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   من عزلتها الدولية"سرائيلإ"تخليص  لنتنياهو يطرح خطة سالم جديدة في محاولة: هآرتس .1

اهو طرح خطة سالم جديدة في األسابيع المقبلة،  يعتزم رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتني:بيت لحم
  .في محاولة لكسر حالة الجمود السياسي وتخليص اسرائيل من عزلتها الدولية

وافادت صحيفة هارتس التي نشرت النبا اليوم ان نتنياهو يسعى الى طرح هذه الخطة خالل خطاب 
  .فظ من هذه الفكرة سيلقيه امام الكونغرس االمريكي اال ان االدارة االمريكية تتح

  .كما ان هناك افكارا من بينها أن يلقي خطابه أمام جلسة مشتركة للكونجرس االمريكي
مصادر في مكتب نتنياهو قالت لصحيفة هارتس االسرائيلية انه وفي االسابيع االخيرة تم التحدث مع 

  .إدارة أوباما من أجل وضع برنامج من شأنه أن يعيد عجلة عملية السالم
 طار مستشاره رون ديرمر سرا إلى واشنطن قبل اسبوع واجتمع مع كبار المسؤولين في البيت كما

لسياسي ال يعمل في صالح ان رئيس الوزراء قد أدرك أن المأزق ا"وقال أحد مستشاري نتنياهو  .االبيض
  ."اسرائيل

إذا : "وقال, " أميركياان رئيس الوزراء يريد ان يتحرك قدما لكنه يريد أن يعرف أن لديه دعما"واضاف 
  ."تأكد ان اإلدارة األميركية تسير معه فانه على استعداد إلجراء التنازالت واتخاذ الخطوات الصعبة

دولة ثنائية القومية وانها ستكون كارثية "وحذر نتنياهو في االيام االخيرة خالل جلسات مغلقة من طرح 
 .تخاذ خطوة سياسية من شأنها ان تزيل هذا التهديد، وبالتالي فإنه من الضروري ا" بالنسبة السرائيل

  ".اعتقد انها كارثة . في اسرائيل يعتقدون أن دولة واحدة هو فكرة جيدة"وقال نتنياهو 
  4/4/2011، وكالة معاً اإلخبارية
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  قطاع غزة  يتهم حماس باالستيالء على ممتلكاته في  الفلسطينيصندوق االستثمار .2
مصارف قطاع ، أن أشرف الهورنقالً عن مراسلها غزة  من 4/3/2011دن،  القدس العربي، لنذكرت

غزة علقت يوم أمس عملها بسبب تعرض أحد البنوك العاملة العتداء من مجموعة أشخاص مسلحين، 
أجبروا خالله البنك على صرف مبالغ نقدية لصالح شيكات غير متوفرة الرصيد، فيما اتهمت هيئة 

  .ة حماس باالستيالء على مكتبها الفرعي بغزة وبعض ممتلكاتهااالستثمار الفلسطيني حرك
وأعلنت سلطة النقد الفلسطينية عن تعليق العمل بجميع البنوك العاملة، ونددت السلطة وجمعية البنوك في 
فلسطين باالعتداء الذي قامت به مجموعة من األشخاص على فرع بنك االستثمار الفلسطيني في قطاع 

 بقوة السالح على مبالغ نقدية بحجة صرف شيكات بالرغم من عدم توفر أرصدة كافية غزة، واالستيالء
  .في الحساب

وقالت ان األمر تم بشكل مخالف لكافة للقوانين واألعراف المصرفية، وطالبت سلطة النقد وجمعية 
ص من حق البنوك األطراف التي استولت على األموال إعادتها إلى خزينة بنك االستثمار، ودون انتقا

  .البنك بالمالحقة القانونية لتلك األطراف
وتخضع البنوك العاملة في قطاع غزة إلشراف من قبل سلطة النقد وهي بمثابة البنك المركزي، التي لها 

  .مكتب في غزة، غير أن إدارتها الرئيسة في الضفة الغربية الخاضعة إلمرة حركة فتح
باالستيالء ' بتوجيهات من حماس'ي مجموعة من األشخاص، إلى ذلك، اتهم صندوق االستثمار الفلسطين

  .على المكتب الفرعي للصندوق وبعض ممتلكاته في قطاع غزة
التراجع عن هذه الخطوة التي اعتبرها مضرة باالقتصاد 'وطالب الصندوق في بيان له حركة حماس بـ 

  .'الوطني بشكل عام، وباقتصاد قطاع غزة بشكل خاص
لن يكون مسؤوال عن أي معامالت تبرم '، مؤكداً أنه 'غير قانونية وباطلة' اإلجراءات وأكد أن جميع هذه

مع أي جهات تعينها حماس وتدعي تمثيل الصندوق، أو أي من الشركات التابعة لها في قطاع غزة، أو 
عليها ولفت صندوق االستثمار ان الممتلكات التي تم االستيالء . 'أية تصرفات قد تقوم بها هذه الجهات

تشمل برج هنادي التجاري، وهو عبارة عن مجمع مكتبي يتم تأجيره لعدد من المؤسسات الدولية، وعلى 
وبحسب البيان فإن عملية  .، ومؤسسات أخرى تابعة لألمم المتحدة'األونروا'رأسها وكالة الغوث الدولية 

  .االستيالء ستتسبب بخروج معظم المستأجرين منه
ستيالء على مصنع عصير غزة، الذي يوفر منتجات محلية الصنع من العصائر وذكر أيضاً أنه تم اال

الطبيعية، إضافة إلى المكتب الفرعي للشركة الفلسطينية للخدمات التجارية المملوكة للصندوق، مبينا أن 
مكاتب الشركة في غزة غير عاملة حاليا، بسبب الحصار المفروض على القطاع، الذي حال حتى اآلن 

  .يراد اإلسمنت لغزةدون است
مؤسسة وطنية، تساهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومستقل في فلسطين، مبني على 'وذكر الصندوق أن 

  .'أسس من التنمية االقتصادية المستدامة، ليساهم في التأسيس لدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس
جية في قطاعات اقتصادية حيوية لخلق وذكر انه يستثمر في مجموعة من المشاريع والبرامج اإلستراتي

  .آالف فرص العمل
مصادر فلسطينية قالت   ، أن   فتحي صباح نقالً عن مراسلها     ،غزة من 4/3/2011الحياة، لندن،   وأضافت  

مجموعة من األشخاص اقتحمت مقر بنك االستثمار وسط مدينة غزة مـساء أول مـن               «إن  » الحياة«لـ  
ر من إيرادات برج هنادي السكني خـالل الـسنوات الـثالث             ألف دوال  450أمس واستولت على نحو     

 ألف دوالر من ودائع الـشركة الفلـسطينية         150تم االستيالء أيضاً على نحو      «وأضافت أنه   . »الماضية
وجاء إضراب البنوك استجابة لـدعوة وجهتهـا سـلطة النقـد وجمعيـة البنـوك                 .»للخدمات التجارية 

  .الفلسطينيتين
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الحكومة المقالة أن ممتلكات الصندوق يجب أن تؤول إليها ألنها تمثل الشعب من جهتها، اعتبرت و
صندوق االستثمار ملك «وقال نائب رئيس الحكومة المقالة وزير االقتصاد زياد الظاظا إن . الفلسطيني

وكان مجلس الوزراء اتخذ في وقت سابق قراراً بتشكيل مجلس إدارة . للشعب والحكومة هي التي تديره
  .» للصندوق وتم تفعيله أخيراًجديد

بعض المنتفعين التابعين لرام اهللا يقومون بمحاولة نقل «وردت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة بأن 
أمالك صندوق االستثمار الفلسطيني إلى شركات مكاتبها الرئيسية في رام اهللا وذلك إلبعاد هذه األموال 

 حزيران 14على القطاع في » حماس«بعد سيطرة حركة » ولعن القطاع في شكل متعمد، منذ اليوم األ
  .2007) يونيو(

تم تشكيل مجلس إدارة «وأضافت الوزارة في بيان نشرته على موقعها اإللكتروني مساء أمس أنه 
لصندوق االستثمار الفلسطيني ليتابع أمالك الصندوق في غزة ويراقب سير العمل عن كثب في هذه 

، ومنذ ذلك التاريخ وإدارة الصندوق لم تعلن عن نفسها محافظة 2009 حزيران األمالك في التاسع من
  .»على وحدة الرابطة بين الصندوق في غزة وفي الضفة
بخطوات نحو نقل أمالك الصندوق إلى الضفة ما «وأشارت الى أن مجلس إدارة الصندوق الجديد فوجئ 
ة لمنع هذه اإلجراءات، ولما تطلب األمر الظهور أجبر وزارة الداخلية على اتخاذ قرارات إدارية قانوني

أمام المحاكم لزم الصندوق اإلعالن عن نفسه وبدأ بإجراء تغييرات في إدارة بعض مرافق الصندوق في 
  .»شكل إداري سليم

تغييراً في إدارة شركة برج هنادي مع «ولفتت الى أن إدارة الصندوق أجرت في األول من الجاري 
وبعد االطالع على حسابات الشركة تبين وجود مبالغ مالية في حسابات . دمات المقدمةاالحتفاظ بكل الخ

الشركة في صندوق االستثمار الفلسطيني، وتم توقيع شيكات بهذه المبالغ من اإلدارة السابقة لإلدارة 
ن دفع المبلغ الجديدة باسم أحد األفراد، وتم التوجه الى البنك لصرف هذه المبالغ، واعتذرت إدارة البنك ع

حيث توجه أعضاء من (...) كامالً بحجة عدم وجود سيولة كافية، ووعدت بإكماله في اليوم التالي 
مجلس اإلدارة الجديد الستالم بقية المبلغ فأبلغتهم إدارة البنك بأن أوامر صدرت لهم من رام اهللا بتحويل 

  .»األموال من غزة إلى الضفة
محافظة على أموال الشعب الفلسطيني في غزة من عبث العابثين توجهت من أجل ال«وتابعت الوزارة إنه 

إدارة الشركة للشرطة، التي بدورها توجهت إللزام إدارة البنك بدفع المبالغ المستحقة للشركة، وليس كما 
على سرقة أموال الشعب في السر والعلن والعبث بمصير ) اعتادت(أثارت المواقع المشبوهة، التي 

  .»سطيني، بأن هناك سطواً مسلحاً على إدارة البنكالشعب الفل
  4/3/2011الحياة، لندن، 

  
  "صعب"في رام اهللا تتخبط والحوار  السلطة: دويك .3

أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك، أن السلطة :  عبد الحميد مصطفى-الخليل
في إشارة إلى سقوط النظام " ع التي كانت تدعمهاتتخبط في الوقت الحالي بعد غياب المواق"في رام اهللا 

  . ، وفق قوله"لتعدد محاورها"المصري، الفتاً النظر إلى صعوبة التفاهم مع حركة فتح بشأن المصالحة 
، كانت وما "حماس"، على أن حركة المقاومة اإلسالمية "فلسطين"دويك في حوار خاص بـ. وأكد د

ام وتحقيق الوحدة الوطنية، معتبراً هذا األمر استراتيجية ثابتة لدى زالت وستبقى تدعو إلى إنهاء االنقس
  . الحركة

  رؤية المجلس 
وفي ذات السياق، أكد دويك على أن رؤية المجلس تقوم على أن المصالحة يجب أن تُبنى على ثوابت 

حال من األحوال، الشعب الفلسطيني الوطنية والدينية، ومصالحه العليا التي ال يجوز التنازل عنها في أي 
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، منوهاً إلى أن المجلس يؤيد أي اتفاق "عنجهيته ومخططاته"وخاصة بعد أن أثبت االحتالل أنه ماض في 
  . تصل إليه فصائل العمل الفلسطيني وعلى رأسها حماس وفتح

نحن مع المحافظة على الثوابت الفلسطينية غير القابلة للتفاوض من قبل أي طرف كان، ونحن : "وأضاف
ائماً نُريد أن يكون للشعب الفلسطيني رأيه وأن يعبر عن ذلك من خالل المجلس التشريعي الفلسطيني د

  . ، مطالباً بعودة المجلس إلى مهمته ألن شرعية المجلس التشريعي هي القائمة"الممثل الحقيقي للشعب
نها جاءت بعد وتطرق رئيس المجلس التشريعي، إلى الورقة المصرية للمصالحة، إذ أشار إلى أ

بعبارات صيغت وكأنها صيغت من أحد "مشاورات فلسطينية، ودعت في مضمونها إلى إنهاء االنقسام 
  . ، وفق قوله"الطرفين الفلسطينيين، لتحمل اإلمالء بعبارات مبهمة

في الورقة المصرية من التفصيالت ما سيؤدي إلى تفجير الوضع الفلسطيني في أي لحظة، : "وأضاف
 إن بقاء الوضع على حاله أفضل من أن نذهب إلى مصالحة تُفجر خالفات غير محمودة، ألن وكنت أقول

  ". ذلك فشل سيقود النتكاسة كارثية على الشعب الفلسطيني
  التغيير وتأثيره 

دويك أن السلطة الفلسطينية التي يتزعمها محمود عباس، بدأت تفقد مواقعها . وفي سياٍق آخر، رأى د
ع، بعد سقوط النظام المصري وتهاوي النظام العربي الفردي، وأن استمرار التهاوي موقعاً وراء موق

 يرى أنها تذهب يمنة - في إشارة للسلطة-من يتابع تصريحاتها: "وقال. دفعها للتخبط في كافة مواقعها
  ". وميسرة في حالة من التخبط

طني، ويخرج آخر ليقول نحن عندما يخرج أحدهم ويقول ال لحماس وال لفصائل العمل الو: "وأضاف
مستعدون لكي نطبق ما تحفظت عليه حماس، وثالث يدعو لالنتخابات، ورابع يطالب بعدم إجرائها، فهذا 

  ". يعكس حالة تخبط من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار
 على ووفق رأيه، فإن الحالة الفلسطينية في رام اهللا لم تصل إلى حالة من االستقرار الذي يجعلها قادرة

  . ونصح دويك السلطة بإعادة االعتبار إلى المجلس التشريعي وهيبته ومكانته. اتخاذ القرارات السليمة
إن على السلطة أن تتصالح مع الشعب الفلسطيني الذي ضربت بأمانيه وطموحاته وثوابته عرض : "وقال

ألخيرة، وبينت أن المفاوض الحائط، وهذا ما تبين من وثائق قناة الجزيرة التي تم عرضها في اآلونة ا
  ". الفلسطيني قدم كل شيء دون أن يأخذ أي شيء

  خيارات السلطة 
وفي سياق له عالقة، نبه دويك إلى أن أمام السلطة خيارين، إما أن تعود لحضن الشعب وتلتزم بخيار 

 ستؤدي إلى ، الفتاً إلى أن العودة إلى الشعب"المقاومة، وإما االنكفاء واالرتماء في حضن االحتالل
  . ، على حد تقديره"ارتماء السلطة في الحضن اإلسرائيلي"المصالحة التي يعطلها 

نحن قريبون من المصالحة وبعيدون عنها في : "وعن تقديره للمسار الذي ستتخذه فتح بين الخيارين، قال
سلطة اآلن من ذات الوقت، ولألسف فإن االحتمال الثاني هو االحتمال األرجح بالنظر لما تقوم به ال
  ". تنسيق أمني وغيره من ممارسات تثبت أنها ماضية في االرتماء في الحضن اإلسرائيلي

أتمنى فقط أن ينظروا بتجرد كيف كانوا؟، وأين هم : "لمراجعة أنفسهم، وقال" فتح"ودعا دويك قادة 
  ". اآلن؟، ومع من هم اآلن ؟

 التعامل معها، هناك فتح كتائب شهداء األقصى، فتح ليست واحدة، ولو كانت فتح واحدة لسهل: "وتابع
وفتح الشرفاء األنقياء، وفتح التي تنازلت عن كل ثوابت الشعب الفلسطيني، وال أظن أن الذين تنازلوا هم 

  ". من فتح بل من الذين تسلقوا على الحركة
 سلطة تعمل بكل عندما أنظر لواقعهم ال أرى فتح التي نعرفها، بل أرى أجهزة أمنية، وأرى: "وأضاف

، فيما نصح حركة فتح بأن تُراجع نفسها وأن تستفيد من "جهد لغير صالح الشعب الفلسطيني لألسف
  . المناخ السائد في المنطقة العربية بأسرها، محذراً إياها من أن تخسر خسارة كبيرة جداً
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  عدم امتالك القدرة 
 في رام اهللا بإمكانية اللجوء لحل السلطة، وحول التهديدات التي سربت مؤخراً من قبل بعض رموز فتح

إن من يهدد بذلك ال يملك القدرة عليه، وبالتالي هذا الكالم خارج اإلطار، والقرار بحل : "قال دويك
  ". السلطة يجب أن يرجع إلى فصائل العمل الوطني الفلسطيني

مناقشة الرؤى، وإن كان احتمال ال بد من رؤية حقيقية في األيام القادمة، وال بد من "وبحسب دويك فإنه 
حل السلطة هو المتفق عليه فليكن، فاألمر متعلق بوضعنا الحالي والتقييمات له، كما أن النظر إلى 

  ". السلطة يكون ضمن منظومة عمل استراتيجية كاملة ليرى الشعب وقادته أين المصير؟
قوم على أساس تشكيل حكومة وفي تعقيبه على طرح رئيس حكومة رام اهللا سالم فياض، لمبادرة ت

إن فاقد الشرعية ال يعطيها، وإن : "الوحدة الوطنية مع حماس دون حل اإلشكاليات األمنية، قال دويك
  ". الذي يطرح الشرعية هو الذي يملكها وهو الشعب الفلسطيني
مساجد مدينة دويك بقيام المصلين في أحد . وفيما يتعلق باألحوال الميدانية في الضفة الغربية، أشاد د

طولكرم، شمال الضفة الغربية، بإنزال خطيب الجمعة ألنه أساء استخدام المنبر في خطبة موحدة من قبل 
  . وزارة األوقاف

إن فلسطين ال يمكن أن تتحرر ما دام صوت الحق فيها يصادر أو يحاصر، وفلسطين تتحرر : "وقال
 ما نعايشه في المنطقة العربية، وال أحد يستطيع بتحرر إرادة مفكريها وعلمائها ورجالها ونسائها، وهذا

  ". أن يكبت الشعوب، والبد من أن تترك األقالم واألصوات تناقش وتحاور
على الجميع أن يدافع عن حريته مهما كان الثمن، وأن : "وختم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني قوله

  ".البطلشعوب المنطقة في حالة تحرر ومن ضمنها الشعب الفلسطيني 
  3/3/2011فلسطين اون الين، 

  
  رئيس ديوان الرقابة يتهم فياض بالتالعب والفساد: الشرق القطرية .4

أكدت مصادر أن رئيس ديوان الرقابة في السلطة الوطنية الفلسطينية محمود أبو الرب  :القدس المحتلة
زارة المالية خالل قام بالكشف عن عمليات تالعب قام بها رئيس وزراء الحكومة سالم فياض في و

  . األشهر القليلة الماضية، في كشف جديد عن الفساد المبطن الذي يقوم به فياض
وقالت مصادر استطاعت االطالع على فحوى التقرير الذي قدمه أبو الرب للرئيس محمود عباس أن 

تصار له م هو ان1996سالم فياض اعتبر قضية تعويض القتلى اإلسرائيليين في عملية للمقاومة عام 
وجاء في التقرير أن فياض اعتبر تقليص مبلغ التعويض من خالل مفاوضته لعائالت القتلى . ولحكومته

  !!  مليون دوالر هو إنجاز له ولحكومته50 مليون دوالر إلى 150اليهود من مبلغ 
 وتابعت المصادر أن الكشف عن هذه التجاوزات تم خالل وجود فياض خارج الضفة، وأن تفتيش أبو

وأورد في التقرير أنه خالل مراجعة سجالت وزارة المالية كانت هنالك . الرب جاء مفاجئا لوزارة المالية
 5000وكشف عن وجود أكثر من . مبالغ مفقودة في كل شهر وهي عبارة عن ماليين من الدوالرات

د ما سمي آالف مسلح محسوب على كتائب األقصى يتلقون رواتبهم عن طريق وزارة المالية تحت بن
، إال أنه "أجهزة السلطة"وكان يجب على سالم فياض أن يقوم بدمج هذه العناصر في ". مطاردو فتح"

 عنصر، غالبيتهم العظمى في مدينة نابلس مما زاد التكهن حول شراءه لذمم 1000أبقى على حوالي 
 من ضباط فتح عن الكثير منهم عن طريق صرف رواتب ال يستحقونها، إضافة إلى شراء ذمم عدد كبير

  .طريق الترقيات، وزيادة الرواتب
  4/3/2011الشرق، الدوحة، 
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  اعتداءات المستوطنين جزء من السياسية اإلسرائيلية لترويع الشعب الفلسطيني :أبو ردينة .5
 نبيل أبو ردينة في تصريحات للصحفيين في  الفلسطينيةقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة:  وفا–رام اهللا 
إن هذا جزء «: لرئاسة ظهر امس، حول اعتداءات المستوطنين وتصعيد عدوانهم في الضفة، قالمقر ا

من السياسة اإلسرائيلية لترويع الشعب الفلسطيني ومحاولة تركيعه، ونحن نؤكد أن هذه السياسة مدانة 
ن  دولة في اجتماع مجلس األم14ومرفوضة، والمجتمع الدولي سبق وأن أدانها من خالل تصويت 

هذه جرائم يومية نحذر الحكومة «: وأضاف الناطق الرسمي باسم الرئاسة. »األخير ضد االستيطان
اإلسرائيلية من تداعياتها ونطالب المجتمع الدولي، وتحديدا األمم المتحدة ومجلس األمن باتخاذ الخطوات 

حذر الحكومة اإلسرائيلية ن. الضرورية لوقف هذه الجرائم االستيطانية المحمية من الحكومة اإلسرائيلية
من خطورة هذه التصرفات التي ستؤدي إلى عواقب وخيمة، والتي تشكل اعتداء على القانون الدولي 

وفيما يتعلق بقرار توسيع االستيطان، خاصة في رأس العامود في مدينة . »وحقوق الشعب الفلسطيني
هذه جزء من سياسة : ومة اإلسرائيلية، قائالالقدس المحتلة، حذر أبو ردينة من السياسة االستيطانية للحك

إسرائيل لتهويد مدينة القدس، وهي سياسة مدانة، وطالبنا المجتمع الدولي بوقفها، والرئيس محمود عباس 
  . طرح في القمة العربية األخيرة مشروعا لحماية القدس

  4/3/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  قات المصرية ـ الفلسطينيةالعال عباس يبحث هاتفياً مع طنطاوي .6
أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس اتصاال هاتفيا مع رئيس المجلس العسكري األعلى             : رام اهللا 

. للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي، بحث خالله العالقات بين السلطة الفلسطينية ومصر            
أن الجانبين أكدا خالل االتصال عمق الـروابط        )  أ أ ش (والمصرية  ) وفا(ونقلت وكالتا األنباء الفلسطيني     

التي تجمع فلسطين ومصر والصالت العميقة على مختلف المستويات، وتمنى عباس للمجلس العـسكري              
وهذا اول اتصال بين الرئيس عبـاس والمـشير         .  األعلى النجاح في مهامه، ولمصر وشعبها االستقرار      

العسكري االعلى الذي يدير شؤون مصر بعد خلـع الـرئيس           طنطاوي، منذ تولي االخير قيادة المجلس       
    .الماضي) فبراير( شباط 11السابق محمد حسني مبارك في 

 4/3/2011المستقبل، بيروت، 
  

   تسرق مياهنا وتبيعها لنا"إسرائيل": العتيلي .7
ويا أكثر من كشف الدكتور شداد العتيلي رئيس سلطة المياه ان السلطة الفلسطينية تدفع سن: القدس المحتلة

اإلسرائيلية من المياه الفلسطينية التي تستولي عليها " ميكروت" مليون شيكل ثمن مياه لشركة 100
 ماليين متر مكعب منها الى قطاع 5 مليون متر مياه تذهب 50وقال العتيلي اننا نقوم بشراء . إسرائيل

وقال العتيلي ". الغربية والقطاعغزة سنويا من اجل التغلب على جزء من مشكلة نقص المياه في الضفة 
نحن ليس لدينا مياه ال للمدن وال للقرى ، وكل ما نقوم به في سلطة المياه هو إدارة أزمة ، ألننا ال "

نتحكم بمقدراتنا المائية نتيجة استمرار وجود االحتالل الذي يسرق المياه الفلسطينية ، ويبيعنا جزء منها ، 
المفاوض الفلسطيني ارتكب أخطاء ترقى إلى خطايا في " ، وأضاف"ل مليون شيك100يكلفنا اكثر من 

موضوع المياه كونه قبل ان تبقى إسرائيل تتحكم في شأننا المائي حتى اليوم ، والسلطة تتحكم بكمية 
وأكد العتيلي ان ملف دائرة المياه بقي ". صغيرة من المياه في حين تسيطر إسرائيل على الكمية الكبرى

عاما بحجة ان ملف المياه لم ينتهي 18 الى ما قبل عام رغم انطالق المفاوضات منذ أكثر بيد إسرائيل
  .التفاوض عليه

وكشف المسؤول الفلسطيني ان محافظة طوباس تعتبر األفقر مائيا في الضفة الغربية يليها جنوب الضفة 
وتابع قائال ".  يوما60 كل بعض المناطق في محافظة الخليل كانت تصلها المياه مرة واحدة"الغربية وقال
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إسرائيل ال تسمح لنا بإنشاء شبكة مياه إقليمية تتصل بعضها ببعض في كل أنحاء الوطن مما يصعب "
وبين العتيلي ان عدد التجمعات السكنية التي ال زالت خارج تغطية شبكة المياه تقلصت من ". علينا العمل

  ". ألف مواطن50 تجمعا يسكنها 64ات الى  تجمعا يسكنها نصف مليون مواطن قبل أربع سنو220
 4/3/2011الدستور، عمان، 

  
  بشير أبو النجا يطالب المجلس العسكري باتخاذ قرار سياسي بفتح معبر رفح .8

قال مسؤول يعمل في هيئة المعابر والحدود في الحكومة المقالة التي تديرها حركة : أشرف الهور -غزة 
صري في معبر رفح بهدف إدخال تحسينات على عملية سفر حماس انهم يتواصلون مع الجانب الم

 25المواطنين من غزة تجاه مصر، وقال ان آلية العمل في المعبر لم ترتق بعد لما كانت عليه قبل 
الماضي، وطالب المجلس العسكري الحاكم في مصر بإصدار قرار بفتح المعبر ) يناير(كانون الثاني 

  غزةبشكل كامل أمام جميع سكان قطاع 
ان هناك ' القدس العربي'وأكد بشير أبو النجا نائب رئيس هيئة المعابر والحدود في الحكومة المقالة لـ 

لديهم بسبب الطرق المتبعة في عمل معبر رفح في الجانب المصري، وقال انهم يجرون ' حالة استياء'
  . عدد من المسافريناتصاالت يومية مع الجانب المصري لحل العديد من اإلشكاليات الخاصة بسفر

وأشار رغم ذلك إلى أن عمل المعبر في هذه األيام أفضل بكثير من الحالة التي كان عليها في األيام 
  .األولى لفتحه بعد عملية اإلغالق التي دامت ألكثر من أسبوعين

، من )نايري( كانون الثاني 25وأوضح أبو النجا أن المعبر يعمل اآلن بطاقة أقل مما كان يعمل قبل ثورة 
  .ناحية األعداد المسوح لها بالسفر من قطاع غزة إلى الخارج عبر األراضي المصرية

التي أطاحت بالرئيس المصري حسني ) يناير( كانون الثاني 25وكان معبر رفح أغلق عقب بداية ثورة 
زات مبارك، وأعيد افتتاحه من جديد أمام المرضى والطالب، وأصحاب اإلقامات الخارجية والجوا

وتفيد معلومات أن الجانب المصري يعيد يومياً عشرات المسافرين . األجنبية قبل نحو عشرة أيام
  .الفلسطينيين الذين يقصدون المعبر للسفر، ومنهم مرضى وأصحاب إقامات في الخارج

 ، الفتاً إلى أن عدد'منع أمني'وقال أبو النجا ان عمليات المنع هذه يبررها الجانب المصري وجود 
التي كان الجانب المصري يستخدمها ' الترحيالت'المرجعين زاد في هذه األيام بسبب توقف العمل بنظام 

  .مع الممنوعين من دخول أراضيه، بسبب الظروف األمنية الحالية التي تعيشها مصر
  4/3/2011القدس العربي، لندن، 

  
  ي لبنان الفلسطينيين فبقرار تنظيم عمل الالجئين منظمة التحرير ترحب  .9

رحبت دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، في بيان أصدرته، بتوقيـع قـرار                 
تنظيم عمل الالجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان والذي يقضي بتطبيق التعديالت التي اقـرت قـانون                

عمل وال يشترط حـصولهم     العمل في آب الماضي ما يسهل حصول الالجئين الفلسطينيين على اجازات            
  . على عقد عمل
ان هذه الخطوة ايجابية، وتساهم في تعزيز صمود الالجئين، وتخفف معاناة اهلنـا فـي               : "اضاف البيان 

واشـار  . وشكر وزير العمل بطرس حرب على جهوده في تحقيق ذلـك    ". المخيمات الفلسطينية في لبنان   
عمال السوريين بشؤون العاملين من الالجئين الفلسطينيين       بموجب القرار تم تكليف دائرة رعاية ال      "الى انه   

المقيمين في لبنان، وتم توسيع صالحياتها لتشمل على سبيل المثال ال الحصر تلقي طلبات الحصول على                
على كـل الجـئ     "واوضح ان   ". إجازات عمل، التوثيق، المتابعة والتأكد من سرعة وفعالية اإلجراءات        

م هذا القرار، يرغب في العمل في لبنان، أن يتقدم بطلب بهذا الشأن مباشـرة               فلسطيني، ممن ينطبق عليه   
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" ليبان بوست "إلى وزارة العمل أو إحدى دوائرها في المحافظات، للحصول على إجازة عمل عبر شركة               
  ". أو أي شركة تعتمدها الوزارة

لحة لمدة ثـالث سـنوات مـن    وتعد إجازات العمل الخاصة بالالجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان صا  
وبالنسبة الى األجراء والحرفيين العاملين لحسابهم الخاص فال حاجة ألن يتقدموا بعقـد             . تاريخ إصدارها 

عمل للحصول على إجازة عمل، ليس عليهم إال أن يقدموا استدعاء موقعاً من صاحب العالقة يوضح فيه                 
ة هوية الجئ الصادرة عـن مديريـة الـشؤون          المهنة التي يرغب في تعاطيها مرفقاً بصورة عن بطاق        

    ". السياسية والالجئين في وزارة الداخلية والبلديات باإلضافة إلى صورتين شمسيتين له
  4/3/2011المستقبل،بيروت، 

  
  "الكنافة"جنود االحتالل يدخلون مناطق السلطة يأكلون : تقرير .10

 يسرحون ويمرحون بال خوف في كثير من مدن ال يبدو المشهد غريباً حين ترى جنود االحتالل: رام اهللا
الضفة الغربية المحتلة، وخاصة بعد الشهادات المتتالية من قادة جيش االحتالل التي تؤكد قيام أجهزة 

بالضفة بالدور المطلوب منها على أكمل وجه وفي وضع لم يسبق له مثيل منذ قيام سلطة أوسلو، " عباس"
  .ن ومعجبون بإنجازاتهمحتى وصفهم العدو بأنهم رجال جيدو

  تبادل األدوار
لقد أصبح دخول االحتالل للمدن الفلسطينية دون أي مقاومة هو الوضع الطبيعي، ومشهد يتكرر بشكل 

بالضفة الغربية من مالحقة المقاومة والمجاهدين، وبعد " فتح"شبه يومي، بسبب الدور الذي تلعبه أجهزة 
 من المجاهدين لتنفيذ عمليات ضد االحتالل الصهيوني رداً على عمليات التنسيق األمني لوقف أي محاولة

  .جرائمه واعتداءات المستوطنين على أبناء شعبهم األعزل
وفي إطار تنسيق وتبادل األدوار في مالحقة المقاومة ورجاالتها، أصبح مشهد دخول االحتالل لمدن 

ى في وضح النهار، حتى غدا المواطن على الضفة الغربية شيئا طبيعيا اعتاد عليه المواطن الفلسطيني حت
وسياراتها " عباس"علم بنية االحتالل اقتحام المدينة أو الحي الذي يسكن فيه، فعند اختفاء أجهزة 

وحواجزها المنتشرة في شوارع مدن الضفة، يصبح المواطن الفلسطيني على يقين بأن هناك عملية 
  .لقوات االحتالل

  "نرجيلة"و" كنافة"
من مالحقة للمقاومين وزجهم في سجونها، أصبح دخول جيش " عباس"مليشيات " أنجزته"ا وبعد كل م

" فتح"االحتالل للمدن الفلسطينية عملية آمنة من دون تعرضهم لرصاص المقاومة التي صادرت أجهزة 
  .سالحها

ود االحتالل وبما أن المقاومة ورجالها مقفل عليهم بسجون االحتالل ومليشيا عباس، فقد تبدلت مهمة جن
إلى أكل الحلويات بدالً من مواجهة مقاومة شرسة، وبالفعل فقد قال شهود عيان في مدينة طولكرم أن 

إلى محل للحلويات في المدينة، حيث قام الجنود بأكل ) 3-3(دوريات االحتالل توجهت اليوم الخميس 
 -أجهزة عباس" فضل"ألمور بـ الكنافة وشراء كميات أخرى منها، في إشارة واضحة إلى ما آلت إليه ا

  . دايتون
مشهد دخول االحتالل لمدينة طولكرم وأكل الحلويات لم يكن مشهداً يتيما فقد سبق لدوريات االحتالل أن 

من شوارعها، حاصر جيش االحتالل أحد " عباس"دخلت المدينة قبل أشهر، وبعد انسحاب أجهزة 
  .يغادروا المكانقبل أن " النرجيلة"المقاهي وقام جنوده بشراء 

 4/3/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  توضح مواقفها من كل ما يجريأيام مبادرة جديدة لحماس خالل : رزقة .11
كشف يوسف رزقة مستشار رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية ان حركة حماس ستطرح  :بيت لحم

جديدة داخليا وخارجيا، تعتمد على تحديد مبادرة جديدة خالل االيام القليلة القادمة في ظل المتغيرات ال
": وقال رزقة في حديث لغرفة تحرير وكالة معا .االولويات وتتجاهل مبادرة فياض النهاء االنقسام 

اروقة ودوائرة حماس تدرس طرح هذه المبادرة على الشعب الفلسطيني لتوضح مواقفها من كل ما 
  ".يجري 

لكنه قال ان المبادرة ستتطرق لكل التفاصيل التي . وثيقة الجديدة لكنه لم يدل بتفاصيل حول ما تتضمنه ال
  .تعيق الملف الداخلي 

اشار رزقة ان المبادرة ولدت , اما فيما يتعلق بمبادرة الدكتور سالم فياض تشكيل حكومة وحدة وطنية ؟
  .النها تعبر عن موقف شخص وال تتضمن برنامج عمل سياسي , "ميتة"

  .ما يعني ان ليس هناك توافق بين فياض وفتح وحتى في السلطة ,  تبرات منها حتى حركة فتح": وقال
قبل الحديث ": أال تعتقد ان طرح فياض طرح عملي لجهة التعجيل بالمصالحة الوطنية؟ اجاب, وسؤل 

, عن حكومة وحدة وطنية مطلوب اجراءات لجهة اصالح المرجعية السياسية التي تمثل الشعب الفلسطيني
  .يب االولويات اهم من تشكيل حكومة وحدة وان ترت

وفي رده على سؤال حول رفض حماس التعاطي مع موافقة فتح على كل مالحظاتكم في الورقة 
ان تصريحات شعث هي اعالمية وان المسالة ليست بالموافقة على مالحظات ": المصرية؟ قال رزقة 

  ".ير من المواقف سابقاحماس وانما المسألة اعقد من ذلك من خالل التراجع عن كث
وردا على سوال حول رفض حماس كل المقترحات وابقاء الوضع على ما هو عليه في ظل المتغيرات 

  في الوطن العربي؟
نعم في العمل السياسي نحن ناخذ في الحسبان كل ما يحصل ال سيما وان ما يحصل في ": قال رزقة

س الحزبي ونرى كيف ان هذه المتغيرات ستخدم الوطن العربي سيساعدنا على رفع السقف الوطني ولي
  ".الوضع الفلسطيني

  4/3/2011وكالة معا اإلخبارية، 
  

   فياضبإقالة عباسفتح تطالب رسالة من ": رويترز" .12
أظهرت رسالة اطلعت عليها رويترز يوم الخميس أن حركة فتح التي يتزعمها : محمد السعدي -رام اهللا 

وقال   .البته باقالة رئيس الوزراء المدعوم من الغرب سالم فياضالرئيس الفلسطيني محمود عباس ط
مسؤول من فتح لرويترز ان الرسالة التي وقعها مسؤولون كبار بالحركة أرسلت الى عباس يوم السبت 

  ".على محمل الجد) الرسالة(لم يأخذ "لكن الرئيس 
لفلسطينية في ظل الشعور غير أن الرسالة تسلط الضوء على توتر سياسي عميق في قلب السلطة ا

الواضح بخيبة االمل من جانب كثير من نشطاء فتح تجاه فياض الذي ال يتمتع بقاعدة دعم سياسي كبيرة 
نوصي أن تعيد "وقالت الرسالة التي أيدها المجلس الثوري المركزي لفتح   .رغم تمتعه بسلطات واسعة

  ." من فتح ليقوم بالمهمةالنظر بتكليف الدكتور فياض وأن تكلف شخصية قوية أخرى
  3/3/2011وكالة رويترز لألنباء، 

  
  ندعم الجهود الشبابية إلنهاء االنقسام: أبو زهري .13

سامي أبو زهري، ، دعم حركته للجهود الشبابية . أكد المتحدث باسم حركة حماس د: حازم الحلو - غزة
ق المصالحة، مشددا في الوقت ذاته على القائمة حاليا إلنهاء حالة االنقسام الداخلي والدفع باتجاه تحقي
  . ضرورة عدم تجيير هذه التحركات الشبابية من جهات سياسية
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مسؤول "وقال أبو زهري، خالل ندوة سياسية دورية ينظمها االتحاد العام للهيئات الشبابية تحت عنوان 
ون مدفوعة من جهات ينبغي على تلك التحركات الشبابية أال تك: "في مقره بمدينة غزة" تحت المجهر

  ". سياسية تريد تشويش األوضاع األمنية في قطاع غزة تحت عباءة الدعوة إلنهاء االنقسام
نحن في حركة حماس ليس لدينا مشكلة في تحرك الشباب باتجاه إنهاء االنقسام والدفع باتجاه : "وقال

، "نا من خالل انتخابات نزيهةالمصالحة الفلسطينية، ونحن ال نخشى هذه التوجهات الشبابية، ألننا جئ
  . لتلك التوجهات الشبابية المخلصة" حماس"مشيرا إلى مباركة 

وحذر أبو زهري من استغالل هذه المبادرات الشبابية لتحقيق أهداف سياسية وكسب نقاط على حسابها، 
  . كهملحرا" التصيد والتسلق"داعيا الشباب إلى الحرص على حماية صفوفهم مما أسماه محاوالت 
، داعيا حركة فتح إلى القيام "حماس"وأوضح أن المصالحة تمثل أولوية وقرارا استراتيجيا بالنسبة لـ

بالجهد المطلوب إلنهاء االنقسام وعلى رأسه إطالق سراح المعتقلين في سجون األجهزة األمنية التابعة 
  . لسلطة رام اهللا للمساهمة في تهيئة األجواء من اجل المصالحة

كدت أن إقدام فتح على محاكمة المعتقلين في سجون الضفة داخل محاكمات عسكرية يبرهن على أنها وأ
ليست جاهزة لالتفاق مع حركة حماس، مبينًا أن تلك المحاكمات تجري بحق أسرى محررين معظمهم تم 

 كما حدث اإلفراج عنهم مؤخرا، وتجري محاكمتهم على خلفية قضايا حوكموا عليها في سجون االحتالل
  . مع المعتقل امجد قزاز

وأبدى أسفه الشديد الستمرار الحديث من طرف حركة فتح حول المصالحة وكأنها تتحدث عن المصالحة 
" حماس"كشعار، مشددا على أنه ال يستوي الحديث عن المصالحة واستمرار االعتقاالت ضد أبناء حركة 

  . بالضفة الغربية
يد والمتغيرات في المنطقة إضافة إلى ما كشفته وثائق الجزيرة، تستوجب وبين أبو زهري أن الواقع الجد

مراجعة كل الحالة الفلسطينية في كل تفصيالتها في كافة الجوانب والتوصل إلى إعادة صياغة الحالة 
  . الفلسطينية وفق أسس سياسية جديدة

ارج لحركة فتح إلنقاذها من المدخل لحل المشكلة على الساحة الفلسطينية ليس بالبحث عن مخ: "وأضاف
  ". المأزق السياسي الراهن وإنما هو حوار وطني شامل يعيد تشكيل الساحة الفلسطينية بشكل صحيح

واعتبر إعالن السلطة عن موعد االنتخابات وإعادة تشكيل حكومة فياض، محاولة للهروب إلى األمام في 
  . سياسية واألمنية التي عكستها وثائق الجزيرةظل المتغيرات المتوالية بالمنطقة، وفي ظل الفضائح ال

وأشار إلى أن الهدف الحقيقي من هذه اإلجراءات هو التهرب من دفع أي استحقاق حقيقي، ومحاولة أمام 
الرأي العام المحلي والدولي بأن التطورات في اإلقليم لم تنعكس سلبا على الرئيس محمود عباس وسلطته 

  . ت ويمتلك زمام المبادرةوأنه ال زال يقدم المبادرا
وأكد أن التغيُّرات الكبيرة المتالحقة في المنطقة والتي تأتي في ظل انسداد أفق التسوية وفشل المراهنة 
على خيار المفاوضات واستهتار المفاوض الفلسطيني بحقوق الشعب وأمنه يفرض علينا وعلى كل 

  . داخلي والسياسياألطراف الفلسطينية مراجعة شاملة للوضع الفلسطيني ال
ودعا أبو زهري إلى أن تكون تلك المراجعات مدخال إلعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أسس 
صحيحة، مشددا على ضرورة التوقف عن تناول األمور بطريقة جريئة وبشكل مبعثر وانتقائي، مشيرا 

  . إلى فشل المفاوض الفلسطيني في حماية الثوابت الفلسطينية
تيسير درويش، أن هيئة العمل الوطني والذي تشارك " فدا"د عضو المكتب السياسي لحزب من جهته، أك

دعت الجميع للمساهمة في إنهاء االنقسام، مبينًا أن التعددية السياسية هي اإلطار الصريح " فدا"فيه 
  . والدعوة الواضحة إلعطاء الفصائل الحق في خدمة الشعب الفلسطيني

  3/3/2011موقع فلسطين أون الين، 
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  أيلول االعتراف بدولة فلسطينية دون انتظار األوروبيينشعث يطلب من  .14
 اعلن مفوض العالقات الدولية في حركة فتح نبيل شعث االربعاء لوكالة فرانس برس :ب ف  ا–رام اهللا 

ليا، لمساعدة عملية السالم في الشرق االوسط بعد التخلي االميركي حا» يبادروا«ان على االوروبيين ان 
تلقينا الضمانة من جميع االوروبيين «وقال شعث . وان يعترفوا بدولة فلسطينية من دون انتظار ايلول

ولكن نحن نفضل ان يحصل هذا .  بحلول أيلول1967بأنهم سيعترفون بالدولة الفلسطينية بحدود 
ؤسسة جان واجرى شعث الذي يزور باريس بدعوة من م. »االعتراف االن بدل االنتظار حتى ايلول

جوريه، محادثات في وزارة الخارجية وقصر االليزيه حيث استقبله جان دافيد ليفيت، المستشار 
واشار الى ان فرنسا والسويد واسبانيا والبرتغال من بين . الدبلوماسي للرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي

ربما مالطا قريبا وسلوفينيا قبرص قد اعترفت و«الدول االولى التي تتجه نحو االعتراف، مشيرا الى ان 
 . »تريد ان تفعل الشيء نفسه

وردا على سؤال حول محادثاته في باريس، قال مسؤول العالقات الدولية في اللجنة المركزية لحركة فتح 
واعرب عن . »غدا: اننا نفكر جديا بالموضوع ولكن لم يقل احد: لم يقل احد انه ضد، الجميع قالوا«
اعتقد انه يتوجب «. (...) »المنهك جدا بمشاكله الداخلية«االميركي باراك اوباما من الرئيس » احباطه«

من المفيد جدا بالنسبة لنا ان «واعتبر انه . كما فعل االوروبيون مرات عدة» على اوروبا ان تبادر
حول مشروع مجلس االمن الدولي في شباط » تصوت فرنسا وبريطانيا والمانيا ضد الواليات المتحدة

 . ذي دان عمليات البناء الجديدة اليهودية والذي استعملت واشنطن حق النقض السقاطهال
ال يمكننا ان نطلب من المصريين او التونسيين اعطاء االولوية «وبالنسبة للثورات العربية، اقر شعث 

وهذا االمر ولكن النتائج على المدى الطويل ستكون بالتأكيد ايجابية . للقضايا الفلسطينية قبل قضاياهم
وقال . »سيجعل الدول العربية اكثر قدرة على دعمنا وخصوصا ان هذه الثورات قامت على الال عنف

  . »هي ليست ثورة اسالمية، نحن تجاوزنا فترة المد االسالمي في العالم العربي«ايضا 
  4/3/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  " صفقة شاليط"سودان إلجراء محادثات حول وفد من قيادة حماس يتوجه لل: اإلذاعة العبرية .15

ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة ان وفدا من قيادات حركة حماس سيبدأ جولة يجرى : القدس المحتلة
خاللها مباحثات مع زعماء الحركة الموجودين خارج القطاع حول عدد من القضايا ومن ضمنها قضية 

   .الجندي اإلسرائيلي المخطوف غلعاد شاليط 
  .وبحسب االذاعة فان وفد حماس سيترأسه محمود الزهار وخليل الحية وسيتوجه الي السودان

ان الوفد كان من المقرر ان يتوجه الي دمشق قبل حوالي :" ونقلت اإلذاعة عن مصادر في حماس قولها 
ر أن هذه شهر للتشاور مع قيادة الحركة حول اقتراح جديد طرحه الوسيط األلماني في قضية شاليط، غي

  .الزيارة أرجئت بسبب األحداث في مصر 
  4/3/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
  اعتقال النائب عزام سلهب جريمة صهيونية جديدة ضد رموز الشرعية الفلسطينية: حماس .16

كتلة التغيير "أدانت حركة حماس بشدة إقدام السلطات اإلسرائيلية على اعتقال النائب في : غزة
فظة الخليل الدكتور عزام سلهب، وأكدت أن ذلك يمثل جريمة صهيونية جديدة عن محا" واإلصالح

تضاف إلى مسلسل جرائم االحتالل اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ورموزه ونوابه، الذين يتمتعون 
  . بالحصانة بحكم األعراف والمواثيق الدولية

حمل االحتالل الصهيوني المسؤولية إننا ن": "قدس برس"وقال بيان لحركة حماس أرسلت نسخة منه لـ
الكاملة عن حياة وسالمة النائب الدكتور سلهب وإخوانه النواب التسعة المعتقلين، كما نحمل سلطة فريق 
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أوسلو المسؤولية عن جريمة التنسيق األمني الذي يمنح االحتالل الغطاء الرتكاب المزيد من الجرائم ضد 
عالم وبرلمانييه والمؤسسات الحقوقية واإلنسانية إلى الضغط على شعبنا الفلسطيني، وندعو أحرار ال

  .، على حد تعبير البيان"االحتالل لإلفراج الفوري عنهم، وكبحه عن مواصلة جرائمه
  3/3/2011قدس برس، 

  
  كيف ستكون عالقة مصر بحماس؟ ..بعد مبارك .17

غايراً في العالقة بين مصر ما بعد يستشرف المراقبون السياسيون مستقبالً م : محمد عنان–فلسطين اآلن 
  .الثورة وسقوط حسني مبارك، مع حركة حماس التي تحكم قطاع غزة

فقد رأى بعضهم أن عالقة مصر مع قطاع غزة لن تبقى محكومة بنفس الطابع الذي كان في عهد 
 مكانها الرئيس المخلوع حسني مبارك، بل ستتبدل لألفضل، فيما رأى البعض اآلخر أن العالقة ستراوح

  . لحين إجراء انتخابات تحدد من خاللها السياسة المصرية الغزية
فالمحلل السياسي الفلسطيني مؤمن بسيسو أكد بأن المرحلة االنتقالية المصرية الراهنة لن تشهد تغيراً 
جوهرياً في عالقة مصر بقطاع غزة، وستبقى استنساخاً للمرحلة السابقة مع تحسن في المستوى اإلنساني 

  .وخصوصا معبر رفح
 بأنه من السابق ألوانه الحسم بكيفية التعاطي – فلسطين اآلن –وأضاف بسيسو في مقابلة خاصة مع 

المصري مع الوضع الفلسطيني، باعتبار أن األمور داخل مصر لم تتضح بعد نتيجة التركيز على الشأن 
  .الداخلي في المرحلة االنتقالية التي يعيشونها حالياً

محلل السياسي بأن عالقة مصر بحركة حماس في قطاع غزة ستتحدد بعد االنتخابات المصرية وأوضح ال
المرتقبة، واعتبر أن إفراز االنتخابات لقوى داعمة للقضية الفلسطينية ومناهضة للكيان الصهيوني سيغير 

  .العالقة مع حماس بشكل دراماتيكي وفق نسق متوازي مع بقية الفصائل
صالحة الفلسطينية بعد ثورة مصر، شدد بسيسو على أن الدول العربية لم تكن تمتلك وفيما يتعلق بالم

الجرأة للتدخل في المصالحة الفلسطينية في الفترة الماضية وتركت مصر تستفرد بها بشكل كامل، 
  .واعتبر أنه من الضروري أن يكون للجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي دور مهم في المصالحة

ار المحلل السياسي إلى أن العالقة بين مصر ما بعد االنتخابات وحركة حماس في قطاع غزة، يمكن وأش
أن تصل إلى حد العمق االستراتيجي، ألن الظروف ستكون صلبة ومواتية لتلبية هذه األفكار وإسناد 

  .مشروع إعادة مصر كقائدة لألمة العربية في مواجهة المشروع الصهيوني
نتباه إلى استحالة حدوث تغير جذري في المراحل األولى بعد الثورة ألن األمور تأتي ولفت بسيسو اال

ال ينبغي أن نحمل مصر في المرحلة المقبلة فوق طاقتها الحقيقية : "تراكميا وبشكل تدريجي، وأضاف
  ".ألن الوضع المصري ال زال في البداية

ية الطريق سيضمن تغيراً متنامياً نحو تعزيز واعتبر المحلل السياسي وضع مصر الجديدة قدمها على بدا
القيم والكرامة العربية التي تبددت طيلة العقود الماضية بفعل السياسات الفاسدة والملتحقة بالغرب التي 

  .كانت في تلك الظروف
إسماعيل رضوان القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية حماس بأنه من السابق ألوانه .بدوره أكد د
  .ن خطوط اتصال واضحة بين حركة حماس والمجلس العسكري الحاكم في مصرالحديث ع

 عن أمله في أن تكون المرحلة القادمة أفضل مما سبق – فلسطين اآلن –وأعرب رضوان في مقابلة مع 
  .على صعيد العالقة الفلسطينية المصرية، وعلى صعيد كسر الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر

ورقة المصرية، أوضح القيادي في حماس بأن هناك مستجدات جديدة على وعن موقف حماس من ال
الساحة الفلسطينية خاصة بعد وثاق الجزيرة تقتضي إيجاد رؤية جديدة على أسس تراعي الثوابت 

  .والشراكة التامة والبرنامج الوطني الذي سنتفق عليه
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هجة في عصر الرئيس السابق حسني بدوره أكد أحمد سبيع المحلل السياسي المصري بأن السياسة المنت
  .مبارك لن تبقى الحاكمة في مصر، وتوقع أن تختلف المرحلة القادمة بشكل كبير عن سابقاتها

واعتبر سبيع فتح معبر رفح وعبور الفلسطينيين الممنوعين من العبور لفترة طويلة مؤشراً إيجابياً عن 
ي الماضي إلى نظام الرئيس المخلوع حسني المرحلة المقبلة، وعزى ضعف الدور المصري الخارجي ف

  .مبارك ومن معه من المتنفذين أمثال عمر سليمان وأحمد أبو الغيط
ال أتصور أن تظل السياسة كما هي ألن جزء من مطالب الناس في ميدان التحرير وغيره من : "وأضاف

  " ودولياًالميادين هو تغيير نمط السياسة الخارجية الذي أضعف الدور المصري إقليمياً
وأشار المحلل السياسي إلى أن مصر ما بعد مبارك ستقبل وجود حركة حماس على حدودها، ولن تتعامل 

نحن اآلن نتكلم عن خيار الشعب، : "معها كما النظام السابق حين محاربته لإلخوان المسلمين، وأضاف
  ".طالما أن الشعب اختار يجب أن يدعم هذا الخيار

ما بعد مبارك ستتعامل مع القضية الفلسطينية بشكل موحد دون مكاييل مختلفة وأوضح سبيع بأن مصر 
تكال بها الفصائل، ودعا إلى ثورة داخل حركة فتح ومنظمة التحرير لتغيير النمط الذي أضر بالقضية 

  .الفلسطينية
تبر وتعقيباً على استخدام فزاعة األمن القومي المصري في التعامل مع قطاع غزة في ما مضي، اع

المحلل السياسي المصري بأن نظام حسني مبارك قزم األمن القومي المصري وحصره في أمن قصر 
عندما : "الرئاسة فقط، وحول كل مصر لحماية قصر الرئاسة بكافة السبل والوسائل المتاحة، وأضاف

  ".انتهى هذا النظام انتهى معه كل شيء، انتهى بوجهات نظره بسياساته
يس المصري المخلوع حسني مبارك اتهم بمشاركة الكيان الصهيوني في حصار غزة يذكر أن نظام الرئ

والتضييق على أهلها عن طريق إغالق معبر رفح لفترة طويلة، ومحاربة األنفاق الممتدة على طول 
  .الحدود مع مصر إلدخال المواد الغذائية للمحاصرين

  4/2/2011موقع فلسطين اآلن، 
  

  ى إيران روع قرار لسن قوانين بشأن العقوبات علليبرمان بلور مش: معاريف .18
كشفت صحيفة معاريف العبرية في عددها الصادر امس الخميس النقاب عن : الناصرة ـ زهير اندراوس

ان وزير الخارجية االسرائيلية افيغدور ليبرمان وزع على وزراء الحكومة االسرائيلية مشروع قرار اكد 
ا بهدف اقراره، وتتبنى اسرائيل بموجبه العقوبات الدولية المفروضة انه سيعرضه على الحكومة قريب

على ايران بواسطة سن قوانين مالئمة، وذلك على غرار ما فعلت كل من الواليات المتحدة االمريكية 
  .واالتحاد االوروبي ودول اخرى

 ان وزارة الخارجية وقال مراسل الصحيفة للشؤون السياسية انّه علم من مصادر مطلعة جدا في تل ابيب
تنوي في مرحلة الحقة ان تبادر الى خطوة تسرع فرض عقوبات اخرى على ايران، وذلك الن 
التقديرات السائدة لدى المؤسستين السياسية واالمنية في اسرائيل تشير الى ان ايران ستحاول استغالل 

ن اجل تسريع عملية امتالك حالة الفوضى القائمة حاليا في الشرق االوسط عقب الثورات الشعبية م
  .اسلحة نووية

اوال، اعالن اسرائيل التزامها : واوضحت الصحيفة ايضا ان مشروع القرار هذا ثالثة بنود رئيسية هي
الكامل بتطبيق قرار مجلس االمن الدولي واالجراءات الدولية المتعلقة بمكافحة المشروع النووي 

يلية انها شريكة في الجهود التي تبذلها كل من الواليات المتحدة االيراني، ثانيا، اعالن الحكومة االسرائ
واالتحاد االوروبي ودول اخرى في االسرة الدولية والرامية الى سن قوانين تنظم عملية فرض العقوبات 
على ايران في نطاق مكافحة مشروعها النووي، ثالثا، اقامة لجنة وزارية خاصة لدراسة سياسة عقوبات 

حة المشروع النووي االيراني على غرار السياسات الخاصة بمثل هذه العقوبات القائمة في وطنية لمكاف
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دول اخرى بما في ذلك الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي، على حد تعبير المصادر السياسية في تل 
  .ابيب

  4/3/2011، القدس العربي، لندن
  

  نتنياهوسياسة تزايد عدد الدبلوماسيين اإلسرائيليين المعارضين ل .19
اإلسرائيلية أمس، إن عدد الدبلوماسيين اإلسرائيليين " هآرتس" قالت صحيفة : برهوم جرايسي-الناصرة 

الذين باتوا يعترضون على سياسة حكومتهم، ويجدون صعوبة في التعبير عنها في الخارج في تزايد 
 الذي أعلن استقالته في السلك مستمر، وإن عددا منهم أعربوا عن دعمهم لرسالة السفير إيالن باروخ

 عاما، لعدم قدرته على تمثيل سياسة الحكومة الحالية ووزير الخارجية أفيغدور 36الدبلوماسي بعد 
  .ليبرمان
أمس، إن عددا ليس قليال من الدبلوماسيين اإلسرائيليين أعربوا عن تأييدهم لرسالة " هآرتس"وقالت 

ن الصمت وال يتكلمون ذلك جهارا وإنما في الغرف المغلقة خوفا إيالن، إال أن غالبيتهم الساحقة يلتزمو
  .على وظائفهم ومناصبهم

وتنقل الصحيفة عن هؤالء الدبلوماسيين، أنه في كثير من الحاالت فإن رسالة ليبرمان العلنية، أو 
تفاوضية مع التوجيهات التي يرسلها إلى السفارات اإلسرائيلية في العالم، خاصة في ما يتعلق بالعملية ال

الفلسطينيين، تخلق هذه الرسالة حملة انتقادات حادة بين الدبلوماسيين أنفسهم، نظرا لصعوبة تسويق هذه 
  .الرسائل في العالم

تفسير السياسة اإلسرائيلية يزداد صعوبة من حين إلى آخر، فال "ونقلت الصحيفة عن أحد السفراء قوله، 
إن الوضع يدفع لليأس "، وقال سفير آخر، "االنتقادات الدوليةتوجد سياسة واضحة، وهذا ما يخدم أيضا 

، وأضاف السفير "وتمر أيام يتعاظم فيها الشعور بأن علي وضع المفاتيح على الطاولة ومغادرة المنصب
بنيامين (الجمود السياسي في المفاوضات خطير إلسرائيل، وال يبدو أن لدى رئيس الوزراء "ذاته، أن 
  ".ى شكل مبادرة سياسيةحال عل) نتنياهو

  4/3/2011، الغد، عمان
  

  باراك وروس وهوف يبحثون األمن اإلقليمي وترتيبات التسوية المستقبلية مع الفلسطينيين .20
 بحث وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك والديبلوماسيين االميركيين :  محمد أبو خضير-القدس 

ريد هوف، مستشار الموفد جورج ميتشيل الى المنطقة، دينيس روس، مستشار الرئيس باراك اوباما، وف
امس، مسألة الترتيبات االمنية المتعلقة باي تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين، لدفع رئيس السلطة 

المفاوضات الثنائية، من دون ضمانات او جدول زمني ينهي االحتالل » دوامة«الفلسطينية للعودة الى 
  .اإلسرائيلي

ية، ان البحث تمحور حول موضوع االمن االقليمي في ظل المتغيرات التي تشهدها وكشفت محافل امن
  .المنطقة من تونس الى مصر وليبيا

  4/3/2011، الراي، الكويت
  

   أهبة االستعداد إلى الدرجة الثانيةترفع   اإلسرائيليةالشرطة .21
إن الحكومة اإلخباري في الدولة العبرية ) WALLA(قال موقع : الناصرة ـ زهير أندراوس

أي درجة واحدة (اإلسرائيلية صادقت، على خطة للشرطة هدفها رفع أهبة االستعداد إلى الدرجة الثانية 
، وذلك خوفا من هبات جماهيرية على النمط التونسي والمصري أو الليبي )ة التأهب للحربجقبل در

اك مجموعات عديدة تستخدم وقال وزير األمن الداخلي، يتسحاق أهرنوفتش، إن هن. ضد سياسة الحكومة
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. واألمر يحتاج إلى ترتيبات جديدة في الشرطة. لكي تقيم مجموعات احتجاج ضد الحكومة) فيسبوك(
وأوضح أهرونوفتش أن هذا اإلجراء ال يعني أن تقوم قواته بقمع مظاهرات، فنحن نمنح تصاريح تظاهر 

على النظام العام واالحتياط في حال لكل من يريد، وكل ما نطلبه في هذه الخطة هو السعي للحفاظ 
  .خروج األمور من أيدينا، على حد قوله

وذكرت مصادر في الشرطة أن هذه الخطوة ناجمة عن انتظام عدة مجموعات من المشاركين في شبكة 
الذين يعانون من سياسة التمييز (حول أهداف محددة، بينها المواطنون العرب في إسرائيل ) فيسبوك(

اليهود اإلثيوبيون والعاطلون عن العمل والحركات الخضر والمحتجون على الغالء ، و)العنصري
وكل هؤالء ينضوون تحت شعار السير على طريق الشباب العربي الثائر وإسقاط النظام الحاكم . وغيرهم

كما أن هناك تحذيرات من هبات فلسطينية تزحف باتجاه . المغترب عن شبابه وسائر شرائح المجتمع
  .د من الضفة الغربية إلى البلدات اإلسرائيلية المجاورةالحدو

  4/3/2011، القدس العربي، لندن
  

  التي قد تنجم عن الثورة المصريةاألجهزة األمنية اإلسرائيلية تبلور خطة لتالفي األضرار  .22
لتي ما يزال المستوى السياسي واالمني في الدولة العبرية يدرس التغيرات ا: الناصرة ـ زهير اندراوس

حصلت في مصر، ويستعد لسيناريوهات جديدة بعد خلع الرئيس حسني مبارك، الذي كان يعتبره صنّاع 
  .القرار في تل ابيب حليفاً اميناً ومؤتمناً

كشفت مصادر اسرائيلية النقاب عن ان كال من ديوان رئيس الوزراء االسرائيلي، بنيامين نتنياهو، و
) االستخبارات الخارجية(بلورا بالتعاون مع جهازي الموساد ومجلس االمن القومي في تل ابيب قد 

ومركز االبحاث التابع لوزارة الخارجية االسرائيلية تصورا شامال ) امان(وشعبة االستخبارات العسكرية 
يهدف لتالفي ما اسمتها المصادر باالضرار االستراتيجية، التي قد تنجم عن الثورة المصرية، حيث سيتم 

  .تصور لالدارة االمريكية بهدف تبنيه واالستناد اليه في تعاطيها مع الشأن المصري مستقبالتقديم هذا ال
وقالت مصادر سياسية وصفت بانّها رفيعة في تل ابيب، كما نقلت االذاعة االسرائيلية، ان التصور يركز 

ين القوى التي على قضية واحدة وهي اال تؤدي الثورة المصرية بحال من االحوال الى االخالل بمواز
ويبدي مبلورو . كانت قائمة بين قوى االعتدال في العالم العربي والقوى التي يصفها التصور بالمتطرفة

التصور، بحسب المصادر ذاتها، قلقا كبيرا لحقيقة ان كال من حركة حماس وحزب اهللا شعرا بان الثورة 
تضغط االدارة االمريكية على المصرية تصب في صالحهما، حيث يطالب مبلورو التصور بان يتم 

  .صناع القرار في مصر حاليا لكي ال تبدي القاهرة اي اشارات ايجابية تجاه كل من حماس وحزب واهللا
  :ويرى مصممو التصور ان تحقيق هذا الهدف يتطلب االجراءات التالية

 القيود على ان تواصل مصر نفس السياسة المتبعة تجاه حركة حماس وقطاع غزة، سيما في فرض: اوال
  .حركة الغزيين عبر معبر رفح

عدم السماح بالخروج عن دائرة التعاطي السياسي السابق بين مصر وحركة حماس، بحيث يشعر : ثانيا
الرأي العام الفلسطيني ان ما حدث في مصر ال يشكل بالضرورة اضافة ايجابية لحركة حماس والجهات 

  .التي تلتقي معها
 تعاطيها مع الملف اللبناني وعدم احداث اي تغيير على عالقاتها مع ان تواصل مصر نفس: ثالثا

  .المكونات السياسية اللبنانية
  4/3/2011، القدس العربي، لندن
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  ب تحركات الشارع األردنيبلواء الغور بالجيش اإلسرائيلي يشدد اإلجراءات على الحدود بس .23
، والتي تصدر عن الجيش )بمحانيه(ة كشف المراسل العسكري في مجل: الناصرة ـ زهير أندراوس

اإلسرائيلي، دان تامير، أن التظاهرات في الشارع األردني التي حصلت مؤخراً، دفعت لواء الغور 
المناطقي إلى تعزيز يقظته، مشيراً إلى أن قيادة المنطقة الوسطى في الجيش اإلسرائيلي حذّرت من 

  .انعكاسات هذه الفوضى على الدولة العبرية
 تامير أنه وباستثناء تعزيز يقظة المقاتلين، تقرر في لواء الغور في األيام األخيرة، تشديد وأضاف

. اإلجراءات وسط معظم القوات العاملة في المنطقة، ومن بينها، القوات العاملة في مجال االستطالع
 منظومة وأوضح المراسل العسكري أنه ورغم الخشية من تأثير االضطرابات في العالم العربي على

العالقات الجيدة بين الجيش األردني وقوات الجيش في الغور، فقد شددوا في قيادة المنطقة الوسطى على 
  .أال يطرأ تغيير على التعاون بين الطرفين، مشيراً إلى أن العمل يضمن إدراك المصالح المشتركة

  4/3/2011، القدس العربي، لندن
  

  بأنهم اقترفوا خطًأ عندما أعادوا نتنياهو إلى سدة الحكماإلسرائيليين أدركوا ": عنيان مركزي" .24
، المقربة من العسكر واالستخبارات في تل »عنيان مركزي«كتبت صحيفة :  زكي أبو الحالوة-القدس 

أدركوا بأنهم اقترفوا خطًأ فادحاً عندما أعادوا بنيامين نتنياهو إلى سدة «أبيب، أن الكثير من اإلسرائيليين 
  .»ك من أدرك هذا األمر بعد عامين فقط، ولكن النتيجة واضحة وجلية للطرفينالحكم، وهنا

وأضافت الصحيفة، أنه ورغم الهدوء النسبي، فان نتنياهو يفقد سقفه الجماهيري شيئاً فشيئاً وفي شكل 
 ازدياد عزلة إسرائيل دولياً، بداية مقاطعة تجارية لمنتجات إسرائيل من قبل: ملحوظ، لالسباب االتية

العالم الغربي بسبب إنتاجها داخل المستوطنات، تجاهل فعلي إلسرائيل حتى من قبل الدول الصديقة 
محمود المبحوح في » حماس«بسبب التعنت في المواقف السياسية، ما نتج عن عملية اغتيال القائد في 

ل حكومة كبيرة دبي وتبعاتها، توسيع حجم الفجوات في المجتمع، تعيين وزير مالية غير مناسب، تشكي
  .وواسعة من دون جدوى، وعدم استقرار قوة القرار واتخاذ قرارات فاشلة

  4/3/2011، الراي، الكويت
  

  توجيه تهم لثالثة جنود من لواء غوالني بسرقة أسلحة بهدف بيعها لمجرمين  .25
تحقيق في حادثة تقوم الشرطة العسكرية اإلسرائيلية بال:  القناة العاشرة،أور هالر-التلفزيون اإلسرائيلي

من معسكر تابع للجيش اإلسرائيلي في جبل " الو"سرقة أربعة صواريخ مضادة للدبابات من طراز 
حيث من المتوقع أن يقوم االدعاء العام العسكري يوم غد الخميس بتقديم لوائح اتهام بحق ثالثة . الشيخ

  . جنود من لواء غوالني بتهمة سرقة هذه الصواريخ
ثة في أعقاب تحقيق أجراه محققو الوحدة المركزية للتحقيقات الخاصة التابعة للشرطة وتم اعتقال الثال

وحسب التهمة، فإن الجنود الثالثة الذين يخدمون في اللواء كسائقين، قاموا بسرقة هذه . العسكرية
الصواريخ من مخزن في معكسر في جبل الشيخ، وهو معسكر في أقصى الشمال تابع للجيش 

 كما ظهر من التحقيق بأن الثالثة قاموا بتنفيذ عملية السرقة بهدف بيع الصواريخ لمجرمين .اإلسرائيلي
  .   على أمل استخدامها في عالم الجريمة

   3/3/2011، 1721الشرق األوسط، .د.رصد البث اإلذاعي والتلفزيوني العبري، م
  

  "إسرائيل"ة خطة نتنياهو إلقامة دولة فلسطينية مجرد دعاية لتحسين صور: محللون .26
اعتبر محللون سياسيون متابعون للشأن الفلسطيني واإلسرائيلي أن خطة رئيس :  رامي رمانة-غزة

حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو المطروحة إلقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، مجرد دعاية لتحسين 
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وية في الوقت الذي تواجه فيه أكثر من كونها تعكس رغبة حقيقية للدفع باتجاه التس) إسرائيل(صورة 
  . الحكومة اإلسرائيلية شكالً من أشكال العزلة في الساحة الدولية

، الطرف الفلسطيني بتجميد كل أشكال التفاوض لحين "فلسطين"وطالب المحللون في أحاديث منفصلة لـ
نية ويضعف الموقف وضوح معالم الصورة العربية التي تشهد تغيرا دراماتيكيا قد يخدم القضية الفلسطي

  . اإلسرائيلي
المحلل السياسي أنطوان شلحت المتابع للشأن اإلسرائيلي، أوضح في حديثه أن طرح الخطة في هذا 

لإليحاء بأنه يرغب في التسوية، في حين أن المعطيات " نتنياهو"الوقت يأتي كمحاولة جديدة من جانب 
ناصر المطلوبة للتسوية على األقل من طرف الموضوعية تؤكد أنه ليس راغبا في التجاوب مع الع

  . السلطة الفلسطينية
ودعا الدكتور سميح حمودة الطرف الفلسطيني المفاوض إلى تجميد كل ما يتعلق بالمفاوضات مع الجانب 
اإلسرائيلي والتريث قليالً لحين وضوح مخرجات المتغيرات في المنطقة العربية وأن تذهب السلطة إلى 

  . مع األنظمة العربية الجديدة إلسناد القضية الفلسطينية في وجه المراوغات اإلسرائيليةتقوية عالقتها 
الوضع ينتظر ترقب نتائج الثورات العربية وما ستؤول إليه، ألن المنطقة العربية باتت تشهد : "وقال

عنها من والدة أنظمة عربية تعتمد على الحس الوطني الذي سيقوي عضد القضية الفلسطينية المسكوت 
  ". سنوات وما يقابله من إحداث ضعف في الموقف اإلسرائيلي

أما الدكتور ناجي شراب يعتبر اقتراح نتنياهو تلخيصا للرؤية اإلسرائيلية لمفهوم الدولة الفلسطينية، 
في مسألة االختيار بين السالم ) إسرائيل(واحتواء للتداعيات التي أحدثتها الثورات العربية وما قد يضع 

  .  عاما15والحرب، مشيرا إلى أن االقتراح اإلسرائيلي قد طرح قبل 
  3/3/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  وزارة األمن االسرائيلية تضاعف إنفاقها العسكري رغم الهدوء األمني  .27

حذّر تقرير رسمي صادر عن بنك إسرائيل المركزي من أن ميزانية وزارة : الناصرة ـ زهير أندراوس
إلسرائيلية تزداد بشكل سنوي، بعد أن تقر الميزانية األساسية في الكنيست، وبطرق غير مباشرة، األمن ا

وبباليين الدوالرات، وهذه ظاهرة تسري أيضا في سنوات الهدوء األمني، في حين أشار تقرير آخر إلى 
  .تخوف الصناعات الحربية اإلسرائيلية من تراجع صادراتها إلى العالم

، الذي كان عنوانه شكل صرف الموازنة العامة في 'هآرتس'بنك المركزي، بحسب صحيفة وقال تقرير ال
الوزارات، إن وزارة األمن زادت سنويا ميزانيتها بمئات ماليين الدوالرات، وأحيانا بباليين، وهذا كان 

 ، في الوقت الذي قلصت باقي الوزارات2010أيضا في سنوات الهدوء األمني، مثل العام الماضي 
وحسب الجدول الذي تضمنه التقرير، . المدنية من خدمات تعليم وصحة ورفاه وغيرها، صرفها السنوي

فإن الزيادة كانت في السنوات التسع األخيرة وليس فقط في السنوات الست، وبلغ مجموع الزيادة وفق 
 15ألمن قرابة  باليين دوالر، علما أن الموازنة العامة لوزارة ا8سعر صرف الدوالر الحالي، نحو 

  .بليون دوالر، وهذا ال يشمل المساعدة األمريكية السنوية بقيمة ثالثة باليين دوالر
وتبقى هذه الموازنة المباشرة، إال أن بند األمن واالحتالل واالستيطان ينتشر في الغالبية الساحقة من 

يطان من الموازنة العامة ميزانيات الوزارات، وحسب أبحاث علمية، فإن حصة الحرب واالحتالل واالست
من جهة .  بليون دوالر97 بالمائة، من أصل موازنة عامة، بلغت العام الحالي قرابة 30تفوق نسبة 

االقتصادية اإلسرائيلية، إن قادة الصناعات العسكرية ) ذي ماركر(أخرى، فقد قال تقرير نشرته صحيفة 
ات العسكرية إلى العالم، وهذا على ضوء اإلسرائيلية يتخوفون من تراجع ملحوظ وكبير في الصادر

  .األزمة االقتصادية العالمية



  

  

 
 

  

            21 ص                                     2074:         العدد       4/3/2011 الجمعة :التاريخ

 بليون دوالر، أقل 6 .65 حوالى2010وقد بلغت الصادرات العسكرية اإلسرائيلية في العام الماضي 
وقالت .  بليون دوالر6 .75، الذي بلغ فيه حجم الصادرات العسكرية 2009بشكل طفيف من العام 
الحربية اإلسرائيلية، إن التراجع الطفيف نابع من أن هذا تنفيذ لصفقات مع دول مصادر في الصناعات 

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

صادر األمنية في تل أبيب، إلى كسر الفيتو األمريكي على بيع معدات وتسعى إسرائيل، بحسب الم
ومنتجات عسكرية لدول تتحفظ منها الواليات المتحدة، وعلى رأسها الصين، إذ اضطرت إسرائيل قبل 

إال أن إسرائيل تسعى إلى زيادة صادراتها . سنوات قليلة إلى إلغاء صفقة طائرات من دون طيار
األقصى، مثل الهند وفيتنام واستراليا وتايالند، إضافة إلى دول أفريقية، لم يتم العسكرية إلى الشرق 

ذكرها، ولكن الواليات المتحدة دخلت هي أيضا إلى أسواق الشرق األقصى، ما يصعب المنافسة في تلك 
لى وقال مصدر في الصناعات العسكرية اإلسرائيلية للصحيفة االقتصادية إن ما يؤثر أيضا ع. األسواق

تراجع الصادرات العسكرية اإلسرائيلية، هو إعادة انتشار قوات الواليات المتحدة وبريطانيا في كل من 
  .العراق وأفغانستان

  4/3/2011، القدس العربي، لندن
  

   عامين من عمر الحكومة الصهيونية الحاليةحصاد: تقرير .28
  سيئ وفاشل" نتنياهو"مقتنعون بأن " اإلسرائيليين" من %68

  "نظام الفصل العنصري"كبار يوجهون انتقادات حادة للحكومة ويشبهونها " إسرائيليون"ء سفرا
سدة الحكم في إسرائيل، للمرة الثانية في حياته، " بنيامين نتنياهو"يمر في هذه األيام عامان على تولي 

وقد أدرك . لهذه الحكومة" كشف حساب"حيث انشغلت المحافل السياسية والحزبية الصهيونية بتقديم 
إلى سدة الحكم مرة أخرى، " نتنياهو"بأنَّهم اقترفوا خطًأ فادحاً عندما أعادوا " اإلسرائيليين"الكثير من 

وهناك من أدرك هذا األمر بعد عامين فقط، لكن النتيجة واضحة وجلية للطرفين، فبالرغم من الهدوء 
 يفقد سقفه الجماهيري شيئاً فشيئاً، وبشكل " نتنياهو"األمني النسبي الذي ساد العامين الماضيين، فإن

  :ملحوظ، بفعل أخطاء عديدة ارتكبها خالل هذه الفترة الزمنية الوجيزة، ومنها
  . دولياً" إسرائيل"ازدياد عزلة   .1
  .من قبل العالم الغربي، بسبب إنتاجها داخل المستوطنات" إسرائيل"بداية مقاطعة تجارية لمنتجات   .2
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  :قائمة من الفشل
، "نتنياهو"من الفشل الذريع الناتج عن سياسة " قائمة جزئية"وقد وصفت تلك المحافل هذه األخطاء بأنَّها 

باتوا مقتنعين بأنه رئيس حكومة سيء % 68تأييدهم له، و" اإلسرائيليين"من % 32ما أسفر عن منح 
بعد مرور عامين على توليه رئاسة الحكومة، موقفاً ال يحسد " نتنياهو" في ذات السياق، يواجه .وفاشل

تقريره في الطريقة التي اختار فيها مستشاريه " ميخا لندنشتراوس"عليه، إثر إنهاء مراقب الدولة القاضي 
 مواجهة األمر أمام وموظفي مكتبه، حيث سارع لتشكيل لجنة خاصة لدراسة ما ورد في التقرير، وكيفية
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ويدور الحديث عن ضربة موجعة ستوجه لرئيس الحكومة، خاصة أن المراقب العام قام . الجمهور
، كثر فيها الحديث عبر الصحف ووسائل "نتنياهو" ملفاً تتعلق بتعيينات داخل مكتب 38بالتحقيق في 

في هذه التعيينات، " سارة"اهوكما يتفحص مدى تأثير زوجة نتني. اإلعالم منذ تسلمه رئاسة الحكومة
وتأثيرها على القرار داخل مكتبه، مما أدى الستقاالت في مكتبه خالل السنة األخيرة، باإلضافة 

" نتنياهو"وينظر . والضغوطات التي يعانيها مكتبه، وطريقة العمل التي وصفت بوجود تكتالت داخله
في هذه المرحلة، مما دفعه لإلسراع بتشكيل بعين الخطورة للتقرير، لما قد يخلقه من مشاكل إضافية 

  .لجنة لتقليل الخسائر الناجمة عنه
  :استقاالت واحتجاجات

وحكومته، وترك منصبه في " نتنياهو"في سياق متصل، وجه دبلوماسي صهيوني انتقادات حادة لسياسة 
كومة الحالية وزارة الخارجية احتجاجاً عليها، بعد أن وجد صعوبة بالغة في عرض وشرح رسائل الح

بطريقة مستقيمة، حيث صدرت له في العامين األخيرين عن المستوى السياسي توجيهات سياسية ورسائل 
  .يصعب شرحها وإيضاحها للعالم، وال تبعث على االرتياح

الثانية مثلها " نتنياهو" عاماً، إن حكومة 33في عدة دول افريقية منذ " إسرائيل"، سفير "ايالن باروخ"وقال 
ل الحكومة األولى، تبدو في نظر العالم كمن تريد الحفاظ على الوضع الراهن دون التقدم نحو عملية مث

سياسية تقود لتسوية دائمة مع الفلسطينيين، وهذا الوضع يهدد مكانة إسرائيل في العالم، ما يدفعني ألن 
الفصل العنصري في على كل المستويات باستخالص العبر من نظام " اإلسرائيلية"أوصي المسؤولين 

إن أكثر من نصف : "بالقول" ألون ليئيل"وعقب مدير عام وزارة الخارجية السابق .جنوب أفريقيا
يتحفظون على السياسة الحالية للحكومة، وهم باقون في عملهم للحفاظ على " اإلسرائيليين"الدبلوماسيين 

  ".وظائفهم، لكنهم في أعماقهم ال يؤمنون بما يقولون
وزرائه، ودعاهم إلجراء مقابالت مع وسائل اإلعالم لعرض ما أسماه " توبيخ" من جهته، قام بـ"نتنياهو"
، بعد أن بدا محبطاً جداً، وادعى أن حكومته قامت بإنجازات لم تفعلها حكومات "إنجازات الحكومة"

  .، وأن هذه اإلنجازات ال تظهر أمام أعين الجمهور"يشوه الواقع"سابقة، وأن هناك من 
  موقع قضايا مركزية                                       

 3/3/2011، 2195التقرير المعلوماتي، ملحق خاص 
 

  "الهيكل المزعوم"بهدف تحويلها إلى مرافق لـ األقصىاالحتالل يسرع تدمير القصور األموية جنوب  .29
 مؤسسة األقصى ، أن حمدان منتصر،رام اهللانقالً عن مراسلها في  4/3/2011الخليج، الشارقة، نشرت 

للوقف والتراث، أكدت أمس، أن سلطات االحتالل، تعمل بخطوات متسارعة من أجل تدمير قصور 
الخالفة األموية جنوبي المسجد األقصى، عبر مواصلة عمليات حفر وطمس للمعالم التاريخية اإلسالمية، 

 األثرية المالصقة للمسجد، بهدف تحويلها إضافة إلى مد شبكة من الجسور والساللم الحديدية في المنطقة
  ."الهيكل المزعوم"ـإلى مرافق ل

 الخليج، جريدة المسيحية لنصرة وحماية القدس حسن خاطر في حديث لاإلسالميةوحذر أمين عام الهيئة 
 إلقامة واستغالل المساحات الموجودة األقصىمن هذه المخططات الرامية إلى إحكام الطوق على المسجد 

 تعمل على جذب اليهود لهذه المنطقة في "إسرائيل"وقال إن  .ارح واألنفاق في سياق مخطط التهويدالمس
حين تسن قوانين تحظر على المقدسين الوصول إلى المسجد األقصى، وتمنع الفلسطينيين بصفة عامة من 

  .الوصول إلى القدس واألقصى
عمال في منطقة القصور األموية سيتم تهويد وأكدت مؤسسة األقصى، في بيان، أنه في حال استكملت األ

، ترتبط بنفق أرضي مع مدخل حي "متنزة توراتي"كامل المنطقة جنوب المسجد األقصى تحت مسمى 
وادي حلوة في بلدة سلوان المجاورة، موضحة أنه تم رصد طواقم من عشرات العمال مشغلّين من 
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من الجهة   منطقة القصور األموية جنوب األقصىاالحتالل بمد شبكة من الجسور الحديدية بين أنحاء
الشرقية باتجاه الوسط، كما يقوم االحتالل بنصب ساللم حديدية بين الجسور، ومنصات حديدية واسعة، 

وقالت المؤسسة إن هذه األعمال تترافق مع هدم وطمس كل المعالم . وطرق جديدة داخل منطقة القصور
أكدت أن االحتالل يسعى إلى ربط هذه المنطقة بنفق أرضي، يوصلها و. اإلسالمية التاريخية في المنطقة

بمنطقة حي وادي حلوة في مدخل بلدة سلوان، ومن المتوقع أن يكون ربط هذا النفق مع أسفل مدرسة 
  .ونروا التي انهارت بعض غرفها قبل سنتين بسبب حفريات االحتاللألالبنات التابعة لوكالة ا

، أن  محمد القيق،القدس المحتلة نقالً عن مراسله في 3/3/2011، ينموقع فلسطين أون الوأضاف 
رئيس قسم المخطوطات في المسجد األقصى المبارك الشيخ ناجح بكيرات أكد أن االحتالل يسعى من 
خالل كل تلك العمليات التهويدية إلى تغيير الجغرافيا الموجودة على األرض والتحضير إلقامة الهيكل 

إن العمل من قبل طواقم بلدية " فلسطين أون الين"وقال بكيرات في تصريح لـ. لمسجدالمزعوم داخل ا
االحتالل يجري على قدم وساق في منطقة القصور األموية من أجل عدة أهداف أبرزها تحويل الحائط 
الجنوبي للمسجد األقصى ليصبح امتداداً لحائط البراق الذي يستولي عليه المستوطنون ألداء طقوس 

  .ودية فيه، وترحيل المنطقة لتنضم إلى منطقة البراق كي تستوعب أكبر عدد ممكن من اليهودتلم
  

  ومؤسسة األقصى تحذر... قوات االحتالل تقتحم باحة األقصى .30
قال   والوكاالت، ماهر إبراهيم،القدس المحتلةنقالً عن مراسلها في  4/3/2011، البيان، دبينشرت 

 إن شرطة االحتالل داهمت صباح أمس ساحة المسجد من بوابة  قالواحراس في المسجد األقصى
المغاربة، واعتدت بالضرب على المواطنين، وأطلقت النار في الهواء، ثم اعتقلت فلسطينيين اثنين 

  .واقتادتهم إلى جهة غير معلومة
 مبكرة أفادت مصادر فلسطينية أن دورية عسكرية تابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي، قامت في ساعاتو

. من صباح أمس باالعتداء على المواطنين عند المدخل الشمالي الرئيسي لبلدة العيسوية بالقدس المحتلة
جنود الدورية يقومون منذ عدة أيام بتوقيف مركبات وسيارات وسكان البلدة إلجراء "وقال شهود عيان إن 

 األمر الذي تسبب بتأخير الطلبة فحوصات دقيقة واستفزازية وبطيئة للسيارات ولبطاقات هوية السكان؛
  ."عن مدارسهم والعمال والموظفين عن االلتحاق بمراكز أعمالهم

  مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أنالقدس المحتلة من 3/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالموأضاف 
 للمسجد حتاللاال التي تنفذها قوات االقتحامات من تصاعد مستوى 3/3حذّرت في بيان لها يوم الخميس 

، وضباط االحتالل متتالية لمجموعات كبيرة من جنود باقتحاماتاألقصى المبارك، والتي تمثلت 
 أن مثل هذه إلىوأشارت  .المخابرات الصهيونية، وقيامهم بجوالت مشبوهة في أنحاء األقصى

  .حتاللياً مبيتاً للمسجد المباركا ستهدافاًا تسبق عادة االقتحامات
  
  

  الحتالل تقصف سيارة فلسطينية وسط قطاع غزةطائرات ا .31
، سيارة 4/3 قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة :غزة

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرة استطالع إسرائيلية، أطلقت في ساعة  .فلسطينية، وسط قطاع غزة
 األقل، تجاه سيارة كانت متوقفة في مخيم النصيرات مبكرة من فجر اليوم الجمعة، صاروخاً واحداً على
وأضافت أن القصف لم يسفر عن وقوع إصابات في  .لالجئين الفلسطينيين، وسط قطاع غزة فدمرتها

  . لحق في السيارة، في حين أن صوت االنفجار سمع من أماكن بعيدة كبيراًاألرواح، إال أن دماراً
  4/3/2011قدس برس، 
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  قون شوارع القدس ويهاجمون الفلسطينيين في الضفة في يوم غضبهمالمستوطنون يغل .32

ن يالمستوطن، أن  كفاح زبون،رام اهللانقالً عن مراسلها في  4/3/2011الشرق األوسط، لندن، نشرت 
 التي دعوا إليها، أمس، عقب مواجهات مع الجيش "مظاهرات الغضب" ما سموه وااستهلاإلسرائيليين 

لى البؤرة االستيطانية، حفات غلعاد، قرب نابلس، بداية هذا األسبوع، بإغالق اإلسرائيلي، عندما أخ
  .شوارع رئيسية خارج القدس، ومهاجمة تجمعات فلسطينية قرب رام اهللا

 القريب من اللطرون على مشارف 1وأغلق المستوطنون الغاضبون من الشرطة اإلسرائيلية شارع رقم 
مطاطية، واشتبكوا مع الشرطة اإلسرائيلية، قبل أن تتمكن من فتح القدس، وأقدموا على حرق اإلطارات ال

، لكن "إسرائيل" تل أبيب، الذي يعتبر شريان الحياة في - إغالق شارع القدس وحاولوا أيضاً. الشارع
واضطرت الشرطة اإلسرائيلية، أمس، والجيش إلى تكثيف وجودهما  .الشرطة أفشلت محاولتهم بالقوة

رقات الطرق القريبة من القدس، والواصلة إلى مستوطنات الضفة الغربية، وفي وحواجزهما على مفت
محيط قرى فلسطينية خشية مهاجمتها، بعدما هدد المستوطنون بتوجيه هجمات، بعدما قال المستوطنون 

  ."دفع الثمن"إنهم سيوجهون غضبهم أيضا نحو الفلسطينيين بمظاهرات تحمل اسم 
.  مطلقة للمستوطنين في مهاجمة فلسطينيين، كل حسب قدرته وإمكانياتهوأعطى قادة المستوطنات حرية

  .وقالت الشرطة اإلسرائيلية، التي رفعت حالة التأهب، إنها لن تسمح بذلك
وعلى الرغم من ذلك، هاجم المستوطنون قرية بيتللو غرب رام اهللا، وأحرقوا سيارة هناك، وكتبوا 

وقال مدير بلدية االتحاد، محمد رضوان،  . تسيء لإلسالمشعارات على سيارات أخرى وجدران القرية
إن المستوطنين المتطرفين قاموا بممارسات استفزازية، منها كتابة شعارات على جدران المنازل 
وسيارات تعود لمواطنين في القرية تسيء لإلسالم والرسول، عليه الصالة والسالم، إضافة إلى تكسير 

كما هاجم المستوطنون سيارات المارة لفلسطينيين في الشارع، قرب  .نوتحطيم نوافذ منازل المواطني
  .قرية سنجل المتاخمة لرام اهللا، ورشقوها بالحجارة

. واشتكى مزارعون في أماكن متفرقة في الضفة من قيام المستوطنين بخلع أشجار الزيتون في أراضيهم
 التي تقوم بها قوات االحتالل واستنكر وزير الزراعة، إسماعيل دعيق، الممارسات العدوانية

والمستوطنون، منها اقتالع أشجار الزيتون، وتدمير مئات الدونمات الزراعية في أنحاء الوطن، وإلحاق 
 شجرة 25إن ما أقدم علية المستوطنون، بالتعاون مع الجيش اإلسرائيلي، من اقتالع ": وقال .أضرار بها

م، هو جزء من مسلسل تقوم به قوات االحتالل زيتون معمرة قرب جبل الفريديس، شرق بيت لح
والمستوطنون، بهدف تفريغ األرض من سكانها، وزيادة معاناة المزارعين، وإشاعة الرعب في حقولهم، 

  ."ويعتبر هذا انتهاكا واضحا لكل القوانين واألعراف الدولية وحقوق اإلنسان
 منظمة ، إلى أن منتصر حمدان،ام اهللارنقالً عن مراسلها في  4/3/2011الخليج، الشارقة، وأشارت 

إيهود باراك وقائد ما تسمى الجبهة الوسطى في   توجهت إلى كل من وزير الحرباإلسرائيلية" بتسيلم"
 اللواء أفي مزراحي وقائد شرطة االحتالل في الضفة حغاي دوتان، وطالبت بالتأكد  اإلسرائيليالجيش

  .ال تنفيذ المستوطنين اعتداءات على الفلسطينيينمن أن قوات الجيش تستعد بشكل مناسب الحتم
  

  في حلحول" النبي يونس" مسجد وندنسيمستوطنون ال :الخليل .33
اقتحم عشرات المستوطنين مسجد : األنباء وكاالت ، جمال جمال، سمير حمتو-القدس المحتلة، غزة 

قتحم أكثر من مئة مستوطن وا. الخليلمدينة  في بلدة حلحول شمال أمس، فجر )عليه السالم(النبي يونس 
بعضهم مسلح و تحت حماية قوات االحتالل المسجد، وقاموا بأداء طقوس تلمودية داخل أروقته، وكانت 

، لعدة ساعات لتسهيل "مفرق النبي يونس"قوات االحتالل أغلقت المدخل الشمالي لبلدة حلحول المسمى 
  . وصول المستوطنين للمسجد
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  4/3/2011الدستور، عمان، 
  

   2011  في غزة منذ مطلع فلسطينيا14ًاستشهاد : مصادر فلسطينية .34
 فبراير المنصرم سبعة فلسطينيين، وأصيب العشرات بنيران قوات / استشهد خالل شهر شباط:غزة

  . شهيدا14ً إلى 2011االحتالل، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ مطلع العام الجاري 
 فبراير المنصرم /سعاف والطوارئ في قطاع غزة أن شهر شباطوأفاد تقرير صادر عن اللجنة العليا لإل

شهد ارتفاعاً في أعداد الشهداء والجرحى، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي والذي استشهد فيه 
إن شهر "وقال الناطق اإلعالمي باسم اللجنة، أدهم أبو سلمية  .مواطن، واحد فقط، وأصيب تسعة آخرين

 آخرين بينهم أطفال، في 46 مواطنين فلسطينيين، وإصابة 7 سجل استشهاد  فبراير المنصرم/شباط
 15سلسلة اعتداءات قامت بها قوات االحتالل بحق القطاع؛ حيث استهدف طيران االحتالل أكثر من 

  ".هدفاً، كان أبرزها استهداف مستودع لألدوية يتبع لوزارة الصحة شرق غزة
  3/3/2011قدس برس، 

  
  رون اإلضراب العام في يوم األرض يقر48فلسطينيو  .35

، أمس، وبإجماع كافة 48قررت لجنة المتابعة العليا لقضايا فلسطينيي :  برهوم جرايسي- الناصرة
، يوم 48األحزاب واألطر السياسية فيها، إعالن اإلضراب العام في جميع أماكن انتشار فلسطينيي 

الذي كان يوم اإلضراب العام   ليوم األرض،35 مارس الحالي، الذي يصادف الذكرى /الثالثين من آذار
  .48، وشكل بداية مرحلة نضالية جديدة في مسيرة فلسطينيي 48األول في تاريخ فلسطينيي 

  4/3/2011الغد، عمان، 
  

  فلسطيني من الجليلضد " التكبير" تشطب تهمة "إسرائيل" .36
لية في القدس المحتلة أمس الئحة شطبت محكمة الصلح اإلسرائي.): ب.ف.ا( الدستور، -القدس المحتلة 

 الداخل الفلسطيني، كانت قد قُدمت ضده - ضد الشاب أحمد شحادة حمود من بلدة المكر في الجليل اتهام
قبل سنتين على خلفية ترديده التكبيرات في المسجد األقصى المبارك، كخطوة إحتجاجية وتعبير عن 

  .ة ومستوطنين داخل المسجد األقصى المباركرفضه وجموع المصلين وجود جماعات يهودية مستفز
  4/3/2011الدستور، عمان، 

  
  "ال يتقن العبرية"منع مقدسي من فتح حساب في البريد ألنه  .37

تقدم فلسطيني في القدس المحتلة بشكوى ضد مكتب البريد اإلسرائيلي بعدما رفض أحد : )ب.ف.ا(
ونقلت صحيفة هآرتس . "العبرية بطالقةال يتقن "الموظفين السماح له بفتح حساب بريدي، ألنه 

الصهيونية، أمس، عن الرجل الذي لم تكشف اسمه أن موظفي مركز البريد اخبروه بأنه ال يستطيع فتح 
 عن الشكوى التي تقدم بها وذكرت الصحيفة نقالً.  كان ال يتحدث العبرية بطالقةإذاحساب بريدي 

إذا " بطالقة شعر باإلهانة والتحقير بعدما قال له موظف محامي الرجل أن الفلسطيني الذي يتكلم العبرية
أي شخص يستطيع فتح " إنوقال مكتب البريد . "تكلمت بهذا الشكل في القدس الشرقية فسيتم طردك

ن أ ، مؤكداً" جنسهأو عرقه أو وقت بغض النظر عن ديانته أيحساب مصرفي لديه في أي فرع وفي 
يقدم خدمات "وقال إنه . "يليين وهذا يشمل الذين هم من القدس الشرقيةالشركة توفر خدماتها لكل اإلسرائ"

  .  ستتخذ بحق الموظفإجراءات، وزعم إن "أيضاًباللغة العربية 
  4/3/2011الخليج، الشارقة، 
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   الفلسطينييناألسرى عملية اقتحام ضد أشرسنفذ ياالحتالل  .38
لحة السجون اإلسرائيلية ترافقها الوحدات  إدارة مصإنقالت وزارة األسرى والمحررين في قطاع غزة 

الخاصة اقتحمت سجن ايشل في بئر السبع على مدار يومين، وشنت هجمة شرسة غير مسبوقة ضد 
 في 16عملية االقتحام تركزت على قسم " أنوأوضح مدير اإلعالم بالوزارة رياض األشقر  .األسرى

وحدة دريور الخاصة بالسموم، ووحدة : ىالسجن، حيث تناوبت ثالثة فرق من الوحدات الخاصة، وه
 إلى أن عملية التفتيش بدأت ، مشيراً"داروم، ووحدة ناحشون، باقتحام كافة غرف القسم وعاثت فيها فساداً

وأشار  .صباح الثالثاء الماضي بعد إجراء العدد الصباحي مباشرة، واستمرت حتى ظهر اليوم التالي
 غرف ألسرى 7 أكثر علميات االقتحام همجية وعنف، وطالت هذه الهجمة تعتبر من"األشقر إلى أن 

، باإلضافة اإلسالمي وغرفة واحدة ألسرى حركة الجهاد ...حماس التي يتواجد بها األسير يحيى السنوار
  ."إلى غرفة تخزين الكنتين الخاصة بالقسم والتي تحتوي على طعام األسرى ومشترياتهم لفترة طويلة

 لتبرير االعتداء عليهم، وكانت 16ات الخاصة حاولت استفزاز األسرى في قسم الوحد" أنوبين األشقر 
تجبرهم على الخروج من غرفهم بعنف ووحشية، وتدفع بهم إلى أماكن أخرى بعيداً عن غرفهم ليتمكنوا 

ثم لم تكتف بالتفتيش العادي إنما عمدت إلى تمزيق فرشات "وأضاف  ."من نبشها وتفتيشها بشكل دقيق
 األسرى هربوها أن ومخداتهم، وأغطيتهم، بحجة البحث بداخلها عن أجهزة اتصال تقول اإلدارة األسرى

إلى دخل السجن خالل الفترة األخيرة، وهي الحجة المتكررة لدى االحتالل لخلق مبررات لعمليات 
  ."االقتحام والتفتيش ألقسام األسرى

  4/3/2011، البيان، دبي
  

  سرى األاالحتالل ينكّل باألطفال .39
 عن شهادات مشفوعة بالقسم  الفلسطينيةكشف تقرير صادر عن وزارة األسرى والمحررين: رام اهللا

لعدد من األطفال األسرى تفيد بتعرضهم للتنكيل واالعتداء الوحشي خالل اعتقالهم واستجوابهم على يد 
عتقال القاصرين، الجنود والمحققين، حسبما أوضحوا لمحامي الوزارة، موضحاً أن االحتالل يواصل ا

-16وحسب التقرير فإن عدد األسرى القاصرين ما بين .  حالة اعتقال منهم منذ بداية العام150 مسجالً
  . أسيرا36ً عاماً 16 واألسرى البالغة أعمارهم أقل من ،190 عاماً يبلغ 18

  4/3/2011الخليج، الشارقة، 
  

   البطيء أسيراً معاقاً يواجهون الموت27 :غزةوزارة األسرى في  .40
 أسيراً فلسطينياً يعانون من اإلعاقة الجسدية 27ن أ بفي غزةأكدت وزارة األسرى في الحكومة : رام اهللا

بأشكالها المتعددة في السجون اإلسرائيلية، وذلك نتيجة إصابتهم بالرصاص أو القذائف أثناء وقبل عملية 
   العالج لهم المناسب لحالتهم المرضية أو االعتقال، أو بسبب اعتقال ذوي االحتياجات الخاصة، وال يقدم

  
نوع اإلعاقة التي يعانون منها، ويتعرضون للموت البطيء في سجون االحتالل نظراً إلهمال عالجهم 

  .بشكل مستمر
  4/3/2011الراية، الدوحة، 

  
  مسيرة في الخليل تطالب بالوحدة وإنهاء االنقسام .41
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وى الوطنية واإلسالمية في محافظة الخليل أمس، إلى دعا مشاركون في مسيرة نظمتها الق: وفاوكالة 
وقد انطلقت من شارع عين سارة في الخليل إلى دوار المنارة وسط . الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام

المدينة، ورفع المشاركون فيها األعالم الفلسطينية إلى جانب الشعارات الوطنية التي تدعو إلى وقف 
إن هذه : "وقال الناشط في الفعاليات الوطنية واألهلية فهمي شاهين. الوطنيةاالنقسام واستعادة الوحدة 

المسيرة هي بداية التحرك الشعبي من أجل الضغط إلنهاء االنقسام وإعادة الوحدة لشعبنا واحترام 
وأكدت عضو المكتب السياسي لحزب ". مكتسباته الوطنية والديمقراطية فمصالح الوطن فوق الجميع

  . غطاشة أن هذه النشاطات ستستمر خالل األيام المقبلة وبوتيرة أعلى حتى إنهاء االنقسامالشعب عفاف
  4/3/2011، بيروت، المستقبل

  
   فلسطينياً معتقال12ًمصر تفرج عن  .42

، المعتقلين الذين أفرج عنهم 3/3وصل إلى معبر رفح البري جنوب قطاع غزة مساء يوم الخميس : رفح
  . من السجون المصريةخميس الالجيش المصري صباح يوم

وكان عماد السيد المتحدث باسم لجنة أهالي المعتقلين في السجون المصرية، قال إن الجيش المصري 
  . معتقالً فلسطينياً من سجن العقرب12أفرج صباح يوم الخميس عن 

رية عدد من جانبها أكدت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا أنه ال يزال في السجون المص
، ودعت المجلس العسكري إلى  معتقال32ًكبير من المعتقلين السياسيين الفلسطينيين يتجاوز عددهم الـ 

  .تبييض السجون من هؤالء المعتقلين
  3/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  طالب بتصويب أوضاع الصحافيين الفلسطينيينت" صحفيون أحرار"رابطة  .43

وإعادة "، بتصويب أوضاع الصحافيين الفلسطينيين، 3/3 الخميس وم يطالب صحفيون فلسطينيون،
عبر " صحفيون أحرار"وأعلنت رابطة ". حقوقهم التي ضاعت، نتيجة لغياب جسم نقابي يوحد الصحافيين

عن فتح باب المشاركة أمام جميع الصحفيين " الفيس بوك"صفحتها في موقع التواصل االجتماعي 
أو من يروا فيهم الكفاءة ليكونوا أعضاء لجنة تأسيسية لقيادة ما أسمته والصحفيات لترشيح أنفسهم 

" فلسطين أون الين"وأوضحت الرابطة في بيان لها تسلمت ". ثورة الصحفيين على واقعهم المرير"بـ
اتخاذ الخطوات المناسبة القادمة " إلى ، عبر التشاور مع المجموع الصحفي،نسخة عنه، أن ثورتهم تهدف

وضاعهم الصحفية، نتيجة غياب جسم نقابي يوحد الصحافيين، وتشتتهم بين أطر ال تلبي جميع لتصويب أ
، األمر الذي اقتضى ثورة من الصحفيين على سالبي حقوقهم وإعالنهم تشكيل صفحة "طموحاتهم

  . عبر الفيس بوك" الصحفيون األحرار"
القانون البوليسي ودون اعتبار للقانون والمهنية ونبه البيان إلى أن النقابة الحالية التي جرى تنصيبها بقوة 

  . تعد نقابة سياسية تمثل السلطة الفلسطينية
  3/3/2011، موقع فلسطين أون الين

  
   مأساويةسر الشهداء الفلسطينيين في لبنان تعاني ظروفاًأ: صبيحات .44

 واقع مأساوي  محمد صبيحات عن" شهداء فلسطينألسرالتجمع الوطني " العام لـاألمين كشف :بيروت
سر الشهداء الفلسطينيين في لبنان وذلك خالل جولة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في أتعيشه 
 العديد من اسر الشهداء في لبنان تحصل على مخصصات ال تتجاوز الستين إنوقال صبيحات  .بيروت
ل الغالء الذي تشهده ، وهي تعاني من ظروف معيشية في غاية الصعوبة، خاصة في ظ شهرياًدوالراً

  .لبنان خالل هذه الفترة
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  4/3/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  
  

  اتفاق فلسطيني تركي على إعفاء التمور من الجمارك .45
، اتفاقا إلعفاء التمور 3/3  وقعت وزارة االقتصاد الوطني، مع نظيرتها التركية، يوم الخميس:رام اهللا

وأوضح وزير االقتصاد حسن أبو  .جمارك، وبواقع ألف طن سنوياًالفلسطينية المصدرة إلى تركيا من ال
وفا أن هذا االتفاق يأتي نتيجة الجتماع اللجنة التركية الفلسطينية المشتركة في مجال تطبيق وكالة لبدة ل

 من 2011 من موسم وبين أن االتفاق سيمكن المزارعين ومصدري التمور اعتباراً .اتفاقية التجارة الحرة
ل إلى األسواق التركية، بعد استكمال كافة اإلجراءات والفحوصات التي تطلبها تركيا، إضافة إلى الدخو

 عن أمله في استكمال كافة الترتيبات اإلدارية والفنية الخاصة عربوأ .إجراءات التحقق من شهادة المنشأ
  .لسوق التركيةبتحرير التجارة البينية لتمكين المنتج الفلسطيني من الوصول الحر والمجزي ل

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

  كتاب جديد للدكتور ربحي حلوم.. الموجز في الوقائع الفلسطينية .46
صدر مؤخرا لألكاديمي والباحث والناشط الفلسطيني الدكتور ربحي حلوم رئيس لجنة فلسطين برابطة 

 وهو كتاب توثيقي يؤرخ للوقائع واألحداث ،"لفلسطينيةالموجز في الوقائع ا"الكتاب األردنيين كتاب 
وحتى . م. ق3500والتطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية قديمها وحديثها على امتداد الفترة الممتدة من 

 صفحة من الحجم الكبير، 150يقع الكتاب في  و.م بصورة توثيقية مكثفة2011مطلع العام الجاري 
ول رئيسية تغطي مختلف الوقائع التاريخية وفق تسلسلها الزمني؛ وأبرز جرائم تناول الكتاب أربعة فصيو

اإلبادة الجماعية التي ارتكبها الصهاينة على امتداد العقود الثمانية األخيرة مشكّلة مسلسل الهولوكوست 
ى الفلسطيني غير المسبوق في التاريخ المعاصر على امتداد أكثر من نصف قرن من الزمن؛ إضافة إل

في التاريخ الفلسطيني المعاصر ) سلباً أو إيجاباً(تدوين موضوعي أمين لنماذج قيادية لعبت أدواراً فاعلة 
على الصعد السياسية والنضالية والثقافية والنسوية واالستشهادية، وصوال إلى صور مشرقة لنماذج من 

ويخلص الكتاب إلى التأكيد على  .مالحم التضحية واالستشهاد التي أضفت ألقا لمالحم الصمود والمقاومة
تعزيز ثقافة المقاومة في وجه محاوالت االلتفاف والتآمر على حقي العودة وتحرير كامل التراب 

  .الفلسطيني وفي وجه التسويق المحموم التفاقات السالم المزعوم
  4/3/2011 العربي، المستقبل

  
  ائيلي المتطرف ارييه إلداد يستنكر تصريحات عضو الكنيست اإلسر األردنيمجلس النواب .47

أصدر مجلس النواب بيانا أمس حول تصريحات عضو الكنيست اإلسرائيلي المتطـرف  : عمان ـ  )بترا(
وأكد البيان على    .ارييه الداد حول األردن قال فيه انه تلقى هذه التصريحات بمشاعر الدهشة واالستغراب            

بالية مإلسرائيلي ليدل على العبثية المطلقة والال     ان ما جاء على لسان هذا العضو المتطرف في الكنيست ا          
  .التي تسيطر على عقول بعض المتطرفين اإلسرائيليين

وقال البيان ان ادعاء الناطق الرسمي باسم الحكومة اإلسرائيلية والذي نقله السفير اإلسرائيلي داني نـافو                
د يسعى جاهدا لصنع سالم مـشرف       يحاول التقليل من فداحة االمر وفظاعة هذه الجريمة النكراء بحق بل          

  .ومدعيا بان عضو الكنيست يعبر عن موقفه فحسب وال يعكس موقف الحكومة اإلسرائيلية
  4/3/2011، الغد، عمان

  
  حكومة البخيت تفوز بثقة نيابية بسيطة: األردن .48



  

  

 
 

  

            29 ص                                     2074:         العدد       4/3/2011 الجمعة :التاريخ

ب أمس،  فازت الحكومة األردنية الجديدة برئاسة معروف البخيت بثقة مجلس النوا         :  نبيل غيشان  -عمان  
 47 نائباً وحجب عنها الثقة      63بعد مخاض صعب ومناقشات قاسية استمرت يومين، إذ صوت لصالحها           

 نواب وغـاب عـن    7نائباً في أكبر عملية حجب شهدها مجلس النواب منذ عقود، وامتنع عن التصويت              
  .الجلسة نائبان

 جاء نتيجة محاوالت نيابية الستعادة      وقال محللون إن ارتفاع عدد النواب الذين حجبوا الثقة عن الحكومة          
 صوتاً مـن    111الثقة الشعبية في مجلس النواب الذي تدنت شعبيته بعدما منح الحكومة السابقة الثقة بـ               

  . وأطلق االنتقادات الشعبية والمطالبات بحل المجلس119أصل 
، ويـصبح   ) صـوتاً  61(وبحسب الدستور األردني فان الحكومة تسقط إذا حجبت عنها الغالبية النـسبية             

وكانت الحكومة الوحيدة في تاريخ البالد التي لم تحصل على ثقة مجلس النـواب              . واجباً عليها االستقالة  
  .1963) أبريل(في نيسان ) الجد(هي حكومة سمير الرفاعي 

 1952وفي رده على مداخالت النواب أبدى البخيت تفهم حكومته للطروحات المطالبة بالعودة الى دستور             
الملكية الدستورية يعد إخالالً    «لكنه اعتبر أن الحديث عن      . مطالبات بعض النواب بالتعديالت الدستورية    و

، كما يتجاوز هذا الطرح الدستور والمبدأ األساسي الذي يـنص           1952بتوازن نظامنا السياسي ودستور     
  .»على أن النظام نيابي ملكي وراثي

الى حوارات وطنية، إذ ال فائدة من اإلصالح السياسي إن لم           بنقل المسيرات من الشارع     «وطالب البخيت   
حقوق المواطنة مصانة وفـق     «وأكد أن   . »تسبقه حوارات وطنية حتى تكون مفرداته معبرة عن الغالبية        

 ألف وظيفة وفرصة عمل خالل العام الحالي مـن  21، متعهداً باستحداث »الدستور، وال عدالة مع الفساد  
  .لى الموازنةدون أي أعباء جديدة ع

  4/3/2011، الحياة، لندن
  

  "إسرائيل"الحملة على سالح المقاومة خدمة لـ : الحص .49
منتدى الحوار  “خالل استقباله وفداً من      رئيس الوزراء اللبناني األسبق، سليم الحص، أمس،         قال   :بيروت
نحن ضـد   “، مضيفاً   ”ليةإسرائي“من الضاحية الجنوبية، إن السياسة األمريكية في المنطقة سياسة          ” الثقافي

إذا لم يكن هناك    ” اإلسرائيلي“أي طرح لنزع سالح المقاومة ألن هذا الطرح خطير، فكيف نواجه العدو             
  . ”إسرائيل“ال يجوز الحديث عن سالح المقاومة، ألن ذلك يخدم “، مضيفاً ”سالح في يدنا؟

  4/3/2011، الخليج، الشارقة
  

  "إسرائيل" مع الة بتهمة العم لبنانياالدعاء على طبيب .50
ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر امس، على الموقوف الطبيب              :بيروت

التعامـل مـع مخـابرات العـدو        «ف ش وعلى شقيقه الفار من وجه العدالة الى اسرائيل ز ش، بتهمة              
  ولين فـي المقاومـة     اإلسرائيلي ودس الدسائس لديه وإعطائه معلومات عن منازل وأماكن تواجد مـسؤ           

والجيش اللبناني وتعرض تلك االماكن للقصف االسرائيلي خالل حرب تموز لقاء مبـالغ             » امل«وحركة  
  . »مالية

  4/3/2011، الحياة، لندن
  

  "إسرائيل"مصر تؤجل ضخ الغاز إلى .. للمرة الرابعة .51
,  ضخ الغاز إلى إسـرائيل     تأجيل, مساء الخميس , أعلنت الشركة المصرية للغاز الطبيعي    : القدس المحتلة 

 EMGفي حين توجه أصحاب األسـهم فـي شـركة           , بسبب األوضاع المتوترة في شبه جزيرة سيناء      
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المصرية المسئولة عن ضخ الغاز لحكومات الواليات المتحدة وتايالنـد ودول أوروبيـة بهـدف حـث                 
  .الحكومة المصرية على اإلسراع فئ ضخ الغاز إلى إسرائيل مرة أخرى

 شركة الكهرباء اإلسرائيلية التي لم تعد تستخدم الغاز الطبيعي لتشغيل محطات الطاقة بدءا مـن            هذا قالت 
نتيجة لذلك، إنها ستطلب من وزارة حماية البيئة األذن إلستخدام وقـود الـديزل لتـشغيل     , السبت المقبل 

  , المحطة لتوليد الكهرباء
ي، نتيجة الهجوم على أحد األنابيب التابعـة         فبراير الماض  5وأوقفت مصر ضخ الغاز إلى إسرائيل منذ        

  .  كيلو مترا30في سيناء، والتي تبعد عن محطة الضخ إلى إسرائيل بـ" ماديدا"لمحطة 
أن الشركة المصرية قررت تأجيل إعادة الضخ للمرة الرابعة، لكن          " EMG"وقالت مصادر داخل شركة     

راهنة واستقالة حكومة أحمد شـفيق، دون أن        التوقعات تشير إلى عدم إمكانية الضخ في ظل الظروف ال         
  . يوضح المصدر متى سيتم إعادة بدء الضخ

توقف ضخ الغاز إلى إسرائيل عبر      " نوبيل اينرجى "تأتى تلك التطورات في الوقت الذي أعلنت فيه شركة          
  .  ساعة للقيام بأعمال الصيانة12الماء لمدة 

 4/3/2011، وكالة قدس نت
  

  300 تجدد تعهدها بعدم تزويد سوريا وإيران بصواريخ إس روسيا: مصدر إسرائيلي .52
 نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن مصدر كبير في وزارة الخارجيـة اإلسـرائيلية قولـه إن                -خاص بالموقع 

وحسب المـصدر  . 300روسيا تعهدت بعدم تزويد سوريا وإيران صواريخ أرض ـ جو من طراز اس  
ن مدير دائرة الشرق األوسط فـي وزارة الخارجيـة الروسـية،            ذاته، فإن التعهد الروسي جاء على لسا      

  .سيرغي فيرشينين، خالل اجتماعه اليوم مع مسؤولين إسرائيليين
وقالت اإلذاعة إن المسؤول الروسي أطلع خالل زيارته الجانب اإلسرائيلي على نتائج جولته في سـوريا                

  .واألردن والسلطة الفلسطينية
  4/3/2011، االخبار، بيروت

 
  أصل الصعوبات في المنطقة " إسرائيل": اوزير خارجية تركي .53

أطلق وزير الخارجية التركية احمد داود اوغلو سلسلة من المواقف المهمـة المتـصلة              : محمد نور الدين  
بالتطورات الجارية في العالم العربي، محذرا من أي تقسيم لليبيا إلى شرقية وغربية، وواصفا إسـرائيل                

  .بات في المنطقةبأنها أصل الصعو
وفي لقاء مع مجموعة من الصحافيين األتراك خصص لوضعهم في صورة الموقف التركي من الوضـع                
في المنطقة وفي ليبيا، قال داود اوغلو إن تركيا ضد أي تدخل عسكري في ليبيا، ويجب هنا عدم تكرار                   

  .األخطاء التي حصلت في العراق
يبيا ال تريد تدخال عسكريا من جانب حلف شـمال األطلـسي،   وقال داود اوغلو انه حتى المعارضة في ل 

  .مضيفا انه في حال تكرار األخطاء التي حصلت في العراق فإن ليبيا معرضة لتقسيم فعلي
ووصف ما يجري بأنـه زلـزال سياسـي لـه           . واعتبر أن ما يجري في المنطقة ليس عابرا أو ظرفيا         

توجد حتمية لمعرفة عند اي خطوط زحل يحصل        « وقال انه    .ارتداداته القوية، وستكون مرحلة إعادة بناء     
  .»هذا الزلزال السياسي، وما هي نتائجه المحتملة

ورأى داود اوغلو أن ليبيا ال تشبه مصر وال تونس، لكنها تشبه اليمن، فيما يتشابه الوضع بـين تـونس                    
وسط، ومـن مـصلحة     واعتبر أن تحرر األمة العربية عنصر أساسي لالستقرار في الشرق األ          . ومصر

  .تركيا االستراتيجية أن تكون صديقة لشعب المنطقة، وال تعطي انطباعا بأنها قوة خارجية
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إن واشـنطن نظـرت إلـى       «وقال  . وانتقد داود اوغلو ازدواجية الخطاب األميركي حول الديموقراطية       
اجحة، بينمـا سـكتت     االنتخابات في العراق ومصر، التي أثارت الكثير من الجدل والشكوك، على أنها ن            

الغرب نسي الديموقراطية فـي     . على اعتقال نواب حركة حماس الذين انتخبوا في انتخابات ديموقراطية         
  .»الشرق األوسط

   .وحدد الوزير التركي ثالثة مبادئ لتركيا تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق األوسط
وقال انه بفضل وجود .  طبيعي، بصورة سلمية استكمال العملية التي تحصل وهي منعطف:مبـدأ األول  ال

وأضـاف  . تركيا سقطت مقوالت إن إبعاد شبح الحركات اإلسالمية الراديكالية يكون بدعم هذه األنظمـة             
إنهم دائما كانوا يخوفون بالحركات اإلسالمية، فجاءت التجربة التركية لتظهر انه ليس من فوضى بـل                «

والرئيس حسني مبارك كان يقول انه موجود في السلطة من          . رارابالعكس أصبحت تركيا أكثر قوة واستق     
  .»أجل األمة، لكنه، بخالف تركيا، لم يرفع صوته من اجل غزة

منذ لحظة بدء التطورات في مصر قلنا للدبلوماسيين األجانب إن بلدين يجب أن يبتعـدا عـن     «وتابع انه   
 تصريحات من جانبهما نتائج على الـشارع        إطالق التصريحات، هما إسرائيل وإيران، ألنه سيكون ألي       

وقال إن إسـرائيل    . واعتبر أن أصل كل الصعوبات التي يمر بها الشرق األوسط هو إسرائيل           . »العربي
  .سدت كل الطرق إلى السالم وكانت في أساس ما نشهده اليوم

وهنا توجد فروقات في     هو فهم الشروط الخاصة بكل بلد واعتبار أنها نقطة تحول داخلية،             :المبدأ الثاني 
تونس تختلف عن مصر في أن المعارضة تحتاج إلى         «وقال داود اوغلو إن     . حاالت تونس ومصر وليبيا   

  .»وقت للتنظم، وهو ما يعني أنها لن تذهب بسرعة إلى انتخابات نيابية بخالف مصر
ألتراك، حيث ان احتـرام      هو أولوية حماية المصالح التركية، وفي مقدمها امن المواطنين ا          :المبدأ الثالث 

 ألف مواطن تركي من     26وأشار إلى نجاح بالده في إجالء نحو        . الناس لنا هو مصلحتنا الوطنية األكبر     
وقـال إن   .  دولة أخـرى   52ليبيا كانوا موزعين في كل أنحاء البالد، كما أجلت بالده اآلالف من رعايا              

وذكـر  . ميدانيين، ونسقوا معهم إلجـالء الرعايـا      تركيا قامت باتصاالت مع كل زعماء القبائل والقادة ال        
  . الوزير التركي ان انكلترا واستراليا أغلقتا سفاراتهما وقنصلياتهما وفوضتا صالحياتها إلى تركيا

 4/3/2011، السفير، بيروت
 

  "إسرائيل"محمد العوا يطالب بإعادة النظر في عالقة مصر مع أمريكا و .54
الدكتور محمد سليم العوا، األمين العـام لالتحـاد العـالمي لعلمـاء             طالب  :  طه عبد الرحمن   - القاهرة

، مؤكدا أن التدخل األمريكـي فـي    ”إسرائيل”المسلمين سابقا، بإعادة النظر في عالقة مصر مع أمريكا و         
الشؤون المصرية غير مقبول، وأنه من الضروري االستغناء عن المعونة األمريكية، واالعتمـاد علـى               

  .ثروات مصر 
، أول أمس، إن مـصر يجـب أن تـستعيد           ” يناير والتطلعات المستقبلية   25ثورة  “ل، في ندوة حول     وقا

كعدو ال حليف أو صديق، وبإثبات العداوة ال التطبيع، مع أهمية اعتبـار             ” إسرائيل“العالقة الطبيعية مع    
  .إفريقية وطيدة ودعا إلى وجود عالقات مصرية عربية .الحالة بين البلدين حالة هدنة، ال حالة سالم 

 4/3/2011، الخليج، الشارقة
  

  أوباما يدعو نتنياهو لمحاسبة النفس على عالقاته مع واشنطن وتجميد المفاوضات  .55
نقل عن عدد من رؤساء التنظيمات األميركية اليهودية، القول إن الرئيس باراك            :  نظير مجلي  - تل أبيب 

، دعا رئيس الوزراء اإلسـرائيلي، بنيـامين نتنيـاهو،          أوباما، الذي التقاهم قبل يومين في البيت األبيض       
ووزراءه، إلى إجراء حساب للنفس إزاء العالقات مع إدارته في السنتين الماضيتين، وكذلك على دورهم               

  .في تجميد مفاوضات السالم مع الفلسطينيين
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 الثقـة لـدى القيـادة       ونقل هؤالء على لسان أوباما، أن الحكومة اإلسرائيلية الحالية لم تفعل شيئا لزرع            
، يبدي مرونة، ويعلن استعداده للتوصل      )أبو مازن (الفلسطينية، مع أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس        

  .إلى سالم كامل مع إسرائيل في حال تلقيه مقترحات جدية للتسوية الدائمة
لقدس، أوضح  وعندما تطرق إلى مستقبل ا    . وأضاف هؤالء أن أوباما تحدث عن مضمون التسوية الممكن        

صراحة أن األحياء العربية في القدس الشرقية يجب أن تكون تحت سيادة الدولة الفلسطينية، وأن تـسمى                 
  .عاصمة فعلية لهذه الدولة

وكان خمسون من رؤساء المنظمات اليهودية الكبرى في الواليات المتحدة، قد دعوا للقاء أوبامـا لمـدة                 
هم أن يأخذوا دورا في تطبيق السياسة األميركية الراميـة إلـى            ساعة مساء يوم الثالثاء الماضي، وطالب     

إقامة سالم عادل في الشرق األوسط، مؤكدا أن السالم هو أهم ضمانة ألمن إسرائيل وأن إدارته، التـي                  
تعتبر أكثر اإلدارات األميركية دعما إلسرائيل في الناحية األمنية، ال يمكن أن تتخلى عنها، وال يمكن أن                 

  .ي دعم أمنها في أي حال من األحوالتتراجع ف
وقال عدد منهم إنهم شعروا بالضيق من مواقف أوباما، التي تدل على أن ثقتـه تزعزعـت بالحكومـة                   
اإلسرائيلية، وأنه يتخذ موقفا جديدا من القدس لم يسبق أن تحدث عنه رؤساء سابقون في البيت األبـيض                  

ل لقاءات كامب ديفيد، بمشاركة الـرئيس الراحـل         مع أن الرئيس بيل كلينتون تحدث عنه بوضوح خال        (
  ).ياسر عرفات، ورئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود باراك

وقال أحدهم إن أوباما بدا كمن يحاول تأليب يهود أميركا ضد حكومة إسرائيل، لكن شخصا آخر حـضر                  
رتـه والحكومـة    أوباما أرادنا أن نكون وسطاء نـزيهين بـين إدا         «: اللقاء رفض هذا التوصيف، وقال    

وامتدح هذا اللقاء قائال إنها فرصة ممتازة للتعرف على مواقف الـرئيس تجـاه الحكومـة             . »اإلسرائيلية
  .اإلسرائيلية

  4/3/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   االعتراف بفلسطين قد نعيد تقييم الموقف حولإذا استمر توقف التسوية: النرويج .56
بـالده قـد تُعيـد تقيـيم        "، إن   2011-3-3ار ستور، الخميس    قال وزير الخارجية النرويجي جوناس ج     

الموقف فيما يتعلق باالعتراف بالدولة الفلسطينية في حال عدم إحراز أي تقدم في عملية التـسوية حتـى           
  ". شهر سبتمبر المقبل

تخاطر ببقـاء صـورتها     ) إسرائيل(العبرية؛ أن   " هآرتس"وأوضح ستور، في حوار أجرته معه صحيفة        
دائم أمام العالم في ظل استمرار تعطل عملية السالم، األمر الذي قد يؤدي بدوره لفقدها شرعيتها                كمحتل  

  . وتعرض أمنها للخطر
أوروبا تنظر باهتمام للحلول والمبادرات، التي مـن شـأنها تـسوية الـصراع الفلـسطيني                : "وأضاف

 تبقى في صورة المحتل وفقا للقـانون        هو أن ) إسرائيل(، عاداً أن التحدي األكبر الذي يواجه        "اإلسرائيلي
  . الدولي

وذكر وزير خارجية النرويج ستور الذى التقى، أول من أمس، نظيره اإلسـرائيلي أفيغـدور ليبرمـان                 
  . ورئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، أن بالده تعترف بالوقائع و ليس بمجرد رؤى

سطينية، بعد اكتمال المفاوضات المحتملة بين الطرفين،       أتمنى أن أكون أول من يعترف بالدولة الفل       : "وقال
  ". أما في حال انتفاء هذا االحتمال فإن النرويج ستعيد تقييم الموقف

وعبر ستور عن خيبة أمله بعد لقائه مع ليبرمان، موضحاً أن رسالة األخير بخصوص تأثير الفجوة بين                 
تعبر عن عدم وجود نية حقيقيـة لـدفعها   " التسوية الناتج المحلي الفلسطيني واإلسرائيلي على سير عملية 

  ". خطوات نحو األمام
 3/3/2011، موقع فلسطين أون الين
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   عن موت المسيحالشعب اليهودي ليس مسؤوالً:  الفاتيكانبابا .57

 البابا بنديكت السادس عشر اكـد ان        ، أن الفاتيكانمن  ا ف ب    ، عن   4/3/2011،  الراي، الكويت  ذكرت
يـسوع  «ودي ليس مسؤوال عن موت المسيح، وذلك في الجزء الثـاني مـن كتـاب                اليه» الشعب«كل  

  .الذي نشر الفاتيكان، االربعاء، مقتطفات منه» الناصري
طرح البابـا هـذا     » يسوع الناصري من الدخول الى القدس حتى القيامة       «وفي هذا الكتاب وهو بعنوان      

  ؟»من هم الذين حاكموا المسيح«السؤال 
ال تشير اطالقا الى شعب اسـرائيل وال تحمـل اي           «التي جاءت في انجيل يوحنا      » هودي«وقال ان كلمة    

  .»طابع عنصري، الن يوحنا كان يهوديا مثل يسوع
وكان دور اليهود في موت المسيح، سبب توترات كبيرة بين الديانتين، الن الكاثوليك اتهموا اليهود طوال                

  .قرون بانهم هم الذين صلبوا المسيح
يقال ان االنجيل بسبب الميول المؤيدة للرومان السباب سياسية، اظهر بالطس البنطـي             «: باباواضاف ال 

  .»في شكل ايجابي، والقي تدريجيا على اليهود مسؤولية موت المسيح
فـي العالقـات بـين      » اللحظة التاريخية «وعلى الفور اشادت جمعية ناجين من المحرقة في بيان بهذه           

  .الكاثوليك واليهود
رض كتاب البابا على الصحافيين في العاشر من مارس على ان ينشر في سبع لغات، هي االلمانية                 وسيع

  .وااليطالية واالنكليزية واالسبانية والفرنسية والبرتغالية والبولندية
بيان صادر عن مكتب رئاسة حكومة الكيـان        ، عن وكاالت، أن     4/3/2011الخليج، الشارقة،   وأضافت  

أنا أشكركم لرفضكم في    “ بعث رسالة شكر إلى البابا بنديكتوس السادس عشر قال فيها            إن بنيامين نتنياهو  
كلي أمل بـأن    “وأضاف  . ” كتابكم الجديد االتهام الخاطئ الذي شكل األساس لكراهية اليهود عبر القرون          

مح يعزز موقفكم الواضح وشجاعتكم العالقات بين اليهود والمسيحيين في جميع أنحـاء العـالم وأن يـس                
  .، حسب تعبيره ”بتعزيز السالم والمصالحة لألجيال المقبلة

وقال رئيسه رونالد لودير إنه بعد ألفي سنة،        . من جانبه، رحب الكونغرس اليهودي العالمي بموقف البابا         
وقـال إن   . ، حـسب تعبيـره      ”عالمة مهمة لمكافحة معاداة السامية في الكنيسة      “شكلت تصريحات البابا    

  .” العالم يقدرون بشدة أن هذا البابا جدي تجاه إقامة عالقة جيدة بين المسيحيين واليهوداليهود حول “
  

  وأراضي السلطة لبحث المفاوضات " إسرائيل"الرباعية ترسل وفداً إلى ": الشرق األوسط" .58
ـ   (علم أن إسرائيل وممثلي الرباعية الدولية       :  نظير مجلي  - تل أبيب  اد الواليات المتحدة وروسـيا واالتح

وفـي إطـار هـذا      . ، توصلوا إلى صيغة تعاون حول إدارة مفاوضات السالم        )األوروبي واألمم المتحدة  
التفاهم، وافقت الرباعية على التنازل عن لقاءات في بروكسل مع مندوبين من إسرائيل وفلسطين حـول                

مـن إسـرائيل    وقررت إرسال وفد عنها إلى كـل         .مواقفهما إزاء تسوية القضايا الجوهرية في الصراع      
وفي المقابل، وافقت إسرائيل على إعطاء إجاباتها على تـساؤالت          . والسلطة على الفور إلجراء اللقاءات    

  .الرباعية بشأن تفاصيل التسوية النهائية، ووضع جدول زمني للمفاوضات العتيدة
  4/3/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  ناء موقف قوي حول ملف السالم بعلى  األوروبية الدول مع عدد منعمل ن: مسؤول فرنسي .59

 أكد مسؤول فرنسي ان بالده تعمل بشكل تكاملي مـع عـدد مـن الـدول     :ب.ف. ا -  باريس –رام اهللا   
االوروبية لبناء موقف اوروبي قوي حول ملف السالم في الشرق االوسـط وامكانيـة اطـالق مبـادرة                  

ن وينتظرون ما سيحصل في األسابيع      واشار المسؤول الفرنسي الى انهم يراقبو     . اوروبية بهذا الخصوص  
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وسيحددون مـوقفهم   , القليلة القادمة خصوصا النقاش الدائر في اللجنة الرباعية وموقف الواليات المتحدة          
  .بناء على ذلك

  4/3/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  "إسرائيل"ترحب بنائج استطالع معهد غالوب حول تأييد األمريكيين لـ" إيباك" .60
، التـي تعتبـر الجنـاح       »إيباك« اإلسرائيلية   - لجنة الشؤون األميركية     تأعرب:  نظير مجلي  - تل أبيب 

اليميني واألقدم وتضم كبرى المنظمات اليهودية، عن سرورهم لنتـائج اسـتطالع رأي أجـراه معهـد                 
 في المائـة    63حول موقف المواطنين األميركيين من الصراع في الشرق األوسط، حيث إن            » غالوب«

إن » جي سـتريت  «ا إنهم يؤيدون إسرائيل ويتعاطفون مع سياستها، ولكن بالمقابل قال ناطق بلسان             قالو
: ، وأضاف ) في المائة  67(من يقرأ االستطالع جيدا يرى أن هذه النسبة نابعة من تأييد المسنين إلسرائيل              

مائة، وهذا يدل على     في ال  58 عاما، تهبط هذه النسبة إلى       34 وحتى   18بين الشباب األميركي في جيل      «
 في المائة مـن األميـركيين إنهـم يؤيـدون           18تراجع جدي في نسبة المؤيدين إلسرائيل، في حين قال          

 في المائة قالوا إنهم يؤيدون الطرفين على السواء، بينما بلغت هذه النسبة في الماضـي                20الفلسطينيين و 
  .» في المائة فقط7

، أول من أمس، إلـى قيـام منظمـة          »هآرتس«حديث لصحيفة   ولفت ناطق بلسان اليمين األميركي، في       
التحرير الفلسطينية بنشاط واسع بين الشباب األميركيين، وخاطبتهم بلغة فلسطينية جديدة تتـسم بالعقـل               

وأشار إلى لقاء أجراه معن عريقات، مندوب منظمة التحرير في واشنطن،            .واالعتدال، وهذا يؤثر عليهم   
طن، فراح يقول إن الفلسطينيين معنيون بالسالم مع إسرائيل، ولكنهم يريـدون            مع طلبة جامعات في واشن    

وهي في الواقـع    . ولكنها تتهرب من ذلك   . معرفة موقف إسرائيل من حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية       
 أال يحق ألوالدنا وأوالدهم أن يترعرعوا في ظل السالم ويتفرغوا لبناء          «: ليست معنية بالسالم، وتساءل   

  .»مستقبل زاهر لحياتهم بعيدا عن سفك الدماء؟
  4/3/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   مليار دوالر خسائر السياحة العربية بسبب االضطرابات2.2 .61

 مليار دوالر خالل الفترة الماضية، وذلك 2.2سجلت الدول العربية خسائر بقيمة : علي شراية - جدة
  سياحياًرة من حصة السياحة العربية، كما تعتبر مقصداًبسبب ما مرت به دول عربية تمثل نسبة كبي

 من حصة السياحة في أفريقيا خالل الفترة %15وبلغ حجم خسائر تونس، التي تملك نحو  .عالميا مهماً
 مليون دوالر، في حين بلغ حجم 231 مليون دوالر، بمعدل خسائر شهري بلغ 450الماضية بنحو 

 من حصة السياحة في الشرق األوسط بنحو %23صر، التي تملك نحو الخسائر عن الفترة الماضية في م
  . مليون دوالر خسائر شهرية862 مليار دوالر، و1.160

  4/3/2011الشرق األوسط، لندن، 
 

  "آيالند"االنتفاضة ميدانياً كما يراها  .62
ة الثانية التي   الصهيوني غيورا آيالند يصف االنتفاضة الفلسطيني     " مجلس األمن القومي  "الرئيس السابق ل    

بدأت بعاصفة وبلغت ذروتهـا     " مواجهة مسلحة " بأنها   2000ايلول ، /بدأت في التاسع والعشرين من يوليو     
من البداية حتـى    :  وقد قسمها في سياق تحليلها وتحليل طريقة مجابهتها لفترتين         2002نيسان ، /في ابريل 

  .2005تى  ح2002 ومن 2002العدوانية في ابريل ،" السور الواقي"عملية 
  :2002 إبريل - 2000سبتمبر 
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، ويزعم ان جلعـاد،  "اإلسرائيلي"يقول آيالند إن توقيت االنتفاضة وصورة اشتعال االنتفاضة فاجأ الجيش    
المشؤومة للمسجد  " الزيارة"رئيس ما يسمى لواء البحث، في حينه، أوصى بعدم قيام اريئيل شارون بتلك              

لتكون سـنة   " اإلسرائيلي" وأيضاً رغم استعداد الجيش      2000بر ، األقصى في الثامن والعشرين من سبتم     
، ألنها تمثّل نهاية السنوات الخمس التي تم تحديدها في اتفاق أوسلو للتوصل إلى مـا                "سنة الحسم  "2000

وفي ذلـك إقـرار غيـر مباشـر بالمـسؤولية الـسياسية             ) . 1999أيار  / مايو(سميت التسوية الدائمة    
ندالع االنتفاضة، مضيفاً إلى ذلك إقراراً مباشراً بالتحضير الميـداني حيـث أجـرت              عن ا " اإلسرائيلية"
، كما حضر جيش االحتالل، برئاسة رئـيس األركـان          "حقل األشواك "مناورات أطلقت عليها    " إسرائيل"

ويؤكـد أن جـيش     . شاؤول موفاز، في ذلك الوقت، خططاً لكل سيناريو، وتزود بمراكب كثيرة مدرعة             
  ".يبين للجميع من هو الجانب القوي"ل حدد مستوى من القتل االحتال

لكنه يقول إنه عندما نشبت المواجهة تبين أنها كانت تحدياً أكثر تعقيداً مما تم توقعه، حيث كان اسـتعداد                   
واجهت صعوبة في مواجهة الرأي العام العالمي وعجزاً في التبريـر           " إسرائيل"الجيش جزئياً فقط، وأن     

  ) .يقصد الجرائم بحق األطفال والنساء والشيوخ(ائل إعالمه، ما يقوم به جيشها أمامه ووس
 في الواليات المتحدة، حيـث      2001 سبتمبر   11لكنه يسجل تغييراً في مواجهة الرأي العام بعد هجمات          

يـال  أكثر في تنفيذ عمليات اغت    " إسرائيل"، وانطلقت يد    "محاربة اإلرهاب "نشأت ما أسماها آيالند شرعية      
ويضيف آيالند إلى   . مكثّفة، ما أنشأ بالتدريج وقف إطالق نار جزئي، وطرأ انخفاض على عدد العمليات              

ذلك محاولة قادة اجهزة أمن في السلطة الفلسطينية، استغالل تلك الفترة لتعزيز مكانتهم عند األمـريكيين                
  .ي، وفي نفس الوقت عند الشارع الفلسطين"اإلسرائيليين"وعند نظرائهم 

عمدت إلى التصعيد وتكثيف عمليات االغتيال ومنها اغتيال رائد الكرمـي،           " إسرائيل"ويعترف آيالند أن    
 حيـث وضـعت     2002كانون الثاني ،  /الذي كان ناشطاً في كتائب شهداء األقصى في طولكرم في يناير          

ة تـصعيداً ضـد     غير مكتوبة دامت قرابة شهرين، كما شهدت تلـك الفتـر          " هدنة"عملية اغتياله حداً ل     
  .مخيمات الالجئين في نابلس وجنين
 2002وقد أسرع ايقاع العمليات وبلغ ذروته في آذار         . أيلول سريعاً   /مر تأثير الحادي عشر من سبتمبر     

 عملية، أكثرها عمليـات انتحاريـة داخـل الخـط           17في  " إسرائيلياً "135ففي هذا الشهر وحده قُتل      . 
في نتانيا في ليل عيد الفصح، فقد قُتـل         " بارك"ة هي المجزرة في فندق      وكانت الحادثة الحاسم  . االخضر  
في هذه العملية التي نفذتها حماس، فأصبح واضحاً انه ال يمكن االستمرار علـى              " إسرائيلياً "30أكثر من   

  .هذه الحال 
 رئـيس   تحدث آفي ديختر الذي كان آنذاك     . انقضى الجزء األول من االنتفاضة قرابة سنة ونصف السنة          

ألن جهاز األمن فشل ولم     " اإلسرائيليين"األمني، وطلب العفو من     " هرتسليا"في حينه في مؤتمر     " الشباك"
  .ينجح في الدفاع عنهم

  :2010 - 2002ابريل 
 سبتمبر فـي أمريكـا، ردت       11غير مسبوق على ايقاع     " إسرائيلياً"بعد أن شهدت الفترة السابقة تصعيداً       

 17في  " إسرائيلياً" قتيالً   135 بسلسلة عمليات تفجيرية أوقعت      2002آذار  /ي مارس المقاومة الفلسطينية ف  
بتلـك  " إسـرائيل "تـذرعت   " . إسرائيلياً "30حيث قتل   " نتانيا"عملية خالل ذلك الشهر، كانت إحداها في        

الـسور  "العملية التي تزامنت مع القمة العربية في بيروت باجتياح الضفة الغربية في عملية حملت اسـم                 
  " .الواقي

وارتكبـت خاللهـا قـوات      " أوسـلو "التي أعطيت للسلطة في اتفاق      " أ"وتم خاللها إعادة احتالل مناطق      
  .االحتالل مجازر واسعة في مناطق الضفة وبخاصة في مخيم جنين وبلدة نابلس القديمة

يـة، مـصحوباً    من خالل مجريات ذلك العدوان يخلص آيالند أن إدخال قوة كبيرة، مع قـوة ناريـة قو                
بمعلومات استخبارية في الوقت المناسب تزود بها طائرات صغيرة بال طيار وقدرة تنصت عالية، فـإن                
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، وهو بهذا التوصيف ال يكترث ال بعـشرات         "إنجازات سريعة وبثمن قليل نسبياً    "ذلك يستطيع أن يضمن     
  .الشهداء والجرحى الفلسطينيين 

الوضع األمني في الضفة الغربية المحتلة   " تحسن "2010سبتمبر ،  حتى   2002ويرى آيالند أنه منذ إبريل      
، ونـتج عنـه تحـسن       "اإلسـرائيليين " مشيراً إلى انخفاض عدد القتلى       48وداخل المناطق المحتلة عام ،    

ويضيف إلى احتالل األرض، بناء جدار الفصل العنصري، ويضيف أيضاً التعاون مع            . اقتصادي ايضاً   
لسطينية، والنشاط األمريكي المجدي للجنرال األمريكي كيث دايتـون منـذ سـنة             أجهزة أمن السلطة الف   

  . وقرار رئيس الحكومة الفلسطينية سالم فياض إحراز استقرار أمني 2006،
  العالقة بين المستويين السياسي والعسكري

اتبية فحـسب،   يعتبر آيالند أن عالقة المستوى السياسي بالمستوى العسكري أمر معقد ال يتميز بصلة تر             
، "مـا "وال تتميز أيضاً بعالقة تبسيطية يقرر فيها المستوى السياسي شأن           . ترأس بحسبها جهة ما تحتها      

، ويرى أن أربعة جوانب تصور جيداً التعقيـد والحـساسية فـي             "كيف"ويقرر المستوى العسكري شأن     
  : ، وذلك على النحو التاليخالل االنتفاضة الثانية" إسرائيل"العالقة بين السياسي والعسكري في 

  : عمليات العقاب-1
وفي كل مـرة    . يروي آيالند أنه كانت عمليات المقاومة تتصاعد مع مرور الوقت في جرأتها ونتيجتها              

دعي رئيس األركان وعدد من الجنراالت على عجل إلى رئيس الحكومـة ووزيـر              " حادثة"وقعت فيها   
طلب رؤية الـصور    . في مزاج كئيب، وأراد خالصة األمر       كان رئيس الحكومة    . الحرب ايهود باراك    

بعد عدد من اللقاءات المخيبة لآلمال كهذه تجرأ        . الجوية لألهداف التي يوصي الجيش بمهاجمتها في رده         
سيدي رئيس الحكومة، قد ال يكون الـسؤال        "آنذاك عاموس مالكا وقال     " أمان"رئيس شبكة االستخبارات    
  " . مهاجمتها بل هل تصح المهاجمة أصالً، فربما ينبغي اتخاذ خطوات أخرىالرئيس أي األهداف تصح

ويشير إلى لقـاءات   . 2001آذار /تم إجراء مشابه عندما حل أرئيل شارون محل إيهود باراك في مارس  
عدة جرت في المستوى السياسي وجرى فيها نقاش أفضى إلى اعتبار قرار إغالق بيت الشرق في القدس                 

  ".إسرائيل"أعقاب عملية للمقاومة، أشد إيالماً للفلسطينيين ويستدعي قدراً أقل من النقد ل المحتلة في 
  : الصلة بالمبعوثين األمريكيين-2

ويحـصرونه بالجانـب    " العنـف "جاء أربعة مبعوثين أمريكيين إلى المنطقة لوقف ما تـسميه إدارتهـم             
ة وكان اآلخـرون مـن مبعـوثي الـرئيس          ترأس المبعوث األول جورج ميتشيل لجنة دولي      . الفلسطيني  

خـشي مـن    " إسرائيل"يقول آيالند إن المستوى السياسي في       . األمريكي الشخصيين أو وزير الخارجية      
ولمـا  " . إسرائيل" "الشباك"دخول المبعوثين األمريكيين في شؤون سياسية، ولهذا فضل أن يمثل الجيش و         

بين الضفة الغربية وقطاع غـزة، أو       " الممر اآلمن "اً مثل   كان المبعوثون تناولوا جوانب شبه سياسية أيض      
حقوق أصحاب بطاقات الشخصيات المهمة، كانت ثمة حاجة إلى تنسيق شبه يومي بين رئيس الحكومـة                

   .2002في مارس " نتانيا"وكانت الذروة إبان عملية . والمستوى الفني في الجيش " اإلسرائيلية"
  :لضفة المباحثات السابقة الجتياح ا-3

العدوانية طاقة السقاط السلطة الفلسطينية أو إلسقاط       " السور الواقي "من وجهة نظر آيالند، أوجدت عملية       
لكن لم تكن لشارون أية مشكلة من هذه االمكانية، أما          . االتفاقات التي هي ثمرة اتفاق اوسلو، على األقل         

كان موفاز، في حينه، على استهداف      وأصر رئيس األر  . فكانت لهم مشكلة صعبة     " العمل"وزراء حزب   
 سياسية، أجيزت خطة جـيش      -وفي نهاية مباحثة عسكرية     . االجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية      

  .االحتالل كما عرضت
  : لجنة دولية إثر مجزرة جنين-4

" رةالمجـز "أفضت أقوال رسمية للفلسطينيين وتصريحات عن جهات رسمية من األمم المتحدة في شأن              
الدموية البشعة في مخيم جنين، إلى أن يبادر األمين العام لألمم المتحدة إلى إنشاء لجنة دولية فـي هـذا                    
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. حاول شارون منع وصول هذه اللجنة لكن صعب عليه األمـر            . الشأن، وأيد االمريكيون تلك المبادرة      
أن تفـك   "يكيين صـفقة    علـى األمـر   " إسرائيل"وفي مباحثات تمت في ديوانه اقترح الجيش أن تعرض          

، وتعارض الواليات المتحدة،    )مقر قيادة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات      (الحصار عن المقاطعة    
  .، وهذا ما حدث حقاً"مقابل ذلك إنشاء تلك اللجنة

   استنتاجات4
يـة  وسلوكه زمن االنتفاضـة الثان    " اإلسرائيلي"يستخلص آيالند أربعة دروس رئيسة من مجابهة الجيش         

  :وهي
 لكنه  2000استعد جيداً لنشوب االنتفاضة في سبتمبر ،      " اإلسرائيلي"يرى أن الجيش    : الحاجة إلى المرونة  

لم يكن مستعداً بقدر كاف لمجابهة الجوانب اإلعالمية والسياسية، كما احتاج، حتى في المجال العـسكري         
ه مظاهرات مدنية إلـى وضـع       الخالص، إلى اجراء مالءمات سريعة من وضع كان التحدي الرئيس في          

ويصنّف مواقف قوات األمن الفلـسطينية علـى        . فيه هو التهديد الرئيس     " اإلرهاب"أصبح فيه ما أسماه     
جهـات غيـر    "، وفي أحيان أخرى     "إسرائيل"اعتبار أنها كانت في بعض األحيان في تلك الفترة حليفة ل            

ومن ذلك يستنتج إن مالءمة النشاطات في       . في نشاط ضدها، وفي أحيان أخرى أصبحت العدو         " مشاركة
الميدان، ومن ضمنها أوامر اطالق النار، اقتضت ان تفحص القيادة العامة والقادة الكبار طـوال الوقـت              

 2002وقد اعتاد رئيس األركان في سـنوات        . تغير الصورة العامة، ال أن يشتغلوا بالنشاط الجاري فقط          
حظي " المنتدى"ويقول آيالند أن ذلك     . كل أسبوعين   " دى تفكير منت" موشيه يعلون، على إجراء      2005،-

أحياناً بانتقاد ألنه كان أقل رسمية من اجتماعات عسكرية أخرى، لكنه ساعد في واقـع االمـر رئـيس                   
  .األركان في التعرف إلى تغيرات صورة الوضع طوال الفترة

هو التهديـد الـرئيس     " اإلرهاب"يه آيالند   منذ اللحظة التي أصبح فيها تهديد ما يسم       : أهمية االستخبارات 
رأى القادة العسكريون أن الشرط الضروري للمجابهة الناجعة هو المعلومات االستخبارية الممتازة حيث             

، على قاعدة من استخبارات بـشرية وعلـى         )الشباك" (األمن الداخلي "اعتمدت أجهزة الكيان، وال سيما      
ولـم  . بارات المشاهدة وبخاصة الطائرات الصغيرة بال طيـار       تحسين حقيقي لتكنولوجيا التنصت واستخ    

وقـد  . يكن أقل أهمية إدراك الحاجة إلى تعاون في المستويات الدنيا بين جميع الجهـات االسـتخبارية                 
ولـم  " الـشباك "سقطت الحواجز سريعاً جداً وكُشفت لقادة ألوية في الميدان مواد استخبارية حساسة من              

  .ا يقول الخبير العسكري الصهيوني، كم.تتأخر النتائج 
يعتبر آيالند، في تقييمه لفترة ما بعد إعادة احتالل مناطق السلطة، إنه إذا كانـت               : السيطرة على االرض  

توجد معلومات استخبارية جيدة، فانه توجد مزايا عملياتية كثيرة للنشاط داخل المنطقـة الواقعـة تحـت                 
تخبارية جيدة فإن بقاء القوات على األرض المأهولة بالسكان ينشئ          االحتالل، وإذا لم تكن المعلومات االس     

علم في أكثر الحاالت كيف يجـد       " اإلسرائيلي"يقول ان الجيش    . أهدافاً سهلة فقط لمقاتلي الطرف اآلخر       
وفي ضمن ذلك صورة عمل تختلف ما بـين         (عن األسئلة التي طرحتها تلك المسألة،       " الجواب الصحيح "

  ) .، وقطاع غزة"يهودا والسامرة"غربية التي كرر تسميتها ب منطقة الضفة ال
في هذا النوع من القتال، لكل عملية عسكرية كبيرة معنى سياسي، ولكـل   : العالقة بالمستوى الـسياسي   

وفي هذا الوضـع    . نشاط سياسي تأثير مباشر في مجال المناورة العسكرية وفي حرية العمل العسكري             
 المستوى السياسي والمستوى العسكري األعلى إجراء حوار دائم مفتـوح فـي             يرى آيالند أنه يجب على    

ويحدد المـستوى العـسكري     " ما"أما التقسيم الثنائي الذي يحدد المستوى السياسي بحسبه شأن          . صورته  
حتى لـو لـم     (ويضيف أنه يجب على رئيس االركان ان يفهم في السياسة           . ، فليس صحيحاً    "كيف"شأن  

  يجب عليه وعلى جنراالت هيئة القيادة العامة إبداء الرأي أيضاً في المعاني السياسية عندما              ، و )يشتغل بها 
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أما افتراض ان الجهاز المدني يعرف كيف يقوم الجيش في الوقت المناسب فهو غير              . يأمرون بعملية ما    
  .صحيح

  4/3/2011، الخليج، الشارقة
  

  متى؟... مؤتمر إنقاذ فلسطيني .63
  منأسعد عبد الرح

سيئ؛ فالحكومة اإلسرائيلية بزعامة نتنياهو ال يمكن اعتمادها شـريكاً فـي            " مسيرة التسوية "الوضع في   
، وهي تدير ظهرها لكل ما يطرح عليها من مبادرات وطلبات، وتقابل دعـوات الجميـع     "التسوية"عملية  

قـد عقـدت علـى اإلدارة       ومع أن اآلمال    . والتهويد) االستيطان(للسالم والتسوية بمزيد من االستعمار      
، لم تحدث علـى أرض الواقـع        "البيت األبيض "األميركية الحالية برئاسة أوباما منذ توليه المسؤولية في         

تغيرات كبيرة تجاه القضية الفلسطينية، رغم استمرار اإلدارة في طرح مواقف ومبادرات بـين الحـين                
وفي ظل االعتراف بأن خطـاب      . رافضة للتجاوب واآلخر، تجاه قضايا التسوية، لكننا نجد دوماً إسرائيل         

إدارة أوباما والنوايا المعلنة، تشكل محطات إيجابية مقارنة بما طرحته غيرها مـن اإلدارات األميركيـة                
الذي استخدمته الواليات المتحدة مؤخراً في مجلس األمن ضد مشروع القـرار            " حق الفيتو "السابقة، فإن   
الكثيرين بخيبة األمل، السيما وأن إلدارة أوباما مواقف سياسية متميـزة           ، أصاب   "االستيطان"الذي يدين   

فهمـا  . أما العالم العربي، ومن ورائه اإلسالمي، فحدث وال حـرج         . في رفض هذا النوع من االستعمار     
عالمان غير قادرين على لعب أي دور أو تقديم المساعدة، وبخاصة في ظل األحداث المتـسارعة هنـا                  

أما الطامة الكبرى فهي استمرار االنقسام الفلسطيني الـداخلي         . اضات شعبية واحتجاجات  وهناك من انتف  
  .في الضفة والقطاع" الحاكمين"من كال الطرفين " انتقامية"الذي يتعمق بإجراءات 

وحتى لو كـانوا موحـدين ومنـسجمين        . الفلسطينيون محاطون بكتلة من العداوات واألوضاع المزرية      
ج وطني، بل حتى ولو كانوا متناغمين، فإنهم بحاجة إلى معجزات لتحقيق أهـدافهم،              ومتفقين على برنام  

فما بالنا بانقسام أدى إلى تغييب الوحدة الوطنية وأصبح الفلسطينيون في ظله مقعدين عاجزين ال يقدرون                
وضـة  على الحركة المفيدة أو القيام بأي دور سياسي فعال وقوي لمواجهة الحقـائق اإلسـرائيلية المفر               

أسوأ مرحلة تمر بها    "هذه المرحلة لقب    " استحقت"حقاً، لقد   ! والملموسة على األرض من تهويد واستعمار     
الكرامـات الشخـصية    "ومع إصرارنا على ضرورة تجـاوز الجميـع         ". القضية الفلسطينية في تاريخها   

جرح توسع وتعمق   من أجل الهدف األسمى؛ أي الخالص من االحتالل، نؤكد أن عدم مداواة ال            " والجروح
  .رقعة االلتهاب، وعدم رتق الفتق يوسع الخرق

المصالحة الفلسطينية ممكنة ألن اإلرادة والنية الحقيقية متوفرة لدى أغلبيـة الفتحـاويين والحمـساويين،               
بل إن الشعب الفلسطيني، وأنصاره من العرب وغير        . ناهيك عن الفصائل األخرى التي يطحنها االنقسام      

وحقاً، فإن القضايا المشتركة الجامعة راسخة وعلـى رأسـها          ! ون بخناجر ذلك االنشطار   العرب، مطعون 
إدراك الجميع أن المستفيد األول من هذا الشرخ الداخلي هو االحتالل الـذي اسـتغل االنقـسام ومنحـه       
مساحات أكبر للتحرك بحرية في عملية فرض األمر الواقع حتى أضحى الحال منذراً بانهيـار سياسـي                 

في هذا  . في نهاية النفق  " خاتمة سوداء "ير ال تحمد عقباه، األمر الذي جعل المراقبين والمهتمين يرون           خط
وعليه، فـالمطلوب   . السياق، يبدو المشهد الفلسطيني عبثياً من فوضى في األولويات وتباين في األجندات           

النفق االنقسامي الـذي يمثـل      من  " الحالة الفلسطينية الراهنة  "من القوى الوحدوية إدراك ضرورة إخراج       
صفحة محزنة في سجل التاريخ الفلسطيني، والمبادرة إلى استعادة الوحدة الوطنية الشاملة واالتفاق على              

فبالوحدة فقـط يمكـن     . خطة وطنية متكاملة لمواجهة المخاطر والتحديات التي يواجهها شعبنا الفلسطيني         
 متنوعة لتحقيق المصالحة لكنها تحتاج إلى مزيد مـن          صحيح أن هناك جهوداً   . الرد على جرائم االحتالل   

فالقواعـد  . التجاوب الفصائلي الفلسطيني الذي يحقق تجاوزاً لمرحلة قلبت األولويات وأضرت بالقـضية           
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الشعبية في الضفة والقطاع والشتات، والتي تبحث عن بصيص أمل للخروج من دهاليز االنقسام وتوجيه               
لنضال الطويل لتحقيق المطالب والحقوق الفلسطينية العادلة، قـد باشـرت           الجهود والطاقات في مشوار ا    

فهذه القواعد تدرك أن تحقيق المصالحة بـات يـستوجب تجـاوزاً للنوايـا              . بالتحرك بعد طويل تململ   
بالمصالحة مثلمـا تقتـضي     ) غير اإلعالمي (والمصالح المتضاربة المنعكسة على مدى االهتمام الحقيقي        

  . اطات اإلقليمية من أجل هذا الهدف الوطني الساميتجاوزاً لالرتب
االنقسام، فقد بات من الملح عقد مؤتمر       " بيضة ودجاجة "لذا، فإن بيت القصيد، وبمعزل عن المسؤول عن         

وألن موقفاً كهذا يعتبر مصيرياً للقضية الفلسطينية نتمنى على عباس، بقوة           . إنقاذ وطني مليء بالمبادرات   
عربية والدولية، المبادرة إلى الدعوة لمثل هذا المؤتمر، وهو الذي طالما أعلـن عـن               شرعيته الرسمية ال  

إصراره على تحقيق المصالحة بل أكد استعداده للذهاب إلى آخر الدنيا من أجل تحقيقها، وغـزة قريبـة                  
ومع استمرار المساعي، سواء عبـر      ". وإن لم يأت الجبل إلى موسى، يذهب موسى إليه        "وكذلك دمشق،   

يادات في الحركتين، أو من شخصيات فلسطينية مستقلة، أو حتى دول عربية إلنجاح المصالحة، يبقـى                ق
 التزمت، في األغلب األعم، التصريحات      -لألسف-أين دور الفصائل الفلسطينية التي      : السؤال الجوهري 
ها حيال االنقـسام،    ومع الترحيب الكبير بالمبادرات الشعبية األخيرة التي أعلنت غضب        ! من دون األفعال؟  

يبقى على الجميع، فصائل ومؤسسات مجتمعية مدنية، اإلسهام في الدعوة إلى هذا المؤتمر مـن خـالل                 
تعزيز مبادراتها عبر تقريب وجهات النظر وبلورة األفكار وإيجاد أسـاليب التنفيـذ ووضـع الخطـط                 

  .والبرامج
لذي أطلقته قبل نحو أسبوعين تحـت عنـوان         وإذ نكرر تثمين نداء شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية ا        

، وقد  "لتتوقف حالة االستنزاف الداخلي، ولنشرع في ترتيب البيت الداخلي لمواجهة االحتالل ومخططاته           "
حمل ذلك النداء توقيع أكثر من ثمانين منظمة أهلية فلسطينية من الضفة وغزة وجاء في إطـار تفعيـل                   

ادة الوحدة الوطنية، فإننا نكرر أيضاً ضرورة تبني الدعوة إلى عقد           النضال الشعبي إلنهاء االنقسام واستع    
  .مؤتمر إنقاذ وطني

وكل فصائل الشعب الفلسطيني ومؤسساته المدنيـة فـي         " حماس"و" فتح"ما لم تصطف    : وخالصة القول 
وقطعـاً ليـست القـضية    (خندق واحد لمواجهة الخطر الكبير الذي يتهدد الشعب الواحد، فإن هذه القوى       

ستشيع إلى مثواها األخير، وسيسجل التـاريخ لهـذه القـوى دورهـا             ) الفلسطينية العصية على الموت   
  .المتقاعس

من هنا نؤكد على أهمية انعقاد مؤتمر إنقاذ وطني تشارك فيه جميع القوى الفلسطينية إلنجـاز الوحـدة                  
  .ة واالستقاللالوطنية، الشرط الضروري الستكمال معركة التحرر الوطني وصوالً إلى الحري

  4/3/2011، االتحاد، أبو ظبي
  

  الفلسطينيون وثورة العرب الكبرى .64
  عريب الرنتاوي

تاريخيا ، تزامن صعود الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة مع هبوط حركة التحرر الوطني العربيـة               
قتها الحركة   ، وما تالها من ضربات موجعة تل       1967وتراجعها ، بالذات في أعقاب هزيمة حزيران عام         

القومية والناصرية العربية ، وصوالً إلى إنهيار المعسكر االشتراكي ، وفقدان حليف دولي قـوي لهـذه                 
وترتب على هذه المفارقة ، دخول الثورة الفلسطينية في معارك طاحنة سياسـية وإعالميـة ،                ...الحركة

وجودها ، وصوناً لقرارها الـوطني      وأحياناً عسكرية ، مع النظام العربي ، دفاعا عن مقتضيات الثورة و           
  .المستقل ، وحقها الحصري في تمثيل شعبها

التي تنبعث في عـدد مـن       " االستقالل الثاني "اليوم ، تبدو الصورة مغايرة على نحو مؤسف ، فحركات           
الدول جاءت في ذورة تراجع وانقسام حركة التحرر الوطني الفلسطينية ، ففي الوقت الذي يخـرج فيـه                  
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خـارج  "من قمقمه في تونس والقاهرة وبنغازي وعدن والمنامة ، تبدو رام اهللا وغـزة               " الشعبيالمارد  "
" السالم االقتصادي المغلّف  "، األولى مثخنة بتداعيات التنسيق األمني ومندرجات مشروع         " النص والسياق 

وأ ما تفتقت عنه الذهنيـة      المستلهم ألس " قانون االجتماعات العامة  "، والثانية منهكة بهيمنة اللون الواحد و      
  .العربية" العرفية"
، من داع للمصالحة ومناد بإنهاء االنقسام ، إلى متريث في االستجابة للدعوة ، مروراً               " الرفاق حائرون "

فيما المنطقة العربية تغلـي     "....الرفاق خامدون "بمراهن على عامل الزمن ظناً منه أنه يعمل لصالحه ،           
تتحـسس  "نظم تطيح وأخرى    "...الخليج الثائر "إلى  " المحيط الهادر "النتفاضة ، من    بكل عوامل الثورة وا   

  .، وترقب باهتمام ، المصائر الصعبة التي انتهى إليها مبارك وابن علي والقذافي" رأسها
ال يليق بشعب فلسطين ، الذي اعتاد أن يكون طليعة متقدمـة لحركـة التحـرر                " الموات"هذا الصمت و  
هـذا  ...ية ، وقدوة ونموذجا لحركات تحرر عالمية في آسيا وأفريقيـا وأمريكـا الالتينـة              الوطني العرب 

ال يليق بشعب فلسطين وثوارها ، الذين أطلقوا الثورة تلو األخرى ، واالنتفاضة تلو األخرى ،                " التخلف"
ـ ...في أصعب الظروف وأشد اللحظات ظلمة وحلكة ، وعلى امتداد قرن بطوله وعرضه وارتفاعه              ذا ه

ال يليق بفلسطين والفلسطينيين الذين لم ترهبهم آلة الحرب اإلسرائيلية ، ولم توقـف انـدفاعتهم                " القعود"
المؤامرات العربية ، حتى يخضعوا كما نراهم اليوم ، لجنود دايتون وحسابات التنسيق األمني وقـوانين                

  .االجتماعات العامة ، فما الذي أصاب هذه الشعب ، وما الذي دهاه ؟،
يحدثك قادمون عن سماء الضفة المشبعة بالغاز واالحتقـان ، فـي انتظـار الـشرارة التـي ستـشعل                    

من يعلق الجرس ومن    ...ويحدثك قادمون من القطاع عن شيء مشابه ، وإن كان أقل حدة وتفجرا            ...سهالً
لى الـنفس والـروح     لقد بات ثقيالً ع   ...هذا الركود الفلسطيني لم يعد مفهوماً وال مقبوالً       ...يطلق الشرارة 

ـ       ....والعقل والقلب والضمير   سواء كنا فلسطينيين أم    " فلسطينيتنا"في زمن االنحطاط العربي ، كنا نسعد ب
التـي نعـرف بهـا عـن        " الهوية األولـى  "عرباً منتمين لهذه الحركة الطليعية ، ولم تكن العروبة هي           

 أن استعادت العروبة ألقها ، وخرجت من قاموس         بعد" فلسطينيتنا"على  " عروبتنا"اليوم بتنا نقدم    ...أنفسنا
ومدرسة االعتدال العربي ، اللتان أرادتا حشر العروبة في زاوية المواجهة مع إيران             " الحريرية السياسية "

فقط ، حتى وإن أدى األمر إلى أخراجها عن خط المواجهة مع إسرائيل ، بل والتنسيق معها إن تطلـب                    
  .األمر

، وأحياناً نهمس بها بصوت خفيض حتى ال نجابه بـسيل           " فلسطينيتنا"نحن نتحدث عن    اليوم بتنا نتلعثم و   
الهوية الفلسطينية التقدميـة المقاتلـة      "فهل آن األوان إلعادة إحياء وبعث       ...األسئلة والتساؤالت المحرجة  

تفاوضـي  ، هل من معبرين عن هذه الهوية خارج الفريقين ، ال          " والمناضلة في سبيل الحرية واالستقالل    
، بعـد   " المناضل الفلسطيني "أما من وسيلة إلعادة االعتبار لهوية الفلسطيني        ...المفرط واألمني المتورط  

ـ   " خازوق"أن تلوث بألقاب المعالي والعطوفة والسعادة من الجالسين على           في "التنسيق األمني وبطاقات ال
  .؟" آي بي

واألسـماء واأللقـاب فـي رام       " الهياكل" كل هذه    بعد تونس وميدان التحرير وبنغازي ، بتنا نخجل من        
بتنا نشعر أنهم جزء من الثورة المضادة في العالم العربي ، ألـم يـدعموا مبـارك حتـى آخـر                     ...اهللا

بالباع والذراع خلف   " الماركسيون الليبيون "ألم يقف   ...بن علي " زين العرب "ألم يدعموا من قبل     ...لحظة
زعماء اليسار الفلسطيني ببرقية تهنية للوزير عمر سليمان على ثقة مبارك           ألم يرسل أحد    ...العقيد القذافي 

ال "الغالية فيه ، في الوقت الذي كانت فيه شوارع القاهرة والسويس واالسكندرية وبورسعيد تردد هتافات                
  ".مبارك وال سليمان

سئمها الـشعب كمـا     نحن بحاجة لثورة فلسطينية مركبة ، تطيح أوالً برموز أكل الدهر عليها وشرب ،               
وبعض قياداتنا ورموزنا الفلسطينيية مضى عليها في الحكـم         ...سئمت الشعوب العربية قياداتها ورموزها    

ما بالنا لم ندرج بعد تعبيـر       ...نحن بحاجة لثورة ضد الجدران واالستيطان واالحتالل      ..زمن أطول وأبعد  
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اهللا وتيار المستقبل ماليين المتظاهرين إلى      في لبنان يخرج حزب     ...ضد االحتالل " المظاهرات المليونية "
ما بـال   ...الساحات والميادين ، وفي تونس والقاهرة واليمن تخرج التظاهرات بالماليين ومئات األلوف           

الفلسطينيين ال يفعلون شيئاً مماثالً في مختلف المدن الفلسطينية ، ما بالهم ال يخرجون بمئات األلوف في                 
" سـلمية ...سـلمية " والمستوطنات وجدران الفصل العنصري ، مظاهرات        توقيت متزامن ضد الحواجز   

  .تستلهم دورس ثورة العرب الكبرى الجارية
يا إلهي ، كم هو مقيت ومثير للغثيان ، أن تستمع في هذا الزمن التونسي والمصري والليبي الجميـل ،                    

ل حكومة تبقي حال االنقـسام      ، وتشكي " هيكلة أجهزة األمن  "لتصريحات تطالب بتوقيع الورقة المصرية و     
يا إلهي كم هو كريه أن ترى فرسان الهزيمة الفلسطينية يتصدرون المشهد هذه األيام ، وأنت                ...على حاله 

يا إلهي كـم    "...خرجوا ولم يعودوا  "تلعم أن نظراءهم وزمالءهم يقبعون في سجن طرة ليمان ، وآخرون            
لقـد تعبنـا    ....لقد سئمنا هـؤالء   ...وه سواء بسواء  هي ضاغطة وملحة ، الحاجة لتغيير السياسات والوج       

  .منهم
  3/3/2011، الدستور، عمان

  
  الفلسطينيون يريدون تغيير النظام .65

  مصطفى اللداوي. د
إن كانت تونس ومصر قد سبقتا بإسقاط أنظمة الحكم فيها، وأجبرتا قيادتهما علـى التنحـي والرحيـل،                  

إلنسان، فإن الفلسطينيين كانوا أسبق تفكيراً فـي ضـرورة          وأسستا لنظمٍ ديمقراطية تحترم وتقدر حقوق ا      
اإلطاحة بكل المنظومة الفلسطينية الحاكمة، المتسلطة والمتربعة على كراسي السلطة والحكم، والمتحكمة            
وحدها سنين طويلة في القرار الوطني الفلسطيني، والمتنعمة دون غيرهـا بخيـرات الحكـم، وعطايـا                 

لى السلطة دون مشورة شعبها، وقد فرضت في أغلبها عليه، دونما انتخابـاٍت    السلطة، وهي التي جاءت إ    
أو استفتاٍء على شرعيتهم، واستمرت في حكمه دون استشارته، وتحكمت في مصيره دون أن تشركه في                
القرار، فجلهم قد جاء إلى مراكز القوة والسيادة ولم يدفع ضريبة المنصب الذي تبوأه سـنيناً، والموقـع                  

شغله تشريفاً، والذي تحكم من خالله في شعبه طويالً، فأيهم قدم من عمره سـنيناً فـي الـسجون                   الذي ي 
والمعتقالت اإلسرائيلية، وأيهم عذب في أقبية الزنازين اإلسرائيلية، ومن منهم عرف مرارة القيد وضيق              

 بنار الحرمان من    الزنزانة ووحشة العزل في اإلكسات، وعفونة المكان وقذارة الفراش، ومن منهم اكتوى           
أهله وأطفاله وذويه ، فحرم رؤيتهم سنين طويلة، فترعرع أطفاله وشبوا بعيداً عنه، فلم يشهد طفـولتهم،                 
ولم يحن عليهم، ولم يربت على ظهورهم، ولم يتمكن من أن يشتري لهـم الحلـوى واأللعـاب وجديـد                    

ومرضي عنهم، يحـسنون المـديح،      المالبس والثياب، فجل كفاءتهم ومؤهالتهم أنهم مقربون ومحضيون         
  .ويتقنون التزلف، ويتفنون في اإلشادة بأصحاب القرار

قلةٌ قليلة من القيادة الفلسطينية ضحت وأعطت، وعذبت وحرمت، وعانت وقاست، واستحقت بجدارٍة أن              
تتقدم الصفوف، وتقود المسيرة، وتتحدث باسم الشعب، وتنوب عنه، وتعبر عن حاله، فقد جاء بعـضهم                

ن وسط الشعب الفلسطيني الصابر، وخرج من القرى والمخيمات، وعاش طويالً في األزقة والشوارع،              م
وشاطر األهل معاناتهم، واكتوى معهم بنار االحتالل، وعرف مرارة السجن والقيد واالعتقال، ومنهم من              

لـده سـجناً أو شـهادة،       قدم فخوراً ومعتزاً ولداً أو أكثر شهيداً في المعركة، ومنهم من فقد شقيقه أو وا              
ومازال هذا النفر القليل من القيادة التي تدرك احتياجات شعبها ومطالبه، تعتقد أن المنصب الذي تـشغله                 
إنما هو أمانة، وهو عبء ثقيل، ومهمة عظيمة تتطلب منه الصدق واألمانة والحرص والوفاء، وتلزمـه                

صالحهم وحياتهم، يعيش معهـم، ويخـتلط فـيهم،         بأن يكون دائماً صادقاً مع شعبه، أميناً عليهم وعلى م         
ويسمع لهم، ويستجيب إلى طلباتهم، ويلبي احتياجاتهم، وال يتكبر عليهم، وال ينأى بنفسه عنهم، وال يغامر                
بحياتهم، وال يقامر بمصالحهم، وال يضحي بهم لحساباته الشخصية، ومآربه الخاصة، يـصدقهم القـول،               
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ملهم، وينصح مقصرهم، يحزنه مصابهم، ويؤلمه جـرحهم، ويفـرح          ويخلص لهم في النصيحة، يقدم عا     
لفرحهم، ويسعى لرسم البسمة دوماً على شفاههم، جيوبهم فارغة، وبطونهم خاوية، وبيوتهم متواضـعة،              
فال مدخرات عندهم، وال حسابات سرية في مصارف عربية وغربية يخفون فيهـا أمـوالهم، يعيـشون                 

فاخرة عليهم غريبة، والـسيارات المـصفحة، والمرافقـة ذات الخبـرة،            الكفاف كغالب أهلهم، الثياب ال    
  .ومختلف أسلحة الحماية لديهم منكرة وغير محببة

ولكن آخرين ممن يتربعون على كراسي القيادة، فيتربحون منهـا ويكـسبون، ويأخـذون وال يعطـون،            
لفـون وال يوفـون،     ويقطعون وال يصلون، ويحرمون وال يمنحون، ويكذبون أكثر مما يـصدقون، ويخ           

ويعدون وال يلبون، ويتآمرون وال يخلصون، ويظلمون وال يعدلون، في أبراجهم العاجية يعيشون، وفـي               
رغد العيش يرفلون، موائدهم عامرة، وبيوتهم فارهة، ومزارعهم وارفة، يرون عيشهم الرغيد في معاناة              

ظهر شعبهم، ويجمعون المال باسم     شعبهم، وفي المزيد من صراخهم وعويلهم، يجوبون الكون كله على           
أهلهم، يفرحون لمصيبة وطنهم، ويسعدون لمصاب شعبهم، إذ هي مراتعهم، وآفاق عملهم وتجوالهم، وهم              
الذين يجأرون عالياً بفقر أهلهم وجيوبهم عامرة، ويبكون جوع شعبهم وبطونهم متخمةٌ شـبعة، يعتلـون                

هم وليمةٌ وال مكرمة، فيقدمون ويحترمـون ويبجلـون ال          المنابر، وال يغيبون عن مؤتمرٍ وندوة، وال تفقد       
ألشخاصهم وال لصفاتهم وألقابهم، وإنما ألنهم ينطقون باسم شعبهم، ويبرزون لتمثيـل أهلهـم، وألنهـم                
فلسطينيين، من أهل األرض المباركة، ومن األمة المرابطة، ومن جيران القدس وسكانها، ومـن أبنـاء                

  .وأسوأ إحتاللالشعب الذي يواجه أعتى قوة، 
أوالدهم ليسوا كأوالدنا، وبيوتهم ليست كبيوتنا، ومظهرهم ليس كمظهرنا، وهيئتهم ليست كهيئتنا، يلبسون             
فاخر الثياب، ويدخنون السيجار والغليون، ويركبون أفخم السيارات، ويرافقهم كثير من العمال والحراس             

شاركون العدو تجارتهم، ويدفعون إليه لترسـوا       والغلمان، يعبثون بأموال الشعب، ويفسدون قيم األهل، ي       
عليهم مشاريعه، ويخدعون أمتهم ليكسروا عن عدوهم الحصار، ويرفعوا عنـه المقاطعـة، ويقاسـمونه               
أموالهم، ويكنزون في بنوكه ومصارفه ما يحبون أن يخفوه من أموالهم عن شعبهم، ال يعرفون المقاومة،                

 سجون العدو يوماً، ولم تزين معاصمهم قيود حديدية وال أخـرى            وال يحسنون حمل البندقية، ولم يعرفوا     
بالستيكيٍة لعينة، يتقززون من المخيمات، ويقرفون من شوارعها وحواريها، ويأنفون من لقاء أهلها، وال              
يحبون أن ينسبوا إليها أو إلى أهلها، فهم شيئ آخر مختلف، ليسوا جزءاً من هذا الـشعب، وال يتقنـون                    

يحملون لون وسحنة أبناءه، وال يحملون جنسية بالدهم، وال جواز سفر سلطتهم، بل يفخرون              لهجته، وال   
بجنسياٍت أخرى، ويباهون بأنهم يحملون جوازات سفر دوٍل عظمى، تمكنهم من دخول كل الدول، وطرق               

  .  أبواب كل العواصم
 في ظل رئاسة محمد حـسني   يناير المصرية قد فتح عينيه على الدنيا       25إذا كان أغلب جيل شباب ثورة       

مبارك لمصر، وفي سبعينيات القرن الماضي، فإن أغلب شباب فلسطين في الوطن والشتات قـد فتحـوا                 
أعينهم على الحياة قبيل اإلنتفاضة الفلسطينية األولى، وقد ولدوا في ظل الثنائية القطبية، وأجواء الحـرب   

سياسية واحدة، ولكنهم نشأوا في ظل األحادية القطبيـة،         الباردة، أي أنهما أبناء جيٍل واحد، وأبناء مرحلة         
وفي ظل التفرد والتفوق األميركي على العالم كله، ولكن جيلهما لم يعرف الهزيمة، ولم يستسلم لفرضية                
الضعف وعدم توازن القوى، بل هو جيٌل آمن بقدراته، واعتز بموروثاته، وأدرك عوامل قوته، وأسباب               

يبقى عزيزاً، فثار في مصر، واستطاع أن يطيح بالنظام الذي ارتـضى الـذل              تفوقه، ورفض أن يهون ل    
والهوان لنفسه وبالده، ونجح في تصحيح المسار، ومحاربة الفساد، ومحاكمة الفاسدين، واإلطاحة بكـل              
المتآمرين، وأطلق العنان لكل مقدرات األمة، وأفسح المجال لكل المخلصين من الـشعب، فأعـاد إلـى                 

، وأعاد الوطن إلى شبابه، وقد كان حلمهم عند آباءهم مستحيالً، ولكنه أضحى عندهم علـى                الوطن شبابه 
  .أيديهم حقيقة ال خياالً
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الفلسطينيون اليوم شباباً وشيوخاً، ورجاالً ونساءاً، في الوطن وفي الشتات، يتطلعون إلى يومٍ ال يقل عن                
ويعتزون، ويتيهون به ويتغنون، بـأنهم فيـه        يوم مصر العظيم، يسجله التاريخ ويحفظه لهم، يفخرون به          

خاضوا ثورة التصحيح، وانتفضوا على تراكم السنين، وطالبوا برحيل المنتفعين، ومحاكمـة الفاسـدين،              
ومعاقبة المتورطين، وإقصاء المتاجرين، وتنحية غير الصادقين، وفضح العابثين بحقوق شعبنا وثوابتـه،             

لعودة والتحرير وأقرب، وستكون انتفاضتنا الثالثـة علـى عـدونا           ألننا يومها سنكون إلى النصر وإلى ا      
أصلب وأقوى، وسيكون شعبنا أصفى وأنقى، وأصلب عوداً وأقوى شكيمة، وأقدر على تحقيـق أهدافـه                

  .والوصول إلى غاياته
  3/3/2011، المستقبل العربي
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  آري شبيط
 يمكن التوصل الى سالم مع الفلسطينيين في المستقبل         ال يعلم أحد هل   . السؤال االستراتيجي سؤال مفتوح   

من الواضح تماما انه يجب على اسرائيل ان تفعل كل شـيء            . لكن السؤال التكتيكي سؤال مغلق    . القريب
ال يجوز السرائيل حتى لو كان الـسالم غيـر          . للتوصل الى سالم مع الفلسطينيين في المستقبل القريب       

يجب على اسرائيل ان تخرج بمبادرة سالم لتكون في الجانب الـصحيح            . ممكن ان تكون رافضة للسالم    
  .للحرب من اجل السالم

. فليس السرائيل بسبب االحتالل اعتماد سياسي في القرن الواحد والعـشرين          . المشكلة هي مشكلة اعتماد   
كومة ان  وعلى ذلك فان الواجب االول على كل رئيس ح        . واسرائيل ال تستطيع الوجود بال اعتماد سياسي      

انتصر شارون االول على االنتفاضـة الثانيـة        . ينشيء اطار اعتماد تستطيع اسرائيل تأدية عملها ضمنه       
وتولى شارون الثاني الحكم ونجـح      . بفضل االعتماد السياسي الذي خوله إياه اهود باراك في كامب ديفيد          

باعتماد سياسي سـخي بـسبب   وحظي اهود اولمرت . بفضل االعتماد السياسي الذي خوله االنفصال إياه 
لكن االعتماد ينفـد    . وحصل بنيامين نتنياهو على اعتماد سياسي ضئيل بسبب خطبة بار ايالن          . انابوليس

  .أصبحت ضائقة االعتماد السياسي لدولة اسرائيل خنق اعتماد. اآلن
نية والتحـدي   ال تستطيع اسرائيل دون اعتماد سياسي ان تواجه الذرة االيرا         : الوضع االستراتيجي واضح  

أصبحت اسرائيل اآلن تواجه تهديدات صعبة ومخازنها       . الصاروخي والتحوالت الحادة في العالم العربي     
إن . اذا ما احتاجت الى استعمال قوة للدفاع عن نفسها فسيـصعب عليهـا فعـل ذلـك                . السياسية فارغة 

وة عسكرية دون اعتمـاد     وليس السرائيل ق  . اصرارها على االحتالل يقوض حقها في الدفاع عن النفس        
  .سياسي

. فبغير اعتماد سياسي لن تطول ايام المعجزة االقتـصادية االسـرائيلية      : الوضع االقتصادي واضح ايضا   
. والتصدير يحتل أسواقا واسرائيل نمر اقتصادي ينطلق الى األمام        . الجهاز االقتصادي ينطلق الى األمام    

        قصاة    لكن ال أحد يعلم متى بالضبط تتحول دولة مندوال يعلم أحد متى ستتحول اسرائيل      . د بها الى دولة م
" تشيك بوينـت  "و" يسكار"، و "طيبع"المعلوم هو انه في اللحظة التي سيطلب فيها الى          . الى جنوب افريقية  

سيهدد االفالس السياسي بأن يتحول الـى افـالس         .  سيحدث ذعر  –أن تدفع ثمنا باهظا عن اسرائيليتها       
لنا متأخرين ما يفترض أن نفهمه اآلن وهو انه ليس السرائيل قوة اقتـصادية بغيـر                سنفهم ك . اقتصادي

  .اعتماد سياسي
حدث هذا السـحق    . فرئيس الحكومة مقضي عليه بغير اعتماد سياسي      : ال يقل الوضع السياسي وضوحا    

مل في وضع ال أ   . 2011وسيحدث لنتنياهو مرة ثانية في      . 1999وحدث لنتنياهو في    . 1992شمير في   
وفي وضع عدم النهوض تنحـل      . يبتلع ليبرمان الليكود، ويلتهم درعي شاس ويقضي باراك على باراك         

  .وبغير اعتماد سياسي ستحين نهاية رئيس الحكومة نتنياهو. الحكومة
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في غضون نصف سنة توشك الجمعية العامة لالمم المتحدة         . يوشك ايلول القريب ان يكون ايلول االسود      
اذا حدث هذا ستُهزم اسرائيل سياسيا كما لـم         .  بغير سالم  1967ولة فلسطينية في حدود     ان تقرر انشاء د   

وفي تلك اللحظة سـتتحول ازمـة       . وسيرى رئيس الحكومة مسؤوال عن اخفاق سياسي ذريع       . تُهزم قط 
وفـي  . وسيشعر بالسقوط في كل مكـان     . االعتماد االسرائيلي الى ازمة استراتيجية واقتصادية وسياسية      

  .ن تلعق اسرائيل المضروبة جراحها سيطرد نتنياهو من مكتبه مخزياحي
من الواضح اليوم انه ستكون خطبة      . 2قبل شهرين أبدعت في هذا العمود مصطلحا جديدا هو بار ايالن            

لكن السؤال هل سـيكون     . سينطق رئيس الحكومة بكالمه في مقام احتفالي وموضع متميز        . 2بار ايالن   
وهل ستكون عنده القوة ليخطب خطبة تشرتشلية مـن ورائهـا خطـة             . مليا بقدر كاف  نتنياهو جريئا وع  

  .سياسية حقيقية لنقض االمبراطورية مقابل انقاذ الدولة
وهـو يحكـي    . قصة رئيس دولة يعاني عيبا، ويغالب هذا العيب ويتغلب عليه         " خطبة الملك "يتناول فيلم   

خلص يقول في اللحظة االخيرة الكلمات التي يجب ان         قصة رئيس دولة تجعله زوجته الطيبة ومساعده الم       
وعندما يخرجان مـن    . نوصي الزوجين نتنياهو ان يفرغا ألنفسهما مساء وأن يمضيا الى السينما          . يقولها

إن خطبة نتنياهو هـي آخـر فرصـة         . ال يجوز اآلن التلعثم   . سيدركان ان الوقت قد حان    " خطبة الملك "
  .لبنيامين نتنياهو

  "هآرتس"
 3/2/2011، لة سما اإلخباريةوكا
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