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   باإلجماع والمجلس التشريعي يعطي الثقة .. على حكومتههنية يجري تعديالً .1
، 2011-3-10المجلس التشريعي الفلسطيني، منح الخميس      أن   10/3/2011،  فلسطين أون الين   ذكرت
  . باإلجماع للتعديل الوزاري الجديد في الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية بعد مناقشتهاالثقة 

وأعلن المكتب اإلعالمي الحكومي بغزة في بيان له عن شكل الحكومة الفلسطينية الجديدة بعد التعديل 
  . الوزاري الذي جرى على عدد من الوزارات
 صالح الرقب سيتسلم حقيبة وزارة األوقاف، وعالء الرفاتي وأشار المكتب اإلعالمي الحكومي إلى أن

لوزارة االقتصاد الوطني، وجميلة الشنطي لوزارة شؤون المرأة، وعطا اهللا أبو السبح لوزارة األسرى 
  . والمحررين

كما نوه إلى أن محمد المدهون سيتسلم وزارة الشباب والرياضة، فيما يتسلم محمد عوض وزارة 
 عسقول أميناً عاماً لمجلس الوزراء، بينما تبقي وزارة التربية والتعليم شاغرة، وبقية التخطيط، ومحمد
  . الوزارات كما هي

يشار إلى أن الرقب شغل سابقاً منصب وكيل وزارة األوقاف، فيما شغل أبو السبح حقيبة وزارة الثقافة 
  . ام قبل التعديل الحاليفي الحكومة العاشرة، وكان المدهون يتولى رئاسة ديوان الموظفين الع

أما عسقول فيتولى منصب األمين العام لمجلس الوزراء تاركًا وزارة التربية والتعليم شاغرة، ليحل محل 
  .عوض الذي تولى هذا المنصب منذ الحكومة العاشرة

 15إن الوزارة الجديدة تضم   قالت  مصادر  ان   من غزة،  11/3/2011المركز الفلسطيني لإلعالم،    وأورد  
زيرا، وأن التعديل طال سبع وزارات، بما في ذلك استحداث وزارتين جديدتين إحداهما للمرأة وأخرى               و

  .للملفات الوطنية
وأكدت المصادر أن الوزارة الجديدة، تضم إسماعيل هنية رئيسا للوزراء، الدكتور صالح الرقب، وزيرا 

للشباب والرياضة، الدكتور باسم نعيم، وزيرا لألوقاف والشئون الدينية، الدكتور محمد المدهون، وزيرا 
للصحة، الدكتور عالء الرفاتي وزيرا لالقتصاد الوطني، الدكتور محمد عوض، وزيرا للتخطيط والشئون 
الخارجية، الدكتور المهندس يوسف المنسي، وزيرا لألشغال والحكم المحلي، جميلة الشنطي وزيرة 

ا للنقل للمرأة، والدكتور أحمد الكرد وزيرا للعمل، والشئون االجتماعية، والدكتور أسامة العيسوي وزير
واالتصاالت، وتم استحداث وزارة جديدة للملفات الوطنية مثل القدس والالجئين واألسرى واختير لها 
الدكتور عطا اهللا أبو السبح، ووزارة الزراعة الدكتور محمد األغا، واألمانة العامة الدكتور محمد 

  .وفتحي حماد وزيرا للداخليةعسقول، 
هنية اعتبر أن التعديل في ، أن حامد جادمن غزة نقالً عن مراسلها  11/3/2011الغد، عمان، وأضافت 

من الحكومة ما بين وزراء جدد وتغيير مسؤولية بعضهم من الوزراء القدامى  % 85حكومته الذي طال 
 وليست ضد المصالحة بل تحريك لها، مؤكدا أن الذين تولوا أكثر من حقيبة وزارية يعد خطوة إدارية

  .حكومته ستقدم استقالتها حين إنهاء االنقسام واالتفاق على حكومة وحدة وطنية
إن البرنامج السياسي للحكومة الجديدة هو برنامج الوحدة الوطنية والتمسك بالقدس والالجئين "وقال 

  ".واألرض
يات كبيرة جدا داخلية وخارجية، فقد واجهت الحرب لقد تعرضت الحكومة السابقة إلى تحد"وتابع 

والحصار والعدوان والمكائد الداخلية واستطاعت بفضل اهللا أن تحمي المسيرة وأن تصون األمانة، ولم 
  ".تفرط وتنكسر

وأكد هنية التزامه ببرنامج حكومة الوحدة الوطنية وفي مقدمة ذلك حماية الثوابت الفلسطينية وتحقيق 
فلسطينية، واالنفتاح على كل مكونات الساحة الفلسطينية وتكريس الحريات واحترام حقوق المصالحة ال

  .اإلنسان، واالنفتاح على المحيط العربي واستثمار حالة الثورة الراهنة لتعزيز موقف القضية الفلسطينية
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ة مع كل ولفت إلى ضرورة االنفتاح في الوقت نفسه على المجتمع الدولي والتعامل بمسؤولية عالي
متطلبات المرحلة بما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني ويصون كرامته ومقدساته وفي مقدمتها 

  .القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المنشودة
وأعرب هنية عن أسفه لعدم مشاركة الشخصيات الفلسطينية والفصائل في التعديل الوزاري الجديد، 

للشعب الفلسطيني وأنها مسخرة لخدمة الشعب الفلسطيني أوال مؤكدا أن مؤسسات الحكومة هي ملك 
  .وأخيرا
الدكتور ، أن  أشرف الهور نقالً عن مراسلهاغزة من 11/3/2011 القدس العربي، لندن، وأوردت

صالح البردويل القيادي في حماس وأحد نوابها قال أن الحركة تجري منذ أشهر مشاورات من أجل 
. 'ات وتأهيل كادر جديد للعمل الوزاري إلى أن تم إنضاجها بهذه الصياغةضخ دماء جديدة في الوزار'

قادرة على مواصلة الطريق، والتخفيف عن 'وذكر أن التعديل الوزاري جاء من أجل أن تكون الحكومة 
الوزراء الذين خاضوا معركة الحصار لسنوات وأرهقوا كثيراً وعاشوا مرحلة صعبة جدا ويحتاجون إلى 

  .'احة والمساندةنوع من الر
من جهته أيضاً قال النائب عن حماس مشير المصري والناطق باسم كتلة حركتها البرلمانية أن التعديل 

، موضحا 'استحقاق ديمقراطي وإداري وترسيخ لقيم التداول على الحقائب الوزارية'الوزاري الجديد يعد 
  .'ليس له أي بعد سياسي'أن التعديل 

ضخم دماء جديدة لدفع عجلة الحكومة وكظاهرة صحية 'ن التعديل يأتي لـ وقال في تصريح صحافي أ
  .'مارستها الحكومة الفلسطينية برئاسة األستاذ إسماعيل هنية أكثر من مرة

إنما مرتبط بالشهور 'وأشار المصري إلى أن التعديل الوزاري ليس مرتبط بالمرحلة الحالية وقال 
ن اللقاءات والمشاورات واالتصاالت مع عديد من األطراف الماضية التي أجريت خاللها العديد م

  .'الفلسطينية وصوال لهذه التشكيلية الجديدة خالل التعديل الوزاري
وشدد المصري أن التعديل الوزاري ال يتعارض مع قرار الحركة اتجاه المصالحة الفلسطينية، مؤكدا أن 

مة وطنية بصبغة الشراكة السياسية التي نتطلع كفيل بتشكيل حكو'الوصول إلى قرار المصالحة الوطنية 
  .'إليها وننشدها، موضحا أن هذه الحكومة هي إلدارة المرحلة التي تسبق المصالحة الفلسطينية

  
  حريصون على المحافظة على أمن وسيادة مصر: هنية للمشير طنطاوي .2

من واستقرار مصر، في ظل أكدت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية على المحافظة على أ: غزة
تتابع المتغيرات، مشيرة إلى أنها ستقوم بواجبها بضبط الحدود بشكل مباشر، بما يحفظ أمن وسيادة مصر 

  ".وعدم التدخل في شؤونها الداخلية
جاء ذلك في رسالة بعث بها رئيس الحكومة إسماعيل هنية إلى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس 

 يناير، التي أسفرت 25لمسلحة المصرية التي تدير شؤون البالد في أعقاب ثورة المجلس األعلى للقوات ا
  .عن تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك

العادة العالقات المصرية "وطالب هنية في رسالته، المجلس العسكري المصري بتوجيه تعليماته 
ال بحاجة إلى عالج ومتابعة من المرحلة الفلسطينية إلى طبيعتها الراسخة، ومعالجة القضايا التي ال تز

السابقة، وذلك عبر موافقتكم استقبال وفد من غزة للتباحث والتشاور إلطالعكم على مستجدات الساحة 
الوطنية وبناء عالقة جديدة وطيدة تخدم األمن واالستقرار في المنطقة، وترسخ جزء من مستقبل األمة 

  ".العربية واإلسالمية
لياً دور مصر المحوري والمركزي على المستوى العربي واإلقليمي والدولي، وأقدر دور أقدر عا: "وتابع

نأمل أن تشمل سياستكم : "، مضيفاً"القوات المسلحة وتضحياتها وانجازاتها في الدفاع عن مصر وعروبتها
  ".مستقبل وضع إخوانكم في الساحة الفلسطينية وخارجها
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مجلس العسكري األعلى للقوات المسلحة المصري إلى إيجاد حل كما دعت الحكومة الفلسطينية رئيس ال
لقضية المواطنين الفلسطينيين المسافرين عبر معبر رفح البري، ال سيما أولئك الذين يتم إرجاعهم دون 

  .إبداء أي أسباب
 في رغم قراركم الحكيم بافتتاح المعبر؛ إال أنه ومن خالل متابعتنا لسير العمل اليومي"وقال الحكومة 

  ".المعبر نجد أن جهاز أمن الدولة المصري ال زال يحول دون سفر وعودة أبناء شعبنا
 10/3/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  ساسا الستئناف المفاوضاتأتعلن قبولها بالمبادرة الفرنسية االلمانية البريطانية السلطة  .3

بولها بالمبادرة الفرنسية االلمانية البريطانية اعلنت القيادة الفلسطينية الخميس ق: رام اهللا ـ وليد عوض
اساسا الستئناف المفاوضات المتوقفة مع اسرائيل، مطالبة اللجنة الرباعية الدولية بتبني المبادرة الى 

  .1967تنص على اقامة الدولة الفلسطينية على حدود االراضي المحتلة عام 
ية اللجنة الرباعية الدولية على تبني مضمون المبادرة وحث نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطين

إذا ما قبلت اللجنة الرباعية الدولية ما ورد في المبادرة ': الثالثية، وقال في تصريحات صحافية الخميس
 كحدود للدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ووقف 1967الثالثية السيما ما يتعلق بحدود 

  .'في األراضي الفلسطينية فإنها ستكون خطوة في االتجاه الصحيح ونحن نوافق عليهاألنشطة االستيطانية 
إذا ': وحذر ابو ردينة من خطورة تعطي اللجنة الرباعية مع طروحات رئيس الوزراء االسرائيلي، وقال
لوقت ما قبلت اللجنة الرباعية بمناورات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يريد إضاعة ا

  .'فإن البركان الموجود في المنطقة العربية سيزداد اشتعاالً
لكي تتكلل المفاوضات بالنجاح عليها التوصل 'وكانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا قالت في بيان مشترك انه 

، مع تبادل أراض متساوية يمكن للجانبين 1967إلى اتفاق حول حدود الدولتين استناداً إلى خطوط عام 
، داعية الى اجراء ترتيبات أمنية تحترم سيادة الدولة الفلسطينية وتظهر نهاية االحتالل 'ق في شأنهااالتفا

  .وتضمن بالنسبة لإلسرائيليين أمنهم، والوصول لحل عادل ومنصف ومتفق عليه لقضية الالجئين
ت فلسطينية ومن جهته اكد مدير دائرة المفاوضات في المنظمة الدكتور صائب عريقات ان هناك اتصاال

اننا نبذل كل جهد ممكن مع االتحاد االوروبي ليكون هناك اعالن 'مع االوروبيين واللجنة الرباعية، وقال 
من اللجنة الرباعية الدولية بعد اجتماعها المقبل يحدد مرجعيات عملية السالم وعلى رأسها وضع 

  .' 1967على حدود العام ) اسرائيل وفلسطين(الدولتين 
هذه المرجعيات يجب ان تشمل التأكيد ان القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين على ان ان 'وقال 

  .'194يشمل هذا وضع حل عادل لقضية الالجئين الفلسطينيين وفقا للقرار االممي رقم 
  11/3/2011القدس العربي، لندن، 

  
  "الرباعية"السلطة غير راضية عن تأجيل اجتماع  .4

 مسؤولون فلسطينيون إنهم غير راضين عن تأجيل اجتماع اللجنة الرباعية قال:  محمد يونس-رام اهللا 
الدولية، معربين عن قلقهم من ميل أميركي لالنفتاح على مبادرة يعدها رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 

ذات  ويتمثل في إقامة دولة فلسطينية 1993نتانياهو وتقوم على حل انتقالي جديد شبيه باتفاق أوسلو عام 
  .حدود موقتة

ممثلين عن الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، واستمعوا إلى مطالبهم ورؤيتهم » الرباعية«والتقى ممثلو 
» الرباعية«وقال مسؤولون فلسطينيون إن الرئيس محمود عباس طالب . لشروط العودة إلى المفاوضات

درة التي قدمتها أخيراً الدول األوروبية الثالث بتبني المبادرة األوروبية الثالثية للحل السياسي، وهي المبا
  .الكبرى بريطانيا وفرنسا وألمانيا
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قبيل قدومهم إلى البالد إلقناعهم » الرباعية«وأجرى مبعوثون فلسطينيون أخيراً اتصاالت مع أعضاء 
ات وقال مسؤول فلسطيني إن الرئيس عباس أرسل الدكتور صائب عريق. بتبني أسس المبادرة الثالثية

الذي ما زال يسير أعمال دائرة شؤون المفاوضات بعد استقالته منها، والدكتور محمد اشتية للقاء أطراف 
قبيل عقد » الرباعية«وأضاف أن الرئيس عباس أراد العمل مع أطراف . لهذا الغرض» الرباعية«

فين إلى العودة إلى اجتماعهم خشية تكرار تجربة االجتماع السابق الذي اختتم ببيان رسمي يدعو الطر
  .المفاوضات من دون أي ذكر للعائق الرئيس في ذلك وهو االستيطان

انتظاراً لمبادرة » الرباعية«وقال المسؤول الفلسطيني إن الجانب األميركي يتعمد تأخير اجتماعات 
الثية الث«وزاد أن الجانب الفلسطيني يفضل مبادرة . نتانياهو التي رفضها الفلسطينيون قبل أن تعلن

على أي مبادرة أخرى قد يقدمها نتانياهو بهدف فك العزلة السياسية عن إسرائيل وليس ألجل » األوروبية
  .إنهاء الصراع

أصدرت مبادرتها في بيان مشترك عقب إخفاق اإلدارة ) بريطانيا وألمانيا وفرنسا(وكانت الدول الثالث 
  . األميركية في إعادة إطالق المفاوضات

 11/3/2011، الحياة، لندن
  

  فياض يرفض تصريحات نتنياهو بشأن األغوار .5
رفض رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض، تصريحات رئيس الوزراء :  يوسف الشايب–رام اهللا 

اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو التي اعتبر فيها أن األغوار ستظل تحت السيطرة اإلسرائيلية في أي حل قادم، 
، ولن تكون إال جزءا من 1967ء من األرض الفلسطينية المحتلة منذ العام مؤكداً أن األغوار هي جز

  ".ال دولة دون األغوار، والقدس وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية"فلسطين المستقلة، وأن 
حماية سبل المعيشة المستدامة وتمكين : وشدد فياض خالل مشاركته في افتتاح برنامج األمم المتحدة

الريفية والالجئين في األغوار، والذي أقيم امس الخميس، في المركز النسائي بمخيم عقبة سكان المناطق 
جبر لالجئين الفلسطينيين بمحافظة أريحا، على أن منطقة األغوار كما باقي المناطق الفلسطينية المحتلة 

هزية الوطنية إلقامة ، تشكل مجاال حيويا لبرنامج السلطة الوطنية، المتمثل في تحقيق الجا1967منذ العام 
الدولة، وكذلك دور السلطة الوطنية ومسؤوليتها إزاء تلبية احتياجات سكان األغوار وكافة المناطق، 

  .وتوفير مختلف الخدمات، وخاصة الصحية والتعليمية، ومشاريع البنية التحتية
 تمكين المواطنين وأشار إلى أن األغوار هي في سلم أولويات عمل السلطة الفلسطينية، وذلك من أجل

الفلسطينيين وتعزيز صمودهم في مواجهة الظروف القاسية التي يعيشونها بفعل سياسة االستيطان 
والحصار، والتضييقات التي تمارسها قوات االحتالل ضد المواطنين في تلك المناطق خاصة مصادرة 

عة في األغوار، وما تلحقه األراضي وهدم المنازل، إضافة إلى مصادرة المياه التي تشكل أساس الزرا
  .هذه الممارسات القمعية والتعسفية من مخاطر حقيقية وأثر على حياة المواطنين وسبل عيشهم

وقال فياض ان الحكومة اإلسرائيلية تواصل عرقلة جهود السلطة الفلسطينية، وعدم تمكينها من تنفيذ 
 % 26ي األغوار، التي تشكل ما مساحته وخاصة ف) ج(المشاريع التنموية الحيوية في المناطق المسماة 

من األرض الفلسطينية وربع مساحة الضفة الغربية، كما تسعى إلى إظهار هذه المناطق وكأنها أراض 
 مناطق متنازع عليها، 1967ال يوجد في أرضنا الفلسطينية المحتلة منذ العام : متنازع عليها، مؤكداً

مر الواقع علينا، وخاصة في القدس واألغوار، كما في ونرفض أية محاولة لتجزئة الحل أو فرض األ
وأكد فياض أن الشعب الفلسطيني مصمم على البقاء  .1967سائر األرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 

والثبات على أرضه لتحقيق مشروعه الوطني، والمتمثل وبصورة خاصة في إنهاء االحتالل اإلسرائيلي، 
  . المستقلة بحرية وكرامة والعيش في كنف دولة فلسطين

  11/3/2011الغد، عمان، 
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  المزعوم" الهولوكست"سمح بتدريس ن لن :الحكومة في غزة .6

، ضمن "الهولوكست"تدريس ما يسمى المحرقة اليهوية "رفضت القوى والفصائل الفلسطينية : عمان
 عن محارق االحتالل بمواد"، مطالبة )"األونروا(مناهج وكالة الغوث الدولية لالجئين الفلسطينيين 

  ".اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني
بتشكيل لجنة وطنية لإلشراف على المنهاج الفلسطيني ليشمل الثقافة والهوية الوطنية والنضال "وطالبت 

  ".الوطني الفلسطيني ضد االحتالل، بديالً عن ثقافة التطبيع واالستسالم وتشويه الحقائق
المزعوم في " الهولوكست"لن تسمح بتدريس "الة في قطاع غزة أنها وأكدت الحكومة الفلسطينية المق

بالتصدي لمحاوالت تبرير جرائم االحتالل "، فيما طالبت حركتي حماس والجهاد اإلسالمي "مدارس غزة
  ".المتواصلة ضد الفلسطينيين والعرب

  11/3/2011الغد، عمان، 
  

  يؤكد عدم جديتها في المصالحةاستمرار اعتقال فتح لألسرى المحررين : فقهاء النائب .7
اعتبر النائب عبدالجابر فقهاء عضو اللجنة السياسية في المجلس التشريعي ان استمرار : القدس المحتلة

استدعاء األسرى المحررين من سجون االحتالل اإلسرائيلي واعادة اعتقالهم من قبل المؤسسة األمنية 
عدم صدقية حركة فتح والسلطة الفلسطينية وعدم "لى الفلسطينية في كافة مدن الضفة الغربية دليل ع
األجهزة األمنية تقوم بمحاسبة : "وتابع النائب فقهاء". جديتهما في إنهاء اإلنقسام وإعادة الوحدة الوطنية

األسرى المحررين مرة أخرى على مقاومتهم لالحتالل وتختطف بعضهم فور خروجه من السجون 
رؤية اهله وذويه لحجج وأسباب واهية وملفقة لكي ترضي إسرائيل الذي اإلسرائيلية قبل وصوله لبيته و

  ".ما انفك عن الفتك بالمواطنين وممتلكاتهم
أي دعوة إلنهاء االنقسام يجب أن يسبقها إطالق سراح جميع المختطفين في سجون "وشدد النائب على أن

ر أنهما السبب الحقيقي لالنقسام العتبا" األجهزة األمنية الفلسطينية بالضفة ووقف التنسيق األمني
  .واستمراره على الساحة الفلسطينية

 11/3/2011الدستور، عمان، 
  

  مبادرة المصالحة مبنية على مشروع المقاومة والتحرير وإنهاء االحتالل: حمدانأسامة  .8
وحدة  عضو المكتب السياسي لحركة حماس أسامة حمدان أن المبادرة الجديدة لتحقيق الأكد: أحمد إدريس

الوطنية التي تطرحها حماس مبنية على مشروع المقاومة والتحرير، وإنهاء االحتالل، وشطب خيار 
  .التسوية

أن المبادرة أخذت في عين االعتبار األوضاع العربية " السبيل"وأوضح حمدان في حديث خاص لـ
 وتفريط السلطة في حقوق الجديدة، والتغيرات في الساحة الفلسطينية بعد نشر الوثائق التي تثبت تنازل

  .الشعب الفلسطيني
وبين أن المرحلة السابقة من جوالت الحوار بين حركة فتح وحماس يجب أخذ العبر والدروس منها، 

  .ولكن ما كان مطروحا في السابق لن يكون مقبوال اليوم بعد كل هذه التغيرات في الساحة الفلسطينية
 تطرحه حماس قادر على استيعاب جميع أطياف الشعب وشدد حمدان على أن مشروع المصالحة الذي

الفلسطيني وكل فصائله التي تريد مقاومة العدو اإلسرائيلي، في الوقت الحالي أو حتى ترى الوقت 
  .مناسب

 وأوضح عضو المكتب السياسي لحماس أن الوحدة الوطنية ال تقوم على أساس المحاصصة، بين طرف
  .ويقاتل العدو اإلسرائيليمرتبط باالحتالل وطرف يقاوم 
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من يربط نفسه باالحتالل ويفرط في الحقوق والثوابت : السؤال الكبير المطروح اليوم، هو: "وقال حمدان
  ".هل يريد فعال إنهاء االنقسام؟

وبين القيادي في حماس أن موافقة فتح على جميع تحفظات الحركة على الورقة المصرية التي أعلنها 
رة، جاءت متأخرة، وهي محاولة إلخراج نفسها من المأزق الذي وقعت فيه، بعد نبيل شعث من القاه

  .فشل الرهان على مشوع التسوية، ونشر وثائق سرية للمفاوضات التي تثبت تنازل وتفريط السلطة
هذا أيضا مناقض لكالم مدير مخابرات السلطة ماجد فراج، الذي قال في آخر لقاء للمصالحة : وأضاف

، ووجود حركة حماس في "إسرائيل"إن أجهزة األمن الفلسطينية في الضفة مرتبطة بـ: اسبين فتح وحم
مقدمة على المصالحة الفلسطينية، " إسرائيل"األجهزة األمنية يوقف الدعم المالي عنها، ووضع قضة أمن 
  .ضاربا عرض الحائط بكل التفاهمات السابقة بين الحركتين

ويوافق عليها يوقف حمالت االعتقال والدهم المستمرة في كل يوم وقال حمدان إن من يريد المصالحة 
في الضفة الغربية، ويفرج عن معتقلي الحركة، ويوقف حمالت التحريض التي يشنها عباس وفياض ضد 

  .حركة حماس
  11/3/2011السبيل، عمان، 

  
  لجنة تضم قيادات من فتح وحماس ومستقلين لتحقيق المصالحة" الوفاق والمصالحة" .9

في قطاع غزة والضفة "الوفاق والمصالحة " ذكرت مصادر مطلعة أنه قد تم تشكيل لجنة : رام اهللا-زة غ
  .الغربية والتي تعقد اجتماعات دورية منذ أكثر من شهرين متتاليين 

اللجنة استطاعت انجاز اهدف ورؤية لتحقيق المصالحة وانهاء االنقسام :" ان" سما"وقالت المصادر لوكالة 
  " . من داخلها لجان وظيفية عكفت على صياغة الخطوط العامة للتحرك،وشكلت

اللجنة مشكلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وستعمل في جناجي الوطن :"وقد أكدت المصادر أن 
ومن المقرر " .لممارسة ضغط على طرفي الخالف من اجل العودة للحوار الوطني الذي ينهي االنقسام

  . مؤتمر صحافي في مطلع االسبوع القادم ان يعلن عن اللجنة خالل
اللجنة ستعمل على التواصل مع كافة األطراف ذات الصلة بانهاء االنقسام ،بما :" وأفادت المصادر أن

مؤكدة أن اللجنة (..) فيها أصحاب التأثير في الملف الفلسطيني على المستوى المحلي واالقليمي والدولي
  . ة وستكون فعالياتها التي تدعم تحقيق المصالحة أمام الرأي العاملن يكون عملها داخل الغرف المغلق

على أساس ,وقد حددت مجموعة من الخطوات واألنشطة التي سيتم اطالع أبناء الشعب الفلسطيني عليها 
رفض استمرار االنقسام ،والضغط على اي طرف يمكن ان يعطل المصالحة ،ومحاولة تذليل كل العقبات 

  .فلتحقيق هذا الهد
وتضم اللجنة مجموعة من الشخصيات الفاعلة ،بعضها محسوب على تنظيمات وفصائل فلسطينية 

  .ومستقلين واخرين من الشخصيات العامة ذات التأثير في الرأي العام 
ومن االسماء المشاركة في اللجنة والدكتور اسامة الفرا القيادي في حركة فتح والدكتور احمد يوسف 

لسابق لرئيس الوزراء اسماعيل هنية والدكتور كمال الشرافي مستشار الرئيس المستشار السياسي ا
غازي حمد الناطق االعالمي السابق في حكومة الوحدة الوطنية ،وخليل ابو شمالة .محمود عباس ود

عبد العزيز الشقاقي واالعالمي طالل عوكل .مدير مؤسسة الضمير والدكتور رياض الزعنون ود
  .ة ومحمد ناصر القيادي الجبهة الديمقراطية والدكتور جميل سالم

  10/3/2011وكالة سما اإلخبارية، 
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  فصائل تؤكد أن حماس لم تقدم أي جديد في مبادرتها الهادفة إلنهاء االنقسام .10
، أن فصائل أشرف الهورنقال عن مراسلها من غزة  11/3/2011القدس العربي، لندن، نشرت 

حركة حماس في غزة االربعاء لعرض مبادرتها الجديدة لتحقيق الوحدة شاركت في اللقاء الذي دعت إليه 
الوطنية قالت ان الحركة لم تقدم لهم خالل االجتماع أي جديد، وقالت ان المبادرة التي قدمتها الحركة تم 

  .طرحها في أوقات سابقة
ركت في اللقاء أن وأشار محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية أحد الفصائل التي شا

وفدا من حركة حماس الذي التقى الفصائل مساء األربعاء بمدينة غزة عرض عددا من األفكار والنقاط 
  .كعناصر وعناوين تنوي تقديمها في مبادرتها

هو ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على االنتخابات، واعتبار   أهم هذه األفكارأن إلىولفت 
طينية إطاراً قيادياً فلسطينياً جامعاً بعد إصالحها، وعلى أهمية الوحدة الوطنية وإنهاء منظمة التحرير الفلس

  .االنقسام
ليست بجديدة، 'وقال القيادي في الجبهة الديمقراطية ان هذه النقاط واألفكار التي طرحتها حركة حماس 

أيضا إلى أن هذه النقاط ، مشيراً '2009بل تم مناقشتها في جلسات الحوار الوطني الشامل بالقاهرة 
. 'بحاجة إلى تجسيد على األرض بالتوجه لحوار وطني شامل إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية'

بل طرحت أفكاراً للتشاور من أجل (..) لم تقدم مبادرة متكاملة العناصر 'وذكر ان حركة حماس 
  .'تضمينها في مبادرتها التي ستطرحها الحقاً

غير جديدة باعتبارهم شاركوا في جلسات الحوار ' كافة الفصائل رأت ان هذه العناصر وأشار الى ان
  .، الفتاً إلى ان ما هو جديد حالياً هو إعادة تفعيل العناصر وإعادة طرحها'الوطني الشامل

 قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني ان حماس لم تقدم مبادرة من جهته 
  .الل اجتماع الفصائل في غزةجديدة خ

كنا نتوقع من حماس إن تقدم مبادرة متكاملة 'وذكر ان حماس قدمت عناصر دون تفاصيل، وأضاف 
العناصر واآلليات لتدخل حيز التنفيذ والمناقشة الفعلية استجابة لرغبة الشعب الفلسطيني في إنهاء 

 وطنية و إسالمية ومنظمات المجتمع المدني وقالت حركة حماس انه بدعوة منها التقت فصائل. 'االنقسام
بقطاع غزة، ان وفدها عرض العناصر واألفكار األساسية للمبادرة التي ستعلنها الحركة إلنهاء االنقسام 

  .واستعادة الوحدة الوطنية
، مؤكدين على أهمية إنهاء 'رؤيتهم األولية لما تم عرضه'وذكرت الحركة في بيان ان المجتمعين ناقشوا 

  .نقسام واستعادة الوحدة الوطنيةاال
وذكرت ان المجتمعين توافقوا على القيام بمسيرة تجسد وتحقق الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات، يرفع 

  .'خطوة عملية لبدء فعاليات إنهاء االنقسام وطرد االحتالل'فيها العلم الفلسطيني فقط كـ 
 أو تحرك وطني شعبي في كل أماكن تواجد شعبنا بكل جهد'وأكدت أن المجتمعين رحبوا في نفس الوقت 

الفلسطيني يهدف لتحقيق األهداف الوطنية المنشودة ويلبي تطلعات شعبنا الفلسطيني في الحرية والعودة 
  .'واالستقالل
نافذ عزام القيادي في حركة الجهاد من غزة أن الشيخ  11/3/2011وكالة معا اإلخبارية، وجاء في 
ادرة حماس ال تحمل جديدا وان األفكار التي طرحتها على الفصائل سبق وان ن مبأ  قالاإلسالمي

  نوقشت في حوارات سابقة
أهم ما ورد في المبادرة هو الحديث عن حكومة وحدة وطنية تتولى " معا"وأضاف عزام في حديث ل

إعادة اعمار غزة وتعد النتخابات، موضحا انه إذا طرحت مبادرات جديدة ممكن تطرح خالل 
  .لحواراتا
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من جهته قال كايد الغول القيادي في الجبهة الشعبية انه ال جديد فيما طرحته حركة حماس باألمس على 
  .الفصائل ولم نكن أمام مبادرة

إن حماس تعتبر نفسها نقيض مع مبادرة فياض وال تقر " معا"بخصوص مبادرة فياض أضاف الغول ل
  .به ومن الصعب أن تقبله

ال اعتقد أن هناك جديد في ما عرضته حماس على :" راش المحلل السياسي قالالدكتور إبراهيم أب
  .الفصائل وما تم الحديث فيه طرح خالل جوالت الحوار السابقة

كنا ننتظر من حماس خطوات على األرض وان جزء من تحرك حماس في الفترة األخيرة :" وتابع 
الة الجمود على مستوي المقاومة وعملية السالم مرتبط بحالة التململ التي تسود الشارع الفلسطيني وح

 آذار قد يكون استباقا بان لدي 15وتخوفها من ما تهيئه ثورة الشباب الذين سيخرجون إلى الشارع في 
  .حماس جديد

وعن تشدد حماس بشروطها بعد الثورات العربية أشار ابراشي إلى ان قراءة حماس للثورات ستضعف 
 وتسمح للقوى اإلسالمية السياسية أن يكون لها دور في اتخاذ القرار وهذا قد معسكرات االعتدال العربي

كما تقرا الثورة المصرية والعربية بأنها تضعف الرئيس محمود ، يقوي موقف حماس ودول الممانعة
  عباس وخيار التسوية

  
   موقفنا واضح وعليها توقيع الورقة المصرية: فتح ترفض مبادرة حماس .11

حركة فتح المبادرة التي تقدمت بها حركة حماس بتشكيل قيادة موحدة الدارة الشؤون رفضت : بيت لحم
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن  .الفلسطينية لحين اعادة هيكلة منظمة التحرير 

موقفنا واضح وعلى حماس التوقيع على الورقة المصرية وغير ذلك غير "معا"لغرفة تحرير وكالة 
واشار  ".ولكن رهانها خاسر , حماس تتشدد في شروطها بعد التغيير في مصر": واضاف ".ن بهمعنيي

اال ان حماس ال ترغب ايضا , الى ان مبادرة سالم فياض وبالرغم من انها تكرس الحالة عندهم في غزة
  ".بالوحدة

  11/3/2011وكالة معا اإلخبارية، 
  

  حكومة وحدة وطنية قبل إنجاز المصالحة من السابق ألوانه الحديث عن تشكيل : األحمد .12
الى » حماس«عزام األحمد » فتح«دعا عضو اللجنة المركزية لحركة :وكاالت - ماهر إبراهيم -غزة 

الموافقة على تشكيل حكومة مهنية غير سياسية متفق عليها تشرف على إجراء االنتخابات التشريعية «
من السابق ألوانه «واعتبر أنه  .»خرجاً للمأزق الراهنوالرئاسية وإعادة إعمار قطاع غزة باعتباره م

  .»الحديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل إنجاز المصالحة وإنهاء االنقسام
عباس زكي بما صدر عن رئيس المكتب » فتح«وفي سياق متصل، رحب عضو اللجنة المركزية لـ

  .الحة والوحدة الوطنيةخالد مشعل في السودان بخصوص مبادرته للمص» حماس«السياسي لـ
  11/3/2011البيان، دبي، 

  
   من الموالين لدحالنألمانيافضائح مالية داخل قيادة فتح في ": المستقبل العربي" .13

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن وقوع فضيحة مالية، تمس قيادات فتحاوية في المانيا، موالين لمحمد 
  ".فتح"دحالن، عضو اللجنة المركزية لحركة 

 ألف يورو، وهو 42، وهو متهم بإختالس مبلغ "فتح"ضيحة تمس بشكل محدد أن أحد قيادي إقليم الف
  .يقاطع حاليا اجتماعات قيادة اإلقليم
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يجدر بإلذكر أن فضيحة مالية كانت قد هزت تنظيم الحركة في المانيا قبل عدة أشهر، عندما إتهم أحد 
  .يورو األف 6في منطقة مانهايم بإختالس " فتح"نشطاء 

خالفات كبيرة كانت اعترت الوسط الفتحاوي في المانيا، ترافقت مع تبادل اإلتهامات، إثر فشل إحتفال 
الحركة بذكرى إنطالقتها في الفاتح من العام الحالي، نظم في مدينة فرانكفورت وحضره ما ال يزيد عن 

  .زيد عن ألف شخصثمانين شخصا، في حين كانت احتفاالت السنوات السابقة تشهد حضور ما ي
. جتماعات تنسيقية بين أنصار محمد دحالن والجبهة الديمقراطية في ألمانيااعلى صعيد متصل، تتواصل 

وهناك نية لعقد لقاء تنسيقي بينهم في الثاني عشر من الشهر الجاري في مدينه كولون، على هامش 
  . الجبهة الشعبيةاحتفال الجبهة الديمقراطية في ذكرى انطالقتها، إثر انشقاقها عن

  9/3/2011المستقبل العربي،                                                                         
  

    عباس السيد يضرب عن الطعام احتجاجا على عزلهالقسامياألسير  .14
)  عاما44(سيد إن القيادي في كتائب القسام األسير عبد اهللا ال"قالت مصادر حقوقية فلسطينية : طولكرم

  ."من مدينة طولكرم، بدأ إضراباً مفتوحا عن الطعام منذ ثالثة أيام
إن زوجها جرت معاقبته بسبب التصريح الذي أدلى به لقناة ) أم عبد اهللا (وقالت زوجته إخالص السيد 

 الجزيرة خالل محكمة استئنافه األخيرة قبل نحو أسبوعين، حيث قامت بوضعه في زنزانة تحت األرض
ال ترى الشمس، كما قامت إدارة السجن بسحب أغراضه الشخصية بما فيها أدوات تسخين الطعام أو 

  .المياه والمذياع وغيرها
،  أن عباس مكث في تلك الزنزانة عدة أيام ثم أعيد إلى "قدس برس"وأضافت في تصريح خاص لـ

أشهر أخرى، مشيرة إلى أن عزل ريمون االنفرادي الذي مكث فيه ستة أشهر وتم تمديد عزله لستة 
  .زوجها أعلن اإلضراب عن الطعام إلى أجل غير مسمى إلى أن يتم إنهاء عزله

وناشدت السيد المؤسسات الحقوقية واإلنسانية بالتدخل لوقف معاناته، مشيرة إلى أنه محروم من الزيارة 
  .منذ ما يزيد على عام

، وتتهمه سلطات االحتالل بقيادة الجناح العسكري  مرة36يذكر أن األسير السيد محكوم بالسجن المؤبد 
في منطقة طولكرم، شمال الضفة المحتلة، والمسؤولية عن عمليتين " حماس"لحركة المقاومة اإلسالمية 

 قتيال في صفوف المستوطنين اليهود 33استشهاديتين من بينها عملية فندق بارك التي أوقعت أكثر من 
  .تبر العملية األكبر في تاريخ المقاومة الفلسطينية جريحا، والتي تع150وأكثر من 

  10/3/2011قدس برس، 
  

  االنضمام إلى حكومته" االتحاد الوطني"على كتلة اليمين المتطرف يعرض نتنياهو  .15
اإلسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عرض " هآرتس" ذكرت صحيفة :رام اهللا ـ أحمد رمضان
االنضمام إلى حكومته وإلى االئتالف الحكومي تمهيداً لطرح " االتحاد الوطني "على كتلة اليمين المتطرف

وقالت الصحيفة، إن نتنياهو . مشروعه السياسي الجديد، بهدف عرقلة أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية
النائب " االتحاد الوطني"أجرى في اآلونة األخيرة اتصاالت، ومحادثات بهذا الصدد مع رئيس كتلة 

قوب كاتس بحث فيها انضمام كل من كاتس واوري اريئيل وربما النائب أرييه إلداد أيضاً إلى االئتالف يع
.  الحكومي، على أن تسند حقيبة وزارة الرفاه االجتماعي أو حقيبة تطوير النقب والجليل إلى النائب كاتس

لة االتحاد الوطني بأن يعلن غير أن االتصاالت تعثرت، بسبب رفض نتنياهو االستجابة لمطالبة رئيس كت
وتابعت ".  معاليه أدوميم"عن إجراء أعمال بناء واسعة النطاق في كل من القدس المحتلة ومستوطنة 

الصحيفة أن مراجع سياسية تساءلت كيف تتمشى محاولة نتنياهو ضم كتلة اليمين المتطرف إلى حكومته 
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المدى يشمل نقل مناطق إضافية في مع نيته في طرح مبادرة خاصة وعرض مشروع سياسي بعيد 
  .  الضفة الغربية إلى سيطرة السلطة الفلسطينية

 11/3/2011، المستقبل، بيروت
  

  67 لن تجمد االستيطان في القدس وترفض العودة إلى حدود "إسرائيل": مريدور .16
 على أكد نائب رئيس الوزراء الوزير لشؤون االستخبارات دان مريدور، أن:  كفاح زبون-رام اهللا

وقال . إسرائيل عرض خطة سياسية بهدف سياسي واضح يقضي بإقامة دولة فلسطينية منزوعة السالح
الفلسطينيين يتبعون استراتيجية جديدة ويحققون إنجازات في «مريدور لإلذاعة اإلسرائيلية أمس إن 

 أن مريدور غير. »يجب أن تطرح إسرائيل خطة معارضة لذلك. العالم، وهذا يستوجب ردا إسرائيلية
شدد على أن إسرائيل حتى مع قبولها دولة فلسطينية منزوعة السالح، فإنها لن تجمد أعمال البناء في 

  .67القدس ولن توافق على العودة إلى حدود 
وتفجر هاتان النقطتان خالفا كبيرا مع الفلسطينيين، تعتبران العائق الرئيسي الستئناف مفاوضات بين 

لفلسطينيون بوقف شامل لالستيطان واالعتراف بمرجعية إقامة الدولة على حدود الجانبين؛ إذ يطالب ا
  .، قبل الشروع في مفاوضات جديدة67

  11/3/2011، الشرق األوسط، لندن
  

    المواجهة المقبلة مسألة وقت فإنإذا لم تُستأنف التسوية: موفاز .17
ة للكنيست اإلسرائيلي من حزب  حذر رئيس لجنة الخارجية واألمن التابع:رام اهللا ـ أحمد رمضان

إذا لم تستأنف العملية السياسية مع الفلسطينيين، فإن المواجهة المقبلة "شاؤول موفاز، من انه " كديما"
، مضيفاً انه ال يعتقد ان نتنياهو اعد أي خطة سياسية، في اشارة الى ما "ستكون مسألة وقت ليس إال

الى واشنطن قريباً الحياء عملية السالم واستئناف اعلن عن خطة سيعرضها االخير خالل زيارته 
  . المفاوضات

  11/3/2011، المستقبل، بيروت
  

  "سرائيلإ" يهدد السلطة الفلسطينية بحل جميع االتفاقيات حال اعلنت الدولة دون اتفاق مع ايالون .18
عن اقامة دولة  اعلن نائب وزير الخارجية االسرائيلي داني ايالون انه اذا اعلن الفلسطينيون :القدس

فلسطينية دون التوصل الى اتفاق مع اسرائيل فستكون اسرائيل في حل من جميع التزاماتها تجاه الجانب 
  .وسينتهي مفعول االتفاقات الموقعة بين الجانبين , الفلسطيني

ان من يوهم , "وقال ايالون ان االعالن عن مثل هذه الدولة ال ينطوي على اي مغزى حقيقي موضحا 
انما يبعد السالم ويشجع الجانب , ويخلق لديهم توقعات بشأن الدولة المستقلة, لسطينيين بهذا الشأنالف

  ".. على حد تعبير ايالون -الفلسطيني على التشبث برفضه 
  11/3/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  زة السالم مع الفلسطينيين مضيعة للوقت ويجب احتالل غ:  الجديدس مجلس االمن القومييرئ .19

يعتبر الجنرال في االحتياط، يعقوف عميدرور، من اكثر الصقور في اليمين : الناصرة ـ زهير اندراوس
' معاريف'االسرائيلي، فهو يرفض المفاوضات مع الفلسطينيين ويعتبرها مضيعة للوقت، وذكرت صحيفة 

 الوزراء حول من االسرائيلية الخميس، ان القرار جاء في اعقاب حالة من التخبط في ديوان رئيس
  . اسابيع3سيخلف عوزي اراد الذي استقال منذ 
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واضافت الصحيفة انه من ضمن صالحيات عميدرور رئاسة مجلس االمن القومي الذي يضم وزراء 
الدفاع واالمن الداخلي والداخلية وكذلك رئيس شعبة االستخبارات في الجيش وجهاز االمن العام واالمن 

، وهو يوم اعالن اقامة دولة اسرائيل، قد 1948 مايو 15 عاما المولود فى 63وكان عميدرور . الداخلي
تولى عدة مناصب داخل الجيش اهمها رئيس شعبة التحقيقات بشعبة االستخبارات بالجيش االسرائيلي 

  .، والسكرتير العسكري لوزير االمن ايهود باراك)امان(
عرب، حيث عارض ارييل شارون رئيس ويعرف عن عميدرور عن توجه السياسي المتشدد تجاه ال

الوزراء االسبق عندما قرر سحب الجيش االسرائيلي من قطاع غزة وهدم المستوطنات اليهودية بالقطاع 
من العام ) اغسطس( واتهم شارون بالخيانة، وذلك في اعقاب تنفيذ الدولة العبرية في آب 2005في عام 

  . ما تُسمى بخطة فك االرتباط عن قطاع غزة2005
عالوة على ذلك، دعا الى احتالل غزة مرة اخرى خالل الحرب االخيرة التي شنها الجيش االسرائيلي 

، وهو الذي اقترح على باراك ضرب الفلسطينيين بالفسفور 2008) ديسمبر(على القطاع في كانون االول
لجيش االسرائيلي  انتقل الى قسم التحقيقات في ا1983وفي عام . االبيض عندما كان سكرتيره العسكري

وهو القسم المسؤول عن تقديم اخر تقرير عن وضع الجيش االسرائيلي والجيوش االخرى لصناع القرار 
  .1996 الى 1992في تل ابيب وتولى رئاسة القسم في الفترة بين 

العبرية امس الخميس جملة تصريحات اطلقها عميدرور، الذي شغل في ' هآرتس'وتناولت صحيفة 
 رئيس قسم االبحاث في شعبة االستخبارات العسكرية، بينها اعتباره اليهود العلمانيين السابق منصب

مجرد اغيار يتحدثون اللغة العبرية، او اعتباره قول قائد المنطقة الشمالية لجنوده بان يحاربوا بحذر 
مع الفلسطينيين تعليمات غير قانونية، ومعارضته الشديدة القامة دولة فلسطينية او حتى ابرام اي اتفاق 
ونقل عن عدد . الن اتفاقا كهذا لن يفيد اسرائيل ابدا في مقابل التهديدات التي تواجهها، على حد تعبيره

من االكاديميين والسياسيين االسرائيليين قولهم في رسالة وجهوها امس الخميس الى رئيس الوزراء 
 اصدر فتوى تسمح بقتل العرب حتى االسرائيلي ان عميدرور ال يختلف عن الراف دوف ليئور الذي

. االطفال منهم، والذي رفض المثول للتحقيق بتهمة التحريض، ولم تفعل الشرطة االسرائيلية ضده شيًئا
وكان قد نقل قبل نحو اسبوع، ان عميدرور، وهو من اليمين الديني الصهيوني، كان قد صرح قبل سنة 

يحول بينهم وبين تنفيذ المهمة، وبحسبه فانه في جهاز انه على جنود الجيش االسرائيلي قتل كل من 
  .عسكري عادي يجب اعدام الجندي الذي يرفض الهجوم عندما يطلب منه ذلك

اليمينية، المقربة جدا من نتنياهو، قد ' يسرائيل هيوم'وكان عميدرور، الذي ينشر مقاالت رأي في صحيفة 
باطالق الصواريخ، وقتل المواطنين واالحتفاظ يبدو ان حماس ستستمر : نشر مؤخرا مقاال جاء فيه
يجب ان نجهد في عدم انهاء عملية برية مع عدم وضوح من انتصر في . بشاليط في مكان قصي ما

ففي كل حالة ال تكون فيها النتيجة واضحة سيكون المنتصر هو . ميدان المعركة وضوحا ساطعا
ج بعد انتهائها من المنطقة المحتلة بالدم، الن يجب االمتناع من عملية نخر: وتابع. االضعف اي حماس

فالصورة التي ستعرض ويتلقاها العالم . حماس ستدخلها في غضون ساعات وتستعملها من جديد
ال يحل . والفلسطينيون هي صورة انسحاب اسرائيلي وانتصار لحماس، حتى لو لم تكن لذلك صلة بالواقع

ة واننا سنعود الى البيت مع انتهائها، النها ستكون حربا دخول حرب برية مع اعتقاد انها ستكون قصير
ستبدو فشال لمجرد حقيقة ان حماس ستعود مع انتهائها الى السيطرة على نفس المنطقة التي كانت 

  .منتشرة فيها قبل الحرب وتجدد اطالق النار من هناك عندما تريد
لحرب لحماس امكان ان تعود الى التسلح علينا ان نمنع وضعا يكون من المتاح فيه مع انقضاء ا: وزاد

، وال سيما في غضون التهدئة التي 2005كما تشاء، كما فعلت بنجاح كبير بعد االنفصال البائس في 
قويت في ظلها جدا، ينبغي ان نأخذ في الحساب ان حماس بعد انسحاب الجيش االسرائيلي ستتعلم دروس 

اعلموا انه اسهل على حماس التعلم من الجيش . ثر استعداداالحرب االخيرة وتبلغ الحرب المقبلة وهي اك
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لهذا ايضا اذا استخلصت العبر الصحيحة فان الفرق بين حماس والجيش االسرائيلي سيقل . االسرائيلي
. يتبين من كل ذلك انه يوجد للجيش االسرائيلي امكانات سيئة فقط وال توجد سبيل حسنة. بعقب ذلك

من بين عدد من . فصال من طرف واحد تقف دولة اسرائيل بال خيار معقولفبسبب مسيرة اوسلو واالن
ارى احتالل غزة برغم نقاط الضعف التي عددتها . الخيارات السيئة يجب عليها ان تختار االقل سوءا

افضل من نصف عمل يبدو اخفاقا، وافضل بيقين من اتفاقات غير موقعة تؤجل الحسم الى اسباب 
  .وظروف اصعب علينا

  11/3/2011، لقدس العربي، لندنا
  

   قلقة من انهيار نظام القذافي وتعتبر سقوطه تهديداً استراتيجياً"إسرائيل" .20
 اكدت مصادر امنية اسرائيلية ان خطرا استراتيجيا كبيرا بات يهدد الجبهة الجنوبية السرائيل في :رام اهللا

اذاعة الجيش االسرائيلي عن تلك المصادر ونقلت . ظل احتماالت سقوط نظام العقيد الليبي معمر القذافي
قولها ان ليبيا حسنت عالقاتها مع اسرائيل في االونة االخيرة وان وزير الخارجية االسرائيلي افيغدور 
ليبرمان أقام شبكة عالقات مميزة مع النظام ومدح القذافي عدة مرات في عدة جلسات لحكومته معتبرا 

مصادر عن عالقات سرية بين تل ابيب وطرابلس تطورت بعد انتهاء وتحدثت ال. إياه زعيما ذو مصداقية
قضية المفاعل النووي الليبي، والموقف العدائي الذي يتخذه القذافي من الحركات االسالمية المتطرفة، 
حيث بذلت جهود اوروبية ليبية امنية اطلعت عليها وساهمت بها اسرائيل من اجل صد المد االسالمي في 

واضافت المصادر ان االجهزة االمنية في الدولة العبرية تعيد قراءة الواقع الجديد في . بيةالمنطقة العر
ظل التحوالت االستراتيجية على الحدود الجنوبية السرائيل والتي بدأت بسقوط مبارك وال يعرف نهايتها 

  . حتى االن
  11/3/2011، المستقبل، بيروت

  
  ةخبراء إيرانيون يعملون في غز: "إسرائيل" .21

التي تسيطر على قطاع غزة » حماس« قال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير إن حركة : أ ب-القدس 
الموجودين في » حزب اهللا«إيران و » عمالء«نتيجة الدعم المباشر من » تبدو اآلن وكأنها جيش«

  .القطاع
التي قد تعافت من آثار الحرب » حماس«وأضاف الضابط، الذي تحدث شريطة عدم كشف هويته، أن 

من » كميات كبيرة«وأشار إلى أن الحركة باتت تمتلك . شنتها إسرائيل على القطاع قبل نحو سنتين
الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات التي يمكنها أن تضرب عمق إسرائيل، إضافة إلى نظام معقد 

  .لالتصاالت
  .ساعدة خارجيةتطوير مثل هذه الخبرة من دون م» حماس«ولفت إلى انه لم يكن بإمكان 

  11/3/2011، الحياة، لندن
  

  يرانتواصل تعاملها مع الشركات الدولية الصديقة إل وتطالب بتشديد العقوبات" إسرائيل": محلل .22
، يوسي ميلمان، ان 'هآرتس'قال المحلل للشؤون االستراتيجية في صحيفة : الناصرة ـ زهير اندراوس

ى ايران، وفي نفس الوقت تواصل تعاملها مع الشركات الدولية الدولة العبرية تطالب بتشديد العقوبات عل
تحاول حكومة اسرائيل، بعد طول تأخير، وضع قانون شامل يحدد : الصديقة لطهران، وزاد قائال

سياستها الوطنية تجاه ايران، ويعمل على وضعه مستشارون قانونيون في وزارات الحكومة، وذلك 
متحدة التي تفرض عقوبات على ايران، ومع الدول الغربية التي لديها بهدف التنسيق مع قرارات االمم ال
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ويبدو ان اسرائيل هي الدولة الوحيدة في الغرب التي ال . قوانين تمنع التجارة معها وتفرض قيودا عليها
  .تتناول قوانينها هذه المسألة

وات القانونية واالدارية مثل اوضح ميلمان، ال تحتاج اسرائيل الى قانون جديد، فلديها ما يكفي من االد
 الذي يمنع 2008امر منع التجارة مع العدو الذي يحظّر التعامل مع ايران، والقانون العائد الى سنة 

  .االستثمار في شركات اجنبية تتعامل مع ايران، لكن المشكلة هي ان الحكومة ال تطبق القوانين الموجودة
ففي الوقت . مناسبة، الخبث االسرائيلي تجاه هذه المسألةوفي اكثر من  'وسبق ان كشفت صحيفة اهآرتس

الذي تدعو فيه اسرائيل المجتمع الدولي الى تشديد العقوبات على ايران، تواصل الشركات االسرائيلية 
وتابع انّه ومن خالل تقصي . الخاصة، وحتى الحكومية، التعامل مع شركات دولية تتعامل مع ايران

ولية، تم الكشف عن الصفقة التي اجرتها شركة كهرباء اسرائيل مع الشركة نشاطات هذه الشركات الد
وذلك . بناء مصاف هوائية لمحطات الطاقة التي تعمل على الفحم في اسرائيللالدانمركية هالدور توبسو، 

على الرغم من ان شركة هالدور تبني مصفاتين لمادة الميثانول في ايران، وهي مادة تستخدم في صنع 
صحيح ان العقوبات التي فرضتها االمم المتحدة واالتحاد االوروبي ال تمنع : واضاف . ود للصواريخالوق

االستثمارات في صناعة الطاقة في ايران، لكن هل ليس من المفترض ان تكون اسرائيل اكثر تشددا في 
  . هذا الموضوع من المجتمع الدولي؟

  11/3/2011، القدس العربي، لندن
  

  تح مستشفى للطوارئ تحت األرض تف"إسرائيل" .23
أعلن رسميا أمس، عن افتتاح أول مستشفى إسرائيلي لحاالت الطوارئ والحروب، تحت : الناصرة

ويضم المبنى .1948أكبر المستشفيات في فلسطين المحتلة " يخيلوف"األرض، قائم اسفل ارض مستشفى 
 35والبيولوجية والنووية، وبلغت تكلفته  طبقة، وهو مزود للعالجات من اإلصابة باألسلحة الكيماوية 12

  .مليون دوالر قدمها أثرياء يهود
  11/3/2011، الغد، عّمان

  
   كدولة يهودية هاحظر جمعية تنفي وجود": إسرائيل" .24

تقدمت نائبتان في الكنيست اإلسرائيلي بمشروع قانون يقضي بحظر تسجيل جمعية تنفي وجود : القدس
  . سجِل الجمعياتكدولة يهودية لدى م" إسرائيل"

  ". يسرائيل بيتنا"وتقدمت النائبتان ميري ريغيف من حزب الليكود، وأناستاسيا ميخائيلي من 
  ". إسرائيل"يشار إلى أن القانون يحظر اليوم تسجيل جمعية تنفي الديمقراطية في 

اليهودية " إسرائيل"وأوضحت النائبة ريغيف أن الهدف من مشروع القانون المقدم هو تعزيز طبيعة 
من جانبه، وصف النائب أحمد الطيبي مشروع القانون المقترح بأنه . والديمقراطية بروح وثيقة االستقالل

  .سخيف
  10/3/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  "شاليط" إلطالق "إسرائيل"مظاهرة مليونية في  .25

ظاهرة احتجاجية مليونية من أجل  عاماً إلى ت50" كوبي سيدي"دعا رجل األعمال اإلسرائيلي  :القدس
، كما طالب من الجمهور المشاركة في وقفة "جلعاد شاليط"اإلفراج عن الجندي األسير في قطاع غزة 

إن ال أؤمن بمساعي " وقال . احتجاج لمدة خمسة دقائق يوم الثالثاء المقبل الساعة الحادية عشرة صباحاً
 شاليط إلى منزله، وهدفي من هذه التظاهرة هو إخراج الحكومة اإلسرائيلية في كل ما يتعلق بإرجاع

مليوني شخص ليعبروا عن رفضهم لهذه المساعي، وستغلق الشوارع الرئيسية ومفترقات الطرقات، ألنه 
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يقول إنه يريد رؤية جلعاد ) الشعب(ال يمكن الجلوس في خيمة االعتصام فقط يجب أن نُرى الحكومة بأن 
  ". في منزله

  11/3/2011، الشرق، الدوحة
  

   تحتج على مسلسل بريطاني يظهر شراسة االحتالل"إسرائيل" .26
 احتجت إسرائيل لدى بريطانيا على مسلسل من اربع حلقات، جرى بثه : برهوم جرايسي-الناصرة 

  .األسبوع الماضي، وأظهر جوانب من شراسة االحتالل
ء، وجاء االحتجاج عبر السفارة واعتبرت إسرائيل ان المسلسل يظهِر جنود االحتالل كعطشى للدما

  .اإلسرائيلية في لندن
، إن الملحق "يديعوت أحرنوت"اإلخباري، على شبكة االنترنت، التابع لصحيفة " واينت"وقال موقع 

نموذجا "اإلعالمي في السفارة اإلسرائيلية في لندن تقدم باحتجاج إلى الجهات البريطانية معتبرا المسلسل 
  ".لجديدا للعداء إلسرائي

  11/3/2011، الغد، عّمان
    

  االحتالل يقرر طرد عائلة مقدسية من منزلها تمهيداً لتسليمه للمستوطنين .27
دانت السلطة الفلسطينية، أمس، قرار محكمة إسرائيلية، أمس، بتنفيذ قرار :  يوسف الشايب–رام اهللا 

اهللا في منطقة رأس  سابق سمحت من خالله للمستوطنين باالستيالء على جزء من منزل عائلة حمد
 حاولت خاللها العائلة الفلسطينية إنقاذ  عاما11ًالعامود في القدس المحتلة، بعد معركة قضائية امتدت 

وقال أحمد الرويضي، مسؤول وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية  .منزلها من براثن المستوطنين
ار المساعي اإلسرائيلية لتهويد القدس نحن ندين بشدة هذا القرار، ونرى أنه يندرج في إط": الغد"لـ

الشرقية، وطمس الهوية العربية الفلسطينية لعاصمة فلسطين، وفق إداعات وصيغ مختلفة، ما يتطلب 
وقوفا حازما ليس فقط من قبل الفلسطينيين، بل من قبل العرب، والمؤسسات الدولية، بما فيها األمم 

 لفرض الحقائق على األرض في القدس الشرقية التي هي المتحدة لوضع حد لهذه االنتهاكات التي تسعى
  .1967جزء من األراضي الفلسطينية المحتلة في العام 

قال ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري لحركة فتح إن الجهاز القضائي اإلسرائيلي سمح للمستوطنين و
وأضاف دلياني  . اإلثنين المقبل من يومالمستعمرين باالستيالء على جزء من منزل عائلة الحمد اهللا بدءاً

أن أحد أكبر داعمي االستيطان االستعماري في القدس المحتلة بعد حكومة االحتالل، وهو األميركي 
 مع مصادر يهودية ادعت ملكيتها لألرض المقام عليها المنزل 1990ارفينغ مسكوفيتش، عقد صفقة العام 

 إال أن 1952لعائلة الفلسطينية وسكنها فيه منذ العام ، وأنه بالرغم من ملكية المنزل ل1948قبل العام 
  . القتحام المنزل واحتالل جزء منه باطالًالمحاكم اإلسرائيلية أعطت مسكوفيتش غطاء قانونياً

ودانت مؤسسة المقدسي قرار المحكمة المركزية اإلسرائيلية الصادر أمس الخميس، القاضي بإخالء قسم 
 معظمهم من  فلسطينيا16ًي رأس العمود بالقدس الشرقية، ويقطن فيه من منزل عائلة حمد اهللا في ح

المقامة على أراضي الحي الفلسطيني " معليه هزيتيم"األطفال، لصالح المستوطنين القابعين في مستوطنة 
  .في رأس العمود، من أجل توسيعها على حساب السكان الفلسطينيين في المدينة

  11/3/2011الغد، عّمان، 
  

  مخطط لتشريد مئات العائالت المقدسية: بد القادرعحاتم  .28
اتهم مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر، سلطات االحتالل :  نبيل سنونو-غزة

اإلسرائيلي بوضع مخطط جديد من نوعه يقضي بهدم المئات من المباني ذات الطوابق المتعددة في مدينة 
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 عبر إصدار اإلنذارات التي تُطالب ،افي القائم في المدينة لتغيير الوضع الديموغر،القدس المحتلة
على أن " فلسطين"وأكد عبد القادر في تصريح لـ. المقدسيين بإخالء منازلهم التي ورثوها عن أجدادهم

الحديث يدور عن تصعيد خطير في وتيرة التهويد اإلسرائيلي لمدينة القدس بما يخدم السياسة التوسعية 
 مسؤولية تعرض "إسرائيل" فيما حمل ،70000ث وصل عدد المنازل المهددة بالهدم إلى  بحي،االستيطانية

  . األسر المقدسية للتشريد جراء السياسة الجائرة التي تنتهجها بلدية القدس
 طابقاً 22 مكون من ، يقع في بيت حنينا،إن بلدية االحتالل أنذرت سكان برج بأكمله: "وقال عبد القادر

  ".  أيام تمهيدا لهدمه10 بضرورة إخالئه خالل مدة أقصاها ،طينياً فلس150ويقطنه 
 في الوقت الذي ترفض ،وشدد على أن الفلسطينيين يضطرون إلى بناء منازلهم دون تصاريح في القدس

 ، شقة في العام الواحد1000يحتاج المقدسيون إلى : "مضيفاً,  إصدار تراخيص البناء لهم"إسرائيل"فيه 
  ". مما ال يرقى الحتياجات السكان الفلسطينيين،در التصاريح إال لعشرين شقة فقطبينما ال تص

تستغل انشغال العرب بأوضاعهم الداخلية ) إسرائيل(إن : "وقال مسؤول ملف القدس في حركة فتح
 في ظل الصمت الدولي والفيتو األمريكي الذي يعطيها الغطاء لالستمرار ،لالستيالء على مدينة القدس

  ".  واألعراف الدولية، وممارسة األعمال المخالفة للقانون الدولي اإلنساني، التهويد والهدمفي
 المتمثلة في تغيير الوضع ، فشلت في تحقيق أهدافها االستعمارية"إسرائيل"واعتبر عبد القادر أن 

لم يحدث أن غادر مقدسي بيته " :متابعاً" ، بدليل أن المقدسيين يشكلون أغلبية سكان المدينة،الديموغرافي
  ".  بل إنهم يبادرون إلى نصب الخيام ومحاولة بناء البيت من جديد،بعد هدمه

  10/3/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   اعتداء على المقدسيين وممتلكاتهم الشهر الماضي25االحتالل نفّذ أكثر من : تقرير .29
 القدس تتعرض العتداءات  من مدينة الشرقينب الجاكدت مصادر حقوقية بأن أ:وليد عوض -رام اهللا 

إسرائيلية متواصلة حيث ذكر تقرير لمركز أبحاث األرض حول انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي أنه وثّق 
 فبراير الماضي، وكان من أبرزها / اعتداء ضد أهالي مدينة القدس خالل شهر شباط25أكثر من 

  .االعتداء على الحق في السكن المالئم
  11/3/2011دس العربي، لندن، الق

  
   ألف دونم900 ألف دونم لنهب 200الدولة تعرض : عرب النقب .30

للمرة األولى "في موقعها على الشبكة أنه " يديعوت أحرونوت" تحت عنوان مضلل نشرت :القدس المحتلة
ن هذا ولك". بعد مئات السنوات من التنقل، من المتوقع أن يحصل البدو على ملكية أراضي في النقب

 العنوان يخفي حقيقة أن الدولة ال تعترف بملكية عرب النقب على أراضيهم إال في حال أبدوا استعداداً
 ألف 200 لالعتراف بملكية عرب النقب لنحو كما يتضح من التقرير أن هناك مخططاً .للمساومة عليها

  . مليون دونم1.1دونم فقط، علما أنهم يملكون نحو 
توطين عرب "ر يجري العمل على بلورته من قبل طاقم خاص يعنى بما يسمى ويتضح من مسودة تقري

وبحسب . أنه سوف يتم تقديم توصيات للحكومة لالعتراف بحق عرب النقب على األرض" النقب
تقوم الدولة بتحويل مساحات كبيرة من األرض لعرب النقب، وتقوم "الصحيفة فإن ذلك يعني أن 

  ".كل للدونم شي2000بتعويضهم بمبالغ تصل 
في المقابل، تنقل الصحيفة عن مصادر وصفتها بأنها ذات صلة قولها إن عرب النقب سوف يرفضون 

 فقط من أراضيهم، ومقابل النصف الثاني يتلقون تعويضاً% 50الخطة، ألنها تتضمن الحديث عن 
  ). ألف دونم200ال تعني % 50رغم أن األرقام الحقيقة تؤكد أن .(مالياً
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 حذرت جهات وصفت بأنها ذات صلة بالقضية من أن االعتراف بالملكية القانونية لعرب وعلى صلة،
النقب على أراضيهم، وتسجيلها في الطابو سوف يشكل مدخال قضائيا لمواطنين اقتلعتهم الدولة من 

  .أراضيهم للمطالبة القضائية بشروط مماثلة
  10/3/2011، 48موقع عرب 

  
  فلسطينياً 19عتقل ت منزالً و86داهم تل اإلسرائيلي قوات االحتال: الضفة الغربية .31

، حمالتها في الضفة الغربية رغم الظروف أمس واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر :القدس المحتلة
  . مواطنا19ً منزالً في كل من جنين وقلقيلية ونابلس واعتقلت 86الجوية الباردة حيث داهمت وفتشت 

  11/3/2011الدستور، عّمان، 
  

   بمالبسهم الداخلية في البرد القارسبإخراجهم الفلسطينيين األسرىعاقب ي يسرائيلاالحتالل اإل .32
 مصادر فلسطينية الخميس بأن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تقوم بمعاقبة أكدت:  وليد عوض-رام اهللا 
 وذلك في ظل البرد  الساحات المكشوفة في السجون والمعتقالتإلى بمالبسهم الداخلية بإخراجهم األسرى

وأفادت المحامية جاكلين فرارجة وعلى لسان عضو المجلس التشريعي  .القارس بفصل الشتاء الحالي
الفلسطيني النائب عزام سلهب المعتقل في سجن عتصيون جنوب بيت لحم بأن إدارة السجن قامت 

  .نتهاكات التي يتعرضون لهابإخراج األسرى لساحة الفورة بمالبسهم الداخلية كعقاب الحتجاجهم على اال
وأفاد نادي األسير في بيان له الخميس، بأن األوضاع في سجن نفحة سيئة، وأن العقوبات بحق األسرى 

  . يتفاقم يوما بعد يوم"أو باإلهمال الطبي الذي "مستمرة سواء كان ذلك بالتفتيش
  11/3/2011القدس العربي، لندن، 

  
  ن سجن عسقالومصادر تؤكد وجوده في ... لسطيني مفقود تبحث عن مهندس فاألوكرانيةالشرطة  .33

مصادر فلسطينية مطلعة كشفت ، أن  غزة من10/3/2011، )فاص( الفلسطينية الصحافةوكالة نشرت 
، الذي ) عاما39(صفا الخميس أن جهاز الموساد اإلسرائيلي اختطف المهندس ضرار أبو سيسي وكالة ل

وأكدت المصادر  . الماضي ونقله إلى الكيان اإلسرائيليفبراير/  شباط18 في أوكرانيااختفت آثاره في 
، أي بعد يوم واحد فقط من اختطافه وهو فبراير / شباط19بتاريخ " إسرائيل"أن أبو سيسي تم نقله لـ

  . بزيارته األربعاءاإلسرائيليةاآلن في سجن عسقالن وقد قامت محاميته 
 تحقق إنها قالت يوم الخميس األوكرانية الشرطة أن، كييف من 10/3/2011وكالة رويترز، وأضافت 

 سيسي اختفى أبون إ األوكرانيةوجاء في بيان لوزارة الداخلية  .ضرار أبو سيسيمهندس الفي اختفاء 
 لزوجته وفقاً"وأضاف البيان  .اآلنوان الشرطة تحاول تحديد مكانه " في ظروف غامضة"الشهر الماضي 

  ".تتخذ خطوات لتحديد موقعه" الوزارة أنموضحة " ي الخارجفان الرجل المفقود قد يكون ف
 في منظمة ولكن مسؤوالً.  قضائي يحظر ذلكألمرورفض مسؤولون إسرائيليون التعليق مرجعين ذلك 

  .19/2/2011 منذ "إسرائيل"بو سيسي محتجز في سجن في جنوب أ إن قال اإلنسانإسرائيلية لحقوق 
  

  يت اآلمال لدى الشباب الفلسطيني بالمقاومةالثورات العربية أح: رائد صالح .34
، أن الشعب   1948أكد الشيخ رائد صالح، رئيس الحركة اإلسالمية داخل األراضي المحتلة سنة            : جنيف

الفلسطيني موحد بالكامل على قناعة بأنه ما دام هناك احتالل ال بد من مقاومته، مشيرا إلى أن ذلك يمثل                   
  .إجماعا لدى الشعب الفلسطيني
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بالثورات الشعبية العربية، وأكـد     ) 3-11(وأشاد الشيخ رائد صالح في تصريحات صحفية اليوم الجمعة          
لقد بدأ يتجدد لدى الشباب الفلسطيني األمل على        : "أن صداها في الساحة الفلسطينية آخذ في التنامي، وقال        

صر وليبيا، وبدأوا يشعرون    ضوء الصحوة التي بات يشهدها العالم العربي، وبالذات بعد أحداث تونس وم           
  ".بأن هذه الصحوة التي بدأت في هذه المواقع ستنتهي بإذن اهللا بتحرير القدس والمسجد األقصى

هناك قناعة أن الثورة التي بدأت تمتد في العمق العربي ال شك لها انعكاس إيجـابي علـى                  "وأضاف أن   
 بالذات في جيل الشباب، وبـدأت هـذه         واقع الشارع الفلسطيني، وبات يشهد تحركات جماهيرية واسعة       

التحركات تدعو صراحة إلى االلتقاء على الثوابت الفلسطينية، وفي تـصوري ال يمكـن ألي مـسؤول                 
فلسطيني بغض النظر عن اسمه أو منصبه أن يتجاهل هذا الصوت الذي بـدأ يتنـامى فـي األوسـاط                    

  ".الفلسطينية
: ي عزز رياح التغيير التي تهب في العالم العربي، وقـال          ولفت رائد صالح االنتباه إلى أن الشعور الدين       

هناك قناعة بأن االحتالل هو وجود باطل بال شرعية، ولذلك مصيره إلى زوال، وعودة الشعوب العربية                "
  ".إلى صناعة واقعها بإرادتها الحرة، وهو من مبشرات تؤكد قرب زوال هذا االحتالل

سام السياسي الحاصل بين الضفة والقطاع على وحدة الموقـف          ونفى الشيخ رائد صالح أي انعكاس لالنق      
نبض الشارع الفلسطيني بشكل عام ال يوجد فيه أي انقسام، ألن نبض الشارع             : "الشعبي الفلسطيني، وقال  

ما دام احـتالل فحـق      "يلتقي على قناعة واحدة، وأنه ما دام احتالل ال بد من مقاومته، ألن القاعدة تقول                
  ".، وهذا محل إجماع ال يوجد أي جدال عليه في مسيرة شعبنا الفلسطيني"مالشعوب أن تقاو

 11/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  صحافيون يعتصمون في غزة إلسقاط مجلس النقابة .35
اعتصم عدد من الصحافيين الفلسطينيين، أمس، داخل مقر نقابتهم في غزة وأفشلوا احتفاالً : ).آي.بي.يو(

ووصل . الفلسطينية، مطالبين بتصويب أوضاع العضوية في النقابة وإجراء انتخابات جديدةلتكريم المرأة 
 صحافياً وصحافية إلى مقر النقابة في مدينة غزة، بينما كانت تجري االستعدادات الحتفال دعا 20نحو 

 الحفل، وصعد الصحافيون المحتجون إلى منصة .له مجلس النقابة لتكريم صحافيات لمناسبة يوم المرأة
الصحافيون يريدون إسقاط مجلس النقابة "، و"العضوية حق لجميع الصحافيين"ورفعوا شعارات تضمنت 

  ."ارحلوا واتركوا النقابة حرة"، و"األولى أن تكرموا الصحافيات وتعيدوا حقوقهن المسلوبة"، و"المزور
  11/3/2011الخليج، الشارقة، 

  
  "انتفاضة ثالثة"لـ" فيسبوكية"دعوة  .36

.  فلسطينيون في صفحة على موقع فيسبوك اإللكتروني دعوة إلى تفجير انتفاضة ثالثة ضد االحتاللوجه
 ألف عضو في موقع فيسبوك أيدوا هذه 52وقال أصحاب هذه المبادرة المجهولون إن ما يزيد على 

عار الدعوة، والتي تعرض على صفحتها صورة لقبضة محكمة ملونة بألوان العلم الفلسطيني وتحمل ش
بعد االنتفاضة التونسية واالنتفاضة المصرية "وتقول الدعوة إنه . "فلسطين ستحرر ونحن من سيحررها"

هدفنا اآلن الوصول "وأضاف أصحاب هذه المبادرة . "واالنتفاضة الليبية، حان دور االنتفاضة الفلسطينية
  ."ى النكبةالمقبل وهو ذكر"ايو م /إلى ماليين المشتركين في هذه الصفحة قبل أيار

  11/3/2011الخليج، الشارقة، 
  

  !شاعر القضية أم التسوية؟.. محمود درويش: كتاب جديد يثير هذا التساؤل .37
، الصادر عن دار قدس بدمشق، يتعاون "التوراتيات في شعر محمود درويش"في كتاب  :بقلم جهاد فاضل

كبير الراحل محمود درويش كنموذج كاتبان هما بشار إبراهيم وأحمد أشقر إلظهار الشاعر الفلسطيني ال
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 للتسوية في كل للتسووي الذي يؤثر موقفه السياسي كثيراً في شعره، والذي يكون بدوره بوقاً"بارز 
  ."مستوياتها الحضارية والثقافية والنفسية والسياسية والشخصية

، "شاعر القضية" و"شاعر فلسطين"وهذا يعني، ببساطة، أن محمود درويش ليس كما هو شائع ومعروف، 
فهو شاعر يستبطن سياسياً خبيثاً ماكراً كل همه هو إقامة كيان . وإنما هو شاعر مختلف تماماً عن ذلك

 بانتظار "خصم" إلى "عدو"فلسطيني على أقل من ربع مساحة فلسطين التاريخية، وتحويل الصهيوني من 
ية، وبخاصة التوراتية اليهودية منها، وهو شاعر يكثر من استخدام الرموز الدين. تفاهم البد أن يأتي

وهو يكثر من استخدام هذه الرموز إلى .. على األصح" نفس محمود"لغرض في نفس يعقوب أو في 
ويكاد القارئ يعتقد أن محمود درويش يجلس إلى طاولة الكتابة ويحضر للفكرة والموقف ". درجة المبالغة

وإذا ترجمنا شعر . القرآن استعارات تخدم الموقف ليس إالالسياسي، ويستعير من التوراة والعهد الجديد و
/ ، قلنا إنه يعدنا جميعاً، العرب واإلسرائيليين، أوالد أبرم اليهودي"الشرق أوسطية"درويش إلى لغة 

وبالطبع تحويلنا نحن العرب إلى جزء من هذا الشرق، . المسيحي، أي إبراهيم بالتعبير العربي اإلسالمي
ية، أرضها مليئة بالنفط وأبناؤها أيد عاملة رخيصة تنتظر العقل والمال الستغاللها، كما وأقلية سوسيولوج

  !""المهاجر"عبر عن ذلك يوسف شاهين في فيلمه 
  10/3/2011الراية، الدوحة، 

  
  لحرم القدسيل يؤدي تستنكر ترخيص بناء جسر حديدي "الملكية لشؤون القدس: "األردن .38

الملكية لشؤون القدس على لسان أمينها العام عبد اهللا كنعان عن اسـتنكارها  أعربت اللجنة  :  بترا –عمان  
» صندوق تـراث حـائط المبكـى      « وأسفها إلعالن بلدية االحتالل اإلسرائيلي في القدس، منحها جمعية          

اليهودية المتطرفة ترخيصا لبدء استئناف بناء جسر حديدي مؤد الى الحرم القدسي الشريف بعد توقفـه                
اعوام بحجة تسهيل وصول اليهود الى حائط البراق في القدس الشرقية المحتلـة بـدل الجـسر                 ألربعة  

  .المؤقت الموجود حاليا هناك
وأكدت اللجنة الملكية انه ال صحة لما جاء على لسان العضو المتطرف في مجلس بلدية االحتالل مئيـر                  

يكون هناك ضرر بالوضع الراهن وال      ان خبراء من االردن وتركيا واوروبا قرروا انه لن          ( مارجاليت  
؛ فاألردن رفض ويرفض رفضاً قاطعـاً كافـة    ) شئ خطأ وسيراقب خبراء من االردن وتركيا المشروع       

قرارات إسرائيل التهويدية وغيرها من اإلجراءات الالشرعية التي قامت وتقوم إسرائيل بها في القـدس،               
تبر القدس أرضاً محتلة عليها االنـسحاب منهـا وفقـاً           مذكراً إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية التي تع      

  .لقرارات األمم المتحدة
  11/3/2011، الرأي، عّمان

  
    اإلسرائيلية  السفارةفي األردن واعتصام ضد" جمعة كرامة" .39

فـي عمـان للمطالبـة      ” اإلسرائيلية“ على التوالي، أمس، أمام السفارة       51اعتصم أردنيون للمرة    : عمان
ووسـط أجـواء    . اليوم” جمعة الكرامة “ وقت جددت فعاليات شبابية دعوتها إلى ما أسمتها          بإغالقها، في 

باردة وماطرة توافد عدد من الناشطين وبعض المنتمين إلى أحزاب ونقابات ولجان سياسية للمشاركة في               
يـد علـى    االعتصام المنتظم أسبوعياً كل خميس منذ ما يزيد على العام وفق أعداد متباينة، وذلـك للتأك               

رفض جميع أوجه التعاون مع العدو الصهيوني، وإلغاء        ”في عمان و  ” اإلسرائيلية“ضرورة إغالق السفارة    
” إسرائيليات “6، الذي قتل    ”اتفاقية وادي عربية، واإلفراج عن الجندي المسرح من الخدمة أحمد الدقامسة          

  .استهزأن بأدائه الصالة
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تصام قرب مسجد الكالوتي، الفتات تدعو لقطع جميع العالقات         نسبة إلى تنفيذ االع   ” جك“ورفعت جماعة   
ليس مجرد ردة فعل على أحداث االعتـداءات الغاشـمة          “مع الكيان، وتؤكد أن مواصلة تنظيمها الفعالية        

  .” على غزة وما تالها على أسطول الحرية، وال على سلسلة المجازر الصهيونية التي ال تنتهي
  11/3/2011، الخليج، الشارقة

  
   من التمادي في أحالمها المجنونة"إسرائيل"القرضاوي يحذر  .40

يوسف القرضاوي رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن القدس هي القضية المحورية األولى             . أكد د 
حتى ال يستغل العـدو المتـربص انـشغالنا         "للعرب والمسلمين، ودعا إلى مضاعفة الجهد واالهتمام بها         

  ".خلية لينفِّذ مخطَّطه في تهويد المدينة المقدسة، ومحاولة تحقيق أحالمه في قضية فلسطينبالقضايا الدا
جاء ذلك في كلمة لفضيلته أمام المؤتمر السنوي الثامن لمؤسسة القدس الدولية الذي تستضيفه العاصـمة                

أمـين عـام االتحـاد      السودانية الخرطوم وألقاها نيابة عنه الشيخ الدكتور علي محيي الدين القره داغي             
  .العالمي لعلماء المسلمين

أن تتمادى في أحالمها المجنونة، التي ال تقوم على سند مـن            " وحذر القرضاوي في كلمته إسرائيل من       
، الفتا إلـى أن     "علم أو دين أو واقع، فقضية فلسطين هي القضية المحورية األولى عند كلِّ عربي ومسلم              

أقدر علـى التعبيـر عـن آمالهـا         "  أضحت في عصر الثورات الشعبية       شعوبنا العربية واإلسالمية وقد   
  ".ومطالبها، ومهما انشغلت بقضاياها الداخلية، فلن تفرط في مقدساتها وأقصاها وقدسها

وقفة جادة للحساب مع النفس، بعـد أن وقفـت          " ودعا رئيس مجلس أمناء مؤسسة القدس، المؤسسة إلى         
وجودها، فننظر فيما َأحسنَّا وَأجدنا فيه فنكمله، ونزيده ونثبته، وما أخفقنـا            المؤسسة على قدميها، وأثبتت     

  ".فيه أو قصرنا فنستدركه
أن يقـر أعيننـا بتحريـر األقـصى والقـدس           "وختم فضيلته كلمته بالدعاء إلى المولى سبحانه وتعالى         

  ".وفلسطين
 11/3/2011،  الراية، الدوحة

 
  "إسرائيل" اإلسالم القذافي يرتبط بعالقات وثيقة مع  سيف:وسائل اإلعالم اإلسرائيلية .41

تحاول وسائل اإلعالم اإلسرائيلية التكتم على ما نشر من معلومات؛ حول عالقة النظام الليبـي               : وكاالت
  ".إسرائيل"وتحديداً سيف اإلسالم القذافي بـ

 خـالل مـؤتمر دافـوس       ،2005ونُسجت العالقات األولى بين سيف اإلسالم وشخصيات إسرائيلية عام          
الدولي، وتطورت إلى صالت مع شخصيات إسرائيلية تملك شركات أمنية وشـركات غـاز وبتـرول،                

  .وعقدت لقاءات عمل دورية؛ عزز خاللها التعاون التجاري في مجال النفط واألمن
ى، واعتاد نجل القذافي التواصل مع هذه الشخصيات؛ عبر لقاءات في إيطاليا وعدد من الـدول االخـر                

  .حيث أبرمت صفقات بموجبها بيع النفط الليبي للشركات اإلسرائيلية
 نقطة تحول جوهرية في العالقات، التي خرجت من السرية والكواليس إلى العلـن؛ حيـث                2010وشهد  

 آب الماضي عن يهودي اعتقل في سجون القذافي قرابة خمـسة أشـهر، بـشبهة                8أفرجت ليبيا بتاريخ    
  ".إسرائيل"عمالته لـ

وهو رجل  -أفيغدور ليبرمان، الذي طالب صديقاً له       " إسرائيل"تمت الصفقة بمبادرة من وزير خارجية       و
 ساعة وقِّع   24 بالتدخل لدى سيف اإلسالم الذي تربطه عالقات وطيدة به، وبعد أقل من              -أعمال نمساوي 

 مليون دوالر؛ إلعادة    50، تعهد بموجبه سيف اإلسالم برصد       "أونروا"اتفاق بين مؤسسة القذافي الخيرية و     
  .إعمار غزة وإدخال مستلزمات البناء للقطاع، دون معارضة إسرائيلية
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وبموجب ذلك؛ لم تعترض بوارج البحرية اإلسرائيلية سفينة أمل للمساعدات الليبية، التي أطلقهـا نجـل                
  .القذافي، وكانت متجهة لكسر حصار غزة، وسمح لها بالتوجه إلى العريش لتفريغ حمولتها

الصمت حيال أخبار تفيد بعالقة شركاتها األمنية والعسكرية، بتجنيد فرق مرتزقة تساند            " إسرائيل"وتلتزم  
أطلقت نشاط شـركاتها    " تل أبيب "نظام معمر القذافي في قمع ثورة الشعب الليبي؛ حيث يرجح أن تكون             

  . لإلشراف على تدريب وتسليح جماعات مرتزقة2002األمنية بأفريقيا عام 
االستخبارات، وتجارة األسلحة، والمعدات األمنية، وتقديم اإلرشاد والمعونـات         : نشط الشركات بمجال  وت

  .للجماعات ورؤساء دول وقبائل
وقدم النائب العربي بالكنيست طلب الصانع استجواباً لوزير الدفاع إيهود باراك؛ حـول تـصريحات                -

إن إسـرائيل تقـدم للقـذافي المـشورة         : "الذي قـال  مندوب ليبيا بهيئة األمم المتحدة عبدالرحمن شلقم،        
  ".والمساعدة العسكرية؛ لقمع الثوار

هل تقدم إسرائيل مساعدات ومعدات عسكرية، وإرشادات أمنيـة واسـتخباراتية           : "وتساءل في استجوابه  
؟ للقذافي؛ لقمع الثوار؟ وهل هناك عسكريون إسرائيليون مشاركون في تجنيد المرتزقة؛ لمحاربة الثـوار             

  ".ومدى تدخل إسرائيل في الحرب الجارية بليبيا؟
 ضلوع شركات أمنية إسرائيلية في أحداث       -الذي يرصد اإلعالم اإلسرائيلي   -ولم يستبعد زهير أندراوس     

  .ليبيا، الفتاً إلى وجود حراك نشط لهذه الشركات منذ سنوات بدول عديدة في أفريقيا وأميركا الالتينية
يد من الخبراء العسكريين اإلسرائيليين والجنـراالت المتقاعـدين، يـستثمرون           إن العد : "وقال أندراوس 

  ".تجربتهم في إقامة شركات أمنية؛ ألهداف مختلفة يسجلونها على أنها أوروبية
وأضاف ال يسمح لهذه الشركات بالعمل، إال بعد حصولها على تـصديق رسـمي مـن وزارة الـدفاع                   

 تقديم المشورة والنصائح والخدمات األمنية على مختلف أشـكالها          اإلسرائيلية؛ حيث ينشط الجنراالت في    
  .في دول أفريقيا وأميركا

 بتجنيد فرق مرتزقة دربتها بالسابق،      -بطرق التفافية -وال يستبعد أندراوس أن تقوم هذه الشركات األمنية         
  .ووضعتها تحت تصرف القذافي؛ ليقمع الثوار مقابل حصولها على مبالغ طائلة

 11/3/2011،  عّمانالسبيل،
  

  وتواصل البحث عن أفكار إلطالق العملية السياسية.. الرباعية الدولية تؤجل اجتماعها .42
 من مارس   15في الوقت الذي قررت فيه الرباعية الدولية تأجيل اجتماعها الذي كان مقررا في              : رام اهللا 

نية لقاءات مع الجانبين تهـدف      الحالي، ما زال يواصل مبعوثوها في إسرائيل واألراضي الفلسطي        ) آذار(
  .إلى وضع تصور ممكن إلطالق العملية السلمية

وتريد الرباعية إعطاء فرصة للتوصل إلى صيغة اتفاق تسمح بإطالق العملية السياسية، كما تريد إعطاء               
وقت إضافي لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إلطالق خطة سياسية تجـري بلورتهـا حاليـا                

  .ا الفلسطينيون سلفاورفضه
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف أن اللجنة الرباعية الخاصة بالشرق األوسط لن تجتمع              
في باريس في الخامس عشر من الشهر الحالي بطلب أميركي، محذرا من أن المماطلـة فـي اسـتئناف                   

  .المفاوضات لن تخدم مصالح اإلسرائيليين وال الفلسطينيين
 من لقاء جمع بين مفاوضين فلسطينيين ومندوبي اللجنة الرباعية في بروكسل، اجتمـع ممثلـو                وبعد أيام 

اللجنة أمس مع المحامي يتسحاق مولخو ممثل نتنياهو لبحث الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات مع               
أن تكـون   وأكد مولخو استعداد إسرائيل لمعاودة المفاوضات في أي مكان وزمان شـريطة             . الفلسطينيين

  .مباشرة ودون شروط مسبقة
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وقالـت  . ومن المفترض أن ممثلي الرباعية التقوا في رام اهللا في وقت الحق أمس مفاوضين فلسطينيين              
ـ   إن الرباعية ال تحمل أفكارا بل تبحث عن أفكار إلطالق العمليـة            » الشرق األوسط «مصادر فلسطينية ل

 هي التي تقف وراء تأجيل اجتماع الرباعية، حتى تسمع          وبحسب المصادر فإن الواليات المتحدة    . السلمية
غير . ومن المقرر أن يعرض نتنياهو الشهر القادم خطة سياسية للخروج من الجمود الحالي            . من نتنياهو 

  .أن الفلسطينيين رفضوا سلفا الخطة التي قالوا إنها تستند إلى إقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة
  11/3/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   "2أسطول الحرية " تحالف للمشاركة في تشكلمنظمات بريطانية  .43

 15 الذي سيتكون من     2أعلنت منظمات بريطانية عن تشكيل تحالف للمشاركة في أسطول الحرية           : لندن
  .القادم) مايو(سفينة من المتوقع أن تبحر من عدة موانئ في العالم باتجاه غزة في نهاية شهر أيار 

الحملة البريطانية  :  مؤسسات هي  5الف الذي يقف وراء السفينة البريطانية بشكل أساسي من          ويتكون التح 
للتضامن مع فلسطين، أصدقاء األقصى، المبادرة اإلسالمية البريطانية، ائتالف أوقفوا الحرب، والمنتدى            

  .الفلسطيني في بريطانيا، باإلضافة إلى عدد من المنظمات الداعمة والمؤيدة للمشروع
قال زاهر بيراوي مسؤول العالقات واإلعالم في المنتدى الفلسطيني ان التحالف البريطـاني سيـساهم               و

بتمويل وتسيير سفينة خاصة ستحمل الوفد البريطاني المكـون مـن عـشرات النـشطاء والـسياسيين                 
  .بيرةوالمتضامنين، ولكنه أوضح في الوقت نفسه أن التحالف يدرس خيار المشاركة ضمن سفينة دولية ك

وفي تعليقه على الموقف اإلسرائيلي من األسطول وإمكانية تكرار االعتداء على المشاركين كما حـصل               
من المعروف أن دولة االحتالل ال تراعي حرمة للقوانين الدولية وهـي            'في العام الماضي، قال بيراوي      

ر جريمتها، وناشد العالم أن     تنتهك حقوق الفلسطينيين صبح مساء، ولذلك ليس من المستبعد أن تقوم بتكرا           
  .يقف لها هذه المرة بحزم وقوة وأن يمنعها من تكرار الجريمة

 بلدا لتـشكل    20وكان بيان للتحالف أفاد بأن السفينة البريطانية ستنضم إلى مبادرات مماثلة من أكثر من               
إلسرائيلي حيث كان االسطول األول الذي تعرض للهجوم ا       . أكبر أسطول بحري لكسر الحصار عن غزة      

  .'مافي مرمرة'في العام الماضي مكونا من ست سفن بقيادة السفينة التركية 
  11/3/2011، القدس العربي، لندن

  
   "القبة الحديدية" لنشر "إسرائيل"ـمساعدة أميركية ل .44

 مليون دوالر لمساعدة إسـرائيل علـى   200اقر مجلس النواب األميركي، أمس، منح أكثر من    : أ ف ب  
  . المضاد للصواريخ» القبة الحديدية«نشر نظام 

آخر أقوى مثال في مجال التعاون العسكري والدفاع        «وقال النائب الديموقراطي ستيفن روثمن إن القرار        
  . »واالستخبارات والعالقات بين الواليات المتحدة واسرائيل

 205 على تقديم مبلغ     وكان الرئيس األميركي باراك اوباما طلب في أيار الماضي من الكونغرس الموافقة           
العتراض الصواريخ  » القبة الفوالذية «ماليين دوالر لمساعدة إسرائيل على نشر هذا النظام ووضع نظام           

  . كيلومترا70ً و4القصيرة المدى والقذائف التي يصل مداها ما بين 
 10/3/2011، الجمل بما حمل

  
  "سالميالتطرف اإل"خالفات حادة في نقاشات بالكونجرس األمريكي حول  .45

 سلسلة جلسات استماع لبحث مدى انتشار التطرف األمريكي مجلس النواب فيبدأت لجنة األمن القومي 
 بات يقتنع بوجودها عدد التي مع الظاهرة األمريكيوسط المسلمين األمريكيين، وكيفية تعامل المجتمع 

  . الكونجرسفي الجمهوريكبير من قادة الحزب 
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لحزب الجمهوري بيتر كينج في اجتماع اللجنة إن تنظيم القاعدة يستهدف وقال عضو مجلس النواب عن ا
نشر األفكار الراديكالية بين المسلمين األمريكيين هو أسلوب  "إنوقال  .مسلمين أمريكيين لتنظيمهم

المساجد هي مراكز يجري فيها نشر "وأضاف أن  ". أمريكيةأهدافالقاعدة لالستمرار في مهاجمة 
واستهل كينج كلمته بالقول إن جهود مكافحة اإلرهاب في الواليات المتحدة منذ  ".كاليةاألفكار الرادي

 منعت القاعدة من شن هجمات كبرى من الخارج، ولكن التنظيم توجه 2001سبتمبر /  أيلول11هجمات 
الذين " الرضوخ للغضب والهستيريا"وحذر من . إلى اجتذاب عناصر من داخل المجتمع األمريكي

  .ما نقاشات اللجنةأثارته
 .أمريكاوانتقد بعض النواب النقاش الذي دار في اللجنة، وقالوا انه يغذي الروح المعادية لإلسالم في 

  ".ضرورة عدم تشويه سمعة المسلمين األمريكيين "إلىولفت أحد أعضاء الكونجرس انتباه اللجنة 
اط المجموعات التي تثير الكراهية ودعا عضو الكونجرس الديمقراطي بني تومسون الى التحقيق في نش
  .ضد الحكومة، ويرى أن تلك النقاشات كفيلة باستثارة الدعاية اإلرهابية

وحذر عضو الكونجرس عن الحزب الديمقراطي جون دينجيلي الذي يمثل جالية مسلمة كبيرة، حذر كينج 
لمجتمع األمريكي، واللجنة من تشويه سمعة عرب أو مسلمين أو أي مجموعات دينية أو عرقية في ا

 والقول إنهم الخطر الحقيقي الذي يهدد األمة إليهمهناك الكثير من العنصريين يمكن اإلشارة "وأضاف 
  ".التي نحبها ونخدمها

وقال كيث اليسون وهو أول عضو مسلم ينتخب في الكونجرس إن بيان كينج يتعارض مع أفضل القيم 
  . فهم المجتمع المسلم والتعامل معهإلىاألمريكية ويهدد األمن األمريكي، ودعا 

  .بشهادتهما أمام اللجنة الخميس" متطرفين "إلى ابنيهما قد تحوال إنوأدلى رجالن قاال 
  .وقال البيت األبيض إن إجراءات األمن الداخلي يجب أن تركز على جميع المتطرفين ال على المسلمين

  11/3/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

  كارلوس سليم ال يزال األغنىو...  ملياردير في العالم1210 تريليون دوالر ثروة 4.5 .46
 العالم في تصنيف أغنياء أغنى لبناني كارلوس سليم أصلبقي المكسيكي من  :.)ب.ف.ا (– عواصم

فللسنة الثانية على التوالي  . مليار دوالر في غضون سنة20 بعدما زادت ثروته 2011مجلة فوربز لعام 
 بيل األمريكي مليار دوالر متقدما على 74 العالم مع أغنياءظ سليم على صدارة قائمة فوربز ألغنى حاف

  .الذي حل في المرتبة الثانية بسبب الحجم الكبير للهبات التي يقدمها)  مليارا56(غيتس 
 1210 المليارات أصحاب بلغ عدد 2011ففي عام .  العالمأغنياء باتت ذكرى لدى األزمة أنويبدو 

 مليارديرا 214 وزاد عددهم بـ.  عاما25ًأشخاص وهو رقم قياسي مطلق منذ بدء هذا التصنيف قبل 
 الناتج المحلي إجمالي من أكثر أي مليار دوالر 4500وتبلغ ثروة هؤالء مجتمعة . مقارنة بالعام الماضي

  . على ما تشدد مجلة فوربزاأللماني
 أصحابمن % 33نهم يمثلون فقط أ إال مليارديرا 413وتبقى الواليات المتحدة في الصدارة مع 

  .قبل عشر سنوات% 50العام الماضي و% 40المليارات في العالم في مقابل 
 مليارديرا فقد فقدت هذا المركز لصالح 248 مع 2010 التي كانت تحتل المرتبة الثانية عام أوروبا أما

 بمائة ملياردير أكثر أي 332 إلى 234 فيها من  الملياراتأصحاب المحيط الهادئ التي زاد عدد -آسيا 
)  من العام الماضي52  بـأكثر( ملياردير 300 مع  تحتفظ بمرتبة جيدة جداًأوروباوال تزال  .تقريباً

  . روسياإلىويعود الفضل في ذلك خصوصا 
  11/3/2011الشرق، الدوحة، 
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   الفرضياتإلىتحليالت أقرب ... االقتصاد الليبي .47
  سمير صبح

   باريس- لالستشارات االقتصادية "ساغا"ئيس مؤسسة ر* 
تدل غالبية التحليالت االقتصادية والمالية الخاصة بليبيا، خصوصاً منها الغربية والمنقولة قبل وسائل 
اإلعالم العربية والمتزامنة مع االضطرابات العنيفة الحاصلة في هذا البلد، بأنها أقرب إلى الفرضيات 

فالحديث عن شبه توقف إلنتاج النفط بعد عزوف الشركات األجنبية العاملة في ليبيا . منها إلى الحقائق
 في المئة من الحقول النفطية، 50عن العمل فيها والعودة إلى التأكيد أن هذا التوقف ال يشمل إال 

 120ة بـ واإلشارة إلى حجم الثروة التي يملكها العقيد معمر القذافي شخصياً أو مع أفراد عائلته والمحدد
بليون دوالر من دون إثبات المصادر، ال يستند هو اآلخر إلى أسس مقنعة، فربما يملك هذا األخير 

أما الخلط بين الصناديق االستثمارية التي تملكها ليبيا والصناديق السيادية، . ومحيطه أكثر من ذلك أو أقل
رقامها وعملياتها معلنة، حتى ولو استفاد واعتبارها جزءاً من ثروة العائلة، علماً بأنها ملك للدولة وأ

. أرباحها القذافي وأجنحة النظام، فيؤكد عدم المعرفة بواقع االقتصاد الليبي قبل بداية االنتفاضة الشعبية
  .ويمكن بالتالي استشفاف آفاق هذا االقتصاد أياً تكن نتائج المواجهات القائمة وخسائرها المادية

ناريوات القاتمة حول وضع االقتصاد الليبي حاضراً مبالغ فيها إلى حد أنها إن الرهانات المتعددة والسي
وتكمن المشكلة . فاالقتصاد الليبي لم يكن قط متعثراً قبل بداية االحتجاجات. تدخل في عالم الخيال العلمي

ق وبحسب تقارير صادرة عن صندو. في ازدياد غنى السلطة، أي النظام الحاكم، وفي تفاقم فقر الشعب
، تجاوزت 2010النقد والبنك الدوليين، والبيانات التي نشرها المصرف المركزي الليبي نهاية عام 

 بليون 66 بليون دوالر، في حين بلغت العائدات من النفط نحو 165االحتياطات من العمالت األجنبية 
 أنحاء العالم كلها، دوالر، ناهيك عن المداخيل من مختلف الصناديق والمحافظ االستثمارية الموزعة في

  .بما فيها الواليات المتحدة
 بليون 50، مثالً، أكثر من "الفيكو"، المعروفة باسم "الشركة العربية الليبية لالستثمار الخارجي"تدير 

وهذه الذراع المالية لالقتصاد الليبي هي التي حققت أنجح . دوالر منذ سبعينات القرن العشرين
 اإليطالية، وصوالً إلى "فيات"افي بدءاً من الدخول في رأس مال شركة االستثمارات خالل حكم القذ
 النفطية "إيني "، وأخيراً الحصول على حصة في مجموعة"بنكا دي روما"المشاركة في مجلس إدارة 

  .أما الباقي، فستكشفه األيام المقبلة. ويمثل كل هذا رأس جبل الجليد على مستوى االستثمارات. العمالقة
إلى هذا الحاضر من االقتصاد الليبي، يشار إلى أن هذا البلد، مثله في ذلك مثل إمارة أبو ظبي، وإضافة 

، كذلك، فهو ليس مديناً، ال للمؤسسات المالية العالمية 1997يتميز بتحقيق فوائض في موازنته منذ عام 
ات االستثمارية من أنحاء وبدأ في السنوات األخيرة يجذب المجموع. وال للصناديق اإلقليمية أو العربية

لكن األهم من كل ذلك، والذي ال يأخذه المحللون . العالم كلها، بما في ذلك دول الخليج العربي
االقتصاديون الغربيون والعرب على السواء في حساباتهم، وكذلك اإلعالم المتخصص، أن مساحة ليبيا 

ون شخص، وهي تملك ثروات مهمة  ملي6.6تفوق مساحة مصر، في حين أن عدد سكانها ال يتجاوز 
أين ذهبت عائدات هذا البلد الغني وخيراته التي : من هنا يمكن أن يطرح السؤال التالي. غير النفط

يفترض أن تتراكم طوال العقود األربعة التي حكم فيها القذافي؟ ولماذا لم تُوزع هذه الثروة الهائلة في 
ن السكان كي يصبح مستوى دخل الفرد من بين شكل مدروس وعادل على هذا العدد الضئيل م

المستويات األعلى في العالم؟ وما هي الحكمة من توزيع هذه الثروة على أجنحة النظام والقبائل والعائلة، 
ما أدى إلى االحتجاجات الشعبية التي تشهدها البالد اليوم؟ يفترض أن تجيب كل هذه التساؤالت على 

تصاد الليبي الغني والمتين، بغض النظر عن السرقات والفساد والرشاوى جوانب من الوضع الحاضر لالق
  .التي فاقت كل الحدود
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واآلن، ماذا عن مستقبل هذا االقتصاد؟ باختصار، يجب القول إن المواجهات الدائرة بين المحتجين 
ا مستقبل المطالبين برحيل القذافي والمدافعين عنه، طغت على كل ما عداها من معطيات أخرى، أبرزه

فمن حديث عن السيطرة الكلية على آبار النفط، مروراً بحمايتها من قبل لجان المناطق . االقتصاد الليبي
المحررة، وصوالً إلى فرضية لجوء القذافي إلى تفجيرها أو إلحاق الضرر باألنابيب التي تصل إلى 

تؤول إليه حال االقتصاد مرافئ التصدير في البالد، لم يصدر حتى اآلن أي تصور موضوعي لما س
  .الليبي بعد توقف المواجهات ورحيل القذافي كما هو متوقع

ومما ال شك فيه أن الخسائر المادية على مستوى البينة التحتية، والتوقف عن إنتاج النفط والغاز 
فه، ستكون  التي بناها النظام خدمة ألهدا"الجماهيرية"وتصديره، أياً تكن نسبته ومدته، وانهيار المؤسسات 

كذلك ستأخذ عودة عجلة هذا االقتصاد إلى الدوران، ولو في شكل تدريجي، وقتاً . كبيرة من دون شك
هكذا هي حال الثورات والحروب، لكن العامل المستجد في الوضع الليبي هو كبر احتياطاته من . طويالً

الموزعة في أنحاء العالم، العمالت األجنبية الموجودة لدى المصرف المركزي، وأهمية االستثمارات 
وموجودات الصناديق االستثمارية المتعددة التي يصعب اآلن تقدير أرقامها، والتي يمكن أن تتجاوز 

وستساهم هذه العناصر كلها في اإلسراع في استيعاب . بالتأكيد االحتياطات المذكورة، هذا عدا عن الذهب
  .الخسائر وبناء ما تهدم في المجاالت كلها

 وخبراتها البشرية، أن هذه المؤسسة قادرة "شركة النفط الليبية"لذي يعرف عن كثب أهمية هيكلية يدرك ا
لكن التخوف يكمن . على النهوض بالقطاع بجوانبه كلها، اإلنتاجية منها والتصديرية، في الشكل المطلوب

 إلنقاذ االقتصاد،  كلها إلى قواسم مشتركة وفقاً للمهل المطلوبة"المنتصرة"في عدم توصل األطراف 
ويخشى العقالء في . خصوصاً على صعيد بناء السلطة الجديدة وتحديد أولوياتها االقتصادية واالجتماعية

ليبيا من انعكاسات أي تدخالت عسكرية أجنبية للمساعدة في التخلص من القذافي على استقاللية الوضع 
اشرة على المناطق الغنية بالنفط والغاز، علماً وفي حال اقتُسمت السيطرة غير المب. االقتصادي مستقبالً

  .1932أن الغاز غير مستَغل حتى اآلن، سيعني ذلك العودة بالبالد واالقتصاد والعباد إلى عام 
  11/3/2011الحياة، لندن، 

  
   "إسرائيل"حراس أمن  .48

  فايز أبو شمالة. د
األذى الذي سيلحق بإسرائيل إذا سقط      لم يكن مفاجئاً للشباب العربي تصريح معمر القذافي، وتحذيره من           

نظام حكمه، فكل شباب األمة العربية أضحوا يدركون حقيقة األنظمة الحامية للكيان الـصهيوني، وهـذا                
  .بحد ذاته سبب ألحقادهم، ومحرك لثوراتهم

سـهم  ولم يكن مفاجئاً للشعب العربي الليبي حجم الخدمات التي يقدمها نظام القذافي إلى إسرائيل، الذي أ               
في إضعاف األمة العربية، وفتح البوابات األفريقية أمام النفوذ اإلسرائيلي، باإلضافة إلى التدمير المتعمد              
لمقدرات الشعب الليبي الذي يفتقر إلى مستشفى تخصصي، يعالج الليبيين، الذين يضطرون للـسفر إلـى                

  .صار اإلسرائيليالخارج للعالج، مثلهم مثل المواطن في قطاع غزة الذي يعاني من الح
ولم تكن تصريحات القذافي مفاجأة للمواطن الفلسطيني الذي توجع من خيانة الخـائنين، وإنمـا كانـت                 
المفاجأة في الجرأة التي أعلن فيها القذافي عن برنامج حكمه الذي سيطر على ليبيا عشرات السنين، فهل                 

مة الملوك والرؤساء العرب، وتحـذيرهم      كان القذافي يهدف إلى توجيه رسالة إلى زمالئه في مؤتمرات ق          
من فضح المستور، بأن ال نظام حكم عربي يحظى بالشرعية الدوليـة إال بعـد أن يؤكـد والءه ألمـن                     

  .إسرائيل؟
  : اعترافات القذافي بأنه حامي حمى األمن اإلسرائيلي تلزم الفلسطينيين بشيئين
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فما دام القذافي يقوم بهذا الدور رغم بعد المـسافة     ! نالكف عن انتقاد التنسيق األمني مع اإلسرائيليي      : أوالً
الجغرافية، ورغم امتالكه للثروة النفطية، فمن باب أولى أن تنسق السلطة، التي تعيش تحت عين األمـن                 

  .اإلسرائيلي، وتتنفس األكسجين من تحت إبطه
ندق ذاته الذي يقف فيه القذافي،      أن توقف السلطة الفلسطينية التنسيق األمني فوراً، لئال تقف في الخ          : ثانياً

والسيما بعد اعتراف البعض بأنهم نسقوا أمنياً مع إسرائيل مضطرين، وبحكم الواقع القائم تحت ظـالل                
  .االحتالل، ومن منطلق الخذالن العربي

إن انتصار الثورات قد أحدث تطوراً إيجابياً في الواقع العربي، وهذا يملي على الـسلطة الفلـسطينية أن                  
قدم خطوة على طريق الوئام، وتوقف التنسيق األمني، وتترك النار تحرق أصابع إسرائيل، التي باتـت                تت

متأكدة من توالي سقوط حراسها األمنيين، ويستحيل عليها توفير البديل، وإنما ستلملم حقائبهـا، وتـستعد                
  .للرحيل

  11/3/2011، المستقبل العربي
  

  في ذكرى معركة الفرقان .49
  أحمد نوفل. د

كُتب هذا المقال في أوانه وإبانه، وهجمت األحداث والثورات المتتابعـة، فكانـت             : مالحظة قبل أن تقرأ   
  ..تدفع هذا المقال إلى الوراء، وربما يظن أنه فات وقته، لكن العبرة ال يفوت وقتها

لغادية بالرائحـة أو    ما أشبه الليلة بالبارحة وا    : التاريخ يعيد نفسه، ويقال   : لشد ما تتشابه األيام حتى ليقال     
  .السانحة أو السارحة

وإنك ال تضع رجلك فـي النهـر        .. إن التاريخ ال يعيد نفسه    : وتختلف الظروف والتفصيالت حتى ليقال    
  !مرتين

. غزة.. وفي مثل هذه األيام وقع العدوان الهمجي الوحشي اإلرهابي الصهيوني اليهودي على قطاع العزة             
فكانـت النتيجـة    . لفرقان، ولم يخيب اهللا أملهم ورجاءهم بوجهه الكريم       معركة ا : وسماها الشباب المؤمن  
وكانت فرقاناً، إذ دحر اهللا بصمود المؤمنين، ودعمه المبـين، دحـر جمـوع              .. عزة وفخاراً وانتصاراً  

  فما وجه التشابه وما أوجه المفارقة بين الموقعتين؟. المجرمين القتلة السفاحين، فعادوا خائبين خاسئين
أوالً فهذه وتلك مواجهة بين حق ناشئ وباطل معتق قوي متجذر مدجج، كل البيئة المحيطـة متفقـة           فأما  
  ..معه

  .وثانياً لئن تشابهت البدايات فلقد تشابهت كذلك النهايات فقد أعز اهللا المؤمنين في الحالتين
ن الحياة الـسياسية،    ولئن لم يقتل زعماء الكفر في الفرقان الجديدة فقد حاق بهم موت سياسي، فخرجوا م              

  .كما خرج أولئك من الحياة بالكلية
ومع هذا فقد تجلـت أمـداد اهللا        .. وثالثاً إن األسباب لم تكن مواتية في الحالتين وال متكافئة وال متقاربة           

  .ونصرة اهللا ومعية اهللا ومعونة اهللا
  .ابهةأما أوجه المفارقة، فهي متعددة أيضاً لكنها على تعددها ال تلغي أوجه المش

كان الذين يقاتلون المـؤمنين فـي       : وثانياً. حدثت تلك في أيام رمضان وهذه حدثت بعد رمضان        : فأوالً
وثالثـاً  . والذين يقاتلون المؤمنين في هذه هم اليهود ويؤيدهم العرب        .. الفرقان األولى عرب تؤيدهم يهود    

  . ثالثة أسابيعفلئن انتهت بدر وحسمت في يوم واحد، فلقد استغرقت الفرقان الجديدة
وعبرتنا من استرجاع أو استحضار معركة الفرقان في هذه األيـام تعزيـز روح الـصمود والمقاومـة                  

وقد ثبت أن خسائرنا بالسالم وبعد السالم أضعاف ما كان يمكـن            . فهذا عدو ال يواجه إال بالقتال     . والقتال
ن وترتقي بهم األمة وروح األمة، إن       هذا إن سمينا ما نقدمه من شهداء يرتقو       . أن نخسره في المواجهات   

  .وهي ليست كذلك بالقطع.. سمينا هؤالء خسارة
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فـأوالً أخـذ    . أما ما تجلى لنا من خسائر بالوثائق، نتيجة المهزلة التفاوضية فحدث عن البحر وال حرج              
نـا وحـق    وتنازلنا عن وطن  . المجرمون منا اعترافنا بوجودهم ودولتهم الباطلة المحتلة الظالمة بالمجان        

  .واقتتلنا لعيون عدونا وخدمة لمشروعه في عمالة وحماقة غير مسبوقة. عودة مهجرينا والجئينا بالمجان
ولقد كشفت الوثائق المنشورة مؤخراً ما كان معلوماً بالتقدير والحدس والتخمين، فأصبح معلوماً بـاليقين،   

  ..كشفت عن تواطؤ واصل إلى حد الفجور والعهر السياسي
وأعالهم صوتاً لو تعلمون، كان يقف أمـام عرفـات          . مع إليهم شعر كم يملك هؤالء من صفاقة       ومن است 

مهطعين مقنعـي  : "كالجرذ المذعور أمام أفعى فيشتمه ويشتم كل أفراد عائلته، وال يرفع بصره وال رأسه   
ـ        .." رؤوسهم ال يرتد إليهم طرفهم     اجرات وهم اآلن يردحون ويزعقون ويشتمون ويخونون ويتهمون كالف

  ..الالتي يصفن باقي النسوة بما فيهن
  !بالعراقي..) ق(أال ما أشد فجور هؤالء وصفاقتهم، كأنهم قدت وجوههم من مطاط أو من جلود ال 

وذكر السالم الذي ورد في السورة التي تكلمت عن غزوة بدر غزوة الفرقان األولى ذكرته وقـد جـنح                   
وإن جنحوا للسلم فاجنح لها     : "روطنا، فقال المولى الجليل   العدو له، من شدتنا في مواجهته، ورضوخه لش       

. ولو تأملنا موقع اآلية من السورة لرأينا الحكمة البالغة في هذا الموقع وفي الطرح كذلك              " وتوكل على اهللا  
فالعدو جنح نتيجة هذه القـوة      " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة     : "جاء قوله تعالى  .." وإن جنحوا "فقبل آية   
  . هذا اإلعداد ومحصلة ثبات جند اهللا وعسكر اإليمان ورجاالت العقيدة وأبطال التوحيدوثمرة

فهي تمثله أكثـر ممـا      " سلطة االحتالل "فالسالم في ظل االختالل في موازين القوى كالذي هو جار مع            
ـ     .. تمثل الشعب الفلسطيني، وتعذب الشعب وتخدم وتحرس أمن المستوطنين         ي هذه عقيدتهم األمنيـة الت

.." وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك اهللا      : "جاء قوله تعالى  .." وإن جنحوا "وبعد آية   ! رباهم عليها دايتون  
فينبغي أن نضع في البال وال يغيب عن وعينا أن مطلب السالم لهم أو منهم يمكن أن يكون خدعة ليميلوا                    

ربين، ال أنه حالة ثابتة كما زعم زاعم      فالسالم هدنة بين ح   . علينا في لحظة غفلة منا، أو لحظة مواتية لهم        
.. ولم يفهمها بنو صهيون على هذا األسـاس أبـداً    !" دي آخر الحروب  "العربان إذ قال بعد حرب أكتوبر       

  !ففي ظالل السالم شنوا أشرس الحروب
خداع ليفهم القارئ أن وحدتنا سر قوتنا، وسر تجاوزنا ل        " وألف بين قلوبهم  : "ثم قال السياق الكريم بعد ذلك     

وهذا في واقـع الـسلطة نقـيض الواقـع أو نقـيض             . األعداء وغدرهم ومناوراتهم، والتفافهم والتوائهم    
وال تسمع مـنهم إال     .. فقد مزقوا نسيج المجتمع وفرقوا الكلمة وعذبوا الشعب وأضعفوا روحه         . المطلوب

لب القيادات اليـوم ممـن ال       وأغ. تبجحاً وفحيحاً يصم اآلذان، وتغن بدماء الشهداء الذين ال صلة لهم بهم           
، ومتى كان مصائب مناضـالً؟ أو عبـد         ..)قص(فعباس لم يطلق طلقة في عمره       . يملك تاريخاً نضالياً  

  ؟!ياسر متى كان مقاوماً أو سواهم من الفرقة
داللة علـى أن الـسالم      .." يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال      : "ثم أعقب ذلك في السورة الكريمة     

 مجرد مخادعة والحرب خدعة، ومن ضمن خـدع الحـرب           -في الواقع وعلى الحقيقة   –يكون  يمكن أن   
فحتى ال تكونوا ضحية هذه الحيل والخدع كونوا دائماً على تعبئة قتالية وتحـشد،              . اصطناع رغبة السالم  

  .."يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال"ولذا 
ء الواقع، وفي ضوء انحراف نفسيات هـؤالء األعـداء،         هذا هو موقع السالم في القرآن الكريم، في ضو        

وعدم التزامهم بأية قيم، وعدم معرفتهم بالوفاء، بل على العكس علّمنا التاريخ غدرهم ونقضهم، وشـهادة               
  ".أوكلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم"اهللا فيهم أبلغ شهادة 

 عن وهن وضعف وتخاذل ومالل مـن القتـال          أما األمة المسلمة فال يجوز أن يكون قبولها للسالم ناشئاً         
واستطوال لمشوار الجهاد، واستبطاء للنصر، واستعجال للنتائج ورغبة في الراحة، وطلباً للقعود، فقـال              

  ".فال تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم األعلون واهللا معكم ولن يتركم أعمالكم: "في سورة محمد أو القتال
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.. وتهالك القيادة هناك على عقد سالم مع اللئام بأي شروط وبأي ثمـن            وال نريد أن نعرج على السودان       
حرسـه اهللا وحفظـه     . ضياع السودان : فكانت النتيجة، ال أقول ضياع الجنوب، ال ولكن يؤلمني أن أقول          

  .على كل حال
ومن عبرتنا من استحضار هذه المناسبة في ضوء الحدث ذاته وما جرى فيه من بطش وتجاوز وإجـرام                  

سبوق في التاريخ، وفي ضوء ما يجري اآلن من حراك شعبي، يشمل العـالم العربـي بجملتـه،                  غير م 
  !ويظهر كم المسافة من التحرير قريبة إن تحركت الشعوب

أظهرت حجم الغدر لهذه القضية المقدسة ممن يـدعي         .. وفي ضوء حدث آخر هو ما يتسرب من وثائق        
بدعوى أنه يمتلك تاريخاً فـي حركـة        .. لة والمراجعة تمثيلها، وممن يحسب نفسه فوق الحساب والمساء      

ثورية وال أظن أحداً من هؤالء إال كان ملصقاً ملحقاً بالمناضلين ليكون عيناً عليهم، فال يعقل أن تكـون                   
  ..ال بد أن تكون خيانة معتقة مؤصلة متجذرة متعمقة متمكنة غائصة عميقة. خيانة مستجدة بهذا الفجور
عركة الفرقان أن الشعوب ال تكسر وال تقهر بإذن اهللا متى أخلي بينهـا وبـين                ودرس آخر من دروس م    

إنما الذي كان يحصل دائماً أن الشعوب كان يحال بينها وبين هذا العدو حتى ال تتحقق معجـزة                  . عدوها
وللشعوب على جيوش الغازين المـستكبرين الـذين صـوروا بـصورة            .. التفوق للعزل على المدججين   

فكانت هذه المعركة إدانـة لتـاريخ مـشوه         . ذين ال يقهرون فقهرهم الشعب األعزل المعزول      القاهرين ال 
  .مشبوه وفضحاً لمسلسل من الخذالن والتخاذل والخواء

  ..ينبغي أن يتعانق تاريخ معركة الفرقان الثانية مع جغرافيا الحراك الشعبي
  .ا الحراك أو أسهمت في هذا اإلنباتإن ترسبات هذا النصر في جذور قلوب أفراد األمة أنبتت مثل هذ

  ".إني متفاجئة من شعبي: "وكما قالت مواطنة من مصر. لقد رفعت الرأس.. ويا أمة
وها هو الـشعب يقـدم   .. أما نحن فغير متفاجئين، ألن ثقتنا بهذا الشعب لم تغب ولم تخب ولم تخب يوماً    

  .طين إلى تونس إلى اليمن ومصر والعراقمن فلس.. وانتهاء بالحراك.. بدءاً من الفرقان.. المصداق
  11/3/2011، السبيل، عّمان

  
  "إسرائيل"تقليص المعونة األمريكية لـ  .50

  ميديا بنيامين وتشارلس ديفيز
بالظهور، كـان   ) أو نُذُره منظوراً إليها من الجهة األخرى      (عندما بدأت بشائر التغيير في الوطن العربي        

ة في الغرب، التعبير عن خوفهم من تأثيرات ذلك التغيير على أمن الكيان         أول رد فعل أبداه دهاقنة السياس     
الصهيوني ومصالحه، وكأن مصالح العرب، ال تثير من االهتمام، إالّ بقدر انعكاسـها علـى المـصالح                 

  .”اإلسرائيلية“
ونـات  ولعل من أبرز تجليات هذا القلق الغربي، واألمريكي بوجه خاص، الدعوة إلى استمرار تدفق المع              

، بملياراتها الثالثة سنوياً، على الرغم من األزمة المالية الطاحنة، التي نـاءت             ”إسرائيل“األمريكية على   
  .بثقلها كواهُل عامة الناس في أمريكا

مـع  : ، كتبتْ ميديا بنيامين وتشارلس ديفيـز      )4/3/2011(” ديسيدنْت فويس “في موقع النشرة اإلخبارية     
، ومواجهة الحكومات المحلية على كل المستويات، حاالت عجز في الميزانية،           تردي االقتصاد األمريكي  

وتتضمن خطة الـرئيس بـاراك      . يجد الساسة من اليمين ومن اليسار في البحث عن طرق لكبح اإلنفاق             
  .أوباما خفض مساعدة وقود تدفئة المنازل، التي تحصل عليها األسر الفقيرة، بمقدار النصف

 الجمهوريين والديمقراطيين الذين يقترحون إجراء اقتطاعات من البرامج التـي تعـود             ولكن المشرعين 
بالنفع على جمهور ناخبيهم الذين يزدادون فقراً يوماً بعد يوم، مجمعون على قطاع وحيد من الميزانية ال                 

رائب األمريكيون،   مليارات دوالر، التي يقدمها دافعو الض      3يجوز أن يمس، وهو المعونة السنوية بقيمة        
  .”اإلسرائيلي“إلى الجيش 
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ويقول الكاتبان، إن من بين أكبر المدافعين عن هذه المعونة، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلـس                 
فقد أعلن كبير مساعديها في رسالة موجهة إلى الجمهوريين في مجلـس            .  ليتينين   -النواب، إلينا روس    

أما بقية ميزانية   . ” اليهودية” إسرائيل“يضات في المعونة األمنية لدولة      لن تُجرى أي تخف   “: النواب، قائالً 
المعونات الخارجية األمريكية، بما فيها معونة الالجئين العراقيين، والمعونات الغذائيـة ألفقـر شـعوب               

        ودب ن هبولكن إلينا   . العالم، فهي عرضة لالنتقاد مم-        ممثلة والية فلوريدا في الكـونغرس، تـصر  
  .”تفوقها العسكري النوعي“، للحفاظ على ”إسرائيل“على وجوب مساعدة 

وعلى سبيل المثال، كتبـت النائبـة       . . والديمقراطيون في الكونغرس يساندون إلينا، كما يقول الكاتبان         
 وهي عضو بارز في اللجنة التقدمية في     -الديمقراطية في الكونغرس، عن والية إلينوي، جان شاكوسكي         

وحـذرت فـي    . .  رسالة، شاركتها التوقيع عليها ممثلة كاليفورنيا الديمقراطية، آنا إيـشو            -سالكونغر
يمكن أن تزيدا التحديات األمنية الحقيقيـة التـي تواجههـا           “الرسالة من أن الثورتين في مصر وتونس        

غيـر  “ن  سيكو” خفض المساعدات لحليفتنا، أو تعريض تلك المساعدات للخطر       “ولذلك، فإن   . ” إسرائيل“
تزويـد  . . يدعمون بقوة   “، كما قالت، وحثتْ زمالءها في الكونغرس على أن يبلغوا أوباما، أنهم             ”مثمر

بالنـسبة إلـى مـن      : ويعلق الكاتبان على ذلك بالقول    . ”  مليار دوالر  3 .075بمعونة قدرها   ” إسرائيل“
التي يقترح أوبامـا تقـديمها إلـى        يقبعون في منازلهم يرتجفون من البرد، تفوق هذه المعونة، المساعدة           

  . األمريكيين الذين يسعون إلى تدفئة منازلهم
، تنطلق تحت رعايـة     ”إسرائيل“ويقول الكاتبان، إن هذه الدعوة الليبرالية إلى تقديم المعونة العسكرية ل            

 ، وهي جماعة ضغط يهودية تطرح نفسها باعتبارها رداً ذا ميول يـسارية، علـى              ”جيه ستريت “منظمة  
ال تستطيع أن تـشرح     ” جيه ستريت “ولكن منظمة   . ” إيباك“العامة  ” اإلسرائيلية“لجنة الشؤون األمريكية    

يمينية، مستمرة فـي بنـاء      ” إسرائيلية“لماذا يتعين على دافعي الضرائب األمريكيين، أن يمولوا حكومة          
  .انالمستوطنات وإحكام الحصار غير اإلنساني على قطاع غزة، كما يقول الكاتب

، رغم زعم هذه المنظمة أنها تؤيد       ”إسرائيل“باستمرار المعونات إلى    ” جيه ستريت “وعن مطالبة منظمة    
” اليتـو نيـوز   “بطريقة سلمية عادلة، كتب تشيس مدار فـي موقـع           ” اإلسرائيلي“حل الصراع العربي      

، ”إسـرائيل “ل  ، وهي جماعة ضغط ليبرالية أمريكية موالية        ”جيه ستريت “أنهت منظمة   ): 3/3/2011(
بناء الـسالم   “وكانت قد عقدت جلسات وكونت هيئات لبحث        . مؤتمرها السنوي الثالث للتو في واشنطن       

وفي غمار كل تلـك     . . ” اإلسرائيلي“، بل إنها وجهت بعض اإلدانة الرحيمة لالحتالل         ”بدءاً من الصفر  
تعزيز : ، وهي ”جيه ستريت “منظمة  المشاعر الطيبة، يمكن أن تغيب عن ذهن المرء، المهمات األساسية ل          

  .”إسرائيل“وضمان المعونة العسكرية السخية وغير المشروطة التي تقدمها الواليات المتحدة إلى 
ويقول الكاتب، قد يبدو هذا التقويم مجحفاً في حق جماعة الضغط تلك، فهي تتعرض باستمرار لهجمـات                 

       ولكن المرء حين يضع جانباً خطابها      . بل الليبراليين   المتطرفين من المحافظين الجدد، وتتلقى المديح من ق
إن “: ، يكتشف موقفها الحقيقي الذي تضمنه بيانها الذي قالـت فيـه           ”المحادثات”، و ”الحوار“المنمق عن   

النوعي، مرتكز مهم   ” اإلسرائيلي“، بما فيها الحفاظ على التفوق العسكري        ”إسرائيل“المعونة األمريكية ل    
الثقة والضمانات للمضي قُدماً في حل قائم علـى مبادلـة األرض   ” إسرائيل“مة على منح    لعملية سالم قائ  

  .”إسرائيل“تدعم بثبات واستمرار، تقديم معونة أمريكية سخية ل ” جيه ستريت“ومنظمة . بالسالم 
يـه  ج“مما يحتاج المرء إلى أن يعرفه عن منظمـة          % 99ويقول الكاتب، إن هذه العبارة األخيرة، تمثل        

  .”ستريت
، أن المطالبة الوحيدة بوقفها، جاءت من قبل سناتور جمهـوري،           ”إسرائيل“والغريب في أمر المعونة ل      

  .مؤيد لدولة الكيان الصهيوني، هو سناتور والية كنتاكي، رانْد بول، األثير لدى حزب الشاي
أعلـن  : ”تـايمز سـانت بيترسـبيرغ     “، التـابع لـصحيفة      )4/2/2011(” بوليتي فاكت “جاء في موقع    

 مليار دوالر سـنوياً،     58الجمهوريون في مجلس النواب األمريكي، عن خطة لخفض الميزانية، بمقدار           
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وتدعو خطة بول إلى قطع كل المعونات       .  مليار دوالر    500 لديه خطة تتضمن خفض      -ولكن راند بول    
وقد أثار اقتراحـه    .  مليارات دوالر    3وقدرها  ” إسرائيل“األجنبية، بما فيها المعونة التي تقدم سنويا إلى         

  .استياء بعض زمالئه المحافظين، ولكنه لم يتراجع عنه” إسرائيل“قطع المعونة عن 
كمـا أحـب أن ُأعـرف بـصداقة         . فأنا مؤيد لهـا     . بقطع المساعدة   ” إسرائيل“إنني ال أخص    “: وقال

ن نستدين من مستقبل أطفالنا، لندفع للدول،       ونحن ال نستطيع أ   . ، ولكنك ال تجود بمال ال تملكه        ”إسرائيل“
  .”حتى ولو كانت صديقتنا

حليف مهم، ولكني أعتقد كذلك، أن متوسط دخل الفرد فيها أكبر مما هـو              ” إسرائيل“إن  “: ويضيف قائالً 
  .”فهل ينبغي علينا أن نقدم المال المجاني أو الرفاه لدولة غنية؟ ال أعتقد ذلك. في ثالثة أرباع دول العالم 

تحتل المرتبـة   ” إسرائيل“حقّاً، إن   : وتعقّب ميديا بنيامين وتشارلس ديفيز، على تصريح بول راند، قائلين         
 دولة علـى  169الرابعة والعشرين، في قائمة أكبر االقتصادات في العالم، والمرتبة الخامسة عشرة، بين            

  .”متقدمة بدرجة عالية“ولة وكل ذلك يجعلها د. . مؤشر التنمية البشرية التابع لألمم المتحدة 
 -ولكن ما جناه السناتور بول من دعوته إلى توفير مليارات الدوالرات على دافعي الضرائب األمريكيين                

 -، التي ناشـدت الجمهـوريين       ”جيه ستريت “كما يقول الكاتبان  هو وابٌل من االنتقاد، حتى من منظمة            
ان عدم تعريض الزعامة األمريكية فـي أنحـاء العـالم           التبرؤ من تعليقاته، وضم    “-والمتبرعين منهم   

  .”للخطر، من جراء هذا االقتراح غير المسؤول
فمـن بـين    . . ” جيه سـتريت  “ولم يكن رد فعل زمالء بول في حزب الشاي، خيراً من رد فعل لوبي               

أعلنوا فيهـا   األعضاء الجمهوريين الجدد في مجلس النواب، وقّع ثالثة أرباعهم على األقل، على رسالة              
فـإن  . . . تواجه تهديدات من جراء عدم االستقرار المتصاعد في مـصر           ” إسرائيل“حيث إن   “: قائلين

  .”مهمة اليوم أكثر من أي وقت مضى. . المعونة األمنية لها 
حتى : ويضيفان. . ويعقب الكاتبان على ذلك، قائلين، إن المساعدات األمريكية، تقدم للجيوش ال للشعوب             

 مليار دوالر، أي أكثر     11تنفق على جيشها ما يزيد على       ” إسرائيل“ دون التمويل األمريكي، ماتزال      من
 وأكثر بمئات الماليين من الـدوالرات،  - منها، على قواتها المسلحة 20مما تنفقه جميع دول العالم، عدا    

 هو عـشْر عـدد سـكان        ”إسرائيل“مما تنفقه جمهورية إيران اإلسالمية، على الرغم من أن عدد سكان            
  .إيران
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والتـصويت فـي مجلـس األمـن علـى          . حكومة إسرائيل آخذة في االنقطاع عما يعتقده معظم العـالم         
ماسـية  لكن ثمة مؤشرات كثيرة إضافية، سواء على صعيد الديبلو        . المستوطنات كان إشارة واضحة لذلك    

الدولية أو على مستوى الرأي العام في العالم كما ينعكس في الصحف، في اسـتطالعات الـرأي وفـي                   
والـضغط  . ويعي الجمهور اإلسرائيلي العزلة السياسية، فيما يبدي جزء منه القلق         . الكثير من البرلمانات  

 فكرة التسوية االنتقاليـة     على الحكومة لتحقيق بعض الشرعية، إلظهار مبادرة، هو ما يجلب إلينا مجددا           
لماذا؟ الوضع الراهن خطر علينا، وهذا مـا يعتقـده كثيـرون،            . لكن هذا تربيع للدائرة   . مع الفلسطينيين 

وستثبت أحداث األشهر األخيرة في منطقتنا أنه ال يمكن االستمرار إلى األبد في وضع ال يحـصل فيـه                   
كما أن قمعها بالقوة،    . شأنها أن تحصل عندنا أيضا    فاالنتفاضة غير العنيفة من     . جمهور كبير على حقوقه   

كل الواعين وكل من بقي لديهم قليل من        . في ضوء معارضة العالم كله، ما هو إال سيناريو يثير الرعب          
فوزير . التفكير السياسي، وال يعتمدون فقط على أن القوة تحل دائما كل شيء، يجب عليهم التفكير بذلك                

نضم إليه اآلن رئيس الحكومة أيضا، أوضح أن التسوية االنتقالية هي المخـرج             الخارجية ليبرمان،الذي ا  
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 هكذا يعتقد أيضا سائر     -لكن كيف يبرر كالهما األمر؟ ال توجد امكانية للتوصل إلى تسوي دائمة           . الوحيد
لكـن  . نوافق على ما يمكن االتفاق عليـه      :  لذلك هلموا نفعل شيئاً ما     -أعضاء محفل السباعيى الوزاري   

حول ماذا يمكن االتفاق؟ على سيطرة إسرائيلية تطال غالف الضفة الغربية، بما في ذلك غـور االردن؛                 
على إبقاء القدس والالجئين خارج التسوية، وعلى مواصلة البناء في معظم المستوطنات، بما فـي ذلـك                 

ق المرحلي الـذي     عاما على االتفا   18هل يوجد شريك فلسطيني لمثل هذه التسوية؟ بعد         . القدس الكبرى 
 لمدة خمس سنوات؟ فرئيس الحكومة ووزير الخارجية، وسائر المقترحين اآلخـرين            1993وقع في العام    

لكن من أجل إرضاء األميركيين، الـذين       . يعرفون جيدا أنه ال يوجد شريك لهذا الطرح       ) موفاز وباراك (
إعادة صـياغة مبـادئ التـسوية       يعرفون جيدا بدروهم أنه ال يوجد فرصة التفاق كهذا، يقترح بعضهم            

لكن حتى متى؟ ال يجيبون، وكما يبدو فإن هدفهم ليس التوصل إلـى             . الدائدمة، على أن يتم تأجيل التنفيذ     
يفعلون كل شيء ضد التسوية الدائمة يجدر االنتباه إلـى فـشل            . تسوية حقيقية، بل معالجة العزلة الدولية     

قالية سيرغمهم على أن يصوغوا مسبقا مبـادئ التـسوية          إذا كان التوصل إلى تسوية انت     . منطقي خطير 
الدائمة، وكذلك الحصول على ضمانات أميركية ودولية لتنفيذها، فلماذاال يمكن التوصل إلى تسوية دائمة؟              
هل ثمة من يعتقد أنه يمكن صياغة اتفاق دائم سري؟ وهل يمكن عندها تنفيذ التـسوية االنتقاليـة فقـط؟                    

إن . الموافقة على مبادئ التسوية الدائمة وعدم إرفاقهما بجدول زمنـي؟ بـالطبع ال            هل يمكن   . بالطبع ال 
فهذه الحطـوات،   . خطوات أحادية الجانب  : اقتراحات التسوية االنتقالية ما هي إال افتتاح لمسار معروف        

حـادي  بالضرورة، لن تقدم جوابا حقيقيا ال إلى إسرائيل وال إلى الفلسطينيين، كما أثبـت االنـسحاب األ                
العالم يريد تحركا، نعطيه شـيئا      : ففي تلك الخطوة استخدم شارون أيضا المناورة ذاتها       . الجانب من غزة  

من المناسب إعادة النظر والتمحيص     . ما بشرط أن ال نضطر إلى الدخول في نقاش على التسوية الدائمة           
تضمن أيـضا تطرقـا إلـى       فهذا االتفاق   .  عاما 30اليوم باالتفاق مع مصر، الذي حصل قبل أكثر من          

الحقوق المشروعة  " ففي اتفاق اإلطار، كما سمي هذا الفصل، ُأعلن أنه ستتم معالجة            . المسألة الفلسطينية 
ستجري مفاوضـات   " وكُتب هناك أنه بعد خمس سنوات على التسوية االنتقالية          ". لعرب أرض إسرائيل  
. لقد مضت سنون كثيرة علـى االتفـاق       ).  غزةالضفة الغربية وقطاع    (لألراضي  " على المكانة النهائية  

وعند توقيع االتفاق كان يسكن في أراضي الضفة آالف اإلسرائيليين، أما اليوم فيسكن هناك اكثـر مـن                  
). من دون احتساب من يسكنون في أحياء القدس الواقعـة وراء الخـط األخـضر              ( ألف إسرائيلي    300

ستُغل من قبل إسرائيل لفرض حقائق على األرض، فـي          فالوقت الذي مر منذ توقيع االتفاق مع مصر، ا        
كما هو معروف، ليس للفلسطينيين في الضفة الغربية حقوق         . مسعى لتحويلها أبديا إلى جزء من إسرائيل      

إن هدر الوقـت، تأجيـل      . هذا هو مصدر انعدام الشرعية إلسرائيل     . فعلية وهم يعيشون تحت االحتالل    
 عقيمة حول التسوية االنتقالية والتهرب من االتفاق الـدائم، ال يخـدم             النهاية، عن طريق إجراء مناقشات    

. وهذا ال يخدم، على األقل، أولئك الذين لم يتخلوا عن العيش بسالم إلى جانب بعضهم الـبعض                . الشعبين
  "يديعوت أحرونوت"                                                                           
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