي، قبل أن ترد عليهم خطياً، وفي حال عدم تلقي الجهة المنظمة ألي جواب خطي 

وهو ما اعتقد المنظمون أنهم استوفوه بإشعار وزارة . نظيم االجتماع العام في موعدهلها الحق في ت
 بتسهيل عقد االجتماعات السلمية ودعا المركز الحكومة في غزة لفتح تحقيق في الحادث، مطالباً .الداخلية

  .وتوفير الحماية لها من قبل الجهات المكلفة بإنفاذ القانون
  

  دس من قائمة التراث العالميمساع إسرائيلية لشطب الق .27
أكد نائب رئيس لجنة إعمار المسجد األقصى المبارك وقبة الصخرة  :)قنا( وكالة - القدس المحتلة

المشرفة رائف نجم إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تتحرك على أكثر من صعيد دولي لشطب مدينة 
طات االحتالل في مساعيها حيث ستتبعها  من نجاح سلالقدس المحتلة من قائمة التراث العالمي، محذراً

وأضاف نجم في  .وفق مزاعمها" كعاصمة أبدية وموحدة إلسرائيل"بخطوات الحقة لتسجيل كامل القدس 
تصريحات صحافية إن الجهود العربية نجحت حتى اآلن في إحباط بعض تحركات االحتالل، الفتاً إلى 

 لصد المحاوالت اإلسرائيلية النشطة قبل اجتماع لجنة أهمية التنسيق والتعاون العربي في هذه المرحلة
  .يوليو المقبل/ تموزفي شهر ) اليونسكو(التراث العالمي التابعة لمنظمة التربية والثقافة والعلوم 

 نجم أن نجاح المحاوالت اإلسرائيلية يعني ضياع القدس المحتلة من العرب والمسلمين في ظل وأكد
مجموعة العربية األعضاء في اللجنة والتي تضم خمس دول هي مصر ضعف التنسيق القائم بين ال

واألردن والبحرين وتونس والمغرب، وأوضح أن نفاذ القرار يحتاج إلى تصويت ثلثي األعضاء أي 
قرارات مهمة صدرت عن اليونسكو لصالح الحقوق " دولة مبيناً أن 21 دولة من إجمالي 15حوالي 
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حول إدانة االستيطان ووقف الحفريات والتهويد واالنتهاكات اإلسرائيلية العربية الفلسطينية المشروعة 
  .ضد المقدسات اإلسالمية، ولكنها لم تنفذ حتى اآلن

  1/3/2011الشرق، الدوحة، 
  

   أمراً بهدم عمارة برج األمراء في بيت حنينال تصدرحتالمحكمة بلدية اال: القدس .28
 بهدم عمارة برج األمراء في بيت أمراًفي القدس المحتلة  محكمة البلدية أصدرت:  وليد عوض-رام اهللا 

 150 سكانها الذين يزيد عددهم عن وأمهلت شقة سكنية بحجة عدم الترخيص 22حنينا، والتي تضم 
  .أمر إلخالئها تمهيدا لتنفيذ الهدم أياممواطنا عشرة 

حصل على ترخيص عام  صاحب المبنى محمد هالل النجار إنوقال احد سكان العمارة امجد التميمي 
 البناء قام بتقديم مخطط تفصيلي لرفع نسبة البناء بناء على أكمل شقة بيد انه عندما 12 لبناء 1996

 إلىالمخطط الهيكلي الجديد الذي وضعته البلدية نفسها وينص على رفع نسبة البناء في بيت حنينا 
، وذلك بإلغائه للترخيص فقامت لدية مخالفاً المبنى األمر الذي اعتبرته البإلى طابق بإضافة، وقام 150%

  . المحاكم اإلسرائيليةأروقة وتحرير مخالفة بناء، ومنذ ذلك الحين والقضية في 2006في العام 
  1/3/2011القدس العربي، لندن، 

  
  سلطات االحتالل تمدد فترة اعتقال الشيخ رائد صالح حتى األربعاء .29

ائيلية في القدس المحتلة فترة اعتقال الشيخ رائد صالح رئيس  مددت محكمة الصلح اإلسر:القدس المحتلة
وقررت  .2/3 حتى يوم األربعاء المقبل 1948الحركة اإلسالمية في األراضي الفلسطينية المحتلة سنة 

المحكمة مواصلة فرض تعتيم إعالمي على مجريات محكمة الشيخ رائد صالح،  حيث منعت الصحفيين 
ر داخلها، وجددت اليوم في جلستها أمر حظر النشر عن تفاصيل المحكمة، من دخول المحكمة والتصوي

وفيما سمحت سلطات االحتالل لطاقم الدفاع عن الشيخ صالح  ".محكمة مغلقة"وأعلنتها للمرة الثانية أنها 
بحضور المحكمة، منعت الشرطة اإلسرائيلية المتواجدة على مدخل المحكمة عدداً كبيراً من أهالي الداخل 

الفلسطيني والقدس من حضور محكمته، في حين تمكن عدد من النساء الفلسطينيات من حي الشيخ جراح  
  .في القدس المحتلة من االنتظار في أروقة المحكمة

  28/2/2011قدس برس، 
  

   أطفال من سلوانتسعةاعتقال : القدس .30
 تسعة أطفال من 28/2إلثنين  ا يوماعتقلت وحدات إسرائيلية خاصة مساء:  محمد القيق-القدس المحتلة 
وقال جواد صيام مدير مركز معلومات . من بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المباركأماكن متفرقة 
إن وحدات المستعربين اقتحمت بحراسة شرطة االحتالل عدة أحياء " فلسطين أون الين"وادي حلوة لـ

م وأكد صيا. في البلدة واعتقلت األطفال، موضحاً أن أفراد الوحدة الخاصة اعتدوا عليهم بالضرب المبرح
أن مجموعة من المتضامنين األجانب اشتبكت مع عناصر الشرطة أثناء اعتقال األطفال وقاموا 

  . بتصويرهم، ولكن الجنود اعتقلوا اثنين من المتضامنين بعد ذلك
  28/2/2011، موقع فلسطين أون الين

  
   على غزة إسرائيليشهيد وإصابات في عدوان .31

، بنيران االحتالل  عاما30ًيدعى عمر عوض معروف استشهد ظهر أمس فلسطيني :  حامد جاد-غزة 
وأعلن  .أثناء ممارسته عمله في جمع حصى البناء قرب الحدود الشرقية لبلدة بيت الهيا شمال قطاع غزة
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الناطق اإلعالمي باسم لجنة اإلسعاف والطوارئ أدهم أبو سلمية أن قوات االحتالل سلمت الشهيد لطواقم 
  .، وتم نقله إلى مستشفى الشفاء)ايرز(بر بيت حانون اإلسعاف الفلسطينية في مع

 داخل الحدود الشمالية لغزة أمس ما دفع بالمزارعين  مترا150ًوتوغل رتل من آليات االحتالل لمسافة 
  .وعمال الحصمة إلى إخالء المكان نتيجة إطالق قوات االحتالل األعيرة النارية باتجاههم

 المدمر والمناطق المحيطة به ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح، قصفت آليات االحتالل مطار غزةكما 
  .وإلحاق أضرار فادحة في المنازل والممتلكات الواقعة في المنطقة الشرقية من مدينة رفح

  1/3/2011الغد، عمان، 
  

  اعتداءات استيطانية في الضفة الغربية .32
محيط مدينة نابلس وشرعوا برشق  في  طرقاًأمسأغلق مستوطنون :  ماهر إبراهيم والوكاالت-غزة 

وقال شهود، إن مجموعات من المستوطنين تتجمهر في مفترقات الطرق التي تفضي  .السيارات بالحجارة
يتسهار وايتمار وبراخا ومستوطنات أخرى تقع بين نابلس وقليقيلية وتهاجم المركبات : إلى مستوطنات

ضفة الغربية غسان دغلس إن المستوطنين يقومون وقال مسؤول ملف االستيطان في شمال ال .الفلسطينية
وحذر من تصاعد . "جلعاد"بأعمال عربدة اثر قيام جيش االحتالل بإخالء أربعة منازل في مستوطن 

  .هجمات المستوطنين على القرى خاصة في منطقة ريف نابلس الجنوبي
  1/3/2011، البيان، دبي

  
  فبراير/ ي الضفة خالل شهر شباط فلسطينياً ف181االحتالل اعتقل : نادي األسير .33

 اثر عمليات  مواطنا181ًفبراير الماضي /  اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلية خالل شهر شباط:رام اهللا
ظهر أو.  خالل تلك الفترة أسيرا254ًدهم نفذتها في أنحاء متفرقة من الضفة، فيما جرى تمديد وتوقيف 

 إلى  أن الغالبية من المعتقلين كانوا من فئة القاصرين، مشيراً االثنين،أمستقرير صادر عن نادي األسير 
أن التقارير التي وردت للنادي أثبتت مدى همجية االحتالل فيما يتعلق باألساليب التي تنتهجها إسرائيل 

 حالة تعذيب بالضرب 16في تعذيب األسرى سواء كان ذلك أثناء االعتقال أو داخل السجون، مبينا أن 
  .تها ألسرى أطفالكانت غالبي

 جراء سياسة  في مستشفى سجن الرملة ازدادت سوءاًوبين التقرير أن حالة األسرى المرضى وتحديداً
كما ذكر التقرير أن األسرى . اإلهمال الطبي المتعمدة من قبل إدارة مصلحة السجون بحق األسرى
 والمالبس، وسوء نوعية الطعام يعانون من نقص حاد في االحتياجات األساسية خاصة المتعلقة باألغطية

من مجموع أسرى % 11.5وفي تقريرٍ وصل من سجن عوفر إلى نادي األسير أوضح أن . المقدم لهم
عوفر مصابون بأمراض مزمنة ويتناولون أدوية يشكل يومي ليس لها عالقة بطبيعة المرض وهي عبارة 

 40يتجاوز أعمارهم  % 27.5 عاما، و30من المرضى تتجاوز أعمارهم  % 55عن مسكنات، وأن 
  . عاما18من مجموع أسرى سجن عوفر هم أسرى دون % 11عاما، وأن 

وورد في التقرير أن االحتالل اإلسرائيلي يتبع سياسة التفتيش العاري لذوي األسرى أثناء زيارتهم 
إدارة ألبنائهم، وعبر األسرى عن استيائهم الشديد حول هذه اإلجراءات عاقدين العزم على مواجهة 

  .مصلحة السجون احتجاجا على هذه الممارسات المتعلقة بهذا الشأن
 أسير من 700بين التقرير أن و ، أسيرة يقبعن في سجون االحتالل37ولفت تقرير نادي األسير إلى أن 

 أسيرا أصبحوا 132أسرى قطاع غزة محرومون من زيارة ذويهم لهم منذ أربع سنوات وأن أكثر من 
 أسيرا 220، إضافة إلى أكثر من  عاما20ً األسرى فجميعهم تجاوزت مدة اعتقالهم في قائمة عمداء

    .إداريا، علما أنهم موجودون في المعتقل دون إصدار أحكام بحقهم
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  1/3/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   معاقاً فلسطينياً يعانون ظروفاً قاسية في سجون االحتالل27 .34
 فلسطينياً يعانون من اإلعاقة الجسدية  أسيرا27ًررين في غزة إن قالت وزارة األسرى والمح: غزة

وزارة في بيان، أمس، أن هؤالء األسرى يعانون من الوذكرت . بأشكالها المتعددة، داخل سجون االحتالل
اإلعاقة نتيجة إصابتهم بالرصاص أو القذائف أثناء وقبل عملية االعتقال، أو بسبب اعتقال ذوي 

ال تقدم لهم العالج المناسب لحالتهم "صة، مؤكدة أن ما تسمى إدارة مصلحة السجون االحتياجات الخا
وأكد مدير الدائرة اإلعالمية في الوزارة رياض األشقر أن األسرى المعاقون يعانون أكثر من . "المرضية

 السجون،  نفسية وصحية متردية في ظل سياسة اإلهمال الطبي المتعمدة التي تتبعها إدارةغيرهم أوضاعاً
وأوضح أن هناك أسرى أصيبوا بإعاقات نتيجة ممارسة التعذيب القاسي  .وفي ظل االنتهاكات التعسفية

وأكد أن قوات االحتالل ال تتورع عن اعتقال فلسطينيين يعانون من إعاقات نفسية  .والمحرم ضدهم
  .يه المتحركوجسدية مختلفة، وال تراعي ظروفهم الخاصة، وبعضهم تم اعتقاله وهو على كرس

  1/3/2011الخليج، الشارقة، 
  

   السيد ذات أهمية للحركة األسيرة عباسجلسة الطعن في قضية األسير: قبهاوصفي  .35
 1/3الثالثاء يوم  وصفي قبها أن الجلسة التي ستنعقد . اعتبر وزير األسرى الفلسطيني السابق م:رام اهللا

عون المقدمة من األسير عباس السيد هي األولى من الصهيونية لبحث الط" العدل العليا"في قاعة محكمة 
نوعها في تاريخ الحركة األسيرة الفلسطينية من حيث طبيعة ومضمون االلتماس المقدم إليها، كما أن 
طبيعة القرارات التي ستصدر عن القضاة ستكون ذات أهمية لألسرى الفلسطينيين وللحركة األسيرة 

محامي الذي سيترافع عن عباس هو أفيغدور فيلدمان وهو من كبار ال" قبها إلى أن  وأشار.بشكل عام
المحامين اإلسرائيليين، كما واعتبر الوزير قبها بأن ما سيدور في جلسات المحكمة وما سيدلي به عباس 
سيكشف الوجه الحقيقي ألساليب التعذيب الوحشية التي يتعرض لها األسرى الفلسطينيين أمام أعلى جهة 

يلية، سيما وأن األسير عباس قد خاض التجربة عدة مرات وتعرض للتعذيب وقد أعد ملفاً قضائية إسرائ
خاصاً لفصح الممارسات اإلسرائيلية واالنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان واألسرى الفلسطينيين التي 

  ".يقترفها االحتالل صباح مساء دون رادع
  28/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  لهالتحقيق في مصادر تمويارفضها التعاون مع لجنة  تعلن 48جتمع المدني في الـ الم مؤسسات .36

دعت مؤسسات المجتمع المدني العربية في الداخل إلى العمل على المس بشرعية القوانين العنصرية التي 
تحقيق في تستهدف الفلسطينيين في الداخل، وأكدت رفضها التعاون مع اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها لل

مصادر تمويل الجمعيات، كما أكدت مواصلتها النشاطات إلفشال المشروع االحتاللي، وعلى معارضة 
  . كل تعريف دستوري إلسرائيل يعزز التفوق اإلثني

رب نسخة منه، إن الكنيست الحالي لم 48وقال بيان صادر عن مؤسسات المجتمع المدني، وصل عـ
 في دفع وتعزيز  ليبرمن عن اعتبار دوره األساسي متمحوراً- هويتوقف منذ بدء والية حكومة نتنيا

فمشاريع قوانين . الفلسطينية في الداخل-وطرح قوانين عنصرية مناهضة لحقوق األقلية العربية
، وسحب المواطنة، ومنح لجان "ال مواطنة من دون والء"وتشريعات مثل منع إحياء ذكرى النكبة، و

  . كلها أمثلة لهذا النهج الهدام- مطلقةالقبول للبلدات صالحيات شبه
الفلسطيني في  - نحن، المؤسسات والجمعيات الرائدة في المجتمع المدني العربي"وجاء في البيان 

، ال نعتقد أن هذه القوانين ومشاريع القوانين هي قوانين مناهضة للديمقراطية تنتهك حرية "إسرائيل"
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هذه قوانين عنصرية ألنها . قوانين عنصرية: سميتها باسمها الدقيقالتعبير والتنظّم فحسب، بل نطالب بت
موجَّهة ضد كّل جمعية في إسرائيل، يهودية كانت أم فلسطينية، يبرز نشاطها من أجل الدفاع عن حقوق 
اإلنسان الخاصة بالفلسطينيين كميزة أساسية وساطعة في عملها، وألن الضحية األساسية والمباشرة لهذه 

  ".ن ومشاريع القوانين ستكون الجمعيات العربية في إسرائيلالقواني
وأعلنت المؤسسات المدنية في الداخل أن هذه القوانين العنصرية تُلزم كافة نشطاء المجتمع المدني في 

، أكاديميين وشخصيات جماهيرية وحزبية، بالسعي من أجل العمل الحازم ، يهود وعرباً"دولة إسرائيل"
كما تعلن أنها لن نتعاون مع اللجنة البرلمانية إذا قامت، بأي شكل وبأية  .ذه القوانينللمس بشرعية ه

 ،صورة، وأنها ستواصل دعمها ومباركتها لكّل النشاطات الشرعية الساعية إلفشال المشروع االحتاللي
ول الديمقراطية بما فيها تلك النشاطات الداعية إلى مقاطعة المستوطنات واقتصادها؛ كما تدعو جميع الد

في العالم إلى مقاطعة المبادرين البارزين لهذه القوانين العنصرية المناهضة لألقلية العربية الفلسطينية في 
وأكدت مؤسسات المجتمع المدني على مواصلة معارضتها لكّل  .إسرائيل ولمؤسسات حقوق اإلنسان

) مؤسسات المجتمع المدني(ق اإلثني، ألنها تعريف دستوري لدولة إسرائيل يسعى إلى تعزيز وتقوية التفو
تتمسك بال هوادة بمعارضتها لكّل أشكال التمييز، ومعارضتها لالحتالل والقمع، وتتمسك بسعيها إلى دولة 

مدنية تتأسس على مبدأ المساواة التامة، الفردية والجمعية، بين جميع المواطنين والمواطنات -ديمقراطية
  .الفلسطينية - ة والعربيةمن القوميتين اليهودي

  24/2/2011، 48موقع عرب 
  

  السجناء الفلسطينيون بمصر يهددون بحرق أنفسهم .37
  هدد المعتقلون الفلسطينيون في السجون المصرية بحرق أنفسهم وااللتحام مع إدارات السجون، رداً:غزة

ق باسم تجمع أهالي وقال الناط. على رفض تنفيذ قرارات المحاكم المصرية والجيش باإلفراج عنهم
إنَّ أبناءنا المعتقلين بالتحديد في سجن العقرب ": "صفا"المعتقلين في السجون المصرية عماد السيد لـ

وناشد السيد الحكومة الفلسطينية في غزة  ".حصلوا على قرارات باإلفراج، ولم يتم اإلفراج عن أي منهم
جراء االتصاالت الالزمة، والضغط على المسئولين ورئيسها إسماعيل هنية بالتحرك في هذا االتجاه، وإ

  . من أجل اإلفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصريَّة
  28/2/2011، )فاص( الفلسطينية صحافةوكالة ال

  
   لهم الفلسطينيةفلسطينيون في ليبيا يؤكدون تنكر سفير السلطةالطلبة ال .38

في ليبيا الفلسطينية سلطة الدون من الجماهيرية الليبية تنكر سفارة  اشتكى طلبة فلسطينيون عائ:طرابلس
لهم، في الوقت الذي يصدر فيه السفير تصريحاته اليومية حول واقع الفلسطينيين وتأكيد تأمينهم في ظل 

  .ما تشهده البالد من اضطرابات
بلد بعمان، ادعاءات سفير وكذّب الطلبة عقب عودتهم من مطار عمان الدولي، خالل تقرير أعده راديو ال

وأكد الطلبة أنهم  ".توزيع مساعدات مالية لهم وتأمين عودتهم كما صرح في وسائل اإلعالم"السلطة حول 
استجاروا بالسفير األردني في ليبيا، الذي أمن نقلهم وأعلمهم أنه سيعاملهم كما األردنيين، وذلك بعد أن 

ودعا الطلبة للتحقيق في  .في االتصال به طوال األزمةاشتكوا له تنكر سفيرهم لهم وعدم إفالحهم 
تصرفات السفارة الفلسطينية خالل األحداث الجارية، مؤكدين استعدادهم للمثول أمام أي لجنة لإلدالء 

من يحاسب سفارتنا التي "وتساءل الطلبة  .بأقوالهم، ومشيرين إلى شعورهم بالخيبة الشديدة مما حدث
فيما أكدوا أن السفير  ؟" على كل شاردة وواردة، وحينما وقعت األزمة تخلت عناتتقاضى منا مبالغ كبيرة

  لم يكن يعلم أن الطلبة، الذين ادعى أنه قد وزع عليهم مصروفات مالية، سيعودون إلى أرض الوطن 
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 حاملين معهم مأساة المشهد الذي تخلت فيه سفارتهم عنهم، وهم يسألون اآلن حضرة السفير، كم أعطيتنا
  .من المال؟ وكم مرة اتصلت بنا؟ وهل تعرف أين كنا؟ وهل أنتم المسؤولون عنا أم السفير األردني؟

  28/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  ال مباالة شعبية فلسطينية تجاه الحكومة المرتقبة وتشكيلتها .39
 سالم فياض .لفلسطيني د الثاني على تكليف رئيس الوزراء ااألسبوعفيما انتهى : وليد عوض -رام اهللا 

  .بتشكيل حكومة جديدة يواصل الشارع الفلسطيني عدم مباالته وعدم اكتراثه بتلك الحكومة وتشكيلها
القدس العربي وجه للكثير من المواطنين وسط رام اهللا االثنين حول متابعتهم لتشكيل جريدة وفي سؤال ل

 متابعة لتشكيل تلك الحكومة أووحي بأي اهتمام  ال تاإلجاباتالحكومة الفلسطينية الجديدة كانت معظم 
 محمد الذي كان أبووقال الحاج  ." حكومة تسأل عنهاأي أخييا " زكريا العلي وهو يتسوق .حيث قال م

واهللا على بال "، مضيفا "يا عمي احنا مصدقين حالنا عند حكومة ووزراء" الخضار أكياسيحمل بعض 
  . مقتصر على الثورات في الدول العربية االهتمام حالياًأن لىإ، مشيرا "مين يلي بترقص في العتمة

 يسمع عن تشكيل الحكومة بأنه الوزارات الفلسطينية إحدىوضح المواطن معتز محمد الذي يعمل في أو
 ما يجري في ليبيا وتونس ومصر تغطي على كل شيء على أخبارن أ إلىمن زمالئه في العمل، منوها 

 تشكيل حكومة جديدة ما أوالشارع الفلسطيني بات غير مكترث بذهاب حكومة ن أ إلىحد قوله، مشيرا 
  . هو الذي يتحكم في كل مفاصل الحياة الفلسطينيةاإلسرائيليدام االحتالل 

 باستقالة ثرتلم اعد اك" :أوضحت التي األحمد مع ما قالته المواطنة فريال وجاء رأي محمد منسجماً
 ذاك ما دام رئيسنا ورئيس وزرائنا أوال فرق بين هذا الوزير "مضيفة ، " تشكيل حكومة جديدةأوحكومة 

  ."أخرى إلى ينتقل من مدينة فلسطينية أن أراد إذا إسرائيليبحاجة لتصريح 
 الفلسطينية عدم اهتمام المواطنين اإلعالمومن جهته فسر الشاعر الفلسطيني المتوكل طه وكيل وزارة 

نا اعتقد بان القضايا الكبرى المغيبة عمدا والتي أ"القول للقدس العربي الفلسطينيين بالحكومة وتشكيلها ب
تمس جوهر القضية الوطنية الفلسطينية موضوعة على الرف ولم توضع على بساط البحث بشكل جدي 

 وخطورة وحساسية من مسألة تشكيل الحكومة، بمعنى انه ليس من أهمية أكثروحاسم، وبالتالي هي 
 إجرائية اعتقد بأن الحكومة مسألة أنا.  تخيط جرحه وتوقف نزيفهأنلجريح المهم المهم النظر لثوب ا

فهذه .  الوحدة الوطنيةإعادة تسبق تشكل الحكومة مثل أنوآلية من اآلليات وشكلية قياسا بقضايا يجب 
يني ن المواطن الفلسطأ إلى طه  وأشار." وخطورة من قصة تشكيل الحكومةأهمية أكثر بأنهامسألة اعتقد 

  .فقد ثقته في الحكومة الفلسطينية وما هو ناتج عنها وخاصة في ملفي التعليم والصحة
  1/3/2011القدس العربي، لندن، 

  
  تحذير من نفاد مئات أصناف األدوية في غزة .40

 صنفاً من األدوية األساسية 147حذرت وزارة الصحة التابعة للحكومة في غزة، أمس، من نفاد : غزة
 من المستلزمات الطبية في أقل من ثالثة 148 صنفاً من األدوية و65 الطبية و من المهمات152و

وحذر مدير عام مجمع الشفاء الطبي مدحت عباس من خطورة نفاد هذه األدوية والمستلزمات . شهور
الطبية على حياة المرضى في قطاع غزة، المحاصر من أربعة أعوام، خصوصاً في ظل توقع نفاد أعداد 

وحمل، في لقاء مع مسؤولة العمليات التابعة للجنة الدولية للصليب األحمر في شمال . ىوأصناف أخر
  .إفريقيا والشرق األوسط بتريس روقو، وزارة الصحة في رام اهللا المسؤولية عن هذا العجز

  1/3/2011الخليج، الشارقة، 
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  48ب  أضعاف وسط عرأربعةارتفاع نسبة اإلصابة بسرطان األمعاء الغليظة بنحو  .41
في في سرطان األمعاء الغليظة في وسط " معتدال "بين تقرير جديد لوزارة الصحة اإلسرائيلية تراجعاً

 2000اليهود، مقابل ارتفاع حاد في وسط الفلسطينيين في الداخل، وذلك في الفترة الممتدة بين العام 
 مع 2008ة معطيات العام ويتضح من الرسوم البيانية لوزارة الصحة أنه بمقارن .2008وحتى العام 

 أضعاف، 4، يتضح أن نسبة اإلصابة بالمرض في وسط العرب قد ارتفعت بنحو 1990معطيات العام 
وبينما أشار التقرير،  .في حين لم ترتفع وسط اليهود النساء، مقابل ارتفاع طفيف في وسط اليهود الذكور

 2000مارس، إلى أنه منذ العام / في آذارالذي ينشر بمناسبة شهر التوعية لسرطان األمعاء الغليظة 
لدى اليهود % 10حصل استقرار في نسبة اإلصابة بالمرض لدى اليهود الذكور مقابل تراجع بنسبة 

  %.50اإلناث، فقد أشار إلى ارتفاع حاد في وسط العرب بنسبة 
وز نسبة اإلصابة ، لم تتجا1990وتشير الرسوم البيانية التي نشرتها وزارة الصحة إلى أنه في العام 

، بيد أن النسبة بدأت ترتفع بشكل ) لكل مائة ألف6% (0.006بسرطان األمعاء الغليظة لدى العرب 
، أي أن النسبة ارتفعت ما 2008في العام )  لكل مائة ألف22% (0.022متواصل حتى وصلت إلى نحو 

المرض لدى اليهود الذكور في المقابل، تظهر الرسوم البيانية أن نسبة اإلصابة ب . أضعاف4يقارب 
 لكل مائة 29% (0.029، وارتفعت إلى 1990في العام )  لكل مائة ألف26% (0.026وصلت نحو 

، وتم 1990في العام )  لكل مائة ألف22% (0.22، في حين كانت النسبة لدى اليهود اإلناث )ألف
  .2008 النسبة ذاتها في العام ، بيد أنها تراجعت إلى2000تسجيل ارتفاعات طفيفة في النسبة في العام 

سواء في الذكور أو اإلناث، وتبين أن %) 50(وبين التقرير أن هناك ارتفاعا ملموسا في وسط العرب 
كما تبين أن  .النسبة ترتفع بشكل متتال لدى النساء العربيات، مقابل ارتفاعات متغيرة في وسط الرجال

لدى اليهود، في حين ) الجزء األخير من األمعاء الغليظة(هناك ثباتا في نسبة اإلصابة بسرطان المستقيم 
  .تضاعفت النسبة لدى العرب الذكور، مقابل ارتفاع معتدل في النسبة لدى النساء العربيات

  28/2/2011، 48موقع عرب 
  

   وربط الشبكة الوطنية مع الجوار العربي"سرائيلإ"ال سكة حديد مع : وزير النقل األردني .42
اكد وزير النقل المهندس مهند القضاة ان ال سكة حديد مـع اسـرائيل ضـمن                : ويري محمد الد  -عمان  

الشبكة الوطنية للسكك الحديدية التي ستربط المملكة محليا ومع دول الجوار العربي، الفتا الى ان وصلة                
  .المشروع غربا ستكون نهايتها في االغوار

مان امس للحديث عن اخر المـستجدات فـي   وقال الوزير خالل مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة بع    
قطاع النقل ان مشروع السكك الحديدية سيكون مجد اقتصاديا الفتا الى ان االردن سيكسب سياسـيا فـي       

 موظف بشكل مباشـر،     2800موازاة العائد المالي وتابع ان المشروع سيوظف في المرحلة االولى نحو            
نزاع بينها وبين االئتالف الباكستاني بشأن مشروع القطار        في الوقت الذي اكد فيه ان الحكومة لم تخسر ال         

الخفيف الفتا الى ان النزاع ما زال منظورا أمام هيئة التحكيم المشكلة بموجب قواعـد تحكـيم غرفـة                   
  .التجارة الدولية وأن الدعوى ال تزال في مراحلها األولية

  1/3/2011، الرأي، عمان
  

   "إسرائيل"ن تعليق استيراد الدواجن ومنتجاتها م .43
قرر وزير الزراعة المهندس سمير الحباشنة تعليق استيراد الـدواجن وكافـة            :  زيد ابو خروب   -عمان  

منتجاتها من اسرائيل اعتبارا من يوم امس عقب ظهور اصابات بمرض انفلونزا الطيور فـي اسـرائيل                 
واسـتثنى قـرار    . حيـوان بناء على معلومات نشرت على الموقع االلكتروني للمنظمة العالمية لصحة ال          
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على نسخة منه وعممته دائرة الجمـارك علـى مراكزهـا الحدوديـة ،              " الدستور"التعليق الذي حصلت    
صوص االمهات والجدات عمر يوم واحد، وبيض التفريخ، والبيض الخالي مـن الجـراثيم ، واللحـوم                 

لمنتجـات المعاملـة   منزوعة العظم ميكانيكيا الغراض الصناعة ضمن الشروط الخاصة اضـافة الـى ا    
حراريا لدرجة كافية للقضاء على المسببات المرضية ضمن شهادة مرفقة باالرسالية الى حـين صـدور                

  .تالشي المرض نهائيا في قطاع الطيور والدواجن في اسرائيل
  1/3/2011، الدستور، عمان

  
  "إسرائيل" مليار متر من الغاز الطبيعي لـ2.1مصر صدرت .. 2010خالل  .44

اإلسرائيلي االقتصادي المتخصص عن أن شركة غاز شـرق المتوسـط           " جلوبس" كشف موقع    :وكاالت
 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي       2.1التي يملكها رجل األعمال المصري حسين سالم قامت بتصدير          

  . من الطاقة) إسرائيل(من احتياجات % 20 وهو ما يمثل حوالي 2010في عام ) إسرائيل(المصري لـ
الموقع فإن الجيش المصري على وشك أن يتخذ قرارا بإغالق األنبوب الـذي يوصـل الغـاز                 وبحسب  

، مضيفًا أن الجيش قام بغلق األنبوب بعد االنفجار الذي تعرض له يوم             )إسرائيل(الطبيعي المصري إلى    
  .  فبراير الماضي في شبه جزيرة سيناء5

اسات االقتصادية بواشنطن مايكل ماكسوفـسكي      ونقل عن المحلل االقتصادي األمريكي رئيس مركز السي       
إن أيام هذا األنبوب أصبحت معدودة، وأنه من المتوقع أن يقوم الجيش المصري بغلقه نهائيا حتى ال يثير                  

  . الغضب الشعبي في مصر
وكانت السلطات المصرية أجلت قبل أسبوعين إعادة ضخ الغاز إلى الكيان اإلسرائيلي إلى أجـٍل غيـر                 

  . د أن كان مقررا منتصف فبراير الجاريمسمى، بع
العبرية حينها أن الـسلطات المـصرية لـن تعيـد ضـخ الغـاز               " يديعوت أحرونوت "وذكرت صحيفة   

بعد توقف ضخه منذ أسبوع إثر التفجير الذي لحق بخط تمديد الغاز إلى األردن خالل ثورة                ) إسرائيل(لـ
  . الشعب المصري التي أطاحت بالنظام

بالغاز الطبيعي بأسعار أقل بكثير من السعر العالمي وفق اتفاقية بين           ) إسرائيل( مصر تزود    يشار إلى أن  
  . ، والذي جوبه بمعارضة شديدة من قبل المعارضة المصرية2005بهذا الشأن عام ) إسرائيل(مصر و

ـ      از الطهي  إلى انتقادات مصرية شديدة خاصة مع انقطاع غ       ) إسرائيل(ولقيت اتفاقية بيع الغاز المصري ل
  . بأسعار قليلة" إسرائيل"عن المصريين مقابل تصديره لـ

وأنتجت هذه االتفاقية فضيحة الغاز حينما احتاجت مصر للغاز العام الماضي فاضـطرت لـشرائه مـن                 
  ). إسرائيل(بثمانية أضعاف السعر الذي تتقاضاه هي من ) إسرائيل(

  1/3/2011، موقع فلسطين أون الين
 

  إسقاط أنظمة االستبداد ال ينفصل عن مهمة تحرير فلسطين: المؤتمر العربي .45
الدورة الطارئة الخامسة للمؤتمر العربي     ) 27/2(احتضنت العاصمة اللبنانية بيروت أمس األحد       : بيروت

العام المخصصة لنصرة الثورة الشعبية العربية، التي انعقدت بمبادرة من المـؤتمر القـومي العربـي،                
 شخصية عربيـة مـن   350سالمي والمؤتمر العام لألحزاب العربية، وبحضور والمؤتمر القومي ـ اإل 

  .مختلف األقطار واألجيال والتيارات الفاعلة في األمة الملتزمة بمشروع نهوضها الحضاري
وأشار بيان صادر عن االجتماع إلى أن الثورة الشعبية العربية أكدت على أن الشعوب قادرة على تغيير                 

 بطش هذه األنظمة وقهرها وقمعها ودون االستعانة بأي تـدخل أجنبـي أو احـتالل                أنظمتها مهما اشتد  
استعماري، تماماً كما أكدت هذه الثورة رفضها أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية وتحت أي ذريعـة                 
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ل كانت، وبالتالي فقد أسقطت هذه الثورة كل القوى والتنظيرات التي استعانت، أو تستعين بدبابات االحتال              
  .على أوطانها وشعوبها

إن مهمة إسقاط أنظمة االستبداد والفساد والتبعية ال تنفصل أبداً عن مهمـة تحريـر أرضـنا                 : "وأضاف
المحتلة، السيما في فلسطين والعراق والجوالن ولبنان، وبالتالي فهي ال تنفصل أبداً عن مهمة االلتـزام                

بالتالي عن مهمة إسقاط التسوية المذلّة مع العدو بكل         بالمقاومة كخيار ونهج وسالح في مواجهة األعداء و       
عناوينها وتسمياتها ورموزها، خصوصاً أن تلك التسويات هي وليدة هذه األنظمة المتـساقطة ومنطقهـا               

 .، على حد تعبير البيان"وإذعانها لشروط األعداء وإمالءاتهم
 28/2/2011 ، قدس برس

 
  ائيلية وبثوا فيها موسيقى دينية وتالوات قرآنية مواقع إسرهاجموا  وأتراكهاكرز كويتيون .46

ليـل  ) فريق الهاكرز الكويتي  (كويتيون أطلقوا على أنفسهم اسم      ) هاكرز" (إنترنت" هاجم قراصنة    :السبيل
  .األحد عددا من المواقع اإلسرائيلية

ياضة الغطـس   العبرية إن الهاكرز الكويتيين هاجموا موقعا خاصا بر       " جيروزاليم بوست "وقالت صحيفة   
  .وبثوا فيها موسيقى دينية وتالوات للمقرئ الكويتي مشاري العفاسي

ونقلت الصحيفة عن مدير الموقع ديبي غولدسميث إن واجهة الموقع استُبدلت بشاشة سوداء وظهر فيهـا                
  .عداد تنازلي وموسيقى إسالمية وتالوات لمقرئ كويتي

 بعد ساعات صورة كبيرة للقرآن الكـريم وعبـارة          وأضاف مدير الموقع أن الهاكرز الكويتيين وضعوا      
  ".هاكرز شرير"

وقال إن نفس القراصنة اإللكترونيين هؤالء هاجموا األسبوع الماضي موقع كشافة إسرائيل الدوليـة، إال               
  .أن المبرمجين تمكنوا من إزالة الهاكر بعد مرور ساعات

إنهـم  " فيس بـوك  " "م في الموقع االجتماعي   وأشار إلى أن أولئك القراصنة اإللكترونيين عنونوا صفحته       
  .أفضل القراصنة على اإلطالق، الفتًا إلى أنهم استخدموا تقنية سهلة لمهاجمة تلك المواقع اإلسرائيلية

وقال مدير الموقع إنهم استخدموا محركات البحث للعثور على نقاط الضعف التي قد تختبـئ فـي تلـك                   
  ".بدو أننا كنا أحد ضحاياهموي"المواقع ويهاجمونها وفق طريقتهم، 

أتراك هاجموا األسبوع الماضي كذلك موقعـا لتعـاليم التـوراة           " هاكرز"إن  " جيروزاليم بوست "وقالت  
  .اليهودية واستبدلوا واجهة الموقع بفتى فلسطيني يرتدي كوفيةً رافعا شارة النصر

رائيلية إبان الحرب اإلسرائيلية علـى      واحتدمت حدة مهاجمة القراصنة اإللكترونيين األتراك المواقع اإلس       
  .في يونيو من العام الماضي" أسطول الحرية"، وبعد الهجوم اإلسرائيلي على 2008غزة نهاية 

 1/3/2011، السبيل، عمان
  

   يحقق أرقاما قياسة"وادي الذئاب في فلسطين"الفيلم التركي : تركيا .47
ذئاب في فلسطين أرقاماً قياسية في عدد المشاهدين        حقق الفيلم التركي وادي ال    :  محمد الخواجا  -اسطنبول  

هذا وقد لقي الفيلم اهتماماً صحفياً كبيراً من مختلف أنحاء          . بعد أيام عرضه األولىاواخر الشهر الماضي     
وبلغ عدد مشاهدين الفيلم أكثر من تسعمئة ألف شخص منهم سبعمئة وخمسين ألف شـخص فـي                 . العالم

وذكـرت  .  في أكثر من سبعمئة دار عرض سينمائية في تركيا وأوروبـا           إذ تم عرض الفيلم   . تركيا فقط 
. الصحيفة أن تلفزيون الدولة األلماني قد سمح بمشاهدة الفيلم للذين تزيد أعمارهم عن الثمانية عشر عاما               

، "إسرائيل"وجاء المنع على خلفية اتهامه بمناهضة       , وذلك بعدما كان قد منع عرضه تماماً في بداية األمر         
، حيث اتهم الفيلم    "الهولوكست" مع ذكرى مزاعم محرقة      - كانون الثاني  27يوم  -تزامن العرض األول    و

بمعاداة السامية، كما أن الفيلم حاز على اهتمام كبير من قبل وسائل اإلعالم األلمانية التـي كانـت قـد                    
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أنه جيمس بوند تركيـا     وصفت بطل الفيلم الفنان التركي نجاتي شاشماز الذي يلعب دور مراد عالمدار ب            
  .والعالم اإلسالمي

نظرا لوجود مشاهد عنف ال يسمح للشباب دون سن الثامنة           "-في تصريح جهاز الرقابة األلماني    -وجاء  
  ".عشرة بمشاهدة الفيلم

 1/3/2011، السبيل، عمان
  

  العامل الدينى حاسم بتسوية قضية القدس: الفروف .48
روسي سيرغي الفروف في كلمة ألقاها في الـدورة الـسادسة           أكد وزير الخارجية ال   .  نوفوستي - جنيف

عشرة لمجلس األمن الدولي حول حقوق اإلنسان في جنيف على ضرورة أخـذ العامـل الـديني بعـين                   
  .االعتبار عند تسوية النزاعات اإلقليمية

لشرق األوسط،  األوضاع في العديد من المناطق في العالم، بما فيها البلقان وأفريقيا وا           "وقال الفروف إن    
ويعد هذا العامل حاسما في قـضية       . تحتاج إلى أخذ العامل الديني بعين االعتبار بالمعنى الحرفي للكلمة         

  ".مثل مصير القدس
  28/2/2011، نوفوستي

  
  تطورات المنطقة تزيد أهمية دفع عملية السالم : دنيس روس .49

شرق األوسطية تناغمـاً مـع حركـة        رغم انشغالها بإعادة ترتيب األولويات ال     :  جويس كرم  -واشنطن  
الشارع، أكد مستشار الرئيس باراك أوباما للشرق األوسط دنيس روس أن اإلدارة األميركية تعمل علـى                

كما ستعبر عنها اجتماعات منفـصلة  » المفاوضات المتوازية «تحريك عملية السالم من خالل استراتيجية       
  . األسبوع الجاريللمفاوضين الفلسطينيين واإلسرائيليين في واشنطن

أنه فيما تطورات الشارع العربي تخلق نوعاً مـن         » جاي ستريت «وقال روس في خطاب أمام مجموعة       
  .»تزيد من أهمية الدفع بعملية السالم ألن الوضع الحالي غير مقبول«في المنطقة، فإنها » الغموض«

تقاله إلى البيـت األبـيض العـام        وتحدث روس الذي يتولى دوراً محورياً في إدارة عملية السالم منذ ان           
الماضي، عن ثالثة تحديات أمام إسرائيل اليوم تجعل من فرصة السعي نحو حل الدولتين أمراً مستعجالً،                

، وثانياً التحدي   »يهدد الرؤية الصهيونية ليهودية الدولة اإلسرائيلية     «وهي أوالًً التحدي الديموغرافي الذي      
الحاجة إلعطائها أمالً بالسالم، وأخيراً التحدي التكنولـوجي وتطـور          البيولوجي مع بزوغ قيادات شابة و     

  .»الرافضين«القدرة الصاروخية لدى معسكر 
وقال روس الذي يقود الوساطة مع الجانب اإلسرائيلي إن الوقت ال يلعب لمصلحة الـسالم، وإضـاعته                 

نـب، مـشدداً علـى أن       ستقلل من فرص النجاح، لكنه في السياق نفسه رفض الخطوات األحاديـة الجا            
أن الخطوات األحادية لـن     «: وأضاف. »هي السبيل الوحيد للسالم وليس هناك سبيل آخر       «المفاوضات  

التوجه إلى مجلس األمن ليس اآللية، يجب التعاطي مـع          ... تنتج اتفاقية إال إذا تم التفاوض عليها مسبقاً         
  .»حاجات الطرفين من خالل المفاوضات

 إدارات سابقة، أن استراتيجية المفاوضات المتوازية هي الطريق إلحراز تقدم           ورأى المفاوض في خمس   
كلينتـون  ) وزيرة الخارجية هيالري  (، حددت   )ديسمبر(في كانون األول    «: في عملية السالم اليوم، وقال    

 هذه هي العملية اليوم، وسيكون هناك اجتماع في       ... مساراً مختلفاً يقتضي العمل بالتوازي مع كل طرف         
لم «) المفاوضات المتوازية (، إنما االستراتيجية    »واشنطن األسبوع الجاري، وسنرى أين نحن في العملية       

وشدد على أنه من دون تبني الطرفين خيار الـسالم، ال يمكـن تحقيـق هـذا األمـر، وأن                    . »تتبد بعد 
 المضي قـدماً نحـو      المساعدات األمنية من إدارة أوباما إلسرائيل غير مسبوقة إلعطائها الثقة بضرورة          

 .السالم
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  1/3/2011، الحياة، لندن
  

  لصالح شحادة  " إسرائيل"المحكمة اإلسبانية تقرر االستمرار بالتحقيق في قضية اغتيال  .50
قررت المحكمة الوطنية االسبانية في مدريد االستمرار فـي التحقيـق فـي    : الناصرة ـ زهير اندراوس 

 بصاروخ اطلقته طائرة حربية     2002 القسام صالح شحادة عام      قضية اغتيال قائد كتائب الشهيد عز الدين      
وجاء قرار القاضي االسباني رغم توصـية        .اسرائيلية استهدف خالل القصف عددا من االطفال والنساء       

. االدعاء العام الشهر الماضي بوضع هذه القضية على الرف لكونها مدار تحقيق فـي الدولـة العبريـة                 
 وهي اعلى هيئة قضائية اسبانية ضد المشتبه بهم         -محكمة الوطنية االسبانية    يقضي القرار الصادر عن ال    

 يوما، واال ستصدر بحقهم اوامر اعتقال       30 بالمثول امام المحكمة في اسبانيا خالل مدة اقصاها          -السبعة  
م تهمة االبادة   دولية، معلنةً انه اذا ما ثبت توفر نية ابادة السكان الفلسطينيين؛ فانه ربما ستوجه للمشتبه به               

بنيامين بن اليعازر، وزير االمن االسبق، ومايكل هيرتسوغ السكرتير       : والمشتبه بهم السبعة هم   . الجماعية
العسكري لوزير االمن وقتها، وموشيه يعالون، وزير االستخبارات في حكومة نتنياهو، ودان حـالوتس              

، ودورون  )الـشاباك (خابرات العامة االسبق    قائد سالح الجو االسرائيلي، وابراهام ديختر مدير جهاز الم        
الموغ الذي كان يشغل منصب قائد المنطقة الجنوبية في الجيش االسرائيلي، وغيورا ايالند الـذي شـغل                 

وكانت المحكمة الوطنية االسبانية قد قررت في يناير الماضي قبول          . منصب رئيس مجلس االمن الوطني    
 مسؤولين عسكريين اسرائيليين سابقين بتهم اقتـرافهم جـرائم          الدعوى القضائية واجراء تحقيق مع سبعة     

  .حرب في قطاع غزة
الماضي منح الحصانة المطلوبة الفي     ) اكتوبر(وكانت السلطات االسبانية رفضت في شهر تشرين االول         

تبـر  ، قبل زيارته المتوقعة السـبانيا، ويع      )الشاباك(ديختر، المدير السابق لجهاز االمن العام االسرائيلي        
ديختر احد االطراف في قضية مرفوعة امام القضاء االسباني بسبب الدور الذي لعبه في هجـوم حـي                  

واثنـى  .  الذي استهدف القيادي في حركة حماس صـالح شـحادة          2002 يوليو   22الدرج المنفذ بتاريخ    
القانون، يشار  المركز الفلسطيني لحقوق االنسان على هذه الخطوة مشيرا الى العودة المرحب بها لسيادة              

الى انه يقع على عاتق اسبانيا، مثلها في ذلك مثل جميع الدول االطراف في اتفاقيات جنيف المعقودة في                  
، مسؤولية قانونية تتعلق بالبحث عن ومحاكمة جميع المشتبه فيهم بارتكاب مخالفات جـسيمة              1949العام  

  .التفاقيات جنيف
ـ وقال رئيس المركز الحقوقي، راجي الصوراني      امس االثنين، ان الخطوة التي قامت      ' القدس العربي '، ل

بها اسبانيا تأتي العادة التأكيد على الرغبة في ضمان ان اسبانيا ليست ملجأ امنا يمكن ان يـسافر اليـه                    
  .مجرمو الحرب المشتبه فيهم بناء على تمتعهم بالحصانة

الحكومة االسرائيلية، قامـت اسـبانيا      واشار الى انه بعد الضغط السياسي المكثف الذي مورس من قبل            
مؤخرا بتعديل قوانين الوالية القضائية الدولية المعمول بها في اسبانيا، وان مثل هذا الضغط السياسي ال                
مكان له في النظام القانوني الدولي، ويجب التحقيق مع جميع المشتبه فيهم بارتكاب جرائم دولية، ويجب                

كما انه يجب ان يتم تعزيز حقوق الضحايا، وزاد الـصوراني قـائال ان              محاكمتهم اذا كان ذلك مناسبا،      
                المركز وبعد انتهاء التحقيق االسرائيلي سيدفع باتجاه تجديد الدعوى في اسبانيا، التي علقّها القـضاة الن

نّه شبه  التحقيق كان ما زال جاريا في الدولة العبرية، مؤكدا على انّه واثق كل الثقة بالقضاء االسباني، وا                
  .'القدس العربي'متاكد من ان الملف سيفتح من جديد ضد المجرمين االسرائيليين، بحسب قوله لـ

وحث الصوراني اسبانيا على الغاء التعديالت التي اجريت مؤخرا على قانون الوالية القضائية الدوليـة،               
  . على عاتق اسبانيامشيرا الى ان هذه التعديالت تشكل انتهاكا لاللتزامات الدولية الواقعة

  1/3/2011، القدس العربي، لندن
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  مفاوضات ال الستئناف "الرباعية"بلير يحاول إقناع نتنياهو بإرسال وفد إسرائيلي للتباحث مع  .51
الدولية إلى الشرق األوسط، توني بلير، إلى المنطقـة         » الرباعية«يصل مبعوث   :  نظير مجلي  - تل أبيب 

إلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلرسال وفد عنـه إلـى بروكـسل إلجـراء             ليحاول إقناع رئيس الوزراء ا    
  . الفلسطيني-محادثات معمقة حول القضايا الكبيرة لتسوية الصراع اإلسرائيلي 

وجاءت هذه الخطوة، في أعقاب بث تسريبات تقول إن نتنياهو لم يقرر بعد إرسال وفده وإنه دعا وزراء                  
إلـى اجتمـاع   ) لتي تقود الحكومة اإلسرائيلية في القضايا االستراتيجيةالمجموعة الوزارية ا (» السباعية«

وقد أكد مـصدر سياسـي أن       . للتشاور واتخاذ قرار جماعي في الموضوع     ) الثالثاء(عاجل صباح اليوم    
يعارضون إرسال الوفد، لكن مصادر إعالمية مطلعة قالت إن نتنياهو سـرب            » السباعية«غالبية وزراء   
وقد هرع بلير إلى المنطقة طالبا      . حاولة ابتزاز لكي يخفف األوروبيون انتقاداتهم لسياسته      هذا النبأ، في م   

ال تنوي اتخـاذ قـرارات      » الرباعية«، ليحاول إقناعه بأن     »السباعية«االجتماع مع نتنياهو قبل اجتماع      
  .تسيء لحكومة إسرائيل

وحده وأنه سيجتمع أيـضا مـع الـرئيس    من جهته، أعلن بلير أنه يصل إلى المنطقة ليس ليلتقي نتنياهو  
وفي إطار التعاون مع الطرفين على إنجاح أبحاث        » الرباعية«الفلسطيني، محمود عباس، تمهيدا الجتماع      

وستعقد اجتماعا بعد أسبوعين على مستوى وزراء الخارجيـة، بهـدف دراسـة الحلـول               . »الرباعية«
  . راع، وخصوصا قضيتي الحدود واألمنالمطروحة للتسوية في القضايا الكبيرة الجوهرية للص

وقد أعلن مبعوث األمم المتحدة، روبرت سري، عن هذا النشاط يوم الجمعة الماضي، مؤكدا أن هدفه هو                 
سماع آراء الطرفين بشكل تفصيلي بهدف وضع إطار جديد للمفاوضـات حـول القـضايا الجوهريـة                 

 وعاصمتها القدس،   1967فلسطينية في حدود    ولمح سري أن هناك اتجاها لالعتراف بالدولة ال       . للصراع
  .القادم) أيلول(في حال لم تتقدم المفاوضات كما يجب في شهر سبتمبر 

  1/3/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   باليين دوالر لإلصالح اإلداري والمؤسساتي106خطة سورية بـ  .52
 أن اإلصالح المؤسساتي الحياة أمس،جريدة أكدت مصادر اقتصادية حكومية ل:  حميديإبراهيم -دمشق 

 للحكومة السورية، في الخطة الخمسية المقبلة، بحيث تتمكن من صرف "الهاجس األول"اإلداري يشكل 
وأوضحت أن أول . وتشغيل قوة العمل الجديدة)  باليين دوالر106نحو ( آالف بليون ليرة سورية 5نحو 

، "اإلصالح المؤسساتي"، يتعلق بـ2009 ، التي وضعت مسوَّدتُها عام11 بند في الخطة الخمسية الـ
ويتضمن سلسلة من الخطوات لإلصالح اإلداري واعتماد الحكومة اإللكترونية، وتخفيف إجراءات 
  .الحصول على تراخيص للمشاريع االستثمارية، والتوازن بين الالمركزية وتحسين أداء اإلدارات المحلية

  1/3/2011الحياة، لندن، 
  

  والقلق اإلسرائيلي. ..التطورات العربية .53
  أحمد يوسف أحمد

ومـصادر هـذا    . ال شك أن التطورات الجارية في الوطن العربي قد أصابت إسرائيل بارتبـاك شـديد              
االرتباك عديدة، وأولها معضلة الموقف من تلك التطورات باعتبار أنها تهدف في التحليل األخيـر إلـى                 

تاتوري الذي انتفضت حركات االحتجاج الجمـاهيري       بناء نظام سياسي ديمقراطي يحل محل النظام الديك       
ولم يكن بمقدور إسرائيل بطبيعة الحال أن تتخذ موقفاً معارضاً مـن            . ضده في عديد من البلدان العربية     

نضال الجماهير العربية من أجل إقامة نظم ديمقراطية في بلدانها باعتبار أن إسرائيل تعتبر نفسها واحـة                 



  

  

 
 

  

            30 ص                                     2071:         العدد       1/3/2011 الثالثاء :التاريخ

ولكـن  . ألوسط وتبني تحركها السياسي الخارجي لكسب التأييد على ذلك االدعاء         للديمقراطية في الشرق ا   
صياغة الموقف اإلسرائيلي في هذا الصدد لم تكن بهذه السهولة، ألن إسرائيل تعلم أن النظم الديمقراطية                

ـ               م الجديدة في الوطن العربي ستتبنى مواقف أكثر راديكالية تجاهها تتعارض مع المواقف المهادنة لمعظ
النظم العربية الحاكمة في الوقت الراهن، ذلك أنه في ظل نظام ديمقراطـي حقيقـي تكـون الحـساسية                   
لالعتبارات الداخلية أقوى بكثير من مثيلتها الخارجية، فالنظم غير الديمقراطية تحتاج إلى دعم خـارجي               

 القوى الخارجيـة، ألن     في مواجهة المعارضة الداخلية المتزايدة، أو لنقل إنها على األقل تخشى إغضاب           
أوضاع تلك النظم ال تحتمل الصدام مع هذه القوى ذات النفوذ والتأثير، أما في النظم الديمقراطية فتنقلب                 
اآلية، أي تصبح األولوية لالعتبارات الداخلية طالما أن الوضع الداخلي مؤمن بالطابع الديمقراطي لهـذه               

  .النظم
ية المحتملة في عديد من األقطار العربية أنها ورثـت نظمـاً غيـر          ومشكلة إسرائيل مع النظم الديمقراط    

ديمقراطية كان لمعظمها مواقفه التعاونية الودية تجاه إسرائيل، وهي مواقف مفروضة على هذه الشعوب،              
ومن ثم فإن سقوط هذه النظم البد أن ينعكس سلباً على إسرائيل طالما أن النظم الجديدة ستعكس مواقـف                   

وهكذا فإن إسرائيل يجب .  فيها، وهو بصفة عامة غير موافق على التعاون مع إسرائيل أساساً           الرأي العام 
أن تتحسب لمراجعة مصر تصدير الغاز إليها بهذه األثمان البخسة، والسكوت على حصار غزة، وعلـى                

ي ال همَّ له    أعمال العدوان اإلسرائيلية السافرة تجاه عدد من الشعوب العربية، وعلى التفاوض العبثي الذ            
إال توفير مزيد من الوقت لذلك الكيان االستيطاني من أجل استكمال مخطط تهويد القدس، وخلـق واقـع                  

  .جديد في األراضي العربية المحتلة عن طريق تسارع االستيطان وتكثيفه
ه أن  وثمة أسباب أخرى للقلق اإلسرائيلي مما يجري في عديد من األقطار العربية اآلن، ذلك أن من شأن                

يحول نظم هذه األقطار إلى نظم تتسم بالديمقراطية، ومن المعروف أن إسرائيل كانت تفخر بأنها النظـام               
الديمقراطي الوحيد في المنطقة على رغم أن طبيعتها االستعمارية االستيطانية تحول بينها وبين أن تكون               

ب مزيد من التأييد الدولي على أساس أن        نظاماً ديمقراطياً حقيقياً، وكانت توظف هذا الزعم بنجاح في كس         
كالً من الواليات المتحدة والدول األوروبية ال تتسم نظمها بالديمقراطية فحسب وإنما تعتبر الديمقراطيـة               

وفي هذا اإلطار من المنطقـي أن تـستخدم         . أساساً للحكم على الدول األخرى ومدى جدارتها بالمساعدة       
أما اآلن فقد تحسنت الـصورة      . ول العربية من أي تأييد دولي حقيقي      إسرائيل هذا العامل في حرمان الد     

غيـاب  -العربية عامة من جراء النضال من أجل الديمقراطية، وأصبح من الممكن تحييد هـذا العامـل                 
  .  في حصول إسرائيل على مزيد من الدعم الخارجي لحركتها السياسية-الديمقراطية في الوطن العربي

جاح الثورة الديمقراطية في الوطن العربي من شأنه أن يكون بداية لمشروع نهـضة              ويأتي بعد ذلك أن ن    
 اإلسرائيلي كان كثيراً ما يوصف بحق بأنه صـراع          -عربية حقيقية، ومن المعروف أن الصراع العربي      

حضاري، أي أن بعده العسكري ال يعدو أن يكون أحد أبعاده، بحيث ينتصر في الصراع من يستطيع أن                  
ومن المعروف كذلك أن ميزان القوى بين العـرب واإلسـرائيليين يتـسم             . وذجاً حضارياً ناجحاً  يقدم نم 

بالخلل الشديد لمصلحة إسرائيل، وأحد األسباب الرئيسية لهذا الخلل يتمثل في العجز عن بناء قوة ذاتيـة                 
اتية عربيـة تكـون     تصححه، أما اإلطار الديمقراطي لنظم الحكم فسيكون نقطة انطالق إلعادة بناء قوة ذ            

  .بدورها أساساً ألداء عربي أفضل تجاه إسرائيل
وعلى الساحة الفلسطينية هناك الشك ما يقلق إسرائيل كثيراً، فالوضع الفلـسطيني اآلن وضـع مثـالي                 

، وغياب شبه تـام للبـدائل فـي         "حماس"و" فتح"انقسام بين الفصيلين الفلسطينيين الرئيسيين      : بالنسبة لها 
إسرائيل، فالسلطة الوطنية ال تملك سوى االستمرار في مفاوضات عبثية مع إسرائيل تعلـم              المواجهة مع   

" حماس"أن مردودها سيكون صفراً، ومع ذلك فهي مستمرة في هذا السلوك، ألنها ال تملك بديالً غيره، و                
ـ         -"فتح"مثلها في ذلك مثل     -ترفع شعار المقاومة، ولكن تحولها       دائل  إلى سلطة حاكمة ضـيق مـن الب

المتاحة لها، إذ أصبحت اآلن مشغولة ببناء سلطتها في قطاع غزة على حساب مقاومة إسرائيل، وهكـذا                 
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وليس هذا فحسب وإنما أصبحت الجماهير الفلسطينية تتصرف فـي          . نحت إلى التهدئة معها لهذا الغرض     
عالمات على وجـود    هذا الصدد باعتبار أن هذا العجز قدر ال يمكن الفكاك منه، وإن كانت هناك بعض                

حركات جماهيرية في أراضي الضفة الغربية بالذات، ولكن ذلك لم يطل أمده طويالً، وثمة احتمال فـي                 
" تثـوير "أن تفضي االحتجاجات الثورية في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن على مدى أطـول إلـى          

.  المصرية والتونسية وغيرهـا    الشارع السياسي الفلسطيني ودفعه إلى ممارسة االحتجاج أسوة بالجماهير        
وفي هذه الحالة سيتوجه احتجاج الجماهير الفلسطينية إما إلى السلطة الوطنية التي ثبـت عجزهـا عـن                  
تحقيق الحد األدنى من مطالب الشعب الفلسطيني، أو إلى إسرائيل التي تثبت يوماً بعد يـوم أنهـا غيـر                    

انب، وضعف الخصم وتقاعسه من جانـب آخـر،         مؤهلة بسبب طبيعتها االستعمارية االستيطانية من ج      
  .لتقديم أي تنازل من شأنه أن يفضي إلى تسوية للمعضلة الفلسطينية

وأخيراً ثمة بعد بالغ األهمية لما جرى ويجري في الوطن العربي، فقد قيل كثيراً قبل األحداث األخيرة إن                  
هذا الحكم غائبة، ثـم أتـت هـذه         العروبة قد ماتت ولم يعد لها وجود، ولم تكن المؤشرات على صحة             

األحداث لتؤكد أن الجسد العربي واحد، وكانت عالمات التعاضد بين الشعوب العربية التي شهدت تلـك                
األحداث أوضح من أن تخطئها العين، وقد أدت أحداث تونس إلى حالة من البهجة والفخر بين الجماهير                 

ولم يقتصر التضامن العربي على     . ورة المصرية بسببها  العربية، ومثلت بالتأكيد الشرارة التي اشتعلت الث      
شعوب تلك الدول التي اشتعلت فيها نيران الثورة، ولكنه امتد إلى كافة الشعوب العربية، وعلـى مـدى                  
أطول لن يقتصر الطابع العروبي لما جرى على عالمات التضامن المباشر، ولكنه قد يعيد مـن جديـد                  

سنوات التراجع والتردي، وسيكون الطابع القومي هـذه المـرة غيـر            التي ضاعت في    " قومية المعركة "
معتمد على نظم جامدة تقول وال تفعل، وإنما على نظم ديمقراطية حقيقية تبنـي مواقفهـا علـى اإلرادة                   

  .الشعبية التي الشك في انتصارها لحقوق الشعب الفلسطيني
في عديد من أقطار الـوطن العربـي،        ليس غريباً إذن أن يصيب إسرائيل قلق عظيم مما جرى ويجري            

وسوف تحاول بالتأكيد أن تتحسب لتداعياته بكل الطرق والوسائل بما في ذلك محاولـة تخريبـه، وفـي                  
المقابل فإن على العرب عامة أن ينتبهوا لهذا الخطر، وأن يعملوا على درء تداعياته على مستقبلهم الذي                 

  .ديمقراطية والكرامة والعدليحاولون اآلن بناءه من جديد على أساس من ال
  1/3/2011، االتحاد، ابوظبي

  
  وتداعياتها.. الفلسطينيون وخطايا القراءة المتلعثمة للثورات العربية .54

  مأمون الحسيني
الفيتو األميركي ضد مشروع القرار العربي القاضي بإدانة االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلـة              

اقعاً على تحول واشنطن إلى شريك كامـل للكيـان اإلسـرائيلي فـي              ، والذي يشكل مثاالً ف    1967عام  
االستيطان واالحتالل، لم يكن المتغير الوحيد الذي يلقي بظالل كثيفة على الحركة الوطنيـة الفلـسطينية                
ومسارها السياسي الرجراج، وإنما يضاف إلى هذا التطور، الذي يشي بارتباك إدارة أوباما وخوفها مـن                

الشرق األوسط من بين أيديها، تلك التطورات الكبرى التي يشهدها الشرق األوسـط، بعـد               تبعثر أوراق   
التـسونامي  «سقوط نظامي مبارك وبن علي وتدحرج نظام القذافي نحو الهاويـة، وارتفـاع منـسوب                

الشرق األوسـط   «في العديد من الدول العربية، والتي يبدو أن الثابت فيها هو عدم العودة إلى               » الشعبي
وخرائطه السياسية وتحالفاته، وتعاظم الخوف اإلسرائيلي المزنر بالعزلة الدولية، مـن تـداعيات             » لقديما

، وفق وصف رئيس لجنة شؤون الخارجية واألمـن         »زلزاالً وتحوالً تاريخياً  «هذه المتغيرات التي تشكل     
، إلى  »هآريتس«شاؤول موفاز، وباألخص، من تحول مصر، وفق ما يرى ألوف بن في             » الكنيست«في  

  .دولة مواجهة من جديد
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ومع أن هذه المتغيرات كانت تتطلب إجراء مراجعة فلسطينية شاملة تأخذ بالحـسبان رزمـة الفـرص                 
والمخاطر التي تعوم على موجات التحوالت الكبرى المتسارعة، إال أنها، في واقع األمر، لم تقرأ بـشكل   

 في رام اللـه وغزة، حيث ما زال الطـرف األول،           صحيح ودقيق حتى اللحظة من الطرفين المتنازعين      
ورغم مواجهته الضغوط والتهديدات األميركية وتوجهه إلى مجلس األمن لتقديم مشروع القرار المتعلـق              

ليست وسيطاً نزيهاً، وأنها لم تعد      «األميركي يؤكد أن الواليات المتحدة      » الفيتو«باالستيطان، واعتباره أن    
، ما زال غير قادر     » إسرائيلية مستقبلية  -ياتها لرعاية أي عملية تفاوض فلسطينية     قادرة على تحمل مسؤول   

مع هذه السياسة األميركية وتجلياتها، والتوجه نحو آفاق القواسم الوطنية المـشتركة التـي     » القطع«على  
ياسي يعيد  تستلزم بناء إستراتيجية فلسطينية جديدة على قاعدة إنهاء نهج أوسلو، وبلورة برنامج كفاحي س             

تعريف الحركة الوطنية الفلسطينية كحركة تحرر وطني، وإعادة بناء التمثيل السياسي الفلـسطيني مـن               
خالل منظمة التحرير الفلسطينية التي ينبغي أن تخضع كافة بناها ومؤسساتها لعملية تـرميم ودمقرطـة                

كية، فـي بيـان أصـدرته عقـب         شاملة، وذلك بدليل مطالبة وزارة الخارجية الفلسطينية اإلدارة األمير        
تصويب مواقفها واتخاذ ما يلزم من خطوات لتصحيح هذا الموقف الـذي  «، بالعمل السريع على     »الفيتو«

، وبشهادة تذبذب وارتباك المواقـف حيـال        »ارتكب بحق الشعب الفلسطيني من أجل استعادة مصداقيتها       
التنـسيق  «الفلـسطينية، والسـيما قـضية    العديد من القضايا التي تشكل مثار خالف أساسي في الساحة         

  .مع االحتالل» األمني
واستتباعاً، فإن ثمة ارتباكاً وتردداً لدى السلطة والمنظمة وفصائل العمل الوطني، تبديا بشكل جلي فـي                
مسألة دعوة الحكومة الفلسطينية إلى انتخابات بلدية، ومن ثم دعوة منظمة التحرير إلى أخرى تـشريعية                

عن هذه الدعوات بعد تأكيد رئيس      » التراجع الفعلي «موعد ال يتجاوز أيلول المقبل، حيث تم        ورئاسية في   
فاقد للشرعية وال يحق له أن يـنظم هـذه      «بمنزلة  » حماس«السلطة محمود عباس، الذي اعتبرته حركة       

عـد  ، وب »حماس«، عن ضرورة شمولها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، أي بعد موافقة             »االنتخابات
حديث الفصائل المؤيدة إلجرائها عن ضرورة إحداث توافق وطني شامل، بما فـي ذلـك مـع حركـة                   

ليتبـع  . ، من أجل االتفاق على شروط إجراء هذه االنتخابات بضمانات كاملة لحريتها ونزاهتها            »حماس«
لسلطة سالم فياض   ذلك تقديم العديد من المبادرات المتعلقة بإنهاء االنقسام، من نمط إعالن رئيس وزراء ا             

استعداده تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة الضفة والقطاع من خـالل المؤسـسات القائمـة فـي                  
األمنية في القطاع مواصلة عملها فـي إطـار الحكومـة القائمـة،             » حماس«الجانبين، وتتيح لمؤسسات    

ع غزة، بتفـويض مـن      نبيل شعث، أنه سيتوجه إلى قطا     » فتح«وإعالن عضو اللجنة المركزية لحركة      
  .والتباحث معهم في فرص إعادة الوحدة» حماس«، للقاء قادة »القيادة الفلسطينية«

، وتحت وطأة القراءة المتلعثمة للمشهد العربي، الذي وضع         »حماس«في الضفة األخرى، يبدو أن حركة       
مع وكم األفـواه    رفض الق : الجميع في جوف اإلعصار، وعدم التقاط الدرس األساسي للثورات المستجدة         

علـى طريـق   » تقدم ما«وتدمير مقومات المجتمع المدني، قد قررت تجاهل المساعي الهادفة إلى تحقيق  
المصالحة الوطنية، ال بل القفز خطوات إضافية نحو تكريس االنقسام الـسياسي وتحويلـه إلـى تقـسيم                 

 وقطاع غـزة الـذي يجمـع        جغرافي حقيقي بين الضفة الغربية التي تتعرض لهجوم استيطاني مستدام،         
المحتلون اإلسرائيليون على أنه عبء أمني ينبغي التخلص منه، دون أن تلتفت إلـى التطـور المتعلـق                  

وتحدي السلطة الفلسطينية سياسة واشنطن، ورفـض       » العملية السياسية «بانهيار المفاوضات وما يسمى     
مكونـات الـشعب، الـسياسية      الخضوع إلمالءاتها، وضرورة التقاط هذا التطور مـن جميـع قـوى و            

واالجتماعية واالقتصادية والثقافية واألكاديمية، لتشييد صرح الوحدة الوطنية، وإعادة االعتبـار للقـضية      
واألهداف الوطنية ولوحدة األرض والشعب والنظام السياسي الفلسطيني، ودون أن تلقي بـاالً للفعاليـات         

وإيقاف حال النزف الداخلي، والشروع فـي ترتيـب البيـت           الشعبية المتصاعدة المنادية بإنهاء االنقسام      
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 منظمة أهلية من القـدس      80الداخلي، بما في ذلك مجموعة التظاهرات في الوطن والشتات، ونداء نحو            
  .والضفة الغربية وقطاع غزة

، التي تعد لتعديل وزاري في حكومتهـا،        »حماس«تجليات هذه القراءة المتسرعة، لم تقتصر على إعالن         
ض الدعوة إلى إجراء االنتخابات، بتنويعاتها المختلفة، بزعم أن السلطة عمومـاً، وحكومـة فيـاض                رف

يمثل أقلية األقلية في المجلس التـشريعي، ودعوتـه األغلبيـة           «، وأن فياض    »غير شرعية «خصوصاً  
أن أي  ، و »للمشاركة في حكومة برئاسته محاولة منه لخداع الرأي العام، وليست دعوة جادة للمـصالحة             

، بل تجاوزت هذه التجليات ذلك إلى مستوى اتخـاذ          »يجب أن ينطلق من تصور حل شامل للقضية       «حل  
الورقـة  «سلسلة من اإلجراءات اإلضافية، من بينها، وفق بعض المصادر الفلسطينية، عدم التعاطي مع              

قة الوفـاق الـوطني     لكون صالحياتها انتهت مع انهيار نظام القاهرة السابق، والتخلي عن وثي          » المصرية
  .التي كانت موضع إجماع فلسطيني، واإلعداد لتشكيل إطار سياسي جديد) وثيقة األسرى(

ومع أن أحداً ال ينتابه الشك حيال إيالء البلدان العربية التي انتصرت فيها الثورة، وبالتحديد مـصر، أو                  
وية القصوى في المعالجـة التـي       األخرى المرشحة للسير على الطريق، قضاياها الوطنية الداخلية األول        

يمكن أن تستمر لسنوات عدة، وكذلك حيال عدم المراهنة على انتظار المدد اإلقليمي، بينمـا األوضـاع                 
الفلسطينية الداخلية مقسمة ومتهتكة وضعيفة، غير أن طرفي المعادلة الفلسطينية ما زاال في حالة تلعـثم                

وباألخص في مصر، وتبين موازين القوى في المعادلة التـي          وارتباك بانتظار اتضاح الصورة اإلقليمية،      
ستتبلور بعد االنتخابات المصرية المقررة في نهاية الفترة االنتقالية، ما يؤسس، بتقدير بعض الـواهمين،               
لفرز جديد في موازين القوى في مصر، ومن ثم في فلسطين، يتيح ترجمة رؤى وسياسات لم تعد تملـك                   

فلسطيني الذي يرتفع فيه اليوم صوت الشباب ومؤسساته ومنظماته التـي باتـت             أي رصيد في الشارع ال    
أكثر قدرة من الفصائل على الربط الدقيق بين المهام الوطنية الشديدة التعقيد تحت ظالل الصراع القومي                
مع إسرائيل، والمهام الديمقراطية واالجتماعية التي غابت عـن جـدول األعمـال الفلـسطيني المـتخم                 

  .اقضاتبالتن
  1/3/2011، الوطن، سوريا

  
   والمملكة المتحدة"إسرائيل"الشرخ بين  .55

  سيريل تاونسند
منذ سنوات عدة وحتى اليوم، تبذل الحكومة البريطانية جهداً كبيراً لتكون لها عالقة جيـدة وطيبـة مـع                   

ة مفادها أنـه إذا     وفي كل مرة يشعر الديبلوماسيون البريطانيون أنّهم مرغمون على تكرار مقول          . إسرائيل
أرادت المملكة المتحدة االضطالع بدور في عملية السالم، ينبغي أن تجمعها عالقات ودية مـع طرفـي                 

أما بالنسبة الى أمثالي، ممن يشعرون منذ عقود أن الحكومة اإلسـرائيلية تُعامـل الفلـسطينيين                . النزاع
  .غضبمعاملةً قاسية وغير عادلة، فقد تكون هذه الفكرة مثيرة لل

ال شك في أن أهمية إسرائيل اليوم كبيرة بالنسبة إلى المملكة المتحدة، فاقتصادها متـين بـشكل الفـت،                   
وقطاع تكنولوجيا المعلومات فيها يحقق نجاحاً باهراً، وينظر العديد من رجال السياسة إلى إسرائيل على               

 في بريطانيا ناشطة وسخية في آنٍ معـاً         أنها دولة صديقة في مكافحة اإلرهاب العالمي، فالجالية اليهودية        
ضمن الحزبين السياسيين البارزين، حتى أن عدداً من المقاعد البرلمانية، خصوصاً في لندن، يعتمد الفوز               
بها أو خسارتها على التصويت اليهودي، فوزير الخارجية في حكومة االئتالف وليام هيغ، الذي يعتبـر                

بزيارة خمس دول في الشرق األوسط خالل ثالثة أيام، وذلك قُبيل سقوط الرئيس             أداؤه جيداً نوعاً ما، قام      
خالل تلك الزيارة، تحـدث الـى       . مبارك نتيجةَ الحملة التي شنها المعارضون المطالبون بالديموقراطية       

 البريطانية وعبر عن قلقه حيال فشل إسرائيل في التوصل إلى تسوية في هذه األوقات             » التايمز«صحيفة  
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وسط الفرص المتاحة لبالد كتونس ومصر، ثمة تخوف مشروع من أن تفقد عملية             «: وأضاف. العصيبة
  .»السالم في الشرق األوسط زخمها، وأن توضع جانباً وتقع ضحية عدم االستقرار في المنطقة

والمملكـة  وقال مستخدماً اللغة الديبلوماسية، التي لمح من خاللها إلى مزيد من الشرخ بـين اسـرائيل                 
يعود جزء من الخوف إلى أن عدم االستقرار والتغيير سيعقِّدان العملية أكثر، ممـا يعنـي أن                 «: المتحدة

هناك ضرورة قصوى الهتمام اإلسرائيليين والواليات المتحدة، فاألحداث األخيرة تشير إلى أولوية لهـذه              
  .»نالقضية، وهو ما نطرحه أمام الحكومة االسرائيلية وفي واشنط

وفوجئت لندن بنبرة رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو السلبية، التي حث بها اإلسرائيليين علـى               
  .»تعزيز قوة الدولة االسرائيلية«، وقد وعد بـ »أي نتيجة«االستعداد لـ 

وقت ليس للغـة    ال«: وأفاد وليام هيغ، الذي بات واضحاً تخوفُه من هذه القوة، عن قناعته الصحيحة قائالً             
  .»الحرب، إنّه وقت اإللحاح بشكل أكبر على عملية السالم في الشرق األوسط

وبعد هذه المقابلة، عبر رون بروزور، السفير اإلسرائيلي في لندن، الذي كان يحضر مؤتمراً في القدس،                
العالقات العامـة   بلده عبر   » نزع شرعية «عن انزعاجه من الجهود المبذولة في بريطانيا، والهادفة إلى          

الجملة التي تسمعونها اليوم، ليس في المملكة المتحدة فحسب بل فـي            «: وأعلن السفير . والطرق القانونية 
في الماضي كنت أقف معجباً أمام اليهود، لكـنهم اآلن أصـبحوا النـازيين              : كل أنحاء العالم أيضاً، هي    

  .»الجدد
أنـا بكـل   . ة المتحدة وإسرائيل، وهي ال تـزال قائمـة  في الواقع، كان ثمة عدد من المشاكل بين المملك      

صراحة ألقي باللوم كامالً على رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو والحكومة اليمينيـة الداعمـة               
  .لالستيطان، كما أن العديد من حكومات االتحاد األوروبي لديها مشاكل مماثلة مع إسرائيل

، فعندما وصل ليجتمع مع     )نوفمبر(حبِطة قام بها في شهر تشرين الثاني        اختبر وليام هيغ زيارة رسمية م     
وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، الذي ال تهمه محادثات السالم، تم إعالمه أن إسـرائيل تقـوم بقطـع                  

  .مع المملكة المتحدة» الحوار اإلستراتيجي«إمكانية 
ال «: يد كاميرون خالل زيارته المهمة إلى تركيـا       ، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديف     )يوليو(وفي تموز   

هذا التصريح أثار استياء الكثير من االسرائيليين،       . »يمكن لغزة أن تبقى معتقالً، وال يجب أن يسمح بذلك         
  .ولألسف ال تزال غزة معتقالً مخزياً

لى الـسفينة التركيـة     وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد انتقد بشدة الهجوم االسرائيلي ع           
  .مرمرة، وجزء من أسطول المعونات الى غزة

، أن تلك العمليات في غـزة       2009وصف تقرير غولدستون حول قضية غزة الذي نُشر في أواخر العام            
مخطَّطٌ لها بدقة بكل مراحلها، وهي بمثابة هجوم متعمَّد وغير متكافئ القوة، يهدف إلى معاقبة الـسكان                 «

أنا على يقين أن هذا يتماشى أكثر مع طريقة التفكير فـي قـسم الـشرق                . »لهم وترهيبهم المدنيين وإذال 
  .األوسط في وزارة الخارجية البريطانية

وثمة أيضاً تخوف جدي من إمكانية أن تقبض الشرطة على سياسيين إسرائيليين وضـباط فـي الجـيش          
أما وزيرة خارجية إسرائيل السابقة     . م حرب اإلسرائيلي وهم في زيارة إلى بريطانيا بسبب ارتكابهم جرائ        

 يهودية كانت ستقام في لنـدن عـام         -تسيبي ليفني، فلم تلب الدعوة للحديث امام ندوة في مناسبة عربية            
  .، فقد تم الحصول على أمر بإلقاء القبض عليها من قبل مجموعة موالية للفلسطينيين2009

  1/3/2011الحياة، لندن، 
  

  جبهة هادئةال.. بعد مبارك .56
  دوف فايسغالس
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حتى سقوط نظام مبارك، لغير قليل بفضل سطحية امريكية، أدت مصر دورا غير جوهري فـي سـياق                  
برأيه، التسوية مـع الفلـسطينيين      : مبارك أراد جدا التسوية السياسية    . المفاوضات االسرائيلية الفلسطينية  

في بـالده   . فير االستقرار في الشرق االوسط    ستؤدي ايضا الى انهاء النزاع االسرائيلي العربي والى تو        
ترك األخـوة   'ايضا، مصر، سيقل جدا االنتقاد الداخلي على الحكم، الذي يقيم عالقات مع اسرائيل رغم               

ولكن مبارك لم يوافق أبدا على تكريس العالقات االسرائيلية المصرية للتقدم في            . 'الفلسطينيين لمصيرهم 
في عدد  . 'القضية العربية 'لسادات، اعتقد مبارك بأن مصر سددت دينها لـ         مثل سلفه، ا  : مثل هذه التسوية  

 الفلسطيني  -من اللقاءات معه، شاركت فيها، سمعت على لسانه غير مرة كم سيساعد السالم االسرائيلي               
في تقدم السالم االسرائيلي المصري، ولكنه لم يقل أبدا ولـم يلمـح إلـى أن المـأزق بـين اسـرائيل                      

وبالفعل، على مدى السنين، حتى عندما احتدمت المواجهـة         . ين يعرض للخطر مجرد وجوده    والفلسطيني
السالم البارد أصال، فشجب، وأعاد السفير      ' تبريد'العنيفة مع الفلسطينيين، درج مبارك في احتجاجه على         

ن يعرف ماذا   ال يمكن للمرء ا   . الجبهة الجنوبية كانت هادئة   . الى الوطن، ولكنه نفذ بحرص اتفاق السالم      
ارادة مبارك في ان يقيم حكومة انتقالية، لعدة اشـهر،          . ستكون عليه طبيعة النظام الذي سيقوم في مصر       

وكنتيجة لذلك تخضع مصر الـى حكـم انتقـالي          . تصمم صورة الحكومة التي ستُنتخب الحقا، رفضت      
، ولكن في   ' أقرب وقت ممكن   بانتخابات حرة في  'االدارة االمريكية، محبة الديمقراطية، تطالب      . عسكري

نزعة غربية،  : 'طريق مبارك 'ساتر قلبها تتمنى ان يحكم الجيش هناك الى األبد، وذلك ألن الجيش يطبق              
الحكـم  : غير أن هذا لن يحصل    . اعتدال سياسي، وباألساس صراع ال هوادة فيه ضد االسالم المتطرف         

والحركـات االسـالمية وسـيجري      العسكري سيضطر، في نهاية االمر، للخضوع لـضغوط الـشارع           
ويسود عندنا رأي الخبراء المختلفين بأنه ال يوجد احتمال في أن تسيطر الحركات االسـالمية،               . انتخابات

كنتيجة لتلك االنتخابات، على الحكم المصري، ولكن من شبه اليقين انهم سيحظون بنصيب فيـه ولـيس                 
وبناء على ذلك، يمكن االفتراض بأن أحـد        . ثرمثلما في عهد مبارك سيشاركون فيه على نحو نشط ومؤ         

اذا مـا كانـت هـذه بالفعـل نتيجـة      (مواضيع الخالف المرتقبة بين األقلية االسالمية واالغلبية السائدة  
منذ زمن بعيد طالبـت المعارضـة       . سيكون في مسألة استمرار عالقات السالم مع اسرائيل       ) االنتخابات

مطلـب  . ق السالم، بسبب المأزق في عالقات اسرائيل والفلـسطينيين        االسالمية بتعليق، بل وبالغاء اتفا    
مشابه سيرفع، باألحرى، اآلن ايضا، وبشدة أكبر، غير انه في عصر ما بعد مبارك فان فرصه فـي أن                   

التخوف . لديها اسباب أكثر وجاهة في أال تفعل ذلك       . مصر لن تلغي بالضرورة اتفاق السالم     . يلبى جيدة 
يتحقق في هذا الموضوع، بين األقلية المتطرفة واالغلبية المتخوفة، سيجد تعبيره في            ' احال وسط 'هو ان   

دور مصري أكثر تشددا في القناة االسرائيلية الفلسطينية في ظل االشتراط، المباشر أو الـضمني، بـأن                 
اذا حصل  . ينيةاستمرار وجود السالم في صيغته القائمة منوط بتقدم المسيرة السياسية االسرائيلية الفلسط           

قدرتها على ادارة مفاوضات مع الفلسطينيين ستتضرر بشكل        : هذا، ستجد اسرائيل نفسها في وضع جسيم      
جوهري، وذلك ألن االصرار على شروطها للتسوية، واالزمة الكفيلة بأن تقع كنتيجة لذلك، سيجر تهديدا               

ليس اخراج السفير من تل ابيب، مثلمـا        . أو رد فعل مصرياً، موجه لتغيير الصيغة الحالية التفاق السالم         
تُحسن صنعا حكومة اسرائيل بالتالي اذا ما غيرت، في ضوء هذا التطور المحتمل، طريقة              . دلّلنا مبارك 

، التي اختصت فيها في السنوات االخيرة، وسارعت الى استئناف المفاوضات مـع             'االنتظار والمشاهدة '
كار المعروفة جيدا، ضمن امور اخرى، كي تستبق قدر االمكان          الفلسطينيين على أساس االقتراحات واألف    

فمتى ستفهم حكومة اسرائيل بأن الزمن كف       : لم يعد هناك مبارك   . ببلورة ساحة سياسية معادية في مصر     
  .  في صالحنا؟' العمل'عن 

  يديعوت
  1/3/2011، القدس العربي، لندن
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  2011شباط /جدول السالم .57
  تمار هيرمنوافرايم ياعر 

أغلبيـة  . ذا سيحصل في مصر؟ الجمهور اليهودي متشائم بالنسبة للتطورات المـستقبلية فـي مـصر              ما
بالنسبة الحتمال  . تعتقد بان احتمال ان يقوم في مصر قريبا نظام ديمقراطي متدن          ) في المائة 70(واضحة  

تقـدون بـان     في المائة يع   49: أن يقوم في مصر حكم اسالمي راديكالي على نمط ايران االراء مختلفة           
: بين الجمهور العربي الصورة معاكسة    .  في المائة بانه متدنٍ    41احتمال ذلك عاٍل، في الوقت الذي يقدر        

يقدرون بان احتمال قيام نظام ديمقراطي في مصر عاٍل، في الوقت الذي تقـدر              )  في المائة  74(االغلبية  
  .اديكالي في المائة هكذا احتمال قيام نظام اسالمي ر28(فيه اقلية فقط 

 في المائة من اليهود يقدرون بان الثورة ستؤثر عليه سلبا،           47وماذا سيحصل التفاق السالم مع اسرائيل؟       
 في المائة يعتقدون بان التأثير سيكون ايجابيـا والـسالم           8بمعنى ان السالم سيتضعضع او ينهار، مقابل        

ر على العالقات مع اسرائيل، اما البـاقي         في المائة يعتقدون بان الثورة لن تؤث       19. البارد سيصبح حارا  
 في المائة يتوقعـون     40. في هذا الموضوع الجمهور العربي متشائم ايضا      . فال يعرفون )  في المائة  27(

" سيسخن" في المائة يقدرون بان السالم       19 في المائة ال يتوقعون تغييرا وفقط        34احتداما في العالقات،    
  ).عرفون في المائة ال ي8(بتأثير الثورة 

هل حماس ستربح أو ستخسر؟ بذات الروح، فان نصف الجمهور اليهودي مع الرأي بان الثورة سـتعزز       
 في المائة يعتقدون بانه لن يطـرأ        18.  في المائة يؤمنون بان مكانتها ستضعف      15مكانة حماس، وفقط    

يعتقدون بـان   ) ي المائة  ف 43(اما في اوساط العرب فالمعدل االعلى       . تغيير ونحو هذا المعدل ال يعرفون     
 فـي المائـة بانهـا    4 في المائة يقدرون بانها ستتعزز وفقـط   39مكانة حماس ستبقى كما كانت، ولكن       

  .اما الباقون فليس لهم رأي. ستضعف
بـان سياسـة الـسكوت      )  في المائـة   85(السكوت من ذهب؟ في الجمهور اليهودي يوجد اجماع واسع          

يحملـون  )  في المائة  53(بالمقابل، اكثر من النصف     . مصر كانت مبررة  االسرائيلية في اثناء الثورة في      
بـين الجمهـور العربـي أيـضا        . الرأي في أن الواليات المتحدة اخطأ بتأييدها للمتظاهرين ضد مبارك         

 فـي المائـة     70ولكن هنـا    . تعتقد بان سياسة السكوت االسرائيلية كانت سليمة      )  في المائة  69(االغلبية  
  . لواليات المتحدة كانت محقة بتأييدها للمتظاهرينيعتقدون بان ا

وهنا؟ ما هو االحتمال في أن في اسرائيل ايضا يخرج الناس للتظاهر في الشوارع وينتهجون عـصيانا                 
بان احتمال ذلك متدن بما فيه الكفاية       )  في المائة  90(مدنيا؟ في الجمهور اليهودي هناك توافق في الراي         

  . او متدن جدا
 38(التفسير المتكرر هو أن اسرائيل هي ديمقراطية والجمهور يمكنه أن يغير الحكم باالنتخابات              ولماذا؟  

، شيء  ) في المائة  25(الجمهور غير مكترث جدا     : بعده، في ترتيب عكسي، التفسيرات التالية     ). في المائة 
د معقـول وال يبـرر      ، الوضع االقتصادي في البال    ) في المائة  20(لن يتغير ايضا حتى بعد تغيير الحكم        

بان احتمال انـدالع    )  في المائة  67(بين الجمهور العربي ايضا تقدر االغلبية       ).  في المائة  11(االحتجاج  
ولكن هنا يوجد تفضيل للتعليل بان اسـرائيل هـي          . تمرد في اسرائيل متدن بما فيه الكفاية او متدن جدا         

 في المائة يقدرون بان الجمهور ال يؤمن بـان          14 ). في المائة  47(ديمقراطية والحكم يتغير باالنتخابات     
 في  9.  في المائة يعزون الهدوء الى عدم اكتراث الجمهور        10تغيير الحكم سيحدث تغييرا جوهريا وفقط       

  .المائة يقدرون بانه كون الوضع في البالد معقول، ال يوجد ما يدعو الجمهور للخروج الى الشوارع
االسرائيليين اليهود يصفون وضعهم الشخصي كجيد جدا او جيد بما فيـه             في المائة من     80الحياة طيبة؟   

 في المائة يعتبرونه جيد بما      54: الكفاية، وكذا تقدير الوضع االقتصادي السرائيل يميل الن يكون ايجابيا         
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يعتبرون بـان وضـعهم     )  في المائة  64.5(وكذا االغلبية بين الجمهور العربي      . فيه الكفاية او جيدا جدا    
تعتبر ان الوضع االقتصاد للدولة سيء أو       )  في المائة  56(شخصي جيد او جيد جدا، ولكن هنا االغلبية         ال

  .سيء جدا
  يديعوت

 28/2/2011، وكالة سما اإلخبارية
  
  

  :كاريكاتير .58
  

  
  1/3/2011االتحاد، أبو ظبي، 

    


