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    حماس بصدد اإلعالن عن مبادرة إلنهاء االنقسام: الحيةخليل  .1
كشف القيادي في حركة حماس الدكتور خليل الحية ، :  جمال جمال وريما زنادة– غزة –المحتلة القدس 

ان حركته بصدد اإلعالن عن مبادرة هي فى أيامها األخيرة يتم من خاللها إنهاء اإلنقسام والعودة للوحدة 
مش مشاركته في على ها" الدستور"وقال الدكتور خليل الحية في لقاء خاص بـ. الوطنية الفلسطينية

بعد اإلنتهاء منها سوف يتم اطالعها على الشعب "االحتفال بتكريم المراكز الثقافية بغزة ، امس 
الفلسطيني وكل المعنيين بالقضية الفلسطينية ، لتكون هذة المبادرة بوابة صادقة إلحداث المصالحة 

  ".الفلسطينية
مصالحة مسألة فلسطينية وهي مطلب شعبي ال"وأضاف النائب عن كتلة التغيير واإلصالح الحية ، 

وسياسي ووطني وحركة حماس تؤكد أن المصالحة ضرورة فلسطينية البد الوصول اليها ، ألن الشعب 
الفلسطيني الذى يريد أن يحقق أهدافه نحو االنعتاق من االحتالل والتخلص منه ، وإقامة الدولة الفلسطينية 

  ".بد أن يسعى بكل اإلمكانيات لتحقيق هذه األهدافوعودة الالجئين ، وتحرير المقدسات ال
وأكد أن الحالة الفلسطينية الراهنة ليست حالة طبيعية مما يتطلب إنهاء االنقسام لكن البد أن يتم تسليط 
األضواء على أسباب االنقسام التى حدثت في الساحة الفلسطينية ، واإلجابة على األسئلة التي تتمثل به أن 

كل هذه : "سببه جغرافي أو سياسي ، أوحزبي ، أو شخصي ، أو غير ذالك؟ وأردف قائالًاالنقسام كان 
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األسباب هي أسباب واقعية فأول سبب من أسباب االنقسام الحادث على الساحة الفلسطينية واختالف 
ى البرامج السياسية ثم التسلط والتفرد الفتحاوي على مؤسسات الشعب الفلسطيني كما لو كان ال يوجد ف

والسبب الثاني هو التنكر بنتائج الشعب الفلسطيني عبر االنتخابات ثم "وتابع ". الساحة الفلسطينية غيره
بعد ذلك االنحياز الفتحاوي في سلطة محمود عباس نحو التنسيق األمني مع سلطة االحتالل واإلندماج 

  ".الكامل مع المصالح الصهونية
 بالثوابت الفلسطينية وتقديم التنازالت في قضايا القدس وأشار إلى أن محاربة المقاومة والتفريط

السؤال الذى يطرح نفسه اليوم هل "واستكمل حديثه . وغير ذلك تعد األسباب الحقيقة لالنقسام.. والالجئين
زالت هذه األسباب ، أو أنها قائمة؟ ومن هنا إذا كنا نريد مصالحة حقيقية فعال فالبد من أن ندفع إلنهاء 

ولفت إلى أن الحوارات السابقة ". نقسام حتى يكون بعد ذلك إحداث المصالحة وفق رؤية سليمةأسباب اال
وذكر أن الورقة المصرية كانت نتاج . التي تم عقدها في القاهرة كانت تسلط الضوء على أسباب االنقسام

أو غيرها أن مما يجعلنا نحن نريد سواء للورقة المصرية "حوار وطني فلسطيني جاء في ظروف معينة 
تجيب على تلك التساؤالت التى نطرحها فإذا كان الكل الفلسطيني مستعدا لالجابة على هذه التساؤالت 

  ". بعقل مفتوح فحينها تكون حماس جاهزة للمصالحة في كل وقت وفي كل مكان
ر الحية وحول عودة الحوار على أجندة حماس مع الفصائل الفلسطينية باستثناء حركة فتح ، أكد الدكتو

اعتقد أن حركة فتح غير "على وجود لقاءات متعددة مع أطراف متعددة في الساحة الفلسطينية ، مضيفاً 
جاهزة للمصالحة خاصة أنها لم تبرهن للحظة على أي مصداقية لهذه المصالحة ، فمحاربة المقاومة ما 

يني ما زال قائماً واالعتقال السياسي زالت قائمة ، والتنسيق األمني مازال قائماً والتفريط بالقرار الفلسط
عدم التراجع والتفكير في كل المراحل السابقة يؤكد على أن حركة فتح لم تقدم على "وتابع ". مازال قائماً

  ".أرض الواقع أي شيء يدل على أنها صادقة فى دعوتها للمصالحة
عالمية بالبكاء على المصالحة حركة فتح تريد أن تمليء الفراغ اإلعالمي والساحة اإل: "وأردف قائالً

ومن هنا نحن نقول عندما تكون مبادرة حركة حماس جاهزة . وهي التي أعاقتها فى المراحل السابقة
  ".سنطرحها على الكل الفسطيني على فتح وغير فتح

وعن زيارة تم الحديث عنها في الوسط الفلسطيني حول زيارة القيادي في حركة فتح نبيل شعث إلى 
ة لبدء فتح ملف المصالحة ، أوضح أنه لحتى اآلن ال يوجد أي ترتيبات للقاء مع أي أحد من قطاع غز

  .حركة فتح ، ولكن عندما نجهز المبادرة سوف نقدمها لكافة الفصائل بما فيها حركة فتح
ة وفيما يتعلق بتأثير الثورات العربية على القضية الفلسطينية ، أكد على أن فلسطين موجودة في الحاضن

العربية واإلسالمية ، وكلما تقدمت الشعوب للحكم بإرادتها عادت القضية الفلسطينية بنورها وحقيقتها 
أبسط : "وردا على سؤال حول الدور المطلوب من الشعوب العربية نحو حصار غزة ، قال الحية. وقوتها

 في الحصار ما هو مطلوب أن يسارعوا إلى إنهاء الحصار وكسره بمختلف أنواعه التي تتمثل
االقتصادي والحصار السياسي وإلزام المجتمع الدولي باإلعتراف بحق الشعب الفلسطيني فى القضايا 

االنقسام ليس كلمة وتشكيل حكومة ، األمر يحتاج : "وختم الحية قائال". العادلة وفي الثوابت الفلسطينية
طنية نحن نريد للشعب الفلسطيني أن إلى أن ننهي أسباب الخالف ، وأن يكون بعد االنقسام الوحدة الو

  ".يعود كما كان بكل طوائفه للوحدة وأن يبقى االحتالل اإلسرائيلي هو العدو
  3/3/2011الدستور، عمان، 

  
  السلطة ترفض خطة نتنياهو للوصول التفاق حل انتقالي أو جزئي للسالم .2

، أن وكاالتالجمال جمال وا نقالً عن مراسلهفلسطين المحتلة  من  3/3/2011 الدستور، عمان، ذكرت
الرئاسة الفلسطينية أعربت أمس عن رفضها طرح رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتوصل 

" صوت فلسطين"وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة إلذاعة . التفاق حل انتقالي أو جزئي للسالم
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محاولة لفرض اقتراحات بديلة عن عملية سالم جادة "الرسمية إن حديث نتنياهو عن اتفاق سالم مرحلي 
واعتبر أبو ردينة أن نتنياهو يسعى لتطبيق دولة ذات ". وحقيقة تؤكد عدم جاهزيته لتطبيق حل الدولتين

حدود مؤقتة وهو أمر رفضته القيادة الفلسطينية بشكل رسمي وأبلغته لألطراف الدولية خاصة الواليات 
 وعلى 1967على أن حال ال يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود عام وشدد . المتحدة األمريكية

  .رأسها مدينة القدس لن يكون مقبوال فلسطينيا ولن يفضي إلى اتفاق سالم عادل وشامل ودائم
نمـر حمـاد المستـشار      أن   ، وليد عوض  نقالرام اهللا    من   3/3/2011 القدس العربي، لندن،     وأضافت

 اعتبر ان مساعي نتنياهو مرفوضة تماماً من قبـل الـسلطة،            ،ني محمود عباس  السياسي للرئيس الفلسطي  
مشيراً إلى أن الحديث عن الدولة المؤقتة في ظل الظروف الراهنة محاولة إسرائيلية فاشلة لإللتفاف على                

وقـف  العزلة اإلسرائيلية التي تفرضها عليها الكثير من الدول األوروبية التي تطالبها بإنهاء اإلحـتالل و              
  .عمليات اإلستيطان

وطالب حماد، الجانب اإلسرائيلي بوقف اإلستيطان والدخول في مفاوضات حقيقية لمناقشة قضايا الحل 
  .النهائي

هذه فقاعة يائسة، واهم 'ومن جهته قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد االربعاء 
وضات قبل وقف االستيطان، فاالستيطان جريمة حرب يجب أن نتنياهو إذا اعتقد أنه باإلمكان العودة للمفا

  .'تتوقف
نتنياهو وحكومته واهمون إذا اعتقدوا أنه يمكن أن يفرض على الشعب الفلسطيني حلوال جزئية، 'وتابع 

فإنّ الحلول الجزئية واالنتقالية تجربة مريرة، وما يطرحه نتنياهو عمليا هو دولة ذات حدود مؤقتة على 
  .'، وعمليا هي ليست دولة بل محمية تحت السيطرة اإلسرائيلية67األراضي المحتلة عام جزء من 

وعلى نتنياهو أن يغادر الرهان على مثل هذه األمور، ألنها رهانات غير 'وأكد أن هذا كله ال يمكن قبوله 
  .' هذا الشأنمقبولة لدى الشعب حتى لو تواطأت اإلدارة األمريكية والرباعية الدولية مع نتنياهو في

: ولم يؤيد خالد التأويل القائل بأن موقف نتنياهو هذا عائد إلى طبيعة التغيرات الجارية في المنطقة، وقال
هذا هو مشروع نتنياهو األساسي، حكومة نتنياهو طرحت منذ تشكيلها تسوية مرحلية مع الفلسطينيين '

  .'عالقة له بالتطورات الجارية وسالم اقتصادي، والموقف الجديد ال 67على جزء من اراضي 
يبدو أنّ نتنياهو لم يفهم حتى اآلن مغزى التطورات الجارية في المنطقة من تحوالت 'وأضاف 

  .'ديمقراطية، وفي تقديري أنه لن يفهمها
  

  بإنهاء االنقسام نستكمل الجاهزية الوطنية إلقامة الدولة :فياض .3
ض خالل حديثه اإلذاعي األسبوعي أن الثغرة األكبر أمام أكد رئيس الوزراء الدكتور سالم فيا: رام اهللا

إقامة الدولة الفلسطينية، وتوفير متطلبات ضمان تحقيقها حتى سبتمر القادم،  تتمثل في حالة االنقسام 
  .القائمة بين شطري الوطن

يمكّن هذا األمر يدعو إلى ضرورة االجتهاد من قبل الجميع، وإعمال العقل بهدف بلورة تصور ': وقال
  .'من اإلجابة على هذه المعضلة الوطنية

إن النجاح في تحقيق هذا األمر من خالل بلورة خطة قابلة للتطبيق العاجل سيضعنا في موقف ': وأضاف
، والمتمثل في إنهاء 2011أفضل لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته إزاء الوفاء باستحقاق سبتمبر 

، 1967ير مصيره، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام االحتالل، وتمكين شعبنا من تقر
  .'وبحيث يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته المباشرة لتحقيق ذلك

وأوضح أن ذلك اتضح جليا في إطار تقييم اللقاءات التي تمت مع مختلف القوى السياسية، ومع مكونات 
معها حول تشكيل الحكومة الجديدة، وكذلك في وأطياف المجتمع الفلسطيني وأطره ومؤسساته، للتشاور 

الحوارات التي سبقت هذه اللقاءات، والتي استهدفت جميعها فحص واقع الجاهزية الوطنية إلقامة الدولة 
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بهدف استكمال هذه الجاهزية، وتوفير متطلبات ضمان تحقيقها، وما يستدعيه ذلك من ضرورة تشكيل 
ي، وتتمتع بالكفاءة والفاعلية والقدرة على االستجابة حكومة تعكس أوسع ائتالف وطني ومجتمع

الحتياجات المواطن، من ناحية، والنهوض الشامل بكامل طاقات شعبنا الستكمال تلك الجاهزية، من 
ناحية ثانية، وبما يساهم في حث الخطى وسد الثغرات إلنجاز ما تبقى من خطة السلطة الوطنية حتى 

  .سبتمر القادم
زراء في حديثه على أن استكمال الجاهزية الوطنية، وسد هذه الثغرة األساسية في الوضع وشدد رئيس الو

الداخلي الفلسطيني، سيقطعان على إسرائيل محاوالتها المستمرة للهروب من االستحقاق األكبر المطلوب 
  .ل أمدهمنها، والمتمثل في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الداعية إلى إنهاء االحتالل، والذي طا

 سنوات يتكرس ويتحول إلى واقع مؤلم يتعمق يوميا، ويتحول 4فاالنقسام المستمر منذ ما يقارب ' :وقال
إلى حالة استعصاء تشكل خطرا فعليا على مشروعنا الوطني برمته، األمر الذي يستدعي التدخل إلنهائه 

ا أقصده بالقول، كما لن تكون لنا وهذا ما كنت دوم. بأقصى سرعة، حيث ال دولة دون إنهاء هذا االنقسام
  .'دولة دون القدس، فإنها لن تكون دون قطاع غزة

إن إنهاء االنقسام، بما يعيد الوحدة لشطري الوطن، يمثل أولوية قصوى على درب استكمال ': وأضاف
جدارة شعبنا الجاهزية الوطنية إلقامة الدولة، وإلغالق الباب أمام الذرائع اإلسرائيلية حول االدعاء بعدم 

وعدم جاهزيته بسبب هذا االنقسام، وهذا ما يضعنا أمام تحد يتمثل في ضرورة االرتقاء إلى مستوى 
المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقنا جميعا، وبذل أقصى ما نستطيع لسد هذه الثغرة التي تهدد بصورة 

، في قطاع غزة والضفة 1967 عام فعلية إمكانية قيام دولة فلسطينية على كامل أرضنا المحتلة منذ
  .'الغربية وفي القلب من ذلك كله القدس الشريف، العاصمة األبدية لهذه الدولة

أمام هذا التحدي، كان ال بد من المبادرة والتحرك ' : وحول مبادرته إلنهاء االنقسام، قال رئيس الوزراء
كارثي والمأساوي من تاريخ شعبنا، األمر السريع للوفاء بهذا االستحقاق الداخلي وإغالق هذا الفصل ال

الذي دفعني إلى المبادرة باإلعالن عن اقتراح عملي وبسيط، بل وأعتقد أنه يمكن من اإلنهاء الفوري 
لالنقسام، والبدء في إعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، كخطوة نحو تحقيق المصالحة الوطنية باعتبارها 

عاده الوحدة، وذلك بفعل ما ستحدثه الوحدة من تحول إيجابي في نتيجة تتبلور تدريجيا، ال شرطا إل
الوضع الفلسطيني، وما ستولده من مناخات إيجابية تساهم في تهدئة للنفوس، وتحسن في المزاج الشعبي 

  .'العام
لقد استند هذا التوجه إلى ضرورة أن يتم تركيز الجهد في هذه المرحلة على عنوانٍ واحد ' : وأضاف
ي االتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تنطلق من ترسيم المفهوم األمني الممارس فعليا من يتمثل ف

قبل حركة حماس في قطاع غزة، والمعتمد رسميا من قبل السلطة الوطنية في الضفة الغربية، والقائم 
الشعبية على استبعاد خيار العنف في سعي شعبنا المشروع لنيل حقوقه الوطنية، سيما أن المقاومة 

السلمية أثبتت في محطات أساسية وهامة امتالكها لقوة مادية وأخالقية هائلة قادرة على نقل قضيتنا إلى 
  .لحظة االستحقاق التاريخي لخالص شعبنا من نير االحتالل

هذا ما أكدته تجربة االنتفاضة األولى، وما زكته الثورات الشعبية والشبابية في الدول العربية، ': وتابع
والتي اتسمت جميعها بالطابع السلمي الديمقراطي، وبحيث تعهد لحكومة الوحدة، التي ستعمل على نطاق 
الوطن برمته، في الضفة الغربية وقطاع غزة، مهمة اإلشراف على تنفيذ هذا المفهوم األمني من خالل 

ة إلى مهامها االعتيادية الترتيبات المؤسسية القائمة في الضفة والقطاع، كما هي دون أي تغيير، باإلضاف
الكاملة، وفي مقدمة ذلك البدء في إعادة إعمار وبناء ما دمره االحتالل في قطاع غزة لحث الخطى نحو 
استكمال الجاهزية الوطنية إلقامة الدولة، والبدء بالتوازي مع ذلك في العمل الحثيث على إعادة توحيد 

 وحماية الحريات الخاصة والفردية، وتفعيل الوطن ومؤسساته، وتوسيع مساحة الحريات العامة،
المبادرات الكفيلة بحماية النسيج االجتماعي ونشر ثقافة التسامح، وبحيث يؤجل البت في أية قضايا 
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خالفية لالتفاق بشأنها الحقا، وبما يمكن من التقدم بشكل تدريجي نحو مجمل الخطوات التي تؤدي إلى 
  .'تحقيق المصالحة الوطنية وترسيخها

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أبناء وبنات شعبنا التقطوا ما وفرته اللحظة التاريخية الراهنة لتعزيز 
دورهم، ومشاركتهم في تحمل المسؤولية إزاء مستقبل الوطن وأولويات الشعب، وخاصة الشباب، سيما 

ة والبناء في ضوء إنجازات أشقائهم العرب في تحقيق مطالبهم المشروعة في المشاركة السياسي
لذا ': الديمقراطي، وأدركوا أن مستقبل فلسطين ونيل استقاللها، يرتبطان جوهريا بإنهاء االنقسام، وقال

فقد كان من الطبيعي أن يتسع نطاق تحرك المجموعات الشبابية لتتوحد خلف شعار لشعب يريد إنهاء 
ضم صوتي في التأكيد على أن الشعب وإذ أحيي هذه التحركات نحو تحقيق هذا الهدف، فإنني أ. 'االنقسام

يريد إنهاء االنقسام واالنضمام لهذه التحركات، وأضيف، نعم الشعب يريد إنهاء االنقسام،  ونعم الشعب 
  .'يستطيع إنهاء هذا اإلنقسام

وعلينا جميعاً مسؤولية المساهمة في توفير الوسائل واألدوات واألفكار التي تمكن من تحويل هذا ': وتابع
ار إلى خطة ملموسة وقابلة للتنفيذ، وصوال إلى هدفنا األشمل والمتمثل في تحقيق المصالحة الشع

الوطنية، وهو استحقاق وطني ال يمكننا تجاوزه أو القفز عنه، إذا ما أردنا فعال تحقيق االستقالل الوطني، 
، فإن شعبنا ضحى بالغالي وبالتأكيد. وحماية المنجزات الديمقراطية التي حققها شعبنا عبر كفاحه الطويل

  .'والنفيس لتحقيق ذلك
إال أنني أعتقد بجدوى ': وقال. وشدد فياض على أن األفكار التي طرحها تمثل اجتهادا شخصيا، ليس إال

المضي بها قدما حتى النهاية، ليس فقط ألنها ال تنطوي على أي خسارة ألي طرف فحسب، بل لما 
ة لوضع الكل الفلسطيني على درب المصالحة الوطنية الشاملة، والتي ال تحمله في ثناياها من إمكانية فعلي

  .'بد أن تتحقق إذا ما كان لشعبنا أن يحقق آماله وتطلعاته الوطنية
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المهمة قد تبدو صعبة، ولكن الثقة كبيرة بأن اإلخالص لضرورة تحقيق 

  .اصل العمل والسير بخطوات ثابتة نحو إنهاء االحتاللالوحدة كفيل بمساعدتنا على تحقيقها كي نو
ال مجال أمامنا إلضاعة المزيد من الوقت، وعلى من يرفض ذلك أن يفسر للناس لماذا يرفض، ': وقال

إذ ال مجال لالستمرار في إبقاء مستقبل فلسطين وحرية شعبنا . أو على األقل ما هو بديله إلنهاء االنقسام
ن يرفض االنصياع إلرادة الشعب في الوحدة والتي هي شرط أساسي لتحقيق فيها رهينة بأيدي م

  .'ونعم، بإنهاء االنقسام، نستكمل الجاهزية الوطنية إلقامة الدولة... االستقالل
  2/3/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  توجهات حركة فتح بشأن المصالحة ال تعكس جديتها: الحكومة في غزة .4

جددت الحكومة المقالة موقفها الثابت باعتبار المصالحة خيـار الـشعب الفلـسطيني             :  حامد جاد  -زةغ
واصفة الحراك الحالي الذي تقوم به حركة فتح بشأن المصالحة بحراك متناقض في جوهره ومضمونه،               

  .وال يعكس حالة جدية باتجاه المصالحة
 إنها تتابع الحراك األميركي من أجل استئناف عمليـة          وقالت الحكومة المقالة في ختام جلستها األسبوعية      

التسوية، والدعوة الموجهة لعقد اجتماعات تفاوضية في واشنطن، معتبرة أن االستجابة لهذه الدعوات تعد              
  .جريمة بحق الشعب الفلسطيني وتدميرا للقضية الوطنية

ر أهالي غزة من وإلى قطاع غزة،       وطالبت الحكومة ذاتها القيادة المصرية باتخاذ تسهيالت في حركة سف         
وتسهيل عودة العالقين الفلسطينيين في الدول العربية، وعودتهم عبر مطار القاهرة مؤكدة في السياق ذاته               
حرصها على عالقة قوية ومتينة مع مصر، والتواصل مع القيادة المصرية الجديدة واحترامها لخيـارات               

  .الشعب المصري الشقيق
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 حماس التصعيد العسكري الي يشنه االحتالل اإلسرائيلي من خالل قصف عدد من             إلى ذلك دانت حكومة   
األهداف الفلسطينية ما خلف شهداء وجرحى، محذرة االحتالل من محاولة الخروج من أزمته الداخليـة               

كما أعربت عن رفضها تدريس مادة الهولوكوست في المدارس الفلـسطينية           . على حساب الدم الفلسطيني   
  .، محذرة من النتائج المترتبة على هذا القرار"أونروا"ها وكالة الغوث التي تدير

 3/3/2011الغد، عمان، 
  

   ما يسمى بخطة سالم فياض ولدت ميتة وليس لها اي قيمة سياسية:رزقة  .5
قال الدكتور يوسف رزقة، المستشار السياسي لرئيس الوزراء المقال اسماعيل  : وليد عوض-رام اهللا 

  . حماس إن ما يسمى بخطة سالم فياض ولدت ميتة وليس لها اي قيمة سياسيةهنية احد قادة
وأعلن رزقة في بيان صحافي أصدره المكتب اإلعالمي لألمانة العامة لمجلس الوزراء المقال األربعاء، 

  .أن الحكومة لم تتسلم ما يسمى بخطة فياض إلنشاء حكومة وحدة وطنية
فا شخصيا لسالم فياض وليس موقفاً تتبناه السلطة وحركة فتح يبدو أن هذه الخطة تمثل موق'وأضاف 

  .'بدليل رفض فتح للخطة، والتأكيد على أنها ال تمثل إال سالم فياض نفسه
وبين رزقة أن ما يزعم أنه خطة إلنشاء حكومة وحدة وطنية خطوة إعالمية ال تعبر عن حقيقة في 

مة شراكة وطنية في الوقت الذي يعتقل أبناء حركة الميدان والواقع السياسي، إذ كيف يدعو فياض لحكو
حماس ويعذبهم ويغلق مؤسساتهم، وتمنع أجهزته أعضاء المجلس التشريعي ممثلي الشعب الفلسطيني من 
التحرك وممارسة عملهم بحرية، موضحاً أن هناك مفارقة قاسية وشديدة بين السلوك اإلعالمي الذي يعبر 

ني الذي تمارسه أجهزته األمنية ضد حركة حماس، لذلك ال توجه قيمة عنه فياض، وبين الواقع الميدا
  .كبيرة سياسياً لهذه الدعوة التي توشك أن تكون قد ولدت ميتة

  3/3/2011القدس العربي، لندن، 
  

  الحكومة في غزة تساند أي فعاليات احتجاجية تجاه إحباط قرار إغالق معبر المنظار: الظاظا .6
ائب رئيس وزراء الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة زياد أعرب ن:  حامد جاد-غزة 

الظاظا عن مساندة حكومته ألية فعاليات احتجاجية تتخذ تجاه إحباط قرار إغالق االحتالل لمعبر المنطار 
الذي يندرج في إطار سلسلة محاوالت االحتالل الرامية إلى فرض مزيد من الخنق االقتصادي والحصار 

  .زةعلى غ
ودعا الظاظا األطراف الدولية للتدخل العاجل من أجل حمل االحتالل على التراجع عن قراره ومطالبته 
بالعمل على إعادة فتح المعبر لمدة ستة أيام أسبوعياً، إلى جانب إعادة فتح كافة معابر القطاع التي أغلقها 

لسطينية بالتواطؤ مع الجانب اإلسرائيلي واتهم الظاظا أطرافا في السلطة الف .على مدار السنوات الماضية
  .في قضية إغالق معبر المنطار

  3/3/2011الغد، عمان، 
  

  دعوات فتح للمصالحة هي مبادرات كالمية للخروج من أزمتها الداخلية: قبها .7
دعا وزير األسرى الفلسطيني السابق وصفي قبها، حركة فتح لترجمة نواياها تجاه المصالحة : رام اهللا
رسات فعلية وواقعية، تعكس تلك النوايا، مشدداً على أن أقل ما يمكن لفتح فعله في هذا الصدد إلى مما

  ".تبيض السجون من المختطفين"
معقباً على دعوة فتح ) 3-2(اليوم األربعاء " المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال قبها في تصريحٍ خاص لـ

االنتخابات خارج إطار التوافق الوطني "، مؤكداً أن "تلدينا أمور ملحة أكثر من االنتخابا"لالنتخابات 
  ".مرفوضة فلسطينياً وشعبياً ومن معظم الفصائل وخاصة ذات الوزن
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أي دعوة للمصالحة "، الفتاً إلى أن "تكريسا للتسلط واالستبداد الحاصل حالياً"كما اعتبر الدعوة لالنتخابات 
المي، بل هي ممارسة على أرض الواقع، وما يدور يجب أال تكون شعارات وال مواقف للتسويق اإلع
  ".بالضفة ال يعكس أي نوايا صادقة نحو المصالحة

من الذي يدعو للمصالحة في ظل االعتقال والفصل الوظيفي، واغتصاب للمجتمع : "ومضى متسائالً
 المدني والخيرية، وفصل تعسفي لبعض خطباء المساجد ونقل قسري لبعضهم حتى يغيبوا عن محور

  !".تأثيرهم؟
نوايا صادقة، تصاحبها تشكيل لجان عمل حقيقة "وشدد الوزير الفلسطيني السابق على ضرورة وجود 

لعكس النوايا حتى تضم الكل الفلسطيني، وال يعقل أن يكون هناك مرجعية فلسطينية كبيت للجميع وأكبر 
  ".فصيل فلسطيني عامل على الساحة وهو حماس مغيب عن هذا البيت

للتسويق اإلعالمي للخروج من أزمة فتح "ر إلى أن ما يدور من تصريحات ومبادرات كالمية، هي وأشا
الداخلية، خاصة أن هناك مطالب فتحاوية حثيثة أن يكون لفتح نصيب األسد في تشكيل أي حكومة 

  ".قادمة
ول أن التنسيق يبقى هناك بعض التصريحات في الساحة الفلسطينية التي تق"واختتم قبها حديثه بالقول 
نطالب هؤالء بالعودة إلى الرشد، ومن يحاول أن يطلق : "، وأضاف"األمني هو مصلحة وطنية

  ".تصريحات على طريقة ال تعكس رغبة الشعب الفلسطيني عليه العودة للخروج من األزمة
 2/3/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   وثيقة1120 منها  ألف وثيقة سربت 43 : دائرة المفاوضات الفلسطينية .8

 وثيقة منها نسخت وسربت الى      1120 أظهر التحقيق الداخلي للسلطة أن حوالي       :  محمد إبراهيم  -رام اهللا   
في وقت قالت مصادر دبلوماسية غربية بان الوثائق المسربة أقل          .  ألف وثيقة  43 وسائل إعالم، من جملة     

مقترحات لمفاوضين ليس فيها صفة االلزاميـة       ات وأقوال وتعليقات و   أهمية ألنها تناولت محاضر إجتماع    
المهمة هي تلك التي تضم المقترحات النهائيـة التـي          «واضافت إن الوثائق    . لمنظمة التحرير الفلسطينية  

  .»قدمت للمفاوضات خاصة في الجوالت األخيرة التي توسط فيها الجانب االميركي
والتي تحمـل عنـاوين قـضايا المفاوضـات         على نسخ منها،    » البيان«وتبين هذه الوثائق التي حصلت      

الحدود والقدس والمستوطنات والمياه واالمن والالجئين أن المنظمة سـعت الـى اقامـة دولـة      : النهائية
 لكنها قدمت مرونة واسعة النجاز هذا الحـل مثـل           1967 فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو        

عبر تجميعها فـي    )  في المئة من مساحة الضفة     1,9 (ت  ي لحل مشكلة المستوطنا   تبادل أراض بنسبة تكف   
  .كتل استيطانية حدودية مقابل مساحة مماثلة حجما ونوعا من االرض

  3/3/2011البيان، دبي، 
  

   الممنوعين تتزايد وغزة تفكر في اغالق معبر رفح من جانب واحدأعداد: وكالة سما .9
باح اليوم ان استياء شديدا يسود الجانب ص" سما" مصادر مطلعة لوكالة أكدت: وكاالت -القاهرة 

الفلسطيني التابع لحكومة غزة في معبر رفح من تعامل السلطات المصرية في المعبر مع المسافرين 
الفلسطينيين من القطاع حيث يالحظ زيادة عدد المرجعين بصورة يومية والتي يشمل فئات لم تكن يوما 

 وحاملي اقامات ومرضى وتحويالت وعاملين في دول مدرجة من ضمن الفئات الممنوعة وتشمل طالب
  .اوروبية وعربية وحتى حملة اقامات مصرية

 250 مسافرا من بين 40وقالت المصادر ان سلطات معبر رفح المصرية اعادت امس الى قطاع غزة 
ة الى حاولوا السفر امس فيما ال يزال االف الفلسطينيين عالقين خارج مصر ينتظرون السماح لهم بالعود
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واوضحت المصادر ان هيئة معبر رفح قد تقدم باغالق المعبر من جانب واحد خالل ايام اذا .قطاع غزة
  .استمرت االوضاع على ما هي عليه االن

  3/3/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  

  النائب عن حماس عزام سلهباالحتالل يعتقل  .10
، النائب في 2011-3-2يلي، مساء األربعاء اعتقل جيش االحتالل اإلسرائ:  محمد القيق-الضفة الغربية

فلسطين "وقال النواب اإلسالميون لـ. المجلس التشريعي عن حركة حماس في مدينة الخليل عزام سلهب
إن جنود االحتالل أوقفوا سيارة النائب على حاجز عسكري مفاجئ قرب منطقة الخان األحمر " أون الين

  .  إلى بلدات أبو ديس والعيزرية القريبة من القدس واعتقلوهجنوب مدينة رام اهللا وهو الطريق المؤدي
وحذر النواب من مخطط يستهدف وجودهم بين أبناء شعبهم في الضفة المحتلة، معتبرين أن عمليات 

  . االعتقال المتكررة تهدف إلى تعطيل عمل المجلس التشريعي مرة أخرى وخدمة أبناء الشعب
عتقال عدة مرات وأفرج عنه قبل خمسة أشهر، وهو حاصل على يشار إلى أن النائب سلهب تعرض لال

دكتوراه في الشريعة اإلسالمية من الجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة وشغل منصب عميد كلية 
  .الشريعة في جامعة الخليل، وهو أحد مبعدي مرج الزهور

  2/3/2011فلسطين اون الين، 
  

   سفيرهمفلسطينيون في موريتانيا يطالبون بطرد .11
طالبت مجموعة من أفراد الجالية الفلسطينية المقيمة في موريتانيا أمس األربعاء خالل تظاهرة : نواكشوط

أمام القصر الرئاسي في نواكشوط الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بطرد السفير الفلسطيني 
  .عدنان أبو الهيجاء من نواكشوط

ع عن استصدار جوازات سفر لهم أو تمديد المنتهي منها أو مقابلتهم ويتهم المتظاهرون سفيرهم باالمتنا
  .على خلفية أنهم يتحدرون من قطاع غزة

وقال إبراهيم الصيام الناطق باسم المتظاهرين ان السفير عدنان أبو الهيجاء يمتنع عن مقابلة أبناء الجالية 
م الدراسية إذا شاركوا في التظاهر العلني منذ ثمانية أشهر، بل إنه يهدد الطالب الفلسطينيين بقطع منحه

  .المعارض له، حسب الصيام
  3/3/2011القدس العربي، لندن، 

  
   لفتح تبحث في تشكيل قيادة جديدة للتنظيم في غزة بعد حل القيادة الحاليةالمركزيةاللجنة  .12

حركة تنوي من مصادر قيادية مطلعة في حركة فتح ان ال' القدس العربي'علمت  :أشرف الهور –غزة 
تشكيل قيادة جديدة لها في قطاع غزة من شخصيات قيادية من المجلس الثوري وأعضاء المجلس 
التشريعي وكفاءات قيادية، لتحل محل القيادة الحالية التي حلت قبل أيام، بسبب فشلها في إدارة عمل أطر 

  .التنظيم في الفترة الماضية
تح تبحث منذ أيام في هيكلية قيادة تنظيم فتح الجديدة في وقالت المصادر ان اللجنة المركزية لحركة ف

  .قطاع غزة، ضمن بنك أسماء يشمل أعضاء من الثوري والتشريعي والكفاءات الحركية
وستضع المركزية عقب التوافق على هذه األسماء قائمة تحدد مهام القيادة الجديدة العتمادها من قبل 

  .لفورالرئيس محمود عباس لتباشر عملها على ا
فإن قيادة التنظيم السابقة في غزة لم يطرح منها في القيادة الجديدة ' القدس العربي'وبحسب ما علمت 

سوى عبد اهللا أبو سمهدانة عضو المجلس الثوري، ونائب مفوض التعبئة والتنظيم في الحركة عن غزة، 
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غزة أبرزهم إبراهيم أبو في حين سيتم إضافة أعضاء بارزين عملوا في قيادة فتح في حقب سابقة في 
  .النجا عضو الثوري السابق، ونائب رئيس المجلس التشريعي

ومن بين األسماء الجديدة المطروحة لتولي مناصب قيادية في الحركة هشام عبد الرازق، وعمل سابقاً 
س في قيادة فتح بغزة، وآمال حمد، وأبو جودة النحال، وعبد الحميد المصري وجميعهم أعضاء في المجل

الثوري، إضافة إلى أعضاء التشريعي أشرف جمعة، وفيصل أبو شهال، ورجائي بركة، اضافة إلى 
  .قيادات من الكفاءات المميزة

وتهدف حركة فتح من وراء تشكيل هذه القيادة الجديدة تنشيط وضع أطر التنظيم التي تشهد خموالً كبيراً 
  .خالل السنوات الثالث الماضية

الثة لفتح التي تشكلها الحركة منذ سيطرة حركة حماس على غزة منتصف شهر وهذه هي القيادة الث
، عقب تغلبها عسكرياً على القوات األمنية الموالية للرئيس عباس زعيم 2007من العام ) يونيو(حزيران 
  .الحركة

 في ان اللجنة المركزية تبحث اآلن عن الجهة التي ستكون مرجعية لتنظيم فتح' القدس العربي'وعملت 
غزة، بعد أن تقدم صخر بسيسو مفوض التنظيم وعضو المركزية باستقالته من المفوضية، على أن يبقى 

  .عضوا في المركزية
وتناقش المركزية بحسب المعلومات عدة مقترحات، منها أن توكل عملية اإلشراف ألحد أعضاء 

مفوض التعبئة والتنظيم لفتح في المركزية المتواجدين في الضفة الغربية، أو أن تتبع محمود العالول 
الضفة الغربية، أو أن تخضع مباشرة إلدارة أبو ماهر غنيم أمين سر الحركة، والمشرف على مفوضيات 

  .التعبئة والتنظيم
  3/3/2011القدس العربي، لندن، 

  
   نتنياهو تعطل أي إمكانية لتحقيق السالمحكومة: فتح .13

سرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو، تعطل مع سبق اإلصرار أي  قالت حركة فتح، إن الحكومة اإل:رام اهللا
وأكد المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي   .إمكانية للتوصل إلى اتفاق يتوج عملية السالم في المنطقة

ال اتفاق مع أي حكومة إسرائيلية 'في تصريح صدر عن مفوضية اإلعالم أن موقف الحركة يتمثل بأنه 
، مشددا على رفض الحركة القتراحات نتنياهو ومسعاه 'سطينية مستقلة ذات سيادةإال على دولة فل

  .للتفاوض دون مرجعيات دولية
وشدد على أن أي اتفاق سالم نهائي يجب أن يفضي إلى قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من 

ق قرارات الشرعية  وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن عدم التزام إسرائيل بتطبي67حزيران 
  .الدولية، يؤكد عدم جاهزية حكومة إسرائيل الحالية التفاق سالم يقوم على حل الدولتين

  3/3/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية   
  

  يصاب باكتئاب" فتح"أمين سر مركزية ": القطرية الشرق" .14
أنه يمر بحالة من " فتح"لمركزية لحركة أفادت مصادر مقربة من محمد غنيم أمين سر اللجنة ا :عمان

االكتئاب واالضطراب النفسي، مصحوبة بنوبات هلوسة ليلية متقطعة استوجبت عرضه على طبيب 
  .نفساني كبير

وفسرت المصادر السبب المباشر لهذه االنتكاسة في صحة غنيم النفسية هو خالف صامت مع عباس 
وقالت  . عنه واتهامه له بتمييع عمل لجنة التحقيق معهعلى خلفية صلته بالعقيد محمد دحالن ودفاعه

المصادر إن عباس يتندر على غنيم، ويضحك الناس عليه ويسخر منه جهارا في مجالسه الخاصة 
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وفقا لذات المصادر، ظهرت على غنيم مؤخرا أعراض خرف مبكر، وأخرى  .والعامة وبوسائل شتى
  .شبيهة بأعراض مرض الزهايمر

  3/3/2011 الشرق، الدوحة،
  

   عدداً من جنود االحتالل شمال قطاع غزةتقنص المقاومة .15
استهدفت المقاومة الفلسطينية، جنود االحتالل اإلسرائيلي شمال قطاع غزة، مستخدمة سالح : غزة

  .القناصة
" وحدة القناصة"، الجناح العسكري للجبهة الشعبية، أن مقاتليها في "أبو علي مصطفى"وقالت كتائب 

شرق بلدة بيت حانون، شمال قطاع " 16بوابة موقع " مساء اليوم األربعاء جنود االحتالل عند استهدفوا
كما تمكن مقاتلو الكتائب في الوحدة : "نسخة منه" قدس برس"وأضافت، في بالغ عسكري وصل  .غزة

 كان شمال غزة، وأجبروهم على التراجع، حيث" بوابة الوزير"نفسها من استهداف جنود االحتالل على 
مقاتلو الكتائب يطلقون النار على أي هدف يتحرك من جنود االحتالل، مما منعهم من التقدم في أراضي 

  ".قطاع غزة
  2/3/2011قدس برس، 

  
   ينعون أربكانوالسلطة االحتالل بسجونأسرى حماس  .16

ارة قدم أسرى حركة حماس في سجون االحتالل والمختطفون في سجون السلطة تعازيهم الح: رام اهللا
إلى األمتين العربية واإلسالمية وللشعب التركي المسلم وحزب السعادة بوفاة القائد الكبير البروفيسور 

وأكد األسرى والمختطفون  .نجم الدين أربكان، بعد حياة حافلة بالعطاء والتفاني في خدمة اإلسالم وأهله 
إلى دوره "، إضافة "رواد الفكر اإلسالميالعالم الرباني والداعية أربكان كونه أحد "في بيان على مكانة 

  ".البارز في التصدي بشموخ لكل محاوالت سلخ األمة عن منهاج ربها القويم
  2/3/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  في مخيم البصعنصر من حماس  سيارةإحراق : لبنان .17

تي كانت مركونة عند أقدم مجهولون على إضرام النار في سيارة الفلسطيني موسى اللومي، ال: صور
غراند «في مخيم البص أمس، وهي من نوع » مستشفى صور الحكومي«الجدار الخارجي لـ 

اللومي ينتمي إلى حركة «وذكرت مصادر في المخيم أن  .، ما أدى إلى احتراقها بالكامل»شيروكي
ليات، والعائالت الفصائل، والفعا«، داعية »العمل الجبان«وقد استنكرت الحركة في بيان لها . »حماس

  .»في المخيم إلى تحمل مسؤولياتها، ورفع الغطاء السياسي والعائلي عن كل من قد يكشفه التحقيق
  3/3/2011السفير، بيروت، 

  
   مذكرة لكافة الفصائل والقوى توجهالهيئة الوطنية تدعو إلى جمعية تأسيسية فلسطينية .18

ة للشعب الفلسطيني، مذكرة إلى كافة الفصائل والقوى  وجهت الهيئة الوطنية لحماية الحقوق الثابت:بيروت
الفلسطينية، آملة أن تكون مدخال لتحرك فلسطيني واسع وسريع، من أجل بناء القيادة السياسية 

  .الفلسطينية، في إطار إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية
اقع مؤسسات منظمة وتضمنت المذكرة توضيحا ألسباب الدعوة والهدف األساسي لها، وعرضا لو

التحرير، وعرضا آخر تضمن خلفية سياسية وتاريخية، عن نشوء منظمة التحرير، والعوامل المؤثرة في 
  .قيامها فلسطينيا، وعربيا ودوليا، ومآل مساراتها في المراحل المتعاقبة
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سلو عملوا على نهج أو' قادة'وبينت الهيئة في مذكرتها، وفي سياق إيضاحها األسباب الموجبة للدعوة أن 
، التي كانت متمثلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، 'القيادة السياسية للشعب الفلسطيني'تدمير 

  .ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وفي المقدمة منها المجلس الوطني الفلسطيني
لسياسية للشعب الفلسطيني، على تصوير السلطة الفلسطينية القائمة في رام اهللا، على أنها القيادة ا'وكذلك 

  .'وأوامر الدول المانحة' اللجنة الرباعية الدولية'انسجاما مع طلبات 
الذي كان يشكل اإلطار الجامع للوحدة الوطنية ' إلغاء الميثاق الوطني الفلسطيني': وتم في سياق ذلك

سطيني، وإبراز المجلس الفلسطينية، حول برنامج التحرير والمقاومة المسلحة، وشل المجلس الوطني الفل
المركزي بديال له، خالفا لقوانين المنظمة وقراراتها، وتدمير أجهزة ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية 
بالتدريج، وتحويلها إلى أجهزة تعمل تحت إمرة السلطة الفلسطينية القائمة في رام اهللا، وإقصاء جيل 

 اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كمؤسسة الثورة عن كل المؤسسات الفلسطينية، واإلبقاء على
شكلية وغير شرعية، واستخدامها بصورة هزلية لتدعيم ما تحتاجه السلطة الفلسطينية من قرارات، 
واالعتماد شبه الكامل على الدول المانحة، كمصدر للتمويل، وهو التمويل المشروط بالقضاء على منظمة 

 العمل الفدائي الفلسطيني، لتبقى السلطة الفلسطينية قائمة وحدها، ممثلة التحرير الفلسطينية، وعلى
للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتصويرها زورا وبهتانا بأنها ممثلة للشعب الفلسطيني كله، 

شت واعتبرت الهيئة أنه نتيجة لكل هذا، فقد تال.كلها' القضية الفلسطينية'وأنها مخولة بالبت في مصير 
وباتت الحاجة ملحة للعمل من أجل إعادة . وغابت القيادة السياسية للشعب الفلسطيني، أفرادا ومؤسسات

  .بناء منظمة التحرير الفلسطينية، كعنوان أساسي إلعادة بناء القيادة السياسية للشعب الفلسطيني
تحرير الفلسطينية، وبلورة وأكدت الهيئة على أنه من البديهي أن العنصر األساسي إلعادة بناء منظمة ال

قيام القيادة السياسية للشعب الفلسطيني، ال يستقيم إال على أساس برنامج عمل استراتيجي وسياسي متفق 
عليه، ويحظى بتأييد القوى الفلسطينية كافة، وفي مقدمتها القوى االجتماعية الفلسطينية حيثما وجدت، 

  .1948 واحتالل 1967ل، احتالل والقوى الفدائية الممارسة للنضال ضد االحتال
إن البرنامج الوطني، االستراتيجي والسياسي، هو الذي يشكل المدخل إلعادة :وقالت الهيئة في مذكرتها 

تكوين وبلورة القيادة السياسية للشعب الفلسطيني، داخل إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وبمشاركة 
  .وار الفصائلي، ثنائيا أو غير ثنائيجميع قوى الشعب الفلسطيني، وبما يتجاوز الح

وشددت على أن الحديث عن التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية، كمرجعية وطنية، يقتضي التحرك 
والعمل إلعادة بنائها لتقوم بدورها الحقيقي والتاريخي، بتمثيل الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، 

 أما استمرار الوضع الراهن، فهو مساهمة في إلحاق .وبتأكيد وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة أرضه
  .مزيد من األضرار بشعبنا وقضيتنا

إن التحرك إلعادة بناء منظمة التحرير، وبلورة المرجعية القيادية السياسية التي تعبر عن برنامج : وقالت
اآلن على ذلك أم إعادة البناء المنشودة، أمر لم يعد يحتمل أي تأجيل، وافق المتحكمون بشؤون المنظمة 

  .لم يوافقوا، مع األمل بأن ال يتخلفوا عن االنسجام مع رغبة شعبهم، وأن ال يواصلوا العمل ضدها
وحول آلية التحرك، ترى الهيئة أن تتم الدعوة للقاء تشاوري فلسطيني مصغر، يمثل القوى الشعبية 

ويتولى هذا .  السياسية والفكرية البارزةالفلسطينية، والفصائل الفدائية المتواجدة في الميدان، والشخصيات
الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني فلسطيني موسع، يحدد األهداف السياسية : اللقاء صياغة خطة عمل أساسها

  .والوطنية والنضالية التي يجب درسها وإقرارها
) 1993(ق أوسلو السياسة الفلسطينية التي تم إتباعها منذ اتفا: وقالت إن اللقاء سيناقش في حال انعقاده

اتفاق أوسلو، ورسالة االعتراف بكيان العدو، ونهج التفاوض الذي تم، وإلغاء : حتى اآلن، ويشمل ذلك
الميثاق الوطني، وضرب العمل الفدائي الفلسطيني الذي بدأ بضرب مناضلي حركة فتح، وإلغاء مبدأ 

 وقواته العسكرية، ضد القوى مقاومة االحتالل، وسياسة التعاون األمني مع أجهزة مخابرات العدو
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وعند حدود ) السالم االقتصادي(الشعبية الفلسطينية المناضلة، وبرنامج إنشاء دولة فلسطينية حسب شعار 
جدار الفصل العنصري، وخطورة مبدأ تبادل األراضي الذي يتضمن القبول باالستيطان الصهيوني 

  .ويؤدي إلى ضياع القدس
األسس وبرنامج (لموسع لجنة سياسية لصياغة برنامج إجماع وطني على أن تنبثق عن هذا اللقاء ا

، ولجنة تحضيرية تعد لعقد مجلس وطني فلسطيني منتخب، خالل فترة ستة أشهر وهيئة مصغرة )العمل
إلى حين ) جمعية تأسيسية فلسطينية(وشددت الهيئة على أن يعلن هذا اللقاء عن نفسه بكونه . تتابع عمله

  .وطنيانعقاد المجلس ال
وضمنت الهيئة مذكرتها ورقتين مفصلتين، حول واقع مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وخلفية 

  .تاريخية لظروف نشوء المنظمة،ومسارات عملها
وأوضح مصدر مقرب من الهيئة أنها تتوقع تفاعال كبيرا مع مذكرتها، من القوى السياسية الفلسطينية، 

سطينيا، وحاجة الفلسطينيين إلى بناء مرجعية وطنية، في ضوء في ظل ظروف االنسداد القائمة فل
  .التحوالت الكبرى التي يشهدها الوطن العربي

  3/3/2011القدس العربي، لندن، 
  

  الثورات ال تهددنا ونحن األقوى و األوسط يمر بصدمة تاريخيةالشرق: باراك .19
صدمة تاريخية "سط تمر بما أسماه اعتبر وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك أن منطقة الشرق األو

، مستبعداً أن تُحدث التطورات أثراً فورياً "هي البلد األقوى) إسرائيل(تؤكد أن ال مكان للضعفاء فيه، وأن 
  ". التيقظ"عليها، لكن يتحتم عليها 

ة في واستبعد باراك في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي استتباب الديمقراطية الكامل
مزيد من "لكونه يؤدي إلى " اإليجابي"الدول العربية في السنوات المقبلة، لكنه وصف التوجه الحالي بـ

  ". االنفتاح وحقوق اإلنسان واألقليات والتنمية االقتصادية
نظراً لقدرات "وبخصوص مصر، استبعد باراك تعرضها لثورة إسالمية على غرار ما جرى في إيران 

المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري "، مضيفاً أن "تحامه بشعبهالجيش المصري وال
  ". الحاكم حالياً ال يطمح إلى السلطة، لكنه سيحرص على إحالتها بشكل منتظم

وهون من المخاوف اإلسرائيلية بخصوص احتمال أن يؤدي التغيير السياسي بمصر في نهاية األمر إلى 
، وبذلك يتعارض موقفه مع موقف رئيس حكومته بنيامين نتنياهو الذي سيطرة اإلسالميين على الحكم

  . اعتبر أكثر من مرة أن إسالميي مصر قد يستغلون االضطرابات للوصول إلى السلطة
وعبر بارك عن ثقته بأن الوضع األمني في الشرق األوسط سيتحسن، مؤكداً في الوقت ذاته أنه من 

   ".الجيش اإلسرائيلي"المبكر تفكيك 
لو كانت هذه السفن تحمل :" وحول موضوع السفينتين اإليرانيتين اللتين عبرتا قناة السويس، قال باراك

اعترضتها ومنعتها من ) إسرائيل(أسلحة إلى حزب اهللا أو حركة المقاومة اإلسالمية حماس، لكانت 
  ". الوصول إلى هدفها

سطينيين، رافضاً التطرق إلى احتمال طرح ورأى من جهة أخرى وجوب تعزيز العملية السياسية مع الفل
  . خطة متكاملة على هذا الصعيد

وفي سياق متصل، أوضح باراك أن هناك مؤشرات على استعداد الرئيس السوري بشار األسد لدراسة 
ستكون جاهزة للتعامل معه إذا ما ) تل أبيب(، مؤكداً أن )إسرائيل(احتمال التوصل إلى تسوية سياسية مع 

ألن السالم مع سوريا يخدم المصالح االستراتيجية "ة استعداده إلجراء مفاوضات ثنائية، ثبتت جدي
  ".، واألمر هنا بحاجة إلى موافقة الطرفين وليس فقط رغبة إسرائيلية)إسرائيل(لـ

  2/3/2011، موقع فلسطين أون الين
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   وأميركا تخططان لحرب صاعقة على سوريا"إسرائيل: "مصدر دبلوماسي غربي .20

عما يقول بأنه السبب الحقيقي لزيارة البارجتين » السفير«ف مصدر دبلوماسي غربي في عمان لـكش
اإليرانيتين إلى الشواطئ السورية، معتبرا أنها تأتي في إطار استعدادات لحرب إسرائيلية تفترضها 

  . في مصرتحليالت المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية على ضوء التطورات اإلقليمية األخيرة، وتحديدا
وقال المصدر، الذي شدد على عدم ذكر اسمه أو منصبه الصريح، بان وصول السفينتين الحربيتين هو 

رسالة إيرانية لمن يعنيهم األمر في إسرائيل بان أي حرب تشنها الدولة العبرية على سوريا ستعني «
  .» إسرائيلية أيضا-حربا إيرانية 

إن السفينتين مجهزتان لتصبحا في أي «هام ميدانية إقليمية، ويقول الدبلوماسي، على ضوء اضطالعه بم
وقت بمثابة قيادة إستراتيجية للقوات الصاروخية اإليرانية، وهما أيضا قادرتان على خوض حرب 
الكترونية، ولديهما القدرة على البقاء في وجه أي هجوم جوي، بسبب ما تحمالنه من نظام دفاع مستنسخ 

والذي يقال انه النظام الروسي نفسه وقد اشترته إيران من وسيط ثالث » 300عن النظام الروسي أس 
  .بعد رفض الروس إتمام صفقة معها بخصوصه

وضع استراتيجي لم «ووضع المصدر زيارة البارجتين في سياق استعدادات إسرائيلية للتصعيد بسبب 
  .»تجد نفسها في مثله من قبل

غياب تام لعامل التطمين الذي «مقلق إسرائيليا، ومن أبرزها ويسوق المصدر عوامل تكون هذا الوضع ال
، والذي حتى لو حافظ بديله على الحد األقصى من االلتزام »كانت تؤمنه مصر بنظامها السابق

غير مضمونة «بالسياسات السابقة لحسني مبارك إال أن التطورات السياسية المتالحقة في ذلك البلد 
ع التنبؤ بنتيجة الصراع الذي سيحتدم على السلطة في المستقبل القريب بين النتائج، الن أحدا ال يستطي

وذلك » بقايا النظام من جهة وبين قوى مصرية شعبية صاعدة، ال يجمع شيء بينها مثل العداء إلسرائيل
في إشارة إلى قوى اإلخوان المسلمين والقوميين العرب والليبراليين الوطنيين المعادين ألميركا 

  .يلوإسرائ
تعطي اإلسرائيليين فرصة ستة أشهر على أكثر «هذه القراءة المتشائمة للوضع المصري برأي المصدر 

، »تقدير قبل أن تواجه الدولة العبرية وشعبها وضعا مشابها من جهة مصر للوضع على الحدود مع لبنان
طينية في رام أول ضحايا التغيير في مصر ستكون السلطة الفلس«خصوصا في ضوء التقديرات بأن 

على استجرار تجربة حزب اهللا العسكرية «، وأول المستفيدين حركة حماس التي ستعمل »اهللا
  .»فتح الحدود ما بين غزة ومصر«خصوصا في ضوء احتمال » والتسليحية

لهذا ترى القيادة اإلسرائيلية العسكرية أنها أمام خطر وجودي محتوم، وما تبناه المجلس الوزاري 
، األمر الذي يدفع لالستنتاج بغلبة رأي »خطير جدا« شباط الماضي 20جلسته األخيرة في المصغر في 

 بان إسرائيل ملزمة بقلب األوضاع لمصلحتها - حكومة ومعارضة -المؤسسة الحاكمة في إسرائيل «
بشن حرب سريعة وفورية على كل من سوريا ولبنان، وذلك لمنع الطوق «، وذلك »مهما كان الثمن

إلبعاد خطري سوريا وحزب اهللا عن شمالها، لكي يتسنى لها في « إحاطتها به من االكتمال، والمنوي
مرحلة الحقة إعادة السيطرة على الحدود المصرية الفلسطينية بشكل كامل منعا لتدفق السالح إلى 

  .»حماس
وضاع اإلسرائيلية األ«ووفقا للمصدر فإن هذه القرارات اإلسرائيلية أبلغت إلى األميركيين الذي تفهموا 

سالمة تواجدهم العسكري في العراق، بسبب قدرة سوريا على توجيه «، مع إبداء مخاوف على »الحرجة
بالسعي إلسقاط النظام السوري في «ضربات مؤذية له، لكن اإلسرائيليين تعهدوا، بحسب المصدر، 

لتفاف على الجيش السوري من غضون أسابيع بعد توجيه ضربة قوية إلى حزب اهللا في البقاع ومن ثم اال
لبنان والوصول إلى ضواحي دمشق في بضعة أيام فقط، على أن تقوم أطراف سورية مقيمة في الخارج 
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ومتحالفة مع إسرائيل بدعوة الشعب السوري لالنتفاض على النظام من الداخل، بعد تعهد إسرائيلي علني 
  .»ذا سقط النظام وحل مكانه نظام آخرتضمنه أميركا للثوار السوريين بفك الحصار عن دمشق إ

إسرائيل مستعدة لتحمل أمرين وهما أن حربا كهذه ليست مضمونة «ويلفت الدبلوماسي الغربي إلى أن 
النتائج، والقدرة الصاروخية السورية ليست مجهولة ألحد، ما يجعل الحرب مع سوريا كابوسا حيا على 

صراعات مذهبية تفتعلها تنظيمات تكفيرية في سوريا، «تحمل ، كما أنها مستعدة ل»المدنيين اإلسرائيليين
بقطع طرق التسلح عن حزب اهللا في لبنان، وعزل «بما يسمح » في سبيل التعويض عن خسارة مصر

حماس عن رأسها المفكر والداعم في العاصمة السورية، وتدمير التواصل اإليراني السوري اللبناني 
  .»الفلسطيني، وعقدته دمشق

  2/3/2011، ر، بيروتالسفي
  

  حالة التأهب على الحدود مع مصرفي  سيبقي اإلسرائيلي جيشال :باراك .21
 ايهود باراك، أن قوات جيش االحتالل ستواصل تأهبها إلسرائيليأكد وزير الحرب ا: الناصرة

واستنفارها على طول منطقة الحدود مع مصر، حتى تستقر األوضاع األمنية وتهدأ حالة االضطراب 
  .ي تشهدها الجمهورية لمدة أكثر من شهر كاملالت

وأفاد باراك، خالل جولة قام بها اليوم األربعاء، في قاعدة التدريب العسكرية اللوائية في النقب، بأنه 
إضافة إلى أن قيام الكيان برفع حالة التأهب األمني على طول الحدود مع مصر؛ فإنها أيضاً تكثف 

  . على امتداد تلك الحدودجهودها إلنشاء السياج األمني
  2/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  نواجه كارثة دبلوماسية:  جنوب أفريقيافي سرائيلياإلسفير ال .22

أكد أيالن باروخ سفير اإلسرائيلي في جنوب أفريقيا يوم األربعاء، أن إسرائيل تواجه كارثة : القدس
  .نحاء دول العالمدبلوماسية بسبب سياسية حكومته الخارجية في جميع أ

 سنة في وزارة الخارجية اإلسرائيلية، وفقاً لصحيفة معاريف اإلسرائيلية، إنه 36وقال باروخ الذي خدم 
حسب رسالة " إننا نواجه كارثة دبلوماسية"قرر التقاعد وترك مناصبه الحكومية، معلالً ذلك بما وصفه 

  .التقاعد
دة دقيقة بعد أن قرر االعتزال والتقاعد المبكر بسبب وأعرب باروخ، في رسالة وزعت بين الموظفين لم

صعوبة تبرير سياسة إسرائيل الخارجية في جميع أنحاء العالم، مضيفاً أن رئيس وزراء االحتالل 
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لديه مشكلة مع المسؤولين في حكومته من الداخل ضد تأثير الدومينو التي 

  .تجري في العالم العربي
أن الرسالة االستثنائية كانت بمثابة كدعوة للثورة على نتنياهو، وحكومته التي " معاريف"ضحت وأ

  . يرأسها، فيما تعتبره مسؤوال عن الجمود في المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين
فاقات وتبين الرسالة بأن نتنياهو يقود السياسة التي تعارض اتفاق سالم مع الفلسطينيين، والتخلي عن االت

  . والتفاهمات السابقة وتنفي التخلي عن األراضي
وأضافت الرسالة، أن هذا الجمود السياسي يتسبب في كارثة ألنها تؤدي إلى تآكل شرعية دولة إسرائيل 

  . في الوجود، داعياً إسرائيل في نفس الوقت للتعلم من الدروس المستفادة من نظام الفصل العنصري
ستقالة إلى أنه استطاع مواجهة إتساع الفجوة بين وجهات النظر الشخصية، وأشار باروخ في رسالة اال

والمواقف السياسية حول قضايا الحكومة، منوهاً إلى أنه في الوقت وفي ظل حكم نتنياهو لم يعد يستطيع 
  .الدفاع عن هذه المواقف الغير عادية
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أمانة وصدق وااللتزام المهني على مر السنين كافحت لتمثيل وشرح قرارات قادة البالد ب"وأضاف 
  ".واألخالقي لكن في العامين الماضيين وجدت صعوبة لتمثيل إسرائيل وشرح الرسائل السياسية بصراحة

  2/3/2011، وكالة قدس نت لألنباء
  

  بمصر والدول العربي" الصحوة اإلسالمية" يدعو المسيحيين للتعاون مع اليهود ضد إسرائيليحاخام  .23
اخام إسرائيلي متطرف المسيحيين بالعالم إلى التعاون مع إسرائيل ضد ما رأى أنها  دعا ح:محمد عطية

تشهدها مصر وليبيا والدول العربية األخرى، بدعوى أن الثورات الشعبية التي تموج " صحوة إسالمية"
فحسب بل وعلى المجتمع " الشعب اليهودي"بها بدول المنطقة لن تشكل خطرا شديدا على إسرائيل و

  . ولي أيًضا، على حد زعمهالد
أدعو : "، أحد أكبر المعاهد الدينية المتطرفة بإسرائيل"تسوميت"وقال يسرائيل روزن الذي يرأس معهد 

الذي يهدد العالم كله، إننا نشهد وبشكل " اإلسالم الراديكالي"العالم المسيحي إلى الوقوف ضد صحوة 
عالمنا وترسم خريطة الكون من جديد ومسار يومي أحداث خطيرة تهدد اليهود والمسيحيين تهدد 

اإلنسانية، إنها تلك الثورات التي جرت وتجرى في دول إسالمية مثل مصر وليبيا وتونس والبحرين 
" الدعات"، وفق ما أورد موقع "واليمن وقد تمتد لدول أخرى، وال نعرف مداها حتى كتابة هذه السطور

  . اإلسرائيلي
ال أحد يعلم أي فصل تاريخي يكتبه : "االنتفاضات الشعبية بالدول العربيةومضى قائالً في تحريضه ضد 

المسلمون اآلن أمام أعيننا كل شيء غامض، وال أحد يعلم كيف سيكون مستقبل مصر وليبيا وتونس 
وغيرها من الدول هل سيكون توجهه لإلسالم والعروبة أم للديمقراطية؟ أو بمعنى آخر هل ستتبع هذه 

  ". ياسًيا عربًيا أم غربًيا؟، ال أحد يعرف هنا بتل أبيب على وجه التحديدالدول منحى س
من النظرة األولى يمكننا القول إن الثورة الشعبية في الدول العربية تطالب بإرساء قيم "وأضاف إنه 

ر، فلو الديمقراطية وإسقاط الفساد والديكتاتورية من أنظمة الحكم، كل هذا يتسم بالنزعة الغربية في التفكي
أصحاب تلك الثورات لكان أمرا جيدا لتل أبيب " فيسبوك"قامت دولة غربية على أكتاف شباب الـ 

  ". واستطاعت التعامل معه
، ويزيد المد "اإلسالم المتشدد"تؤول األوضاع في النهاية إلى ما دعاه بـ "لكن المشكلة برأي الحاخام أن 

رأسها مصر، وهنا تلتف حربة اإلسالم وسيفه حول العروبي في أنظمة حكم الدول العربية، وعلى 
  ". إسرائيل بدًءا من أفغانستان مرورا بالسعودية وحتى سواحل شمال إفريقيا

وأعرب عن اعتقاده بأنه في أجواء مثل هذه لن يكون هناك خالفات بين الشيعة والسنة في العالم، االثنان 
  . سيتحدن ضد العدو اليهودي المشترك وهو إسرائيل

ودعا في النهاية إلى تعاون مسيحي يهودي ضد المسلمين في الدول العربية، وعلى رأسها مصر وتونس 
التوراة تعلمنا أن اإلنسان التقي هو من يقوم باالستعداد للحرب ضد عدوه، وأنا من : "وليبيا، مضيفا

   ".ناحيتي أتوقع ان يسيطر كل من اإلسالم والعروبة قريبا جدا على الدول العربية
لهذا فأنني اقترح وأدعو العالم المسيحي إلى مواجهة اإلسالم المتطرف المهدد لعالمنا، كما أطالب : "وتابع

" رجال الدين اليهودي في أنحاء القارة األوروبية وفي إسرائيل إلى عقد مؤتمرات وإطالق دعوات ضد
  ، بحسب تعبيره"اإلسالم االنتحاري والال إنساني

  3/3/2011، المصريون، القاهرة
  

   يريد تطهير يافا من أصحابها العربالمتطرفاليمين اليهودي  .24
نظم عشرات من ناشطي اليمين المتطرف والمستوطنين مظاهرة استفزازية في :  نظير مجلي-تل أبيب

مدينة يافا العربية المتاخمة لتل ابيب، أمس، تحت شعارات عنصرية معلنين أنهم يريدون تطهير المدينة 
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  .من العرب
قال الفاشي المتطرف المستوطن في الخليل، باروخ مارزل، الذي كان قد اتهم بالمشاركة في عمليات و

العدو قد تغلغل إلى «اإلرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين، إنه يريد طرد األعداء من مدينة يافا، وإن 
الحركة «ض إن وقال عضو الكنيست ميخائيل بن آري، من حزب االتحاد القومي المعار. »مركز البالد

  .»اإلسالمية سيطرت على يافا ويجب التخلص منها
وكان مارزل، ومعه اإلرهابي إيتان بن جبير، قد بادرا إلى هذه المظاهرة بدعوى الرد على مظاهرة 
أخرى للمواطنين العرب في يافا، نظمت قبل شهر احتجاجا على مشاريع إقامة أحياء تقتصر على اليهود 

  . في يافا
ورفضت . ا أحد الخطباء العرب إن يافا مدينة عربية ولن يسمح أصحابها العرب بتهويدهاوقال يومه

الشرطة في البداية منح تصريح للمظاهرة، خصوصا بعد أن أعلن رئيس بلدية تل أبيب يافا، رون 
عرب خولدائي، أن هذه المظاهرة استفزازية هدفها تدمير النسيج االجتماعي الرائع بين السكان اليهود وال

لكن محكمة إسرائيلية أجبرت الشرطة اإلسرائيلية على منح اليمين المتطرف ترخيصا . في تل أبيب ويافا
وطلبت فقط أن يكون مسار المظاهرة مختلفا، فلم . بهذه المظاهرة، في إطار الحرص على حرية التعبير

ت على الشرطة أن وفرض. تسمح للمستوطنين بالوصول إلى حي العجمي العربي في قلب مدينة يافا
  .تحمي هذه المظاهرة وتمنع االحتكاك بين المتظاهرين والسكان العرب

وقال النائب السابق لرئيس البلدية ميخائيل روعي، إن المستوطنين جاءوا لتسميم أجواء يافا ولينقلوا 
طهم بأنه ووصف نشا. أمراضهم الفاشية التي يزفرونها في الضفة الغربية إلى قلب المجتمع اإلسرائيلي

شبيه بنشاط النازيين الجدد في أوروبا، الذين يمارسون االعتداءات الدامية على اليهود وعلى العرب 
ففي «: وأضاف أن خطورة هذا النشاط يتجاوز مسألة النشاط العادي للمتطرفين. والمسلمين في بلدانهم

صوات في االنتخابات، إسرائيل تنتشر ظاهرة مدمرة، هي أن كل من يريد البروز والحصول على أ
فهذا يدل على أن االنتهازيين السياسيين يشعرون أن . يخرج بتصريحات ونشاطات عنصرية ضد العرب

  .»المجتمع اإلسرائيلي مريض بالعنصرية، فيستغلونه لمصالحهم السياسية والحزبية والشخصية
ة اليمين بمظاهرة عربية كبيرة وقال اغبارية إنه ورفاقه من أهل يافا العرب يفكرون في الرد على مظاهر

وقال إنه سيتقدم بطلب تصريح . ، القائمة على أراضي الخليل المحتلة»قريات أربع«في قلب مستوطنة 
  ).آذار( مارس 30في » يوم األرض«من الشرطة لتنظيم هذه المظاهرة في 

  3/3/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  ي القدس لرجل أعمال فلسطيني بيع مجمع يهودي فاحتمال من "إسرائيل"قلق في  .25
اإلسرائيلية سوى أيام قليلة لتوفير مزيد من األموال » ديغال«لم يعد لدى شركة :  كفاح زبون- رام اهللا

المستحقة عليها ألحد البنوك اإلسرائيلية، وإال فإنها ستضطر إلى قبول عرض قدمه رجل أعمال 
  .بر في القدس الشرقية، تملكه هذه الشركةفلسطيني، لشراء مجمع إسكاني يهودي ضخم في جبل المك

، قد يصبح في »نوف تسيون«اإلسرائيلية، أمس، أن المجمع السكني » جيروزاليم بوست«وأكدت صحيفة 
قبضة رجل األعمال الفلسطيني بشار المصري الذي يحمل الجنسية األميركية، ويقف خلف تطوير مدينة 

ات اآليديولوجية التي بنيت على أساسها هذه الشقق اليهودية، روابي شمال رام اهللا، ويخطط لتغيير التوجه
لتخدم العائالت العربية بدال منها، إذ قدم المصري عرضا لشراء المجمع، وهو ما سيساعد الشركة على 

  .التخلص من كل ديونها
 شقة سكنية ومركز تسوق وحاضنات وكنسا 400ويدور الحديث عن مجمع سكني يفترض أن يحوي 

 وتم تسويق هذا المشروع لمجتمع المتدينين الوطنيين في القدس وإسرائيل، كشقق من الصنف وفنادق،
  .األول
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وإذا ما تمت هذه الصفقة، ستكون أول مرة يبيع فيها اليهود أمالكا لفلسطينيين في القدس، وجرت العادة 
  .أنهم يجندون مبالغ طائلة لشراء أي أراضي أو مساكن فلسطينية في الضفة والقدس

المتعثرة، بأنه » ديغال«، وهو المشروع الرئيسي لشركة »نوف تسيون«ووصفت الصحيفة مستقبل 
 مليون 100أصبح تحت النار بعد أن قدم المصري عرضا بأعلى قيمة إلنقاذ الشركة من دينها البالغ 

  . مليون شيقل80بقيمة » ليؤمي«شيقل، معظمها لبنك 
  3/3/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   خزانا على نهر النيل في إثيوبيا 40 سدا و26إسرائيلية أقامت شركة  .26

) تحال(كشفت مصادر مسؤولة بمفوضية دول حوض النيل أن شركة : عبدالناصر فريد - القاهرة
 خزانا في إثيوبيا على نهر النيل مما أدى إلى تخفيض حصة 40 سدا و26اإلسرائيلية قامت بإنشاء 

 مليار متر مكعب تمثل إجمالي 55 مليار متر مكعب في مقابل 40إلى مصر من مياه النيل هذا العام 
" في إطار خطة " تكيزى"وقالت المصادر أن إسرائيل لها تواجد في جنوب السودان وأقامت سد . الحصة

مؤكدة أن إسرائيل لديها أمل بوصول المياه " أما تعطيش مصر أو الحصول على حصة من مياه النيل 
  . صول الغازإلى إسرائيل مثل و

" الكرمك"وأشارت إلى أن إسرائيل متواجدة بقوة في منطقة النيل األزرق بالسودان خاصة في محافظة 
 أمتار في حين أن 5باعتبار أن هذه المناطق أيضاً إلى جانب المياه متخمة بمناجم الذهب وعلى عمق 

  .  مترا750عمق الذهب في مصر على عمق 
  3/3/2011، الشرق، الدوحة

  
   على بناء جسر باب المغاربةنهائياً يصادقحتالل اال .27

، على مشروع إعادة بناء الجسر 2/3 ، األربعاءصادقت بلدية مدينة القدس المحتلة نهائياً: القدس المحتلة
ونقلت إذاعة االحتالل عن بلدية  .العلوي المؤدي إلى باب المغاربة في منطقة الحرم القدسي الشريف

 إعادة بناء الجسر صدرت بناء على طلب تقدم به صندوق تراث حائط إن رخصة: "القدس قولها
وأوضحت البلدية انه ستتم إعادة بناء الجسر وفقا لمساره األصلي حيث لن  .على حد تعبيرها". المبكى

وأشارت إذاعة االحتالل إلى أن ما . تكون هنالك حاجة إلى الجسر الخشبي مشيرة إلى انه لم يكن قانونياً
كانت قد صادقت قبل ثالثة أعوام على المشروع وفي العام الماضي " لجنة المحلية للتنظيم والبناءال"يسمى 

  .صادقت عليه اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء
  2/3/2011، )فاص( الفلسطينية الصحافةوكالة 

  
   جديدة في القدساستيطانيةمخططات  .28

تحويل مقر الشرطة اإلسرائيلية في حي راس قررت بلدية االحتالل في القدس :  صالح النعامي– غزة
 وحدة سكنية لتشكل نواة لبناء 14العامود في شرقي القدس إلى بؤرة استيطانية، وصادقت على إقامة 

وذكرت صحيفة هآرتس في عددها الصادر أمس أن المرحلة الثانية . مستوطنة جديدة في تلك المنطقة
.  سيتم بناؤها في محيط مقر الشرطة في راس العامود وحدات سكنية،104للمستوطنة الجديدة ستشمل 

ويشمل المخطط بناء كنيس يهودي ورياض أطفال باإلضافة إلى حوض سباحة، وقد تم إعداد هذه الخطة 
ونقلت الصحيفة عن أوساط . قبل أكثر من عامين وسلمت المخططات إلى بلدية االحتالل إلقرارها

تحاول اللعب بالنار، من خالل بناء أحياء استيطانية في قلب "حتالل يسارية إسرائيلية قولها إن بلدية اال
، متهمين "األحياء العربية في القدس الشرقية، الذي سيقود حتما نحو مزيد من التوترات داخل المدينة
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رئاسة البلدية بالخضوع بشكل كامل لسياسة المستوطنين وأنها تقوم بتنفيذ خططهم لالستيالء على مزيد 
  .اضي في شرقي القدسمن األر

  3/3/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  قدس تواصل توسيع مستوطناتها بال"إسرائيل: "قيس ناصر .29
كشف المحامي قيس يوسف ناصر أن قسم التخطيط التابع لبلدية االحتالل في :  وليد عوض–رام اهللا 

 في المدينة بزيادة "حومات شموئيل"القدس صادق األسبوع الماضي على مخطط تفصيلي يوسع مستوطنة 
الوحدات االستيطانية السكنية والتجارية واألبنية العامة كالكنس والمدارس وروضات األطفال والمراكز 

 أن المخطط التفصيلي تبلغ مساحته األربعاءوأوضح المحامي قيس ناصر، في تصريح صحافي  .العامة
حومات "كنس يهودية لمستوطنة  8 وحدة سكنية و50 دونما، وحسب المخطط سيتم إضافة 250نحو 

 بناء  متر مربع لألغراض التجارية، ويشمل المخطط أيضا9000ً، كما أنه سيضاف نحو "شموئيل
  .مدرسة ثانوية ومدرسة إعدادية وبركة سباحة ومركز عام وخمس روضات لألطفال

تابعة لوزارة الداخلية بأن وأوصى قسم التخطيط التابع للبلدية اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس ال
  . أنه تم تحضير المخطط بالتنسيق الكامل مع البلدية ومهندسها على المخطط، موضحاًتصادق نهائياً

 فإن ما تسمى بوزارة اإلسكان في السياق ذاته، قال ناصر إنه حسب الوثائق التي كشف عنها مؤخراً
 سكنية في المستوطنات في القدس، كما أنها  وحدة90اإلسرائيلية باعت منذ بداية العام الحالي نحو 

 وحدة سكنية استيطانية جديدة 370 عن فوز شركات إسرائيلية بمناقصات جديدة لبناء نحو أعلنت مؤخراً
  . وجميعها في القدس المحتلة"بيتار عيليت" و"موديعين"، و"راموت"، و"نفي يعكوب"في مستوطنات 

  3/3/2011القدس العربي، لندن، 
  

  ل يفرج عن الشيخ رائد صالحاالحتال .30
 عن رئيس الحركة 2/3أفرجت قوات االحتالل اإلسرائيلي ظهر األربعاء :  محمد القيق–القدس المحتلة 

وقال زاهي .  الشيخ رائد صالح بعد اعتقال دام ألكثر من أسبوع1948اإلسالمية في الداخل المحتل عام 
إن محكمة االحتالل أفرجت عن الشيخ "  أون الينفلسطين"نجيدات المتحدث باسم الحركة اإلسالمية لـ

واعتبر نجيدات بأن اعتقال الشيخ كان . صالح وفرضت عليه اإلقامة الجبرية في منزله لمدة أسبوع
 ويهدف إلى التضييق على قادة وعناصر الحركة وإعاقة نشاطاتها التي تهتم بالفلسطينيين في سياسياً

  . الداخل المحتل
  2/3/2011، ينموقع فلسطين أون ال

  
  للمرة السادسة على التواليخربة طانا تهدم قرية االحتالل  جرافات :نابلس .31

هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي للمرة السادسة على التوالي خربة طانا في  :امجد سمحان –رام اهللا 
على إعادة قرية بيت فوريك قرب مدينة نابلس، أمس، بداعي عدم الترخيص، فيما أصر أهالي الخربة 

  .بناءها، رغم التهديدات المتواصلة والتنكيل الذي تمارسه قوات االحتالل ضدهم
حجة عدم الترخيص التي يستخدمونها واهية، هم يهدمون "وقال رئيس بلدية بيت فوريك عاطف حنني 

 منازل الخربة ألنها فلسطينية أوال، ولصالح توسيع مستوطنة ماخورا المجاورة والتي تستولي على
ووفق حنني فإن سكان الخربة يتعرضون لمضايقات كثيرة من قبل  ."عشرات من الدونمات التابعة لقريتنا

جيش االحتالل تهدف إلى إجبارهم على الرحيل عنها، موضحا أن هدم الخيام وبيوت الصفيح هي جزء 
  . بسيط من هذه المضايقات
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ة حتى يقطع عنهم مصادر رزق أهلها، كما االحتالل يقتل األغنام التي يمتلكها سكان الخرب"وأضاف 
  ."يطارد الرعاة في الجبال ويرعبهم حتى يجبرهم على الرحيل

  3/3/2011السفير، بيروت، 
  

  48 منازل فلسطينيين في مدينة اللد وسط فلسطين المحتلة عام يهدماالحتالل  .32
جرافات تابعة لوزارة ، إن 1948 قالت مصادر فلسطينية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام :اللد

الداخلية اإلسرائيلية وبحماية قوات كبيرة من الشرطة اإلسرائيلية وحرس الحدود والوحدات الخاصة 
التي تأوي عشرات األفراد من ) الكرافانات(، على هدم المنازل المؤقتة 2/3أقدمت صباح يوم األربعاء 

  .قبل عدة أسابيععائلة أبو عيد في المدينة، وذلك بعد أن تم هدم منازلهم 
وأضافت أن مواجهات وقعت بين أفراد العائلة وشرطة االحتالل، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد 

 اعتقلت شرطة االحتالل ستة من أبناء العائلة بتهمة بناء كماالعائلة بينهم امرأتان وطفل أصيبوا  بكسور، 
  .غير المرخصة، وإعاقة رجال الشرطة في عملهم) الكرافانات(

  2/3/2011قدس برس، 
  

   آبار قرب الخليلثالثةدمر ي االحتالل .33
دمر جيش االحتالل ثالث آبار يملكها قرويون :  جمال جمال ووكاالت األنباء–فلسطين المحتلة 

 اثنين من اآلبار أن شهود وأوضح.  اليهودية في الخليلأربعفلسطينيون يقيمون جوار مستوطنة كريات 
 المستوطنة والثالثة في قرية البقاء المجاورة وكان يستخدمها ثالثون يقعان في وادي الغروس شرق

  . وتم ترميمها بدون ترخيص إسرائيليشخصاً
  3/3/2011الدستور، عمان، 

  
   صالة الجمعة بمسجد يهدد االحتالل بهدمه في بلدة الرماضينإلقامةدعوة : الخليل .34

خليل، المواطنين إلى المشاركة في صالة الجمعة في مدينة ال" اللجان الشعبية الفلسطينية" دعت :الخليل
وكانت  .القادمة في المسجد المهدد بالهدم في بلدة الرماضين جنوب مدينة الظاهرية في محافظة الخليل

ومدرسة " علي ابن أبي طالب"سلطات االحتالل وجهت إخطارات إلى أهالي بلدة الرماضين بهدم مسجد 
وقال أمين  .إلى إخطارات بهدم ثمانية منازل قام أصحابها ببنائهاوادي سلطان والمجمع الطبي إضافة 

نسخة " قدس برس"عام اللجان الشعبية الفلسطينية المهندس عزمي الشيوخي في تصريح مكتوب وصل 
إن هذه اإلخطارات للمسجد وللمدرسة وللمجمع الصحي وللمساكن تعني أن االحتالل يريد محاربتنا : "منه

منا وفي صحتنا وفي وجودنا، وأن االحتالل يريد أن ال يكون هناك صاله وال تدريس في ديننا وفي تعلي
  ".وال صحة وال حياة وال وجود وال مسكن

  2/3/2011قدس برس، 
  

  ياً فلسطين67 وتعتقل فلسطينية تدهم عدة بلدات االحتاللقوات  .35
 أمنية حملة أمسرائيلي نفذت قوات االحتالل اإلس:  جمال جمال ووكاالت األنباء–فلسطين المحتلة 
 منهم من 9 ، الفلسطينية المحتلةاألراضي من مختلف  شابا67ً عن اعتقال أسفرتوعسكرية جديدة 

في محافظة الخليل، اعتقلت قوات االحتالل خمسة مواطنين بعد مداهمة بلدتي بيت أوال، و. القدس المحتلة
كما اقتحمت قوات . وب الخليلكما داهمت بلدتي يطا وحدب الفوار جن. وصوريف غرب الخليل

  .، قرية حوسان غرب بيت لحمأمساالحتالل، فجر 
  3/3/2011الدستور، عمان، 
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   في يافا تصدوا لعصابات إرهابية فلسطينيا20ً تعتقل االحتاللقوات  .36

 وقوى مناصرة 48اعتدت الشرطة اإلسرائيلية على المئات من فلسطينيي :  برهوم جرايسي-الناصرة
لهم من اإلسرائيليين في مدينة يافا أمس، حينما تصدوا في الشوارع لمسيرة استفزازية لعشرات من 

  .اإلرهابية المحظورة في عدة دول في العالم" كاخ"عناصر حركة 
قد دعت إلى إضراب تجاري لمدة ساعتين في أحياء يافا وكانت القيادة الوطنية الوحدوية في مدينة يافا، 

الفلسطينية، وهو الوقت المخصص للمظاهرة االستفزازية، لإلعراب عن االحتجاج على هذا االستفزاز 
وتصدت الحشود  .، وكي تكون جاهزية للتصدي ألي اعتداء محتمل"إسرائيل"المدعوم من النظام في 

توطنين، بالهتافات وسد الطرقات، فهاجمت الشرطة المواطنين الفلسطينية ومناصريهم ألوباش المس
 غالبيتهم الساحقة من العرب اثنين أو ثالثة من  مناضال20ً واعتدت على العديد منهم واعتقلت ،العرب

مناصريهم اإلسرائيليين، وأمام هذا الوضع، واصل المتظاهرون اعتصامهم، حتى أرغموا الشرطة على 
  .عودة الهدوء لشوارع المدينة، بعد خروج المستوطنينإطالق سراحهم، مقابل 

  3/3/2011الغد، عمان، 
  

   2011  منذ بداية مقدسياً طفال80ً يوثق اعتقال حقوقيمركز  .37
 وثقت وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية، اعتقال أكثر من :القدس

 40ل اإلسرائيلي منذ بداية العام الجاري، من بينهم أكثر من  على يد سلطات االحتال مقدسياً طفال80ً
واتهم المركز في تقرير أصدره اليوم األربعاء، سلطات  .حالة اعتقال أو حجز ألطفال من سلوان وحدها

االحتالل بتصعيد انتهاكاتها بحق األطفال والفتية المقدسيين القاصرين من خالل تكثيف حمالت الدهم 
  .نكيل وفرض اإلقامة المنزلية الجبرية، واإلبعاد عن المسكنواالعتقال والت

  2/3/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   أسيرا136ًارتفعت إلى "  األسرىعمداء"قائمة  .38
 136ارس الجاري إلى م /في سجون االحتالل خالل شهر آذار" عمداء األسرى" ارتفعت قائمة :غزة

  . انضم إليها خمسة أسرى جدد من الضفة الغربية وقطاع غزةأسيراً، وذلك بعد أن
وأفاد األسير السابق، مدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحررين في السلطة، عبد الناصر فروانة، 

 أسيراً من 22 أسيراً من قطاع غزة، و41 أسيراً من الضفة الغربية، و56: أن من بين عمداء األسرى
، وأسير عربي واحد، هو من هضبة 1948 أسيراً من المناطق المحتلة عام 16ة، ومدينة القدس المحتل

  .الجوالن السورية المحتلة
  2/3/2011قدس برس، 

  
   الفلسطينية– يعمل في األنفاق على الحدود المصرية فلسطينيمصرع  .39

الحدود ، احد الفلسطينيين الذين يعملون في األنفاق على طول 2/3 لقي صباح يوم األربعاء :غزة
وقال ادهم أبو سلمية، الناطق اإلعالمي باسم اللجنة  .المصرية الفلسطينية، مصرعه، في حادث عمل

العليا لإلسعاف والطوارئ بغزة، إن الشاب رزق عبد العزيز الشاعر، من مدينة خان يونس، توفي في 
يل على رأسه أثناء أحد األنفاق على طول الحدود المصرية الفلسطينية، وذلك بعد سقوط أحد البرام

  .التنزيل في داخل أحد األنفاق الواقعة في حي السالم برفح، جنوب قطاع غزة
  2/3/2011قدس برس، 
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   وسط احتجاجات واسعة معبر المنطار كلياًيغلقاالحتالل  .40

أعلن رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى غزة رائد فتوح أن االحتالل أبلغ الجهات :  حامد جاد–غزة 
ؤولة في السلطة الفلسطينية أمس بإغالق معبر المنطار بشكل نهائي والعمل فقط بمعبر كرم أبو المس
 االحتالل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار واألزمة التي سيرافقها من نقص للقمح  محمالً،سالم

  .ئعوالدقيق في القطاع نظراً لعدم تهيئة معبر كرم أبو سالم إلدخال مثل هذه البضا
 وفي أحاديث ،وأثار قرار إغالق معبر المنطار احتجاجات واسعة على المستويين الرسمي والشعبي

حول انعكاسات هذا اإلجراء أعرب نائب رئيس وزراء الحكومة في غزة زياد " الغد"منفصلة أجرتها 
ل لمعبر المنطار الظاظا عن مساندة حكومته ألية فعاليات احتجاجية تتخذ تجاه إحباط قرار إغالق االحتال

الذي يندرج في إطار سلسلة محاوالت االحتالل الرامية إلى فرض مزيد من الخنق االقتصادي والحصار 
ودعا الظاظا األطراف الدولية للتدخل العاجل من أجل حمل االحتالل على التراجع عن قراره  .على غزة

اً، إلى جانب إعادة فتح كافة معابر القطاع ومطالبته بالعمل على إعادة فتح المعبر لمدة ستة أيام أسبوعي
واتهم الظاظا أطرافا في السلطة الفلسطينية بالتواطؤ مع الجانب  .التي أغلقها على مدار السنوات الماضية

  .اإلسرائيلي في قضية إغالق معبر المنطار
 أن المجلس من جهته أشار عضو المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني مأمون أبو شهال

وجه مذكرات للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سالم فياض وجهات ومؤسسات دولية حول 
وأشار إلى أن المجلس كلف لجنة لبحث طبيعة الفعاليات االحتجاجية التي  .تداعيات إغالق معبر المنطار

 ودفعهم لتحمل التكاليف يمكن القيام بها احتجاجاً على هذا القرار الذي من شأنه إثقال كاهل أهالي غزة
 من معبر اإلضافية التي ستتطلبها عملية شحن البضائع والسلع التي سترد عبر معبر كرم أبو سالم بدالً

  .المنطار
 من األحد المقبل الذي وأكدت جمعية النقل البري اعتزامها مقاطعة العمل في معبر كرم أبو سالم اعتباراً

  .عبر المذكور وتوقف الشاحنات عن نقل البضائع كخطوة احتجاجيةسيشهد إقامة خيمة اعتصام قبالة الم
أعربت األونروا بلسان الناطق اإلعالمي باسمها عدنان أبو حسنة عن قلقها الشديد من قرار إغالق و

  . اللتزاماتها الدولية بفتح جميع المعابر مع قطاع غزة وفقاً"إسرائيل"معبر المنطار بصورة نهائية مطالبة 
3/3/2011ان، الغد، عم  

  
   يحذر من تفاقم األزمة اإلنسانية في غزة بعد إغالق معبر المنطار نهائياًاقتصاديخبير  .41

 ماهر الطباع، مدير العالقات العامة في الغرفة التجارية الفلسطينية . قال د:عبد الغني الشامي –غزة 
أزمة كبيرة في توريد كافة إن إغالق معبر المنطار سيؤدي إلى وقوع : "بغزة، والخبير االقتصادي

البضائع إلى القطاع، السيما الطحين، على الرغم من أن هذا المعبر مغلق أمام كافة البضائع باستثناء 
  ".الحبوب واألعالف منذ أربع سنوات

  2/3/2011قدس برس، 
  

  الثورات العربية تنبئ بتفرغ الشعوب لقضية فلسطين: األطباء الفلسطينيون في أوروبا .42
ومقره في باريس، أن التحركات الشعبية االحتجاجية " تجمع األطباء الفلسطينيين في أوروبا" رأى :باريس

تنبئ بتفرغ الشعوب العربية " مرحلة فاصلة"التي تشهدها عدد من دول المنطقة العربية، هي بمثابة 
 التحركات والهبات إن"نسخة عنه، " قدس برس"وقال التجمع في بيان صحفي تلقّت  .للقضية الفلسطينية

الجماهيرية التي تجري في العديد من األقطار العربية، جاءت لتطوي صفحة من الظلم وإنكار الحقوق 
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التي تراكمت على شعوب أمتنا منذ عقود خلت، وهي تشكل مرحلة فاصلة في تاريخها وتؤذن ببدء 
  ".قضية فلسطينربيعها وعزتها ولتتفرغ شعوبنا العربية لقضيتها الرئيسية والمركزية 

فيما أعرب األطباء الفلسطينيون في أوروبا عن قلقهم البالغ إزاء استخدام العنف ضد المدنيين العزل في 
ليبيا، مؤكّدين أن التجمع شرع بإجراء سلسلة من االتصاالت مع المؤسسات الطبية واإلنسانية لبحث سبل 

وناشد البيان، كافّة الجهات المسؤولة وصناع   .تقديم يد العون والمساعدة للجرحى والمصابين الليبيين
القرار في العالم وعلى رأسهم منظمة األمم المتحدة ومنظمة المؤتمر اإلسالمي والجامعة العربية بتحمل 

  .مسؤولياتهم تجاه المدنيين في ليبيا والتدخل الفوري لوقف استهدافهم وحمايتهم
  2/3/2011قدس برس، 

  
  في مسيرات مليونية" العودة"رون لـ يحضفلسطينيونالن والالجئ .43

 حملة واأطلق نين فلسطينييناشط، أن ).آي.بي.يو( نقالً عن وكالة 3/3/2011الخليج، الشارقة، نشرت 
تحقيق حق "على موقع الفيس بوك والمنتديات الحوارية تدعو إلى تنفيذ مسيرات مليونية تهدف إلى 

بعد التوكل على اهللا  "وقال الناشطون في البيان .يو المقبلما/ أيار 15 في "العودة إلى فلسطين التاريخية
 لقرارات  لهذا الحق وتنفيذاً منا بحق شعبنا في العودة وإحقاقاًوبعد نجاح ثورتي مصر وتونس، وإيماناً

الشرعية الدولية بخصوص عودة الالجئين، فإننا ندعو شعبنا للعودة إلى فلسطين قوالً وعمالً على أن تنفذ 
وذكر الناشطون إنهم يحضرون لتنظيم مسيرات شعبية سلمية  ." مايو المقبل/ أيار15ودة في هذه الع

 واألردن ومصر وتضم ةمليونية تنطلق من قطاع غزة والضفة الغربية ودول الجوار لبنان وسوري
 بحيث تتجاوز هذه ،48الجئين ونازحين ومشردين تم طردهم وترحيلهم من فلسطين بعد احتاللها عام 

مسيرة "وحملت الحملة اسم  . نقطة تجمع30حشود الحدود وتعود إلى فلسطين التاريخية، انطالقاً من ال
حق العودة حق قانوني سياسي إنساني أخالقي وديني ال يسقط بالتقادم ووجب " مؤكدة أن "2011العودة 

نية جماعية إلى ودعت إلى تنفيذ هذا الحق وذلك بعودة مليونية فلسطي. "على الجميع العمل لتحقيقه
  .فلسطين التاريخية، بحيث يعود كل الجئ ونازح ومشرد إلى أرضه وبيته الذي طُرد منه

 قالحد أفراد اللجنة التحضيرية لثورة الالجئين أ ، أنغزة من 2/3/2011وكالة معاً اإلخبارية، وأضافت 
 15 على أن يكون يوم انه تم التواصل والتنسيق على مستوى محلى ودولي ومؤسسات حقوقية،" معا"لـ
وأشار المصدر إلى انه تم التواصل مع شخصيات  . من هذا الشهر، هو يوم انطالقة الثورةمايو/ يارأ

، والذين بدورهم أيدوا هذه الثورة، " جورج قلوي، سليمان أبو ستة،عزمي بشارة" سياسية بارزة، مثل
  .وتضامنوا مع الداعين لها

 محمد المدهون رئيس ديوان الموظفين . د، أنغزة من 2/3/2011، مالمركز الفلسطيني لإلعالوجاء في 
 أكدو .العام في الحكومة الفلسطينية دعا الجماهير العربية واإلسالمية، إلى الزحف التاريخي تجاه فلسطين

المدهون، خالل مشاركته في ندوة سياسية عقدتها مؤسسة إبداع لألبحاث والدراسات والتدريب يوم 
أكثر قبوالً لهذه الدعوة في ظل ثورة الشعوب التي " أن األجواء الشعبية العربية اليوم ،2/3األربعاء 

ودعا  ".تحدثت عن نفسها في أكثر من قطر عربي، مطالبا الجماهير العربية واإلسالمية باالستجابة لها
كال المقاومة وغيرها كشكل من أش" تويتر"و" فيس بوك"إلى استمرار اإلعالم الجديد التفاعلي عبر الـ
  .اإللكترونية، مشدداً على أهمية المعركة اإلعالمية
  :للتواصل على موقع المجموعة على الفيس بوك

100002200592154=id?php.profile/com.facebook.www://http      
  أو

168620926523892_group=sk?php.home/com.facebook.www://http  
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   ثاني رجل أعمال فلسطيني خالل شهرتعتقلدولة اإلمارات  .44
 رجل أعمال فلسطيني ثاني، حيث يتعرض هذا  اعتقلت دولة اإلمارات العربية المتحدة، مؤخراً:غزة
وأفادت عائلة عوض، أن نجلها عمر حسين عوض، اعتقل منذ شهر  .لفلسطيني للتعذيب بحسب عائلتها

وأضافت أن معلومات  .في العاصمة اإلماراتية مدينة أبو ظبي، رغم أنه لم يرتكب أي مخالفة قانونية
لتعذيب، وردتها تفيد أن ابنها عمر، وهو رجل أعمال مقيم في اإلمارات منذ عشرين عاماً يتعرض ل

وناشدت العائلة رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، إسماعيل هنية،  .وحالته الصحية في تردي مستمر
  .بالتدخل العاجل، ومخاطبة رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة، والعمل على اإلفراج عن ابنها

بد العزيز الخالدي، ألكثر وكانت دولة اإلمارات العربية، اعتقلت قبل شهرين رجل األعمال الفلسطيني ع
  .من شهر، حيث أفرج عنه بعد تدخل أمير دولة قطر الشيخ حمد من خليفة آل ثاني، وتم نقله إلى قطر

  2/3/2011قدس برس، 
  

  من واردات الضفة إسرائيلية% 76من الصادرات الفلسطينية إلى تل أبيب و% 83: تقرير .45
ء الفلسطينية، حديثاً، أن معظم صادرات التجارة  يستدل من معطيات نشرتها دائرة اإلحصا:رام اهللا

 ديسمبر الماضي كانت إلى الجانب اإلسرائيلي، كما أن الغالبية /ولاألالفلسطينية خالل شهر كانون 
  .العظمى من إجمالي الواردات إلى الضفة الغربية المحتلّة كانت من المنتجات اإلسرائيلية

من إجمالي الصادرات % 83نسخة عنه؛  فإن " س برسقد"وبحسب التقرير اإلحصائي الذي تلقّت 
 فقط %17 ديسمبر الماضي كانت إلى الجانب اإلسرائيلي، في حين أن /ولاألالفلسطينية خالل كانون 

من  %76كما يشير التقرير إلى أن ما ال يقل عن  .من حجم الصادرات توجهت إلى بقية دول العالم
ة خالل الفترة ذاتها هي منتجات إسرائيلية، فيما تلقّت المناطق الواردات إلى الضفة الغربية المحتلّ

  .من بقية دول العالم% 17الفلسطينية ما ال يزيد عن 
ويذكر أن قيمة الواردات الفلسطينية بلغت نحو أربعمائة وخمسة ماليين دوالر أمريكي خالل آخر شهر 

  . مليون دوالر أمريكي، في حين بلغت قيمة الصادرات حوالي تسعة وخمسين2010في عام 
  2/3/2011قدس برس، 

  
  ثلث المرضى يعانون من االكتئاب نتيجة الظروف المعيشية:  نفسية عن مخيم برج البراجنةدراسة .46

 العيش في مخيم برج البراجنة قبل إلىانتقل حكيم وهو رجل لبناني، من أصل فلسطيني، : زينة برجاوي
، ما سمح له 1948 على الجنسية اللبنانية في العام وكان حكيم قد حصل .ثالث سنوات ونصف السنة

 االنتقال إلى المخيم بعدما تدهورت أوضاعه إلىإال أنه اضطر . بعيش حياة كريمة مع زوجته وابنتيهما
 أنه يعيل المالية وخسر عمله، وانفصل عن زوجته، وهي عوامل سببت له اضطرابات نفسية، خصوصاً

  .ليه توفير مصاريف العيش والمدرسة لهماابنتيه اللتين تعيشان معه، وع
. نروا، تعرف على منظمة أطباء بال حدود عن طريق الصدفةووخالل زيارة حكيم إلحدى عيادات األ

كان أفراد المنظمة هناك يوزعون نشرات حول اضطرابات الصحة النفسية وأعراضها، ودعا أحدهم 
المركز بحثاً عن حّل لمشكلته، ليجد نفسه اليوم قد لبى األخير الدعوة وقصد .  زيارة المركزإلىحكيم 

  .تخطّى المرحلة النفسية التي عاشها لفترة، بمساعدة المركز
يمثل حكيم نموذجاً عن المرضى الذين تولت منظمة أطباء بال حدود عالجهم ضمن البرنامج الصحي 

طينيين واللبنانيين الذين يعيشون ، ويطال الفلس2008النفسي الذي أطلقته في مخيم برج البراجنة في العام 
ويعتبر البرنامج وفق التقرير  .ومن المتوقع أن يختتم المشروع في آذار من العام المقبل. داخل المخيم

الوحيد الذي يوفر استشارات طبية مجانية في مخيم الالجئين والمناطق المجاورة "الذي أصدرته المنظمة، 
إذ أنه يجمع بين رعاية الطب النفسي والعالج النفسي والدعم كذلك، هو قائم على نهج مجتمعي . له
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ويوفّر فريق المنظمة الرعاية والدعم االجتماعيين . "االجتماعي والمجتمعي لتعزيز الصحة النفسية الجيدة
  .من خالل زيارته للمنازل وتقديم االستشارات الطبية في الغرف والعيادة المخصصة لذلك

لتقرير أبرز ما أنتجته في خالل السنوات الثالث التي مضت، كما عرضت وعرضت المنظمة من خالل ا
لمشكالت البنى التحتية في المخيم، من انقطاع التيار الكهربائي والنقص في المياه وتعطّل أنظمة صرف 

ا  خطورة األسالك الكهربائية المتشابكة على السكان، وتساهم جميعها في التأثير سلبيإلىالمياه، باإلضافة 
استطاعت حتى الساعة تقديم " أنها إلىوأشارت المنظمة خالل التقرير  .على نفسية الالجئ داخل المخيم

وقد قدم المعالجون واألطباء النفسيون ثمانية آالف وثالثاً . العالج ألكثر من ألف شخص داخل المخيم
  ."يضاً منذ بداية المشروعوعشرين استشارة طبية ووفروا الرعاية الصحية النفسية أللف ومئة وستين مر

وتشرف . ، كما يشير تقرير المنظمة"فهو العودة للحياة الطبيعية"أما الهدف الرئيسي لدورات العالج 
المعالجة النفسية في المنظمة ريتا شهوان على جلسات المعالجة التي يتم خاللها رسم المشاكل على 

  ."وجه انتقالي، يعمل كصلة بالمشاعر السلبيةبمثابة عامل م"صخرة، واعتبرت المنظمة هذه الوسيلة 
التي تصيب "وتوقف التقرير عند الظروف المعيشية داخل المخيم، وعند حاالت االكتئاب الناتجة عنها، و

 من الذهان، وعشرة في %14 من القلق، و%22ثلث المرضى الذين تتم معاينتهم، بينما تعاني نسبة 
  .المئة من االضطرابات النفسية

عن أي حياة تتحدث؟ الكل يعرف هذه ": م المنظمة تقريرها بشهادة ألحد الجئي المخيم وهو يقولوتختت
إن أشجار الزيتون . غادرت فلسطين وأنا في سن الحادية عشرة. فاألطفال في الشارع، دون عمل! الحياة

لقد . يأنا أملك مزرعة هناك ومازلت أحتفظ بسندات أرضي وحقول. في فلسطين هي مصدر كل الخير
  ."...نحن نأمل بالعودة إلى فلسطين ولو حفاة. كنت ثرياً

  3/3/2011السفير، بيروت، 
  

  مشروع استراتيجي لمحطة تحلية مياه البحر بغزة .47
 كشفت مصلحة مياه بلديات الساحل في قطاع غزة عن وجود مشروع استراتيجي : رنا شمعة–غزة 

  . القطاعلتصميم وإنشاء محطة لتحلية مياه البحر في مناطق
العمل جار "إن : األربعاء" صفا"وقال مدير اإلدارة الفنية في المصلحة عمر شتات في تصريح خاص لـ

 مع الجهات الدولية المانحة مثل المؤسسات التركية واالتحاد األوروبي من أجل إنشاء محطة لتحلية حالياً
 محافظتي رفح وخانيونس، ومن ثم وأوضح أن المحطة ستغطي في البداية حاجة السكان في". مياه البحر

 إلى أن هذا المشروع لم ينفذ بعد، وأنه ستمتد إلى غزة والمحافظة الوسطى، وذلك حسب المتاح، الفتاً
  . يهدف إلى تحسين جودة المياه في القطاع وتخفيف معاناة المواطنين

 على مؤخراًوحول حصول المصلحة على محطتين لتحلية المياه، أوضح شتات أن المصلحة حصلت 
  . ، وذلك من أجل تحلية المياه وتوزيعها على المواطنين"مرمرة"محطتين يونانيتين كانتا على متن سفينة 

  2/3/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
   

   األردنية تدين تصريحات عضو كنيست إسرائيلي حول توطين الالجئين الفلسطينيينالخارجية .48
في عمان وعبرت له عـن إدانـة        " اإلسرائيلي" الخارجية األردنية السفير      استدعت وزارة  : بترا –عمان  

اريه الداد دعا فيها إلى تـوطين       " اإلسرائيلي"األردن ورفضه لتصريحات أطلقها مؤخراً عضو الكنيست        
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية األردنية محمـد الكايـد           .الالجئين الفلسطينيين في المملكة     

ان التـصريحات   "وأضـاف    .االثنين الماضـي  " اإلسرائيلي" وزارة الخارجية استدعت السفير      أمس إن 
المتطرف ارييه الداد تفـيض بالكراهيـة والحقـد         " اإلسرائيلي"والنشاطات التي يطلقها عضو الكنيست      
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ن وتعكس منطقاً مهتزاً وان هذه التصريحات والنشاطات السخيفة والسقيمة مرفوضة بالكامل مـن األرد             
   ".حكومة وشعباً

وكان الداد دعا األردن إلى توطين الالجئين الفلسطينيين على أراضيه قائالً ان الفلسطينيين فـي األردن                
  .من سكانه % 80يشكلون 

  3/3/2011، الدستور، عمان
  

  "إلعالمموقع الوكالة الوطنية ل"بدل فلسطين في خارطة على " إسرائيل": لبنان .49
على اإلنترنـت، أن  " الغربية" وأنت تبحث عن خريطة لبنان على مواقع البحث          ليس جديداً، : سعدى علوه 

ولكن المستغرب أن تجد علـى موقـع        . تقع على الحدود الجنوبية اللبنانية بدل فلسطين      " إسرائيل"تجد أن   
لتي لم تعتـرف    ، التابعة لوزارة اإلعالم اللبنانية، التابعة بدورها للدولة اللبنانية ا         "الوكالة الوطنية لإلعالم  "

  .بدولة إسرائيل، خارطة استبدلت فلسطين المحتلة بإسرائيل
على موقع الوكالة، نـشر تحقيـق       " تحقيقات وشؤون وشجون وقضايا الناس وملفات ساخنة      "ففي زاوية   

للزميلة كاتيا شمعون، وفي متن الموضوع نـشرت خريطـة          " سجل واستعد جنسيتك  .. ما تأجل "بعنوان  
والخريطـة مـأخوذة عـن موقـع         .بـدل فلـسطين   " إسـرائيل "وده الجنوبيـة تقـع      للبنان، وعلى حد  

www.arabnewsblog.net    إسرائيل"، أزيل اسم    "السفير"وبعد اتصال   .  المسجل في الواليات المتحدة "
-www.nnaعن الخارطة لفترة وجيزة ظهرا، قبل أن يعود ليظهر في التحقيق على موقع الوكالة وهـو               

leb.gov.lb تحقيقات"قيق منشور في خانة ، والتح."  
  3/3/2011السفير، بيروت، 

  
  67وأوروبا لالعتراف بدولة فلسطينية على حدود الواليات المتحدة الجامعة العربية تدعو  .50

، الواليـات المتحـدة األمريكيـة ودول       )2/3(دعت جامعة الدول العربية، مساء اليوم األربعاء        : القاهرة
  .1967) يونيو(راف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران االتحاد األوروبي، إلى االعت

وطالبت الجامعة، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية العرب، اللجنة الرباعية الدوليـة بتحمـل               
والضغط على إسرائيل للكف عـن انتهاكاتهـا للـشرعية الدوليـة            "مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية،     

  . مشددين على ضرورة أن يتجاوب الجانب اإلسرائيلي مع استحقاقات عملية السالم،"واإلجماع العالمي
السالم الشامل والعادل هو الخيار االستراتيجي، وأن عملية السالم شاملة ال يمكن تجزئتهـا،              "وأكدت أن   

، 1967م  وال يتحقق إال باالنسحاب اإلسرائيلي الكامل من جميع األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عا            
وأن المفاوضات يجب أن ترتكز على مرجعية عملية السالم والمتمثلة في قرارات الشرعية الدوليـة ذات              

  ".الصلة، ومبادرة السالم العربية، ومبدأ األرض مقابل السالم، وبإطار زمني محدد
ي تم إطالقها فـي     وحمل الجامعة العربية الجانب اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تعثر عملية السالم الت           

بسبب تعنتها وإصرارها على االستمرار في االستيطان كبديل عن السالم، برغم           "مطلع سبتمبر الماضي؛    
ورفض مجلس الجامعـة العربيـة المواقـف         ".اإلجماع الدولي على عدم قانونية وشرعية المستوطنات      

رائيل، ورفـض كافـة اإلجـراءات    اإلسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين باالعتراف بيهودية دولة إس  
اإلسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي لألراضي الفلسطينية المحتلـة             

الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الـرئيس  "وأعاد المجلس التأكيد على احترام  .بما فيها القدس الشرقية   
ده في مجال المصالحة الوطنية واحتـرام المؤسـسات الـشرعية           الفلسطيني محمود عباس، وتثمين جهو    

كما طالـب    ".الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك المجلس التشريعي المنتخب           
بالضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن قطـاع غـزة، وفـتح    "مجلس الجامعة العربية المجتمع الدولي    
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، مـشدداً فـي     "15/11/2005، وبتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل اليه في          المعابر من وإلى القطاع   
  .الوقت ذاته على ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري

  2/3/2011قدس برس، 
  

  أطالب تل أبيب بعدم الخوف من مصر: "إسرائيل" لتليفزيونجيهان السادات  .51
أرملة الرئيس الراحل أنور    ( لتى وجهتها جيهان السادات،     نقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية التصريحات ا     

، إلى الشعب والحكومة اإلسرائيلية، تطالبهم فيها بعدم الخوف من مصر أو الشعب المصرى،               )السادات
  .وجاء ذلك خالل المقابلة التليفزيونية التى أجرتها جيهان السادات مع القناة العاشرة للتليفزيون اإلسرائيلى

 يديعوت أحرونوت ومعاريف وجيروزاليم بوست وموقع القناة العاشرة اإلسـرائيلية، أن            وذكرت صحف 
جيهان السادات أرملة رئيس الجمهورية األسبق أنور السادات، حاولت بكل الطرق خالل المقابلـة التـى      

 وأال  أجرتها مع التليفزيون اإلسرائيلى، التأكيد للشعب والحكومة اإلسرائيلية أنهـم يجـب أن يطمئنـوا،              
يحملوا أدنى مخاوف أو قلق تجاه مصر فى المرحلة الحالية، ألنه ال يمكن إلغاء معاهـدة الـسالم التـى                    

، بين الرئيس أنور السادات ورئيس الوزراء اإلسرائيلى األسبق         1979وقعت بين القاهرة وتل أبيب عام       
  .مناحم بيجين

ت اإلستراتيجية بين مصر وإسرائيل، التى      وأوضحت جيهان السادات، أنه ال يوجد أى خطر يهدد العالقا         
اكتسبها البلدان منذ توقيع اتفاقية السالم، وترتب عليها مؤخرا تعزيز التعاون االقتـصادى مـن خـالل                 
االتفاقيات التجارية، التى كان على رأسها تصدير الغاز المصرى إلسرائيل، مشيرة إلـى أن التغييـرات                

 يناير، لن تؤثر سلباً على إسرائيل، ولكـن سـوف تـدفع             25ثورة  الكبيرة التى تشهدها مصر حاليا منذ       
مصر إلى مزيد من الشعور بالحرية وتطبيق الديمقراطية الحقيقية، كما أن جميع أطياف المعارضة فـى                

  .مصر أكدت احترامها لمعاهدة السالم مع إسرائيل
امين نتانياهو، أكدوا بمجرد نجاح     الجدير بالذكر أن الرئيس اإلسرائيلى شيمون بيريز، ورئيس الوزراء بني         

ثورة التحرير فى اإلطاحة بنظام الرئيس السابق حسنى مبارك، أنهم يحملون مخاوف كبيرة من تحـول                
فى حالة نجاح اإلسالميين فى وصول إلى السلطة بمصر، وتحويلها إلى دولـة             " إيران جديدة "مصر إلى   

  . ئيل، وتدمر العالقات اإلستراتيجية بين البلدينمارقة وشريرة، تقوم بإلغاء معاهدة السالم مع إسرا
  3/3/2011 المصريون، القاهرة

 
   موجه ضد العرب ونرفض المشروع اإلسرائيلي لفصل غزة عن الضفةاألميركيالفيتو : مصر .52

أن مصر ستظل تقوم بدورها في      » الحياة«أكد مصدر مصري موثوق به لـ       :  جيهان الحسيني  –القاهرة  
ربي تجاه االلتزام بالقضية الفلسطينية تحت أي ظرف، داعياً الـى ضـرورة اسـترداد               قيادة التحرك الع  

الشعب الفلسطيني أرضه وكامل حقوقه وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة المتصلة القابلة للحيـاة، علـى               
وأكد استمرار بالده االضـطالع     . ، وعاصمتها القدس  1967) يونيو(األراضي التي احتلت في حزيران      

دورها التاريخي راعية لعملية السالم، معتبراً أن القاهرة عامل أساسي ورئيسي في الحفاظ علـى هـذه                 ب
  .العملية

وشدد المصدر رفضه المشروع اإلسرائيلي الداعي الى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية من خـالل                
فة الغربية الـى    إلقاء مسؤولية القطاع في وجه مصر وعزله عن الضفة وضم ما تبقى من أراضي الض              

الضفة الشرقية لنهر األردن، محذراً من خطورة هذا المشروع خصوصاً في ظل استمرار االنسداد فـي                
إسرائيل ال تمل وال تكل من االستمرار في الترويج لهذا المشروع، ولكننا            «المسار السلمي، الفتاً الى أن      

  .»نرفض مجرد االستماع له
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واعون تمامـاً   ) يناير( كانون الثاني    25 قامت على عاتقهم ثورة      ورأى المصدر أن شباب مصر الذين      -
ومدركون لمتطلبات األمن القومي المصري والى الظروف المحيطة بالمنطقة عموماً ومصر خـصوصاً،   

  .معرباً عن ثقته التامة بأن يدعم شباب الثورة كل القضايا التي تتعلق بأمن مصر القومي
 استغالل المواقف، مشيراً الى مطالبة جهات وقوى خارجية بإلغـاء           ولفت المصدر الى محاوالت البعض    

وانتقد هذه القوى من دون أن يسميها، وقال إنها تسعى بإلحـاح الـى إبـرام                . اتفاقية السالم مع إسرائيل   
معاهدة سالم مع إسرائيل، مشيراً الى اتصاالت واضحة ومستمرة مع األوروبيين واألميركيين من أجـل               

ستنكراً المواقف التي يتخذونها ومطالبتهم مصر بإلغاء اتفاق السالم مع إسـرائيل، مـشيراً           تحقيق ذلك، م  
الذي يتخذ هذا الموقف أيضاً على رغم وجود تفاهمات مع إسرائيل تلزمه التهدئة             » حزب اهللا «الى موقف   

  .الينوتفرض عليه قيوداً محددة بعينها، معتبراً ذلك يعكس ازدواجية في المواقف وكيالً بمكي
ودعا المصدر إسرائيل الى أن تعي جيداً أن مصر ستظل تقوم بدورها التاريخي راعية لعملية السالم في                 

وفي الوقت ذاته فإن مصر تسعى في كل اتصاالتها وتحركاتها الى حماية المـشروع الـوطني                 المنطقة،
  .الفلسطيني وتأكيد ثوابته

ار الفلسطيني، خصوصاً بعد الفيتو األميركي األخير       وعلى صعيد المأزق الراهن الذي يتعرض له المس        -
في مجلس األمن على المشروع الفلسطيني الذي يطالب بتجميد االستيطان اإلسرائيلي، قال المـصدر إن               

الرئيس محمود عباس كان يحرص خالل الفترة األخيرة على         «هذا الفيتو موجه ضد العرب، الفتاً الى أن         
  .كل موقف يتخذه وكل تحرك يقوم بهأن يحصل على غطاء عربي على 

ورداً على انتقادات وجهت الى مصر بأنها تشارك في حصار غزة من خالل القيود التي تضعها على                  -
ونحن نمنح تسهيالت لعبور أهالي غزة لكن مـن دون          . معبر رفح مفتوح  «معبر رفح، قال المصدر إن      

 مصر ال يمكن أن تشارك إسرائيل في حـصار          ، مشدداً على أن   »إغفالنا لحماية األمن القومي المصري    
غزة، مشيراً الى أن الكهرباء التي تغطي مدينة رفح الفلسطينية وجزء من مدينة خان يونس هـي مـن                   

، »قمنا باتصاالت أخيراً مع األوروبيين من أجل دفع إسرائيل للسماح بتشغيل محطة الغاز            «: مصر وقال 
ة تعمل بالغاز، كاشفاً عـن مـساعٍ مـصرية بـذلت لـدى      موضحاً أن محطة الكهرباء الرئيسية في غز    

نتج منها سماح إسرائيل بإدخال عدد كبير من الـسلع          » أسطول الحرية «اإلسرائيليين عقب الهجوم على     
  .التي كانت ممنوعة الى قطاع غزة

واتصاالتنا مع األخوة فـي     . ليست لدينا إشكالية مع حماس    «: أجاب» حماس«وعن العالقة مع حركة      -
، مشيداً بالدور الذي قامت به الحركة خالل الظروف االستثنائية األخيرة التي عاشـتها              »ماس لم تنقطع  ح

التوقيـع  » حماس«وعما إذا كان رفض     .مصر، وقال إنها اتخذت مواقف إيجابية خالل األحداث األخيرة        
المـصالحة قـرار   على ورقة المصالحة ما زال يلقي بظالل سلبية على العالقة معها، أجاب المصدر إن              

فلسطيني يعتمد على اإلرادة والنيات لدى الجانبين، وهذا غير متوافر حالياً سواء لدى غـزة أو رام اهللا،                  
وأوضح أن مـصر تجـري اتـصاالت مـع          . فهناك حسابات لكل منهما تمنعهما من القيام بهذه الخطوة        

لكننا ال يمكن أن نتساهل في      مصر ال تعادي حماس،     «من أجل تسهيل الحياة في غزة وأكد أن         » حماس«
ال يمكـن   «: ، مشيراً الى قضايا تهريب السالح، وقـال       »قضايا محددة وغير مقبول أن يطلب منها ذلك       

  .»وليس سهالً أن نفصل بين سالح المقاومة والسالح الموجه ضد مصر
  3/3/2011 الحياة، لندن

  
   يناير إلى غزة عبر معبر رفح25مسيرة لشباب ثورة  .53

مقرر أن تتوجه غداً مسيرة رمزية من القاهرة الى معبر رفح الواقع على الحدود بين قطـاع                 من ال : غزة
 ينـاير   25وينظم المـسيرة شـباب ثـورة        . غزة ومصر، ويعتبر المنفذ الوحيد للفلسطينيين على العالم       

المصرية، وتهدف الى كسر الحصار عن مليون ونصف المليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، وفتح               
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ويـشارك فـي    . عبره من خالل األراضي المصرية    » الغزيين«عبر رفح في شكل دائم، وتسهيل تنقل        م
 أجنبي،  100 الى   50 يناير وكوادرها ونحو     25 مصري، من بينهم عدد من قادة ثورة         100المسيرة نحو   

  .جلهم من دول أوروبية
الى القطاع عبر المعبر للتـضامن      ويجري المنظمون حالياً اتصاالت حثيثة من أجل السماح لهم بالدخول           

. والمساهمة في كسر الحصار، أسوة بقوافل المتضامنين المصرية والعربيـة واألجنبيـة           » الغزيين«مع  
يذكر أن سلطات االحتالل االسرائيلي تفرض منذ سنوات طويلة حصاراً على القطـاع، وعملـت علـى                 

  .2007) يونيو(يران  حز14على القطاع في » حماس«تشديده في أعقاب سيطرة حركة 
 3/3/2011 الحياة، لندن

 
  "إسرائيل" األبيض ليبدي أسفه حول تصريحاته عن أميركا وت بالبييتصللرئيس اليمني ا .54

أعلنت الرئاسة األميركية أمس أن الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح            : لندن -  عرفات مدابش  - صنعاء
رافق تصريحاته األخيرة حول الواليـات المتحـدة   الذي  » األسف لسوء الفهم  «أعرب للبيت األبيض عن     

أوبامـا لـشؤون    (اتصل الرئيس صالح بمستـشار الـرئيس        «: وقال البيت األبيض في بيان    . وإسرائيل
ليعرب له عن أسفه إزاء سوء الفهم الذي نتج عن تصريحاته           ) أمس(جون برينان هذا الصباح     ) اإلرهاب

  .»يات لزعزعة استقرار الدول العربيةحول قيام إسرائيل والواليات المتحدة بعمل
إن عاصفة التغيير في العالم العربـي تـديرها         : وكان صالح قال في تجمع شعبي مؤيد له أول من أمس          

  .غرفة عمليات في تل أبيب لزعزعة الوطن العربي وتدار من البيت األبيض في واشنطن
 3/3/2011 الشرق األوسط، لندن

  
  ي السالم راغبة فغير" إسرائيل: "سوريا .55

جددت سوريا التأكيد على رغبتها في تحقيق السالم العادل والشامل باالسـتناد إلـى القـرارات                : )وام(
وأكـد نائـب وزيـر الخارجيـة        . الشرعية الدولية ومبدأ األرض مقابل السالم ومبادرة السالم العربية          
المتعاقبة ” اإلسرائيلية“سات الحكومة   السوري فيصل المقداد خالل لقائه أمس وفداً برلمانياً نرويجياً أن سيا          

التي تتمثل في تجاهل الحقوق العربية واالستيالء على المزيد من األراضي واالسـتمرار فـي احـتالل                 
الجوالن العربي السوري وإمعانها في سياسة التطهير العرقي وتهويد القدس تظهر بشكل جلـي أنـه ال                 

  .جب أن يكون عادالً وشامالً لتحقيق السالم الذي ي” إسرائيلي“وجود لشريك 
ودعا المقداد المجتمع الدولي للعب دور أساسي في دفع عملية السالم مشدداً على أهمية تضافر الجهـود                 

  . ” اإلسرائيلي“إليجاد حل للصراع العربي 
 3/3/2011، الخليج، الشارقة

  
   يؤكد دعم بالده للفلسطينيينالكويتيالسفير  .56

حمد الدعيج التأكيد على وقوف بالده الى جانب الـشعب          .  لدى االردن د     جدد سفير دولة الكويت   : عمان
  .الفلسطيني

عبداهللا الحوراني رئيس جمعية االخوة الفلسطينية ـ الكويتية في مقر السفارة  .وقال خالل خالل استقباله د
، مبينـا ان    ان دولة الكويت كانت وستبقى داعما للشعب الفلسطيني في نضاله حتى قيام دولته المـستقلة                

  .عالقة الكويت بالقضية الفلسطينية موغلة في القدم
وذكر ان قضية الشعب الفلسطيني العادلة في صلب اهتمام القيادة الكويتية التي كانت على الدوام العـون                 

  . والسند الذي يخفف من معاناة االشقاء
  3/3/2011 الدستور، عمان
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   غزة أطنان من األدوية إلى7 بإدخال تسمحمصر  .57
 أطنان من المساعدات الطبية إلى قطاع غزة عبـر منفـذ            7سمحت السلطات المصرية بإدخال     : القاهرة
وصرح اللواء أسامة السرجاني السكرتير المساعد لمحافظة شمال سيناء ورئـيس فـرع الهـالل               . رفح  

الكبـد  األحمر المصري بالعريش أن المساعدات عبارة عن أدوية ومستلزمات طبية لمرضـى الكلـى و              
 ماليين جنيه، وهي مقدمة من لجنة اإلغاثة بنقابة األطباء المـصرية            5والسرطان، وتقدر قيمتها بحوالي     

وأضاف أنه تم التنسيق مع الهالل األحمر الفلـسطيني ووزارة الـصحة            . والجمعية الشرعية المصرية    
  .لتوزيعها على المستشفيات والمراكز الطبية داخل قطاع غزة 

 3/3/2011 رقةالخليج، الشا
  

  "عملية السالم" ويدعو لمراجعة مواقفها من "إسرائيل"أوباما يجدد دعمه ألمن  .58
 من قادة اليهود في الواليات المتحدة، الثالثاء، أكد الرئيس          50في اجتماعه مع نحو     : وكاالت –واشنطن  

حاوالت نزع شرعيتها،   األمريكي باراك أوباما دعم الواليات المتحدة الثابت ألمن إسرائيل، ومعارضته لم          
  ".عملية السالم"وفي الوقت نفسه دعا إسرائيل إلى مراجعة مواقفها بشأن ما يسمى بـ

عن مشاركين في االجتماع قولهم إن أوباما ألمح إلى أن السلطة الفلسطينية ليست واثقـة               " هآرتس"ونقلت  
 في حين أن رئيس السلطة محمود       ،"التنازالت الجغرافية "من مدى جدية نتانياهو تجاه ما أسمته الصحيفة         

  .عباس على استعداد لقبول اقتراح جدي
كما نقلت عن بعض المشاركين قولهم إنه لم يرق لهم حديث أوباما بشأن األحياء العربيـة فـي القـدس                    

  .المحتلة، والتي قال إنها ستكون بيد الفلسطينيين ضمن االتفاق المستقبلي
يريد أن يستمع إلى ردود الفعل مباشرة من كافة مركبات السكان في            وبينما قال البيت األبيض إن أوباما       

  .إن الجالية اليهودية تستخدم كوسيط بين واشنطن وإسرائيل" هآرتس"الواليات المتحدة، قال 
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن، معن عريقات، قد التقى عددا               

 عاما  20في جامعة نيويورك، حيث نقل عنه قوله إنه طوال          " ب لدراسات إسرائيل  تاو"من طالب مركز    
كيف تنظر إسـرائيل إلـى الدولـة        "لم تنجح السلطة الفلسطينية في الحصول على إجابة للسؤال البسيط           

  ".الفلسطينية؟ وما هي حدودها؟
 تنوي ذلك تعلن بلديـة      كيف يمكن توقع أن تجري السلطة الفلسطينية المفاوضات وفي كل مرة          "وأضاف  

القدس عن مخطط بناء؟ وكيف نثق بكم في حين يتحدث مسؤوولون في الحكومة عالنية عن ترانـسفير                 
  ".للفلسطينيين؟

 3/3/2011، وكالة سما اإلخبارية
 

   فلسطينيا44ًتطالب مصر باإلفراج عن " الشبكة األوروبية للدفاع عن األسرى" .59
، التي تتخذ من أوسلو مقراً لها،       "دفاع عن حقوق األسرى الفلسطينيين    الشبكة األوروبية لل  "طالبت  : أوسلو

المجلس األعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يدير شؤون البالد حالياً، بالتدخل الفـوري مـن أجـل                 
إطالق سراح العشرات من المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية، الذين أمـضى بعـضهم عـدة                

وقال محمد حمدان، رئيس الشبكة      . حصولهم على قرارات قضائية باإلفراج عنهم      سنوات في السجن رغم   
هنـاك عـشرات    : "نسخة منه اليـوم   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "األوروبية في تصريح مكتوب وصل      

المعتقلين الفلسطينيين الذين زج بهم ظلماً وعدواناً في السجون المصرية، ليس لهم ذنب إال أنهم يـدفعون                 
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، مشيراً إلى أن استمرار احتجازهم في السجون يكرس أزمة إنسانية، كما            "النتماء للقضية الفلسطينية  ثمن ا 
  ".أنه ال يتناسب مع المكتسبات التي حققتها الثورة المصرية

  2/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  بفتح جميع معابر قطاع غزة " إسرائيل"األونروا تطالب  .60
عن قلقها الشديد من ' األونروا'بت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين أعر :غزة ـ أشرف الهور 

  .قرار إغالق المعبر، وطالبت إسرائيل بفتح جميع المعابر وفقا اللتزاماتها الدولية
جانبا آخر من الحـصار     'ان إغالق المعبر يعد     ' األونروا'وقال عدنان أبو حسن المستشار اإلعالمي لـ        

 في المائة من تكلفـة      20، مشدداً على أن اإلغالق سوف يضيف        'ئيل على قطاع غزة     الذي تفرضه إسرا  
 50عجزا في الميزانية وصل ألكثـر مـن         ' األونروا'إيصال المعونة إلى القطاع في الوقت الذي تواجه         

  .مليون دوالر
منظمات اإلنـسانية   إجبار ال '، الفتاً إلى أن     'مصدر قلق للجهات المانحة   'وأشار إلى أن هذا اإلجراء يشكل       

للعمل من خالل عنق الزجاجة في معبر كرم أبو سالم سوف يفعل القليل فقط لتخفيف المعاناة اإلنـسانية                  
  .'لفلسطينيي غزة

وأوضح أبو حسنة أن اإلمدادات التي تصل غزة لم تتجاوز أربعين في المئة من المستويات التي كانـت                  
 وصف األمين العام وغيره من كبـار مـسؤولي األمـم            ، منوها إلى  2007) يونيو(عليها قبل حزيران    

  .'عقاب جماعي غير قانوني'المتحدة وزعماء العالم الحصار على قطاع غزة كـ 
  3/3/2011القدس العربي، لندن، 

 
  1967 يؤكدون االعتراف بدولة فلسطين على حدود  ويسارياًشيوعياً  حزباًأربعون .61

ا وثالثة اتحادات دولية الى االعتراف بدولة فلـسطين علـى   دعا أربعون حزبا شيوعيا ويساري: بيت لحم 
وجاء في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الذي عقـدوه فـي            . 1967حدود الرابع من حزيران عام      

العاصمة القبرصية نيقوسيا، ان المؤتمرين يؤكدون ايضا اعترافهم بمنظمة التحرير الفلـسطينية ممـثال              
يني، ودعوا الى انهاء االنقسام الفلسطيني، والى رفع الحـصار المفـروض            شرعيا وحيدا للشعب الفلسط   

على قطاع غزة، والى اطالق سراح االسرى الفلسطينيين، والى عودة الالجئين الفلسطينيين الى ديـارهم               
  .194وفقا للقرار االممي 

في قبـرص وحـزب      الحاكم   - اكيل   –وجاءت المبادرة لعقد هذا المؤتمر الدولي بالتنسيق ما بين حزب           
الشعب الفلسطيني، حيث قام مسؤول العالقات الدولية في اكيل جورج لوكياييدس بزيارة الى االراضـي               
الفلسطينية التقى خاللها االمين العام لحزب الشعب الفلسطيني النائب بسام الصالحي، كما التقى ايضا مع               

  .عبد ربه اثناء االعداد لعقد المؤتمرامين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر 
ومن اهم االحزاب االخرى التي شاركت في المؤتمر الحزب الشيوعي الـصيني، والحـزب الـشيوعي                
الكوبي، والحزب الشيوعي اليوناني، والحزب الشيوعي الفرنـسي، والحـزب الـشيوعي االسـرائيلي،              

ليين، وحزب اليـسار فـي النـرويج،        وتحالف الحمر والخضر في الدنمارك، وحزب الشيوعيين االيطا       
والحزب الشيوعي التركي،والحزب الشيوعي البرتغالي، والحزب الشيوعي في روسيا االتحادية والحزب           

وكذلك شاركت ايضا الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة في اسـرائيل، ومجلـس            . الشيوعي في مالطا  
كمـا  . ات العمال ، واالتحاد الديمقراطي العالمي للشبيبة      السلم العالمي، واالتحاد الديمقراطي العالمي لنقاب     

شاركت االحزاب الشيوعية في كل من لبنان واالردن وسوريا ومصر والسودان والعراق اضـافة الـى                
  .حزب البعث في سوريا وحركة التجديد الديمقراطي في تونس
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رة فلسطين في الخامس عشر     ومن الجدير بالذكر، ان الرئيس القبرصي ديمتري كريستوفياس سيقوم بزيا         
من شهر آذار الجاري، كما أن جمهورية قبرص كانت قد اكدت اعترافها بدولة فلسطين في شهر شـباط                  

  .الماضي
وعلى هامش المؤتمر جرى تقديم عرض مسهب وموثق عن جدار الفـصل العنـصري فـي المنـاطق                  

 الشعب الفلسطيني وعـضو حملـة       الفلسطينية المحتلة قدمه سهيل السلمان عضو اللجنة المركزية لحزب        
  .مقاومة الجدار

  2/3/2011، وكالة معاً اإلخبارية
  

   عن مؤامرة يهودية ضدهمؤسس ويكيليكس يكشف .62
في البداية، كان البنتاغون هو الذي يقود حملة لتشويه سمعته انتقاما منـه لنـشره               : راغدة بهنام  - لندن

: هودية ضده، يقودها صحافيون يهود، للهـدف نفـسه        واليوم، هناك مؤامرة ي   . الوثائق األميركية السرية  
جوليان أسانج، قرصان اإلنترنت الـسابق المطلـوب        » ويكيليكس«هذا ما يعتقده مؤسس     . تشويه سمعته 

  .بمذكرة توقيف في السويد بسبب اتهامه باالعتداء على امرأتين
أو هكـذا ظـن     .. لنشرضده، لم يكن من المفترض أن يكون ل       » مؤامرة يهودية «حديث أسانج عن وجود     

أيان هيسلوب ليعترض على قـصة نـشرتها        » برايفيت آي «أسانج عندما اتصل برئيس تحرير صحيفة       
إال أن  . في روسيا، قالـت إنـه ينكـر الهولوكوسـت         » ويكيليكس«المجلة تنتقد فيها أحد المتعاونين مع       

. الماضـي ) شـباط ( فبراير 16هيسلوب قرر أن يكتب تفاصيل المكالمة التي دارت بينه وبين أسانج في        
قال لي إنني أنا شخصيا والمجلة يجب أن نخجل من أنفسنا النضمامنا إلـى حملـة دوليـة                  «: ومما كتبه 

القصة التي نشرت كانت محاولة واضحة لحرمانه ومؤسـسته مـن دعـم             . »ويكيليكس«لتشويه سمعة   
 نفى الحقا أن يكون قد تحـدث        ولكن أسانج  .»وتبرعات اليهود، قال بغضب، وأنه يعرف تماما من خلفها        
  .عن مؤامرة يهودية، واتهم هيسلوب باختراع وتشويه كالمه

 3/3/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  2009 في بليون دوالر 129 العربية البينية االستثمارات .63
 ألصحاب األعمال والمستثمرين العرب في ختام أعماله أمس في 14خرج المؤتمر الـ : عمان، بيروت

 وهي عربية خاصة، ستضم سلسلة مراكز تجارية تبيع المنتجات العربية "بضائعنا" بتأسيس شركة عمان،
 دول هي األردن ومصر ولبنان وسورية والسعودية 8فقط، بشراكة بين القطاع الخاص العربي من 

أعلن كما . واإلمارات وتونس والمغرب، وتهدف إلى التعريف بالسلع التي تنتجها الدول المشاركة فيها
  . ماليين دينار10 برأس مال "فرص األردنية"إنشاء شركة 

واعتبر المدير العام للمؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات فهد راشد اإلبراهيم، أن 
 ، يدل على زيادة وعي 2009 بليون دوالر عام 129تضاعف حجم االستثمارات العربية البينية لتبلغ "

  ."ثقته في اإلمكانات االستثمارية العربية، بما يعزز التوقعات لمزيد من النموالمستثمر العربي و
  3/3/2011الحياة، لندن، 

  
   من المناطق األخرى المماثلةأدنى أفريقيا وشمال األوسطالتعليم في الشرق  .64

 ال يقياأفر المعهد العربي للتخطيط أن اإلنجاز التعليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أعلن: )يو بي أي(
 أنلى إ، أمسولفت المعهد . يزال أدنى منه في البلدان األخرى التي لديها مستويات تنمية اقتصادية مماثلة

 من إجمالي الناتج المحلي %5بلدان المنطقة خصصت على مدى السنوات األربعين المنصرمة نسبة "
 بركب منطقتي نطقة لحقت تقريباًالم"ن أ إلى المعهد وأشار".  من النفقات الحكومية للتعليم%20ونسبة 
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شرق آسيا وأميركا الالتينية في ما يتعلق بااللتحاق الكامل في المرحلة االبتدائية، لكنها ال تزال متخلفة 
  و. بالنسبة لاللتحاق في مرحلتي التعليم الثانوي والعالي

 أدنى مما هو في قياأفرينتيجة لذلك، فإن متوسط عدد سنوات التعليم في منطقة الشرق األوسط وشمال 
  ".المنطقتين بأكثر من سنة

  3/3/2011، بيروت، المستقبل
  

  المطالب العاجلة لالجئين الفلسطينيين في مصر  .65
  علي بدوان

المعلوم، إن جمهورية مصر العربية تعتبر من الدول العربية الخمس المضيفة لالجئين الفلسطينيين إلـى               
حيث تشير أغلب المعطيات المتـوفرة إلـى أن أعـداد           . قجانب كل من األردن وسوريا ولبنان والعرا      

ألـف  ) 84(الالجئين الفلسطينيين المقيمين في مصر التتعدى اآلن بأفضل الحاالت رقماً يقـارب الــ               
مواطن فلسطيني، قدمت غالبيتهم الساحقة إلى مصر عام النكبة من مناطق مدينة يافا والساحل الجنـوبي                

  .لفلسطين
   بشكل اساسيالتمركز في القاهرة

وتشير معظم الدراسات الموثقة بأن مصر استقبلت عام النكبة نحو ثمانية آالف وخمسمائة الجئ فلسطيني               
قدموا إليها من مناطق يافا واللد والرملة وقراها، فمع قيام العصابات الصهيونية بحـصار مدينـة يافـا                  

افع إلى شـاطئ البحـر، الـذي تركتـه          ومناطقها، ومعها مدن الرملة واللد، أخذت جموع أهالي يافا تتد         
العصابات الصهيونية ومعها بقايا قوات االنتداب دون إن تغلقه، مكتفية بمحاصرة المدينة على شكل حدوة               
حصان، واستخدمت هذه الجموع القوارب واللنشات، ونزلت بها إلى ماء البحر، متجهة إلى الجنوب، في               

احل اآلمن، وقصر المسافة، نسبيا، ناهيك عن تحدر نـسبة     اتجاه قطاع غزة، ومصر، يدفعها إلى ذلك الس       
غير قليلة من أهالي يافا من مصر، ولعل في هذا كله ما يفسر وصول نسبة كبيرة من أهالي يافـا إلـى                      
هاتين الجهتين، فيما نجح الباقون في الوصول إلى سوريا ولبنان، والضفة الغربية، وتبقى بضعة مئـات                

  . في يافا نفسها
ت مدينة بورسعيد أول موطىء قدم لالجئين الفلسطينيين صباح األيام األولى مـن النكبـة حيـث                 لقد كان 

، ووضعت آخرين منهم إلى تجمـع       )المزاريطة(وضعتهم السلطات المصرية في تجمع خاص بهم يدعى         
 ثم سرعان مـا   . الواقع في ضواحي القاهرة، إلى حين تم منح غالبيتهم حق اإلقامة في مصر            ) العباسية(

 بنقل جزء كبير منهم إلى قطاع غزة، والى مخيم المغازي           1949قامت الحكومة المصرية مع بداية العام       
  .تحديداً، حيث بقي القطاع تحت اإلدارة المصرية كما هو معروف

ألـف مـواطن    ) 84( بحـدود    2011واآلن، تقدر أعداد الالجئين الفلسطينيين في مصر مع بداية العام           
آالف يتواجدون في مصر بقصد الدراسة وهم من أبناء قطـاع غـزة علـى وجـه             فلسطيني، منهم عدة    

التحديد، وبعضهم القليل من الضفة الغربية، حيث تعتبر مصر منطقة اسـتقطاب للعناصـر الفلـسطينية                
كما يحظى باإلقامة في مصر وتحديداً فـي مـدينتي القـاهرة            . الشابة القادمة من قطاع غزة بغية التعليم      

األرسـتقراطية  « عدة آالف من أبناء حملة جوازات السفر المتنوعة األلوان والعناوين مـن              واإلسكندرية
  .من رحم بعض الفصائل والقوى الفلسطينية» الفلسطينية الجديدة

 76(يتركز وجود الالجئين الفلسطينيين، في محافظات القاهرة والجيزة واإلسكندرية حوالي بنسبة تقارب             
في المائة في مدينـة القـاهرة،        %) 52(ن في جمهورية مصر العربية، بينهم       من إجمالي الفلسطينيي  %) 
منهم في المنـاطق الحـضرية       %) 94(وبالتالي يقطن   . في اإلسكندرية  %) 17(في الجيزة، و   %) 7(و
  . منهم في المائة فقط في المناطق الريفية %) 6(و
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لدماء بحرارة في عروقه مع الوقـائع       إن الشعب الفلسطيني، الذي اهتزت جوارحه وأحاسيسه، وتدفقت ا        
اليومية التي سجلها الشعب التونسي، والتي سجلها أيضاً الشعب المصري في ميدان التحريـر وعمـوم                
مصر، ينظر اآلن متفائالً تجاه الجديد القادم في الدور المصري المنشود تجاه القضية الفلسطينية، بمختلف               

 بعض القضايا العالقة والمستعجلة والمتعلقة بفك الحصار عـن          كما ينظر متفائالً من أجل حل     . عناوينها
والتي كانت مصدر   ) الالجئين الفلسطينيين في مصر   (قطاع غزة، وحل بعض االستعصاءات المتعلقة بـ        

توتر وقلق، وإرهاق لبعض القطاعات من أبناء شعبنا الفلسطيني من الذين أقاموا في مـصر أو حملـوا                  
 النكبة، ومنهم من أبناء قطاع غزة المشتتين على قوس واسع مـن المعمـورة               وثائق السفر المصرية منذ   

  . ومازالوا يحملون وثيقة السفر المصرية
  تدهور مريع في أوضاعهم 

فأوضاع الفلسطينيين في مصر تدهورت خالل العقود الثالثة الماضية إلى حد بعيد، بعد أن تأثرت، تأثراً                
رت العالقه بين قيادة منظمة التحرير والحكم المصري، انعكس ذلـك،           شديداً، بالشأن السياسي، وكلما توت    

وحتى حين كانت المياه تعود إلى مجاريها بين الطرفين، فـان           . سلبا، على أوضاع الفلسطينيين في البالد     
ما كان يصدر من تشريعات جائرة إبان فترة التوتر، يظل سارياً، خصوصاً منها القرار الرئاسي الـذي                 

، 1978لـسنة   ) 48 و 47( ، من قبل رئيس الجمهورية أنور السادات، تحت رقم          1978يو  صدر في يول  
وفيه إلغاء القرارات التي كانت تعامل الفلسطينيين معاملة المصريين، كما حظرت وزارة القوى العاملـة               

زوجـاً  عمل الالجئين الفلسطينيين في مصر في األعمال التجارية، واالستيراد والتصدير، إال لمن كان مت             
  .بمصرية، منذ أكثر من خمس سنوات

وفي الجانب المتعلق بالعمل الوظيفي بشقيه الخاص والعام، يلحظ صعوبة كبيرة في الموافقات الضرورية              
، وقد بان األمر فـي      1948التي تسهل سبل العمل للمواطن الفلسطيني من المقيمين في مصر منذ العام             

» إسرائيل«بين أنور السادات و   ) 101الكيلو متر   (ي في حينه اتفاقية     الفترة التالية التي أعقبت توقيع ماسم     
، حيث نستطيع القول إنه ومن العام المذكور سادت ومازالت حالة مـن غيـاب التـسهيالت                 1975عام  

الملموسة تجاه الفلسطينيين المقيمين في مصر منذ عام النكبة، حيث عادت أمورهم للوراء قياساً بـالفترة                
م ترتق أحوالهم إلى المساواة القانونية في حقوق العمل لالجئ الفلسطيني المقيم في مـصر               الناصرية، ول 

منذ عام النكبة، وذلك خالفاً لقرارات الجامعة العربية التي دعت للمـساواة بـين الالجـئ الفلـسطيني                  
   .1948ومواطني بلد اللجوء الذي لجأ إليه عام 

 تقديم لالجئين الفلسطينيين في مصر فاقم مـن ماسـاتهم           ومن جانب آخر، ان غياب وكالة األونروا عن       
هناك، ويذكر في هذا الصدد أن مصر وقعت على بروتوكول معاملة الالجئين الفلسطينيين فـي الـدول                 

 462(العربية معاملة المواطن في بلد اللجوء، وصادقت على قرار مجلس جامعة الدول العربيـة رقـم                 
طينيين بحق العمل واالستخدام في األقطار العربية، أسوة بمواطني         الذي سمح للفلس  ) 23/9/1952تاريخ  

هذه األقطار، وتعزز األمر من خالل إصدار الجهات الرسمية المصرية سلسلة من القوانين التي سمحت               
للفلسطينيين بممارسة المهن وفقاً للمقاييس واألنظمة السارية على المصريين أنفـسهم، ومنهـا القـانون               

والقاضـي بتـشغيل الالجئـين      ) 1962 مـارس    10صدر في   ( الذي   1962لسنة  ) 66(المصري رقم   
الفلسطينيين في مصر في وظائف الدولة والمؤسسات العامة، وتبع القرار المشار إليـه، قـراراً لـوزير                 

. أعفى بموجبة الفلسطيني من الحـصول علـى تـرخيص عمـل           ) 1963مايو  10(العمل المصري في    
 اندفع الطلبة الفلسطينيين، للدراسة في الجامعات المصرية التي خرجت اآلالف           وكنتيجة لهذه التشريعات،  

منهم في عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وغالباً بالنسبة الختصاصات الطب والهندسة،             
عـشرين ألـف طالـب    ) 1975 ـ  155(وقد بلغ متوسط أعدادهم في الجامعات المصرية مابين أعوام 

طيني سنوياً في مختلف الجامعات المصرية، التي لم تعد تقتصر على أبناء قطاع غـزة مـن                 جامعي فلس 
الفلسطينيين أو من أبناء الالجئين الفلسطينيين من المقيمين في مصر، بل التحقت بهم أعداد من الطلبة من            
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 وبنسبة اقـل مـن      أبناء فلسطين من الضفة الغربية ومن أبناء الالجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا،           
  . الالجئين المقيمين في لبنان

أخيراً، ان الالجئين الفلسطينيين في مصر يأملون من العهد الجديد القادم في مـصر معالجـة قـضاياهم                  
المختلفة، ومنها مسألة وثيقه السفر الممنوحه لهم إلعادة االعتبار إليها باعتبارها موازية لجـواز الـسفر                

لها إلى تأشيرة دخول إلى مصر، وحتى ال يحظـر علـى حاملهـا دخـول                المصري، حتى اليحتاج حام   
، انطالقـاً مـن     1975صاحبها بلدان بعينها، وأن تعود األمور في مصر إلى سابق عهدها قبـل العـام                

بروتوكول معاملة الالجئين الفلسطينيين في الدول العربية معاملة المواطن في بلد اللجوء، والذي صادقت              
، وبالتالي معاملـة    )23/9/1952 تاريخ   462(رار مجلس جامعة الدول العربيه رقم       عليه مصر وعلى ق   

أبناء فلسطين معاملة المصريين، في شتى مستويات التعليم، وأن تسقط القيود على تملـك الفلـسطينيين                
وعملهم، وهو ما يلقاه الالجئون الفلسطينيون في سوريا من معاملة كريمة كمـا هـي حـال المـواطن                   

  . منذ عام النكبةالسوري،
  3/3/2011، المستقبل العربي

  
  !"إسرائيل"والعالقة مع .. ثورة مصر .66

  وحيد عبد المجيد
 يناير المصرية أن إسرائيل في حال تأهب سياسـي اسـتعداداً لمرحلـة              25كان واضحا منذ بداية ثورة      

 االهتمام قبل سنوات،    بدأ هذا . لم تكن هذه هي بداية اهتمام إسرائيل بالوضع في مصر بعد مبارك           . جديدة
وازداد بوضوح منذ ربيع العام الماضي، عندما أجرى مبارك جراحة دقيقة في ألمانيا، وأصـبح الجـدل                 

  .حول إمكان ترشحه لوالية سادسة واسعاً
كانت مطمئنة إلى أن انتهاء حكم مبارك ال يعنـى          . غير أن الوضع لم يكن مقلقاً إلسرائيل في ذلك الوقت         

لم تكن هناك تحديات كبيرة تواجه إمكـان تـولى جمـال            . ى نظامه وسياسته الخارجية   إسدال الستار عل  
  . مبارك الرئاسة بعد والده

وحتى السيناريو االنتقالي الذي توقعه بعض المراقبين، وهو تولي عمر سليمان الرئاسة لفترة واحدة، كان               
  .هامطمئناً بالنسبة إلسرائيل ألنه يؤكد استمرارية سياسة مبارك تجاه

فقـد  .  ينـاير وبعـدها    25وهذا هو الفرق األساسي بين اهتمام إسرائيل بمرحلة ما بعد مبارك قبل ثورة              
انقلب االطمئنان قلقاً انعكس في تصريحات رسمية، وفى إجراءات تعبوية على المستوى العـسكري لـم                

. لـف االحتمـاالت  يعلن عنها وإن نُقل عن مصادر في الجيش أن لدى إسرائيل خططاً للتعامل مـع مخت          
وظهر هذا القلق في تكثيف االتصاالت مع اإلدارة األميركية وجماعات الضغط الصهيونية في الواليـات               

  .المتحدة
ورغم ترحيب إسرائيل بالبيان الذي أصدره المجلس األعلى للقوات المسلحة المصرية بعد يومين علـى               

فهذا . ت اإلقليمية والدولية، فقد ظل قلقها واضحاً      تنحي مبارك، وأكد فيه التزام مصر باالتفاقات والمعاهدا       
الموقف، حسب الطريقة التي تفكر بها إسرائيل، يعبر عن التزام قصير المدى حتى نهاية الفترة االنتقالية                

لكنه قد ال يلزم العهـد الجديـد، خـصوصاً إذا أسـفرت             . التي تتولى القوات المسلحة المسؤولية خاللها     
حزبية التي ستتبلور في نهاية الفترة االنتقالية عن ازدياد وزن القوى التي رفـضت              الخريطة السياسية ال  

وال تقتصر هذه القوى على تيار اإلسـالم الـسياسي،          . معاهدة السالم مع إسرائيل أو طالبت بمراجعتها      
  .ولكن الخطاب اإلسرائيلي يركز على هذا التيار الذي استُخدم لفترة طويلة لتخويف الغرب

 فبرايـر   18" (جمعة النصر "، في يوم    "ميدان التحرير "طبة الجمعة التي ألقاها القرضاوي في       وأعطت خ 
الذي احتشدت فيه جموع غفيرة احتفاالً بانتصار الثورة، إسرائيل فرصة إلسناد قلقها مما هـو               ) الماضي

  .1981 فكانت هذه هي خطبة الجمعة األولى التي يلقيها القرضاوي في مصر منذ عام. قادم في مصر
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كما كانت موافقة مصر في اليوم نفسه على عبور بارجتين إيرانيتين قناة السويس باتجاه البحر المتوسـط        
وقد وافقت وزارة الدفاع المصرية علـى       . هي األولى من نوعها منذ قطع العالقات بين القاهرة وطهران         

فهذه االتفاقية ال تعطـى  . قناة السويس طلب عبور البارجتين، تطبيقاً لالتفاقية الدولية المنظمة للمرور في          
مصر حقاً في منع أية باخرة من العبور إال إذا كانت مملوكة لدولة في حالة حرب معها أو تحمل مـواد                     

لكن إيران لم تطلب من قبل عبور مرور سفن حربية تابعة لها في القناة منذ قطع العالقات مـع                   . خطرة
ور البارجتين اإليرانيتين مؤشراً على تغير فـي سياسـتها          لذلك، ال تعتبر موافقة مصر على عب      . مصر

غير أن هذه الموافقة لم تكن مريحة إلسرائيل التي تنظر إلى كل ما يحدث فـي مـصر اآلن                   . الخارجية
ومن السهل أن يدفع هذا القلق إلى تفسير قرار السماح للبارجتين بعبور القناة باعتباره نتيجة               . بعين القلق 

  .دة تسود مصر ويمكن أن تكون لها نتائج أخرى أكثر تأثيراً على عالقاتها مع إسرائيلأولى ألجواء جدي
واألكيد أن هناك أجواء مختلفة بل روحاً جديدة في مصر أيضاً، وأنها ستؤثر بالضرورة فـي سياسـتها                  

ثـر  الخارجية بعد أن تستقر أوضاعها الداخلية، خصوصاً في حال نجاحها في بناء نظام سياسي جديد أك               
ديمقراطية وعدالة يتيح للمواطنين فرصاً وقنوات لمشاركة حقيقية في إدارة الشأن العام واختيار حكامهم               

  .فلم تكن سياسة مصر الخارجية، وال أوضاعها الداخلية، تليق بها لسنوات طويلة. وحكوماتهم
. لى وجه التحديـد   لكن السؤال هو عن مصدر هذا القلق وموضعه ع        . لذلك يحق إلسرائيل أن تقلق فعالً     

لكن اإلجابة التي قد . 1979اإلجابة اإلسرائيلية تفيد بأن القلق هو على مصير معاهدة السالم الموقعة عام             
فالهاجس األساسي بالنسبة لكثير مـن      . تحملها السياسة الخارجية المصرية الجديدة يمكن أن تكون مختلفة        

ارجية تجاه إسرائيل، هو غياب الـسالم ولـيس         المصريين الذين لم يرضوا عن سياسة نظام مبارك الخ        
غير أنه ال يوجد سالم حقيقي وال عالقة متكافئة قائمة على           . فقد كانت هناك، وال تزال، معاهدة     . وجوده
  .أساسه

وهذا هو أكثر ما يثير انزعاج المصريين الذين شعروا بمهانة من جراء سياسة بالدهم تجاه إسرائيل التي                 
، التي تحث في ديباجتها على إقامة سالم شامل في المنطقة، حتى أطلقـت العنـان                ما أن وقعت المعاهدة   

آللتها الحربية لتدمير المفاعل النووي العراقي وشن غزوات وحروب متواليـة ضـد لبنـان وتوسـيع                 
  .ممارسات إرهاب الدولة ضد الفلسطينيين في الداخل والخارج

هدة مع إسرائيل مـن أساسـه، فـاألرجح وفـق           غير أنه إذا كان بعض المصريين يرفضون وجود معا        
المعطيات والشواهد الراهنة أن أكثرهم يعترضون باألساس على تطبيقها من جانب واحد، ولـيس مـن                

يعتـرض معظـم    . الجانبين، مما أدى إلى عالقة غير متكافئة تراجع بسببها دور مصر وتقلصت مكانتها            
كثر مما يرفضون المعاهدة فـي حـد ذاتهـا، وال           المصريين على سياسة خارجية صغَّرت دولة كبيرة أ       

يعترضون على السالم بشرط أن يكون حقيقياً ومتبادالً وقابالً للتعميم في المنطقة ومؤدياً إلى حل معقول                
  .لقضية فلسطين

وربما يجوز القول إن موقف معظم المصريين تجاه هذه القضية يعبر عن روح مشروع الـسالم الـدائم                  
. سوف التنويري األلماني كانط في آخر القرن الثامن عشر، رغم أنهم لم يطلعـوا عليـه               الذي أعده الفيل  

إن معاهدة من معاهدات السالم ال تعد كذلك إذا انطـوت نيـة             : "فالمادة التمهيدية في هذا المشروع تقول     
  ".وإال ُأفرغت المعاهدة من مضمونها... عاقديها على أمر من شأنه إثارة الحرب في المستقبل

أو غيرهم من القوى السياسية المصرية، بـل  " اإلخوان المسلمين"فاألمر، إذن، قد ال يتوقف على رغبات  
وهذا هو أكثر ما يثير قلقها ألنها لم تنو أبداً إقامة سالم حقيقي مـع               . على نوايا إسرائيل في الفترة المقبلة     

  . المصريين أو الفلسطينيين أو غيرهم من العرب
  3/3/2011 ،االتحاد، ابوظبي
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  تفاوض من وحي الثورات .67
  حسام كنفاني

أين فلسطين من الثورات العربية؟ السؤال يطرح مع غياب الوضع الفلسطيني عن المساحات اإلخباريـة،     
نادرة هي الحاالت التي كان الفلسطينيون فيها يراقبون ما يجري          . سواء في الصحف أو محطّات التلفزة       

المراقبة الفلسطينية الرسمية، سواء في الـضفة       . محور األحداث في المنطقة     حولهم، بدالً من أن يكونوا      
الغربية أو قطاع غزة، حيادية، على األقل قبل انجالء الصور، كما كان الحال خالل الثورة المـصرية،                 

إلى ما بعد تنحي الرئيس حسني مبارك لتعلن تأييدها للثورة، رغـم أنهـا كانـت    ” حماس“حين انتظرت   
  .ى منع أي تظاهرات تأييد للثورة، تماماً كما فعلت رام اهللاتسعى إل

لكن أين تأثير الثورة في الوضع الفلسطيني؟ إلى اآلن ال يبدو أن هناك تأثيراً واضـحاً فـي العالقـات                    
الفلسطينية الفلسطينية، المتمثلة في ملف المصالحة، الذي ال يزال ينتظر انجـالء الـصورة الخارجيـة                

ة عرابي هذا الملف في المنطقة، سواء استمر في يد مصر أو انتقل إلى يد أخرىوتحديد هوي.  
بانتظار انجالء صورة الوضع الداخلي، برز تبدل الفت في الملفّ التفاوضي، يبدو واضحاً أنه من تأثير                

س موقف عبر عنه رئي   . الهبات العربية والتبدالت في المواقف الدولية من األوضاع في الشرق األوسط            
. في الكنيـست    ” الليكود“بنيامين نتنياهو خالل اجتماعه قبل يومين مع كتلة حزب          ” اإلسرائيلي“الوزراء  

نتنياهو أشار بوضوح إلى أن الدولة الصهيونية لم يعد باستطاعتها تجاهل الضغوط الدولية بشأن عمليات               
  .االستيطان في الضفة الغربية المحتلة
موقف يؤشّر إلـى    .  المدعومة من الفيتو األمريكي في مجلس األمن         موقف مستجد من حكومة االحتالل    

أن واشنطن ذاهبة باتجاه تجنيب األراضي الفلسطينية ثورة على غرار نظيراتها العربية عبر ما تظن أنه                
أمل ال تراه إال بالعملية التفاوضية، وبالتالي الضغط على نتنياهو طالمـا أن             . للفلسطينيين  ” إعطاء أمل “

  .يس الفلسطيني محمود عباس متمسك بموقفه من التجميد االستيطانيالرئ
نبذل حالياً الجهود لمواصـلة أعمـال       “الضغط األمريكي كان واضحاً في صيغة حديث نتنياهو حين قال           

” إسرائيل”، واعتبر انه يمكن ل    ”البناء القائمة، لكن ال بد من أن نتفهم أننا نواجه واقعاً دولياً بالغ الصعوبة             
  .”ضرب رأسها بالحائط، لكني ال أقوم باألمور بهذه الطريقة“أن تواصل 

مستجد جداً على األرض في ما يخص االستيطان، وال سيما مـن نتنيـاهو الملتـزم                ” إسرائيلي“موقف  
موقف ال بد أن يتبلور في األيام المقبلة على شكل مشاريع الستئناف المفاوضـات              . بالمشروع الصهيوني 

  .م نتنياهوعلى قاعدة كال
هكذا سيكون حال عملية التسوية في حال استئنافها، لكن ال بـد أن تعطـي               . تفاوض من وحي الثورات     

  .”ليضرب نتنياهو رأسه بالحائط”لعباس دافعاً للتمسك بالحقوق و
  3/3/2011، الخليج، الشارقة

  
  الشعب يريد طرد السلطة .68

  سالمة كيلة
الـشعب  «بما يجب أن يكون الشعار الذي يطرح فلسطينياً هو          على ضوء ما يجري في البلدان العربية ر       

، ألن فلسطين تحت االحتالل ولقد باتت السلطة حاجزاً يمنع المقاومة ويفرض األمـن     »يريد طرد السلطة  
فما بثتـه   . الصهيوني من جهة، ومن جهة أخرى ظهر مدى الخطر الذي تشكله على القضية الفلسطينية             

ضح بأن قيادات السلطة والوفد المفاوض ال يهمها سوى كيفية إخراج التنازالت            قناة الجزيرة من وثائق تو    
  .التي تقدمها، وأنها تريد فقط سلطة تؤمن لها مصالحها االقتصادية باألساس
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وقبلت ضـم الكتـل     . فقد تنازلت عن حق العودة، وكانت تبحث عن مخرج شكلي يخفي ما وافقت عليه             
، »الدولة الفلسطينية «بحث عن شكل يشير الى بقاء مستوطنات ضمن         األساسية من المستوطنات، وكانت ت    

  .ونسقت أمنياً بما يشكل تهديداً على النضال الفلسطيني. وبالتالي تنازلت عن األرض
ال شك أنها تعرف حدود التنازل الصهيوني، وهي توافق عليه أو ليس أمامها من خيار سـوى الموافقـة                   

وهـي  . هذا ما تفكّر فيه وهي تتفاوض، وليس أي شيء آخر         . ا من الحرج  عليه، لكنها تريد إخراجاً ينقذه    
تعرف بأن ما هو ممكن عبر المفاوضات ليس أكثر مما تصرح به الحكومات الصهيونية فـي مختلـف                  

وبالتالي فإن معرفة تكوينها الكومبرادوري الذي قام على نسج جملة عالقات مصلحية يفـرض              . مراحلها
  .لأن تقبل في كل األحوا

لهذا أظن ان الوضع يجب أن يسير في مسار يلغي السلطة والوفد المفاوض وكـذلك منظمـة التحريـر                   
. »الممثل الـشرعي والوحيـد    «الفلسطينية على رغم التمسك بها من قبل كل الفصائل الفلسطينية كونها            

تها، وكون الفصائل   وربما يكون التخلي عن المنظمة أساس في انهاء السلطة كونها كانت القابلة التي أنجب             
فالوثائق، وعلى  . ما زالت تتلطى خلفها لتبرير العالقة من السلطة، أي مع رئيس المنظمة ورئيس السلطة             

رغم أن مضمونها كان واضحاً لكثير من المتابعين، تؤشر الى مـدى الخطـر الـذي يحيـق بالقـضية        
  !»على يد أبنائها«الفلسطينية 

ية الى منتهاها، وباتت قياداتها التي تحكم السيطرة علـى المنظمـة            لقد وصلت الحركة الوطنية الفلسطين    
 في المئة من فلسطين، بـل       80والسلطة تشكل خطورة على مجمل القضية، ألنها باتت تتنازل ليس عن            

عن الباقي منها على أمل الحصول على سلطة ال تعدو أن تكون سلطة إدارة ذاتية في ظـل االحـتالل،                    
ل األحوال فقد انتهت والية أبو مازن منذ زمن، وكذلك المجلس التشريعي، كمـا              وفي ك . وبالترابط معه 

فقد . وبالتالي ال يجب أن تستمر السلطة، وتستمر كممثل للشعب الفلسطيني         . انتهت صالحية كل الفصائل   
غدت فئات تبحث عن مصالحها بعيداً من مصالح الشعب الفلسطيني وعلى الضد منها، لكن باسمه، وهذا                

  .لخطرهو ا
أما القضية فيجب أن تعـود      . من ثم يجب أن نقول إنها ال تمثل إال مصالحها، وأنها ليست معنية إال بذلك              

للمدافعين عنها، وأن يعاد النظر في كل ما علق بها من تشويه تحت مـسميات عـدة، مثـل المرحليـة                     
ي ألرض جـرى احتاللهـا      إنها قضية تحرر وطن   . والسالم، والدولة المستقلة، والممثل الشرعي والوحيد     

ولقـد كانـت كـل      . واستيطانها منذ أكثر من ستين سنة، وبالتالي لشعب يعمل من أجل التحرر والعودة            
 هي المدخل للوصول إلى االنهيار الـذي شـهدته الحركـة          1974التي تسربت منذ سنة     » الفذة«األفكار  

ي اآلن، والتي تتنازل عن كـل شـيء         الوطنية، والى الهيمنة الكومبرادورية التي تحكم الوضع الفلسطين       
  .مقابل مصالحها كما أشرنا للتو

وال شك في أن المنظمة كانت الغطاء الذي حصلت عليه القيادة على الـشرعية الكاملـة مـن مختلـف                    
الفصائل الفلسطينية، والتي كانت الهيمنة عليها مدخالً لتوقيع اتفاق أوسـلو وتـشكيل الـسلطة التابعـة                 

الذي جرى عبره تشكيل القوة األمنية التي باتـت هـي           » الوطني«لطة كانت الغطاء    لالحتالل، وان الس  
القامع للشعب بدل القوات الصهيونية وهي التي سيناط بها فرض الحل الذي تريده الدولة الصهيونية، أي                
حل أن تكون السلطة هي سلطة إدارة ذاتية فقط ال تملك السلطة علـى األرض التـي سـيبقى التوسـع                     

يطاني يلتهمها، وعلى الحدود واألجواء، كما ال تملك منع التدخل العـسكري واألمنـي الـصهيوني           االست
  .حينما تكون هناك حاجة لذلك

بالتالي، والسلطة ال تريد الرحيل، ال بد من أن يجري طردها، وخصوصاً أن الوضع العربي كلـه قـد                   
هذا ال يستثني أي جزء مـن الـسلطة،         و. انفتح على الطرد بعد ما جرى في تونس ومصر وليبيا واليمن          

سواء في الضفة أو غزة، فكلها هي السلطة التي أقيمت على أساس اتفاق أوسلو، الـذي يجـب شـطبه                    
خصوصاً أن السلطة ذاتها أصبحت معيقاً لتطوير المقاومة بمختلف أشكالها، حتى           . بشطب كل تمظهراته  
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حاً وجلياً في هذا المجال، فإن سـلطة غـزة تمنـع            وإذا كان دور السلطة في رام اهللا واض       . الشعبية منها 
المقاومة تحت مختلف المسميات الوهمية، التي ال تهدف سوى إال إلى استمرار سلطتها، كما أنها تفرض                

  .وهمية» أيديولوجية«سلطة أصولية تقمع الشعب تحت حجج 
حركـة الوطنيـة    نحن في لحظة جديدة تفترض تصفية إرث الماضي واالنطالق إلى إعـادة تأسـيس ال              

فال حلـول   . الفلسطينية كحركة تحرر واستقالل ضد المشروع الصهيوني وتمظهره في الدولة الصهيونية          
 تحـت شـعار الحـل المرحلـي     1974وسطاً ممكنة مع هذا المشروع، وكل الطريق الذي بدأ منذ سنة          

ل الفلسطيني إلـى هـذه      التي أوصلت النضا  » التفريعة«والتفاوض والدولة المستقلة يجب أن يدان، ألنه        
  .النهاية المفجعة

  3/3/2011، الحياة، لندن
  

   في الطريقالمسلموناالخوان : حذار .69
  رؤوفين باركو

تُعاود شبكات التلفاز العربية عرضها في المدة االخيرة رجال الدين االسالميين المتطرفين الذين يعودون              
م ويركبون موجة ثورات لم يبادروا اليها هم، فـي          يبرزون من مخابئه  . اآلن الى البلدان العربية المتقلقلة    

  .حين يخطبون في حماسة مفرطة في الميادين
. قبل سنين معدودة كان ذلك الخميني الذي عاد الى ايران برغم أن عناصر علمانية هي التي أبعدت الشاه                 

يعا جعل هـؤالء    وسر. بعد وقت قصير من ذلك أبعد آيات اهللا الثوار الديمقراطيين واستولوا على الحكم            
وقد جرى التعبير عن ذلك بسعيهم الـى قـدرة          . اليهود عنصر المواالة السلبي المركزي في هوية الدولة       

  .ذرية تستطيع القضاء على الدولة الصهيونية وبتأييدهم حماس وحزب اهللا
ة فالشيوخ من طراز القرضاوي المصري يستعملون تفسيراتهم لـسير        . الحديث اليوم عن ظاهرة مشابهة    

وعلى ذلك يجب ان تكون هذه الشيفرة الباعثة نموذجا عنـدنا           . مثاال يحتذى ) صلى اهللا عليه وسلم   (محمد  
إن الفصل الذي يذكر بوضعنا اليوم يتحدث عـن محمـد الـذي             . للتنبؤ بمسارات ممكنة في الواقع ايضا     

عد أن عمل هناك حكما في      طورد في مدينته مكة ولهذا هاجر الى المدينة واستولى على قيادتها المقسمة ب            
بعد ذلك اتهم محمد اليهود األغنياء الذين سكنوا في خيبر         . النزاع على السلطة الذي كان بين قبائل المدينة       

وكانت نتيجة ذلك قتل مئات اليهـود، وطُـرد بعـضهم وسـلبت             . المجاورة بالخيانة والتآمر مع العدو    
بعد ذلك رجع محمد فاحتل مكة وسـن        . السالح والمال ممتلكاتهم واغتُصبت نساؤهم وبيعوا عبيدا مقابل       

  .لورثته طريق خالفة اسالمية عالمية
فقـد ركبـت المنظمـة متـأخرة        . هذا ما فعلته بالمناسبة حماس ايضا في مناطق يهودا والسامرة وغزة          

شـيوخ  وهذا مـا يفعلـه اآلن    . االنتفاضة الوطنية العفوية للفلسطينيين من اجل تقديم برنامجها االسالمي        
بدأوا يتموضعون فوق فوهات البراكين االجتماعية والديمقراطية التي انفجـرت فـي            . االخوان المسلمين 

  .الدول العربية بقصد استغالل الوضع لقيادة جموع الجماهير الغاضبة نحو خالفة اسالمية مجددة
علـى سـبيل    . خيـرة في هذا االطار يمكن ان نالحظ وشاحاتهم الحمراء في كل ميدان ثائر في المدة اال              

المثال يتحدى شيوخ الحركة االسالمية السلطة في الجزائر وفي االردن؛ وهكذا عاد الشيخ الغنوشي الـى           
  .تونس، وكذلك عاد كما تعلمون الشيخ القرضاوي ايضا وهو من االخوان المسلمين الى ميدان التحرير

. سوأ كان ذلك أفضل للحركة االسالمية     القرضاوي هو مقاول تنفيذ فكرة انه كلما أصبح وضع الجماهير ا          
مهمته أن يترجم الجوع والطموح الى الديمقراطية وخيبة األمل والشعور الديني المعتدل الى ثقافة مـوت                

ومثل قصة محمد في المدينة يحـاول القرضـاوي         ". االسالم فقط هو الحل   "النه يرى أن    . في سبيل اهللا  
  .ايضا توحيد الجماهير على كراهية اليهود
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سـيظهر  : بحسب الرمز الباعث القديم لالسالم، يمكن ان نتنبأ باجراءات االخوان المسلمين في المستقبل            
أناسهم في البداية بأنهم لسان الميزان والحكم المنظم الوحيد للوضع السائد بعد الثورات كما كان محمـد                 

وقد أصبحت قيـادة    . دولة نفسها وسيحاولون بعد ذلك السيطرة على ال     . حكما في النزاع القديم في المدينة     
المتظاهرين اآلن في مصر، وهي قيادة غير موحدة األهداف واالجهزة، أصبحت تطلب حـل الحكومـة                
المؤقتة وتنشب اختالفات رأي بين عناصر الثورة فيما سيكون بعد الحوار وفي ماهية المسار الى الحرية                

  .وشكل السلطة في مصر في المستقبل
 – الذين يرفضون فيما يكتبون الديمقراطية مـن جهـة دينيـة             –االخوان المسلمون   في اثناء ذلك يؤجج     

. مصر وإحراق السلم الديمقراطي الذي سيصعدون فيه الى سلطة دكتاتورية دينية          " تخليص"الفوضى لـ   
إن دعوة القرضاوي قبل اسبوعين في ميدان التحرير الى فتح أبواب غزة وتحرير األقصى هي استمرار                

وليس عبثا أن دعوته سبقت بأيـام معـدودة         . عوة الى جهاد خيبر المعاصرة، أي دولة اسرائيل       على الد 
رشقة الصواريخ على بئر السبع، وهي رمز الى نية استعمال قطاع غزة لحرب من جديد بين الـدولتين                  

  .اذا تحققت رؤيا االخوان المسلمين في السيطرة على مصر
  "سرائيل اليومإ"
  2/3/2011، يةوكالة سما اإلخبار

  
  وال تل أبيب قادرتان على إيقاف التغيير ضدهما في المنطقة...ال واشنطن  .70

  دانيال بايبيس
المحلل السياسي في الواليات المتحدة وهو من اليهود األميـركيين          ) دانيال بايبيس (يرى  : تحسين الحلبي 

منذ الثورة التونسية غير مسبوق     األكثر تشدداً في دعم إسرائيل وسياستها أن ما يجري في العالم العربي             
يجبر واشنطن وتل أبيب    ) بل ينذر بعهد جديد   (وسوف يحمل انعكاسات بعيدة المدى على مستقبل المنطقة         

وفي تحليله في صحيفة جيروزاليم بوسـت اإلسـرائيلية الـصادرة           .. على إعادة دراسة الشرق األوسط    
عـرين  : (عن الثورات الشعبية تحت عنـوان مثيـر       االنعكاسات التي ستتولد    ) بايبيس(باإلنكليزية يحدد   

فيركز على أول انعكاس بعيد المدى تخشاه تل أبيب وواشنطن وهـو أن             ) الثورة العربية الجديدة  : األسد
وهـي  ) والتـسمية لـه   (حالة حرب باردة إقليمية ستتولد في المنطقة بشكل يدفع كتلة أطراف المقاومة             (

ينية وإيران ومعها تركيا وقطر إلى زعزعة نظـام الـشرق األوسـط             سورية والمقاومة اللبنانية والفلسط   
وبالمقابل يقول  ) المتشكل في العقدين الماضيين وفرض نظام جديد بدالً منه أكثر عداًء إلسرائيل وللغرب            

األخرى العربية في المنطقة سيتعرض معظم أطرافها إلى تغيير يخـدم           ) األمر الواقع (إن كتلة   ) بايبيس(
  .لة األولى وتبقى أطراف أخرى على حالها المتأرجح غير الثابتمصلحة الكت

ويبدو أن هذا االستنتاج يتوافق مع دراسة إسرائيلية حول التغيرات الجارية في العالم العربي وتأثيراتهـا                
على طريقة العمل اإلسرائيلي في المرحلة الراهنة ألن محللين إسرائيليين وجدوا أن إسرائيل عادت أمام               

ري في العالم العربي إلى حالة العمل السري في محاولة حماية مصالحها ومكاسبها التي تحققت في                ما يج 
ويرى هؤالء أن أي ظهور إسرائيلي علني في مـصر          .. العقدين السابقين ومن النظام الذي ساد خاللهما      

 وتجاه حكـام    وتونس والمغرب أصبح اآلن محظوراً على إسرائيل ألنه سيفجر المزيد من العداء تجاهها            
األمر الواقع الموجودين في هذه الدول مثلما سيحرج المساعي األميركيـة الـسياسية وغيـر الـسياسية                 

  .المبذولة للمحافظة على قواعد نظام الشرق األوسط القديم
بأن كل خسارة وثمن تدفعه تل أبيب بسبب هذه التغيرات يتحول بشكل أوتوماتيكي إلى              ) بايبيس(ويعترف  

ق ألطراف المقاومة وخصوصاً سورية وإيران، وهذا ما يزيد قلق واشنطن التي ستجد نفسها              مكسب يتحق 
  .منغمسة في عملية إنقاذ لمصالحها ومصالح إسرائيل معاً ووحدها في هذه المرحلة الحساسة
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للدراسات أن كل ما حاولـت إسـرائيل تثبيتـه مـن            ) مركز األمن القومي اإلسرائيلي   (وبالمقابل يرى   
 التطبيع مع عدد من الدول في المنطقة وما رغبت باستمراره من قواعد النظام القديم في الشرق                محاوالت

األوسط سيشهد قريباً إما حالة جمود حادة أو حالة انهيار تام ألن أطرافاً عربية رسمية وشعبية لن تقبـل                   
الجارية مرجعية أخـرى    بمرجعية النظام القديم في الشرق األوسط واالنطالق منها بل ستخلق التغييرات            

  .لها
مستشار األمن القومي األميركي سابقاً الذي تنبـأ بانهيـار          ) بيرجينسكي(على طريقة   ) بايبيس(ويحاول  

ولـذلك  ) التـشاؤم (االتحاد السوفييتي تقديم تنبؤ ما للنتائج التي ستفرزها الثورات الشعبية فال يجد سوى              
األوسط دون تحديد طبيعته ومضمونه إال بعبـارة أنـه          يعترف أن عهداً جديداً سيشق طريقه في الشرق         

في تحليل نـشره فـي صـحيفة        ) أودي زومير (وبالمقابل يتوقع   !! سيحمل ما يدفع إسرائيل إلى التشاؤم     
أن نتنياهو وليبرمان وهما اللذان يمثالن التشدد اإلسرائيلي تجاه األراضي المحتلـة            ) يديعوت أحرونوت (

طرأ على المنطقة على تخفيض حدة هذا التشدد ألن واشنطن نفسها لن تقبل             ستجبرهما التغييرات التي ست   
بعد ذلك بخسارة دورها ومصالحها التي ستتأثر من الغطرسة اإلسرائيلية وما تولده من مضاعفات علـى                

وقد الحظت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية فـي األسـبوع         .. الجمهور العربي وتزايد كراهيته إلدارة أوباما     
أن إيران لم تعد على جدول عمل واشنطن وال على جدول عمل بعض الحلفـاء لهـا باسـتثناء             الماضي  

إسرائيل التي لم يعد في مقدورها قلب جدول العمل وإعادته إلى ما قبل خسارة مبارك وبن علي وتزايـد                   
قدرة الجماهير العربية على فرض جدول عملها المعادي إلسرائيل والمتفـق مـع أطـراف الممانعـة                 

  .لمقاومةوا
  3/3/2011، الوطن، سوريا
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