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  34  :كاريكاتير
***  

  
ـ            .1  االنقـسام   سيرة إلنهـاء  الفصائل تناقش مبادرة حماس لتحقيق الوحدة الوطنية وتتفق على تنظيم م

  الجمعة القادمة
الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية  من غزة أن 9/3/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، نشر 

، في فندق القدس الدولي بمدينة غزة، بدعوة من حركة )3-9(واإلسالمية، التي اجتمعت مساء األربعاء 
  .دة وتطالب بإنهاء االنقسام، اتفقت على تنظيم مسيرة يوم الجمعة القادمة تجسد الوحسحما

بدعوة من حركة حماس : "وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة حماس، خالل قراءته بيان االجتماع
التقت فصائل فلسطينية ومنظمات وقوى المجتمع المدني من أجل مناقشة مبادرة الحركة إلنهاء االنقسام 

  ".مبادرة في األيام القادمةواستعادة الوحدة، الفتا إلى أن الحركة ستعلن عن ال
ناقش المجتمعون مالحظتهم األولية على ما تم طرحه بشأن إنهاء االنقسام، مشددين على : "وأضاف

توافق المجتمعون على القيام بمسيرة الجمعة القادمة بعد :" وتابع". أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية
لتحديات،الفتا إلى انه سيتم فيها رفع العلم ظهر صالة الظهر تجسد الوحدة من اجل مواجهة كافة ا

  .الفلسطيني فقط
وأوضح أن المسيرة، التي تم التوافق بشأنها، تُعد خطوة أولية سيتم البناء عليها لبدء فعاليات إنهاء 

اتفق الجميع على دعم أي : "واختتم حديثه بالقول .االنقسام واستعادة الوحدة وطرد االحتالل الصهيوني
  ". أو شعبي يهدف لتحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني في الحرية والعودة واالستقاللتحرك وطني 

مشترك للفصائل ومنظمات المجتمع المدني من غزة، بحسب بيان  9/3/2011قدس برس، وذكرت 
، "حماس"صدر نهاية االجتماع؛ فإن المجتمعين ناقشوا رؤيتهم األولية لما تم عرضه من قبل حركة 

  .ة إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنيةمؤكدين على أهمي
البنود الثالثة لرؤية " قدس برس" إسماعيل رضوان لوكالة .دومن جهته؛ كشف القيادي في حركة حماس 

  .حركته إلنهاء االنقسام والتي عرضتها الحركة بشكل شفهي على الفصائل خالل اجتمع اليوم
ع رؤية الفصائل الستكمال المبادرة التي تعدها حماس طرحت األفكار الرئيسة لسما: وقال رضوان

تشكيل قيادة : حماس إلنهاء االنقسام، وترتيب البيت الفلسطيني، وهي تتكون من ثالثة بنود، البند األول
لمرحلة انتقالية للشعب الفلسطيني يتم االتفاق عليها، تكون من أهم  مهامها  إعادة بناء منظمة التحرير 

االتفاق على البرنامج السياسي : تشكيل حكومة وحدة وطنية، والبند الثالث: الثانيالفلسطينية، والبند 
  ".الوطني الذي يحافظ على الثوابت الوطنية وخيار المقاومة

، "إننا طرحنا هذه الرؤية شفوياً، ألننا مازلنا في طور صياغة الرؤية الشاملة لهذه المبادرة: "وأضاف
تح حوار شامل مع الفصائل الوطنية واإلسالمية ومؤسسات المجتمع مشيرا إلى أن كل هذا يتم خالل ف

  .الوطني والشخصيات
هي لمواجهة التحديات والستعادة الوحدة وإنهاء " حماس"وأكد رضوان أن هذه الخطوة من حركة 

  .االحتالل، كاشفاً النقاب عن أنه ستكون هناك لقاءات الحقة لمناقشة الشأن الفلسطيني
 اإلسالميالقيادي البارز في حركة الجهاد من غزة أن  10/3/2011ما اإلخبارية، وكالة سوجاء في 

 وجود اليات النهاء ةالشيخ خالد البطش قال ان االجتماع كان ايجابيا وجرى التاكيد خالله على ضرور
  .االنقسام الكارثي على الشعب الفلسطيني والوصول للوحدة الوطنية المنشودة

انه تم االتفاق على مسيرة كبرى يوم الجمعة القادم تشارك فيها كافة االطر " اسم"وقال البطش لوكالة 
والفصائل تدعو للوحدة الوطنية وانهاء االنقسام فيما تم االتفاق على المحافظة على كافة التحركات 

  .الشعبية الداعية النهاء االنقسام 
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انه طالب خالل " سما"جتماع لوكالة من جهته قال مدير مؤسسة الضمير خليل ابو شمالة والذي حضر اال
 مارس القادم التي سينظمها الشباب المطالب 15االجتماع بتوفير كافة االشتراطات االمنية النجاح مسيرة 

  .بنهاء االنقسام
 فصائل تابعة 5 حركة فتح ومن غزة، أنها علمت بأن 10/3/2011وكالة معا االخبارية، وأوردت 

ستغيب عن االجتماع الذي دعت إليه حركة حماس لمناقشة مبادرتها إلنهاء لمنظمة التحرير الفلسطينية 
  .االنقسام

من جهته قال محمود الزق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال إن غياب الـخمس فصائل التابعة 
لمنظمة التحرير الفلسطينية لالجتماع الذي دعت إليه حماس احتجاجا على الدعوات التي ال تلزم الصيغة 

  .وطنية المتوافق عليها من حيث دعوة الفصائلال
إن حماس من غير المناسب أن تدعو الفصائل حتى تستمع منها دون أن "معا "وتابع الزق في حديث لـ

، مضيفا انه األنسب لحماس أن تقتصر "تكلف نفسها عناء مناقشة جوهر ما تريد أن تطرحه مع الفصائل
  .دعوتها فقط على الصحافة على حد قوله

والفصائل الخمسة تضم جبهة النضال الشعبي والجبهة العربية الفلسطينية وجبهة التحرير الفلسطينية 
  .وجبهة التحرير العربية وفدا

قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، إن حركة حماس لم تقدم من ناحيته 
  .مبادرة جديدة خالل اجتماع الفصائل في غزة

حماس قدمت عناصر دون تفاصيل منها إطار قيادي للمرحلة االنتقالية تكون منظمة التحرير وأضاف إن 
لكن ليس بوضعها الحالي، أو أي إطار يتم التوافق عليه، وإنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية، 

 خالل بلورة واالتفاق على برنامج سياسي، والمقاومة طريق للتحرير، وحكومة الوحدة المراد تشكيلها من
  .رؤية مشتركة وتقديم المقترحات حول تشكيل الحكومة

كنا نتوقع من حماس إن تقدم مبادرة متكاملة العناصر واآلليات لتدخل حيز " :"معا"وتابع في حديث لـ
التنفيذ والمناقشة الفعلية استجابة لرغبة الشعب الفلسطيني في إنهاء االنقسام، وما طرحته حماس أفكار 

  .وأكد العوض أن كل العناصر التي تحدثت عنها حماس تم مناقشتها في حوارات سابقة .مةشفوية عا
  

  "الرباعية"بحث وكامرون إقناع أميركا بتضمين البيان الثالثي في بيان يعباس  .2
تصدر ملف عملية السالم المحادثات التي أجراها الرئيس محمود عباس مع رئيس :  فاتنة الدجاني-لندن 

 اإلسرائيلية -يطانية ديفيد كامرون والتي تناولت سبل تحريك المفاوضات الفلسطينية الحكومة البر
وقال عباس إن البحث تناول إمكان إقناع الواليات . المتوقفة بسبب رفض إسرائيل وقف االستيطان

ي أصدرته المتحدة بتضمين بيان اللجنة الرباعية الدولية في اجتماعها المقبل ما ورد في البيان الثالثي الذ
كما تحدث عباس . األميركي في مجلس األمن في شأن االستيطان" الفيتو"بريطانيا وفرنسا وألمانيا عقب 

  .المقبل، ملوحاً باالستقالة في حال عدم التوصل الى حل) سبتمبر(عن استحقاقات أيلول 
ثي، وان يتم تضمين ما ، نقبل ما ورد في البيان الثال)لكامرون(بالنسبة الى المفاوضات، قلنا : "وأوضح

وأضاف إن البحث مع . التي قال إنها قد تجتمع خالل أسبوعين أو شهرين" ورد فيه في بيان الرباعية
، مشددا على تمسكه "الرباعية"كاميرون تناول إمكان إقناع اميركا بتبني البيان الثالثي وتضمينه في بيان 

  .بوقف االستيطان
 في حال فشل هذا المسعى، مشيراً الى أن الفلسطينيين والعرب ذهبوا وتحدث عباس عن الخيارات البديلة

الى مجلس ) مجدداً(ربما يكون أحد الخيارات الذهاب "بمشروع قرار ضد االستيطان الى مجلس األمن، و
مربط "الذي وصفه بأنه )" سبتمبر(ننتظر حتى أيلول : "لألمم المتحدة، مضيفاً" األمن والجمعية العامة

األول هو اإلعالن عن فلسطين دولة كاملة العضوية في األمم المتحدة :  استحقاقات3مشيراً الى ، "الفرس
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بحسب ما تمنى الرئيس باراك أوباما في خطابه األخير في األمم المتحدة، والثاني انتهاء الموعد الذي 
لدولة التي ألزمت حددته اللجنة الرباعية للمفاوضات مع إسرائيل، والثالث هو انتهاء بناء مؤسسات ا

، فال أعرف ماذا سنفعل، لكن كل )هذه االستحقاقات(إذا لم تحصل : "واستطرد. السلطة نفسها ببنائها
قلت لألميركيين والعرب : "ولمح الى إمكان استقالته، مضيفاً". شيء متوقع، الخيارات كلها، إال الحرب

  ؟"واإلسرائيليين أنه إذا لم يكن هناك حل، فلماذا أبقى
فض المشروع السياسي الذي يتردد أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو يريد أن يطرحه ور

هذا المشروع طرح منذ سبع سنوات : "والقائم على الحل المرحلي وإقامة دولة ذات حدود موقتة، وقال
 اليوم في رام سيعقدون لقاء مع مسؤولين فلسطينيين" الرباعية"وكشف أن مندوبي ". ورفضناه وسنرفضه

  ".لنشرح لهم موقفنا"اهللا أو القدس 
، "قولوا لنا ما هو المطلوب إلنهاء االنقسام: "وتطرق عباس الى موضوع المصالحة الفلسطينية، وقال

مشيراً الى أنه دعا الى انتخابات حرة ونزيهة في ايلول تشكل مخرجا للمأزق الراهن، وأن السلطة وقّعت 
أنه يدعم مبادرة رئيس " الحياة"وأوضح لـ ". حماس"صالحة التي لم توقع عليها على الورقة المصرية للم

" حماس"حكومته سالم فياض في شأن الوحدة والتي تقوم على أساس اإلبقاء على الوضع الحالي، حكومة 
" فايسبوك"وأضاف إنه يدعم التحرك الشبابي على . في غزة والسلطة في الضفة، وإجراء انتخابات

سنخرج معهم ضد : "، وقال"الشعب يريد إنهاء االنقسام"تظاهرة منتصف الشهر تحت شعار للخروج ب
  ".االنقسام

  10/3/2011الحياة، لندن، 
  

  رفع مستوى تمثيل فلسطين يدعمنا سياسيا ودبلوماسيا: عباس يشكر الدنمارك .3
لفلسطين إلى بعثة إن رفع الدنمارك مستوى التمثيل الدبلوماسي ' قال الرئيس محمود عباس :كوبنهاجن

  .'يدل على أن الدنمارك تبذل جهودا في عملية السالم
وأضاف عباس، خالل مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الدنماركي الرس لوك راسموسن، 

إن مثل هذا القرار يدعمنا سياسيا ودبلوماسيا، ونؤكد أن الوصول إلى سالم وإعالن 'اليوم األربعاء، 
  .' يتم من خالل المفاوضات بيننا وبين الجانب اإلسرائيليالدولتين، ال بد أن

عن سعادته بزيارته لكوبنهاجن للمرة األولى، مبينا أن ذلك ال يعني أنه ال يوجد عالقات عباس وأعرب 
حميمية بين الدنمارك وفلسطين، خاصة بوجود دعم ومساعدات تقدمها الدنمارك للسلطة، وكذلك الدعم 

  .'األونروا'وث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين الذي يقدم لوكالة الغ
وقدم الرئيس شكره لرئيس الوزراء والرئيس الدنماركي، على القرار العظيم الذي أعلنه اليوم فيما يتعلق 

  .برفع مستوى التمثيل إلى بعثة
، هناك بحث مهم جدا عالميا حول مناطق لمنع الطيران في ليبيا'وحول األوضاع في ليبيا، قال عباس 

  .'وأعتقد أننا سنناقش هذا خالل يومين في جامعة الدول العربية، وما تقرره الجامعة سنكون إلى جانبه
وردا على سؤال حول قضية حرمان فلسطينيين من مواليد الدنمارك من الجنسية والتي طردت وزيرة 

لتي تتخذها الحكومة القضية قد حلت ونحن متأكدون من أن اإلجراءات ا'الداخلية على أثرها، قال عباس 
  .'بخصوص هذا الشأن لصالح ضيوفها والمقيمين على أرضها

  9/3/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

  ل فلسطينيهنية يدعو اإلمارات لإلفراج عن رجل أعما .4
قة ، دعوته لدولة اإلمارات العربية الشقي2011-3-9األربعاء , جدد رئيس الوزراء إسماعيل هنية

  . بضرورة اإلفراج عن رجل األعمال الفلسطيني عمر عوض
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رجل األعمال الفلسطيني عبد العزيز , خالل استقباله في مقر المجلس التشريعي بمدينة غزة, جاء ذلك
  . الخالدي والذي عاد إلى أرض الوطن من دولة قطر بعد أن أفرجت عنه دولة اإلمارات العربية المتحدة

متوجها بالشكر والتقدير إلى دولة قطر التي قامت بجهد , الخالدي بسالمة العودة, وهنأ رئيس الوزراء
  . طيب لدى اإلمارات لإلفراج عن الخالدي، عالوة على استضافتها له حتى عودته إلى وطنه سالما

  9/3/2011فلسطين اون الين، 
  

   البريطانية–ة األلماني–ندعو الرباعية إلى تبني مضمون المبادرة الفرنسية: أبو ردينة .5
اللجنة الرباعية " األيام"حث نبيل ابو ردينة، الناطق باسم الرئاسة، في تصريح لـ :عبد الرؤوف أرناؤوط

 1967 األلمانية التي تحدثت عن حدود -البريطانية –الدولية على تبني مضمون المبادرة الفرنسية 
سرائيلي في االراضي الفلسطينية كي كحدود للدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ووقف االستيطان اال

  .تكون ممكنة العودة الى المفاوضات
اذا ما قبلت اللجنة : وقال ابو ردينة في اتصال هاتفي من الدنمارك حيث يرافق الرئيس محمود عباس

 1967 االلمانية السيما ما يتعلق بحدود - البريطانية –الرباعية الدولية ما ورد في المبادرة الفرنسية 
دود للدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ووقف االنشطة االستيطانية في االراضي الفلسطينية كح

اذا ما قبلت اللجنة الرباعية : فإنها ستكون خطوة في االتجاه الصحيح ونحن نوافق عليه، واضاف
موجود في المنطقة بمناورات رئيس الوزراء االسرائيلي نتنياهو الذي يريد اضاعة الوقت فإن البركان ال

  .العربية سيزداد اشتعاالً
ليس هناك موعد محدد الجتماع اللجنة "، انه "األيام"وعلى ذلك فقد قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ

لم نبلغ حتى اآلن بأي زيارة مرتقبة للمبعوث "، مشيرة في الوقت ذاته الى انه "الرباعية الدولية حتى اآلن
لربما "، وقالت، " الشرق االوسط السيناتور جورج ميتشل الى المنطقة قريبااالميركي لعملية السالم في

يعتمد ذلك على نتائج اجتماعات مندوبي اللجنة الرباعية وما اذا كانوا حققوا تقدماً علماً ان مساعد 
  ".المبعوث االميركي السفير ديفيد هيل موجود في المنطقة فعالً مع مندوبي اللجنة الرباعية

  10/3/2011رام اهللا، األيام، 
  

  خطط نتنياهو مناورة مفضوحة إلعادة ترتيب االحتالل: عشراوي .6
حنان .  أعربت عضو اللجنة التنفيذية، رئيسة دائرة الثقافة واإلعالم في منظمة التحرير د:رام اهللا

عشراوي، عن رفضها التام لتصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول إبقاء غور 
  .األردن تحت السيطرة اإلسرائيلية في أي اتفاق يتم التوصل إليه

وحذرت، في بيان لها اليوم األربعاء، من خطة نتنياهو المتمثلة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات حدود 
التي تأتي ضمن المناورات اإلعالمية اإلسرائيلية المفضوحة إلعادة ترتيب االحتالل والسيطرة 'مؤقتة، 
إن هذه المخططات تصب في المحاوالت '، وقالت 'رض الفلسطينية، وتكريس سياسة األمر الواقععلى األ

  .'اإلسرائيلية لتقويض كل احتماالت السالم
إن محاوالت التحايل اليائسة التي تنتهجها حكومة اليمين المتطرف تهدف إلى تخفيف الضغط 'وأردفت 

سرائيلي الداخلية، وتحويل الوضع القائم إلى وضع نهائي، الدولي عليها، وتصدير أزمة رئيس الوزراء اإل
  .'تمهيدا الستكمال خطة االستيطان، والقضاء على حل الدولتين

كغطاء الستمرار انتهاكاتها والتهرب ' بالعملية التفاوضية'وأضافت أن إسرائيل تقوم باستخدام ما ُيسمى 
ا يدل على أن الحكومة اإلسرائيلية ما زالت من استحقاقات إعادة األرض ألصحابها، مشيرة إلى أن هذ

  .تعتبر نفسها فوق القانون وقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات السالم
  9/3/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  ترحيب في غزة بدعوة مون إلطالق سراح األسرى الفلسطينيين .7

في قطاع غزة، بدعوة األمين العام لألمم ) المقالة(رحبت وزارة األسرى والمحررين : غزة رائد الفي
بإطالق سراح جميع األسرى الفلسطينيين في سجونها، واعتبرتها ” إسرائيل”المتحدة بان كي مون ل

وقال وكيل وزارة األسرى والمحررين محمد الكتري إن دعوة مون . ” خطوة في االتجاه الصحيح“
ت متأخرة ولكنها مهمة كون األمين العام لألمم المتحدة خطوة في االتجاه الصحيح، رغم أنها جاء“

الدعوة بحاجة “وأكد الكتري في بيان صحافي، أمس، أن . ” شخصية دولية لها وزنها ومكانتها ورمزيتها
  .” إلى عمل وضغط لكي تصبح واقعاً، وليس مجرد كالم وتصريحات تذهب إدراج الرياح

الل االجتماع الدولي لمناقشة قضية األسرى المنعقد حالياً في وكان مون أطلق هذه الدعوة في كلمة له خ
لقد شعر العالم أخيراً بأن هناك أسرى فلسطينيين يتجرعون ''وقال الكتري . العاصمة النمساوية فيينا 

الموت واأللم في سجون االحتالل، وبدأت األصوات على خجل تخرج من هنا وهناك تنادى بضرورة 
معاناتهم، وهذا مؤشر جيد على بداية تغيير في الموقف الدولي تجاه معاناة إطالق سراحهم وإنهاء 

  .” األسرى
 10/3/2011الخليج، الشارقة، 

  
  بالضفة" الثورة"السلطة لن تستطيع قمع ... رغم درجة التنسيق العالية: "هآرتس" .8

االحتالل اإلسرائيلي  أكدت صحيفة عبرية، أنه في حالة اندالع انتفاضة شعبية بالضفة الغربية، فإن جيش              
لن يعتمد على األجهزة األمنية التابعة للسلطة في رام اهللا رغم درجة التنسيق العالية بين الطرفين، عازيةً                 

  . ذلك إلى عدم مقدرة هذه األجهزة األمنية على قمع االنتفاضة
جا شامالً لمكافحة   العبرية، أن قيادة جيش االحتالل أعدت قبل عام تقريبا برنام         " هآرتس"وذكرت صحيفة   

أي مظاهرات واسعة في الضفة الغربية، مبينةً أنه يجري حاليا تعديله في ضوء الثورات الـشعبية فـي                  
ونقلت الصحيفة عن ضباط كبار في الجيش خدموا في الضفة الغربية قولهم في عـددها               . تونس ومصر 

 للتعامل بفعاليـة مـع انتفاضـة        ، إن لديهم شعوراً أنه ليس هناك طريقة       2011-3-9الصادر، األربعاء   
  . شعبية واسعة النطاق وغير عنيفة

وتوقع ضابط رفيع المستوى، اندالع انتفاضة غير عنيفة في الضفة الغربية، مؤكدا أن الوضع لن يكـون                 
في الوقت الراهن الـسكان     : "مماثالً لما جرى في األراضي المصرية، لكن عدداً من هؤالء الضباط قالوا           

وشكلت الثورات الـشعبية فـي الـوطن العربـي           ".  يزالون متعبين من االنتفاضة الثانية     في الضفة ال  
  .موضوعا مثيرا لالستخبارات اإلسرائيلية لجمع المعلومات

  9/3/2011فلسطين اون الين، 
  

  محكمة إسرائيلية تصدر حكم اداري لمدة ستة اشهر على النائب عزام سلهب .9
، إصدار حكم 2011-3-9ت محكمة االحتالل اإلسرائيلية، األربعاء قرر:  محمد القيق-الضفة الغربية 

  . إداري لمدة ستة أشهر على النائب في المجلس التشريعي عزام سلهب من مدينة الخليل بالضفة الغربية
إن سلطات االحتالل أصدرت الحكم على والده أثناء " فلسطين أون الين"وقال نعمان نجل النائب لـ

وقيف عصيون شمال الخليل، وأن المحامي أبلغ العائلة بأن قرار االحتالل صدر بعد تواجده في مركز ت
  . أيام من اعتقاله دون نقله للمثول أمام المحاكمة

من جهته، اعتبر مكتب النواب اإلسالميين في الضفة أن إعادة اعتقال النواب والحكم اإلداري عليه 
ة الفلسطينية ومحاولة معاقبة الشعب الذي انتخب حركة إطار التضييق على الحياة البرلماني"يندرج في 

/ يشار إلى أن النائب عزام سلهب اعتقل في الثاني من آذار ". حماس ممثلة له في المجلس التشريعي
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 شهراً في سجون االحتالل 56مارس الحالي بعد خمسة أشهر فقط من اإلفراج عنه، حيث كان أمضى 
  .2006ب حركة حماس منتصف عام ضمن حملة اختطاف طالت وزراء ونوا

  9/3/2011فلسطين اون الين، 
  

  مايو المقبل/  أيار15المسيرة المليونية في  تدعم  الفلسطينيةالفصائل .10
أبدت القوى الفلسطينية الوطنية واإلسالمية ومؤسسات المجتمع المدني جاهزيتها : رزق الغرابلي-غزة

ف إلى تحقيق حق العودة إلى األراضي الفلسطينية المحتلة مسيرة مليونية تهد في "بقوة وفعالية"للمشاركة 
  . مايو المقبل15 بتاريخ 1948عام 

دعمها الكامل لثورة الشباب الفلسطيني التي ُدعي إلى تنفيذها قوال " صفا"وأكدت الفصائل التي تحدثت لـ
يذا لقرارات الشَّرعية إيمانا بحق شعبنا في العودة وإحقاقا لهذا الحق، وتنف"، 2011-5-15وعمال بتاريخ 

  ".الدولية بخصوص عودة الالجئين
  استعداد للتضحية

وأكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان دعم حركته لكل جهد يدعم ثوابت شعبنا وعلى رأسها 
سنشارك بكل قوة وفعالية في هذه الفعالية للتأكيد على حق العودة ورفض التنازل عن : "حق العودة، وقال

  ".وابت الفلسطينيةالث
وعد أن أي جرائم قد يرتكبها االحتالل لوقف هذا المسعى لن يثني شعبنا عن المطالبة بحقه لمواجهة 

نحن قدمنا قادتنا ومجاهدينا وآالفا من أبناء شعبنا من أجل تحقيق حلم حق : "الصلف اإلسرائيلي، وقال
  ".يبوء بالخسرانالعودة، ونحن على استعداد أن نواصل المسيرة، والعدو س

من جهتها، أكدت حركة فتح أن قضية الالجئين كانت وستبقى القضية المركزية للشعب الفلسطيني، 
  ".ال سالم"وإحدى قضايا الصراع الرئيسي مع االحتالل، وبدونها 

أي مسيرة أو تحرك شعبي لدعم " صفا"وأيد عضو اللجنة المركزية لفتح جمال محيسن في تصريح لـ
  .ب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة حتى نوصل رسالتنا إلى العالمحقوق الشع

وأشار إلى أن فتح بعناصرها وقادتها يشاركون في كل الفعاليات الشعبية التي تحدث ضد االحتالل، وأنها 
جاهزة للمشاركة في التحرك القادم، معربا عن اعتقاده أن المليونية ستواجه بقوة إسرائيلية صلفة، لكنه 

  ".من يريد أن يقوم بشيء من هذا القبيل يجب أن يضحي"تدرك اس
في بيانها " 2011مسيرة العودة " ُيشار إلى أن المجموعة المنظمة لهذا التحرك أطلقت على نفسها اسم 

رقم واحد والمنشور على صفحتها على موقع الفيس بوك، حيث ستنطلق من غزة والضفة والداخل 
  .48إلسرائيلية، وحدود الدول المجاورة لفلسطين المحتلة عام والشتات باتجاه المعابر ا

إن مسيرة العودة هي مسيرة حق وهي : "وشددت المجموعة عبر بيانها عن سلمية المسيرة وشعبيتها قائلة
، ودعت جميع األفراد والحكومات والتنظيمات "مسيرة شرعية ال يحق ألحد معارضتها وال اعتراضها

  .الفلسطينية والعربية والدولية إلى دعم هذه المسيرة والتعاون معهاوالمؤسسات والمنظمات 
  أهمية دور الجماهير

ويشير عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي نافذ عزام أن حركته تؤمن بدور الجماهير 
 تأتي وقدرتها على إحداث التغيير، ومن المؤكد أن التحركات الشعبية مطلوبة وضرورية، وفي هذه الفترة

انسجاما مع روح المرحلة التي نعيش، والتي تشهد هبات وثورات شعبية في كثير من أنحاء الوطن 
  .العربي

على أن حركة الجهاد كأي قُوة من القوى الفلسطينية يجب أن تكون موجودة في مثل هذا " صفا"وشدد لـ
  ".بالنسبة لنا كصالتنا وصومنافقضية العودة هي قضيتنا جميعا، وحق العودة شيء مقدس "التحرك، 
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ستشعر بغيظ شديد وارتباك في طريقة التعامل مع مثل هذا التحرك، خاصة إذا كانت " إسرائيل"وعد أن 
لكن نحن دائما نقول إن إسرائيل تغلب "األداة اإلعالمية قادرة على نقل هذا الحدث إلى العالم بأسره، 

  ". أن ترتكب حماقات في التعامل مع هكذا مظاهرةالجانب األمني على أي اعتبارات أخرى، فيمكن
أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فثمنت أي جهد في هذا اإلطار، وأكدت على أنَّها ستكون مع أي 

ألننا نعتبر هذا الحق مفصل حقوق الشعب الذي يربط بين أي "نشاط وداعمة لهذه الخطوات نحو العودة، 
  ".يخي للفلسطينيينحقوق آنية وبين الحق التار

الجبهة منذ انطالقتها وهي تُقّدم التضحيات من أجل : "وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة كايد الغول
حقوق شعبنا وفي مقدمتها حق العودة، وهي دائما تدفع ثمن تمسكها بهذه الحقوق، والجبهة ستكون 

  ".ي سبيل ذلكمشاركة بأي نشاط يخص حق العودة، ولن نتردد في دفع أي ثمن ف
 كدولة احتالل، لن تسمح بتصاعد النضاالت من أجل حق العودة، ألنها عملت " إسرائيل"ورأى أن

وستستمر في العمل على إجهاض هذا الحق، ودفعه إلى الوراء وإيجاد حلول بديلة ال تستجيب للقرار 
  . الذي يؤكد على حق جميع الالجئين في العودة إلى ديارهم194

  ع الوطنينحو المشرو
بدوره، عد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عصام أبو دقَّة أن هذا التحرك 
ينسجم انسجاما كامال مع الموقف السياسي لجبهته، والذي يدعم كافة التحركات الشعبية في الداخل أو 

  .لسطينيالخارج من أجل توحيد كل الجهد من أجل إنجاز المشروع الوطني الف
حق العودة يعد أحد الثوابت الرئيسية إلنجاز المشروع الوطني، ونحن سندعم بكل طاقاتنا "وأضاف 

  ".للمشاركة الفعلية في كل المسيرات سواء بالضفة وغزة والقدس أو بالخارج
فاالحتالل "الشعب في جميع نضاالته لم يكن يحسب حسابا لردة الفعل اإلسرائيلية، "وأكد على أن 

روف، ظالم جائر يمتلك قوة عسكرية هائلة، وال زال يمارس أبشع أساليب القمع والظلم، لكن شعبنا ال مع
  ".يولي اهتماما كبيرا لذلك، هو يفكر كيف يمارس نضاله ويكبد االحتالل خسائر كثيرة فقط
ييد هذا التحرك المنظمات األهلية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني بدورها، أكدت استعداداه لدعم وتأ

  .بقوة، مشيرة إلى أهمية استغالل الزخم الشعبي الثوري العربي الحالي للقيام بهذه الهبة
  استغالل اللحظة

هذه المسيرة المليونية حق للشباب الفلسطيني : "وقال رئيس شبكة المنظمات األهلية محسن أبو رمضان
  ".مان هذا الحقالعربي في إطار استعادة حقوقه، ويجب أن يخرج الجميع لض

المواثيق الدولية كفلت هذا الحق، حتى ولو تنكر له البعض، يجب أن تبرز إرادة الفلسطينيين "وتابع أن 
  .، داعيا الجميع للمشاركة بقوة في هذه الفعالية"في هذا الوقت، أسوة بالشعوب الثائرة

  10/3/2011وكالة صفا، 
  

  من استحقاقات الحصارتصريحات وزير الخارجية البريطاني تهرب  :حماس .11
التي وجه فيها اتهامات باطلة " وليام هيغ"استهجنت حركة حماس، تصريحات وزير الخارجية البريطاني 

هدفها " اتهامات باطلة"في غزة، ووصفت ذلك بأنه " بخنق حرية التعبير الديمقراطي"للحركة واتهمها 
قال مصدر مسؤول في حركة و .التهرب من استحقاقات رفع الحصار المفروض على قطاع غزة

إن حركة حماس وصلت إلى :" األربعاء, نسخة عنه" فلسطين"في تصريح مكتوب وصلت لـ" حماس"
قيادة الشعب الفلسطيني عبر صناديق االنتخابات وبإرادة الشعب الفلسطيني التي رفض االتحاد األوروبي 

  ". والواليات المتحدة التعامل معها، أو القبول بنتائجها
ف إن الحركة كانت وما زالت متمسكة بخيار االنتخابات الختيار مرجعية وطنية شرعية للشعب وأضا

عادا تلك التصريحات تعبيرا عن مأزق بريطاني وغربي يحاول التهرب من استحقاقات رفع , الفلسطيني
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جراء إ"وأكد المصدر المسؤول حرص حركته على  . الحصار الجائر وغير األخالقي عن قطاع غزة
انتخابات حرة ونزيهة، كثمرة للتوافق الوطني الفلسطيني، وليس انتخابات مبتورة تفصل على مقاس 
فريق أوسلو الذي جر الويالت على شعبنا الفلسطيني بسبب نهجه السياسي واألمني المفرط بثوابت 

  ".القضية الفلسطينية
  9/3/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
  "السلوم"اء معاناة الفلسطينيين العالقين على معبر حماس تدعو مصر إلنه .12

دعت حركة حماس المجلس األعلى للقوات المسلحة بمصر السماح للفلسطينيين العالقين على معبر : غزة
  .على الحدود الليبية المصرية بالتوجه إلى غزة" السلوم"

جلس األعلى للقوات المسلحة في إننا في حركة حماس ندعو األشقاء في الم: "وقالت الحركة في بيان لها
مصر العزيزة، السماح لعشرات العائالت من أبناء شعبنا الفلسطيني العالقين على معبر السلوم على 

إننا نأمل من الحكومة المصرية، ومنظمات : "وأضافت ".الحدود الليبية المصرية بالتوجه إلى قطاع غزة
 رعاية العائالت الفلسطينية وتأمين االحتياجات اإلنسانية  الليبية–اإلغائة العاملة على الحدود المصرية 

  ".الضرورية لهم لمواجهة وتجاوز الظروف القاسية التي يمرون بها، حتى يتم نقلهم بأمان إلى فلسطين
  9/3/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  فتح تدعو حماس لحكومة مهنية تشرف على االنتخابات وإعادة إعمار غزة .13

حركة حماس للموافقة "دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد : دية سعد الديننا - عمان
على تشكيل حكومة مهنية غير سياسية متفق عليها تشرف على إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية 

  ".وإعادة إعمار قطاع غزة، باعتباره مخرجاً للمأزق الراهن
للتوجه إلى انتخابات تشريعية ورئاسية "مس في عمان إن حماس مدعوة أثناء تواجده أ" الغد"وقال إلى 

  ".استعداد فتح لها مهما كانت نتائجها"، مؤكداً "تجري في تاريخ محدد وبإشراف عربي وإسالمي ودولي
أي مبادرة للمصالحة ستؤدي بالضرورة إلى اجراء االنتخابات، وبالتالي، إذا كان المطلوب "وأضاف إن 
، وذلك في موضع تعقيبه "قسام، فندعو حماس للتوجه إلى العملية االنتخابية، حيث ال أمل آخرإنهاء االن

  .على مبادرة المصالحة التي تعتزم حماس طرحها خالل الشهر الحالي
أساس الحوار يقوم على بناء آليات للتمهيد الجراء االنتخابات، باعتبار ذلك جزءاً من "وأوضح بأن 

  .المقبل) يوليو(دد موعد اجراء االنتخابات المحلية في التاسع من تموز ، بينما تح"المصالحة
التي توصلت إليها ) الورقة المصرية(أي حوار سيجري سيستند إلى ورقة التفاهمات الفلسطينية "وبين أن 

القوى والفصائل الفلسطينية وأشرفت مصر على صياغتها، في ضوء الحوار الوطني الشامل بين 
الذي تم في تشرين األول " الحمساوي"ارات الثنائية بين فتح وحماس، والتفاهم المصري الفصائل والحو

من السابق ألوانه الحديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل إنجاز "واعتبر أن ". 2009) أكتوبر(
  ".المصالحة وإنهاء االنقسام الفلسطيني، فهو أمر غير وارد

سالم فياض بهذا الشأن تم فهمها خطأ، حيث ال أعتقد ) ام اهللارئيس حكومة ر(تصريحات "وأشار إلى أن 
  ".أنه يقصد تشكيل حكومة وحدة وطنية اآلن وقبل إنجاز المصالحة

إذا كان من المتعذر اآلن على حماس إجراء الحوار مع فتح إلنهاء االنقسام، فلتتجه نحو "وتابع قائالً 
 عليها، وتتولى مهام اإلشراف على اجراء االنتخابات تشكيل حكومة مهنية ال عالقة لها بالسياسة، متفق

  ".التشريعية والرئاسية وإعادة إعمار غزة
حماس تتحدث "، معتبراً أن "عدم وجود أي جديد في موضوع المصالحة وتحديد موعد للحوار"ولفت إلى 

  ". جديدةمنذ شهر عن مبادرة جديدة للمصالحة، ولكنها تقتل الحوار ثم تبدأ بالحديث عن مبادرات
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أهمية االجتماع القادم الذي يأتي في ظل التطورات االخيرة في "وبين مسمار في تصريح أصدره أمس 
  ".المنطقة، بما يظهر جلياً من خالل جدول أعماله الحافل

بحث استحقاق أيلول والجهود الالزمة إلعالن الدولة، "وتتركز محاور االجتماع، بحسب مسمار، حول 
 السياسية والتطورات الجارية في المنطقة، ومناقشة موضوع االنتخابات الرئاسية واستعراض االوضاع
  ".والتشريعية القادمة
تفعيل اللجنة التحضيرية النتخابات المجلس الوطني، ومناقشة موضوع المصالحة "ويتناول النقاش 

  ".وتحقيق الوحدة الوطنية
حركة حماس لالستفادة من دروس ما "لوطني، ودعا مسمار، الذي يترأس اللجنة السياسية في المجلس ا

جرى ويجري في الجوار والمنطقة، وتحقيق رغبة الجماهير الفلسطينية في انهاء االنقسام والعودة الى 
وحدة "وأكد على ضرورة ". الوحدة الوطنية ومن ثم الذهاب الى االنتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية

م االحتالل اإلسرائيلي والحصار المفروض على قطاع غزة وسائر الصف الفلسطيني في مواجهة جرائ
  ".المناطق الفلسطينية، وبخاصة القدس المحتلة

  10/3/2011الغد، عمان، 
  

   تعتذر عن المشاركة في حكومة فياض وتدعو لتفعيل اتفاق القاهرة"القيادة العامة -الشعبية " .14
 القيادة العامة -رز في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينأعلن المحامي حسام عرفات، القيادي البا: رام اهللا

اعتذار جبهته عن المشاركة في حكومة الدكتور سالم فياض، مع التأكيد على تصميم الجبهة على العمل 
النهاء االنقسام واعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة ما تقرر في مؤتمر الحوار الوطني في 

  .2005القاهرة عام 
 القيادة العامة مع رئيس الوزراء المكلف –جاء ذلك عقب لقاء عقده وفد قيادي من الجبهة الشعبية 

وقال عرفات ان الجبهة جددت مطالبتها بضرورة بذل كل الجهود لترتيب البيت . الدكتور سالم فياض
 وطني يضم كل الداخلي وذلك من خالل تفعيل اللجنة الوطنية المنبثقة عن اتفاق القاهرة لعقد لقاء

وأضاف عرفات أن اللقاء كان صريحا . األطياف ويناقش كل التحديات التي تعصف بقضيتنا الوطنية
وجادا وجرى بناء على دعوة من الدكتور سالم فياض رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة 

 القيادة –بهة الشعبية الفلسطينية، وتناول اللقاء موضوع تشكيل الحكومة الفلسطينية وامكانية مشاركة الج
العامة في هذه الوزارة، فضال عن استعراض لمجمل التطورات التي تعصف بالقضية الفلسطينية سواء 

  .علي الصعيد الداخلي أو الخارجي
 القيادة العامة أن وفده استمع من الدكتور فياض لعرض عن -وأوضح المسؤول في الجبهة الشعبية 

الفلسطينية، وضرورة تضافر كل الجهود لمواجهة هذه التحديات، ونقل المخاطر التي تمر بها القضية 
 القيادة العامة من –عن فياض قوله انه على الرغم من معرفته المسبقة وتقديره لموقف الجبهة الشعبية 

مسألة الحكومة والمشاركة فيها، اال انه حريص على االستماع الى وجهة نظرها في كل المسائل 
  .المطروحة

 عرفات الى أن الوفد أبلغ فياض تمسك الجبهة بموقفها الواضح تجاه الوضع الداخلي والذي يتمثل وأشار
في اعطاء األولوية القصوى، في الجهود والتحركات السياسية، النهاء االنقسام انطالقا من محطة منظمة 

، مشددا أن الجبهة لن التحرير الفلسطينية واعادة بنائها وفق قرارات مؤتمر الحوار الوطني في القاهرة
  .تحيد عن موقفها المتمسك بأولوية الوحدة الوطنية وانهاء االنقسام

  10/3/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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  "األونروا" على أداء ا احتجاجيااعتصامينظم تحالف القوى الفلسطينية : لبنان .15
لخدمات التي تنتهجها وكالة سياسة تقليص ا«، بـ»تحالف القوى الفلسطينية في لبنان«نددت قيادة 

 والمرتبطة بعملية التسوية، معتبرة أن إدارة 1993في العام » أوسلو«، منذ توقيع اتفاق »األونروا«
قلّصت خدماتها تجاه الالجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، ومنها لبنان، لمصلحة «الوكالة 

  .»دعم التسوية
» هيئة األمم المتحدة«، طالبت فيه »مار الياس«عقدته أمس في مخيم وجاء بيان القيادة عقب اجتماع 

تجاه الالجئين الفلسطينيين «، بتحمل مسؤولياتها »جامعة الدول العربية«و» المؤتمر االسالمي«منظمة «و
في لبنان، الذين يعانون ألم الغربة نتيجة االحتالل الصهيوني لفلسطين، ومن التراجع في تقديم الخدمات 

  .»جتماعية والصحية والتعليمية واإلغاثةاال
، ما يزالون »نهر البارد«أكثر من ثالثين ألف الجئ فلسطيني من أبناء مخيم «وذكّر البيان بأن هناك 
جماهير شعبنا الفلسطيني في لبنان، أن يشاركوا في االعتصام «، طالباً من »مشردين خارج منازلهم

واألهلية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في لبنان، احتجاجاً الكبير، الذي تنظمه اللجان الشعبية 
، وذلك عند العاشرة من صباح اليوم، أمام »االونروا«على سياسة تقليص الخدمات التي تنتهجها وكالة 

  .»مقر الوكالة الرئيسي في بئر حسن
  10/3/2011السفير، بيروت، 

  
  طيئة كبرى ومحاولة لتجميل االحتالل تدريس الهولوكوست خ"االونروا"نية : "الشعبية" .16

وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نية وكالة غوث وتشغيل الالجئين  : أشرف الهور- غزة
خطيئة 'ضمن مادة حقوق اإلنسان بمدارسها بأنها ' الهولوكوست'تدريس مساق عن ' األونروا'الفلسطينيين 

' القدس العربي'ودعت الجبهة في بيان تلقت  .'حكبرى ومحاولة لتجميل وجه االحتالل العنصري القبي
تبرير 'نسخة منه لرفض هذا المخطط والتصدي له، مؤكدة أن االحتالل يستخدم ضحايا النازية لـ 

  .'جرائمه وتشريع ما يرتكبه بحق العرب والفلسطينيين من مجازر وإرهاب دولة
قفزا عن المعاناة المستمرة التي يتعرض 'وأكدت الجبهة على أن ما ستقدم عليه الوكالة في محصلته يعد
  .'لها شعبنا الفلسطيني جراء ممارسات االحتالل العنصرية والفاشية

إن الكيان الصهيوني يبتز العالم عن طريق استغالل ضحايا النازية الذين ال عالقة لهم بمشروعه 'وقالت 
تدريس المحرقة المتواصلة ضد فكان من األجدر لوكالة الغوث أن تقوم ب'وأضافت  .'العنصري البغيض

  .'، ومعاناة الجئينا الفلسطينيين في مناطق اللجوء والشتات1948شعبنا منذ نكبة عام 
  10/3/2011القدس العربي، لندن، 

  
   من حماس في سجون الضفة معتقلوفاةقبها ينفي  .17

مهندس وصفي قبها نفى الوزير الفلسطيني السابق والقيادي البارز بحركة حماس في الضفة الغربية ، ال
  .صحة األنباء التي تحدثت عن وفاة أحد المعتقلين في سجن جنيد في مدينة نابلس

تم التواصل مع محافظ نابلس ومختلف األجهزة األمنية من خالل 'إنه »البيان«وقال قبها في تصريح لـ 
اإلنسان حيث نفى أعضاء المجلس التشريعي في المدينة، والمؤسسات الحقوقية العاملة في مجال حقوق 

المحافظ نفياً قاطعاً للنائبين ياسر منصور ومنى منصور وفاة أيٍ من المعتقلين في سجن جنيد مناشداً 
الجميع تحري الدقة في التعاطي ونقل األخبار نظراً لحساسية الساحة الفلسطينية حيث أن ذلك يؤجج 

وعبر قبها عن . والسلم األهلي للخطرالمشاعر ويزيد من وتيرة االحتقان، ويعرض النسيج االجتماعي 
قلقه البالغ الستمرار ملف االعتقال السياسي في األراضي الفلسطينية، مؤكداً أن ذلك ال يخدم الوحدة 

  .الوطنية وال يؤسس لمصالحة حقيقية
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عن أمله بوقف المالحقات واالعتقاالت على خلفية تنظيمية وسياسية، ألن » حماس«وأعرب القيادى فى 
  .عد أحد مفاتيح البدء بمصالحة ووحدة وطنيةذلك ي

يذكر ان مواقع إعالمية تابعة لحركة حماس كانت نشرت خبرا مفاده أن معتقال ينتمي للحركة توفى أول 
  .من أمس جراء التعذيب في سجون السلطة الوطنية بالضفة الغربية

  10/3/2011البيان، دبي، 
  

  سقوط قذيفة صاروخية على النقب الغربي .18
داخل األراضي (قذيفة صاروخية سقطت أمس على النقب الغربي، أفادت االذاعة العبرية أن ، : صرةالنا

في حين لم ُيعلن أن فصيل فلسطيني  .، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار)1948المحتلة عام 
  .مسؤوليته عن هذا القصف

  10/3/2011قدس برس، 
  

  ومينتنياهو يعين عاميدرور رئيساً لألمن الق .19
رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أعلن عن تعيين  أن، 10/3/2011، السفير، بيروتذكرت 

  .على كل منافسيه» تغلب«يعقوب عاميدرور رئيسا لمجلس األمن القومي، بعد أن ) احتياط(الجنرال 
جل، خصوصا ويشكل تعيين عاميدرور في هذا المنصب تجاهال لكل االنتقادات التي وجهت لهذا الر

قادت أشد » هآرتس«وكانت صحيفة . بسبب مواقفه السياسية اليمينية المتطرفة والسلوكية الفاشية
الحمالت ضده، والتي بلغت حد نشرها تصريحات سابقة له حول تأييده إعدام كل جندي ال ينفذ أوامر 

  .بالهجوم على العدو
قد شغل الحلبة السياسية واإلعالمية في اآلونة وكان تعيين رئيس جديد لمجلس األمن القومي اإلسرائيلي 
ورغم اإلعالن عن تعيين عاميدرور إال أن . األخيرة، خصوصا بعد استقالة الرئيس السابق عوزي أراد

  .هذا التعيين يحتاج إلى المصادقة عليه في الحكومة بعد أن يجتاز فحص لجنة التعيينات الحكومية
نتنياهو رد في بيان صادر عن مكتبه ، ان آي.بي .يو  عن ،10/3/2011، الخليج، الشارقةونشرت 

عميدرور ال يخشى من “على االنتقادات التي وجهت إليه على خلفية نيته تعيين عميدرور بالقول إن 
. ”التعبير عن رأيه بمهنية ولديه خبرة كبيرة جدا وتجربة غنية في مجاالت الجيش واألمن واالستراتيجية

االلكتروني، أمس، إن عميدرور معروف أنه عبر مؤخرا عن تأييده ” رونوتيديعوت أح“وقال موقع 
  .إلعادة احتالل قطاع غزة

  
  نتنياهو يلغي اسم أوسلو عن قاعة في مكتبه .20

عن قاعة " أوسلو" قالت مصادر إسرائيلية أمس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الغى اسم :الناصرة
 وأطلق االسم بعد توقيع وثيقة االعتراف بمنظمة التحرير .الصحافيين في ديوان رئاسة الحكومة

، واستبدل االسم باسم ضابط في الجيش قتل قبل عامين، ما اعتبرته صحف تعبيرا 1993الفلسطينية العام 
  .عن موقف سياسي

  10/3/2011، الغد، عّمان
  

  ن والفلسطينيي"سرائيلإ"زمة بين الطريق لتهدئة المنطقة هو احتواء األ: زبيري .21
 ان الثورات التي تشهدها المنطقة ليست زقال الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيري: رام اهللا ـ أحمد رمضان

.  بثورات سياسية، بل يقودها الشباب الذين يرون بفضل التكنولوجيا بوضوح الوجه القبيح للديكتاتورية
سرائيل هي واحة من االستقرار وتعقيبا على ما قاله رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو من ان ا
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حتى ولو كانت اسرائيل واحة من االستقرار، فانه يفضل ان يهدأ البحر "في بحر هائج قال بيريس انه 
الطريق لتهدئة المنطقة هو احتواء "واعتبر ان ". الن البحر هو الذي يؤثر على الواحة وليس العكس

  ". االزمة بين اسرائيل والفلسطينيين
  10/3/2011، روتالمستقبل، بي

  
  لحوار الجاد مع الفلسطينيينبايعلون ينتقد اقتراح باراك  .22

 وجه النائب األول لرئيس الوزراء اإلسرائيلي موشيه يعالون انتقاداً شديد :رام اهللا ـ أحمد رمضان
إن موقف باراك الداعي إلى ضرورة إطالق الحوار الجاد : "اللهجة إلى وزير الدفاع إيهود باراك، وقال

ع الفلسطينيين حول جميع قضايا الوضع الدائم أو السعي للتوصل إلى اتفاق مرحلي إنما يجلب الضغوط م
كما استنكر يعالون نية باراك الربط ".  الخارجية على إسرائيل ويجر النقاش إلى دائرة التنازالت اإلقليمية

الخطاب السياسي "واضاف أن . مبين زيادة المساعدات األميركية إلسرائيل والمضي قدماً بعملية السال
المزمع أن يلقيه رئيس الوزراء نتنياهو لطرح خطة سياسية جديدة يجب أن يكون خالياً من أي إشارة إلى 
".انسحاب إسرائيلي جديد تجنباً للعودة إلى مربع أوسلو الذي يعني تنازالت إسرائيل مجانية للفلسطينيين

  10/3/2011، المستقبل، بيروت                                                                
  

    الفلسطينية" الدولة"نتنياهو يريد تأييداً دولياً لبقاء االحتالل في ": هآرتس" .23
تجنيد دعم دولي الستمرار وجود  بنيامين نتنياهو” اإلسرائيلي“يحاول رئيس الوزراء : )آي.بي .يو (

ية المحاذية للحدود مع األردن، بعد قيام دولة فلسطينية، وقالت االحتالل في منطقة األغوار الفلسطين
، أمس، إن نتنياهو يعتزم التوجه إلى زعماء دول مركزية في العالم بهدف محاولة ”هآرتس“صحيفة 

الحصول على تأييدهم الستمرار تواجد جيش االحتالل في األغوار في إطار اتفاق مستقبلي بين 
  . والفلسطينيين ” إسرائيل“

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو مقتنع بقدرته على تجنيد تأييد دولي كهذا على الرغم من الرفض الفلسطيني 
ثمة أهمية للحصول على “ونقلت الصحيفة عن مصدر في مكتب نتنياهو قوله إن . المطلق لهذه الفكرة 

  .” موافقة الدول المقررة في العالم، وهذا أمر ممكن تحقيقه
  10/3/2011 ،الخليج، الشارقة

  
  للحصول على األكثر تطوراً " 35-إف"تدرس إرجاء صفقة " إسرائيل" .24

مصادر إسرائيلية أكدت أن تل أبيب تحاول ، أن رام اهللامن ، 10/3/2011، الشرق األوسط، لندن نشرت
 ، بعدما2015مع الواليات المتحدة، التي كانت مقررة في » 35إف «تأجيل تنفيذ صفقة الطائرات المقاتلة 

  .أعلنت وزارة الدفاع األميركية تقليص ميزانية تطوير وإنتاج هذا النوع من الطائرات المقاتلة
اإلسرائيلية، أمس، إنه سبق أن طلبت تل أبيب من الواليات المتحدة الكثير من » معاريف«وقالت صحيفة 

ا إلسرائيل، ولكن اإلضافات على هذه الطائرة بما يتناسب مع منطقة الشرق األوسط ويضمن تفوقا نوعي
نتيجة للتقليص في ميزانية إنتاج هذه الطائرة، فإن األوساط األمنية وسالح الجو في إسرائيل يفكرون 

وبحسب الصحيفة، فإن المخاوف تتركز على أن ما سيتم . بشكل جدي في تأجيل تسلم هذه الطائرات
، كما أن الطائرة نفسها ال يمكن إنتاجه من طائرات لن يحتوي على تطوير تكنولوجي كما تريد إسرائيل

  .إجراء تطوير الحق عليها
ووفق تقديرات سالح الجو اإلسرائيلي، فإن تقليص الميزانيات لصنع هذه الطائرة سيحولها إلى طائرة 

  .عادية، لن تضيف له شيئا جديدا وتفوقا استراتيجيا كما كان متوقعا عند توقيع هذه الصفقة
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 كي تضمن إنتاج طائرة وفقا للمواصفات واإلضافات التي 2016 حتى وقد تنتظر إسرائيل عاما آخر
  .سبق وطلبتها

الصهيونية، ذكرت ” هآرتس“صحيفة ، ان آي.بي .يو ، عن 10/3/2011، الخليج، الشارقةوذكرت 
نابع من تأخير في عملية تطوير هذه ” 35-إف“في إرجاء تلقي طائرات ” اإلسرائيلي“أمس، أن البحث 

  .األمريكية ” لوكهيد مارتين“شركة الطائرات في 
التي ستكون مزودة بمعظم القدرات ” 3بلوك “الحصول على طائرات من طراز ” إسرائيل“وتريد 

   .2016فقط نهاية ” إسرائيل“اإللكترونية وستحصل عليها 
  

   مستوطنون يعلنون الحرب على الدبلوماسيين األوروبيين .25
طانية يهودية الديبلوماسيين األوروبيين واألميركيين الذين هددت جماعة استي:  محمد يونس–رام اهللا 

ان » الحياة«وقال ديبلوماسيون أوروبيون لـ . يعملون في رام اهللا على خلفية مواقفهم من االستيطان
مجموعة من المستوطنين سلمتهم الخميس الماضي رسائل تهديد لدى مرورهم عبر حاجز عسكري على 

: أعزاؤنا الديبلوماسيون«: على نسخة منها» الحياة«ء في الرسالة التي حصلت وجا. مدخل مدينة رام اهللا
. ال تتدخلوا في البناء في بلدنا. أنتم تقفون على األرض المقدسة لألمة اليهودية. أنتم ضيوف في بالدنا

نكم اذهبوا الى بلدا. التدخل من قبل الحكومة األميركية واالتحاد االوروبي يعرض وجودكم هنا للخطر
: واختتمت رسالة التهديد بعبارة. »وواجهوا الحقائق، فنحن لن نقيم سالماً مع االرهابيين الفلسطينيين

  .»الرئيس االميركي باراك حسين أوباما، وأصدقاء مثلكم، يحتاجون الى أعداء«
لقادمين المستوطنين سلموا رسائل التهديد لكل الديبلوماسيين ا«ان » الحياة«وذكر ديبلوماسي غربي لـ 

من القدس الى مكاتبهم في رام اهللا لدى توقفهم أمام الحاجز العسكري المقام على المدخل الشرقي للمدينة 
وأضاف ان المستوطنين وزعوا رسائل التهديد على مرأى ومسمع من الجنود . »قرب مستوطنة بيت إيل

  .الموجودين على الحاجز العسكري
وقال أحد هؤالء الديبلوماسيين لـ . تهم بسبب هذه التهديداتوأعرب ديبلوماسيون عن قلقهم على حيا

وهذه المرة االولى التي . أنا أعمل هنا منذ سنوات، كما عملت اثناء سنوات االنتفاضة«: »الحياة«
وقال . »بت أكثر حذراً في تنقلي اليومي بين رام اهللا والقدس«وأضاف . »أتعرض فيها للتهديد

روا مسارهم اليومي الى رام اهللا ليتجنبوا المرور من مناطق يتحرك فيها ديبلوماسيون آخرون انهم غي
  .المستوطنون

وكان رؤساء البعثات . ويدرس الديبلوماسيون األوروبيون إتخاذ إجراء جماعي لمواجهة هذا التهديد
بالدهم الديبلوماسية االوروبية في القدس المحتلة ورام اهللا وجهوا أخيراً رسالة مشتركة الى حكومات 

وطالبت الرسالة بموقف من . تضمنت تفاصيل مثيرة عن إجراءات الطرد والتهويد الجارية في المدينة
  .االستيطان والتهويد والطرد

  10/3/2011، الحياة، لندن
  

  جيش االحتالل اإلسرائيلي يقيم حفل تخريج لجنوده في الحرم اإلبراهيمي .26
 حفل تخريج اإلسرائيليأقام لواء جفعاتي في الجيش :  وكاالت األنباء، جمال جمال-فلسطين المحتلة 

وأشارت .  في مدينة الخليلاإلبراهيميدورة تأهيلية لمجندين جدد انضموا إليه العام الماضي داخل الحرم 
. صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن الحفل بدا وكأنه مهرجان عسكري حيث تنقل قائد الكتيبة بين الجنود

، فيما قام أهالي الجنود اإلبراهيميحتفال غير عادي ألنه يقام داخل باحات الحرم وأكد المتحدثون أن اال
وكانت الكتيبة قد بعثت برسائل إلى ذوي الجنود ودعتهم إلى . بالتقاط الصور التذكارية مع أبنائهم

حتفال المشاركة في احتفال تخريج أبنائهم الذين انضموا إلى صفوف الوحدات المقاتلة، وأبلغتهم أن اال
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 على غير العادة حيث تعقد عادة داخل معسكر التدريب التابع للواء اإلبراهيميسيكون داخل الحرم 
  .غوالني

  10/3/2011الدستور، عّمان، 
  

   وادي األردن جزء أكثر من مهم من األراضي الفلسطينية:"أنقذوا األغوار"منسق حملة  .27
هو جزء " إن وادي األردن "أنقذوا األغوار" قال فتحي خضيرات، منسق حملة:  كفاح زبون- رام اهللا

أكثر من مهم من األراضي الفلسطينية وال يمكن أن يكون هناك حل أو تسوية من أي نوع من دون بوابة 
وأكد خضيرات أن البقاء المقاوم للشعب الفلسطيني في  ."فلسطين إلى العالم وسلة غذائها وخزان مائها

ارسات االحتاللية ما هو إال حالة من الحاالت النضالية للشعب األغوار رغم كل االنتهاكات والمم
الفلسطيني الذي تمسك بأرضه رغم كل االنتهاكات الخطيرة التي تمارس بحقه من قبل سلطات االحتالل 

ودعا خضيرات إلى مزيد من الضغط والمناصرة لبيان االنتهاكات الخطرة التي ترتكب  .والمستوطنين
ءات مباشرة يومية بحق السكان وإهانة للكرامة اإلنسانية ومصادرة األراضي بحق األغوار من اعتدا

وقال إن سجل االنتهاكات اإلسرائيلية في األغوار يرقى ليشكل . والعقاب الجماعي للسكان من دون مبرر
  .جرائم يعاقب عليها القانون الدولي اإلنساني

  10/3/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  ة فلسطينيين ويداهم بلدات في الضفةاالحتالل يعتقل ثماني .28
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس، ثمانية مواطنين فلسطينيين خالل :  يوسف الشايب–رام اهللا 

عمليات التوغل التي نفذتها في محافظات مختلفة من الضفة الغربية، والتي تخللها عمليات مداهمة 
جنوب " كفر قلّيل"وات االحتالل اإلسرائيلية، أمس، قرية اقتحمت قو .للمنازل وإخراج سكانها في العراء

   .شرقي نابلس، وقامت بتصوير المنازل القديمة في المدينة
القوات اإلسرائيلية حملت معها خرائط كانت تستعين بها لتحديد مواقع "وقال عدد من سكان القرية إن 

، ولم "في أغلبها كانت منازل أثرية وقديمةبعض منازل المواطنين، للقيام بتصويرها فوتوغرافيا، وكانت 
   .نبلغ عن أية عملية القتحام لمنازل المواطنين، أو اعتقاالت في صفوفهم

أربعة منازل وأربعة : في غضون ذلك، سلَّمت سلطات االحتالل إخطارات هدم بحق ثمانية منشآت
  .العنصريبركسات، في قرية برطعة الشرقية جنوب جنين، الواقعة خلف جدار الفصل 

  10/3/2011الغد، عّمان، 
  

  بيوتالهدم احتجاجاً عل سياسة مدينة اللد في تظاهرة احتجاجية  .29
 مساء الثالثاء األخضرشهدت مدينة اللد داخل الخط :  وكاالت األنباء، جمال جمال-فلسطين المحتلة 

 بهدم بيوتها السبعة قبل  مع عائلة أبو عيد المنكوبة التي قامت السلطاتتظاهرة احتجاجية كبيرة تضامناً
  . أربعة شهور، ونظمت التظاهرة أمام مبنى بلدية اللد

وقالت مصادر محلية إن أكثر من ألف مواطن شارك في هذه المسيرة التي تنظم للمرة الثالثة عشرة على 
  ".ال لسلب حق اإلنسان بالعيش بكرامة"، "ال للهدم"التوالي، والتي رفعت شعار 

  10/3/2011الدستور، عّمان، 
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  مقتل عامل بعيارٍ ناري داخل أحد األنفاق برفح .30
 على الحدود المصرية بعيارٍ ناري 9/3  قتل أحد المواطنين العاملين في األنفاق صباح الخميس:رفح

لقي )  عاما19ً(وذكر مراسلنا أن كريم محمد الصباحين  .داخل أحد األنفاق الحدودية من الجهة المصرية
  .ري خالل عمله بأحد األنفاق الحدودية في منطقة الشابورة جنوب قطاع غزةمصرعه بعيارٍ نا

  10/3/2011، )فاص( الفلسطينية الصحافةوكالة 
  

  استمرار حبس المعتقلين الفلسطينيين في مصر يتناقض مع روح ثورتها: مركز حقوقي .31
لمعتقلين الفلسطينيين في استنكر مركز سواسية لحقوق اإلنسان ومناهضة التمييز استمرار حبس ا: القاهرة

السجون المصرية، بالرغم من حصولهم على قرارات باإلفراج من المحاكم، مشيراً إلى أن إدارات 
وأعرب المركز عن أسفه الشديد لدخول المعتقلين في سجن العقرب  .السجون ترفض تنفيذ تلك القرارات

، من دون أن يتدخل أحد لإلفراج ماًوغيره في إضراب مفتوح عن الطعام لمدة تزيد على سبعة عشر يو
الفوري عنهم، األمر الذي قد يعرض حياتهم للخطر، كما قد يتسبب في حدوث مواجهات بين المعتقلين 

واعتبر المركز أن ما يتم مع المعتقلين الفلسطينيين يمثل مخالفة صريحة لألعراف . وإدارات السجون
 يناير التي رفعت 25افة إلى تناقضه مع روح ثورة والمواثيق الدولية المعنية بحقوق اإلنسان، إض

شعارات العدالة والحرية والمساواة، والتي تطالب بالقضاء على الظلم بكل أشكاله والبدء في عهد جديد 
  .تكفل فيه الحقوق والحريات

  10/3/2011الخليج، الشارقة، 
  

  ذوو المعتقلين الفلسطينيين في مصر يطالبون باإلفراج عنهم .32
اعتصم العشرات من ذوي المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية أمام مقر : عالء الحلو - غزة

االعتصام الذي دعت خالل  ،السفارة المصرية في قطاع غزة للمطالبة باإلفراج عن كافة المعتقلين وقالوا
ل أمن الدولة  إن أبناءهم تعرضوا للتعذيب المتواصل على يد رجا،إليه جمعية واعد لألسرى والمحررين

  .المصري في الحكومة السابقة
وأكد عضو جمعية واعد على ضرورة تحرك الحكومة المصرية الجديدة برئاسة عصام شرف لإلفراج 
عن كافة المعتقلين الفلسطينيين الذين احتجزهم أمن الدولة في الحكومة السابقة، وأشار إلى أن الشعب 

جئنا . أنتم يا شعب مصر عمقنا اإلستراتيجي: "وقال. ي مصرالفلسطيني تابع باهتمام مجريات األحداث ف
مشدداً على أهمية إنهاء ملف اعتقال ". واخترنا تنظيم فعاليتنا أمام سفارتكم المصرية لما لها من رمزية

  .في الوقت الذي ال يعرف فيه أهالي هؤالء األسرى عن مصير أبنائهم شيء. الفلسطينيين في مصر
يدخل األسرى الفلسطينيون يومهم الثامن عشر : "جاء فيها. سيد كلمة أهالي األسرىبدوره، ألقى عماد ال

نأمل من حكومة الدكتور عصام شرف . في اإلضراب المفتوح عن الطعام من أجل المطالبة بفك سجنهم
 كذلك. ، وحمل كافة األطراف المعنية المسؤولية عن حياة األسرى"اإلفراج عن أبنائنا الذين ال ذنب لهم

مطالباً بالكشف عن مصير األسرى بعد تلك . حمل الحكومة الجديدة المسؤولية حال تأخر اإلفراج عنهم
  .السنوات من االحتجاز

  10/3/2011الشرق، الدوحة، 
  

  بتنفيذ مشروعين إلسكان أصحاب البيوت المهدمةوونروا بإدخال مواد بناء ألاالحتالل يسمح ل: غزة .33
 500 أدخلت اإلسرائيليونروا عدنان أبو حسنة أن سلطات االحتالل األ أعلن الناطق باسم وكالة :غزة

 تمولها إسكانيةالمستخدمة في الخرسانة المسلحة لمصلحة بناء مشاريع ) الحصمة(طن من الحصى 
 من اإلسرائيلي موجودة على الجانب " طنألف 70من أصل " هذه األطنان إنوقال . المنظمة الدولية
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 /أيارمدينة رفح، والذي أعادت سلطات االحتالل فتحه أمس للمرة األولى منذ معبر صوفا شمال شرقي 
  .2007مايو عام 

ونروا فيليبو غراندي ألقررت خالل اجتماع مع المفوض العام ا"ونروا أن سلطات االحتالل ألكما أعلنت ا
 آالف انإسك إلى الكبرى جنوب القطاع والتي تهدف اإلسكان األولوية الثنين من مشاريع إعطاء

بإعطاء "الوعود هذه ورحب غراندي ب. "2003 و2002الفلسطينيين الذين هدمت بيوتهم بين عامي 
 التي يعاني منها األوضاع بسبب سوء إليهااألولوية لهذه المشاريع السكنية التي أصبحت الحاجة ماسة 

ض، وأن تصبح من األولويات  فعالً ملموساً على األراإلسرائيليةوأن تشكل هذه الموافقة ... الفلسطينيون
  ."األساسية، وأن نرى تحركاً سريعاً منهم على أرض الواقع لتحقيقها بسرعة وإتمام بناء هذه المشاريع

هذه الوعود شملت مشروعاً للسكن في حي تل السلطان غرب مدينة رفح تموله " حسنة إن أبووقال 
 مدرسة ومركز إلى إضافة وحدة سكنية، 752 المملكة العربية السعودية ويشمل في مرحلته األولى بناء

ونروا قدمت المرحلة الثانية من ألا"وأضاف أن . " مليون دوالر52صحي لخدمة السكان بكلفة قدرها 
 وحدة سكنية أخرى للمشردين من سكان 850 بناء إلى الذي يهدف اإلسرائيلي الجانب إلىالمشروع 
 13.5مشروعاً سكنياً تموله اليابان بنحو "ملت أيضاً  أن الوعود شإلىوأشار أبو حسنة  ."مدينة رفح

  . في خان يونس"مليون دوالر
  10/3/2011الحياة، لندن، 

  
  صفقة إلدخال مواد بناء عبر معبر رفح .34

، أن الهيئة نجحت 9/3فرع غزة كنعان عبيد، األربعاء  - أعلن رئيس الهيئة العربية الدولية إلعمار غزة
وأوضح عبيد في بيان  .اد بناء بشكل رسمي من معبر رفح البري مع مصربإبرام أول صفقة إلدخال مو

 البريطانية واالئتالف المصري الدولي لكسر الحصار Aloha Palestineصحفي، أن ذلك تم بين شركة 
  . وإعمار غزة، بعد نجاح المتضامنين األوروبيين من إدخال أول كيس إسمنت من معبر رفح

م كالً من عبيد، ومدير االئتالف المصري أحمد العاصي، والمدير العام وتم االتفاق خالل اجتماع ض
 10للشركة البريطانية كين أوكيفي، برعاية نقابة المهندسين بمحافظات غزة، على أن تقوم الهيئة بشراء 

أطنان من اإلسمنت المصري بحيث تتكفل الشركة البريطانية ومن خالل القانون التجاري الدولي بإدخال 
  . المواد من معبر رفحهذه 

  . وسيكون دور االئتالف المصري إيجاد ضغط شعبي للسماح لهذه الشحنة بالدخول إلى القطاع
وأوضح أوكيفي أن شركته ستضمن من خالل القانون التجاري الدولي دخول هذه الشحنة لغزة عن 

  . معبر رفحطريق معبر رفح البري، حيث ال يوجد قانون يمنع إدخال مواد البناء عن طريق 
  9/3/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  إذاعة فرسان اإلرادة أولى اإلذاعات التي تنطق بلسان المعاقين في الشرق األوسط: غزة .35

تعتبر إذاعة فرسان اإلرادة التي تبث من غزة أولى اإلذاعات التي تنطق بلسان : اهللا عمر  عبد–غزة 
اعة فلسطينية، تقوم على تقديم برامج إذاعية يومية إخبارية ويميزها أنها إذ. المعاقين في الشرق األوسط

 من األهداف اإلنسانية وهي تحمل عدداً.. واجتماعية تحتوي على المعاقين من أبناء الشعب الفلسطيني
التي يجب التفاعل معها خصوصا أنها األولى بإشراك المعاق في تقديم رسالته من أمام الميكرفون ومن 

  .ا الفضول إلى مقر إذاعة اإلرادة في محافظة دير البلح للتعرف على أهدافها وبرامجهاخلفه من هنا نقلن
إن فكرة إنشاء إذاعة اإلرادة تأتي انطالقا لدمج المعاق في :  مدير عام اإلذاعة يقول، شعيبأبوخالد 

إذاعة المجتمع وإيصال صوته، حيث اجتمع عدد من الجمعيات التي تعنى بالمعاق حول الفكرة لتخرج 
  .اإلرادة وليدة لهذه الرؤية
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 صفير سكرتير إداري إلى أبووعن موقع اإلرادة من المنافسة الدائرة بين اإلذاعات المحلية أشار أسامة 
 أنها إذاعة أن اإلذاعة غير مسيسة كما أنها ال تضع في األفق إتباع حزب سياسي معين موضحاً

 انه يتكون من ثالثين عامالً معظمهم من ذوي وعن طاقم العمل قال أبو صفير .اجتماعية هادفة
وأوضح أن الخطط اآلتية لإلذاعة تتمثل في التركيز على البرامج التوعوية وخاصة  .االحتياجات الخاصة

البرامج التي تعالج قضايا المعاقين وإهمال األهل لهم وهي موجهة للجميع معبرا عن طموحه في إنشاء 
  .فضائية ناطقة باسم المعاقين

  9/3/2011لراية، الدوحة، ا
  

  ألونرواا على تقليص خدمات احتجاجاًإلى االعتصام تدعو القوى الفلسطينية واللجان الشعبية : لبنان .36
وفاة ، أن محمد صالح، )جنوب لبنان(صيدانقالً عن مراسلها في  10/3/2011السفير، بيروت، نشرت 

الحلوة أمس األول، تحولت إلى فورة غضب في مخيم عين )  عاما11ً(الطفل الفلسطيني محمد نبيه طه 
  .شعبي فلسطيني على الخدمات الصحية واالستشفائية لوكالة األونروا

ألنها " في المخيم أصابع االتهام إلى الوكالة أمس، "اللجان الشعبية"ووجه والد الطفل محمد، نبيه طه، و
وقد . ، على حد تعبير الوالد"حويل الالزمقصرت في معالجته لجهة دفع المترتبات المالية، وفي إجراء الت
 ذلك االتهام، معتبرة األونروافي حين نفت . تجلى الغضب بما حصل من إقفال لمكاتب الوكالة في المخيم

  .أن وفاة الطفل محمد حصلت نتيجة عدم توفر آلة تنفس شاغرة في المستشفى
ية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني إلى ، دعت اللجان الشعبية واألهلاألونرواواستكماالً للحملة ضد 

الجمعة، أمام مكتب غد ، وذلك يوم "احتجاجاً على سياسات األونروا"المشاركة في االعتصام الجماهيري 
تنفذ " أمس، أشارت فيه إلى أنها، وأصدرت اللجان الشعبية واألهلية بياناً .الوكالة الرئيسي في بيروت

ا وتحركاتها واتصاالتها بإدارة األونروا، ومعها الفصائل والقوى اعتصامها بعدما استنفدت جهوده
السياسية كافة، باتجاه تحسين الخدمات العائدة لالجئين من أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان، ورفع المعاناة 

تحسين الخدمات الصحية ألبناء شعبنا، ورفع نسبة تغطية "وطالب البيان بـ. "االقتصادية والمعيشية
ويشمل ذلك االستشفاء وجميع العمليات الجراحية، .  على األقل%90اليف الطبية بشكل عام إلى التك

  ."أنواعهوعالج األمراض المزمنة، والفحوص والتصوير على مختلف 
تشكل الحد "واعتبر عضو اللجان الشعبية الفلسطينية في مخيمات صيدا عدنان الرفاعي أن تلك المطالب، 

 التراجع عنه، وستبقى اللجان الشعبية واألهلية ومؤسسات المجتمع المدني مستمرة األدنى الذي ال يمكن
وتتحضر اللجان الشعبية والفصائل الفلسطينية والقوى اإلسالمية ومنظمة . "في تحركاتها إلى حين تحقيقها

ه عين الحلوة التحرير الفلسطينية في مخيم عين الحلوة للمشاركة في هذا االعتصام بكثافة، نظراً لما يشكل
  .من وزن وثقل شعبي في ذلك االعتصام

نشر " لبنان هدى سمرا صعيبي في بيان أمس على -في المقابل، علقت مديرة قسم اإلعالم في األونروا 
، "بعض وسائل اإلعالم لمعلومات حول وفاة الطفل الفلسطيني محمد طه، تحمل األونروا مسؤولية وفاته

  ."ضمنت جملة من المغالطاتت"معتبرة أن تلك المعلومات 
لم " حقوق في بيان لها أن وفاة الطفل محمد طه –إلى ذلك، اعتبرت المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 

تكن سابقة بحد ذاتها وإن كانت مأساة جديدة تقع على الالجئين الفلسطينيين في لبنان ضمن سلسلة المآسي 
 عاماً، لكن لتالفي استمرار المآسي هذه التي تتكرر، 62حو التي يعيشونها منذ أيام اللجوء األول قبل ن

 األونروا ووزارة الصحة اللبنانية "حقوق"وطالبت . "يتوجب تحديد المسؤوليات وإيجاد الحلول الدائمة
ومنظمة التحرير الفلسطينية البحث فوراً في إصدار تعليمات إلى كل المستشفيات بضرورة استقبال أي 

ة طوارئ على أن تتحمل الجهات الثالث المسؤولية المالية المترتبة على عالج مريض فلسطيني بحال
  ."المرضى الفلسطينيين، بالتآزر مع المستشفيات الخاصة والحكومية
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حركة فتح في لبنان دعت إلى االعتصام غداً الجمعة أمام  أن 10/3/2011، بيروت، المستقبلوأضافت 
كل "ودعا المقدح  ".سياسة تقليص خدماتها الصحية" احتجاجاً على  في بيروت،لألونرواالمكاتب الرئيسة 

  يوم الجمعة عند العاشرة صباحاًاالعتصامفلسطيني في لبنان إلى الثورة على سياسة األونروا وتلبية نداء 
  ".أمام المقر الرئيسي للوكالة الكائن في بئر حسن مقابل المدينة الرياضية في بيروت

  بيروت، بياناً- القوى الفلسطينية في لبنان اثر اجتماع عقدته في مخيم مار الياسوأصدرت قيادة تحالف 
هيئة األمم المتحدة ومنظمة "، وطالبت "سياسة تقليص الخدمات التي تنتهجها وكالة األونروا"دانت فيه 

بنان حيث المؤتمر اإلسالمي وجامعة الدول العربية بتحمل مسؤولياتهم تجاه الالجئين الفلسطينيين في ل
 إلىودعا التحالف ". بات المريض الفلسطيني يموت على أبواب المستشفيات من دون اهتمام ُيذكر

  ". على سياسة تقليص الخدمات التي تنتهجها وكالة األونروااحتجاجاً"المشاركة في االعتصام 
  

  الصحة تخفض سعر األدويةوزارة : رام اهللا .37
، عن إجراء تخفيض حقيقي 9/3  فتحي أبو مغلي، يوم األربعاء. د في رام اهللا أعلن وزير الصحة:نابلس

  .في أسعار األدوية في األسواق الفلسطينية
  9/3/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   عن ثورة مصرياإلسرائيلون العربية بإذاعة الجيش ؤكتاب لمحرر الش".. ألف ليلة وليلة دوت كوم" .38

 جاكي حوجي مراسل ومحلل الشئون العربية باإلذاعة العسكرية اإلسرائيلية أعد: كتب محمد عطية
عبارة عن ) العالم العربي اليوم ...ألف ليلة وليلة دوت كون(موضحة أن الكتاب والذي جاء تحت عنوان 

ة نافذة على العالم العربي في الوقت الذي يتشكل فيها أمام أعين اإلسرائيليين بثوراته الشعبية المختلف
 ما أسماه بثورة ، وفقا للقناة السابعة اإلسرائيلية،ويتناول الفصل األول من الكتاب. والمستمرة

المصرية وعدم توقع األوساط اإلسرائيلية سواء المدنية أو السياسية أو العسكرية وباألخص " فيسبوك"الـ
ن نفس الفصل عدم توقع لتلك الثورة وحدوثها في مصر، كما يتضم" أمان"شعبة االستخبارات العسكرية 

  . اإلسرائيليين من سقوط نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك
 الذعة تم تجميعها من قبل المؤلف خالل زياراته التي قام بها ويضم الكتاب الجديد بين صفحاته قصصاً

  . لعدد من الدول العربية وعلى رأسهم مصر واألردن والكويت والمغرب
والنظر إلى المجتمع العربي والعالم الذي يعيش فيه " التلصص"اب يتيح لإلسرائيلي واعتبر التقرير أن الكت

جيراننا من العرب كما يكشف الكتاب حالة الغليان واالضطراب الذي يبدو ماثال اآلن أمام إسرائيل 
متمثال فيما تشهده تلك البالد من ثورات وظهور رأي عام شعبي مستقل بمدرته استقطاع الحكومات 

  . تأثير على القيادات وصناع القرار في البالد العربية وعلى رأسها مصروال
وينقسم الكتاب إلى ثالثة أقسام، من بينهم جزء عن تعامل وردود فعل ماليين المسلمين بأنحاء العالم لما 

  . يحدث في بالدهم األصلية ومساقط رؤوسهم من أحداث
 وتأثير  وعالمياًد اإلسرائيليين في فهم ما يحدث عربياًواعتبر التقرير أن قراءة مثل هذا الكتاب ستساع

  .  الثورات الشعبة على إسرائيل ومردودها وصداها على المجتمع اإلسرائيلي
  10/3/2011المصريون، القاهرة، 

  
    أحداث المنطقة لن تثنينا عن التركيز على جهود حل القضية الفلسطينية :جودة .39

قى وزير الخارجية ناصر جودة في مجلس النواب امـس األربعـاء            الت:  صالح الخوالدة  - بترا   -عمان  
أعضاء لجنة الشؤون العربية والدولية النيابية برئاسة النائب الدكتور محمد الحاليقة ووضعهم بـصورة              

  .آخر المستجدات واألحداث في المنطقة والجهود الرامية إلى تحقيق السالم واالستقرار
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ال تفقدنا االحداث التي تشهدها المنطقـة التركيـز علـى القـضية             وأكد حرص االردن على أهمية ان       
المحورية والمركزية وجوهر الصراع في المنطقة وهي القضية الفلسطينية، مشيرا الى ان موقف االردن              
واضح في هذا االطار وهو بصرف النظر عن االحداث ال شيء يبرر عدم االستمرار بالجهـد المكثـف                 

امة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على التراب الوطني الفلـسطيني           المطلوب الحقاق الحق واق   
 1967ذات السيادة والمتواصلة جغرافيا وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران عام              

وضمن اطار زمني محدد ينتهي في شهر ايلول من هذا العام وفقا للمرجعيات الدوليـة المتفـق عليهـا                   
  .درة السالم العربيةومبا

  10/3/2011، الدستور، عّمان
  

   الالجئين الفلسطينيينردن الداعم لحق عودةالبخيت يؤكد موقف األ .40
أكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ضرورة استمرار الدور الحيوي لوكالة األمم            :  بترا –عمان  

تبارها المظلـة الـشرعية لملـف الالجئـين     باع) االونروا(المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين   
الفلسطينيين لحين إيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية ال سيما حق عودة الالجئين الفلـسطينيين وفقـا                

  .لقرارات الشرعية الدولية
كما أكد البخيت لدى لقائه في مكتبه برئاسة الوزراء مساء امس االربعاء المفوض العام لالونروا فيليبـو                 

دي ، موقف االردن الداعم لالجئين الفلسطينيين وصوال الى حقهم في العودة الى دولتهم الفلسطينية               غران
المستقلة وفقا لحل الدولتين وفي اطار المبادرة العربية للسالم ، داعيا الى ضـرورة اسـتجابة اسـرائيل       

 االجراءات االسرائيلية احادية    للجهود الدولية الرامية الستئناف المفاوضات الفلسطينية االسرائيلية وايقاف       
  .الجانب السيما االستيطان في القدس واالراضي الفلسطينية

  10/3/2011، الدستور، عّمان
  

  هم الملفات على مكتب وزير خارجية مصر الجديد أ المصالحة الفلسطينية":المصريون" .41
من يوم الثالثاء، بعـد يـوم       بدأ وزير الخارجية نبيل العربي مباشرة مهام منصبه اعتبارا          : أحمد عثمان 

واحد من أدائه اليمين الدستورية خلفًا للوزير السابق أحمد أبو الغيط، الذي مثلت إقالته استجابة لمطالـب                 
  . يناير25ائتالف ثورة 

ومن المقرر أن يعكف العربي على دراسة عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسـها اسـتئناف الوسـاطة                
، عبـر   "حماس"و" فتح"على الساحة الفلسطينية، وتحقيق المصالحة بين حركتي        المصرية إلنهاء االنقسام    

إدخال تعديالت على بعض بنود الورقة المصرية، وذلك لتجاوز اعتراض حركة المقاومـة اإلسـالمية               
  .عليها

وسيعكف كذلك على ضرورة تأمين احتفاظ مصر بشكل سلس منصب األمانة العامـة لجامعـة الـدول                 
 أعلن عمرو موسى األمين العام المنتهية واليته عزمه عدم الترشح لوالية جديـدة، حيـث    العربية، بعدما 

سيجري العربي اتصاالت مكيفة بالقوى العربية الكبرى، بغرض تأمين اختيار شخصية مصرية خـالل              
  .القمة العربية المقبلة ببغداد

عادة مـصر دورهـا المحـوري       ويحمل العربي والذي يعتمد سياسة أكثر انفتاحا من سلفه تصورا الست          
  .بالمنطقة، وتفعيل وجودها داخل المؤسسات اإلقليمية والدولية

ال شك أن المصالحة الفلسطينية ستكون في مقدمة أولويات الدبلوماسية المصرية خالل المرحلة             : وأضاف
دة والعمل على إعـا   " حماس"و" فتح"القادمة، حيث ستكثف مصر جهودها للتوصل لمصالحة سريعة بين          

  .  ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، فضال عن تنشيط ما يطلق عليه الدبلوماسية االقتصادية
  10/3/2011المصريون، القاهرة، 
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  "إسرائيل" المنطقة بأسرها حتى  الفوضى ستعمالقاعدة على ليبيا فإناستولت إذا  :القذافي .42

بأسرها وصوال إلى إسرائيل وأوروبا إذا تمـت        قال العقيد الليبي معمر القذافي إن الفوضى ستعم المنطقة          
تنحيته عن الحكم، وحذر من سيطرة تنظيم القاعدة على ليبيا، مؤكدا أن الشعب الليبي كله سـيقاتل فـي                   

  .حال فرض الغرب حظرا جويا على بالده
 ثورة شعبية   أمس األربعاء، قال القذافي إن ما تعرفه ليبيا من        " تي آر تي  "ففي مقابلة مع التلفزيون التركي      

بإيعاز من مسلحين أجانب ينتمون للقاعدة دفعوا أمواال للشبان وأطلقوا          "شباط الماضي يقع    / فبراير 17منذ  
  ".سراح سجناء لينضموا إليهم في القتال

إذا نجحت القاعدة في االستيالء على ليبيا فإن المنطقة بأسـرها حتـى إسـرائيل سـتقع فريـسة                   "وقال  
  ".للفوضى
أسامة بن الدن من السيطرة على ليبيـا        ) زعيم القاعدة (رة الدولية بدأت تفهم اآلن أننا نمنع        األس"وأكد أن   
انهار االستقرار في ليبيا فسينعكس على أوروبا وعلى الشرق األوسط وما يسمى            "وتابع أنه إذا     .وأفريقيا
  .، مشيرا إلى أن ليبيا هي صمام األمان لالستقرار في البحر المتوسط"إسرائيل

 10/3/2011وقع الجزيرة نت، الدوحة، م
  

  جامعة العربية تندد بانتهاكات قوات االحتالل في القدسال .43
نددت جامعة الدول العربية باالنتهاكات اإلسرائيلية       :وكاالت األنباء -فلسطين المحتلة -مراد فتحي -القاهرة

المساعد لدى الجامعة العربية    المتصاعدة في مدينة القدس المحتلة، وقال السفير محمد صبيح األمين العام            
لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة إن السياسة اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة تندرج ضمن              

  . األعمال أحادية الجانب المرفوضة والخارجة عن القانون الدولي، والمنافية التفاقات السالم الموقعة
س خالل األسابيع المقبلة، قال السفير صبيح إننا نحذر مـن           وحول تنظيم إسرائيل لمؤتمر سياحي في القد      

خطورة المشاركة في مثل هذه المؤتمرات، وحتى لو كانت المشاركة في مثل هذه اللقاءات واالجتماعات               
  . محدودة، ونؤكد إلسرائيل أنها ال تقيم حقا وال تنشئ شرعية
ديدة في القدس منـذ بدايـة شـهر مـارس           وأدان السفير صبيح منع إسرائيل تنظيم فعاليات فلسطينية ع        

الجاري، وفي مقدمتها منع مؤتمر االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وكذلك حظر إعـالن               
  تأسيس اتحاد الشباب الفلسطيني، ونبه 

، 1967أن حل قضية القدس ال يكون إال بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود الرابـع مـن يونيـو                  
  . ذا ما أكدت عليه مبادرة السالم العربيةموضحا أن ه

  10/3/2011، الشرق، الدوحة
 

   فلسطينياً من اجتياز معبر رفح 45 تمنعالسلطات المصرية  .44
واصلت السلطات المصرية منع العشرات من المـسافرين الفلـسطينيين، مـن الطلبـة              : )فلسطين(رفح  

  .مصرية، بغرض العالج والتعليموالمرضى، من عبور معبر رفح الحدودي، باتجاه األراضي ال
نسخة منـه بـأن الـسلطات       " قدس برس "وأفادت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية في بيان لها، وصل          

، خمسة وأربعين مسافراً من اجتياز معبر رفح باتجاه مـصر، فـي             )8/3(المصرية منعت أمس الثالثاء     
  . مسافرا72ًطاع غزة عبر معبر رفح وأضافت أنه قدم أمس إلى ق.  مسافرا259ًحين سمحت بدخول 

المصري، هو من يقوم بمنع الفلـسطينيين مـن         " أمن الدولة "وكان مسافرون فلسطينيون قالوا إن جهاز       
  .السفر من خالل قوائم المنع القديمة وكذلك منع آخرين لم يكونوا من قبل مدرجين ضمن هذه القوائم
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المنصرم، فتح معبر رفح الذي     ) فبراير(شهر شباط   وكانت السلطات المصرية، أعادت في العشرين من        
أغلقته بعد اندالع الثورة المصرية، إال أن السفر اقتصر على فئات محددة كالمرضى، والطلبة، وحملـة                

  . مسافر فقط300اإلقامات المصرية، والتأشيرات، على أن يسمح يوميا لـ 
  9/2/2011 ، قدس برس

 
  ضة في فلسطين ليست تطبيعاًالريا: االتحاد اآلسيوي لكرة القدم .45

دعا رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم محمد بن همام المؤسسات الرياضية العربية واآلسيوية للعب على               
وقـال بـن    ". ليست تطبيعا "المالعب الفلسطينية في االستحقاقات البيتية، معتبرا ان الرياضة في فلسطين           

حاد اآلسيوي على اللعب في فلـسطين، وهـذا التطبيـع           احث جميع االتحادات المنضوية في االت     : "همام
الرياضي هو دعم للفلسطينيين وانا شخصيا ال ارى اي طابع سياسي، ونحـن هنـا دعمـا للرياضـيين                   
الفلسطينيين بعيدا عن اي معنى سياسي، واتمنى ان تعي الدول العربية واالسالمية ان وجودها هنا فـي                 

  ". فلسطين هو دعم للشعب الفلسطيني
هدف االتحاد اآلسيوي هو تجسيد حق الرياضيين الفلسطينيين في اللعـب علـى             "شدد بن همام على ان      و

ملعبهم البيتي، واتمنى ان تنقل كل المنظمات العربية واآلسيوية المباريـات مـع المنتخبـات واالنديـة                 
 وليست ذات نفـوذ     االتحاد اآلسيوي منظمة ليست سياسية،    : "وقال". الفلسطينية الى االراضي الفلسطينية   

ضاغط على اي دولة، وما نأمله ان يعي العالم ان هناك حق للفلسطينيين وحق مـشروع ان يمارسـوا                   
، داعيـا الرياضـيين     .."الرياضة على ملعبهم، ال يجوز ان يبقى الفلسطينيون اسرى داخـل مالعـبهم            

ادعـو الرياضـيين    : " وقـال  .االسرائيليين الى المساعدة على رفع المعاناة عن الرياضيين الفلـسطينيين         
االسرائيليين ان يساعدونا في رفع المعاناة عن الرياضيين الفلسطينيين، وان يكون للفلسطينيين الحق فـي               

  ".ملعبهم البيتي، وندعوهم الى التحرك لرفع المعاناة عن الرياضيين الفلسطينيين
  10/3/2011، المستقبل، بيروت

  
  ماسي الفلسطيني الى مستوى بعثةالدنمارك ترفع مستوى التمثيل الدبلو .46

علن رئيس الوزراء الدنماركي الرس لوك راسموسـن االربعـاء ان الـدنمارك     أ:كوبنهاغن ـ ا ف ب 
قررت رفع تمثيل الوفد الفلسطيني في كوبنهاغن الى مستوى البعثة لتنضم بالده بذلك الى عدد مـن دول                  

رك مع الرئيس الفلسطيني الزائر محمـود       صرح للصحافيين في مؤتمر صحافي مشت      .االتحاد االوروبي 
اوضحت وزارة   .'يسرني ان اعلن عن قرار حكومتنا رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في الدنمارك           'عباس  

البعثة 'الخارجية الدنماركية انه سيتم رفع مستوى الوفد الفلسطيني من مستوى مكتب التمثيل الى مستوى               
  .'الفلسطينية

غير العضو في االتحاد االوروبي، رفعت التمثيل الفلسطيني الى مستوى البعثـة            وكانت النرويج، الدولة    
  .ومنحت رئيس البعثة لقب السفير

   10/3/2011، القدس العربي، لندن
  

  "سرائيلإ" لدى  سفيراً مقرباًوباما يختار مساعداًأ .47
باما اختـار دانيـال     قال البيت االبيض يوم االربعاء ان الرئيس االمريكي باراك او         : )رويترز(واشنطن  

شابيرو وهو مستشار كبير ساعد على صياغة الرد االمريكي على االضطرابات في الـشرق االوسـط                
  .سفيرا للواليات المتحدة لدى اسرائيل

 وهو مـدير كبيـر لـشؤون        2008وشابيرو مساعد موثوق فيه عمل في حملة اوباما االنتخابية في عام            
  .االمن القومي التابع للبيت االبيضالشرق االوسط وشمال افريقيا بمجلس 
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  .ويتطلب شغل منصب السفير مصادقة مجلس الشيوخ االمريكي
ومع اطاحة ثورتين شعبيتين برئيسي مصر وتونس وانتشارهما الى ليبيا ودول اخرى كان شابيرو جزءا               

طقـة  من مجموعة صغيرة من المستشارين تصوغ سياسة تسعى الى حماية المصالح االمريكية فـي المن              
  .وتدعم في الوقت نفسه التطلعات الديمقراطية

وعمل شابيرو بشكل وثيق مع جورج ميتشل المبعوث االمريكي الى الشرق االوسط في جهـود العـادة                 
  .احياء محادثات السالم بين اسرائيل والفلسطينيين

  10/3/2011، وكالة رويترز لألنباء
  

  "السلطةاعتراف بإنجازات "رفع التمثيل الفلسطيني : لندن .48
اعتبرت وزارة الخارجية البريطانية أن قرار لندن رفع التمثيل الفلسطيني لديها الى مستوى             : )ب.ف  .أ  (

. من أجل إقامة دولـة قابلـة للحيـاة          ” اإلنجازات التي حققتها السلطة الفلسطينية    ”ـب” اعتراف“بعثة هو   
اعتراف الخطوات التي حققتها الـسلطة     “وقالت الوزارة في بيان إن قرار رفع مستوى التمثيل الفلسطيني           

. ” الفلسطينية في مشروعها اقامة دولة وبإنجازاتها بالنسبة لتعهداتها الـواردة فـي خريطـة الطريـق               
وأصدرت الوزارة بيانها هذا قبيل لقاء بين وزير الخارجية وليام هيغ والرئيس الفلسطيني محمود عباس               

  . الذي يقوم حاليا بزيارة إلى لندن 
  10/3/2011، يج، الشارقةالخل
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بلغ حجم الصادرات األميركية من البضائع والخدمات إلى الشرق األوسط :  جهان المصري- مسقط
ميركية العربية وتتوقع دراسة أجرتها غرفة التجارة األ. 2010 مليار دوالر في عام 68وشمال أفريقيا 

وقال ديفيد حمود . الوطنية ومقرها واشنطن أن تتضاعف هذه األرقام في غضون السنوات الثالث المقبلة
الرئيس والمدير التنفيذي للغرفة إن الدراسة بينت أن حجم الطلب في أسواق هذه المنطقة سيتجاوز 

 األميركية التي من المتوقع أن ، وهذا سيرفع بدوره من حصة الصادرات2013تريليون دوالر في عام 
 أن هذه "الشرق األوسط"ويؤكد حمود في حديث لـ .2013 مليار دوالر بحلول عام 117تصل إلى 

للمرة األولى سيكون تأمين أكثر من ": األرقام تبين أهمية األسواق العربية للصادرات األميركية، ويقول
ادرات األميركية للعالم العربي بما يجعل هذه مليون وظيفة بشكل مباشر أو غير مباشر مرتبطا بالص

  . "المنطقة محركا أساسيا في خلق الوظائف داخل الواليات المتحدة
  10/3/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  اصالح المنظمة يمكن ان يؤدي النقسام دون جلوس الفرقاء معا: عزيز الدويك. د .50

' القدس العربي' المجلس التشريعي الفلسطيني لـاكد الدكتور عزيز الدويك رئيس :رام اهللا ـ وليد عوض 
االربعاء بأن المصالحة الفلسطينية ما زالت تراوح مكانها، مشيرا الى ان نجاح مبادرة حماس المنتظـرة                

  .النهاء االنقسام على ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة متوقف على قبول القيادة الفلسطينية لها
 حماس القيادة الفلسطينية باالنحياز الى الشعب الفلسطيني وعدم االرتمـاء           وطالب الدويك احد قادة حركة    

في احضان االحتالل االسرائيلي على حد قوله، واعادة بناء منظمة التحرير على اساس اتفـاق القـاهرة                 
  . بحيث تكون جميع الفصائل الفلسطينية ممثلة في ذلك الجسم الذي اعتبره حاليا ميتا2005عام 

  :في الحوار التالي الذي اجرته معه' القدس العربي'ل الدويك لـوجاءت اقوا
 الى اين وصلت الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية من خالل متابعتك لهذا الملف كونك رئيسا                -

  للمجلس التشريعي الفلسطيني؟
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لحة هـو وجـود     وفي تقديري ان المعطل الرئيس لهذه المصا      .  واهللا ال زالت المصالحة تراوح مكانها      -
السلطة بين خيارين ال ثالث لهم، اما انها سترتمي في احضان االحتالل اكثر فأكثر، واما انهـا سـترجع              

والمشكلة في الخيار االول لهذه السلطة انهـا        . للتصالح مع الشعب الفلسطيني وقضاياه وثوابته ومصالحه      
 اقول بانه يتضاءل بل يمحى ويمسح من        اذا امعنت باالرتماء في احضان االحتالل، فاحتمال المصالحة ال        

اما اذا عادة هذه السلطة الى التصالح مع الشعب الفلسطيني فالحقيقة نتأمل            . على خارطة الشرق االوسط   
ان يؤدي ذلك في المحصلة الى ما فيه خير للشعب الفلسطيني والى انجاز هذه المصالحة النـه عندئـذ                   

دعني اقول للسلطة تصالحوا مع الشعب، هـذه        ' العربيالقدس  'وعبر  . ستصبح من باب تحصيل حاصل    
 وعنـد اذن لـن      2005واحدة، ثم اعيدوا بناء منظمة التحرير الفلسطينية وفق اتفاق القاهرة الذار عـام              

نحتاج للحديث عن المصالحة الن كافة الفصائل الفلسطينية ستكون موجودة وممثلة في منظمة التحريـر               
لجسم الميت اآلن الحياة من جديد بحيث يقود مسار القضية الفلـسطينية فـي              الفلسطينية وستعاد الى هذا ا    

  .االتجاه الصحيح وفق بوصلة الشعب الفلسطيني وليس وفق بوصلة المحتل او اعوانه والمدافعين عنه
   ولكن ماذا يجري حاليا على صعيد المصالحة الوطنية الفلسطينية؟-
 كان وان كانت هناك ارهاصات وكالم في تقديري لـم            لم يتبلور الى اآلن جهد واضح من اي طرف         -

يصل بعد الى مرحلة وضع برنامج حقيقي من اجل انجاز هذه المصالحة، لكنني اقول عبركم ان اصالح                 
منظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية سياسية هامة جدا ورئيس للشعب الفلسطيني يمكـن لـه ان ينجـز                 

اء على طاولة واحدة من اجل كتابة بنود او شـروط التفـاق             المصالحة دون ان نحتاج حتى لجلوس فرق      
مصالحة جديد، وبالتالي ارجو ان يتوجه الجهد العربي وخاصة المصري والفلسطيني من اجل انجاز مـا               

 ، وهنا حقيقة أحمل الرئيس الفلـسطيني    2005تم التوافق عليه والتوقيع عليه في اتفاق القاهرة باذار عام           
سؤولية االكبر في هذا المجال الن في تقديري بانه في مقـدوره ان يقـوم بهـذه                  الم - محمود عباس    -

المبادرة من اجل اعادة هيكلة وصياغة منظمة التحرير الفلسطينية على اسس ديمقراطية تنضوي تحـت               
لوائها كافة فصائل الشعب الفلسطيني وعندئذ تصبح المصالحة من باب تحصيل الحاصل بدال من اللـف                

  .لذي تقوم به بعض االطراف في االونة االخيرةوالدوران ا
 اذن افهم من حديثك بأن المصالحة الوطنية الفلسطينية بين غزة والضفة الغربية ما زالت بعيدة المنال                 -

  وان التحركات على ذلك الصعيد لم تحقق اي تقدم يذكر؟
تمترس وراء مواقف معينـة      الحقيقة ان التحركات بطيئة جدا وبعيدة عن الهدف لالسف، وكأن حالة ال            -

نحـن نريـد    . بايحاءات معينة هي التي تدور في المنطقة وبالذات في االراضي الفلسطينية وما حولهـا             
مصالحة حقيقية وانا اقترح بأن تبتدأ بما اتفق عليه بشأن منظمة التحرير الفلسطينية ومن ثم نوفر الجهـد                  

وغيرهم ممـن يحبـون الـشعب الفلـسطيني         على الخارجية المصرية وعلى وزراء الخارجية العرب        
وارجـو  . ويدافعون عن حقوقه الن هذا هو الطريق االقصر للوصول للمصالحة بدال من ان ندور حولها              

ان ال ينطبق علينا في موضوع المصالحة المثل الروسي القائل ان القانون كعمود الكهربـاء ال تـستطيع      
ال نريد استمرار حالة الدوران الى ما ال نهاية بل نريد           نحن  . االقتراب منه لكنك تستطيع ان تدور حوله      

ان نصل للهدف مباشرة اال وهو اعادة صياغة وهيكلة منظمة التحرير الفلسطينية وفق اتفاقات سابقة كي                
  .تصبح المصالحة كما قلت سابقا من باب تحصل حاصل

ة بان هناك أمال بتحقيقهـا       اذن هل ترى من خالل متابعتك لالوضاع الفلسطينية على صعيد المصالح           -
  في االفق المنظور؟

- واهللا المصالحة بيد السلطة الوطنية الفلسطينية في رام اهللا، واقول ذلك بمنتهى الصراحة، ان ارادت                 -
 ان ترجع لحضن الشعب الفلسطيني وثوابته فالمصالحة اقرب مما نتوقع واال فان المصالحة ابعد               -السلطة

  .مما نتصور
  . هو سائد حاليا انت كيف ترى امكانية ان تتحقق المصالحة؟ ولكن على ما-
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  . واهللا انني اخشى ان يكون االرتماء في احضان المحتل هو الخيار-
 ولكن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس اعلن عقب خلع الرئيس المصري الـسابق حـسني                 -

ضوء التطورات التي تشهدها المنطقـة      مبارك بانكم في الحركة ستطرحون مبادرة النهاء االنقسام على          
  الى اين وصلت مبادرة حركتكم في ذلك االتجاه؟

 االخوة يعكفون على اصدار مبادرة لكن هذه المبادرة موقوف نجاحها على الطـرف االخـر واعنـي                  -
ق بالذات االخوة في رام اهللا اذا كانوا يريدون ان يتصالحوا مع الشعب الفلسطيني وان يسعوا باتجاه تحقي                

  .المصالحة وباتجاه المحافظة على قضيتنا الوطنية وعلى حقوقنا وثوابتنا
 من خالل اتصاالتك مع قيادة حركة فتح هل لمست بأن هناك جدية من قبل الحركة لتحقيق المصالحة                  -

  وانهاء االنقسام؟
 فردية، فهنـاك    هناك مبادرات .  لالسف انت ال تستطيع ان تتكلم مع فئة واحدة في رام اهللا لتأخذ الرأي              -

نبيل شعث يتكلم كالم اقرب ما يكون الى ما يريده الشعب الفلسطيني، وهناك اطراف اخرى تقول بـان                  
. ملف المصالحة في يدها والمصالحة بعيدة، وبالتالي لالسف ال تستطيع ان تعول على رأي واحد في فتح                

ولالسف الذي اراه بـان هنـاك       فال يوجد هناك فريق عمل متكامل يسعى بجدية نحو انجاز المصالحة،            
امالءات خارجية يراد ان يتعايش معها بدل ان يكون نبض الشارع الفلسطيني وارادة جمـاهير الـشعب                 

  .الفلسطيني هي المحرك الرئيس لموضوع المصالحة كله وبرمته
   كلمة تود قولها كرئيس للمجلس التشريعي الفلسطيني؟-
ا الى التصالح مع الشعب الفلـسطيني وان يأخـذوا الـدروس             ارجو من االخوة في رام اهللا ان يرجعو        -

والعبر من رياح التغيير القوية في المنطقة العربية التي غيرت الكثير من المعادالت وفي طريقهـا الـى                  
وفي تقديري كلها تصب في صالح القضية الفلسطينية وفـي مـصلحة الـشعب              . انجاز معادالت جديدة  
  .الفلسطيني حيث وجد

زيز نقل عن وزير الخارجية المصري الجديد نبيل العربي بان تحقيق المصالحة الفلـسطينية               دكتور ع  -
  على سلم أولوياته وأولويات الحكومة المصرية الجديدة كيف ترى ذلك؟

 نحن نرحب بأي مبادرة تأتي من الحكومة المصرية الجديدة، هذه الحكومة المتوافقة مع ارادة الـشعب                 -
 منطلقاتها من المصلحة العربية العليا عامة والمـصلحة الفلـسطينية بـصورة             المصري والتي تنبع في   

فاي جهد يأتي من جانب هذه الحكومة فهو جهد مرحب به، على ان تتقبل االطراف الفلـسطينية                 . خاصة
هذه الوساطة العربية تقبال صحيحا بعيدا عن اية امالءات خارجية يمكن ان تتدخل في الـشأن الـداخلي                  

  . لتحرف المسار عن المجرى الطبيعي، الذي االصل فيه المصالحة واللحمة الوطنيةالفلسطيني
 ولكن وانت رئيس للمجلس التشريعي الفلسطيني واحد قادة حماس بماذا تطالب الحكومـة المـصرية                -

  الجديدة؟
عربيـة   نحن نرحب بعودة مصر للعب دورها الريادي في قيادة المنطقة العربية كلها باتجاه المصالح ال               -

والمصالح القومية التى دأبت مصر على الحرص عليها عبر تاريخها الطويل باستثناء الفترة التي حكمت               
فيها من انظمة ديكتاتورية لم تكن تسعى في اي صورة من الصور للصالح العام، وبالتالي نحن نرحـب                  

ي فلسطيني جـاهزون    بجهود مصر ونفرح كثيرا بأن مصر عادت الينا وعدنا اليها ونحن كمجلس تشريع            
  .لبذل قصار جهودنا لتمتين وترسيخ عرى االخوة والصداقة بيننا وبين اهلنا في جمهورية مصر العربية

   ولكن بماذا انت تطالب الحكومة المصرية كرئيس للمجلس التشريعي الفلسطيني؟-
عب الفلسطيني مـن    الن هذه الحكومة ادرى حقيقة بما يتألم منه الش        .  لست حقيقة اطالب بقدر ما احب      -

والمقدسات تنتهك، وبالتالي هذه الحكومة الوطنية االصيلة كلنـا         . احتالل وحصار وعدوان على االرض    
أمل ان تتوافق كما عهدنا مصر دائما مع مطالب شعوبنا العربية عامة والـشعب الفلـسطيني بـصورة                  

تمليه عليها المصلحة العليـا     لست اطالب بقدر ما اترك لهذه الضمائر الحية ان تتصرف وفق ما             . خاصة



  

  

 
 

  

            28 ص                                     2080:         العدد       10/3/2011 الخميس :التاريخ

لشعوبنا العربية وشعبنا الفلسطيني وايضا المصالح الخاصة للشعب المصري الشقيق الذي نكن له عبـر               
  .تاريخنا الحب والود واالحترام والتقدير

  10/3/2011، القدس العربي، لندن
  

  والرعب الثوري" إسرائيل" .51
  حسام كنفاني

، التي تسارع إلى حماية نفسها من ارتـدادات         ”إسرائيل“ثورات إلى   كما كان متوقّعاً، وصل الرعب من ال      
حماية بدا أنها تسير في أكثر من اتجاه، وتحت عناوين مختلفة، لكنها            . الحراك الذي يجتاح العالم العربي      
  .كلها تندرج تحت خانة االحتواء

لتي تنص علـى القبـول بالدولـة    العنوان األول جاء عبر مبادرة نتنياهو االلتفافية على عملية التسوية، ا        
المؤقتة كمرحلة أولى، قبل االنتقال إلى بحث قضايا الوضع النهائي المفتوحة على جدول زمني بال أجـل   

تجـاه الـسلطة    ” حسن نوايا “لعبة قديمة متجددة رفعها رئيس وزراء االحتالل ليس في محاولة إلبداء            . 
وزر اتساع حدة الغضب العربي من األنظمـة،        ” إسرائيل“الفلسطينية بقدر ما هي عملية استباقية لتحميل        

والذي تحتل فلسطين فيه درجة ال بأس بها من األهمية، وبالتأكيد ليست األولوية كما قال رئيس الحكومة                 
  .الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية

ـ “، الذي تحدثت عنه الصحافة      ”دفع الثمن “محاولة نتنياهو تأتي أيضاً في إطار تجنب         فـي  ” رائيليةاإلس
األيام القليلة الماضية، حين أشارت إلى أن الفيتو األمريكي في مجلس األمن، الذي واجه العالم بأسره، لن                 

مقابل سبقه نتنيـاهو بـإعالن      . يمر من دون رغبة أمريكية في الحصول على مقابل من دولة االحتالل             
مقترح يدرك جيـداً    . طنات المعزولة   دولة مؤقتة وانسحاب من بعض المستو     : أقصى ما يمكن أن يقدمه    

أنه لن يحظى بالقبول الفلسطيني، لكنه قد ينفع في درء مخاطر الطلبات األمريكية ورمي الكرة في ملعب                 
  .محمود عباس

المقترح هو ليس الوحيد الحتواء ارتدادات الثروات، فأحدث ابتكارات نتنياهو هي ما سرب قبل يـومين                
للمنطقة العربية، مشابهة لتلك التي وضعها الحلفاء في أعقـاب الحـرب            ” خطة مارشال “عن دعوته إلى    

نتنيـاهو يـرى    . العالمية الثانية إلعادة بناء أوروبا الغربية، ومنع المد الشيوعي من اختراق أسـوارها              
 ، مشابهاً لما كانت ترى الواليات المتحدة في االتحاد السوفييتي         ”إسرائيل“الخطر الثوري، وال سيما على      

  .خالل الحرب البادرة، وهذا خير دليل على أن الثورات تمضي في طريقها الصحيح
عند هذه الحدود، بل أرفقها وزير الحرب إيهود باراك بطلـب مـساعدات             ” اإلسرائيلية“لم تقف الطلبات    
ـ              ”أمن إسرائيل “أمريكية لتعزيز    ي ، الذي بات بنظره مهدداً من المد الثوري، وال سيما مع المخـاطر الت

  .يراها باراك على اتفاقية كامب ديفيد الموقّعة بين الدولة الصهيونية ومصر
مجموعة من المؤشرات تؤكّد أن للرعب الثوري رسائل بدأت تعبر الحدود القطرية لألنظمة المـستهدفة               

فعلى المدى البعيد لن يكون التغيير محصوراً في نطاق جغرافي، أو حكـراً علـى مطالـب                 . باإلسقاط  
ة، فاتحاد الثورات سيتوجه إلى مطالب بتغيير أشمل على المستوى االستراتيجي في المنطقة، وهـو               داخلي

  .”إسرائيل“ما تخشاه 
  10/3/2011، الخليج، الشارقة
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  ضرورة التغيير لدى الفلسطينيين .52
  سهيل كيوان

و إصالحه، لـدى    لم تبق منطقة يعيش فيها العرب إال وانتفضت وأطلقت شعارات تطالب بإسقاط النظام أ             
سمعوا بنصيحة أحمـد    ) فوق(كل عربي في هذه األيام رغبة بإسقاط شيء ما من فوق، ولو أن الجالسين               

  .لما حصل الذي يحصل' حبة فوق وحبة تحت'عدوية 
هذه الطفرة العربية صالحة لمن لديه دولة ونظام، ولكن ماذا مع المحروم من نعمة الدولة، هـل يكتفـي                   

وهل ُيعقل أن يخرج من هذا المولد التاريخي العظيم بـدون           ! ة أو رئيس مجلس بلدي    بإسقاط مدير مدرس  
  )!فوق(حمص، حتى لو كانت الثورات صرعة وغيرة وتقليداً كما يزعم بعض الجالسين 

على ماذا يثور الفلسطيني وعلى ماذا ينتفض اآلن وهو الذي اعتاد الثورات واالنتفاضات على المحتلـين                
نتفض على حكم رام اهللا الذي ال يحكم حتى نفسه؟ أم ينتفض على حكـم غـزة الـذي                   منذ عقود؟ هل ي   

 الضائعين بين حانا ومانا وشوشانا؟      48يتعرض للحصار والقتل واالغتيال؟ أم ينتفض على قيادات عرب          
هناك حركة تطالب بإنهاء االنقسام بين أبناء الشعب الواحد، والحقيقة أن المنقـسم لـيس الـشعب بـل                   

ادة،وهذا مطلب شعبي مشروع، ولكن الوحدة غير قابلة للتحقيق في ظل هاتين القيادتين، بعدما أثخـن                القي
ليس فكريا فقط كما تؤكد وثائق      ... الطرفان بعضهما تجريحاً واتهامات، وتآمر طرف على آخر لتصفيته        

  .ودالئل عدة
أن مسيرات التأييد ألبي مازن     الحمساوي في الضفة مقموع مثل أخيه الفتحاوي في القطاع، وليس صدفة            

موجودة فقط في الضفة الغربية بينما مسيرات التأييد لحماس موجودة فقط في القطاع، فكيف لـشعب أن                 
ينقسم أيديولوجياً بتطابق تام مع االنقسام الجغرافي وعلى الشعرة؟ الحقيقة أن اليد الثقيلة ألجهزة األمـن                

  .لمسطرة مشوهة حقيقة الشعب الواحدمن الطرفين هي التي تخلق انقساماً على ا
السلطة في غزة رغم تضحيات قيادييها وكوادرها التي يعرفها القاصي والداني ليست ديمقراطية وال هي               
منارة للحرية على صعيد الحرية الفردية، بل أنها ضربت واعتقلت حتى من تظاهروا مطالبين بالوحـدة،       

. الء لسلطة رام اهللا ولهذا تنظر بريبة إلى من يرفع هذا الشعار           وقد اعتبرت المطالبة بالوحدة نوعاً من الو      
إفعل كـذا وال    (إلى جانب كبت التنظيمات األخرى في القطاع وفرض نمط حياة أيديولوجي على الناس              

وتفاقم قائمة الممنوعات والمحرمات، وقد تجلى هذا بمهاجمة فنادق ومناطق سـياحية فـي              ..) تفعل كذا 
في السعودية، في حـين أن سـلطة الـضفة          ) الهيئة(دخل بحريات الناس على غرار    غزة، والتفتيش والت  

الغربية نسقت أمنياً مع عمر سليمان وإسرائيل وليس فقط في قضية تسيير حياة الناس كما يزعمون وهذا                 
هذا يعني أن الوحدة بين قيادة حماس       . أخطر بكثير على الرغم من احترام الحريات الشخصية قياسا بغزة         

الحالية وقيادة سلطة رام اهللا غير قابلة للتحقيق ومصطنعة، وشعار الوحدة لن يتحقق إال بنشوء قيـادات                 
جديدة لدى الطرفين ترى مصلحة حرية فلسطين وشعبها فوق مصلحة الفئة أو الحركـة واأليـديولوجيا                

رسـتها حـسب    والسلطة وترى أن فلسطين لكل الفلسطينيين ولكل مواطن الحق في تسيير حياتـه ومما             
مهما كان المناضلون صادقين    . قناعاته طالما أنه ال يتجاوز حرية اآلخرين وال يفرط بالثوابت الفلسطينية          

في نضالهم وتضحياتهم التي ال ينكرها عدو أو صديق إال أن حرية اإلنسان تبقى الهدف األسـمى لكـل                   
رة من قبل سلطة رام اهللا ترافقها حرية        لدينا اآلن معادلة رديئة وخطيرة، تنازالت خطي      . ثورة أو انتفاضة  

شخصية للفرد مدعومة إسرائيلياً وفي المقابل تمسك ال غبار عليه لدى قيادة القطاع بالثوابت ولكن إلـى                 
جانب كبت الحرية الشخصية وفرض نهج حياة على الطريقة السعودية حتى الوهابيـة ومواجهـة مـع                 

حرية القومية إلى جانب الحرية الشخصية ولهذا يحق له أن          أما شعب فلسطين عموما فهو يريد ال      .إسرائيل
  .ينتفض على القيادتين إلصالح المسار على الصعيدين القومي واالجتماعي

 فقد لحق بها الصدأ أيضا، بعضهم عانق السلطة في رام اهللا فراح يدافع عـن كـل                  48أما قيادات عرب    
' الجزيـرة 'م أقالمه في اآلونة األخيرة للهجوم على        وجند بعضه ! ما هو البديل  ..مواقفها وتنازالتها بحجة  
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حذو رام اهللا، معتبرا أنها فضائية تبث الفتنة وهذا فقط بعد نشر وثائق المفاوضات،إلى جانب هذا هنـاك                  
كذلك يعتمد البعض على بداياته النضالية منذ       . قسم متفق مع حماس وخطها ونهجها السياسي واالجتماعي       

 وتوقف عندها وكأن هذا يزكيه لالستمرار في موقع القيادة إلى األبد، ومثاله في              سبعينيات القرن الماضي  
ذلك األنظمة العربية البائدة أو التي أوشكت نهايتها،ومنهم من يصر على التواصل مع األنظمة العربيـة                

 تناضـل   بدعوى التواصل مع العالم العربي ولكنه في الواقع منح ويمنح هذه األنظمة ورقة االدعاء بأنها              
ألجل القدس والقضية الفلسطينية والفلسطينيين بينما هي تقمع شعبها وتشبعه شعارات فارغـة مـن أيـة            
مضامين، بينما المطلوب هو التواصل مع الشعوب العربية وليس مع األنظمة وال أذرعها المختلفة بمـا                

  .تخبة من قبل شعوبهافي ذلك الثقافية اللهم إال إذا نشأت أنظمة ديمقراطية تحتفي بالحرية ومن
 أصيبت بالترهل وحتى بلوثة الجلوس المؤبد على الكرسي والقيادة إلى مدى الحياة رغم           48قيادات عرب   

كذبة االنتخاب الحر التي ال تختلف كثيرا عن انتخابات حزب مبارك وبن علي وترفّع القذافي المصطنع                
  .عن السلطة

هم مناضلون سابقون يقـررون فجـأة صـرف أوراق          عندما تطول مسيرات النضال يتعب كثيرون ومن      
  .....يذكرونك بسني نضالهم السابقة..نضالهم كسندات ائتمان فيبيحون ألنفسهم كل شيء وعندما تنتقدهم

الذي تحـول إلـى     ) ابن الشهيد (هذا الفخر بالماضي واتخاذه ذريعة إلباحة أي شيء سمعناه من القذافي            
الضربة الجوية الذي قبض ثمنها حرية الـشعب المـصري          سفاح ومصاص دماء، ومن مبارك صاحب       

بأجرة ثالثة ماليين دوالر لليوم     ..لثالثين عاما خلت، ومن بن علي الذي قال إنه خدم تونس خمسين عاماً            
  !الواحد

من حق المناضل والمضحي والسجين السابق أن يفخر بتاريخه، ولكن هـذا ال يمـنح الحـق ألحـد أن                    
ة في الوطنية والقومية ونظافة اليد، فقد ثبت أن أطهر المياه تـصبح آسـنة إذا                يتصرف بهذا كشهادة أبدي   

طال مكوثها في المكان نفسه، ولهذا فالمطلوب تحرك فلسطيني يفتح الطريق لدماء جديـدة وحـارة لـم                  
، لمواصـلة  48تتلوث ولم تفسد بعد إلى مواقع القيادة،وهذا ينطبق على رام اهللا وقطاع غـزة ومنـاطق                

  .....ار ألن الطريق ما زال طويال وشاقاًالمشو
  10/3/2011، القدس العربي، لندن

  
  "إسرائيل"في ... برسم الثورة العربية .53

  أنطـوان شلحـت
على إسرائيل التسليم بواقع أن أي سلطة مقبلة في مصر ستكون أقل ودية من سلطة الـرئيس الـسابق                   "

اإلسرائيلية عقب تكليف عصام شـرف      " تسهآر" هكذا خلص عنوان تعليق في صحيفة        -"حسني مبارك 
بتأليف الحكومة المصرية الجديدة، وإظهار استطالعات للرأي العام المصري أن عمرو موسى سـيكون              

  .المرشح األوفر حظاً للفوز بمنصب رئيس الجمهورية في االنتخابات المقبلة
يل في آخر ما استجد علـى       وبرأي صاحب التعليق  فإن األمر الوحيد الذي يمكن أن يحسن عزاء إسرائ            

الساحة المصرية من تطورات كامن في استقرار مكانة الجيش، وتضاؤل احتماالت وقوع الـسلطة فـي                
مع أن إمكان أن تتحول إلى عنصر مؤثر في هذه السلطة، على غـرار              " اإلخوان المسلمين "قبضة حركة   

  . بقوة، يبقى وارداً)الحريديم(األحزاب الدينية المتشددة في إسرائيل 
وال تعبر الخالصة السالفة عن تشاؤم متسرع، بقدر ما تعبر عن مخاوف رعناء من عودة مـصر إلـى                   

وسبق أن أشرنا إلى أن جّل التعليقات       . ذاتها التي تعني حتماً عودتها إلى صدارة األمة العربية وقضاياها         
كأسلوب ُحكم ال تالئم العـرب،       يناير المصرية راهنت على أن الديموقراطية        25اإلسرائيلية إزاء ثورة    

وعلى أن من األفضل لهم وإلسرائيل أن يحكمهم طغاة يعتمدون على القوة العسكرية، ونجم ذلـك عـن                  
  .إدراك بأن أي كسب ديموقراطي سيكون في مصلحة قضايا مصر الوطنية
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تظل منحصرة فـي    غير أن التداعيات التي تتراكم يوماً بعد يوم برسم هذه الثورة وأخواتها العربيات لم               
هذا االستنتاج الذي يكشف عن الخوف الدفين، بل إنها أطلقت األعنة ألخيلة البعض كي تحلق في فضاء                 
سؤال آخر يبدو أنه مستحق بشأن ضرورة دراسة طريقة الحكم الديموقراطية في إسرائيل، خاصة أنهـا                

ـ            " أزمة عدم القدرة علـى الحكـم       "أفضت في األعوام األخيرة، وفق هذه القراءات، إلى تفاقم ما يسمى ب
إلى درجة بلوغها ذروة غير مسبوقة تنعكس بصورة عامة في واقع انعدام القدرة على بلـورة سياسـة،                  
فضالً عن استشراء الفساد، وبالتالي فإن قباطنتها هم آخر من يمكنه أن يتباهى بالديموقراطيـة بالـشكل                 

  .الذي هي عليه في محيط تعوزه مثل هذه الطريقة
بموجب ما قاله باحثون وسياسيون لتقرير صحافي تناول موضوع عدم القدرة على الحكم في إسـرائيل                و

، فإن األمر األساس الذي يكبل هذه القدرة يكمن في          "هآرتس"وظهر في أحد آخر المالحق األسبوعية في        
تؤكـد المعطيـات    انعدام قدرة الكنيست والحكومة على الحفاظ على استقرار سياسي لفترة طويلة، كمـا              

فجميع رؤساء الحكومات في إسرائيل منذ قيامها لم ينهوا واليتهم القانونية، وخالل األعوام الــ               . الجافة
وعقـب البروفـسور    .  مرات 5 حكومات، وتم حّل الكنيست      6كانت هناك   ) 1996أي منذ   ( األخيرة   15

:  هرتسيليا، على هذه المعطيات قـائال      ديفيد نحمياس، رئيس برنامج السياسة واإلدارة العامة في أكاديمية        
عندما يتغير رئيس الحكومة تتغير معه الحكومة واالئتالف الحكومي ولجان الكنيست، وهذه التغيرات ال              "

 بلـورة، تطبيـق،     -وهذه المعايير الثالثة  ". تسمح ببلورة وتطبيق وتقويم سياسات عامة بصورة منهجية       
  .لحكم ناقصة في دولة إسرائيل والتي تحدد جوهر القدرة على ا-تقويم

. ولم تفت آخرين رؤية أن مشكلة عدم القدرة على الحكم منبثقة أساساً من غياب القـدرة علـى القيـادة                   
والدليل األبلغ هو أن حتى الحكومات المتهمة بعدم القدرة على الحكم نفذت في العقود األخيـرة أمـورا                  

ي ينطوي على قدر كبير من تلك القـدرة، وفـي عـامي             دراماتيكية للغاية، مثل شن الحروب، األمر الذ      
 قاد بنيامين نتنياهو، عندما كان وزيراً للمال، خطة اقتصادية تضمنت إصالحات بعيـدة              2004 - 2003

المدى وأدت إلى تفاقم الفوارق االجتماعية في إسرائيل وإلى تدهور مئات آالف األشخاص إلى ما تحـت                 
القضية إذن هي توافر قدرة على القيـادة وتبنـي          . ة في القدرة نفسها   خط الفقر، ولم تكن هناك أي مشكل      

وإذا كان من السهل اآلن اتهام نتنياهو، كرئيس للحكومـة،          . أجندة تضبط خطواتها على إيقاع المتغيرات     
باالفتقار إلى أجندة كهذه، فإن من األسهل مالحظة أنه ال يتوافر على أدنى مؤهالت القيـادة المطلوبـة                  

  . التغيرات المتسارعةلمسايرة
  10/3/2011، النهار، بيروت

  
  "الغضب العربي"الخليج و .54

  يوئيل جوجنسكي
 السعودية، الكويت، البحرين، قطر، اتحـاد االمـارات         -رغم الظروف المختلفة في دول الخليج العربية        

ـ  . بقدر كبير من احتجاج بحجم واسع     " محصنة" كان التقدير حتى االن بانها       -وُعمان   ي ضـوء   وذلك ف
المداخيل العالية من النفط والغاز في الدول موضع الحديث وتوزيع قسم من هذا الثراء على المـواطنين                 

ومع ذلك، فالخوف من ان تعصف بها الهزات ايـضا،  . في شكل دعم حكومي واسع للمنتجات والخدمات    
، "مواد االشـتعال  "، ليس عديم االساس وان كان بسبب حقيقة أن بعض من            "الغضب العربي "كلما تعاظم   

ضمن امور اخرى كون االنظمة هي انظمة حكم مطلق وتقمع حقوق االنسان، توجد ايضا فـي الخلـيج                  
  . العالية لالحتجاج الذي يبدو بعيدا عن الخبو" العدوى"وبسبب الدينامية الخاصة وقدرة 

لمطالـب  " اسـتجاب "م  بينما بعض منه  :  الحكام في الخليج استعدوا الستقبال احتجاج محتمل بعدة اشكال        
في اساسها، فان آخرين شددوا على االصالحات       " تكتيكية"الجماهير واتخذ سلسلة من التغييرات السياسية،       

خطـوات  "في نظر الحكام فان اتخـاذ       . االقتصادية، على أمل ان يكون فيها ما يقطع كل تنظيم في مهده           
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 يدل اكثر من أي شيء آخر علـى ضـائقتهم   كهذه كفيل بان ينزع فتيل كل احتجاج محتمل ولكنه  " وقائية
خطوة اخرى، دارجة هي ايضا في      . الجماهير" شهية"وخوفهم على استقرار انظمتهم ومن شأنها ان تزيد         

فـي تـشجيع    ) االسـم المـستعار اليـران     (توجيه اصبع االتهام للتدخل االجنبـي       : مثل هذه االحداث  
  . االضطرابات

التضامن مع كفاح الجماهير العربية؛ اجراء تغييرات فـي         : ضمنت خطوات تفصيلية لالنظمة المختلفة ت    
؛ )الـسعودية (والحكومي  ) ُعمان(، رفع االجور في القطاع الخاص       )البحرين وُعمان (تشكيلة الحكومات   

؛ زيادة وسائل الحراسـة حـول التجمعـات الـشيعية           )العربية السعودية والبحرين  (تحرير سجناء شيعة    
؛ زيادة الرقابة على االنترنت؛ اعتقال متظاهرين وتشديد الرقابة على رجـال            )السعودية(ومنشآت النفط   
وتشديد الرقابـة   ) السعودية واتحاد االمارات  (؛ اجراء اعتقاالت وقائية     )السعودية والكويت (الدين الشيعة   

  ).الكويت(على دخول المواطنين االجانب، وال سيما العرب، الى نطاق الدولة 
فقد أدت المظاهرات في الجيب البحـري الـصغير         . حداث في البحرين هي االبرز     حتى االن كانت اال   

االحتجاج، ذي  ) Spillover(للبحرين الى الخوف من عدم صمود نظام االقلية السنية بل واحتمال انتقال             
رغم ان االحتجاج الشيعي ضـد اسـرة آل خليفـة       . الطابع الطائفي الواضح، الى دول اخرى في الخليج       

شدة متغيرة على نحو متواتر منذ الثورة االسالمية في ايران، فانه في االسـابيع االخيـرة، اذا                 يتواصل ب 
  . كان ممكنا محاكمة االمور حسب حجم االحتجاج، فان الحديث يدور عن احدى ذرى هذا االحتجاج

اهميتهـا  .  مخزونات النفط في البحرين هزلت وليس لها عمق استراتيجي وقوة عـسكرية ذات مغـزى             
االستراتيجية تنبع بالتالي من موقعها في وسط الخليج والذي يسمح لها بان تكون مـدماكا مركزيـا فـي     
السياسة االمريكية تجاه ايران، في نشاطها في افغانستان وفي العراق والحاجة الى حماية نقليـات الـنفط       

سياسية، ليس فقط لـم     محاولة ملك البحرين احتواء االحتجاج من خالل الشروع في مسيرة           . من الخارج 
وحتـى لـو    . تلقى االستجابة من الشيعة لوقف احتجاجهم العنيف بل جعلته اكثر تواترا وحدة مع الزمن             

كانت االصالحات التي انتهجها الملك بعيدة االثر بشكل نسبي مقارنة مع العالم العربي، فان صـالحياته                
  . ت غير محدودةبالنسبة لعموم منظومة السلطة، بما في ذلك البرلمان، بقي

 االحداث في البحرين ذات مغزى ايضا بسبب ما لها من آثار على استقرار الدولة المصدرة االكبر فـي                  
تلك التي بعثت في التـسعينيات بقـوات عـسكرية          . في الغرب " االخت الكبرى "العالم للنفط، السعودية،    

ب عدة تقارير ليس معروفا مدى دقتها       للحفاظ على حكم اسرة آل خليفة ولمنع انتشار االحتجاج اليها، حس          
 - 10الشيعة الذين تبلغ نسبتهم حسب التقـديرات        ". في ظل خفيض  "فانها تفعل ذلك مرة اخرى وان كان        

 في المائة من السكان في السعودية، يتجمعون في المنطقة الغنية بالنفط ولبعضهم عالقات مع السكان                15
نة واحدة بل وبعضهم ال يرى في ايران نموذجا يحتـذى، اال            الشيعة في البحرين رغم أنهم ليسوا من طي       

انهم كفيلون في ضوء االحداث في البحرين ان يشعروا بثقة اكبر في كفاحهم طويل السنين ضد المؤسسة                 
  .الوهابية

ولعل هذا دليل علـى     .  وقد هرع الملك عبداهللا من سرير مرضه في المغرب وعاد ليدير شؤون المملكة            
، ولكنه لعله ايضا دليل على صراعات الخالفة خلف الكواليس وعدم ثقته بقدرة سلطان،              خطورة االحداث 

حتى االن، ساعدت المداخيل من النفط عبداهللا علـى اسـتثمار   . ولي العهد، على ادارة الشؤون في غيابه 
ـ                ن جهـة   المليارات في التعليم وفي البنى التحتية ومكافحة المعارضة للنظام حتى االبادة، وال سـيما م

 -ومع ذلك فان الملك الذي يتمتع بدعم المؤسسة الدينية والذي يسيطر جيدا على قوات االمـن                 . القاعدة
 ايلول وفي اعقاب ضغط ادارة      11 لم يؤطر االصالحات، التي تبناها بعد عمليات         -دليل استقرار نظامه    

  .  المالكة بقي مثابة المحظوروهكذا مثال، فان كل انتقاد يوجه للمذهب الديني الوهابي واالسرة. بوش
 مليار دوالر ترمي ضمن امور      36نشر عبداهللا سلسلة مراسيم بكلفة اجمالية تبلغ        " السخاء" في اندالع لـ    

 في المائة من الشباب تحت سـن        30(اخرى الى المساعدة في ايجاد حلول للسكن، تشجيع العمل للشباب           
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حتى االن لم تترافـق هـذه الخطـوات         . ان االجتماعي وتوسيع شبكة الضم  ) الثالثين عاطلون عن العمل   
مجلس "وخطوات سياسية الزامية، وذلك رغم الدعوة المتصاعدة لمكافحة الفساد، فصل السلطات، انتخاب             

تحد اضافي سيكون مـشاركة     . منح مزيد من الحقوق للنساء وانتقال تدريجي للملكية الدستورية        " الشورى
 في المائة من السكان، فـي سـوق         60 تحت سن الثالثين ممن يشكلون       المواطنين، وال سيما الشباب من    

  .  مليون عامل اجنبي في محاولة لتقليص حجوم البطالة9العمل على حساب 
وبالفعـل  . في شؤونها " دول في المنطقة  " رؤساء الدول في الخليج حذروا من سقوط البحرين ومن تدخل           

حتى وان كانت هي نفسها كفيلة بان تكون هدفا فان          . لهاتحاول ايران منذ بدء االحتجاج عرضه كانجاز        
ونسب اليها انجـازات    " المعتدلة"فرصة الضعاف الجبهة السنية     : االحداث هي لحظة مناسبة بالنسبة لها     

وبالفعل، فان دول الخليج تخـشى      . بدعوى انهم كفيلون بان يحاكوا انجازات الثورة االسالمية       (الجماهير  
والتهديدات " المعسكر المعتدل "االقليمي الى صالح ايران، حين يهتز اصدقاؤها في         من ميل ميزان القوى     

  . على أمنها تتعاظم مع انهيار النظام القديم حوها
 على المستوى الدولي، فان الغرب، الذي اثبت مرة اخرى كم هو موقفه يستند الى اسـتمرار الوصـول                  

يقدر بان يبقى الحكام وينجون من العاصفة التي تعصف         الحر الى المقدرات الطبيعية في المنطقة، يأمل و       
 فـي نظـرهم،     -ومع ذلك، فان ثقة هؤالء الحكام بالواليات المتحدة اهتزم في اعقـاب االحـداث               . بهم

  .االمريكيون من شأنهم في المستقبل ان يهجروهم مثلما هجروا حليفا واضحا مثل مبارك
، للتصدي لموجة االحتجاج، ولكنها ستجد صعوبة في عمل          النخب في الخليج مزودة بادوات جيدة، نسبيا      

مع استمرار الهزات في العالم العربي، لـن يكـون مفـر مـن زيـادة وتيـرة                  : ذلك على مدى الزمن   
واالمر صحيح على نحو خـاص بالنـسبة لتلـك          . االصالحات، الى اكثر من مجرد التغييرات التجميلية      

  .خيل عالية من النفط وذات نسيج طائفي حساسالدول، مثل البحرين، التي ال تتمتع بمدا
 فـان الظـروف الديمغرافيـة، الطائفيـة، االقتـصادية           - رغم وجه الشبه السياسي، الثقافي واللغوي       

والجغرافية السياسية تختلف من دولة الى اخرى االمر الذي يؤثر على قدرة كـل واحـدة منهـا علـى                    
 نشير الى أنه حتى االن الجماهير في الخلـيج خالفـا            مشوق ان . التصدي لالحتجاج المحتمل في نطاقها    

لـيس لهـم سـبب      . لباقي االماكن، سعوا في معظمهم الى تغيير سلوك االنظمة وليس الى تغييرها هي            
ومهما كان مفعم بالمفارقة، بشكل غير مباشر، فان        . يدعوهم الى عمل ذلك طالما أنهم يتمتعون بالمكاسب       

لمكاسب طالما ترتفع اسعار النفط، انطالقا من الخوف في الغرب مـن أن             هذه االنظمة كفيلة ان تحظى با     
وهكذا التخفيف عنها في مجال التصدي لعدم االستقرار وعلى فرض انه بذلك            . يصل عدم االستقرار اليها   

  . االستقرار" كسب"يمكن 
اسا من خـالل     اس - في الداخل    - في السنوات االخيرة تصدت الدول للمطالبات باالصالحات السياسية         

تجاه الخارج، فان النخب، التي لم تقـرر بعـد فـي أي اتجـاه سـتقود                 ". ادخال اليد عميقا الى الجيب    "
في افضل االحوال أو بدفع     " اطالق بالونات االختبار  "المجتمعات التي تقف على رأسها، عنيت اساسا بـ         

  .ل بان يتغيركل هذا كفي. ضريبة كالمية على االنتقاد في الغرب في اسوأ االحوال
  "نظرة عليا"
 9/3/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  
  
  
  
  



  

  

 
 

  

            34 ص                                     2080:         العدد       10/3/2011 الخميس :التاريخ

  :كاريكاتير .55
  

    
  9/3/2011العرب اليوم، عمان، 

  
  


