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  لن نقبل مشروع الدولة المؤقتة وحان الوقت النضمام دولة فلسطين لألمم المتحدة: عباس .1
 لتكون عضوا 1967حان الوقت النضمام دولة فلسطين على حدود ' قال الرئيس محمود عباس، : اهللارام

، مطالبا  كافة القوى الفاعلة وبخاصة الرباعية 'دائما في األمم المتحدة، وهذا هو أحد استحقاقات سبتمبر
  .ألرضنافي اجتماعها القادم التخاذ ما يلزم إسرائيل لوقف عدوانها وإنهاء احتاللها 

 في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التشيلي سبستيان بانييرا، في مقر الرئاسة برام عباسوأضاف 
أننا وشعبنا سنظل دعامة سالم وشريكا حقيقيا رغم العقبات، ونعول كثيرا على 'اهللا، اليوم السبت، 

قالله ليعيش في وطنه جهودكم وكافة األصدقاء لمواصلة حق شعبنا، فشعبنا يستحق أن ينال حريته واست
رئيس جمهورية تشيلي ضيف فلسطين ': وقال عباس في بداية المؤتمر الصحفي .'كباقي شعوب العالم

الكبير، يسعدنا ويشرفنا أن نرحب بكم وبالوفد المرافق لكم أعظم ترحيب وأنتم تحلون ضيوفا كراما 
عن غبطنا الكبيرة بهذه الزيارة وأصدقاء أعزاء على فلسطين، وإننا يا فخامة الرئيس إذ نعبر لكم 

التاريخية التي تقومون بها مشكورين لبالدنا والتي تعبر عن عمق عالقتنا والتي تتوج اليوم بتوقيع العديد 
  .'من االتفاقات ذات االهتمام المشترك بين البلدين

 جهد على كافة في هذه المناسبة يسعدنا أن نثمن عاليا مواقفكم الثابتة وما تبذلونه من'وأضاف عباس 
المستويات اإلقليمية والدولية لدعم قضية شعبنا الفلسطيني ونضاله العادل، وما قراركم التاريخي 
باعتراف تشيلي بدولة فلسطين المستقلة الحرة ذات السيادة، إال دليل جلي لدعمكم لجهودنا الصادقة 

  .'نطقة بأسرهالتحقيق السالم في منطقتنا لما فيه خير ومصلحة الشعوب في هذه الم
انطالقا من هذه العالقات وتقديرا منا لشعوبكم ولشعب تشيلي الصديق فإنه يسعدنا أن نشارككم ': وتابع

  .'اليوم االحتفال بافتتاح شارع باسم جمهورية تشيلي في مدينة رام اهللا
ة المأزق ال يخفى عليكم يا صاحب السياد': وفي موضوع الجمود الذي تشهده عملية السالم، قال عباس

الذي تمر به عملية السالم، بسبب السياسات والممارسات اإلسرائيلية الهادفة لالستياء على األراضي 
وإتباعها لسياسية ممنهجة ومبرمجة في األرض الفلسطينية عامة وفي القدس بوجه خاص، كبديل عن 

خريطة الوضع الدولي السالم رغم اإلجماع الدولي على عدم قانونية وشرعية المستوطنات بهدف رسم 
  .'من جانب واحد وفرض سياسة األمر الواقع واالمالءات المجحفة وهذا ما ال نقبله

وأضاف سنظل دعاة سالم وسيظل شعبنا شريكا حقيقيا وكامال في عملية السالم، رغم كل العقبات، 
 حق شعبنا، فشعبنا ونعول كثيرا على جهودكم وكافة األصدقاء ومحبي السالم والحرية في العالم لمواصلة

  .'يستحق أن ينال حريته واستقالله للعيش بسالم في وطنه كباقي شعوب العالم
 وعاصمتها القدس 1967لقد حان الوقت النضمام دولة فلسطين المستقلة بحدودها عام ': وقال عباس

طالبين كل القوى الشرقية لتكون عضوا دائما في األمم المتحدة، وهذا هو أحد استحقاقات سبتمبر القادم، م
الدولية الفاعلية وبخاصة الرباعية في اجتماعها القادم التخاذ ما يلزم ألن توقف إسرائيل انتهاكاتها 

 ونحن منللشرعية الدولية واإلجماع الدولي واالستجابة الستحقاقات السالم وإنهاء احتاللها ألرضنا، 
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التي تليق بهذا االنجاز وبشعبنا الفلسطيني، جانبنا قد أنجزنا كل ما يترتب علينا من بناء للمؤسسات 
مؤكدين لكم سعينا لتعزيز وحدتنا الوطنية والعمل إلنهاء االنقسام من خالل اللجوء إلى رأي الشعب 
إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، واثقين أنكم ستواصلون جهدكم لدعمنا من أجل إنهاء الحصار 

  .'المفروض على شعبنا في قطاع غزة
نحن لم نسمع إلى اآلن ما هو المشروع الذي سيطرحه السيد نينياهو بعد ': سياق متصل، قال عباسوفي 

إال أننا نعرف أن هناك مشروعا قدم في الماضي وهو مشروع الدولة ' أيباك'أن يلقي كلمة في منظمة 
  .'ذات الحدود المؤقتة وهذا المشروع لو طرح مرة أخرى فلن نقبله

يان الذي تلقيناه من تشيلي واضح تماما حيث أنه يعترف بدولة فلسطين حسب الب'إن : وأضاف عباس
الشرعية الدولية، وهذا بالنسبة لنا كاف، و الدور الذي تلعبه تشيلي كبير من حيث وجود أكبر جالية 
فلسطينية فيها، وهي من أوائل الدول التي اعترفت بفلسطين وستلعب دورا هاما من خالل عالقتها من 

  ..'قيق السالمأجل تح
  5/3/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  خطة نتنياهو المنتظرة تهرب من المفاوضات الجدية: أبو ردينة  .2

هناك محاولة للتهرب "ان " األيام"أكد نبيل ابو ردينة، الناطق باسم الرئاسة لـ  :عبد الرؤوف أرناؤوط 
ة الدولية منتصف الشهر الجاري في إطار اللعبة اإلسرائيلية من تحديد موعد الجتماع للجنة الرباعي

إلضاعة الوقت بزعم أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يعد لخطة سياسية سيعرضها في 
  ".شهر أيار المقبل، وانه يتعين االنتظار لحين اإلعالن عن خطته هذه

دخول في مفاوضات جدية على أساس مرجعية هي محاولة إسرائيلية للتهرب من ال"وقال أبو ردينة 
 وعاصمتها القدس الشرقية ووقف األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية، 1967واضحة على أساس حدود 

وبالتالي فان نتنياهو وحتى ال يدخل في عزلة دولية يحاول إشغال العالم بلعبته الجديدة بزعم وجود خطة 
  ".سياسية جديدة لديه

القبول بهذه اللعبة اإلسرائيلية فهذا يعني إضاعة ثالثة شهور، ومن الواضح جدا من اذا ما تم " وأضاف
خالل تسريبات مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بأن الحديث هو عن دولة ذات حدود مؤقتة، وربما اقل 
من ذلك، ولكننا لن نقبل بما هو أقل من حل الدولتين على أساس دولة على حدود الرابع من حزيران 

  ". وعاصمتها القدس الشرقية1967
  6/3/2011األيام، رام اهللا، 

  
   الدولةإلقامة االنقسام يمكننا من استكمال جاهزيتنا إنهاء: فياض .3

 استقبل رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض، ظهر أمس السبت، بمقر رئاسة الوزراء في مدينة               : رام اهللا 
 والوفد المرافق له، وأطلعه على آخر التطورات السياسية         رام اهللا، وزير الخارجية االسترالي كيفن رود،      

في األرض الفلسطينية المحتلة، وبصورة خاصة المخاطر التي تهدد العمليـة الـسياسية بـسبب تعنـت                 
  .اسرائيل وعدم التزامها بقواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية

ئيس الوزراء العنصر األهم لتحقيق الجاهزية الوطنية       كما تم بحث امكانية انهاء االنقسام، حيث اعتبره ر        
، وبما يشمل قطاع غزة والضفة      1967القامة الدولة، مؤكداً على أن دولة فلسطين ستقوم على حدود عام            

  واستعرض رئيس الوزراء األفكار التي طرحها لتحقيق هذا الهدف . وعاصمتها القدس الشرقية
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ثلة في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وترسيم المفهوم األمني الممـارس           لضمان انهاء حالة االنقسام والمتم    
فعلياً من قبل حركة حماس في قطاع غزة، والمعتمد رسمياً من السلطة الوطنية في الضفة، وبحيث تقوم                 

  .حكومة الوحدة بمهامها الكاملة في قطاع غزة والضفة
  6/3/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   موقوفاً من الجنائيين واألمنيين62ج عن تفرالحكومة في غزة  .4

 موقوفاً مـن الجنـائيين   62 وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في قطاع غزة صباَح أمس     افرجت: غزة
وقال الناطق باسم الـشرطة     . واألمنيين في سجن غزة المركزي التابع لها، بعدما قضوا ثلثي مدة توقيفهم           

دعوة من المجلس التشريعي وبقـرار      «ؤالء الموقوفين جاء بناء على      الرائد أيمن البطنيجي، إن اطالق ه     
من وزير الداخلية فتحي حماد وضمن فعاليات حملة خدمة المواطن التـي أطلقتهـا الـوزارة األسـبوع      

  .»الماضي
شمل عدداً من الموقوفين الذين قضوا ثلثي مدة الحكم في قـضايا جنائيـة              «وأضاف البطنيجي أن القرار     

  .»من باب المساهمة في التخفيف عنهموأمنية، و
وشهد اطالقَ الموقوفين وكيُل وزارة الداخلية رئيس حملة خدمة المواطن كامل أبو ماضي، والمدير العام               
لمراكز اإلصالح والتأهيل في الشرطة المقدم ناصر سليمان، ومدير العالقات العامة في الشرطة المقـدم               

  .معتز الخالدي، ولفيف من الضباط
جزء حساس من كيان المجتمع، وهي السياج الحامي لكرامة المواطن          «ف أبو ماضي الشرطة بأنها      ووص
يجب أن تضعوا حداً للـسلوك الخـاطئ والمنحـرف، وأن           «: ووجَه حديثه الى الموقوفين قائالً    . »وأمنه

جتمـع  أنتم جزء مـن الم    «: وأضاف. »تعودوا الى مجتمعكم ووطنكم عناصَر بناء وقوة ال هدم وضعف         
وهو مفتوح لكم، ولن تجدوا مجتمعاً أحن وأرحم بكم من مجتمعنا الفلسطيني، فحـافظوا علـى سـمعتكم      

  .»وسمعة عائالتكم
بناة «، وتعهدوا أن يكونوا     »الَمكْرَمة«من جهتهم، شكر المفرج عنهم الوزارة والحكومة المقالة على هذه           

المنحـة  «الوزارة والمجلس التشريعي على هـذه       كما شكر ذووهم    . »صالحين وذخراً لمجتمعهم وأهلهم   
  . »الكريمة

  6/3/2011الحياة، لندن، 
  

  خطورة عملية التهويد المستعرة في القدس بإشراف الجمعيات االستيطانيةقريع يحذر من  .5
، أمس، من )أبو عالء(حذر عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير، أحمد قريع : كفاح زبون -رام اهللا

لية التهويد المستعرة في القدس بإشراف الجمعيات االستيطانية الصهيونية من ناحية ودائرة خطورة عم«
القدس ال تعاني خطر االستيطان «وأكد أبو عالء على أن . »اآلثار وبلدية االحتالل من ناحية ثانية

لحفر فحسب، بل من محاوالت محو الوجودين الفلسطيني والعربي اإلسالمي المسيحي، عبر عمليات ا
  .»واألنفاق وتدمير مقدرات المقدسين في المدينة المقدسة المحتلة

  6/3/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  نطالب بقيادة وطنية قادرة على إنهاء االنقسام واالحتالل " :عكاظ" لـ زهريأبو  .6
نهـاء  تزامن بدء تحرك الشارع الفلسطيني في تسيير مظاهرات احتجاجية تطالب بإ          :  فهيم الحامد  - جدة

االنقسام واالحتالل والدعوة إلى اإلصالح والتغيير، مع شروع األجهزة األمنية في األراضي الفلـسطينية              
في وضع استراتيجياتها للتعامل بهدوء ورغبة الجماهير في التظاهر السلمي، واحتواء المسيرات وإبعادها             

عدما أكد ناشـطون فلـسطينيون      وتأتي التحضيرات للتظاهرات ب   . عن العنف واالحتكاك مع رجال األمن     
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ومنتديات التواصل االجتمـاعي تـدعو إلـى تـسيير          " فيسبوك"أنهم بصدد إطالق حملة على موقع الـ        
 مايو المقبل، بعـد نجـاح       15مظاهرات مليونية تهدف إلى تحقيق حق العودة إلى فلسطين التاريخية في            

تي دعت لها حركة حماس، للمطالبـة  ثورتي مصر وتونس، والمسيرة التي نظمت في غزة أمس األول ال       
  .بإنهاء االحتالل واالنقسام والمحافظة على الثوابت الفلسطينية إصالح المنظمة

أن الحركـة دعـت الفـصائل       " عكاظ"وأفاد المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري في تصريحات لـ           
لمصالحة وإنهاء االنقـسام    الوطنية إلى االتفاق على برنامج وطني يفرز قيادة وطنية قادرة على تحقيق ا            

ورفع المشاركون في المسيرة األعالم ورايات حماس، والفتـات دعـت إلنهـاء االنقـسام               . واالحتالل
وأشار . والحصار وإصالح منظمة التحرير ووقف المفاوضات وفتح معبر رفح، ورفع الحصار عن غزة            

في مشروع المـصالحة الوطنيـة،      أبو زهري أن على السلطة سرعة المبادرة وإنهاء االنقسام والدخول           
  .مؤكدا أن المظاهرات التي شهدتها غزة تهدف إلى إنهاء االنقسام

وفي معرض ردها على المسيرة االحتجاجية، طالبت حركة حماس نظيرتها فتح بقرارات ال مبادرات من               
  .أجل إنهاء االنقسام الفلسطيني

اس إنهاء االنقسام الذي تسببت فيه، التوقيع       المطلوب من حركة حم   "وقال المتحدث باسم فتح أحمد عساف       
على وثيقة المصالحة الفلسطينية التي وقعنا عليها منذ عام ونصف، أو القبول باالحتكـام إلـى الـشعب                  

وأشارت مصادر فلـسطينية أن     ". مصدر الشرعية عبر االنتخابات التي دعا إليها الرئيس محمود عباس         
وكـان  . ضوء ماجرى في تونس، مـصر، ليبيـا، والـيمن         الساحة مرشحة لجملة من التطورات على       

مسؤولون في حركة حماس قد أعلنوا أن الحركة تعد مبادرة إلنهاء االنقسام ستكشف عنها خالل األيـام                 
  . المقبلة

  6/3/2011، عكاظ، جدة
  

  الفلسطينية لم ترفع سقفها حول المصالحة" حماس: "رضوانإسماعيل  .7
، أن تكون قد رفعت سقفها للمصالحة الفلسطينية،        "حماس"ة اإلسالمية   نفت حركة المقاوم  : )فلسطين(غزة  

بعد الثورات التي قامت في الوطن العربي، مؤكدة أن المحددات التي تحدثت عنها هـي تطلعـات لكـل                   
الفلسطينيين حتى تكون المصالحة قائمة على الثوابت الفلسطينية والشراكة الحقيقـة، وال تكـون غطـاء                

  .ت مع االحتاللللعودة للمفاوضا
نظرة حركتنا  بالنسبة    "إن    ": قدس برس "لـ  " حماس"وقال الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في حركة        

لموضوع المصالحة، تمثل تطلعات الشعب الفلسطيني، وليس خاصة بحماس على وجه التحديد، وخاصة             
كـان  ) حركة فتح (ريق اآلخر   أننا عانينا من االبتزاز الذي كان يمارس على موضوع المصالحة، الن الف           

يريد المصالحة ألجل الموضوع التفاوضي السياسي، وليست على أسـاس الـشراكة وتحقيـق الوحـدة                
  ".الحقيقية

ليس له عالقة بما يحدث من متغيرات على الساحة         "واعتبر حديث حركته مجددا عن محددات المصالحة،        
تعلق بالوثائق التي كشفت فضائية الجزيرة القطرية       العربية، ولكن له عالقة بشكل كبير بما حدث بمتغير ي         

عنها، والتي أكدت على استعداد فريق من الشعب الفلسطيني للتنازل عن الثوابت الفلسطينية، واشـتراكه               
  .حسب قوله". في مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني

تظاهرة الحركة  خالل  " حماس"وحول النقاط التي تحدث عنها خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة            
في غزة، بضرورة أن تكون هناك قيادة أمينة للشعب الفلـسطيني وإنهـاء أسـباب               ) 4/3(أمس الجمعة   

هذه ليست اشتراطات بقدر ما هي أمور توضيحية لما يقتضي أن تكـون عليـه               "االنقسام؛ قال رضوان    
مـن الواقـع، الن هـذه    المصالحة، ألننا نريد مصالحة حقيقية وال نريد مصالحة نظرية ليس لها رصيد      
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المحددات التي ذكرت كانت أسباب أدت إلى تحقيق االنقسام، وحتى تعود اللحمة ال بد أن ننهي األسـباب   
  ".التي سببت االنقسام
تعيش اضطرابا في موقفها السياسي، وموقفها من موضـوع         " فتح"أن حركة   " حماس"واعتبر القيادي في    

" فـتح "ي هذا اإلطار الن غاية كل التصريحات التي خرجت بها           نحن لم نلمس جدية ف    :"المصالحة، وقال   
إنما هي محاولة للهروب من األزمة الداخلية التي تعيشها الحركة، أو محاولـة لكـسب هـذه الـدعوة                   

  ".للمصالحة للعودة إلى خيار التفاوض مع االحتالل
  5/3/2011، قدس برس

  
   بفتح يؤكد وجود تحركات فتحاوية ضد عباسقيادي .8

أكد قيادي في حركة فتح أن رئيس السلطة المنتهية واليته محمود عباس أوعـز لقيـادات فـي                  : اهللارام  
مليشياته األمنية بالتفاوض مع قيادات ميدانية في حركة فتح بدأت توجه في اآلونـة األخيـرة انتقـادات                  

  .إلدارة عباس وفياض، وتطالب بالتغيير على نمط الثورات العربية
 إلى أن تحركات في رام اهللا ونابلس وجنين ضمت كـوادر            -ي طلب عدم ذكر اسمه    الذ–وأشار المصدر   

في حركة فتح طالبت بإصالحات جذرية في الحركة وعبرت صراحة عن عدم رضاها عـن األوضـاع                
الداخلية في الحركة والسلطة عموما، وقد بدأت في عقد اجتماعات تنظيمية ما أثار حفيظة مليشيا السلطة                

  .األمنية
أن ميليشيا السلطة األمنية وجهت     " المركز الفلسطيني لإلعالم  "ف المصدر في حديث خاص لمراسل       وأضا

لهذه الكوادر تحذيرات من أنها لن تقبل باستمرار عقد تلك اللقاءات والتجمعات، وأنها ستتعامل معها كما                
  .لو كانت تابعة لحركة حماس بسبب دقة الموقف المحلي واإلقليمي وحساسيته

على أنه بالرغم من أن تلك التحركات ما زالت قليلة ولم ترق إلى مستوى النهضة والتحول داخـل                  وأكد  
حركة فتح، إال أنه بات واضحا أن هزة عنيفة أحدثتها الثورات العربية لدى قطاع كبير في حركة فتح بدأ                   

  .فياض" حكومة"في التململ من الواقع الذي جرته إليه قيادته و
كات داخل حركة فتح تشير إلى اإلمساك بزمام المبادرة من قبل تيار محمد دحـالن               ونوه إلى وجود تحر   

  .بعد مرحلة من االنكفاء بفعل الصراع بين عباس ودحالن في المرحلة السابقة
وكانت وكالة رويترز قد كشفت عن رسالة طالبت فيها حركة فتح رئيس السلطة المنتهية واليته محمـود                 

ن رئاسة الحكومة الالشرعية في الضفة الغربية، حيث قال مسؤول في فـتح             عباس بإقالة سالم فياض م    
بأن الرسالة التي وقعها مسؤولون كبار بالحركة أرسلت إلى عباس يوم السبت الماضي، إال أن األخيـر                 

  ".لم يأخذ الرسالة على محمل الجد"
السلطة الفلسطينية فـي    وأشارت رويترز إلى أن الرسالة تسلط الضوء على توتر سياسي عميق في قلب              

ظل الشعور الواضح بخيبة األمل من جانب كثير من نشطاء فتح تجاه فياض، الذي ال يتمتع بقاعدة دعم                  
  . سياسي كبيرة رغم تمتعه بسلطات واسعة

 5/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

  اريخهدم وطمس المعالم اإلسالمية بالقدس جريمة صهيونية لن تغير حقائق الت: حماس .9
عن إدانتها بشدة لما يقوم به االحتالل من عمليات حفـر           " حماس"أعربت حركة المقاومة اإلسالمية     : غزة

وطمس للمعالم التاريخية اإلسالمية المالصقة للمسجد األقصى بهـدف تحويلهـا إلـى مرافـق للهيكـل          
 تمر بها المنطقة للتـسريع      المزعوم، مؤكدة أنها تتابع بقلق بالغ استغالل الكيان الصهيوني لألحداث التي          

في عملياته التهويدية وهدم وتغيير المعالم الموجودة على األرض، واعتبرت ذلك بمثابة جريمةً وتعـدياً               
  .صارخاً على الشعب الفلسطيني واألمة العربية واإلسالمية وعلى تاريخ وحضارة القدس
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 تعقيباً على   -الفلسطيني لإلعالم نسخة منه   ، تلقى المركز    )2-5(وقالت الحركة في بيان لها اليوم السبت        
مواصلة االحتالل الصهيوني عمليات الحفر والهدم بخطوات متسارعة لتدمير قصور الخالفـة األمويـة              

إنَّنا نؤكِّد على أن هذا التَّسريع في تنفيـذ مخطَّطـات           : "-جنوبي المسجد األقصى إلقامة الهيكل المزعوم     
 القدس عاصمة إسالمية عربية، وسيظل شعبنا الفلسطيني متمسكاً بحقوقـه           التهويد لن يغير من حقيقة أن     

ثابتاً على أرضه، وسيبقى المسجد األقصى منارة ليس للفلـسطينيين فحـسب، وإنَّمـا لألمـة العربيـة                  
  ".واإلسالمية قاطبة

الدول العربية  ودعت الحركة في بيانه الشعب الفلسطيني وقواه الحية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي وجامعة             
والمؤسسات الحقوقية واإلنسانية في العالم إلى ضرورة التحـرك العاجـل لحمايـة المعـالم التاريخيـة                 

  . اإلسالمية، والتصدي لجرائم االحتالل الصهيوني ضد المسجد األقصى
  5/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  المصالحة تتم باقتالع جذور االنقسام:  حماسأسرى .10

هي أكثر  " حماس"بسجون االحتالل أن    " حماس"أكدت الهيئة القيادية العليا ألسرى حركة       : لغربيةالضفة ا 
. من يحرص على المصالحة، ولكن على أن تتم على أسس وطنية متينة، تعالج االنقـسام مـن جـذوره                  

  .مشددة على أن موقف الحركة من الوحدة الوطنية ينبع من عقيدتها اإلسالمية الثابته
  نقسامجذور اال

إن المـصالحة   ): 3-5(وقالت الهيئة في رسالتها األسبوعية من داخل سجون االحتالل اليـوم الـسبت              
الوطنية تعني توقف التنسيق األمني مع االحتالل، وبناء األجهزة األمنية على أسـس وطنيـة ومهنيـة،                 

دة المقاومـة وأبنـاء     وإعادة بناء منظمة التحرير، واإلفراج عن المعتقلين بسجون السلطة، وعدم مطـار           
  .، وإعادة فتح المؤسسات الخيرية والثقافية واالجتماعية التي اغلقت بقرارات جائرة"حماس"حركة 

على المصالحة أن تضمن انتخابات حرة ونزيهة بعد مدة ال تقل عن سنتين، ليأخذ المجلـس                : "وأضافت
ابات المركزية مـن جديـد، واإليمـان      التشريعي الحالي دوره الحقيقي، باإلضافة إلى تشكيل لجنة االنتخ        

  ".بفكرة المشاركة على قدم المساواة للجميع
  واجب شرعي

تجاوبت مع كل الدعوات الداخلية والخارجية الداعية للوحـدة الوطنيـة           " حماس"وأشارت الهيئة إلى أن     
التشريعية يرى  باالنتخابات  " حماس"وانهاء االنقسام الذي فرض عليها أصالً؛ فـالمتتبع لألحدث منذ فوز           

  .بوضوح أن الحركة تعرضت لمحاوالت اجتثاث وليس مجرد اقصاء من الحكم
ترى الوحدة واجب شرعي، وتنطلق بذلك من العقيدة اإلسـالمية          " حماس"وشددت الهيئة على أن حركة      

ت األمريكي والصهيوني وبعض قيادا   " الفيتو"منوهة إلى أن    . التي توجب الوحدة وتحرم الفرقة والتشرذم     
النظام الرسمي العربي على المصالحة كان سبباً رئيساً في افشالها مرات عديدة، حيث كـانوا يقترحـون             

تأجيل المصالحة إلعطاء فرصة لعملية التسوية، وإطالة أمد الحصار، لعل ذلك يكون سبباً في              " فتح"على  
  .وتحيداً في قطاع غزة" حماس"إسقاط 

  مشاريع توافقية
حماس كانت أسبق من غيرها إلى مشاريع تآلفية وتحالفات توافقية مع كل قـوى              أن  "وأوضحت الرسالة   

الشعب الفلسطيني بغض النظر عن مشاريعهم وأفكارهم ومبادئهم، ما دامت وجهـتهم األساسـية هـي                
التصدي لالحتالل وتحرير أرضنا ومقدساتنا، مشيرة إلى أن الحركة كانت أيديها ممـدودة دومـاً للكـل                 

، حيث وقعت حماس معهم مواثيق شـرف وعمـل مـشترك منـذ              "فتح"ى رأسهم حركة    الفلسطيني وعل 
  .1987االنتفاضة المباركة عام 
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لقد امتدت أيادينا لكافة القوى الوطنية واإلسالمية، فكانت صيغة الفصائل العـشر، ثـم قـوى                : "وتابعت
هاد والجبهتين، وشاركنا الجميع    التحالف الفلسطيني، ثم أخيراً المرجعية لهذه القوى، وتحالفنا مع فتح والج          

في صيغة القوى الوطنية واإلسالمية خالل انتفاضة األقصى المباركة، وتحالفنا في إطـار المؤسـسات               
، مبينـة أن العالقـة بـين        "الوطنية واإلسالمية التي كانت تتابع قضايا الناس، وذلك قبل اتفاقات أوسلو          

توافق وانسجام، طالما أن األمر هـو مـصلحة الـشعب           وكافة الفصائل الفلسطينية كانت تسير ب     " حماس"
  .الفلسطيني والتصدي لالحتالل الجاثم على أرضه ومقدساته

  مراهنة فاشلة
إشراك حماس في الحيـاة الـسياسية كـان         "وأكدت الهيئة على سقوط الشعارات التي رفعها البعض بأن          

ة المقاومة غير قابلة للقـسمة مـا دام         ، ألن حماس أثبتت للجميع أن معادل      "إلخراجها من مربع المقاومة   
  .االحتالل قائماً

، حتى أنهـم    "ستسقط"وحكومتها لن تستمر طويالً و    " حماس"لقد راهن كثيرون على أن حركة       : وأضافت
وضعلوا سقفاً زمنياً امتد من أسبوع إلى ثالثة أشهر لذلك، لكن الحركة وقفت صامدة شامخة أمام كافـة                  

كمـا  . جية، واستطاعت أن تعيد االعتبار للقضية الفلسطينية وثوابتها الوطنيـة         التحديات الداخلية والخار  
وجهت رسالة قوية لكل من أرادوا اسقاطها أو تهميشها بأنها متجذرة في شعبها وال يمكن الحديث عـن                  
جزئية بالقضية الفلسطينية دون إشراكها بذلك، وهذا ما أدركته متأخراً الكثير من الدول علـى مـستوى                 

  .المالع
إن وقوف البعض على نفس المسافة في موضوع االنقـسام الفلـسطيني،            : واختتمت الهيئة كلمتها بالقول   
ال شرعا وال عقال، وال وطنيا وال أخالقيا؛ ألن هذا الموقف ال يساهم في              .. موقف غير سليم وغير جائز    

  .وضع النقاط على الحروف، واقتالع جذور االنقسام من أصلها
 5/3/2011، يني لإلعالمالمركز الفلسط

  
   يدعو إلى االحتكام لالنتخابات فلسطينيتنظيم  .11

، أمس، إلى االحتكام للشعب الفلسطيني من خالل إجراء         ”فدا“دعا االتحاد الديمقراطي الفلسطيني     : رام اهللا 
ـ            ل انتخابات نزيهة وشفافة بمشاركة جميع القوى الوطنية واإلسالمية، مشدداً على أن العودة للـشعب تمث

  .الطريق األسلم إلنهاء االنقسام الذي يخدم استمراره االحتالل 
وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، خالل مهرجان نظمه الحزب في            ” فدا“وانتقد رئيس   

  .إلجراء االنتخابات ” حماس“ لتأسيسه، ما أسماه رفض حركة 21رام اهللا، بمناسبة الذكرى ال 
الفلسطيني المطلق للدولة ذات الحدود المؤقتة وفكرة تبادل األراضي مع االحتالل،           وأعلن رأفت الرفض    

   .1967داعياً إلنهاء االحتالل من جميع األراضي المحتلة عام 
 6/3/2011، الخليج، الشارقة

  
  فاتورة شاليط ستزداد كلما مر الوقت.. سأكون ثالث رئيس يحقق سالم مع العرب: موفاز .12

أعلن الجنرال شاؤول موفاز، رئيس لجنة الخارجية واألمن بالكنيـست ووزيـر            : ي صالح النعام  - غزة
الدفاع اإلسرائيلي األسبق، أنه سيكون ثالث رئيس وزراء يحقق السالم مع العرب بعد مناحم بيغن الـذي                 

، وإسحاق رابين، صاحب اتفاق أوسلو مع الـرئيس الفلـسطيني           1978وقع اتفاقية السالم مع مصر عام       
المعارض، واالنتخابـات   » كديما« ياسر عرفات، وذلك في حال فاز بالتنافس على زعامة حزب            الراحل

  .التشريعية الحقا
اإلسرائيلية أمس، اتهم موفاز كـال مـن رئـيس الـوزراء            » هآرتس«وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة      

 مع الفلسطينيين في الوقت     اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إيهود باراك بتجميد المسيرة السياسية         
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واقتـرح  . الذي يتطلع فيه العالم العربي لرؤية اتفاق تسوية يتم توقيعه بين اإلسـرائيليين والفلـسطينيين              
موفاز أن تشرع الحكومة اإلسرائيلية في مفاوضات مع حركة حماس في جدول زمني محدد ال يتجـاوز                 

ته، مشيرا إلى حقيقة أنه ما زال على قيد الحياة في           العام لضمان عودة الجندي األسير غلعاد شاليط إلى بي        
  .قطاع غزة

وحذر موفاز من أن فاتورة شاليط ستزداد كلما مر الوقت، معتبرا أن السياسة اإلسرائيلية تجاه هذا الملف                 
كما حذر موفاز من مغبة أن يلقى شاليط نفـس          .. من السياسات الخاطئة التي تتشبث بها حكومة نتنياهو       

 في أسر حركة أمل، وتدل كل المؤشرات على         1982ار اإلسرائيلي رون أراد الذي وقع عام        مصير الطي 
  .وفاته

ونفى موفاز أن يكون هناك أي تهاون في مواقفه الناقدة لسياسات نتنياهو، مشيرا إلى أنه أوقـف، قبـل                   
  .أسبوعين، تمرير ميزانية الدفاع وطالب بأسباب رفع الميزانية إلى هذا المبلغ
  6/3/2011،  األوسط، لندنالشرق

  
   أيالون يحض السلطة الفلسطينية على قبول الحل المرحليداني .13

حض نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني أيالون القيادة الفلسطينية على التوصل إلى اتفـاق              : الناصرة
ة الفلـسطينية   مرحلي للسالم مع إسرائيل، معتبراً أن حال عدم االستقرار في المنطقة قد تصل إلى السلط              

اإللكتروني عن أيالون قوله في مدينة رامات غان بعـد          » يديعوت احرونوت «ونقل موقع صحيفة    . أيضاً
يومين من تأكيد الرئيس محمود عباس رفضه مناقشة مبادرة رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو              

 خطأهم التاريخي المتمثل بطـرح      الفلسطينيون يكررون «: االستعاضة عن اتفاق سالم دائم بآخر مرحلي      
ال توجد ضمانات   «: وأضاف أيالون . »مطالب الحد األقصى واالستعداد لتقديم الحد األدنى من التنازالت        
  .»بأن قوى التغيير اإلقليمية لن تصيب قيادة السلطة الفلسطينية أيضاً

ران فـي أي مكـان آخـر، و         لكنه استطرد أن العالم ال بد أن يحول دون تكرار الثورة اإلسالمية في إي             
وفي الوقت  ... يجب على المجتمع الدولي أن يقدم مشروع مارشال جديد من أجل تعزيز قوى االعتدال             «

ذاته، يجب أن تزداد وتيرة الضغط الدولي على إيران للحيلولة دون انتهازها المرحلة االنتقاليـة لنـشر                 
  .»الفكر التطرفي اإلرهابي

مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي أشـارت إلـى أن فـي ظـل الـرفض               وأفاد الموقع بأن مصادر في      
  .الفلسطيني، فمن المحتمل أن يتخلى نتانياهو عن مبادرته

  6/3/2011، الحياة، لندن
  

  العربيةواألقلية  لتحقيق األغلبية اليهودية نتحاول طرد الفلسطينيي" إسرائيل: "التفكجي .14
لخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات العربية قال خبير ا: عبد الرؤوف أرناؤوط  - رام اهللا

، إن إسرائيل وفي نفس الوقت الذي تقوم فيه بعملية جذب لليهود داخل "الوطن"بالقدس خليل التفكجي لـ
تحاول قدر اإلمكان طرد الفلسطينيين المقيمين داخلها للوصول إلى الهدف الذي وضع بتحقيق "المدينة، 

 كما وضع 2015ودعا التفكجي إلى وضع مخطط للقدس للعام ". قلية العربيةاألغلبية اليهودية واأل
وقال إن القدس تحتاج إلى أشياء كثيرة، داعياً إلى تطوير الصحة . 2020اإلسرائيليون مخططاً للعام 

وأضاف أن القدس تحتاج من العالمين العربي واإلسالمي إلى . والمؤسسات الثقافية والتعليمية الفلسطينية
  .تلف أشكال الدعممخ

من جهة أخرى حذرت مؤسسات فلسطينية ويسارية إسرائيلية من تصاعد هجمات المستوطنين 
اإلسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، انتقاماً لقيام الحكومة اإلسرائيلية باخالئهم من بعض 

ل المكتب الوطني للدفاع عن وقا. البؤر االستيطانية العشوائية المقامة على أراضي الضفة الغربية
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األرض ومقاومة االستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن المستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم 
على الفلسطينيين وممتلكاتهم، خالل األسبوع الماضي وذلك بحماية شرطة وجيش االحتالل وبخطة تتبعها 

اإلسرائيلية برسالة مستعجلة لقيادات عسكرية " لمبتسي"وبدورها فقد توجهت منظمة ". حكومة االحتالل
التأكد من أن قوات األمن مستعدة للتصدي للمستوطنين ومنعهم من االعتداء على "إسرائيلية طالبة منهم 

  ".الفلسطينيين
  6/3/2011الوطن،اون الين، السعودية، 

  
  المطران عطااهللا حنا يحذر من تهويد القدس  .15

روم األرثوذكس في فلسطين المحتلة المطران عطا اهللا حنا أمس من حذر رئيس أساقفة سبسطية لل
خطورة سعي السلطات اإلسرائيلية لتشديد قبضتها على القدس الشرقية المحتلة وإضعاف الوجود 

يبدو أن السلطات اإلسرائيلية تستغل “وقال حنا في تصريح صحفي . الفلسطيني فيها لتهويدها الحقاً
انتفاضاته وثوراته وتمعن في سياساتها الظالمة بحق المؤسسات المقدسية وأبناء انشغال العالم العربي ب

ما يحدث في مدينة القدس ال يمكن وصفه “وأضاف . ”الشعب الفلسطيني في هذه المدينة المقدسة
بالكلمات، فهناك تطورات خطيرة وأحداث متالحقة وكأن االحتالل االسرائيلي يسابق الزمن في سياساته 

هنالك قمع منظم ألي نشاط وطني في القدس، فاالحتالل يمنعنا من عقد االجتماعات .  بحق القدسالظالمة
تهدد وتتوعد أي مؤسسة تفتح مجاالً الي ) اإلسرائيلية(ويقمع اللقاءات وأجهزة الشرطة واالستخبارات 

 العربية في هناك أراض وقفية تتم مصادرتها وتعديات على األحياء“وتابع . ”نشاطات من هذا النوع
القدس، خاصة الشيخ جراح وسلوان وبيت حنينا، وآخر إنجازات بلدية االحتالل في القدس قرارها بطرد 

  .”المئات من األسر الفلسطينية من منازلها في أحياء مقدسية الى الشارع
  6/3/2011 االتحاد، ابو ظبي، 

  
   يدخلون بقوة على خط المواجهات في القدس" المستعربون" .16

ال تتوقف المواجهات في حي سلوان القريب من المسجد األقـصى، فـي القـدس               :  كفاح زبون  -هللارام ا 
المحتلة، بين المواطنين الفلسطينيين من جهة والجيش اإلسرائيلي والمستوطنين من جهة أخرى، وتكـاد              

ـ                  ع تكون المواجهات شبه يومية، وتتفجر ألسباب مختلفة، رغم أن اإلسرائيليين جربـوا كـل شـيء لقم
وأمام ذلك، عاد اإلسـرائيليون فـي الفتـرة         . الفلسطينيين، بما في ذلك اعتقال ومحاكمة األطفال القصر       

جديـد لقمـع    " إبـداع "من جديد، في    ) قوة إسرائيلية تتخفى بلباس عربي    " (المستعربين"األخيرة لتجريب   
ن أمس، دخلت سيارة    وأول م . المظاهرات في هذا الحي الذي أصبح رمزا لمقاومة االستيطان في القدس          

، الحي في ذروة االشتباكات التي وصفت بالعنيفة بعد صـالة الجمعـة،             "5مازدا  "بلوحة عربية من نوع     
  .فظن المتظاهرون أنها تقل ناشطين فلسطينيين، قبل أن يتضح الحقا أنهم مستعربون

ـ      ـ   "، إن   "الشرق األوسط "وقالت الصحافية ميسة أبو غزالة، ل شبان بدايـة، لكـنهم     المستعربين فاجأوا ال
. ورد المستعربون بغضب، فأمطروهم بالرصاص والغـاز      ".. سرعان ما انكشف أمرهم، وفشلت مهمتهم     

وقال جواد صياك، مدير مركز معلومـات وادي        . ويتعرف الفلسطينيون على المستعربين من تصرفاتهم     
ـ    قة مشيتهم، وطريقة قيـادة     أشياء كثيرة تدل عليهم، ملبسهم وطري     ": "الشرق األوسط "حلوة في سلوان، ل

". السيارة، سرعتها وكيف تتأنى وكيف تقف، نظراتهم، تحركاتهم، وجوههم الغريبة، كل ذلـك يـساعد               
 شـهور   7منذ  "وقال صيام   . وظاهرة المستعربين ليست جديدة، لكنها اختفت لسنوات وعادت منذ شهور         

ومنذ ذلك الوقت وهـم     . سلتها إلى سلوان  قررت الحكومة اإلسرائيلية دعم هذه الوحدة وإعادة تفعيلها وأر        
يوجدون بشكل يومي في الحي، مرة يظهرون كعمال فلسطينيين، ومرة بأزياء نسائية، ومرة كرجال دين،               

  ".لقد وصل بهم األمر إلى دخول إلى مسجد بحجة الصالة
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، ) عاما 11(ة  وعادة ما يكون المستعربون عنيفين جدا، واالثنين الماضي، اعتقل هؤالء الطفل مسلم عود            
ـ  . بتهمة المشاركة في مظاهرات، وأوسعوه ضربا      فجـأة هـاجمني   ": "الـشرق األوسـط  "وقال مسلم لـ

". مستعربون في الشارع وبدأوا بضربي على رأسي وبطني ووجهي، ومن شدة األلـم اسـتفرغت دمـا                
سي، وظلوا  يلبسون لباسا عربيا، جروني على األرض ووضعوا كيسا بالستيكيا على رأ           5كانوا  "وأضاف  

  ".يضربونني حتى وصلت إلى المسكوبية
فعال نحن في مركز معلومات وادي حلوة بدأنا فـي          "وأوضح  . وقال صيام إن مثل هذه العنف غير مبرر       

  ".ما يحدث مخالف ألي قانون في العالم. تحريك مثل هذه القضايا
  6/3/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
   عشرات الفلسطينيات بجراح في مسيرة قلنديا إحياء ليوم المرأة العالميإصابة .17

أصيب عشرات النساء الفلسطينيات بجروح ما بين خطيرة ومتوسطة، نتيجة استخدام قوات  :رام اهللا
االحتالل اإلسرائيلي لألعيرة المطاطية، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، ضد المسيرة النسوية 

إحياء ليوم المرأة الفلسطينية، ويوم  )5/3(قت باتجاه حاجز قلنديا العسكري ظهر اليوم السبت التي انطل
  .في كل عام )مارس(المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من آذار 

، وتغريد icmوقالت مصادر فلسطينية، إن من بين المصابات المتضامنة السويدية سندا من مؤسسة 
  . العمل النسائي في الخليل، ومريم معالي مسؤولة االتحاد في رام اهللاشاللدة مسؤولة اتحاد لجان

ورددن  وانطلقت المسيرة من أمام مخيم قلنديا لالجئين حيث حملت المشاركات األعالم الفلسطينية، 
الهتافات الوطنية الداعية إلنهاء االحتالل، وإعالن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، والتأكيد على الدور 

بادرت قوات االحتالل اإلسرائيلي ) المعبر( لنضالي للمرأة الفلسطينية، وعند الوصول لبوابة الحاجزا
  .بإطالق األعيرة النارية باتجاه المسيرة مما أوقع إعداد كبيرة من اإلصابات

 5/3/2011قدس برس، 
  

   باتخاذ اجراءات احادية الجانب يهدد مستقبل السالم"إسرائيل"استمرار : البخيت .18
استقبل رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت في مكتبه برئاسة الوزراء صـباح امـس              :  بترا –عمان  

  .وزير الخارجية االسترالي كيفن رود والوفد المرافق بحضور وزير الخارجية ناصر جودة
ائيل وجرى البحث خالل اللقاء في عدد من القضايا االقليمية والدولية حيث اكد البخيت ان استمرار اسـر                

باتخاذ اجراءات احادية الجانب مثل االستيطان في القدس واالراضي العربية يهدد مستقبل السالم ويزيـد               
خيبة االمل لدى االجيال العربية ويضيع الفرص المتاحة للسير قدما في المفاوضات السلمية بما يـنعكس                

  .سلبيا على مستقبل دول المنطقة وبخاصة اسرائيل
توقف اسرائيل االستيطان وتجلس الى طاولة المفاوضات استنادا للمبـادرة العربيـة            ما لم   "وقال البخيت   

للسالم وتقر بحق الفلسطينيين بانشاء دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القـدس الـشرقية               
  ".وبحق عودة الالجئين الفلسطينيين فلن يكون هناك امل في تحقيق السالم مع العرب

  6/3/2011، الدستور، عّمان
  

  القاهرة تعيد ترتيب ملف المصالحة الفلسطينية: كاظصحيفة ع .19
 كشفت مصادر دبلوماسية مصرية عن ترتيبات تجري حاليا إلعادة إطالق حوار : أحمد عبد اهللا-القاهرة

حول المصالحة الفلسطينية، أشارت المصادر في تصريحات أن األيام القليلة المقبلة ستشهد اتصاالت بين 
  .ف األطراف لهذا الغرضمختل
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وقالت إن القاهرة تعكف على إعادة قراءة هذا الملف ووضعه على دائرة االهتمام، واستكمال ما تحقق 
وأكدت . منه من خطوات، خالل العامين الماضيين فيما أكدت أنه ال يمكن البدء من نقطة الصفر

 حركتي حماس وفتح برعاية مصرية المصادر في هذا الصدد بأن الورقة التي تم إبرامها من قبل بين
ستكون هي األساس لبدء الحوار، فيما أقرت بأنها من الطبيعي أن تشهد تعديالت عليها، بما يحقق 
مصلحة الطرفين والتوصل إلى توافق عام حولها، واتفاق نهائي ينهي هذا االنقسام ويحقق المصلحة 

ولفتت في هذا الشأن إلى أن .  أعوام مضت5الفلسطينية بعودة اللحمة بعد صراعات وانقسامات لنحو 
 يناير، 25هذه الورقة ليست مقدسة، خاصة أنها من بقايا ومخلفات نظام الحكم السابق، الذي سقط في 

ومن ثم فإنها قابلة إلعادة التفاوض وإجراء التعديالت عليها، والتي تحقق المصلحة الفلسطينية بالدرجة 
  . طراف بعين االعتباراألولى، وتأخذ مالحظات كافة األ

  6/3/2011عكاظ، جدة، 
  

  "اإلسرائيليين"توقف التأشيرات لـ " تل أبيب"السفارة المصرية في  .20
عن إصدار تأشيرات دخول إلى مصر " تل أبيب"توقفت السفارة المصرية في : )أ.ب .د (
الذين توجهوا " سرائيلييناإل"إن السفارة قالت لـ : "، أمس"اإلسرائيلية"وقالت اإلذاعة " . اإلسرائيليين"لـ

" إليها بهذا الشأن إنهم لن يتمكنوا من الحصول على تأشيرات دخول من سفارات مصرية أخرى في العالم
.  

إن مصر تعمل هذه األيام "يوسي ليفي " اإلسرائيلية"من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
عد أن توقفت خالل موجة االضطرابات األخيرة ألسباب للبالد ب" اإلسرائيليين"على استئناف زيارات 

  . أمنية وإدارية 
 6/3/2011الخليج، الشارقة، 

  
   في المناهج الدراسية"الهولوكست"لن نسمح بادخال  : "مؤتمر العاملين العرب في االونروا" .21

 السماح اكد مؤتمر اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث في بيان امس عدم:  زيد ابوخروب-عمان
بإدخال اية مادة إثرائية حول حقوق االنسان لطلبة المدارس في األنروا حول المحرقة اليهودية 

مطالبا الوكالة بتقديم مادة إثرائية عن حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى وطنهم مناشدين " الهولوكست"
ويرى مؤتمر اتحاد العاملين . هالمعلمين المشاركين في بناء المنهاج بالتوقف الفوري عن المشاركة في

العرب في وكالة الغوث أن على إدارة الوكالة أن تنأى بنفسها عن هذا المستنقع الضحل وهي تدخل في 
حيث ستوجه لها أصابع اإلتهام في خدمة اإلحتالل ويحرفها عن مسارها ) الهولوكست(غمار الحديث عن 

الخدمات االنسانية لالجئين الفلسطينيين لحين عودتهم الحقيقي ووظيفتها التي نشئت من أجلها وهي تأمين 
  .إلى ديارهم ووطنهم

وتساءل المؤتمر والالجئون جميعا ما مصلحة الوكالة حين تزج بنفسها للحديث عن المحرقة اليهودية 
المزعومة في ألمانيا في الوقت الذي لم تجف فيه دماء األطفال األبرياء ، والمواطنين العزل في قطاع 

 التي أحرقت في الحرب التي شنها جيش اإلحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة في أواخر العام غزة
 والتي لم تسلم منها مؤسسات األنروا وال موظفيها وال مدارسها وسقط فيها شهداء كثر من طلبة 2008

م ظاهر المدارس ومراكز التدريب وما زال الخطر يالحقهم حتى هذه اللحظة والدمار الذي حل ببيوته
  .للعيان

وقال المؤتمر أين وكالة الغوث من الحديث عن مجازر دير ياسين وكفر قاسم وقبية وسلمة وقانا وصبرا 
وشاتيال وغيرها من المجازر البشعة التي ارتكبها اإلحتالل بحق أهل فلسطين وتساءل المؤتمرون هل 
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ها عن هذه المجازر التي ارتكبت بحق تستطيع إدارة وكالة الغوث إجبار دولة اإلحتالل على تدريس طلبت
  .الشعب الفلسطيني

  6/3/2011الدستور، عمان، 
 

   صهيوني يخترق هواتف المصريين"استطالع" .22
معهد واشنطن "كشف استطالع للرأي في مصر أجري عبر الهاتف لحساب  : حنان البدري-واشنطن 

صهيوني في الواليات المتحدة، عن كبرى منظمات اللوبي ال" إيباك"والتابع ل" لدراسات الشرق األدنى
إن طبيعة األسئلة " الخليج"وقال مراقبون في واشنطن ل. من ثورات العرب " اإلسرائيلي"مدى القلق 

مما حدث في مصر، ورأى آخرون أن طريقة إجراء " اإلسرائيلي"الموجهة تكشف مدى التخوف 
ر ودول عربية أخرى بل للعقل االستطالع تنم عن اختراق صاعق ليس فقط لألمن الداخلي في مص

  .العربي 
وتساءلوا عن كيفية إجراء مثل هذه االستطالعات مع العرب عبر هواتف أرضية ونقالة ألفراد يمثلون 

في إطار تجميعي للمعلومات، عبر أشخاص يتحدثون " بشكل ما"شرائح عربية مختلفة تم الحصول عليها 
  .العربية داخل الواليات المتحدة وخارجها 

حسب هذا االستطالع فقد اختار واحد في المئة من المصريين الذين شملتهم العينة العشوائية، شخصاً و
الشريعة % 12على اإلخوان، واختار % 15من اإلخوان المسلمين ليترأس مصر في الوقت الذي وافق 

  .بدالً من الديمقراطية والتنمية االقتصادية ومصر القوية 
األوضاع االقتصادية % 40  30: فقد اختار" االنتفاضة المصرية" أسباب أما االجابات عن سؤال حول

% 5بالدرجة الكافية، و" مسلماً"أن الثورة اندلعت ألن النظام في مصر ليس % 7والبطالة، فيما رأى 
  " .إسرائيل"قالوا إن الثورة قامت ألن النظام المصري كان موالياً ل 

لمصريين عندما سئلوا بطريقتين مختلفتين عن رؤيتهم للسالم مع ومن مفاجآت هذا االستطالع هو إجابة ا
وإيران، " حماس"موافقتهم ل % 18، كما أبدى %22، فيما رفضها %37، حيث أيدته أغلبية "إسرائيل"

  .، حصوله عليها في االستطالع "اإلسرائيلي"وكل ذلك وفقاً ألرقام يزعم اللوبي 
من الثورة في تونس، % 55، وأيد %57ي على موافقة األغلبية وحصل تيار التغيير الذي يقوده البرادع

جماعة اإلخوان المسلمين، وعارض % 15الحكومة الحالية في إيران، كما أيد % 19خلع بن علي، وأيد 
% 7على نسبة تأييد " حماس"فقط، كما حصلت % 7االستفتاء على تقسيم السودان بينما وافق عليه % 82
اإلجابة % 35، في حين رفض %37فيما عارضها " إسرائيل"معاهدة السالم مع فكرة إلغاء % 27وأيد . 
كيفية تعامل إدارة أوباما مع األزمة في مصر %) 53(ورفض أكثر من نصف الذين استطلعت آراؤهم . 

عالقات جيدة مع % 36وعبروا عن عدم ثقتهم في الواليات المتحدة بأي حال من األحوال، فيما فضل 
  .أن نظام مبارك مواٍل لواشنطن % 8حدة، ورأى الواليات المت

وعمرو موسى على % 4وحول إجابات المصريين على من يريدونه رئيساً للبالد، حصل البرادعي على 
، %، وجمال مبارك حصل على صفر%18، وعمر سليمان على %16بينما حصل مبارك على % 29

في % . 2، وأحمد شفيق على %1على وكذلك اإلخوان حيث أدرج اسم محمد بديع وحصل أيمن نور 
ذلك االستطالع الذي أجري قبيل تنحي مبارك، وفي سؤال يحمل مضموناً سياسياً وخيارات حول أمنيات 

  :المصريين إزاء  مصر الجديدة اختار
  .أن تصبح مصر دولة قوية ومحترمة وتخشاها دول الشرق األوسط وإفريقيا % 26 -
  . أنها أول دولة تتمتع بديمقراطية حقيقية في العالم العربي اختاروا أن يروا مصر على% 22 -
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 مليون سائح من حول العالم 20أن تكون مصر منفتحة ومتطورة بدرجة كافية الستقبال % 17 واختار -
  .سنوياً 
  .الرد % 23أن تصبح مصر دولة تعتمد الشريعة اإلسالمية بينما رفض % 12ورأي 

  61/3/2011الخليج، الشارقة، 
  

  لمصانع اإلسرائيلية تستأنف عملها في األراضي المصريةا .23
، عملها بشكل   )5/3(استأنفت المصانع والشركات اإلسرائيلية الناشطة في مصر، اليوم السبت          : الناصرة

اعتيادي بعد مرور حوالي شهر على إغالقها إثر األوضاع األمنية والسياسية التي شهدتها البالد مؤخراً،               
  .ي الرئيس السابق حسني مباركوالتي أدت إلى تنح

وبحسب مصادر عبرية، فقد عاودت كافّة المصانع اإلسرائيلية في مصر والتي تعمل في مجـال الغـزل          
والنسيج، استئناف نشاطها وممارسة عملها بشكل طبيعي، وذلك في ظل حالة الهدوء النسبي التي تـسود                

خـسائر فادحـة    "، قد حذّرت مـؤخرا مـن        وكانت مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى     .مصر هذه الفترة  
  .قد تلحق بالجانب اإلسرائيلي إذا ما استمر إغالق مصانع النسيج اإلسرائيلية في مصر" متفاقمة

 5/3/2011قدس برس، 
  

  يجب أن يكون للشعب الفلسطيني دولة مستقلة كاملة :  التشيلي من رام اهللالرئيس .24
 محمـود   في مؤتمر صحفي مشترك مـع الـرئيس       ،  ان بانييرا قال الرئيس التشيلي سبستي   :  وفا -رام اهللا   
إن بالده هي األولى في أمريكـا الالتينيـة التـي    : ]أمس [، في مقر الرئاسة برام اهللا، اليوم السبت  عباس

أقامت عالقات مع فلسطين، وقبل عدة أسابيع قمنا بتثبيت عالقتنا مع فلسطين، وتـشيلي دائمـا كانـت                  
ئ الحرية والقانون الدولي بهذا اإلطار، ونحن نؤمن بعدالة القضية الفلسطينية           وستبقى دولة ملتزمة بمباد   

  .لتأسيس دولة فلسطينية تستوعب كل أبناء الوطن الفلسطيني، وتعيش بسالم مع جيرانها
سندعم دائما المسيرة السلمية حيث أن الوقت قد حان ليكون لهذه العملية السياسية ثمارا تؤدي               ': وأضاف

ائم وشامل بين فلسطين وإسرائيل، وكذلك تحدثت مع الرئيس محمود عبـاس وسـتكون لنـا                إلى سالم د  
الفرصة غدا للحديث مع السيد نتنياهو لنوضح أن قارة مثل أمريكا الالتينية ستدعم من أجـل أن يـصل                   

 أنـه  السالم إلى المنطقة، والطريق إلى السالم تحتاج إلى الشجاعة والقوة والكرامة والصبر، وأنا متأكـد      
عندما يحل السالم بشكل شامل وأمين في هذه البالد ونصل إلى أن تكون هناك دول تعيش فـي الـشرق                   
األوسط بسالم ووئام، فإن هذا سيكون لحظة سعادة للعالم ككل، وخاصة لدولة تشلي التي تلتـزم بـدعم                  

  .'السالم وعملية السالم في المنطقة من أجل قيام دولة فلسطين الحرة والمستقلة
شرف كبير وفخر لي أن أكون الرئيس التشيلي األول الذي يزور فلسطين، وأريد كذلك أن أشكر                ': وقال

سررنا كثيرا  : بكل صدق هذا التكريم الذي قمتم به بمنحي وسام نجمة فلسطين، وأريد أيضا أن أقول لكم               
ية التعاون ما بـين شـعوبنا       باستالم أوراق اعتماد السفيرة الفلسطينية في تشيلي وقمنا اليوم بتوقيع اتفاق          

لتوطيد العالقات، والتركيز على التقدم االقتصادي والتطور االقتصادي وفي مجال األمن وسنقوم بعمـل              
  .'كل جهودنا لتكون هذه االتفاقيات ذات فوائد

أقول لكم إن تشيلي دافعت واعتقدت بصدقعن  القضية الفلسطينية، وأن الشعب الفلسطيني يجـب               ': وتابع
ون له دولة كاملة ومستقلة، ويجب أن تعيش بسالم مع كل جيرانها في المنطقة، وأنا كرئيس تشيلي                 أن يك 

سعيد باالعتراف بدولة فلسطين مستقلة، وفي اعترافنا قمنا بالتأكيد على دعمنا لمفاوضات الـسالم التـي                
الـذي يجـب أن     بدأت في مؤتمر مدريد، واستمرت في أوسلو وفي قمة كامب ديفد، ووصلنا إلى الوقت               

تصل هذه المحادثات إلى نتائج، وعليه عندما اعترفنا بدولة فلسطين أثبتنا دعمنا لمفاوضات تـصل إلـى           
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اتفاقية سالم من خالل اإلطار الذي حددته قرارات مجلس األمم المتحدة وسـتدعمها تـشلي مـن أجـل                   
  .'الوصول إلى الحل

تي جمعت ما بين فلسطين وتشيلي منذ القدم عنـدما     أقول لكم إنني أتذكر بشكل جيد العالقات ال       ': وأضاف
قامت مجموعة من الفلسطينيين الذين قرروا قطع العالم الوصول إلى تشيلي، وهنـاك أسـسوا عالقـات                 
ودعموا اقتصاد دولتنا بشكل كبير، والجالية الفلسطينية هي الجالية األكبر خارج الوطن العربي وكان لها               

صادية والفنون والثقافة، وهناك الكثير من التشيليين مـن أصـول فلـسطينية             دورا كبيرا في التنمية االقت    
يشاركون في مجلس النواب واألعيان، ولعبت الجالية الفلسطينية دورا كبيرا في دعم االقتصاد والحياة في               

  .'فلسطين، وأشكر كل من ساعد في بناء دولتنا تشيلي
دنا في مناطق مثل رام اهللا وبيت لحـم هـي أسـماء             وأكد أنه كان للوجود الفلسطيني دورا مهما، ووجو       

معروفة لنا في تشلي بسبب وجود الفلسطينيين هناك، والفلسطينيين من أصل تشيلي يـشعرون بـالفخر                
لكونهم من أصل فلسطيني، وهم أوفياء جدا لكونهم مواطنين فلسطينيين، وهنا أقول لك سـيدي الـرئيس                 

فستكون هذه فرحة كبيرة لكـل      'دسة التي نحن موجودون فيها،      أتمنى دعم السالم ليصل إلى األرض المق      
  .'العالم ليس فقط لإلسرائيليين بل للعالم ككل

ال يوجد  ': وأنهى الرئيس التشيلي بما قاله المناضل الكبير من أجل السالم وهو المهاتما غاندي، الذي قال              
  .'طرق من أجل السالم وإنما السالم هو الطريق

  5/3/2011، )وفا(معلومات الفلسطينية وكالة األنباء وال
  

    استراتيجية أمريكية جديدة للتعامل مع الثورات والقادة العرب ": وول ستريت جورنال" .25
الجمعة أن إدارة الرئيس األمريكي بـاراك اوبامـا         ” وول ستريت جورنال  “ذكرت صحيفة   : )ب.ف  .أ  (

عرب المستعدين إلجراء إصالحات، في السلطة      تعمل على استراتيجية للشرق األوسط تؤيد إبقاء الحلفاء ال        
وقالت الصحيفة نقالً عن مسؤولين ودبلوماسيين لم تكشف أسماؤهم إن اإلدارة األمريكية تميل إلى هذه               . 

  .المقاربة وإن كان ذلك يعني أن كل مطالب الشعوب العربية إلرساء الديمقراطية لن تلبى على الفور 
ي كما فعلت في مصر وليبيا، تدعو الواليـات المتحـدة المحتجـين مـن               وبدالً من المطالبة بتغيير فور    

البحرين إلى المغرب إلى العمل مع القادة الحاليين للوصول إلى ما سماه بعض المسؤولين والدبلوماسيين               
  .” تغييرات في النظام“ب 

ية أعربت عن   وكتبت الصحيفة أن هذه المقاربة األمريكية المعتدلة ظهرت بعد خطوات من حكومات عرب            
وأضافت أن القادة العرب كانوا قلقـين مـن         . قلقها من تخلي أوباما عن الرئيس المصري حسني مبارك        

ما قلناه هو أن هناك     “ونقلت الصحيفة عن المسؤول قوله      . تصرف واشنطن على هذا النحو مع اآلخرين        
  .” لة على حدةحاجة إلى إصالحات سياسية واقتصادية واجتماعية لكننا سنتعامل مع كل دو

وتطرح مسألة وجود عقيدة خاصة بأوباما في المنطقة بينما يشكك خبراء في المبادئ التي عددها الرئيس                
  .األمريكي أخيراً، معتبرين أنها ليست سوى سياسة برغماتية 

هز الخميس أثناء مؤتمر صحافي أكد أوباما أنه إزاء االنتفاضات التي ت          ” عقيدته“وعندما سئل تحديداً عن     
كانت أوالً رفض العنف ضد المدنيين، وثانيـاً اننـا نـدعم الحريـة              . . . ان مقاربتي   “الشرق األوسط   
  .    ” والديمقراطية

    6/3/2011، الخليج، الشارقة
  

  ! القاعدة أم واشنطن وتل أبيب؟تنظيم .26
  ياسر الزعاترة
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اليمنية من تـل أبيـب برعايـة        لم يكن ما قاله الرئيس اليمني عن غرفة التحكم التي تدير االحتجاجات             
أمريكية جديدا ، فقد ورد على لسانه مرارا بطرق مختلفة ، لكنه هذه المرة كان أكثر حسما فـي تحديـد                     

والمثير في القصة أن الرجل كان يتحدث إلى أساتذة الجامعات ، وليس إلى فئة عاديـة يمكنهـا                  . المكان
  .تمرير القصة بهذه الطريقة أو تلك

م تكن جديدة ، فقد قرر األمريكان أال يسكتوا هذه المرة ، السيما أن األمر ال يمسهم وحدهم                  وألن التهمة ل  
، بل طال األحبة في تل أبيب أيضا ، فكان أن قرروا االحتجاج ، وهو ما اضطر السيد الـرئيس إلـى                      

ـ                   ة ،  االعتذار عن الخطأ غير المقصود ، وال نعرف كيف يكون ما قيل محض خطأ هو الذي حدد التهم
وكان على وشك اإلعالن عن امتالكه صورا وتسجيالت لغرفة التحكم اإلسرائيلية التي تدير االحتجاجات              

  في سائر أنحاء اليمن،،
في مرات سابقة ال يمكننا إحصاء عددها كان الرئيس يتحدث عن األجندة الخارجية للمحتجين ، من دون                 

أن يذهب بخياله في االتجاه الذي يريـد ، وكـان           أن يحدد تلك الجهات الخارجية ، إذ بوسع كل مستمع           
أولى به أن يواصل ذلك النهج الذي تصعب محاكمته ، والذي لن يضطره إلى االعتذار للجهة المتهمـة                   

  ).بفتح الهاء(
ذكرت (أما العقيد الليبي ، فلم يتحدث عن الصهاينة ومن ورائهم واشنطن ، هو الذي يسعى السترضائهم                 

 اإلسالم أجرى اتصاالت مع بعض اإلسرائيليين من أجل دفعهـم للتـدخل لـدى               دوائر غربية أن سيف   
كان واضحا في تحديد    ) كم ساعة استغرق بالمناسبة؟،   (، فقد كان خطابه األخير      ) األمريكان لصالح والده  

وال إنها القاعدة التي حركت خالياها النائمة لتقوم بتلك األعمال التخريبية ، إذ ليس ثمة مظاهرات                . العدو
احتجاجات ، بل تمرد مسلح ، والسبب أن الشعب يحب القائد الذي ال يملك سلطة حتى يستقيل منهـا أو                    

  ).لم يذكر لنا ما هي سلطات نجله العزيز سيف اإلسالم ، وأبنائه اآلخرين(يتنازل عنها 
تل أبيب  خالصة القول هي أننا إزاء شعبين عربيين ، احدهما يتحرك من خالل غرفة توجيه وتحكم في                 

، بينما يركض اآلخر خلف خاليا قاعدية حملت السالح من أجل التخلص من حبيب الجماهير الذي تنازل                 
عن كل سلطاته للشعب وجلس في خيمته ال يلوي على شيء ، اللهم سوى فض بعض المنازعات التـي                   

  ).نسي القائد هذه المرة حبوب الهلوسة(تجري أحيانا بين ممثلي الشعب 
للشعوب هذا الذي نسمعه من هنا وهناك ، السيما أن األمر ال ينحصر في هذين البلدين ، بل                  أي احتقار   

يشمل بلدانا أخرى ما لبثت معارضتها وجماهيرها تتلقى التهم بخدمتها ألجندات خارجية ، مع تـذكيرها                
  بمنجزات األوطان التي تنكرها؟،

الزعماء ال يعرفـون الحقيقـة ، وأن تقـارير          هي مهزلة من العيار الثقيل ، وما القول إن بعض هؤالء            
مضللة تصلهم من المساعدين أو المأل كما يذهب بعض الجهلة ، فليس سوى إمعان في احتقـار النـاس                   
وعقولهم ، السيما أن حكام اليوم ليسوا مثل خلفاء بني أمية أو بني العباس ، بل هـم يـسمعون وسـائل                  

ل شيء من دون أن يستمعوا لمن حولهم ، مع أننا ال نصدق             اإلعالم ويتعاطون مع أحداثها ، ويعرفون ك      
  .أن خلفاء الزمان القديم لم يكونوا يعرفون حقيقة موقف الناس منهم في أقل تقدير

بعد عقود النهب والقمع واحتكار السلطة والثروة ورهن القرار للخارج في كثير من األحيان ، وبعد عقود                 
 لماذا تنتفض الشعوب ، مع أن السؤال األهم هو لماذا لم تنتفض من              من الفساد واإلفساد ، يأتي من يسأل      

  قبل ، وكيف صبرت كل هذا الوقت على مثل هذه األوضاع البائسة؟،
اليوم اكتشفت الشعوب ذاتها ، وأدركت أسرار قوتها ، وهي تنتفض بأجندتها الخاصة ، بل إنها تنـتفض                  

إنها تنتفض من   . سة أنظمتها بعيدا عن مصالح األمة     ضد األجندات الخارجية التي حركت الكثير من سيا       
أجل ذاتها وقرارها وهويتها وثروتها ، تماما كما تنتفض من أجل كرامتها ووحدتها ، ومن أجل فلسطين                 

  .والعراق وكل حياض األمة التي داسها الغزاة بتواطؤ من األنظمة أو بعضها في أقل تقدير
  6/3/2011الدستور، عّمان، 
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  !ي له رائحة إسرائيليةفساد مصر .27
  فايز أبو شمالة. د

من يدخل مصر العربية ال يحتاج إلى تقارير رسمية كي يتعرف على حجم الفساد الذي ضرب أطنابه في                  
ربوع الطاهرة، إذا يكفي أن تتجول في األسواق لتعرف أن األحذية الرياضية مستوردة من فيتنـام، وأن                 

يل، وأن الجبن ومشتقاته مستورد من هولندا، وأن اللحـم المجمـد            الدجاج المجمد تم استيراده من البراز     
مستورد من األرجنتين، وأن المالبس مستوردة من الصين، وأن معظم ما تحتويـه األسـواق التجاريـة                 

  أين مصر؟ ومن الذي يشطب اسم مصر داخل مصر؟: مستورد من خارج مصر، ليسأل كل عاقل
انظر في حال الناس الذين يتدفق تحت أقدامهم نهر النيـل           وكي تعرف حجم الفساد الذي عصف بمصر،        

العظيم، وتلفهم شمس الشرق، ويمتلكون السواعد السمر القادرة على تفتيت الصخر، وال يجـدون قـوت                
ينظرون إلى الموز ويشتهون مالمسته، يبصرون المانجو المصرية وال ينطقون باسمها، يـشمون         ! يومهم

س، إنهم بشر، ولهم مشاعر، وأحاسيسهم رقيقة، وأطفالهم يشتهون البـيض،           رائحة التفاح ويكتمون األنفا   
ويرسمونه في كراريسهم، ويقرءون في الكتب عن اللحمة، وال يتذوقونها، ويتمنـون قطعـة سـمك وال                 

أما بشأن الخـضروات مثـل      ! يالمسونها، فكل تلك األشياء من المحرمات على غالبية الشعب المصري         
والطماطم والبطاطس والثوم والبصل، فأسعارها في بلد نهر النيل والشمس الـساطعة            الباذنجان والكوسة   

  !.أغلى بكثير من أسعارها في قطاع غزة الذي يعاني الحصار
فإذا كانت إسرائيل التي تحاصر قطاع غزة لم تنجح في منعه من الزراعة، وتـوفير المـواد الغذائيـة                   

تفيض أحياناً، فمعنى ذلك أن الفساد الذي ضرب مصر لـم           األساسية، وبكميات تكفي سكان قطاع غزة، و      
ينتقل بالعدوى، وإنما كان منظماً، وله رائحة إسرائيلية، وانتشر بفعل فاعل، وله أهداف سياسية، تؤكد أن                
وراء كل فاسد في مصر جهاز أمن إسرائيلي يرعى فساده، ويحدد مهماته التي تتجاوز الفساد المادي إلى                 

  .!اإلفساد الروحي
هذه الحقائق تفرض على الشعب المصري أال يفتش في جيوب الفاسدين، وأال يكتفي بمصادرة أمـوالهم                
التي نهبوها، بل ال بد من التفتيش في أفكارهم عن الجهات التي رعت فسادهم، وأوصلتهم إلى مـواقعهم                  

ت، ونفذت، وأحكمت   ال بد من الكشف عن المنظمات الدولية التي خطط        ! القيادية، ليصيروا مصدر القرار   
  !.الخناق على مصر العربية

تجربة الشعب الفلسطيني تؤكد أن كثيراً من األسماء الفاسدة التي تتحكم بالقرار، ال تتحرك في فراغ، ولم                 
إن : تكبر في زمن الحكم الذاتي ألنها اعتمدت على كفاءتها، وقواها الذاتية فقط، التجربة الفلسطينية تقول              

أمنٍ إسرائيليوراَء كلَّ فاسد جهاز !  
  5/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
  من الثورات العربية؟" إسرائيل"أين  .28

  سعد محيو
 اإلسالمي، هـو    - الحاضر عن كل ما يجري من انقالبات زلزالية في الشرق األوسط العربي              -الغائب  

  .” إسرائيل“
  .ر للدهشة وهذا الغائب الذي كان حاضراً، أثبت حضوره بشكل متناقض مثي

ففي األيام األولى لثورة مصر صدح صوت بنيامين نتنياهو عالياً، مطالباً الواليات المتحدة بالتدخل إلنقاذ               
الزلزال الذي يضرب المنطقة العربية هذه األيام سيؤدي إلى ثورات دينية علـى             “النظام، ومحذّراً من أن     

  .مال نشوب ثورات متلحفة برداء رجال الدين هذا في حين أن وزير حربه نفى احت. ” النمط اإليراني
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إلـى محـض    ” اإلسـرائيليين “وفي األيام األولى أيضاً، كان اليميني المتطرف ناتان شارانسكي يـدعو            
ال “الديمقراطية العربية الناشئة إيمانهم، فيما كان اليميني المتطرف اآلخر موشي أرينز يقول إن تل أبيب                

  .” كتاتوريين العربتستطيع صنع السالم سوى مع الد
  ؟”اإلسرائيلية“لماذا هذا التضارب في المواقف 
قبل ذلك، إشارة إلى أن هذا التضارب في اآلراء كان يخفي في الواقع             . سنأتي إلى هذا السؤال بعد قليل       

 . موحداً، قوامه مساعدة األنظمة السلطوية العربيـة علـى البقـاء          ” إسرائيلياً“موقفاً سياسياً واستراتيجياً    
كانون الثاني للـضغط علـى إدارة       / يناير 25وهكذا، تحرك نتنياهو منذ اليوم األول للثورة المصرية في          

السماح لنظام الرئيس السابق حسني مبارك بتصفية االنتفاضـة بـالقوة العاريـة،           : أوباما في اتجاه واحد   
 أنباء عن أن تـل أبيـب   كما كانت تواترت. والضغط على الجيش المصري للسماح بتنفيذ هذه المجزرة    

  .شحنت في أواخر يناير إلى القاهرة أطناناً من المساعدات العسكرية إلى قوات الشرطة المصرية 
وحين فشلت كل هذه الجهود، بفعل صمود الثورة المصرية واستعدادها لتقديم التضحيات لتحقيق أهـدافها     

إلى شـن الحمـالت اإلعالميـة    ” سرائيليةاإل“، انتقلت الحكومة ) آالف جريح خالل أيام5 شهيداً و 350(
التخلي عن حلفائهـا التـاريخيين فـي        “والسياسية في داخل الواليات المتحدة، التي تتهم إدارة أوباما ب           

، على غـرار    ”االنقضاض الوشيك لإلخوان المسلمين على السلطة في مصر       “، وبتسهيل   ”الشرق األوسط 
 الموقف مع مواقف بعض الدول العربيـة، التـي طالبـت            وتقاطع هذا  . 1979ما حدث في إيران العام      

واشنطن هي األخرى بحماية النظام المصري، ملوحة بالحلول مكانها في دفع قيمة المساعدات العسكرية              
  . مليار دوالر سنوياً 1،5للقوات المسلحة المصرية التي تبلغ 

في المنطقة العربية، بدت عنيفة وهستيرية      مع ثورات المواطنة  الديمقراطية      ” اإلسرائيلية“هذه التفاعالت   
  .لكنها في الحقيقة كانت واقعية . وفق كل المقاييس 

” إسـرائيل “الذي استخدمه نتنياهو، كان دقيقاً، إذ إنه يتعلق مباشرة بمستقبل موقع            ” الزلزال“وهنا، تعبير   
  . اإليديولوجي في الشرق األوسط - االستراتيجي والثقافي -العسكري 

  6/3/2011، ، الشارقةالخليج
  

  رهان حياته .29
  ألوف بن

االختيار بين  : رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصل الى نقطة الحسم، التي حاول تفاديها على مدى سنتين             
االيديولوجيا التي تربى عليها ومعتقداته الداخلية، وبين اضطرارات زعيم دولة صغيرة متعلقـة تمامـا               

، خضع نتنياهو ايضا للضغط الخارجي، وقرر الخـروج فـي مبـادرة             ومثل كل أسالفه  . بالدعم الدولي 
  . سياسية تحطم العزلة الثقيلة التي علقت فيها اسرائيل

الفيتـو الـذي اسـتخدمه      . نقطة انكساره جاءت في اعقاب تطورين متوازيين، من الخارج ومن الداخل          
جسد لنتنياهو بـان لـم يعـد        الرئيس االمريكي براك اوباما على شجب المستوطنات في مجلس االمن،           

فقط اصبع اوباما منع عن نتنياهو هزيمة دبلوماسية نكراء، والبيت          . السرائيل اصدقاء في االسرة الدولية    
. االبيض تكبد عناء االيضاح بان الواليات المتحدة تؤيد الشجب وتصوت ضده العتبارات سياسية داخلية             

في الساحة الداخلية، يهـبط     . باما من نتنياهو ثمن الفيتو    واالن حانت ساعة التسديد، والتي سيجبي فيها او       
خصماه الكبيران،  . نتنياهو في االستطالعات وال ينجح في استعادة الشعبية التي تمتع بها في بداية الوالية             

تسيبي لفني وافيغدور ليبرمان، يتعززان فقط ويلمحان بالتعاون في ائتالف مستقبلي يقوم علـى خرائـب                
تقاد على نتنياهو ينبع من احساس الجمود، ومن مظاهر انعدام الزعامة فـي قـضية تعيـين                 االن. الليكود

  . مطلوب خطوة جريئة، زعامية، في محاولة لتغيير اتجاه الميل. رئيس االركان وادارة المكتب
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الجمهور تعب من زعامته، االمريكيون يئسوا من       : 2003ارئيل شارون علق في ذات النقطة في خريف         
االسرة الدولية بدأت تلمح بتـسوية مفروضـة بـروح          .  السياسي، وشعبيته أخذت في االنخفاض     الجمود

شارون انكسر واعلن بانه    . مبادرة جنيف، وقدامى جهاز االمن حذروا من أن شارون يقود نحو الضياع           
  . من ذات اللحظة تحول حظه، الشعبية في الداخل ناطحت السحاب، والعالم عانقه. سيخلي غوش قطيف

في االيام االخيرة كثرت المؤشرات على أن نتنياهو يسير في أعقاب شارون ويكسر من اليمين المتطرف                
هذا بدأ في خطابه في الكنيست االسبوع الماضي، والذي ألمح فيه بتـسوية انتقاليـة مـع                 . نحو الوسط 

ني باسرائيل كدولة   الفلسطينيين يبقي غور االردن في يد اسرائيل، وينزل عن الشجرة االعتراف الفلسطي           
 الرمز الـصرف    –وقد استمر هذا في حملة الهدم في بؤرة مزرعة جلعاد االستيطانية            . الشعب اليهودي 
يوم االثنين توجه نتنياهو الى كتلة الليكود، ومثل شارون قبله، شرح بانه لن يـضرب               . لليمين المتطرف 

، وفجـأة   "ولة ثنائية القومية هي خطر كبير     د"االن جاء دور    . رأسه في الحائط امام الضغط الدولي الكبير      
إمـا دولتـان أو     : في مؤتمر انابوليس  " هآرتس"بدا نتنياهو مثل ايهود اولمرت، الذي أعلن في مقابلة مع           

  . وهذا نتنياهو الذي تنكر دوما للتهديد الديمغرافي، ورأى فيه فزاعة اليسار. تنتهي اسرائيل
 اللذين تمتعا بعالقات وثيقة     –خالفا الولمرت وشارون    .  يصدقونه مشكلة نتنياهو، هي أن زعماء العالم ال      

جهده االسـاس سـيكون اقنـاع       .  يعاني نتنياهو من عالقات سيئة مع اوباما       –مع الرئيس جورج بوش     
اال يلقي به الى الفكين المهددين لمجلس االمن والرباعيـة،          . الرئيس االمريكي بان يعطيه فرصة اخرى     

عقاب في شكل وعود بانسحاب آخر في الضفة الغربية وشق الطريـق الـى دولـة                ويدعه يقرر بنفسه ال   
هكذا فقط سيوافقون على محاولة احباط اعالن االستقالل من طرف واحد الـذي يخطـط لـه                 . فلسطينية

الثورات في العالم العربي تركت امريكا بدون حلفاء في         . اوباما سيأتي نحو نتنياهو بال مفر     . الفلسطينيون
وعليه فقد اسـتخدم الـرئيس الفيتـو علـى شـجب            . بقيت اسرائيل فقط  . ة يمكنها أن تعتمد عليه    المنطق

اذا مـا كانـت     . المستوطنات والتقى بمؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية، وبعث بمبعوثين الـى نتنيـاهو           
لى كسب  المبادرة االسرائيلية على ما يكفي من المعنى، وال تتخذ صورة احبولة لفظية اخرى ترمي فقط ا               

في مثل هذه الحالة، سيتعين على لفني ايضا ان تدعم، كونها تحرص            . الوقت، فان اوباما سيمنحه االسناد    
  .على اال تلتف على اوباما من اليسار

وهو يعول علـى خـوف      . تحدي نتنياهو، مثل تحدي شارون، سيكون اقرار المبادرة في ائتالفه اليميني          
كما . نتخابات القادمة وتسرب المقاعد الى لفني، ليبرمان وآريه درعي        أعضاء الليكود من االنهيار في اال     

وزير الـدفاع ايهـود     : ليس مؤكدا أن هذا سيكفي    . يعول ايضا على الئحة االتهام المقتربة ضد ليبرمان       
  . باراك، الذي دفع نتنياهو نحو الخروج لمبادرة سياسية، يحذر من أن التشيكلة االئتالفية غير مالئمة لها

يحتمل أن يكون االوان قد فات، ومثلما في الوالية السابقة، فان رفاقـه مـن               . نياهو يجري رهان حياته   نت
 فاذا لم   –ولكنه يفهم على ما يبدو، بان ال مفر امامه          . اليمين سيلقون به عن الحكم بعد خطوة سالم فاشلة        

ن االستقالل الفلـسطيني،    يراهن على خطوة سياسية، ستعلق اسرائيل في ازمة سياسية خطيرة حيال اعال           
  . ونتنياهو سيفقد الحكم بصفته مجرد خاسر

  4/3/2011هآرتس 
  4/3/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  الوظيفي لدى اإلدارة األمريكية" إسرائيل" العربّية ومستقبل دور الثورات .30

  صالح النعامي
ر تداعيات الثـورات التـي       هناك سؤال يطرح بقوة هذه األيام في كل من واشنطن وتل أبيب، عن تأثي             

تعتمل في العالم العربي ضد األنظمة الديكتاتورية على العالقات بين الطرفين، فهل ستؤدي هذه الثورات               
  إلى تعزيز هذه العالقات أم إلى تراجعها؟
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بشأن مستقبل العالقات بـين     " إسرائيل"على الرغم من أنه لم يصدر تقويم رسمي من الواليات المتحدة و           
ن في أعقاب هذه التطورات، إال أنه يتضح من خالل الجدل الدائر بين النخب اإلسـرائيلية علـى                  الجانبي

فهناك من يرى أن الثورات التـي شـهدها العـالم           . وجه الخصوص أن اإلجابة عن هذا السؤال متفاوتة       
ة أخرى  العربي وأدت إلى سقوط أنظمة استبدادية متعاونة مع الواليات المتحدة والغرب وضعضعة أنظم            

كحليف استراتيجي للواليات المتحـدة قـد زادت بـشكل     " إسرائيل"من نفس الطراز، تدّل على أن مكانة        
كبير، على اعتبار أن هذه التطورات أثبتت بما ال يدع مجاالً للشك أنه لم يعد هناك للواليـات المتحـدة                    

  ".إسرائيل"المنطقة سوى حليف مستقر يمكن االعتماد عليه في الحفاظ على المصالح األمريكية في 
ويرى وزير الحرب الصهيوني األسبق بنيامين بن اليعازر أنه في أعقاب سقوط نظام الرئيس مبـارك،                
الذي كان أوثق حلفاء الواليات المتحدة في المنطقة، وأكثرهم استعداداً لخدمة المصالح اإلسرائيلية، فإنـه               

 زالت متحالفة مع الواليات المتحـدة األمريكيـة، وال          ال يمكن الوثوق باألنظمة العربية األخرى التي ما       
  .سيما األردن ودول الخليج والمغرب

يرى أن ما خسرته الواليات المتحـدة مـن         " بمحشفا للدراسات االستراتيجية  "يورام إتينغار رئيس مركز     
ـ                 ي حلفاء في غضون شهرين يذكرها بما خسرته على مدى عقود، مشيراً إلى خسارة واشنطن في الماض

نظام الشاه في إيران وتركيا، وهي اليوم تخسر مصر وتونس، وهناك مخاوف كبيرة من أن تنتقل الثورة                 
ـ             ويشير . بشكل أكبر " إسرائيل"إلى األردن، وهو ما يمثل ضربة قاصمة ليس فقط للواليات المتحدة، بل ل

قوى عسكرية كبيرة، على    في منع الدول العربية من التحول إلى        " إسرائيل"إيتنغار بشكل خاص إلى دور      
بقصف المفاعـل الـذري     " إسرائيل"اعتبار أن هذا يمثل أيضاً مصلحة أمريكية واضحة، مستذكراً بقيام           

  .2006، والمنشأة النووية شمال شرق سوريا عام 1981العراقي عام 
خباري، حيث  للواليات المتحدة يتمثل في المجال االست     " إسرائيل" فإن أعظم ما تقدمه      –حسب إيتنغار –لكن  

ينقل عن السيناتور إينويا رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ، الذي شغل في الماضي منصب رئيس                
من معلومات استخبارية للواليات المتحدة يفوق ما تقدمه        " إسرائيل"إن ما تقدمه    : لجنة االستخبارات قوله  

 أسهمت وتسهم بشكل كبير في تطور       "إسرائيل"ويكشف إيتنغار النقاب عن أن      . دول حلف الناتو مجتمعة   
القدرات األمريكية في مواجهة قوى المقاومة في العراق وأفغانستان، مشيراً بشكل خـاص إلـى إسـهام       

في تقديم مساعدات تقنية وفنية واستخبارية للجيش األمريكي مكنته من تحـسين قدراتـه فـي                " إسرائيل"
  .خة، فضالً عن تعقب المقاومين والتحقيق معهممواجهة تهديد العبوات الجانبية والسيارات المفخ

لكن زلمان شوفال السفير اإلسرائيلي األسبق في الواليات المتحدة والقيادي في حزب الليكود يتحفظ على               
تصور إيتنغار، ويرى أن سرعة تخلي الواليات المتحدة عن حليفها الرئيس مبارك سيشجع من بقي مـن                 

ونوه شوفال بأن هناك من الزعماء من       . من التحالف مع الواليات المتحدة    حلفائها على إعادة تقويم موقفه      
  .قد يتحول للتعاون مع إيران إذا تبين له أنه ال يمكنه االعتماد على واشنطن في ساعة االختبار

بغض النظر عن التباين في تصور النخب إزاء تأثير الحراك الديموقراطي الذي يجتاح العالم العربـي،                
فمعظم التحليالت  ". إسرائيل"تجمع عليه هذه النخب هو أن التحول الديموقراطي سيؤثر سلباً على            فإن ما   

والمقاالت التي ذخرت بها وسائل اإلعالم اإلسرائيلية تـرى أن تحـول أنظمـة الحكـم العربيـة إلـى          
ـ     ة ستكون أقل   ، على اعتبار أن األنظمة الديمقراطية العربي      "إسرائيل"الديموقراطية يمثل ضربة قاصمة ل

مـن وراء   " إسـرائيل "، فضالً عن أنها ستبدي استعداداً أقل للتعاون األمنـي مـع             "إسرائيل"تسامحاً مع   
الكواليس، في حين أن األنظمة الديكتاتورية بطبعها أكثر براغماتية ونفاقاً، حيث إنها في الوقـت الـذي                 

  ".إسرائيل"بط بتحالفات سرية مع تكتفي بدفع ضريبة كالمية للفلسطينيين، فإنها في المقابل ترت
 4/3/2011، األمان، بيروت
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