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  الراهنة نريد مصالحة وفق إستراتيجية تراعي طبيعة المتغيرات :هنية .1

لكن يجب أن   "أكد رئيس الحكومة بغزة إسماعيل هنية الثالثاء أن الحكومة في غزة تريد مصالحة و             : غزة
  ". ق إستراتيجية تأخذ طبيعة المتغيرات الراهنةتكون مصالحة حقيقية ووطنية ومبنية على رؤية ووف

جاء ذلك خالل تقديم هنية بمشاركة عدد من الوزراء واجب العزاء في رئيس الوزراء التركي األسـبق                 
  . نجم الدين أوربكان في بيت العزاء الذي تقيمه جمعية يادرم التركية بغزة

ونحن الذين رفعنا الشعار في بداية الطريـق،        نحن دعونا للمصالحة،    "وقال هنية للصحفيين عقب زيارته      
  ". ونحن الذين أثبتنا أن الطريق للحوار الفلسطيني هو الطريق الوحيد لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني

المصالحة الحقيقية تحتاج إلى مسار ورؤية وقناعة وأجواء، وتحتاج إلى إجـراءات، وهـي ال               "وأضاف  
م العسكرية والتعاون مع االحتالل، ومع التوافق علـى حـصار           تتمشى مع استمرر االعتقاالت والمحاك    

  ". غزة
ال يمكن أن تكون شعارات المصالحة هي من باب المناورة الستجالب التعاطف األمريكـي              : "وقال هنية 

، مشيرا إلى أن التلويح بورقة المصالحة يجب أن يكون في الـسياق الـوطني               "مجددا مع خط التفاوض   
  . الفلسطيني
نحن ال نرفع السقف ولكن نرفع الطموح طموح شعبنا الفلسطيني المبني على تحقيق مصالحة              "رد  واستط

  ". فلسطينية نابعة من رؤية وأجندة فلسطينية
لكي نخطو خطوات جدية نحو المصالحة يجب أن نضع رؤية وتصور وتنفيذ آليـات وإجـراءات                "وتابع  

  ". حتى نكون صادقين مع أبناء شعبنا
لقد قدم لفلسطين ولدولته الكثير مـن       : "عزاء في وفاة القيادي التركي نجم الدين أربكان، وقال        وقدم هنية ال  

  ". التضحية والثبات
نعتقد أنه ترك من خلفه تالمذة في كل المحافل الحكومية والرسمية والبرلمانية، الـذين يحملـون                "وتابع  

ل من األمة وأنها تتحالف إستراتيجيا مع       الراية ويدافعون عن هذا المشروع، ويؤكدون أن تركيا جزأ أصي         
األمة وتحمل قضايا األمة كما شاهدنا في الحرب األخيرة على غزة، وهذا يدل على التعـاون التركـي                  

  ". الكبير في المنطقة 
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نعتقد أن التحوالت الجارية في المنطقة ستخلق إستراتيجية جديدة، وتحركات إقليمية جديدة ستصب             "وتابع  
  ". ية الفلسطينيةفي صالح القض

جئنا لنقدم واجب العزاء إلى تركيا قيادة وشعبا وإلى حزب السعادة بقيادة المفكر أربكان، هذا االسم                "وقال  
  ". الذي له الكثير بكل ما تعنيه الكلمة، ونعتقد أنه روح أثرت في تركيا الكثير

أسس له هذا القائد الذي استطاع أن       تالمذته يسيرون على نهجه، ويحملون هذا التراث المجيد الذي          "وتابع  
  ". ينقل العمل من المسجد إلى مختلف المحافل

نحن في فلسطين نشارك أهلنا في تركيا العزاء واألحزان، وعزاءنا أنه قدم لدولتـه ولـشعب                "واستطرد  
  ".فلسطين الكثير، ونسأل اهللا أن يرحمه ويسكنه فسيح جنانه

  1/3/2011 )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  عملية المصالحة الفلسطينية لن تتم دون إصالح منظمة التحرير الفلسطينيةرزقة  .2
قال مسؤول كبير في الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة ان عملية :  أشرف الهور-غزة 

حها المصالحة الفلسطينية الداخلية لن تتم دون إصالح منظمة التحرير الفلسطينية، كون أن عملية إصال
، في الوقت الذي أكد فيه عزام األحمد أن الرئيس محمود عباس شدد على ضرورة 'ضرورة ملحة'تعتبر 

  .التوقيع على ورقة المصالحة المصرية إلنهاء االنقسام
وأكد الدكتور يوسف رزقة المستشار السياسي إلسماعيل هنية رئيس الحكومة في تصريح صحافي على 

ة للشعب الفلسطيني والمتمثل بإصالح منظمة التحرير الفلسطيني والمجلس أن إصالح المرجعية السياسي
  .'ضرورة ملحة لتحقيق المصالحة المنشودة من الجميع'الوطني تعد 

وأشار الى ان تحقيق المصالحة وتشكيل حكومة موحدة يجب أن يتم بعد إصالح المرجعية السياسية 
الدعوة فوراً الجتماع األمناء ' المرجعية السياسية بـ للشعب الفلسطيني، داعياً الجهة المكلفة بإصالح
  .'العامين للفصائل الفلسطينية للبدء بعملية اإلصالح

وشدد على أنه ال قيمة ألي خطوات أو تحركات أو تصريحات سياسية وإعالمية دون تحقيق ذلك، وجدد 
األنشطة '، وقال ان رزقة موقف حكومته وحركة حماس المؤيد إلتمام المصالحة وإنهاء االنقسام

اإلعالمية المتعددة والصادرة عن جهات مسؤولة في السلطة وحركة فتح بالضفة الغربية تعبر عن 
  .'مواقف إعالمية وال تعبر عن مواقف سياسية جادة ومحددة ومعلومة

 وكان رزقة يرد على تأكيدات لقادة فتح استعدادهم إلتمام عملية المصالحة مع حماس، على أساس ورقة
  .المصالحة المصرية، والموافقة على تحفظات حماس فيها

ورأى رزقة أن موقف فتح تمثل في رفض مقترح سالم فياض بإنشاء حكومة وطنية واإلبقاء على 
  .أجهزتها األمنية بالضفة وغزة

مواقف سياسية جديدة ومحددة وناضجة تأخذ 'ودعا مستشار هنية السياسي حركة فتح والسلطة إلى اتخاذ 
، مشدداً 'عتبار التغيرات اإلقليمية الجذرية وتحدد موقف النظام الفلسطيني من وثائق كشف المستورباال

تضلل الرأي 'على ضرورة عدم السير في الحلقة المفرغة خلف التصريحات اإلعالمية التي رأى أنها 
  .'العام

بإصالح المرجعية السياسية ال بد من بدء الخطوة األولى للخروج من الظروف الحالية والمتمثلة 'وقال 
  .'للشعب الفلسطيني

  2/3/2011القدس العربي، لندن، 
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  "إسرائيل" جزئي مع أونرفض توقيع أي اتفاق سالم انتقالي : عبد ربه .3
 سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه اليوم رفض الفلسطينيين أمين أكد: رام اهللا

  .اإلسرائيلية جزئي مع الحكومة أوم انتقالي توقيع أي اتفاق سال
ضمانات دولية لتنفيذه بشكل تام ووفق "وشدد عبد ربه في تصريحات له على الحاجة الن يشمل أي اتفاق 

  ".جدول زمني متفق عليه
 خطوة من خطوات االتفاق النهائي أخر قبل تحقيق إسرائيل للصراع مع إنهاء انه لن يكون هناك وأكد

  . اليهحال التوصل
 حدود العام إلى الرضنا والعودة اإلسرائيلي االحتالل إنهاءان ما يأتي في المقدمة بالنسبة لنا هو "وذكر 
  ". بما يشمل مدينة القدس الشرقية والحل العادل لقضية الالجئين الفلسطينيين وفق المبادرة العربية1967

 في الضفة الغربية بدون تنسيق مع زاءأج من طرف واحد من إسرائيل انسحاب إمكانيةوفي سؤال حول 
 لكننا لن نكون طرفا في مثل األخيرة قد تقوم بها أحاديةال نخشى أية خطوات "الفلسطينيين قال عبد ربه 

 قبل القبول بحل اإلسرائيليينلن يكون هناك أي تفاوض مع  " وأضاف".اإلطالقهذه الخطوات على 
 والمعتقلين واألمنشمل قضايا الالجئين والمستوطنات والمياه نهائي حول كل قضايا الوضع النهائي التي ت

  ". الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدسإقامة إلى إضافةفي سجون االحتالل 
 2/3/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
   بضاعة مباعة سابقاأنهاالسلطة تصف تسهيالت نتنياهو  .4

الت التي قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين وصفت السلطة الفلسطينية التسهي:  كفاح زبون-رام اهللا
نتنياهو إنه سيقدمها للفلسطينيين بأنها بضاعة مباعة سابقا وتمثل أحد أشكال الخداع الذي لم يعد ينطلي 

  .على أحد
هذا المفهوم «: »الشرق األوسط«وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، غسان الخطيب لـ

تأخرا جدا، المطلوب اآلن هو إنهاء االحتالل وإقامة دولة فلسطينية، هذا هو الذي أصبح م) التسهيالت(
ممارسات االحتالل مخالفة للقانون الدولي وال يجوز أن نطلق على «: وأضاف. »يمكن أن يحل المشكلة

واعتبر الخطيب أن المهم هو ما يحدث على . »أي تعديالت في درجة هذه المخالفات أنها تسهيالت
إلى متى سيبيعوننا نفس البضاعة، وال «: الواقع، مشككا في نية إسرائيل بتنفيذ ما تقول، وأردفأرض 

  .»هذا خداع. يطبقون شيئا
وجاء حديث الخطيب، تعقيبا على ما أعلنه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول تطبيق 

فاق مع مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني تسهيالت قررت إسرائيل منحها للفلسطينيين هذا الشهر، باالت
  .بلير

وتقول السلطة . ورحبت السلطة بأي لقاءات فردية مع الرباعية، وأرسلت مفاوضين إلى بروكسل فعال
الفلسطينية إن المطلوب من نتنياهو إذا أراد بناء الثقة المتبادلة والسالم، هو أن يوقف االستيطان فورا في 

س الشرقية وأن يعترف بمرجعيات عملية السالم وأولها االعتراف بحدود الدولة الضفة الغربية والقد
  .، وليس تقديم تسهيالت1967الفلسطينية على األراضي الفلسطينية التي احتلت عام 

أما المطلوب من الرباعية، فاتخاذ مواقف متقدمة تعترف بالدولة الفلسطينية وتدين االستيطان اإلسرائيلي 
  .بوضوح
، أمس عند لقائه وزير الخارجية الروماني ثيودور )أبو مازن(لرئيس الفلسطيني محمود عباس وطلب ا

  باكونتشي، من االتحاد األوروبي دورا أكبر وفاعال في إقناع اللجنة الرباعية بإصدار بيان يدعم إمكانية 
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از على مرجعيات تحريك عملية سياسية ذات مغزى، مع التأكيد على أهمية تجميد االستيطان، واالرتك
  .القانون الدولي وصوال إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

  2/3/2011الشرق األوسط، 
  

  من المشير طنطاويهامة عباس يتسلم رسالة خطية  .5
رسالة خطية هامة من رئيس , مساء اليوم الثالثاء, تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس: رام اهللا

  . سكري األعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاويالمجلس الع
على , للرئيس عباس" ياسر عثمان" وأكد طنطاوي في رسالته التي سلمها السفير المصري لدى السلطة 

مشدداً على , عمق الروابط التي تجمع دولة فلسطين ومصر والصالت العميقة على مختلف المستويات
  . زهاضرورة الحفاظ عليها وتعزي

, وأشار إلى أن مصر ستواصل العمل بنشاط على كافة محاور اهتماماتها وأولويات سياستها الخارجية
  ".إننا نتطلع إلى استمرار عالقات التشاور والتنسيق بين البلدين " قائالً 

  1/3/2011وكالة قدس نت، 
  

  ب كلينتون خطاىاحتجاجا عل  انسحاب الوفد الفلسطيني من مجلس حقوق اإلنسان:خريشه .6
قال مندوب فلسطين لدي مجلس حقوق االنسان   : وكاالتوال ـ القدس المحتلة األصمعيخالد -رام اهللا 

في جنيف ابراهيم خريشه ان انسحاب الوفد الفلسطيني من جلسة المجلس جاء احتجاجا علي خطاب 
عاطي مجلس حقوق واشارتها الي عدم وجوب استمرار ت وزيرة الخارجية االمريكية هيالري كلينتون

 واكد خريشه  , االنسان للبند المتعلق بحالة حقوق االنسان في فلسطين واالراضي العربية المحتلة االخري
في حديث اذاعي ان خطاب كلينتون احتوي علي انتقائية وازدواجية في مواقفها التي تؤيد حقوق االنسان 

طي المجلس بالبند المتعلق بحالة حقوق  تطالب بعدم تعاىفي كل دول العالم من جهة ومن جهة اخر
 سيفقدها ى وشدد خريشه علي ان حماية الواليات المتحدة إلسرائيل بشكل اعم , االنسان في فلسطين
   . مصداقيتها امام العالم

ولم يستطع وفد بعثة فلسطين االستمرار في الجلسة التي عقدت بمقر مجلس حقوق االنسان في جنيف بعد 
 اثناء القاء وزيرة الخارجية االمريكية  , فكان االنسحاب من الجلسة كخطوة احتجاجية  , ظهر االثنين

   .  طلب تجاهل حقوق االنسان الفلسطينيىخطابها واشارتها ال
  2/3/2011األهرام، القاهرة، 

  
  المقبل" الرباعية"بيان ب 67عام جهود دولية في البحث عن صيغة تتضمن حدود : أبو ردينة .7

اطراف "ان " األيام"اكد نبيل ابو ردينة، الناطق باسم الرئاسة، في تصريح لـ :رناؤوط عبد الرؤوف أ
اللجنة الرباعية الدولية تبحث اآلن في صيغ لخلق مناخ يسمح بإعادة اطالق عملية السالم من جديد 

 عاصمتها القدس 1967ان احدى الصيغ المطروحة تتحدث عن دولة فلسطينية على حدود "منوها الى "
  ".ليس من الواضح حتى اآلن اذا ما كان سيتم اعتماد هذه الصيغة"غير انه اشار الى ان " الشرقية

مطلوب بيان قوي من اللجنة الرباعية يلغي آثار البيان الهزيل السابق للجنة "وشدد ابو ردينة على انه 
دولة وعاصمتها  كحدود لل1967ويمهد الطريق لحركة سياسية قادمة على اساس االعتراف على حدود 

  ".القدس الشرقية ووقف االنشطة االستيطانية االسرائيلية
صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، غادر الى بروكسل امس .وكان د

لالجتماع مع اللجنة الرباعية على مستوى المندوبين الذين من المقرر ان يجتمعوا ، كل على حدة، مع 
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مع ممثلي لجنة المتابعة لمبادرة السالم العربية، توطئة الجتماع اللجنة الرباعية على المستوى الطرفين و
  .الوزاري منتصف هذا الشهر في باريس

ويحمل عريقات معه الموقف الفلسطيني المطلوب ان يتضمنه بيان اللجنة الرباعية المقبل وقال ابو 
 وعاصمتها القدس ووقف 1967الدولة على حدود الموقف الفلسطيني هو ضرورة االعتراف ب: "ردينة

  ".االستيطان االسرائيلي كي يكون المناخ مواتيا لعملية سياسية جدية
هناك اطرافا في اللجنة الرباعية، تحديدا اوروبا، تسعى الى بيان اقوى من البيان "واقر ابو ردينة بأن 

 في مجلس االمن من قبل الواليات المتحدة بعد استخدام الفيتو: "وقال" الهزيل االخير للجنة الرباعية
االميركية فان االطراف الدولية تتحدث عن رغبة بتعديل الوضع ولذلك هم يبحثون عن صيغ مفيدة لخلق 

  ".مناخ يعيد احياء عملية السالم مرة اخرى
صيغة اطراف اللجنة الرباعية الدولية تحاول اآلن ان تجد ": "األيام"وقال مسؤول فلسطيني كبير لـ 

مقبولة على الفلسطينيين وعلى االسرائيليين وعلى االميركيين ايضا ولذلك فانه من السابق ألوانه الجزم 
وفي هذا  ".1967بالصيغة التي سيتم اعتمادها ولكن هناك ضغط من االتحاد االوروبي في اتجاه حدود 

 ولكن هناك 1967دث عن حدود حتى اآلن ال ثقة لدينا بأن نحصل على بيان يتح: "الصدد قال ابو ردينة
  ".مطالبات حثيثة من قبلنا في هذا االتجاه وايضا فان العديد من الدول تدفع في نفس االتجاه

وكان مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير اجتمع مع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء 
  .االسرائيلي قبل ان يتوجه الى بروكسلاالسرائيلي بنيامين نتنياهو واستمع الى الموقفين الفلسطيني و

من جهة ثانية فقد اشار ابو ردينة الى ان الرئيس محمود عباس سيتوجه الى العاصمة البريطانية لندن 
  .لالجتماع مع المسؤولين البريطانيين يوم السادس من الشهر الجاري

  2/3/2011األيام، رام اهللا، 
  

  ن المعتقلين في السجون المصرية عن الفلسطينيي اإلفراج طنطاوييناشدبحر  .8
ناشد الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المشير محمد : القدس المحتلة

سيد رئيس المجلس األعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر بضرورة اإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين 
 امس ضرورة معالجة ملف المعتقلين الفلسطينيين في وأكد بحر في بيان صحفي. في السجون المصرية

السجون المصرية الذين أعلنوا إضرابا عن الطعام في وقت سابق ويعانون أوضاعا بالغة الصعوبة 
ويهددون بحرق أنفسهم إذا ما تم مهاجمتهم من قبل إدارات السجون ، وخاصة في ظل حصولهم على 

  .قرارات باإلفراج من القضاء المصري
 بحر طنطاوي إلى التدخل العاجل لحل مشكلة المعتقلين في السجون المصرية الذين يدفعون ثمن ودعا

االنتماء للقضية الفلسطينية ، مؤكدا أن استمرار احتجازهم في السجون يكرس أزمة إنسانية وأخالقية 
ي يفترض إعادة ويشكل محاولة من بعض بقايا النظام السابق لإلساءة للعالقات الفلسطينية المصرية الت

صياغتها على أسس جديدة تلبي مصالح الشعبين الشقيقين اللذين يرتبطان بعالقات تاريخية ودينية 
  .واستراتيجية عصية على التشويه واالختراق

إلى ذلك جدد بحر مناشدته للمشير طنطاوي للسماح بفتح األجواء المصرية لعودة الفلسطينيين العالقين في 
وأشار إلى أن مئات . ل العربية واألجنبية إلى قطاع غزة عبر معبر رفحمطارات وموانئ الدو

الفلسطينيين العالقين ينتظرون قرارا مصريا بالسماح لهم بالعودة إلى أرض وطنهم ، مؤكدا أن استمرار 
الرفض المصري لعودة العالقين يقود إلى تكريس أزمة إنسانية ال حاجة لألخوة المصريين لتحمل تبعاتها 

  .اعياتها السلبية المتفاقمةوتد
  2/3/2011الدستور، عمان، 
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  "الهولوكوست" من تدريس مناهج تتحدث عن "األونروا" تتعهد بمنع حكومة غزة .9
تعهدت الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة يوم أمس بمنع  : أشرف الهور-غزة 

في ' الهولوكوست' من تدريس مساق يتحدث عن 'األونروا'وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
سياسة 'وقالت انها تنتهج ' األونروا'المدارس التي تديرها الوكالة في القطاع، ووجهت انتقادات شديدة لـ 

  .'هدامة
إن الوزارة تنظر بخطورة بالغة 'وقال الدكتور محمود عسقول وزير التربية والتعليم في الحكومة المقالة 

، مشدداً 'طق باسم الوكالة تدريس الهولوكوست في مدارسها ضمن منهاج حقوق اإلنسانإلى إعالن النا
العبث في تربية '، معتبراً أن 'لن تسمح لوكالة الغوث بتدريس مادة الهولوكوست لطالبنا'على أن وزارته 

 ثباتنا إن الدماء التي تسيل من أجل'وأضاف بقوله  .'أبناء قطاع غزة خط أحمر ال يمكن التهاون فيه
  .'وصمودنا غالية علينا، ولن نسمح لها أن تذهب هدراً

باالهتمام باألنشطة الال منهجية وإغفالها للمواد األخرى، مشيراً إلى ان ' األونروا'وانتقد عسقول توجه 
' التقييم الدقيق'على إعادة ' األونروا'، وحث 'ينعكس بالسلب عاماً بعد عام على تحصيل طلبتها'هذا األمر 

  .'تجهيل الطالب'مناهجها المتبعة والتي قال انها لم تفض إال إلى ل
سامي مشعشع، قال فيها ' األونروا'وجاءت انتقادات حكومة حماس عقب تصريحات للناطق الرسمي باسم 

تدريس تجربة محرقة اليهود الهولوكوست يتم ضمن مناهج إثرائية إضافية تتعلق بمفاهيم حقوق 'إن 
  .'اإلنسان
، وقالت انها بذلك 'سياسة هدامة'بانتهاج ' األونروا'، اتهمت وزارة الثقافية في الحكومة المقالة إلى ذلك

أجندة سياسية بعيدة عن مصلحة الشعب الفلسطيني وتخالف '، كونها تنفيذ 'تتحدي مشاعر الفلسطينيين'
رافضة ألي محاولة للتطبيع ثقافته وقيمه غير القابلة للتغيير أو التبديل من منطلق القناعات الراسخة وال

' القدس العربي'، وشددت في بيان تلقت 'وفرض مناهج فكرية وثقافية تخدم مصالح االحتالل الصهيوني
تعديا سافرا 'لطلبة مدارسها يعد ' الهولوكوست' نسخة منه على أن إصرار وكالة الغوث على تدريس 

  .'وتدخال في الشؤون الداخلية للشعب الفلسطيني
فرض ثقافة التطبيع مع االحتالل وقبول خرافاته وأكاذيبه ' الهدف من وراء تدريس هذه المادة وقالت ان

والتسليم بها في محاولة من أجل اللعب على الوتر اإلنساني والعاطفي من أجل جلب التعاطف مع 
  .'الغاصب والمحتل في أكذوبة المحرقة

  2/3/2011القدس العربي، لندن، 
  

  ع تنظيم الفلسطينيين احتجاجات سلمية ضد االحتالل اإلسرائيليمصطفى البرغوثي يتوق .10
قال مصطفى البرغوثي الذي حل في المركز الثاني بعد الرئيس الفلسطيني : محمد السعدي -رام اهللا 

 ان موجة االحتجاجات الشعبية التي يشهدها العالم 2005محمود عباس في االنتخابات الرئاسية عام 
  .لفلسطينيين لينظموا بدورهم احتجاجات سلمية ضد االحتالل االسرائيليالعربي ستلهم قريبا ا

وصرح البرغوثي بأن فشل مفاوضات السالم على مدى عشرين عاما سيدفع الفلسطينيين الى تنظيم 
  .تجمعات حاشدة ضد الحكم االسرائيلي

تأتي بنتائج ويرى البرغوثي ان االضطرابات في الشرق االوسط تظهر ان االحداث تتطور سريعا و
أسرع كثيرا من حركات أخرى لم تلجأ للعنف مثل التي حدثت في الهند ضد الحكم البريطاني في القرن 

  .العشرين وحركة مارتن لوثر كينج في الواليات المتحدة
لم يكن بوسع أي من هؤالء الزعماء تحريك نصف الشعب في "وقال البرغوثي لرويترز في مقابلة 

مضيفا انه اذا استخدمت اسرائيل العنف بغلظة لقمع االحتجاجات "  نظام بالكاملغضون اسبوعين السقاط
  .ستتعرض النتقادات دولية شديدة
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وذكر البرغوثي ان االنتفاضة الشعبية الفلسطينية االولى أواخر الثمانينات قوبلت بوابل من االنتقادات 
  . محدودة نسبيااإلعالمية في وقت كانت فيه التغطية إلسرائيل

  1/3/2011وكالة رويترز لألنباء، 
  

   مليون دوالر5.5 والصين توقعان اتفاقية تقديم مساعدات بقيمة السلطة .11
 وقعت دولة فلسطين وجمهورية الصين الشعبية، ظهر امس، وتحت رعاية الرئيس : وفا–رام اهللا 

 5.5سطين بقيمة محمود عباس، اتفاقية تقديم مساعدات عينية من قبل الحكومة الصينية، إلى دولة فل
ووقع االتفاقية عن دولة فلسطين، أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، وعن جانب دولة . مليون دوالر

جاء ذلك عقب استقبال الرئيس محمود عباس، لوزير . الصين الشعبية، وزير التجارة الصيني ده مينغ
  التجارة الصيني ده مينغ، 

  2/3/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
     

   المفاوضات فشلت وال مستقبل لها:مشعل يستقبل مبعوث وزير الخارجية الروسي .12
 رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل استقبل أنقال بيان رسمي لحركة حماس :  كامل صقر-دمشق 

سيرغي فيرشينين مبعوث وزير الخارجية الّروسي رئيس إدارة الشرق األوسط وشمال افريقيا بوزارة 
وسية، وأوضحت حماس أن المبعوث الروسي نقل إلى مشعل رسالة من وزير الخارجية الخارجية الر

الروسي سيرغي الفروف تعكس اهتمام روسيا بالتطورات الجارية في المنطقة، وتؤكِّد ثقتها بشعوب 
ورؤية روسيا حول أثر هذه التطورات على عدد .. المنطقة وقدرتها على تقرير مصيرها بالطرق الّسلمية

  . القضايا الرئيسة في المنطقة، وخاصة القضية الفلسطينيةمن
ونقلت حماس عن المبعوث الروسي تأكيده حرص بالده على نقل وتوضيح رؤيتها حول جملة هذه 
التطّورات لحركة حماس، واالستماع إلى رأي وموقف ورؤية الحركة لهذه التطّورات وأبعادها 

ينية، وتناول مشعل مع فيرشينين التطورات الجارية ودالالتها وانعكاساتها على المنطقة والقضية الفلسط
، مؤكِّداً إصرار الشعب )اإلسرائيلي(فيما يتعلَّق بالوضع العربي، وانعكاساتها على الصراع العربي 

  .الفلسطيني على استعادة حقوقه الوطنية
فشلت وال مستقبل لها، داعياً ) اإلسرائيلية(ولفتت الحركة إلى أن مشعل اعتبر أن المفاوضات الفلسطينية 

إلى ضرورة المراجعة الشاملة للوضع الفلسطيني الداخلي في ظل ما تعانيه الساحة الفلسطينية من مآزق، 
وأنه أكد للمسؤول الروسي أن المنطقة دخلت مرحلة جديدة تتطلب تغييراً في السياسات والمواقف، 

أو في إدارة الّصراع مع العدو الصهيوني، وذلك وفق خاصة فيما يتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي، 
  .بيان الحركة

  2/3/2011القدس العربي، لندن، 
  

   فلسطيني داخلي وليست مرتبطة بتواريخ ما يجري في مصر شأنالمصالحة : الزهار .13
بان حركته ' القدس العربي' حماس لـالقيادي فياكد الدكتور محمود الزهار : وليد عوض - رام اهللا
  .ل لقاءاتها مع الفصائل الفلسطينية في غزة بهدف بلورة رؤية وطنية النهاء االنقسامتواص

نصنع شيئا يمكن ان يقدم للفصائل الفلسطينية، وبالتالي يتم ' 'القدس العربي'واضاف الزهار قائال لـ
  .، رافضا الكشف عن الذي يجري حاليا'طبخه على نار هادئة بحيث يتم تنفيذه

في حوار معه لمعرفة اين تسير ' القدس العربي'هار عضو المكتب السياسي لحماس لـوجاءت اقوال الز
االمور بشأن المصالحة وما هو موقف الحركة من القضايا المطروحة على الساحة الفلسطينية، وفيما يلي 

  :نص اللقاء
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الداخلي، ما الذي  كثر في االونة االخيرة الحديث عن المصالحة الوطنية الفلسطينية وانهاء االنقسام -
  يجري حاليا على صعيد المصالحة من قبل حماس؟

 اوال موضوع المصالحة عندنا هو موضوع مركزي، الن من يطالب بتحرير كل فلسطين ال يقبل -
ونحن الذين قدمنا في كل الحوارات السابقة كل ما نستطيع ان نملكه من افكار . االنقسام بين الضفة وغزة
سف الشديد وصلنا بعد فترة طويلة من االتفاق على مواضيع الى خلل في الصياغة النجاح المصالحة، لال

 ال نعرف، فتوقفت االمور بعد ان ظنت سلطة رام اهللا انها من خالل - متعمد او غير متعمد -
.  تستطيع ان تحقق مشروع سالم تطرحه امام الناس وبذلك تحرج حماس- مع اسرائيل-مفاوضاتها

 مشروعها بدأت تتحدث بشكل عشوائي بدون دراسة عن رغبتها بالمصالحة ولذلك واالن بعد ان فشل
  .سمعنا تصريحات متعددة من رموز السلطة في رام اهللا ليس بينها تنسيق

   وماذا تعملون انتم في حماس االن لتحقيق المصالحة؟-
رحلة ان نصنع شيئا  ونحاول في ضوء هذه الم- نحن نقوم بلقاء الفصائل الفلسطينية هنا ـ في غزة -

لسنا في عجالة من . يمكن ان يقدم للفصائل الفلسطينية، وبالتالي يتم طبخه على نار هادئة بحيث يتم تنفيذه
  .طرح افكار لالعالم او للعالقات العامة وهذا هو الموقف عندنا

  . ولكن دكتور هناك اندفاع من قبل اكثر من طرف فلسطيني وخاصة فتح لتحقيق المصالحة-
 هذا االندفاع هو نتيجة فشل مشروع التفاوض عندهم ونتيجة الفضائح التي رسختها الوثائق التي اخذت -

 في اجراء انتخابات بلدية ونتيجة الضغوط الممارسة -من مكتب صائب عريقات ونتيجة فشلها ـ فتح 
 توجهات فتح عليها من داخلها بسبب غياب برنامج بعد فشل مشروع التفاوض وبالتالي ارجو ان تكون

نحو المصالحة توجهات استراتيجية وليست تكتيكية بحيث اذا دفعهم االحتالل مرة اخرى للمفاوضات 
ينفضوا ايدهم مما يطرحونه اآلن، ولكن نحن نريد شيئا ثابتا على االرض واقعيا يمكن تنفيذه ويؤدي في 

  .المحصلة الى مصالحة وليس الى حملة عالقات عامة الحراج اآلخرين
 دكتور محمود نقل عن مصادر مطلعة جدا بحماس بأن المصالحة الفلسطينية لن تتحقق قبل معرفة -

  الرئيس المصري القادم، هل ما يجري في مصر له عالقة مباشرة بالمصالحة من وجهة نظر الحركة؟
 المفروض اآلن اذا.  المصالحة هي شأن فلسطيني داخلي وليست مرتبطة بتواريخ ما يجري في مصر-

تم تجهيز برنامج وتم االتفاق عليه سيتم تنفيذه، وبالتالي ليس هناك ربط بين المصالحة والوضع في 
  .مصر

 دكتور لماذا رفضت حركة حماس االقتراح الذي تقدم به الدكتور سالم فياض والقاضي بتشكيل -
  حكومة وحدة وطنية برئاسته مهمتها انهاء االنقسام الفلسطيني؟

م اهللا تتصرف وكأنها هي السلطة الشرعية وبالتالي هذا االمر حقيقة يعطل اتخاذ اي  ال تزال سلطة را-
هذه . خطوة ايجابية باتجاه المصالحة، فليس ما يقوله ابو مازن ويقرره ابو مازن يفرض على االخرين

 قضية يجب ان يتم استيعابها، فبدون ان يكون هناك تشاور في كل القضايا قبل ان يتم اتخاذ خطوات
  .تصبح هذه الخطوات قفزات في الهواء ليس لها على ارض الواقع مصداقية

  . ولكن في ظل فشل كل الجهود التي بذلت النهاء االنقسام من الذي يتحمل تلك المسؤولية؟-
؟ 2006من الذي رفض نتائج انتخابات عام .  الذي يتحمل المسؤولية هم من رفضوا نتائج االنتخابات-

وفتح هي التي ذهبت بعد اتفاق مكة الى اطالق الرصاص على حكومة . تلك النتائجفتح هي التي رفضت 
الوحدة الوطنية التي كانت مشاركة فيها، وبالتالي فتح تتحمل المسؤولية، وفي الرد على فتح بعد ان 
استخدمت السالح للقضاء على حماس عسكريا هزمت في تلك المواجهة فهربت وتركت غزة واستولت 

  . الغربية عنوة علما بان الضفة يجب ان تدار من قبل حماس وفق نتائج االنتخاباتعلى الضفة
 ولكن هناك تحركات في الشارع الفلسطيني النهاء االنقسام وحماس منعت حتى تجمعا شبابيا تم -

  التنادي اليه في غزة مؤخرا للمطالبة بانهاء االنقسام؟
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ضفة الغربية هو محاولة لزعزعة االمن في غزة  ما يجري على الساحة في غزة االن وليس في ال-
الن الذين يرتبون لهذا الموضوع هم فتح وهم المسؤولون عن االنقسام والذي . تحت حجة انهاء االنقسام

 من -اموالها-يرتب في هذا الموضوع ايضا هم بعض الفصائل الفلسطينية اليسارية التي تأخذ مرتباتها
قسام يوم رفضت ان تشارك في حكومة الوحدة الوطنية التي فتح وهي اصال كانت جزءا من االن

فهناك فرق بين من يخرج للشارع ليطالب بانهاء . 2006عرضناها عليهم بعد نتائج انتخابات عام 
  .االنقسام وبين من يستخدم هذا العنوان لزعزعة االمن في غزة

لتشريعية قبل ايلول القادم النهاء  ولكن فتح التي تقود منظمة التحرير دعت لالنتخابات الرئاسية وا-
  االنقسام ولكن حماس رفضت اجراء هذه االنتخابات؟

.  نحن رفضنا النه ال يمكن اجراء انتخابات بدون موافقة االطراف الفلسطينية بما فيها حماس هذا اوال-
قدمت اما ثانيا فهذه قفزة اعالمية ومحاولة عالقات عامة من اجل ان يأتي صحافي ويقول ان فتح 

برنامجا لالنتخابات وانتم رفضتم، وانتم تقعون في فخوخ العالقات العامة السياسية التي تسعى اليها فتح 
  .التي يوجد بداخلها من يقول بانه ال يمكن اجراء هذه االنتخابات قبل التوافق عليها

   كيف تنظر حماس الى ما جري في مصر وقبلها تونس واآلن ليبيا؟-
قعة بعد فترات طويلة من غياب الدور العربي عن اداء دوره الكامل خدمة للشارع  هذا االمور متو-

ما يجري هي نتائج . ومحاربة للفساد وتأييدا للقضايا القومية والوطنية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية
بية طبيعية للحرب على غزة والنقسام جنوب السودان وعلى الشرذمة العربية التي اوقفت الجامعة العر

وبالتالي الشارع العربي تقدم كثيرا على قياداته وهو قرر . عن اتخاذ اي خطوة لصالح القضايا العربية
ان يحسم هذه القضية بطريقته السلمية، وهذا ما نراه من خالل االنفجارات المتكررة في اكثر من قطر 

 هي طبيعة واصالة الشعب عربي، وهذه ليست حركة وليدة، وليست حركة تقليد او طارئة بل العكس هذه
العربي الذي يجب عليه ان يصحح الموقف بينه وبين قيادته، فاذا انحرفت القيادة عن تحقيق اهداف 

  .الشارع العربي يصبح من المنطقي جدا الذي نراه اليوم
  2/3/2011القدس العربي، لندن، 

  
  "تهريج إعالمي"األحمد عن المصالحة عزام حديث : برهوم .14

أعلن المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم أن حركته تعكف على بلورة رؤية : متو سمير ح-غزة 
وطنية شاملة عن المصالحة تؤكد فيها على الشراكة الحقيقية والفعلية في إدارة الشأن الفلسطيني والحفاظ 

هيئة على الثوابت والدفاع عنها في إطار إعادة االعتبار للمشروع الوطني وبرنامج المقاومة ووجود 
  .وطنية عليا يتوافق عليها الكل الفلسطيني

واعتبر برهوم في بيان صحفي تلقت الدستور نسخة عنه أن حديث فتح عن المصالحة هو مجرد تهريج 
إنّ سلوك فتح الميداني واألمني واإلعالمي والوطني يتناقض تماما مع حديثه عن رغبة "إعالمي ، مبينا 

وشدد على ان فتح تحاول التغطية على أزمتها الداخلية والخارجية ". مفتح في المصالحة وإنهاء االنقسا
  .النابعة من الفضائح التي نُشرت على قناة الجزيرة وانهيار برنامجها المبني على التفاوض مع العدو

وتساءل عن موقف حركة فتح من التعاون األمني مع العدو واستئصال ومحاكمة المقاومة وتجريمها 
ياسي والتعذيب حتى الموت كما يجري في الضفة ومن الوثائق التي أثبتت التورط الفعلي واالعتقال الس

  ".لقيادات من فتح في االغتياالت وشطب حقنا في القدس والعودة والدولة المستقلة
واعتبر برهوم ، تصريحات عزام األحمد عن المصالحة مجرد تهريج إعالمي ، ومن باب تسديد النقاط 

الداخلية والخارجية النابعة من الفضائح التي نُشرت على " فتح" جاء للتغطية على أزمة ليس إال ، وأنه
  .قناة الجزيرة وانهيار برنامجها المبني على التفاوض والتسوية مع إسرائيل
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موقفًا واضحا ، وكذلك عزام األحمد من التعاون األمني مع " فتح"األجدر بدل هذا التهريج أن تبدي "وقال 
 واستئصال ومحاكمة المقاومة وتجريمها واالعتقال السياسي والتعذيب حتى الموت كما يجري إسرائيل

في االغتياالت وشطب حقنا في " فتح"في الضفة ومن الوثائق التي أثبتت التورط الفعلي لقيادات من 
ل الرأي القدس والعودة والدولة المستقلة وضرورة العمل على إنهاء كل ذلك واالنتقال من مرحلة تضلي

  ".العام إلى مرحلة السلوك الفعلي في الحديث عن المصالحة
  2/3/2011الدستور، عمان، 

  
   تضمنتها الورقة المصرية وفتح متمسكة بهاحماسمالحظات : األحمد .15

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام األحمد، إن الجميع : )وكاالت (-  يوسف الشايب–رام اهللا 
حركة حماس من أجل إتمام المصالحة الداخلية، مجددا دعوته لها لعقد جلسة حوار بانتظار خطوة من 

  .رسمية وعلنية بحضور وسائل اإلعالم لضمان الجدية وشفافية المواقف التي ستطرح
وأكد األحمد في تصريحات إذاعية، أمس، أن فتح متمسكة بالورقة المصرية للمصالحة، مشيراً إلى أن 

، التي طرحت خالل اللقاءات األخيرة بين الحركتين في دمشق متضمنة في "حماس"كافة مالحظات 
  .الورقة المصرية

نحن جاهزون للقاء "، واستدرك "أن الملف األمني هو الملف الوحيد الذي تم تأجيل النقاش حوله"وأوضح 
  ".حماس إلنهاء هذا الملف سواء برعاية طرف ثالث أو بشكل ثنائي

 رئيس الوزراء سالم فياض بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم حماس مع تأجيل واعتبر األحمد أن اقتراح
وقال إن ". مبادرة فردية ألنه يعلم أنه وحكومته غير مخولين بمثل هذه االقتراحات"الملف األمني، 

  .المخول الوحيد بتحقيق المصالحة هما وفدا فتح وحماس وليس أشخاصا من فتح أو حماس أو غيرهم
ن تشكيل أي حكومة وحدة وطنية لن يكون إال بعد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وأكد األحمد أ

  .تشارك فيها حماس وفقا لنتائج تلك االنتخابات
  2/3/2011الغد، عمان، 

  
   فلسطينية ترفض إرسال مقاتلين لدعم القذافيفصائل": الشرق القطرية" .16

إرسال مقاتلين إلى ليبيا لدعم نظام " مطلقبشكل "رفضت الفصائل الفلسطينية  :شاكر الجوهري - دمشق
" الشرق"العقيد معمر القذافي، بحسب مصادر فلسطينية موثوقة في العاصمة السورية كشفت ذلك لـ 

وقالت إن اتصاالت أجراها مساعدون للعقيد القذافي مع فصائل فلسطينية جرت على مرحلتين، منذ 
  .والجهاد اإلسالمي" حماس"م حكمه، لم تشمل حركتي اندالع الثورة الشعبية التي تستهدف إسقاط نظا

وقالت المصادر إن أحمد قذاف الدم، مستشار القذافي وابن عمه، كان زار دمشق قبل أيام قليلة من 
إعالنه استقالته من منصبه، حيث التقى قيادات فصائل فلسطينية، وطلب منها باسم العقيد القذافي، إرسال 

  .ع عن نظام حكم القذافي مقاتلين إلى طرابلس للدفا
اتصل االثنين مع عدد من قادة ) حسين الساعدي(وتكشف المصادر عن أن مساعدا رفيعا للقذافي 

الفصائل في دمشق، طالبا منهم في هذه المرة إصدار بيان يدعم القذافي سياسيا في مواجهته مع خصومه 
  ".ات الشعب الليبي خيار"وأكدت احترامها , الثوار، لكن الفصائل رفضت ذلك أيضا 

في السياق، جددت حركة الجهاد اإلسالمي اتهامها للعقيد القذافي بالوقوف وراء اغتيال مؤسسها الشهيد 
فتحي الشقاقي في مالطا قبل ستة عشر عاما، بعد زيارة قام بها لطرابلس بإلحاح من القذافي، الذي 

ته عبر مالطا، جراء الحصار الجوي الذي اختلف معه في لقاء عقد بينهما، فقرر تصفيته في طريق عود
  .كان مفروضا على ليبيا

  2/3/2011الشرق، الدوحة، 
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  إصالح منظمة التحرير مدخل ضروري إلنهاء االنقسام: البردويل .17

وإنجاز المصالحة باعتبارها " فتح"جددت حركة حماس دعوتها إلى إنهاء االنقسام مع حركة : غزة
  .تالل، لكنها أكدت أن المصالحة تستوجب توحيد المرجعيةالضمانة األساسية لمواجهة االح

على " قدس برس" صالح البردويل في تصريحات خاصة لـ .د" حماس"وشدد القيادي في حركة 
أول " حماس"نحن في حركة : "ضرورة أن يكون الوالء للوطن والمقاومة إلي مصالحة مطلوبة، وقال

، "فتح"النقسام، وكان الصد دائما يأتي من طرف إخوتنا في من دعا والزال يدعو إلى المصالحة وإنهاء ا
وكانوا دائما يضعون شرطا أساسيا للمصالحة للموافقة على برنامج الخنوع لالحتالل والمساومة والتعاون 
مع االحتالل وليس على أساس برنامج المقاومة، هذا هو الفرق الجوهري بين الطرحين، أما العنوان فهو 

  ".واحد
نحن نقول إن الخطوات الواجب اتباعها ال يمكن أن : "بردويل إلى توحيد المرجعية أوال، وقالودعا ال

تسبق فيها العربة الحصان، وإنما الحصان هو من يسبق العربة، فإذا أراد اإلنسان أن ينجح في مشروع 
 التي صاغت ما فعليه أن يضع برنامجاً واضحاً، نحن مرجعيتنا مبعثرة ومنظمة التحرير مختطفة، وهي

أوسلو وهي التي تنسق مع االحتالل وهي التي ألغت السلطة وهي التي جددت لعباس الرئاسة بعيدا عن 
القوانين الفلسطينية وهي التي وضعت فياض رئيسا للحكومة بعيدا عن المجلس التشريعي، وهي التي 

ة التحرير، أما الحديث عن أغلقت المجلس التشريعي، ولذلك نحن نقول إنه ال مصالحة إال بإصالح منظم
حكومة مؤقتة أوانتقالية أو وحدة وطنية فكلها حلول جزئية، فجوهر الخالف يكمن في أن المرجعية 

  ".مختطفة وتم االتكاء عليها في كثير من الجرائم
مدعوة إلعادة النظر في نهج المفاوضات وتوضيح موقفها للشعب " فتح"وأشار البردويل إلى أن حركة 

أن تعيد النظر في نهج المفاوضات " فتح"أما آن لحركة : السؤال المحير حقيقة هو: "ي، وقالالفلسطين
والتعاون األمني مع االحتالل بعد كل فضائح ويكيليكس ووثائق الجزيرة؟ نحن نريد من عباس أن يعلن 

دة وأنه لن للشعب الفلسطيني بوضوح أنه ال يقبل بتجزئة القدس أو التفريط فيها وأنه يؤمن بحق العو
كما أننا نريد . يتنازل عن األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، هذا يمكنه أن يشكل مقدمة للمصالحة

أن تقول لنا من هو العدو ومن هو الصديق، فإذا اعترفت بأن إسرائيل هي العدو وأن " فتح"من حركة 
  ".حةوالمقاومة شريك فإن ذلك أيضا يمكنه أن يشكل مدخال للمصال"حماس"

هذه هي المقدمات األساسية للحوار من أجل المصالحة، التي ستأتي بعد ذلك تلقائيا، ولن نكون : "وأضاف
  . ، على حد تعبيره"في حاجة إلى جلسات على الهواء وإلى النقاش في قضايا جزئية

  1/3/2011قدس برس، 
  

  ة غزيخترع الحجج الواهية لشن حرب جديدة على قطاع االحتالل: أبو زهري .18
 سامي أبوزهري أن االحتالل اإلسرائيلي حركةأكد الناطق باسم : وكاالت - ماهر إبراهيم -غزة 

، موضحاً أن التصريحات اإلسرائيلية هدفها خلق »يخترع الحجج الواهية لشن حرب جديدة على القطاع«
اه حالة من االرتباك والرعب في صفوف الغزيين، نافياً إطالق أي صواريخ من قطاع غزة تج

المستوطنات اإلسرائيلية المحاذية للقطاع خالل األيام القليلة الماضية مطالباً المجتمع الدولي بتحمل 
  .مسؤولياته تجاه التصعيد اإلسرائيلي على القطاع

  3/2/2011البيان، دبي، 
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   العرب تصب في مصلحة القضية الفلسطينيةثورات: بركةعلي  .19
ن علي بركة إن الثورات في العالم العربي سيكون لها تداعيات حماس في لبنا قال ممثل حركة: بيروت

ايجابية على قضية فلسطين ومجمل قضايا أمتنا العربية واإلسالمية، مشيراً إلى أن الخاسر األكبر نتيجة 
هذه المتغيرات هو الكيان الصهيوني، الذي خسر بسقوط نظام حسني مبارك حليفه الثالث في المنطقة بعد 

واعتبر بركة خالل اللقاء التشاوري للمنتدى العالمي للبرلمانيين اإلسالميين  .ان الشاه وتركياأن خسر إير
من أهم دوافع انطالق الثورات الشعبية في بالدنا العربية هو صمود المقاومة في فلسطين ولبنان، "أن 

 وأكد  ".الصهيونيعلى الرغم من التخاذل الرسمي من بعض الدول العربية والتآمر الغربي مع الكيان 
أن فلسطين واألمة على موعد مع نصر كبير وقادم يبشّر بزوال الكيان الصهيوني وعودة فلسطين إلى "

  ".أحضان أمتها العربية واإلسالمية، فقضية فلسطين هي قضية عادلة ومنتصرة
  1/3/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
    2006يم حامد والمعزول في سجن الرملة منذ  إبراه"القسام"في  إجراءات عقابية بحق القيادي .20

أفاد مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان أن مصلحة السجون اإلسرائيلية سحبت : نابلس
جميع األدوات الكهربائية من غرفة إبراهيم حامد القيادي في كتائب القسام والمعزول في عزل الرملة منذ 

  . 2006اعتقاله عام 
عاما من ) 45(فش مدير مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان أن القيادي حامد وقال فؤاد الخ

بلدة سلواد قضاء مدينة رام اهللا يقبع في العزل االنفرادي منذ اعتقاله ويحرم من االلتقاء بأي إنسان 
ي بحق مسكته إدارة السجن يتحدث إلى احد األسرى الجنائيين األمر الذي أدى إلى اتخاذ إجراء عقاب

 . األسير حامد 
وأضاف الخفش أن اقتحام لغرفة القيادي حامد تم وتم تفتيش الغرفة بشكل استفزازي ومن ثم تم مصادرة 
جميع األدوات الكهربائية من األسير حامد ومنها التلفاز والبالطة التي يسخن عليها طعامه والمذياع وكل 

 . عاقب لمدة أسبوعما له عالقة بالكهرباء وقال له مدير السجن انك م
وقال الخفش أن مصلحة السجون تزيد من استهداف القيادات األسيرة وهي تتعمد للتنكيل باألسرى 
وبالذات المعزولين ودعا الخفش إلى حملة تضامن كبيرة من األسرى المعزولين من اجل تخفيف الضغط 

  .الواقع عليهم 
  2/3/2011، 48موقع فلسطينيو

  
  ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته" األهرام"ويه التي تشنها  حملة التشتستنكرحماس  .21

استنكرت حركة حماس حملة التشويه المقصودة والمتعمدة التي تشنها صحيفة األهرام ضد شعبنا 
الفلسطيني ومقاومته وفصائله، وما يرافقها من تشويه للمواقف الوطنية لحكومته، والتي يقودها رئيس 

وقالت الحركة في بيان لها  تلقى  .عبد المنعم سعيد ومعاونه أسامة سرايامجلس إدارة الصحيفة المصرية 
دأبت صحيفة األهرام ورئيس مجلس إدارتها عبد المنعم سعيد "نسخة منه لقد " المركز الفلسطيني لإلعالم"

وكذلك أسامة سرايا وغيرهم في التطوع دائماً لقيادة حملة التحريض المسمومة والمتواصلة على الشعب 
  "لفلسطيني وقطاع غزة تحديداًا

محاالوت التشويه المتعمد والمقصود للمواقف الوطنية ألهلنا وشعبنا المحاصر وحكومته " واضافت أن 
ومقاومته وفصائله ال تخدم مطلقاً أي مصلحة مصرية كانت أو فلسطينية بل خدمةً ألجندات خارجية 

  ".إلرباك والتوتر في المنطقةتساعد على تفسيخ العالقات العربية وإيجاد حالة من ا
، واعتبرتها نموذجا 26/2/2011وأشار بيان حماس إلى مقالة نشره عبد المنعم سعيد يوم السبت بتاريخ 

لسياسة مقيتة ومدمرة، ونشر الفتنة وبث روح الفرقة ودق األسافين بين أبناء األمة الواحدة، وتخريب "
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رص على تطويرها والحفاظ عليها بما يخدم قضايانا متعمد للعالقات المصرية الفلسطينية والتي نح
  ".جميعاً

وطالبت الحركة أشقائنا في المجلس العسكري الحاكم في مصر بالعمل على وقف كل حمالت التشويه من 
قبل هذا الطابور، الذي تصدر لكل عمليات التخريب المتعمد للواقع المصري وثورته الباسلة قبل أن يمس 

شباب الثورة وقياداتها الميدانية بالعمل على تعرية "كما طالبت  .قضاياه الوطنيةبالشعب الفلسطيني و
  ".هؤالء وكشف مخططاتهم، وعدم السماح لهم بالعبث في مكتسبات ثورتهم المجيدة

وأشاد بيان الحركة بجموع الصحفيين والنخب اإلعالمية المصرية الرافضة لهذه السياسة المقيتة، كما 
ابة الصحفيين المصريين بالعمل على وقف هذه الحملة الشرسة التي يقودها عبد المنعم طالب الجميع ونق"

  ".سعيد وأسامة سرايا والتي من شأنها تشويه سمعة الثورة والتالعب بمكتسباتها
  1/3/2011المركز الفلسطيني لإلعالم،  

  
   لالنتخابات اصطفاف في الجبهة المناهضة إلرادة الشعبماسحرفض : فتح .22

 بمثابة اصطفاف في الجبهة االنتخاباتللمصالحة وخيار ' حماس' اعتبرت حركة فتح رفض :اهللارام 
ورأت الحركة، في  .المناهضة إلرادة الشعب الفلسطيني ووحدته الوطنية وآماله في الحرية واالستقالل

أن 'الثاء، تصريح للمتحّدث باسمها، أسامة القواسمي، صدر عن مفّوضية اإلعالم والثقافة، اليوم الث
حماس متمّسكة بمنهج الحكم الشمولي المخالف لمنهج الحرية والديمقراطية، وقد عّبرت عن ذلك بانقالبها 

، وإصرارها على الخروج على الشرعية والنظام 2007العسكري على السلطة الوطنية منذ صيف عام 
  .'والقانون ووقوفها في الجبهة المضادة للمشروع الوطني

 لمصالح الشعب الفلسطيني، وتعمل اعتباربات مؤكدا لدينا أن حماس ترفض أخذ أي "ي وأضاف القواسم
على تكريس انقسام سياسي واجتماعي وثقافي، وما إجراءات القمع مثل إغالق المؤسسات األهلية 
والمدنية والقانونية، وقمع الحريات الفردية والصحفية وحق التعبير، وآخرها إعالن رفضها لالنتخابات 
المحلية والتشريعية والرئاسية، واعتقال العشرات الذين نادوا بضرورة إنهاء االحتالل واالنقسام، إال دليل 

  ."قاطع على تقديراتنا لموقف حماس
  1/3/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
  "ئيلإسرا"كل الشواهد تدلل على قرب زوال  :الشاميعبد اهللا " الجهاد"القيادي في  .23

أن ما , يوم األربعاء,  أكد القيادي البارز في حركة الجهاد اإلسالمي الفلسطينية عبداهللا الشامي:غزة
تشهده المنطقة العربية من تغيرات على مستوى األنظمة الحاكمة يمثل الحلقة قبل األخيرة في هزيمة ما 

  ".المشروع اإلستكباري التغريبي" وصفه بـ
إن ما يجري في ليبيا وما سبقه في تونس :"نسخة منه " سما "في تلقت وقال الشامي في تصريح صح

ومصر وما يصاحبه في العديد من البالد العربية المسلمة يمثل الحلقة قبل األخيرة في هزيمة المشروع 
اإلستكباري التغريبي والذي عمل على زرع إسرائيل في قلب فلسطين لتكون العصا الغليظة التي يرهب 

  ... ."ةبها المنطق
وواجبنا أن نقوم بالتبشير , واعتبر الشامي أن كل الشواهد الموضوعية تدلل عل قرب زوال إسرائيل

االنتصار "لألمة، معربا عن ثقته بأن األمة العربية واإلسالمية باتت على أبواب مرحلة جديدة عنوانها 
  ".وارتفاع الراية راية اإلسالم 

ال بد من إقامة نظم محيطة بها تعمل على قمع الشعوب العربية حتى تعيش إسرائيل أمنة كان :" وقال
مشيرا الى أن هذه النظم , "إسرائيل"ومنعها من القيام بواجبها الجهادي ضد مركزية المشروع التغريبي 
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وبتوجيه من الغرب عمدت إلى تزييف عقل األمة وتاريخها وتشويه معتقداتها من خالل تبنيها لمنظومة 
  حسب قوله ". ية الغرب"األفكار 

اليوم سقط إلى غير رجعه المشروع التغريبي الفكري ، وبدأت النظم المصنفة تتهاوي :" وتابع قائال 
وتأخذ الشعوب دورها في تحديد النظام الذي تريد ومن ثم تقوم بواجبها الجهادي نصرةً لفلسطين 

 تعيشه إسرائيل اليوم على مستقبل ملفتاً الى أن هذا هو جوهر القلق الشديد الذي, "ولقضيتها ولشعبها
وجودها والذي ظهر في حديث العديد من قادتها ، والذي تطلب زيارة العديد من الشخصيات الغربية 

  . لطمأنتها 
بدأت تأخذ بزمام :" وتوجه الشامي في ختام تصريحه بالتحية إلى كل الشعوب العربية التي قال بأنها 

على أبواب مرحلة الصعود بعد عملية التخدير والتزييف طويلة .) (..المبادرة ، وتدفع ثمن التغيير 
  .حسب وصفه, "األمد

  2/3/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  

   مؤقتة إلقامة الدولة الفلسطينيةتسويةنتنياهو يدرس  .24
قالت مصادر في مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، إن بنيامين نتنياهو يدرس خطة لتسوية مؤقتة : القدس
  .سلطة الفلسطينيةمع ال

أنه بشكل مواز لتطبيق التسوية المؤقتة تبدأ مفاوضات بشأن تحديد أسس التسوية الدائمة " وأضافت
  .المستقبلية، ويتم تقديم ضمانات للسلطة الفلسطينية بشأن الحدود الدائمة للدولة الفلسطينية

العالم العربي يجب دراسة تغيير إنه في ظل الثورات في "وقال نتنياهو في مشاورات، أجراها يوم أمس، 
الفلسطينيين ليسوا "وبحسبه فإن . ، ودراسة إمكانية التسوية المؤقتة"عملية السالم"االستراتيجية بشأن 

  ".ناضجين التفاق نهائي إلنهاء الصراع في ظل عدم االستقرارفي المنطقة
ؤقتة، في حين تجري مفاوضات وبحسب نتنياهو تقوم دولة فلسطينية بحدود مؤقتة في إطار التسوية الم

نحن ال نتهرب من الحل الدائم، ولكن "ونقل عن نتانياهو قوله . بشأن القضايا الجوهرية للحل الدائم
  ".التسوية المؤقتة هي الطريق للتقدم إلى الحل الدائم

ولة تجدر اإلشارة إلى أن موقف نتنياهو الجديد يعني تراجعه عن موقفه السابق والذي كان يتضمن محا
ويأتي موقفه الجديد ليدمج اقتراح . التوصل إلى حل دائم بشأن كافة القضايا الجوهرية للصراع خالل عام

  .وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان مع خطة رئيس لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست شاؤول موفاز
% 45سطينية بحدود مؤقتة على يذكر أن ليبرمان يقترح تسوية مؤقتة لمدى بعيد تقوم في إطاره دولة فل

من مساحة الضفة الغربية، في حين أن خطة موفاز تتحدث عن إقامة دولة فلسيطنية بحدود مؤقتة على 
من مساحة الضفة الغربية، وتعهد إسرائيلي بأن تكون المساحة النهائية للدولة الفلسطينية مساوية % 60

  .1967لمساحة األراضي المحتلة عام 
  2/3/2011 ،وكالة قدس نت

  
  المستوطناتفي  العليا من أجل بناء هنا وهناك "إسرائيل"أستطيع التضحية بمصالح ال : نتنياهو .25

رئيس الوزراء ، أن  نظير مجلي- تل أبيب، عن مراسلها من 2/3/2011الشرق األوسط، نشرت 
ادة المستوطنين، اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توجه إلى المتطرفين في قيادة حزب الليكود الحاكم وق

راجيا أن يتفهموا الظروف الدولية التي تمنعه من إصدار تصاريح جديدة للبناء في المستوطنات، وقال 
وكل . لهم خالل االجتماع بهم في المساء إن هناك ظروفا دولية معقدة، تجعل إسرائيل محطا لألنظار

ولكن فقط . د توسيع البناء االستيطانيكلنا نري«: وقال. عمل استيطاني يسجل ضد مصالحها االستراتيجية
ولوال الفيتو األميركي لكان مجلس . جوبهنا بقرار من الرباعية الدولية يدين االستيطان. قبل ثالثة أسابيع
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هناك من ال يدري أين يعيش وال يهمه ما يدور في . األمن الدولي قد اتخذ قرار إدانة أخطر ضد إسرائيل
وقال إنه شخصيا ال يرضخ للضغوط، بل يواجه . »عليهم أن يستيقظواالمجتمع الدولي ضد إسرائيل و

هذه الظروف ببسالة نادرة، ودعاهم إلى تفهم وضعه وعدم ممارسة الضغوط عليه في هذه القضايا، 
. »ألنني لن أستطيع التضحية بمصالح إسرائيل العليا من أجل بناء هنا وبناء هناك في المستوطنات«

وكل همه أن . إنه ال يستطيع حاليا المصادقة على بناء استيطاني واسع. احةوأضاف أنه يكلمهم بصر
  .يحافظ على الموجود من أبنية ومن مشاريع تمت مباشرة العمل فيها، وهذا ليس بالقليل

تقارير صحافية أفادت ، أن  اسعد تلحمي–الناصرة ، عن مراسلها من 2/3/2011، الحياة، لندنوذكرت 
 من أمس مع عدد من أركان حكومته، بحضور المستشار القضائي لحكومته يهودا أن نتانياهو بحث أول

فاينشتاين ومنسق شؤون االحتالل في الضفة الغربية، في إيجاد المعادلة الصحيحة التي تجمع بين احترام 
 حكومته قراراً قديماً أصدرته المحكمة العليا بإخالء ثالث بؤر استيطانية مقامة على أراض فلسطينية

» تبييض»بملكية خاصة في الضفة الغربية المحتلة من جهة، ومواصلة البناء في المستوطنات الكبرى و
  .وذلك إلرضاء قادة المستوطنين» أراضي دولة«بؤر استيطانية أخرى بداعي أنها أقيمت على 

ا، التي كانت وأضافت أن نتانياهو قرر في ختام جلسة المشاورات أن يقوم المستشار بإبالغ المحكمة العلي
 التماساً قدمت لها ضد البناء غير المشروع بتفسير عدم قيام الجيش بإخالء 15طالبت الحكومة بناء لـ 

البؤر غير القانونية، بأنه سيتم إخالء البؤر االستيطانية الثالث التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة 
كومة شرعية على بؤر استيطانية عشوائية في المقابل تقرر أن تضفي الح. وترتع فيها نحو مئة عائلة

في الضفة الغربية، أي أراضٍ فلسطينية عامة تقع تحت االحتالل » أراضي دولة«أخرى أقيمت على 
الدولية » خريطة الطريق«اإلسرائيلي، وذلك من خالل المصادقة عليها فوراً وبأثر رجعي، علماً بأن 

  . بحسب إحصاء إسرائيلي رسمي، المئةطالبت إسرائيل بإخالء كل البؤر ويفوق عددها،
واعتبر مراقبون كالم نتانياهو انتقاداً لقادة المستوطنين ونواب المعسكر المتشدد في حزبه الذين يطالبونه 

  .بزيادة أعمال البناء في المستوطنات وبنشر عطاءات بناء جديدة
مريدور عما إذا كان نتانياهو قرر حقاً ورداً على سؤال وجهته اإلذاعة اإلسرائيلية العامة إلى الوزير دان 

أن يأخذ في حساباته الضغوط الدولية في مسألة البناء في المستوطنات قال مريدور إنه ال يعقل أن ترد 
هدية للرئيس باراك اوباما تتمثل في عمل غير الئق، وهذا ما قصده »إسرائيل على الفيتو األميركي بـ

باتت تعي »تدرك حقيقة ما يحصل في العالم، و» ليكود«بية أعضاء وتابع أن غال. »نتانياهو في أقواله
وزاد أنه يجب مواصلة . »وجوب أن تلتقي مصالحنا مع مصالح العالم الذي دعمنا في فترات مختلفة

لكن ليس في مستوطنات صغيرة يفترض أن تكون «البناء في الكتل االستيطانية الكبرى وفي القدس، 
  .»من حدود الدولة الفلسطينية العتيدة التي تحدث عنها نتانياهواألراضي المقامة عليها ض

وقال وزير الدفاع ايهود باراك إن الجيش لن يتردد في فرض سيادة القانون أيضاً في البؤر االستيطانية، 
مضيفاً أنه سيتم االقتصاص من الجندي الذي رفض العودة إلى فرقته العسكرية احتجاجاً على هدم منزل 

  .انه في المستوطنة المذكورةألحد جير
  

  "السالم مقابل السالم" لبدء مفاوضات مع سورية وفق مبدأ استعدادهليبرمان يعلن  .26
اعلن وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان عن استعداده للشروع في مفاوضات فورية : وكاالت

تنازل اسرائيل عن "ود سبب يبرر ، مشيرا الى عدم وج"السالم مقابل السالم"مع سوريا، ولكن وفق مبدأ 
  ".هضبة الجوالن
إن القيادة السورية ال ترغب حقا في السالم "الثالثاء عن ليبرمان قوله " صوت اسرائيل"ونقلت اذاعة 

  ".وإنما في التحدث عنه من أجل الحصول على الشرعية من دول الغرب
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ة االسد في السلطة، وهو يعلم أن أي للرئيس السوري هدف وحيد يتمثل بالحفاظ على بقاء سالل"وأضاف 
  ".توجه نحو الديمقراطية سيعرض حكمه للخطر

وقالت االذاعة ان ليبرمان ادلى بهذه االقوال خالل لقاء جمعه مع مسؤولين اجانب ناقش معهم 
السوريين يريدون الحديث فقط عن السالم "االضطرابات الحالية في الدول العربية حيث اكد لهؤالء ان 

  ".نهم ال يبحثون عنه بشكل صحيحغير ا
  ".فأنه ليس هناك مبرر او سبب يدعو اسرائيل للتنازل عن هضبة الجوالن لسورية"ووفق ليبرمان 

من جانبه كان وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك قد دعا امس االثنين إلى دراسة إمكانية التوصل إلى 
س السوري بشار االسد بالشروع في مفاوضات تسوية سياسية مع سوريا والتجاوب مع مطلب الرئي

  .سالم
 1/3/2011، روسيا اليوم

  
   من خوض أي انتخابات مقبلةستمنع االخوان المسلمين بمصر " إسرائيل: "أيالونداني  .27

، أمس، بأن االنتفاضات الديمقراطية العربية، قد ”اإلسرائيلية“صرح مسؤول في الحكومة : )أ.ب .د (
داني أيالون، خالل زيارة له ” اإلسرائيلي“وقال نائب وزير الخارجية .  اإلسالميةتسيطر عليها الجماعات

نموذج إيران ) بعد(، )االنتفاضات(مكمن الخوف يتمثل في أن يتم االستيالء عليها “في بروكسل، إن 
  .”في لبنان” حزب اهللا“في غزة ونموذج ” حماس“ونموذج 

التحاد األوروبي والجهات الفاعلة الدولية األخرى على ولتحاشي تكرار سيناريو إيران، حث أيالون ا
 يناير التي نظمت االحتجاجات في 25المؤيدة للديمقراطية، مثل حركة ” الحقيقية“الوصول إلى الجماعات 

  .مصر
ستعارض مشاركة اإلخوان المسلمين في أي حكومة مستقبلية، وستعمل ” إسرائيل“وأشار أيالون إلى أن 

ليس لديها أي مانع ” إسرائيل“وذكر أن . ” من خوض أي انتخابات مقبلة) اإلخوان(على منع الجماعة 
 .”للتعامل مع حكومة مصرية يدعمها اإلخوان المسلمون، طالما تخلت الجماعة عن نهجها الراديكالي

 بالنسبة لنا، األمر ليس مسألة ألقاب، بل مسألة سياسات، وإذا كانت السياسات سياسات“: وأوضح قائالً
  . ”سلمية، أعتقد أننا سنرحب بأي ممثل مصري

  2/3/2011، الخليج، الشارقة
  

  اإلخوان سيفوزون في أي انتخابات نزيهة بمصر: يعلونموشي  .28
توقع موشي يعلون، وزير الشؤون االستراتيجية في حكومة االحتالل اإلسرائيلي، أّن يفوز : القدس

ة، إذا تمت بنزاهة وشفافية، زاعما في الوقت ذاته، أّن اإلخوان المسلمون في االنتخابات المصرية القادم
  . ألنها أنتجت حماس" فاشلة"الديمقراطية فكرة 

ولفت يعلون ـ في حديث إلذاعة الجيش إلى أّن إحدى التحديات األساسية التي تواجه حكام مصر الجدد 
لحاكم العسكري الوقت الكافي هو الملف السياسي، حيث يوجد حاليا فترة انتقالية، ويجب أن يأخذ فيها ا

  .للتوجه نحو االنتخابات الفورية
في االنتخابات " حماس"وأضاف يعلون، أّن فكرة الديمقراطية واالنتخابات، قد أثبتت فشلها، مستدال بفوز 

  . الفلسطينية وصعود حزب اهللا في لبنان، حسب زعمه
ما يجري هناك هو عبارة عن أحداث : "ووصف يعلون ما يجري في ليبيا، باألحداث التاريخية، وقال

  ". نابعة من طموحات طبيعية لدى الناس، التي تريد الحرية والعيش بكرامة
  2/3/2011، وكالة قدس نت
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   نتنياهو العمل وعدم االستمرار في إطالق التصريحات فقطىيتعين عل: ليفني .29
لمعارضة اإلسرائيلية السياسة التي انتقدت تسيبي ليفني رئيسة حزب كاديما وزعيمة ا  : وكاالت- القدس

 وقالت ليفني ـ خالل مقابلة مع اإلذاعة اإلسرائيلية  . يتبعها بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي
  , الرسمية أمس الثالثاء ـ إنه يتعين علي نتنياهو العمل وعدم االستمرار في إطالق التصريحات فقط

   . التي ساهمت في وصول إسرائيل إلي هذه الحالةمشيرة إلي أن سياسة نيتانياهو هي 
  .. وأوضحت اإلذاعة أن ليفني عقبت علي ما قاله نتنياهو أمس بأن إسرائيل تواجه واقعا دوليا صعبا جدا

   . ولذلك يجب اتباع نهج حذر فيما يتعلق بالبناء في الضفة الغربية المحتلة
  2/3/2011، األهرام، القاهرة

  
   اإلعتراف بفشل الحصار الذي تفرضه على غزة "إسرائيل"ى عل: زعبيالنائبة  .30

قدمت األحزاب العربية موضوع استمرار الحصار على غزة، كموضوع لسحب الثقة من الحكومة 
اإلسرائيلية، وقالت النائبة حنين زعبي خالل طرحها للموضوع، بأن على إسرائيل اإلعتراف بفشل 

عقاب الجماعي فشلت، وإسقاط النظام المصري قد فتح الباب الحصار الذي تفرضه على غزة، فسياسة ال
  .لمراجعة السياسات المصرية في الموضوع

وشددت النائبة زعبي ان إسرائيل تصرفت كاللصوص، فقامت بالقتل وبقصف غزة، وقتل في يوم واحد 
و الثوره في تونس  فلسطينيين بدم بارد، بينما كانت أعيننا مشدودة نحو ميدان التحرير تراقب الثورة تل9

  .وفي مصر وفي ليبيا
على الجميع أن "وأكدت أن إسرائيل ال تفهم ما وراء الثورات في العالم العربي، وأن عبارة نتانياهو بأن 

، هي دليل عمى سياسي كامل عما "يعلم بأن أوضاع المنطقة غير مستتبة، وأن القوة وحدها هي سالحنا
ولى من ثورات العالم العربي هي أن القوة لوحدها ليست كفيلة إذ أن العبرة األ. يحدث في المنطقة

على إسرائيل أن تستخلص العبر مما يجري حولها من ثورات تغير نظام . " بفرض سياسات هيمنة وقمع
  .المنطقة، وتغير قوانين السياسة فيها

تبدة، والتي تعتبر من يجب أن يعلم رئيس الحكومة اإلسرائيلية أن إسقاط األنظمة الظالمة والمس"وأضافت 
أقوى األنظمة في الشرق األوسط، دون إطالق رصاص، ليس إال دليال على أن سياسات القوة ال يعول 

  .عليها
على إسرائيل أن تعترف أنها فشلت استراتيجيا، وأن تعويل إسرائيل على وجود عدو مشترك لها ولبعض 

رات التي قامت في بعض الدول العربيه ستجعل إن الثو. األنظمة العربية، هو أمر أيضا ال يعول عليه
  .الحكم بيد شعوب لم ولن ترى بدولة محتلة حليفا لها

لقد بدأ الحصار بالتراخي، والمبادرات السياسية العالمية مثل قافلة الحرية ستستمر طالما : " وأنهت قائلة
  ".قعاستمر الحصار، من األفضل إلسرائيل إنهاء الحصار أو فلتمتثل لألمر الوا

 28/2/2011، 48موقع عرب
  

  مسؤول عسكري إسرائيلي يدخل لندن باسم مستعار ليتفادى اعتقاله .31
اعترف الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي، العميد آفي بنيهو، أمس، بأنه دخل إلى لندن قبل فترة : تل أبيب

مة المشاركة في باسم مستعار وجواز سفر مزيف، وذلك خوفا من اعتقاله للتحقيق معه ومحاكمته بته
  .جرائم حرب ضد الفلسطينيين

. »العبث الذي يعيشه الغرب«اإلسرائيلية، تحدث بنيهو عما سماه » ديفينس نيوز«ففي مقابلة مع صحيفة 
وقال إنهم يدركون خطورة اإلرهاب بشكل كبير ويبذلون جهودا خارقة لمكافحته، خصوصا اإلرهاب 
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 هذا اإلرهاب ويغذونه بواسطة تصرفاتهم ضد إسرائيل األصولي، ولكنهم في الوقت نفسه يساعدون
  .وضغوطهم السياسية على إسرائيل

. وأضاف بنيهو أنه اضطر إلى إخفاء شخصيته لكي ال يعتقل ويتسبب في أزمة دبلوماسية بين البلدين
 وأشار إلى أن الكثير من الشخصيات العسكرية والسياسية اإلسرائيلية مطلوبة لالعتقال في عدة دول

  .ودعا لحملة دولية للضغط على تلك الدول حتى تغير قوانينها العبثية. »فضيحة«غربية، وسمى ذلك 
وسئل بنيهو عن رأيه في ما يجري في العالم العربي من ثورات تستخدم فيها أدوات االتصال الثورية في 

  .»إنه سالح ذو حدين«: ، فقال»فيس بوك«الشبكات االجتماعية مثل 
  2/3/2011،  لندنالشرق األوسط،

  
   يصوت على اقتراح بالتحقيق مع منظمات تنتقد الحكومة"سرائيلإ"برلمان  .32

 تجاهل نواب يمينيون قلق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحددوا موعدا جديدا : الين فيشر ايالن- القدس
  .ائيلللتصويت على اقتراح بالتحقيق في تمويل أجنبي لمنظمات اسرائيلية تنتقد سياسات اسر

ووسط انتقاد علني لنحو ستة إجراءات مقترحة في البرلمان ينظر اليها على نطاق واسع على انها 
تستهدف المنظمات اليسارية اتخذ نتنياهو إجراء ألغى فعليا تصويتا في األسبوع الماضي على تشكيل 

  .لجنة تحقيق برلمانية
 الذي يتزعمه نتنياهو ومقدم االقتراح قال يوم لكن داني دانون وهو عضو برلمان من حزب ليكود اليميني

  . مارس اذار16الثالثاء انه عاد الى جدول عمل البرلمان ومن المحتمل اجراء التصويت يوم 
تمويل من جانب حكومات أجنبية "وقال دانون الذي سيرأس اللجنة لرويترز ان اللجنة ستحقق في 

  ."لمنظمات تضر باسرائيل
التدخل "يل من الواليات المتحدة وبريطانيا واالتحاد االوروبي يرقى الى حد وقال ان مثل هذا التمو

  .في الشؤون االسرائيلية ومحاولة للتأثير على صنع القرار" الجسيم
واتهمت المنظمات االسرائيلية اليسارية البرلمان بمحاولة تكميم أفواه منتقدي الحكومة وندد النواب الذين 

  . المقترح ووصفوه بأنه ضربة خطيرة لحرية التعبيريعارضون االجراء بالتحقيق
اذا "وقال دانون في مقابلة هاتفية . ونفى دانون المزاعم قائال انه سيتم أيضا التدقيق في المنظمات اليمينية

  .كان كل شيء على ما يرام فان المنظمات اليسارية واليمينية على حد سواء لن يكون لديها ما تخشاه
  .ن للجنة سلطات عقابية لكن يمكنها ان توصي بتشريع اخر للتعامل مع النتائجوأضاف انه لن يكو

وقال متحدث باسم حزب اسرائيل بيتنا انه من المقرر التصويت أيضا على اقتراح منفصل من اعضاء 
 ماس اذار سيفحص المنظمات التي 16الحزب الذي يتزعمه وزير الخارجية افيجدور ليبرمان بحلول 

  ."جيش اسرائيلتلحق ضررا ب"
  2/3/2011، وكالة رويترز لألنباء

  
  الجيش اإلسرائيلي يعلن حالة استنفار و..نتنياهومستوطنون وحاخامات يدعون إلى يوم غضب ضد  .33

 مجموعة من المستوطنين ، أنمحمد عبود، عن مراسلها 2/3/2011، المصري اليوم، القاهرةذكرت 
دعت ليوم غضب إسرائيلى ضد رئيس الوزراء  ينوالحاخامات والناشطين السياسيين اإلسرائيلي

بالضفة » حفات جلعاد«اإلسرائيلى بنيامين نتنياهو، بسبب تنفيذ قرار حكومى بهدم مستوطنة فى منطقة 
تتهم » فيس بوك«وأقام المستوطنون اإلسرائيليون صفحة مفتوحة على موقع الـ. الغربية، أمس األول

إلسرائيليين بضرب النيران الحية على المستوطنين بعد التشاور رئيس الوزراء بإصدار أوامر للجنود ا
  .»قذافى إسرائيل«مع المستشارة األلمانية أنجيال ميركل، ووصفوا نتنياهو بـ



  

  

 
 

  

            22 ص                                     2072:         العدد       2/3/2011 األربعاء :التاريخ

 قذافى -يوم غضب ضد نتنياهو «: االستيطانية التى انطلقت بعنوان» فيس بوك«وشهدت صفحة الـ
التجمع الشعبى إلنقاذ إسرائيل من قبضة «:  للصفحة إنوقال البيان التأسيسى. إقباال كبيرا» إسرائيل

  .» قذافى إسرائيل، يدعو كل المستوطنين للمشاركة فى يوم غضب ضد حكومة نتنياهو-الطاغية نتنياهو 
وأعلن الحاخام حاييم دروكمان، كبير حاخامات الصهيونية الدينية، انضمامه ليوم الغضب اإلسرائيلى، 

الوزراء اإلسرائيلى يتهمه فيها بالمسؤولية عن دخول قوات الشرطة والجيش وأرسل برقية لمكتب رئيس 
أثناء محاولة » حفات جلعاد«اإلسرائيلى فى مواجهات عنيفة مع المستوطنين، وإطالق النار عليهم فى 

  .إخالء مستوطنة غير شرعية
 الجيش قوات، أن  نظير مجلي- تل أبيب، عن مراسلها من 2/3/2011الشرق األوسط، ونشرت 

والشرطة اإلسرائيلية العاملة أعلنت في مناطق الضفة الغربية المحتلة، حالة استنفار أمني، تحسبا لحملة 
وذكرت مصادر . اعتداءات انتقامية دموية من المستوطنين ضد الفلسطينيين القاطنين في قرى قريبة منهم

داءات على الفلسطينيين، ردا على هدم أمنية إسرائيلية أن مئات المستوطنين يخططون للقيام بسلسلة اعت
وأن من بين االعتداءات المتوقعة، هدم أحد . بيوت عمروها من دون تراخيص بناء في المستوطنات

  .المساجد الفلسطينية في منطقة نابلس أو غيرها
ان في وكان مئات المستوطنين قد احتلوا، الليلة قبل الماضية شوارع مدينة القدس الغربية وأشعلوا النير 

إطارات السيارات، احتجاجا على قيام قوات الجيش فجر أول من أمس االثنين بهدم منزل متحرك وخيمة 
فقد بنى المستوطنون هذه المرافق من دون . وبوابة وأساسات بناء في بؤرة استيطانية قرب نابلس

  . الغربيةتراخيص بناء، كما يفعلون في أكثر من بؤرة استيطان مشابهة في شتى أنحاء الضفة
فأغلقوا شارع مناحيم . وبلغ احتجاج المستوطنين أوجه، بالمظاهرات التي نظموها داخل القدس الغربية

بيغن، أكبر شوارع المدينة وأشعلوا اإلطارات على مدخل الكنيست ومباني الحكومة وأغلقوا مدخل 
 مستوطن ملثم، فقال إن وتكلم باسمهم. المدينة الغربي وهاجموا قوات الشرطة التي اعترضت طريقهم

وأكدوا أن . المظاهرات في مصر وليبيا ستكون بسيطة، بالمقارنة بما يعدونه لحكومة بنيامين نتنياهو
فهم يتهمونه، . »ارحل.. إيهود باراك«: ، سيكون»يوم الغضب«الشعار األساسي الذي سيرفعونه في 

يرا للدفاع، بعمليات الهدم في لكونه مسؤوال عن قوات االحتالل في الضفة الغربية بوصفه وز
  .ويطالبون حكومة اليمين بإقالته. المستوطنات

  
   بالتصدي لصاروخ بغزة"معطف الرياح"  منظومةنجاح: "إسرائيل" .34

الذي أدخله مؤخراً ) معطف الرياح(نجاح منظومة , مساء اليوم الثالثاء, أعلن الجيش اإلسرائيلي: القدس
  .اته من الصواريخ المضادة للدروعضمن منظومته العسكرية لحماية آلي

إن المنظومة تصدت لصاروخ :" العبري عن مصدر عسكري في الجيش قوله " يشيع نيوز" ونقل موقع 
دون أن يؤثر ذلك عليها أو يوقع , أطلقه مسلحين فلسطينيين على دبابة كانت متوغلة شرق خانيونس

  ".إصابات في صفوف الجنود 
بعد نجاح , المنظومة على آلياتها لمنع إختراق الصواريخ للدبابات المصفحةوأدخلت إسرائيل مؤخراً تلك 

فصائل المقاومة الفلسطينية من إطالق صاروخ مماثل على دبابة كانت متوغلة شرق خانيونس قبل نحو 
  .الشهرين

  1/3/2011، وكالة قدس نت
  

  "إسرائيل"ت المتحدة وما هو تأثير الثورات بالدول العربية على العالقة بين الواليا: دراسة .35
هناك سؤال يطرح بقوة في هذه االثناء في كل من واشنطن وتل ابيب حول : الناصرة ـ زهير اندراوس

تأثير تداعيات الثورات التي تعتمل حاليا في العالم العربي ضد االنظمة الديكتاتورية على العالقات بين 
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على الرغم . قات ام انها ستؤدي الى تراجعها؟الطرفين، فهل هذه الثورات ستؤدي الى تعزيز هذه العال
من انّه لم يصدر تقييم رسمي من الواليات المتحدة واسرائيل بشأن مستقبل العالقات بين الجانبين في 
اعقاب هذه التطورات، اال انها يتضح من خالل الجدل الدائر بين النخب االسرائيلية على وجه 

فهناك من يرى ان الثورات التي شهدها . اوتة الى حد ماالخصوص ان االجابة على هذا السؤال متف
العالم العربي والتي ادت الى سقوط انظمة استبدادية متعاونة مع الواليات المتحدة والغرب وضعضعة 
انظمة اخرى من نفس الطراز، يدلل على اّن مكانة اسرائيل كحليف استراتيجي للواليات المتحدة قد 

ر ان هذه التطورات اثبتت بما ال يدع مجاال للشك بانه لم يعد هناك زادت بشكل كبير، على اعتبا
للواليات المتحدة حليف مستقر يمكن االعتماد عليه في الحفاظ على المصالح االمريكية في المنطقة سوى 

ويرى وزير االمن االسرائيلي االسبق بنيامين بن اليعازر انه في اعقاب سقوط نظام الرئيس . اسرائيل
الذي كان يعد اوثق حلفاء الواليات المتحدة في المنطقة واكثرهم استعدادا لخدمة المصالح مبارك، 

االسرائيلية، فانه ال يمكن الوثوق باالنظمة العربية االخرى التي الزالت متحالفة مع الواليات المتحدة 
  .االمريكية، سيما االردن ودول الخليج والمغرب

 للدراسات االستراتيجية يرى ان ما خسرته الواليات المتحدة من )بمحشفا(يورام اتينغار رئيس مركز 
حلفاء في غضون شهرين يذكرها بما خسرته على مدى عقود، منوها الى خسارة واشنطن في الماضي 
نظام الشاه في ايران وتركيا، وهي اليوم تخسر مصر وتونس، وهناك مخاوف كبيرة ان تنتقل الثورة الى 

القائم في عمان، وهو ما يمثل ضربة قاصمة ليس فقط للواليات المتحدة، بل االردن لتطيح بالنظام 
ويذكر ايتنغار بالخدمات التي قدمتها اسرائيل للواليات المتحدة في فترات حساسة . السرائيل بشكل اكبر

جدا، منوها الى انه في غمرة انشغال الواليات المتحدة في حربها في فيتنام، تدخلت اسرائيل وحركت 
 من اسقاط نظام الملك حسين، بعدما نفذ المجزرة ضد الفلسطينيين، فيما 1970اتها لمنع سورية عام قو

  .بات يعرف بأيلول االسود
ويشير ايتنغار بشكل خاص الى دور اسرائيل في منع الدول العربية من التحول الى قوى عسكرية كبيرة، 

ستذكرا بقيام اسرائيل بقصف المفاعل الذري على اعتبار ان هذا يمثل ايضا مصلحة امريكية واضحة، م
لكن حسب ايتنغار فاّن اعظم ما . 2006، والمنشاة النووية شمال شرق سورية عام 1981العراقي عام 

تقدمه اسرائيل للواليات المتحدة يتمثل في المجال االستخباري، حيث ينقل عن السيناتور اينويا رئيس 
ي شغل في الماضي منصب رئيس لجنة االستخبارات، قوله ان ما لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ، والذ

  .تقدمه اسرائيل من معلومات استخبارية للواليات المتحدة يفوق ما تقدمه دول حلف الناتو مجتمعة
ويكشف ايتنغار النقاب عن ان اسرائيل اسهمت وتسهم بشكل كبير في تطور القدرات االمريكية في 

راق وافغانستان، مشيرا بشكل خاص الى اسهام اسرائيل في تقديم مساعدات مواجهة قوى المقاومة في الع
تقنية وفنية واستخبارية للجيش االمريكي مكنته من تحسين قدراته في مواجهة تهديد العبوات الجانبية 

لكن زلمان شوفال السفير االسرائيلي . والسيارات المفخخة، فضال عن تعقب المقاومين والتحقيق معهم
 في الواليات المتحدة والقيادي في حزب الليكود يتحفظ على تصور ايتنغار، ويرى ان سرعة االسبق

تخلي الواليات المتحدة عن حليفها الرئيس مبارك سيشجع من تبقى من حلفائها على اعادة تقييم موقفه من 
  .التحالف مع الواليات المتحدة

اون مع ايران في حال تبين له انه ال يمكنه ونوه شوفال الى ان هناك من الزعماء من قد يتحول للتع
وبخالف معظم المحللين االسرائيليين، فان شوفال يرى ان . االعتماد على واشنطن في ساعة االختبار

ويشير في . الخطر الذي يتهدد العالقات االمريكية االسرائيلية مصدره الجمهوريين، وليس الديمقراطيين
عرض نفسه كمرشح للرئاسة في االنتخابات القادمة عن الحزب هذا الصدد الى ان هيكابي، الذي ي

الجمهوري يقول بشكل صريح وعلني انه يتوجب على الواليات المتحدة العودة الى حدودها والتوقف عن 
التدخل في الشؤون االجنبية واستثمار االنفاق على العالقات مع الدول الخارجية في االنفاق على مشاريع 
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، حيث يصل االمر بهيكابي الى حد الدعوة الى قطع المساعدات االقتصادية والعسكرية التنمية الداخلية
صحيح ان هناك اغبية ساحقة داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطية تدعو بحماس للحفاظ . عن اسرائيل

ت على وتيرة العالقات مع اسرائيل، اال انه من غير المستبعد ان يصل الكثير من االمريكيين الى ذا
بغض النظر عن التباين في تصور النخب ازاء تأثير الحراك . القناعة التي توصل اليها هيكابي

الديمقراطي الذي يجتاح العالم العربي، فان ما تجمع عليه هذه النخب هو حقيقة ان التحول الديمقراطي 
م االسرائيلية تعتبر فمعظم التحليالت والمقاالت التي زخرت بها وسائل االعال. سيؤثر سلبا على اسرائيل

ان تحول انظمة الحكم العربية للديمقراطية يمثل ضربة قاصمة السرائيل، على اعتبار ان االنظمة 
الديمقراطية العربية ستكون اقل تسامحا مع اسرائيل، عالوة على انها ستبدي استعدادا اقل للتعاون االمني 

ديكتاتورية بطبعها اكثر براغماتية ونفاقا، حيث مع اسرائيل من وراء الكواليس، في حين ان االنظمة ال
انها في الوقت الذي تكتفي بدفع ضريبة كالمية للفلسطينيين، فانها في المقابل ترتبط بتحالفات سرية مع 

  .اسرائيل
  2/3/2011، القدس العربي، لندن

  
  " لغايات أمنية" إدخال أجهزة الهواتف الخلوية إلى مكتبه يمنعنتنياهو  .36

قّرر رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، منع إدخال أجهزة الهواتف النقالة إلى مكتبه : الناصرة
  .، على الرغم من معارضة الحكومة القتراح القانون مسبقاً"لغايات أمنية"

العبرية، اليوم الثالثاء ، فقد تّم تفعيل قرار منع إدخال األجهزة  وبحسب ما أوردته صحيفة معاريف
ة في بادئ األمر على قاعات النقاشات األمنية في مكتب رئيس الحكومة، ليشمل بعد ذلك منع الخلوي

  .إدخالها إلى جميع النقاشات واللقاءات مهما كانت
وأشارت إلى أن نتنياهو قد أصدر تعليمات تقضي بأن يترك كل شخص مصرح له بدخول مكتب رئاسة 

  .لهذا الغرض، قبل دخولهالوزراء هاتفه الخلوي في خزانة تّم تخصيصها 
من جانبهم، صّرح مسؤولون كبار في مكتب نتنياهو الذي يعتبر أكثر المؤسسات اإلسرائيلية حساسية، أن 
المضايقات التي نتجت عن استعمال األجهزة الخلوية خالل اللقاءات واالجتماعات الرسمية قد تفاقمت؛ 

إضافة إلى المخاوف من إقدام " سة وسرّيةحّسا"وبات هناك خطر كبير من احتمال تسّرب معلومات 
  .بعض األشخاص على تسجيل نقاشات سرّية وهاّمة عبر أجهزة تسجيل الهواتف الخلوية

  1/3/2011قدس برس، 
  

   ومعالمها اإلسالميةقدس مليون دوالر لتهويد ال24االحتالل يرصد  .37
، ووكالة محمد جمال، فلسطين المحتلةنقالً عن مراسلها في  2/3/2011الشرق، الدوحة، نشرت 

 24( بلدية القدس المحتلة أعلنت أنها قامت بتخصيص مبلغ ستة وثمانين مليون شيقل ، أن.)ب.ف.أ(
أي تنفيذ عمليات " تطوير األحياء العربية بشرق المدينة وتنظيمها"، لغايات ما أسمته بـ)مليون دوالر

في حقيقته على تهويد المناطق المجاورة التهويد المحددة لقلب الميزان الديمغرافي، وهو ما ينطوي 
  . للمسجد األقصى واألحياء األخرى، بحسب جمعيات حقوقية فلسطينية

مليون دوالر أخرى لتنفيذ أوامر هدم صدرت بحق عشرات المنازل الفلسطينية  6كما رصدت البلدية 
  . للقدس بحجة عدم الترخيص1967التي بعضها تم تشيده قبل احتالل 

 اإللكتروني، محمد صادق،" إعالم القدس" مدير مركز ، أنرام اهللا من 2/3/2011الغد، عمان، وأضافت 
تشمل تمويل مشروع توسعة منطقة )من قبل بلدية االحتالل في القدس(ن الميزانية التي تّم رصدها إ قال

قدس لتسهيل ساحة البراق المحاذية للمسجد األقصى المبارك، وأعمال افتتاح باب جديد في أسوار ال
  .دخول المغتصبين وقوات االحتالل بشكل أكبر وأسرع إلى باحات األقصى
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  االحتالل يحظر عقد مؤتمرين فلسطينيين في القدس .38

 اقتحمت قوة من المخابرات والشرطة اإلسرائيلية أمس، فندق الكابيتول في : أحمد رمضان-رام اهللا 
االئتالف من أجل الدفاع عن "جتماع دعا إليه شارع صالح الدين في القدس المحتلة، وحظرت عقد ا

لتقويم التجربة القانونية، والتخطيطية والجماهيرية ودور المؤسسات األهلية " حقوق الفلسطينيين في القدس
وسلم . والقوى الوطنية والسلطة الفلسطينية، في الدفاع عن أراضي وعقارات المواطنين في بلدة سلوان

 من وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي يتسحاق أهرونوفيتش  موقعاًرة الفندق أمراًأفراد القوة المقتحمة إدا
  .بحظر عقد االجتماع لدواع أمنية

 ماثال يحظر بموجبه عقد مؤتمر لإلعالن عن وكان الوزير اإلسرائيلي أصدر الليلة قبل الماضية أمراً
 في خيمة أمسة الواحدة من ظهر  عقده الساعتأسيس اتحاد الشباب الفلسطيني في القدس كان مقرراً

واقتحمت قوة من الشرطة منزل المواطن المقام عليه الخيمة وحذرته . اعتصام حي البستان في سلوان
  .من السماح بعقد هذا المؤتمر تحت طائلة المسؤولية

  1/3/2011، بيروت، المستقبل
  

   لدعم مشاريعها في القدسبيت مال القدس تهيب بالدول العربية واإلسالمية الوفاء بالتزاماتها .39
 أهابت وكالة بيت مال القدس بكافة الدول العربية واإلسالمية الوفاء بااللتزامات التي قطعتها على :الرباط

نفسها بموجب قرارات منظمة المؤتمر اإلسالمي ومجلس الجامعة العربية الداعية لتقديم الدعم الالزم 
وناشد بالغ للوكالة، أذاعته وسائل اإلعالم الرسمية في  .للوكالة لمواصلة تنفيذ مشاريعها في القدس

المغرب، هذه الدول أن تفي بالتزاماتها بما يساهم في حماية القدس ويدعم صمود سكانها على أرضهم، 
 اإلسرائيلية على القدس، واتساع آثار عمليات التهويد الممنهج التي تاالعتداءاوذلك في ظل تنامي وتيرة 

ضع القانوني للمدينة، وتؤثر على موروثها الديني والحضاري وترهن مستقبل سكانها تهدد بتغيير الو
  .العرب والمسلمين

 مليون دوالر في 12 مشاريع نوعية في القدس بلغت قيمتها 2010وذكر البالغ أن الوكالة نفذت في 
ة، وأنها تعتزم قطاعات التعليم والصحة واإلسكان والمرأة والشباب والطفولة والمساعدات االجتماعي

  . مليون دوالر30 ببرمجة مشاريع بقيمة 2011الرفع من وتيرة نشاطها في 
  1/3/2011قدس برس، 

  
   مرة الشهر الماضي44 األذان في المسجد اإلبراهيمي رفعاالحتالل منع  .40

ون الدينية ؤاستنكر وزير األوقاف والش:  جمال جمال ووكاالت األنباء، سمير حمتو-فلسطين المحتلة 
 بمنع رفع اآلذان في الحرم اإلبراهيمي الشريف بشكل االحتاللالفلسطيني محمود الهباش قيام سلطات 

وقال الهباش، .  في الشؤون اإلسالمية سافراً على حرية العبادة وتدخالً صارخاًمستمر، واعتبر ذلك تعدياً
 الماضي فبراير/  شهر شباط منع رفع اآلذان في الحرم اإلبراهيمي الشريف خاللاالحتالل"في بيان إن 

 وقتاً بحجج واهية متجاهلين بذلك مشاعر المسلمين والقوانين والشرائع والمواثيق الدولية التي كفلت 44
  ".حرية العبادة والوصول لالماكن المقدسة

  2/3/2011الدستور، عمان، 
  

  مستوطنون يعيثون فساداً بالضفة ويحرقون السيارات ويخربون المزروعاتال .41
 اليمين اإلسرائيلي بتحطيم زجاج وثقب أحزابقام مستوطنين يهود وقادة :  كامل إبراهيم-دس المحتلة الق

إطارات عدد من المركبات للفلسطينيين في مدينة الخليل، كما قاموا بإغالق عدد من الشوارع في القدس 
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 الرد على إخالء البؤرة وأشعلوا اإلطارات، وألقوا بزجاجة حارقة باتجاه منزل في حوارة، وذلك بذريعة
ونقل عن مستوطنين متطرفين قولهم إن تحطيم زجاج المركبات في الخليل  ."حفات غلعاد"االستيطانية 

 على مطالب الفلسطينيين في في أعقاب إخالء البؤرة االستيطانية، ورداً" جباية الثمن"هو جزء من 
  .مظاهرة الجمعة فتح مدخل إلى شارع الشهداء في الخليل

 زيتون معمرة أشجاري بيت لحم أقدم مستوطنون متطرفون بالتعاون مع قوات االحتالل على اجتثاث وف
  .بالقرب من جبل الفريديس، فيما هاجموا في الخليل منازل المواطنين واعتدوا على بعضهم بالضرب

رميدة  منازل المواطنين في حي تل ال"رمات يشاي"كما هاجمت مجموعة من المستوطنين من مستوطنة 
وأقدمت مجموعة أخرى من مستوطني  . بالضرباألهاليوسط مدينة الخليل واعتدوا على بعض 

  . بمهاجمة مركبات المواطنين على الشارع الرئيس جنوب الخليل بالحجارة"حاجاي"مستوطنة 
 اعتدوا على منازل وممتلكات بعض السكان في قرية حواره قرب مستوطنين إنوقالت مصادر فلسطينية 

  . إصابة شخصين بجروح إلىبلس مما أدى نا
  2/3/2011الرأي، عمان، 

  
  توغل إسرائيلي جنوبي غزة .42

توغلت آليات عسكرية إسرائيلية بشكل محدود في منطقة حدودية تقع إلى الشرق :  أشرف الهور-غزة 
غلت  من الدبابات مصحوبة بعدد من الجرافات تو عدداًأنمن جنوب قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية 

 .في ساعات صبيحة أمس بشكل محدود في منطقة حدودية على أطراف بلدة القرارة جنوب قطاع غزة
 متر في المناطق الفلسطينية، وأطلقت 300وبحسب المصادر فإن تلك القوة دخلت لمسافة تصل لنحو 
إجراء وشرعت تلك القوات كعادتها على  .نيران رشاشة في المكان، وسط تحليق للطائرات المروحية

  .عمليات تمشيط وتجريف في المنطقة التي شهدت التوغل، قبل أن تنسحب من المكان
  2/3/2011القدس العربي، لندن، 

  
   وحدة استيطانية الشهر الماضي347قر بناء أاالحتالل قتل سبعة فلسطينيين و .43

 874ين اقتلعوا أظهر تقرير لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس، أن المستوطن:  يوسف الشايب–رام اهللا 
 90صيب فيما أ مواطنين فلسطينيين 7 وحدة استيطانية، وقتل 374شجرة زيتون، فيما اقر االحتالل بناء 

واظهر التقرير أن جيش  . الماضيفبراير/  هدم لمنازل فلسطينية خالل شباطأمر 119، واصدر آخرين
  . مواطنا189ًفبراير الماضي / االحتالل اعتقل خالل شباط

 بالهدم، وكانت إخطارات جيش االحتالل واصل هدم منازل الفلسطينيين، وتوجيه أنالدائرة  وأوضحت
 89 تستهدف بصورة كبيرة منازل المواطنين في القدس المحتلة ومحيطها، فقد وجه االحتالل األوامرتلك 
 األمراءاية  المحكمة بهدم بنأمرت شعفاط والعيسوية وسلوان وبيت حنينا التي أحياء في إداري هدم أمر

 مالحقة االحتالل للتجمعات البدوية وهدم إلى الدائرة  وأشارت.ا مواطن150ً شقه ويسكنها 22التي تحوي 
 وللمرة الثانية أيضاًمضاربها، فقد هدمت وللمرة الخامسة، خربة طانا شرق مدينة نابلس، وهدمت 

  . بيوت شعر وحظائر للمواشي في خربة يرزا قرب طوباس10، ومسجداً
 مواصلة سلطات االحتالل سحب بطاقات هوية المقدسيين تحت حجج وذرائع واهية، إلى التقرير أشارو

 خارج مدينة اإلقامة بذريعة  مقدسياً مواطنا14043ً صادر االحتالل بطاقات هوية 1967فمنذ العام 
يشون  يعآخر فلسطيني ألف 100، فيما يتهدد الخطر نحو أجنبي الحصول على جواز سفر أوالقدس 

  .شرقي القدسبخارج جدار الضم والتوسع الذي يحيط 
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 وحدة استيطانية في القدس المحتلة، فيما 3300 بناء اإلسرائيلية عزم وزارة اإلسكان إلىولفتت الدائرة 
 دونما من 450 وحدة استيطانية على مساحة 212مناقصة لبناء " دائرة أراضي إسرائيل "أصدرت
وأقرت لجنة البناء والتنظيم التابعة لبلدية االحتالل، بناء  . القدس المحتلة قرية لفتا المهجرة فيأراضي

 120 وحدة استيطانية في الشيخ جراح وسط القدس المحتلة لصالح جماعات يهودية متطرفة، وبناء 13
في القدس المحتلة كما صادقت تلك " راموت، وبسغات زئيف" في مستوطنتي أخرىوحدة استيطانية 

  . كنيساً يهوديا في جبل أبو غنيم19بناء اللجنة على 
 أعلن جيش االحتالل بالتعاون مع بلدية االحتالل في القدس عن نيته بناء قاعدة عسكرية إسرائيلية كما

  . الفلسطينيةاألراضي دونما من 32تضم كلية عسكرية في جبل المكبر بمدينة القدس، والتي ستقوم على 
 دونم والمقام 11.5االحتالل ألرض وقف اليملي البالغ مساحتها  مصادرة سلطات إلى التقرير وأشار

  . مشاريع استيطانية عليهاإقامةعليها محالت تجارية ومسجد سعد وسعيد في القدس المحتلة، لصالح 
 الجانب  المستوطنين وبحماية جيش وشرطة االحتالل يواصلون اعتداءاتهم على مواطنيأنوبين التقرير 
  .أحيائها المختلفة القدس والشرقي من

 على وبخصوص الممارسات التي يتعرض لها المصلون المسلمون فقد فرضت شرطة االحتالل قيوداً
  .إليه عاما من الوصول 50، ومنعت من تقل أعمارهم عن األقصىدخولهم للصالة في المسجد 

س عن البلدة بعدت سلطات االحتالل مدير نادي األسير في القدس المحتلة ناصر قوأ آخروفي سياق 
  . بحجة مقاومة االحتالل يوما15ًالقديمة مكان سكناه لمدة 

 مدينة أراضيالمقامة على " أربعكريات " دوف ليئور في مستوطنة األكبر الحاخام أفتىووفق التقرير، 
  .الذي يبيح قتل األغيار" شريعة الملك"من خالل تأييده لكتاب " قتل غير اليهود"الخليل بإجازة 

2/3/2011ان، الغد، عم  
  

  االتفاق على حل مشكلة الطلبة الفلسطينيين في الجامعات المصرية: هيئة المعابر والحدود .44
 أعلن هيئة المعابر والحدود بغزة، أنها تواصلت مع السلطات المصرية لحل مشكلة الطلبة :غزة

سخة منه إنها تلقت ن" قدس برس"وقالت الهيئة في بيان لها، وصل  .الفلسطينيين في الجامعات المصرية
معلومات بأنه سيسمح للطلبة االلتحاق بجامعاتهم في حال اإلعالن في مصر عن بدء الدراسة في 

ونظراً ألن بعض الطلبة واجهوا مشاكل في منعهم من السفر، "وأضاف البيان أنه  .الجامعات المصرية
رسالها إلى الجانب المصري بهدف فقد ارتأت الهيئة تسجيل أسماء كافة الطلبة في الجامعات المصرية وإ

وطالبت الهيئة جميع الطلبة الذين لديهم شهادات قيد في الجامعات أو البطاقات  .تسهيل دخولهم إلى مصر
  .الجامعية أو أي أوراق ثبوتية أن يقوموا بتسجيل أسمائهم، لديها

  1/3/2011قدس برس، 
  

  م الدين أربكانالمئات يؤمون بيت عزاء الزعيم التركي الراحل نج: غزة .45
 أّم المئات من الفلسطينيين في قطاع غزة، بيت عزاء البروفسور نجم الدين أربكان، رئيس الوزراء :غزة

  .27/2التركي األسبق، والذي وافته المنية األحد الماضي 
، قد فتحت في مدينة غزة بيت عزاء ألربكان، حيث شارك الفلسطينيون "هيئة اإلغاثة التركية"وكانت 
  .، في العصر الحديث"أعالم الفكر اإلسالمي"ب التركي واجب العزاء في أربكان، بوصفه أحد الشع

ولوحظ حضور شخصيات فلسطينية، برلمانين ونقابية، وقادة أحزاب إلى بيت العزاء، بمن فيهم رئيس 
  الحكومة في غزة إسماعيل هنية

  1/3/2011قدس برس، 
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  يوم االرض حفل تراثي فلسطيني في ابوظبي بمناسبة  .46
حفال ثقافيا تراثيا حول المواسـم      " البيارة" تنظم اللجنة االجتماعية الفلسطينية في أبوظبي        :وام -ابوظبي  

 مارس الجاري فـي     25الطبيعية في فلسطين وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والثالثين ليوم األرض في            
قد دأبت خالل السنوات الماضية علـى       وقال عمار الكردي رئيس اللجنة في أبوظبي ان اللجنة           .أبوظبي

تنظيم حفل ثقافي تراثي سنوي يهدف للحفاظ على تراث اآلباء واألجداد ونقله إلى أجيال الغد في خطـوة                  
تؤكد تمسك الشعب الفلسطيني في الشتات بهويته الوطنية وبكافة حقوقه المشروعة وعلى رأسـها إقامـة                

  . لالجئيندولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة
من جانبه كشف مجدي عطاري أمين سر اللجنة والمشرف على النشاط أن حفل هذا العام باإلضافة إلـى              

موسم الحصاد و قطـف     "األغاني واألهازيج والرقصات الشعبية المرتبطة بالمواسم الطبيعية في فلسطين          
خدم قديما أثنـاء موسـم      سيشتمل على معرض للصور واألدوات التي كانت تست       " الزيتون والعنب والتين  

واضاف ان الحفل يتضمن فعاليات خاصة باألطفال مـستوحاة مـن األلعـاب              .الحصاد وقطف الزيتون  
واوضـح أن اللجنـة      .الشعبية الفلسطينية القديمة ومسابقات للجمهور حول التراث الشعبي الفلـسطيني         

  .ستستضيف عددا من الفنانين والشعراء والفرق الفنية
 2/3/2011، باريةوكالة سما اإلخ

  
  اإلسرائيليةارتفاع عدد العمال الفلسطينيين في المستوطنات  .47

 لإلحصاء عن الجهاز المركزي ة رسمية فلسطينية صادرإحصاءاتأظهرت :  علي صوافطة-رام اهللا 
 المقامة على أراضي اإلسرائيليةالفلسطيني يوم الثالثاء ارتفاع عدد العمال الفلسطينيين في المستوطنات 

  . عامل في الربع الرابعآالف تسعة إلى 2010لضفة الغربية من سبعة آالف عامل في الربع الثالث من ا
 خالل اإلسرائيليةوارجع احمد مجدالني وزير العمل الفلسطيني ارتفاع عدد العمال في المستوطنات 

وقال  .ة أشهر استئناف أعمال البناء في المستوطنات بعد تجميد جزئي استمر عشرإلىالربع الرابع 
بسبب ) في المستوطنات(زاد عدد العمال .. أوال . هناك أمران يجب أخذهما بعين االعتبار"لرويترز 

 صاروا يقدموا إغراءات جديدة للعمال الذين يعملون في اإلسرائيليين أن الثاني واألمرالبطالة عندنا 
 من عمال اإلنشاءاتي قطاع من يعملون ف... المستوطنات بعدما رفع الحظر عن التجميد المؤقت

  ."آالف من التسعة %47.5المستوطنات حوالي 
 ابريل الماضي / تطبيق المرسوم الرئاسي الفلسطيني الصادر في نيسانإلىوتسعى الحكومة الفلسطينية 

المرسوم قائم ويجري العمل على "وقال مجدالني  .لمقاطعة منتجات المستوطنات أو تقديم أي خدمات لها
 قيد اآلن مجلس الوزراء الشهر الماضي إلىرة العمل اواحد مقدم من وز..  لدينا مشروعان اآلن. تطبيقه

 فرص عمل تشغيل ذاتي وشراكة مع إيجادالهدف .  ستين مليون دوالرإلى تصل أوليةالدراسة بقيمة 
 2011القطاع الخاص وخاصة توفير فرص للعمال العاملين في المستوطنات بحيث يستهدف في عام 

. ن البحث جار عن توفير تغطية مالية لهإ " وأضاف." عاملألفاثني عشر )  واحد عشرألفين(
احد النوافذ الرئيسية له . والمشروع الثاني له عالقة بصندوق التشغيل الفلسطيني والحماية االجتماعية

  ." عمال المستوطنات بقيمة ستين مليون دوالرإلى إضافةتوفير فرص عمل للخريجين الجدد 
 ألفاً أربعين سوق العمل الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى  مجدالني انه يتوجه سنوياًوأوضح

 ثمانية إلى ألفاًسوق العمل يستوعب فقط من خمسة عشر .  من خريجي الجامعاتألفامنهم ستة وعشرين 
  ."%24.5بلغ معدل البطالة في الربع الرابع  "وأضاف. "ألفاًعشر 
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 2.5 في الضفة التي يعيش فيها ألفاً 116 لإلحصاءالعاطلين عن العمل وفقا للجهاز المركزي ويبلغ عدد 
  . في قطاع غزة الذي يعيش فيه مليون ونصف مليون مواطنألفاً 128مليون و

  1/3/2011وكالة رويترز، 
  

ل ضـمن  راكز للتعليم والتدريب المهني حصلوا على عم من م  من المتخرجين الفلسطينيين  % 55: لبنان .48
  اختصاصهم

 أمس المرحلة الثانية من مشروعها "لجنة عمل الالجئين الفلسطينيين في لبنان"عرضت : مادونا سمعان
 الذي تمّوله وزارة الخارجية النروجية عبر "مواءمة التعليم والتدريب المهني وتكييفه مع حاجات السوق"

ل حضرتها مجموعة من الناشطين جمعية المساعدات الشعبية النروجية، وذلك من خالل ورشة عم
وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع إعداد دراسة حول التعليم والتدريب المهني وحاجات  .المدنيين

السوق، انتهى الجزء األول منها، وقد عرضه خالل الورشة الباحث االقتصادي واإلحصائي في مؤسسة 
  .االستشارات والبحوث المعدة للدراسة رضا حمدان

ئة متخّرج خضعوا للتدريبات في سبعة مراكز للتعليم والتدريب ات اإلحصاءات عشرة آالف وموشمل
وتبّين من خاللها أن أكثر من نصف المتخرجين خضعوا للتدريب . المهني، ومن ضمنها وكالة األونروا

لحصول  منهم في ا%55لدى جهتين اثنتين هما األونروا وجمعية المساعدات النروجية، وقد نجحت نسبة 
 من المتدربين لدى جهات أخرى وجدوا فرص %39على عمل ضمن اختصاصهم، في حين أن نسبة 

  .عمل تالئم اختصاصهم
 من الرجال، وهو أمر عائد بحسب حمدان إلى %49،8 مقابل %50،2وتبلغ نسبة النساء من المتخرجين 

العمل المكتبي، الصيانة : أنواع حصص التدريب التي يشاركون فيها، والتي قّسمها إلى خمس فئات
  ..).حالقون ومصففو شعر وعاملون في التجميل( ، البناء، الصحة والتعليم، العناية الخاصة..)ميكانيكي(

 كانوا يحملون %29 من المتخرجين كانوا يحملون الشهادة المتوسطة، و%39ووجدت الدراسة أن نسبة 
  .الشهادة الثانوية عند لجوئهم للتدريب

 على الرعاية الخاصة، %20 من المتخرجين إلى التدرب على األعمال المكتبية، و%40وتلجأ نسبة 
من % 58علماً أن نسبة .. على التعليم والصحة% 6على الصيانة، و% 16 على البناء، و%17و

للمتدربين على الصيانة % 40المتدربين على البناء ينجحون في إيجاد فرصة عمل تالئم تخصص، مقابل 
ولفت حمدان إلى أن العمل في مجالي البناء والصيانة  .ين في مجال الصحة والتعليمللمتخرج% 51و

ومن األرقام الالفتة التي لم ينته الباحثون من تحليلها بعد، عمل المتخرجين . غالباً ما يكون غير نظامي
 إلى. 2009في العام % 27في مجاالت تخصصهم، وانخفاض الرقم إلى % 45 بنسبة 2007في العام 

في % 60 الطلب على قطاع البناء مستقر، فيما انخفض الطلب في قطاع الصحة من أنذلك، وجدوا 
  .، من دون معرفة األسباب أيضا2008ًفي العام % 5 إلى 2007العام 

كمال حمدان خالل اللقاء لواقع عمل الفلسطينيين، . وقّدم المدير التنفيذي لمؤسسة االستشارات والبحوث د
 تشغيل الفلسطينيين أو قابلية الفلسطينيين على العمل ليست معزولة عن قابلية تشغيل  موضوعأنفرأى 

ويصعب التمييز بين سوق للفلسطينيين وسوق للبنانيين، وهذا مرده األساسي إلى ": المقيمين في لبنان
ل عدد غالبية المؤسسات العاملة في لبنان هي مؤسسات يق"وأوضح أن  ."السمات البنوية العامة للسوق

من العاملين % 40موظفيها عن خمسة عمال، وبالتالي قد تكون غير نظامية، ويعمل فيها بين ثلث إلى 
هجرة الفلسطينيين للعمل تكاد تضاهي أو تتفوق على هجرة اللبنانيين الساعين "وأضاف أن . "في لبنان

  ."...دية وقانونية وبنيوية،  عمل الفلسطيني في لبنان يواجه صعوبات اقتصاأنإلى الهدف نفسه، ال سيما 
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واعتبر أن معاهد التعليم المهني تشكل حلقة أساسية لدخول الفلسطيني إلى سوق العمل، وذلك على الرغم 
  .من الملتحقين بالتعليم ما قبل الجامعي% 12-10من أن الملتحقين بالتعليم المهني يشكلون نسبة 

لنروجية في لبنان مي تونهايم ان وزارة الخارجية من جهتها، أوضحت القائمة باألعمال في السفارة ا
النروجية تصّر على تحسين أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وتأهيل العمال لدخولهم إلى سوق 

وأعلنت ترحيب السفارة بالتعديالت التي أقرت على قانون العمل، مطالبة بإكمال الجهود . العمل
  .نيةواستكمال الخطوة مع الجهات اللبنا

  2/3/2011السفير، بيروت، 
  

   أسيراً من معان في السجون اإلسرائيلية12 عن الدقامسة ولإلفراجاعتصام  .49
اعتصم عشرات الناشطين الحقوقيين والحزبيين النقابيين أمـس امـام رئاسـة            :  طارق الحميدي  -عمان  

 االعتصام عدد من أهالي     كما شارك في   .الوزراء  للمطالبة باطالق سراح الجندي المعتقل أحمد الدقامسة        
أهالي مدينة معان يطـالبون بـإطالق سـراح         "مدينة معان المعتصمين، حيث حملوا الفتات كتب عليها         

 أسـيرا معانيـا فـي الـسجون         12، فيما حملت اليافطة الثانية أسماء       "األسرى داخل المملكة وخارجها   
  .االسرائيلية

الفوري عن الجندي الذي يعاني من ظروف صحية        وردد المعتصمون شعارات تطالب الحكومة باالفراج       
وهتف المشاركون في االعتصام بضرورة عمل الحكومة على االفراج السريع عـن الدقامـسة،               .صعبة

حيث تساءلت اللجنة الشعبية للدفاع عن الدقامسة في بيان صحافي لها عن كيفية السماح لرجال اعمـال                  
  .ح للجندي احمد الدقامسة من العالج داخل بلدهفيما ال يسم, بالسفر للخارح لتلقي العالج

  2/3/2011، الرأي، عمان
  

   عملية رادعة"ويطالب الحكومة باجراءات " التفجيرات الصهيونية"يدين " االسالميالعمل " .50
 األخيرة التي افضت الى استشهاد طفـل        ةأدان حزب جبهة العمل االسالمي التفجيرات الصهيوني      : عمان

واستهجن مسؤول الملف   . ه اثر انهيار كراج بسبب االرتدادات الناتجة عن التفجيرات        اردني وإصابة شقيق  
ـ         عمليـة  "للحادثة، مطالباً باجراءات   "الحكومة  " تجاهل"الوطني في الحزب محمد عواد الزيود ما وصفه ب

قانونيـة  ، مطالباً بفتح تحقيق، والبدء باجراءات       "السكوت عن الجريمة مشاركة فيها    "واعتبر ان    ".رادعة
وجـدد   ". نحن امام جريمة قتل يجب ان يقتص من مقترفيها        " ، وقال "مجرمي الكيان الصهيوني  "لمالحقة  

" المجاهـد "وطرد السفير الصهيوني ، والمسارعة الى االفراج عن         " وادي عربة "مطالبة الحكومة بالغاء    
  .الجندي المسرح احمد الدقامسة

  2/3/2011، الدستور، عمان
  

  يقدم مساعدات لمركز األطراف الصناعية في غزة" لميداني العسكري األردنيا المستشفى" .51
 امـس ، مركـز اإلطـراف        12ة   زار وفد من المستشفى الميداني العسكري األردني غز        : بترا –غزة  

وقدم الوفد مساعدات طبية شملت أجهزة خلع الوالدة لألطفـال وبمختلـف            . الصناعية التابع لبلدية غزة   
 للرقبة للصغار والكبار وبمختلف المقاسات وبعض المواد الطبية األخرى الالزمة لعمـل             االحجام وجبائر 

  .  المركز
  2/3/2011، الدستور، عمان

  
  "أسراهم" الجهاديون األردنيون يتظاهرون للمطالبة بتحكيم الشرع واإلفراج عن السلفيون .52
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 السلفية األردنية وسـط العاصـمة       تفاجأ الجمهور األردني أمس بتظاهرة للجماعة     :  نبيل غيشان  -عمان  
 شخص مطالبين باإلفراج عن أبنائهم المعتقلين فـي الـسجون           500تحدث للمرة األولى شارك فيها نحو       

  .األردنية
ووقف المتظاهرون، ومعظمهم من الملتحين ويلبسون اللباس األفغاني التقليدي، في ساحة الجامع الحسيني             

، وهو المكان نفسه الذي تستخدمه الحركة اإلسالمية        "كيم القرآن الشعب يريد تح  "وسط عمان وهم يهتفون     
  .واألحزاب اليسارية والقومية والحركات الشبابية كل يوم جمعة للمطالبة بإصالح النظام وحل البرلمان

اعتصام األمس غير المألوف استمر لمدة ساعة للمطالبة باإلفراج عن المعتقلين والمحكومين السلفيين في              
". األسـرى "ألردنية، ويقدر عددهم بتسعين شخصاً تصر الجماعات السلفية على تسميتهم بــ             السجون ا 

بالروح بالـدم   . ال تبديل لشرع اهللا   : ورفع المعتصمون، وبينهم عشرات النساء واألطفال، شعارات تقول       
انيـة والحكومـة    وهتفوا ضد الديموقراطية والعلم   . ال القتحام البيوت ليالً   . الجهاد سبيلنا . نفديك يا أسير  

مطالبين بتحكيم شرع اهللا ومرحبين     " بسقوط األنظمة الجاهلية  "والمدنية، ووزعوا بياناً أعلنوا فيهم فرحهم       
بقـضايا ماديـة    "، رافضين حصر المطالب الشعبية      "كل جهد مبارك يخلخل قوى التكبر واالستبداد      "بكل  

  ".هلهوتحسينات اقتصادية أو ترقيعات سياسية تديم عمر الباطل وأ
حكم الدساتير الوضعية واحتالل بالد المسلمين ومحاربـة        "واعتبر البيان إن عدم تحكيم اإلسالم أدى الى         

وطالب البيان بعدم االكتفاء بتغييـر      ". الدعوة وإفساد المرأة المسلمة ونشوء الجوع والفقر وظهور الفساد        
  ".إلسالميخلع كل منظومات الفساد المخالفة للدين ا"الوجوه واألشخاص بل 

وشارك في االعتصام زعيم التيار السلفي الجهادي في األردن عبد شحادة الطحاوي، الذي سبق ودخـل                
السجون األردنية عدة مرات، وكذلك عائالت سلفيين معتقلين ومحكومين في السجون األردنيـة وأبنـاء               

  . سجيناً أعلنوا إضراباً عن الطعام27أن " فرانس برس"وذكرت  .الجماعة
جاء علـى   " كل السلفيين "غضون ذلك، أصدرت الجماعة السلفية التقليدية األردنية بياناً على موقعها           في  

الثورات التي تعم الوطن العربي ضد الحكومات والحكام هي من          "لسان الشيخ علي الحلبي اعتبر فيه أن        
  ".ولي األمرطاعة "، مهاجماً الفتاوى المؤيدة لها وواصفاً إياها بالخروج عن "أعمال الفتن

  2/3/2011الحياة، لندن، 
  

   أميركية-التغيير في العالم العربي تديره غرفة عمليات إسرائيلية : علي عبد اهللا صالح .53
في مكان غير بعيد من ساحة المعتصمين المطالبين بإسقاط النظام، والتي اكتظت            :  فيصل مكرم  -صنعاء  

اللقـاء  «اب المعارضة المنـضوية فـي تحـالف         بعشرات اآلالف من المتظاهرين الذين لبوا دعوة أحز       
الى التضامن مع الضحايا الذين سقطوا برصاص الشرطة في تظاهرات عدن أخيـراً، وقـف               » المشترك

الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح يتحدث في إحدى كليات الجامعة أمام أعضاء هيئة التدريس وعدد من                 
العربي تديرها غرفة عمليات في تل أبيب لزعزعة الـوطن          الطالب، مؤكداً ان عاصفة التغيير في العالم        

العربي وتدار من البيت األبيض في واشنطن، وأن المتظاهرين المطالبين برحيلـه ليـسوا إال منفِّـذين                 
  .ومقلِّدين

وتشير هذه االتهامات المباشرة وغير المسبوقة التي وجهها علي صالح الى واشنطن بشأن دورهـا فـي                 
في العالقات بين صنعاء وواشـنطن      » صامتة«يير في تونس ومصر، إلى وجود أزمة        إشعال شرارة التغ  

الماضي وإثارتها  ) يناير(منذ زيارة وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون اليمن مطلع كانون الثاني            
كيـة  غضب األوساط الحكومية بعقدها اجتماعاً مغلقاً مع قادة أحزاب المعارضة في مقر الـسفارة األمير              

  .بصنعاء
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أوباما، يا مـصر مـا      ) باراك(لماذا نسمع كل يوم تصريحاً للرئيس األميركي        «: وتساءل الرئيس اليمني  
أنـت رئـيس الواليـات      ... شو دخل أوباما بعمان وبمصر    ... تعملوش كذا، ويا تونس ما تعملوش كذا      

  .»المتحدة األميركية
 هو إال عبارة عن تقليد لما حدث في تونس ومصر،           ما يحدث اليوم في الشارع اليمني ما      «وأشار إلى أن    

، ومجـدداً دعوتـه أحـزاب       »حماية أمن وسالمة المتظاهرين   «، مؤكداً التزامه    »والشعب اليمني مختلف  
ال يوجد حل لألزمات في الـيمن إال        «: وقال. المعارضة إلى الحوار على مختلف القضايا وكل المطالب       

  .»عبر الحوار وصندوق االقتراع
  2/3/2011، اة، لندنالحي

 
  " سمراء"إسرائيل" " دولة جنوب السودان ستتحول إلى: المهديالصادق  .54

توقع زعيم حزب األمة القومي السوداني المعـارض الـصادق المهـدي، أن             :  زاهر الخاتم  - الخرطوم
 إذا اختارت استقطاب أعـداء الـشمال،      " إسرائيل سمراء "تتحول دولة جنوب السودان في المستقبل إلى        

وقال إن االنفصال لن ينهـي      . مؤكداً أن تعطيل هذا التوجه يتوقف على يقظة األخير ونوع السياسات فيه           
مشكلة الجنوب، وإن حسمها يتوقف على خيارات الدولة المستقلة في المستقبل، إمـا أن تتجـه شـماالً                  

ء الـشمال، وبهـذه     للتصادق والتآخي مع الشمال، أو تتجه جنوباً للتآخي مع جهات أخرى تستقطب أعدا            
  .في وادي النيل" إسرائيل سمراء"الصورة يتحول الجنوب إلى ما أسماه بـ

 2/3/2011، الوطن اون الين، السعودية
 

   تأسيسي لصوغ دستور جديد للبالدمجلس: تونس .55
 في وقت أكد مصدر حكومي أن رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي             : رويترز، أ ف ب    -تونس  

م إنشاء مجلس تأسيسي مهمته إعداد دستور جديد للبالد استعداداً لالنتخابات الرئاسية المقررة             سيعلن اليو 
على ترخيص قانوني بعد عقـود      » حركة النهضة اإلسالمية  «المقبل، حصلت   ) يوليو(قبل منتصف تموز    

  .من عدم االعتراف بها
ياً بحركته التي كانت تعرضـت      علي العريض أن السلطات اعترفت قانون     » النهضة«وأعلن الناطق باسم    

. تم االعتراف قانونياً بحركة النهضة    «: وقال. للقمع في ظل نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي         
  .»لنور الدين البحيري عضو المكتب التنفيذي للحركة) القانوني(وسلمت وزارة الداخلية الوصل 

» اإلخوان المـسلمين  «ثقفين متأثرين بجماعة     من قبل راشد الغنوشي وم     1981وتأسست الحركة في عام     
تعرضت للمالحقـة بعـد     ) 2011 - 1987(وبعد أن سمح لها بالعمل في بداية عهد بن علي           . المصرية

 في المئة مـن     17 التي حصلت فيها القوائم المستقلة التي دعمتها على          1989االنتخابات التشريعية لعام    
. ناشطين اإلسالميين وأنصارهم في تسعينات القـرن الماضـي         ألفاً من ال   30وتم توقيف نحو    . األصوات

  . سنة20الماضي إلى تونس بعدما ظل في المنفى في بريطانيا ) يناير(وعاد الغنوشي نهاية كانون الثاني 
 2/3/2011، الحياة، لندن

  
  تعيد ترتيب األولويات األميركيةالشرق األوسط تحوالت : مسؤول بالبيت األبيض .56

تكليف الرئيس األميركـي بـاراك      » الحياة«أكد مسؤول في البيت األبيض لـ       :  كرم  جويس -واشنطن  
سياسة واشنطن في الشرق األوسط، في ضوء التحوالت التـي          » لمراجعة«في إدارته   » مجموعة«أوباما  

بهدف حماية مصالح الواليات المتحدة واستقرار المنطقة وضـمان مرحلـة انتقاليـة             «تشهدها المنطقة،   
  .»و اإلصالح والديموقراطيةناجحة نح
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وفي وقت فاجأت حركة الشارع البيت األبيض في األسابيع األولى، خصوصاً مع فـشل االسـتخبارات                
األميركية رصد انطالقتها في تونس، تحاول واشنطن اليوم مواكبة الموجة أو استباقها باستراتيجية تأخـذ               

أن المجموعـة   » الحيـاة «لبيت األبيض لــ     وقال المسؤول في ا   . في االعتبار المتغيرات على األرض    
المكلفة مراجعة السياسة األميركية في الشرق األوسط تضم في صلبها مستشاري الرئيس لألمن القـومي               

  .»كونهما عاصرا مراحل انتقالية تاريخية في البلقان وأوروبا الشرقية«سامانتا باور ومايك ماكفول، 
تبني مبادئ القيام بإصالحات ديموقراطيـة وتقويـة بنيـة          «وتهدف المراجعة في إطارها األعرض إلى       

المجتمع المدني كجزء من االستراتيجية األميركية في المنطقة التي استندت تاريخياً إلى حماية المـصالح               
  .»الحيوية واألمن اإلقليمي

» معهد واشنطن لدراسـات الـشرق األدنـى       «ويشير المسؤول السابق في إدارة جورج بوش الخبير في          
هناك تحديات شتى أمام وضع وتطبيق استراتيجية كهذه، فهناك وجهات نظـر            «سكوت كاربنتر إلى أن     

والخارجية األميركية من   ) البنتاغون(متباينة داخل اإلدارة، وبين البيت األبيض من جهة ووزارتي الدفاع           
  .»جهة أخرى

ان موجـة التغييـر واألسـس    أكثر انـدفاعاً الحتـض  «أن البيت األبيض » الحياة«ويوضح كاربنتر لـ  
الديموقراطية، فيما تجلس النخبة الدفاعية والخارجية في خانة أكثـر بيروقراطيـة وحـذراً، وال تبـدي                 

انغماس الرئيس فـي همـوم االقتـصاد        «وما يزيد من التعقيدات الداخلية      . »الحماسة نفسها لتحول كهذا   
وريين أكثرية مجلس النـواب وتهديـدهم اليـوم         والموازنة التي أخذت بعداً أكثر إشكالية مع تولي الجمه        

  .»بموازنة قد توصد العديد من األبواب الحكومية
أما خارجياً، فيتمثل أبرز العوائق في تراجع النفوذ األميركي واصطدام دعوات اإلصـالح اآلتيـة مـن                 

السياسية لهذه  واشنطن برفض من قيادات المنطقة، حتى من حلفاء الواليات المتحدة الذين تختلف قراءتهم              
الملفات عن اإلدارة األميركية، رغم التقائهم معها في ملفات أخرى مثـل مكافحـة اإلرهـاب وضـمان        

  .استقرار المنطقة وأمنها
هذا التباعد سيفرض مزيداً من التعقيدات أمام إدارة أوباما التي وصلت إلـى البيـت               «ويرى كاربنتر أن    

دافها تحقيق حل الدولتين وإصالح العالقات مـع شـعوب          األبيض بأجندة شرق أوسطية طموحة أبرز أه      
التطورات األخيرة أعادت خلـط األولويـات       «ويشير إلى أن    . »المنطقة وردع طموحات إيران النووية    

  .»األميركية
ومـع غيـاب الالعـب      . تراجع التركيز إلى حد كبير على عملية الـسالم        «ففي ظل الظروف الراهنة،     

 سيتبلور عن التحوالت في الشارع العربي وإيران، وتـضاؤل احتمـاالت            المصري وانتظار إسرائيل ما   
تقديم السلطة الفلسطينية أي تنازالت في المدى المنظور للعودة إلى المفاوضات، تعطي واشنطن أهميـة               

  .»قصوى اليوم لضمان نجاح المرحلة االنتقالية في مصر
التظاهرات والتحركات والضغط على طهران     وفي الملف اإليراني، تعكس لهجة اإلدارة محاولة لتوظيف         

التطورات األخيرة ومواقف واشنطن    «ويشير كاربنتر إلى أن     . ومنعها من االستفادة من أي فراغ إقليمي      
الداعمة لحقوق التعبير، تعطيها ورقة إضافية للضغط على طهران في موضوع حقوق اإلنسان وفي دعم               

) يونيـو (باما بعد االنتخابات الرئاسية هناك فـي حزيـران          المعارضة هناك في شكل لم تقم به إدارة أو        
2009«.  

  2/3/2011الحياة، لندن، 
  

ال يمكن االعتمـاد علـى      ..  الشهرين الماضيين كأنهما دهر    ..الشرق األوسط بدأ يتغير   : دينيس روس  .57
  القمع
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طـول  في خطـاب م ،  قال المساعد الخاص للرئيس األميركي دينيس روس أمس       : مينا العريبي : واشنطن
 األميركية حـول التطـورات فـي المنطقـة، إن اإلدارة            -اليهودية  » جي ستريت «أمام مؤتمر منظمة    

مساعدة مصر في انتقال سلطة     «األميركية تواجه عدة تحديات في المنطقة، ولكن أجندة إدارة أوباما هي            
ن يواجهوا أيـضا    منتظم وناجح يتمتع بمصداقية وتشجيع اآلخرين في المنطقة على إصالح حقيقي قبل أ            

زعزعة االستقرار، ومواصلة الدعم للسالم بين اإلسـرائيليين والفلـسطينيين ودول جـوارهم العـرب               
إال أنها تتمتع باهتمـام الـرئيس     «وبينما أقر روس بأن هذه أجندة معقدة        . »ومواصلة الضغط على إيران   
  .»الكامل وفريقه لألمن القومي

الشرق األوسط  «: »الدور األميركي في الشرق األوسط    «نوان  وقال روس في مستهل خطابه الذي حمل ع       
بل إن الـشهرين الماضـيين فـي        .. خالل الشهرين الماضيين شهدنا انتقاال مثيرا     .. كما نعرفه بدأ يتغير   

نحن ندخل فترة مجهولة، بينما نرى االنتقاالت التي نأمـل أن           «: وأضاف. »الشرق األوسط كأنهما دهر   
أمر واحد بدا واضحا، وهو أنه ال يمكـن االعتمـاد           «: ، مؤكدا »رى العالم يتغير  تكون منتظمة وقادرة، ن   
  .في المنطقة» على القمع لوقف التغيير

قام بخطأ استراتيجي في التخطيط بعدم إظهار       «واعتبر روس أن النظام المصري برئاسة حسني مبارك         
وعبر روس  . الماضي) تشرين الثاني (بر  بعد االنتخابات النيابية في نوفم    » استعداده لفتح المجال السياسي   

لـم يتوقـع أحـد      «: عن تفاجؤ اإلدارة األميركية من سرعة سقوط نظام الرئيس المصري السابق، قائال           
. »سرعة وقوع الثورة، الكثير منا توقع أن يتغير النظام بطريقة تدريجية ولكن ليس بين ليلة وضـحاها                

دث في وقت مبكر، وتواصلنا مباشرة مع كل األطراف         الرئيس أوباما فهم عمق ما كان يح      «وأضاف أن   
المصرية، بمن فيها الرئيس مبارك حول أهمية اتخاذ خطوات مثل فتح المجال السياسي ورفـع قـانون                 

  .»ولكن مع األسف لم تستمع حكومة مبارك للتحذيرات.. الطوارئ
: ت إليهـا، قـائال    وشدد روس على أهمية دعم مصر، ورفضه لألصوات التي تطالب بقطع المـساعدا            

لدينا مصالح كثيرة في مصر، إنها دولـة رياديـة فـي            .. الوقت ليس مناسبا لقطع المساعدات لمصر     «
المنطقة من الناحية الرمزية والفعلية والكثيرون سينظرون إلى مصر كنموذج، كلما كانت مصر ناجحـة               

وااللتزام بالسالم  ) صريالم(تصريحات الجيش   «وعبر روس عن ارتياحه من      . »ستكون المنطقة ناجحة  
  .»مع إسرائيل، البقاء على هذا الموقف سيكون أمرا أساسيا لدور مصر في المنطقة

وربط روس في خطابه بين السالم واإلصالح، قائال إن تعثر جهود السالم بين الدول العربية وإسـرائيل                 
المنطقـة أنـه ال يمكـن       كنت أسمع دائما من قادة في       «: وقال. ليس عذرا للتعطل في تحقيق اإلصالح     

  .للواقع» اإلصالح من دون سالم، كان ذلك حجة وقتها، واليوم يعتبر إنكارا
نحن «: وأوضح روس أن واشنطن ال تريد أن تحدد من هم القادة العرب الذين تتعامل معهم أو ال، قائال                 

المـسؤولين  وبينما تحدث روس عن التواصل مـع        . »ندعم المبادئ وبناء المؤسسات، وليس الشخصيات     
خالل هذه الفترة بقينا على اتصال مع اإلسرائيليين، فال شك أن ما يحدث أثـار قلـق                 «: العرب، أضاف 
الكثير من اإلسرائيليين تسألوا حول ما إذا كان األمر أفضل إذا تمسكنا بالنظام             «: ، موضحا »اإلسرائيليين

  .ولكنه تابع أن ذلك لم يكن أمرا ممكنا. »القديم
لـم  «: ، مؤكدا »مبدأنا األساسي في االلتزام بأمن إسرائيل ثابت      «جتمعين في المؤتمر أن     وكرر روس للم  

  .»تكن هناك فترة تشهد عالقة أمنية أقوى مع إسرائيل، هذا هو الواقع
على الجميع أن يعترف    «وبينما أكد روس مواصلة الجهود األميركية في دفع عملية السالم، حذر من أن              

جهودنا ما زالت شديدة ولـن      «: وأضاف. »هل مع الوقت، بل يصبح أكثر تعقيدا      بأن النزاع ال يصبح أس    
وعبر روس عن رفضه للجهود الفلسطينية بطلب االعتراف فـي          . بسبب األوضاع في المنطقة   » نقلصها

التوصل للسالم من خالل    «: مجلس األمن وإصدار قرار من مجلس األمن ضد النشاط االستيطاني، قائال          
  . » طريقة أخرىالمفاوضات، وال
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 1/2/2011الشرق االوسط، لندن، 
  

  األراضي الفلسطينية يواجه تحديات بسبب العراقيل اإلسرائيليةب التعليم قطاع: األمم المتحدة .58
اعتبر منسق الشؤون اإلنسانية في األمم المتحدة ماكسويل جالرد، أن قطاع التعليم فـي               :سائد أبو فرحة  

ت وصعوبات قل نظيرها مقارنة مع أي مكان آخر في العـالم جـراء              األراضي الفلسطينية يواجه تحديا   
االحتالل اإلسرائيلي وممارساته، مشيرا بالمقابل إلى التزام المنظمات األممية بمواصـلة دعـم الـشعب               

  .الفلسطيني على شتى األصعدة
، ووزارة  "ونـسكو ي"وكان جالرد، يتحدث خالل حفل نظمته منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة             

التقرير العالمي  "برام اهللا، إلطالق    " خليل السكاكيني الثقافي  "التربية والتعليم العالي، أمس، في مقر مركز        
  ".2011لرصد التعليم للجميع 

وأوضح أن اإلجراءات اإلسرائيلية تخلف آثاراً سلبية على التعليم، سواء في الضفة أو قطاع غزة، معرباً                
  .به لتشبث الشعب الفلسطيني بالمضي قدماً في حياته، وعنايته بالتعليمبالمقابل عن إعجا

واستعرض عدداً من االنتهاكات اإلسرائيلية التي تواجه قطاع التعليم، ال سيما في القدس، منوهـا إلـى                 
إدراكه وجود عدد كبير من األطفال ال يستطيعون االلتحاق بالمدارس العتبارات مختلفة، مـن ضـمنها                

  .لى الحركة، ونقص الغرف الصفيةالقيود ع
ولفت إلى اهتمام المنظمات األممية بتكريس الحق في التعليم، ودعمه، مشيراً إلى أنها تعمل مـن أجـل                  

  .تعزيز هذا الحق في األراضي الفلسطينية
" عأهداف التعليم للجمي  "وفيما يتعلق بالتقرير، ذكر أنه يأتي في إطار الجهود الدولية لتحقيق ما يعرف بـ               

، معرباً عن سعادته    2000العام  " منتدى دكار " وكانت اعتمدت في     2015المفترض تحقيقها بحلول العام     
  .إلطالق التقرير للمرة األولى في األراضي الفلسطينية

  2/3/2011األيام، رام اهللا، 
  

  ةبلير راجع مع نتنياهو مشاريع لتسهيل حياة الفلسطينيين بالضفة وغز:  الرباعيةمبعوثمكتب  .59
ان " األيام"كدت مصادر في مكتب مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير لـ             أ :عبد الرؤوف أرناؤوط  

بلير راجع مع رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو رزمة مشاريع لتسهيل الحياة على الفلـسطينيين               
  . جديدةفي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية ولم يتم اقرار اي مشاريع

واشارت الى انه تم االتفاق على هذه الرزمة قبل االجتماع االخير للجنة الرباعية فـي ميـونيخ الـشهر                   
لم يتم االتفاق على اي مـشاريع جديـدة         : "الماضي وان ما جرى هو مراجعة تنفيذ هذه المشاريع وقالت         

عية الدوليـة علـى المـستوى       وسيجري ايضا مراجعة تنفيذ هذه الرزمة في االجتماع القادم للجنة الربا          
  ".الوزاري منتصف الشهر الجاري

  :وتشمل الرزمة المتفق عليها ما يلي طبقا لما اعلنه بلير نفسه آنذاك
أوال، مجموعة شاملة من التغييرات في قطاع غزة، بناء على التغييرات التي تمت المصادقة عليها فـي                 

لطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس بالتوصل      ، اهم طلب هو الطلب القديم من قبل الس        2010حزيران  
الى اتفاق الحياء المناقشات حول المشروع الحيوي بشأن حقل غاز غزة البحري، بالموافقة مـن حيـث                 
المبدأ على تزويد غاز البحري الفلسطيني الى محطات توليد الكهرباء في غزة والموافقة على مـشروع                

واضح أن هناك العديد من البنود التي سيتم العمل عليها ولكـن            ومن ال . محدد لمحطة كهرباء جديدة هناك    
  .هذا هو اختراق مهم للسلطة الفلسطينية، والناس في غزة والمنطقة األوسع نطاقا

وباإلضافة إلى ذلك، هناك اتفاق على محطات متنقلة لتحلية المياه لتلبية االحتياجات فـي قطـاع غـزة                  
  .فقة من حيث المبدأ على محطة تحلية مياه دائمة اكبربالحصول على المياه النظيفة، والموا
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وهناك أيضا موافقة كاملة على جميع محطات معالجة الصرف الصحي والمياه الالزمة لقطاع غزة، مع               
موافقة حكومة اسرائيل على تسهيل ودعم دخول مواد البناء ليتسنى االنتهاء من المشاريع فـي الموعـد                 

ابير لتشجيع الصادرات غزة، وخاصة األثاث والمنـسوجات فـضال عـن            هناك المزيد من التد   . المحدد
  .الزراعة

 مشروع بناء آخر تم تحديدها، ونحن نهدف للبدء بمشروع بناء تجريبـي ينفـذه               20وستتم الموافقة على    
 40000القطاع الخاص بحلول االول من نيسان المقبل، وفي شباط ستقوم حكومة إسرائيل بنقل حـوالي                

  .المنطار في غزة/م من معبر صوفاطن من الركا
ان الجمع بين هذه التدابير يجب ان يؤدي، بمرور الوقت، الى إجراء إصالح جذري في البنية التحتية في                  

  .غزة
حيـث تمـت    ) ب(في الضفة الغربية، سيكون هناك توسيع لوجود اجهزة االمن الفلسطينية في المنطقة             

 لتسريع بناء أو إعادة بناء المدارس والعيادات الصحية فـي            قرى من حيث المبدأ واتفاق     7الموافقة على   
على أساس الخطط المقدمة من قبل السلطة الفلسطينية ومكتبي لمكتـب منـسق االنـشطة               ) ج(المنطقة  
  الحكومية

 من السكان المسجلين في غزة والمقيمين في الـضفة          5000االسرائيلية في االراضي الفلسطينية وسيمنح      
فة غربية، تم االتفاق على حل سريع للقضايا العالقة بشأن تحصيل اإليرادات وذلك ما              الغربية هويات ض  

  .بين وزارتي المالية في حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية
ثالثا، فيما يتعلق بالقدس الشرقية، وافقت الحكومة االسرائيلية على تشجيع تنفيذ جميع المشاريع التي تلتزم               

 من شأنها تحسين البنية التحتية للفلسطينيين هناك بما في ذلك وتحديدا فـي مجـال                بقوانين البلدية والتي  
  .االسكان، بدءا بمشروعين في القدس الشرقية

  2/3/2011، األيام، رام اهللا
  

   تقطع اتصاالتها مع اليهود داخل المنظمة بسبب تطرفهم عن إنجلتراالدفاعرابطة  .60
والمعروف بأنها منظمة يمينية متطرفة ) EDL(ن إنجلترا أعلنت رابطة الدفاع ع: ردينة فارس ـ غزة  

قبل عدة أيام عن قطع اتصاالتها مع المجموعة اليهودية داخل المنظمة والمسؤولة عن أنـشطة الجاليـة                 
  .اليهودية في بريطانيا

العبرية التي أوردت النبأ أن الرابطة اتخذت هذا القرار في أعقاب تصريحات            » معاريف«وقالت صحيفة   
  .رئيس االتحاد جاء فيها بأن النشطاء اليهود أصبحوا متطرفين جدال

وأضافت أن الذي أوصل إلى االنفجار هو قرار المجموعة اليهودية نسج عالقات مـع منظمـة يهوديـة            
يمينية أمريكية رؤساؤها ممنوعون حتى من الدخول إلى إسرائيل بسبب مواقفهم المتطرفة ضد المسلمين،              

  .في الماضي بتنفيذ عمليات إرهابية» فكتور فانسير«م زعيميهم باإلضافة إلى اتها
األصدقاء في الرابطة اليهودية قرروا االتصال مـع        «وجاء في البيان الذي نشره االتحاد قبل يومين بأن          

منظمة إرهابية، وأن أعماال من هذا النوع ال تعطي مجاال أمام االتحاد سوى تقليص ارتباطه بالمجموعة                
  .»ذلك ألننا ال نستطيع العمل مع أشخاص يتعاطون مع اإلرهاباليهودية و

  2/3/2011، عكاظ، جدة
  

  اإلشارةبلغة  القرآن تفسر أردنيةجمعية  .61
 مساعدة عدد أكبر من الناس على تعلم وفهم إلى تدعم حفظ القرآن الكريم أردنية تسعى جمعية :عمان

  .معاني الكتاب من خالل مشروع جديد فريد
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 لمساعدة المسلمين المصابين اإلشارة لغة إلىة على القرآن الكريم ترجمت تفسير القرآن جمعية المحافظ
 المشروع الذي كشف النقاب عنه في العاصمة عمان إنوقال مسؤولون  . سمعية على فهم القرآنبإعاقة

  . من نوعه ويستهدف نحو ستة ماليين مسلم أصم في أنحاء العالماألول هو 26/2يوم السبت 
  

واستعان القائمون على المشروع بأمهات كتب .  على اسطوانات مدمجةاإلشارة تفسير القران بلغة وسجل
  .التفسير مثل تفسير بن كثير والميسر وتفسير الطبري وتفسير النسفي

  1/3/2011وكالة رويترز، 
  

   أولًا، أم المصالحة الوطنية أم نظام سياسي جديد؟االنقسامإنهاء  .62
  هاني المصري

رات العربية المتالحقة ومن أجل توظيفها لصالح القضية الفلسطينية، ال بد من إنهـاء االنقـسام                بعد الثو 
السياسي والجغرافي في فلسطين، ففي ظل االنقسام ال يمكن االستفادة مما يحصل، بـل علـى العكـس                  

ستفادة ستضيع الفرصة وستلحق األضرار بالقضية وشعبها، وتخطئ أي قوة إذا تصورت أنه بإمكانها اال             
  .لوحدها من التغيرات الحاصلة 

في هذا السياق، تضع المصالحة الوطنية نفسها على رأس جدول األعمال، وتتحول من مسألة سياسية تهم                
القوى والقيادات وبعض النخب السياسية فقط إلى قضية شعبية ومجتمعية تهم قطاعـات متزايـدة مـن                 

ذلك تصاعد التحركات الشعبية التـي رفعـت شـعار          والدليل على   . الفلسطينيين داخل الوطن وخارجه   
  ".الشعب يريد إنهاء االنقسام"

  :المراقب للطروحات التي طرحت لمعالجة االنقسام يستطيع أن يالحظ المبادرات التالية
طرحت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وحركة فتح تحديدا، مبادرة تقضي بتوقيع الورقـة المـصرية               • 

مصالحة الوطنية، أو االحتكام إلى الشعب بإجراء انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية قبل            والذهاب إلى ال  
  .شهر أيلول القادم

طرح الدكتور سالم فياض مبادرة تقوم على إنهاء االنقسام أولًا من خالل تشكيل حكومة وحدة وطنيـة                 • 
السلطة بشكل منفـصل فـي      على أساس وثيقة األسرى، وترسيم المفهوم األمني المشترك الذي تمارسه           

الضفة وسلطة األمر الواقع في غزة، مع اإلبقاء على الوضع في الضفة وغزة على ما هو عليه اآلن، أي                   
تحتفظ فتح وحماس بسيطرتهما لكي ال تشعرا إن إنهاء االنقسام على حسابهما، على أمل أن قـوة الـدفع                 

  .ة كهدف نهائي وليس كشرط يتحقق منذ البدايةالتي ستنشئها حكومة الوحدة الوطنية؛ ستقود إلى المصالح
وإذا اعتمدت هذه المبادرة يمكن أن تؤدي فورا إلى إشاعة الحقوق والحريات، وإطالق سراح المعتقلـين                

  .ووقف العمل بالسالمة األمنية، وفتح معبر رفح، وحل الكثير من القضايا العملية والحياتية العامة
 وحدة وطنية على غرار حكومة الوحدة الوطنية السابقة، على أسـاس            مبادرة تقوم على تشكيل حكومة    • 

اعتماد كل ما تم االتفاق عليه سابقًا في إعالن القاهرة وبرنامج حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت عقب                 
اتفاق مكة، ووثيقة األسرى، وحوار القاهرة وما اتفق عليه في الورقة المصرية، علـى أن يتـرك حـل                   

إلى فترة الحقة يمكن أن تـتم       ) وخصوصا البند السياسي في الحكومة، والمسألة األمنية      (تبقية  القضايا الم 
  .التي سيتم انتخابها مجددا) الوطني والمركزي والتشريعي(في إطارات المجالس 

مبادرة تقوم على الدعوة إلطالق حوار وطني شامل يستهدف تقييم ومراجعة التجارب السابقة، ووضع              • 
جية جديدة للتصدي لتحديات ومخاطر المرحلة الحالية، وتنطلق هذه المبادرة مـن اعتمـاد كـل                إستراتي

الوثائق السابقة التي كانت محل إجماع ومعالجة التطورات الجديدة خصوصا بعد وصول المفاوضات إلى              
والمصالحة طريق مسدود، وتريد الخروج بصفقة كاملة قادرة على إنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية              

  .مرة واحدة، وعلى أسس وطنية وديمقراطية
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مبادرات أخرى تقوم على أساس أن إنهاء االنقسام وتحقيـق الوحـدة الوطنيـة والمـصالحة أمـران                  • 
مستحيالن؛ إما لرغبة ودفاعا عن جماعات االنقسام ومصالحها أو لتعذر ذلك، نتيجة قناعة بأن االنفصال               

االنقسام جراء عدم وجود التواصل الجغرافي، لذلك ال يجـب إضـاعة            بين الضفة وغزة واقع حتى قبل       
الوقت والجهد وراء وهم إمكانية تحقيق الوحدة، ألن أسباب وعوامل االنقسام محلية وعربيـة وإقليميـة                
ودولية وإسرائيلية أولًا وأخيرا، وال يمكن تحقيق الوحدة بدون توفر ظرف محلي وإقليمي عربي ودولـي                

مح بذلك، وهذا أمر ال يزال برجم المجهول، فأكثر ما يدعوا إليه أصحاب هذا الرأي هـو                 وإسرائيلي يس 
إدارة االنقسام والتعايش معه، وبعضهم يدعوا إلى اتحاد فيدرالي يحافظ على الوضـع الخـاص للـضفة                 

  .الغربية وقطاع غزة
  مالحظات على المبادرات المطروحة

لمطروحة؛ أنها تنطلق وكأن األزمة الفلسطينية أزمة الـضفة         المأخذ األول على معظم المبادرات ا     : أوال
وغزة والشعب القاطن فيهما، أو حتى أزمة سلطة وكيفية استعادة وحدتها وشرعيتها، وليست أزمة شعب               
بأسره يعاني من االحتالل والتشرد، ويجب البحث عن حل لكل مشكالته ومكوناته، بعد أن فـشلت كـل                  

  .ا، ولم تحقق أهدافهالخيارات التي اعتمدت سابقً
األزمة عامة وال بد من البحث عن حل عام، لذلك بدون بلورة أسس إجماع وطني جديـد يتـيح إحيـاء                     

  المنظمة وإعادة بناء مؤسساتها، على أساس ميثاق وطني جديد ينبثق عنه
د الـشعب   إستراتيجية جديدة قادرة على فتح بدائل وخيارات أخرى قادرة على إنهاء اإلحتالل وعلى توحي             

وإذا تم إحياء المنظمة وضمت الجميع، أو كل من يتفق على ميثاقها            . الفلسطيني وليس فقط الضفة وغزة    
الجديد، سيسهل حل مشكلة السلطة، التي هي فرع من أصل ويمكن إيجاد الحل بإعادة تـشكيل الـسلطة                  

 الحقوق الوطنية، ولـيس     وتغيير وظائفها، بحيث تستمد شرعيتها من المنظمة ومن برنامجها المدافع عن          
من عملية السالم المزعومة التي انهارت، وال من اتفاق لم تحترمه الحكومـات اإلسـرائيلية وال مـرة                  

  .واحدة
المالحظة الثانية على المبادرات أن بعضها يحاول أن يتفق على القضايا الكبـرى، ثـم يتجاهـل                 : ثانيا

ضايا األخرى األقل أهمية وصـولًا بالمتعلقـة بالجوانـب          القضايا األخرى أو يهملها أو ينتقل لمعالجة الق       
العملية والحياتية، وبعضها اآلخر يبدأ بالقضايا الصغرى أو التي يمكن االتفاق عليها المتعلقة بالجوانـب               
العملية، وبعضها الثالث يريد إنهاء االنقسام أوال وتأجيل المصالحة، وكأن إنهاء اإلنقسام ممكـن بـدون                

وجذوره، مركزا على نقطة واحدة وهي المفهوم األمني المشترك القائم على التهدئـة مـع               إزالة أسبابه   
  .إسرائيل، وتعميمه بما يوصل إلى تهدئة أمنية داخلية

ولكل مبادرة عناصر قوة وعناصر ضعف، مع أن بعض المبادرات ال تملك مقومات النجاح، ولقـد تـم                  
وفشل، كما تم تجريب االتفـاق      ) قاهرة والورقة المصرية  حوار ال (تجريب إمكانية التوصل لرزمة واحدة      

وفشل، وأيضا تم تجريب قضايا     ) اتفاق مكة وحكومة الوحدة الوطنية    (على نقاط وتأجيل القضايا األخرى      
جواز السفر، وموسم الحج، وإطالق سراح األسرى، وامتحانات الثانوية العامة، والرياضة،           : عملية، مثل 

وإعادة الموظفين إلى أعمالهم في غزة، وإعادة المفصولين ووقف الفصل الوظيفي،           والمعبر، والكهرباء،   
  .فبعضها نجح واآلخر مني بالفشل

فإذا لم تتوفر اإلرادة الالزمة لتغليب المصلحة الوطنية ال يمكن أن ينجح أي شيء، لذا من أجل تحقيـق                   
  . الوحدة رغما عنهمالوحدة ال بد توفر إرادة شعبية ضاغطة متصاعدة تفرض على الجميع

رغم محصلة الفشل من الجهود والمبادرات من أجل إنهاء االنقـسام واسـتعادة الوحـدة وتحقيـق              : ثالثًا
  .المصالحة، إال أن التطورات العاصفة التي تشهدها المنطقة يمكن أن توفر فرصةً أفضل للنجاح

، وهذا وتلك كانا مـن      "ية السالم عمل"فمن جهة انهار نظام حسني مبارك وانهارت المفاوضات وما سمي           
أهم العقبات التي حالت دون إنجاح الجهد من أجل المصالحة الوطنية، فالعقبة الرئيسة التي سبقت حصاد                
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هذا العامل بات أقل تأثيرا، وخـصوصا أن اإلدارة         . الفشل تتمثل بالتمسك بشروط اللجنة الرباعية الدولية      
 عجزت عن إقناع إسرائيل بتجميد االستيطان وبعد اسـتخدامها          األميركية اآلن في موقف أضعف بعد أن      

للفيتو؛ عجزت عن استئناف المفاوضات، وأصبح وضعها في المنطقة والعالم أضعف وسط خشية كبيرة              
  .من تداعيات الثورات العربية

 إن هذه التطورات قد تسمح بقيام حكومة وحدة وطنية بدون أن يستند برنامجها إلـى شـروط الرباعيـة                  
بل يمكن اإلكتفاء بتضمينه إقرارا بالحقوق الوطنية وبالقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة لـذا              . الدولية

وفي كل األحوال ليس من الحكمة القفز عن البند السياسي وتأجيله؛ ألنه سيكون أمامنا حتما، فال يمكـن                  
 رغم أن إمكانية الحل لم تعد       وضع مصير حكومة الوحدة الوطنية في مهب الريح بدون برنامج سياسي،          

  .موجودة
يمكن العمل في كل االتجاهات معا، بحيث يتم التحضير لحوار وطني شامل بـشكل متـوازٍ مـع     : رابعا

  .العمل على أساس النقاط المتفق عليها وتطبيق بالنقاط العملية فورا وبدون إبطاء
باع ويمكن أن تـنجح، إذا وضـعت ضـمن          إن مبادرة الدكتور سالم فياض مثيرة لالنط      : خامسا وأخيرا 

وهي تتطلب أن تكون جزءا مـن       . تصور متكامل معروف نهايته منذ البداية حتى وإن نفذ على مراحل؛          
خطة كفاحية لمقاومة اإلحتالل مقاومة شاملة حتى ال تكون مقايضة بين توفير األمن لالحـتالل مقابـل                 

ل رسمي وجدي، ليس من سـالم فيـاض وبعـض           مواصلة الدعم الدولي للسلطة ، ومفترض تبنيها بشك       
أوساط حركة فتح فقط، وإنما من القيادة والرئيس أبو مازن وحركة فتح، أو إعطاء ضوءا أخضر ببحثها                 
على األقل حتى تكون جدية وليست مناورة لالستهالك، وحتى يفرض على حماس أن تتعامل معها بشكل                

  .جدي
  فعلى سبيل المثال

البداية متى موعد وكيفية إعادة بناء وهيكلة األجهزة األمنية في الـضفة الغربيـة              ال بد أن نعرف منذ      • 
وقطاع غزة على أساس عقيدة وطنية، وضمن أسس مهنية بعيدا عن الحزبية، وعلى أن تكون خاضـعة                 

  .للسلطة الشرعية المنتخبة ، وللقيادة التي تمثلها مؤسسات المنظمة بعد إعادة تشكيلها
 منذ البداية موعد إجراء االنتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية،وإنتخابات المجلـس           ال بد أن نعرف   • 

الوطني، أو اإلكتفاء باإلنتخابات األولى واألخيرة حتى ال تكون حكومة الوحدة جـسرا للتغطيـة علـى                 
ـ ) الثنائية أو العامـة   (استمرار االنقسام، وغطاء على شكل من أشكال المحاصصة الفصائلية         دا عـن   بعي

  .مصالح الشعب وإحتياجاته وطموحاته
ال بد وأن يسبق تطبيق مبادرة فياض أو أن يكون في المرحلة األولى من تطبيقها اتخاذ إجراءات لبناء                  • 

إطالق سراح المعتقلين وعدم اعتقال أحد على خلفيـة سياسـية، وفـتح             : الثقة التي باتت معدومة، مثل    
ين والمستنكفين إلى أعمالهم، ووقف التحريض اإلعالمي، وفتح معبر         المؤسسات المغلقة، وإعادة المفصول   
  .رفح والشروع في إعمار قطاع غزة

إن أفضل خيار هو االتفاق على رؤية شاملة وإعادة صياغة النظـام الـسياسي الفلـسطيني إسـتجابة                  • 
ـ           سطيني مفتـرض أن    للتغيرات العاصفة في المنطقة وتلبية األولويات واالحتياجات والنظام السياسي الفل

يكون مرنا، وإذا لم يتغير بنفسه سيغير وينهار، وأمامه فرصة للتغير ال تتجاوز حتى شهر أيلول القـادم،       
الرؤية المطلوبة تـشمل المنظمـة      . الذي لن يشهد والدة الدولة وإنما مرحلة جديدة من النضال لتحقيقها          

ام السياسي، والتحرك الـسياسي واألوضـاع       والسلطة والمقاومة والمفاوضات والطابع الديمقراطي للنظ     
  .االقتصادية واالجتماعية أيضا؛ ينبثق عنها ميثاق وإستراتيجية جديدين

  .ولكن إذا كان االتفاق الشامل متعذرا اآلن، فما ال يدرك كله ال يترك جله
  1/3/2011المركز الفلسطيني لالعالم والبحوث والدراسات، 
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  عربيوالتحول ال" إسرائيل"خيارات  .63
  ناجي صادق شراب

هي أكثر الدول قلقاً وترقباً وخوفاً من التحوالت السياسية الكبيرة التي تشهدها مـصر              ” إسرائيل“يبدو أن   
على زمن سياسي عربي معين يقـوم علـى الجمـود           ” إسرائيل“والمنطقة العربية عموماً، فلقد اعتادت      

، ”إسـرائيل “وب في تقرير شكل العالقة مـع  والقبول واالستسالم، وعدم الحراك، من دون أي دور للشع    
ولذلك فإنها اآلن أمام حالة تغيير إقليمية جذرية، وذلك أن الذي حدث ليس مجرد تغييـر فـي شـخص                    
الحاكم بقدر ما يعني تحوالً في التوجهات والمحددات السياسية، وهذا ما قد تفرزه التطورات السياسية بعد                

المصري بالكامل، وبسبب الدور المركزي والمحوري الـذي تمثلـه          إعادة بناء منظومة النظام السياسي      
عالقـات  ” إسرائيل”مصر، ودورها الحاسم في خيارات الحرب والسالم في المنطقة، وبحكم أيضاً أن ل            

دبلوماسية رسمية ومعاهدة سالم وضعت حداً لخيار الحرب في المنطقة، ومعاهدات أخرى في المجـال               
طبيعي، لكن كل هذه العالقات لم ترق إلى المستوى الشعبي، فظلت العالقات            االقتصادي وتصدير الغاز ال   

رسمية، تتسم بالبرود، وتتم في اطار رسمي ضيق، وبالتالي فأول تداعيات أي ثورة في العالم، ومـع أي       
  .تغيير شامل في النظام السياسي أن تكون هناك مراجعة كاملة للعالقات تعيد إليها التوازن

 لهذه الثورة تداعياتها على صعيد استعادة دور مصر ومكانتها اإلقليمية والدولية، وإعـادة    وال شك في أن   
تقييم ومراجعة لدوائر السياسة المصرية، وبال شك سيكون التوجه العربي واإلفريقي لـه أولويـة فـي                 

ت والخيـارات   كل هذه التوقعات والتداعيات ال بد أن تحدد نمط التفكير والـسيناريوها           . المرحلة القادمة   
هذه التحوالت السياسية   ” إسرائيل“والسؤال كيف ترى    . في المرحلة القادمة    ” إسرائيل“التي ستحكم قرار    

مع خيارات الحرب والـسالم     ” إسرائيل“التي تشهدها مصر وغيرها من الدول العربية؟ وكيف ستتعامل          
 في موازين القوى؟ ال شك أن هذه        مع التغير والتحول  ” إسرائيل“المتاحة؟ وبعبارة أخرى كيف ستتعامل      

ولعل هذا النمط من التفكير سـيقف       . وتحدد نمط تفكيرها في المرحلة المقبلة       ” إسرائيل“التحوالت تقلق   
وراءه أكثر من خيار من الخيارات التي قد تكون عليها التطورات السياسية في مصر خـالل الـشهور                  

” إسـرائيل ”مدعومة من القوى السياسية المناهـضة ل      القادمة، وأول هذه الخيارات خيار تشكيل حكومة        
وهذا السيناريو يـشكل    . كقوى اليسار مثل أحزاب التجمع والناصري والحركات ذات التوجهات القومية           

ألن من شأنه أن يدفع في اتجاه مراجعة كاملة لكل االتفاقات الموقعة معهـا، وقـد          ” إسرائيل”قلقاً كبيراً ل  
  .المقاومة في غزة، وهذا الخيار هو الخيار األسوأ للكيانيدفع في اتجاه دعم خيار 

أين خيار السالم من هذا التفكير؟ واإلجابة عن السؤال تستوجب منذ البدايـة التأكيـد               : ويبقى أن نتساءل  
تعطى أهمية فصول للقوة لالعتبارات األمنية، ولذلك كانت دائماً تربط بـين عمليـة              ” إسرائيل“على أن   

فرصة قبول المبادرة العربية التـي منحتهـا        ” إسرائيل“ات األمنية، ولهذا السبب أضاعت      السالم والترتيب 
 دولة عربية مقابل انسحابها من األراضي العربية المحتلة وقيام دولة           22فرصة إقامة عالقات عادية مع      

عامـاً  فلسطينية مع حل متفق عليه بالنسبة لقضية الالجئين، وأيضاً أجهضت جهد أكثر من خمسة عشر                
من المفاوضات مع الفلسطينيين الذين قدموا أقصى ما يمكن لهم من تنازالت، ومع ذلك تمسكت الحكومة                

الحالية برئاسة نتانياهو وحكومته اليمينية المتشددة باالستيطان ورفضت حتى مجرد فكـرة            ” اإلسرائيلية“
في خيار المفاوضات وخيار السالم     وهذا الفشل   . تجميده لمدة ثالثة أشهر فقط مقابل استئناف المفاوضات         

” إسرائيل”وفقدان الفلسطينيين ألي بارقة أمل في قيام دولتهم المستقلة يضع خيار القوة والحرب بالنسبة ل              
ستولي أهميـة أكبـر لالعتبـارات    ” إسرائيل“وهو ما يعني أن  . كخيار رئيس على حساب خيار السالم       

تولي أهمية أكبر للحيلولة دون تنامي قوة المقاومة في غزة         األمنية وخصوصاً على المناطق الحدودية، وس     
ولكن يبقى الخيار العسكري األساس هو إمكانية اللجوء للحرب كخيار أخير للحيلولة دون أي              . أو لبنان   

  .تحول في موازين القوة لغير صالحها
  2/3/2011، الخليج، الشارقة
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  األوسطخطط أميركية إسرائيلية لنشر الفوضى في الشرق  .64
  سهيل مطالقة

 الذي اعتبره جورج بـوش االبـن   Eliot Cohenلمؤلفه » االحتفال بالسيطرة المدنية للجيش«في كتابه 
كتابا اسياسيا ومهما في استراتيجيته العسكرية والمدنية له ولمستشاريه السياسيين والعسكريين من اليمين             

ت االبيض متباهيا أمام مستشاريه بأنه يقرأ هذا        والذي كان يحمله تحت ابطه في البي      , االميركي المتطرف 
الكتاب وينفذ ما جاء فيه رغم انه معروف عنه انه ال يقرأ وال يشاهد التلفزيون بعكس سلفه الرئيس بيـل                    

  :يذكر الكاتب اليوت كوهين الدول والمنظمات الشرق اوسطية المستهدف تدميرها وهي. كلينتون
 – 9 السعودية   – 8 العراق   – 7 سوريا   – 6 لبنان   – 5 السودان   – 4 مصر   – 3 ليبيا   – 2 الجزائر   – 1

  . واالسالم المتطرف– 13 السلطة الفلسطينية – 12 حماس – 11 حزب اهللا – 10ايران 
هكذا وضعت خطة للقيام بحرب كبيرة في الشرق االوسط دون سبب مباشر لضرب هذه الدول ضربات                

ح لمراكز التطرف هذه وذلك لتؤكد لهذه الدول بـأن محاربـة            وليس فقط التجريد من السال    , مميتة وقاتلة 
الواليات المتحدة االميركية او اسرائيل هو بمثابة انتحار ولكي تفهم ان عليها ان تكون موالية للواليـات                 

هذه الخطة كانت وضعت في زمن حكومـة        , المتحدة االميركية والتوجه مهرولة نحو السالم مع اسرائيل       
  :يل بنيامين نتنياهو االولى تحت عنوانرئيس وزراء اسرائ

A CLEAN BREAK: ANEW STRATEGY FOR SECURING THE REALM  
 PROJECT FOR THE ولفووتز فـي هـذا التقريـر    –القراءة المتأنية للعقيدة التي وضعها تشيني 
NEW AMERICAN CENTURYانهـا  ..  تبين ان الخطة تدعو الواليات المتحدة الن تحكم العالم

 للسيطرة على األصدقاء واألعداء معا انها تدعو الواليات المتحدة ان ال تكون اكثر قوة فحسب، او                 تدعو
ان الواليات المتحدة تحاول التحرك من العراق الـى ايـران           . األكثر قوة، بل األكثر قوة بصورة مطلقة      

ترول في بحر قزوين    وتحاول تقوية مركزها في تركيا واوزباكستان كمكان استراتيجي بشأن احتياطي الب          
وبالسيطرة على منـابع البتـرول تحـاول اميركـا          ) المكان الذي تحاول الصين باستماتة االستثمار فيه      (

  .السيطرة على االقتصاد العالمي للخمسين سنة القادمة
ولكي تبرر الواليات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة فانها ترحب ال بل تـدعم عـدم االسـتقرار                  

وبهذه الفوضى وعدم االستقرار في المنطقة وبما فيـه مـن تهديـد          , تدعو له بشكل مكشوف   والفوضى و 
والمناخ الدائم من الخوف قد بدأ في       , بحرب اهلية كما حدث ويحدث في عدة دول عربية وشرق اوسطية          

الماضي القريب ويبدو االن اسهل طريقة لتجميع قوة دولية سياسية حول جهاز عسكري قوي واقتـصاد                
  . دائمة كما دعا اليه اليمين االميركي المتطرف ويدعو اليه اآلن في وسائل االعالم االميركيةحرب

والمديونية المتراكمة والصرف باكثر من المدخول في الموازنة        , ان العجز الدائم في االقتصاد االميركي     
رية فيها سوف يـسبب     المالية االميركية بسبب قيامها في حروب في الدول االخرى وبناء القواعد العسك           

بانهيار الدولة االميركية وانتحارها ما لم تقم الحكومة االميركية وبشكل سريع بتغيير جذري في سـلوكها     
  ).2010 و2009 و2008كما حدث في اميركا في اعوام (

حيـث اخطـأ   « وترجمتـه  WHERE THE RIGHT WENT WRONGوفي كتاب بات بوكانان 
رئاسي سابق وصاحب لسان يخافه كثير من اليمين المتطرف واللـوبي           يقول الكاتب وهو مرشح     » اليمين

لقد باعـت اميركـا     . ان السياسة االميركية قد تم اختطافها من قبل اللوبي اليهودي االميركي          «: اليهودي
وبحجـة نـشر    .. لقد تنازلت اميركا عن مبادئها واستبدلتها بمقولة القوة هـي الحـق           . روحها للشيطان 



  

  

 
 

  

            42 ص                                     2072:         العدد       2/3/2011 األربعاء :التاريخ

ان اميركا  . ي اميركا لنفسها الحق في التدخل في أي مكان في العالم لفرض الديمقراطية            الديمقراطية تعط 
او فـي منظمـات     » االيبـاك «بحاجة الى سياسة خارجية تُدار في اميركا وليس في تل ابيب او منظمة              

  .يهودية اخرى
د ولكنها تفاجـأ    وهكذا خططت اميركا واسرائيل لنشر الفوضى العارمة في الشرق االوسط الكبير والجدي           

  .بالثورة الشبابية والشعبية العارمة في كل من تونس ومصر
والسؤال الملح االن هو ما هي اسباب هذه الثورة الشبابية في كل من تونس ومصر؟ واعتقد جازماً بـأن                   

  :أسباب هذه الثورة القوية العارمة تكمن في النقاط الهامة التالية
لم والقهر وقمع الحريات والفساد والفقر والبطالة والتخلـف بكافـة           المخزون المتراكم من الذل والظ    ) 1

  .اشكاله السياسية والعسكرية واالقتصادية واالجتماعية
غياب العدل والعدالة االجتماعية، وعدم التقيد بالقوانين والتشريعات الضامنة لحقوق المواطنين وامنهم            ) 2

  .ابية وغيرهاوعدم جدية االنتخابات التشريعية والبلدية والنق
، 1947 ومرورا بـأعوام     1917االستعمار بكل ما فيه من ذل وظلم وقهر واستبداد وهيمنة منذ عام             ) 3

 من قبل بريطانيا وفرنسا واآلن مـن قبـل الواليـات            2008،  2006،  1973،  1967،  1956،  1948
  .المتحدة االميركية واسرائيل

تحدة ماليا وعقائديا ألراضي فلسطين وأراضي سـوريا        االحتالل االسرائيلي المدعوم من الواليات الم     ) 4
: ولبنان، والخوف العربي الدائم من التوسع والزحف االسرائيلي المتواصل لتحقيق حلمها الكبير والخطير            

  .»من النيل الى الفرات ارضك يا اسرائيل«
وغياب الضغط المباشـر    االستسالم والتنازالت العربية المجانية السرائيل واميركا والتفريط بحقوقها         ) 5

وغير المباشر خاصة على اميركا لتأمين حقوق الشعب الفلسطيني في القدس والحـدود وحـق العـودة                 
والمياه وحق الشعب الفلسطيني في قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة على ترابـه الـوطني وعـدم                  

من قرارات هيئة االمم المتحدة ومجلـس       مقاضاة اسرائيل في المحافل والمحاكم الدولية لعدم تنفيذها أي          
  . وحتى اآلن1947األمن منذ عام 

االحتالل االميركي للعراق بقوة السالح واذالل الشعب العراقي وقتله وتدمير بنيتـه التحتيـة خدمـة                ) 6
، واالعتـداء االسـرائيلي     )النها القوة العسكرية الوحيدة التي كانت اسرائيل تحسب حـساباها         (السرائيل  

رر على لبنان وكذلك مذابح اسرائيل الشنيعة في قطاع غزة والتهويد المتواصل للقـدس الـشريف                المتك
  .والتهديد االسرائيلي واالميركي المتواصل لسوريا وايران

التخبط في معرفة من هم االصدقاء ومن هم االعداء ومعاملتهم بالمثل، وعلى سبيل المثـال ولـيس                 ) 7
العربية جيدة مع بريطانيا وهي السبب االساسي لمعظـم مـشاكلها؟           كيف تكون عالقات الدول     : الحصر

وكيف تكون عالقات الدول العربية مع اميركا جيدة وهي السبب الرئيسي فـي دعـم احـتالل وتوسـع                   
  اسرائيل في العالم العربي؟

  هل غاب عن العقل العربي معرفة من هي الدول الصديقة ومن هي الدولة العدو؟
ان ال يكون فيها قـوة نوويـة        )  دولة وعائدات بترولها ضخم جدا     22وهي  (العربية  كيف تقبل الدول    ) 8

 رأس نـووي وهايـدروجيني ونيـوتروني واشـعاعي          300لدى اسرائيل   (لمعادلة قوة اسرائيل النووية   
  ).وصواريخ لنقل هذه الرؤوس الى محيطها في الشرق االوسط

) 338(و ) 242( اسرائيل لقرارات مجلس األمـن   عدم تنفيذ1967كيف تقبل الدول العربية منذ عام    ) 9
والقرارات االخرى؟ وكيف تقبل الدول العربية ان تكون عملية السالم بين اسرائيل والفلسطينيين والدول              

  العربية االخرى عملية خداع وكذب وسراب ومالهاة كبرى؟
الح اسـرائيل وعـدم   وكيف تسكت الدول العربية على الفيتو االميركي المتكرر في مجلس االمـن لـص   

  مساءلتها دولياً؟
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وما هو الدرس الذي يمكن تعلمه من االحداث المذهلة في تونس ومصر وليبيا ؟ الدرس هو كمـا قـال                    
في مقال في جريدة الرأي فـي       )  بواشنطن - االميركي   -مؤسس ورئيس المعهد العربي     (جيمس زغبي   

مهماً جداً، ويضيف الكاتب االميركي المحب       ان صوت الرأي العام العربي قد بات مهماً، و         14/2/2011
فلن يكـون مـن     . عامالً تحويلياً جديداً في المعادلة السياسية للمنطقة      ) الشباب(فقد ادخلوا   «للعالم العربي   

ولن يكـون   . الممكن بعد االن للواليات المتحدة العمل والتصرف وكأن الرأي العام العربي غير موجود            
ا تشاء من سياسات على شعوب المنطقة، وتوقع ان تلك الشعوب سوف تقبل             ممكناً لها بعد االن فرض م     

  .بها من دون نقاش
ولن يكون بمقدورها بعد اليوم اخذ السجال االسرائيلي الداخلي او اراء الـرأي العـام االسـرائيلي فـي          

  .الحسبان وتجاهل السجال الداخلي والرأي العام في الدول العربية
  2/3/2011، الرأي، عمان

  
  السبيل لحل أزمة القيادة الفلسطينية .65

  علي أبو نعمه
بلغ االنهيار البطيء لمؤسسات القيادة الفلسطينية الجماعية في السنوات األخيرة حد األزمة فـي خـضّم                

لقد سعت  . الثوارت العربية الجارية، والتجليات في وثائق فلسطين، وغياب أي عملية سالم ذات مصداقية            
 رام اهللا التي يسيطر عليها محمود عباس وحركة فتح التابعة له لالسـتجابة لهـذه                السلطة الفلسطينية في  

األزمة بالدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، حيث يأمل عباس أن تعيد االنتخابات، الـشرعية               
  .لقيادته

مـصالحة،  أما حركة المقاومة اإلسالمية حماس فقد رفضت إجراء هذه االنتخابات في ظل غياب اتفـاق    
وإسرائيل والرعاة الغربيين للسلطة الفلسطينية، وال سيما       (ينهي االنقسام الذي نجم عن رفض حركة فتح         

، والتي حـسمتها حركـة      2006قبول نتيجة االنتخابات األخيرة التي أجريت في عام         ) الواليات المتحدة 
بـــية وقطاع غزة فإنها لن     وحتى لو عقدت انتخابات من هذا القبيل في الضفة الغر         . حماس لصالحها 

تحل أزمة القيادة الجماعية التي يمر بها الشعب الفلسطيني بأسره، أي نحـو عـشرة ماليـين يـضمون            
ثمة . القاطنين في ظل االحتالل في قطاع غزة والضفة الغربية، وداخل إسرائيل، وفي الشتات حول العالم              

طة الفلسطينية، حتى وإن سوت حركتا حماس وفتح        أسباب عديدة لمعارضة إجراء االنتخابات الجديدة للسل      
  .خالفاتهما

 تدل على أن الديمقراطية والحوكمة والسياسة االعتيادية مستحيلة في ظل االحتالل            2006إن تجربة عام    
لقد كان الجسم السياسي الفلسطيني منقسما، ال إلـى تيـارين سياسـيين             . العسكري اإلسرائيلي الوحشي  

هما رؤية مختلفة، كما في األنظمة الديمقراطية المنتخبة، وإنما إلـى تيـار منحـاز               عريضين يقدم كٌل من   
لالحتالل ورعاته األجانب، يحظى بدعمهم ويعتمد عليهم، وتيارٍ آخر ال يزال ملتزما بالمقاومـة، علـى                

ي رام  لقد غدت السلطة الفلسطينية ف    . وهذه تناقضات ال يمكن تسويتها عبر صناديق االقتراع       . األقل قوال 
اهللا اليوم، بإمرة عباس، ذراعا لالحتالل اإلسرائيلي، بينما تقبع حركة حماس في ظل حصار بقطاع غزة                
ويتعرض كوادرها للسجن والتعذيب والقمع في الضفة الغربية على يد القوات اإلسرائيلية والقوات التابعة              

 الفلسطينيين من مأزقهم، كما أخـذ       وفي الوقت نفسه، لم تُقدم حماس رؤية سياسية متسقة إلخراج         . لعباس
ُأنـشئت الـسلطة   . حكمها في غزة وعلى نحو متزايد يماثل حكم نظيرتها، حركة فتح، في الضفة الغربية 

وينص . الفلسطينية بموجب اتفاق مبرم بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، بموجب اتفاقات أوسلو           
إن هـدف   ': ، الذي وقع عليه الطرفان على ما يلي       1993 سبتمبر/ أيلول 13الصادر في   ' إعالن المبادئ '

المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية، ضمن عملية السالم الحالية في الشرق األوسط هو، من بـين أمـور                
للشعب الفلـسطيني فـي     ) المجلس(أخرى، إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية، المجلس المنتخب          
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لفترة انتقالية ال تتجاوز الخمس سنوات وتؤدي إلى تسوية دائمة تقوم علـى             الضفة الغربية وقطاع غزة،     
  242أساس قراري مجلس األمن 

خطوة تمهيدية انتقالية مهمة نحو تحقيق      'وبموجب االتفاقية، ستشكل انتخابات السلطة الفلسطينية       . '338و
كانت السلطة الفلسطينية مؤقتـة     وهكذا، لطالما   . 'الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة     

وانتقالية وذات والية تقتصر على مجرد جزء من الشعب الفلسطيني، وهم القاطنون في الضفة الغربيـة                
ولقد حصرت اتفاقات أوسلو بوجه التحديد صالحيات السلطة الفلسطينية في مهـام توكلهـا            . وقطاع غزة 

ات المجلس التشريعي الفلسطيني لن تحل مسألة التمثيل        ولذلك، فإن انتخاب  . إليها إسرائيل بموجب االتفاقية   
وكما في االنتخابات السابقة، يحتمل أن      . بالنسبة للشعب الفلسطيني ككل، إذ لن يدلي معظم الشعب بصوته         

تتدخل إسرائيل، وال سيما في القدس الشرقية، في محاولة منها لمنع حتى بعض الفلسطينيين الخاضـعين                
وبالنظر إلى هذه الظروف، فإن من شأن المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب           . تلالحتالل من التصوي  

حديثا أن يعّمق االنقسامات بين الفلسطينيين، ويخلق وهما بأن الحكم الذاتي الفلـسطيني قـائم بالفعـل،                 
 لقد برهنت السلطة الفلسطينية بعـد مـرور عقـد         . وبإمكانه أيضا أن يزدهر، تحت االحتالل اإلسرائيلي      

، وإنمـا   'الحقوق المشروعة للشعب الفلـسطيني    'ونصف العقد على إنشائها بأنها ليست خطوة نحو بلوغ          
  .عقبة كبيرة في سبيل تحقيقها

فالسلطة الفلسطينية ال تقدم حكما ذاتيا حقيقيا وال حماية للفلسطينيين القابعين تحت االحـتالل، الـذين ال                 
لى يد إسرائيل تحت غطاء من اإلفالت من العقاب، بينمـا           يزالون يتعرضون للقتل والتنكيل والحصار ع     

لم تكن السلطة الفلسطينية يوما ما بديال لقيادة جماعيـة حقيقيـة            . تصادر إسرائيل أراضيهم وتستعمرها   
للشعب الفلسطيني ككل وال يسعها أن تكون كذلك، كما إن انتخابات السلطة الفلسطينية ليست بديال لحـق                 

ـ بعد أن وّجهت لها وثائق فلـسطين        ' لعملية السالم 'ومع االنهيار التام    . ير المصير الفلسطينيين في تقر  
فعندما غادر هـذا  . الضربة القاضية ـ آن األوان ألن تتنحى السلطة الفلسطينية كما تنحى حسني مبارك 

ات فبراير، قام بتسليم سـلطاته إلـى القـو    / شباط 11الطاغية المصري منصبه في نهاية المطاف بتاريخ        
وينبغي للسلطة الفلسطينية أن تحل نفسها بطريقة مماثلة، بأن تعلن إعادة المسؤوليات الموكلـة              . المسلحة

إليها من إسرائيل إلى السلطة القائمة باالحتالل، والتي يجب أن تضطلع بواجباتها بموجب اتفاقية جنيـف                
قع وفعل مقاوم من جانب الفلسطينيين      ولن يكون هذا بمثابة استسالم، بل إقرار بالوا       . 1949الرابعة لعام   

وبنـزع ورقـة    . الذين سيرفضون بصورة جماعية االستمرار في مد يدهم لمساعدة المحتل في احتاللهم           
التي تُقنّع االستعمار واالستبداد العـسكري اإلسـرائيلي وتقيهمـا مـن            ' الحكم الذاتي 'التوت المتمثلة في    

  .ف تفضح األبرتهايد اإلسرائيلي أمام العالم أجمعالتمحيص، فإن نهاية السلطة الفلسطينية سو
وسوف تصل الرسالة نفسها إلى االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية اللذين ما فتئـا يقـدمان                

المقدمـة للفلـسطينيين    ' المعونـات 'الدعم المباشرة لالحتالل واالستعمار اإلسرائيليين، من خالل خدعة         
وإذا ما رغب االتحاد األوروبي في مواصـلة        .  التي هي بمثابة وكيل إلسرائيل     وتدريب القوات األمنية،  

تمويل االحتالل اإلسرائيلي، فإن عليه أن يتحلى بالنزاهة وأن يقدم ذلك التمويـل علنـا وأن ال يـستخدم                   
 قد يخلق حّل السلطة الفلسطينية بعض الصعوبات وحالة مـن         . الفلسطينيين أو عملية السالم كواجهة لذلك     

عدم اليقين بالنسبة لعشرات األلوف من الفلسطينيين وعوائلهم المعتمدين على رواتـب يـدفعها االتحـاد                
  .األوروبي من خالل السلطة الفلسطينية

بيد أن الفلسطينيين ككل، وهم الماليين الذين وقعوا ضحايا وأصبحوا مهمشين بسبب عملية أوسلو، فـإن                
م الصالحيات الموكلة إلى السلطة الفلسطينية وإعادتها إلى المحتـل          إن تسلي . استفادتهم ستكون أكبر بكثير   

سيحرر الفلسطينيين بحيث يركزون على إعادة تشكيل جـسمهم الـسياسي الجمـاعي، وعلـى تنفيـذ                 
  .استراتيجيات لتحرير أنفسهم حقا من الحكم االستعماري اإلسرائيلي
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يـستذكر  . ية الحقّة؟ وهذا تحد عسير بال شـك       ولكن كيف يمكن أن يكون شكل القيادة الفلسطينية الجماع        
وبالطبع فإن منظمة   . الكثير من الفلسطينيين المتقدمين في السن، أوج منظمة التحرير الفلسطينية باعتزاز          

وهـي  . التحرير الفلسطينية ما تزال قائمة ولكن أجهزتها فقدت شرعيتها ووظيفتها التمثيلية منذ أمد بعيد             
  .كونها أختاما بيد زمرة عباساآلن ال تعدو أكثر من 

هل من الممكن إعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية لتكون هيئة تمثيلية حقّة، ولنقـل عـن طريـق                  
؟ ومـع أنـه كـان       'برلمان منظمة التحرير الفلسطينية في المنفى     'انتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد،      

شعب الفلسطيني، فإن ذلك لـم يحـصل علـى      يفترض بالمجلس الوطني الفلسطيني أن ينتخب بواسطة ال       
اإلطالق في الواقع ـ ويرجع ذلك جزئيا إلى الصعوبة العملية لعقـد عمليـة انتخابيـة لكافـة الـشتات       

وظل تنصيب أعضاء المجلس يتم بالتعيين من خالل المفاوضات بـين           . الفلسطيني في مختلف بقاع العالم    
عد للمستقلين وممثلين عـن منظمـات طالبيـة ونـسائية           الفصائل السياسية المختلفة، وضّم المجلس مقا     

تتمثل إحدى نقاط الخالف الرئيسية بين حركة فـتح         . ومنظمات أخرى تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية     
وحركة حماس في إصالح منظمة التحرير الفلسطينية، بحيث تصبح حماس عضوا فيها وتحصل علـى               

ولكن حتى إن حدث ذلك، فإن األمر لن        . ختلفة داخل المنظمة  عدد نسبي من المقاعد في هيئات الحكم الم       
سوف تسنح إمكانيات جديدة أمام السياسية الفلـسطينية        . يكون كما لو اختار الفلسطينيون ممثليهم مباشرة      

  .إذا مّرت البلدان العربية التي تستضيف أعدادا كبيرة من الالجئين الفلسطينيين بتحوالت ديمقراطية
لجاليات كبيرة من الالجئـين والمنفيـين       ' للتصويت خارج البالد  'خيرة، تم توفير مرافق     ففي السنوات األ  

ومن الناحيـة   . العراقيين واألفغانيين في سياق عمليات انتخابية رعتها القوى المحتلة للعراق وأفغانستان          
م المتحدة ـ بمن  النظرية، سيتسنى عقد انتخابات يشارك فيها الفلسطينيون جميعهم، ربما تحت رعاية األم

  .فيهم أعداد الالجئين الكبيرة في الشتات في األمريكيتين وأوروبا
المجتمع 'وتكمن المشكلة في أن إجراء انتخابات من هذا القبيل سوف يحتاج ربما لالعتماد على حسن نية                 

ينيين باختيار  وتعاونه، وهو الذي ظل معارضا متصلبا للسماح للفلسط       ) الواليات المتحدة وحلفائها  (' الدولي
فهل ستستحق حكومة بيروقراطية فلسطينية عابرة للحدود الوطنية ذلك العنـاء           . قادتهم وتحديد مستقبلهم  

وتلك النفقات؟ وهل ستكون هذه الهيئات الجديدة عرضة ألصناف التخريب والتعيين الداخلي والفساد التي              
عها الحالي المحزن، بعد أن اختطفتهـا       نقلت منظمة التحرير الفلسطينية من حركة تحرر وطنية إلى وض         

زمرة من المتعاونين مع العدو المحتل؟ أنا ال أملك إجابات قاطعة لهذه األسئلة، ولكنها تبدو لي األسـئلة                  
وعلى ضوء الثورات العربية التي لم تتزعمها أي        . التي ينبغي أن يناقشها الفلسطينيون في الوقت الراهن       

رة لالهتمام مفادها أنه ال ينبغي للفلسطينيين في هذه المرحلة أن يقلقوا بشأن             قيادة، ثمة إمكانية أخرى مثي    
إنشاء هيئات تمثيلية، بل ينبغي لهم التركيز على المقاومة القوية الالمركزية، وال سيما مقاطعة إسـرائيل                

ل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها على الصعيد الدولي، والتركيز أيضا علـى النـضا              
تملك حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفـرض العقوبـات قيـادة           . الشعبي داخل فلسطين التاريخية   

  .جماعية تتمثل في اللجنة الوطنية للمقاطعة
غير أن هذه القيادة ال تصدر أوامرها وتعليماتها للفلسطينيين أو حركات التضامن حول العـالم، وإنمـا                 

ع النطاق، وتدعو اآلخرين إلى العمل وفقا لهذه األجندة، مـستعينة           تضع أجندة تعكس توافقا فلسطينيا واس     
تشمل هذه األجنـدة الحاجـات والحقـوق الخاصـة بكـل            . على ذلك بصورة رئيسية بإقناعهم أخالقيا     

، وإنهـاء كافـة     1967الفلسطينيين وهي إنهاء احتالل واستعمار كافة األراضي العربية المحتلة في عام            
لسطينيين المواطنين في إسرائيل، واحترام حقوق الالجئين الفلسطينيين وتعزيزهـا          أشكال التمييز ضد الف   

إن حملة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات حملةٌ قويةٌ ومتناميةٌ ألن قيادتها ليست             . وتنفيذها
نـوب  مركزية؛ فالعاملون حول العالم من أجل مقاطعة إسرائيل ـ انطالقا من سابقة األبرتهايـد فـي ج   
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فليست هناك هيئة مركزية يتسنى إلسرائيل وحلفائهـا  . افريقيا ـ ينهضون بتلك المهمة على نحو مستقل 
  .إبطال هجومها

ولعّل هذا هو النموذج الذي ينبغي اتباعه، فدعونا نواصل بناء قوتنا مـن خـالل مواصـلة الحمـالت                   
نظام زين العابدين بن علي في تونس       فمن كان يتصور قبل شهرين أن       . والمقاومة المدنية والعمل المدني   

ونظام حسني مبارك في مصر كانا سيسقطان بعد أن عفت عليهما عقود من الزمن ـ ولكنهمـا سـقطا    
تحت وطأة االحتجاجات الشعبية العارمة، بل إن تلك الحركات تبشر بإنهاء نظام األبرتهايد اإلسـرائيلي               

ما تبشر به تلك المؤسسات غير المجدية التي ُأنشئت بموجب          وإفراز قيادة حقّة وممثِّلة وديمقراطية أكثر م      
  .وما نهاية عملية السالم إال البداية. اتفاقات أوسلو

  المؤسس المشارك لالنتفاضة اإللكترونية ومستشار لشؤون السياسات في شبكة السياسات الفلسطينية
  2/3/2011، القدس العربي، لندن

  
  ال تخافوا من االخوان .66

  ليندا منوحين
حظيت دعوة رئيس الموساد السابق افرايم هليفي، لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الى مفاوضـة الـشيخ          
يوسف القرضاوي، رجل الدين المصري الذي أحل قتل االسرائيليين بعمليات االنتحار، بانتقاد في مقالـة               

  .الصادرة في لندن" الشرق االوسط"أسرة تحرير صحيفة 
إن دعوة رئيس الموساد السابق، بعد خطبة الـشيخ قبـل      . "هضم كالم هليفي   صعب عليهم في الصحيفة     

، ورد هناك فـي نغمـة سـاخرة تُقلـل مـن وزن              "اسبوع في ميدان التحرير، ليست نكتة أو تحريضا       
إن الشيخ فـي الحقيقـة      . القرضاوي باعتباره صائغ رأي عام في مصر التي غاب عنها عشرات السنين           

، "الجزيرة"في شبكة التلفاز العربية     " الحياة والشريعة "لسنين االخيرة في برنامجه     يتمتع بشعبية كبيرة في ا    
  .لكن أسرة تحرير الصحيفة تزعم انه لم يعد مؤثرا في حركة االخوان المسلمين التي نشأ فيها

م  تقترح المقالة بين السطور على اسرائيل أال تقلق من تأثير االخوان المسلمين في مستقبل اتفاق الـسال                
وتُذكر بأن أحد متحدثي الحركة قد أعلن بعد تنحي حسني مبارك، انه برغم معارضة الحركة               . مع مصر 

مع ذلك، وللتوصـل الـى اسـتنتاج    . التفاق السالم مع اسرائيل قبل توقيعه فانه أصبح ملزما بعد توقيعه       
توجد اليوم أهميـة ال  . أعمق ال تكفي قراءة مقاالت مثقفين عرب ومتابعة جماعات مهتمة في الفيس بوك   

وقـد وجـدت فـي ردود موقـع     . تقل عن ذلك لقراءة الردود والمقاوالت في مواقع االنترنت االخبارية     
فقد حظي القرضاوي هنـاك بعـد       . ايضا تأييدا لمفهوم الكالم من المقالة في الصحيفة اللندنية        " الجزيرة"

  .يةخطبته بالسخرية واالتهامات بالنفاق ومحاولة إشعال حرب أهل
الشيخ على فتواه االخيرة التي تُحل دم الحاكم الليبـي معمـر            " الشرق االوسط " كذلك تحاسب المقالة في     

كان موقف الشيخ من حاكم ليبيا وّديا جدا في السنين االخيرة، وهو نفس الحاكم القاسـي الـذي             . "القذافي
عارضا ليركب عجلة خيبـة أمـل       وزعم آخر تثيره المقالة هو ان القرضاوي يستغل منبرا          ". ظلم شعبه 

وتتساءل المقالة كيف يـستطيع رجـل ديـن ان          . الشعب المصري في محاولة ليقدم مصالحه الشخصية      
  .يتجاهل االجهزة القضائية المسؤولة عن القضاء والعدل، ويعين نفسه مفتيا أعلى

ي، لكن ينبغي فعل ذلك     بأنه ال مانع من أن تُجري اسرائيل محادثة مع القرضاو         " الشرق االوسط " تنصح  
بل ان الصحيفة تريد نقل     . باعتباره شخصية مستقلة ال شخصية ذات تأثير في مصر أو في العالم العربي            

يزعم الكاتبون ان االخوان اعتادوا ويعتادون في امـاكن اخـرى         . رسالة تهدئة تتعلق باالخوان المسلمين    
  .م حكم عربية وليس فيهم خطر حقيقيتثوير الجمهور من اجل أهداف سياسية محددة فقط على نظ

 وهي ظاهرة معمول بها عند المسلمين       –" تقّية سياسية "بأنه  " الشرق االوسط " يوصف موقف االخوان في     
  .بيد ان الحديث هنا عن اعتقاد سياسي ال ديني. الشيعة الذين يضطرون الى إخفاء عقائدهم بسبب الخطر
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لنا منا مقاطعة المعلومات في القنوات المختلفة من اجل أن           في العصر الحالي يقتضي فهم التطورات حو      
ينبغي استقرار الرأي علـى هـذه       . نصوغ ألنفسنا موقفا صلبا يساعد القادة حينما يحاولون إقرار سياسة         

  .فليس كل ما يلمع ذهبا، وال العكس ايضا: السياسة بحذر
  معاريف

  1/3/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  :كاريكاتير .67
  

  
  2/3/2011ن أون الين، الوط  


