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  49  :كاريكاتير
***  

  
  الفلسطينيون ليسوا جاهزين للسالم: ية رئيس تشيلي إلقامة دولة فلسطيندعوة يرد على نتنياهو .1

رئيس الوزراء ، أن  نظير مجلي- تل أبيب، عن مراسلها من 7/3/2011، الشرق األوسط، لندن نشرت
. القدس الغربية، أمس، الرئيس التشيلي، سيباستيان بينيراباإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، استقبل في ديوانه 

قديه الذين يشيرون إلى أنه أوصل إسرائيل إلى عزلة دولية خانقة وحاول استغالل اللقاء للرد على منت
لكن بينيرا أجهض له هذا الجهد . خطيرة، فيظهر أن بابه مطروق وأنه ليس منبوذا في العالم كما يقولون

: وقال الرئيس التشيلي. ووجه له انتقادا صريحا، وطالبه بحزم بأن ال يضيع الفرصة السانحة للسالم
وهذه الدولة يجب أن تكون ذات اتصال . ن الحق في إقامة دولة مستقلة إلى جانب إسرائيلللفلسطينيي«

ويجب أن تكون في إطار اتفاقية سالم مقنعة لهم مثلما هي مقنعة . جغرافي حتى تكون قادرة على الحياة
  .»لكم، بتسوية مبنية على الصخر، على أساس متين، وليست مبنية على الرمل

على هذه األقوال بغضب واضح، وقال إنه منذ انتخابه رئيسا للحكومة وهو يطرح وقد رد نتنياهو 
قبلنا مبدأ «: المبادرات ويقدم التنازالت، ولكن الفلسطينيين لم يقدموا من طرفهم أي بادرة للتجاوب

اجز الدولتين للشعبين ونفذنا عشرات المبادرات الطيبة على األرض لدعم االقتصاد الفلسطيني وأزلنا الحو
وجمدنا البناء في المستوطنات عشرة أشهر، ولكنهم واصلوا الرفض وواصلوا تقديم الطلبات وفرض 

وأضاف نتنياهو أن الموقف الفلسطيني لم ينبع من احتياجاتهم، بل كان بدافع إيجاد تبرير . »الشروط
اسب من دون جهد ويركنون إلى الضغط الدولي ألن يحقق لهم المك. فهم ليسوا جاهزين للسالم«للرفض، 
ودعا نتنياهو المجتمع الدولي ألن يكف عن ممارسة الضغوط على إسرائيل وأن يمارسها . »من طرفهم

  .»قادة الدول العربية الديكتاتورية الذين ينفذون المذابح ضد شعوبهم«ضد 
لمؤتمر نتنياهو استغل ا، أن  أسعد تلحمي–الناصرة ، عن مراسلها من 7/3/2011، الحياة، لندنوذكرت 

الصحافي المشترك مع رئيس شيلي سبستيان فنييرا في مكتبه في القدس المحتلة لتوجيه انتقادات للسلطة 
لكنهم وجدوا الذرائع «الفلسطينية، وقال إنه أكد لضيفه استعداده للدخول في مفاوضات مع الفلسطينيين 

اه من الخارج إنما عبر مفاوضات يحظر أن يتم السالم باإلكر«وأضاف أنه . »المختلفة لتفادي دخولها
  .»مباشرة وجهاً لوجه، ونحن مستعدون، بل نأمل في أن يرد الفلسطينيون في الوقت المناسب

في اليوم األول دعونا إلى «: التي قام بها تجاه الفلسطينيين، وقال» اللفتات الطيبة«وتطرق نتانياهو إلى 
الذي تضمن إعالناً لقبوله مبدأ حل الدولتين (ار ايالن مفاوضات مباشرة، وفي اليوم الثاني ألقيت خطاب ب

 نقطة تفتيش وحواجز في الضفة وأتحنا ازدهار االقتصاد 400، وفي اليوم الثالث أزلنا )للشعبين
الفلسطيني، وفي اليوم الخامس وافقنا على تمديد إضافي لتجميد البناء في المستوطنات لثالثة أشهر، 

 نلقَ رد فعل من الفلسطينيين الذين عملوا ما في استطاعتهم من أجل تفادي وعلى رغم كل ما قمنا به لم
لماذا؟ ألن السالم صعب؟ هو أيضاً صعب بالنسبة الي، لكن يجب تقديم . الجلوس إلى طاولة المفاوضات

يجب تقديم تنازالت، لكنني ال أرى أن الفلسطينيين ... تنازالت، وأن نقر بأن ليس كل ما نرجوه ممكناً
  .»عنيون بالتقدم أو باتخاذ خطوات مماثلة ويفضلون استغالل رد فعل المجتمع الدولي لمصلحتهمم

وقال فينييرا لنتنياهو إن للفلسطينيين حقاً في دولة حرة وديموقراطية، مضيفاً أن شيلي اعترفت بفلسطين 
ف بها دولياً من أجل أن ألنه مثلما اعتقدنا دائماً أن إلسرائيل الحق في الحياة في حدود ثابتة ومعتر«

ندرك أن هناك «: وتابع. »تتمكن من تطوير نفسها، أيضاً يحق للفلسطينيين إقامة دولة حرة وديموقراطية
قضايا صعبة مثل الحدود والالجئين واألمن، والقضية األمنية هي جزء ال يتجزأ من تطور اتفاق سالم 

  .»طويل األمد، وأقترح عليك أال تفوت فرصة السالم
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العالم حولنا يتغير، هناك زلزال «كما تطرق نتانياهو إلى التغيرات الحاصلة في العالم العربي، وقال إن 
فقط دولة واحدة مستقرة في الوسط، هي إسرائيل، ونحن نريد رؤية العالم ... وعاصفة رملية واسعة

  . » السالمالعربي وبعض دول العالم اإلسالمي تتحول إلى ديموقراطيات مستقرة، وهذا يفيد
  

  عباس يكلف الزعنون بتجديد طرح مبادرته إلنجاز المصالحة الفلسطينية .2
فوض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني  :شاكر الجوهري -عمان

من جهة، " حماس"الفلسطيني، باستئناف مساعيه وجهوده من أجل إنجاز المصالحة الوطنية بين حركة 
  .والسلطة الفلسطينية من الجهة األخرى" فتح"وحركة 
كشفت كذلك عن أن الزعنون، زار فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية لمنظمة " الشرق"مصادر 

التحرير الفلسطينية في منزله بعمان، حيث يقوم حالياً بزيارة للعاصمة األردنية، بهدف إشراكه في 
العاصمة السورية مقراً لقيادتها ويعتزم األخير زيارة دمشق جهوده لدى فصائل المقاومة التي تتخذ من 

  .في غضون األيام القليلة المقبلة
مبادرة الزعنون للمصالحة، كان طرحها على خالد مشعل في عمان على هامش العزاء بوفاة والده في 

أخفق ، حيث إنه "حماس"، غير أن مشروع الزعنون لم يجد في حينه التجاوب من حركة 2009أغسطس 
العاصمة " حماس"في تحديد موعد لزيارة دمشق ومتابعة األمر مع مشعل وقادة الحركة، بعد مغادرة قائد 

لم تبد " فتح"في قطاع غزة، كما أن السلطة وقيادة حركة " حماس"األردنية، كما لم يتلق ردا من قادة 
  .ارتياحاً لمقترحات الزعنون في حينه
  :وتنص مبادرة الزعنون على ما يلي

عقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني، بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية، بعد أن يعاد تشكيله، : أوالً
  .والجهاد اإلسالمي إليه" حماس"وإدخال حركتي 

  :في المجلس على النحو التالي" حماس"يتم تمثيل حركة : ثانياً
ضاء بشكل تلقائي في المجلس في المجلس التشريعي وعددهم ثمانون نائباً، أع" حماس" ـ نواب 1

  .الوطني
  ".فتح"تسعة وأربعون مقعداً، وهو ذات عدد المقاعد التي تحظى بها حركة " حماس" ـ يعطى لحركة 2
  .أحد عشر عضواً في المجلس" حماس" ـ يوجد للفصائل المتحالفة مع 3

  .وحلفائها مائة وأربعون عضواً" حماس"وعلى ذلك، يصبح لحركة 
والسلطة على خفض عدد أعضاء المجلس الوطني من قرابة األلف عضو إلى " فتح"حركة توافق : ثالثاً

  .فقط ثالثمائة وخمسون عضواً، وهو ما توافقت عليه جميع الفصائل الفلسطينية
وكانت جميع الفصائل قدمت تصورات خطية للزعنون بشأن إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير، باستثناء 

، األولى ألنها عملت على عرقلة تطبيق االتفاق، والثانية ألنها استشعرت عدم "حماس"و " فتح"حركتي 
  .جدية األولى

جادة في هذه المرة، وذلك تحت وطأة المستجدات في العالم العربي، " فتح"غير أن المصادر تؤكد أن 
النحياز إلى ، إلى الحياد، إن لم يكن ا"فتح"والتي من شأنها تحويل مصر من موقف االنحياز إلى حركة 

، بحكم المشاركة الواسعة لإلخوان المسلمين المصريين في الثورة الشعبية التي "حماس"جانب حركة 
  . أطاحت بمبارك

إنقاذ موقف فتح "وترى المصادر أن الزعنون يتحرك في هذه المرة، بتفويض من عباس تحت عنوان 
  .مل المنطقةمن مآالت حركة التغيير التي تجتاح كا" والسلطة الفلسطينية

  7/3/2011الشرق، الدوحة، 
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  عباس يصل لندن لبحث مبادرة أوروبية لتحريك عملية السالم: وكالة قدس برس .3
أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وصل " قدس برس"أبلغ مصدر فلسطيني موثوق وكالة : لندن

صائب عريقات   ت سابقاً، على رأس وفد يضم مسؤول ملف المفاوضا)6/3(اليوم األحد  إلى لندن،
  .والمتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة ومدير عام الرئاسة مجدي الخالدي

وطلب االحتفاظ باسمه أن الوفد الفلسطيني سيناقش مع " قدس برس"وأوضح المصدر، الذي تحدث لـ 
الم، والتي تحولت رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تفاصيل المبادرة البريطانية إلحياء عملية الس

إلى مبادرة بريطانية ـ فرنسية ألمانية، وذلك قبيل االجتماع المرتقب للجنة الرباعية المرتقب منتصف 
  .الشهر الجاري في العاصمة الفرنسية باريس

إلى أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو استبق زيارة محمود عباس إلى  وأشار المصدر نفسه
ماع اللجنة الرباعية، بإطالق مبادرة فحواها االعتراف بدولة فلسطينية مؤقتة لفترة طويلة بريطانيا واجت

األمد تكون على جزء من الضفة، في محاولة إلجهاض أي تحرك بريطاني ـ فرنسي ـ ألماني، 
  .وللتقليل من أي ضغوط يمكن أن تأتي بها الرباعية، على حد تعبير المصدر

 6/3/2011قدس برس، 
  

  خطة نتنياهو التفاف على مرجعيات السالم وتهرب من قرارات الشرعية :شعث .4
رفض قيادي في السلطة الفلسطينية الخطة السياسية التي يعتـزم رئـيس الـوزراء              :  فهيم الحامد  -جدة

اإلسرائيلي نتنياهو طرحها قريبا لتحريك العملية السياسية مع الفلسطينيين، والتي تتـضمن قيـام دولـة                
د مؤقتة وتكثيف البناء االستيطاني في القدس وإبقاء قوات إسرائيلية فـي منطقـة غـور                فلسطينية بحدو 

  .األردن
» عكـاظ «وأفاد الدكتور نبيل شعث مفوض العالقات الخارجية في السلطة الفلسطينية في تصريحات لـ              

ة أن خطة نتنياهو ماهي إال محاولة لاللتفاف على مرجعيات السالم والتهـرب مـن قـرارات الـشرعي                 
وطالب شعث الحكومة اإلسرائيلية بوقف جميع المشاريع االسـتيطانية أوال فـي حـال              . وإضاعة الوقت 

رغبت في الدخول في مفاوضات جدية على أساس مرجعية واضحة تعتمد على إنشاء الدولة الفلـسطينية                
  .وعاصمتها القدس

  7/3/2011عكاظ، جدة، 
  

  "إسرائيل"نفراد بأي خطوة تفاوضية مع طنطاوي طلب من عباس عدم اإل: المستقبل العربي .5
كشفت مصادر فلسطينية موثوقة عن أن الرسالة الخطية التي تلقاها محمود عباس نهاية األسبوع الماضي 
من المشير حسين الطنطاوي، رئيس المجلس العسكري األعلى للقوات المسلحة المصرية، ونقلها ياسر 

عن الزيارة التي كان يعتزم القيام بها اللواء محمد ابراهيم، عثمان، سفير مصر في رام اهللا، تمثل بديال 
نائب مدير المخابرات العامة المصرية، التي تأكد أنها ألغيت، ولم تؤجل، كما سبق إعالن ذلك في 

  .القاهرة
الرسالة طلبت من عباس التوقف، واإلمتناع عن اتخاذ أي اجراء كان، فيما يخص التفاوض مع اسرائيل، 

ك من اإلجراءات السياسية، قبل أن يتم تفرغ القاهرة للشأن الفلسطيني، بعد أن تفرغ من إعادة أو غير ذل
  .بناء البيت الداخلي المصري

ولم يتسرب شيئ عن المحتويات األخرى للرسالة، وما إذا كانت قد أتت على الورقة المصرية، التي 
، وأراد أن يفرضها على "حماس"ركة عدلها عمر سليمان، مدير المخابرات السابق، من وراء ظهر ح

المقاومة الفلسطينية عنوة، ومن خالل اساليب ملتوية، منها توقيع السلطة عليها، بهدف إحراج حركة 
  ".حماس"
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مصادر السلطة، وبعد أن كان الطيب عبد الرحين، أمين عام رئاسة السلطة، عضو اللجنة المركزية 
ام حسني مبارك بالسقوط، في حال سقوط الرئيس المصري، قد أعلن أن السلطة ستتبع نظ" فتح"لحركة 

  ".الهامة"وصفت رسالة الطنطاوي بـ 
.. على العالقات مع السلطة الفلسطينية، وتعزيزها" ضرورة الحفاظ"وقالت إن طنطاوي أكد فيها على 

، وأنه "يةالعمل بنشاط على كافة محاور اهتماماتها وأولويات سياستها الخارج"متعهدا بأن تواصل مصر 
  ".يتطلع إلى استمرار عالقات التشاور والتنسيق بين البلدين

    7/3/2011المستقبل العربي، 
  

  فياض يصدر قراراً باعتبار الثامن من آذار عطلة رسمية للنساء العامالت .6
سالم فياض،  . بناء على توجيهات سيادة الرئيس محمود عباس، أصدر رئيس الوزراء المكلف د            :رام اهللا 
م األحد، قراراً بمنح النساء العامالت في كافة المؤسسات العامة، واألهلية، والخاصة عطلة رسـمية               اليو

، وفي اليوم نفسه من كل عام، وذلك لمناسـبة يـوم المـرأة              2011يوم الثالثاء الموافق الثامن من آذار       
  .العالمي

، مؤكدا التزام السلطة الوطنية، وفـي       وبهذه المناسبة، توجه رئيس الوزراء إلى المرأة الفلسطينية بالتهنئة        
إطار استكمال الجاهزية الوطنية إلقامة دولة فلسطين، بتكثيف الجهد لتعزيـز دور المـرأة ومكانتهـا،                

  .وضمان حقها في المساواة
  7/3/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  شغال العالمي بالثورات العربيةعدوانه على غزة مستغالً االن يصعد االحتالل: حكومة هنية .7

استغالل االحتالل اإلسرائيلي لحالة االنشغال العالمي في  حذرت الحكومة الفلسطينية في غزة من:غزة
  .الثورات ببعض الدول العربية، وتصعيد عدوانها على قطاع غزة

 على ، سلسلة غارات)5/3(وكانت طائرات االحتالل شنت في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت 
  .مناطق متفرقة من قطاع غزة، مخلفة أضرارا كبيرة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في األرواح

ونددت وزارة الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني في غزة بسلسلة الغارات اإلسرائيلية على مناطق 
ها في تهويد القدس تأتي في ظل استمرار ممارسات"متفرقة في قطاع غزة الليلة الماضية، مشيرةً إلى أنها 

  ". وبناء المستوطنات في الضفة الغربية
لن يوهن من عزيمة الشعب الفلسطيني، إنما "أن ذلك االستهداف  وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها

  .، على حد تعبيرها"يحفزه على المزيد من الصمود في وجه العدوان اإلسرائيلي
 6/3/2011قدس برس، 

  
  القدس مهددة بتغيير معالمها ويؤكد أن سام وفق الثوابتمشعل يدعو إلنهاء االنق .8

خالد مشعل أن القدس تعيش " حماس"أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية : الخرطوم
حالة صعبة في ظل االحتالل الصهيوني، وفصال مؤلما من التهويد ومحاولة تغيير معالمها الدينية 

ببناء الكنس المزورة ومحاولة ابتداع تاريخ لم يكن لهم، وطمس هويتنا بكل وصورتها التي عرفها العالم، 
مفرداتها االسالمية والمسيحية، وتغيير بنيتها الديمغرافية، مشيرا إلى أن كل تلك المخططات تحاك للقدس 

  .في زمن يقف فيه بعض أبناء فلسطين في وضع يشكل غطاء لهذا التهويد
عاليات المؤتمر الثامن لمؤسسة القدس الدولية الذي انطلق اليوم األحد في كلمة له في ف-وطالب مشعل 

في العاصمة السودانية الخرطوم بحضور الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من الشخصيات ) 6-3(
 الفلسطينيين بلفظ كل األوضاع المهترئة التي فشلت منذ زمن في -السياسية الفلسطينية والعربية والدولية
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آن األوان لنغير هذا الواقع ونطوي صفحة الماضي، فال : "وق والثوابت الفلسطينية، قائالدعم الحق
مفاوضات مع العدو وال تنسيق وتآمر وال مساومة على حقوقنا وثوابتنا الوطنية، ال حق ألحد أن يفرط 

األوان في شبر من أرض فلسطين، وأن يصادروا حق عودة كل إنسان فلسطيني مهما نأت به الديار، آن 
أن نؤسس لوضع فلسطيني جديد، بعد ذلك نطالب العالم أن يقف معنا، وعلى هذا األساس ينتهي االنقسام 
وتتحقق المصالحة الوطنية، نريد مصالحة تعلي شأن المقاومة، وأن تتقدم القيادات شعبها على طريق 

  ".الجهاد
من حسن الطالع أن ينعقد : "الوأعرب مشعل عن شكره لدولة السودان التي استضافت المؤتمر، قائ

المؤتمر على أرض السودان الحر العزيز صاحب القرار السياسي واالقتصادي المستقل، الذي رغم ما 
وللسودان مآثر .. يعانيه من تآمر كانت فلسطين وما زالت حاضرة في عقل السودان وقلبه وقراراته

السودان محمي : "، وأضاف"ثر اهللا أعلم بهاخاصة في والية األخ الرئيس البشير وسوار الذهب، لهم مآ
فلسطين ترفع من يعيش لها، كل ثمن تدفعونه من أجل فلسطين فهو .. بمواقفكم تجاه فلسطين والقدس 

  " .مستحق وفي مكانه
أقول ألحبابنا في العالم العربي واالسالمي الذي : "ووجه مشعل كلمة للعالم العربي واإلسالمي قائال

الحة؛ نحن حريصون على المصالحة ولكننا نريدها على أسس صحيحة تنحاز للثوابت يطالبوننا بالمص
الوطنية وتقوم على رؤية وبرنامج سياسي ينحاز للثوابت والحقوق الفلسطينية، ويجعل المقاومة خيارنا 

، داعيا الرئيس البشير أن يكون مع إخوانه الزعماء العرب يسعون لتشكيل مظلة عربية "االستراتيجي
  . امية للحق الفلسطيني، وتحث الفلسطينيين على هذا النهجح

فعاليات المؤتمر الثامن لمؤسسة القدس ) 6/3(وانطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم األحد 
الدولية بحضور الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية 

  . الشخصيات السياسية الفلسطينية والعربية والدوليةخالد مشعل وعدد من" حماس"
  7/3/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  حماس تنقل األموال والسالح إلى مصر: تيك ديبكا .9

إلى " الخبير في تهريب األموال"أن حركة حماس , اليوم األحد, أكدت مصادر إسرائيلية -القدس المحتلة
ت قدراتها تحت تصرف طهران لتهريب األموال والسالح إلى وضع, قطاع غزة عبر شبه جزيرة سيناء

  .داخل مصر
إن شبكة تهريب األموال التابعة لحركة حماس في سيناء :"عن المصادر قولها , "تيك ديبكا " ونقل موقع 

واألخر إلى داخل مصر , تعمل حالياً في إتجاهين أحدهما إدخال األموال إلى قطاع غزة كما هو متعاد
  ".إلى جماعة اإلخوان المسلمين وتحديداً 

وأشارت المصادر إلى أن اإلسرائيليين ما زالوا متجاهلين ما يحدث في مصر ويصفون األوضاع بأنها 
ال يوجد أي طرف :" مضيفة , متجاهلين بذلك وظيفة حماس إرسال ماليين الدوالرات إلى مصر, مستقرة

وفي سياق التقرير الذي أعده تيك  ".ماس إسرائيلي عسكري أو سياسي يعمل للتشويش على وظيفة ح
ديبكا كشف عن إيعاز الرئيس األمريكي باراك أوباما لوزير الدفاع روبرت غيتس إلى مصر بهدف 

  .وذلك عقب إستيالء محتاجين على مقار أمنية تتبع ألمن الدولة, التباحث بشأن وقف التدهور الحاصل
التقارير اإلستخباراتية التي تصله من عدم قدرة المجلس كما أوضح الموقع أن أوباما ممتعض للغاية من 

, مبدياً قلقله من إنتقال السلطة إلى جهات معادية لواشنطن, األعلى للقوات المسلحة في ضبط األحداث
  .وتدعم من إيران

  6/3/2011، وكالة قدس نت
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  صفقة شاليط لن تمر دون مطالب المقاومة: البردويل .10
أن , مساء اليوم األحد,  حماس وعضو المجلس التشريعي صالح البردويلأكد القيادي في حركة: غزة

قديمة "هي إجراءات , في قمع األسرى الفلسطينيين وتشديد ظروف اعتقالهم, محاولة اإلحتالل اإلسرائيلي
لن تثنى المقاومة الفلسطينية عن مطالبها بخصوص قضية الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد , "جديدة
  . شاليط
تعقيبا على مطالبة أعضاء في الكنيست " وكالة قدس نت لألنباء"ال البردويل في تصريح لمراسل وق

اإلسرائيلي بتشديد ظروف إعتقال األسرى الفلسطينيين للضغط على حركة حماس للقبول بالموقف 
األسرى وان مطالبهم هذه لن تثني , إن إسرائيل تتنكر وتتنصل من عملية تبادل األسرى:" , اإلسرائيلي

  ".الفلسطينيين في سبيل تحريرهم ألنها فرصة ال يحب تفويتها من قبل فصائل المقاومة 
لما , وطالب البردويل جميع المحافل الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان بمالحقة اإلحتالل اإلسرائيلي

ئيل مستمرة موضحا أن إسرا, يرتكبه من جرائم قمعية ضد األسرى الفلسطينيين مخالفة للقانون الدولي
وان هذه السياسة القمعية ليست جديدة على , في سياستها القمعية ضد األسرى الفلسطينيين في سجونها

إن المقاومة الفلسطينية طلبت بعدد محدود من األسرى الفلسطينيين :" وأضاف البردويل . هذا اإلحتالل
عشر ألف أسير 11ون اإلحتالل في حين تواجد في سج, ضمن صفقة التبادل, داخل السجون اإلسرائيلية

  .مؤكداً أن صفقة التبادل لن تتم دون تحقيق مطالب المقاومة, "وأن هذا حق طبيعي , فلسطيني
  6/3/2011، وكالة قدس نت

  
   تهديداته اذا نفذ العدواأليديلن نقف مكتوفي  :البطش .11

كته لن نقف مكتوفة  اكد القيادي في حركة الجهاد االسالمي خالد البطش ان حر: حكمت يوسف-غزة 
مؤكدا ان تلك التهديدات لن توقف المسيرة الجهادية لحركة (..) االيدى في حال تنفيذ االحتالل لتهديداته

  ".لدينا سوابق مع هذا العدو فقد اغتال العديد من قيادتنا في غزة والضفة الغربية:"الجهاد االسالمى قائال 
لعدو يريد ان يستفيد من انشغال العالم بالتغيرات العربية ا:"أن " سما"وقال في تصريحات خاصة لوكالة 

العدو جرب "موضحا " لكى يصفي حسابه مع حركة الجهاد او حركة حماس وكل الفصائل الفلسطينية
معنا تلك السياسة ولن يفلح في ثنى حركة الجهاد االسالمى عن مشروعها المجاهد والذي تؤمن به والتى 

حقوقنا اال بالمقاومة والجهاد وان خيار التسوية والذهاب خلف المضي التسوية تؤمن كذلك بأنه ال عودة ل
  ". لن يعطى حقوق بل بان فشله بالتجربة

الضربات ليست بالضرورة ان تكون اجتياحات فقد تكون اغتياالت :"وحول توقعه للسيناريو القادم قال
ان كل ابناء شعبنا " معتبرا " بهةوضرب مقرات وقد تقوم بإغتيال قادة في الجهاد او حماس او الج

  " .مستهدفون واشكال التصعيد مختلفة ومستمرة
اسرائيل تسعي إلى استدراج المقاومة لكى تستخدم المقاومة وسائل واسلحة تكشف قوتها وتسليحها "وتابع 

 وال معادلة الصمت مقابل الصمت والهدوء مقابل الهدوء وكأننا لسنا اصحاب قضية"مؤكدا ان " وعتادها 
اصحاب ثوابت يجب اال تستمر ويجب أن تسقط هذه المعادلة في الضفة الغربية وقطاع غزة الننا 

  " .اصحاب قضية وحق والذي له حق البد له ان يدفع الثمن ونحن جاهزون
االحتالل المريح سيطيل عمر العدو ، واالحتالل المكلف سيؤدى الى رحيله عن أرضنا ولدينا "وقال 

وفيما يتعلق  ".احتالل مريح او احتالل مدفوع الثمن واسرائيل يجب ان تدفع ثمن احتاللها معادلتنا اما 
االنقسام من اخطر ما واجهته القضية الفلسطينية حيث شتت :"بالشأن الداخلي الفلسطيني قال البطش 

 فتحت 48ففي نكبة 67 و48الشعب الفلسطيني بكل فئاته وأطيافه السياسية وهو أخطر من نكبة العام 
  .الدول والقلوب والمدن العربيه لنا ابوابها واالنقسام أغلقها جميعا



  

  

 
 

  

            11 ص                                     2077:         العدد       7/3/2011 األحد :التاريخ

االنقسام سرطان ضرب القضية الفلسطينية وأعطى إسرائيل مبررا للتهويد والتصفيات " وتابع 
واالغتياالت واضر بمصداقيتنا وثوابتنا الوطنية وأعطاها كافة الذرائع للنيل منا ومن قضيتنا العادلة 

 الكثير من األصدقاء لذلك ال بد من انهاء االنقسام والعوده للمشروع الوطني على أسس وطنية وأفقدنا
  ".مشرفه والخروج الى حالة الوفاق الوطني

الشعب الفلسطيني لم يعد يحتمل االنقسام الداخلي وال بد من إنهائه بشكل :" واختتمت تصريحاته قائال
  ".سريع وتحقيق المصالحة

  6/3/2011ارية، وكالة سما اإلخب
  

  اإلسالميجيش االحتالل سينفذ عمليات اغتيال ضد الجهاد : سماوكالة  .12
من اقدام جيش االحتالل " سما" حذرت مصادر فلسطينية مطلعة في تصريحات خاصة لوكالة :رام اهللا

اومة االسرائيلي خالل االيام القادمة من عمليات نوعية تهدف الى اغتيال قيادات وكوادر في حركات المق
الفلسطينية وبالذات حركة الجهاد االسالمي في محاولة لخلط االوراق واستغالل االنشغال العربي والدولي 

  .في االحداث الدائرة في ليبيا والمنطقة
وقالت المصادر ان حركة الجهاد االسالمي وفي ظل توارد معلومات من قوى اقليمية ومحلية صديقة 

تها المقاتلة وقيادتها السياسية بضرورة توخي الحيطة والحذر مشيرة ابلغت عناصرها وكوادرها ومجموعا
الى ان التصعيد االسرائيلي المتوقع يمكن ان يؤدي الى رددود فعل عنيفة من قبل المقاومة الفلسطينية في 

  ".االجرامية"حال تنفيذ جيش االحتالل لمخططاته 
غزة اال ان جيش االحتالل يحاول جر رغم الهدوء الذي يشهده قطاع "واشارت المصادر الى انه 

الفصائل الى ردود افعال من شأنها تنفيذ مخططاته في غزة في ظل تصاعد االصوات االسرائيلية 
حسب زعم " المطالبة برد فعل عنيف على ما ما يحدث من عمليات نقل وتهريب لالسلحة الى القطاع 

  .تلك المصادر
  6/3/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
  التغييرات التي جرت في مصر لم تلمس حتى اآلن معاناة الفلسطينيين: يأبو زهر .13

وقوفها إلى جانب الشعب المصري في تطلعاته إلى " حماس"أكدت حركة المقاومة اإلسالمية : غزة
ترسيخ الحرية والديمقراطية، لكنها أكدت أن التغيير الحاصل في مصر لم يتعكس حتى اآلن على أوضاع 

غزة، لجهة تخفيف معاناة الحصار واإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون الفلسطينيين في 
  .المصرية

سامي أبو زهري في تصريحات خاصة " حماس"وأوضح المتحدث باسم حركة المقاومة اإلسالمية 
نحن في "أن وضع عالقات القاهرة بالفلسطينيين في قطاع غزة ال تزال على حالها، وقال " قدس برس"لـ
وكشعب فلسطيني سعيدون جدا بالتغييرات الجارية في مصر، وندعو للشعب المصري أن يحقق " ماسح"

ولكن فيما يتعلق بنا كفلسطينيين نشعر أن التغييرات التي . أهدافه بالتعاون مع قيادة الجيش المصري
المعبر ال جرت في مصر لم تلمس حتى هذه اللحظة المعاناة في الساحة الفلسطينية خصوصا في غزة، ف

يزال على حاله، بل بالعكس الزالت أعداد كبيرة من الفلسطينيين ممنوعة من عبور القاهرة إلى البالد 
األخرى، وهناك أعداد كبيرة من العائدين يوميا من الفئة التي ال يسمح لها بعبور معبر رفح، هذا إلى 

  ".ادة اإلعمارجانب أنه ال يوجد حتى اآلن أي جديد للسماح بمساعدة القطاع بإع
أن عجلة تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة ال تزال ضعيفة حتى اآلن  وأشار أبو زهري إلى

تقديرنا أن عجلة تخفيف الحصار عن غزة وتمكينه من إعمار نفسه لم تبدأ بعد من : "من مصر، وقال
لفلسطينيين في السجون الطرف المصري، والموضوع األهم من ذلك بالنسبة إلينا هو موضوع المعتقلين ا
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معتقلون في سجن العقرب " حماس" معتقال فلسطينيا بينهم عدد من أبناء 40المصرية، فال يزال نحو 
 يوما والزالوا 15وبرج العرب وبعض السجون األخرى، وقد بدأوا إضرابا إضرابا عن الطعام قبل 

باستثناء بعض المعتقلين الذين تم مضربين حتى اآلن، ورغم ذلك الزالوا رهن االعتقال دون أي مبرر، 
  ".اإلفراج عنهم في وقت سابق

نحن نريد لمصر االستقرار ونريد لقيادة الجيش أن تنجح في اجتياز هذه المرحلة االنتقالية، : "وأضاف
ونريد للشعب المصري كل خير، لكننا نريد للقيادة المصرية أن تعطي غزة بعض االهتمام وأن تسهم في 

الحصار، وأقل خطوة فتح معبر رفح بشكل طبيعي واإلفراج عن جميع المعتقلين تخفيف أو رفع 
  .، على حد تعبيره"الفلسطينيين اآلن خصوصا أنهم في حالة إضراب عن الطعام

  6/3/2011قدس برس، 
  

   االعتراف بالدولة الفلسطينية"الرباعية"حواتمة يدعو  .14
 الشعبية الديموقراطية نايف حواتمة مباحثات أمس  أجرى أمين عام الجبهة: عبد الجبار أبو غربية-عمان

في دمشق مع ممثل وزير الخارجية الروسي، مدير دائرة الشرق األوسط وشمال أفريقيا سيرغي 
فيرشينين، تطرقت لدور روسيا تجاه القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، وقضايا الصراع العربي ـ 

 مارس الحالي باالعتراف بالدولة 14ولية التي ستجتمع في اإلسرائيلي، مطالبا اللجنة الرباعية الد
  .الفسلطينية

ودعا حواتمة روسيا إلى دور أكبر في الشرق األوسط، وقضايا الصراع الفلسطيني والعربي ـ 
اإلسرائيلي، والدعوة إلى قبول دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في األمم المتحدة، وفرض عقوبات 

  .سرائيلي لوقف استعمار االستيطان بالكامل في القدس الشرقية والضفة الفلسطينيةعلى دولة االحتالل اإل
  7/3/2011عكاظ، جدة، 

  
   في الساحة الفلسطينيةاحمد سعدات يدعو الى المشاركة في المسيرات النهاء االنقسام .15

ن سجنه أحمد سعدات م» الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«دعا األمين العام لـ :  فتحي صباح-غزة 
كل أبناء شعبنا الفلسطيني وحركته الوطنية المناضلة وكادراته وشبابه إلى المشاركة بفاعلية «اإلسرائيلي 

 آذار، على أن يكون شعارها إنهاء حال الشرذمة واالنقسام في الساحة الفلسطينية، 15في مسيرات 
بخالص تحياته «جها توجهه عن زو» الحياة«ونقلت عبلة سعدات لـ . »وإسقاط نظام أوسلو وملحقاته

لكل هذه الجهود التي يقف على رأسها الشباب الفلسطيني متسلحاً بهويته النضالية وثوابته، وتأكيده وقوف 
وأضافت أن زوجها اكد أن . »جميع األسرى في سجون االحتالل معهم ودعمهم تحركاتهم ومطالبهم

رتها على أخذ زمام المبادرة بيدها، جماهير شعبنا أكثر قناعة اآلن من أي وقت مضى بمدى قد«
والضغط من أجل التغيير، وإنهاء االنقسام، ومحاسبة الفاسدين، وإسقاط اتفاق أوسلو الذي شهد سجن 

حيث كان معتقالً في سجن تابع للسلطة الفلسطينية تحت حراسة أميركية وبريطانية منذ عام (أريحا 
 آذار عام 14من رفاقه واللواء فؤاد الشوبكي في  وحتى اعتقال قوات االحتالل له مع أربعة 2002
  .»أحد فصوله وتبعاته األليمة) 2006

 7/3/2011الحياة، لندن، 
  

  "خطة إصالح األونروا"اعتصام ضد :لبنان .16
وعدد من الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني اعتـصاماً أمـام            » فتح«تقيم حركة   

 الجاري، اعتراضـاً    11يوم الجمعة المقبل في     ) األونروا(» ن الفلسطينيين وكالة غوث وتشغيل الالجئي   «
وفي نسخة عن المذكرة المعتـزم رفعهـا إلـى          . الذي أقرته الوكالة في لبنان    » مشروع اإلصالح «على  
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اإلصالح لم يترجم عملياً على     «، يعتبر المحتجون أن     »المركزية«، وقد حصلت عليها الوكالة      »األونروا«
كما يصفون زيارات المدير العام للوكالة في لبنان سلفاتور         . »ال في حدوده التشكيلية والسطحية    األرض إ 

ـ  ويجـد المحتجـون أن    .»زيارات تخديرية، لتغطية تقصير الوكالة فـي إتمـام واجباتهـا    »لومباردو ب
مؤسـسات  الهدر والفساد اإلداري والمالي فـي إدارات و       «وأن  » الخدمات ما زالت تتراجع إلى الوراء     «
  .»قد زاد» االونروا«

» فـتح «وإذ يعلنون تمسكهم بالوكالة، يلفتون إلى أن اعتصامهم، الذي يشارك فيه قائد المقر العام لحركة                
: خطوة أولى ستتبع بخطوات في جميع المناطق للمطالبة بعدة مطالب أبرزهـا           «اللواء منير المقدح، هو     

ى األقل، وإيجاد التمويل الالزم إلعادة بناء مخـيم نهـر            في المئة عل   70رفع التغطية الصحية إلى نسبة      
البارد، وتأمين مساكن للشباب الفلسطينيين المتزوجين الذين ضاقت بهم المخيمات، باإلضافة إلى وقـف              

  .»الهدر وإيجاد التمويل الكافي لتحسين البنى التحتية وقطاع التعليم
  7/3/2011السفير، بيروت، 

  
   عن وجه ليبيا الحقيقيالكشفاآلن تم : نتنياهو .17

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال على هامش ، أن وكاالتعن ، 7/3/2011،  الخليج، الشارقةذكرت
نحن قلقون من احتمال أن تكون إيران محصنة من الضغوط “اجتماع حكومته األسبوعي، أمس، 

ن وبحزم مثلما توجد وتواصل المس بحقوق اإلنسان، ويجب ممارسة ضغوط عليها وقوة بقدر اإلمكا
حتى الفترة األخيرة كانت ليبيا عضواً في مجلس حقوق اإلنسان “وادعى أنه . ” ضغوط اآلن على ليبيا

) محرقة غزة(على أفعالها خالل عملية الرصاص المصبوب ” إسرائيل”التابع لألمم المتحدة والذي ندد ب
دا كثيراً، واآلن تم الكشف عن وجه ليبيا بواسطة تقرير غولدستون، والتناقض هو أن الكذب والنفاق سا

  . ، على حد تعبيره ”الحقيقي
: قال نظير مجلي، أن نتنياهو –، عن مراسلها من تل أبيب 7/3/2011الشرق االوسط، لندن، ونشرت 

لقد استمعنا جميعا إلى الرئيس الليبي معمر القذافي وهو يهاجم إسرائيل خالل عملية الرصاص «
بدعوى أننا ارتكبنا جرائم حرب، وها هو ينفذ عملية إبادة ) عدوانية على قطاع غزةالحرب ال(المصبوب 

وها هي إيران تفعل األمر نفسه وهي تطور أسلحتها النووية وتصدر . لشعبه، هناك يجب الضغط
تصوروا لو أن القذافي تمكن من تطوير سالح نووي، كيف سيتصرف مع . اإلرهاب لكل أنحاء العالم

  . ما قاله، حسب»شعبه؟
  

   من التهديدات"إسرائيل" الدولي لحماية المجتمعباراك يدعو  .18
إن إسرائيل تحتاج إلى دعم األسرة الدولية , مساء اليوم األحد, قال وزير الجيش اإلسرائيلي: القدس

  . بصفتها ديمقراطية مستقرة في الشرق األوسط تتعرض لتهديدات مختلفة
المجتمع الدولي لتهيئة الظروف التي ستسهل على , ارجة األستراليودعا باراك خالل لقائه مع وزير الخ

  .الفلسطينيين العودة إلى مائدة المفاوضات
  7/3/2011، وكالة قدس نت

  
   بسبب جمود العملية السلمية"إسرائيل"باراك يحذّر من تزايد العزلة الدولية على  .19

الذي يعتري " كسر الجمود"إلى السعي لـ دعا وزير الحرب اإلسرائيلي، ايهود باراك، حكومته : الناصرة
العملية السلمية مع الجانب الفلسطيني، مشيراً إلى أن مثل هذا الوضع من شأنه أن يؤدي إلى عزلة 

  .إسرائيل على الساحة الدولية، وفق تقديره
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ين نتنياهو ، الحكومة برئاسة بنيام)7/3(وحثّ باراك، في مقابلة مع اإلذاعة العبرية أجراها اليوم اإلثنين 
على إجراء االتصاالت ودراسة إمكانية مساهمة كل من الواليات المتحدة ودول االتحاد األوروبي في 

  .استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية ودفع عملية السالم قدماً
يتضمن وتوقّع باراك عدم موافقة السلطة الفلسطينية على أي اتفاق انتقالي مع الجانب اإلسرائيلي، ما لم 
المظاهر "هذا االتفاق رؤية محتملة للوضع النهائي، محذرا في الوقت ذاته من تزايد ما وصفه بـ 

على الصعيد الدولي خالل األشهر القليلة المقبلة جراء جمود العملية السياسية " المناوئة إلسرائيل
  .الفلسطينية اإلسرائيلية

تهيئة الظروف المالئمة "لمجتمع الدولي طالب خاللها بـ وكان الوزير اإلسرائيلي قد وجه باألمس دعوة ل
لتسهيل عودة المفاوض الفلسطيني إلى مسار المفاوضات، ودعم إسرائيل بصفتها دولة ديمقراطية مستقرة 

  .، على حد تعبيره"في الشرق األوسط وتتعرض لتهديدات مختلفة
  7/3/2011قدس برس، 

  
  المنطقةبة الهاشمية الفلسطينية الموحدة لحل الصراع  الدولة األردنيبانشاءيطالب عوزي ديان  .20

فيما اعلن رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو االحد بانه يسعى لتحقيق : رام اهللا ـ وليد عوض
عوزي 'المقرب منه الجنرال 'السالم في المنطقة طالب رئيس مجلس االمن القومي االسرائيلي السابق

  .ردنية الهاشمية الفلسطينية الموحدة لحل المشكلة الفلسطينية على حد قولهبانشاء الدولة األ' ديان
ودعا ديان المقرب من نتنياهو للتوصل إلى حل إقليمي للمشكلة الفلسطينية عن طريق إنشاء الدولة 

  .األردنية الهاشمية الفلسطينية الموحدة وذلك كرد على التغيرات االستراتيجية الكبيرة في المنطقة 
االسرائيلية ' مكور ريشون'النادي التجاري الصناعي في تل ابيب ونقلتها صحيفة 'كلمة القاها فيوفي 

نظرا لعدم اليقين في المنطقة، فإنه يتعين على إسرائيل أن تأخذ زمام المبادرة في العمليات ''اليومية قال
قليمي التي من شأنها التي تخدم مصالحها، مثل وقف جميع االتصاالت مع سورية ودفع عجلة الحل اإل

خلق نظام مشترك يشمل المملكة األردنية الهاشمية والفلسطينيين والذي سيحكم أيضا األجزاء الفلسطينية 
  .'في الضفة الغربية وقطاع غزة، باعتباره مفتاح الحل االستراتيجي للمنطقة

عدم السماح بحق العودة و' يتعين على اسرائيل للحفاظ على السيادة الكاملة في القدس الموحدة'وتابع 
  .'والحفاظ على السيطرة الكاملة على وادي األردن بأسره باعتباره الحدود الشرقية السرائيل

في الشرق األوسط أضعفت السلطة الفلسطينية 'االحداث'تأثير الثورات في العالم العربي قال ان 'وحول
  .'اسة منظمة في الشرق االوسطان الواليات المتحدة ليس لديها حتى اآلن سي'، موضحا 'وحماس'
السرائيل على المدى الطويل، على الرغم من 'في الشرق األوسط ستكون جيدة' التغييرات'وقال دايان '

في 'مثل انضمام مصر الى محور الشر'حقيقة أن هناك سيكون قليال جدا من المشاكل في المدى القصير
  .' االقتصادنظام الحكم في السعودية الذي سيؤثر على'الشر وتضرر

إن األمريكيين لم تكن لديهم سياسة واضحة في الشرق األوسط، ''وفيما يتعلق الواليات المتحدة ، قال ديان
ولكن الوضع الحالي يوضح مرة أخرى أن إسرائيل هي الصديق الوحيد الديمقراطي المستقر في 

  . 'المنطقة
  7/3/2011، القدس العربي، لندن

  
  حزبه من الحكومة ما لم تطبق توصياته بشأن االستيطان بانسحاب يلوح إيلي يشاي .21

من االئتالف الحكومي ما " شاس"لوح وزير الداخلية اإلسرائيلي، إيلي يشاي، بانسحاب حزبه : الناصرة
لم تشرع الحكومة بتطبيق توصياته القاضية بتسهيل إجراءات إنجاز مشاريع البناء االستيطاني في 

  .لّةاألراضي الفلسطينية المحت
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إن عدم تحرك الحكومة لتسهيل إجراءات إنجاز مشاريع البناء يعد "، )6/3(وقال يشاي، اليوم األحد 
  .، كما قال"مبرراً كافياً النسحاب حزب شاس من الحكومة

تسهيل اإلجراءات القانونية الالزمة للبدء بتنفيذ عمليات البناء، " شاس"وتتضمن توصيات رئيس حزب 
  .المصادقة على مشاريع البناء االستيطاني التي تضم الكثير من الوحدات السكنيةواختصار إجراءات 

فيما أشار الوزير اإلسرائيلي إلى تفاقم مشكلة السكن في الدولة العبرية، مما يستدعي تحرك حكومي 
  .عاجل لتطبيق توصياته فيما يتعلّق ببناء المساكن والشقق، حسب تقديره

  6/3/2011قدس برس، 
  

  تعرض خدماتها للدول العربية المرشحة للتغيير" إسرائيل": زبيري .22
عرض الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز تقديم إسرائيل الدعم للدول العربية المجاورة في ظل : وكاالت

التغييرات الجذرية التي تشهدها، وفي أعقاب لقائه أمس في القدس مع هانيلوره كرافت، رئيسة حكومة 
وستفاليا، أكبر والية ألمانية من حيث عدد السكان، قال بيريز إن هذا الدعم يتمثل في والية شمال الراين 

نستطيع أن نساعدهم على أن يساعدوا أنفسهم بأنفسهم، وعلينا دعم “وأضاف . مساعدات تقنية وعملية 
على ” ياإلسرائيل“واعتبر بيريز إن إنشاء دولتين هو الحل للصراع الفلسطيني . ” الشعوب وليس الحكام

  .أن يكون المجتمع في الدولتين، معرفياً وديمقراطياً 
  7/3/2011، الخليج، الشارقة

  
  موفاز يطالب بالتشديد على زيارات األسرى... للقبول بشروط الكيان لإلفراج عن شاليط .23

طالب شاؤول موفاز رئيس ما يسمى لجنة الخارجية واألمن في الكنيست الصهيوني الحكومة : القدس
نية بأن تعيد النظر في مسألة زيارات األسرى، مشيرا إلى أن األسرى يقابلون ممثلين عن الصهيو

  .الصليب األحمر مرة كل ثالثة أشهر، وأبناء عائالتهم مرة كل أسبوعين
وقال موفاز وهو عضو في ما يسمى اللوبي البرلماني من أجل الجندي األسير جلعاد شاليط أنه يجب 

مختلف القنوات لممارسة الضغط على حركة حماس كي تقبل بالموقف على الحكومة أن تستخدم 
  .الصهيوني التمام صفقة التبادل

اليوم األحد، سجن عوفر " جلعاد شاليط"وفي ذات السياق زار أعضاء ما يسمى اللوبي البرلماني من أجل 
 حرمان السجناء انه يجب: "شمالي القدس، المحتلة، وقالت النائب في الكنيست الصهيوني ميري ريغيف

  ".من أي نوع من االمتيازات، بغية ممارسة الضغط على حماس) األسرى(األمنيين 
  6/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   بشأن السالم تفتقر إلى القيادةنتنياهوسياسة : ليفني .24

لخطة  رفضت زعيمة المعارضة ورئيسة حزب كاديما اإلسرائيلي تسيبي ليفني أمس ا: وكاالت–القدس 
  .التي يعتزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعالنها بشأن عملية السالم
السلوك الذي ينتهجه رئيس الوزراء «ونقلت صحيفة هآرتس على موقعها اإللكتروني عن ليفني قولها إن 

 هذا يعتبر«وأضافت . »بشأن محادثات السالم أظهر افتقاره الكامل للقدرة على قيادة الشعب اإلسرائيلي
خطوة للخلف وتراجعا عما سبق أن أعلنه نتنياهو من رغبته في التوصل إلى اتفاقية نهائية في غضون 

  .»عام
  7/3/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
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   األردنغوركثيف استيطان القدس واالحتفاظ بدولة مؤقتة وت: للسالم خطة نتنياهو .25
بنيامين نتنياهو لطرح مناورة جديدة ” رائيلياإلس“يستعد رئيس الوزراء :  وكاالت- الخليج–القدس 

بهدف تحريك عملية التسوية في محاولة استباقية إلحباط خطة السلطة الفلسطينية بإعالن الدولة في مطلع 
الخريف، وتشمل الخطة قيام دولة فلسطينية بحدود مؤقتة الى جانب تكثيف البناء االستيطاني في القدس 

 وتقضي خطة نتنياهو التي سيعلن عنها إما في جامعة . منطقة غور األردنفي” إسرائيلية“وإبقاء قوات 
أو في الكونغرس األمريكي نهاية الشهر الحالي، التوصل الى اتفاق مرحلي طويل األمد، مع ” بار ايالن“

مسار مفاوضات حول الحل الدائم، واالعتراف بدولة فلسطينية بحدود مؤقتة، تشمل قسما من أراضي 
في ” اإلسرائيلي“ربية، وإطالق سراح أسرى، وإزالة حواجز عسكرية، وإبقاء قوات االحتالل الضفة الغ

وتجميد البناء االستيطاني في المستوطنات ” إسرائيلية“غور األردن من دون أن تكون فيها سيادة 
  .مقابل توسيع البناء االستيطاني في شرقي القدس والكتل االستيطانية” المعزولة“

  7/3/2011، ارقةالخليج، الش
  

   تؤكّد مواصلة إصدار تأشيرات دخول إلسرائيليين إلى مصراإلسرائيليةوزارة الخارجية  .26
أكّدت وزارة الخارجية اإلسرائيلية، أن السفارة المصرية في تل أبيب تواصل إصدار تأشيرات : الناصرة

  .دخول إلى بالدها لصالح مواطنين إسرائيليين
 مسؤوال دبلوماسيا في سفارة القاهرة التي كانت قد أعلنت باألمس عن وقف وأفادت اإلذاعة العبرية، أن

عملية إصدار تأشيرات دخول لألراضي المصرية لإلسرائيليين على وجه الخصوص، قد أكّد لها أن 
  .السفارة في تل أبيب تواصل عملها بشكل اعتيادي وهي ماضية في إصدار التأشيرات لإلسرائيليين

ائيلية رسمية، قد أفادت مؤخرا أن ارتفاعاً ملحوظاً طرأ على أعداد اإلسرائيليين وكانت معطيات إسر
المتوجهين إلى األراضي المصرية، خالل األسابيع الماضية التي أعقبت سقوط النظام الحاكم برئاسة 

  .حسني مبارك
  7/3/2011قدس برس، 

  
   ضد تجميد االستيطان"ليكود"غالبية وزراء  .27

إعالناً في الصحف دعوا فيه زعيم حزبهم » ليكود«نشر ثمانية من وزراء : ي أسعد تلحم–الناصرة 
وجاء اإلعالن تعقيباً على . رئيس الحكومة إلى مواصلة البناء في المستوطنات في األراضي المحتلة

تصريح نتانياهو األسبوع الماضي في اجتماع للحزب بأنه من الصعب مواصلة البناء في المستوطنات 
سيدي رئيس الحكومة، ال تشعر أنك في «: وقال الوزراء الثمانية في إعالنهم.  الدولي عليهإزاء الضغط

رؤساء الحكومة (لن نبني أقل مما بناه : ليكود قرر... ابنِ بيبي، ابنِ: قادة ليكود يدعمونك. عزلة
  .»اولمرت وشارون وباراك) السابقون

  7/3/2011، الحياة، لندن
  

   األولى للجدار اإللكتروني على حدود مصرالمرحلةإنجاز : "إسرائيل" .28
قال مصدر عسكري إسرائيلي كبير في قيادة الجنوب أمس األحد أنه سيتم قريباً إنجاز المرحلة  :القدس

  . األولى من الجدار اإللكتروني الفاصل بين الحدود اإلسرائيلية المصرية
داد وتجهيز البنية التحتية الالزمة أن وزارة الدفاع اإلسرائيلية سارعت إلع/ معاريف/ذكرت صحيفة 

إلنشاء الجدار اإللكتروني على طول الحدود وأصدر الجنرال في االحتياط أودي شيني تعليماته بتشغيل 
عدة مقاولين في عدة مواقع على الحدود المصرية لتسريع المشروع ؛ في الوقت نفسه أجهزة استعدت 

  .  موقع المشروعاألمن لحراسة المقاولين والعمال والمعدات في
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أنه وبعد نقاش مكثف أجري خالل جولة ميدانية على " من جانبه أضاف عنصر أمني رفيع المستوى 
طول الحدود أنه قريباً سيبدأ إنجاز الجدار اإللكتروني وسيتضمنه جدار إسمنتي يمنع حفر أنفاق وأيضاً 

  ".جدار فوالذي يمنع تسلق وتجاوز الحدود من قبل المتسللين 
  7/3/2011، ق، الدوحةالشر

  
   رجل ثوري يمثل خطرا عليناشرفعصام : "إسرائيل" .29

أعربت الحكومة اإلسرائيلية عن تخوفها من تولي عصام شرف رئاسة الحكومة المصرية خلفاً : القدس
وقالت إذاعة الجيش . للفريق أحمد شفيق ، ما يشكل خطراً كبيراً على تل أبيب ، ومصالحها مع القاهرة

، وجاء بإرادة الشعب المصري " إلسرائيل"ا اإللكتروني جاليه تساهل ، إن شرف ليس صديقاً على موقعه
  .الذي صنع ثورته التاريخية التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك ونظامه 

وأضافت ، أن شرف ، رجل ثوري ، ويمثل خطراً على إسرائيل ومصالحها ونال شرعيته من الشارع 
تبنى مواقف رافضة لتطبيع العالقات مع إسرائيل ، بسبب الممارسات الناتجة عن المصري ، كما أنه ي

  .الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني وألسباب أخرى لن يفصح عنها
وأشارت إلى ما وصفته بالموقف المعادى الذي يحمله شرف تجاه إسرائيل وحتى تجاه أي شكل من 

 الشعب المصري له والتفافهم حوله مثلما حدث أشكال التعاون مع حكومة تل أبيب ، وبجانب تأييد
الجمعة في ميدان التحرير ، سيؤدي كل ذلك إلى خلق حكومة مصرية جديدة تحظى بتأييد شعبي وتمثل 
خطرا على إسرائيل ، مما يشكل خطورة على اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين ، والتي كان على 

  .أبيب ، التي القت رفضا شعبيا كبيرا من قبل المصريينرأسها صفقات توريد الغاز المصري لتل 
ونوهت إلى أن تولي شرف لمنصب رئيس وزراء مصر ، ال يسمح بالفترة المقبلة بتعزيز التعاون 
االقتصادي واالتفاقات التجارية بين مصر واسرائيل ، وأكثر هذه المخاوف ستظهر لو استجاب لمطالب 

إسرائيل بأبخس األثمان ، أو إعادة النظر في سعر تصديره "إلى الشعب المصري بوقف الغاز المصدر 
  .لتل أبيب وذلك سيؤدي إلى توترات في العالقة مع إسرائيل

  7/3/2011، الدستور، عمان
  

   يتوقعون تصاعد الضغوط الدولية بشأن السالماالسرائيليون: استطالع .30
عة العامة االسرائيلية ان غالبية أفاد استطالع للرأي نشرت نتائجه أمس االذا:  ا ف ب-القدس 

مع الفلسطينيين " سالم"االسرائيليين يتوقعون تصاعدا للضغوط الدولية على اسرائيل للتوصل الى اتفاق 
 55%واشارت نتائج االستطالع الذي اجراه معهد مستقل ان . عقب التغييرات التي يشهدها العالم العربي
 منهم عكس ذلك ، فيما لم 34%وطا دولية متزايدة ، فيما يرى من االسرائيليين المستطلعين يتوقعون ضغ

  . على الموضوع11%يعلق 
  %. 4,5 شخص مع هامش خطأ يبلغ 500واجري هذا االستطالع على عينة تمثيلية من 

  7/3/2011، الدستور، عمان
  

  قوىليط والقبول بمطالب حماس لن يؤثر على موازين الا لتحرير شالتبادلإتمام صفقة : دراسة .31
قالت دراسة جديدة أعدها طاقم من الخبراء في معهد األمن القومي بتل أبيب : الناصرة ـ زهير أندراوس

برئاسة يورام شفايتسر إن الدولة العبرية تواجه منذ سنوات ابتزاز منظمات إرهابية تحتجز رهائن 
ائيل عن مئات من إسرائيليين، جنودا ومدنيين، حيث طلب خاطفوهم مقابل تحريرهم أن تفرج إسر

وعندما واجهت إسرائيل أوضاعا كهذه في الماضي، وكان لديها خيار عسكري عملي لتحريرهم . أسراهم
  .بالقوة فإنها فعلت ذلك، ولكن عندما لم يكن لديها خيار كهذا دفعت دائما ثمنا غاليا لقاء تحريرهم
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ر سنوات الستينيات، وقد دفع هذا لقد تبلورت هذه السياسة على مدى عشرات السنين منذ أواخ: وزادت
الواقع التنظيمات اإلرهابية إلى توجيه عملها وفقا لقدراتها نحو قناة ال يوجد إلسرائيل مجال للعمل فيها، 
وعمليا شجعهم على اختيار أساليب عمل اضرب واهرب، ونقل الرهائن إلى خارج مدى إمكانية 

  .تحريرهم بالقوة على يد قوات األمن اإلسرائيلية
وشددت الدراسة على العمليات التي قام بها حزب اهللا اللبناني وحركة حماس في فلسطين، حيث قالت إنّه 
منذ بداية سنوات التسعينيات نفذ رجال حماس عدة محاوالت لخطف جنود، ومعظم هؤالء الجنود قتلوا 

ألخيرة اضطرت خالل الخطف، وتم إخفاء جثثهم، وحاولت حماس أن تبتز إسرائيل، وفي السنوات ا
إسرائيل إلى أن تواجه مجددا المشكالت المرتبطة بمطالب ابتزازية لتحرير معتقلين أمنيين في أعقاب 

وأوضحت أن . خطف جنود من قبل هاتين المنظمتين، في ظل ظروف غياب خيار عسكري لتحريرهم
تا إسرائيل أمام عمليتي الخطف األخيرتين، جنديان من قبل حزب اهللا وشاليط من قبل حماس، وضع

ضرورة إلجراء مفاوضات غير مباشرة بواسطة وسيط، مع منظمات ترفض حق وجودها كدولة ذات 
سيادة، ونفذت عمليات إرهابية ضدها على مدى سنوات، الفتةً إلى أن حقيقة أن إسرائيل ال تنفذ أي 

ن أجل الوصول إلى اتصال مباشر معهم ألزمتها في البحث عن وسيط أمين مقبول من قبل الطرفين م
  .صفقات تبادل بالسرعة الممكنة وبأثمان يمكن دفعها دون إلزامها باالعتراف رسميا بهذه المنظمات

وبرأي الدراسة فإن المشكالت الرئيسية التي واجهتها إسرائيل خالل المفاوضات مع حزب اهللا تركزت 
لمؤبدات، وفي مسألة اإلفراج عن أسرى في مسألة اإلفراج عن قاتل مدان تم الحكم عليه بعدد كبير من ا

أحياء مقابل جثث، والمشكلة األولى بشأن سمير قنطار، الذي رفضت إسرائيل اإلفراج عنه في الماضي، 
كانت في جوهرها قيمية رمزية وعاطفية، وذلك ألنه بالنسبة إلسرائيليين كثيرين يمثل رمزا للوحشية 

  .ما قالت الدراسةالقاتلة الكامنة في اإلرهاب الفلسطيني، ك
وتابعت الدراسة قائلةً إنّه في كل األحوال فإنه باإلمكان افتراض أنه عندما يتم تنفيذ صفقة التبادل في 
النهاية، فإن األمن القومي الشامل إلسرائيللن يتضرر فجأة رغم الثمن الفادح، وبشكل خاص في جانب 

أسرى فلسطينيين في ظل االبتزاز، ولكن في القيم الرمزية وفي الجانب العاطفي المرتبطين بتحرير 
مقابل هذا الثمن ستزداد قوة القيمة التقليدية إلسرائيل الكامنة في عدم التخلي عن مقاتلين وقعوا في أسر 
. العدو، وقيمة الضمانة المتبادلة اللتين ال تقل قيمتهما وأهميتهما إلسرائيل عن قيمة الثمن الذي سيتم دفعه

 هي دائما قسم من مجمل مخاطر محسوبة تضطر إسرائيل إلى التعامل معها في ومثل هذه الصفقات
مواجهتها المستمرة مع اإلرهاب، والصفقة المطروحة على جدول األعمال، أي صفقة شاليط، مثل 
سابقاتها من غير المتوقع أن تخرق التوازن المهم في نسب القوى بين الطرفين، ومع ذلك وبسبب 

زن التي تنشأ خالل المفاوضات بكل مركباتها األمنية والسياسية والقيمية والعامة هناك المشكالت ثقيلة الو
ضرورة لتحديد مبادئ التخاذ قرارات حول مثل هذا الموضوع، وهناك لجنة رسمية برئاسة القاضي 

  .شمجار تم تفويضها في هذه المسألة لبلورة موقف مبدئي بشأنها
تي المفاوضات اللتين أدارتهما إسرائيل مقابل حزب اهللا وحماس، يوجد لمعرك: وساقت الدراسة قائلةً

األخيرة ما زالت في طور التبلور، معان مختلفة بشأن االحتمال المعقول في أن تواجه إسرائيل مستقبال 
فمقابل حزب اهللا تم إغالق الحساب، حيث إنه تم تحرير . أيضا عمليات خطف أخرى ينفذها خصومها

 وفي المقابل فإنه حتى إذا تم 2008 حتى آخرهم في الصفقة التي تم توقيعها في صيف األسرى اللبنانيين
 أسير فلسطيني، وحزب 6000تنفيذ الصفقة بين إسرائيل وحماس، فإنه سيبقى في السجون اإلسرائيلية 

خطف اهللا المستمر بمساعدة التنظيمات الفلسطينية في تنفيذ اإلرهاب، قد يصاب باإلغراء وينفذ عمليات 
من أجل تجسيد هذا الدعم، واإلغراء للعودة إلى ساحة الخطف قد يتغلب أيضا في حالة اندالع مواجهة 

وال شك، قالت الدراسة، بأن صورة أسرى فلسطينيين محررين . عسكرية أخرى بين حزب اهللا وإسرائيل
ا، وهذه النتيجة قد تثير مع تنفيذ صفقة شاليط ستعطي حماس إيجابيات كثيرة وترفع قيمتها دعائيا وإعالمي
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رغبة منظمات فلسطينية لخطف جنود أو مواطنين إسرائيليين آخرين من أجل تكرار اإلنجاز والوصول 
إلى تحرير ما بقي من األسرى في السجون اإلسرائيلية، ومع ذلك فإنه يجب أن نتذكر بأن حماس 

وعات متمردة من داخل فتح، أو والمنظمات الفلسطينية األخرى، مثل الجهاد اإلسالمي، وأيضا مجم
فموضوع . أوساط من الجهاد العالمي المستمرين بمحاولة خطف إسرائيليين ال يتوقع أن يتوقفوا عن ذلك

تحرير األسرى هو موضوع ثابت على جدول أعمالهم، إضافة إلى استنزاف الجمهور اإلسرائيلي وإذالل 
لدعاية التي ترافق صفقة تبادل األسرى، من المتوقع أن ولفتت إلى أن التكتيكات وا. الحكومة اإلسرائيلية

  .تشكل محركا معنويا لدافع التنظيمات الفلسطينية الدائم لخطف إسرائيليين، وتنشيط التنافس القائم بينها
وزعمت أنّه يوجد للتنظيمات المعارضة لحماس هدف واضح وهو أن تثبت لحماس بأن طريقها 

باألخص عندما تكبح في هذه المرحلة على األقل عملها العسكري العسكري أفضل من طريق حماس، و
  .من غزة ضد إسرائيل وتحاول تحرير األسرى الفلسطينيين بواسطة المفاوضات

هل أن الثمن الذي تمت جبايته من إسرائيل على يد حزب اهللا لقاء إعادة جثث جنودها : وتساءلت الدراسة
 عمليات خطف جنود مستقبال، بل وحتى قتلهم انطالقا من ايهود غولدفاسر وايهود ريجف سيشجع حدوث

إدراك أن إسرائيل ستدفع أيضا مقابل جثثهم؟ وعلى العكس، هل أن الثمن المرتفع الكامن بتحرير أسرى 
فلسطينيين ومن بينهم من كانوا مشاركين في قتل إسرائيليين مقابل تحرير جندي أسير حي سيثير موجة 

 خطف؟ من غير الممكن توفير جواب مطلق على هذه األسئلة، ومع ذلك من جديدة ومتزايدة لعمليات
الواضح أن غياب حل لمسألة آالف األسرى الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل سيستمر في كونه جمرة 
مشتعلة بين باقي مركبات الصراع التي تنتظر الحل، ومن المحتمل أنه يجب حل هذه المسألة كجزء من 

ة بين إسرائيل وبين شركائها الفلسطينيين ربما كبند إنساني، ولكن يجب ربط ذلك بإدارة مفاوضات شامل
: وخلصت إلى القول. هذه المفاوضات حول هذا الموضوع بالقناة السياسية وليس على الصعيد العسكري

لتكن مهما تكن نتائج وتوصيات لجنة شمجار التي تناقش مبادئ سياسة إسرائيل في حاالت مساومة 
مستقبلية، فإنه من الواضح بأن االختبار الحقيقي سيكون في قدرة حكومات إسرائيل على تطبيقها بشكل 
فعلي، والصمود أمام الضغط المتوقع من جانب العائالت، ووسائط اإلعالم، والجمهور بشكل عام 

 مرات كثيرة للوصول إلى تحرير األسرى اإلسرائيليين حتى بثمن تحرير الكثير من األسرى، مثلما حدث
  .في الماضي

  7/3/2011، القدس العربي، لندن
  

  مؤسسة األقصى تؤكد أن بناء الجسر العسكري عند باب المغاربة اعتداء فظ على المسجد األقصى .32
 مؤسسة ، أن زهير أندراوس،الناصرةنقالً عن مراسلها في  7/3/2011القدس العربي، لندن، نشرت 

ان لها األحد إن تجديد اإلعالن عن بناء الجسر العسكري عند باب األقصى للوقف والتراث قالت في بي
 المسجد األقصى المبارك هو بمثابة اعتداء فظ على المسجد األقصى، وإشارة إلىالمغاربة، المؤدي 

  .واضحة على الخطر الداهم الذي يتعرض له المسجد األقصى المبارك من قبل االحتالل اإلسرائيلي
برية تحدثت عن إقرار متجدد من قبل لجان تخطيط إسرائيلية لبناء الجسر، بناءً وكانت وسائل إعالم ع

  .على طلب تقدم به ما يسمى بصندوق تراث حائط المبكى، التابع لمكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية
وقالت المؤسسة إن هذا اإلصرار من قبل االحتالل وأذرعه لبناء هذا الجسر العسكري، والذي سيتضمن 

ستمرار بهدم طريق المغاربة، والذي هو جزء من المسجد األقصى المبارك، كما سيسمح باقتحام آليات اال
عسكرية ومجموعات كبيرة من قوات االحتالل للمسجد األقصى، كما ويتضمن تحويل جزء من الموقع 

مسجد إلى كنس يهودية، وتهويد كامل لساحته، كل ذلك يدلل أن بناء مثل هذا الجسر على حساب ال
  .األقصى ومحيطه هو بمثابة اعتداء فظ على المسجد األقصى، وبداية متقدمة في هدم أجزاء منه
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صرح ،  عضو مجلس مدينة القدس، مئير مارجاليت، أنالقدس من 6/3/2011وكالة رويترز، وأضافت 
ابة رضي قرب بوأ تجديدات في منحدر إجراء موافقة برلمانية على أعطت "إسرائيل"ن أ األحديوم 

وقال  .بمجمع يحظى بقدسية لدى كل من المسلمين واليهود) المبكى(المغاربة يصل حائط البراق 
 يعطي المجلس موافقته النهائية هذا الشهر على التعزيز المزمع للمنحدر أنن من المرجح إمارجاليت 

ذه القضية  هأرىفوجئت بان  " وأضاف.2004 في عام أضراراً به عاصفة ثلجية وزلزال ألحقتالذي 
 أن على الرغم من  رجال الدين الفلسطينيين والمسلمين لم يبدوا اعتراضاًأن وأكد." تجاز بهدوء

 إنوقال مارجاليت  . بعد احتجاجات فلسطينية في ذلك الوقت2007 اضطرت لوقف العمل في "إسرائيل"
في " هن وال شيء خطأانه لن يكون هناك ضرر بالوضع الرا" قرروا وأوروبا وتركيا األردنخبراء من 

  . وتركيا سيراقبون المشروعاألردن التجديد في المنحدر وان خبراء من أعمال
  

  الخرطومفي  الثامن لمؤسسة القدس الدولية المؤتمرافتتاح فعاليات  .33
 فعاليات المؤتمر الثامن لمؤسسة 6/3 انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم يوم األحد :الخرطوم

حضور الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل القدس الدولية ب
  .وعدد من الشخصيات السياسية الفلسطينية والعربية والدولية

وكان مدير اإلعالم بمؤسسة القدس الدولية هشام يعقوب قد أوضح أن فعاليات المؤتمر الذي ستحضره 
ة منها مناقشة إيجاد آليات للتصدي لتهديد مدينة القدس دد دولة تشتمل على أنشطة متع28شخصيات من 

ودراسة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وسبل تمكينه من الصمود في وجه حمالت التطهير 
وأشار في تصريحات له نقلها المركز السوداني للخدمات الصحفية إلى  .العرقي التي يتعرض لها كل يوم

يضاً وضع حجر األساس لوقف القدس بالخرطوم وإطالق رابطة بناء من أن برامج المؤتمر تتضمن أ
وأشاد بنهضة الشعوب العربية ومطالبتها بتغيير األنظمة الحاكمة التي بطشت بهذه الشعوب . أجل القدس

  .لسنين طويلة معتبراً تجديد الشعوب العربية في وجه الطغاة داعماً أساسياً للشعب الفلسطيني، كما قال
  6/3/2011س، قدس بر

  
   شقة بالعباسية36 وبيت حنينا في  بالهدم خالل أياممهدداً منزالً 37: القدس .34

 واالقتصادية االجتماعيةقال زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق :  محمد القيق-القدس المحتلة 
نية  شقة سك37إن قوات االحتالل أصدرت خالل عشرة أيام إخطارات بهدم " فلسطين أون الين"لـ

 22 بأن اإلخطارات وصلت لعمارة األمراء التي تتكون من موزعة على بنايتين في بيت حنينا، موضحاً
 شقة سكنية وبالتالي تنفيذ أمر الهدم حسب المهلة 15شقة سكنية وعمارة الرشيد المجاورة والمكونة من 

  . عراء في ال مقدسيا180ًالتي حددت خالل أيام قليلة األمر الذي سيشرد أكثر من 
 شقة أخرى في حي 36وأضاف الحموري بأن سلطات االحتالل أصدرت مؤخراً إخطارات بالهدم طالت 

 ألف إخطار هدم بحق 20 إلى أن بلدية االحتالل أصدرت أكثر من العباسية في القدس المحتلة، مشيراً
  . منازل الفلسطينيين خالل السنوات القليلة الماضية

  6/3/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   مرات منذ نهاية فترة التجميدأربعة تضاعف االستيطان .35
ازدادت وتيرة البناء االستيطاني في الضفة الغربية :  ووكاالت األنباء، جمال جمال-فلسطين المحتلة 

 اإلذاعةبمعدل أربعة أضعاف منذ نهاية فترة تجميد البناء في المستوطنات قبل نحو خمسة شهور، ونقلت 
 وأن  بؤرة استيطانية جديدة شهريا114ًمس عن مكتب اإلحصاء المركزي أنه يتم بناء  أاإلسرائيلية
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وأظهرت المعطيات أنه .  بؤرة إضافية بدأ البناء فيها قبل فترة التجميد1175المستوطنين استكملوا بناء 
تيطانية  بؤرة اس427 وبعد انتهاء فترة التجميد شرع ببناء 2010 سنةفي الشهور الثالثة األخيرة من 

  . بؤرة في الشهور التسعة األولى من العام نفسه114جديدة مقابل 
  7/3/2011الدستور، عمان، 

 
  21للمرة " العراقيب"جرافات االحتالل تهدم  .36

 منازل وخيام قرية 7/3هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي اإلثنين :  محمد القيق-القدس المحتلة 
وقال أهالي القرية .  على التوالي وسط صمود األهالي21 للمرة 1948العراقيب في النقب المحتل عام 

المهدومة إن قوات االحتالل داهمت صباح اإلثنين المنطقة ترافقها جرافات وآليات تابعة لوزارة داخليتها 
  .  عائلة شردت بعد هدم منازلها في مرات سابقة35وباشرت بهدم الخيام والمنشآت التي تأوي أكثر من 

هالي بأن عملية الهدم األخيرة هي الواحدة والعشرون على التوالي في ظل ثبات وصمود وأضاف األ
  . األهالي وإصرارهم على عدم مغادرة أرضهم وقريتهم

  7/3/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   2013  إخطارات بتمديد قرارات االستيالء على أراضيهم لغايةفلسطينيينسلم مواطنين ياالحتالل  .37
سلمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس مواطنين :  ووكاالت األنباء، جمال جمال-محتلة فلسطين ال

فلسطينيين في عدة بلدات وقرى في محافظة جنين، إخطارات بتمديد قرارات االستيالء على أراضيهم 
 وأشار نصر آدم، رئيس بلدية مرج بن عامر، إلى أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،2013لغاية عام 

  .مهلت أصحاب األراضي مدة أسبوع لالعتراض على تلك القرارات من تاريخ تسلمهم اإلخطاراتأ
 دونمات من أراضي قرية جلبون، 4,60 أن اإلخطارات اشتملت على قرارات استيالء على  آدموبين

 من أحواض مختلفة من 185,4 من أحواض مختلفة من أراضي قرية فقوعة، و دونما148ًإضافة إلى 
 دونمات من أراضي بلدات الجلمة، وبرقين، واليامون، وتعنك، وزبوبا، 9,302ي عربونة، وأراض

  .48 ورمانة، وقرية مقيبلة داخل أراضي الـ
  7/3/2011الدستور، عمان، 

  
  المستوطنون يستبيحون الخليل .38

مستوطنين سير المستوطنون مسيرة شارك فيها مئات ال:  ووكاالت األنباء، جمال جمال-فلسطين المحتلة 
ارع، وردد المشاركون فيها عبارات التنديد والتهديد ضد الفلسطينيين وشعدة في مدينة الخليل جابت 

  صاخباًوأقام المستوطنون حفالً.  المنفرةاألصوات ويصدرون باألعالمسود وهم يلوحون أوالوعيد بيوم 
التهم السنوية التي تقام في  وذلك ضمن حف،بداية مساء السبت في باحات المسجد اإلبراهيمي الشريف

مناسباتهم الدينية، ودعوات وزرائهم لتكثيف زيارة المستوطنين إلى الحرم ضمن سلسلة المصادرة والضم 
وهاجم وخالل تلك المسيرات  .التي تمارسها حكومات االحتالل ضد أمالك الفلسطينيين في المدينة

ا المنازل بالحجارة والزجاجات الفارغة وحطموا المستوطنين عدة أحياء في البلدة القديمة، حيث هاجمو
تزامن هذا مع تنفيذ الجيش اإلسرائيلي عدة أوامر هدم وتجريف بحق  و.نوافذها واعتدوا على سكانها

ممتلكات الفلسطينيين شملت هدم أبار مياه في منطقة وادي الغروس والبقعة شرق الخليل وتجريف 
 مغتصبة سوسيا شرق يطا وكذلك عمليات قمع ممنهجة ومحيط) اتوانه(أراضي زراعية في مناطق 

  .واعتقاالت متكررة بحق المواطنين في بلدة بيت أمر وسعير وحلحول شمال الخليل
  7/3/2011الدستور، عمان، 
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   القتحام قرية النبي صالحيستعدونالمستوطنين  .39
 القتحام قرية النبي مهيداًاحتشد مئات المستوطنين المتطرفين بالقرب من مستعمرة حلميش ت: رام اهللا

 لجرائم جديدة قد يرتكبها هؤالء المستوطنون  القرية والقرى المحيطة تحسباًأهاليصالح، وسط استنفار 
 مطاطية على مدخل القرية، في إطاراتشبان القرية احرقوا " أن مواطنون فلسطينيون وأكد. في القرية

  ."لوقوع صدامات طقة تحسباًحين حشد االحتالل قوات كبيرة من الجنود في المن
  7/3/2011، البيان، دبي

  
   غارات إسرائيلية على غزة بال إصاباتأربع .40

شنت مقاتالت إسرائيلية من ارتفاع منخفض سلسلة غارات  :وكاالت، محمد جمال - فلسطين المحتلة
 من الفزع  لحاجز الصوت مما ولد حالة واختراقاً هوائياًعلى أهداف متفرقة فجر أمس محدثة تفريغاً

ن طائرات حربية إوقالت الداخلية الفلسطينية . والخوف في صفوف األطفال والنساء ولم توقع إصابات
 خالية قرب مسجد مصعب بن عمير في حي الزيتون قصفت بصاروخ واحد أرضاً" 16اف"من طراز 

 جراء شدة شرق مدينة غزة، مما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة بعدد من المخازن والمنازل المحيطة
القصف، كما قصفت طائرات االحتالل موقع أبو جراد الواقع جنوب مدينة غزة إضافة إلى قصف مبنى 

من جانبه، ادعى ناطق باسم الجيش اإلسرائيلي أن . قيد اإلنشاء يعود للجامعة اإلسالمية بصاروخين
خر مساء السبت، على الغارات جاءت بعد سقوط قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من قطاع غزة في وقت متأ

  . دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات أو أضرار، حسب ادعائه"إسرائيل"
  7/3/2011الشرق، الدوحة، 

  
   على هدم منازل عربيةمدارس في اللد تضرب احتجاجاً .41

أعلن رؤساء لجان أولياء أمور طالب المدارس العربية في مدينة اللد في األراضي :  بترا–رام اهللا 
على قيام سلطات االحتالل   احتجاجا6/3ً ، اإلضراب العام في جهاز التعليم يوم األحد1948ام المحتلة ع
  طالبا30ً بالشارع من بينهم  شخصا60ً عيد، وزج حوالي أبو بهدم سبعة منازل تعود لعائلة اإلسرائيلي

  .في مدرسة في المدينة
أن اللجان الشعبية العربية في "ان صحفي بو صعلوك في بيأ إبراهيموقال عضو اللجنة الشعبية في اللد 

 هذه العائالت المشردة، إال أن بلدية االحتالل إليواء لكرفانات متنقلة األسسمدينة اللد عملت على بناء 
 لإلضراب أمام البلدية وقامت قوات شرطة األهاليفي المدينة قامت بهدم األسس قبل البناء، مما دفع 

  ".لإلضراب من بينهم طالب مدارس مما دفع مدارس اللد أشخاص ستة االحتالل اإلسرائيلية باعتقال
  7/3/2011الدستور، عمان، 

  
   15 لليوم الـعن الطعام الفلسطينيون بسجون مصر في حالة خطيرة بسبب إضرابهم  .42

أكد تجمع أهالي المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية يوم أمس دخول : اشرف الهور -غزة 
 على التوالي، وحمل كافة األطراف 15 بسبب إضرابهم لليوم الـ "حالة الخطر"عتقلين في أبنائهم الم

وقال التجمع في بيان تاله أحد أقارب المعتقلين في مؤتمر صحافي بمدينة  .المعنية المسؤولية عن حياتهم
روف السيئة التي الظ" اإلضراب، الفتاً إلى أن هذا اإلضراب كان بسبب "يتابع بقلق شديد"ن التجمع إغزة 

وأشار إلى أن هؤالء  ."والذي يهدد حياتهم) اإلضراب(اللجوء لهذا الخيار الصعب " إن، وقال "يعيشونها
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 المسؤولية عن حياتهم، "كل األطراف المعنية"وحمل  ."إما اإلفراج وإما الموت"المعتقلين رفعوا شعار 
  .فراج الفوري عنهموما يمكن أن يتعرضوا له، مطالباً السلطات المصرية باإل

إلى ذلك، طالب المتحدث باسم التجمع السلطات المصرية بالكشف عن مصير كل من عبد الرحمن 
النجار وعالء المنسي، واللذين قال انه ال يعرف مكانهما منذ سنتين ونصف وحتى اآلن، محمالً السلطات 

  ."المسؤولية الكاملة عن حياتهما"المصرية 
 25 يوسف القرضاوي والقائمين على ثورة .لمعتقلين حث المتحدث باسمهم دوفي ختام مطالب أهالي ا

 من أجل اإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية، وتأمين "التدخل"يناير في مصر بـ
  عودتهم ألهلهم وذويهم

  7/3/2011القدس العربي، لندن، 
  

  خول أراضيها الستكمال دراستهم  لعشرات الطلبة الفلسطينيين بدتسمح السلطات المصرية .43
سمحت السلطات المصرية لعشرات الطلبة الفلسطينيين، الذين يدرسون في الجامعات المـصرية،            : غزة

  .بدخول أراضيها بعد يومين الستكمال دراستهم الجامعية، شرط توفر كافة األوراق الثبوتية لهم
نسخة منه أنها   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وصل  وأكدت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية، في بيان لها،         

 طالباً إلى الجانب المصري     71أرسلت كشفا بأسماء الطلبة الذين سجلوا عبر البريد االلكتروني وعددهم           
بهدف تسهيل مرورهم، وأن األخير أبلغهم بأنه تمت الموافقة للسماح لهم بدخول مصر يوم الثالثاء الثامن                

، قائمـة األسـماء علـى موقعهـا         )6/3(، موضحة أنها ستنشر اليوم األحـد        الجاري) مارس(من آذار   
  .اإللكتروني

وحول بقية الطلبة الراغبين بالسفر إلى مصر الستكمال الدراسة؛ أكدت الهيئة أنه سيجري تنظيم سفرهم               
بحسب دورهم في الكشوف المسجلة في معبر رفح، مشيرة إلى أن مشكلة المنع األمني لبعض الطلبـة،                 

وسيتم متابعة كل حالة من قبل هيئة المعبـر         "رى الحديث حولها مع الجانب المصري بهدف معالجتها،         ج
  ".الفلسطينية، بهدف العمل على تسهيل سفرها  إلى مصر

  6/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  المنطار معبرنقل يعتصمون أمام معبر كرم أبو سالم احتجاجاً على إغالق ال وعمالشاحنات السائقو  .44
أغلق سائقو شاحنات وعمال نقل فلسطينيون أمس معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة : ).أ.ب.د(

واعتصم السائقون  . بإغالق معبر المنطار التجاري األسبوع الماضي"إسرائيل"احتجاجاً على قرار 
 اإلسرائيلي للمعبر والعمال قبالة معبر كرم أبو سالم أمس رافضين استقبال أي شاحنة بضائع من الجانب

وأقام هؤالء . ويطالبون بإعادة فتح معبر المنطار وعدم اقتصار إدخال البضائع على معبر كرم أبو سالم
خيمة اعتصام لهم قبالة معبر كرم أبو سالم مرددين هتافات مناهضة للحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة 

  .وإغالق معبر المنطار
  7/3/2011الخليج، الشارقة، 

  
   نفق عليه على حدود رفحانهيارإثر ة فلسطيني وفا .45

 توفي اثر انهيار نفق عليه قرب الحدود  فلسطينياً مواطناًأن أعلنت مصادر طبية فلسطينية :غزة
  .المصرية الفلسطينية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة صباح اليوم االثنين

  7/3/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  ألسيرات الفلسطينيات ينكل بااالحتالل: وزارة األسرى .46
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دعت وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية، المؤسسات الحقوقية :  يوسف الشايب-رام اهللا 
 في إدانة جرائم االحتالل بحق األسيرات الفلسطينيات والمماطلة في إطالق واإلنسانية لرفع صوتها عالياً

اسبة يوم المرأة العالمي، نددت الوزارة نسخة منه أمس بمن" الغد"وفي تقرير صحافي، تلقت  .سراحهن
بجرائم االحتالل بحق األسيرات، واعتبرت ما تقوم به حكومة االحتالل بحقهن بمثابة جرائم حرب، 

وزارة أن حقوق الوبينت  .مطالبة بإطالق سراحهن وتحريرهن من غياهب سجون االحتالل وزنازينه
الحتالل ما زالت تنتهك بشكل فظ وسافر لكل وأوضاع األسيرات الفلسطينيات في زنازين وسجون ا

 أسير، من بينهم 6000 أن االحتالل يحتجز في سجونه توضحأو .األعراف والمواثيق والقوانين الدولية
  . أسيرة فلسطينية، تحت وطأة ظروف اعتقال قاسية تفتقر إلى أدنى متطلبات وشروط الحياة اإلنسانية36

  7/3/2011الغد، عمان، 
  

  ار األسرى تحذر من خطورة التصعيد بحق أسرى العزل في السجون اإلسرائيليةمنظمة أنص .47
 أدانت منظمة حقوقية فلسطينية، اإلجراءات اإلسرائيلية األخيرة بحق أسرى العزل في سجون :رام اهللا

وقالت منظمة  .االحتالل، واعتبرتها إجراءات مخابراتية انتقامية بحتة تستهدف النيل من هؤالء القادة
 إن هذه اإلجراءات تأتي بعد دعوات 6/3األحد " قدس برس"نصار األسرى في بيان صحفي تلقته أ

لالنتقام من شخصيات ومؤسسات إسرائيلية متطرفة، مثل دعوة النائب داني دانون بتشديد الخناق على 
 إلى أن وأشارت .األسرى، وكذلك إقرار بما يسمى قانون شاليط وقرارات المحكمة اإلسرائيلية بعزلهم

 أسير 20سلطات االحتالل، عزلت العديد من األسرى منذ عدة سنوات، وأضافت أن هناك تقريباً 
بزنازين العزل، قامت إدارة السجون بعزلهم عن زمالئهم األسرى في األقسام ووضعهم في زنازين  

دمين واألرجل  مكبلين القانفرادية صغيرة يخرجون منها للفورة لمدة ساعة أو ساعتين فقط وأحياناً
  .من سوء الرعاية الطبية وفي ظروف صعبة للغاية ويعانون

  6/3/2011قدس برس، 
  

  خمسة أسرىاالحتالل يفرج عن  .48
 أفرجت سلطات االحتالل عن خمسة أسرى منهم علي أبو :وكاالت، محمد جمال - فلسطين المحتلة

حتالل، وعن األسير يزيد عواد من  عاماً بسجون اال19 بعد قضائه ، من كتائب القسام)أبو دجانة(الرب 
قرية عورتا قضاء نابلس، بعد قضائه حكما بالسجن لمدة سبع سنوات واألسير حمادة حنني من بلدة بيت 

الحق من  فوريك شرق نابلس بعد قضائه حكما بالسجن لمدة ثمانية أشهر واألسير نور الدين تيسير عبد
واألسير الصحافي محمود الجعبري، والذي اعتقلته خالل  شهراً في االعتقال 14سكان مدينة نابلس، بعد 

  .25/2/2011مشاركته في تغطية أحداث الخليل بتاريخ 
  7/3/2011الشرق، الدوحة، 

  
  االحتالل يفرج عن أسيرة مقدسية .49

 عن أسيرة من 6/3أفرجت مصلحة السجون اإلسرائيلية ظهر األحد :  محمد القيق-القدس المحتلة 
وقال أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي أسرى . قضائها مدة أربعة أعوام في السجونالقدس المحتلة بعد 

من سكان بلدة )  عاما23(إن االحتالل أفرج عن األسيرة ندى درباس " فلسطين أون الين"القدس لـ
  .العيسوية شمال شرق القدس، وإنها أمضت محكوميتها في سجني الشارون والدامون

د خمس أسيرات مقدسيات في سجون االحتالل أبرزهن عميدة األسيرات وتشير اإلحصائيات إلى وجو
  .آمنة منى واألسيرة سناء شحادة والمحكومتان بالمؤبد عدة مرات، واألسيرة المحامية شيرين العيساوي
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  6/3/2011، موقع فلسطين أون الين
  
  

   تدويل قضية جثامين الشهداء لدى االحتاللعلىإصرار فلسطيني  .50
اآلليات القانونية الدولية لمتابعة قضية "طالب مشاركون في ورشة عمل حول : سف الشايب يو–رام اهللا 

، بتدويل استرداد جثامين شهداء األرقام، والتوجه إلى الجهات الدولية من أجل "جثامين شهداء األرقام
ع لوزارة العدل جاء ذلك خالل الورشة التي نظمها مركز المعلومات العدلي التاب و.تفعيل هذا الملف الهام

 في أمسبالتعاون مع الحملة الوطنية السترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين 
علي خشان ورئيس مركز المعلومات العدلي ماجد العاروري، . مدينة رام اهللا، بحضور وزير العدل د

  .لين عن ذوي الشهداءومنسق الحملة الوطنية السترداد جثامين الشهداء سالم الخلة، وممث
 بانتظار استكمال توثيق حاالت الشهداء  شهيدا320ًالحملة أحصت لغاية اآلن إن  سالم خلة قال

الفلسطينيين والعرب ممن كانوا مقاتلين في صفوف منظمة التحرير الفلسطينية وذهبوا بدوريات إلى 
  .تأسر وتحجز جثامينهم "إسرائيل"األراضي الفلسطينية المحتلة واستشهدوا هناك وما زالت 

 "إسرائيل" المستشار القانوني لوزارة العدل الفلسطينية المحامي داوود درعاوي التوصيف إلى أن وأشار
 جثمان لشهداء سقطوا خالل عمليات عسكرية ضد قوات االحتالل في األراضي 600تحتجز حوالي 

  .مات عنهم أو تسليمهم لذويهمالعربية أو استشهدوا في األسر وترفض إسرائيل الكشف عن أي معلو
  7/3/2011الغد، عمان، 

  
   28/2/2011 -28/2/2000 إلسرائيليين منوا لفلسطينيينل  والماديةالبشريةالخسائر  إحصاءات .51

 7407 :نالفلسطينييالمجموع الكلي للشهداء 
 1300 :أطفال
 583 :نساء
 5519 :رجال

  
 83 :ين المستوطنأيديعدد الشهداء الذين قتلوا على 

 2914 :اإلسرائيليعدد الشهداء الذي قتلوا جراء القصف 
 401 : نتاج الحرمان الطبياإلسرائيليةعدد الشهداء على الحواجز 

 32 : على الحواجزأمواتاًوبضمنهم الذين ولدوا 
  

 842 :عدد الشهداء الذين اغتالتهم قوات االحتالل
 354 :بضمنهم الذين تصادف وجودهم في المكان خالل عملية االغتيال

   
 1676 :اإلسرائيليينالمجموع الكلي لعدد القتلى 

 123 :األطفال
 306 :النساء
 642 :الرجال

   
 240 :المستوطنون

 345 :الجنود
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   :التوزيع الجغرافي للشهداء الفلسطينيين
 2129 :) الشرقيةوبضمنها القدس(الضفة الغربية 

 5081 :قطاع غزة
   

 51293 : والمستوطنيناإلسرائيليةعدد الجرحى الفلسطينيين الذين جرحتهم القوات 
 9126 :رصاص حي

 17532 :رصاص معدني مغلف بالمطاط
 6971 :قنابل الغاز
 17663 :متفرقات

   
 3643 :بةاإلصا شوهوا جراء أو دائمة إلعاقةعدد الفلسطينيين الذي تعرضوا 

  : التربويةاإلحصائيات

 932 :المعتقلين 4135 :الجرحى 932 :الشهداء :طالب المدارس
 726 :المعتقلين 1270 :الجرحى 200 الشهداء :طالب الجامعات

 192 :المعتقلين 59 :الجرحى 37 :الشهداء :األساتذة
  

   :)بالدونم(تدمير الممتلكات الفلسطينية 
 274405.5 :األراضي المصادرة

 83279 : التي تعرضت للتجريفاألراضي
 1193220 :العدد المقدر لألشجار المقتلعة

 10522 :المنازل المهدومة
  28/2/2011، )مفتاح(لمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية موقع ا

  
  لمحاكم العسكرية خطوة إلجهاض المصالحةأمام امحاكمة أنصار حماس : تقرير .52

 يتمثل  خطيراًتشهد أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في سجون أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية تطوراً
  . بتحويل ملفاتهم إلى القضاء العسكري

 بات إصدار األحكام بالسجن على عدد من المعتقلين من أنصار حركة حماس من المهام اليومية ومؤخراً
 وقد شهدت الفترة الماضية حراكاً.  عاما20ً شهور و6وح األحكام بين  ما تتراللمحاكم العسكرية، وغالباً

غير مسبوق في تحويل المعتقلين إلى المحاكم العسكرية والحرص على تقديم لوائح اتهام وإصدار أحكام 
  . بحقهم، حيث اقتيد العشرات من المعتقلين إلى قاعات المحاكم، وبشكل يومي في مدن الضفة الغربية

 قرار حكم بالسجن من محاكم السلطة العسكرية بحق المعتقلين السياسيين، 64إصدار " سطينفل"ورصدت 
  .  فبراير المنصرم، أغلبها تتعلق بمعتقلين من محافظة الخليل/خالل شهر شباط

 الجاري، أصدرت محكمة عسكرية في جنين حكما بالسجن على المعتقلين مارس/ وفي األول من آذار
وس وسامر جرادات من سيلة الحارثية القريبتين من جنين لمدة خمسة أشهر لكل بالل القرم من جلقم

وفي أريحا، حكمت المحاكم العسكرية بالسجن ستة أشهر على كل من عبد اهللا دعيس، وأشرف . منهما
  . عصفور وهما من الخليل

ام بحق عدد وكانت آخر دفعة من المحاكمات قد شملت إصدار قرارات باالعتقال لمدة عام ونصف الع
  . من نشطاء حماس منهم القيادي محمد الخاروف من مخيم الفوار القريب من الخليل
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كل من لم يحضر المحاكمة " النيابة العسكرية"وبلغ السخط ذروته على أداء المحاكم العسكرية بعد اعتبار 
  . سرائيلي، حتى لو كان أسيرا قابعا في سجون االحتالل اإل"مجرماً فاراً من وجه العدالة "

 على أسرى فلسطينيين يقبعون في سجون وذهبت تلك المحاكم إلى حد إصدار أحكام بالسجن غيابياً
االحتالل بانتظار أن تطبق عند اإلفراج عنهم مثل الشيخ شاكر دار سليم، وحسين يعقوب، ورائد حامد، 

   .وعبد الباسط معطان، الذين حوكموا بالسجن الفعلي لثالث سنوات قبل شهرين
، أن األحكام الصادرة بحق المعتقلين السياسيين "فلسطين"بدوره أكد المحامي عماد خاطر في حديث لـ

 - المدني– وقال إن قضية أي معتقل مدني يجب أن تعرض على القضاء الجنائي". مطعون في قانونيتها
 المحاكم العسكرية  إلى أنباعتباره صاحب الوالية في تعريف الجنح وتفسيرها وإصدار األحكام، مشيراً

إن : "وقال خاطر. وجدت للبت والفصل في القضايا التي تتعلق بمراتب قوى األمن والعسكر فقط
، "الحقوقيين في الضفة الغربية لهم كثير من المآخذ على أداء القضاء العسكري ودوره في الضفة الغربية

المعتقلين السياسيين "كما اعتبر عرض . معتبرا أنه يستخدم من قبل األجهزة األمنية في مالحقة مدنيين
 للقانون األساسي الفلسطيني، وتعدياً على الحقوق المدنية للمواطن  صارخاًانتهاكاً" على القضاء العسكري

والتي توجب عرض المعتقلين على القضاء المدني مهما كانت التهم الموجهة إليهم، وتجرم عرضهم على 
  ". المحاكم العسكرية
صادر من حركة حماس في الضفة الغربية، أن وتيرة صدور األحكام العالية بحق أبنائها بدورها أكدت م

إن ": "فلسطين"وقال قيادي في الحركة لـ. المعتقلين لدى أجهزة أمن السلطة هي في تزايد مضطرد
و المحامين وممثلي المؤسسات الحقوقية في الضفة الغربية يرفضون الترافع أمام المحاكم العسكرية، وه

  ". أمر يدفع القضاء العسكري الستغالل غياب الدفاع والتجبر في إصدار األحكام
 11 منه، وكذلك المادتين 101وحسب المحامي خاطر فإن القانون األساسي الفلسطيني ينص في المادة 

 على أن المحاكم العسكرية يجب أن تكون فقط مختصة بالشأن العسكري، وال يجوز تحت أي 12و
  . اطن مدني على قضاء عسكريظرف عرض مو

إن توجه تلك األجهزة للقضاء : وقالت مصادر من لجنة أهالي المعتقلين في سجون األجهزة األمنية
  . العسكري جاء كمحاولة لخلق حالة قانونية شكلية تبرر االعتقال السياسي

، 2007 عام ورفض المحامي خاطر بشدة تبرير االعتقال السياسي بنسبه لمرسوم رئاسي صدر أواسط
وأجاز عرض المعتقلين على المحاكم العسكرية، مشيرا إلى أن مرسوما رئاسيا آخر صدر قبل عامين 

  . ألغى المرسوم الرئاسي األول، وأوقف صالحيات المحاكم العسكرية
 في  نوعياًوبحسب لجنة أهالي المعتقلين فإن تكثيف عرض أبنائهم على المحاكم العسكرية يعد تحوالً

ه السلطة إلى فرض مزيد من ممارسات اإلذالل بحق قيادات حركة حماس على وجه الخصوص، توج
حيث إن أغلب المحاكمات تخص قيادات معروفة في محافظات الضفة، كان الهدف منها إحضار هذه 

  . الشخصيات ذات المواقع االجتماعية المحترمة في مجتمعاتها إلى المحاكم بصورة مهينة
يف، عضو القيادة السياسية لحركة حماس والمعتقل في سجون االحتالل في حديث واعتبر رأفت ناص

، مسعى األجهزة األمنية إلى تحويل المعتقلين السياسيين إلى المحاكم العسكرية خطوة أخرى "فلسطين"لـ
وأكد أن سلطة رام اهللا تحاول من خالل تلك المحاكمات اللعب على . لضرب جهود المصالحة الفلسطينية

بلين، أولهما يتمثل في إبداء مرونة ظاهرية في حل ملفات شائكة، والثاني يتمثل في اإلبقاء على أكبر ح
عدد من قيادات وكوادر حماس رهن االعتقال وألطول مدة زمنية لضمان قوة ضعيفة للحركة في الضفة 

ق مصلحة حزبية ورأى ناصيف أن األجهزة األمنية في الضفة الغربية تعمل وف. بعد تحقيق المصالحة
هم " :فئوية من خالل اإلبقاء على المعتقلين السياسيين من أنصار وقيادات حماس داخل سجونها، مضيفا

يرون أن هذا من شانه أن يؤثر على أداء حماس في االنتخابات المقبلة وبالتالي تحقيق حركة فتح 
ألجهزة األمنية تسعى لصبغ وأشار إلى أن ا". لمكاسب جمة في حال أجريت انتخابات بعد المصالحة
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االعتقال السياسي بصبغة قانونية تخرج السلطة في الضفة من أي حرج قد يترتب على مسؤولية 
االستمرار في اعتقال أنصار حماس، وبالتالي تحافظ على تثبيت الوضع كما هو وبغطاء قانوني يعطي 

  .شرعية لممارساتها غير الوطنية
  6/3/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  "روح"والحياة الطالبية بال  "محاكم التفتيش"جامعات الضفة تعيش عصر : تقرير .53

لم تلق دعوة وزير األسرى السابق المهندس وصفي قبها، لتوفير األجواء اإليجابية :  أحمد راشد-جنين
 لعقد انتخابات طالبية نزيهة في جامعة بير زيت، الصدى المطلوب من قبل حكومة رام اهللا وأجهزتها

التي تعد األكبر في " الكتلة اإلسالمية"األمنية، فلم يتم اإلفراج عن الطلبة المعتقلين، وال رفع الحظر عن 
  .الجامعة وصاحبة الرصيد الوافر من الخبرة واإلنجازات المقدمة للطلبة

ار ممثليهم ويستعد قرابة سبعة آالف طالب وطالبة لإلدالء بأصواتهم في االنتخابات الطالبية المقبلة الختي
في مجلس اتحاد الطلبة بجامعة بير زيت في ظل ظروف استثنائية تعكر الحياة الطالبية وصفو الحريات 

  . في حرم الجامعة
إن الحياة الطالبية في جامعات ": "فلسطين"ويقول نشطاء طالبيون في عدد من جامعات الضفة الغربية لـ

ر على مجريات األحداث، ولم يعد لها الدور الملموس الضفة باتت بال روح، وفقدت فاعليتها في التأثي
  ". حتى داخل الجامعات

ومنذ قرابة أربع سنوات تحظر حكومة فياض وأجهزتها األمنية أي نشاط للكتلة اإلسالمية، وتالحق 
قادتها وعناصرها وتعتقلهم وتعرضهم للتعذيب الشديد واالحتجاز لفترات طويلة ومحاكمتهم بذريعة 

  ". تنظيم غير مشروع"االنتماء لـ
إن التحضير ألي نشاط أو فعالية بات أشبه بالتحضير " :زيت ولي الكتلة اإلسالمية في بيرؤوقال أحد مس

لعملية فدائية، وإن من ينشط إلنجاح تلك الفعالية هو مرشح بقوة لالعتقال الطويل والتعذيب في سجون 
  ".السلطة

كتلة اإلسالمية في بير زيت لحملة اعتقاالت واسعة طالت ومع حلول موسم االنتخابات الفائت تعرضت ال
العديد من أنصارها ونشطائها ومنهم من قضى عدة أشهر رهن االعتقال رغم إعالنها المسبق عن 

  . مقاطعة االنتخابات بسبب الضغط األمني
جامعات ولم يختلف الحال في جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس عن نظيرتها في بير زيت، فكبرى 

 ألف طالب وطالبة تحولت إلى ساحة مدرسية تفتقد 20الضفة الغربية والتي يدرس فيها أكثر من 
  . للصوت الطالبي الحقيقي

 من أبناء الكتلة اإلسالمية في جامعة النجاح بسجون أجهزة أمن السلطة بينهم ويقبع أكثر من سبعين طالباً
 عبد الرحمن اشتية الذي مضى على اعتقاله عدة شهور، طالب الهندسة وممثل الكتلة اإلسالمية السابق
  . وهو يخوض اآلن إضرابا مفتوحا عن الطعام

وتسمح إدارة جامعة النجاح بعقد الندوات والمحاضرات التي تتماشى مع سياسة سلطة رام اهللا، كما 
كس مع أن حصل قبل فترة من عقد ندوة شارك فيها صائب عريقات وناصر اللحام لتكذيب وثائق ويكلي

  . عريقات أقر بصحتها عندما صرح بأنها سربت من مكتبه
 لم تكن بدورها أفضل حاال من األمريكيةوفي جنين شمال الضفة الغربية حيث تقع الجامعة العربية 

غيرها، فالدكتور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح منع من دخول الجامعة للمشاركة 
ية، أما جامعة بيت لحم، فقمعت عضو المجلس التشريعي واألمين العام للمبادرة الوطنية في ندوة فكر

الدكتور مصطفى البرغوثي ومنعته من المشاركة في ندوة تتعلق أساسا بالحقوق الطالبية من خالل 
  . الترويج لفكرة صندوق الطالب
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 لمنعهم ابن أحد مسئولي أمن  أبو ديس، فتم اعتقال عدد من حراس الجامعة–أما في جامعة القدس 
  . السلطة في الضفة من دخول الجامعة وفق الصالحيات اإلدارية المخولة لهم

لألجهزة األمنية ينقلون " مندوبين" شاع في جامعات الضفة الغربية عمل العديد من الطلبة كـومؤخراً
عبر جواالتهم، مقابل األخبار ويتلصصون على المحاضرين ويسجلون كل كلمة في المحاضرات وأحيانا 

  . مبالغ مالية يحصلون عليها من األجهزة األمنية
أحد المحاضرين في جامعة بير زيت فوجئ بتوجيه طلب له للمثول أمام لجنة تحقيق في مقرات األجهزة 
األمنية، ليفاجأ بأن األمر يتعلق بما قاله في المحاضرة من رأي علمي واضح وصريح يخص تاريخ 

قد حرف كلماته في المحاضرة ليزيد من ثقة " المناديب"ي، ووجد أن احد من يوصفون بـالشعب الفلسطين
  . الجهاز به، ويقول إنه يعمل بجد وإخالص

طلب من الطالب الذين يعملون مندوبين : "عبد الستار قاسم فقال إنه.أما المحاضر في جامعة النجاح د
وا ما يقول في المحاضرات ألن هذا األمر عيب لألجهزة األمنية وبصراحة في المحاضرات أن ال يرفع

إن كان هناك من يصر على كتابة التقرير فليكتب ما يقال وال يضيف " :، ولكنه استدرك قائال لهم"ومشين
  !!". من عنده" يؤلف"عليه و

  6/3/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  شباب القدس يطلقون مبادرة إلنهاء االنقسام .54
اإلعالن المقدسي "قت اللجنة التنفيذية التحاد الطلبة المقدسيين مبادرة بعنوان  أطل:ردينة فارس -غزة 

وأفاد رئيس االتحاد طاهر  . لتدشينها مارس تاريخاً/ آذار، وحددت السابع عشر من"إلنهاء االنقسام
لقدس  وأن القدس توحد وال تفرق، واليوم االديسي أن الشعب الفلسطيني لطالما رفع شعار أن القدس أوالً

تواجه هجمة شرسة تتطلب من األمة كلها التوحد للحفاظ عليها والقيام بواجباتهم اتجاهها، وأبرز هذه 
الواجبات هو الوحدة والتالحم وإنهاء االنقسام ونبذ الخالفات التي تعمق الجراح وتجرم بحق الوطن 

لفلسطيني وفصائله وأكد على أن هذه المبادرة ستكون بمشاركة جميع أطياف المجتمع ا .والقدس
  .وعن برنامج وآلية المبادرة، تحدث أنه سيعلن في القريب العاجل. ومكوناته

  7/3/2011عكاظ، جدة، 
  

   إلنهاء االنقسام واالحتالل وضمان الحريات العامة مؤتمراًيحتضنانغزة ورام اهللا  .55
 االثنين يوم، "حدة الوطنيةالحملة الوطنية للدفاع عن الحريات العامة والحقوق واستعادة الو" تنظم :غزة

 إلنهاء االنقسام ضمان الحقوق والحريات العامة سبيالً"، المؤتمر الشعبي الثاني تحت شعار 7/3
قدس "أكد أمجد الشوا أحد منظمي المؤتمر لوكالة  و.، وذلك بالتزامن في مدينة غزة، ورام اهللا"واالحتالل

تمع المدني، وممثلين عن مختلف القطاعات الشعبية، أن ممثلين عن القوى الوطنية، ومنظمات المج" برس
وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى التأكيد على مبدأ الدفاع عن الحريات العامة  .سيشاركون في المؤتمر
وشدد أن القائمين على المؤتمر يسعون لتحريك المياه الراكدة حول المصالحة  .واستعادة الوحدة الوطنية

 يأتي في إطار التحرك العربي الشعبي في الدول العربية، وذلك للتأكيد على الوطنية، مشيرا إلى أن ذلك
الدور الشعبي في إنهاء االنقسام، والدفاع عن الحريات العامة بكافة أشكالها من االعتقاالت السياسية 

  . وإغالق المؤسساتواالستدعاءات
  6/3/2011قدس برس، 

  
   غزة ورام اهللاموظفون يقيمون خيمتي اعتصام ضد الحكومتين في .56
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انتظم عشرات المعلمين والموظفين اإلداريين لدى وزارة التربية والتعليم في الحكومة : رائد الفي -غزة 
في قطاع غزة، أمس، في اعتصام وإضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بتثبيتهم في عملهم، وأقام 

 في "المماطلة" على استمرار جاًالموظفون خيمة اعتصام قبالة مقر المجلس التشريعي في غزة، احتجا
وقال متحدث باسم . تثبيتهم في عقود عمل دائم بعد عامين ونصف العام من العمل بنظام الراتب المقطوع

 يطالبون وزارة التربية والتعليم بتنفيذ قرار تثبيتهم  موظفا450ًالمعتصمين، إن عددهم يبلغ نحو 
وذكر .  تخطيهم امتحان التوظيف واإلجراءات الالزمة عنهم من دونويحتجون على تعيين معلمين بدالً

  .المتحدث أنهم سيعتصمون بشكل مفتوح حتى إعادتهم إلى عملهم وتثبيتهم
 التابعين للسلطة، ،2005وغير بعيد عن هذا االعتصام، اعتصم موظفو األجهزة األمنية لتعيينات العام 

. من قرارات ظالمة وغير إنسانية بحق الموظفينمطالبين بمحاسبة الحكومة في رام اهللا، لما صدر عنها 
 آالف من موظفي 9ودعت لجنة تمثل هؤالء الموظفين إلى إصدار قرار حكومي بإنهاء معاناة قرابة 

وهدد الموظفون بتصعيد خطواتهم . "سياسات اإلقصاء الوظيفي"األجهزة األمنية الذين تمارس بحقهم 
  .طالبهماالحتجاجية في حال لم يتم االستجابة لم

  7/3/2011الخليج، الشارقة، 
  

  اإلسرائيلي  على الشيكل"فلسطين حرة": فيسبوكالحمالت على  .57
أطلقت مجموعات شبابية فلسطينية على موقع فيسبوك حملة جديدة لمقاومة  :مجد سمحان أ-رام اهللا 

الشيكل "ثرها االحتالل اإلسرائيلي، من خالل الكتابة على عمالت ورقية يستخدمها الفلسطينيون، وأك
، في خطوة قد يكون لها تداعياتها السلبية على " أو فلسطين حرةfree Palestine"، عبارة "اإلسرائيلي

 1200ووفق مواقع مختلفة على فيسبوك، تبنت الحملة، فإن أكثر من  .اإلسرائيليين على المدى البعيد
 جاء في أحد المواقع أن هناك حمالت فلسطيني أيدوا الفكرة، وقاموا بالكتابة على عملة الشيكل، فيما

  .سيجري القيام بها، تشمل زيارات ميدانية لمؤسسات فلسطينية لتعريف الناس بالفكرة وتطبيقها
وبدأت الحملة بالكتابة على عملة الشيكل اإلسرائيلي التي يستخدمها الفلسطينيون، ثم امتدت إلى عمالت 

  .ثل اليورو والدوالر والدينارأخرى متداولة في الضفة الغربية وقطاع غزة م
  7/3/2011السفير، بيروت، 

  
   المهد يستصرخون الضمائر الحية إلنهاء معاناتهم كنيسةمبعدو .58

" إعادة المبعدين أحياء"ينتظر مبعدو كنيسة المهد بشغف بدء الحملة الوطنية لـ: أحمد المصري - غزة
ن خالل هذه الحملة التي تنطلق مطلع وم. إلى ديارهم في مدن ومحافظات الضفة الغربية المحتلة

األسبوع القادم، سيعبر المبعدون عما يعتمل الصدور من معاناة تكبدوها إثر انقطاع دام عشرة أعوام عن 
وإطالق الحملة يهدف بالدرجة األولى إلى تفعيل قضية مبعدي الكنيسة إلى قطاع غزة . ديارهم وذويهم

ضوء على معاناتهم مع اقتراب دخولهم العام العاشر لإلبعاد، والدول العربية واألوروبية، وتسليط ال
وقال الناطق باسم المبعدين فهمي . وإيصال رسالتهم إلى العالم بضرورة رجوعهم إلى مدنهم وبلداتهم

  ". إن المبعدين في غزة ينتظرون إطالق الحملة الوطنية لعودة مبعدي الكنيسة": "فلسطين"كنعان لـ
  6/3/2011، نموقع فلسطين أون الي

  
  "اللجنة الشعبية"مخيم البداوي لتغيير في اعتصام : لبنان .59

خرج عدد من أبناء مخيم البداوي أمس عن صمتهم حيال  :إبراهيم عمر ،)شمال لبنان(البداويمخيم 
الواقع المعيشي واإلنمائي السيئ الذي يرزحون تحته، وصبوا خالل االعتصام الذي نفذوه في المخيم 

 عاماً، 40، مطالبين بتغيير أعضائها ورئيسها المعتمد منذ نحو "اللجنة الشعبية"هم على أمس، جام غضب
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في سابقة تعتبر األولى من نوعها، على صعيد المخيمات الفلسطينية في لبنان، التي يحاول فيها مستقلون 
ى إدارة شؤونها عن الفصائل والقوى، فرض آلية جديدة للجنة لجهة مشاركتهم الفعلية في اختيار من يتول

  .عبر صناديق االقتراع
، بدأ وانتهى سلمياً كما خطط له، لكنه لم يخل من "الهيئة الوطنية للتغيير"االعتصام الذي دعت إليه 

حصول مشادات كالمية ونقاشات بنبرة عالية في بعض األحيان بين الداعين للتغيير وممثلي الفصائل 
يم أمام مقر اللجنة الشعبية، للتضامن مع بعض مطالب الذين حضروا إلى مكان االعتصام الذي أق

المعتصمين وليس كلها، كما أوضح ممثل حركة فتح لدى الفصائل أبو خالد غنيم، والذي أكد على 
ضرورة تفعيل عمل اللجنة بما يتناسب والمتطلبات الملحة ألبناء المخيم، الفتاً إلى وجوب أن يتم ذلك 

  .عبر الحوار الهادئ
  7/3/2011يروت، السفير، ب

  
   عن تأييدهم لثورة الشعب الليبي وخياراتهيعربونأدباء فلسطينيون  .60

 أعرب كتّاب وأدباء فلسطينيون عن تأييدهم الكامل لثورة الشعب الليبي وخياراته في تقرير :رام اهللا
يوم األحد وشددوا في بيان صدر عنهم  ".المستبد"مصيره ورسم مستقبل البالد بعد إسقاط النظام الحاكم 

عمليات قتل وتخريب متعمد ومحاولة تقسيم البالد، "، على أن ما يقوم به النظام القائم وأعوانه من 6/3
وأكّد البيان أن ثورة  ".وتدمير ثرواتها، وارتهان مستقبلها ومصادرته، ما هو إال جرائم ضد اإلنسانية

، وهي جهد عربي متكامل  ونظاماً وأسلوباًالتجسيد األمثل لوحدة الشعب، هدفاً"الشعب الليبي هي بمثابة 
  ".من أجل تجاوز الهزيمة وكسر االرتهان والحصار والقمع والعزل

  6/3/2011قدس برس، 
  

   تستعد إلرسال بعثة ممرضين إلى ليبياالفلسطينيةنقابة التمريض : غزة .61
ع غزة إلى ليبيا،  تستعد نقابة التمريض الفلسطينية في قطاع غزة، إرسال بعثة ممرضين من قطا:غزة

بعد نداءات االستغاثة التي وصلت حول نقص الممرضين، إثر مغادرة الممرضين األجانب البلد، بعد 
  . فبراير الماضي في ليبيا/اندالع ثورة الثامن عشر شباط

وما إن أعلنت النقابة أنها بحاجة إلى ممرضين متطوعين إلرسالهم إلى ليبيا حتى تدفق العشرات منهم 
  . ممرض متطوع100ل في النقابة، مما دفعها إلى إغالق باب التسجيل بعدما زاد العدد عن للتسجي

  6/3/2011قدس برس، 
  

   يهدد بعرقلة العمل احتجاجاً على رفع الضرائبالفلسطينيةاتحاد نقابات الجامعات  .62
، 5/3د السبت  هدد مجلس اتحاد نقابات العاملين في الجامعات الفلسطينية، في اجتماع طارئ عق:الخليل

احتجاجاً على رفع " أمجد برهم رئيس المجلس وأعضاء مجلس االتحاد، بعرقلة العمل .برئاسة د
لما "وأكد برهم، أن العاملين واألكاديميين في الجامعات يسودهم االستياء العام واالستنكار  ".الضرائب

 من  من الراتب بدالً%100أقدمت عليه وزارة المالية من رفع قيمة الضريبة المدفوعة على نسبة 
، والذي كان معموالً به حسب قرار الرئيس الراحل ياسر عرفات، علما أن الفروقات كانت بدل 70%

  ".عالوات غالء معيشة سابقة وهي حق مكتسب للعاملين
  6/3/2011قدس برس، 

  
   دواء لعالج الفشل الكلوي25غزة تحذر من نفاد  .63
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محمد . فلسطينية في قطاع غزة ممثلة بمدير عام التعاون الدولي د عقدت وزارة الصحة ال:القدس المحتلة
يونس عوض اهللا، حيث . الكاشف اجتماعاً مع ممثلين عن منظمة اليونيسيف برئاسة ديان أراكي، ود

 مريض 377 على حياة  بمستشفيات قطاع غزة مما يؤثر سلباً دوائياً صنفا25ًحذر الكاشف من نفاد 
  .بالفشل الكلوي

  7/3/2011ر، عمان، الدستو
  

  بمناسبة احتفالية القدس عاصمة للثقافة العربيةكتاب جديد " مدارس القدس ومكتباتها" .64
 للكاتب "مدارس القدس ومكتباتها"صدر عن وزارة الثقافة الهيئة العامة السورية للكتاب كتاب بعنوان 
ة العربية، القدس التي لها حق في محمد عيد الخربوطلي الذي كتبه بمناسبة احتفالية القدس عاصمة للثقاف

فمن حقها علينا أن نفيها بعض هذا الحق، وبين الخربطولي من خالل  ..رقبة كل مسلم وعربي ومسيحي
كتابه أن المدرسة والمكتبة كل منهما مرتبط ومتالزم باآلخر وذكر المدارس اإلسالمية وباقي معاهد العلم 

مدارس المسيحية، وفي آخر هذا القسم بين الخربوطلي بعضاً من زوايا وخوانق وربط، وبعد ذلك ذكر ال
من مدارس اليهود فهي موجودة ولن نستطيع إنكارها وفي القسم الثاني تناول المكتبات في القدس وكيف 
نشأت ثم ذكر بعض المكتبات العامة والمكتبات العائلية وبعض المكتبات الخاصة والمكتبات المسيحية 

الحديثة وشيئاً عن مكتبات اليهود وما يفعلونه بتراثنا المخطوط والمطبوع، إنها القدس الموغلة في القدم و
  .التي إن كتبنا عنها الكثير فلن نفيها حقها وكيف نفيها حقها وهي وجع كل عربي ومسلم ومسيحي
ا األديرة ويرى الخربوطلي أن مدينة القدس المملوءة باألبنية األثرية اإلسالمية والمسيحية فقد وجدت فيه

والكنائس إلى جانب المدارس والمساجد بل إننا نرى في القدس الكنيسة تعانق المسجد والمدرسة الدينية 
تعانق الدير والمكتبة المسيحية إلى جانب المكتبة اإلسالمية وترى في مدارس األديرة الطالب المسلم 

  .يجلس إلى جانب الطالب المسيحي
  7/3/2011 سورية، الوطن،

  
  كتاب جديد لمركز بديل" نحن الجيل الذي سيعود 2008-2009" .65

هذا الكتاب هو ثمرة جهود ممتدة على مدار عام كامل ضمن برنامج تنمية وتدريب الناشئة في مجال 
. حقوق الالجئين الفلسطينيين، أحد برامج وحدة الدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين في مركز بديل

، في أحد عشر مخيما وتجمعا لالجئين في الضفة 2006 مارس/ آذارانطلق هذا البرنامج في مطلع 
الغربية، وذلك بتوصية من اللقاء التنسيقي السادس لالئتالف الفلسطيني لحق العودة، وبمصادقة الجمعية 

واتسع . العامة لمركز بديل، وبالتعاون مع المؤسسات الفاعلة في ميدان الدفاع عن حقوق الالجئين
 اثنا عشر مخيما وتجمعا لالجئين، وفي 2008-2007 التالية حيث ضم في العام عواماألالبرنامج في 

  .)ةسوري(، والمنافي )النصيرات( ضم ثالثة عشر تجمعا لالجئين شملت قطاع غزة 2009-2008عام 
ويعكس هذا الكتاب مواقف وآراء طالب البرنامج من خالل التطرق إلى قضايا اللجوء والعودة، وذلك 

لة إلى إعطاء جيل الناشئة الفرصة للتعبير عما يجول في خاطرهم، وما هي القضايا التي في محاو
تشغلهم، خصوصا وأن هذا الجيل لم يأخذ حقه الكافي في التعبير عن مثل هذه القضايا التي ظلت حكرا 

اشئة، وطالما عبرت النصوص الواردة في هذا الكتاب على جيل الن. في الكثير من األحيان على الكبار
فقد حاول مركز بديل قدر المستطاع عدم التدخل في المعاني واألفكار والمضامين التي أبداها الطالب، 

  .مقتصرا جل جهوده على بعض التحرير اللغوي للنصوص
  7/3/2011، )مفتاح(لمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية موقع ا

  
  نظرة تحليلية بعيون إسرائيلية... "ةاإلسالم والحداث: يوسف القرضاوي" .66
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 يثير هذا العنوان األولىللوهلة ... " والحداثةاإلسالم: يوسف القرضاوي: "العليم الحجار إعداد عبد
 غالبية المتشددين أن والحداثة على اعتبار اإلسالم يتم الربط بين أن انه من غير المألوف إذاالستغراب 
  ."وكل ضاللة في النار... وكل بدعة ضاللة"... فة للبدعة يعتبرون الحداثة مراداإلسالميين

مركز موشيه ديان " الكتاب الذي يحمل العنوان المذكور آنفا صادر عن أن علمنا إذاويزداد االستغراب 
 "اإلنسانيةكلية سالي اينتن للعلوم "، وهذا المركز هو جزء من "واألفريقيةللدراسات الشرق أوسطية 

 وأفكار الكتاب يصور توجهات أن سبب االستغراب هنا يكمن في أن، والواقع أبيبالتابعة لجامعة تل 
  . المعاصراإلسالم يكون عليه أن لما ينبغي  وايجابياً مثالياًالقرضاوي باعتبارها نموذجاً

 في قسم اإلقليمية والدراسات األجنبية للغات أستاذاً الذي يعمل "صامويل هيلفونت"مؤلف الكتاب هو 
  .األميركية بجامعة برينستون األدنىالشرق دراسات 

 في صياغة أسهمت مفاهيم الحداثة قد أنويسلط الكتاب الضوء التحليلي على جوانب فكرية تبين كيف 
  . البارز يوسف القرضاوياإلسالميوتشكيل وجهات النظر المعاصرة التي يتبناها المفكر 

زم إلطالق مناقشة حول الحداثة من خالل يرسي األساس الال"ويعتقد مؤلف الكتاب أن هذا العمل 
مراجعة أفكار فالسفة بارزين، أمثال كانط وهيغل باإلضافة إلى أفكار علماء اجتماع معاصرين مثل 
هابرماس، واستناداً إلى فهم هؤالء للحداثة، فإن هذا العمل يوضح كيف أسهم تزايد التعليم، ووسائل 

  ."ي ينظر بها المسلمون إلى دينهماالتصال والهجرة، في تغيير الطريقة الت
ويضع هذا العمل القرضاوي في منظور تاريخي من خالل مراجعة تطور مفهوم الحداثة في العالم 

ويعقب ذلك استعراض تحليل لوجهات نظر القرضاوي حول .  عام الفائتة200اإلسالمي على مدى الـ 
ل االتصال الجماهيرية، والجهاد، والعالقات القضايا ذات الصلة بذلك المفهوم، بما في ذلك العلم ووسائ

  .الدولية، والديموقراطية، باإلضافة إلى قضايا المرأة
االستنتاجات، التي خلص إليها هذا العمل، تقوم على أساس مئات من الفتاوى والخطب الدينية والمقابالت 

صادر ثانوية أخرى ذات التي تم بثها للقرضاوي عبر وسائل إعالم عربية، كما أنها تقوم على أساس م
 اإلسهاب عمل بهذا القدر من التعمق، أو أيولم يسبق أن تم نشر  .صلة، سواء باالنكليزية أو العربية

  . القرضاوي باللغة االنكليزية.حول د
  7/3/2011الراي، الكويت، 

  
   بناء السالم إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينيةمدخل: عبد اهللا الثاني .67

، ى جاللة الملك عبداهللا الثاني والرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا مباحثات مساء أمس           أجر:  بترا –عمان  
 مع الرئيس بينيرا، ان مدخل بناء السالم الشامل والعادل في المنطقة، وتحقيق             ه، خالل اجتماع  الملكوأكد  

  . األمن واالستقرار فيها يكمن في إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية
  7/3/2011 ،الدستور، عمان

  
   تدحض ادعاءات تجنيس فلسطينيين بأعداد كبيرةالحقيقيةاألرقام ": الدستور" .68

على احصائية رسمية حول عدد االشخاص الذين حصلوا على الجنسية االردنية           " الدستور"حصلت  : عمان
وكـشفت  . تثبت عدم صحة ادعاءات ومزاعم ترددت أخيرا بشأن تجنيس فلـسطينيين باعـداد كبيـرة              

 1ان االشخاص الذين حصلوا على الجنسية االردنية من تاريخ          " الدستور"ئية التي حصلت عليها     االحصا
 مواطنـة اكتـسبت   37150 شخصا منهم 46058بلغ عددهم 2011 ـ  2 ـ  17 ولغاية 2000 ـ  1ـ 

  . الجنسية لزواجها من اردني بناء على احكام قانون الجنسية
اجنبيا حصلوا على الجنسية االردنية سندا الحكـام قـانون           مواطنا عربيا و   1322ووفق االحصائية فان    

 مواطن اردني الجنسية االردنية بعد ان تخلوا عنها في وقـت سـابق              2200الجنسية ، في حين استعاد      
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 مواطنـا تـم     217كما تبين االحصائية ان من ضمن الحاصلين على الجنـسية           . للتجنس بجنسية اجنبية  
 وحتـى اآلن ، وان      2007الرتباط بقرار من وزير الداخلية منذ العـام         استثناؤهم من تعليمات قرار فك ا     

  . مواطنا قاموا بتصويب اوضاعهم وفقا لتعليمات قرار فك االرتباط5169
ـ     ان هذه االرقام الحقيقية تدحض افتراءات البعض فيما يتعلق         " الدستور"وقالت مصادر رسمية مسؤولة ل

ان االردن هو الداعم الحقيقي لتثبيت الفلسطينيين على ارضـهم          واكدت  . بتجنيس فلسطينيين باعداد كبيرة   
  .والمساند الدائم لحق العودة للشعب الفلسطيني

  7/3/2011، الدستور، عمان
  

   لكسر حصار غزة" 2أنصار"تقرر إطالق قافلة " األردنيةشريان الحياة " .69
 2نة قررت إطالق قافلة أنـصار       اللج"قال رئيس اللجنة المهندس وائل السقا إن        : محمد الكيالي  -عمان  

، وذلك خالل لقاء عقدته اللجنة ألصدقاء شريان الحيـاة فـي مجمـع        "عبر ميناء العقبة ونويبع المصري    
النقابات المهنية أول من أمس، مبينا أن اللجنة ستختار الوقت المناسب لتسيير القافلة الهادفة الـى كـسر                  

  .ري من استقبال القوافل وبعد نجاح الثورة المصريةالحصار عن قطاع غزة، بعد اتضاح الموقف المص
بعد مضي على مكوثها نحو أسبوع في مينـاء         " 1قافلة انصار   "وأشار إلى أن السلطات رفضت استقبال       

العام الماضي، موضحا أن الدول العربية المـشاركة فـي          ) مايو(العقبة قبل أن تعود أدراجها في تموز        
فينة كبيرة تقود األسطول، مقدرا كلفة شرائها وتشغيلها بنحو مليـون           ناقشت شراء س  " 2أسطول الحرية   "

  .ونصف المليون دينار
  7/3/2011، الغد، عمان

  
  سيرمام رئاسة الحكومة في اطار حملة فك األأ الجهاديين للسلفييناعتصام : ردناأل .70

 االعتـصام للمـرة     عاد السلفيون الجهاديون وعائالتهم وأنصارهم في األردن الى       :  نبيل غيشان  -عمان  
 300واعتصم  . من السجون االردنية والعربية   » أسراهم«الثانية خالل اسبوع في عمان للمطالبه بإطالق        

شخص امام مقر رئاسة الوزراء امس، معظمهم من الرجال الملتحـين والنـساء المنقبـات واألطفـال،                 
 شخصاً، غالبيتهم في    90-75 بـ   في السجون االردنية والذين يقدرونهم    » أسراهم«مطالبين باإلفراج عن    

  .، ويقضون عقوبات بالسجن او يحاكمون بتهم أمنية) كيلومتر جنوب شرقي عمان100(سجن الموقر 
ولم تختلف هتافاتهم عن تلك التي اطلقوها في اعتصامهم الثلثاء الماضي في ساحة الجامع الحسني وسط                

، و  »نعم لتحكـيم شـرع اهللا     «، و   »كيم القرآن الشعب يريد تح  «: عمان، كما رفعوا يافطات قماشية تقول     
  .»ال القتحام البيوت ليالً«، و »اهللا موالنا وال مولى لهم«، و »بالروح بالدم نفديك يا اسالم«

وتعاهد المعتصمون على   . واستمر االعتصام مدة ساعة من دون ان يخرج عليهم احد من رئاسة الوزراء            
وراقبـت  . المقبل، وطلبوا من بعضهم البعض الحضور بكثافـة       العودة لالعتصام في المكان نفسه االحد       

قوات االمن االعتصام عن بعد، وتركت للمعتصمين حرية الحركة والتعبيـر مـن خـالل الخطابـات                 
  . والهتافات

 7/3/2011، الحياة، لندن
  

  الستخبارات المصرية تسعى إلى إحكام السيطرة على الملف الفلسطينيا ":األخبار" .71
من مصادر مطلعة أن المجلس األعلى للقوات المسلحة المصرية         » األخبار«علمت  : ديقيس صف  -غزة  

ألغى زيارة اللواء في جهاز االستخبارات العامة محمد إبراهيم، التي كانت مقررة لرام اهللا قبـل بـضعة                  
المجلـس  وأكدت المصادر أن    . أيام، للقاء قادة السلطة ولبحث ملف المصالحة الفلسطينية وإنهاء االنقسام         
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 شباط الماضي،   18األعلى للقوات المسلحة، الذي يقود مصر منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في              
فوجئ بموضوع الزيارة، ولم يكن على علم مسبق بها، وقد ألغى الزيارة ولم يرجئها، بعكس ما أعلنتـه                  

  .سلطة رام اهللا في ذلك الوقت، التي قالت إنه الزيارة ُأجلت لوقت الحق
وذكرت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن نفسها، أن جهاز االستخبارات المصري هدف من وراء               
زيارة إبراهيم لرام اهللا، إلى الحفاظ على مكانته ورعايته للملف الفلسطيني، وتوجيه رسالة ألطراف عدة               

  .»سياسته تجاه الملف الفلسطيني لم تتغير بعد رئيس الجهاز السابق عمر سليمان«بأن 
ونفت المصادر وجود أي اتصال هاتفي بين رئيس المجلس األعلى للقوات المـسلحة المـشير حـسين                 

وقالت المصادر  . طنطاوي ورئيس السلطة محمود عباس، الذي أعلنته السلطة الفلسطينية قبل نحو أسبوع           
مرار دعم مصر   است«إن المجلس األعلى وجه رسالة مكتوبة لعباس، عقب إلغاء زيارة إبراهيم، أكد فيها              

، مـن دون أن تتطـرق الرسـالة إلـى ملـف             »للقضية الفلسطينية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني     
  .المصالحة، الذي رعته مصر لنحو عامين

لطريقـة تعـاطي حركـة      » مرتـاح «وكشفت المصادر أن المجلس األعلى للقوات المسلحة المـصرية          
 أمن الحدود خالل أيام الثورة التي شهدت تـدهوراً          مع أحداث الثورة المصرية، وحفاظها على     » حماس«

  .أمنياً خطيراً
ـ         اتخـاذ ترتيبـات تجريهـا      » بوابة األهرام «في هذا الوقت، أعلنت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة ل

القاهرة حالياً إلعادة إطالق حوار بشأن المصالحة الفلسطينية، وإعادة قراءة هذا الملف ووضعه في دائرة               
ال يمكن البـدء مـن      «واستكمال ما تحقق منه من خطوات خالل العامين الماضيين، مؤكدة أنه            االهتمام،  

، مشيرة في الوقت نفـسه      »ستكون هي األساس لبدء الحوار    «وأكدت أن الورقة المصرية     . »نقطة الصفر 
   من الطبيعي أن تشهد تعديالت عليها، بما يحقق مصلحة الطرفين والتوصل إلـى توافـق عـام         «إلى أن 

ليـست  «وذكرت أن هذه الورقـة      . »عليها، واتفاق نهائي ينهي هذا االنقسام ويحقق المصلحة الفلسطينية        
بقايا نظام الحكم السابق ومخلفاته، ومن ثم فإنها قابلة إلعـادة التفـاوض             «، وخصوصاً أنها من     »مقدسة

أخذ مالحظات كل األطراف    وإجراء التعديالت عليها، التي تحقق المصلحة الفلسطينية بالدرجة األولى، وت         
  .»في االعتبار

  7/3/2011، االخبار، بيروت
  

  ما يجري في المنطقة العربية من تغيرات مقدمة لمعركة القدس الفاصلة: البشيرعمر  .72
أكد الرئيس السوداني عمر البشير دعم بالده للقضية الفلسطينية، وقـال إن مـا           :  عماد حسن  -الخرطوم  

  . تغيرات مقدمة لمعركة القدس الفاصلة يجري في المنطقة العربية من
وقال البشير لدي مخاطبته أمس بقاعة الصداقة بالخرطوم الجلسة االفتتاحية للمـؤتمر الـسنوي الثـامن                
لمؤسسة القدس الدولية انهم يتابعون تطورات القضية الفلسطينية عن كثب وبخاصة ما يجري في القدس               

قد أكمل تصاميم الهيكل اليهودي وجهز حجر األساس لبنـاء          ” ياإلسرائيل“الشريف مشيراً إلى ان الكيان      
الهيكل واستعرض حركة التهويد الجارية لمدينة القدس وطمس معالمها، مشيراً إلـى ضـرورة الـوعي                
بذلك، وحيا البشير التغيرات التي تشهدها الدول العربية وقال إن جيالً وحدوياً مناضالً جديداً وحدت بينه                

  .هو الذي يقود هذه التغييرات ” اإلسرائيلي“ ويرفض الفساد واالحتالل الثوابت القومية
ومن جهته، أكد قطبي المهدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية بالـسودان أن المـد الثـوري                  

وأشار إلى ان هذه الثورات الـشعبية       . والصحوة العارمة التي تشهدها المنطقة تعد نذيراً لتحرير القدس          
ال أجندتها ستتجه بكل طاقاتها نحو المسجد األقصى، ودعا المسلمين إلى إبطال مؤامرة اليهود              بعد استكم 

نحو القدس بتشريد أهلها وتنفيذ الهيكل المزعوم، مضيفاً بأن القدس في خطر لتواطؤ األنظمة وصـمتها                
  .عما يحدث بالمسجد األقصى في ظل سياسات تهويد القدس وتحويلها إلى عاصمة لليهود 
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  7/3/2011، لخليج، الشارقةا
  
 

  يجب الحفاظ على الورقة المصرية كجهد فلسطيني أساسي: لدى السلطة السفير المصري .73
ـ         :عبد الرؤوف أرناؤوط   مـصر  "ان  " األيـام "اكد ياسر عثمان، السفير المصري لدى السلطة الوطنية، ل

مشدداً على  "  من المرحلة االنتقالية   القوية والمستقرة داخلياً سيكون دورها اكبر مما كان في السابق واكبر          
الدور المصري سيستمر خالل الفترة االنتقالية بنفس القوة سواء بالنسبة لـدعم الـشعب الفلـسطيني                "ان

 وفيما يخص التطورات التي تجري فـي مـصر          ،"وحقوقه او ما يتعلق بعملية السالم وعملية المصالحة       
   :اريد ان اقسم الموضوع الى شقين: قالالفلسطينية -وتأثير ذلك على العالقة المصرية 

 وهو المرحلة االنتقالية التي يتوالها المجلس العسكري الذي اكد سواء في رسـالة مباشـرة الـى                  االول
الرئيس محمود عباس او في اتصال هاتفي مع المشير طنطاوي، ان الدور المـصري سيـستمر خـالل                  

 الشعب الفلسطيني وحقوقه او ما يتعلـق بعمليـة الـسالم            الفترة االنتقالية بنفس القوة سواء بالنسبة لدعم      
  .وعملية المصالحة

هو ما بعد المرحلة االنتقالية فإننا نؤكد ان مصر القوية والمستقرة داخلياً سيكون دورها اكبر مما                و الثاني
  .كان في السابق واكبر من المرحلة االنتقالية

وقـال رداً   " ا سيكون عليه شكل الوضع في معبر رفح       ارادة الشعب المصري تحدد في النهاية م      "واكد ان   
الدعوات ليـست   "على سؤال بشأن الدعوات في غزة للمجلس العسكري المصري بإعادة فتح معبر رفح،              

فقط من قطاع غزة وانما ايضاً من داخل المجتمع المصري بإعادة فتح معبر رفح وما استطيع قوله هـو                   
في كل هذه االمور بما يتوافق عليه الشعب المصري ألنه باالسـاس            انه عندما تستقر االمور سيتم النظر       

  ".ارادة مصرية وارادة الشعب المصري تحدد في النهاية ما سيكون عليه شكل الوضع في معبر رفح
وقال في رد على سؤال     " يجب الحفاظ على الورقة المصرية كجهد اساسي      "وشدد السفير عثمان على انه      

بشكل عام  "رية في المبادرات المطروحة حالياً في الساحة الفلسطينية للمصالحة،          بشأن مكانة الورقة المص   
-ال ترى مصر اي تناقض او صراع بين المبادرات، فالورقة المصرية كانت باالساس جهداً فلـسطينياً                 

فلسطينياً اكثر منه جهداً مصرياً وكانت برعاية مصرية ولذلك فإن مصر ترى ان هناك تكامالً بين كـل                  
ذه الجهود للوصول الى الهدف االساسي وهو عودة قطاع غزة الى االطار الفلسطيني بشكل عام وايجاد                ه

حل للوضع في قطاع غزة من فك للحصار وعودة السلطة، وبالتالي فإن الهدف هو االساس اما الوسائل                 
  ".فيمكن الحديث عنها ويمكن النظر في كيفية التوفيق فيما بينها

مصرية هي جهد فلسطيني ال يجب القفز عنه، وقال في رد على سؤال بشأن ما يقولـه                 واكد ان الورقة ال   
بالتأكيد فإن مصر منشغلة في اوضاعها الداخلية واي        "محللون ان مصر منشغلة اآلن بترتيباتها الداخلية،        

منصف واي مراقب يقول ذلك وسيستمر هذا الموضوع لحين انتهاء المرحلة االنتقالية، ولكـن تجـاوز                
الورقة المصرية يعني تجاوز الجهد الفلسطيني الذي تم لشهور عديدة في القاهرة وبالتـالي يعنـي اننـا                  

 الفلسطيني باالساس وليس الجهد المصري ولذلك فإن مـا          -سنخسر شهوراً عديدة من الجهد الفلسطيني       
ته، لـو كانـت   تقوله مصر هو ان الورقة المصرية هي جهد فلسطيني وال يجب القفز من فوقه او اضاع              

هناك افكار جديدة فإنه يمكن بحثها وهناك مبادرات جديدة يمكن النظر فيها ولكن يجـب الحفـاظ علـى                   
  ".الورقة المصرية كجهد اساسي

  7/3/2010، األيام، رام اهللا
  

 لتوصل إلى حل للقضية الفلسطينية هي مناورةل نتنياهو مقترحات :جامعة الدول العربية .74
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شددت جامعة الدول العربية،على أن مقترحات نتنيـاهو        : مراد فتحي  - القاهرة – يو بي أي   - تل أبيب 
من أجل التوصل إلى حل مرحلي للقضية الفلسطينية هي مناورة، وال تظهر جدية إسرائيل فـي إنهـاء                  

  .الصراع
، وقال السفير محمد صبيح األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة في الجامعـة           

في تصريح للصحافيين أن طريق السالم واضح وإسرائيل تعرفه، ومقترحات نتنياهو مناورات لن تفلـح               
؛ ألنه ال يمكن القبـول فلـسطينيا أو عربيـا           "تخريف"طرح إسرائيل الراهن بشأن الحل      "أبدا، مؤكداً أن    

 .بإقامة الدولة المؤقتة
  7/3/2011، الشرق، الدوحة

  
   بين أردوغان والمعارضةتركيافي  مهمةمكانة تحتل  "إسرائيل" .75

احتلت إسرائيل مكانة مهمة في خطابات الزعماء والسياسيين األتراك في ضوء             :  سيد عبد المجيد    -  أنقرة
   . االستعدادات إلجراء االنتخابات البرلمانية في يونيو المقبل

ه لن يسمح لمزيد مـن      فقد أكد كمال كليتش دار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض أن حزب            
   . التدهور في عالقات تركيا مع الدولة العبرية

 اعتبر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغـان فـي            ,  ودون أن يذكر الحزب مباشرة      , وفي المقابل 
عمليـات القتـل الجمـاعي ضـد اإلخـوة           مدينة سامسون هذا الموقف طبيعيا علي الذين صمتوا أمام        

 ولن يسمح أبدا بقتـل       ,  مؤكدا أن شعب تركيا المسلم سيظل دائما بجانب المظلومين          , غزة الفلسطينيين في 
 إال أنه أشار إلي أن بالده ستعمل علـي تـدهور العالقـات مادامـت                 , النساء واالطفال واالبرياء العزل   
   . إسرائيل هي التي ترغب في ذلك

 7/3/2011، األهرام، القاهرة
 

  لطلب مساعدة عسكرية إلنقاذ النظام "إسرائيل"سيف اإلسالم يزور  .76
افادت مصادر دبلوماسية وثيقة اإلطالع على الجانب الحكومي        :  نيويورك –  نزار عبود  - خاص بالموقع 

الليبي أن سيف اإلسالم، نجل العقيد معمر القذافي، قام قبل يومين بزيارة خاطفة إلـى إسـرائيل لطلـب                  
شريطة عدم كشف هويته، فإن العالقة      " األخبار"تحدث إلى   وحسب المصدر الذي    . المساعدة إلنقاذ النظام  

بين سيف اإلسالم وإسرائيل تطورت كثيراً خالل األزمة الحالية وسط أنباء عن تـولي شـركات أمنيـة                  
  .إسرائيلية نشطة في التشاد تجنيد مرتزقة وإرسالهم إلى ليبيا محققة مكاسب بمليارات الدوالرات

أمنية إسرائيلية رفيعة مساعدات عسكرية في ميادين الـذخائر وأجهـزة           وطلب سيف اإلسالم من قيادات      
وفي المقابل، تعهد بتطوير العالقات بين ليبيا أو مـا          . المراقبة الليلية فضال عن صور باألقمار الصناعية      

وعرض مقابل إنقاذ   . قد يبقى منها تحت سلطته مع الكيان اإلسرائيلي في المجاالت السياسية واالقتصادية           
  .رواته في الخارج صفقة بالتقاسم باستخدام النفوذ اإلسرائيلي في الواليات المتحدةث

  7/3/2011، االخبار، بيروت
 

  غزةى قطاع لإمساعدات دوائية من الجمعية الشرعية المصرية  .77
  25   كان من المقرر ارسالها يـوم       ,  اطنان ادوية   10  ارسلت الجمعية الشرعية المصرية     : أحمد عبدالفتاح 

   . يناير الماضي الي االراضي الفلسطينية المحتلة
  , صرح بهذا االستاذ مصطفي اسماعيل رئيس لجنة االغاثة ونائب األمـين العـام للجمعيـة الـشرعية                

   .  اشهر 6   مستشفي لمدة 13   ان االدوية المرسلة من الجمعية تغطي االحتياجات االساسية لـ : واضاف
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 استقبال المرضي من غزة المحتاجين لعمليات القلب المفتـوح وغـضروف            هذا باالضافة الي استمرار   
 وهي الخدمة التي تقدمها الجمعية الشرعية منـذ انـدالع االنتفاضـة              , العنق بمستشفيات الجمعية بمصر   

   .  م 2000  األولي عام
  7/3/2011، األهرام، القاهرة

  
  "اميمبادرة سياسية ذات بعد در" إلى "إسرائيل"واشنطن تدعو  .78

ذكرت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، أن اإلدارة األميركية تطالب رئـيس             :  نظير مجلي  - تل أبيب 
مبـادرة  «الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتبكير اإلعالن عن مبادرته السياسية هذا الشهر، وجعلها             

اإلدارة األميركيـة أبلغـت     وقالت مصادر سياسية في تل أبيـب إن         . »قوية مقنعة يكون لها بعد درامي     
وأن المطلوب منه خطة مقنعة للفلسطينيين، يجـب أن         . نتنياهو أن خطته لطرح تسوية مؤقتة غير واقعية       

وفي تعقيب على األنباء المنشورة في إسرائيل التي تقول إن نتنيـاهو ينـوي              . »ذات بعد درامي  «تكون  
المنظمـات اليهوديـة األميركيـة      (» إيباك«ر  المقبل أمام مؤتم  ) أيار(اإلعالن عن خطته في شهر مايو       

وأن نتنياهو فحـص    . ، قالت تلك المصادر إن واشنطن تطلب تبكير الموعد إلى األسابيع القريبة           )اليمينية
، )الكـونغرس (إمكانية إعالن الخطة أمام اجتماع مشترك لمجلسي الشيوخ والنواب في الواليات المتحدة             

  .كان مضمون الخطة مقنعافأبلغه األميركيون الموافقة إذا 
  7/3/2011الشرق األوشط، لندن، 

  
  الفلسطينية لبنان غائبة عن المناطق المحيطة بالمخيمات الخدمات: تقرير لألمم المتحدة .79

: أطلق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للمـستوطنات البـشرية تقريـراً بعنـوان               
الوصول الى الخدمات المدنية األساسية في المناطق المحيطـة بمخيمـات           : استطالع المناطق الرمادية  "

وذلك خالل لقاء عقد مع المانحين الدوليين لمناقشة كيفية معالجة مـسألة            " الالجئين الفلسطينيين في لبنان   
أن سكّان  وبينت الدراسة   . تعذّر الوصول إلى الخدمات المدنية األساسية في المناطق المحيطة بالمخيمات         

المناطق المحيطة بالمخيمات يعيشون ضمن تجمعات غير منظّمة منتشرة على تخوم المخيمات الرسمية،             
وأنّه ال يحقّ لهم الحصول على الخدمات المدنية األساسية التي توفّرهـا مؤسـسات الخـدمات العامـة                  

مم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئـين      والبلديات في المناطق المحيطة، وال على تلك التي تؤمنها وكالة األ          
وبالتالي يلجأ السكّان الى عـدد مـن المبـادرات        . في المخيمات ) األنروا(الفلسطينيين في الشرق األدنى     

وهذه اآلليـات   . الشخصية المكلفة كآلية بديلة للوصول الى الخدمات المدنية األساسية وتأمين استمراريتها          
    .وغير مالئمة، وغير قابلة لالستدامة وتعاني من نواقص وثغرات هائلةغالباً ما تكون غير آمنة 

  7/3/2011، المستقبل، بيروت
  

   مليار دوالر وسط اضطرابات140 تفقد أفريقيا وشمال األوسطبورصات الشرق  .80
 أفريقيا وشمال األوسط في الشرق األسهم أسواق إن األحد قال تقرير لصندوق النقد العربي يوم :ظبي أبو
 الخمس الماضية مع اتساع نطاق األسابيع في لألسهم مليار دوالر من القيمة السوقية 140قدت ف

 16 في لألسهمتقرير أن القيمة السوقية الوأفاد  .االضطرابات في المنطقة مما أصاب المستثمرين بالقلق
 25ر في  مليا1002 مارس مقارنة مع /آذار مليار دوالر في الرابع من 862بورصة عربية بلغت 

  .األوسط السياسية في مصر التي امتدت لدول أخرى في الشرق األزمة يناير قبل يوم من /كانون الثاني
 وبلغت قيمتها السوقية 2010 في عام ةبالمائتقرير أن البورصات العربية ارتفعت نحو تسعة الوأضاف 

 ساعدت على تجدد األولىنشطة الطرح أ إنوقال التقرير دون تطرق للتفاصيل  . مليار دوالر983.8
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 مليار دوالر مقارنة 2.75 وجمع إصداراً 27 طرح 2010 العربية وشهد عام األسواقانتعاش بطيء في 
  . مليار دوالر في العام السابق1.98 بقيمة  طرحا17ًمع 

  6/3/2011وكالة رويترز، 
  
  

  "سرائيلإ"ـ لمن عقد تصدير الغاز المصري% 5 وجمال مبارك تلقيا عالء: الجريدة، الكويت .81
الجريدة تحصل على وثائق لـ التنظيم السري لوزارة الداخلية المصرية تكشف فضائح تصدير الغـاز               

  "إسرائيل"ـل
وأدخـل  %... 10جمال مبارك رعى الصفقة ومررها بالشروط اإلسرائيلية طالباً الحصول على عمولة            

  واتهم حسين سالم بالخيانة... من سامح فهمي شقيقه عالء بدالً
)1-2(  

على وثائق خطيرة شديدة الحساسية تكشف أبعاد إحدى أخطر القضايا المثيرة للجـدل             ' الجريدة'حصلت  
، وأثارت غضبا مصريا    2005داخليا وإقليميا وهي قضية صفقة تصدير الغاز إلسرائيل التي وقعت عام            

 وتؤكد الوثائق التـي     كبيرا وكانت إحدى أكبر عالمات الفساد الكبرى في تاريخ النظام المصري السابق           
من مصادر رفيعة أن الصفقة تمت برعاية مباشرة من جمال مبارك نجل الرئيس             ' الجريدة'حصلت عليها   

المخلوع حسني مبارك، وأنها تمت بين جنبات فنادق شرم الشيخ سرا وبعيدا عن الحكومـة المـصرية                 
 من عائلة مبـارك حـسين       لتضمن عموالت ضخمة لنجلي الرئيس عالء وجمال ورجل األعمال القريب         

سالم ووزير البترول السابق سامح فهمي مقابل القبول بالشروط اإلسرائيلية كاملة، وأن عموالت الصفقة              
التي تم التفاوض عليها مع الحكومة اإلسرائيلية مباشرة كانت سببا في خالفات حادة بين العائلة وحـسين                 

ـ         ، وتأكدهم من خيانته لهم للحصول علـى نـسبة          'ليةالداخ'سالم بعد تجسسهم عليه من قبل تنظيم سري ب
عنهـا  ' الجريدة'أكبر من العموالت ما ترتب عليه شجار بين الطرفين ومفاجآت كبرى ومدوية ستفصح              

  ).االثنين(غدا 
على المستندات المنسوبة إلى التنظيم السياسي السري بوزارة الداخلية الذي كان يرأسه            ' الجريدة'حصلت  

عادلي شخصيا، وكانت مهمته تنفيذ العمليات التخريبية السياسية والتجـسس علـى كبـار              اللواء حبيب ال  
المسؤولين، لمصلحة أسرة الرئيس مبارك إذ تشير المستندات الى أن هذا التنظيم كان هدفه األساسي هو                

  .خدمة جمال مبارك ومشروعه السياسي ومصالحه االقتصادية
  جمال والعمولة

 جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني السابق وحسين سـالم رجـل               وتشير الوثائق إلى أن   
 5األعمال وسامح فهمي وزير البترول قاموا بإتمام صفقة تصدير الغاز المصري إلسرائيل مقابل عمولة               

 في المئة لسامح فهمي وبعد مفاوضـات        2.5 في المئة لحسين سالم و     2.5في المئة من قيمة العقد بواقع       
 في المئة تم إقصاء سامح فهمي من الصفقة         10نسبة التي كان يتفاوض عليها جمال مبارك وهي         حول ال 

  . في المئة فقط5 في المئة مقابل إقناع شقيقه بإتمام الصفقة مقابل 2.5ليحل محله عالء مبارك بنسبة 
للـواء حبيـب    إلى ا ' ص. ح  ' وموجهة من المقدم     2005 يناير   5وتقول الوثيقة األولى المؤرخة بتاريخ      

 5/1/2005  بتـاريخ     11بنـاء علـى التكليـف رقـم         'إنه  ' سري جدا 'العادلي رئيس التنظيم تحت بند      
بخصوص مراقبة السيد حسين سالم فقد تبين أنه اجتمع مع سامح فهمي وزير البترول الـسابق وشـالوم                  

ث التفـاوض   كوهين المرشح لتولي منصب السفير بالقاهرة خالل ذلك الشهر وإسحق مزراعـي مبعـو             
اإلسرائيلي، وتناقش المجتمعون حول صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل وقيمـة العقـد وقيمـة عمولـة                 

  .األطراف المشتركة في تنفيذ الصفقة وتسهيل إتمامها
  سالم وكوهين
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وبتفريغ التسجيل الصوتي بمعرفة اإلدارة طبقا للوثيقة تبين أن حسين سالم قد أبلغ شالوم كوهين ورفيقـه                 
سرائيلي أن الجهات السياسية العليا وافقت بشكل نهائي على إتمام الصفقة كما هي مقترحة من الجانب                اإل

 في المئة من قيمة الصفقة، وحسين       10اإلسرائيلي وبنفس القيمة بشرط حصول جمال مبارك على نسبة          
راعي اعترض   في المئة من قيمة الصفقة، لكن إسحق مز        2.50 في المئة وسامح فهمي على       5سالم على   

على نسبة العمولة وقال إن القيادة اإلسرائيلية لن توافق بأي حال على هذه الصفقة، وقـال إن الـصفقة                   
بالكامل مهددة باإللغاء بسبب العمولة المطلوبة المبالغ فيها، وقال شالوم كوهين إن عمولة جمال مبـارك                

 في المئة لحسين    1لمئة لجمال مبارك، ونسبة      في ا  2.5مبالغ فيها، وإن اإلدارة اإلسرائيلية اعتمدت نسبة        
سالم ومثلها لسامح فهمي، وعلق سامح فهمي معترضا على نـسبة العمولـة التـي اقترحهـا الجانـب                   
اإلسرائيلي وقال إن الصفقة مهددة باإليقاف من جانب اإلدارة المصرية، وقال إن نسبة العمولة غير قابلة                

لكبير الذي بذله جمع أطراف الصفقة إلتمامها سياسيا وإداريا، وقال          للنقاش ألنها ثمن بسيط مقابل الجهد ا      
حسين سالم إن نسبة العمولة ستقسم في ما بعد بين أطراف أخرى تم اختصارهم في شخص المتفاوضين،                 
وأن هذه األطراف ستتحمل المسؤولية الكاملة عن إتمام هذه الصفقة، ولن تتم إال بتنفيذ شرط دفع العمولة                 

  . كاملة ودون مماطلةالمقترحة
وانتهى االجتماع بعد أن طلب شالوم كوهين مهلة يومين لعرض األمر على الجانب اإلسرائيلي قبل الرد                

  .على حسين سالم
  إجتماع القاهرة

 إنه اجتمع حسين سـالم وشـالوم كـوهين سـفير       2005 يناير   19ويقول التقرير الثاني المؤرخ بتاريخ      
سحق مزراعي مبعوث التفاوض اإلسرائيلي على تصدير الغاز المصري إلى          إسرائيل الجديد بالقاهرة، وإ   

إسرائيل، وتناقشوا حول صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل وقيمة العقد وقيمة عمولة األطراف المـشتركة               
في تنفيذ الصفقة وتسهيل إتمامه، وقد أبلغ شالوم كوهين حسين سالم أن القيادة اإلسرائيلية وافقـت علـى                  

 في المئة بـدال  5 في المئة لحسين سالم مقابل إقناع السيد جمال مبارك بقبول عمولة 5ولة قدرها دفع عم 
 في المئة  لسامح فهمي، وطلب كوهين ومزراعي من السيد حـسين             1 في المئة المطلوبة،     10من نسبة   

ك سـيرفض   سالم بذل جهد إلتمام الصفقة بهذه النسبة، ورد حسين سالم بأنه متأكد من أن جمـال مبـار                 
العرض، وأنه لن يتمم الصفقة إال بعد الحصول على نسبة العمولة ألن الصفقة بالكامل تحـت إشـراف                  
سيادته شخصيا، لكن شالوم كوهين توسل إلى حسين سالم لكي يبذل جهوده إلتمام الصفقة بنسبة العمولة                

  .المقترحة
 إلبالغهـم مـا وصـلت إليـه          سـاعة للتفـاوض    72وانتهى االجتماع، بعد أن طلب حسين سالم مهلة         

  .المفاوضات
وينهي تقرير آخر بتاريخ الجدل حول الصفقة ويشير إلى أن جمال مبارك قد تقابل مع حسين سالم بأحـد                 
الفنادق بحضور عالء مبارك، وقام جمال مبارك بتوبيخ حسين سالم على خيانته له وقيامه بالتحايل عليه                

ين سالم، ثم انصرف غاضبا بعد أن كلفه باالتصال بالجانب          لتخفيض عمولته مقابل رفع نسبة عمولة حس      
  .اإلسرائيلي إلنهاء التعاقد على الصفقة

  خالف سالم وجمال
 اجتمع أمس حسين سالم وجمال وعـالء مبـارك وناقـشوا            2005 يناير   30وتقول وثيقة أخرى بتاريخ     

ك مع حسين سالم واتهمـه      خطوات تنفيذ صفقة تصدير الغاز المصري إلسرائيل، وقد تشاجر جمال مبار          
بالطمع، وأنه يفاوض لتخفيض نسبة جمال مقابل زياة نسبته طبقا لما أوضحته مذكرات مراقبـة حـسين                 
سالم السابق، وقال له جمال إنه مراقب، وإن كل اجتماعاته مع ممثلي الجانب اإلسرائيلي هو على علـم                  

  .خفيض نسبة جمالبها وأيضا يعلم بأمر االتفاق بزيادة نسبة عمولته مقابل ت
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وبعد أن انتهى جمال مبارك من توبيخ حسين سالم مدة تقترب من نصف ساعة انصرف بعـد أن أبلغـه           
موافقته على إتمام الصفقة بالسعر والنسبة المتفق عليها، وطالبه بإبالغ الجانب اإلسرائيلي وتحديد ميعـاد        

بارك بالرغم من محاوالت حسين سـالم       لتوقيع العقود وإتمام الصفقة، ثم انصرف جمال مبارك وعالء م         
  .منعهما من مغادرة الفندق قبل االعتذار لهما

  "إسرائيل"ـحقائق تصدير الغاز ل
، فـإن اإلعـداد لتوقيـع       2005على الرغم من توقيع اتفاقية تصدير الغاز المصري إلسرائيل في يونيو            

 عادت وتسربت رائحتها فـي عـام        ، وتوقفت بعد االنتفاصة الفلسطينية، ثم     2000الصفقة يعود إلى عام     
 وتحديدا عندما رفض رئيس الوزراء اإلسرائيلي إرييل شارون التعاقد مع إحدى شركات البترول              2003

البريطانية التي كانت تنقب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة، وفضلت الحكومة اإلسـرائيلية وقتهـا                
  .مصريتأجيل التعاقد حتى تتضح إمكانية استيراد الغاز ال

ـ      ، أثارت عاصفة من الغضب الشعبي خللت أركان نظام         'النكسة'الصفقة التي وصفها نشطاء مصريون ب
 مليار متر مكعـب     1.7مبارك المخلوع، وبحسب نصوص االتفاقية فإن نظام مبارك وافق على تصدير            

وحدة حرارية،   دوالر للمليون    1.5 سنتا و  70 عاما، بثمن يتراوح بين      20سنويا من الغاز المصري مدة      
 دوالر، كما حصلت شركة الغاز اإلسرائيلية على إعفاء ضـريبي           2.65بينما يصل سعر التكلفة العالمية      

  .2008 إلى عام 2005 سنوات من عام 3من الحكومة المصرية مدة 
 6/3/2011، الجريدة، الكويت

  
   سياستنا الخارجيةلمراجعةحان الوقت  .82

  السفير نبيل العربي
 يناير وشاركت فيها جميع فئات الـشعب المـصرى          25بيضاء العظيمة التى قادها شباب      كانت الثورة ال  

  .لحظة تاريخية فارقة، وسوف تبقى دائما شعلة مضيئة تنير الطريق لجميع شعوب العالم
هذه الثورة أفرزت العديد من الدروس المهمة التى يلزم دراستها بعناية، وال شك أن المحللين الـسياسيين                 

  . الحكومات ومعاهد الدراسات سيعكفون على دراستها لسنوات طويلةفى أروقة
نحن فى بداية مرحلة جديدة يرجو الجميع أن تنعم فيها مصر بحكم رشيد يحقـق الديمقراطيـة الـسليمة                   

  .واحترام حقوق اإلنسان والمساواة للجميع بدون أى نوع من التفرقة أو التمييز
حكمها القانون الذى يطبق على الجميع وهذا يقتضى إلغـاء الكـم            المطلوب إقامة دولة عصرية علمانية ي     

. القوانين بصياغتها خالل الـسنوات الماضـية      » ترزية«الهائل من القوانين التى قام ما يطلق عليهم بـ          
بمعنى أن اإلطار الدستورى والقانونى الذى حكم مصر لما يزيد على خمسين عاما يجب إعادة النظر فيه                 

  .افيةبعمق وجدية وشف
  مطلوب أيضا مراجعة سياستنا الخارجية 

 يناير فى إبراز ضرورة مراجعة األوضاع الداخلية        25هذا الموضوع يطرح نفسه بشدة بعد نجاح ثورة         
وتعديل الدستور والقوانين واللوائح التى أعاقت التطبيق السليم لروح العدالة والحق الطبيعى فى احتـرام               

  .ية التى تنادى بها المواثيق الدوليةحقوق اإلنسان والحريات األساس
لم تكن سياسة مصر الخارجية فى السنوات األخيرة تعالج بأسلوب علمى عصرى يـؤدى إلـى اتخـاذ                  

وكانت ال تعدو   . القرارات بعد دراسة متأنية لجميع أبعاد المسائل المطروحة بواسطة خبراء متخصصين          
 بأسلوب فردى وقد يكون أيضا أحيانا عشوائيا يـتم          أن تكون ردود أفعال لألحداث وكانت القرارات تتخذ       

  .بدون الدراسة المطلوبة
مصر لها وزن كبير ولها دور تاريخى مهم ولها إسهامات فى جميع المجاالت الدولية وليس فقـط فـى                   

وال يليق بمصر أن تتسم سياساتها الخارجية والمواقف التـى تتخـذها            . العالم العربى ومحيطها األفريقى   
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الية أو بمخالفات جسيمة لقواعد أساسية فى القانون الدولى مثل الموقف الذى تتبناه مـصر تجـاه                 باالرتج
الحصار المفروض على قطاع غزة والذى يتعارض مع قواعد القانون الدولى اإلنـسانى التـى تحـرم                 

 يتفـق   هذا األسلوب فى اتخاذ قرارات تتعلق باألمن القومى ال        . حصار المدنيين حتى فى أوقات الحروب     
  .مع مكانة مصر وتاريخها

لذلك أتمنى أن تقرر الدولة إنشاء مجلس أمن قومى دائم يشرف على اتخاذ القرارات التى تتعلق بالسياسة                 
وهذا التوجه ال يمس اختصاص وزارة الخارجية األصيل فى معالجة الشئون الخارجية، ولكن             . الخارجية

تحوى جوانب تخرج من اختصاص وزارة الخارجية بحيث        العديد من المسائل طبيعتها متشعبة متشابكة و      
  . يلزم رأى أكثر من جهة فى الدولة

جميع الدول المتقدمة فى عالمنا المعاصر أنشأت مجالس أمن قومى منذ سنوات وقد أزف الوقت ألن تقدم                 
  .مصر على اتخاذ هذه الخطوة االستراتيجية المهمة
جوانب القانونية التى تحـدد اإلطـار العـام للـسياسة           يهمنى على وجه الخصوص اإلشارة إلى بعض ال       

  :الخارجية
إن القانون الدولى يقضى بأن الدول حديثة النشأة مثل حاالت االستقالل من االستعمار أو حـاالت                : أوال

انفصال دولة فيحق للدولة الحديثة طبقا لقواعد التوارث الدولى أن تعلن عدم التزامها بـبعض تعهـداتها                 
 وهذا المبدأ ال ينطبـق  Doctrine of Clean Slate ما يطلق عليه فى القانون الدولى مبدأ الدولية وهو

فاستقرار الحدود الدولية له قدسية فى القـانون الـدولى وال يجـوز             . على االتفاقيات التى تتعلق بالحدود    
  .المساس بها

تنطبق على مصر اليـوم، فعليهـا       أما الدول التى يتغير نظامها الداخلى فقط وهذه هى الحالة التى            : ثانيا
االستمرار فى احترام التزاماتها التعاقدية وهو ما أكده البيان الدستورى الذى صدر من المجلس األعلـى                

ولكن من حق مصر التحقق من أن األطراف األخرى فى هذه المعاهدات تحتـرم هـذه    . للقوات المسلحة 
  . االلتزامات وال تخالفها
  :لدول بإعادة النظر فى التزاماتها الدولية فى حالتينفالقانون الدولى يسمح ل

  .Fundamental Change of Circumstances إذا كان هناك تغير جوهرى فى الظروف -1
  :وهو ما أقدمت عليه مصر مرتين فى تاريخها الحديث

 مـارس   فى: والثانية. 1936 بإلغاء معاهدة    1951عندما قامت حكومة النحاس باشا فى أكتوبر        : األولى
   .1971 عندما قرر الرئيس السادات إلغاء معاهدة الصداقة التى أبرمت مع االتحاد السوفييتى عام 1976

 بأحد أحكام معاهدة فإنه يحق للطرف اآلخـر  Material Breach أما إذا كان هناك إخالل جوهرى -2
ر ألحكامها وهو مـا      المعاهدة طبقا لجسامة مخالفة الطرف اآلخ      Terminate أو إنهاء    Suspendوقف  

ينطبق على جميع التزامات مصر الدولية بما فى ذلك التزاماتها النابعة من معاهدة السالم مع إسرائيل إذا                 
  .تبين أن هناك إخالال بأحكام هذه المعاهدة من جانبها

عـدة  وفى إطار العالقات الدولية وحتى تدخل مصر القرن الواحد والعشرين البد من اإلقدام على               : ثالثا
  :خطوات حتى تصبح مصر دولة تحترم وتلتزم بقواعد القانون الدولى اإلنسانى ومن أهم هذه الخطوات

 االختـصاص   1957مصر تقبل منـذ عـام       . ـ قبول االختصاص اإللزامى العام لمحكمة العدل الدولية       
  .1888اإللزامى فيما يتعلق بإدارة قناة السويس طبقا التفاقية القسطنطينية لعام 

  .ICCلتصديق على النظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية ـ ا
  .ـ الدخول فى البروتوكوالت اإلضافية لجميع اتفاقيات حقوق اإلنسان بما فى ذلك بروتوكوالت جينيف

. هذه بعض مقترحات أسوقها بإيجاز وكلها تصب فى سعى االرتقاء بمصر دوليا ورفع شأنها بين الـدول       
مراجعة شاملة لسياسة مصر الخارجية بهدف التحقق من أن معاهدات مـصر مـع              البد من اإلقدام على     
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الدول األخرى تحترم من الجانبين على قدم المساواة وتطبق تطبيقا سليما ليس فيه إجحاف بحقوق مصر                
  .السيادية

  6/3/2011، الشروق، مصر
  

  هكذا تخطط تل أبيب لحرمان حماس عوائد الثورات .83
  صالح النعامي

والواليات المتحدة من وراء الكـواليس إلحبـاط ثـورة          " إسرائيل"بالدليل القاطع أن ما تقوم به       لقد تبين   
المصرية المجيدة والحيلولة دون تحقيقها أهدافها أكبر بكثير مما يتوقعه المرء، والالفت أنه يتكشف كـل                

ربية التي تفجرت فـي     يوم حجم الجهود التي تبذل في السر وبعيداً عن األنظار للقضاء على األحالم الع             
  .أعقاب اندالع الثورة

وقد بات في حكم المؤكد أن القلق اإلسرائيلي ال يتوقف عن تأثير الثورة المصرية على الداخل المصري،                 
ـ               بـشكل  " إسرائيل"بل إن هناك قلقاً أكبر أن يمتد تأثير الثورة المصرية ليؤثر على البيئة االستراتيجية ل

بعد أن فقدت   " إسرائيل"رب اإلسرائيلي األسبق بنيامين بن اليعازر ندب حظ         ولقد واصل وزير الح   . شامل
صديقها وحليفها حسني مبارك، لدرجة أنه اعتبر أن استكمال التحول الديموقراطي في العـالم العربـي                

  ".إسرائيل"يشكل تحدياً وجودياً لـ
للرئيس األمريكي باراك أوباما، فإن     الالفت أنه في الوقت الذي وجهت حكومة نتنياهو اإلهانة تلو اإلهانة            

فقد كـشف   . شغله الشاغل بات الحرص على أال تؤثر الثورة المصرية على مصالح تل أبيب في المنطقة              
التلفزيون اإلسرائيلي النقاب عن أن اإلدارة األمريكية أبلغت رؤساء المنظمات اليهودية فـي الواليـات               

ن ضمان مواصلة مصر ليس فقط التزامها باتفاقيـات كامـب           المتحدة بأنها تبذل جهوداً هائلة من أجل أ       
ديفيد، بل التعاون األمني الكثيف الذي كان قائماً في الماضي بين تل أبيب والقاهرة، والذي كان يتم أحياناً                  

 بالضغط المباشر على قيادة     –حسب المصادر األمريكية  –ولم تكتف اإلدارة األمريكية     . بمشاركة أمريكية 
ي، بل تعداه إلى حد الطلب من المجلس العسكري األعلى الذي يتولى مقاليد األمور فـي                الجيش المصر 

القاهرة بأن يضغط على األشخاص الذين يرغبون بالترشح للرئاسة وعلى األحزاب التي تنوي المشاركة              
قعـة مـع   في االنتخابات الشريعية القادمة بأن يعلنوا بشكل واضح ال لبس فيه التزامهم باالتفاقيـات المو        

ومـصر مـن    " إسرائيل"دون المطالبة بأي تغيير، إلى جانب نقل موضوع التعاون األمني بين            " إسرائيل"
وحسب هذه المصادر فإن اإلدارة األمريكيـة       . صالحيات الحكومة القادمة إلى صالحية الجيش المصري      

. طالب األمريكيـة  تضغط بقوة من أجل تحييد رأي بعض الجنراالت المصريين الذين يتحفظون على الم            
والذي يجعل هذه التسريبات دقيقة حقيقة أن التلفزيون اإلسرائيلي قد عرض تقريراً مصوراً يظهـر فيـه                 
دينس روس مستشار الرئيس أوباما وهو يلتقي مجموعة من النشطاء اليهود األمريكيين، حيث قال لهم إن                

لواقع المصري المستقبلي، بحيـث ال يـشكل        اإلدارة األمريكية توظف كل ثقلها حالياً في محاولة بلورة ا         
وحسب روس فإن الواليات المتحدة توظف كل مؤسـساتها         . خطراً على المصالح األمريكية واإلسرائيلية    

التي تحتفظ بقنوات اتصال مع الجيش المصري من أجل الضغط على قادة الجيش لبلورة البيئة الداخليـة                 
  .مريكية واإلسرائيليةالمصرية بشكل ال يشكل تهديداً للمصالح األ

  حرمان معسكر الممانعة من النقاط
معنية بأال تستفيد الجهات التي تشكل محور الممانعة في العالم العربي من نتـائج الثـورة                " إسرائيل"لكن  

وقد تبين أنه قد تم انجاز ورقة عمل من قبـل األجهـزة االسـتخبارية اإلسـرائيلية                 . المصرية المجيدة 
فقد . ة في الكيان الصهيوني من أجل تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع الواليات المتحدة            والمؤسسات السياسي 

كشفت مصادر إسرائيلية النقاب عن أن كالً من ديوان رئيس الحكومة اإلسرائيلية ومجلس األمن القومي               
ـ              ، "مـان أ"في تل أبيب قد بلورا بالتعاون مع جهازي الموساد وشعبة االستخبارات العسكرية المعروفة ب
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" األضرار االستراتيجية "ومركز األبحاث التابع لوزارة الخارجية اإلسرائيلية تصوراً شامالً يهدف لتالفي           
التي قد تنجم عن الثورة المصرية، حيث سيتم تقديم هذا التصور لإلدارة األمريكية بهدف تبنيه واالستناد                

اإلسرائيلي عن المصادر قولها    " روتس شيفع ع"ونقل راديو   . إليه في تعاطيها مع الشأن المصري مستقبالً      
إن التصور يركز على قضية واحدة، وهي أال تؤدي الثورة المصرية بحال من األحوال إلـى اإلخـالل                  
بموازين القوى التي كانت قائمة بين قوى االعتدال في العالم العربي والقـوى التـي يـصفها التـصور                   

ظام الرئيس المخلوع حسني مبارك قد كان يشكل العمـود          ويشير التصور إلى حقيقة أن ن     ". المتطرفة"بـ
  .الفقري لمحور االعتدال في العالم العربي

ويبدي مبلورو التصور قلقاً كبيراً لحقيقة أن كالً من حركة حماس وحزب اهللا شعرا بأن الثورة المصرية                 
ناع القرار فـي    تصب في صالحهما، حيث يطالب مبلورو التصور بأن تضغط اإلدارة األمريكية على ص            

ويرى مـصممو  . تجاه كل من حماس وحزب واهللا" إشارات إيجابية"مصر حالياً لكي ال تبدي القاهرة أي      
  :التصور أن تحقيق هذا الهدف يتطلب اإلجراءات التالية

أن تواصل مصر نفس السياسة المتبعة تجاه حركة حماس وقطاع غزة، سيما في فرض القيود على                : أوالً
  . عبر معبر رفححركة الغزيين

عدم السماح بالخروج عن دائرة التعاطي السياسي السابق بين مصر وحركة حماس، بحيث يـشعر               : ثانياً
لحركـة حمـاس    " يشكل بالضرورة إضـافة إيجابيـة     "الرأي العام الفلسطيني أن ما حدث في مصر ال          

  .والجهات التي تلتقي معها
لبناني وعدم إحداث أي تغييـر علـى عالقاتهـا مـع            أن تواصل مصر نفس تعاطيها مع الملف ال       : ثالثاً

  .المكونات السياسية اللبنانية
أن ما تقدم يدلل بشكل واضح على حجم المكائد التي تنصب للثورة والثوار في مصر، وهذا يوجب على                  
الجميع أال يغفو أثناء الحراسة، فالمكر كبير وهناك اصرار أمريكي إسرائيلي على توظيف كل المقدرات               

  .مشتركة للجانبين من أجل احباط الثورة وعدم تمكنيها من تحقيق أهدافهاال
  5/3/2011، السبيل، عمان

  
  في مصر" رائيلإس"هزيمة  .84

  عبد الحليم قنديل
إسرائيل هي الخاسر األعظم في مصر بعد ثورتها الشعبية العظمى، فقد كان الرئيس المخلوع مبارك ـ  

  .نز استراتيجي إلسرائيل، وقد فقدت إسرائيل كنزها االستراتيجي بتعبير بنيامين بن أليعازر ـ أعظم ك
ال نعني ـ بالطبع ـ أن مصر الجديدة سوف تحارب إسرائيل في المدى األقرب، بل نعني ـ بالدقـة ـ      
أن مصر من اآلن سوف تكف عن الحرب إلى جوار إسرائيل، وسوف تنهي عار المشاركة المصرية في                 

  .إلى نفق أزمة مستحكمة الحلقات ' إياه'ائيلي، وسوف تدخل عالقات السالم دعم المجهود الحربي اإلسر
معاهـدة  'ال نهون ـ بالطبع ـ من فداحة ما جرى عبر ثالثين سنة مضت، ومنذ أن بدأ تنفيذ ما يسمى   

 كيلومترا، ثم جـاءت المعونـة       150، فقد جرى نزع سالح سيناء إلى عمق         'السالم المصرية اإلسرائيلية  
ة الضامنة، فنزعت سيادة قرار السياسة واالقتصاد في القاهرة، وتكون خطان للحدود المصرية،             األمريكي

أحدهما عند خط قناة السويس بسيادة عسكرية كاملة، واآلخر عند خط الحدود المـصرية مـع فلـسطين                  
لـسيادة  المحتلة، وبسيادة منقوصة ثم منزوعة السالح، وفي الفراغ الواسع المتدرج بين الخطين، بـدت ا              

المصرية اسمية، وبدت سيناء كأنها عادت إلى مصر بطريقة مخاتلة جدا، عادت سـيناء لمـصر علـى                  
طريقة الذي أعادوا له قدما وأخذوا عينيه، وبدا كأن االحتالل العسكري اإلسرائيلي لـسيناء زال، بينمـا                 

مريكيـة فـي القـاهرة،    االحتالل السياسي األمريكي للقاهرة بدأ، بدت مصر رهينة ألوامر الـسياسة األ    
ورهينة لحد السالح اإلسرائيلي بظالله على سيناء، وبدا الرئيس المصري السابق بإقامته غالب الوقت في               
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شرم الشيخ، أي في المنطقة منزوعة السالح المصري بالكامل، وكأنه الجئ لحماية إسرائيل، وهارب من               
  .حساب المصريين

 مبارك رجل إسرائيل المفضل، ال يبدو من انقالب جوهري قـد            وإلى اآلن، وبعد مرور أسابيع على خلع      
حدث، فال يزال القيد الموروث في معصم مصر، وربما يظل القيد ضاغطا لمدى مفتوح، وبالتوازي مع                
ما يجري في القاهرة، فالسلطة اآلن للمجلس العسكري، وإلى أن تنتهي فترة االنتقال إلـى حكـم مـدني                   

سكري ـ رغم مالبسات مقلقة ـ ال يبدو مستعدا لخدمة إسرائيل كمـا كـان     ديمقراطي، لكن المجلس الع
مبارك، واستجاب بسرعة لنداءات إعادة فتح معبر رفح لفك حصار الفلسطينيين، وإن كان الفتح ال يزال                
جزئيا، وليس كامال ودائما، كما يطالب الوطنيون المصريون، وفي قـضية تـصدير الغـاز المـصري                 

جلس العسكري أقل مباالة بمخاوف إسرائيل، فقد هرب ملياردير تصدير الغاز حـسين             إلسرائيل، بدا الم  
سالم المقرب من مبارك، وصدر قرار بضبطه وإحضاره وتقديمه للمحاكمة، وأوقف تصدير الغاز ألجل              
غير مسمى، ثم جرت معركة ذات طابع رمزي ال يخفى، تمثلت في دواعي قرار الـسماح مـن عدمـه                 

ربيتين إيرانيتين لقناة السويس إلى ميناء طرطوس السوري، وظهرت كثافة الـضغوط            بعبور سفينتين ح  
األمريكية واإلسرائيلية لمنع العبور، لكن المجلس العسكري قرر إعطاء اإلذن بالعبور في النهاية، ووضع              

  .مبدأ السيادة الوطنية المصرية فوق اعتبارات التجاوب مع رغبات تل أبيب وواشنطن 
الخطوات صغيرة من زاوية نظر الوطنية المصرية، وربما تقبل االنتكاس والتعثر، لكن االتجاه             نعم، تبدو   

العام لتيار الحوادث في مصر له داللة ال تخفى، وبالنسبة إلسرائيل بالذات، فإن الخسارة تبـدو مؤكـدة،           
حـزاب والنقابـات    والسبب ظاهر، فمع انفتاح الحياة السياسية المصرية، وفسح المجال لحرية تكوين األ           

والجمعيات، واسترداد حريات التظاهر واالعتصام واإلضراب السلمي، واالتجاه النتخابات حـرة بعـد             
نهاية الفترة االنتقالية، فسوف يزيد االلتفات إلى تشوهات العالقة مع إسرائيل، وسـوف تـدخل القيـود                 

نتخابي الساخن، وبصرف النظر عن     المترتبة على ما يسمى معاهدة السالم إلى ساحة الجدل السياسي واال          
الهوى، ال تريد فتح ملف العالقة مع إسـرائيل، وتريـد أن تتخفـى              ' مارينزية'وجود اتجاهات ليبرالية    

بعداوتها الظاهرة لعروبة مصر، رغم وجود هذه االتجاهات، وأغلبها مجرد ثمرة مرة لالختراق والتمويل              
يرات المعونة األمريكية، رغـم وجـود هـذه االتجاهـات           األجنبي واألمريكي بالذات، ومسنودة بمليارد    

واالختراقات، فإن تأثيرها اإلجمالي العام يبدو محدودا، وال يقارن ـ في الوزن والتـأثير ـ بالتيـارات     
اإلسالمية والناصرية والقومية واليسارية والليبرالية الوطنية، فثمة إجماع وطني ـ شبه كامل ـ علـى     

لى كامب ديفيد، وبين المرشحين المحتملين للرئاسة، ال يوجد سوى شخص واحد            رفض اآلثار المترتبة ع   
ـ هو محمد البرادعي ـ تحوطه عالمات استفهام بالخصوص، فقد تجنب على الدوام أي سـؤال عـن    
مصير ما يسمى معاهدة السالم، وعن عالقات التبعية ألمريكا، ويكتفـي بهمهمـات وطنيـة عامـة، أو                  

يات ديمقراطي، وصحيح أن قضية الديمقراطية ملحـة وعاجلـة، لكـن الكـسب              بالحديث عن سلم أولو   
الديمقراطي ـ بذاته ـ يفسح المجال لقضية مصر الوطنية، فمصر بلد عربي وحيد المثال، هـي البلـد     
العربي الوحيد الذي تكون قضيته الذاتية هي قضية القومية العربية بامتياز، ولو لم تكن القومية العربيـة                 

فرضا، لخلقتها الوطنية المصرية خلقا، وفلسطين ـ في الضمير العام ـ هـي قـضية وطنيـة      موجودة 
مصرية، ووجود إسرائيل في ذاته أعظم خطر على الوجود المصري في ذاته، وكلمـا أعـادت مـصر                  
اكتشاف نفسها، نطقت بالعربية األفصح، وبالذات مع حوادث التاريخ وقوارعه الكبرى، وقد كانت الثورة              

بية المصرية المتصلة فصولها هي حادث التاريخ المدوي، بعد ثالثين سنة من االنحطاط التـاريخي،               الشع
  .واالغتراب عن مشهد العالم، وعن سباق العصر، وزحام أممه 

والمحصلة تبدو على النحو التالي، فقد افتتحت ثورة مصر عصرا جديدا، أخذت قبـسا مـن الـشرارة                  
ت في مصر، فقد تحولت إلى زلزال استراتيجي، وتوالت ثورات عربيـة            التونسية، لكن النيران حين سر    

، جرى الزلزال في مصر،     'الشعب يريد إسقاط النظام   'المصري، بشعاره العبقري العفوي     ' الموديل'على  
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وتوالت توابعه وأصداؤه مشرقا ومغربا، من اليمن إلى ليبيا، ومن العراق إلى الجزائر، ومن األردن إلى                
، ومن البحرين إلى المغرب، بدت الثورات ديمقراطية في شعاراتها المباشرة، لكنها ـ تحت  سلطنة عمان

السطح المباشر ـ ثورات الستعادة الكرامة لألوطان، وعلى حساب تفكيك األوثان، وصحيح أن المخاطر  
قة، وفـي  واردة، ومساعي االلتفاف جارية، والمحاوالت األمريكية متصلة لالحتواء بعد المفاجأة الـصاع  

مصر تبذل اإلدارة األمريكية جهودا مضاعفة لالحتواء، وتحاول التخفي بوجهها القبيح، وتمزج إغراءات             
المعونات مع ادعاءات التعاطف، لكن المجرى الرئيسي لحركة التاريخ يتفهم الحقائق بتلقائيـة مدهـشة،               

لقرار السياسي المـصري، وقـد      تتناقض في الجوهر مع االحتالل األمريكي ل      ' ثورة الكرامة 'ويدرك أن   
تحاول أمريكا أن تخفف من حساب الخسائر، لكنها ـ على األغلب ـ لن تبلغ المراد بالضبط، فالشعور    
الشعبي المصري جارف في قضية العداء إلسرائيل، واندماج أمريكا االستراتيجي مع إسرائيل يرشـحها              

حترامه لالتفاقيات والمعاهـدات الدوليـة،      إلى مزيد من الخسارة، وصحيح أن المجلس العسكري أعلن ا         
وهو ما يفعله في العـادة أي نظـام         ' معاهدة السالم 'وقصد إرسال إشارة اطمئنان بصدد مصير ما يسمى         

يعقب ثورة، لكن المجلس العسكري مجرد وكيل مؤقت، ونائب مؤقت عن األصيل الذي هو ثورة الشعب                
ا اآلن، فسوف يكون مصير معاهدة الـسالم علـى          المصري، وحين تنفك مصر من قيودها، وهي تنزعه       

المحك، وبواحد من طريقتين في ما نرجح، إما أن تطرح القيود المترتبة على المعاهدة الستفتاء شـعبي                 
عام، كما يطالب الناصريون واإلسالميون، وإما أن يجري القفز على المعاهدة نفسها، وبناء نسق جديـد                

، يسقط أولوية إسرائيل في الحساب، ويعيد فلسطين إلـى الـصدارة            من التفاعالت في السياسة المصرية    
  .كقضية مركزية لألمة، وقضية مركزية للوجود المصري في ذاته 

يبقى أننا ال نغفل خطورة اختراقات أمريكية وإسرائيلية واسعة في مصر عبر ثالثين سنة، ربما الجديـد                 
ة عظمى، تعيد النجوم لمـدارتها، وتعيـد مـصر          أن اكتساح االختراق وارد جدا، وبقوة دفع ثورة شعبي        

  .للمصريين، وتستعيد مصرية مصر التي هي ذاتها عروبة مصر
  7/3/2011، القدس العربي، لندن

  
  فلنبدأ بالمجلس التشريعي وحكومة الوحدة: خارطة الطريق .85

  إياد السراج. د
سم باستعادة الوحدة بين الـضفة      إن الوضع الفلسطيني بات ال يحتمل التردد في اتخاذ القرار الوطني الحا           
  .الغربية وغزة وإعادة االعتبار لكل منهما باعتباره أحد شقي الوطن الواحد

وبينما يقوم االحتالل باإلمعان في تقطيع أوصال هذا الوطن باالستيطان والحصار والتهويد فإنه لم يعـد                
 االحتالل الظالم والسير قدماً علـى       أمام الشعب الفلسطيني سوى إعالن وحدته ليقف صفاً واحداً أمام هذا          

  .طريق الحرية واالستقالل، وذلك لن يتحقق إال بالوحدة الوطنية
 ينتظر من قيادته السياسية أن يعلو       - ومازال   -إن هذا الشعب الذي قدم الكثير من دماء وشهداء وأسرى           

  .به وبالوطن والقضية العادلة إلى ما نستحق
توفرت اإلرادة لدى القيادات السياسية أن يشتق لنـا طريقـاً يختـرق فيـه               إن العقل الفلسطيني قادر إذا      

  .الحصار المفروض علينا إسرائيلياً وعربياً ودولياً
واليوم فإننا بحاجة أكثر من أي وقت مضى لقيادة مرجعية لمنظمة التحريـر الفلـسطينية تـدخل فـي                   

سالمي حتـى تكتمـل صـورة التمثيـل         وحركة الجهاد اإل  " حماس"عضويتها حركة المقاومة اإلسالمية     
الصحيحة والديمقراطية، ويجب أن يتم ذلك باالتفاق على لجنة تنفيذية انتقالية لمنظمة التحريـر تحـضر                

 الذي تم انتخابـه فـي       -النتخابات المجلس الوطني الفلسطيني ولنبدأ باعتبار أعضاء المجلس التشريعي          
  .لسطيني أول المنتخبين في المجلس الوطني الف-  2006
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وباستعادة الحياة للمجلس التشريعي الفلسطيني يصبح من المنطق السليم أن يكـون هـذا المجلـس هـو                  
المرجعية األولى لحكومة فلسطينية واحدة التي أصبحت إقامتها أكثر إلحاحاً من أي وقـت، وحتـى دون                 

لطريـق يبـدأ بـأن     وهكذا فـإن ا   . االنتظار للتوقيع على أي أوراق أو الدخول في مفاوضات وحوارات         
يستدعي الرئيس المجلس التشريعي لالنعقاد ثم يكلف فوراً أحد الشخصيات المـستقلة بتـشكيل حكومـة                
الوحدة التي يقوم رئيس الوزراء المكلف بالحوار لتشكيلها وحتى توافق حركة حماس وحركة فتح علـى                

  .أعضائها، ثم يقترع عليها المجلس التشريعي ويعطيها الثقة
حكومة ستشرع فوراً بالحصول على تأييد العالم الذي أصبح راغباً بوجود حكومـة فلـسطينية               إن هذه ال  

واحدة وعلى الفور تطلب الحكومة من العالم دعمها وإجبار إسرائيل على فك الحصار عن غـزة لنبـدأ                  
الـسامي  إعادة اعمارها، وبهذا الصدد فقد تمت اإلشارة إلى احتمال قيام هذه الحكومة في تقرير المفوض         

  .لعملية السالم أمام مجلس األمن
سيصبح لدينا من جديد وزارة واحدة للصحة وأخرى للتعليم وغيرهما، ونحل مشاكل النـاس واألدويـة                

وبالنظر إلى حساسية   . والكتب وجوازات السفر ويفرج عن المعتقلين وتطلق الحريات ونتهيأ لوضعٍ جديد          
غربية وغزة يبقى الوضع األمني الداخلي في شطري الوطن         الوضع األمني الداخلي في كل من الضفة ال       

على حاله، بحيث تبقى السيطرة األمنية في قطاع غزة لألجهزة األمنية الحالية، وكذلك يبقى الحال فـي                 
وأما بالنسبة للوضع األمني مع إسرائيل فإنه البد من التزام الجميع في الـضفة وغـزة                . الضفة الغربية 

ر وراء عمليات عسكرية ربما تنتظرها الحكومة اإلسرائيلية لتدمير الوحدة والوطن           الهدوء وعدم االنجرا  
الفلسطيني، وهذا ما يبدو أن القيادات الفلسطينية قد اعتمدته اليوم بوعيٍ ونضج كامل حيث ال تسمح ألي                 

ألمـة  عابث باألمن أن يرمي بالناس والوطن في أتون الدمار، خاصةً في هذا الوقت الذي تنشغل فيـه ا                 
  .العربية والعالم بما يجري من مخاض ثوري عارم في المنطقة العربية

إن تشكيل حكومة وحدة وطنية وإعادة الروح للمجلس التشريعي المنتخب هو بداية الطريق لوضع األمور            
في نصابها من جميع جوانب القضية سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً ودولياً وشرعياً وهـو الطريـق      

ألقصر لتدمير حصار غزة، وهو الوعاء الذي يمكن لحوار فلسطيني جاد بين حركـة حمـاس وفـتح                  ا
  .وغيرهم لصياغة المشروع الوطني وإعادة الحياة إلى منظمة التحرير

سالم فيـاض   . لقد تواتر الحديث حول هذه الفكرة منذ عدة أسابيع وتصاعدت التصريحات بعد أن تقدم د              
مة بعد أن انسدت كل الطرق أمام الوفاق والمصالحة واستعادة الوحدة، ولكنه            بمبادرة تسعى لتشكيل حكو   

أغفل من مبادرته مرجعية هذه الحكومة، واليوم فإننا نقترح أن يكون المجلس التشريعي بكامـل هيئتـه                 
ونرجو بهذا أال يبقى لألطراف المتنازعـة فـي         . دويك هو المرجعية الفصل لهذه الحكومة     . وبرئاسة د 

إال أن يوافقوا فوراً على البدء في تنفيذ ذلك، فهم بـذلك ينفـذون    ) فتح وحماس (لمعادلة السياسية   طرفي ا 
  .وعودهم للشعب بالعمل على الوفاق والمصالحة وإعالن الوحدة على طريق التحرير

 إن على القيادة الوطنية مسئولية جسيمة وال نريد لقياداتنا الـسياسية أن يكونـوا أسـرى للفـصائلية، أو             
  .يترددوا في اتخاذ قرار الوحدة الفلسطينية فذلك األهم من كل الفصائل

  7/3/2011، وكالة قدس نت
  

  "سرائيلإ"جوقة سفراء  .86
  جدعون ليفي

كانت اسرائيل مختلفـة وكانـت      . أردت أن ُأقبل في دورة مبتدئين لوزارة الخارجية       : كان هذا منذ زمن   
تدفق الكثير من الشمبانيا منذ ذلك الحين في حفـالت          ". راسفي"آرائي فيها مختلفة وكان كل سفير ما يزال         

الكوكتيل، ولم ُأقبل لحسن حظي؛ وال يوجد أي احتمال بطبيعة االمر أنني كنت سأستطيع أن ُأبين اليـوم                  
وبتأخر ما، لم يعد حتى السفير ايالن باروخ يستطيع فعل ذلك ايـضا، ولهـذا               . اعالميا اجراءات دولتي  
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يجب تعليم هذه الوثيقة المدهشة في دورة المبتـدئين         : اضي رسالة استقالته المدوية   كتب في االسبوع الم   
  .القادمة

 ما يفـضل أكثـر      – فقد جرح في حرب االستنزاف       –رأى السفير باروخ وهو حاد النظر باحدى عينيه         
لذين استجمع  ، ال "التلتلة المزعزعة "السرائيل كما قال و   " الحراك السياسي الخبيث  "نظرائه عدم رؤيته وهو     

  .وهو لذلك يستحق التقدير. بسببهما الشجاعة الستنتاج استنتاجه الشخصي
إن . إن استقالة باروخ وصمت زمالئه الجبان أبرزا فقط مهانة واستخذاء جوقة سـفراء اسـرائيل فقـط                

 من المؤكد . فريقنا الدبلوماسي اليوم هو في األساس جيش دعائيين ليس له عمود فقري ضميري أو قيمي              
. انه يوجد بينهم من يناصرون جميع اجراءات الحكومة الحالية، بل ربما سلوك وزير خارجيتها الفاضح              

وليسوا أكثر  . إن جزءا كبيرا منهم يعارض سلوك الدولة التي يمثلها        : لكن الحقيقة كما يبدو أكثر اعوجاجا     
  .نمن دمى في واجهة عرض قبيحة، أو منشدين في جوقة تصاحب افيغدور ليبرما

ربما يعلمون، أكثر من كل اسرائيلي آخر، ما الذي يعتقدونه اليوم في العالم بالنسبة السرائيل ولماذا فـي                  
األساس؛ ويعلمون أن وزارتهم تحولت تحت ادارة ليبرمان من وزارة الخارجية الى وزارة الغضب على               

الرصـاص  "ميـا قـسوة عمليـة       العالم كله؛ ويعلمون أنه لم ينشأ بعد السفير القادر على أن يفسر اعال            
؛ ويعلمون انه ال توجد دولة في العالم تقبل االحـتالل، وسـلوك             "مرمرة"والقتل الباطل فوق    " المصبوب

اسرائيل وعالمات التمييز العنصري؛ ويعلمون انه لم ينشأ الدعائي الذي يستطيع أن يقنع بأن اسـرائيل                
عالم جديد لن يقبل بعد نظم استبداد مثل االحـتالل          تتجه الى سالم عادل؛ ويعلمون انه يوجد في الخارج          

كان عندنا في الماضي طيارون رافضون، وجنود رافضون        . انهم يعلمون كل هذا ويسكتون    . االسرائيلي
  . ولم يكن عندنا دبلوماسي رافض واحد حتى قام الوطني باروخ–ايضا 

ن الصلة بـين مكانتـه المنفوخـة        إ. صحيح أن عمل السفير في العصر الجديد قد فرغ من أكثر محتواه           
المنصب والمكانـة والـسيارات الفارهـة       ) تقريبا(بقي  . باألهمية الذاتية وبين عمله الحقيقي قد ضعفت      

لـم يعـد أكثـر      . والمنازل الفخمة، وهي بقايا ايام االمبراطوريات الكبيرة واألبعاد العظيمة بين البلدان          
  .السفراء اليوم سوى محامي اعالم

ء بخالف المحامين الذين يمثلون الجناة، بضرورة ال تُعاب، يجب عليهم بقدر كبير مشايعة من               لكن السفرا 
يريد كثيرون منهم أن    . ويجوز لنا افتراض ان هذا غير موجود عند كثير منهم وهم صامتون           . يفوضونهم

قـد تكـون    . برغم كل شيء  " اسرائيل جميلة "يخدموا بلدهم باخالص ووالء ولهذا يحاولون الترويج لـ         
رأيت في موقع احدى القنصليات االسرائيلية في الواليات المتحدة في نهايـة االسـبوع              . النتيجة عاطفية 

عن معمر القذافي، وطعاما اسرائيليا يعد مـن        " زنغا زنغا "مقابلة صحفية مع االسرائيلي الذي انشأ كليب        
  .حسن أيها السفراء. الباذنجان

النه ما الذي سـيقوله     .  بسبب التنديد وبسبب السياسة    –ير اسرائيل   صحيح ليس سهال ان تكون اليوم سف      
السفير عن جهود دولته السلمية عندما يقول وزير خارجيته في االمم المتحدة انه ليس لها أي احتمـال؟                  
وماذا سيقول الدبلوماسي عن ديمقراطية دولته في الوقت الذي يعيش فيه الفلسطينيون بـال أي حقـوق؟                 

لكنه . ل ايضا الحكم على اآلخرين والطلب منهم التخلي عن حياة مهنية وعن مجد للحظة             وليس من السه  
. أو اظهار شجاعة أكبر أو اسـتقامة أكبـر قلـيال          . ليس من المفرط أن نتوقع منهم إسماع صوت أعلى        

  .أنظروا الى زميلكم المبارك باروخ
  هآرتس

  6/3/2011، وكالة سما اإلخبارية
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7/3/2011، رام اهللا، ياماأل                                                                       

    


