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  37  :كاريكاتير

***  
  

 والمـصالحة   "إسرائيل"عل استئناف المفاوضات مع     مبعوث روسي عرض على مش    ": المستقبل العربي " .1
  الفلسطينية

عن أن سيرغي " المستقبل العربي"كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ  : شاكر الجوهري-دمشق 
فيرشنين، مبعوث وزير الخارجية الروسي، رئيس دائرة الشرق األوسط وشمال افريقيا في الخارجية 

وجهة نظر روسية، ترى " حماس"مكتب السياسي لحركة الروسية، عرض على خالد مشعل رئيس ال
امكانية استئناف المفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية، في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة 
العربية، غير أن مشعل رأى أنه ال جدوى من المفاوضات، التي قال إن اسرائيل هي التي افشلتها، وليس 

  .، أو الطرف العربي)السلطة(الطرف الفلسطيني 
المبعوث الروسي قال لمشعل إنه قادم إلى المنطقة من أجل التقاء المسؤولين السوريين، واإلسرائيليين، 

، لعرض الموقف والرؤية الروسية من التطورات "حماس"والسلطة الفلسطينية في رام اهللا، وكذلك حركة 
  .تحترم إرادة شعوب المنطقةالجارية، في ضوء التغييرات الحادثة، مؤكداً أن روسيا 

ورأى فيرشينين أن هذه التطورات والتغييرات ال تتعارض مع استئناف المفاوضات الفلسطينية ـ 
وسلطة رام اهللا " فتح"اإلسرائيلية، وكذلك مع العمل على تحقيق المصالحة الفلسطينية، خاصة بين حركة 

  .من الجهة األخرى" حماس"من جهة، مع حركة 
وث الروسي خالل اللقاء الذي جمعه مع مشعل في منزله بالعاصمة السورية ليلة االثنين وأشار المبع

  .الماضي، إلى امكانية تحقيق مصالحة فلسطينية
ويرى مراقبون أن مهمة المبعوث الروسي هي محاولة لإلستفادة من سقوط نظام حسني مبارك، الذي 

ة المصالحة الوطنية الفلسطينية، استجابة ، من أجل تعطيل وعرقل"الورقة المصرية"ظل يناور بـ 
" حماس"للضغوط األميركية، المتالقية مع مخاوف النظام المصري السابق من أن يؤدي استقرار حركة 

ودورها في قطاع غزة، إلى تشجيع اإلخوان المسلمين في مصر على مناهضة النظام، الذي اسقطته 
  .الجماهير المصرية مؤخراً

  رد مشعل
ظر المبعوث الروسي إلى وجود روح تغيير كبيرة في المنطقة، لها انعكاساتها على الصراع مشعل لفت ن

الوضع "التي ترى أن " حماس"وعبر ـ وفقاً للمصادر ـ عن وجهة نظر حركة . العربي اإلسرائيلي
لة الفلسطيني، بكل معطياته، مع التغييرات الجارية في الوطن العربي، وهو ما يوجب إجراء مراجعة شام

للوضع الفلسطيني، هدفها تحقيق حالة نهوض عامة، وطنية فلسطينية، تتماهى مع حالة النهوض 
  ".العربي

في قطاع غزة، والضفة الغربية، " حماس"تكشف كذلك عن أن قيادات " المستقبل العربي"مصادر 
 والسجون، وكذلك في الخارج حيث ضابط اإليقاع، ممثالً بشخص مشعل، يدرسون حالياً وضع

استراتيجية عمل جديدة، تأخذ بعين اإلعتبار، التغييرات الجارية في الوطن العربي، التي أضعفت مكانة 
كي ترفع سقفها " حماس"محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، ووفرت مناخات مواتية لحركة 

  .السياسي، كما سقف ادائها، ومقاومتها لإلحتالل اإلسرائيلي
في قطاع غزة والضفة الغربية، تنتظر تلقي ورقة تحوصل " حماس"أن قيادات " المستقبل العربي"وعلم 

ما خلصت إليه الحوارات والنقاشات التي اجراها قادة الخارج، كما أنها عاكفة في الضفة والقطاع على 
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صياغة افكار ومقترحات، لكي تنبثق عن عملية العصف الذهني واسع النطاق الجارية اآلن، استراتيجية 
  ".حماس"لة المقبلة للعمل الوطني الفلسطيني المقاوم بقيادة المرح
  "حماس"تريث 

تفضل أن تتريث في الوقت الحاضر قبل اإلقدام على أي خطوة سياسية " حماس"ويرى مراقبون أن 
مفصلية بإنتظار تبلور نظام الحكم الجديد في مصر، وكذلك بإنتطار الخارطة السياسية العربية الجديدة 

إيقاع عملية التغيير الشعبي، التي تقدم دفعاً قوياً، وترفع من سقف سياسات ومواقف قوى على هدي و
التحرر الفلسطينية، والعربية سواء بسواء، خاصة في حالة شغلت جماعة المسلمين مكانة مؤثرة في 

  .النظام المصري الجديد
في المنطقة، على ايقاع ضربات الروس، وفقاً لمراقبين، يريدون انتهاز فرصة تراجع النفوذ األميركي 

الثورات الشعبية العربية لألنظمة الحليفة ألميركا، ليعملوا على استعادة دور اإلتحاد السوفييتي السابق، 
الذي كان يقيم عالقات وطيدة مع عدد من الدول العربية، كانت تشمل ذات يوم مصر، سوريا، العراق، 

  .ظمة التحرير الفلسطينيةليبيا، الجزائر، جنوب اليمن، إلى جانب من
بل إن المراقبين يبدون اعتقادهم في أن موسكو الروسية تطمح بدور أكثر فاعلية من موسكو السوفيتية، 

  . يسمح به تراجع مكانة ونفوذ الواليات المتحدة األميركية
عاية ويتركز طموح موسكو على تعزيز مكانتها في المنطقة، بما يسمح لها بأن تحل محل واشنطن في ر

  .المفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية، وتحقيق حل نهائي للقضية الفلسطينية
  5/3/2011القدس العربي، 

  
   لم تعترف بها دول رئيسة بالعالمأذا الدولة إقامة التخلي عن إمكانية تدرس السلطة :القدس العربي .2

ـ    أوضحت : وليد عوض  -رام اهللا  لجمعة بان القيادة الفلسطينية    ا' لقدس العربي ' مصادر فلسطينية مطلعة ل
 التخلي عن فكرة اقامة الدولة اذا لم تعترف بها دول رئيسة بالعالم والتحول نحو               إمكانيةتدرس بشكل جاد    

  .المطالبة بدولة ثنائية القومية في فلسطين التاريخية النهاء الصراع في المنطقة
انية تخلي الجانب الفلسطيني عن فكـرة       واكدت المصادر بان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدرس امك        

 اذا ما واصلت اسرائيل استيطانها واذا مـا واصـلت           1967المطالبة بالدولة الفلسطينية على حدود عام       
القوى العظمى عدم االعتراف بالدولة الفلسطينية على الضفة الغربية بما فيها القـدس الـشرقية اضـافة                 

  .لقطاع غزة
المقبل الى المطالبة بحقوق المواطنة     ) سبتمبر(ان يتحول عباس بعد ايلول      واشارت المصادر الى امكانية     

  .للشعب الفلسطيني في دولة ثنائية القومية في فلسطين التاريخية
القادم اذا لم يتحقق خطـاب  ) سبتمبر(ونوهت المصادر بأن هناك دراسة فلسطينية لحل السلطة بعد ايلول       

بر فيه امام الجمعية العامة لالمم المتحدة في ايلول الماضي عـن            الرئيس االمريكي باراك اوباما الذي ع     
  . وقد تحققت الدولة الفلسطينية واخذت مكانها في االمم المتحدة2011) سبتمبر(أمله في ان يأتي ايلول 

القادم اذا لم تعتـرف     ) سبتمبر(واشارت المصادر الى أن دراسة القيادة الفلسطينية حل السلطة بعد ايلول            
 وتواصـل توقـف المفاوضـات واسـتمرار         1967 العظمى بالدولة الفلسطينية على حدود عـام         الدول

االستيطان يسير بموازاة اعتزام الجانب الفلسطيني تبني خيار المطالبة بحقوق المواطنة للفلسطينيين فـي              
ل تكـون قـد     دولة ثنائية القومية في فلسطين التاريخية كون امكانية اقامة دولة فلسطينية بجوار اسـرائي             

  .انتهت بفعل االستيطان االسرائيلي المتواصل الذي لم يبق مجاال القامة دولة مترابطة جغرافيا
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والمحت المصادر الى امكانية ان تقوم بعض الدول العظمى باالعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام               
اجع عن المطالبة بدولـة علـى تلـك          قبل ايلول القادم في محاولة لمنع القيادة الفلسطينية من التر          1967

  .الحدود والتحول نحو المطالبة بدولة ثنائية القومية النهاء الصراع الفلسطيني االسرائيلي
  5/3/2011القدس العربي، لندن، 

  
   قائد تنظيم الجهاد والتوحيد بالقطاعالحكومة في غزة يعتقلمن أ: هآرتس .3

اعتقال قائد التنظيم من قبل " معا"ي قطاع غزة لوكالة اكدت مصادر في تنظيم الجهاد والتوحيد ف: القدس
  . ايام في القطاع3امن الحكومة المقالة قبل 

 3انه تم اعتقال هشام سعيدني قبل " معا"وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها في حديث لـ
  . المقالةأيام من شقة بالقرب من مسجد السوسي في معسكر الشاطئ بعد اقتحامها من قبل أجهزة

  
إن امن المقالة حاول اعتقال سعيدني قبل أسبوعين من منطقة المغازي إال انه تم :" وأضافت المصادر 

  ".من الفرار منهم
 سنوات 4 عاما أصلة أردني وجاء إلى القطاع قبل نحو 50وأشارت المصادر إلى أن سعيدني قرابة 

  . أوالد7وهو متزوج وأب لـ 
اليوم الجمعة ان الحكومة المقالة رفعت من حالة التأهب في صفوف قواتها " هآرتس"هذا وادعت صحيفة 

" الجهاد والتوحيد"االمنية في قطاع غزة خشية ان يقوم عناصر يخضعون المرة هشام سعيدني قائد تنظيم 
، بعملية انتقامية ردا على قيام اجهزة االمن المقالة باعتقال السعيداني في وقت سابق من األسبوع الحالي

  . ان يتعرض احد قيادييها لمحاولة اختطاف على هذه الخلفية- بحسب الصحيفة -وتخشى حماس 
وكانت أجهزة األمن الحكومة المقالة في قطاع غزة كما قالت اسرائيل، قد القت االثنين الماضي القبض 

درجاً على قائمة المقرب من القاعدة والذي كان اسمه م) الجهاد والتوحيد(على هشام سعيدني قائد تنظيم 
  .المطلوبين لحماس منذ فترة طويلة

   4/3/2011وكالة معاً اإلخبارية، 
  

  إلعطاء فرصة ألفكار نتنياهو" الرباعية" تأجيل اجتماع تحاولهناك أطراف : اشتية .4
كشف عضو الوفد الفلسطيني المفاوض وعضو اللجنة المركزية لحركة :  عبد الرؤوف أرناؤوط-القدس 
بعض األطراف في اللجنة الرباعية الدولية تدفع "أن " األيام"اشتية، النقاب في حديث لـ محمد . فتح، د

باتجاه تأجيل اجتماع اللجنة المقرر منتصف الشهر الجاري، إلعطاء فرصة ألفكار رئيس الوزراء 
  ".الموقف المحزن"، واصفاً ذلك بـ "اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو

قد االجتماع في موعده منتصف الشهر، ولكن قد تكون هناك بعض من الممكن ان يع: "وقال اشتية
المتغيرات التي قد تستخدم لتأجيله، ومن المحزن أن يكون احد المتغيرات هو إعطاء فرصة لنتنياهو 

  ".لتقديم افكاره التي يتحدث عنها
سل، هذه األطراف ولم يحدد اشتية، العائد من اجتماع وفد فلسطيني مع مندوبي اللجنة الرباعية في بروك

في اللجنة الرباعية، غير ان مسؤولين كباراً في مكتب نتنياهو أشاروا الى اتصاالت حثيثة بين إسرائيل 
واإلدارة األميركية بشأن الخطاب المرتقب لنتنياهو في شهر أيار المقبل في واشنطن، والذي سيحدد فيه 

فاضة مع مستشار الرئيس االميركي دينيس معالم خطته لحل انتقالي جديد، حيث بحث هذا األمر باست
  .روس ومساعد المبعوث األميركي لعملية السالم في الشرق األوسط فريد هوف ليل الخميس

وكشف النقاب عن فحوى االجتماع مع مندوبي اللجنة الرباعية، اول من امس، في بروكسل، وقال 
اضح امام مندوبي اللجنة الرباعية، وقلنا اللجنة الرباعية تبحث عن أفكار، وقد وضعنا أفكارنا بشكل و"



  

  

 
 

  

            7 ص                                     2075:         العدد       5/3/2011 السبت :التاريخ

بشكل واضح ان المسار التفاوضي يحتاج الى مصداقية والشيء المهم في هذا الصدد أننا نحتاج الى 
المجتمع الدولي لخلق توازن على طاولة المفاوضات، فالمفاوضات كما تجري غير متوازنة، وبالتالي 

  ".داث توازن على طاولة المفاوضاتطالبنا ان يكون المجتمع الدولي موجودا إلح
  5/3/2011األيام، رام اهللا، 

  
   نائب من فتح بنابلسسيارةمجهولون يحرقون  .5

أقدم مجهولون الليلة قبل الماضية، على إحراق سيارة نائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح : لندن
الخاصة، أن سيارته كانت » معا«وأكد ناصر جمعة، النائب عن حركة فتح، لمراسل وكالة . في نابلس

متوقفة أمام منزله في منطقة المخفية بنابلس الليلة قبل الماضية، عندما احترقت، متهما أصحاب النفوس 
وأكد جمعة أن التحقيقات جارية من قبل . الضعيفة باالعتداء إلشعال الفتنة والفلتان األمني في المحافظة

ة فتح البرلمانية الحادث، واعتبرته محاولة الستهداف حالة وأدانت كتل. األجهزة األمنية لمعرفة الجناة
وأهابت . األمن واألمان السائدة في األراضي الفلسطينية، في ظل جهود السلطة لفرض القانون والنظام

  .بالجهات المختصة واألجهزة األمنية سرعة الكشف عن الفاعلين وتقديمهم للعدالة
  5/3/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
   دائرة شؤون المفاوضات"لفلسطنة"ة تعمل السلط .6

 عن مشاورات تجري    "فتح" ذكر الدكتور نبيل شعث عضو المجلس المركزي لحركة          :ردينة فارس  -غزة
في أروقة القرار في السلطة الفلسطينية من أجل إعادة هيكلة دائرة شؤون المفاوضات، ال سـيما وحـدة                  

  ."آدم سميث"ركة البريطانية لألبحاث دعم المفاوضات التي كانت تديرها وتمولها الش
وأضاف في تصريح صحافي أن دائرة شؤون المفاوضات ستبقى كما هي ألنها أرشيف مهـم ال يمكـن                  

  .حله، لكن وحدة دعم المفاوضات سيعاد ترميمها لتكون مؤسسة فلسطينية ممولها فلسطيني
لبريطانية كانـت تمـول وحـدة دعـم         وقال إن الشركة البريطانية المذكورة والممولة من قبل الحكومة ا         

 موظفا أجنبيا انتهت    25المفاوضات للمساعدة في عمل دراسات، وهي اآلن في حكم المنتهية وهناك نحو             
عقودهم أواخر الشهر الماضي، وعليه فقد تمت إعادة النظر في عمل الشركة وتم طردها وإعادة النظـر                 

  .في الموجودين
  5/3/2011عكاظ، جدة، 

  
   أمن لبنان إسناد قوي للحق الفلسطيني: د اهللاعبد اهللا عب .7

أمن لبنان واستقراره وسالمته "أكد ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان السفير عبداهللا عبداهللا أن 
وقال بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية ". هي إسناد قوي للحق الفلسطيني

ابو "طمأنت الرئيس بري على الوضع الفلسطيني ونقلت اليه تحيات الرئيس "في عين التينة أمس، 
، وكل التحركات التي نقوم بها في مواجهة العدوان اإلسرائيلي والتحديات، خصوصا في أعقاب "مازن

كذلك . االميركي على قرار إدانة االستيطان ورفضه واعتباره غير شرعي ومخالفاً للقانون الدولي" الفيتو"
أنيت من دولته على سير األمور على الساحة اللبنانية، ألننا نعتقد ونؤمن بأن امن لبنان واستقراره اطم

  .وسالمته هي إسناد قوي للحق الفلسطيني
  5/3/2011المستقبل،بيروت، 
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  حماس تريد إنهاء االحتالل والحصار واالنقسام وتناشد المصريين فتح معبر رفح: الحية .8
، على أن الحركة تريد إنهاء "حماس"حية، القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية  خليل ال.دأكد : غزة

  .وإنهاء االنقسام وإنهاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة" إسرائيل"االحتالل والقضاء على 
وقال الحية في كلمة ألقاها أمام اآلالف من جماهير الشعب الفلسطيني التي خرجت في مسيرة جماهيرية 

إن شعبنا الفلسطيني تحت االحتالل، وإن ): "3-4(بيرة دعت لها حركة حماس بعد ظهر الجمعة ك
المطلب األوسع واألكبر هو إنهاء االحتالل، وإن حماس اليوم وخلفها الجماهير وكل األحرار يقولون 

تالل، وسنبذل ، فمعا وسويا من أجل إنهاء االح"يريد إنهاء إسرائيل"و" الشعب يريد إنهاء االحتالل"
  ".أرواحنا وأبنائنا طاعة هللا وحماية للمقدسات

إن حماس تريد إنهاء االنقسام وليسمع ذلك القاصي والداني، إن مطلبنا هو : "وأضاف الحية في كلمته
إنهاء هذا االنقسام الذي مزق جسد الشعب الفلسطيني وأغرى المنافقين والمتربصين ليتالعبوا بالقضية 

  ".وا خلف االنقسامالفلسطيني وليقف
إنه يجب أن تنتهي أسباب هذا : "وشدد على أن حماس صادقة في دعوتها إلنهاء االنقسام، لكنه قال

  ".االنقسام من جذورها، وعبثًا أن ينتهي االنقسام ومازالت أسبابه قائمة ويتم تعزيزها
ثق بها الشعب الفلسطيني وتكون وأردف أنه إذا أردنا أن ننهي االنقسام فعلينا أوالً أن تكون لنا قيادة ي

إن الشعوب المجاورة ما ثارت على أنظمتها : "أمينة على حقوقه وثوابته وأمينة على مقدراته، وأضاف
إال عندما خذلتها هذه األنظمة، ونقول إن االنقسام ينتهي عندما تكون لنا قيادة واحدة تؤمن بالثوابت 

  ".رانا وتحافظ على القدس والالجئينوتحافظ عليها وعلى دمائنا وشهدائنا وعلى أس
نريد إنهاء االنقسام لتكون لنا قيادة : "وركّز الحية خالل كلمته على ضرورة إنهاء أسباب االنقسام فقال

إننا نريد برنامجا وطنيا ناجحا وصادقًا على طريق دحر االحتالل والتمسك .. راشدة محافظة علينا
األوان ألن ينتهي هذا الحصار الظالم المجرم الذي عض علينا أجسادنا بالثوابت الفلسطينية، وإنه قد آن 

وسلب المرضى حق العالج وسلب الطالب حق التعليم وسلب العمال حق الحياة وسلب المدمرة بيوتهم 
  ".حق اإلعمار

 أما: "الشعب الفلسطيني يريد إنهاء الحصار، موجها كالمه إلى من شارك في الحصار"وكرر الحية أن 
تخجلون؟ أما آن األوان أن ينتهي الحصار وأن تفتح المعابر وأن يدخل الدواء، وأن تفتح المعابر إلدخال 

  ".مواد اإلعمار والبناء وأن تدخل األموال إلعادة إعمار من دمره االحتالل
رفح وأن نأمل منكم أن تفتحوا معبر : "ووجه القيادي في حركة حماس كلمة إلى للقيادة المصرية قال فيها

تسمحوا للفلسطينيين بالسفر والتنقل، يا إخواننا في مصر افتحوا معبر رفح الحدودي كما تريدون وكما 
  ".نريد

صناديق االقتراع ال تخيف : "وعرج على أن حركة حماس ال تخشى من صناديق االقتراع، وأضاف
قيتها وشهدائها ومعها فحماس في كل بيت وكل روح وكل قلب وكل شارع معها إرادتها وبند.. حماس

وطالب الحية الجميع بمراجعة حساباته، كما طالب كل من  ".ثوابتها وال تخشى من صناديق االقتراع أبدا
  ".يكفر عن أخطائه"ولغت يداه في القضية الفلسطينية أن 

  4/3/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   للمصالحة وطرح فياض مجتزئشاملةمبادرة : برهوم .9
ف فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس أن حركته تعكف حاليا على إعداد مبادرة بمشاركة كش: غزة

شعار إنهاء "يستخدم " البعض"كل القوى الفلسطينية للخروج من المأزق الفلسطيني الحالي، مشيراً إلى أن 
  ".لخلط األوراق في غزة" كشماعة" االنقسام
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مبادرات بشكل تهريج إعالمي لكن دون أن "اخلية بافتعال واتهم برهوم، حركة فتح بتصدير أزماتها الد
  ".ترسل إلى حماس أي ورقة فيها مبادرة سليمة متكاملة

عبارة عن فرقعات إعالمية يلقي بها فياض "ونفى تلقي حماس أي مبادرة من فياض للمصالحة وقال إنها 
أنه "ل حماس منه أي طرح، واتهمه ، مبيناً أن فياض ال يمثل أي طرف فلسطيني لتقب"بين الفينة واألخرى

  ".أجرم بحق الشعب الفلسطيني
  مبادرة حماس

حركة حماس تعكف "وأوضح الناطق باسم حماس في حوار مع في حوار مع مراسل فلسطين اآلن أن 
على إعداد مبادرة تعتمد على مصالحة فلسطينية تجسد الشراكة الحقيقة وتدافع عن ثوابت الشعب 

  ".بناء وهيكلة منظمة التحريرالفلسطيني، وإعادة 
تعتمد على تجسيد منظومة فلسطينية يشارك فيها كافة أطياف الشعب الفلسطيني في ظل ما "وقال إنها 

  ".يجري من تصفية للقضية من قبل السلطة وحركة فتح، وما نشرته الجزيرة وثائق تفضح السلطة
جبها أن تبدأ دائما بما يرعى هذه كون حركة حماس تقود المشروع الفلسطيني فمن وا"وأضاف أنه 

المصلحة إلنجاح هذا المشروع، وكان أن تعي خطورة هذه المرحلة وهي التي تبادر إلى طرح هذه 
  ".المبادرة إلى كافة شرائح من خالل الفصائل لبلورة موقف وطني

  حماس ومصر
كم لمصر بعد في موضوع آخر، أكد الناطق باسم حماس وجود اتصاالت مع المجلس العسكري الحا

أنا أعتقد أن األيام المقبلة ستشهد "اإلطاحة بنظام حسني مبارك وقيادة المعارضة والثورة المصرية، وقال 
  ".مزيد من العالقات المتطورة بين حماس والقيادة المصرية الجديدة

ايا مصرية، نسعى إلى االرتقاء بهذه العالقة بما يخدم القضايا المتبادلة، قضايا فلسطينية وقض"وأوضح 
نحن ال نطالب بمصالح لحركة حماس كمصلحة فئوية نحن نريد مصلحة وطنية تنبني على عالقة 

  ".فلسطينية قوية تعزز من صمودنا ونواجه بها العدو الصهيوني
  4/3/2011موقع فلسطين اآلن، 

  
  شارك في مؤتمر القدس بالخرطوم يحماس وفد من  .10

من حماس برئاسة القيادي محمود الزهار إلى السودان توجه وفد  :  وكاالت- محمد جمال -غزة 
وهو أول وفد يضم قياديين من حماس . للمشاركة في مؤتمر حول القدس، كما أعلن مصدر من الحركة

، يغادر القطاع بعد االحتجاجات الشعبية المصرية التي 2007التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف 
وقال مصدر في حماس . ، عبر معبر رفح الحدودي مع مصرانتهت بتنحي الرئيس حسني مبارك غزة

إن الوفد يضم إلى جانب الزهار عددا من قادة الحركة بينهم القيادي خليل الحية عضو المكتب السياسي 
  . لحماس حيث سيشارك في مؤتمر حول القدس تنظمه مؤسسة القدس الدولية ويعقد في الخرطوم

وجه أعضاء الوفد إلى دمشق في سوريا للقاء قادة الحركة في وأوضح المصدر انه من المفروض أن يت
وقالت مصادر في حماس إنه كان من المقرر أن يتوجه الوفد إلى دمشق قبل حوالي شهر . الخارج

للتشاور مع قيادة الحركة حول اقتراح جديد طرحه الوسيط األلماني في قضية شاليط، غير أن هذه 
ويواصل الوسيط األلماني جوالته المكوكية بين المسؤولين في . مصرالزيارة أرجئت بسبب األحداث في 

غزة وإسرائيل من أجل التفاوض إلطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير في غزة جلعاد شاليط كما 
  . التقى الوسيط مع مشعل في دمشق، وبعد ذلك سافر إلى تل أبيب ليلتقي كبير المفاوضين حجاي هداس

  5/3/2011الشرق، الدوحة، 
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  القذافي سّهل عملية اغتيال فتحي الشقاقي: قيادي في الجهاد .11
، الزعيم الليبي معمر القذافي ونظامه بتسهيل عملية اغتيال »الجهاد اإلسالمي« اتهمت حركة :القدس

 عاما على يد جهاز 15مؤسسها وأمينها العام السابق فتحي الشقاقي، في جزيرة مالطا قبل أكثر من 
  .إلسرائيليا» الموساد«

الشقاقي كان متابعا ومرصودا منذ أن وصل ليبيا «وكشف مسؤول في الحركة، فضل عدم ذكر اسمه، أن 
قبل أيام من اغتياله، وحتى مغادرتها، وأنه ورغم سرية الزيارة، وحيازة الشقاقي لجواز سفر باسم 

يرة مالطا، بعد حصوله على إبراهيم الشاويش، إال أن الموساد تمكن من الوصول إليه، وتصفيته في جز
بعد اغتيال الشقاقي رفض النظام الليبي التعاون في التحقيق «وأضاف انه . »معلومات مؤكدة عن الشقاقي

الذي فتحته حركة الجهاد اإلسالمي حول اغتياله، أو إعطاء أي معلومات عن ذلك، ما أثار شكوكا حول 
  .»قطعت العالقات تماما بين الحركة والنظام الليبيمساهمة القذافي والنظام الليبي في اغتياله، حيث 

  5/3/2011الراي، الكويت، 
  

  سبتمبر القادم/ شعث يكشف عن تعهد فرنسي باالعتراف بالدولة الفلسطينية خالل أيلول .12
اكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور نبيل شعث الموجود في باريس  : وليد عوض- رام اهللا

في اتصال هاتفي معه الليلة قبل الماضية ان هناك تعهدا فرنسيا باالعتراف ' س العربيالقد'منذ ايام لـ
  .القادم) سبتمبر(بالدولة الفلسطينية بحلول ايلول 

كل الفرنسيين الذين التقيتهم سواء الذين في رئاسة الجمهورية او في وزارة الخارجية او في 'وقال شعث
) سبتمبر( اآلن وليس في ايلول 1967الفلسطينية على حدود عام االحزاب طلبت منهم االعتراف بالدولة 

 سيبطل االدعاء االسرائيلي بان 1967الن االعتراف اآلن بالدولة الفلسطينية على حدود عام . القادم
  .'الضفة الغربية ارض متنازع عليها

ت خالل األيام وأجرى شعث مسؤول العالقات الدولية في اللجنة المركزية لحركة فتح سلسلةَ لقاءا
الماضية في باريس، سعى خاللها الى إقناع المسؤولين الفرنسيين بضرورة االعتراف بالدولة الفلسطينية 

  .اآلن وليس في غضون أشهر
وطالب شعث المسؤولين الفرنسيين بالعمل مع الفلسطينيين لتجنُّب الوصول الى الخراب الذي حذَّر 

  .ول اليه في أيلول المقبل، كحل السلطة واستقالة عباس نفسهالرئيس الفلسطيني محمود عباس من الوص
وأشار الى ان فرنسا والسويد وإسبانيا والبرتغال من بين الدول االولى التي تتجه نحو االعتراف بالدولة 

  .'قبرص اعترفت، وربما مالطا قريباً، وسلوفينيا تريد ان تفعل الشيء نفسه'الفلسطينية، ولفت الى ان 
  5/3/2011ربي، لندن، القدس الع

  
   بترؤس شخص منها الحكومةفتحعباس تجاهل طلباً من ": الخليج" .13

، أن لجنة الشؤون الحكومية والبناء الوطني في المجلس ”الخليج “ـ، ل”فتح“كشفت مصادر في حركة 
الثوري لحركة فتح، اتفقت في اجتماع عقدته قبل أيام على إرسال رسالة للرئيس محمود عباس، تدعوه 
فيها إلى تكليف أحد قيادات الحركة بتشكيل حكومة جديدة، ما يعني طلباً باستبعاد رئيس الوزراء المكلف 

  .سالم فياض 
وحسب المصادر فإن عباس تجاهل الطلب كونه ال يعبر عن موقف الهيئات القيادية في الحركة، في حين 

وأوضحت تلك  .لديه بهذه الرسالة أكد أمين سر المجلس الثوري للحركة أمين مقبول، بأنه ال علم 
  .القيادية تجاه فياض ” فتح“المصادر وأكدت وجود وجهات نظر متباينة داخل هيئات 

  5/3/2011الخليج، الشارقة، 
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  "مبادرات"من حماس وليس " قرارات"الشعب بحاجة إلى : فتح .14
إلنهاء االنقسام هو  قال أحمد عساف المتحدث باسم حركة فتح إن المطلوب من حركة حماس :رام اهللا

التوقيع على وثيقة المصالحة الفلسطينية أو القبول باالحتكام الى الشعب الفلسطيني مصدر الشرعية من 
ان حماس اجهضت كافة "وأضاف عساف . خالل االنتخابات التي دعا إليها الرئيس محمود عباس

  .المبادرات
  5/3/2011الغد، عمان، 

  
   تتحد ضد الوحدةمن حماس وفتحشخصيات ": الحياة" .15

أحدثت مبادرة رئيس الوزراء المكلف الدكتور سالم فياض الرامية إلى إعادة :  محمد يونس-رام اهللا 
الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وحدة من نوع آخر هي تلك التي جمعت بين شخصيات من 

  .ضد المبادرة والوحدة» حماس«وأخرى من حركة » فتح«حركة 
تي تستجيب المبادرة لطلبها األكبر، وهو بقاء سيطرتها على األمن في قطاع غزة، ال» حماس«ففي 

ظهرت أصوات معارضة للمبادرة فور عرضها، إذ برر بعض هذه األصوات معارضته بالقول إنها 
لـ » حماس«لكن السبب الحقيقي وراء الرفض، وفق ما قالت مصادر في . »إحراج الحركة«تهدف إلى 

وقال مصدر مطلع إن الحركة ترى أن . »اءه الحركة للتغيرات الجارية في المنطقةقر«هو » الحياة«
والقوى المعارضة » حماس«العالم العربي يتجه إلى التغيير، وأن هذا التغيير يصب في مصلحة 

حماس ترى التغيير يصب في مصلحتها، «: وأضاف. »فتح«لالتفاقات مع إسرائيل وضد السلطة وحركة 
  .»وقت نفسه مشروع فتح القائم على االنتخابات ينهار، فلماذا تمد لها طوق النجاةكما ترى في ال

ترى أن المبادرة تستحق االهتمام، إذ كشف مسؤول في الحركة لـ » حماس«لكن أوساطاً أخرى في 
أن القيادي في الحركة الدكتور محمود الزهار توجه أمس إلى دمشق لبحث المبادرة، إضافة إلى » الحياة«
لفات أخرى منها ملف الجندي اإلسرائيلي األسير غلعاد شاليت، مع رئيس وأعضاء المكتب السياسي م

  .وقال إن الزهار لم يرفض المبادرة ويرى فيها الكثير من العناصر اإليجابية. للحركة
إن » الحياة«لـ » فتح«، إذ قال مسؤول في »حماس«عنها في » فتح«وال تقل المعارضة للمبادرة في 

البعض وجد فيها تنازالً غير مبرر عن األمن في «: في صفوف الحركة، مضيفاً» أثارت الذعر«مبادرة ال
  .»غزة لحماس، والبعض اآلخر وجد فيها عنصر قوة إضافي لفياض على حساب قيادة الحركة

، مثل رئيس »فتح«وطغى االنفعال والمغاالة في رفض المبادرة على تصريحات بعض المسؤولين في 
جلس الثوري أمين مقبول الذي استنكر على رئيس الحكومة التدخل في قضية سياسية، معتبراً أن الم

إلى جمع تواقيع لعدد من » فتح«كما بادرت إحدى الشخصيات المركزية في . دوره إداري فقط
المسؤولين في الحركة على عريضة وجهت إلى الرئيس محمود عباس تطالبه فيها بسحب التكليف 

لم يأخذ الرسالة على محمل «لكن المسؤولين يقولون إن عباس . فياض لتشكيل الحكومة الجديدةالموجه ل
  .»الجد

لكن فياض يحظى بدعم كبير من الرئيس . أن فياض انتزع القيادة منهم» فتح«ويشعر عدد من مسؤولي 
حاً للفساد الذي ساد عباس ومن الدول المانحة التي ترى في اإلصالحات التي أدخلها في النظام المالي كاب

ويحظى مشروع فياض لبناء . أجهزة السلطة ومؤسساتها ردحاً طويال من الزمن، وبدد الكثير من أموالها
كما يرى عباس في فياض حالً للصراع على السلطة . مؤسسات الدولة المستقلة بدعم سياسي دولي كبير

تولوها في عهد الرئيس الراحل ياسر وكابحاً للفساد الذي وصم اإلدارات التي » فتح«بين شخصيات 
  .عرفات

لطرح مبادرة بديلة للوحدة لحمايتها من النتائج » حماس«ودفعت مبادرة فياض ببعض األوساط في 
  .المترتبة على رفض مبادرة وحدوية جدية
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ويرى فياض في مبادرته جزءاً من مشروع إقامة مؤسسات الدولة، وقال هذا األسبوع في حديث إلى 
فاالنقسام «: وأضاف. »الدولة الفلسطينية لن تقوم من دون القدس أو قطاع غزة«إلعالم إن وسائل ا

المستمر منذ نحو أربع سنوات يتكرس ويتحول إلى واقع مؤلم يتعمق يومياً، ويتحول إلى حالة استعصاء 
 سرعة، إذ تشكل خطراً فعلياً على مشروعنا الوطني برمته، األمر الذي يستدعي التدخل إلنهائه بأقصى

االرتقاء إلى مستوى المسؤولية «ودعا القوى السياسية إلى . »ال دولة من دون إنهاء هذا االنقسام
  .بدالً من البقاء أسيرة للمناكفة السياسية» الوطنية

، )مؤسسات حماس(وتنص خطة فياض على بقاء األمن في قطاع غزة في أيدي المؤسسات القائمة هناك 
ألمني المعمول به راهناً في قطاع غزة والمعمول به في الضفة والقائم على وعلى ترسيم المفهوم ا

  .الالعنف في السعي إلى نيل الحقوق الوطنية
ويقول مقربون من فياض إنه يشعر أن مبادرته ستحظى بدعم الشارع الفلسطيني الذي سئم االنقسام وبدأ 

رئيس «ال مسؤول مقرب من فياض أن وق. »الشعب يريد إنهاء االنقسام«ينظم تظاهرات تحت عنوان 
  .»الحكومة قدم المبادرة استجابة لحاجة الناس والوطن وليس لحاجة بعض األوساط المنتفعة من االنقسام

  5/3/2011الحياة، لندن، 
  

   اليسار الصهيوني غير مؤثر في الشارع اإلسرائيلي:حواتمة .16
لتحرير فلسطين نايف حواتمة أن جبهته كشف أمين عام الجبهة الديمقراطية  : أسعد العزوني-عمان 

، واصفا ذلك العام بأنه نقطة 1971وحركة فتح بدأتا باالتصال مع بعض القوى اإلسرائيلية في العام 
 اإلسرائيلي، لكنه وفي ذات السياق شدد على ان اليسار الموجود في –التحول في الصراع الفلسطيني 

ؤثر، وأن معسكر السالم يلفظ أنفاسه وأن االتصاالت إسرائيل حاليا هو يسار صهيوني ضعيف وغير م
  .معه توقفت

وقال في حوار بالعاصمة األردنية عمان أن ظلم ذوي القربى واالنقسام الفلسطيني انعكسا سلبا على 
  .القضية الفلسطينية مضيفا إن خلل موازين القوى لعب دورا مهما في اضعاف الموقف الفلسطيني

مين الصهيوني في إسرائيل واليمين األمريكي ومنظمة االيباك في الواليات وشدد حواتمه على ان الي
المتحدة تحاصر الرئيس األمريكي باراك اوباما، وهذا ما اضطره إلى تغيير موقفه من حكومة نتنياهو 

  .الفتا كذلك إلى ان العرب والمسلمين ال يمارسون أي ضغط على البيت األبيض
  :ولالطالع على نص الحوار

aspx.64-5-3-2011/Pages/dialogues/Politic/com.raya.www://http  
  5/3/2011الراية، الدوحة، 

  
   فكرة دولة واحدة للشعبين كارثة قوميةيعّدنتنياهو : هآرتس .17

، أمس، أن نتنياهو يشعر أنه بات في ورطة سياسية »هآرتس«ذكرت صحيفة :  نظير مجلي-تل أبيب
مدمرة، بسبب التحرك األوروبي والتهديد بأنه في حال استمرار الجمود في عملية السالم بين إسرائيل 
والفلسطينيين، فإن أوروبا ستنضم إلى المبادرة المقرر طرحها في الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

.  دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية1967عتراف بفلسطين في حدود القادم، لال) أيلول(سبتمبر 
وإذا رفضتها إسرائيل فإن البديل سيكون التوجه نحو دولة واحدة على كامل فلسطين للشعبين، اإلسرائيلي 

وأضافت أن ما يزعج نتنياهو بشكل خاص هو النهج األوروبي باختيار اللجنة الرباعية . والفلسطيني
إضافة إلى شريكتيهما في الرباعية روسيا (إطارا لطرح مبادرته، مما يعني أن الواليات المتحدة الدولية 

  .، توافق على هذا التحرك)واألمم المتحدة
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ففي إسرائيل يهاجمون . وقالت الصحيفة إن نتنياهو يدرك أن هذه التحركات ستقضي على حكومته
، ويتحدثون عن خطر تحويل العزلة السياسية إلى الحكومة على قصورها وعلى العزلة التي تسببت بها

ويشيرون إلى االنخفاض الحاد في شعبية نتنياهو لصالح حزب . عزلة اقتصادية، وهذه عزلة مدمرة
إسرائيل بيتنا المتطرف بقيادة وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، من اليمين وحزب كديما المعارض 

لم يحدث انعطافا كبيرا في سياسته، فإنه سيخسر المعركة االنتخابية فإذا . بقيادة تسيبي ليفني، في اليسار
  .القادمة

وكشف مصدر سياسي أن نتنياهو يتحدث عن هذا الخطر بكثرة قي األيام األخيرة، وأنه قال لرفاقه في 
أنا أعرف أنه هناك من يفكر بينكم أن أفضل شيء إلسرائيل اليوم هو الوصول إلى دولة واحدة «: اليمين

ولكنني ال أوافق على ذلك وأرى أن دولة كهذه ستكون كارثة قومية على إسرائيل والدولة . لشعبينل
وسيكون أمامنا أن نشرك العرب في إدارة الدولة فنلغي . ففي دولة كهذه ال تكون أكثرية لليهود. العبرية

رفاقه أن يستعدوا لخطة ولهذا، طلب نتنياهو من . »كونها يهودية أو نكون دولة أبرتهايد ونخسر العالم
  .سياسية جديدة تحدث انعطافا حادا

فإذا ربحها تكون . »فرصة العمر«وقالت الصحيفة المذكورة، أمس، إن نتنياهو يعيش حاليا فترة ما قبل 
  .»مغامرة حياته«وفي الحالتين تكون تلك . وإذا خسرها فإنه سيسقط. تلك سلمه إلى المجد

  5/3/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   بخلق حالة من الجمود في المنطقة والتمهيد لحرب جديدةوباراكموفاز يتهم نتنياهو  .18
 حذر وزير الحرب اإلسرائيلي األسبق شاؤول موفاز، أمس الجمعة، رئيس الوزراء بنيامين :الناصرة

حرب نتنياهو ووزير الحرب الحالي إيهود باراك، من أن حالة الجمود السياسي التي يقودانها ستقرب ال
التالية في المنطقة، ودعا إلى فتح قناة حوار مع سورية، ولإلسراع في إبرام اتفاق صفقة أسرى مع 

  ".بثمن باهظ"حماس حتى 
" كديما"، ويعتبر موفاز الرجل الثاني في حزب "هآرتس"وجاءت تصريحات موفاز في مقابلة مع صحيفة 

" كديما"هن نتنياهو عليه بأن ينشق عن المعارض، ومنافس تسيبي ليفني على رئاسة الحزب، وقد را
وينضم لالئتالف الحاكم، ويتولى موفاز حاليا رئاسة ارفع لجنة برلمانية، لجنة الشؤون الخارجية 

  .واألمنية
ألسفي الشديد فقد مرة عامين ولم يستطع نتنياهو دفع االتفاق مع الفلسطينيين، "وقال موفاز في المقابلة، 
 محاوالت سحب شرعية إسرائيل في الحلبة الدولية، ووضعية إسرائيل ساءت وفي هذين العامين تعمقت

، وأضاف، إن حالة الجمود السياسي التي تسبب بها كال من نتنياهو وإيهود باراك، ستقرب "بشكل كبير
  .المواجهة العسكرية التالية، وستكون مواجهة صعبة ومؤلمة جدا

 تستوجب إبرام اتفاق مع الفلسطينيين وسورية، وقال، في الوضع وتابع موفاز قائال، إن التقلبات في العالم
الناشئ في المنطقة زادت أهمية اتفاقيات السالم مع الفلسطينيين والسوريين، ولكن هذا ما ال تفهمه 

إن اتفاقا مع الفلسطينيين هو "الحكومة ألسفي، واعتقد أحيانا أن هذه الحكومة ال تعيش في البالد، وقال، 
ي، ونتيجته قيام دولة فلسطينية وإنهاء االحتالل، بشكل يسمح على استمرارنا كدولة يهودية أمر ضرور

  .وديمقراطية، وكلما طالت العملية التفاوضية، تتقرب المواجهة العسكرية
ويطرح موفاز مشروعا سياسيا خاصا به، ويدعو إلى إبرام اتفاق إلقامة دولة فلسطينية في حدود مؤقتة 

من  % 99 مساحة الضفة الغربية المحتلة من دون القدس، وأن يكون في هذه المنطقة من % 60تشمل 
، على أن يتم االتفاق بموازاة ذلك على نقاط أساسية تتعلق بالمسائل الجوهرية، )عدا القدس(الفلسطينيين 

ساحة وأن يحصل الفلسطينيون على ضمانات دولية، تضمن بان تكون مساحة الدولة الفلسطينية نفس الم
  .1967التي تم احتاللها في العام 
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إلى ذلك، فقد قال موفاز، إن واجب الحكومة اإلسراع في إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، 
تشمل جندي االحتالل األسير في قطاع غزة، وقال عن صفقة كهذه يجب ان تتم حتى بثمن إطالق سراح 

، أو من "دماء على اياديهم" كمن يسميهم االحتالل أسرى فلسطينيين ترفض إسرائيل إطالق سراحهم، أو
  .كبار القادة في الفصائل الفلسطينية المختلفة

  5/3/2011، الغد، عّمان
  

   تدرس سبل الدفاع عن جيشها بوجه مالحقات قضائية دولية"سرائيلإ" .19
رس طرقا االسرائيلية امس الجمعة، ان جيش االحتالل االسرائيلي يد" هآرتس" قالت صحيفة :الناصرة

  .جديدة للدفاع عن ضباط وجنود بوجه محاوالت للقيام بمالحقات قضائية بحقهم في الخارج
تشكيل طاقم لدراسة أفكار في " األركان العامة"واضافت الصحيفة انه تم مؤخرا في شعبة العمليات في 

 في مواقع اسرائيليين" مجرم حرب "200هذا المجال وذلك في أعقاب نشر قائمة تتضمن أسماء نحو 
  .الكترونية أجنبية على االنترنت

الماضي نشر قائمة كبيرة نسبيا تتضمن أسماء ضباط ) نوفمبر(ويذكر انه كان قد تم في تشرين الثاني 
  .في قطاع غزة" الرصاص المصبوب"وجنود كانوا شاركوا في عملية 

ون تعرض ضباط يكونون ان تشكيل الطاقم المذكور يستهدف بصورة خاصة الحيلولة د" هآرتس"وتقول 
 لمالحقات – سواء في المناطق ام في جنوب لبنان -ضالعين في معارك تقع مستقبال في محيط مدني

  .قضائية
 فرض حظر –ومن بين االفكار التي طرحها أفراد أمن المعلومات واالستخبارات ضمن عمل هذا الطاقم 

 وقائد لواء، غير ان هذه الفكرة القت شامل على نشر أسماء ضباط في المستويات ما بين قائد سرية
وتضيف الصحيفة ان الطاقم المذكور عقد جلسة واحدة . معارضة داخل الجيش واعتبرت شبه مستحيلة

  .حتى اآلن من دون بلورة توصيات عملية حتى اآلن
  5/3/2011، الغد، عّمان

  
   ضخ الغاز المصري أسبابه سياسيةتوقّف: " اليومإسرائيل" .20

على اإلنترنت الجمعة ان وزارة ' يديعوت أحرونوت'قال موقع صحيفة : ر أندراوسالناصرة ـ زهي
البيئة اإلسرائيلية أعلنت صباح الجمعة أن استئناف استيراد الغاز الطبيعي المصري إلسرائيل الذي قطع 

بعد هجوم استهدف أنبوبا للنفط في شمال سيناء في مصر تأجل من ) فبراير(في الخامس من شباط 
  .دجدي

ونتيجة هذا التأجيل، قالت المصادر السياسية في تل أبيب، سمحت الوزارة بشكل استثنائي بتغذية 
المحطات الحرارية اإلسرائيلية بمنتجات مسببة للتلوث وخصوصا المازوت لتجنب انخفاض إنتاج 

  .الكهرباء
ي بنيامين نتنياهو عن القريبة من رئيس الوزراء اإلسرائيل' يسرائيل هايوم'من ناحيتها قالت صحيفة 

احتمال تأجيل السلطات المصرية لتصدير الغاز إلى إسرائيل ألسباب سياسية وليس تقنية بعد سقوط 
  .الرئيس المصري حسني مبارك تحت ضغط شعبي

  5/3/2011، القدس العربي، لندن
  

  ب سياسي لتشكيل حز" إسرائيليين" حاول دعم القذافي: جيروزاليم بوست .21
أن الزعيم الليبي معمر القذافي حاول منح ” اإلسرائيلية“زعمت صحيفة جيروزاليم بوست : )آي.بي .يو (
وقال رئيس المنظمة العالمية لليهود الليبيين . من أصل ليبي أمواالً لتشكيل حزب سياسي ” إسرائيليين“
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هلون أنه وأوضح ك .مائير كهلون للصحيفة، إن ليبيا عرضت سراً مبلغاً من المال لتشكيل حزب سياسي 
 سافر هو واثنان من أعضاء المنظمة سراً إلى عمان للقاء ممثل عن الحكومة 2007 و2005بين عامي 

إنهم ال يستطيعون منحنا المال مباشرة ألننا “وقال . الليبية حول المسألة العالقة ألصول اليهود في ليبيا 
  .”نا على تأسيس حزب سياسي ليبي، ولكنهم كانوا ينوون منحنا المال إذا وافق”إسرائيل“نعيش في 

وقال تم تعيين . وأشار إلى أن المسؤول الليبي الذي لم يكشف كهلون اسمه، لم يفصح عن قيمة المبلغ 
عربي وكان ” كنيست“ بين منظمته ومسؤول من وزارة الخارجية الليبية عبر عضو 2005اجتماع عام 

  .2007 و2006األول من نوعه، وحصل لقاءان آخران عامي 
المغنية (المسؤول الليبي قال لي إنه عيد ميالد سيف اإلسالم القذافي وإنه يحب “ويتذكّر كهلون أن 

لذلك في اللقاء التالي ”التي تؤدي أغنيات بموسيقا شرقية وأحياناً بالعربية، و” زهافا بن) ”اإلسرائيلية“
  .”أحضرت معي أحد ألبوماتها وأعطيتها للمسؤول الليبي ليقدمها له

 اقترح المسؤول الليبي أن يتم إنشاء حزب سياسي ليبي كوسيلة 2007ي اللقاء الثالث واألخير عام ،وف
  . ، إالّ أن الطلب رفض”إسرائيل“لتجاوز الحظر على 

  5/3/2011، الخليج، الشارقة
  

   من أبو عمار"إسرائيل" أخطر على مازنأبو : يمحلل إسرائيل .22
اإلسرائيلية، أن الرئيس » هآرتس« سياسي في صحيفة أكد كاتب ومحلل:  عبد القادر فارس-غزة

؛ ألنه يقوم بجهد )أبو عمار(الفلسطيني محمود عباس هو أخطر على إسرائيل من سلفه ياسر عرفات 
وأفاد أن هذا الجهد الكبير والناجح الذي يقوم به . سياسي ضخم من أجل قيام دولة فلسطين المستقلة

وروبي الذي أصبح معاديا إلسرائيل في هذا الموضوع بالذات، مضيفا عباس يتم بالتنسيق مع االتحاد األ
أن هذا الجهد العباسي يأتي في ظل غرق بنيامين نتنياهو، حتى أذنيه، في صراعات داخلية مع أفيغدور 

  .ليبرمان على زعامة اليمين
 ذلك كله رأى ونوه أن عرفات التزم برسالة إلى أسحق رابين أن يتخلى عن الكفاح المسلح، لكنه مع

العنف وسيلة شرعية لحث عجلة التفاوض عندما علقت، فعلى سبيل المثال حينما جمد نتنياهو مسيرة 
مذكرة واي «و» بروتوكول الخليل« أعاده عرفات إلى التفاوض وإلى التوقيع على 1996أوسلو في 

  .في أعقاب أحداث النفق» ريفر
 لصالحه، فقد بدأ بالحصول على تنديد بالمستوطنات وشدد على أن الرئيس عباس جند المجتمع الدولي

عامة وبالبناء في القدس خاصة، لكن قرار النقض األمريكي منع التنديد وهذا اإلجراء، منوها إلى أن 
االنقالبات في العالم العربي تحث الرباعية على إجراء لقاءات عاجلة لصياغة مخطط سياسي يتوقع أن 

  .مواقف الفلسطينيةيكون هذه المرة أقرب إلى ال
  5/3/2011، عكاظ، جدة

  
   بإخالء منزلين فلسطينيين بالقدسقراراًاالحتالل يصدر  .23

أصدرت سلطات االحتالل، قراراً بإخالء منزلي عائلتين : وكاالتال ، جمال جمال-فلسطين المحتلة 
لمنزلين إلى يهودي فلسطينيتين من حي بيت حنينا شمال القدس المحتلة، وتسليم األرض التي يقع عليهما ا

وذكرت اإلذاعة العبرية، أن القرار القضائي صدر عن . يدعى عزري مئير، بدعوى ملكيته لهذه األرض
 من أن الجامعة العبرية تملك جزءاً"وزعمت المحكمة، . محكمة الصلح اإلسرائيلية غربي القدس المحتلة

  ".ة عربية منحتها للعائلتين المذكورتين لعدم استكمال صفقة بيعها لشركقطعة األرض المذكورة، ونظراً
  5/3/2011الدستور، عّمان، 
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   في الضفة والقدسوإصاباتمواجهات  .24
، بحاالت اختناق وجراح 4/3أصيب العشرات من الفلسطينيين، الجمعة :  محمد القيق-القدس المحتلة 

يطان في الضفة الغربية نتيجة مواجهات اندلعت بعد قمع قوات االحتالل لمسيرات مناهضة الجدار واالست
  . إضافة إلى اقتحامها بلدة سلوان بالقدس المحتلة

إن قوات االحتالل " فلسطين أون الين"وقال راتب أبو رحمة من لجنة مناهضة الجدار في قرية بلعين لـ
أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المسيرة ما أدى إلى إصابة فتى برصاصة مطاطية في قدمه 

أما في قرية النبي صالح القريبة فأكد باسم التميمي عضو لجنة مقاومة  . بحاالت اختناقوالعشرات
إن أربعة شبان أصيبوا بجروح نتيجة إطالق الرصاص المطاطي " فلسطين أون الين"االستيطان هناك لـ

ن وفي نعلي. تجاههم والعشرات بحاالت اختناق، فيما اعتدى الجنود على عدد من المواطنين بالضرب
المجاورة أقدم جيش االحتالل على إغالق مداخل القرية وفرض تشديد أمني عليها قبل أن يقمع جنوده 

في قرية المعصرة جنوب بيت لحم فنظمت و. المسيرة عبر قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه األهالي
  . مسيرات مناهضة للجدار وسط حالة أمنية مشددة من االحتالل

ات االحتالل على اقتحام بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك ما أدى من جهة أخرى أقدمت قو
فلسطين "وقال مدير مركز معلومات وادي حلوة جواد صيام لـ. إلى اندالع مواجهات عنيفة مع األهالي

إن ستة مقدسيين أصيبوا خالل المواجهات بينهم شاب بصورة خطيرة في الرأس والظهر " أون الين
إضافة إلى سيدة تعاني أزمة حادة في التنفس أصيبت بحالة اختناق شديدة نقلت على برصاص معدني، 

وأضاف صيام بأن حالة توتر تشهدها البلدة في ظل انتشار مكثف لقوات االحتالل . إثرها للمشفى
  .والمستعربين في أزقتها وعلى مداخلها محاولين اختطاف عدد من األطفال

  4/3/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  قصرةفي قرية  شتلة زيتون 500 يقتلعون مستوطنونال: نابلس .25
دمر مستوطنون متطرفون إسرائيليون أمس مساحات واسعة : وكاالت، ال محمد جمال- نابلس ،رام اهللا

وأكد مسؤول . من حقول الزيتون التي تمت زراعتها قبل أسابيع في قرية قصرة جنوب شرقي نابلس
 شتلة 500ة الغربية غسان دغلس أن المستوطنين قطعوا واقتلعوا نحو ملف االستيطان في شمال الضف

  .وقال مواطنون من القرية إن المستوطنين قاموا باالعتداء على الحقول خالل ساعات الظالم. زيتون
  5/3/2011الشرق، الدوحة، 

  
   بحجة طعن جندي إسرائيلي قرب عتصيوننفسياًاعتقال فتاة مريضة  .26

 فتاة فلسطينية من بلدة بيت فجار 4/3  االحتالل اإلسرائيلي، مساء يوم الجمعة اعتقلت قوات:بيت لحم
  .جنوب بيت لحم، بحجة محاولة طعن جندي إسرائيلي على مفترق عتصيون جنوب المدينة

  مريضة نفسياًأنها الفتاة تبين أهلحضر من أنه وبناء على تقرير طبي أ معاًوكالة  لأمنيةت مصادر أكدو
  . عنهالإلفراجتنسيق بين االرتباط الفلسطيني واإلسرائيلي نه يجري الأو

  5/3/2011وكالة معاً اإلخبارية، 
  

   سالم بشكل كامل أمام حركة البضائع التجارية أمس واليومأبومعبر كرم يغلق االحتالل  .27
بو قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي إغالق معبر كرم أ: وكاالت،  محمد جمال- غزة ، نابلس،رام اهللا

 رائد فتوح رئيس .وصرح م. سالم جنوب القطاع بشكل كامل أمام حركة البضائع التجارية أمس واليوم
لجنة إدخال البضائع لقطاع غزة بأن الجانب اإلسرائيلي أبلغنا بإغالق معبر كرم أبو سالم أمس ليعاد 

 شاحنة من ضمنها 181وأشار فتوح إلى أن معبر كرم أبو سالم فتح أمس إلدخال . فتحه صباح غد األحد
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 مركبة 20 مواصالت من ضمنها 10 شاحنة مساعدات و31 شاحنة زراعة و30 شاحنات تجارة و109
حديثة وشاحنة لشركة الكهرباء، كما تم تصدير شاحنتين من الزهور لدول أوروبا فقط، باإلضافة لضخ 

  . كيلو غاز طهي183940
  5/3/2011الشرق، الدوحة، 

  
  %100 ستبدأ في نيسان المقبل بأثر رجعي وبنسبة ألسرىازيادة رواتب : قراقع .28

 قال وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع إن زيادة رواتب األسرى واألسيرات :رام اهللا
 المقبل، بأثر رجعي بعد إقرار موازنة السلطة أبريل/ القابعين في سجون االحتالل ستبدأ في شهر نيسان

إن مجلس الوزراء سبق وأن أقر زيادة الرواتب لألسرى في : اقعوأضاف قر .2011الوطنية للعام 
السجون بطلب من وزارة األسرى، ويشمل ذلك موظفي السلطة الوطنية المدنيين والعسكريين، وأن 

  .وفق سلم الرواتب الجديد% 100الزيادة ستكون 
  4/3/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  طناً خالل األسبوع الماضيا مو55 وإصابة شهداءة ثالثسقوط ": أوتشا" .29

، التابع )أوتشا( أصدره مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  الذيسبوعياألتقرير قال ال:  أشرف الهور-غزة 
 آخرون في أنحاء 55ن ثالثة فلسطينيين استشهدوا في قطاع غزة، وأصيب ما يقارب إلألمم المتحدة 

وبين التقرير أن المستوطنين صعدوا خالل  .الل األسبوع الماضيمختلفة من األرض الفلسطينية خ
األسبوع المنصرم من أعمال العنف في الضفة الغربية، وأن سلطات االحتالل هدمت عشرات المباني 

  .السكنية وحظائر الماشية في الضفة الغربية، إلى جانب تدميرها لمئات أشجار الزيتون
لطات اإلسرائيلية لمباني السكان الفلسطينيين في القدس، والمناطق وتطرق التقرير إلى عمليات هدم الس

، وهو ما يعتبر ارتفاعاً حاداً مقارنة  شخصا174ً األمر أدى إلى تهجير إن في الضفة الغربية، وقالت "ج"
  .2010باألرقام المماثلة في عام 

  5/3/2011القدس العربي، لندن، 
  

  مارس/ آذار15فيويدعون لتظاهرة " إنهاء االنقسام" يرفعون شعار فايسبوكعلى  فلسطينيون  .30
 باسم اً موقعاً بيان، أن أشرف الهور،غزةنقالً عن مراسلها في  5/3/2011القدس العربي، لندن، نشرت 

مجموعة من المثقفين دعا الفلسطينيين إلى المشاركة يوم الخامس عشر من الشهر الجاري في احتشاد 
وأكد البيان أن القائمين على هذه المبادرة  . اهللا بهدف إنهاء االنقسامالشباب الفلسطيني في غزة ورام

وبارك البيان هذا  ."مواصلون عهدهم لشعبهم بأن ال يتراجعوا في حراكهم السلمي مهما كلف األمر"
تشكل حزام أمن ودعم وحماية لهؤالء "، ودعا الفلسطينيين إلى "الشجاع"الحراك الشبابي الذي وصفه بـ

وأكد بيان أنه اتضح بشكل صارخ لكل فلسطيني  ."لكي يقوموا بمهمتهم السلمية على أكمل وجهالشباب 
مخلص شريف مهما كان انتماؤه السياسي أو األيديولوجي أو االجتماعي، أن هذا االنقسام الملعون أصبح 

  .أداة استغالل في يد االحتالل اإلسرائيلي البغيض
 مارس الجاري يوماً للوحدة، من خالل النزول / آذار15وم وكانت مجموعة شبابية دعت إلى جعل ي

  ."الشعب يريد إنهاء االنقسام"للشارع في غزة والضفة للمناداة بإنهاء االنقسام السياسي، تحت شعار 
 من ، وهوأبو يزن، أن  فتحي صباح،غزةنقالً عن مراسلها في  5/3/2011الحياة، لندن، وأضافت 

ألن الشباب أصبح يتحدث في القضايا الوطنية "للحياة إنهم يشعرون بالفرحة  ال ق"شباب غزة نحو التغيير"
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 االنقسام على كل لسان، بعدما كانوا إنهاءوالسياسية والداخلية والتغيير، وأصبح شعار الشعب يريد 
  ." المخدرات والمسكنات واللهوإلىانصرفوا 

 أصبح عددهم أن ")شباب غزة نحو التغيير"وا الذين أسس(أما السبب الثاني لسعادة المبادرين الثمانية
وأضاف أن ثالث مجموعات من قطاع . "ئتين، معظمهم مسيس خلع ثوب الحزب وارتدى رداء الوطنام"

 مجموعة 13، تحالفت مع " حزيران5شباب " و" آذار15شباب " و"شباب غزة نحو التغيير"غزة، هي 
الهبة " التي تقف وراء تنظيم "ة الشبابية إلنهاء االنقسامالحمل" إطار من الضفة الغربية تحت أخرىشبابية 

تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة مؤلفة من "وزاد أنه .  منتصف الشهر الجاري"الشعبية إلنهاء االنقسام
 صفحة جديدة 180" أن إلىوأشار  ." مجموعة شبابية توحدت خلف موعد الهبة نفسه16 ممثالً عن 16

 مليون إلىخيراً، ما رفع عدد الداعمين على كل الصفحات أسست على فايسبوك داعمة للهبة الشعبية تأ
  ." منهم فلسطينيون%80ونصف مليون شخص عبر العالم، 

 الشارع لرفع الصوت عالياً من أجل إلىوتوقع أن ينزل عشرات آالف الفلسطينيين في الضفة وغزة 
قية وشخصيات مستقلة ومخاتير ووجهاء هناك تنسيقاً مع منظمات حقو"وأوضح أن .  االنقسامإنهاء

من بينها حماس والجبهة الشعبية، وستجري اتصاالت مع الجبهة الديموقراطية وحزب الشعب  وفصائل،
  ."، فيما سيشارك أفراد من حماس وفتح بصفتهم الشخصية وليس التنظيميةأخرىوفتح وقوى 

ماعات مع قياديين فيها، مفادها أن  من حماس بعد عقد اجتإليناتطمينات وصلت "عن  وكشف أبو يزن
  ."الشرطة لن تقمعنا ولن تعتدي علينا، وستوفر الحماية لنا

  
   الثنتي عشرة ساعة متواصلةالمحمولةهواتف إغالق ال: غزة .31

  من السابعة صباحاًأغلق مواطنون في قطاع غزة، هواتفهم المحمولة الثنتي عشرة ساعة متواصلة بدءاً
، في خطوة احتجاجية على تردي شبكة الجوال والخدمات التي 4/3 الجمعة حتى نفس الساعة من مساء
الشعب يريد "وجاءت استجابة المواطنين والصحافيين بعد نداء وجهته حملة  .تقدمها الشركة ألهالي غزة

على موقع التواصل االجتماعي فيس بوك، محذرةً من ) صحافيون ضد االحتكار" (إسقاط شركة جوال
  . ة أكثر في األيام القادمةخطوات احتجاجي

  4/3/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  الهالل األحمر يعد بزيادة الرواتبومفتوح ال هم اعتصام يؤكدون علىالفلسطينيوناألطباء : لبنان .32
مرت ثالثة أسابيع على بدء اعتصام االتحاد العام لألطباء والصيادلة : زينة برجاوي - زينة برجاوي
 أمام مستشفى حيفا في مخيم برج البراجنة، وما زال األطباء والممرضون مستمرين بنان في لالفلسطينيين

في المطالبة بتحسين أوضاعهم وزيادة رواتبهم، فيؤكدون أنهم لن يفكّوا االعتصام قبل تحقيق المطالب، 
ضى، وهو الطبيب يداوي المر": ويرفعون الفتات تحددها، لعّل أبلغها في توصيف الحال تلك التي تقول

  ."جائع
يتوجه المعتصمون بمطالبهم إلى جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، وهي إحدى مؤسسات منظمة التحرير 

 إلىالحلول الجدية والمناسبة لحاجات المعتصمين، باإلضافة "الفلسطينية، داعين القيمين عليها إلى إيجاد 
  .ما يجمع المعتصمون، بحسب "صياغة خطة مدروسة لتحسين األداء اإلداري والصحي

قرار زيادة " محمد عثمان في اتصال مع السفير أن .في المقابل، أكد رئيس الهالل األحمر الفلسطيني د
ولم ينكر عثمان . "رواتب األطباء والممرضين قد ُأقر في العام الماضي، وسيطبق بدءاً من الشهر المقبل

تعديلها "، لكن "ضمان الصحي ونهاية الخدمة، والتقاعد التعديل، كالإلىبعض البنود في العقود تحتاج "أن 
  ."يحتاج إلى قرار مركزي من منظمة التحرير الفلسطينية
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إيجاد الكادر المالي ":  محمد حماد مطالب االعتصام للسفير على النحو التالي.وقد فنّد رئيس االتحاد د
لسلطة، وتأمين تعويض نهاية الخدمة الصحيح ورفع الرواتب بما يتالءم مع الدولة المضيفة أو نظام ا

هناك مطالبة أيضاً "وأضاف أن . "والمعاش التقاعدي، وتأمين الضمان الصحي للجميع، وبشكل عادل
بتطبيق القوانين بما يكفله الدستور للجميع، بما في ذلك تطبيق القانون االنتخابي، وإيجاد حل للعقود، 

  ."الشمالوتوظيف الحاالت الخاصة، ال سيما في منطقة 
أما عثمان فاعتبر أن الجمعية التي تدعمها منظمة التحرير وبعض المنظمات غير الحكومية في الدول 

ئة، وهي تسعى دائما إلى توحيد جميع اقد ساهمت في تعزيز الوضع الصحي بنسبة ثمانية بالم"المانحة، 
  ."الشعب يريد إنهاء االنقسام: العاملين فيها تحت شعار

، "بيكفي تعتير":  والممرضين اعتصامهم، تحت شعاراتاألطباء المخيم قد شاركوا هاليأوكان عدد من 
  .، وغيرها"ال لالستهتار بالطبيب الفلسطيني"، و" الفلسطينياألحمرنعم لتطوير جمعية الهالل "و

  5/3/2011السفير، بيروت، 
  

  ارتفاع أسعار الوقود بالضفة يلهب األسواق .33
 القفزة الكبيرة في أسعار الوقود األحوال المعيشية للعائالت الفقيرة أربكت:  آية الجعبري-الخليل

وتسبب ارتباط أسعار .  بين المواطنين واسعاًالضفة الغربية المحتلة، وتركت استياء ومتوسطة الدخل في 
ي وقت يعد المستوى االقتصاد الوقود في الضفة الغربية بمثيلتها في دولة االحتالل بمضاعفة األسعار في 

سائقو  سيما ويطالب المواطنون وال ."إسرائيل"والمعيشي للمواطن الفلسطيني أقل من المواطنين في 
المركبات العمومية والشاحنات الثقيلة بدعم حكومي للوقود لتخفيض أسعاره في ظل األزمات االقتصادية 

  .الغالء التي تداهم األسواق الفلسطينية وأزمات 
أعلن في تقريره الشهري أن ارتفاع أسعار الوقود  اء الفلسطينيوكان الجهاز المركزي لإلحص

. 2011 يناير/ ثانيالوالمواصالت السبب الرئيس الرتفاع جدول غالء المعيشة خالل شهر كانون  
تمثل   يناير/ ثانيالوأضاف التقرير بأن حركة األسعار ضمن المجموعات الرئيسة خالل شهر كانون  

  . السابق مقارنة بالشهر % 2.87اصالت التي سجلت أسعارها ارتفاعاً بنسبة أساسا بقطاع النقل والمو
وأشار %. 5.13 سجلت أسعارها ارتفاعاً بنسبة 2010يناير / وبالمقارنة بأسعارها في شهر كانون الثاني

 يناير/ ثانيالخالل شهر كانون % 0.12إلى أن الرقم القياسي ألسعار المستهلك يسجل ارتفاعاً بنسبة  
) 100=2004  سنة األساس (قارنة مع الشهر السابق، حيث بلغ الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك م

% 2.88ارتفاعاً بنسبة   خالل الشهر السابق، في حين سجلت األسعار 131.36 مقارنة بـ 131.52
  . 2010مقارنة مع شهر كانون ثاني من العام 

  4/3/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  مرفوضة والرد الرسمي غير كافحول الوطن البديل  إلداد تصريحات:  أردنيوننقابيون .34
اعتبر نقابيون أن تصريحات عضو الكنيست اإلسرائيلي المتطرف إرييه إلـداد،           :  محمد الكيالي  –عمان  

الداعية إلى اعتبار األردن وطنا بديال للفلسطينيين هو أمر مرفوض، ويدل على الهجوم الخفي الذي تقوده              
  .سرائيل ضد هيبة الدولة األردنيةإ

وأكدوا أن الرد الرسمي جاء ضعيفا جدا، مشددين على ضرورة اإلسراع في الرد، بإلغاء معاهـدة وادي                 
  .عربة، وإطالق الجندي أحمد الدقامسة من السجن، كخطوة أولية

، إن تـصريحات    وفي السياق، قال رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الزراعيين عبدالهادي الفالحات          
  .مرفوضة جملة وتفصيال" إلداد"
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وقال نقيب المهندسين المهندس عبداهللا عبيدات، إن الخطوة األولى يجب أن تأتي من مجلس النواب، وأن                
  .عليه أن يقدم مقترحا يقضي بإلغاء اتفاقية السالم أو ما يعرف بمعاهدة وادي عربة

، مؤكدا أن ذلك يجب أن يكون ضـد اإلسـاءات   "ليةفرد العضالت على الساحة الداخ  "واستغرب عبيدات   
  الخارجية التي تضر بأمن األردن ووحدة صفه،

وأوضح رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية المهندس بادي الرفايعة، أنه ال يوجد موقف أردنـي حـازم                 
 من دون   بمستوى خطورة التصريحات اإلسرائيلية، التي ما تزال تهاجم وحدة الصف األردني منذ زمن،            

  .وجود رد قوي يوقفها
بدوره، اعتبر نقيب الممرضين خالد أبو عزيزة أن إطالق سراح الجندي أحمد الدقامـسة مـن الـسجن                  
والتوجه إللغاء معاهدة وادي عربة هو أمر لو تحقق، فسيمثل ردا أوليا علـى التجـاوزات اإلسـرائيلية                  

  .المتكررة" إلداد"وهجومها على هيبة الدولة األردنية، من خالل تصريحات 
  5/3/2011، الغد، عّمان

  
   يطالبون بطرد السفير اإلسرائيلىأردنيونمتظاهرون  .35

طالب آالف المتظاهرين الذين شاركوا فى المسيرة التى قادتها الحركة اإلسـالمية فـى األردن،               : عمان
دنيـة باتخـاذ    وحزب الوحدة الشعبية اليسارى المعارض، إضافة إلى النقابات المهنيـة، الحكومـة األر            

، رداً على تصريحات    "وادى عربة "إجراءات للرد على الجانب اإلسرائيلى، بطرد السفير، وإسقاط اتفاقية          
  .مسئولين إسرائيليين ضد األردن

 5/3/2011، وكالة سما اإلخبارية
 

  "إسرائيل"بـاألردنيين االسرى  على إلداد يستوجب تكثيف الجهود إلطالق الرد: لجنة األسرى .36
تعتبر اللجنة الوطنية لألسرى والمفقودين في المعتقالت الصهيونية أن تصريحات          : عمان – فرح عطيات 

عضو الكنيست اإلسرائيلي آرييه إلداد المعادية لألردن، دولة وشعبا، تقدم دليال آخـر علـى عنـصرية                 
تي تتهمهـا اللجنـة     إسرائيل وعنجهيتها، ما يستوجب ردا حاسما من الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية، ال           

  .بالتقصير في متابعة ملف األسرى والمفقودين األردنيين في إسرائيل
وبعد تأكيد إدانتها لتصريحات إلداد، التي ترى أنها مدعومة ومسنودة من الكيان اإلسـرائيلي الرسـمي،                

باإلفراج عن  تتهم اللجنة على لسان مقررها ميسرة ملص، الحكومة بعدم دعم المطالب العادلة التي تنادي               
في ذلك الملف خوفا مـن فقـدان        "األسرى األردنيين في المعتقالت الصهيونية وكشف مصير المفقودين         

  ".مصالحها في مختلف المجاالت مع إسرائيل
  5/3/2011، الغد، عّمان

  
  الفلسطينيينة لالجئين واألونروا لتأمين أدوية األمراض المستعصي" الصحة"تفاق بين ا:لبنان .37

مع وزارة الصحة اللبنانية على     " األونروا"لة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين        اتفقت وكا 
تأمين أدوية أألمراض المستعصية والسرطان للمرضى من بين الفلسطينيين، بحسم يتراوح ما بين ثالثـة              

 ويدخل االتفاق حيـز     .وستين في المئة، وفقاً لنوع أألدوية التي يشترونها من طرف ثالث عينته الوزارة            
لكن يستفيد المريض   "في تغطية خمسين في المئة من أدوية السرطان،         " األونروا"التنفيذ فوراً، فيما تستمر     

، كما جاء فـي     "من الحسم بطريقة يصبح فيها الدواء بسعر الجملة من المورد الذي حددته وزارة الصحة             
من ثمن أدوية   " أألونروا"مسين في المئة التي تدفعها      وتأتي تغطية الخ  . بيان صادر عن الوزارة واألونروا    

  .السرطان من ضمن تغطيتها لكل مريض فلسطيني، والتي تصل إلى ثمانية آالف دوالر سنوياً
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نسبة الخمسين في المئة، ألنـه      " أألونروا"ووفقاً لالتفاق، لن يضطر المريض الى ان ينتظر حتى تعيد له            
وبالنـسبة لمرضـى    . سم عليه إلى ممثل الطرف الثالث في منطقته       لن يدفع سوى شطره بعد تطبيق الح      

ليصبح الدواء بـسعر    "األمراض المستعصية األخرى، فيستمرون في دفع كلفة أدويتهم كاملة بعد الحسم،            
وأشار وزير الصحة في حكومة تصريف األعمال محمد جواد خليفة إلى أن الخطوة تهدف إلى               ". الجملة

لسطينيين الذي ال يستفيدون من تقديمات وزارة الصحة، فيما توقف المـدير            تحسين ظروف المرضى الف   
سالفاتوري لومباردو عند التأثير اإليجابي لالتفاق والتوفير الـذي سـيطرأ علـى كلفـة               " أألونروا"العام  

  .فاتورتهم الصحية
  5/3/2011، السفير، بيروت

  
   سبب الهجرة المسيحية"إسرائيل" : المشرق للروم الملكيين الكاثوليكوسائربطريرك انطاكيا  .38

اعتبر بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام، خالل ترؤسه             
اجتماعاً مع رابطة الروم الكاثوليك في المقر البطريركي في الربوة، ضم رئيس الرابطـة مـارون ابـو         

ضـرورة  "وشـدد علـى     ". افياً، وأمامنا تحديات كبيرة   المسيحيين في خطر الزوال ديموغر    "رجيلي، أن   
الـصراع االسـرائيلي    "واعتبـر أن    ". تطوير الدولة والدخول في القطاعات السياسية ألجـل التطـوير         

  ".الفلسطيني القائم هو السبب الوحيد للهجرة
  5/3/2011، السفير، بيروت

  
   بأكثر من معاهدة السالم"إسرائيل"لن ألتزم مع  :موسى .39

أكد عمرو موسى األمين العام للجامعة العربية، وأحد المرشحين المحتملـين النتخابـات الرئاسـة                :دبي
المقبلة في مصر، أنه سيلتزم بمعاهدة السالم الموقعة بين مصر وإسرائيل والمبادرة العربية للسالم، فـي                

  .حالة وصوله لمنصب الرئاسة
الذي يقدمه محمود الورواري وبثتها قنـاة       " ركمصر بعد مبا  "وقال موسى خالل حلقة جديدة من برنامج        

ردا على تساؤل حول القلق اإلسرائيلي من احتمال وصوله للرئاسـة فـي مـصر، إن                , العربية الجمعة 
اإلسرائيليين اليرتاحون له، ولكن الجميع ملتزمون بمعاهدة السالم في مصر، مشيرا إلـى أن المجلـس                

االتفاقيات الدولية، وأنه في حال انتخابه سيلتزم بها وبالمبادرة         العسكري أعلن التزامه بجميع المعاهدات و     
  .العربية للسالم، أما عدا ذلك فال يوجد ما يلتزم به إزاء إسرائيل

وحول موقفه من إيران، جدد موسى التأكيد على موقفه السابق، بوجود خالفات حول العديد من القـضايا                 
 والقضايا النووية، وأكد أن سبيل الحل في التفاوض حول تلـك            األقليمية في المنطقة؛ منها عملية السالم،     

القضايا، وليس أخذ موقف القطعية، وأوضح أنه شخصيا اندهش لمبادرة دول مثل البرازيل وتركيا ألخذ               
  . زمام المبادرة في محاولة تسوية الملف النووي اإليراني دون وجود أي دور عربي

ربي وتهتم بقضاياه، ويجب عليها أن تهتم بها في إطار دورهـا            وأكد موسى أن مصر جزء من العالم الع       
اإلقليمي، الذي كان تراجعه خالل السنوات الماضية أحد أسباب السخط على النظام السابق، ولكنه أوضح               

  .أن لمصر قضاياها الخاصة بها التي يجب عليها أن تهتم بها وتعالجها، وعلى رأسها قضية مياه النيل
  5/3/2011 ، نباءوكالة قدس نت لأل

  
  خبراء إسرائيليون هبطوا في مطار سرت لمساعدة القذافي: معارضون ليبيون .40

ان مجموعـة   » الراي«مصادر ليبية معارضة كشفت لـ      أن  : صخا 5/3/2011،   الراي، الكويت  ذكرت
 من الخبراء االسرائيليين وصلت الى ليبيا على متن طائرة كبيرة خاصة هبطت في مطار سرت قبل ايام                
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لمساعدة نظام العقيد معمر القذافي على استعادة زمام االمور ميدانيا ضد حركة الثورة العارمـة التـي                 «
  .»تشهدها البالد

واوضحت المصادر ان المجموعة االسرائيلية تشتمل على متخصصين في التعامل مع حركات االحتجاج             
مشيرة الى  . ي والتدخل نهارا وليال   الشعبية ومعها معدات خاصة متطورة قادرة على الرصد الجوي والبر         

بوساطة جهات دولية صديقة لم تجد صعوبة في اقناع القذافي ونجله           «ان هذه المجموعة وصلت الى ليبيا       
سيف االسالم باللجوء الى المساعدة االسرائيلية بعدما تأكد له انحياز غالبية الدول العربية والغربية الـى                

  .»ثورة الشعب الليبي
القذافي استعان باالسرائيليين سابقا عندما اشتد الخناق عليه ابان ازمة لـوكربي،            «در أن   وذكرت المصا 

بوساطة من رئيس الوزراء االيطالي السابق جوليو اندريوتي الذي اوفد له رئيس الجالية اليهوديـة فـي                 
لـى رأسـهم    ايطاليا رافائيللو فالح واتفق معه على ارسال وفود الى اسرائيل بحجة انهم حجاج وكان ع              

  .»مسؤولون امنيون رفيعو المستوى في اجهزة االستخبارات
ـ      امس ان تركيز خطابات القذافي على التحذير مـن         » الراي«بدورها، روت مصادر ديبلوماسية غربية ل

هدفه اثارة مخاوف دول عدة في المنطقة، بما فيها اسرائيل، من االخطار التي يمكن ان               » القاعدة«خطر  
  .لنظام لمصلحة متطرفين اسالميينتنجم عن سقوط ا

خشيتها من احتمال سـيطرة نظـام جهـادي         «وكانت مصادر سياسية اسرائيلية سباقة الى االعراب عن         
راديكالي على مقاليد الحكم في ليبيا وذلك استنادا الى تقارير عاجلة تشير الى بروز تحركات فـي هـذا                   

وقـد عـاد    . »ن كانوا طردوا في الماضي من البلد      االتجاه تترافق مع عودة عناصر من المسلحين الليبي       
هؤالء بكثرة الى ليبيا في االشهر االخيرة بعد خضوعهم لدورات تدريبية في افغانستان والعراق ولبنـان                

وحذّر اوري لوبراني الذي يشغل حاليا منصب مساعد وزير الشؤون االسـتراتيجية فـي              . ودول اخرى 
 مجموعات اسالمية راديكالية مقاليد الحكم في ليبيا، خصوصا ان          االستخفاف باحتمال تولي  «اسرائيل من   

  .»هذه المجموعات هي الوحيدة المنظمة جيدا في البلد
مندوب ليبيا الـدائم لـدى األمـم         أن   :)وكاالت( عننيويورك   من   5/3/2011،  الراية، الدوحة أضافت  

حي الفوري عن السلطة، وأعرب عـن       المتحدة عبد الرحمن شلقم وجه نداء إلى العقيد معمر القذافي للتن          
أمنيته في أال يكون صحيحا ما يتردد عن أن نظام القذافي يتصل بدول معادية وأنـاس يـسعون لجلـب                    

  . خبراء إسرائيليين لقمع االنتفاضة
  

   مليون دوالر يوميا13.5 "إسرائيل"لـ تصدير الغاز منخسائر مصر : مصر .41
 المصرية تحقيقاتها الموسعه مع سامح فهمـي وزيـر البتـرول            تستكمل نيابة أمن الدولة العليا    : القاهرة

السابق، بشأن البالغات المقدمة ضده الهداره المال العام في صـفقات بيـع وتـصدير الغـاز للكيـان                   
  . دول أوروبية بأرخص االسعار وبمخالفة للقانون6الصهيوني و

ية في تاريخ فساد الغاز والبترول، وتبين       وتبين ان اتفاقية الغاز للكيان كانت سرية للغاية وتعتبر أول قض          
 مليون دوالر في اليوم الواحد، وأن العمولـة         13.5من أوراق التحقيقات أن الخسارة اليومية كانت تبلغ         

  .  ماليين دوالر يقوم بتوزيعها علي الفاسدين يوميا3التي ترتبت علي الصفقة كانت 
صر من تصدير الغاز للكيان الـصهيوني اليزيـد   واشارت البالغات الي ان الدخل الذي تحصلت عليه م       

  . مليارات دوالر سنويا3بنحو " بوتاجاز"مليون دوالر سنويا، في حين تقوم باستيراد 146عن 
  بوقف قرار بيع الغاز للكيان اال ان وزيـر           2009 نوفمبر 18وكانت محكمة القضاء االداري قضت في       

التحقيقات مستمرة وسوف تكشف عن المتـورطين فـي         البترول سامح فهمي لم يلتزم بالحكم، ومازالت        
  .الصفقة

 4/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
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   لمجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية في الخرطوماجتماعاالقرضاوي يترأس  .42

 آذار  7 و 6يعقد مجلس امناء مؤسسة القدس الدولية مؤتمره الثاني في الخرطوم يـومي             : )فلسطين(غزة  
وبرئاسة .  بحضور العديد من أمناء المؤسسة الموزعين على الدول العربية واإلسالمية          الجاري) مارس(

مجلس أمناء المؤسسة الدكتور يوسف القرضاوي، الذي سيلقي كلمة في جلسة االفتتاح يتوقع أن يكون لها             
  .وقع كبير يتناسب مع حجم قضية القدس خصوصاً وقضية فلسطين عموماً

، وقامت بعد اقتراح قدمـه رئـيس المكتـب          2001طلقت من بيروت في عام      يذكر أن المؤسسة التي ان    
خالد مشعل بعقد مؤتمر خاص حول القدس إثر انتفاضة األقصى، ثـم جـرى              " حماس"السياسي لحركة   

تطويره من قبل المنسق العام لتجمع اللجان معن بشور من أجل أن يكون المـؤتمر مـؤتمراً تأسيـسياً                   
  . أهل القدس وصون مقدساتهملمؤسسة دولية تعنى بصمود

وتضم هيئة رئاسة مجلس امناء المؤسسة باالضافة إلى الشيخ القرضاوي ثالثة نواب رئيس هـم الـشيخ               
، وأمين سر هو خالـد الـسفياني        )لبنان(، وبشارة مرهج    )اندونيسيا(، وهدايت نور وحيد     )إيران(اختري  

  ).المغرب(
، فيما يتولى حالياً ياسين حمود اإلدارة العامـة         )اليمن(مر  كما أن مجلس إدارتها يرأسه الشيخ حميد األح       

في المؤسسة بعد سنوات من إدارة الدكتور محمد أكرم العدلوني، ويضم مجلـس إدارتهـا عـدداً مـن                   
 .الشخصيات الفاعلة في عدد من الدول العربية واإلسالمية

 4/3/2011، قدس برس
  

  واليهود" لسرائيإ" وسوف أدافع عن ..غزةيحق لتل أبيب تفتيش السفن المتجهة ل: كاميرون .43
تراجع رئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون عن موقفه المنتقد السـرائيل بعـد    :لندن ـ هيام حسان 

  .الماضي) يونيو(الهجوم الذي نفذته في المياه االقليمية ضد سفينة مرمرة التركية في حزيران 
ري نظمته واحدة من كبريات الجمعيات الخيرية اليهودية        وألقى كاميرون مؤخراً كلمة في حفل عشاء خي       

الجـويش  'في بريطانيا وحضره أكثر من ألف شخص حسب تقدير صحيفة الجالية اليهودية في بريطانيا               
وسجل كاميرون في كلمته موقفاً مخالفاً لموقفه السابق الذي أعلنـه           . في عددها الصادر الجمعة   ' كرونيكل

  .ينة واعتبر فيه الهجوم على الناشطين أمراً غير مقبولفي تركيا اثر حادثة السف
 صاروخ من قطـاع غـزة أن        100ونقلت عنه الصحيفة قوله ان من حق اسرائيل بعد أن هوجمت بـ             

وفي تطورات األوضاع في منطقة السالم في الشرق األوسـط،          . تفتش حموالت السفن المتجهة الى غزة     
 لها أن يقتنصوا فرصة هذه التطورات لصنع السالم، معتبراً أن           قال كاميرون ان على اسرائيل والداعمين     

القادة العرب االستبداديين اعتادوا أن يستغلوا القضية الفلسطينية للتحكم في آمال وطموحـات شـعوبهم               
  .ولكن األجيال الشابة في المنطقة أصبحت واعية لهذه االزدواجية

 على التقرب من الهوية اليهودية خالل حديثـه         'الجويش كرونيكل 'وحرص كاميرون حسب ما نقلت عنه       
للجالية وكشف عن أنه يتحدر من نسل ايميل الفيتا وهو مصرفي ألماني يهودي هـاجر الـى بريطانيـا                   

معي أنتم تملكون رئيس وزراء يؤمن باسرائيل ايماناً        : واستقر فيها وطمأن كاميرون الجالية اليهودية قائالً      
ب اليهودي بقوة وسوف أدافع عن اسرائيل ولـن أكـون مرتاحـاً علـى               سوف أدافع عن الشع   .... قوياً

  .االطالق اذا ما تعرضت الجالية اليهودية الى أي تهديد
 5/3/2011، القدس العربي، لندن

  
  نأمل ان تقوم الدولة الفلسطينية بعد سبعة اشهر: القدسالقنصل البريطاني في  .44
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لبريطاني العام في القدس السير فينسنت فين عن أمله          اعرب القنصل ا   :عيسى الشرباتي  –القدس المحتلة   
الى استمرار الموقـف البريطـاني      « مشيرا  , في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في شهر ايلول المقبل        

واعتبار القضية الفلسطينية على سلم اولويـات الحكومـة         , الواضح بشأن الصراع الفلسطيني االسرائيلي    
  .»البريطانية
فين امام مجموعة من الصحفيين الفلسطينيين في مقر اقامته بالقنـصلية البريطانيـة فـي    «صل  وقال القن 

ان القضية الفلسطينية من اهم القضايا في العالم وموقف الحكومة البريطانية واضح            » القدس المحتلة امس  
ـ   67والهدف الرئيسي هو اقامة دولة فلسطينية على األراضي المحتلة العام            دس الـشرقية    وعاصمتها الق

  .»وحل قضية الالجئيين الفلسطينين ووقف كامل لبناء المستوطنات في الضفة وشرقي القدس
الى وجود نتائج جيدة في االستثمار السياسي واالجتمـاعي واالقتـصادي بـين حكومتـه               » فين«واشار  

  .وحكومة الدكتور سالم فياض
الضافة الى اثنين من مسؤولي وكالة التنمية       با, وشارك في اللقاء القنصل االعالمي والسياسي ديف جونز       

والتي تطرقت الـى حجـم      , البريطانية منهم هيلين ونترتن مديرة مكتب البرنامج الفلسطيني في الوكالة           
ومـن  , والمشاريع التي تقوم بها الوكالة في االراضي الفلـسطينية        , المساعدات المقدمة الى الفلسطينيين     

  .ة لوكالة االونروا في قطاع غزةبينها مشاريع اغاثة ودعم كبير
وخاصة فيما يتعلق بتحسين وتطوير اداء      , 2007نعمل مع السلطة الفلسطينية منذ العام       « وقالت ونترتن   

وتحقيق افضل  , وضمان عملية التطوير واحضار الخبراء المناسبين     , المؤسسات الحكومية واجهزة االمن   
ويجب االشارة الى نمو ايجـابي فـي عجلـة          , طاع الخاص كما نعمل مع المؤسسات االهلية والق     , النتائج

ومع ذلك يجب االشارة الى عوامل ومشاكل متعددة امام اسـتمرار عمليـات             , االقتصاد الوطني بالضفة  
  .»االستثمار في السوق الفلسطيني

 كما ان عدم االستقرار ووجـود     , االقتصاد الفلسطيني يعتمد على المساعدات الدولية     « واضافت ونترتن   
  .»افق واضح يزيد من حجم الشكوك امام عمليات االستثمار

 مليون جنيه   80الى ان المساعدات البريطانية المقدمة للفلسطينيين ستصل الى اكثر من           « ولفتت ونترتن   
  .»كما ستستمر اعمال الشراكة وتقديم المساعدات, سنويا

  5/3/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  ألميركية تستعد الحتمال إقامة حكومات إسالمية في الشرق األوسط ااإلدارة: واشنطن بوست .45
، أن إدارة الرئيس باراك أوباما تستعد الحتمال        »واشنطن بوست « ذكرت صحيفة    : يو بي أي   -واشنطن  

  .أن توصل الثورات العربية حكومات إسالمية إلى الحكم في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
اإلدارة تتخذ إجراءات للتمييز بين الحركات المختلفـة التـي تـروج            وأشارت الصحيفة، امس، إلى أن      

االخوان «لإلسالم في الحكم، وقد أمر البيت األبيض بإجراء تقييم في فبراير الماضي للتمييز بين حركة                
  .»القاعدة«في مصر وتنظيم » المسلمين

 اإلسـرائيلي والواليـات   -ني وركز التقييم على نظرة التنظيمين إلى الجهاد العالمي والصراع الفلـسطي         
  .المتحدة واإلسالم في السياسية والديموقراطية والقومية

بين القومية واإلسالم يميـزهم عـن       » األخوان«وتوصل التقييم إلى فوارق بارزة بين التنظيمين، فخلط         
  .التي ترى الحدود عائقاً أمام استرجاع الخالفة اإلسالمية» القاعدة«

ال يجب أن نخاف من اإلسالم في سياسة        « األميركية، رفض الكشف عن اسمه،       وقال مسؤول في اإلدارة   
سنحكم على سلوك األحزاب الـسياسية والحكومـات ولـيس علـى عالقـتهم              «: وأضاف. »تلك الدول 
  .»باإلسالم
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وأعرب بعض المسؤولين في االستخبارات وفي الحزب الجمهوري عن خشيتهم مـن تقبـل الواليـات                
وصال إلى الحكـم مـن خـالل        » حزب اهللا «و» حماس«ت اإلسالمية، وقالوا ان     المتحدة بعض الحركا  

  .الديموقراطية وكالهما يرفضان وجود إسرائيل ولم يتخليا عن العنف
  5/3/2011، الراي، الكويت

 
   مليار دوالر92بكين تعلن عن ميزانية دفاع سنوية بـ  .46

 لتصل إلى 2011لعام % 12.7ع بنسبة أعلنت الحكومة الصينية أمس عن زيادة ميزانية الدفا: بكين
، وأعلن المتحدث باسم البرلمان لي تشاوكسينغ هذه األرقام ) مليار دوالر91.7( مليار يوان 601.1

، معتبرا أن ميزانية الدفاع )البرلمان الصيني(عشية افتتاح الدورة العامة للجمعية الوطنية الشعبية 
من مجمل % 6وأضاف لي أن ميزانية الدفاع تمثل . العالم بالمقارنة مع باقي دول "متواضعة نسبياً"

  .الموازنة الوطنية الصينية
  5/3/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  ! الكثيف للكائناتاالنقراضموجة سادسة من  .47

 نعيش اآلن في ظّل الموجة السادسة من االنقراض الكثيف للكائنات الحية، وفق ما .):ب.ف.أ( –باريس 
واعتبروا أن استمرار الوتيرة الراهنة في االنقراض .  العلمية"نيتشر"يون في مجلة أكده علماء أميرك

  . اختفاء ثالثة أرباع األجناس الحية في غضون قرون قليلةإلىيؤدي 
 إال خمس أزمات األجناس مليون سنة، لم تعرف 540 حواليفمنذ أول آثار الحياة االحفورية قبل 

وحتى اآلن كانت . األرض الحية على وجه األجناس من %75 من رأكثانقراض كثيفة اندثرت خاللها 
والالئحة تطول . اإلنسانأما هذه المرة، فالتهديد مرتبط مباشرة بنشاط  .الظواهر الطبيعية سبباً في ذلك

 البيئية، واإلفراط في استغالل الموارد، ونشر األنظمةفي هذا المجال، لتشمل الفيروسات، وتدمير 
  . آثار االحتباس الحراريإلىإدخال أنواع في وسط جديد بطريقة غير مدروسة، إضافة الميكروبات، و

وللتعبير عن هذا الخطر، درس علماء أحياء وإحاثة من جامعة كاليفورنيا في بيركلي التنوع الحيوي 
  .الحالي وقارنوه مع أوضاع الثدييات التي تتوافر أدق الوثائق عنها

 نوعاً من الثدييات 5570 نوعاً من أصل 80، اندثر ما ال يقل عن األخيرةوخالل القرون الخمسة 
ولخّص أنطوني . المعروفة، في مقابل اقل من اندثارين لكل مليون سنة قبل ذلك، وفق الدراسة عينها

وتيرة االنقراض الحالية تشبه كثيراً تلك التي " إنبارنوسكي المشرف الرئيس على الدراسة الوضع بقوله 
  ."جات االنقراض الكثيفة في الماضيسيطرت في مو

 المهددة باالنقراض المدرجة على الالئحة الحمراء األجناسويعتبر هذا حصيلة سلبية تؤكدها الئحة 
 انه في حال استمرار االنقراض بالوتيرة إلىوأشارت الدراسة  ."االتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة"لـ

  . سنة334 أرباع الثدييات بعد 3في أكثر من ذاتها في القرن الحادي والعشرين، فستخت
  4/3/2011الحياة، لندن، 

  
  تسطو على موارد الطاقة الفلسطينية واللبنانية" إسرائيل" .48

باغتصاب كل فلسطين التاريخية، بل إنها تستخدم اآلن قوتهـا          ” إسرائيل“لم تكتف   : ترجمة صباح كنعان  
ئلة اكتشفت في أعماق المياه اإلقليمية الفلسطينية،       العسكرية الغتصاب احتياطيات بترول وغاز طبيعي ها      
حول هذا الموضـوع، كتـب عـالم الجغرافيـا          . خصوصاً مياه قطاع غزة، وصوالً إلى المياه اللبنانية         
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”  فلـسطين  -انتفاضـة   “ السياسية اإليطالي مانليو دينوتشي مقاالً نشره موقـع          -والباحث في الجغرافيا    
)www .intifada-palestine .com (وجاء فيه:  

أو (في حقل ليفـانتين     ) الفخم المائي (طوال سنوات، كانت شركات مختلفة تستغل مكامن الهيدروكربون         
، ولكن قالئل فقط من زعماء السياسة واالقتصاد كانوا مطلعين على حجم            )ليفياثان حسب التسمية العبرية   

” نوبل انرجـي  “لشركة  ” إلسرائيليةا“ اعطت السلطات    2010كانون األول ،  /  ديسمبر 29وفي  . الغنيمة  
وتزامن بيان الشركة، الـذي أعلـن اسـتئناف عمليـات           . الضوء األخضر لكي تعلن النبأ      ) األمريكية(

للتغطية علـى اسـتغالل     ” إسرائيل“االستخراج بعد تجميد ألسباب سياسية، مع حملة دبلوماسية أطلقتها          
  . الساحلية األخرىجميع االحتياطيات المكتشفة بما يلحق الضرر بالدول

 كلـم   130حديثاً عن اكتشاف حقل ضخم للغاز الطبيعي، يقع على بعد           ” نوبل انرجي “وقد أعلنت شركة    
كما يقدر أن الموارد الموجودة في المنطقـة        .  مليار متر مكعب     450قبالة مدينة حيفا، ويقدر أنه يحوي       

ويشرف على استكشاف واسـتغالل  . ب   مليار متر مكع   700المحيطة بهذا الحقل تبلغ في مجموعها نحو        
، وهي حالياً أكبـر مـساهم، إذ تبلـغ          ”نوبل انرجي “يضم شركة   ) كونسورتيوم(الحقل ائتالف شركات    

  .”راسيو أويل”، و”آفنر”، و”ديليك“هي ” إسرائيلية“، إلى جانب ثالث شركات %40حصتها 
خر بها حوض ليفانتين، الـذي يمتـد        وهذا الحقل يشكل جزءاً صغيراً فقط من احتياطيات الطاقة التي يز          

، واألراضي الفلسطينية ولبنان، وحسب مركز المسلح الجيولوجي األمريكي، وهـو           ”إسرائيل“عبر مياه   
هيئة حكومية أمريكية تستكشف المنطقة منذ سنوات عدة، تبلغ مكامن الغاز الطبيعي في الحـوض نحـو                 

  .  مليار برميل1،7ول بنحو  مليار متر مكعب، في حين تقدر احتياطيات البتر3500
وقد صرح  . ، بدعم من واشنطن، أن من حقها تملك كل احتياطيات الطاقة هذه             ”إسرائيل“وتعتبر حكومة   

عوزي النداو بأن حقول الغاز الطبيعي الـضخمة لـن تعـود بمنـافع              ” اإلسرائيلي“وزير البنية التحتية    
إلى مصدر للغاز الطبيعي إلى     ” إسرائيل“أن تحول   فحسب، بل يمكنها أيضاً     ” اإلسرائيليين“اقتصادية على   

منطقة البحر المتوسط، ولكن رئيس المجلس النيابي اللبنـاني نبيـه بـري اعتـرض علـى االدعـاء                   
تتجاهل واقع أن الخرائط تظهر أن هذه الحقول تمتد حتى داخل الميـاه             ” إسرائيل“، وقال إن    ”اإلسرائيلي“

ألمم المتحدة على أنه يجوز لدولة ساحلية أن تستغل احتياطيات الغـاز            وينص ميثاق ا  . اإلقليمية اللبنانية   
  .من شاطئها)  كلم370( ميل بحري 200والبترول البحرية ضمن منطقة تمتد حتى مسافة 

وتظهـر  . واستناداً إلى المبدأ ذاته، فإن هذه االحتياطيات تخص أيضاً السلطة الفلسطينية بقـدر كبيـر                
ا مركز المسح الجيولوجي األمريكي أن القسم األكبر من احتياطيـات الغـاز             الخريطة ذاتها التي وضعه   

وقد منحـت الـسلطة الفلـسطينية حقـوق       . تكمن في المياه واألراضي التي تخص قطاع غزة         %) 60(
وشـريكتها شـركة    ) البريطانيـة (” بـريتيش غـاز   “استكشاف إلى ائتالف شركات مكون من شـركة         

زها في أثينا وتملكها أسرتا صباغ وخوري اللبنانيتان، وتملك الـسلطة           مرك” كونسوليديتد كونتراكتورز “
  .من هذا الكونسورتيوم% 10الفلسطينية 

وفـي  . ، جاهزتان، ولكن لم يتم تشغيلهما بعد        ”2 -غزة مارين   ”و” 1 -غزة مارين   “وهناك بئران، هما    
ـ        ” إسرائيل“الواقع، كانت    سلطة الفلـسطينية وكـذلك     ترفض بانتظام جميع المقترحات التي عرضـتها ال

وتبعاً لـذلك، فـإن الفلـسطينيين    . ومصر ” إسرائيل“الكونسورتيوم الذي يفترض أنه سيصدر الغاز إلى        
  .يملكون ثروات ضخمة ال يستطيعون استغاللها

 التي تكمـن فـي حـوض     - الفلسطينية واللبنانية معاً     -ومن أجل السيطرة على كافة احتياطيات الطاقة        
الخيار العسكري، وفي اآلونة األخيرة، حث وزير الشؤون الخارجية اللبناني          ” إسرائيل“ارت  ليفانتين، اخت 

من استغالل موارد الطاقة الواقعة     ” إسرائيل“علي الشامي السكرتير العام لألمم المتحدة على العمل لمنع          
حتياطيات موجـودة فـي     في المقابل، أدعى الوزير عوزي النداو أن اال       . داخل المياه اإلقليمية اللبنانية     

وهـذا يعنـي أن     . ” لحمايتهـا “لن تتردد في استخدام القوة      ” إسرائيل“، وحذر من أن     ”اإلسرائيلية“المياه  
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 وهذه المرة بهدف منعه من اسـتغالل        2006تهدد بمهاجمة لبنان مرة أخرى، كما فعلت عام ،        ” إسرائيل“
  .احتياطيات الطاقة في مياهه

وقبولها بمثل هذه الدولة سـيعني      . على رفضها إقامة دولة فلسطينية      ” رائيلإس“ولهذا السبب ذاته، تصر     
اغتصابها ” إسرائيل“ضمنياً اعترافها بالسيادة الفلسطينية على قسم ضخم من احتياطيات الطاقة التي تريد             

 2009 - 2008فـي   ” عمليـة الرصـاص المـصبوب     ” “إسرائيل“ومن أجل هذه الغاية بالذات شنت       . 
  .ار على غزةوفرضت الحص

على مجمل حوض ليفانتين، بما في ذلك احتياطيـات  ” اإلسرائيلية“في هذه األثناء، تسيطر السفن الحربية       
الذي يرعاه حلف شمال األطلـسي بهـدف        ” الحوار المتوسطي “البترول والغاز البحرية، وذلك في إطار       

  .” المساهمة في أمن واستقرار المنطقة“
  5/3/2011، الخليج، الشارقة

  
  ..!أموال المسؤولين الفلسطينيين في األردن .49

  ماهر أبو طير
فوق مايفعله االحتالل كل يوم بالشعب الفلسطيني ، جاءت سلطة اوسـلو لتزيـد مـن معانـاة الـشعب                    

  .الفلسطيني ، على اصعدة كثيرة
ت في عمان معلومات كثيرة عن اموال وعقارات وممتلكات لمسؤولين في سلطة رام اهللا ، وهي معلومـا                
  .التجيبك عن مصدر ثراء هؤالء ، اال اذا كانت الثورة الفلسطينية تطعم سمناً وعسال دون ان نعرف

مليارات المليارات ، اختفت بقدرة قادر ، واموال الشعب الفلسطيني التي تدفقت عبر المساعدات الدوليـة                
 الشعب الفلسطيني الذي يعـاني      والعربية ، ومن الفلسطينيين في العالم ، لم يصل منها اال اقل القليل الى             

  .من اسوأ األوضاع االقتصادية
 اعانه اهللا   -الحراكات الشعبية في العالم العربي ، ناقصة ومنقوصة ، الن الشعب الفلسطيني مطلوب منه               

  . ثورتين ، االولى ضد اسرائيل ، والثانية ضد السلطة الوطنية ، ورموزها السياسية واالمنية-
ؤولين في السلطة الوطنية ، في مصارف عمان ، ومـاهي الممتلكـات المـسجلة               هل هناك حسابات لمس   

بأسماء بعضهم ، وبأسماء عائالت بعضهم ، وماهو مقدار المال الفلسطيني المسجل بأسـماء مختلفـة ،                 
  وعبر واجهات ، واليعرف عنها الشعب الفلسطيني؟؟

 باالنفاق على المقدسيين وبيوتهم ، وعلى اهل        االموال التي تم حسابها على الفلسطينيين في العالم ، كفيلة         
غزة والضفة ، وقد اثيرت ملفات سابقة حول ثروة عرفات واين ذهبت اال ان ال احد يجيبك حـول هـذا    

  .السر المجهول
من اجل كل هذا فقد العرب والفلسطينيون في العالم الثقة بمؤسسات السلطة ، والـذي يريـد ان يتبـرع                    

  .وسيلة اتصال مباشرة ، بعيدا عن السلسلة الرسمية ، النها ليست محل ثقة ابداًلفلسطيني بات يبحث عن 
اموال المسؤولين الفلسطينيين في االردن ليست ملفاً وحيداً ، اذ ان هذه االموال موزعة في دول عربيـة                  

موال اخرى ، وفي دول اجنبية ، تصل الى دول امريكا الجنوبية ، والبد من استقصاء مفتوح لكل هذه اال                  
  .، وكيف تم تجميعها ، ومن اين مصدرها االساس؟

الشعب الفلسطيني محكوم اليوم لقصة االحتالل ، وكأنه اليصلح للثورة اال ضد االحتالل ، وقـد يكـون                  
مطلوباً منه ، اعانه اهللا على حمله الثقيل ، ان يثور اوال في وجه وكالء االحتالل ، الذين جمع بعـضهم                     

  .ئات الماليين في دول كثيرةثروات هائلة تقدر بم
لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب عليها ان تتحرك وتخاطب الحكومة لتسأل عن االموال المـسجلة                
بأسماء مسؤولين فلسطينيين في عمان ، ومصارف عمان ، ودوائر االراضي في كل المملكـة ، حتـى                  

  .يتبين الفرق بين المعلومة واالشاعة
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طينيين المرفوضين شعبياً في فلسطين ، يتحرك في عمان ، وله اموال في عمان ،               بعض المسؤولين الفلس  
  .وقد آن االوان أال نجاملهم ابداً

مصيبته ايضاً في بعض من ينطقون بأسمه ، لكنهم         .مصيبة الشعب الفلسطيني ليست في االحتالل وحسب      
  لل ، ويمتلكون المزارع ، وقـد       يجمعون المال على حساب دم الشهداء ، والجرحى واالسرى ، فيبنون الف           

  
كانوا من عائالت ازعم من فيها ، مجرد صائد سردين أو بائع خضار ، فإذ به اليفطـر اال علـى كبـد              

  .الحوت االزرق المعلب في عمان وعواصم اخرى
  .لك اهللا يافلسطين

  5/3/2011، الدستور، عّمان
  

  باتجاه البوصلة الفلسطينية .50
  نقوال ناصر

اومة االحتالل هي قطب المغناطيس الطبيعي الذي يحدد اتجاه بوصلة النضال الوطني            كانت وما زالت مق   
الفلسطيني، وتجري حالياً عملية يائسة الصطناع أقطاب مغناطيس خادعة لحرف البوصلة الفلسطينية عن             

، لكنهـا تـصاعدت     "عملية الـسالم  "اتجاهها الطبيعي، وقد كانت هذه العملية جارية منذ بدأت ما تسمى            
مؤخراً الحتواء استجابة عرب فلسطين لحركة االحتجاج الشعبية العربية الواسعة، في محاولـة إلنقـاذ               

من الغضب الفلسطيني على فشلها وعقمها وخصوصاً على تشبث أصحابها بها كوسـيلة             " عملية السالم "
  . وحيدة لبقائهم في المشهد السياسي

رى باسم الديمقراطية وثالثة باسم الوحدة الوطنيـة، تـم          على سبيل المثال، باسم إنهاء االنقسام مرة وأخ       
في الحادي عشر من الشهر الماضي، ليس في مواجهة االحتالل المباشـر            " يوم الكرامة "التحريض على   

ومستعمراته ومستوطنيها في الضفة الغربية، بل في مواجهة المقاومة لالحـتالل المحاصـرة عـسكرياً               
مارس الجاري تحـت    "/  آذار 15ثورة  "لتنادي حاليا، على الفيسبوك، ل    ويجري ا . وسياسياً في قطاع غزة   

، بهدف معلن هو الضغط علـى حكـومتي رام اهللا           "ال لالنقسام وال لالحتالل ونعم للوحدة الوطنية      "شعار  
  ... وغزة إلنهاء االنقسام

ء انتخابـات رئاسـية     لدعوة القيادة المفاوضة لمنظمة التحرير إلى إجرا      " الثورة"لكن تبني المنادين بهذه     
وتشريعية ومحلية تمنحها شرعية الستمرار الحرث في البحر األميركي بحثاً عن سراب دولة فلـسطينية               

الناطقة باسم هذه القيادة إلى صـوت  " وفا"سبتمبر المقبل، وتحول وكالة أنباء    / يريدون إعالنها في أيلول     
ا مؤشران كافيان لمعرفة من يقف وراءها ممـن         يغطي أخبار التحضيرات الجارية لها، هم     " الثورة"لهذه  

ثـورة  "يرفعون شعارات صحيحة تحظى بتأييد شعبي واسع من أجل خدمة أجندتهم التفاوضية، مما يعد               
  . ، أي الفشل، ألن البوصلة التي توجه كليهما مصطنعة"يوم الكرامة"بمصير "  آذار15

 قـد أثبـت التنـاقض       2006ابات التشريعية لسنة    على نتائج االنتخ  " شركاء عملية السالم  "إن انقالب كل    
لم تكن لهـا    "بقدر ما كشف أن هذه العملية       " عملية السالم "الحاسم بين الوحدة الوطنية والديمقراطية وبين       

. المستعمرات االستيطانية " وكانت لها عالقة بإدارة الصراع وتوسيع     . أي عالقة بالسالم أو بحل الصراع     
وكان واضحاً أنها   . لم تكن تقود إلى تقرير المصير أو إلى قيام دولة         "ضات فيها   أن المفاو " وكان واضحاً "

رشيد الخالدي لمجلـس العالقـات      . ، كما قال األستاذ بجامعة كولومبيا د      "لم تكن تقود إلى نهاية لالحتالل     
الخارجية األميركي في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، مضيفا أن هذه كانت خالصـة الـسياسة                

، وقد فشلت هذه السياسة ألن الواليات المتحدة بهذه السياسة كانت           1991األميركية منذ مؤتمر مدريد عام      
تدير ظهرها  "وإذا لم يقبلوه    " في طريق الفلسطينيين  ) إسرائيل(تصادق في األساس على أي شيء ترميه        "

  ".  توسيع استيطانها واحتاللهامن االستمرار في) إسرائيل(وذلك ببساطة وسيلة لتمكين "حتى يقبلوه، " لهم
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فبراير الماضي المثـال األحـدث لهـذه        / األميركي األخير في الثامن عشر من شباط        " الفيتو"وقد كان   
كمـا قـال    " محادثات هادئة ومنفصلة مع الطرفين    "ومع ذلك فإن الواليات المتحدة تجري اآلن        . السياسة

ـ     مستشار الرئيس باراك أوباما لشؤون الشرق األوسط        –الشارع اليهودي   " دنيس روس للمؤتمر السنوي ل
J Street " محمود عباس أنه سوف يواصـل التعـاون معهـا وال    " الرئيس"يوم اإلثنين الماضي، ويعلن

  . يسعى إلى مقاطعتها
في مقال نشره مؤخراً في أعقاب انفجار االنتفاضة الشعبية التي تعصف بالوضع الرسمي العربي الراهن               

حد الخنوع للهيمنة األميركية على قراره الوطني والقومي، بغطاء وفره له مجاناً مفـاوض              الذي استكان   
، يوري أفنيري، أقرب إلى نبض      " غوش شالوم  –حركة السالم اإلسرائيلية    "منظمة التحرير، يبدو مؤسس     

 اآلالف  ماذا سيحدث إن سار مئات    : "فقد تساءل في مقاله   . الشارع الفلسطيني من ممثله الشرعي والوحيد     
من الفلسطينيين في أحد األيام إلى جدار الفصل فهدموه؟ وماذا سيحدث لو تجمع ربـع مليـون الجـئ                   
فلسطيني في لبنان على حدودنا الشمالية؟ وماذا لو تجمعت حشود شعبية في سـاحة المنـارة بـرام اهللا                   

لكنـه  . غداً أو بعـد غـد     قد ال يحدث هذا     : " ، ليضيف "وساحة البلدية في نابلس لتواجه قوات االحتالل؟      
  ".  ما لم نصنع السالم بينما ما زال يمكننا ذلك–سوف يحدث بالتأكيد على األغلب 

، ال يثير   "غير قابل لالستمرار  "ومن الواضح أن تحذير أفنيري، مثل تحذير روس من أن الوضع الراهن             
لـى إدامـة الوضـع    أي قلق لدى حكومة دولة االحتالل طالما ظل مفاوض منظمة التحرير حريـصاً ع   

الـذي ال يتحـرك دون      " المجتمـع الـدولي   "الراهن، مراهنا فقط على الواليات المتحدة لتغييره، وعلى         
إشارتها، بينما يواصل هذا المفاوض حصاره للقوتين الوحيدتين القادرتين على تغيير هذا الوضع وهمـا               

قوته، ويجعل االحتالل ودولتـه أكثـر       المقاومة الوطنية واالنتفاضة الشعبية، مما يجرده من أهم مصادر          
  . جرأة في ابتزاز حالة الضعف التي يضع نفسه فيها باختياره

ففي الثاني من الشهر الجاري، قالت صحيفة هآرتس إن رئيس وزراء دولة االحتالل بنيامين نتنياهو يتخذ                
ـ  "حجة من أجل    " االحتجاجات األخيرة ضد الحكومات في العالم العربي      "من   ة للتعـاون مـع     دراسة خط

الفلسطينيين بشأن إقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة كجزء من اتفاق سالم مؤقت مع السلطة الفلـسطينية                
تعتمد على خطـط وزيـر الحـرب        " كما يبدو "، وعلّقت هآرتس على هذه الخطة بأنها        "يتم تنفيذها فورا  

اع بالكنيست الـذي اقتـرح دولـة        السابق شاؤول موفاز الذي يرأس حاليا لجنة الشؤون الخارجية والدف         
  . من مساحة الضفة الغربية المحتلة%) 50 – 45(فلسطينية بحدود مؤقتة على 

تزامن مع اجتماع اللجنة الرباعيـة الدوليـة فـي          " الجديدة"والالفت للنظر أن الكشف عن خطة نتنياهو        
ق في ميونيخ أوائـل الـشهر       وكان قد اقترح عشية اجتماع الرباعية الساب      . بروكسل يوم الثالثاء الماضي   

مع السلطة تصب في خالصتها في تعزيز الوضع الراهن         " حزمة إجراءات للتعاون االقتصادي   "الماضي  
  . السائد

، وهـي   1967فهذه كانت استراتيجية دولة االحتالل منذ عام        . الجديدة"وال جديد في استراتيجية نتنياهو      
وقد كانت هذه استراتيجية حزب العمل عندما       . ع أهلها تتلخص في التفاوض على تقاسم الضفة الغربية م       

كان إيهود باراك، وزير الحرب الحالي، يقود االئتالف الحاكم في تل أبيب والـذي تهـرب مـن تنفيـذ                 
المرحلة الثالثة من إعادة نشر قوات االحتالل بجر مفاوض منظمة التحرير إلى قمة كامب ديفيد الثالثيـة                 

  . لتي قاد فشلها إلى اندالع انتفاضة األقصىمع األميركان عام ألفين ا
وكانت هذه هي استراتيجية حزب كاديما الذي قاد أرييل شارون ائتالفه الحاكم ليعيد احتالل مناطق سلطة                
الحكم الذاتي الفلسطيني التي لم تنسحب قواته منها حتى اآلن، ويحاصر الرئيس ياسـر عرفـات حتـى                  

  . زب الليكود الذي يقود نتنياهو حكومته الحاليةوهي ذاتها استراتيجية ح. استشهاده
وإذا كان رفض عباس كرفض عرفـات       . وقاد رفض عرفات لهذه االستراتيجية إلى حصاره فاستشهاده       

لكن عرفات منح صدقية لرفضه بمجموعة من اإلجراءات يـصر عبـاس   . فإن المصير ذاته في انتظاره    
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ل وجها لوجه أمام الشعب الفلسطيني ومقاومته بتعليـق         علناً على عدم تكرارها، منها وضع دولة االحتال       
، "شهداء بالماليين، على القـدس رايحـين      "التنسيق األمني وتجميد وساطة المنظمة بينهما، وبرفع شعار         

  . وبإسقاط الرهان على الواليات المتحدة كوسيط غير نزيه ومنحاز
ومة وحدة وطنية تتسم بالتناقض بقـدر مـا         وفي هذا اإلطار، فإن الدعوة المتكررة مؤخرا إلى تأليف حك         

سـالم فيـاض    . فعباس ورئيس وزرائه المكلف في رام اهللا د       . تتسم بانعدام األسس التي تمنحها صدقية     
ال عالقة لها بالسياسة كمدخل لمصالحة هي في األساس سياسية مـن أجـل              " مهنية"يدعوان إلى حكومة    

  . إنهاء انقسام سياسي في جوهره
ترفض أي نـوع مـن الوحـدة أو         "تي يرأسها عباس الذي كلف فياض بتأليف حكومة كهذه          ال" فتح"لكن  

كما قال عضو اللجنة المركزية جمال محيـسن فـي          " الحكومة المؤقتة مع حماس قبل تحقيق المصالحة      
وهكذا تبدو فتح متفقة مع حماس علـى        . في الثامن والعشرين من الشهر الماضي     " غلف نيوز "مقابلة مع   

لكـن هـذه    . المصالحة قبل تأليف الحكومة أكثر من اتفاقها مع رئيسها ورئيس حكومته المكلـف            أولوية  
التناقضات تؤكد أن مفاوض منظمة التحرير يناور أكثر مما يسعى حقا إلى المصالحة والوحدة الوطنيـة                

  . طالما ظل يتحرك بعكس اتجاه البوصلة الوطنية
اح نجاح أي حراك رسـمي أو شـعبي يـستهدف الوحـدة        إن مقاومة االحتالل، بأي شكل كان، هي مفت       

الوطنية والديمقراطية، كما أثبتت خالصة تجربة حركة التحرر الوطني الفلسطيني المعاصرة، ، سـواء              
أم في مرحلة االنتفاضة الشعبية السلمية، وهي تجربة أثبتت أيضاً أن النضال            " الكفاح المسلح "في مرحلة   

  .وحدة الصف الوطني وديمقراطية العالقة بين االجتهادات الوطنيةضد االحتالل هو ممر إجباري ل
  4/3/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  أما آن لفلسطينيي لبنان أن ُيعاملوا بكرامة .51

  ماجد الزير
يومان حافالن باللقاءات والزيارات الميدانية، لخّصا المشهد المأساوي الفلسطيني في لبنان، بكل تفاصيله             

  .وأبعاده
ما حصل مع الوفد البرلماني األوربي والبريطاني، الذي زار لبنان في السابع والثامن مـن شـباط                 هذا  

من هذه السنة، بترتيب من مركز العودة الفلسطيني في لندن، ومجلـس العالقـات الفلـسطينية                ) فبراير(
  .في لبنان» ثابت«األوروبية في بروكسل، ومنظمة 

فلسطينيين في برج البراجنة وصبرا وشاتيال، وسافر شماالً ليرى ما          تجول الوفد في مخيمات الالجئيين ال     
  .حصل في مخيم نهر البارد المدمر، وتابع عملية إعادة اإلعمار هناك

فتجلِّياته المحزنة والصادمة واضـحة،     . ال يحتاج الموضوع إلى البحث بين السطور أو في خفايا األمور          
  . سنحت له فرصة المشاهدة والمعاينةوتضمن بقاءها حاضرة في ذهن وواقع كل من

تظهر فصول المعاناة جلية بين أزقة مخيم برج البراجنة، التي ال ترقى الن تكـون ممـراً ضـيقاً بـين        
يزيـد  . غرفتين في شقة سكنية؛ عوضاً عن أن تكون شارعاً عاماً لقاطني المخيم ال يصله نور الـشمس                

بائية المكشوفة أحياناً، والتي تغذِّي المخيم وتعلو رؤوس المارة         األمر رعباً مع ظالل أسالك الشبكة الكهر      
الجو الماطر في ذلك اليوم جسد هول الموقف وفسر أيضاً قـضاء            . بسنتميترات قليلة في بعض األماكن    

إنها ليست مأساة يوم ينقضي؛ بل هي عذابات ستة       . أربعة عشر من أبناء المخيم صعقاً خالل السنة الفائتة        
  .د ممتدة الى مستقبل مجهول ألصحابه، يخشون دائماً من قدوم األسوأعقو

األسوأ رأى جزءاً منه أهالي مخيم نهر البارد الذين دفعوا ثمناً لجريمة لم يرتكبوها، واسـتنكروها قبـل                  
كّل ما ساقه األخوة اللبنانيون من أسـباب ال يبـرر           . غيرهم، فكان أن تحول مخيمهم جراءها إلى أطالل       

ضحايا الجيش اللبناني الذين سقطوا هم بال شك ضحايا الشعب          . على اإلطالق هول ما حصل في المخيم      
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ليس مفهوما مـا    . فكّل الجيوش العربية تُعد ذخراً استراتيجياً للشعب الفلسطيني وقضيته        . الفلسطيني أيضاً 
 من مفارقات سوء ما يلقـاه       .يعانيه أهل المخيم واألوضاع المعيشية؛ وخاصة الظروف السكنية والصحية        

فلسطينيو نهر البارد تجدها في مقارنة بسيطة بين مشروع مقر مركز الشرطة جيد اإلنـشاء والممـول                 
ال . أمريكياً، والذي يخفر المخيم، وبين العنابر التي تعيش فيها العائالت باكتظاظ والتي تبعد أمتاراً عنـه               

  .تكون مأوى للحيوانات في بعض الدول الغربيةترقى ألن » البركسات«أظن أن غرف تلك 
ما . فرصة نادرة زمنياً تحققت للوفد بلقاءات مع رئاسات أربع في الدولة، في فترة انتقالية بين حكومتين               

ردده الرؤساء سليمان والحريري وميقاتي وبري ممثالً بنائبه، وأعضاء مجلس نيابي آخـرون، وكـذلك               
تشابهاً في تضامنهم مع فلسطينيي لبنان ودعمهم لحقّ عودتهم إلى أرضـهم            وزير الخارجية؛ يكاد يكون م    

تم ذلك اإلقرار مع لفت نظر ضيوفهم إلى حساسية         . وديارهم في فلسطين، وفي إقرارهم بمعاناتهم القائمة      
ال . الوضع الداخلي اللبناني، وأن هناك أوضاعاً سيئة لبعض اللبنانيين تكاد تُـساوى بأهـل المخيمـات               

ولـم  . فهما جاران وسيبقيان كذلك   . يستطيع الشعبان الفلسطيني واللبناني أن يغيرا التاريخ وال الجغرافيا        
وقد آن األوان لمراجعـة     . يختر فلسطينيو لبنان مقر لجوئهم، وال أظنهم راغبين في البقاء حيث هم اليوم            

جب أن نقر أنهـم عـانوا كمـا عـانى           شاملة لطريقة التعامل معهم من قبل أشقائهم المضيفين، الذين ي         
  .الفلسطينيون، وتعرضوا لهجوم وحشي إسرائيلي لم ينقطع طوال ستين سنة خلت

لعّل أول ما يمكن أن ندعو إلى تغييره هي نظرية أنه يجب أن يبقى الالجئون الفلـسطينيون فـي حـال                     
ة إلسقاط حق العودة، مع استبعاد      ثبت أن هذه ليست إالّ وصف     . معاناة حتى ال ينسوا بالدهم وحقّ عودتهم      

ومـع  . ألن من يجوع ستكون أولويته مالحقة لقمة العيش ولن يعمل إلنفاذ حقّ عودته            . سوء النية بالطبع  
التعقيدات السياسية في المنطقة وعدم رؤية قريبة لتحقيق حقّ العودة؛ سيعمل الالجئون على إيجاد بـدائل                

       وتجربة فلسطينيو أوروبا، الذين أضـحوا أكثـر        . األدنى لسبل العيش  متوقعة منهم كبشر كي يتوفّر الحد
فعالية في التعامل مع حقوقهم وفي تفاعلهم مع حقهم في العودة، رغم بعد الجغرافيا والظروف المعيـشية                 

  .المريحة نسبياً، تُثبت شيئاً مما نذهب إليه
  2011اذار، /، شهر مارسمجلة العودة

  
  الويل من الجنوب .52

  شماناليكس في
ماذا عندك في مواجهـة الجبهـة       : منذ ثالثين سنة تقريبا لم تسأل حكومة في اسرائيل الجيش االسرائيلي          

منذ ثالثين سنة لـم يطلـب       . المصرية وماذا ينقصك وكم من الوقت تحتاج كي تستعد وكم سيكلف ذلك           
ل اسـتراتيجي   المستوى السياسي أن يعرض عليه خطط مع جداول زمنية وترتيب أفضليات، لوضع تحو            

 وعلـى   –ومنذ ثالثين سنة حلقت هذه االسئلة في الفضاء لكن المستوى الـسياسي             . في الساحة المصرية  
  . دفن رأسه في الرمل وأفسدا معا على علم وعلى عمد القدرات في مجابهة مصر–أثره الجيش ايضا 

أنها اجراء طبيعي وصـحيح     يمكن أن نفسر مضاءلة القدرات العسكرية في هذه الجبهة الى الحد االدنى ب            
منـذ  . لكن محو المعلومات التي تجمعت طوال السنين عن هذا الميدان ال يغتفر           . وجزء من ثمار السالم   

وقع التوقيع على اتفاقات كامب ديفيد كان التوجيه الشامل هو االمتناع عن كل نشاط قد يفسره المصريون                 
الستخبارية الحتياجات عملياتية وتكتيكية بل جمـع       بأنه تحد أو عنف، وفي ضمن ذلك جمع المعلومات ا         

  .المعلومات األساسية
الحديث عـن اشـخاص وعـن       . إن فقدان المعلومات ال يقاس بالميزانيات الضخمة والفرق والطائرات        

إن مراكز المعلومات هذه    . جماعات عمل يحتفظون بقدرات كالنظريات القتالية والمعلومات االستخبارية       
لكنه مـر زمـن     . ي يمكن البدء اعتمادا عليها في اليوم الذي يعطى فيه إنذار لبناء القوة            هي االركان الت  
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تعرف الضباط المصريين معرفة حميمة وتعرف كل وحـدة         " أمان"طويل منذ تلك االيام التي كانت فيها        
  .تدخل سيناء أو تخرج منها

  كل شيء في يد الجيش المصري
ا عن جبهات بنى الجيش االسرائيلي نفسه في مواجهتها في العقود           تختلف الجبهة المصرية اختالفا جوهري    

يبدو ان المعلومات التي تم جمعها والنظريات القتالية والقدرات التي بنيت في مواجهة الجبهـة               . االخيرة
اذا بحـث   . الشمالية وفي مواجهة جبهة العمق يمكن ان تخدم فقط الجبهة الغربية في سيناء خدمة جزئية              

ربما يجدها في متحف الجيش     . ليوم عن شبكة إخفاء تالئم الصحراء فلن يجدها في أي مخزن          شخص ما ا  
  .وشبكة االخفاء هذه بطبيعة االمر مثل فقط. االسرائيلي

اآلن فقط، بعد سقوط مبارك بدأت الحكومة في اسرائيل، متأخرة كالعادة، تسأل اسئلة وترسـل الجـيش                 
كم من الوقت سيحتاج الجيش ليبني من جديد نفـس قواعـد            . ريبامن الصفر تق  . العداد الوظائف البيتية  
ويزعم المتشائمون ان الدفع مـن الوقـت        . يقول المتفائلون يحتاج ذلك الى شهور     . المعلومات؟ ثمة جدل  

الن الوضع  . والمخاطرة عن كل تلك السنين الطويلة التي دفن فيها الرأس في الرمل سيكون أبهظ كثيرا              
فكل نشاط اسرائيلي يرمي الى إحداث معلومات عن مصر سيفسر عندهم على انه تحد              : اليوم أكثر تعقيدا  

  .ويشجع تلك العناصر التي تريد أصال الغاء اتفاقات السالم
" أمـان "تمـسك رئـيس     ". أمان"من معجم   " التصور العام " مصطلح   1973أخطأ من اعتقد انه محي بعد       
 قبـل سـقوط     –قبله  " أمان"للواء عاموس يادلين ومثل رؤساء       مثل سلفه ا   -الجديد، اللواء افيف كوخافي     

عشية أبعد الجماهير الرئيس    " أمان"ساد هذا االعتقاد    . مبارك بايمان ما بتبديل منظم جدا للحكم في مصر        
والحديث عن تصور تبسيطي جدا رسم السيناريو اآلتي وهو ان ادارة مبارك ستنقل السلطة نقـال                . ايضا

سؤولين كبار في جهاز االمن المصري برئاسة عمر سليمان فينقلها هذا نقال منظمـا              منظما الى جماعة م   
  .الى جمال مبارك أو الى وريث آخر يشير اليه الرئيس المصري

حاول رئيس الشعبة السياسية االمنية في وزارة الدفاع، عاموس جلعاد، وقائد منطقة الجنـوب الـسابق،                
اعتقـد كالهمـا ان الـذي       . د باسلوبه، مواجهة هذه النظرية    يوآف غالنت، كل واحد على حدة وكل واح       

  .سيحرز السلطة سيكون الجيش ال عمر سليمان، سواء تم ذلك على نحو منظم أم ال
فقد عـين الجـيش     . يرى الجيش نفسه وكيل السلطة في مصر وهو الذي يعطيها الحاكم باعتبارها وديعة            

يمنة القوات المسلحة علـى المجتمـع المـصري         وفي حال استمرت ه   . عبد الناصر والسادات ومبارك   
أما . يعتمد عمر سليمان على االجهزة االستخبارية وكان تعلقه بمبارك مطلقا         . فستُعين وريث مبارك ايضا   

الجيش في مقابلة ذلك فهو جهة مستقلة تستولي على نحو من مليون جندي نصفهم من االحتياط، وعلـى                  
  .حتى المزارع والمصانعمن المخابز : قطاعات اقتصادية واسعة

منذ نهاية الثمانينيات صيغ في الشعبة ايضا تصور عام يتعلق بمـدى االنـذار              . بقيت سادرة " أمان"لكن  
الذي ستحصل عليه اسرائيل في حال حدث في مصر تحول استراتيجي يفضي الى إبطال اتفاقات السالم                

ستكون مـصر   .  عن أمد انذار يبلغ سنين     – اليوم ايضا    –يتحدث التصور العام هذا     . واالستعداد للحرب 
في النصف االول من وقت االنذار الذي سيعطى السرائيل مشغولة بتبديل السلطة وتثبيت القيادة الجديدة،               

  .وسيبني الجيش المصري في النصف الثاني، اذا وجد ذلك أصال، نفسه للحرب
لـم  . هما للعمليات في الجبهة الجنوبية    ، طوال السنين، و   "أمان"سبب هذا االنذار الطويل الذي وعدت به        

لم تكد تُجرى تدريبات كاملة إزاء الجبهة الغربية، وكانت         . تهتم هيئة القيادة العامة حقا بالمنطقة الجنوبية      
وقد أفضت جميعا في نهاية االمر الى استنتاج واضح         . أكثر التدريبات في الفترة االخيرة تدريبات قيادات      

جد سالم مع مصر فال توجد أي مشكلة لكن اذا تم االخالل بـه فـسنكون فـي                  معوج وهو انه ما دام يو     
  .وستزداد هذه المشكلة عمقا في وضع ال تكون فيه مصر الجبهة الوحيدة. مشكلة بيقين
  لماذا الضغط؟
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كان ثمة طوال السنين اختالف في اآلراء في هيئة القيادة العامـة يتعلـق بحلـول المنطقـة الجنوبيـة                    
 عرض يوآف غالنت، إذ كان قائد المنطقة الجنوبية، على هيئة القيادة العامة مطالب أساسية               .واحتياجاتها

مثل تحديث النظرية القتالية، وتنظيم تعاون بين األذرع، وانشاء         . تتعلق ببناء قدرات في الجبهة المصرية     
ليات في هيئـة    رفضت شعبة االستخبارات وشعبة العم    . قيادة سيطرة، واستكماالت قادة وحشد معلومات     

  .القيادة العامة في ذلك الوقت هذه المطالب رفضا باتا برغم ان الحديث كان عن نفقات قليلة
لم تتطرق قيادة هيئة القيادة العامة هي ايضا لمطالب غالنت، زيادة على أنه قد غدا واضحا اليـوم كـم                    

ت استنتاجاته من التدريبات التي     أرسل غالن . كانت العالقات بين قائد المنطقة ورئيس هيئة االركان عكرة        
. تم تنفيذها في المنطقة الجنوبية ومطالبه ايضا الى أميني السر العسكريين لرئيس الحكومة ووزير الدفاع              

  .بدت هذه الخطوة التفافا على السلطة زاد التوتر بينه وبين رئيس هيئة االركان
كومة السابق اهود اولمرت الجراء نقاش لقضية       كذلك عوقت هيئة القيادة العامة محاولة قام بها رئيس الح         

وقد زعم من جملة ما زعم ان قدرات النار الذكية البعيدة           . الجبهة المصرية بزعم عدم صلة ذلك بالواقع      
  .المدى الى جانب قدرات سالحي الجو والبحر، قد بنيت لتقديم رد حاسم ال في الجبهة الشمالية وحدها

لي على جهاز االمن تقريرا يتناول استعداد الجـيش االسـرائيلي لحـرب              كتب المراقب الداخ   2007في  
  .وبقيت توصياته المتعلقة بالجبهة الجنوبية على الورق. شاملة في عدة جبهات

. ، الذي كان حتى المدة االخيرة رئيس شعبة العمليـات         "طال روسو "يرأس المنطقة الجنوبية اليوم اللواء      
ة الجنوبية بتصورات هيئة القيادة العامة قبل سقوط مبارك، وربمـا مـا             أتى روسو معه الى قيادة المنطق     

حتى لو جاءت سلطة اشكالية فسيحتاج الجـيش        . لماذا الضغط؟ عندنا الكثير من الوقت     . يزال متمسكا بها  
التصور هو التصور حتى لو درب روسـو القيـادة          . المصري الى وقت طويل للوصول الى قدرات ما       

  .ي قدراتهاالجنوبية وعرف ما ه
شلومو باروم، وهو باحث كبير في مركز الدراسات االمنية في تل ابيـب، توجـه               ) احتياط(يؤيد العميد   

فـي  . فهو يقدر أن السرائيل انذارا ألقل من سنتين حتى يبدأ التغيير من قبل مصر في التنـامي                . روسو
خطط هجـوم علـى دولـة       اثناء ذلك ما يزال الجيش المصري مبنيا بحسب تصور دفاعي، وليست له             

، "الحرب الجديـدة  "زيادة على ان سيناء هي حاجز بري مثالي لـ          . اسرائيل ولم يتدرب على خطط كهذه     
التي يوجد السرائيل فيها تفوق واضح النها تملك قدرة على التحديد السريع لألهداف والربط المحكم بين                

  .النيران
 مستشارين عسكريين امريكيين على الجيش المصري       ايضا كالم " ويكيليكس"يقتبس موقع تسريب الوثائق     

وهم يرون ان هذا الجيش لم يتغير في مجال استعمال القوة بـل             . 1973يقولون انه معد لحرب باسلوب      
  .بالعكس ازداد وضعه سوءا

كان يفترض ان يكون سقوط مبارك هو ذلك االنذار االستراتيجي الذي كان يتم الحديث عنه في الثالثين                 
وفي الحقيقة تناولت اسرائيل سقوط النظام المصري باعتباره انذارا أول، وقـرع جـرس              . خيرةسنة اال 

غير ان التغييرات في القـاهرة      . ضئيال يوجب على الجيش ان يبدأ االهتمام بالجبهة الجنوبية مرة اخرى          
ة العسكرية  اذا صمدت السلط  . سريعة جدا بحيث ال يعلم أحد أن يقول ماذا سيحدث هناك من الغد صباحا             
  .فقد يكون لنا وقت واذا فقدت قوتها لمصلحة سلطة مدنية فكل شيء مفتوح

  اسرائيل: العدو
يتحدث الجزء الثاني من التصور العام االسرائيلي عن قدرات الجيش المصري وهو أحد أكبر الجيـوش                

 100قرب مـن   طائرة حربية، وما ي400في سالح الجو المصري أكثر من    . وأكثرها تسلحا في المنطقة   
 دبابة من طرز مختلفة تـشتمل علـى دبابـة           3600مروحية حربية، وفي المدرعات المصرية نحو من        

بل إن الدولة توشك ان تصدر هذه الدبابات التـي         . االمريكية المتقدمة التي يتم انتاجها في مصر      " أبرامز"
 – 1600 مـا يقـرب مـن        –وعندهم ايضا كمية ضخمة من أنابيب المدافع        . تُنتجها الى جيش العراق   
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بحيث ان كل محاولة لتصوير الجيش المصري على انه جيش ضعيف هـي             .  ارض –وصواريخ ارض   
  .محاولة ال مسؤولية فيها

حتى لو حدث في مصر تحول يفضي الى نقض اتفاقات الـسالم            : يقول االفتراض األساسي في اسرائيل    
ع عن الجيش المصري تزويده بالمعدات فتُفـسده        واعادة السفراء وما شابه، فان االدارة االمريكية ستقط       

  .كما حدث حقا للجيش االيراني والقوات المسلحة االيرانية بعد سقوط الشاه
إن مقدار المعلومات الموجودة هنا عن المسارات الداخليـة         . هذا افتراض منطقي لكنه ليس فرضا مقدسا      

  .لى هذه الفروض األساسية مشكوك فيهافي مصر ضئيل جدا بحيث ان القدرة على التنبؤ الذي يعتمد ع
والى ذلك، يقول الخبراء العسكريون في الغرب الذين تابعوا الجيش المصري في السنين االخيرة بيقـين                

على حـسب   . الذي يقوم في أساس بناء القوة العسكرية في مصر        " التهديد الواقعي "إن دولة اسرائيل هي     
ى مسامع المصريين انهم يجرون تـدريبات تُعـرف فيهـا           ، اشتكى عاموس جلعاد عل    "ويكيليكس"وثائق  

ال يمكن اتهام المصريين بأنهم يبنون قوتهم العسكرية في مجابهة من يرونها أكبـر              . اسرائيل بأنها عدو  
فالليبيون والسودانيون ليسوا تهديدا حقيقيا، وأنت تحتاج لبناء قوة جوهرية الى عـدو             . تهديد بالنسبة اليهم  
  . الجيش االسرائيلي الموارد في مواجهة التهديد االيراني حقاجوهري كما ينفق

مع ذلك، يقول اولئك المراقبون الغربيون، إن الجيش المصري لم يخرج طوال هذه السنين كلهـا عـن                  
إن . وليس للجيش المصري خطط هجومية على اسرائيل ولم يتدرب عليهـا ايـضا            . التدريبات الدفاعية 

 كم في صحراء سيناء ووقـوف أمـام الحـدود           300 تشتمل على اجتياز     –االنتقال الى خطط هجومية     
.  يقتضي مسارا طويال من الشراء والتدريب وبناء قدرة لوجستية وتنظيم الخطط العملياتية            –االسرائيلية  

  .وطوبى لمن يصدق. ويزعم الخبراء ان المصريين ليسوا من ذلك في شيء
 كم في الصحراء والوقوف لقتال الجـيش        300لى اجتياز   أنت تسمع هذا االستخفاف بقدرة المصريين ع      

. االسرائيلي من أناس يعرفون جيدا أن مستوى معرفتنا بالجيش المصري أخذ يضعف على مر الـسنين               
  .متى سيتعلمون

علـى  . لكن صحراء سيناء ليست غريبة على جيـشهم       . صحيح ان المصريين يقومون بتدريبات دفاعية     
من شرقي القناة حتى المعـابر      " المنطقة أ "لهم في المنطقة التي تُعرف بأنها       حسب اتفاقات السالم، يجوز     

نشر المصريون هناك ثالثة ألوية، بيد ان الحديث عن ثالثة ألوية تمثـل             . ان تكون لهم قوة مقدارها فرقة     
ريـة  وفي الحقيقة منذ التوقيع على اتفاقات السالم مرت في المنطقة أ كل القـوات الب              . ثالث فرق مختلفة  
  .المصرية تقريبا

وهكذا يمكن ان ننظر اليوم الى المنطقة أ باعتبارها منطقة سينشر فيها الجـيش المـصري جيـشا فـي                    
وخالل السنين بنوا في هذه المنطقة عشرات المعابر التي تُـسهل الـدخول،             . المرحلة االولى من الحرب   

 ذلك بني هناك نظام دفاعي يشتمل على        في مقابلة . ومدوا فيها أنابيب ماء ووقود تمر تحت قناة السويس        
  .خنادق مضادة للدبابات وثكنات وامور اخرى

في المنطقة بين المعابر وما يليها ال يوجد للمصريين قوات لكن بنيت هناك مناطق دفاعية يمكن احتاللها                 
ة لم ير   وعلى العموم يبني المصريون نظاما حصينا من مركز سيناء الى الغرب نحو القناة بسع             . بسرعة

وبالمناسبة، سمحت اسرائيل في المدة االخيرة لمصر خالفا لالتفاقات بـأن           . لها مثيل في الشرق االوسط    
ُأدخلت هذه الكتائب الميدان لتجابه الفوضى في سـيناء         . يكون لها سبع كتائب في سيناء خارج المنطقة أ        

لكن اسرائيل  . يث عن قوات مدرعة   ال أحد تقلقه هذه القوات النه ليس الحد       . بعد االضطرابات في مصر   
وليس من الواجب ان    . ستضطر الى أن تنظر نظرا مختلفا الى المدد المصري عندما تدخل دبابات سيناء            

  .يحدث هذا بالضرورة في وضع قتال
قد ينشأ مثال ازمة دبلوماسية سياسية بين اسرائيل ومصر بسبب مواجهة في الجبهة الشمالية، تؤدي الـى                 

يوجـد هنـا نقـض      . ش المصري قناة السويس ويقف على خط المنطقة أ في وضع دفاعي           أن يعبر الجي  
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ماذا نفعل في هذا الوضع؟ هل نُجنـد        . التفاقات السالم، لكن يشك في ان ترى اسرائيل هذا سببا للحرب          
قوات االحتياط؟ هل نقيم احتياطيين على طول الحدود؟ هل نفتح من جديد وحدات دبابات، هل ندرب من                 

إن المواجهـة   . د وحدات احتياط للقتال في الصحراء؟ قصر المصريون في الحقيقـة أمـد االنـذار              جدي
العسكرية التي ستنشب في وضع يكون فيه المصريون قد عبروا القناة يجعل معركة اسـرائيل الدفاعيـة                 

  . أكثر تعقيدا وأبهظ من جهة عدد المصابين
  المسؤولية على الحكومة
امة أطر عسكرية ُأغلقت بعد اتفاقات السالم مع مصر، من جديـد؟ إن اغـالق   متى يجب اذا بت قرار اق 

  .فرقة يحتاج الى سنة لكن بناء فرقة وجعلها عملياتية مسار ربما يستمر سنين
يزعم باروم انه ال يجب على دولة اسرائيل ان تبت اليوم أي قرار يقتضيها اسـتثمارات ضـخمة فـي                    

لكنه يقول مع ذلك انه توجد حاجـة        . ا لسنا في وضع انذار استراتيجي     يقول إننا ما زلن   . الجبهة المصرية 
الى الجهد اليوم في مستوى هيئة القيادة العامة وقيادة المنطقة في مجال التفكير، واعداد أبحاث مقر قيادة                 

مـع  إن مجرد االنشغال بمواجهة ممكنة      . وتحسين قدرة االستخبارات التكتيكية والعملياتية التي تم اهمالها       
إن نشاطا غير حذر وغير متناسب اليوم إزاء الجبهة المصرية          . مصر له طاقة كامنة لنبوءة تحقق نفسها      

  .قد يجعل الطرف الثاني يشير الينا باعتبارنا تهديدا
ما يزال يتولى قيادة الجيش االسرائيلي اليوم خريجو حرب لبنان الثانية الذين أظهـروا هنـاك قـدرات                  

ان رئيس هيئة االركان ومن حوله في هيئة القيـادة يواجهـون            . القوة واستعمالها متوسطة جدا في اعداد     
االزمة في مصر واعداد خطـة العمـل لـسنين          : اليوم تحديا تنظيميا كبيرا يقتضي ايضا قرارات كبيرة       

هل سيعرف النـاس الـذين يقـودون        . متعددة، يجب ان تأخذ في الحسبان التغييرات في الشرق االوسط         
رائيلي اليوم اتخاذ القرارات الصحيحة وفي الوقت؟ واذا لم يكونوا كذلك فللحكومة هنـا دور               الجيش االس 

حاسم هو ان تجلس فوق وريد الجيش وتطلب اجوبة في جداول زمنية معقولة كي ال تفاجئنا مرة اخـرى   
  .مفاجآت في التصورات العامة

  يديعوت 
  4/3/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  !يدي الرئيسس.. اذهب إلى القدس .53

  روجر كوهين
إسرائيل قلقة؛ حيث كانت تفضل نظـام الـشرق األوسـط           .  اذهب إلى القدس سيدي الرئيس     -واشنطن  

وكان بمقدورها أن تعتمد على الحكام المستبدين من أمثال الرئيس المصري حسني مبارك في قمع               . القديم
لى طول الخطوط، وهو األمر الذي خلـق        المجاهدين ونبذ إيران وخوض اللعبة اإلسرائيلية الفلسطينية ع       

  .وضعا شبه مستقر ودائم، أكثر قبوال وتفضيال من جانب القوة اإلسرائيلية
وهم يتساءلون، سيدي الرئيس، عما إذا كنت تحبهم قلبـا     . ويشعر اإلسرائيليون بالقلق على نحو مضاعف     

ع من زيارة القدس؟ لماذا ال تـأتي        وقد ذهبت إلى القاهرة وذهبت إلى اسطنبول، إذن ما هو المان          . وقالبا
  سيدي الرئيس وتصلي معنا، وتشعر بألمنا؟

 فقط انظـر إلـى      -إن اإلسرائيليين في غاية القلق؛ حيث بات من غير الممكن التنبؤ بنتائج االنتخابات              
وهناك جماعـة   .  وقد يتكرر هذا الوضع اآلن في شتى أنحاء العالم العربي          -الوضع القائم حاليا في غزة      

ومـاذا سـيحدث إذا سـارت       . التي تتحدث بشكل جيد لكنها تمثل تهديدا إلسرائيل       » اإلخوان المسلمين «
  األوضاع في األردن على هذا النحو أيضا؟

أميركا «وقد أخبرني دانيال بن سيمون، عضو الكنيست اإلسرائيلي الذي ترك حزب العمل مؤخرا، بقوله               
الي نحن في حاجة إلى أن يأتي لنا الرئيس التنفيذي ويخبرنا           هي شركة التأمين إلسرائيل، وفي الوقت الح      
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ونحن نحتاج إلى هذا األمر على وجه الخصوص ألن السياسة اإلسـرائيلية ليـست              ). لسنا بمفردنا (بأننا  
  ).مجرد مأساة، إنها سياسة جنائية تقريبا

. جلي الربيع العربـي   وهذا صحيح على كلتا الجبهتين، حيث يمكن أن يتم تبديد فرصة عظيمة مع بدء ت              
والـسبب األخالقـي    . وأنا أجد أن كل هذا القلق اإلسرائيلي مثير لإلزعاج ألسباب أخالقية واستراتيجية           

بسيط؛ وهو ما الذي يمكن أن يكون أقرب لقلوب اليهود من رؤية الشعوب تقاتل من أجل اإلطاحة بالقمع                  
  والحصول على كرامتها وحريتها؟

هذه النتيجة القائلة بأن حركات النضال النبيلة، بداية من بنغازي وصوال إلـى             وإذا توصلت إسرائيل إلى     
  البحرين، تجعلها ليست فاترة فحسب ولكن قلقة أيضا، إذن ما الذي حدث لروح الدولة اليهودية؟

. والديمقراطية األكثر حيوية في منطقة الشرق األوسط تفتقد الجزء األعلى من والدة ديمقراطيات جديـدة           
، عندما يتمكن العرب من التجمع بشكل مشروع في أماكن غير المساجد، فسوف يتعرض اإلسـالم                وأوال

وثانيا، منحت المعايير األميركية المزدوجة التي دعمت أشخاصا أمثال مبـارك           . الراديكالي لضربة قوية  
  .ذخيرة غوغائية ألعداء إسرائيل، خصوصا إيران

 يمكن استغاللها بسهولة، بينما يتمثل التركيز القـوي علـى          وثالثا، الشعوب المقهورة هي شعوب غاضبة     
ورابعا، بدأت إمكانية المساءلة في أنظمة      . تحسين حياتهم الخاصة، وليس على الصراع في أماكن أخرى        

الحكم العربية بالقرب من إسرائيل في الضفة الغربية مع برنامج سالم فياض؛ ويجب أن تتقدم إسـرائيل                 
وليس هناك أي سـبب يـدعو       . قيق الديمقراطية عبر تبني التنمية بدال من ازدرائها       الموجة المطالبة بتح  

  .للتفكير في أن التحرر العربي يقف عند حد فلسطين
خـالل أسـبوعين    » إسرائيل« وأنا لم أسمع مطلقا كلمة       -والصحوة العربية ال تتعلق بإسرائيل إلى اآلن        

ولن يسهم أي شيء فـي تطـرف        . لعت مناوشة أخرى   لكن هذا قد يحدث إذا اند      -قضيتهما في القاهرة    
  .الشعور اإلقليمي، الذي يركز اآلن على البناء بدال من التدمير، بهذه الدرجة من السرعة

لذا فإن المصلحة األميركية واألوروبية واإلسرائيلية والعربية الساحقة تكمن في كسر الجمود اإلسرائيلي             
  ولكن كيف؟.  الفلسطيني الخطير-

دث شيء بسيط بين الكارثتين المصرية والليبية؛ حيث استخدمت الواليات المتحدة حـق الـنقض               وقد ح 
ضد قرار لمجلس األمن الدولي التابع لمنظمة األمم المتحدة يدين بناء المستوطنات اإلسرائيلية في              ) الفيتو(

  .الضفة الغربية
تقي إلى حد االعتراض علـى مـشاعره        وقد سمعت أن هذا القرار كان قرارا فاجعا ألوباما، ألنه كان ير           

المـستوطنات  » ال تقر بشرعية  «وكان أوباما قد قال إن الواليات المتحدة        . الشخصية، وتصريحاته تقريبا  
 فـي   - ومن بينهم بريطانيا وفرنسا وألمانيـا        -وصوت حلفاء أميركا الرئيسيون     . التي يجب أن تتوقف   

ي يواجه انتخابات خالل العام المقبل حيث يمكن أن يكلفـه           وبالطبع، فإن أوباما هو الذ    . صالح هذا القرار  
  .توبيخ إسرائيل الكثير

وعرض أوباما على   . وقد قيل لي إن أوباما حاول بشتى الطرق من أجل إقناع الفلسطينيين بسحب القرار             
ود عام  الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حزمة تشمل بيانا للجنة الرباعية الدولية تلتزم فيه باستخدام حد             

ولم تذهب الواليات المتحدة، بخالف االتحاد األوروبي، مطلقـا         .  كأساس لحل مشكلة المستوطنات    1967
لكن عباس كان يشعر بالضعف، وكان يتعرض للنقد والهجوم، وتال ذلك اسـتخدام   . إلى هذا الحد من قبل    

  .الواليات المتحدة لحق الفيتو
ويحتـاج  . خططية على حساب تحقيق مكسب استراتيجي     وكان هذا خطأ فلسطينيا، حيث كان يمثل هزة         
  .الفلسطينيون بشكل ملح لفريق تفاوض مترابط

وقد تال عملية التصويت حدوث مشادة بين رئيس        . وفي المقابل، تحتاج إسرائيل بشكل ملح لتوجيه معين       
نتنياهو عـن كيـف     الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والمستشارة األلمانية أنجيال ميركل، حيث سألها           
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وعنـدما  . يمكن أللمانيا أن تعاقب إسرائيل، وعبرت هي بدورها عن غضبها من المماطلة اإلسـرائيلية             
تشعر ألمانيا، ثاني أقرب حليف إلسرائيل، باإلحباط إزاء المواقف اإلسرائيلية، يرتفـع سـقف الـسخط                

  .والغضب من هذه المواقف
وكان أوباما قد صرح خالل العام      . باما لوضع صعب  وثمة سخط هنا أيضا؛ حيث تتعرض تصريحات أو       

القـادم  ) أيلول(الماضي بأنه بحلول موعد اجتماع الجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة في شهر سبتمبر              
يمكننا أن نتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى ظهور عضو جديد باألمم المتحدة، وهو دولة فلـسطين مـستقلة                  «

  .»إسرائيلوذات سيادة تعيش في سالم مع 
  .ويبعد شهر سبتمبر بمقدار ستة أشهر فقط من اآلن

وقد كنت أتمنى أن لو كان هناك بديل إسرائيلي معادل للفيتو األميركي الذي يناقض ذاته، أقصد نظيـرا                  
ولن يـنجح   . مجددا» اتفاقات مؤقتة «واآلن تتحدث إسرائيل عن     . وليس هناك بديل دبلوماسي   . دبلوماسيا

وتريد فلسطين االستقالل، بينمـا تريـد       . طينيون اآلن من يكسب من االتفاقات المؤقتة      ويعرف الفلس . هذا
  .وهذه مطالب ال يمكن التفاوض عليها. إسرائيل األمن

ويجب أن يذهب أوباما إلى القدس      . ويمكن فقط لمقامرة أوباما أن تفك المأزق بحلول شهر سبتمبر المقبل          
ويجب أن يوضح كل الطرق التـي ستـضمن مـن           .  الكنيست ، وأن يتحدث أمام   )أيار(خالل شهر مايو    

وال بد أن يقنع إسرائيل باالمتناع عن حصار العقليات التـي تعميهـا عـن               . خاللها أميركا أمن إسرائيل   
  .وبإمكان أوباما أن ينشر الحب. فرص االستفادة من هذه العقليات

  .عقلية القديمة في إسرائيلويستحق الشرق األوسط الجديد بذل مجهود إضافي من أجل تغيير ال
  »نيويورك تايمز«

 5/3/2011، الشرق األوسط، لندن
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