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  :مقدمة .1
ل  العربية، حيث ينتقاالنتفاضاتيستمر مسلسل و، معتاد بشكل غير ة العربيدولتتسارع األحداث في ال

 ، فحينا تندلع التحركات في شمال إفريقيا، وحينا آخر في الخليج العربي، وأحياناًقيودمن بلد إلى بلد دون 
في اليمن الصراع ما يزال قائماً  من تونس كانت البداية تالها التغيير في مصر، وبالد الشام،أخرى في 

  ...ةسوريوواألردن شرارته تحاول االنتقال إلى البحرين و، ليبياو
معمر ... يسقطُ أوالًاً بمن بقى السؤال هنا محصوريليبيا واليمن ففي تونس ومصر كنا التغيير، وفي 

 وفي البحرين وسورية يبقى المشهد غير واضح المالمح، خصوصاً مع !؟القذافي أو علي عبد اهللا صالح
  .مجموعة إصالحات أعلنتها السلطات المحلية في كلتا الدولتين

انعكاسات " عن  ثانياً ملحقاًعداختار قسم األرشيف والمعلومات في مركز الزيتونة، أن يقدم وانطالقاً مما ت
  ".االنتفاضات العربية على الوضع الفلسطيني

  
  :تونس .2

الرئيس التونسي   من أقارب33، اعتقل )21/1/2011الحياة، لندن،  (عد مغادرة بن علي لتونسب
ور حلي ومجوهرات وساعات وبطاقات مصرفية دولية المخلوع زين العابدين، وبث التلفزيون ص

وتم هذا اإلعالن عقب فتح  .ضبطت خالل اعتقالهم وكذلك أسلحة بشكل أقالم حبر تُطلق رصاصاً حياً
حيازة ممتلكات بطريقة غير "القضاء التونسي األربعاء تحقيقاً ضد الرئيس المخلوع وعائلته بتهمة 

  ." في الخارجإيداع أموال غير مشروعة" و"مشروعة
 اإلنتربول -أصدرت منظمة الشرطة الجنائية الدولية ) 26/1/2011الحياة، لندن، ( 26/1/2011وفي 
 ألعضائها العتقال الرئيس السابق زين العابدين بن علي وستة من أقربائه وذلك بناء على مذكرة بالغاً

موقع (17/1/2011في ، فمن المنفى التونسيون نوالمعارضكما عاد  .اعتقال أصدرتها السلطات التونسية
عاد إلى تونس رئيس الشبكة األورومتوسطية لحقوق ، حيث )21/1/2011شفاف الشرق األوسط، 

وكالة أنباء (يناير / كانون الثاني 18وفي . 1994اإلنسان كمال جندوبي الذي لم يدخلها منذ عام 
نظام الرئيس السابق منصف عاد المعارض التاريخي ل)18/1/2011، نوفوستي الرسمية الروسية

  .المرزوقي
 يناير زعيم حركة 30/1/2011في ) 30/1/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية ( كما عاد 

  .النهضة راشد الغنوشي
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 اإلفراج عن 19/1/2011 قررت في قد) 19/1/2011، دي برسموقع ( التونسية الحكومةوكانت 
 والذين يشكلون أغلبية ، ينتمون إلى حركة النهضة اإلسالمية سجين، بينهم عدد من سجناء الرأي1800

سراح بقية ) 20/1/2011، مؤسسة دويتشه فيله موقع( وأطلق .المعتقلين ألسباب سياسية في تونس
ويتوقع . سجناء الحق العام الذين ال تتعدى مدة عقوبتهم ستة أشهر وذلك بمختلف السجون في البالد

 ألف تونسي ويخص كل ضحايا مرحلة حكم بن علي 30فو العام قرابة الـسياسيين أن يطال قانون الع
  .وقد تمتد إلى مرحلة الرئيس األسبق الحبيب بورقيبة

رئيس الحكومة االنتقالية في تونس أعلن ) 28/2/2011الشرق األوسط، لندن، (، 27/2/2011وفي 
 العاصمةغداة أعمال عنف في محمد الغنوشي في مؤتمر صحافي عقده في تونس، استقالته من منصبه، 

أوقعت ثالثة قتلى، مما يفتح الباب أمام أزمة سياسية بعد شهر ونصف الشهر على سقوط نظام زين 
وأثارت استقالة .  في خدمة ثورة تونسهو االستقالة إلى أن قرار الغنوشي أشارو .العابدين بن علي

ي أجمعت في معظمها على تحقيق أحد محمد الغنوشي ردود فعل على مستوى المشهد السياسي التونس
  .مطالب التونسيين خالل الفترة الماضية، إال أن بعض المتابعين اعتبروا أن هذه الخطوة جاءت متأخرة

  . لوزراء تونس خلفا للغنوشي الرئيس المؤقت فؤاد المبزع، الباجي قائد السبسي، رئيساًكما كلف
  

  :مصر .3
إلى تنحي الرئيس محمد حسني مبارك ) 11/2/2011مصر، موقع أخبار (  يناير في مصر25 دت ثورةأ

 أعلن نائب الرئيس عمر سليمان في بيان قصير عن تخلي الرئيس حيث ،11/2/2011عن الحكم في 
  .عن منصبه وأنه كلف المجلس األعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البالد

 انه فيه أعلن ، بيانه الرابعيالمصرأصدر الجيش ) 12/2/2011نت، .موقع العربية (12/2/2011وفي 
تطلع ي أنه ، وأكد كما ناشد المصريين التعاون مع الشرطة،يلتزم بكافة المعاهدات التي وقعتها مصر
كما كلف الحكومة المصرية الحالية بتسيير األعمال حتى ، لضمان االنتقال السلمي للسلطة في مصر

ن محيط ميدان التحرير وسط القاهرة الذي كان وبدأ عناصر من الجيش بإزالة الحواجز م. تشكيل أخرى
مركز االحتجاجات الشعبية، فيما تعهد نشطاء في ميدان التحرير بالبقاء في الميدان إلى أن يقبل المجلس 

 وفي بيانين ، التي وضعوهااإلصالحاألعلى للقوات المسلحة الذي تسلم مهام السلطة في مصر وثيقة 
  .الطوارئبرفع حالة طالب منظمو االحتجاجات في مصر 

بيانه المصرية أصدر المجلس األعلى للقوات المسلحة ) 13/2/2011موقع الحدود،  (13/2/2011وفي 
 انتخابات إنهاء أو حتى يتم ، أعلن فيه أنه سيتولى حكم البالد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر،الخامس

 وحل ،البيان تعطيل العمل بالدستور معلناً في ذات ،رئاسة الجمهوريةانتخابات  و،البرلمان بمجلسيه
 وتشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد شروط االستفتاء عليها من ،مجلسي الشعب والشورى

 وأكد على أن ، كما أعلن المجلس أن رئيسه سيتولى تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج،الشعب
  .الفترة االنتقالية التي يتولى فيها حكم البالدللمجلس الحق في إصدار مراسيم بقوانين خالل 

أحمد و وزير الداخلية السابق، ،على حبيب العادلي) 18/2/2011نت، .موقع العربية(لقاء القبض وتم إ
أحمد عز األمين السابق للتنظيم في والمغربي وزير اإلسكان، ووزير السياحة السابق زهير جرانة، 

  .17/2/2011 في الحزب الوطني
تجمع نحو ثالثة ماليين مصري بميدان التحرير ) 18/2/2011موقع المصريون،  (18/2/2011 وفي
 في ، رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يوسف القرضاوى.كد دوأ لالحتفال بجمعه النصر، أمس

ميعا ن يوم جمعة النصر ليس للمسلمين وحدهم إنما للمصريين جأ ، بميدان التحريرألقاها التيخطبته 
 يناير 25 ميدان الشهداء، معتبراً ثوره إلىواقترح القرضاوي تحويل اسم ميدان التحرير  .وأقباطمسلمين 
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 بنظام اإلطاحةكانت انتصارا علي الظلم والسرقة وكل رموز الفساد ولم تكن ثوره عادية فقد استطاعت 
  . والعدالة االجتماعية في أقامة نظام جديد يقوم علي الحرية والمدنيةأمله عن وأعربظالم، 
 اعتذاراً للشعب  أحمد شفيققدمت حكومة) 25/2/2011موقع المصري اليوم،  (24/2/2011وفي 

  . تم ارتكابها في حقه طوال السنوات الماضيةالتي عن األخطاء المتراكمة المصري
لفقي، وزير مباحث األموال العامة المصرية القبض على أنس ا) 24/2/2011نت، .موقع العربية(ألقت و

اإلعالم السابق، على ذمة التحقيق معه في عدة قضايا، حيث نسبت إليه التحقيقات االستيالء على المال 
  . مليار جنيه، فضالً عن تضخم ثروته12العام لنفسه وللغير، وإهدار ما قيمته 

ألخير من  الجزء الثاني وااستكمالها  المصريةلجنة التعديالت الدستورية، أعلنت 27/2/2011وفي 
مهامها، المنوطة بها من جانب المجلس العسكري الحاكم، والمتمثلة في إجراء تعديالت على أربع قوانين 
تتعلق باالنتخابات الرئاسية والبرلمانية، كي تكون موائمة للتعديالت الدستورية، ويجري استفتاء شعبي 

دستورية المقترحة جدال كبيرا في الشارع وقد أثارت هذه التعديالت ال.  مارس/عليها قبل نهاية شهر آذار
 وأن ال يكون قد أن يكون مصرياً"المصري، خاصة بعد اشتراطها على من ينتخب رئيسا للجمهورية 

  ."حصل أو أي من والديه على جنسية دولة أخرى
 المستشار طارق البشري رئيس لجنة التعديالت )28/2/2011الشرق األوسط، لندن، ( وكشف

ه عقب االنتهاء من انتخاب مجلس الشعب والشورى، ستقوم لجنة تأسيسية بإعداد دستور الدستورية أن
  . يوما عقب االنتهاء من إعداده15 أشهر على أن يطرح لالستفتاء خالل 6جديد للبالد خالل فترة 

 أموال وجميع ى بالتحفظ علالمجيد محمود قراراً عبدالمصري أصدر النائب العام ، 28/2/2011وفي 
متلكات المنقولة والعقارية والنقدية واألسهم والسندات ومختلف األوراق المالية في البنوك والشركات الم

 ونجليه عالء وجمال وزوجتيهما ، وزوجته سوزان ثابت،المملوكة للرئيس السابق حسني مبارك وغيرها
 وأسرته من مغادرة اركمب النائب العام منع )1/3/2011األهرام، القاهرة،  (كما قرر .وأوالدهما القصر

أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار النائب ) 8/3/2011موقع اليوم السابع،  (8/3/2011 وفي .البالد
  .العام

استجاب المجلس األعلى للقوات المسلحة لمطلب ) 3/3/2011موقع اليوم السابع،  (3/3/2011وفي 
رئيس الوزراء، وتكليف عصام شرف ، وأعلن قبول استقالة أحمد شفيق،  يناير25  من ثورةرئيسي

  .بتشكيل الحكومة الجديدة
قرر المجلس األعلى للقوات المسلحة، إجراء عملية ) 4/3/2011موقع اليوم السابع، ( 4/3/2011وفي 

والتعديالت المقترحة ستكون على المواد  .19/3/2011االستفتاء على التعديالت المقترحة للدستور يوم 
، وإضافة فقرة أخيرة 179 من الدستور، بجانب إلغاء المادة 148، 139، 93، 88، 77، 76، 75أرقام 
  .إلى الدستور) 1( مكرر 189 مكرراً، 189 برقمي، ومادتين جديدتين 189للمادة 
جرى االستفتاء على التعديالت التي اقترحتها ) 21/3/2011الشرق األوسط، لندن،  (19/3/2011وفي 

في أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على االستفتاء ، ومصريةال لجنة التعديالت الدستورية
، وبلغ عددهم "نعم"من المصريين قالوا % 77.2أن النتائج النهائية لالستفتاء أظهرت أن  20/19/2011
 187 و ألفا174ً ماليين و4 وعددهم "ال"، في مقابل إجمالي من قالوا  مواطنا77ً و ألفا192ً و مليونا14ً

 مليون مواطن، حضر منهم في االستفتاء 45ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت %. 22 بنسبة اًمواطن
  . مليون18.5أكثر من 

أكد المجلس األعلى للقوات المسلحة أن ) 29/3/2011الشرق األوسط، لندن،  (28/3/2011وفي 
 تردد في وسائل  ماالرئيس السابق حسني مبارك، يخضع وأسرته لإلقامة الجبرية داخل مصر، نافياً

عن إجراء أعلن المجلس ) 29/3/2011الخليج، الشارقة، (كما . إعالم محلية عن مغادرته إلى السعودية
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 على قانون األحزاب، تتعلق بإجراءات إنشاء الحزب وشروط االنضمام إليها، وتضمنت النص  تعديال15ً
 وحظر إنشاء أي حزب على أساس على أن يكون إنشاء الحزب بمجرد اإلخطار وإلغاء الدعم الحكومي،

  .ديني أو طبقي أو جغرافي
  

  :اليمن .4
، ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات 17/2/2011 واشنطن، -مركز ستراتفور اإلستراتيجي 

حيث تبلغ معدالت (يواجه اليمن تحديات هائلة أصالً على صعيد إيجاد وظائف : 19/2/2011الصحفية، 
، وتطوير )%16 ويقدر معدل البطالة في عموم السكان بنحو %35و البطالة في صفوف الشباب نح

اقتصاد يفتقر إلى الدوالرات النفطية التي تخفف الصدمات وتتمتع بها الدول المجاورة له، واحتواء حركة 
انفصالية في الجنوب، وتمرد الحوثيين في الشمال حتى قبل االندالع المفاجئ لالضطرابات، فضالً عن 

ظيم القاعدة في جزيرة العرب، وهو تهديد زادت من خطورته حقيقة أن المتعاطفين مع محاربة تن
  . الجهاديين تمكنوا من اختراق الجهاز االستخباراتي واألمني في اليمن

بعد أن قامر الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح في الشهور األخيرة بتقديمه تنازالت سياسية محدودة 
، بقيادة حزب اإلصالح "اللقاء المشترك"سية في البالد، الذي يعرف باسم الئتالف المعارضة الرئي

  .اإلسالمي، يواجه الرئيس اآلن احتجاجات يومية في العاصمة صنعاء وفي عدن
  .وهناك عامالن تتوقف عليهما قدرة صالح على البقاء وهما العشائر والجيش

حاول امتصاص الغضب ) 4/2/2011، )يبي بي س(هيئة اإلذاعة البريطانية (وكان الرئيس اليمني 
، أعلن 3/2/2011الجماهيري من خالل طرح مبادرة قبل يوم واحد من بدء االحتجاجات، التي بدأت في 

كما تعهد بعدم تسليم مقاليد ، 2013 فيه لن يسعى لفترة والية جديدة بعد انتهاء واليته الحالية فيها أن
 وتأجيل األخيرة، عن تجميد التعديالت الدستورية صالح علنوأ .الحكم البنه بعد انتهاء فترة واليته

 وهي ، حتى يتم تصحيح السجل االنتخابي2011أبريل / نيساناالنتخابات النيابية التي كانت مقررة في 
  . الماضيةاألشهرالنقاط التي كانت مثار خالفات حادة مع المعارضة طوال 

 3/2/2011 في  في اليمنثورة الشباب) 22/3/2011و21و18و12نت، .موقع الجزيرة(انطلقت 
بخروج عشرات اآلالف من المتظاهرين إلى شوارع العاصمة صنعاء والمدن اليمنية األخرى مطالبين 

  . كما خرج عشرات اآلالف اآلخرين في مسيرات مؤيدة له،بتنحي الرئيس علي عبد اهللا صالح
ن المناصب القيادية بالمؤسسة  تطلب المعارضة تنحية جميع أقارب الرئيس م15/2/2011وفي 

العسكرية واألمنية والحكومية، والرئيس اليمني يقرر فتح مكتبه لالستماع إلى مواطنيه ومناقشة قضاياهم، 
  .وسبع منظمات حقوقية يمنية تتهمه بالسعي إلثارة االنقسامات القبلية بين المجتمع

  صدامات بين متظاهرين مؤيدينمواطنين إثرال العديد منب يصقتلى وأ 19/2/2011و17و16 وفي
  . من جهة أخرىومعارضين لعلي عبد اهللا صالحمن جهة  واألمن اليمني

 يدعو الرئيس صالح المعارضة اليمنية مجددا إلى الحوار، ويعبر عن استعداده 20/2/2011وفي 
  .، والمعارضة ترفض"إذا كانت مشروعة"لالستجابة لمطالب المعارضة 

 للرحيل شرط ضمان انتقال سلس للسلطة ويؤكد أن ادهستعداالرئيس اليمني يعلن مارس / وفي بداية آذار
  .االضطرابات تدار من تل أبيب، ويقرر إقالة حكام خمس محافظات تشهد اضطرابات

علماء الدين باليمن يطرحون مبادرة تضمن انتقال السلطة في اليمن بصورة سلسة خالل عام، والرئيس و
عن مبادرة لحل  10/3/2011 فيمني أثناء افتتاحه أعمال المؤتمر الوطني أعلن الرئيس الي و.يرفض

األزمة السياسية في البالد تدعو إلى االنتقال من نظام الحكم الرئاسي إلى نظام برلماني، واالستفتاء على 
   . وتوسيع نظام الحكم المحلي كخطوة أولى نحو الفدرالية،دستور جديد للبالد
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  .18النواب المستقلين من المؤتمر الشعبي الحاكم إلى  عدد عض المبادرة، وارتفاالمعارضة اليمنية ترف
ألحداث، أعلن الرئيس اليمني في مؤتمر صحفي حالة الطوارئ في البالد لمدة شهر، لفي تطور سريع و

 بإطالق نار على المتظاهرين في ساحة  شخصا40ًأكثر من وذلك بعد أن قتلت قوات أمن ومسلحون 
  .بالعاصمة صنعاءالتغيير 

 الحكومة إثر تقديم عدد من الوزراء 20/3/2011 فيأقال الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح و
وفي رد على قرار اإلقالة، قال  . على استخدام العنف ضد المعتصمين بجامعة صنعاءاستقاالتهم احتجاجاً

قت الضائع، والشعب هو من ن اإلقالة جاءت في الوإالناطق الرسمي باسم المعارضة محمد الصبري 
وأضاف أنه كان من األولى أن يقدم صالح استقالته هو . يقرر مصير البالد والحكومة التي ستتولى تمثيله

  .لكي ينجو من محاكمة الشعب
 صادق األحمرصالح،  التي ينتمي لها ،شيخ مشايخ قبيلة حاشد اليمني أعلن ضربة القاصمة للرئيسوفي 
 انضمامهم للثورة، أكد العشرات من ضباط الجيش اليمني، كما  للثوارقبيلته ممانضا 21/3/2011في 
 أعلن قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية وقائد الفرقة المدرعة األولى اللواء علي محسن صالح حيث

  .تأييده ودعمه وضباط وأفراد قواته لثورة الشباب) األخ غير الشقيق للرئيس(األحمر 
معارضة اليمنية عرض الرئيس صالح التنحي بعد تنظيم انتخابات برلمانية بحلول كانون رفضت الكما 
  . ودون إبطاء، مؤكدة أن الساعات القادمة ستكون حاسمة،، وطالبت برحيله فورا2012ً يناير /الثاني

ي، رفضه التخلي عن الحكم لمجلس انتقالالرئيس اليمني ) 28/3/2011الشرق األوسط، لندن، (كما جدد 
في حين رفضت اللجنة التنظيمية لثورة التغيير في صنعاء أي مبادرة ال تنص صراحة على التنحي 

حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن، أمس، تمسكه ببقاء وأكد حزبه . الفوري لصالح وأبنائه
  .2013الرئيس علي عبد اهللا صالح في منصبه حتى نهاية واليته في 

 مع وصول أفق الحوار  خطيراًاليمن دخل منعطفاًأن ) 31/3/2011وسط، لندن، الشرق األ(ويبدو 
 من معسكرات الجيش والمواقع السياسي إلى طريق مسدود، وقد أفادت مصادر محلية متعددة أن عدداً

العسكرية واألمنية غادرت مواقعها في أكثر من محافظة يمنية جنوبية نحو العاصمة صنعاء، في ظل ما 
  .، في أنحاء متعددة من البالد"تدهور األمنيال"يشبه 

  
  :ليبيا .5

إن مشهد الثورة في ليبيا يختلف عنه في باقي الدول العربية، حيث استخدم نظام معمر القذافي القوة لقمع 
الثوار، حيث استخدم في معاركه كامل قوته العسكرية، مما دفع مجلس األمن التخاذ قرار حظر جوي 

  .كبتها قوات القذافيلوقف المجازر التي ارت
، والذي 17/3/2011في  الدولي األمنمجلس  عن 1973القرار ) 17/3/2011وكالة رويترز، (وصدر 
كل " في اقتراع على فرض منطقة لحظر الطيران فوق ليبيا واستخدام األمنوافق مجلس بموجبه 
  .لليبي معمر القذافيلحماية المدنيين في مواجهة القوات الموالية للزعيم ا"  الالزمةاإلجراءات

بدأت عملية فجر االوديسا، ضد قوات القذافي، ) 20/3/2011الخليج، الشارقة،  (19/3/2011وفي 
  .ثم تبعتها القوات األمريكية والبريطانية ،"القذيفة األولى "بإطالقفرنسا حيث قامت 

 هذه العملية وصف) 20/3/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية (غير أن معمر القذافي 
 ، انه سينتصر20/3/2011في كد في تسجيل صوتي بثه التلفزيون الحكومي أو، "الحرب الصليبية"بـ

، وتوعد بالقضاء على الذين يتعاونون مع قوات التحالف ".مراجعة حساباته والتراجع "إلىداعيا الغرب 
ولن نموت انتم ستموتون وسنبقى ، أبداًنحن لن نتراجع . المهاجمين مهزومون "إنوقال  .قاصداً الثوار

 أن ، مؤكداً"مواجهة برية "إلى" الطغاة"و" المهاجمين المهزومين"سماهم أودعا من  ". وننتصرأحياء
  ".نحن نوزع السالح على الشعب الليبي كله "، موضحاً"الليبيين على استعداد لالستشهاد"
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، فال الثوار الكر والفرية الساحلية بين الليبمدن المعارك بين الثوار وقوات القذافي في ال تاستمرو
  .استطاعوا حسم المعركة لمصلحتهم، وال استطاعت قوات القذافي القضاء على الثوار

بين الثوار الليبيين وقوات معمر القذافي " حرب الكر والفر"تطرح ) 1/4/2011النهار، بيروت، (وهنا،
 هدفه المعلن  جوياً، التي تنفذ حظراًاألطلسيات  وقوأمريكا أنالشكوك، في   كثيرة ال تخلو منأسئلة

  . نهاية سريعة للقتالإلى بعمل منهجي ميداني متالحق يفضي حماية المدنيين، ال تقوم فعالً
حصل ذلك بعد .  تخوم مدينة سرتإلى أوصلهم اندفع الثوار في هجوم سريع مارس/ ففي أواخر آذار

ثم فجأة . ال دبابات القذافي وراجمات الصواريخرتأقصف جوي مركز شنته القوات الغربية على 
 سيطرتها على رأس النوف أعاد،  معاكساً هجوماًتراجعت العمليات الجوية فشنت قوات القذافي تكراراً

  . مع ما يحمله من مذابح قد يتعرض لها الثوار محتمالًأمراًوالبريقة وبات سقوط اجدابيا 
 من صراخ الثوار مطالبين بأسلحة مناسبة تساعدهم أسابيعبعد تأتي هذه التطورات المتكررة والمحيرة، 

 أمريكي رئاسي سري أمرفي حسم المعركة، من دون استجابة واضحة من الخارج رغم ما قيل عن 
  !بتسليح الثوار

 مفعمة بالشكوك حول النيات أسئلةهذه، بات من الضروري طرح " حرب الكر والفر" استمرار وأمام
  : مثالًاألسئلةومن هذه .  الدولي وفرض الحظر الجويالحقيقية للتدخل

 التقدم والتقهقر مع ما إلىلماذا يتأخر تسليح الثوار، وكيف تتم برمجة عمليات القصف بما يؤدي : أوالً* 
  يحمله هذا من الدمار والخسائر؟

 أهلية حرب إلى ، بما يؤدي حصل التسليح فعالًإذا خلق توازن في القوى، هل المطلوب عملياً: ثانياً* 
  طويلة؟

  دخلت على خط الثورة؟" القاعدة "أنهل تأخُّر التسليح هو بسبب شكوك في : ثالثاً* 
 قوات القذافي والثوار في إنهاك اآلن هو  المطلوب عملياًأن صح هذا، هل يمكن الشك في إذا: رابعاً* 

  ؟األرض إلى أسهلحرب طويلة تمهد في النهاية لنزول عسكري غربي 
 الهدف الجوهري الثمين، الذي تحرص قوات التدخل عليه، هو في أن شك في أدنىهل هناك : مساخا* 

 الرأي أمامالنهاية الحصول على حصة من الكعكة النفطية الليبية ولكن بأثمان عسكرية غير محرجة 
  العام؟

  
  :األردن .6

عبر  ،14/1/2011  في بعد صالة الجمعةاالحتجاجات األردنية) 15/1/2011الشرق األوسط،  (انطلقت
مسيرات احتجاجية في العاصمة عمان والمدن الرئيسية األخرى مثل إربد والكرك والسلط وذيبان ومخيم 

.  التي دعت إليها حركة التيار اليسار الحر في األردن،"يوم الغضب األردني"البقعة في يوم أطلق عليه 
 على االرتفاع المتالحق ، احتجاجاًير الرفاعي، التي يرأسها سموطالب فيها المتظاهرون برحيل الحكومة

  .لألسعار الذي أرهق جيوب المواطنين
حكومة سمير الرفاعي وتكليف إقالة  1/2/2011 في األردني العاهل )2/2/2011الحياة، لندن، (وأعلن 

 مهمة أنوجاء في كتاب التكليف  ". سياسية حقيقيةبإصالحات"معروف البخيت بتشكيل حكومة تقوم 
اتخاذ خطوات عملية وسريعة وملموسة، إلطالق مسيرة إصالح سياسي حقيقي، "كومة الجديدة ستكون الح

 ."تعكس رؤية الملك اإلصالحية
القيادي اإلسالمي في األردن إرحيل غرايبة الملك األردني إلى  )23/2/2011نت، .الجزيرة(دعا و

في ظل الثورات الشعبية التي انطلقت " لملك ل جيداًمخرجاً"إجراء إصالحات دستورية حقيقية، باعتبارها 
  .شرارتها من تونس وانتقلت إلى مصر وليبيا، ودول عربية أخرى أصبحت على قائمة االنتظار
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إننا نشهد  ":وقال رئيس المكتب السياسي وعضو المكتب التنفيذي لجماعة اإلخوان المسلمين في األردن
 األمنية التي كان ينبغي أن تكون حامية للشعوب تحولت  أن الجيش واألجهزة، موضحاً" للصورةانقالباً

  . من محاسبة الشعوب لحكامها حصل العكسإلى درع منيع للحكام، وبدالً
آالف األردنيين للمطالبة بإصالحات سياسية تظاهر ) 26/2/2011الخليج، الشارقة،  (25/2/2011وفي 

ملت عدة مدن ومحافظات كانت دعت إليها واقتصادية ودستورية شاملة، وانتظموا في مسيرات سلمية ش
  .  جهة، وشاركت ضمنها أحزاب المعارضة وقوى وشخصيات وفعاليات شبابية واجتماعية20

وجدد األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي حمزة منصور مطالب الحركة اإلسالمية بإصالحات 
نحن نريد "وقال في كلمته . كوماتدستورية تحد من صالحيات الملك السيما فيما يتعلق بتشكيل الح

  ."حكومة منتخبة تقوم بإصالحات سياسية حقيقية وفي مقدمتها إصالح قانون االنتخاب
 الذي يسمح للشعب 1952وقال القيادي العمالي محمد السنيد إن مطالبهم واضحة بالعودة لدستور عام 

  .األردني بمحاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة
وزير الدولة األردني لشؤون اإلعالم الناطق باسم الحكومة طاهر  )25/2/2011، نت.الجزيرة(قال و

إن الحكومات األردنية عطلت اإلصالح السياسي في البالد، في الوقت الذي تستعد فيه أحزاب  العدوان
  .في العاصمة عمان" لجمعة غضب"ونقابات وحركات شعبية 

ميس إن كافة كتب التكليف الملكية للحكومات كانت وقال العدوان في مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس الخ
  ".الحكومات لم تتقدم لإلصالح"تركز على أولوية اإلصالح السياسي، لكن 

المعارضة األردنية الذهاب خطوة أبعد في حركتها االحتجاجية، )27/3/2011الحياة، لندن، ( وقررت
نة التنفيذية في حزب جبهة العمل وحذر عضو اللج،  في اإلصالحات"عدم الجدية"متهمة الحكومة بـ

) حال(الحكومة ستكون ارتكبت خطأ كبيراً جداً في "من أن  26/3/2011في اإلسالمي، زكي بني ارشيد 
النظام السياسي األردني "وقال إن على  ."عدم تقدير أو سوء تقدير الظرف السياسي الذي تمر به المنطقة

كلما تأخرت االستجابة " انه إلى، مشيراً "ممر الوحيد للبقاءأن يفهم أن اإلصالح السياسي الحقيقي هو ال
  ."ربما تزداد سقوف المطالبات
فبراير / في أواخر شباطمن سقف مطالبها  )28/2/2011نت، .الجزيرة(رفعت المعارضة األردنية 

ك التي تنادي بتقليص صالحيات المل" الملكية الدستورية"من خالل سعيها إلى إحياء مبادرة ، 2011
وأصدرت لجنة مكونة من . وتحويله من رئيس للسلطات إلى رئيس للدولة يضمن التوازن بين السلطات

وأنشأت هذه المبادرة صفحة لها .  تضمن رؤية هؤالء لإلصالحات المطلوبة في األردن شخصية بيانا24ً
في الحركة ووقع على البيان قيادات بارزة  .على موقع فيسبوك وقع عليها المئات من األردنيين

اإلسالمية وال سيما المراقب العام السابق لجماعة اإلخوان المسلمين سالم الفالحات، ورئيس الدائرة 
  .السياسية في الجماعة رحيل غرايبة

 وإجراء ، حل مجلس النوابإلى اإلسالميدعا حزب جبهة العمل ) 9/3/2011الحياة، لندن، (كما 
ال يصلح إلقرار تعديالت قانونية أو " المجلس الحالي أنبراً انتخابات نيابية مبكرة في البالد، معت

 توجيهاته للحكومة من اجل إصدار األردني العاهل أردنيين، فيما ناشد خمسة كتاب وصحافيين "دستورية
  .األردنية المحلية اإلعالم المفروض عليهم في الصحف ووسائل "رفع الحظر"

بمواصلة االحتجاجات الشعبية  زب جبهة العمل اإلسالميح) 10/3/2011الشرق األوسط، لندن، (وتعهد 
السلمية والضغط على الحكومة حتى تحقيق اإلصالحات السياسية واالقتصادية في األردن التي يطالب 

حق التعبير بالوسائل "لحزب أن اوأكد علي أبو السكر رئيس مجلس الشورى ، بها الشعب األردني
  . "ي والمواثيق الدولية وال يصادره إال ظالمالسلمية مكفول وفق الدستور األردن

حرصها على مشاركة الحركة  15/3/2011في الحكومة األردنية ) 16/3/2011الحياة، لندن، (وأكدت 
أكد وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال الناطق باسم الحكومة و ،اإلسالمية في الحوار الوطني
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هذه الغاية نسبة ممثلي الحركة اإلسالمية والنقابات واألحزاب األردنية طاهر العدوان أن الحكومة زادت ل
  .في اللجنة

عدم المشاركة في لجنة الحوار حتى يتم تصويبها بما "وجاء إعالن العدوان بعد رفض الحركة اإلسالمية 
، كما جاء في بيان للحركــة بعد اجتماع مشترك للمكاتب التنفيذية "يعزز قناعة الشعب بجدية اإلصالح

  .جماعة اإلخوان المسلمين وحزب جبهة العمل اإلسالميل
قرر مجلس شورى جماعة اإلخوان المسلمين تبني ) 18/3/2011الغد، عمان،  (17/3/2011وفي 

برنامج إصالحي قائم على الدعوة إلى إصالحات دستورية، إضافة إلى تشكيل إطار جبهوي يتبنى 
 التي تنادي بها الحركة اإلسالمية إقرار قانون انتخابي وتتضمن اإلصالحات الدستورية .برنامج اإلصالح

  .جديد يلغي الصوت الواحد ويضمن ترسيخ مبدأ الحكومة البرلمانية، ومبدأ تداول السلطة
 العاهل األردني في رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء معروف )25/3/2011الحياة، لندن، (وحض 

لذلك أتوقع أن تجتث المؤسسات ... سدين واإلطاحة بهم وعزلهماجتثاث الفساد ومالحقة الفا"البخيت على 
المكلفة ذلك ما ظل من جيوب الفاسدين صغيرة كانت أم كبيرة، وأن يوقع عليهم القصاص الذي 

جملة من القضايا الرئيسة في مسيرة اإلصالح تحتاج إلى إجراءات سريعة وحاسمة "وقال إن . "يستحقونه
  ." جعلها بين األولويات في عمل الحكومةومتابعة وتقويم، وال بد من

 بتحقيق تهالتزام حكوممعروف البخيت، في رسالة للعاهل األردني، ) 25/3/2011الغد، عمان، (وأكد 
، في تقديم األفضل لألردن واألردنيين، والتصدي للتحديات وتخفيف األعباء عن  عبد اهللارؤى الملك

  أنالبخيت وأكد .ع القرار، ورسم مالمح المستقبل المشرقاإلنسان األردني، وتكريس شراكته في صن
  زمن التدخل في شؤون الطالب انتهى وسنواجه الفساد بالعدالة واإلصالح

 اً آذار اعتصام24من حركة شباب   أردنيونشباببدأ ) 25/3/2011الرأي، عمان،  (24/3/2011وفي 
 ناشدوا فيه الملك وأصدر المعتصمون بياناً ،امل أمام دوار الداخلية حتى تحقيق إصالح حقيقي وشاًمفتوح

 اإلصالحالفشل المتكرر والمتراكم للحكومات المتالحقة في تنفيذ برامج " الوطن مما أسموه إلنقاذللتدخل 
وطالبوا بإعادة االعتبار لمجلس األمة  ."في شتى المجاالت واستشراء الفساد في مختلف ومرافق الدولة

 مباشرة وسريعة إجراءات النيابية واتخاذ األغلبيةوبحكومة تشكل من  علياوتشكيل محكمة دستورية 
  . االقتصادية عن كاهل المواطناألعباءلتخفيف 

عتصام أن السلطات قامت بقطع الكهرباء عن االمشاركون في ال) 25/3/2011الغد، عمان، (ذكر و
كانوا متواجدين في المنطقة، ما " جيةالبلط"منطقة الدوار، وتبع ذلك اعتداء بالحجارة نفذه مجموعة من 

  .أسفر عن إصابة تسعة معتصمين بجروح
، إلى نهاية مأساوية، توفي خاللها )26/3/2011الغد، عمان، ( آذار24آل اعتصام حركة شباب و

 آخرين، إثر فض قوات األمن لالعتصام الذي استمر يومين، على دوار 120مواطنان وأصيب أكثر من 
 وزير الداخلية، سعد هايل السرور، فإن قوات األمن اضطرت إلى فض االعتصام، وبحسب .الداخلية

عقب التصعيد الذي حدث بين أطراف معتصمة، تبودلت فيه الشتائم وقذف الحجارة، األمر الذي كان 
  .يهدد بتفاقم الموقف وحدوث ما ال تحمد عقباه

الوطني استقالتهم من اللجنة، على  من أعضاء لجنة الحوار 16 )26/3/2011الغد، عمان،  (أعلنو
  .خلفية أحداث دوار الداخلية

وقعت في اإلخوان المسلمين المسؤولية عن األحداث التي جماعة وحمل رئيس الوزراء معروف البخيت 
 آذار متهمة الحكومة وأجهزتها الرسمية باالعتداء عليهم 24 األمر الذي نفته حركة شباب دوار الداخلي،

  .لوزراء باالستقالة وتشكيل لجنة تحقيق محايدةمطالبين رئيس ا
ورد حزب جبهة العمل اإلسالمي على اتهامات البخيت وطلب من العاهل األردني التدخل مباشرة وإقالة 

  ."لفتح المجال أمام حكومة إصالح وطني وحل قوات الدرك"حكومة البخيت 
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ه ت العنفَ الذي شهداألردنيدان العاهل ) 30/3/2011، الحياة، لندن، 30/3/2011الغد، عمان، (بدوره 
 عدم البقاء أسرى لما حدث، وضرورة إلىالجميع "عمان، وما تبعه من إساءة للوحدة الوطنية، داعياً 

الفوضى " أن، وأكد "التفكير بالمستقبل وفتح صفحة جديدة يكون أساسها الحوار وحماية النسيج الوطني
، مشدداً على أنه ال بديل من الحوار للوصول "الوطنية مقدسةالوحدة " إن :وقال ."والتخريب خط أحمر

فتح صفحة جديدة للعمل "دعا إلى  .إلى توافق على أسس اإلصالح الشامل الذي يلبي طموحات الجميع
أننا ال نخشى اإلصالح، وسنحترم توصيات لجنة الحوار الوطني في ما " وأكد ."بروح الفريق الواحد

كما أكد ضرورة  ."ية مرتبطة بتطوير قانون االنتخاب والحياة النيابية والحزبيةيتعلق بأي تعديالت دستور
  .أن يضمن قانون االنتخابات تحقيق التمثيل لجميع األردنيين في كل مناطق المملكة

  
  :سورية .7

، Eurasia Review/  مدير مركز دراسات الشرق األوسط بجامعة أوكالهوما-جوشوا النديس 
إن المفتاح الذي يضمن نجاح ثورة : 28/3/2011تحليل المعلومات الصحفية، ترجمة مركز دراسات و

 والتي تتألف من الضباط العلويين الذين يسيطرون ، هو وقوع شرخ بين النخبة التي تحكمهاةفي سوري
على القوى األمنية، ومن ُأسر التجار والصناعيين السنّية الكبيرة التي تهيمن على االقتصاد فضالً عن 

إذا اتحد مكونا هذه النخبة معاً، يستبعد تصور أن يؤدي اندالع . ة القيم األخالقية والثقافية في سوريعالم
بيد أن حدوث شرخ بين العلويين والسنّة . ثورات شعبية واسعة النطاق ولكنها مشتتة إلى إسقاط النظام

علق بالطبقة االجتماعية بقدر ما داخل النخبة سيقضي على النظام، مع أن تماسك هذين المكونين مسألة تت
  .تتعلق بالعقيدة

ربما أدى الموقع المركزي لمدينة درعا في االنتفاضة إلى الحد من جاذبيتها في عيون النخب التي تسكن 
فهذه المدينة الحدودية التي يكثر فيها الغبار تتميز بوالءاتها القبلية، وفقرها ونزعتها اإلسالمية . المدن

 الذين يعانون الفقر وجفافاً طويالً وبطالة، لكن ةي ربما تُلهم سكان األرياف في سوريالمحافظة الت
وحتى أولئك الذين . المظاهرات العارمة في درعا أفزعت النخب التي تسكن في المدن السورية

  .ميشاطرون نظراءهم الريفيين تذمرهم من القمع وأملهم بالحرية، يخشون الفقراء وانهيار النظام العا
لكن الصورة في . في الواقع، ترى النخب في المدن أن النظام نفسه عبارة عن دكتاتورية أهل الريف

والبطالة . فثلث السكان يقيمون أودهم بجني دوالرين أو أقل في اليوم. نظر األغلبية المحرومة قاتمة
ض قاحلة وبلدات ومدن متفشية، وأربع سنين من الجفاف حولت المناطق الريفية شرقي سورية إلى أر

وآخر شيء يرغب فيه أبناء حلب وحمص ودمشق األثرياء هو اندالع ثورة توصل إلى . فقيرة مثل درعا
  . السلطة طبقةً سياسية جديدة قاعدتها الريف الفقير، أو غرق البالد في فوضى وربما حرب أهلية

وعلى األرجح . ى القريب أم البعيدعلى األرجح أنه ال يوجد مخرج آمن للنظام السوري، سواء على المد
ويبقى أن . أن يلتفّ القادة العسكريون العلويون حول الرئيس مخافة إزاحتهم عن السلطة والتنكيل بهم

نعرف إن كان المكون السنّي في النخبة الذي بقي يؤازر ُأسرة األسد طوال أكثر من أربعة عقود باسم 
  . كان الرئيس بشار مستعداً إلدخال تغييرات جذرية خطرةاألمن واالستقرار سيبقى كذلك، أو ما إذا

قاد .  وإطالق سجناء الرأيباإلصالحمطالبة  15/3/2011 فيحملة احتجاجات شعبية انطلقت وكانت 
هذه االحتجاجات الشبان السوريون الذين طالبوا بإجراء إصالحات سياسية واقتصادية واجتماعية ونادوا 

  ".حرية... حرية: "بشعار واحد
دعوات سابقة على المواقع االلكترونية للتظاهر في دمشق ) 18/3/2011موقع الجمل بما حمل، ( وبدأت

 شباط ثم 5 ثم في فبراير/  شباط4مطالبة باالصالح وإطالق سجناء الرأي، وتم تحديد مواعيد لها في 
ار بدأت تظاهرات  آذ15، إال أن شيئاً لم يحدث جراء هذه الدعوات وابتداء من مارس/  آذار12في 

محدودة تخرج من بعض الجوامع دون إعالن مسبق، حيث خرجت تظاهرة محدودة من الجامع األموي 
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تناقلت مواقع الكترونية خبر مظاهرات  و.وتمكنت قوات حفظ النظام من تفريقها خالل أقل من ربع ساعة
وات حفظ األمن جرت في درعا ودمشق وبانياس إثر صالة الجمعة وأن اشتباكات حصلت بين ق

والمتظاهرين أمام المسجد العمري في درعا، وفي باحة المسجد األموي في دمشق، وفي السوق 
  . المركزي ببانياس، وتضاربت األنباء حول عدد المتظاهرين والجرحى والمعتقلين

مدينة درعا سورية أكثر المدن انتفاضة ضد نظام الحكم في ) 30/30/2011نت، .الجزيرة(وكانت 
نت تفاصيل ما شهدته محافظة درعا من أحداث أدت لمقتل .لجزيرةموقع اوروى شاهد العيان لية، سور

 عندما خرج أطفال مدارس مارس/ آذاروقال الشاهد خالد إن المشكلة بدأت مطلع  .وجرح وفقدان المئات
يرددون هتافات  سنة يقلدون ما يشاهدونه في تلفزيونات الدول العربية، و14متوسطة ال تتجاوز أعمارهم 

 15جاء األمن وألقى القبض على "وتابع  ".الشعب يريد إسقاط النظام"بصورة أقرب للتسلية، مثل هتاف 
 وتم إيداعهم فرع األمن السياسي في درعا، وبعد أيام على اعتقالهم ذهب األهالي لعاطف نجيب طفالً

  ".سائهموطالبوه باإلفراج عن أبنائهم، لكنه هددهم باعتقالهم واعتقال ن
 على ما يقول، فإن عدد القتلى وحسب الشاهد الذي استعان في حديثه بعرض مقاطع مصورة عديدة دليالً

 مفقود ال يعرف إن كانوا من القتلى 400، فيما ال يزال هناك 200الذين سقطوا في درعا وصل إلى نحو 
  .لدى قوات األمنفي ثالجات المستشفى الوطني في المدينة، أو جرحى بداخله، أو معتقلين 

، ليتجهوا بعد ذلك لوزارة يشير الشاهد إلى أن أهالي األطفال توجهوا للمحافظ الذي لم يستقبلهم أصالًو
 فقط اعتقل منهم  شخصا150ًوكان عددهم .  مارس/ آذار17الداخلية حيث شاركوا في االعتصام في 

 . شخصا رغم نفي وزير اإلعالم السوري اعتقال أي شخص35
 شخص من األهالي في 400ت األحداث واالحتجاجات في درعا يوم الجمعة، واعتصم نحو ثم توال

تم قطع الكهرباء عن مدينة  23/3/2011 األربعاء  من يومفي الساعة الواحدة فجراً و.المسجد العمري
درعا، وبدأ اقتحام مسجد العمري عن طريق آالف العناصر األمنية والعسكرية، وكان عدد المعتصمين 

وبعد انتهاء عملية االقتحام  . واستمرت العملية وإطالق النار حتى الساعة الخامسة فجرا400ًقل من أ
وإخالء المسجد تم إحضار أسلحة ونقود وذخائر وتصويرها وعرضها على التلفزيون والقول إن هناك 

 .، حسب الشاهد كان يحتل المسجد إرهابياًتنظيماً
دمشق، وحمص، وحماة، (مدن رئيسية في سورية  إلىامتد اتسع نطاق االحتجاجات وبعد ذلك، 
  ...).والالذقية

 عن تطورات "بث أكاذيب" بالعمل على "جهات خارجية"دمشق ) 24/3/2011الحياة، لندن، (اتهمت و
 وذلك بهدف تحريض األهالي، قبل أن تشير "االدعاء بوقوع مجازر"األوضاع في مدينة درعا تتضمن 

 اعتدت على طاقم طبي، ما "أفراد عصابة مسلحة"عا مع قوى األمن في مالحقة  أهالي در"تعاون" إلى
  . قتلى وجرحىإلىأدى 

المستشارة اإلعالمية والسياسية في الرئاسة السورية بثينة ) 25/3/2011الشرق األوسط، لندن، (وأعلنت 
، على أن ا فوراً أمس رزمة من اإلصالحات السياسية قالت إنه سيبدأ العمل به24/3/2011 في شعبان

دولة قادرة على إدارة أمورها بنفسها وهذا جزء من التجييش اإلعالمي وإعطاء صورة بأن أمرا "سورية 
 تنال عناية الرئيس بشار األسد والقيادة "المطالب المحقة"وقالت إن . "خطيرا جدا وغير متدارك يحصل

كر أو أن يقول كلمة حق يراد بها يصطاد في الماء الع" محذرة ممن يريد أن "حرص"السورية بكل 
القيادة القطرية لحزب البعث العربي االشتراكي برئاسة الرئيس األسد، األمين "ن أوأعلنت شعبان  ."باطل

العام القطري للحزب، انعقدت وأصدرت عدة قرارات تتعلق بأحداث درعا األخيرة، كتشكيل لجنة 
 "القرارات تضمنت زيادة الرواتب للعاملين في الدولة"ن  ولفتت إلى أ"لمحاسبة المتسببين والمقصرين فيها

سورية مستهدفة بسبب التعايش بين أبنائها، وهذا النموذج " إن  شعبانوقالت .%30تصل إلى حد الـ
مستهدف ممن يدعي أنه يريد الحرية لشعوبنا، ونحن شاهدنا النماذج في العراق والمليون شهيد، وال 
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ى الشعب السوري من الرئيس األسد وهو ال يهون عليه قتل أي شخص يمكن ألحد أن يكون أحرص عل
لكن ذلك ال ينفي وقوع أخطاء أو أن هناك ": ، وتابعت"وكان حريصا في تعليماته بعدم إطالق الرصاص

  ."بعض سوء تصرف أو سوء ممارسة أو سوء شخص مما، ولكن يجب أن ال يتم خلط األمور
 لم تحددهم من مخيم الرملة بالتورط "فلسطينيين"بثينة شعبان ) 27/3/2011االتحاد، أبو ظبي، (واتهمت 

 تعمدوا القيام بكسر المحال التجارية والبدء بمشروع الفتنة إنهم" التي جرت في الالذقية قائلة األحداثفي 
 العنف ضدهم خرج من ادعى انه من المتظاهرين وقتل رجل امن واثنين من األمنوعندما لم يستخدم 

  ."رينالمتظاه
 برفع السلطات السورية قد اتخذت قراراًأن بثينة شعبان ) 28/3/2011الشرق األوسط، لندن، (وأكد 

  . إصالحات تتضمن تعدد األحزاب وحرية الصحافةتحالة الطوارئ، وتوقع
 "مسيرات مليونية" 29/3/2011في شهد معظم المدن السورية ) 30/3/2011الحياة، لندن، (وشهدت 
بالوحدة " التمسك إلى الذي يقوده، إضافة "لدعم برنامج اإلصالح الشامل" واألسدس بشار تأييداً للرئي
  . في سورية" الفتنةإثارة" ورفض المحاوالت الخارجية لـ"الوطنية

 الحكومة السورية برئاسة ناجي الرئيس السوري استقالة) 30/3/2011الشرق األوسط، لندن، (كما قبل 
  . يعطر

الرئيس السوري بشار األسد، في أول خطاب له بعد األحداث في ) 31/3/2011، الحياة، لندن(وحذر 
اإلصالح والحاجات هو واجب "، مؤكداً أن "الخلط بين الفتنة واإلصالح والحاجات اليومية"من سورية، 

وأد الفتنة واجب وطني وأخالقي وشرعي، وكل من "وقال إن . "الدولة، لكن ال يمكن أن نكون مع الفتنة
ال توجد عقبات في اإلصالح، يوجد "وإذ قال انه  ."طيع أن يساهم في وأدها وال يفعل فهو جزء منهايست

علينا أن  "، قبل أن يؤكد"التحدي اآلن هو ما نوع اإلصالح الذي نريد؟"، شدد األسد على أن "تأخير
  ."ئج العكسيةنتجنب إخضاع عملية اإلصالح للظروف اآلنية التي قد تكون عابرة كي ال نحصد النتا

 نتعرض لمؤامرة كبيرة من دول قريبة  أن سوريةاألسدأكد ) 30/3/2011الشرق األوسط، لندن، (كما 
الشعب السوري شعب مسالم وودود، ولكننا لم .. المؤامرة كبيرة، ونحن ال نسعى لمعارك":  وقال،وبعيدة

  وسهالًعلينا المعركة اليوم فأهالًوإذا فرضت .. نتردد يوما في الدفاع عن قضايانا ومصالحنا ومبادئنا
  ."بها

في دمشق أن ثالث لجان منفصلة تشكلت خطاب األسد أعلن ) 1/4/2011الحياة، لندن، (وبعد 
 التخاذ قرار "تمهيداً" من الرئيس األسد، مهمة األولى إنجاز تشريعات قبل نهاية الشهر الجاري "توجيه"بـ

 في األحداث التي أودت بحياة "تحقيق فوري"نة الثانية بإجراء وتتعلق اللج.  حال الطوارئ"رفع"يتعلق بـ
مدنيين وعسكريين في محافظتي درعا والالذقية في األيام األخيرة، فيما تعمل الثالثة على تنفيذ توصيات 

  . في محافظة الحسكة، في شمال شرقي البالد1962سابقة تتعلق بحل مشكلة إحصاء عام 

 ج من جديد إلى الشوارعوخرمن الالسوريون لم يمنع ) 2/4/2011 ،لندنالشرق األوسط، (غير أن ذلك 
 منهم في دوما القريبة من دمشق، واثنان 10 قتلوا، 12، وقالت وكالة األنباء األلمانية إن 1/4/2011في 

  .في درعا
  

  "ضحايا الثورات العربية"هنية يؤدي صالة الغائب على أرواح  .8
، في صالة )25/2(ومة الفلسطينية في غزة، المصلين اليوم الجمعة أم إسماعيل هنية، رئيس الحك: غزة

  ".ضحايا الثورات في تونس ومصر وليبيا"الغائب على أرواح 
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جاء ذلك بعد الخطبة التي ألقاها هنية في المسجد الغربي في مخيم الشاطئ لالجئين الفلسطينيين غرب 
المنطقة في ظل المتغيرات التي حصلت بعد واستعرض هنية خالل خطبة الجمعة الوضع في . مدينة غزة

  .الثورات في البلدان العربية، ومدى تأثيرها على القضية الفلسطينية
  25/2/2011قدس برس، 

  
  هنية يتصل لإلطمئنان على الجالية الفلسطينية في ليبيا .9

ع عدد من   تفية م ااتصاالت ه ) 2-27(أجرى رئيس الحكومة الفلسطينية اسماعيل هنية اليوم األحد         : غزة
وأكد مكتب رئيس الوزراء أن هنية هاتف عدداً         .أفراد الجالية الفلسطينية في ليبيا لالطمئنان على أحوالهم       

من أبناء شعبنا في ليبيا لالطمئنان على أحوالهم والوقوف على أوضاعهم، ال سيما بعـد اإلعـالن عـن        
 ألـف   70افي، يشار إلى وجود نحو      استشهاد حسان أبو مصطفى أحد أبناء الجالية برصاص مرتزقة القذ         

وفي سياق آخر هنأ رئيس الوزراء، الملك السعودي بمناسبة عودته ألرض المملكـة              .فلسطيني في ليبيا  
  .السعودية سالماً متمنياً االزدهار لبالد الحرمين الشريفين

  27/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  معتقلين في السجون المصرية عن الفلسطينيين ال اإلفراج طنطاوييناشدبحر  .10
ناشد الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المشير محمد : القدس المحتلة

سيد رئيس المجلس األعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر بضرورة اإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين 
 ضرورة معالجة ملف المعتقلين الفلسطينيين في وأكد بحر في بيان صحفي امس. في السجون المصرية

السجون المصرية الذين أعلنوا إضرابا عن الطعام في وقت سابق ويعانون أوضاعا بالغة الصعوبة 
ويهددون بحرق أنفسهم إذا ما تم مهاجمتهم من قبل إدارات السجون ، وخاصة في ظل حصولهم على 

  .قرارات باإلفراج من القضاء المصري
 طنطاوي إلى التدخل العاجل لحل مشكلة المعتقلين في السجون المصرية الذين يدفعون ثمن ودعا بحر

االنتماء للقضية الفلسطينية ، مؤكدا أن استمرار احتجازهم في السجون يكرس أزمة إنسانية وأخالقية 
ترض إعادة ويشكل محاولة من بعض بقايا النظام السابق لإلساءة للعالقات الفلسطينية المصرية التي يف

صياغتها على أسس جديدة تلبي مصالح الشعبين الشقيقين اللذين يرتبطان بعالقات تاريخية ودينية 
  .واستراتيجية عصية على التشويه واالختراق

إلى ذلك جدد بحر مناشدته للمشير طنطاوي للسماح بفتح األجواء المصرية لعودة الفلسطينيين العالقين في 
وأشار إلى أن مئات . عربية واألجنبية إلى قطاع غزة عبر معبر رفحمطارات وموانئ الدول ال

الفلسطينيين العالقين ينتظرون قرارا مصريا بالسماح لهم بالعودة إلى أرض وطنهم ، مؤكدا أن استمرار 
الرفض المصري لعودة العالقين يقود إلى تكريس أزمة إنسانية ال حاجة لألخوة المصريين لتحمل تبعاتها 

  .تها السلبية المتفاقمةوتداعيا
  2/3/2011الدستور، عمان، 

  
  العالقات المصرية ـ الفلسطينية عباس يبحث هاتفياً مع طنطاوي .11

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس اتصاال هاتفيا مع رئيس المجلس العسكري األعلى             : رام اهللا 
. ات بين السلطة الفلسطينية ومصر    للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي، بحث خالله العالق        

أن الجانبين أكدا خالل االتصال عمق الـروابط        ) أ ش أ  (والمصرية  ) وفا(ونقلت وكالتا األنباء الفلسطيني     
التي تجمع فلسطين ومصر والصالت العميقة على مختلف المستويات، وتمنى عباس للمجلس العـسكري              

وهذا اول اتصال بين الرئيس عبـاس والمـشير         .  اراألعلى النجاح في مهامه، ولمصر وشعبها االستقر      
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طنطاوي، منذ تولي االخير قيادة المجلس العسكري االعلى الذي يدير شؤون مصر بعد خلـع الـرئيس                 
    .الماضي) فبراير( شباط 11السابق محمد حسني مبارك في 

 4/3/2011المستقبل، بيروت، 
  

  يالمصر هنية يهاتف نظيره المصري ويهنأه بثقة الشعب .12
، نظيره المصري عصام 2011-3-7هاتف رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، مساء االثنين 

شرف، وهنأه على الثقة التي منحها له الشعب المصري، وتمنى لحكومته النجاح والتوفيق وعودة مصر 
بين فلسطين وأكد هنية خالل اتصال هاتفي مع شرف، على متانة العالقة  . إلى موقعها الرائد في األمة

  . ومصر، معبراً عن ثقته بأن مصر بحكومته ستعمل على رفع الحصار وفتح معبر رفح
واستحضر هنية العالقات األخوية بين الشعبين المصري والفلسطيني، متمنياً لمصر االستقرار ودوام 

  . العطاء والنجاح وأن ترسخ مكانتها
اته إلى الشعب الفلسطيني العزيز، مشدداً على أنه من جانبه، شكر شرف هذا االتصال والتهنئة ونقل تحي

  . مع ما يحقق للشعب الفلسطيني طموحاته
وأدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة شرف، في وقت سابق اليوم، اليمين الدستورية أمام المشير 

اإلطاحة حسين طنطاوي رئيس المجلس األعلى للقوات المسلحة الذي يتولى زمام األمور في البالد منذ 
  .بالرئيس السابق حسني مبارك

  7/3/2011، فلسطين أون الين
  

  وزارة األسرى تناشد الحكومة المصرية اإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين: غزة .13
ناشدت وزارة األسرى والمحررين في حكومة غزة، حكومة تصريف األعمال المؤقتة في مصر : غزة

نيين المعتقلين في سجونها، محملة إياها المسؤولية عن حياة اإلفراج الفوري عن كافّة األسرى الفلسطي
برج "و" العقرب"األسرى الذين يخوضون إضرابا عن الطعام لليوم السادس عشر على التوالي في سجن 

  ".العرب
، أن المعتقلين الفلسطينيين في )7/3(نسخة منه، اليوم اإلثنين " قدس برس"وأكّدت الوزارة، في بيان تلقّت 

لم يقوموا بارتكاب أية جرائم تضر بمصالح الجمهورية، وإنما كانوا يسهمون في تقديم "ن المصرية السجو
المساعدة ألبناء الشعب الفلسطيني المحاصرين في قطاع غزة وإمدادهم بالمواد الغذائية والتموينية عبر 

  ".األنفاق في محاولة منهم لتجاوز آثار الحصار
" العقرب"لين الفلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجن وأشارت إلى أن عددا من المعتق

بالعاصمة القاهرة منذ ستة عشر يوما، وأن أحد هؤالء المعتقلين قد ساءت حالته الصحية وتدهورت إلى 
  .، على حد قولها"حد الخطورة

عونا وسندا "دة وفي سياق متّصل، أعربت الوزارة عن أملها البالغ في أن تشكّل الحكومة المصرية الجدي
للفلسطينيين في مواجهة االحتالل، وأن تصطف بجانبه خالفاً لمواقف النظام الراحل الذي كان يقف مع 

  .، على عد تعبير البيان"االحتالل ضد مصالح الشعب الفلسطيني وخاصة قطاع غزة
  8/3/2011قدس برس، 

    
  رحريصون على المحافظة على أمن وسيادة مص: هنية للمشير طنطاوي .14

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

  ".وعدم التدخل في شؤونها الداخلية
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 إسماعيل هنية إلى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس جاء ذلك في رسالة بعث بها رئيس الحكومة
 يناير، التي أسفرت 25المجلس األعلى للقوات المسلحة المصرية التي تدير شؤون البالد في أعقاب ثورة 

  .عن تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك
ات المصرية العادة العالق"وطالب هنية في رسالته، المجلس العسكري المصري بتوجيه تعليماته 

الفلسطينية إلى طبيعتها الراسخة، ومعالجة القضايا التي ال تزال بحاجة إلى عالج ومتابعة من المرحلة 
السابقة، وذلك عبر موافقتكم استقبال وفد من غزة للتباحث والتشاور إلطالعكم على مستجدات الساحة 

منطقة، وترسخ جزء من مستقبل األمة الوطنية وبناء عالقة جديدة وطيدة تخدم األمن واالستقرار في ال
  ".العربية واإلسالمية

أقدر عالياً دور مصر المحوري والمركزي على المستوى العربي واإلقليمي والدولي، وأقدر دور : "وتابع
نأمل أن تشمل سياستكم : "، مضيفاً"القوات المسلحة وتضحياتها وانجازاتها في الدفاع عن مصر وعروبتها

  ".نكم في الساحة الفلسطينية وخارجهامستقبل وضع إخوا
كما دعت الحكومة الفلسطينية رئيس المجلس العسكري األعلى للقوات المسلحة المصري إلى إيجاد حل 
لقضية المواطنين الفلسطينيين المسافرين عبر معبر رفح البري، ال سيما أولئك الذين يتم إرجاعهم دون 

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

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

  
   من نتائج الثورات العربية"إسرائيل"رعب داخل : القدومي .15

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فـاروق القـدومي أهميـة             : ةكمال زكارن -عمان  
وأشار . إعطاء الشباب فرصة إلحداث عملية التغيير بما يؤثر إيجابا على القضية الفلسطينية في المستقبل             

 بعمان  القدومي في حديثه للجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني خالل اجتماعها في مقر المجلس             
أمس األول بحضور رئيس المجلس سليم الزعنون ، الى انعكاسات الثورات والتطورات الحادثة بالمنطقة              
العربية على مستقبل القضية الفلسطينية ، معتبرا أنه رغم محدودية هذا التأثير في الوقت الحاضر فانـه                 

  .سيكون لهذه الثورات انعكاسات سلبية جدا على إسرائيل
 12/3/2011ن، الدستور، عما

  
  سنحمى حراك الشباب إلنهاء االنقسام:  في غزةالداخلية .16

أكدت وزارة الداخلية أنها ملتزمة بتعليمات الحكومة الفلسطينية، والتي أعطى رئيس الوزراء : غزة
إسماعيل هنية بموجبها تعليماته لحماية حراك الشباب الفلسطيني إلنهاء االنقسام في الضفة الغربية 

  .قطاع غزةالمحتلة و
، إن )2-14(وقال إيهاب الغصين، الناطق باسم الوزارة في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة، االثنين 

ستعمل جاهدة على حماية هذه األهداف النبيلة، وستظل حريصة على "أجهزة األمن الفلسطينية في غزة 
يتة، التي يحاول البعض افتعالها أن تظل البوصلة وطنية عامة في اتجاه هذا الهدف بعيداً عن الحزبية المق

  ".لتسميم األجواء وحرف هذا الحراك عن مساره الصحيح
هدف نبيل يسعى إليه كل وطني فلسطيني غيور، طالما السبيل إليه وحدة "وشدد على أن إنهاء االنقسام 

رة ستظل ساه"وأشار إلى أن عين أجهزة األمن  ".الشعب الفلسطيني ووحدة برنامجه الوطني األصيل
  ".لحماية وحدة شعبنا ومنجزاته الوطنية، ولن تسمح بالعبث بمقدرات هذا الشعب أو باستقراره وأمنه

  14/3/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  تنتظر ردا من مصر إلعادة فتح سفاراتها بغزةالحكومة في غزة  .17
طاع غزة أمس انها تنظر أعلنت الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في ق :أشرف الهور -غزة 

وقال الدكتور محمد . رداً من الحكومة المصرية الجديدة، يقضي بإعادة افتتاح مقر سفارة للقاهرة في غزة
' الرسالة'عوض وزير الخارجية والتخطيط في حكومة حماس خالل تصريحات نقلها موقع صحيفة 

 المصرية إلعادة فتح سفارتها في قطاع الموالية للحركة على االنترنت ان حكومته تقدمت بطلب للحكومة
بوادر ايجابية في هذا '، الفتاً إلى وجود 'إن الحكومة تنتظر الرد المصري على الطلب'وأضاف  .غزة

  .'الجانب
، موضحاً أن العالقات الفلسطينية المصرية 'نتوقع استجابة الحكومة المصرية في أقرب وقت ممكن'وقال 

  .'مما كانت عليه في السابقتشهد تحسناً ملحوظاً وأفضل '
  28/3/2011القدس العربي، لندن، 

  
   ويدعو الليبيين للثبات في ثورتهم حتى خلعه"عدو اهللا" يصف القذافي بـالتحريرحزب  .18

، 'عدو اهللا ورسوله'هاجم حزب التحرير الرئيس الليبي معمر القذافي، ووصفه بـ  : أشرف الهور-غزة 
، في الوقت 'سيف الشيطان' قال الحزب انه توعد بذبح أهل ليبيا بـ فيما وصف نجله سيف اإلسالم الذي

' القدس العربي'وقال الحزب في بيان له تلقت  .'الفاشي'الذي وصفت فيه الجبهة الشعبية النظام الليبي بـ
أنكر السنة النبوية من قبل وحاول 'نسخة منه انه ال يستغرب ما يقوم به القذافي اآلن، ذلك ألن القذافي 

  .'تاريخه حافل بالمجازر الشنيعة والمذابح الرهيبة'، الفتاً إلى أن الرئيس الليبي 'تحريف القرآن
وأشار الحزب إلى قيام القذافي بإعدام ثالثة عشر شاباً ينتمون له في المدارس والجامعات، أمام األساتذة 

  .والتالميذ، وأمام أهليهم وأوالدهم
الثبات والتحلي بالقوة حتى يخلعوا القذافي من جذوره، وحتى  'وحث حزب التحرير مواطني ليبيا على

  .'يقذف هو وابنه وبطانته في مزبلة التاريخ مع غيرهم من الخونة، لترجم األمة قبورهم
  25/2/2011القدس العربي، لندن، 

  
   ما يجري في ليبيا دفاع سلطة فاشية دكتاتورية عن مصالحها الخاصة":الشعبية"قيادي في  .19

اعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية حسين الجمل أن ما يجري في ليبيا  :أشرف الهور -غزة 
يدلل على أن النظام العربي الرسمي وتحديداً النظام الفاشي الدكتاتوري في ليبيا ال عالقة له 'اآلن 

  .'بالجماهير العربية وال بالحفاظ على مقدرات ومكتسبات هذه الجماهير
، مشيراً أن 'دفاع سلطة فاشية دكتاتورية عن مصالحها الخاصة' ما يجري في ليبيا هو وأكد الجمل أن

جماهير الشعب الليبي مستمرة بالثورة حتى نهايتها وتحقيق أهدافها في إسقاط هذا النظام، الذي يستخدم 
  .أعتى أنواع األسلحة بحق جماهير الشعب الليبي المنتفض الثائر

إلى محاكم الجنايات ' عفا عليه الزمن'الذي قال انه ' لنظام الدكتاتوري الفاشيا'ودعا الجمل لتقديم هذا 
  .الدولية ليحاكم على الجرائم البشعة التي ارتكبها وال زال بحق الشعب الليبي البطل

  25/2/2011القدس العربي، لندن، 
  

  ع الراهنة  حول القضية الفلسطينية واألوضا وزير الخارجية العماني محادثات معيجريمشعل  .20
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مع الوزير  26/2السبت التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، صباح يوم : مسقط
وقال بيان صادر عن  .المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبد اهللا

الجتماع بحث نسخة منه أنه تم خالل ا" المركز الفلسطيني لإلعالم"المكتب اإلعالمي للحركة وصل 
عالقات التعاون بين الجانبين في مختلف المجاالت وسبل تعزيزها وتطويرها، مشيرة إلى أن الجانبين 

  .تبادالً اآلراء حول القضية الفلسطينية والقضايا الدولية واإلقليمية ذات االهتمام المشترك
القضية الفلسطينية وما وقد تناولت لقاءات مشعل ووفد الحركة مع المسؤولين في السلطنة تطورات 

تواجهه من تحديات إضافة للمستجدات واألوضاع الراهنة التي تعيشها المنطقة وتأثيراتها على مسار 
الدعم المتواصل الذي تقدمه السلطنة "وشكر مشعل المسؤولين في سلطنة عمان على  .القضية الفلسطينية

وقد شارك في وفد ". عة في المحافل الدوليةللشعب الفلسطيني ومساندتها الدائمة لحقوق شعبنا المشرو
  .موسى أبو مرزوق وسامي خاطر ومحمد نصر: الحركة أعضاء المكتب السياسي

  26/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  الثورات العربية سيكون لها تداعيات إيجابية على القضية الفلسطينية: بركةعلي  .21
لبنان، أن الثورات الشعبية في عدد من الدول العربيـة          أكد علي بركة، ممثل حركة حماس في        : بيروت

سيكون لها تداعيات إيجابية على قضية فلسطين ومجمل القضايا العربية، مشيراً إلى أن الخاسر األكبـر                
  .من هذه الثورات هو الكيان الصهيوني

 مما يؤشر إلى أن     أن أهم انجازات الثورة الشعبية هو سقوط االنظمة الداعمة للكيان الصهيوني،          "واعتبر  
الموعد بات قريبـاً مـع      "، مؤكداً أن    "المرحلة الكبرى ستكون نحو القطيعة الشاملة مع الكيان الصهيوني        

  ".النصر الكبير والقادم بزوال الكيان الصهيوني وعودة فلسطين إلى أمتها العربية
إيجاد قيادة فلسطينية جديدة    "لى   بركة، خالل لقاء تشاوري للمنتدى العالمي للبرلمانيين اإلسالميين، إ         دعاو

تؤمن نهج المقاومة والكفاح المسلح لتحرير كل فلسطين، كما آن األوان لكسر الحصار عن غزة وفـتح                 
معبر رفح وإسقاط اتفاقيات الذل واغالق الشعارات والمكاتب التجارية الصهيونية فـي بعـض الـدول                

  ". اسالمية لتحرير فلسطين-العربية وتشكيل جبهة عربية 
27/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم  

  
  ما جرى في تونس ومصر يعزز انضواء الشباب في المقاومة الشعبية: البرغوثي مصطفى .22

 مصطفى البرغوثي االمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ببسالة شباب . النائب دأشاد: رام اهللا
كبر في البلدة القديمة من الخليل من اجل رفع اغالق شارع واهالي الخليل التي ابدوها خالل التظاهرة اال

 . عاما لدى ارتكاب المتطرف غولدشتاين مجزرة الحرم االبراهيمي الشريف17الشهداء المتواصل منذ 
وقال البرغوثي ان المواجهات مع االحتالل التي استمرت لساعات ربما هي االكبر وتدل على مدى 

مة الشعبية ضد االحتالل واالستيطان خاصة ما شهدناه امس في القدس تصاعد انضمام الشباب للمقاو
واضاف النائب مصطفى البرغوثي ان ما جرى في تونس ومصر يعزز انضواء الشباب في  .المحتلة

الخليل في التظاهرات ضد االحتالل واالستيطان وتوحيد طاقات شعبنا في هذا االتجاه مشيرا الى ان 
يزة ليس فقط بمشاركة شباب واهالي الخليل فيها بل بمشاركة الشباب من بيت تظاهرة الخليل كانت متم

  .لحم ورام اهللا ونعلين وبلعين ومخيم العزة والمتضامنين الدوليين من مختلف دول العالم
واكد البرغوثي ان المبادرة الوطنية تضع في صلب اهتمامها المقاومة الشعبية الى جانب القوى واللجان 

  .اومة الجدار واالستيطانالشعبية لمق
  27/2/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
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   طير يحمل عباس المسؤولية عن مصير الفلسطينيين في ليبياأبومحمد  .23
حمل محمد أبو طير، المستشار األسبق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، رئيس سلطة : رام اهللا

سطينيين في ليبيا، ال سيما في ظل األوضاع التي تعيشها رام اهللا محمود عباس المسؤولية عن مصير الفل
وطالب أبو طير بالتحرك العاجل إلجالء الرعايا الفلسطينيين المتواجدين داخل الجماهيرية الليبية،  .حالياً

لعدم اتخاذ أي إجراء يخص أبناء فلسطين داخل األراضي "منتقداً موقف عباس وموقف سلطة رام اهللا 
جميع الدول قامت بإجالء رعاياها وأخذ جميع التدابير الالزمة إلجالئهم "أبو طير بأن ونوه  ".الليبية

، محذراً من تصريحات الرئيس الليبي معمر القذافي والذي اتهم فيها الفلسطينيين "والحفاظ على سالمتهم
 إياه المسؤولية ، محمالً"التحرك العاجل"ودعا أبو طير عباس إلى  .بأنهم أحد األسباب في الفتنة الحالية

  .الكاملة بما يتعلق بحياة وسالمة المواطنين الفلسطينيين المتواجدين داخل األراضي الليبية
  26/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   فلسطيني داخلي وليست مرتبطة بتواريخ ما يجري في مصر شأنالمصالحة : الزهار .24

بان حركته ' القدس العربي' حماس لـالقيادي فير اكد الدكتور محمود الزها: وليد عوض - رام اهللا
  .تواصل لقاءاتها مع الفصائل الفلسطينية في غزة بهدف بلورة رؤية وطنية النهاء االنقسام

نصنع شيئا يمكن ان يقدم للفصائل الفلسطينية، وبالتالي يتم ' 'القدس العربي'واضاف الزهار قائال لـ
  .، رافضا الكشف عن الذي يجري حاليا'طبخه على نار هادئة بحيث يتم تنفيذه

في حوار معه لمعرفة اين تسير ' القدس العربي'وجاءت اقوال الزهار عضو المكتب السياسي لحماس لـ
االمور بشأن المصالحة وما هو موقف الحركة من القضايا المطروحة على الساحة الفلسطينية، وفيما يلي 

  :نص اللقاء
ث عن المصالحة الوطنية الفلسطينية وانهاء االنقسام الداخلي، ما الذي  كثر في االونة االخيرة الحدي-

  يجري حاليا على صعيد المصالحة من قبل حماس؟
 اوال موضوع المصالحة عندنا هو موضوع مركزي، الن من يطالب بتحرير كل فلسطين ال يقبل -

ل ما نستطيع ان نملكه من افكار ونحن الذين قدمنا في كل الحوارات السابقة ك. االنقسام بين الضفة وغزة
النجاح المصالحة، لالسف الشديد وصلنا بعد فترة طويلة من االتفاق على مواضيع الى خلل في الصياغة 

 ال نعرف، فتوقفت االمور بعد ان ظنت سلطة رام اهللا انها من خالل - متعمد او غير متعمد -
. طرحه امام الناس وبذلك تحرج حماس تستطيع ان تحقق مشروع سالم ت- مع اسرائيل-مفاوضاتها

واالن بعد ان فشل مشروعها بدأت تتحدث بشكل عشوائي بدون دراسة عن رغبتها بالمصالحة ولذلك 
  .سمعنا تصريحات متعددة من رموز السلطة في رام اهللا ليس بينها تنسيق

   وماذا تعملون انتم في حماس االن لتحقيق المصالحة؟-
 ونحاول في ضوء هذه المرحلة ان نصنع شيئا -ل الفلسطينية هنا ـ في غزة  نحن نقوم بلقاء الفصائ-

لسنا في عجالة من . يمكن ان يقدم للفصائل الفلسطينية، وبالتالي يتم طبخه على نار هادئة بحيث يتم تنفيذه
  .طرح افكار لالعالم او للعالقات العامة وهذا هو الموقف عندنا

  . اكثر من طرف فلسطيني وخاصة فتح لتحقيق المصالحة ولكن دكتور هناك اندفاع من قبل-
 هذا االندفاع هو نتيجة فشل مشروع التفاوض عندهم ونتيجة الفضائح التي رسختها الوثائق التي اخذت -

 في اجراء انتخابات بلدية ونتيجة الضغوط الممارسة -من مكتب صائب عريقات ونتيجة فشلها ـ فتح 
رنامج بعد فشل مشروع التفاوض وبالتالي ارجو ان تكون توجهات فتح عليها من داخلها بسبب غياب ب

نحو المصالحة توجهات استراتيجية وليست تكتيكية بحيث اذا دفعهم االحتالل مرة اخرى للمفاوضات 
ينفضوا ايدهم مما يطرحونه اآلن، ولكن نحن نريد شيئا ثابتا على االرض واقعيا يمكن تنفيذه ويؤدي في 

  .صالحة وليس الى حملة عالقات عامة الحراج اآلخرينالمحصلة الى م
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 دكتور محمود نقل عن مصادر مطلعة جدا بحماس بأن المصالحة الفلسطينية لن تتحقق قبل معرفة -
  الرئيس المصري القادم، هل ما يجري في مصر له عالقة مباشرة بالمصالحة من وجهة نظر الحركة؟

المفروض اآلن اذا . ت مرتبطة بتواريخ ما يجري في مصر المصالحة هي شأن فلسطيني داخلي وليس-
تم تجهيز برنامج وتم االتفاق عليه سيتم تنفيذه، وبالتالي ليس هناك ربط بين المصالحة والوضع في 

  .مصر
 دكتور لماذا رفضت حركة حماس االقتراح الذي تقدم به الدكتور سالم فياض والقاضي بتشكيل -

  همتها انهاء االنقسام الفلسطيني؟حكومة وحدة وطنية برئاسته م
 ال تزال سلطة رام اهللا تتصرف وكأنها هي السلطة الشرعية وبالتالي هذا االمر حقيقة يعطل اتخاذ اي -

هذه . خطوة ايجابية باتجاه المصالحة، فليس ما يقوله ابو مازن ويقرره ابو مازن يفرض على االخرين
ن هناك تشاور في كل القضايا قبل ان يتم اتخاذ خطوات قضية يجب ان يتم استيعابها، فبدون ان يكو

  .تصبح هذه الخطوات قفزات في الهواء ليس لها على ارض الواقع مصداقية
  . ولكن في ظل فشل كل الجهود التي بذلت النهاء االنقسام من الذي يتحمل تلك المسؤولية؟-
؟ 2006ذي رفض نتائج انتخابات عام من ال.  الذي يتحمل المسؤولية هم من رفضوا نتائج االنتخابات-

وفتح هي التي ذهبت بعد اتفاق مكة الى اطالق الرصاص على حكومة . فتح هي التي رفضت تلك النتائج
الوحدة الوطنية التي كانت مشاركة فيها، وبالتالي فتح تتحمل المسؤولية، وفي الرد على فتح بعد ان 

في تلك المواجهة فهربت وتركت غزة واستولت استخدمت السالح للقضاء على حماس عسكريا هزمت 
  .على الضفة الغربية عنوة علما بان الضفة يجب ان تدار من قبل حماس وفق نتائج االنتخابات

 ولكن هناك تحركات في الشارع الفلسطيني النهاء االنقسام وحماس منعت حتى تجمعا شبابيا تم -
  قسام؟التنادي اليه في غزة مؤخرا للمطالبة بانهاء االن

 ما يجري على الساحة في غزة االن وليس في الضفة الغربية هو محاولة لزعزعة االمن في غزة -
الن الذين يرتبون لهذا الموضوع هم فتح وهم المسؤولون عن االنقسام والذي . تحت حجة انهاء االنقسام

 من -اموالها-تباتهايرتب في هذا الموضوع ايضا هم بعض الفصائل الفلسطينية اليسارية التي تأخذ مر
فتح وهي اصال كانت جزءا من االنقسام يوم رفضت ان تشارك في حكومة الوحدة الوطنية التي 

فهناك فرق بين من يخرج للشارع ليطالب بانهاء . 2006عرضناها عليهم بعد نتائج انتخابات عام 
  .االنقسام وبين من يستخدم هذا العنوان لزعزعة االمن في غزة

لتي تقود منظمة التحرير دعت لالنتخابات الرئاسية والتشريعية قبل ايلول القادم النهاء  ولكن فتح ا-
  االنقسام ولكن حماس رفضت اجراء هذه االنتخابات؟

.  نحن رفضنا النه ال يمكن اجراء انتخابات بدون موافقة االطراف الفلسطينية بما فيها حماس هذا اوال-
لة عالقات عامة من اجل ان يأتي صحافي ويقول ان فتح قدمت اما ثانيا فهذه قفزة اعالمية ومحاو

برنامجا لالنتخابات وانتم رفضتم، وانتم تقعون في فخوخ العالقات العامة السياسية التي تسعى اليها فتح 
  .التي يوجد بداخلها من يقول بانه ال يمكن اجراء هذه االنتخابات قبل التوافق عليها

   في مصر وقبلها تونس واآلن ليبيا؟ كيف تنظر حماس الى ما جري-
 هذا االمور متوقعة بعد فترات طويلة من غياب الدور العربي عن اداء دوره الكامل خدمة للشارع -

ما يجري هي نتائج . ومحاربة للفساد وتأييدا للقضايا القومية والوطنية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية
ودان وعلى الشرذمة العربية التي اوقفت الجامعة العربية طبيعية للحرب على غزة والنقسام جنوب الس
وبالتالي الشارع العربي تقدم كثيرا على قياداته وهو قرر . عن اتخاذ اي خطوة لصالح القضايا العربية

ان يحسم هذه القضية بطريقته السلمية، وهذا ما نراه من خالل االنفجارات المتكررة في اكثر من قطر 
ركة وليدة، وليست حركة تقليد او طارئة بل العكس هذه هي طبيعة واصالة الشعب عربي، وهذه ليست ح
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العربي الذي يجب عليه ان يصحح الموقف بينه وبين قيادته، فاذا انحرفت القيادة عن تحقيق اهداف 
  .الشارع العربي يصبح من المنطقي جدا الذي نراه اليوم

  2/3/2011القدس العربي، لندن، 
  

   فلسطينية ترفض إرسال مقاتلين لدعم القذافيفصائل": الشرق القطرية" .25
إرسال مقاتلين إلى ليبيا لدعم نظام " بشكل مطلق"رفضت الفصائل الفلسطينية  :شاكر الجوهري - دمشق

" الشرق"العقيد معمر القذافي، بحسب مصادر فلسطينية موثوقة في العاصمة السورية كشفت ذلك لـ 
دون للعقيد القذافي مع فصائل فلسطينية جرت على مرحلتين، منذ وقالت إن اتصاالت أجراها مساع

  .والجهاد اإلسالمي" حماس"اندالع الثورة الشعبية التي تستهدف إسقاط نظام حكمه، لم تشمل حركتي 
وقالت المصادر إن أحمد قذاف الدم، مستشار القذافي وابن عمه، كان زار دمشق قبل أيام قليلة من 

منصبه، حيث التقى قيادات فصائل فلسطينية، وطلب منها باسم العقيد القذافي، إرسال إعالنه استقالته من 
  .مقاتلين إلى طرابلس للدفاع عن نظام حكم القذافي 

اتصل االثنين مع عدد من قادة ) حسين الساعدي(وتكشف المصادر عن أن مساعدا رفيعا للقذافي 
بيان يدعم القذافي سياسيا في مواجهته مع خصومه الفصائل في دمشق، طالبا منهم في هذه المرة إصدار 

  ".خيارات الشعب الليبي "وأكدت احترامها , الثوار، لكن الفصائل رفضت ذلك أيضا 
في السياق، جددت حركة الجهاد اإلسالمي اتهامها للعقيد القذافي بالوقوف وراء اغتيال مؤسسها الشهيد 

د زيارة قام بها لطرابلس بإلحاح من القذافي، الذي فتحي الشقاقي في مالطا قبل ستة عشر عاما، بع
اختلف معه في لقاء عقد بينهما، فقرر تصفيته في طريق عودته عبر مالطا، جراء الحصار الجوي الذي 

  .كان مفروضا على ليبيا
  2/3/2011الشرق، الدوحة، 

  
  "ئيلإسرا"كل الشواهد تدلل على قرب زوال  :الشاميعبد اهللا " الجهاد"القيادي في  .26

أن ما , يوم األربعاء,  أكد القيادي البارز في حركة الجهاد اإلسالمي الفلسطينية عبداهللا الشامي:غزة
تشهده المنطقة العربية من تغيرات على مستوى األنظمة الحاكمة يمثل الحلقة قبل األخيرة في هزيمة ما 

  ".المشروع اإلستكباري التغريبي" وصفه بـ
إن ما يجري في ليبيا وما سبقه في تونس :"نسخة منه " سما "في تلقت وقال الشامي في تصريح صح

ومصر وما يصاحبه في العديد من البالد العربية المسلمة يمثل الحلقة قبل األخيرة في هزيمة المشروع 
اإلستكباري التغريبي والذي عمل على زرع إسرائيل في قلب فلسطين لتكون العصا الغليظة التي يرهب 

  ... ."ةبها المنطق
وواجبنا أن نقوم بالتبشير , واعتبر الشامي أن كل الشواهد الموضوعية تدلل عل قرب زوال إسرائيل

االنتصار "لألمة، معربا عن ثقته بأن األمة العربية واإلسالمية باتت على أبواب مرحلة جديدة عنوانها 
  ".وارتفاع الراية راية اإلسالم 

ال بد من إقامة نظم محيطة بها تعمل على قمع الشعوب العربية حتى تعيش إسرائيل أمنة كان :" وقال
مشيرا الى أن هذه النظم , "إسرائيل"ومنعها من القيام بواجبها الجهادي ضد مركزية المشروع التغريبي 

وبتوجيه من الغرب عمدت إلى تزييف عقل األمة وتاريخها وتشويه معتقداتها من خالل تبنيها لمنظومة 
  حسب قوله ". ية الغرب"األفكار 

اليوم سقط إلى غير رجعه المشروع التغريبي الفكري ، وبدأت النظم المصنفة تتهاوي :" وتابع قائال 
وتأخذ الشعوب دورها في تحديد النظام الذي تريد ومن ثم تقوم بواجبها الجهادي نصرةً لفلسطين 

 تعيشه إسرائيل اليوم على مستقبل ملفتاً الى أن هذا هو جوهر القلق الشديد الذي, "ولقضيتها ولشعبها
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وجودها والذي ظهر في حديث العديد من قادتها ، والذي تطلب زيارة العديد من الشخصيات الغربية 
  . لطمأنتها 

بدأت تأخذ بزمام :" وتوجه الشامي في ختام تصريحه بالتحية إلى كل الشعوب العربية التي قال بأنها 
على أبواب مرحلة الصعود بعد عملية التخدير والتزييف طويلة .) (..المبادرة ، وتدفع ثمن التغيير 

  .حسب وصفه, "األمد
  2/3/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
  ندعم الجهود الشبابية إلنهاء االنقسام: أبو زهري .27

سامي أبو زهري، ، دعم حركته للجهود الشبابية . أكد المتحدث باسم حركة حماس د: حازم الحلو - غزة
ليا إلنهاء حالة االنقسام الداخلي والدفع باتجاه تحقيق المصالحة، مشددا في الوقت ذاته على القائمة حا

  . ضرورة عدم تجيير هذه التحركات الشبابية من جهات سياسية
مسؤول "وقال أبو زهري، خالل ندوة سياسية دورية ينظمها االتحاد العام للهيئات الشبابية تحت عنوان 

ينبغي على تلك التحركات الشبابية أال تكون مدفوعة من جهات : " بمدينة غزةفي مقره" تحت المجهر
  ". سياسية تريد تشويش األوضاع األمنية في قطاع غزة تحت عباءة الدعوة إلنهاء االنقسام

نحن في حركة حماس ليس لدينا مشكلة في تحرك الشباب باتجاه إنهاء االنقسام والدفع باتجاه : "وقال
، "سطينية، ونحن ال نخشى هذه التوجهات الشبابية، ألننا جئنا من خالل انتخابات نزيهةالمصالحة الفل

  . لتلك التوجهات الشبابية المخلصة" حماس"مشيرا إلى مباركة 
وحذر أبو زهري من استغالل هذه المبادرات الشبابية لتحقيق أهداف سياسية وكسب نقاط على حسابها، 

  . لحراكهم" التصيد والتسلق"حماية صفوفهم مما أسماه محاوالت داعيا الشباب إلى الحرص على 
  3/3/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
  كيف ستكون عالقة مصر بحماس؟ ..بعد مبارك .28

يستشرف المراقبون السياسيون مستقبالً مغايراً في العالقة بين مصر ما بعد  : محمد عنان–فلسطين اآلن 
  . حماس التي تحكم قطاع غزةالثورة وسقوط حسني مبارك، مع حركة

فقد رأى بعضهم أن عالقة مصر مع قطاع غزة لن تبقى محكومة بنفس الطابع الذي كان في عهد 
الرئيس المخلوع حسني مبارك، بل ستتبدل لألفضل، فيما رأى البعض اآلخر أن العالقة ستراوح مكانها 

  . لحين إجراء انتخابات تحدد من خاللها السياسة المصرية الغزية
فالمحلل السياسي الفلسطيني مؤمن بسيسو أكد بأن المرحلة االنتقالية المصرية الراهنة لن تشهد تغيراً 
جوهرياً في عالقة مصر بقطاع غزة، وستبقى استنساخاً للمرحلة السابقة مع تحسن في المستوى اإلنساني 

  .وخصوصا معبر رفح
نه من السابق ألوانه الحسم بكيفية التعاطي  بأ– فلسطين اآلن –وأضاف بسيسو في مقابلة خاصة مع 

المصري مع الوضع الفلسطيني، باعتبار أن األمور داخل مصر لم تتضح بعد نتيجة التركيز على الشأن 
  .الداخلي في المرحلة االنتقالية التي يعيشونها حالياً

تخابات المصرية وأوضح المحلل السياسي بأن عالقة مصر بحركة حماس في قطاع غزة ستتحدد بعد االن
المرتقبة، واعتبر أن إفراز االنتخابات لقوى داعمة للقضية الفلسطينية ومناهضة للكيان الصهيوني سيغير 

  .العالقة مع حماس بشكل دراماتيكي وفق نسق متوازي مع بقية الفصائل
تكن تمتلك وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية بعد ثورة مصر، شدد بسيسو على أن الدول العربية لم 

الجرأة للتدخل في المصالحة الفلسطينية في الفترة الماضية وتركت مصر تستفرد بها بشكل كامل، 
  .واعتبر أنه من الضروري أن يكون للجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي دور مهم في المصالحة
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حماس في قطاع غزة، يمكن وأشار المحلل السياسي إلى أن العالقة بين مصر ما بعد االنتخابات وحركة 
أن تصل إلى حد العمق االستراتيجي، ألن الظروف ستكون صلبة ومواتية لتلبية هذه األفكار وإسناد 

  .مشروع إعادة مصر كقائدة لألمة العربية في مواجهة المشروع الصهيوني
 األمور تأتي ولفت بسيسو االنتباه إلى استحالة حدوث تغير جذري في المراحل األولى بعد الثورة ألن

ال ينبغي أن نحمل مصر في المرحلة المقبلة فوق طاقتها الحقيقية : "تراكميا وبشكل تدريجي، وأضاف
  ".ألن الوضع المصري ال زال في البداية

واعتبر المحلل السياسي وضع مصر الجديدة قدمها على بداية الطريق سيضمن تغيراً متنامياً نحو تعزيز 
التي تبددت طيلة العقود الماضية بفعل السياسات الفاسدة والملتحقة بالغرب التي القيم والكرامة العربية 
  .كانت في تلك الظروف

إسماعيل رضوان القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية حماس بأنه من السابق ألوانه .بدوره أكد د
  .الحديث عن خطوط اتصال واضحة بين حركة حماس والمجلس العسكري الحاكم في مصر

 عن أمله في أن تكون المرحلة القادمة أفضل مما سبق – فلسطين اآلن –أعرب رضوان في مقابلة مع و
  .على صعيد العالقة الفلسطينية المصرية، وعلى صعيد كسر الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر

وعن موقف حماس من الورقة المصرية، أوضح القيادي في حماس بأن هناك مستجدات جديدة على 
احة الفلسطينية خاصة بعد وثاق الجزيرة تقتضي إيجاد رؤية جديدة على أسس تراعي الثوابت الس

  .والشراكة التامة والبرنامج الوطني الذي سنتفق عليه
بدوره أكد أحمد سبيع المحلل السياسي المصري بأن السياسة المنتهجة في عصر الرئيس السابق حسني 

  . أن تختلف المرحلة القادمة بشكل كبير عن سابقاتهامبارك لن تبقى الحاكمة في مصر، وتوقع
واعتبر سبيع فتح معبر رفح وعبور الفلسطينيين الممنوعين من العبور لفترة طويلة مؤشراً إيجابياً عن 
المرحلة المقبلة، وعزى ضعف الدور المصري الخارجي في الماضي إلى نظام الرئيس المخلوع حسني 

  .أمثال عمر سليمان وأحمد أبو الغيطمبارك ومن معه من المتنفذين 
ال أتصور أن تظل السياسة كما هي ألن جزء من مطالب الناس في ميدان التحرير وغيره من : "وأضاف

  "الميادين هو تغيير نمط السياسة الخارجية الذي أضعف الدور المصري إقليمياً ودولياً
د حركة حماس على حدودها، ولن تتعامل وأشار المحلل السياسي إلى أن مصر ما بعد مبارك ستقبل وجو

نحن اآلن نتكلم عن خيار الشعب، : "معها كما النظام السابق حين محاربته لإلخوان المسلمين، وأضاف
  ".طالما أن الشعب اختار يجب أن يدعم هذا الخيار

تلفة وأوضح سبيع بأن مصر ما بعد مبارك ستتعامل مع القضية الفلسطينية بشكل موحد دون مكاييل مخ
تكال بها الفصائل، ودعا إلى ثورة داخل حركة فتح ومنظمة التحرير لتغيير النمط الذي أضر بالقضية 

  .الفلسطينية
وتعقيباً على استخدام فزاعة األمن القومي المصري في التعامل مع قطاع غزة في ما مضي، اعتبر 

مصري وحصره في أمن قصر المحلل السياسي المصري بأن نظام حسني مبارك قزم األمن القومي ال
عندما : "الرئاسة فقط، وحول كل مصر لحماية قصر الرئاسة بكافة السبل والوسائل المتاحة، وأضاف

  ".انتهى هذا النظام انتهى معه كل شيء، انتهى بوجهات نظره بسياساته
 غزة يذكر أن نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك اتهم بمشاركة الكيان الصهيوني في حصار

والتضييق على أهلها عن طريق إغالق معبر رفح لفترة طويلة، ومحاربة األنفاق الممتدة على طول 
  .الحدود مع مصر إلدخال المواد الغذائية للمحاصرين

  4/2/2011موقع فلسطين اآلن، 
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  بما يخدم القضايا المتبادلةمع القيادة المصرية العالقة بنسعى إلى االرتقاء : برهوم .29
وجود اتصاالت مع المجلس العسكري الحاكم لمصر   فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماسدأك: غزة

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

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

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

  
  القذافي سهل عملية اغتيال فتحي الشقاقي: الجهادقيادي في  .30

، الزعيم الليبي معمر القذافي ونظامه بتسهيل عملية اغتيال »الجهاد اإلسالمي« اتهمت حركة :القدس
 عاما على يد جهاز 15مؤسسها وأمينها العام السابق فتحي الشقاقي، في جزيرة مالطا قبل أكثر من 

  .اإلسرائيلي» الموساد«
الشقاقي كان متابعا ومرصودا منذ أن وصل ليبيا «ؤول في الحركة، فضل عدم ذكر اسمه، أن وكشف مس

قبل أيام من اغتياله، وحتى مغادرتها، وأنه ورغم سرية الزيارة، وحيازة الشقاقي لجواز سفر باسم 
له على إبراهيم الشاويش، إال أن الموساد تمكن من الوصول إليه، وتصفيته في جزيرة مالطا، بعد حصو

بعد اغتيال الشقاقي رفض النظام الليبي التعاون في التحقيق «وأضاف انه . »معلومات مؤكدة عن الشقاقي
الذي فتحته حركة الجهاد اإلسالمي حول اغتياله، أو إعطاء أي معلومات عن ذلك، ما أثار شكوكا حول 

  .»ا بين الحركة والنظام الليبيمساهمة القذافي والنظام الليبي في اغتياله، حيث قطعت العالقات تمام
  5/3/2011الراي، الكويت، 

  
  سياسة مصر تجاه غزة ستشهد تغييراً كبيراً : شعث .31

أن تشهد سياسة مصر تجاه قطاع غزة تغييرا كبيرا في المرحلة " فتح" توقع مسؤول في حركة : رام اهللا
دولية بها نبيل شعث في مؤتمر ومفوض العالقات ال" فتح"وقال عضو اللجنة المركزية لحركة . المقبلة

وذكر أنه تلقى تأكيدات من ". تعيد النظر بكامل سياستها تجاه قطاع غزة"صحافي عقده امس، إن مصر 
المعاملة القديمة لن تستمر "وزير الخارجية المصري الجديد ومسؤولي االستخبارات العامة المصرية بأن 

 في مصر وأن طريقة التعامل معهم وتأشيراتهم سيعاد وستفتح األبواب من جديد أمام مرور الفلسطينيين
الحاجة لتحقيق الوحدة تلقي علينا اآلن مسؤولية خاصة ولكن مصر : "وأضاف أن". النظر فيها بالكامل

ستدعم بما تستطيع وإنما مصر ستفتح حدودها مع فلسطين فلن تستمر سياسة إغالق معبر رفح وال 
سيكون هناك ضغط حقيقي من اجل فتح معابر غزة : " وتابع شعث".سياسة منع قيام ميناء حر في غزة

والتسهيل على الفلسطينيين وعلى أهل غزة وإدخال مواد البناء وغيرها وهناك شعور عميق باألسف لدى 
  ". رجال العهد الجديد في مصر حول إغالق المعابر على الفلسطينيين في الفترة الماضية

جية والرئيس الجديد لالستخبارات العامة المصرية انه صحيح أن ما سمعته من وزير الخار: "وأوضح
مصر لن تلغي اتفاقية السالم بينها وبين إسرائيل ولكن سيكون التعامل مع إسرائيل من منطلق جديد 

  ".تماماً
  9/3/2011المستقبل، بيروت، 
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  الدمحزب التحرير يطالب الجيوش العربية بالتحرك لنصرة الشعب الليبي ووقف حمام  .32
 الجمعة الجيوش العربية بضرورة التحرك لنصرة اإلسالميطالب حزب التحرير : وليد عوض -رام اهللا 

وأبدى حزب  .الشعب الليبي ووقف حمام الدم الذي يجري هناك على يد الرئيس الليبي معمر القذافي
ن كل من أمريكا الجمعة تخوفه الشديد من أن تتمك' القدس العربي'التحرير في بيان صحافي ارسل لـ

وبريطانيا وفرنسا وأيطاليا من التدخل في ليبيا على نحو يمكنهم من استعمار البالد وبسط أيديهم على 
خيرات البالد، على غرار ما حصل في أفغانستان والعراق، إذ اعتبر أن أي تدخل للدول األجنبية يعني 

لجيش المصري، الجزائري، التونسي، أيها ا: واضاف بيان الحزب قائال .مأساة للمسلمين ولبالدهم
المغربي، يا جيوش المسلمين قيادةً وضباطاً وجنوداً هبوا من فوركم لنصرة إخوانكم في ليبيا، بتوجيه 

  .ضربة عسكرية ساحقة لفلول القذافي المجرم وزبانيته من المرتزقة، فيتوقف حمام الدم القائم
  12/3/2011القدس العربي، لندن، 

  
  يال مصور الجزيرة محاولة فاشلة إلخفاء الجرائم التي يتعرض لها الشعب الليبي اغتتعدحماس  .33

بعد تعرض فريق " علي حسن الجابر"أدانت حركة حماس اغتيال مصور قناة الجزيرة الفضائية : دمشق
ة محاولة يائس"تابع للقناة لكمين مسلح من القوات التابعة للقذافي قرب مدينة بنغازي الليبية، وعدت ذلك 
وأضافت  ". الغتيال الحقيقة ومحاولة فاشلة إلخفاء الجرائم والمجازر التي يتعرض لها الشعب الليبي

إننا في حركة حماس ندين بشدة جريمة : "الحركة في تصريح صحفي صادر عن مصدر مسؤول
مواساة نتقدم بالعزاء وال(..) االعتداء المسلح الذي تعرض له فريق قناة الجزيرة بالقرب من بنغازي 

قناة الجزيرة والصحافة "وأعربت الحركة عن تضامنها مع  ". لعائلة الفقيد الشهيد على حسن الجابر
  ".الحرة المدافعة عن القضايا العربية وحقوق اإلنسان

  12/3/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   الحراك الشعبي إلنهاء االنقسامالفصائل الفلسطينية تدعو إلى المشاركة في .34
 على دعمها وتأييدها  أكدتفصائل فلسطينية، أن 14/3/2011موقع فلسطين أون الين، ر نش

للتحركات الشبابية والشعبية إلنهاء حالة االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية كطريق لمواجهة االحتالل 
  . اإلسرائيلي، والتي من المقرر أن تنطلق فعاليتها غداً الثالثاء

دته الفصائل بغزة، أمس، بدعوة من حركة الجهاد اإلسالمي، لبحث الحراك جاء ذلك خالل اجتماع عق
الشعبي إلنهاء االنقسام، وذلك بمشاركة عضو المجلس الثوري لحركة فتح ذياب اللوح، وقيادات حركة 
حماس خليل الحية وفوزي برهوم وجمال أبو هاشم، وعن الجهاد محمد الهندي ونافذ عزام وخالد 

  . إلى ممثلين عن مختلف الفصائلالبطش، باإلضافة 
وأكد القيادي في الجهاد نافذ عزام في بيان مقتضب تاله باسم الفصائل عقب االجتماع، على ضرورة 
توفير األجواء المناسبة في كل من الضفة وغزة إلنجاح هذه التحركات وااللتزام بالنظام العام 

  . وبالشعارات الوطنية
 تكثيف الجهود الستعاده الوحدة بأسرع وقت ممكن، داعياً الحراك وأوضح عزام أن المجتمعون قرروا

  . الشعبي إلى توفير اإلرادة السياسية إلنهاء االنقسام، وتوفير األجواء المناسبة وااللتزام بالنظام العام
  الجهاد

 في  أكد, القيادي في الجهاد اإلسالمي خضر حبيب أن القيادي14/3/2011وكالة قدس نت، وجاء في 
أن المجتمعون إتفقوا على تأييد وتوفير الحماية الكاملة للمتظاهرات , "وكالة قدس نت لألنباء " صريح لـت

ولفت حبيب إلى أن الفصائل إتفقت  .الذي أضر بالقضية الفلسطينية, المطالبين بإنهاء اإلنقسام السياسي
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شأنها تجاوز أزمة اإلنقسام لوضع آليات من , عقب الحراك الشبابي الحاصل, على البدء بحراك سياسي
  .الحاصل بين شطري الوطن

  النضال الشعبي
إن حراك الفصائل سيبدأ بعقد , وبدوره قال محمود الزق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي

معتبراً اإلجتماع أولى , سلسلة لقاءات وحوارات في محاولة للتوافق على صيغة وطنية إلنهاء اإلنقسام
أن الفصائل الفلسطينية بحاجة , "قدس نت " وأكد الزق في سياق حديثه لمراسل  .ك الشعبيثمرات الحرا

ونأمل أن يتواصل ذلك الحراك حتى يكون عامل مشجع وحقيقي لترك أوهامها وتنهي , إلى ذلك الضغط
  .اإلنقسام

ساسية إلنهاء وأشار إلى أن لقاءات وحوارات الفصائل ستبدأ في القريب العاجل وستناقش اآلليات األ
الحراك الشعبي تعبير عن فشل الفصائل في :" وأضاف  .اإلنقسام السياسي وتوحيد شطري الوطن

وجاء طرحه من قبل الشباب الفلسطيني لتدرك الفصائل السياسية , التوصل لصيغة توافقية إلنهاء اإلنقسام
  ".مدى خطورته على القضية الفلسطينية 

  حماس
المتحدث باسم حركة حماس  من بيت لحم أن 14/3/2011 معا اإلخبارية، وكالةفي نفس السياق ذكرت 

سامي أبو زهري أكد دعم وتأييد حركته للحراك الشعبي الفلسطيني من أجل إنهاء االنقسام والحفاظ على 
  .الثوابت والحقوق الفلسطينية

 مقتضب أن وأوضح خالل مؤتمر صحفي عقده في ساحة الجندي المجهول وسط المتظاهرين في بيان
حماس تعلن عن دعمها وتأييدها للمطالب التي يرفعها الحراك والمتمثلة في بدء حوار وطني على قاعدة 

  .إنهاء االنقسام
ودعا ابوزهري جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة الفاعلة التي سيجري تنظيمها غدا في غزة والضفة 

ديد من الفعاليات التي تدعو إلنهاء االنقسام ولتحقيق الغربية، مبينًا أن حركة حماس نظمت وال زالت الع
  .الوحدة

بالتوقف عن االعتقال التي تمارسه في صفوف أنصارها في "وطالب أبو زهري السلطة في رام اهللا 
الضفة لمنعهم من المشاركة في المسيرة التي تدعو إلنهاء االنقسام، الفتًا إلى أن السلطة تكثف حمالت 

  ".ها هناكاالعتقال في صفوف
  الديمقراطية

أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دعمها للتحركات الشبابية والشعبية في الخامس عشر من آذار، 
  .من اجل انهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية

على ان انهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية ضرورة " معا"وشددت الجبهة في بيان وصل لوكالة 
ية ومطلب شعبي باعتباره طريق شعبنا نحو انهاء االحتالل واالستيطان واقامة الدولة الفلسطيينة وطن

  .194المستقلة بعاصمتها القدس وعودة الالجئين وفق القرار االممي 
وحيت الجبهة الديمقراطية كل األطر والتجمعات الشبابية المشاركة بالتحركات النهاء االنقسام، ودعت 

شعبنا، شباب وشابات ونساء وشيوخ للمشاركة في الفعاليات الجماهيرية يوم غد الثالثاء كافة جماهير 
 واالستمرار بالتحركات الشعبية لممارسة الضغط على مراكز صنع القرار الفلسطيني 15/3/2011

للشروع الفوري بحوار وطني شامل يضم كافة ممثلي القوى والفصائل الفلسطينية والمجتمع المدني 
 الشباب، للخالص من االنقسام والعمل على تشكيل حكومة توافق وطني تحضر النتخابات رئاسية وفئات

  .وتشريعية ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطيينة وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل
  حزب فدا
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لشعب القيادات السياسية ل) فدا(ناشد خالد الخطيب عضو المكتب السياسي لالتحاد الديمقراطي الفلسطيني 
الً إلى إنهاء الفلسطيني لاللتحاق خلف شباب فلسطين في تحركاتهم الهادفة إلنهاء االنقسام وصو

  .االحتالل
وحذر الخطيب خالل مشاركته في المسيرة الطالبية التي جرت ظهر اليوم االثنين في غزة من ركوب 

ح أجندات حزبية أو فئوية انتفاضة الشباب من أي جهة كانت ، وعدم تسييس هذا التحرك الشبابي لصال
وأكد الخطيب على أهمية مشاركة كل شرائح  .كما جرى اليوم من البعض وهو ما ال يتقبله الشباب

وطبقات الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع في حراك ثورة الشباب غداً الثالثاء تحت علم فلسطين 
  . االحتاللالشعب يريد إنهاء.. الشعب يريد إنهاء االنقسام: وشعار واحد 
  حزب الشعب

حيا حزب الشعب الفلسطيني المسيرات الشبابية التي خرجت اليوم في شوارع غزة تحت شعار الشعب 
ان المسيرات " معا"وقال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب لوكالة . يريد انهاء االنقسام

لحركتي فتح وحماس لالستماع التي جابت شوارع غزة وغالبيتها من الشباب تحمل رسالة واضحة 
وقال العوض ان شباب حزب  .لنبض الشارع و اتخاذ قرارات واضحة لوضع اليات انهاء االنقسام

  .الشعب وعناصره وقياداته سيكونون جزءا ال يتجزء من هذه الهبة الجماهيرية
  المبادرة الوطنية

تصامات والتظاهرات التي ستنظم  مشاركة في االعأوسعدعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الى 
كما دعت المبادرة الى ان تكون التظاهرات تحت راية  .غدا النهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية

واكدت المبادرة ان مختلف المدن والبلدات  .العالم الفلسطيني وبشعارات موحدة غير فئوية وحزبية
  .الوطنية على المصالح الخاصة وانهاء االنقسامستشهد اعتصامات وتظاهرات تطالب بتغليب المصلحة 

  الشبيبة الفتحاوية
دعت الشبيبة الفتحاوية في الضفة الغربية وقطاع غزة كافة اعضاءها ومؤيديها والشباب الفلسطيني من 

 15مختلف المشارب السياسية والفكرية الى مشاركة كثيفة في الفعاليات المنوي تنظيمها يوم غد الثالثاء 
  .نهاء االنقسام في مختلف محافظات الوطن اذار ال

وقال سكرتير عام الشبيبة في الضفة الغربية حسن فرج بان يوم غد هو فرصة حقيقية لوضع حد لحالة 
االنقسام المدمي بين جناحي الوطن وإسماع صوت الشباب الفلسطيني ، داعيا الى تغليب المصلحة 

جندات الحزبية الضيقة التي تؤدي الى تعزيز حالة الوطنية ورفع العلم الفلسطيني ورفض كافة اال
االنقسام سواء كان ذلك من خالل رفع شعارات حزبية او اثارة الفوضى واستغالل االحداث لتمرير 

  . اجندات مشبوهة
 اذار هو يوما حافال سيجمع كل اطياف وفئات 15فيما اكد قيادي في شبيبة فتح في قطاع غزة بان 

  .انه يوم فرح لالسر الشهداء واالسرى والجرحى والمبعدين الشعب ضد االنقسام و
  التحرير الفلسطينية

اكدت جبهة التحرير الفلسطينية تأييدها ودعمها ومباركتها للحراك الشعبي والمبادرات التي تطالب بإنهاء 
وأكدت على مشاركة جميع أعضائها في هذه المسيرات التي  االنقسام والتي يقودها جيل الشباب ،

 داعية جميع فئات شعبنا على اختالف مشاربه وانتماءاته بالمشاركة 3-15ستنطلق يوم التالتاء الموافق 
  ).الشعب يريد إنهاء االنقسام(تحت شعار 

وفي هذا المجال أعرب بسام درويش مسؤول دائرة الثقافة واألعالم في جبهة التحريرالفلسطينية عن 
بي الذي يقوده الشباب ،مؤكدا أن جيل الشباب يجب أن يأخذ ترحيبه ودعمه للمبادرات والحراك الشع

  .زمام المبادرة في التعجيل في إنهاء ملف االنقسام
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  دم استنساخ التجارب التي أطاحت بعدد من الرؤساء العربالبردويل يدعو السلطة في رام اهللا لع .35
ماس أكدت استجابتها  نقال عن مراسلها سمير حمتو، أن حركة ح15/3/2011الدستور، عمان، نشرت 

لكل األصوات الداعية إلنهاء االنقسام الفلسطيني ، ودعت الحركات الشبابية للوحدة والمطالبة بالمطالب 
صالح البردويل القيادي في حماس خالل كلمة له أمام الشباب الفلسطيني في الجندي .وجدد د .الوطنية

الق حوار وطني شامل للوصول إلى مصالحة المجهول بمدينة غزة استعداد حركته للتشاور من أجل إط
وطالب البردويل الحراك . فلسطينية وإنهاء االنقسام الفلسطيني وفق برنامج وطني نواجه به االحتالل

إطالق "الشعبي والشبابي بالتوحد وصياغة أفكار وطنية، مؤكدا أن حركته ستتعاطى معها بإيجابية، و
سام وصياغة المرجعيات والبرنامج السياسي والوطني الذي نواجه الحوار الشامل للوصول إلى إنهاء االنق

  ". به االحتالل
أن " قدس برس"خاصة لـ  من غزة أن البردويل أكد في تصريحات 15/3/2011قدس برس، وذكرت 

لقد : "الحكومة الفلسطينية في غزة هيأت كل األسباب من أجل تأمين مظاهرات إنهاء االنقسام، وقال
في ساحة الجندي المجهول في ) 15/3(آلالف منذ الصباح المبكر لهذا اليوم الثالثاء احتشد عشرات ا

إنهاء : وباقي الفصائل الفلسطينية راقعين أربعة شعارات هي" حماس"و" فتح"قطاع غزة من أبناء حركتي 
لفسطينية وقد هيأت الحكومة ا. االنقسام وإنهاء االحتالل وإنهاء الحصار والحفاظ على الثوابت الوطنية

  ".في غزة بتوجيهات من رئيسها اسماعيل هنية كل الظروف المواتية من أجل هذه المسيرة
ودعا البردويل السلطة الفلسطينية في رام اهللا إلى توفير المناخ للمتظاهرين لكي يعبروا عن آرائهم وعدم 

لطة الفلسطينية في رام نحن نطالب الس: "استنساخ التجارب التي أطاحت بعدد من الرؤساء العرب، وقال
اهللا بأن تسمح للشعب الفلسطيني بأن يعبر عن رغبته في إنهاء االنقسام وإنجاز المصالحة، ونأسف ألن 

  ".بعض قياداتها يعملون على استنساخ كالم األغبياء الذين سقطوا قبلهم الستعداء األمريكيين والغرب
  

  يني في أحداث درعاالفصائل الفلسطينية في سوريا تنفي مشاركة أي فلسط .36
عاشت مدينة درعا أمس يوماً هادئاً بعد أن شيعت شهيدها الثالث رائد الكراد بمشاركة : موفق محمد

وبحضور عدد من مراسلي وكاالت األنباء األجنبية الذين شهدوا حجم األكاذيب التي  اآلالف من األهالي
ورية، وشهدوا حجم الخراب الذي ألحقته تبث على وكاالت األنباء والفضائيات المجندة لإلساءة إلى س

  .مجموعة من المخربين من غير أبناء المحافظة بالممتلكات العامة والخاصة
عدة اتصاالت من فلسطينيين مقيمين في سورية ومن ممثلين عن الفصائل » الوطن«ويوم أمس تلقت 

 أمس في درعا، وأصدرت أكدوا خاللها أنه لم يشارك أي فلسطيني في عمليات التخريب التي جرت أول
تنفي الفصائل الفلسطينية ما أشيع عن معلومات عن مشاركة عناصر فلسطينية «: الفصائل بياناً جاء فيه

يهمنا أن نؤكد : ، وأضافت الفصائل في بيانها»في التظاهرات وأحداث الشغب التي حدثت في مدينة درعا
رس حقوقه السياسية في التعبير عن انتمائه أن الفلسطيني في سورية الذي يتمتع بكامل الحرية ويما

  .»الوطني والقومي سيظل وفياً لسورية وشعبها وقيادتها وذلك انسجاماً مع قناعاته ومبادئه
قال عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة » الوطن«وفي تصريح لـ

األول إلى جانب سورية وشعبها وقيادتها وسيحفظ إن شعب فلسطين يقف في خط الدفاع «: أنور رجا
دائماً في عقله ووجدانه أن سورية وحدها مثلت الموقف المبدئي وخط الدفاع والهجوم األول عن قضية 

لهذه األسباب المبدئية من الطبيعي أن نستغرب ما تناولته بعض وسائل اإلعالم «، موضحاً أنه »فلسطين
 الشغب التي وقعت في درعا ويهمنا هنا أن ننفي نفياً قاطعاً أن تكون عن مشاركة فلسطينيين في أحداث

  .»هناك أي مشاركة فلسطينية
الفصائل الفلسطينية منذ اليوم األول لألحداث قامت بالتواصل مع كل فعاليات ووجوه «وأوضح رجا أن 

المخيم ولو كان المخيم، وعقدت عدة اجتماعات تنسيقية من أجل ضمان عدم السماح ألحد بجر أحد من 
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، معرباً عن ثقته »مجرد مراهق أو فتى إلى مكان خارج موقعه الطبيعي وإلحاقه بأي مجموعة مشاغبة
الشعب السوري بوعيه والتفافه حول قيادته لن يسمح لمن قاموا بأعمال الشغب بأن يتمددوا أبعد من «بأن 

 من أجل التحريض واإليحاء بأن حجمهم المحدود الذي عمل اإلعالم المعادي على تضخيمه وتوظيفه
نحن نعلم أن ثمة عناصر ظالمية تدعي اإلسالم ممولة من «: وقال. »أولئك يشكلون رأياً عاماً واسعاً

  .»أقطار عربية مجاورة لعبت دوراً أساسياً في عمليات الشعب
  21/3/2011الوطن، سوريا، 

  
  بأحداث سورية ال صلة لنا : دمشقبالفصائل الفلسطينية  .37

عدم صلتها باألحداث "أكدت القوى والفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق : ناديا سعد الدين -ن عما
  ".الجارية في األراضي السورية، وحرصها على أمن البالد وااللتزام بالقوانين واألنظمة المرعية فيها

لزج بالفلسطينيين ا"واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف أن 
، الفتاً إلى اتصاالت "الموجودين في سورية باألحداث الجارية استهداف خطير ومباشر له تبعاته السلبية

استغرابه من زج "وأبدى  ".ستجريها القيادة الفلسطينية مع القيادة السورية الستيضاح األمر ومتابعته
ضع تعقيبه على اتهامات مسؤولين سوريين ، وذلك في مو"الفلسطينيين بأحداث متعلقة بحراك داخلي

  .هناك" الفتنة"بتورط الفلسطينيين في إثارة 
عدم "من األراضي المحتلة " الغد"وأكد أبو يوسف، وهو األمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، إلى 

خل في صلتهم بها وحرصهم على النأي بأنفسهم عن التد"، نافياً "مشاركة الفلسطينيين بتلك األحداث
  ".الشؤون الداخلية للدول التي يتواجدون فيها

الالجئين الفلسطينيين في سورية ضيوف مؤقتون فيها بانتظار عودتهم إلى ديارهم "وأشار إلى أن 
 استناداً إلى القرار الدولي الذي ينص 1948وأراضيهم التي هجروا منها بفعل العدوان اإلسرائيلي العام 

  ".على حق العودة والتعويض
محاوالت "من " الغد"لـوحذر أمين سر لجنة المتابعة الوطنية وتحالف القوى الفلسطينية خالد عبد المجيد 

  ".االعتزاز بالعالقات الطيبة مع القيادة السورية"، مؤكداً "اإليقاع بين سورية والقوى والفصائل الفلسطينية
لتحرير فلسطين معتصم حمادة إن من جانبه، قال عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية 

الفلسطينيين في سورية ليسوا طرفاً فيما يدور على أراضيها، وليسوا مع النزاع الدائر فيها ولن ينجروا "
بالضرورة إلى أي من التحركات سوى الوقوف إلى جانب سورية في وجه العدوان الصهيوني 

  ".والمشاريع األميركية في المنطقة
ما تردد عن مشاركة عناصر فلسطينية " القيادة العامة –هة الشعبية لتحرير فلسطين من جانبها، نفت الجب

  ".الفلسطينيين في سورية قوة متحدة مع الشعب السوري وقيادته"، مؤكدة أن "في أحداث درعا
ما أشيع حول مشاركة عناصر فلسطينية في التظاهرات وأحداث الشغب التي حدثت في مدينة "ونفت 
التنبه لخطورة زج اسم الفلسطينيين في هذه األحداث نظراً لما يترتب على ذلك من " إلى ، داعية"درعا

  ".تعبئة نفسية ال تخدم سوى أعداء شعبنا وأمتنا
فصائل المقاومة في سورية شددت على أن الفلسطيني في هذا البلد يتمتع بكامل الحرية "وأكدت أن 

ه الوطني والقومي، وسيظل وفياً لسورية وشعبها وقيادتها ويمارس حقوقه السياسية في التعبير عن انتمائ
  ".وذلك انسجاماً مع قناعاته ومبادئه

  28/3/2011الغد، عمان، 
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  فلسطين قضية  الجديد تجاه هامتفائلون بموقفوحماس لم ولن تعبث بأمن مصر الداخلي : الزهار .38
، أن الحركة لم تعبث بأمن "حماس"ة  أكد الدكتور محمود الزهار، القيادي البارز في حرك:محمد حمدي

مصر بأي صورة من الصور، وأن االتهامات التي وجهت لها بهذا الشأن ظلما وعدوانا، معتبرا أن ما 
حدث في مصر من ثورة هو في صالح القضية الفلسطينية وأن ما يحدث في العالم العربي من ثورات 

  . هو لصالح األمة العربية والعالم اإلسالمي
لزهار إن الشعب الفلسطيني لن ينسى موقف الحكومة المصرية السابقة من العدوان اإلسرائيلي وقال ا

، وموقف الحكومة المصرية الحالية وتحذيراتها 2009 واوائل 2008على قطاع غزة في أواخر 
ام لإلسرائيليين من محاولة تكرار العدوان على القطاع في أعقاب التفجير األخير بالقدس، محمالً النظ

  ". السياسة الخاطئة"السابق المسئولية عن خالفات مصر الخارجية، نتيجة 
ترقب الحكومة المصرية في تنفيذ مطالب " حماس"وأضاف في تصريحات بنقابة الصحفيين أمس، أن 

حماس لن "الثورة، وتنتظر منها الكثير من اإلرهاصات لتأييد الشعب الفلسطيني وحقوقه، موضحا أن 
اركة وال يمكن االستغناء ثين باألمن القومي المصري، السيما بعد الثورة المصرية المبتكون من العاب

، "أبعاد استراتيجية"وقال إن زيارته للقاهرة التي تجيء بعد غياب استمر خمسة عشر شهرا لها  ". عنها
يغة مشيرا إلى قيامه بعقد لقاءات مهمة مع المخابرات المصرية، بحث خاللها سبل التوصل إلى ص

مشتركة إلعادة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، عبر وضع أسس جديدة وصحية لتحقيق 
  . معاملة أفضل

لبحث  ورجح عقد لقاء مع نبيل العربي وزير الخارجية، الذي أشاد بتحذيرات من العدوان على غزة 
جودة حتى اآلن، معتبرا أن قضية معبر رفح، السيما وأن السلبيات في ظل النظام السابق ال تزال مو

الحصار المفروض على قطاع غزة ال ينسجم مع توجه الشعب المصري وثورته والحكومة الحالية 
  . والقيادة العسكرية الحاكمة

وأشار الزهار إلى إجراء اتصاالت مع المجلس األعلى للقوات المسلحة الذي يمسك بزمام األمور في 
  .  لمقابلته واالجتماع به لبحث كافة القضايامصر، وتم بالفعل تعيين أحد القادة

:  يناير، قائال25بعد حدوث حالة حدوث الفراغ األمني الذي صاحب ثورة " حماس"وبرر فرار معتقلي 
نحن ال نريد أن نخرق القانون المصري، لكن معظم المحبوسين تم تلفيق قضايا لهم عن طريق األمن "

  ".  اعتقالهم دون توجيه اتهامات إليهمالمصري وهناك العديد من المعتقلين تم
وأكد الزهار أنه ال يمكن إعادة الفارين من السجون المصرية، إلعادة محاكمتهم مرة أخرى أو الستكمال 
العقوبة بالنسبة للمتهمين في جرائم جنائية رغم احترامه للقضاء المصري، مشددا على أن كافة 

  . ه اتهامات ملفقة إليهم من قبل جهاز أمن الدولةكان قد تم توجي" حماس"المحبوسين من حركة 
الذي اعتقل داخل األراضي " حماس"القيادي بالجناح العسكري لحركة (أما حالة أيمن نوفل : "وتابع قائال

، فهو معتقل سياسي وال يمكن إعادة محاكمته )2008المصرية عقب انهيار الجدار الحدودي في يناير 
، الفتا إلى أنه كان قد دخل مصر بعد انهيار السور الفاصل بين مصر "رمرة أخرى أو إعادته إلى مص

  . وقطاع غزة
وأوضح الزهار أن قضية المعتقلين الفلسطينيين بالسجون المصرية سوف تظل أهم قضية للحركة خالل 
اء المرحلة المقبلة، إلى جانب القضايا المعيشية والحياتية للشعب الفلسطيني وإمداده بالغاز والكهرب

  . والدواء والماء وكل ما يتعلق بكافة القضايا ذات الشأن الفلسطيني الرابض تحت الحصار
تقارير كاملة عن كافة المعتقلين الفلسطينيين في مصر، وأنه سوف يطلب من " حماس"وأشار إلى أن لدى 

  . الحكومة المصرية واألجهزة األمنية تقرير واف عن تلك الحاالت بصورة كاملة
فتح سفارة مصرية في قطاع غزة، نفى الزهار هذا الطلب، " حماس" على سؤال حول طلب وفي رده

وقال إن الحركة ال تريد فتح سفارة مصرية في القطاع ولم تطلب تواجد سفيرين باألراضي الفلسطينية 
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وإنه إذا ما قررت مصر وجود سفير واحد في رام اهللا، فإن الحركة تطلب فقط وجود مكاتب يمكن من 
  . اللها إنهاء إجراءات السفر وغيرها في غزةخ

وأعرب عن اعتقاده بأن وصول اإلسالميون للسلطة في مصر سوف يخدم القضية الفلسطينية مثلما 
للحكم في فلسطين ووصول اإلسالميين في تركيا للحكم، منوها بأن من يتبنى " حماس"خدمها وصول 

عه وعلى أعدائه، مشيرا إلى سقوط معسكر المقاومة وأفكارها يفرض وجوده على من يتفاوض م
المستسلمين على كافة األصعدة، السيما في حالة المفاوضات التي كانت إسرائيل تحاول فرضها على هذا 

  . المعسكر
، أعرب الزهار عن أمله في أن يقوم الرئيس الفلسطيني "حماس"و" فتح"وحول الخالف بين حركتي 

ع غزة لبعض الوقت، ألن الظروف الراهنة ال توفر ظروفا أمنية محمود عباس بإرجاء زيارته إلى قطا
  . إلتمام الزيارة

وقال إنه يجب إرجاء الزيارة حتى استكمال االتفاق على القضايا الهامة فيما يتعلق بالقيادة والمرجعية 
 قرار لديها" حماس"الفلسطينية والترتيبات والبرنامج السياسي الفلسطيني، مؤكدا في الوقت ذاته أن 

  . باإلجماع بالتقدم نحو المصالحة
إن الحركة على استعداد لتقديم الكثير من الجهد " حماس"من جانبه، قال الدكتور خليل الحية القيادي في 

والتنازالت إلتمام المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية، منوها بأن الحركة هي أول من دعت الرئيس 
  . ني ـ فلسطينيالفلسطيني إلجراء حوار وطني فلسطي

وأكد أن اإلرادة السياسية الفلسطينية الحقيقية ستعمل على تنحية اإلرادة اإلسرائيلية بشأن ما يتعلق 
بالمصالحة الوطنية، ونفى في الوقت ذاته وجود مبادرة قطرية لتهدئة األوضاع في غزة، مضيفا لم نسمع 

  .  فلسطينيعن أي مبادرة بهذا الشأن، وما محدث هو توافق فلسطيني ـ 
   29/3/2011  القاهرة،المصريون،

  
  في أحداث الالذقيةلم يشارك أي فلسطيني : احمد جبريل .39

نفت فصائل فلسطينية قريبة من النظام السوري، صحة اتهامات ستشارة الرئيس :  كفاح زبون- رام اهللا
ونشرت . ةالسوري بثينة شعبان، للفلسطينيين بالوقوف وراء مظاهرات تشهدها مناطق في سوري

 القيادة العامة، أحمد جبريل، الذي -الصحف السورية نفسها تصريحات لألمين العام للجبهة الشعبية 
  .يعيش في سورية، طالب فيها بضرورة توضيح الصورة رسميا

لم يشارك أي فلسطيني من مخيم الرمل لالجئين الفلسطينيين الواقع جنوب مدينة الالذقية «: وقال جبريل
 التي شهدتها المدينة، ومن نزل إلى الالذقية وشاغب هم سكان تجمع مالصق لمخيم الرمل في األحداث

ويقع إلى الجنوب منه وال يفصل بينهما إال مسيل ماء، ويقطنه فقراء من محافظة إدلب وبلدة الحفة في 
رج من الناس اعتقدت أن الفلسطينيين هم المتظاهرون لكن من فعل ذلك هو من خ«: وأضاف. »الالذقية

  . »الحي اإلدلبي وقد تم توضيح األمر لوزير اإلعالم محسن بالل
وأكد جبريل أن المخيمات منضبطة وتسير دوريات ليلية تحرس بوابات المخيمات، وتراقب من يدخل 

ما «: وأضاف. »وعليه فال عالقة لنا من قريب وال من بعيد«: وأردف. ويخرج من هذه المخيمات
ما حصل في درعا قبل أيام حين اتهم الفلسطينيون بأنهم من يقف وراء عمليات حصل في الالذقية يشبه 

  .»الشغب
  29/3/2011الشرق األوسط، لندن، 
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  "الداخلية دوار"البرلمان األردني شارك في مسيرة الوالء في بنائب فتحاوي ": القدس العربي" .40
 اذار علـى    24فض اعتصام شباب    ، تناول   "القدس العربي "كشف تقرير خاص بصحيفة     : بسام البدارين 

النائب الفتحاوي في البرلمان األردني، محمد الحجوج، قاد مجموعة كبيرة          "دوار الداخلية في األردن، أن      
وأوضح ". من ناخبيه للمشاركة في مسيرة الوالء المتزامنة مع اعتصام الدوار قبل انفالت المشهد األخير             

عبي في األردن أنه يفتقد فعـالً لحـضور أردنيـي األصـل             واحدة من مشكالت الحراك الش    "التقرير أن   
الفلسطيني ألسباب تاريخية ومعروفة، لكن جهة ما في مفاصل الدولة األردنية أرادت اإليحـاء بـالعكس                
تماماً حتى تثير عصبية بغيضة في الشارع تؤجل، إن لم تعدم، الخيار اإلصالحي، فرسم سيناريو ميدان                

سيناريو الرعب هنا حاول توظيف ورقـة التعبئـة         "وأضاف التقرير أن    ". اسعبد الناصر على هذا األس    
المضادة ضد حراك الشارع إلرهاب مجموعات الشباب النشطة، التي تقول الحكومـة فـي اجتماعاتهـا                
الداخلية بأن أخطر ما فيها أنها ليست مسيسة، فيما تطوعت حكومة معروف البخيـت لوضـع المكيـاج                  

و األمني البائس باختالق قصة الدعم المصري والسوري لحراك اإلخوان المـسلمين            الالزم على السيناري  
  ".في الشارع االردني

 29/3/2011القدس العربي، لندن، 
  

  ما يحدث في سوريا شأن داخلي ونؤكد وقوفنا معها قيادة وشعًبا: حماس .41
، الفتةً "ورية قيادة وشعباجانب الشقيقة س"وقوفها إلى " حماس"أكّدت حركة المقاومة اإلسالمية : دمشق

إلى أن سورية بقيادتها وشعبها وقفت مع مقاومة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، واحتضنت قوى 
المقاومة الفلسطينية وصمدت أمام كل الضغوط من أجل التمسك بدعم نهج الممانعة والمقاومة في 

  . المنطقة
إن "نسخة عنه " المركز الفلسطيني لإلعالم"وصل ) 4\2(في بيان لها صدر اليوم السبت " حماس"وقالت 

سورية قيادة وشعبا وقفت مع مقاومة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، واحتضنت قوى المقاومة 
الفلسطينية، وخاصة حماس، وساندتها في أحلك الظروف وأصعبها، وأخذت الرهانات والتحديات 

 من أجل التمسك بدعم نهج الممانعة والمقاومة في والمخاطر الكبيرة، وصمدت أمام كل الضغوط
  ". المنطقة، وإسناد فلسطين وشعبها ومقاومته بشكل خاص، والوقوف في خندق األمة ومصالحها

إال أننا في "، وأضاف البيان "ما يجري في الشأن الداخلي يخص اإلخوة في سورية"كما اعتبرت حماس 
تحترم إرادة الشعوب العربية واإلسالمية وتطلعاتها، فإننا نأمل حركة حماس، وانطالقًا من مبادئنا التي 

بتجاوز الظرف الراهن بما يحقق تطلعات وأماني الشعب السوري، وبما يحفظ استقرار سورية وتماسكها 
  ". الداخلي ويعزز دورها في صف المواجهة والممانعة

 2/4/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

  لقذافيل إسرائيليةإرسال سفينة أسلحة فتح تحقق بتورط دحالن ب .42
تحقيقات حول ضبط قوات المجلس الوطني االنتقالي الليبي " فتح"تجري اللجنة المركزية لحركة : رام اهللا

لسفينة أسلحة صهيونية كانت في طريقها إلى كتائب القذافي، وتورط قيادات فتحاوية في إرسال هذه 
تجاوزات " اجتمعت أن المدعو محمد دحالن يخضع للتحقيق في وأكد الناطق باسم اللجنة التي .الشحنة

موضحا أن المدعو محمد رشيد ". تنظيمية وسياسية، وأن مشاركته باجتماعات اللجنة المركزية علقت
  ".ليس له عالقة بالسياسات التنظيمية والوطنية للحركة ال من قريب وال من بعيد) "خالد سالم(

  5/4/2011القدس، فلسطين،  
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   إسرائيليةدحالن ينفي تورطه في تزويد القذافي بصفقة أسلحة  .43
نفى محمد دحالن، القيادي في حركة فتح، التقارير اإلخبارية التي أكدت تورطه في تزويد العقيد الليبي 

وقال في بيان صحفي، إن هذه أكاذيب وعلى . معمر القذافي بصفقة أسلحة بالتعاون مع شركة إسرائيلية
أن تنشر قصاصة بها ''يذكر كمية الصفقة وثمنها وتاريخ حدوثها وكيف وصلت وقال من روجها أن 

أخبار مفبركة وتقول إنها ناقلة للخبر فهذا ضحك على الذقون واستخفاف بعقول المواطن العربي، وهي 
   .''هنا ناقلة للكفر والجهل بوعي كامل وبقصد له ما له
لو أرادت القناة التأكد من ''بسوء نية وأضاف بقوله وأضاف أن قناة الجزيرة نشرت هذه األكاذيب 

صواب المعلومات فكانت يمكنها االتصال بي أو االتصال بالجانب اإلسرائيلي، فمديرها اإلخواني 
بعث إلى أفيجدور ليبرمان، وزير خارجية اسرائيل، خطاباً قدم فيه اعتذار قناة الجزيرة ) وضاح خنفر(

  .''إلطالق سراح سمير القنطارلدولة االحتالل عن معالجتها 
  6/4/2011موقع مصراوي، 

  
   سورية بحق فلسطينيين على خلفية اشاعاتإجراءاتال : أمين سر تحالف القوى الفلسطينية .44

عدم , أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني     , أمين سر تحالف القوى الفلسطينية    , أكد خالد عبد المجيد   
على خلفية تقارير تحـدثت عـن       , اءات تمس الوجود الفلسطيني في سوريا     اتخاذ القيادة السورية أية اجر    

وأكـد   .خصوصاً في درعا ثم في الالذقية     , دور لبعض الفلسطينيين في مظاهرات اإلحتجاج التي خرجت       
موضحة اإللتباسـات   , عبد المجيد أن القيادات الفلسطينية تمكنت من شرح حقيقة األمور للقيادة السورية           

  .ى تشوش الصورةالتي قادت إل
أن التباساً وقع أدى إلى اعتقاد القيادة السورية        " المستقبل العربي "وكانت مصادر فلسطينية موثوقة ابلغت      

جراء ذكر تقرير أمني أن متظاهرين انسحبوا إلـى داخـل           , بأن فلسطينيين شاركوا في مظاهرات درعا     
ال الالجئين الفلـسطينيين    ,  نازحي الجوالن  وقد أوضح القادة الفلسطينيين بأن المقصود هو مخيم       . المخيم

  .في درعا
نفى بدوره أن تكون السلطات السورية طلبت       " حماس"مسؤول العالقات الدولية في حركة      , اسامة حمدان 
وأكد أن كل المحاوالت     .وقيادات فصائل فلسطينية مقيمة في دمشق مغادرة اراضيها       " حماس"من قيادات   

منوهاً إلى أن هـذه     , ة مع السلطات السورية جاءت بهدف التشويش عليها       الرامية لزعزعة مواقف الحرك   
واصفاً العالقـة مـع دمـشق بالقويـة         , إال ايجابية في عالقاتها مع سوريا     " حماس"المحاوالت لن تزيد    

  .والمتينة
  3/4/2011، المستقبل العربي

  
  راجهم من ليبيا طالباً فلسطينياً يدرسون في الكليات العسكرية الليبية يناشدون إخ43 .45

 وجه ثالثة وأربعون طالباً فلسطينياً يدرسون في الكليات العسكرية والشرطية الليبية، مناشدة إلى :رام اهللا
 . محمود عباس، بإنهاء معاناتهم، وإخراجهم من الخطر الذي يتهددهم في ليبياالفلسطينيةسلطة الرئيس 

حداث في ليبيا تم طرد جزء كبير منهم خارج الكليات إنهم من اليوم األول لأل: "وقال الطالب في رسالتهم
 تم إبقاؤهم داخل الكليات ولم يسمح لهم ، وتحديداً كليات البرية،العسكرية والشرطية، والجزء اآلخر

وأضافوا أن كافة الطالب الفلسطينيين  ".بالخروج، وتم تسليحهم من قبل إدارة الكلية ليقوموا بحراستها
جوية الواقعة في مدينة مصراته تم مهاجمتهم من قبل المتمردين داخل الكلية وال المنتسبين للكلية ال

وأشاروا إلى أنه تم طردهم من السفارة . يعرفون ماذا حل بهم إن كانوا جرحى أو أسرى أو غير ذلك
الفلسطينية في ليبيا، ولم يتصل بهم أي احد من المسؤولين أو الملحقية العسكرية، مؤكدين أنهم غير 

عيدين عن ساحة المواجهات في طرابلس، وأن الخطر يتهدد حياتهم من المتظاهرين ألنهم يعتبرونهم ب
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وأضافوا أنهم علموا أن سفرهم من ليبيا يحتاج إلى قرار سياسي، داعين إلى التحرك الفوري  .مرتزقة
  .والسريع إلخراجهم من ليبيا، حسب الرسالة

  26/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  لشعبي مصر وتونس" األموال المنهوبة"مؤسسات أهلية فلسطينية تطالب الدول الغربية بإعادة  .46
دعت منظمات أهلية فلسطينية حكومات أوروبية وحكومتي أمريكا وكندا إلى تجميد وإعادة : رام اهللا

ن جميع األصول واألرصدة، التي تسيطر عليها، والتي تخص الرئيسين المخلوعين حسني مبارك وزي
العابدين بن علي وأفراد أسرهما وجميع المسؤولين واألفراد والكيانات المرتبطة بالنظامين، اللذين قاموا 

  .باختالس المال العام وتحويله إلى البنوك خارج الدولتين
إن : "وشبكة المنظمات األهلية الفلسطينية" أمان"وقال بيان صدر عن االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة 

 جاء دعما وتأييدا للتحرك الذي بدأته مؤسسات المجتمع المدني المصرية والتونسية والمطالبة الطلب
الشعبية الواسعة التي وجهت اتهامات علنية بالفساد ونهب المال العام للرئيسين المخلوعين وأفراد أسرهما 

يسين المخلوعين مبارك حيث أشارت الدالئل المنشورة إلى أن الرئ. وعدد من المسؤولين المقربين منهما
وزين العابدين هما المسؤولين عن تحويل األموال العامة من بالدهم إلى الحسابات الخاصة بهم لعدة دول 

  ".غربية مثل سويسرا وكندا والواليات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها
  27/2/2011قدس برس، 

  
  السجناء الفلسطينيون بمصر يهددون بحرق أنفسهم .47

 المعتقلون الفلسطينيون في السجون المصرية بحرق أنفسهم وااللتحام مع إدارات السجون، رداً هدد :غزة
وقال الناطق باسم تجمع أهالي . على رفض تنفيذ قرارات المحاكم المصرية والجيش باإلفراج عنهم

سجن العقرب إنَّ أبناءنا المعتقلين بالتحديد في ": "صفا"المعتقلين في السجون المصرية عماد السيد لـ
وناشد السيد الحكومة الفلسطينية في غزة  ".حصلوا على قرارات باإلفراج، ولم يتم اإلفراج عن أي منهم

ورئيسها إسماعيل هنية بالتحرك في هذا االتجاه، وإجراء االتصاالت الالزمة، والضغط على المسئولين 
  . المصريَّةمن أجل اإلفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين في السجون 

  28/2/2011، )فاص( الفلسطينية صحافةوكالة ال
  

   لهم الفلسطينيةفلسطينيون في ليبيا يؤكدون تنكر سفير السلطةالطلبة ال .48
في ليبيـا   الفلسطينية  سلطة  ال اشتكى طلبة فلسطينيون عائدون من الجماهيرية الليبية تنكر سفارة           :طرابلس

يحاته اليومية حول واقع الفلسطينيين وتأكيد تأمينهم في ظـل     لهم، في الوقت الذي يصدر فيه السفير تصر       
  .ما تشهده البالد من اضطرابات

وكذّب الطلبة عقب عودتهم من مطار عمان الدولي، خالل تقرير أعده راديو البلد بعمان، ادعاءات سفير                
أكد الطلبة أنهم   و ".توزيع مساعدات مالية لهم وتأمين عودتهم كما صرح في وسائل اإلعالم          "السلطة حول   

استجاروا بالسفير األردني في ليبيا، الذي أمن نقلهم وأعلمهم أنه سيعاملهم كما األردنيين، وذلك بعـد أن                 
ودعا الطلبـة للتحقيـق فـي        .اشتكوا له تنكر سفيرهم لهم وعدم إفالحهم في االتصال به طوال األزمة           

ين استعدادهم للمثول أمام أي لجنـة لـإلدالء         تصرفات السفارة الفلسطينية خالل األحداث الجارية، مؤكد      
من يحاسب سـفارتنا التـي      "وتساءل الطلبة    .بأقوالهم، ومشيرين إلى شعورهم بالخيبة الشديدة مما حدث       

فيما أكدوا أن السفير     ؟"تتقاضى منا مبالغ كبيرة على كل شاردة وواردة، وحينما وقعت األزمة تخلت عنا            
  ادعى أنه قد وزع عليهم مصروفات مالية، سيعودون إلـى أرض الـوطن             لم يكن يعلم أن الطلبة، الذين       
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حاملين معهم مأساة المشهد الذي تخلت فيه سفارتهم عنهم، وهم يسألون اآلن حضرة السفير، كم أعطيتنا                
  .من المال؟ وكم مرة اتصلت بنا؟ وهل تعرف أين كنا؟ وهل أنتم المسؤولون عنا أم السفير األردني؟

  28/2/2011، طيني لإلعالمالمركز الفلس
  

  الثورات العربية تنبئ بتفرغ الشعوب لقضية فلسطين: األطباء الفلسطينيون في أوروبا .49
ومقره في باريس، أن التحركات الشعبية االحتجاجية " تجمع األطباء الفلسطينيين في أوروبا" رأى :باريس

تنبئ بتفرغ الشعوب العربية " ة فاصلةمرحل"التي تشهدها عدد من دول المنطقة العربية، هي بمثابة 
إن التحركات والهبات "نسخة عنه، " قدس برس"وقال التجمع في بيان صحفي تلقّت  .للقضية الفلسطينية

الجماهيرية التي تجري في العديد من األقطار العربية، جاءت لتطوي صفحة من الظلم وإنكار الحقوق 
ت، وهي تشكل مرحلة فاصلة في تاريخها وتؤذن ببدء التي تراكمت على شعوب أمتنا منذ عقود خل

  ".ربيعها وعزتها ولتتفرغ شعوبنا العربية لقضيتها الرئيسية والمركزية قضية فلسطين
فيما أعرب األطباء الفلسطينيون في أوروبا عن قلقهم البالغ إزاء استخدام العنف ضد المدنيين العزل في 

سلسلة من االتصاالت مع المؤسسات الطبية واإلنسانية لبحث سبل ليبيا، مؤكّدين أن التجمع شرع بإجراء 
وناشد البيان، كافّة الجهات المسؤولة وصناع   .تقديم يد العون والمساعدة للجرحى والمصابين الليبيين

القرار في العالم وعلى رأسهم منظمة األمم المتحدة ومنظمة المؤتمر اإلسالمي والجامعة العربية بتحمل 
  .تهم تجاه المدنيين في ليبيا والتدخل الفوري لوقف استهدافهم وحمايتهممسؤوليا

  2/3/2011قدس برس، 
  

  في مسيرات مليونية" العودة" يحضرون لـفلسطينيونالن والالجئ .50
 حملة واأطلق نين فلسطينييناشط، أن ).آي.بي.يو( نقالً عن وكالة 3/3/2011الخليج، الشارقة، نشرت 

تحقيق حق "لمنتديات الحوارية تدعو إلى تنفيذ مسيرات مليونية تهدف إلى على موقع الفيس بوك وا
بعد التوكل على اهللا  "وقال الناشطون في البيان .مايو المقبل/ أيار 15 في "العودة إلى فلسطين التاريخية

رارات  لق لهذا الحق وتنفيذاً منا بحق شعبنا في العودة وإحقاقاًوبعد نجاح ثورتي مصر وتونس، وإيماناً
الشرعية الدولية بخصوص عودة الالجئين، فإننا ندعو شعبنا للعودة إلى فلسطين قوالً وعمالً على أن تنفذ 

وذكر الناشطون إنهم يحضرون لتنظيم مسيرات شعبية سلمية  ." مايو المقبل/ أيار15هذه العودة في 
 واألردن ومصر وتضم ةمليونية تنطلق من قطاع غزة والضفة الغربية ودول الجوار لبنان وسوري

 بحيث تتجاوز هذه ،48الجئين ونازحين ومشردين تم طردهم وترحيلهم من فلسطين بعد احتاللها عام 
مسيرة "وحملت الحملة اسم  . نقطة تجمع30الحشود الحدود وتعود إلى فلسطين التاريخية، انطالقاً من 

أخالقي وديني ال يسقط بالتقادم ووجب حق العودة حق قانوني سياسي إنساني " مؤكدة أن "2011العودة 
ودعت إلى تنفيذ هذا الحق وذلك بعودة مليونية فلسطينية جماعية إلى . "على الجميع العمل لتحقيقه

  .فلسطين التاريخية، بحيث يعود كل الجئ ونازح ومشرد إلى أرضه وبيته الذي طُرد منه
 قالأفراد اللجنة التحضيرية لثورة الالجئين حد أ ، أنغزة من 2/3/2011وكالة معاً اإلخبارية، وأضافت 

 15انه تم التواصل والتنسيق على مستوى محلى ودولي ومؤسسات حقوقية، على أن يكون يوم " معا"لـ
وأشار المصدر إلى انه تم التواصل مع شخصيات  . من هذا الشهر، هو يوم انطالقة الثورةمايو/ يارأ

، والذين بدورهم أيدوا هذه الثورة، " جورج قلوي،ن أبو ستة سليما،عزمي بشارة" سياسية بارزة، مثل
  .وتضامنوا مع الداعين لها

 محمد المدهون رئيس ديوان الموظفين . د، أنغزة من 2/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالموجاء في 
 أكدو .لسطينالعام في الحكومة الفلسطينية دعا الجماهير العربية واإلسالمية، إلى الزحف التاريخي تجاه ف

المدهون، خالل مشاركته في ندوة سياسية عقدتها مؤسسة إبداع لألبحاث والدراسات والتدريب يوم 
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أكثر قبوالً لهذه الدعوة في ظل ثورة الشعوب التي " أن األجواء الشعبية العربية اليوم ،2/3األربعاء 
ودعا  ".إلسالمية باالستجابة لهاتحدثت عن نفسها في أكثر من قطر عربي، مطالبا الجماهير العربية وا

وغيرها كشكل من أشكال المقاومة " تويتر"و" فيس بوك"إلى استمرار اإلعالم الجديد التفاعلي عبر الـ
  .اإللكترونية، مشدداً على أهمية المعركة اإلعالمية
  :للتواصل على موقع المجموعة على الفيس بوك

100002200592154=id?php.profile/com.facebook.www://http      
  أو

168620926523892_group=sk?php.home/com.facebook.www://http  
  

   المصرية يعيشون أوضاعاً مأسوية-يبية فلسطينيون عالقون على الحدود الل .51
 الليبية إنهم يعيشون أوضاعاً -قال فلسطينيون عالقون على الحدود المصرية :  جيهان الحسيني-القاهرة 

وأفاد بعض النازحين . "جحيم ليبيا"مأسوية وإنهم على خالف بقية األجانب لم يتمكنوا من الخروج من 
 ثالثة فلسطينيين في مدينة بنغازي من قبل المحتجين بتهمة عمالتهم في اتصاالت هاتفية مع الحياة مقتل

للنظام الليبي، في وقت قال عالقون آخرون على معبر السلوم إن هناك تعليمات واضحة على ما يبدو 
وأكدت مصادر . لرجال األمن المصريين المتواجدين على المعبر بعدم السماح بدخول الفلسطينيين

 فلسطيني عالقون على معبر السلوم بعدما اصطدموا بتعليمات مشددة تمنع 1500 متطابقة أن أكثر من
الفلسطينيين من العبور عبر األراضي المصرية إلى غزة، ولذلك عاد كثير منهم إلى منازلهم في مدينتي 

 فلسطينياً 15 إلى 14وال يزال هناك نحو  .بنغازي وطبرق معرضين أنفسهم وأسرهم وأطفالهم لمخاطر
 معبر السلوم يرفضون العودة إلى ليبيا، وهم مصرون على البقاء على البوابة آملين بالسماح لهم عند

  .بالدخول إلى األراضي المصرية وتجاوز اإلجراءات القانونية التي تتطلب أوراقاً رسمية
ال وروى القنصل الفلسطيني في اإلسكندرية جمال الجمل الذي يشرف بنفسه ميدانياً على متابعة أحو

  .الفلسطينيين المعيشية على الحدود الليبية مع مصر، قصة تعكس حجم التوجس األمني المصري
وهم . ويرفض نحو مئة فلسطيني في قرية المساعد العودة إلى منازلهم داخل ليبيا خشية تعرضهم للموت

، " انتظار فرج اهللافي"فضلوا البقاء في ضيافة أسر ليبية بسيطة في هذه القرية بالقرب من بوابة السلوم 
  .كما قال بعضهم

 أيضاً إنه يعمل ليل نهار ويتابع أوضاع "الحياة"أما السفير الفلسطيني في القاهرة بركات الفرا فقال لـ
العالقين الفلسطينيين على األراضي الليبية، ولكنه ال يملك قرار إدخالهم إلى مصر بخاصة أن أعداداً 

نية انتهت مدة صالحياتها في حين أن آخرين ال يحملون إال شهادات كبيرة منهم تحمل وثائق سفر فلسطي
 فلسطيني تم إرسال 500وذكر الفرا أن لديه كشفاً بـ . ميالدهم وبعضهم ال يحمل أي أوراق رسمية

أسمائهم ومعلوماتهم إلى السلطة الفلسطينية في رام اهللا إلصدار جوازات سفر لهم بهدف تسهيل عبورهم، 
  .ال هناك عقبة تحول دون إدخالهم إلى القطاع ألن معظمهم ال يحمل هويات فلسطينيةرغم أنه ال يز

 ألفاً، معظمهم في المنطقة الغربية خصوصاً 70الجدير بالذكر أن الجالية الفلسطينية في ليبيا يبلغ تعدادها 
 ليبيا منذ وفئة كبيرة من هؤالء تقيم في.  ألفاً في المنطقة الشرقية27في طرابلس لكن هناك نحو 

  .أربعينات القرن الماضي، وعدد كبير منهم يعمل في قطاع التدريس
  8/3/2011الحياة، لندن، 

  
  القضيةبطالب بإعادة التحقيق وتعائلة أبو زهري تتهم أمن الدولة المصري بإعدام نجلها يوسف  .52

أمن الدولة  طالبت عائلة أبو زهري في قطاع غزة بتقديم المسؤولين عن جهاز : سمير حمتو-غزة 
. المصري للمحاكمة بتهمة إعدام نجلها يوسف أبو زهري قبل عام ونصف في أقبية التحقيق المصرية
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واتهم القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري جهاز أمن الدولة المصري بإعدام شقيقه في أقبية 
  .دامه إلى القضاء بإعادة فتح التحقيق في قضيته وتقديم المسؤولين عن جريمة إعالتحقيق مطالباً

وأوضح أبو زهري في مؤتمر صحفي عقده أمس إن العائلة حصلت على تفاصيل جديدة أدلى بها 
معتقالن فلسطينيان أفرج عنهما بعد الثورة المصرية، حيث شهدا أنهما كانا موجودين بتاريخ 

وسف ووضع في  في قسم التحقيق بجهاز أمن الدولة بمدينة نصر، وأنه جيء بالمعتقل ي10/10/2009
المكان وكان قريباً جداً من مكان جلوس أحد المعتقلين الشاهدين، وذكر المعتقالن في شهادتيهما أن 
.   يوسف تعرض لتعذيب متواصل بالصعق بالكهرباء على مدار ساعة كاملة حتى لفظ أنفاسه األخيرة

عمت المصادر األمنية وذكر أبو زهري أن ذلك يعني أن الشهيد يوسف لم يمت نتيجة المرض كما ز
المصرية في حينه أو نتيجة مضاعفات التعذيب الذي تعرض له في بداية االعتقال كما اعتقدت عائلته 

وأشار إلى أن هذه المعلومات تؤكد أن المغدور يوسف أبو زهري تم قتله وإعدامه بالصعق . لفترة طويلة
 رواية استشهاد الشهيد يوسف أبو زهري بالكهربائي في جهاز أمن الدولة بمدينة نصر، وهو ما يكمل

وأعرب أبو زهري عن استهجانه لقرار النائب العام المصري إغالق ملف . ويوضح الغامض منها
 أنه أمر غير مبرر أو مفهوم التحقيق أكثر من مرة ورفض إحالة القضية إلى القضاء المصري، قائالً

  .ويفلت المجرمون من العقابمطالبا إياه بتحمل مسؤولياته حتى ال تضيع الحقيقة 
  9/3/2011الدستور، عمان، 

  
   عن أبنائهمذوو المعتقلين الفلسطينيين في مصر يطالبون باإلفراج .53

اعتصم العشرات من ذوي المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية أمام مقر : عالء الحلو - غزة
االعتصام الذي دعت خالل  ،لمعتقلين وقالواالسفارة المصرية في قطاع غزة للمطالبة باإلفراج عن كافة ا

 إن أبناءهم تعرضوا للتعذيب المتواصل على يد رجال أمن الدولة ،إليه جمعية واعد لألسرى والمحررين
  .المصري في الحكومة السابقة

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

جئنا . أنتم يا شعب مصر عمقنا اإلستراتيجي: "وقال. الفلسطيني تابع باهتمام مجريات األحداث في مصر
اء ملف اعتقال مشدداً على أهمية إنه". واخترنا تنظيم فعاليتنا أمام سفارتكم المصرية لما لها من رمزية

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

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

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

  10/3/2011الشرق، الدوحة، 
  

  إلى متى يبقى الفلسطيني شماعة إخفاقات األنظمة؟: سورية على اتهامات الطيبي رداً .54
رفضت القيادة الفلسطينية، اتهامات مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، :  كفاح زبون- رام اهللا

 الكنيست فيوكتب النائب العربي  .للفلسطينيين بالوقوف وراء مظاهرات تشهدها مناطق في سورية
كالم بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري : إلسرائيلي، أحمد الطيبي على صفحته على فيسبوكا

  .وإلى متى سيبقى الفلسطيني شماعة تعلق عليها األنظمة العربية إخفاقاتها؟. مستهجن
  29/3/2011الشرق األوسط، لندن، 
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  ع تل ابيب من خريطة العالم  ما تشهده القاهرة وطرابلس يقوم بمحو موق: وزير السياحة اإلسرائيلي .55

حذر ستام ميسزنيكوف وزير السياحة االسرائيلي من تاثير ما تشهده مصر وليبيا وعدد من              : محمد عطية 
الدول العربية من ثورات شعبية على اقتصاد السياحة في اسرائيل موضـحا ان مـا شـهدته القـاهرة                   

 موقع تل ابيب من خريطة العالم موضحا        "محو  "وطرابلس وما يحدث اآلن في البحرين وغيرها يقوم ب        
ان السياح في العالم كله ال يعرفون اين هو موقع مصر او ليبيا على الخريطة لكنهم يعلمـون ان تلـك                     

  . الدول تحيط بنا لذلك فما يحدث في الدول المجاورة يدفع بهوالء السياح بعيدا عن زيارة اسرائيل 
فة جلوبز االخبارية االسرائيلية اليوم أن السياحة توقفت        وأضاف ميسزنيكوف في مقابلة خاصة مع صحي      

: في اسرائيل معربا عن امله في ان تكون هذه الظاهرة ظاهرة مؤقته حتى تستقر األوضاع مضيفا بقوله                  
اتمنى ان يعود الهدوء الى مصر وادعو ماليين السياح الراغبين في زيارة اسرائيل لكنهم يخشون ممـا                  

يأتوا الينا بال خوف ، لقد كان هذا الشهر من اكثر الـشهور مواتـا فيمـا يتعلـق                   يحدث في القاهرة ان     
بالسياحة االسرائيلية لهذا فقد قمنا بعمل دعاية سياحية لنا في روسيا من خالل التأكيد للسياح الروس بان                 

ـ      ايالت في البحر االحمر ولم نذكر قربها من مصر في تلك الدعاية ك              سياحيةي ال يؤثر على زياراتهم ال
  . لنا 

  26/2/2011،المصريون، القاهرة
  

  إيران تسعى بإرسالها السفن العسكرية لملء الفراغ الذي تركته أمريكا: مستشار نتنياهو .56
دوري غولد، وهو من أقرب المستشارين السياسيين لرئيس الوزراء .قال د :الناصرة ـ زهير أندراوس

مل ما جرى خالل العقدين األخيرين يظهر لنا بوضوح سعي اإلسرائيلي،ى بنيامين نتنياهو، إنّه عندما نتأ
فالقوات اإليرانية متورطة بعمليات تدخّل إقليمية . إيران ألن تصبح القوة المهيمنة على الشرق األوسط

بدءاً من لبنان، ووصوالً إلى السعودية والعراق وأفغانستان، وهي تريد حالياً أن تُظهر أن قوتها البحرية 
 في الخليج الفارسي ومحيطه، بل إن في استطاعتها أن تصل إلى البحر األبيض المتوسط ليست محدودة

  .أيضاً
وقال أيضا إن هذه المهمة تفوق كثيراً ما يمكن توقعه من سالح البحر اإليراني، ومن المفيد أن نذكّر هنا 

لسالح تحديث هذه السفن بأن هذا السالح يتألف من سفن قديمة نسبياً من أيام الشاه، ويتوقع قادة هذا ا
ووفقاً لتقرير استخبارات البحرية . بواسطة منظومات جديدة للسالح، وال سيما الصواريخ البحرية

، فإن سالح البحر اإليراني يخطط ألن يظهر قوته خارج مضيق هرمز، ويعمل 2007األمريكية في سنة 
  .2015ة على إقامة قواعد جديدة له في خليج عمان، ستصبح جاهزة في سن

قبل شهر من اآلن، كانت مصر تقود الدول السنّية العربية مثل السعودية واألردن وتحاول : وساق قائالً
أن تلجم امتداد النفوذ اإليراني، لكن إيران تلمح حالياً، إلى رغبتها في ملء الفراغ الذي نشأ بعد سقوط 

  .قناة ألول مرةمبارك، وهي تفعل ذلك بواسطة إرسال سفنها الحربية لعبور ال
وأوضح المستشار المقرب من نتنياهو إنّه وإذا نظرنا إلى األحداث من طهران، نجد أن الواليات المتحدة 

فإلى جانب تواصل التظاهرات في اليمن الذي يواجه ثورة شيعية في . تبدو عاجزة عن الدفاع عن حلفائها
كثر فأكثر أن حلفاء الواليات المتحدة في الشمال، فإن احتجاجات الشيعة تستمر في البحرين، ويبدو أ

وزاد غولد إن عبور قوة بحرية إيرانية قناة السويس يحمل . المنطقة هم في محنة، على حد تعبيرها
فوجهة السفينتين هو مرفأ الالذقية السوري، وهكذا يبدو أنه في الوقت الذي تبدو الواليات . رسالة أخرى

  ئها، تلمح إيران إلى أنها ال تزال حليف سورية الموثوق بهالمتحدة عاجزة عن الدفاع عن حلفا
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غولد إلى القول إن الخطوة األخيرة لسالح البحرية اإليراني تكشف عن حقيقة إستراتيجية . وخلص د

  .ذات إشكالية هي أن إيران تدخل كل مكان تنسحب منه الواليات المتحدة، على حد تعبيره
  26/2/2011، القدس العربي، لندن

  
   "الخاطئ"ـبمقدم بالجيش اإلسرائيلي ينتقد اتفاقية كامب ديفيد ويصف االنسحاب من سيناء  .57

شن المقدم احتياط ابي برحان بالجيش االسرائيلي هجوما على اتفاقية كامب دافيـد للـسالم     : محمد عطية 
اليـوم واصـفا     " عاروتس شـفاع  " بين القاهرة وتل ابيب وذلك في مقابلة مع القناة السابعة االسرائيلية            

من قبل تل ابيب، وقالت القناة      " خطأ الذعا ومريرا  "االنسحاب االسرائيلي من شبه جزيرة سيناء بانه كان         
التي اقامتها اسرائيل بشبه جزيرة سيناء      " ياميت"االسرائيلية أن برجان كان من المستوطنين في مستوطنة         

 بعد انسحاب تل ابيب من سيناء مضيفة ان المقـدم            وهي المستوطنة التي تم تفكيكها     67بعد احتاللها عام    
  . احتياط كان ايضا رئيس لجنة المستوطنة وضابط هيئة العملية السابق في العريش 

كثيرا ما حذرت وصرخت ودعوت الى وقـف االنـسحاب          :" عن برحان قوله    " عاروتس شفاع "ونقلت  
 السالم مع مصر والتي تبين بعد ذلك انها كانت          االسرائيلي من سيناء ، لقد اخطأنا حينما قمنا بعقد اتفاقية         

كل مـن هـو     :" مضيفا في مقابلته مع القناة      " خداعا كبيرا البد ان يتم تدريسه وتعليمه في كتب التاريخ           
موضـحا ان   " موجود في كواليس االحداث وقلبها يعلم جيدا ان مصر تستعد للحـرب ضـد إسـرائيل                 

بات وتسليح انفسهم في الوقت الذي مازلنا نحن فيه نائيمن منـذ            المصريين طوال الوقت يقومون بالتدري    "
توقيع اتفاقة السالم ، ويبدو ان حمامة السالم بعد ان حطت على رؤوس قادة تل ابيب قام بتخدير عقولهم                   

  . على حد قوله " وجعلتهم ساكنين ال يفعلون شيئا 
استعدادت مصر للحرب   " عما اسماه    وطالب برحان وزارء حزب الليكود في حكومة تل ابيب الى الكشف          

نحن نعلم ان االسلحة التي تدخل الى قطاع غزة اليوم تـدخل برعايـة مـصر                :" مضيفا بقوله   " القادمة  
مطالبا في الوقـت نفـسه      " وجهاز االستخبارات المصرية ضالع في األمر لهذا فقد حان وقت استيقاظنا            

تفكيكها وتسريحها بعد اتفاقية السالم مع مصر كما نـادى          التي تم   " الوحدات العسكرية الجنوبية    " باعادة  
نحن ملزمون باعادة   :" مع من يتعامل مضيفا في نهاية مقابلته        " العدو  " بزيادة الميزانية األمنية كي يعلم      

سياسة الردع لمنع الحرب القادمة والتوقف عن اسلوب الخنوع واالنسحاب ألن هذا االسلوب هو الـذي                
   "  يثير العدو ضدنا

  26/2/2011 ، المصريون، القاهرة
  

   يطالبون بالبحث عن بدائل للغاز المصري"إسرائيل"خبراء في  .58
طالب خبراء صهاينة حكومة الكيان بالتحرك الفوري من أجل تأمين احتياطات أو بدائل عن : يو بي آي

ونقلت صحيفة . الغاز المصري الطبيعي بعد االنتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس حسني مبارك 
للتحرك فوراً لتأمين ” إسرائيل”عن خبراء أن سقوط مبارك يجب أن يكون دعوة ل” جيروزاليم بوست“

  .” إسرائيل“من الكهرباء في % 20بدائل في حال حدوث أي انقطاع في اإلمدادات التي تؤمن 
، إالّ أن محلالً في ”خلل فنّي“حالياً هو مجرد ” إسرائيل“وفي حين قال الخبراء إن توقف ضخ الغاز ل 

أعلنت أن تزويد ” إمبال أمريكا  إسرائيل“وكانت شركة . واشنطن حذّر من أن هذه قد تكون النهاية 
 فبراير 5بالغاز الطبيعي المصري الذي كان مقرراً استئنافه الخميس بعد توقف اإلمدادات في ” إسرائيل“

  .اً حتى نهاية الشهر بعد تفجير استهدف خط أنابيب في سيناء، تم تأجيله مجدد
أميت مور، الذي تشاور مع حكومات وشركات في ” إيكو أنرجي“وتوقع المدير التنفيذي لشركة 

 سنوات، ان استالم اإلسالميين للحكم في مصر هو الوحيد 8والخارج وعمل مع البنك الدولي ” إسرائيل“
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ل، ديفيد وومسر كان أكثر غير أن مؤسس مجموعة دلفي العالمية للتحلي. الذي سيوقف ضخ الغاز 
بالغاز بشكل منتظم، مشيراً إلى أن أنبوب ” إسرائيل“تشاؤماً، وعبر عن شكه بأن يستمر تزويد مصر ل 

يثير أصالً معارضة من المعارضة المصرية كونه أحد مظاهر التطبيع ” إسرائيل“الغاز من مصر إلى 
  .” إسرائيل“مع 

  26/2/2011، الخليج، الشارقة
  

  دهجنو يحظر الفيسبوك على  اإلسرائيلياللجيش االحت .59
 كشفت مصادر إسرائيلية أن قيادة الجيش قررت منع الجنود من استخدام الشبكة :ردينة فارس -غزة 

وأضافت المصادر، . خوفا من تفاعل الجنود مع ما ينشر في الشبكة من أحداث» فيسبوك«االجتماعية الـ
الدفاع اإلسرائيلية وقيادة هيئة األركان قررت تشفير وحظر أن دائرة تكنولوجيا المعلومات في وزارة 

أن الخطوة تمت » يديعوت أحرونوت«وأفادت صحيفة . »الفيسبوك«الدخول إلى المواقع التفاعلية خاصة 
ونقلت . كجزء من الخطة الجديدة التي أعلن عنها الجيش اإلسرائيلي، لعدم تسريب معلومات أمنية

العسكرية قولها إن دخول المواقع المختلفة من قبل الجنود عن طريق » بمحني«الصحيفة عن مجلة 
أجهزة الحاسوب التابعة للجيش تجري وبشكل حر وطليق دون أي قيود، وحسب الخطة الجديدة تقرر 

أنشأ ) الشاباك(الجدير بالذكر أن ما يسمى جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي . فلترة المواقع لدواع أمنية
في جهاز المخابرات من أجل مراقبة أحداث تسريب المعلومات األمنية من قبل الجنود دائرة جديدة 

  .والضباط إلى شبكات إعالمية مختلفة
 27/2/2011، عكاظ، جدة

  
   تستعد لمواجهة مظاهرات شعبية على غرار تونس ومصر وليبيااإلسرائيليةالشرطة  .60

شرطة هدفها رفع أهبة االستعداد إلى الدرجة       صادقت الحكومة اإلسرائيلية، أمس، على خطة لل      : تل أبيب 
، وذلك خوفا من هبات جماهيرية على النمط التونـسي          )أي درجة واحدة قبل درة التأهب للحرب      (الثانية  

  .والمصري أو الليبي ضد سياسة الحكومة
وقال وزير األمن الداخلي، يتسحاق أهرنوفتش، مفسرا القرار إن هناك مجموعات عديدة فـي إسـرائيل                

واألمر يحتاج إلى ترتيبات جديدة فـي       . لكي تقيم مجموعات احتجاج ضد الحكومة     » فيس بوك «تستخدم  
ـ            . الشرطة نحـن نمـنح    «وأوضح أهرونوفتش أن هذا اإلجراء ال يعني أن تقوم قواته بقمع مظاهرات، ف

ـ                     ام تصاريح تظاهر لكل من يريد، وكل ما نطلبه في هذه الخطة هو السعي للحفـاظ علـى النظـام الع
  .»واالحتياط في حال خروج األمور من أيدينا

وذكرت مصادر في الشرطة أن هذه الخطوة ناجمة عن انتظام عدة مجموعات من المشاركين في شـبكة                 
الذين يعانون من سياسة التمييـز      (حول أهداف محددة، بينها المواطنون العرب في إسرائيل         » فيس بوك «

ون عن العمل والحركات الخـضر والمحتجـون علـى الغـالء            ، واليهود اإلثيوبيون والعاطل   )العنصري
السير على طريق الشباب العربي الثائر وإسـقاط النظـام          «وكل هؤالء ينضوون تحت شعار      . وغيرهم

كما أن هناك تحذيرات من هبات فلسطينية تزحـف         . »الحاكم المغترب عن شبابه وسائر شرائح المجتمع      
  .البلدات اإلسرائيلية المجاورةباتجاه الحدود من الضفة الغربية إلى 

ولم تعرف ماهية هذا التأهب بشكل تفصيلي، ولكن مما تسرب من األبحاث، يتضح أن الشرطة تنوي منع              
وكانـت قـوات األمـن      . الفوضى بكل حزم، والسماح في الوقت نفسه للجمهور بأن ينفس عن الغضب           

هبة الشعبية في مصر، وبدأت تعد لدراسـات        اإلسرائيلية قد أعلنت حالة تأهب غير عادية، حال انفجار ال         
وعززت قواتهـا   . من أجل تغيير استراتيجيتها العسكرية، خوفا من سيطرة اإلخوان المسلمين على الحكم           

وهددت بإعادة احتالل الشريط الحدودي ما بين قطاع غزة وسيناء، بغيـة            . على طول الحدود مع سيناء    
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والجـيش  . ماس سارعت إلى وقف االنفالت على معبر رفح       ولكن حكومة ح  . منع االنفالت األمني هناك   
وعندما طلب الجيش المصري رفـد      . المصري هدأ من روع اإلسرائيليين، قائال إنه يسيطر على الوضع         

 3000فأدخل المصريون   . قواته في سيناء ببضعة ألوف من الجنود، وافقت إسرائيل على بعض المطالب           
  .جندي

  28/2/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   يعودون للتدفق على طابا المصرية اإلسرائيليينألوف  .61
كشف، أمس، النقاب عن إعادة فتح الكازينوهات في فنادق طابا، إلتاحة الفرصة أمام السياح اإلسرائيليين               

وهم يمألون الفنادق الفخمة    .  سائح إسرائيلي  1200وقد دخل فقط خالل اليومين األخيرين،       . بالقدوم إليها 
يصل إلى هناك ويطمئن إلى إجراءات الحماية المشددة، يتصل بأقاربه وأصـدقائه ويـدعوهم              ومن  . فيها

، أمس، فإن بدو سيناء، الذين كانوا يسيطرون على شبه          »يديعوت أحرونوت «وحسب صحيفة   . لالنضمام
الجزيرة في األيام األولى للهبة الشعبية المصرية، يحاولون مـن جهـتهم بـذل كـل جهـد إلرضـاء                    

  .يلييناإلسرائ
  28/2/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   االحتجاجات في العالم العربي المسلمين إسرائيلية عن تمويل إيران وحزب اهللا واإلخوانمزاعم .62

أن إيران وحزب اهللا واإلخوان المسلمين يمولون       ” إسرائيليون“زعم مسؤولون   : ”الخليج “-القدس المحتلة   
ونقلـت  . سيصل إلـى األردن ولبنـان       ” الدومينو“ وأن تأثير    ويوجهون االحتجاجات في العالم العربي،    

” إسـرائيل ““لم تحدد هويتهم قـولهم إن       ” إسرائيليين“، أمس، عن مسؤولين     ”يديعوت أحرونوت “صحيفة  
، وادعـى هـؤالء أن   ”تتابع بقلق محاوالت إيران وحزب اهللا واإلخوان المسلمين التأثير فـي األحـداث        

اً من وراء الكواليس ويساعد على تمويل وتوجيه جـزء ممـا يبـدو فـي                اإلسالم الراديكالي نشط جد   “
برز خالل نهايـة األسـبوع      “وأضافوا أنه   . ”التلفزيون أنه يشبه انقالبات ديمقراطية ضد أنظمة استبدادية       

مفعـول الـدومينو    “وتوقعوا أن   . ”الماضي تصعيد في مستوى عنف التظاهرات في أنحاء العالم العربي         
العالم العربي لن يتوقف عند ليبيا، وإنما سيستمر ويصل إلى كل واحدة من دول المنطقـة    الذي يمر على    

  .”ومن ضمنها األردن ولبنان
السابق في إيران ومنسق أعمال الحكومـة إبـان االحـتالل           ” اإلسرائيلي“من ناحية ثانية، اعتبر السفير      

 واالحتجاجات في دول عربية أخـرى       للبنان أوري لوبراني أن ثورات تونس ومصر وليبيا       ” اإلسرائيلي“
نشأت معادلة مفادها أنه كلما تراجعت قـوة الواليـات المتحـدة            “وقال إنه   . تؤدي إلى تعزيز قوة إيران    

في اليمن والبحـرين وهـي تريـد تحقيـق          ) االحتجاجات(تحرك  “، وزعم أن إيران     ”ارتفعت قوة إيران  
  .”إنجازات في هاتين الدولتين

  28/2/2011، الخليج، الشارقة
  

   وراء مرتزقة القذافي"إسرائيل":  إعالمية إسرائيليةمصادر .63
وبتفـويض مـن الحكومـة    -كشفت مصادر إعالمية إسرائيلية عن وقوف مؤسـسة أمنيـة إسـرائيلية          

 وراء إرسال مجموعات من المرتزقة األفارقة إلى ليبيا للهجوم على الثوار الـذين خرجـوا              -اإلسرائيلية
وأضافت المصادر أن    . أنحاء البالد مطالبين بإسقاط نظام العقيد معمر القذافي        منذ نحو أسبوعين في جل    

تسريبات أمنية تؤكد أن إسرائيل تنظر إلى الثورة الليبية من منظور أمني إستراتيجي، وتعتبر أن سـقوط                 
ـ         .في ليبيا " نظام إسالمي "نظام القذافي سيفتح الباب أمام       يس وأفادت هذه المصادر اإلعالميـة بـأن رئ
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الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان اتخذوا             
  .شباط الماضي قرارا بتجنيد مرتزقة أفارقة يحاربون إلى جانب القذافي/ فبراير18في اجتماع ثالثي يوم 

  نظام إسالمي
مـدير مؤسـسة    - من الجنرال يسرائيل زيـف       وأكدت التسريبات األمنية أن االجتماع وافق على طلب       

 بوضع مجموعـات    -التي تنشط في العديد من الدول األفريقية      " غلوبل سي إس تي   "االستشارات األمنية   
مرتزقة شبه عسكرية من غينيا ونيجيريا وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي والسنغال وأفراد مـن               

ب السودان تحت تصرف مسؤول االستخبارات الليبية عبـد     الحركات المتمردة في إقليم دارفور وفي جنو      
  .اهللا السنوسي

وحسب المصادر نفسها فقد أكد رئيس شعبة االستخبارات العسكرية الجنـرال آفيـف كـوخفي خـالل                 
 أن المتابعة الدقيقة    -الذي حضره أيضا رئيس شعبة شمال أفريقيا في الخارجية شالوم كوهين          –االجتماع  

، وأن جماعـة اإلخـوان      "الطابع الـديني واألصـولي    "ا أن ثورة ليبيا يغلب عليها       والرصد الثاقب أظهر  
  .المسلمين لها اليد الطولى فيها، وعلى األخص في شرق ليبيا، وتحديدا مدينة بنغازي

، مما يـوفر عمقـا      "نظاما إسالميا "واعتبر كوخفي أنه إذا ما سقط نظام القذافي فإن النظام البديل سيكون             
  .لحركة اإلخوان المسلمين في مصر واألردن والسودانإستراتيجيا 

وكشفت التسريبات أن زيف والجنرال يوسي كوبرساور ووزير الخارجية اإلسرائيلي األسبق شلومو بـن   
عامي والسفير اإلسرائيلي األسبق في باريس نسيم زويلي الموجود في السنغال التقوا مع السنوسي ومـع                

  .في قاعدة عسكرية بالعاصمة التشادية إنجميناقيادات ليبية موالية للقذافي 
  مليارات الدوالرات

التي بحوزتها مجموعات عـسكرية     -وفي هذا اللقاء عرض السنوسي على زيف أن تمد مؤسسته األمنية            
 ليبيا بمجموعات من أفـراد هـذه التـشكيالت          -أفريقية ووحدات من المستشارين والمدربين العسكريين     

وفي مقابل ذلك تدفع ليبيا إلى المؤسسة اإلسرائيلية         .لى القتال في الحروب األهلية    المدربة تدريبا خاصا ع   
وتـم   .خمسة مليارات دوالر قابلة للزيادة إذا ما برهن مرتزقتها على فاعليتهم في التصدي للثوار الليبيين       

 طائرات ليبية أو    االتفاق كذلك على نقل هذه المجموعات األفريقية المسلحة إلى تشاد، ثم تنقلها من هناك             
  .تشادية إلى عدة مناطق ومدن ليبية، مثل سبها في الجنوب وطرابلس في الوسط وسرت في الشمال

وقالت المصادر نفسها إن عدد أفراد هذه المجموعات بلغ خمسين ألفا مزودين بأنواع من األسـلحة مـن              
المطورة والمحـسنة فـي   " ورتاف"صنع روسي وأميركي وبريطاني وإسرائيلي، منها بنادق الكالشينكوف   

  .إسرائيل
  تعهدات ليبية

بعد وضـع   -" غلوبل سي إس تي   "وحسب المصادر نفسها فإن الطرف الليبي قدم ضمانات بمنح مؤسسة           
 امتيازات في مجال التنقيب واستخراج وتصدير النفط والغاز الليبي فـي عـدة              -حد للثورة ضد القذافي   

كما تعهد الليبيون بإبرام عقد مع المؤسـسة اإلسـرائيلية           .رةحقول بمناطق سبها وطبرق وبنغازي والكف     
الناشطة في مجال تشكيل القوات العسكرية واألمنية وإعدادها وتدريبها في أفريقيـا وأميركـا الالتينيـة                

ووعد الطـرف الليبـي كـذلك بالـسماح          .والقوقاز، من أجل إعادة بناء القوات واألجهزة األمنية الليبية        
ئيلية بالنشاط في المجال األمني في ليبيا وحرية العمل انطالقا من ليبيا للنشاط في عـدد                للمؤسسة اإلسرا 

  .من الدول المجاورة، وخاصة في إقليم دارفور غربي السودان وفي النيجر وشمالي تشاد
  1/3/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
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  األنظمة الديكتاتورية تتهاوى أمام التأثير اإليراني: نتنياهو .64
أعرب رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو لصحيفة تليغراف البريطانية، عن أنـه            : خاص بالموقع 

هـل  : من دواعي الفرح والسرور أن تنتصر الشعوب على الديكتاتورية، لكن يبقى السؤال األساسي هو          «
تورية تتهاوى أمام التأثير    األنظمة الديكتا «، وفي الوقت الذي أكد فيه أن        »يصل العالم إلى ما يصبو إليه؟     

  .»إسرائيل هي المكان الوحيد الذي يتأثر بالعواصف التي تضرب المنطقة«، أضاف أن »اإليراني
وأعرب نتنياهو عن خيبة أمل تل أبيب من عدم اكتراث الغرب لما يجري في إيران، مـشيراً إلـى أن                    

إذا «وأضاف أنـه    . » إلى مساعدة عاجلة   بحاجة) اإليرانيون(التعامل مع إيران يتصف بالالمباالة، فهم       «
امتلكت إيران سالحاً نووياً، فإنها ستسيطر على جميع موارد النفط في العالم، وستشهد المنطقـة سـباق                 

  .»تسلح نووي، وهو أمر خطير جداً من ناحية إسرائيل ومن ناحية أوروبا أيضاً
 أجرتها معه القناة الثانية فـي التلفزيـون         من جهته، قال وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك في مقابلة         

ما يحدث في العالم العربي صدمة تاريخية، إذ إن كل شيء انهار دفعة واحدة، مع               «اإلسرائيلي أمس، إن    
منطقة الشرق األوسط صعبة،    «، مشيراً إلى أن     »كل ما يتضمن ذلك من أخطار وعدم استقرار ونكسات        

  .»وال مكان فيها للضعفاء
المقاربة اإلسرائيلية السابقة، أعرب باراك عن تفاؤله بمستقبل مصر، بعـد خلـع الـرئيس               وخالفاً لكل   

قوة الجيش المصري إلى جانب التبعيـة االقتـصادية لمـصر،    «المصري حسني مبارك، وأشار إلى أن       
الدينامو الذي يحـدث فـي      «وبحسب باراك، فإن    . »تخلق فرصة من شأنها أن تبقي مصر على توزانها        

لعربي إيجابي من ناحية إسرائيل، واالختبار الرئيسي هو ما إذا كان المصريون قادرين على منع               العالم ا 
التغيير سيستغرق وقتاً، لكن ال أرى أن النظام     «، داعياً إلى عدم اإلفراط في التفاؤل؛ ألن         »قيام نظام ديني  

  .»اإلسالمي في إيران، سيسيطر على مصر
 اإلسرائيلي السابق، افرايم هاليفي، المـسؤولين اإلسـرائيليين إلـى    في السياق نفسه، دعا رئيس الموساد   

المسؤولين في األردن الذين    «االمتناع عن إطالق مواقف إزاء ما يجري في العالم العربي، وتحديداً حيال             
الحدود األردنيـة هـي     «وأضاف في حديث إلذاعة الجيش اإلسرائيلي أمس، أن         . »نحرص على بقائهم  

ها إسرائيل مع جيرانها، وهذه الحدود مهمة ومستقرة منذ ستة عشر عاماً، كذلك فإنهـا               أطول حدود تملك  
تـرك إدارة األردن    «، معرباً عن أمله في استقرار النظام األردني، داعياً إلى           »حيوية جداً من نواح عدة    

وشـدد علـى أن     ،  »لألردنيين أنفسهم، من العائلة المالكة وأولئك الذين يحاولون محاورتها من األردنيين          
  .»إدارة األردن يجب أن تكون من دون تدخل إسرائيلي، وهذه هي المصلحة اإلسرائيلية العليا«

لقد استيقظنا في األيام الماضية على واقـع ندركـه          «: وتحدث هاليفي عن األوضاع في السعودية، وقال      
العربية السعودية، التـي تتركـز   جيداً، ولمدة طويلة، لكننا نسيناه، وهو األقلية الشيعية في غرب المملكة         

األقلية الشعية غير ممثلة في الحكم الديكتاتوري الذي يسيطر عليـه           «، مضيفاً أن    »أساساً حول آبار النفط   
ال عالقة وطيدة أو اتصال بين األقلية الشيعية في السعودية مع شيعة            «، لكنه استدرك قائالً إنه      »آل سعود 

  .»ن، بوصفها مركزاً للشيعة في العالم، أفكارهم وقوتهمإيران، رغم أنهم يستلهمون من إيرا
حجم إنتاج السعودية من البترول أكبر بكثير مما تنتجه ليبيا ودول نفطية أخـرى فـي                «وقال هاليفي إن    

المنطقة، وهذا البلد هو المزود األكبر لموارد الطاقة واألكثر اهمية لالقتصاد العالمي والغربـي وأيـضاً                
عدم تمكن السعودية من الحفاظ على االسـتقرار األمنـي وتـدفق            «، مشيراً إلى أن     »لالقتصاد الصيني 

  .»البترول، لن يترك مجاالً أمام العالم الصناعي، وسيدفعه إلى التدخل كي يضمن لنفسه موارد الطاقة
من جهته، دعا الرئيس السابق لمجلس األمن القومي في إسرائيل، غيورا ايالند، حلف شمالي األطلـسي                

التدخل العسكري غير معقد، خالفاً لنماذج عديدة       «إلى التدخل العسكري في ليبيا، مشيراً إلى أن         ) الناتو(
قـوة  ) النـاتو (من الماضي في الصومال وأفغانستان والعراق؛ إذ ال خوف من أن تُعد قوات المـساعدة                

نـد أن التـدخل الخـارجي       وأكـد ايال  . »احتالل أجنبي؛ ألن الشعب الليبي يدعو إلى مثل هذه المساعدة         
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حيوي في كل ما يتعلق ببناء قوة الردع األميركية في المنطقة، في ظل احتمال تعرض أنظمة                «العسكري  
  .»أخرى، مثل األردن والبحرين وربما السعودية، لالهتزاز في المستقبل

  1/3/2011، االخبار، بيروت
  

  "إسرائيل" سوريا التفاق سالم مع يلحظ استعداداوباراك ال يرى خطراً من الثورات العربية  .65
هناك مؤشرات كما   "قال وزير الدفاع االسرائيلي إيهود باراك ان         : من محمد هواش والوكاالت    –رام اهللا   

". يبدو  الستعداد الرئيس السوري بشار االسد لدراسة احتمال التوصل الى تسوية سياسية مـع إسـرائيل                
ع الرئيس السوري اذا ما ثبتت جدية اسـتعداده إلجـراء           اسرائيل ستكون جاهزة للتعامل م    "وأضاف ان   

واشار في حديث اذاعـي     ". وجوب تعزيز العملية السياسية مع الفلسطينيين     "كما رأى    ".مفاوضات ثنائية 
أنها ال تنطوي على أي تهديد فوري إلسرائيل، لكنها تحتّم عليهـا            : "الى التغييرات في العالم العربي قائالً     

واستبعد استتباب الديموقراطية الكاملة في الدول العربية في الـسنوات المقبلـة، لكنـه              ". مراعاة اليقظة 
يؤدي إلى مزيد من االنفتاح وحقوق اإلنسان واألقليات والتنميـة          "وصف التوجه الحالي بأنه إيجابي ألنه       

  ".االقتصادية
مية على غرار ما جرى في      وفي ما يتعلق بمصر، استبعد وزير الدفاع االسرائيلي تحول ثورتها الى اسال           

رئيس المجلس العسكري االعلـى     "وذكر إن   ". إيران، نظراً الى قدرات الجيش المصري والتحامه بشعبه       
المشير محمد حسين طنطاوي الحاكم حاليا ال يطمح الى السلطة، لكنه سيحرص علـى احالتهـا بـشكل                  

  ".منتظم
  1/3/2011، النهار، بيروت

  
  ية في العالم العربي ساعد على تكريس النزاع العربي االسرائيليغياب الديمقراط: مركز ابحاث .66

تواصل مراكز االبحاث االسرائيلية، وتحديدا منها التـي تُعنـى بالـشؤون    : الناصرة ـ زهير اندراوس 
االستراتيجية محاولة سبر اغوار التطورات االخيرة في العالم العربي، خصوصا بعد االطاحة بـصديق              

  .ني مباركاسرائيل االول، حس
دوري غولد، الباحث في المعهد االورشليمي      . وفي هذا السياق نشر سفير تل االسبق في االمم المتحدة، د          

للشؤون العامة والدولة تحليالً جديدا امس االثنين على موقع المعهد قال فيه ان موجة المظـاهرات فـي                  
ليبيا واالردن واليمن والبحرين اكدت     العالم العربي التي انطلقت من تونس وانتشرت وامتدت الى مصر و          

حاجة اسرائيل الى تطوير سياسة حيال هذه الحركات، الفتاً الى ان هناك مفهوماً اخذاً في االنتشار مفاده                 
ان اسرائيل تعارض التحول الديمقراطي في العالم العربي انطالقا من قلقها من حالة عدم استقرار كبيرة                

، بيد ان السرائيل، اوضح غولد، مصلحة واضحة فـي رؤيـة الـدول              تتوجه ضدها في نهاية المطاف    
المحيطة بها تتبنى القيم الديمقراطية الحقيقية، زاعما ان غياب الديمقراطية في العالم العربي ساعد علـى                

  .تكريس النزاع العربي االسرائيلي في العقود االخيرة
مـن جامعـة    ) مابكل هاتـسون  (ق االمريكي   في عقد السبعينات من القرن السابق كتب المستشر       : وزاد

التي اثرت على العالم العربي، ولما كان الزعماء العـرب لـم يـتم              ' الشرعية'عن ازمة   ) جورج تاون (
لماذا يتعين على مجتمعاتهم ان تقبلهم وترضـخ        : اختيارهم بشكل ديمقراطي فلقد ظّل هناك سؤال يطرح       

 مصر وسورية والعراق بقيت في السلطة وبشكل خـاص          لقوانينهم؟ الحكومات العسكرية التي قامت في     
. كما كرست انفسها الهداف تزكيها بالدعم الـشعبي       ) الشرطة العسكرية (بسبب حق استخدام المخابرات     

حتـى منتـصف    (ونتيجة لذلك كانت هناك قضيتان شددت عليهما تلك االنظمة وهما الوحـدة العربيـة               
تان القضيتان عاملين حاسمين فـي تعزيـز شـرعية تلـك            كانت ها . والصراع ضد اسرائيل  ) الستينات
  .االنظمة
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وبرأيه، فان هذه االستراتيجية السياسية كانت حيوية ومهمة بشكل خاص لـدول عربيـة مثـل سـورية           
والعراق سكانهما غير متجانسين وحكما على يد انظمة اقلية والى ان تم سقوط صدام هاتان الدولتان بقيتا                 

واشار الى ان الرئيس السوري بشار االسد صرح لمجلة وول ستريت جورنال            . منطقةاالكثر تطرفا في ال   
 بانّه ال يواجه المشاكل التي تواجها مصر النّه ليست له عالقات دبلوماسية وطيدة مع               15/01/2011في  

عربية اسرائيل، بكلمات اخرى االسد اعترف ان العداء المتواصل حيال اسرائيل يشكل بالنسبة لالنظمة ال             
شبكة امان سياسي تساعدهم على البقاء في السلطة، كما ان الصراع ساعد ايضاً على صـرف اهتمـام                  

ولكنّه استدرك قائال انّه على الرغم من ان التحول الـديمقراطي   . المواطنين عن توجيه االنتقادات للسلطة    
ي فان الفتـرة االنتقاليـة لحكومـة        في العالم العربي يمكنه ان يساعد على انهاء النزاع العربي االسرائيل          

  .ديمقراطية كاملة تحفل بمخاطر كبيرة
غولد، هناك في الوقت الحاضر قوى معادية للديمقراطية في العالم العربي تأمل            . ولدواعي االسف، قال د   

يحـاولون زيـادة    ) االخوان المسلمين في مصر   (في استغالل االنتخابات من اجل االستيالء على الحكم         
وزعـم ان  .  نفوذهم في البرلمان المصري منذ عقد التسعينات لكنّهم غير ملتزمين بالديمقراطيـة       وتعزيز

المرشد االعلى السابق لالخوان المسلمين محمد مهدي عاكف كشف عن رأيه حول هذه المسألة في عـام                 
البريطانيـة، قـال     عندما قال ان االسالم فقط هو الديمقراطية الحقيقية في مقابلة مع هيئة االذاعة               2007

  .ايضا في نفس المقابلة ان الديمقراطية الغربية هي غير واقعية ومزيفة
وهكذا فان االنتخابات التي ال تضمن التزام مسبق بالديمقراطية والسالم يمكن ان يفضي الى نتائج هـي                 

 ادت الى فـوز      االنتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني    2006العكس تماما مما يتوقعه الغرب، في عام        
حركة حماس، وتحت تأثير االنتصار االنتخابي صعدت حركة حماس من هجماتهـا الـصاروخية ضـد                
المراكز السكانية في السنوات التي تلت ذلك وقادت الى عملية عسكرية هي عملية الرصاص المـسكوب                

  .2008في نهاية 
ذه الحاالت عن طريق شجب ورفـض       من ناحية تاريخية الديمقراطيات حاولت ان تدافع عن نفسها من ه          

القوى التي ال تقبل المبادئ االساسية للديمقراطية والتي من شأنها تقويض المنظومة الديمقراطية اذا مـا                
في الجمهورية الفيدرالية االلمانية هناك قوانين تحظر مشاركة الحزب النـازي           . وصلت الى سدة السلطة   

  .او الشيوعي في االنتخابات االلمانية
فت الى ان ادارة بوش تجاهلت تماما هذا البند عندما ضغطت على اسرائيل للسماح لحركـة حمـاس                  ول

بالمشاركة في االنتخابات، رغم كّل هذا الغرب يدرس مسألة االصالحات في العالم العربي، وواضح ان               
تجاه التقليل  ولدواعي االسف مرة اخرى كان اال     . المطلوب هو معيار متفق عليه للمشاركة في االنتخابات       

فبرايـر  ) شباط (10وفي  . من قيمة النوايا الحقيقية للمجموعات المتطرفة مثل حماس واالخوان المسلمين         
: فاجأ مدير االستخبارات القومية االمريكية جيمس كليفر المراقبين السياسيين عندما ذهب الى حد القـول              

 الحالة المصرية هـذه المجموعـة هـي         اصطالح االخوان المسلمين هو مظلة للعديد من الحركات، في        
  .وسطية في غالبيتها علمانية تحجم عن العنف وقد انتقدت تنظيم القاعدة واعتبرته انحرافا عن االسالم

اذا كانت هذه هي النصيحة التي يسديها اهم مـسؤول فـي اجهـزة االسـتخبارات     : غولد قائال. وتابع د 
رب ان ال يشجب البيت االبيض االخوان المسلمين كشريك         االمريكية الى الرئيس اوباما فليس من المستغ      

يجوز السرائيل ان ترفض مثل هذا التقييم، فـي كـّل           : وخلص الى القول  . في الحكومة المصرية القادمة   
) ايلول(االحوال المرشد االعلى الحالي لالخوان المسلمين محمد بديع امتدح الجهاد في خطبه االخيرة في               

 سبتمبر مـصدرها  11يادات القاعدة مثل خالد الشيخ محمد الذي خطط لهجمات       ، ومعظم ق  2010سبتمبر  
  وعلى الرغم من النظرة الحذرة التي تبديها اسرائيل فيما يتعلّق بالتحول الـديمقراطي         . االخوان المسلمون 
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لـى  في العالم العربي فان انتشارها يشكل تطورا ايجابيا طالما انّها ال تدعم الحركات التـي سـتعمل ع                 
  .تقويضها

  1/3/2011، القدس العربي، لندن
  

   نجاح ثورة مصر سيعزز مكانة حماس يرون أنمن الصهاينة% 50: استطالع .67
أفاد استطالع للرأي العام الصهيوني، أجرته صـحيفة يـديعوت          :  المركز الفلسطيني لإلعالم   -الناصرة  

اً على دولة الكيان الصهيوني      نجاح ثورة مصر سيؤثر سلب     نأحرونوت، بأن نصف المستطلعين يرون بأ     
   ".حماس"ويعزز مكانة حركة 

 في المائة من المشاركين في االستطالع إن هذه الثورة سترفع من مكانة حماس ومؤيديها وهذا                50وقال  
  ".تهديد ألمن اسرائيل"يعني 

 49ما يرى  في المائة من المستطلعين الصهاينة بأن نظاما ديمقراطيا هشا سينشأ في مصر، في          70واعتبر  
  .هو الذي سيقود المصريين" نظاماً إسالمياً راديكالياً"في المائة أن 

 في المائة أن الثورة في مصر ستؤثر سـلباً          47وعلى صعيد اتفاقيات السالم مع الكيان الصهيوني؛ رأى         
  .على اتفاقيات السالم المعقودة مع الكيان

  28/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  "إسرائيل"و تأثير الثورات بالدول العربية على العالقة بين الواليات المتحدة وما ه: دراسة .68
هناك سؤال يطرح بقوة في هذه االثناء في كل من واشنطن وتل ابيب حول : الناصرة ـ زهير اندراوس

بين تأثير تداعيات الثورات التي تعتمل حاليا في العالم العربي ضد االنظمة الديكتاتورية على العالقات 
على الرغم . الطرفين، فهل هذه الثورات ستؤدي الى تعزيز هذه العالقات ام انها ستؤدي الى تراجعها؟

من انّه لم يصدر تقييم رسمي من الواليات المتحدة واسرائيل بشأن مستقبل العالقات بين الجانبين في 
سرائيلية على وجه اعقاب هذه التطورات، اال انها يتضح من خالل الجدل الدائر بين النخب اال

فهناك من يرى ان الثورات التي شهدها . الخصوص ان االجابة على هذا السؤال متفاوتة الى حد ما
العالم العربي والتي ادت الى سقوط انظمة استبدادية متعاونة مع الواليات المتحدة والغرب وضعضعة 

ستراتيجي للواليات المتحدة قد انظمة اخرى من نفس الطراز، يدلل على ان مكانة اسرائيل كحليف ا
زادت بشكل كبير، على اعتبار ان هذه التطورات اثبتت بما ال يدع مجاال للشك بانه لم يعد هناك 
للواليات المتحدة حليف مستقر يمكن االعتماد عليه في الحفاظ على المصالح االمريكية في المنطقة سوى 

يامين بن اليعازر انه في اعقاب سقوط نظام الرئيس ويرى وزير االمن االسرائيلي االسبق بن. اسرائيل
مبارك، الذي كان يعد اوثق حلفاء الواليات المتحدة في المنطقة واكثرهم استعدادا لخدمة المصالح 
االسرائيلية، فانه ال يمكن الوثوق باالنظمة العربية االخرى التي الزالت متحالفة مع الواليات المتحدة 

  . ودول الخليج والمغرباالمريكية، سيما االردن
للدراسات االستراتيجية يرى ان ما خسرته الواليات المتحدة من ) بمحشفا(يورام اتينغار رئيس مركز 

حلفاء في غضون شهرين يذكرها بما خسرته على مدى عقود، منوها الى خسارة واشنطن في الماضي 
 مخاوف كبيرة ان تنتقل الثورة الى نظام الشاه في ايران وتركيا، وهي اليوم تخسر مصر وتونس، وهناك

االردن لتطيح بالنظام القائم في عمان، وهو ما يمثل ضربة قاصمة ليس فقط للواليات المتحدة، بل 
ويذكر ايتنغار بالخدمات التي قدمتها اسرائيل للواليات المتحدة في فترات حساسة . السرائيل بشكل اكبر

يات المتحدة في حربها في فيتنام، تدخلت اسرائيل وحركت جدا، منوها الى انه في غمرة انشغال الوال
 من اسقاط نظام الملك حسين، بعدما نفذ المجزرة ضد الفلسطينيين، فيما 1970قواتها لمنع سورية عام 
  .بات يعرف بأيلول االسود
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رة، ويشير ايتنغار بشكل خاص الى دور اسرائيل في منع الدول العربية من التحول الى قوى عسكرية كبي
على اعتبار ان هذا يمثل ايضا مصلحة امريكية واضحة، مستذكرا بقيام اسرائيل بقصف المفاعل الذري 

لكن حسب ايتنغار فان اعظم ما . 2006، والمنشاة النووية شمال شرق سورية عام 1981العراقي عام 
سيناتور اينويا رئيس تقدمه اسرائيل للواليات المتحدة يتمثل في المجال االستخباري، حيث ينقل عن ال

لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ، والذي شغل في الماضي منصب رئيس لجنة االستخبارات، قوله ان ما 
  .تقدمه اسرائيل من معلومات استخبارية للواليات المتحدة يفوق ما تقدمه دول حلف الناتو مجتمعة

ي تطور القدرات االمريكية في ويكشف ايتنغار النقاب عن ان اسرائيل اسهمت وتسهم بشكل كبير ف
مواجهة قوى المقاومة في العراق وافغانستان، مشيرا بشكل خاص الى اسهام اسرائيل في تقديم مساعدات 
تقنية وفنية واستخبارية للجيش االمريكي مكنته من تحسين قدراته في مواجهة تهديد العبوات الجانبية 

لكن زلمان شوفال السفير االسرائيلي . التحقيق معهموالسيارات المفخخة، فضال عن تعقب المقاومين و
االسبق في الواليات المتحدة والقيادي في حزب الليكود يتحفظ على تصور ايتنغار، ويرى ان سرعة 
تخلي الواليات المتحدة عن حليفها الرئيس مبارك سيشجع من تبقى من حلفائها على اعادة تقييم موقفه من 

  .دةالتحالف مع الواليات المتح
ونوه شوفال الى ان هناك من الزعماء من قد يتحول للتعاون مع ايران في حال تبين له انه ال يمكنه 

وبخالف معظم المحللين االسرائيليين، فان شوفال يرى ان . االعتماد على واشنطن في ساعة االختبار
ويشير في . الديمقراطيينالخطر الذي يتهدد العالقات االمريكية االسرائيلية مصدره الجمهوريين، وليس 

هذا الصدد الى ان هيكابي، الذي يعرض نفسه كمرشح للرئاسة في االنتخابات القادمة عن الحزب 
الجمهوري يقول بشكل صريح وعلني انه يتوجب على الواليات المتحدة العودة الى حدودها والتوقف عن 

 الدول الخارجية في االنفاق على مشاريع التدخل في الشؤون االجنبية واستثمار االنفاق على العالقات مع
التنمية الداخلية، حيث يصل االمر بهيكابي الى حد الدعوة الى قطع المساعدات االقتصادية والعسكرية 

صحيح ان هناك اغبية ساحقة داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطية تدعو بحماس للحفاظ . عن اسرائيل
انه من غير المستبعد ان يصل الكثير من االمريكيين الى ذات على وتيرة العالقات مع اسرائيل، اال 

بغض النظر عن التباين في تصور النخب ازاء تأثير الحراك . القناعة التي توصل اليها هيكابي
الديمقراطي الذي يجتاح العالم العربي، فان ما تجمع عليه هذه النخب هو حقيقة ان التحول الديمقراطي 

فمعظم التحليالت والمقاالت التي زخرت بها وسائل االعالم االسرائيلية تعتبر . لسيؤثر سلبا على اسرائي
ان تحول انظمة الحكم العربية للديمقراطية يمثل ضربة قاصمة السرائيل، على اعتبار ان االنظمة 

مني الديمقراطية العربية ستكون اقل تسامحا مع اسرائيل، عالوة على انها ستبدي استعدادا اقل للتعاون اال
مع اسرائيل من وراء الكواليس، في حين ان االنظمة الديكتاتورية بطبعها اكثر براغماتية ونفاقا، حيث 
انها في الوقت الذي تكتفي بدفع ضريبة كالمية للفلسطينيين، فانها في المقابل ترتبط بتحالفات سرية مع 

  .اسرائيل
  2/3/2011، القدس العربي، لندن

  
  الثورات ال تهددنا ونحن األقوى ور بصدمة تاريخيةالشرق األوسط يم: باراك .69

صدمة تاريخية "اعتبر وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك أن منطقة الشرق األوسط تمر بما أسماه 
، مستبعداً أن تُحدث التطورات أثراً فورياً "هي البلد األقوى) إسرائيل(تؤكد أن ال مكان للضعفاء فيه، وأن 

  ". التيقظ"ليها عليها، لكن يتحتم ع
واستبعد باراك في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي استتباب الديمقراطية الكاملة في 

مزيد من "لكونه يؤدي إلى " اإليجابي"الدول العربية في السنوات المقبلة، لكنه وصف التوجه الحالي بـ
  ". ةاالنفتاح وحقوق اإلنسان واألقليات والتنمية االقتصادي
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نظراً لقدرات "وبخصوص مصر، استبعد باراك تعرضها لثورة إسالمية على غرار ما جرى في إيران 
المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري "، مضيفاً أن "الجيش المصري والتحامه بشعبه

  ". الحاكم حالياً ال يطمح إلى السلطة، لكنه سيحرص على إحالتها بشكل منتظم
لمخاوف اإلسرائيلية بخصوص احتمال أن يؤدي التغيير السياسي بمصر في نهاية األمر إلى وهون من ا

سيطرة اإلسالميين على الحكم، وبذلك يتعارض موقفه مع موقف رئيس حكومته بنيامين نتنياهو الذي 
  . اعتبر أكثر من مرة أن إسالميي مصر قد يستغلون االضطرابات للوصول إلى السلطة

ثقته بأن الوضع األمني في الشرق األوسط سيتحسن، مؤكداً في الوقت ذاته أنه من وعبر بارك عن 
  ". الجيش اإلسرائيلي"المبكر تفكيك 

لو كانت هذه السفن تحمل :" وحول موضوع السفينتين اإليرانيتين اللتين عبرتا قناة السويس، قال باراك
اعترضتها ومنعتها من ) إسرائيل(انت أسلحة إلى حزب اهللا أو حركة المقاومة اإلسالمية حماس، لك

  ". الوصول إلى هدفها
ورأى من جهة أخرى وجوب تعزيز العملية السياسية مع الفلسطينيين، رافضاً التطرق إلى احتمال طرح 

  . خطة متكاملة على هذا الصعيد
ة وفي سياق متصل، أوضح باراك أن هناك مؤشرات على استعداد الرئيس السوري بشار األسد لدراس

ستكون جاهزة للتعامل معه إذا ما ) تل أبيب(، مؤكداً أن )إسرائيل(احتمال التوصل إلى تسوية سياسية مع 
ألن السالم مع سوريا يخدم المصالح االستراتيجية "ثبتت جدية استعداده إلجراء مفاوضات ثنائية، 

  ".لية، واألمر هنا بحاجة إلى موافقة الطرفين وليس فقط رغبة إسرائي)إسرائيل(لـ
  2/3/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  حالة التأهب على الحدود مع مصرفي  سيبقي  اإلسرائيليجيشال :باراك .70

 ايهود باراك، أن قوات جيش االحتالل ستواصل تأهبها إلسرائيليأكد وزير الحرب ا: الناصرة
 حالة االضطراب واستنفارها على طول منطقة الحدود مع مصر، حتى تستقر األوضاع األمنية وتهدأ

  .التي تشهدها الجمهورية لمدة أكثر من شهر كامل
وأفاد باراك، خالل جولة قام بها اليوم األربعاء، في قاعدة التدريب العسكرية اللوائية في النقب، بأنه 
إضافة إلى أن قيام الكيان برفع حالة التأهب األمني على طول الحدود مع مصر؛ فإنها أيضاً تكثف 

  .نشاء السياج األمني على امتداد تلك الحدودجهودها إل
  2/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  نواجه كارثة دبلوماسية:  في جنوب أفريقياسرائيلياإلسفير ال .71

أكد أيالن باروخ سفير اإلسرائيلي في جنوب أفريقيا يوم األربعاء، أن إسرائيل تواجه كارثة : القدس
  .الخارجية في جميع أنحاء دول العالمدبلوماسية بسبب سياسية حكومته 

 سنة في وزارة الخارجية اإلسرائيلية، وفقاً لصحيفة معاريف اإلسرائيلية، إنه 36وقال باروخ الذي خدم 
حسب رسالة " إننا نواجه كارثة دبلوماسية"قرر التقاعد وترك مناصبه الحكومية، معلالً ذلك بما وصفه 

  .التقاعد
عت بين الموظفين لمدة دقيقة بعد أن قرر االعتزال والتقاعد المبكر بسبب وأعرب باروخ، في رسالة وز

صعوبة تبرير سياسة إسرائيل الخارجية في جميع أنحاء العالم، مضيفاً أن رئيس وزراء االحتالل 
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لديه مشكلة مع المسؤولين في حكومته من الداخل ضد تأثير الدومينو التي 

  . العالم العربيتجري في
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أن الرسالة االستثنائية كانت بمثابة كدعوة للثورة على نتنياهو، وحكومته التي " معاريف"وأضحت 
  . يرأسها، فيما تعتبره مسؤوال عن الجمود في المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين
ن، والتخلي عن االتفاقات وتبين الرسالة بأن نتنياهو يقود السياسة التي تعارض اتفاق سالم مع الفلسطينيي

  . والتفاهمات السابقة وتنفي التخلي عن األراضي
وأضافت الرسالة، أن هذا الجمود السياسي يتسبب في كارثة ألنها تؤدي إلى تآكل شرعية دولة إسرائيل 

  . في الوجود، داعياً إسرائيل في نفس الوقت للتعلم من الدروس المستفادة من نظام الفصل العنصري
 باروخ في رسالة االستقالة إلى أنه استطاع مواجهة إتساع الفجوة بين وجهات النظر الشخصية، وأشار

والمواقف السياسية حول قضايا الحكومة، منوهاً إلى أنه في الوقت وفي ظل حكم نتنياهو لم يعد يستطيع 
  .الدفاع عن هذه المواقف الغير عادية

ارات قادة البالد بأمانة وصدق وااللتزام المهني على مر السنين كافحت لتمثيل وشرح قر"وأضاف 
  ".واألخالقي لكن في العامين الماضيين وجدت صعوبة لتمثيل إسرائيل وشرح الرسائل السياسية بصراحة

  2/3/2011، وكالة قدس نت لألنباء
  

  يةالدول العربفي " الصحوة اإلسالمية" يدعو المسيحيين للتعاون مع اليهود ضد إسرائيليحاخام  .72
 دعا حاخام إسرائيلي متطرف المسيحيين بالعالم إلى التعاون مع إسرائيل ضد ما رأى أنها :محمد عطية

تشهدها مصر وليبيا والدول العربية األخرى، بدعوى أن الثورات الشعبية التي تموج " صحوة إسالمية"
وعلى المجتمع فحسب بل " الشعب اليهودي"بها بدول المنطقة لن تشكل خطرا شديدا على إسرائيل و

  . الدولي أيضا، على حد زعمه
أدعو : "، أحد أكبر المعاهد الدينية المتطرفة بإسرائيل"تسوميت"وقال يسرائيل روزن الذي يرأس معهد 

الذي يهدد العالم كله، إننا نشهد وبشكل " اإلسالم الراديكالي"العالم المسيحي إلى الوقوف ضد صحوة 
والمسيحيين تهدد عالمنا وترسم خريطة الكون من جديد ومسار يومي أحداث خطيرة تهدد اليهود 

اإلنسانية، إنها تلك الثورات التي جرت وتجرى في دول إسالمية مثل مصر وليبيا وتونس والبحرين 
" الدعات"، وفق ما أورد موقع "واليمن وقد تمتد لدول أخرى، وال نعرف مداها حتى كتابة هذه السطور

  . اإلسرائيلي
ال أحد يعلم أي فصل تاريخي يكتبه : " في تحريضه ضد االنتفاضات الشعبية بالدول العربيةومضى قائالً

المسلمون اآلن أمام أعيننا كل شيء غامض، وال أحد يعلم كيف سيكون مستقبل مصر وليبيا وتونس 
هذه وغيرها من الدول هل سيكون توجهه لإلسالم والعروبة أم للديمقراطية؟ أو بمعنى آخر هل ستتبع 

  ". الدول منحى سياسيا عربيا أم غربيا؟، ال أحد يعرف هنا بتل أبيب على وجه التحديد
من النظرة األولى يمكننا القول إن الثورة الشعبية في الدول العربية تطالب بإرساء قيم "وأضاف إنه 

لغربية في التفكير، فلو الديمقراطية وإسقاط الفساد والديكتاتورية من أنظمة الحكم، كل هذا يتسم بالنزعة ا
أصحاب تلك الثورات لكان أمرا جيدا لتل أبيب " فيسبوك"قامت دولة غربية على أكتاف شباب الـ 

  ". واستطاعت التعامل معه
، ويزيد المد "اإلسالم المتشدد"تؤول األوضاع في النهاية إلى ما دعاه بـ "لكن المشكلة برأي الحاخام أن 
ل العربية، وعلى رأسها مصر، وهنا تلتف حربة اإلسالم وسيفه حول العروبي في أنظمة حكم الدو

  ". إسرائيل بدءا من أفغانستان مرورا بالسعودية وحتى سواحل شمال إفريقيا
وأعرب عن اعتقاده بأنه في أجواء مثل هذه لن يكون هناك خالفات بين الشيعة والسنة في العالم، االثنان 

  . ك وهو إسرائيلسيتحدن ضد العدو اليهودي المشتر
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ودعا في النهاية إلى تعاون مسيحي يهودي ضد المسلمين في الدول العربية، وعلى رأسها مصر وتونس 
التوراة تعلمنا أن اإلنسان التقي هو من يقوم باالستعداد للحرب ضد عدوه، وأنا من : "وليبيا، مضيفا

  ".  الدول العربيةناحيتي أتوقع ان يسيطر كل من اإلسالم والعروبة قريبا جدا على
لهذا فأنني اقترح وأدعو العالم المسيحي إلى مواجهة اإلسالم المتطرف المهدد لعالمنا، كما أطالب : "وتابع

" رجال الدين اليهودي في أنحاء القارة األوروبية وفي إسرائيل إلى عقد مؤتمرات وإطالق دعوات ضد
  ، بحسب تعبيره"اإلسالم االنتحاري والال إنساني

  3/3/2011، ريون، القاهرةالمص
  

  التي قد تنجم عن الثورة المصريةاألجهزة األمنية اإلسرائيلية تبلور خطة لتالفي األضرار  .73
ما يزال المستوى السياسي واالمني في الدولة العبرية يدرس التغيرات التي : الناصرة ـ زهير اندراوس

سني مبارك، الذي كان يعتبره صنّاع حصلت في مصر، ويستعد لسيناريوهات جديدة بعد خلع الرئيس ح
  .القرار في تل ابيب حليفاً اميناً ومؤتمناً

كشفت مصادر اسرائيلية النقاب عن ان كال من ديوان رئيس الوزراء االسرائيلي، بنيامين نتنياهو، و
) االستخبارات الخارجية(ومجلس االمن القومي في تل ابيب قد بلورا بالتعاون مع جهازي الموساد 

ومركز االبحاث التابع لوزارة الخارجية االسرائيلية تصورا شامال ) امان(بة االستخبارات العسكرية وشع
يهدف لتالفي ما اسمتها المصادر باالضرار االستراتيجية، التي قد تنجم عن الثورة المصرية، حيث سيتم 

  .ا مع الشأن المصري مستقبالتقديم هذا التصور لالدارة االمريكية بهدف تبنيه واالستناد اليه في تعاطيه
وقالت مصادر سياسية وصفت بانّها رفيعة في تل ابيب، كما نقلت االذاعة االسرائيلية، ان التصور يركز 
على قضية واحدة وهي اال تؤدي الثورة المصرية بحال من االحوال الى االخالل بموازين القوى التي 

ويبدي مبلورو .  والقوى التي يصفها التصور بالمتطرفةكانت قائمة بين قوى االعتدال في العالم العربي
التصور، بحسب المصادر ذاتها، قلقا كبيرا لحقيقة ان كال من حركة حماس وحزب اهللا شعرا بان الثورة 
المصرية تصب في صالحهما، حيث يطالب مبلورو التصور بان يتم تضغط االدارة االمريكية على 

  . تبدي القاهرة اي اشارات ايجابية تجاه كل من حماس وحزب واهللاصناع القرار في مصر حاليا لكي ال
  :ويرى مصممو التصور ان تحقيق هذا الهدف يتطلب االجراءات التالية

ان تواصل مصر نفس السياسة المتبعة تجاه حركة حماس وقطاع غزة، سيما في فرض القيود على : اوال
  .حركة الغزيين عبر معبر رفح

الخروج عن دائرة التعاطي السياسي السابق بين مصر وحركة حماس، بحيث يشعر عدم السماح ب: ثانيا
الرأي العام الفلسطيني ان ما حدث في مصر ال يشكل بالضرورة اضافة ايجابية لحركة حماس والجهات 

  .التي تلتقي معها
ا مع ان تواصل مصر نفس تعاطيها مع الملف اللبناني وعدم احداث اي تغيير على عالقاته: ثالثا

  .المكونات السياسية اللبنانية
  4/3/2011، القدس العربي، لندن

  
  ب تحركات الشارع األردنيبلواء الغور بالجيش اإلسرائيلي يشدد اإلجراءات على الحدود بس .74

، والتي تصدر عن الجيش )بمحانيه(كشف المراسل العسكري في مجلة : الناصرة ـ زهير أندراوس
لتظاهرات في الشارع األردني التي حصلت مؤخراً، دفعت لواء الغور اإلسرائيلي، دان تامير، أن ا

المناطقي إلى تعزيز يقظته، مشيراً إلى أن قيادة المنطقة الوسطى في الجيش اإلسرائيلي حذّرت من 
  .انعكاسات هذه الفوضى على الدولة العبرية
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ر في األيام األخيرة، تشديد وأضاف تامير أنه وباستثناء تعزيز يقظة المقاتلين، تقرر في لواء الغو
. اإلجراءات وسط معظم القوات العاملة في المنطقة، ومن بينها، القوات العاملة في مجال االستطالع

وأوضح المراسل العسكري أنه ورغم الخشية من تأثير االضطرابات في العالم العربي على منظومة 
ور، فقد شددوا في قيادة المنطقة الوسطى على العالقات الجيدة بين الجيش األردني وقوات الجيش في الغ

  .أال يطرأ تغيير على التعاون بين الطرفين، مشيراً إلى أن العمل يضمن إدراك المصالح المشتركة
  4/3/2011، القدس العربي، لندن

  
   رجل ثوري يمثل خطرا عليناشرفعصام : "إسرائيل" .75

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

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

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

  .يفصح عنهاالصراع اإلسرائيلي الفلسطيني وألسباب أخرى لن 
وأشارت إلى ما وصفته بالموقف المعادى الذي يحمله شرف تجاه إسرائيل وحتى تجاه أي شكل من 
أشكال التعاون مع حكومة تل أبيب ، وبجانب تأييد الشعب المصري له والتفافهم حوله مثلما حدث 

يد شعبي وتمثل الجمعة في ميدان التحرير ، سيؤدي كل ذلك إلى خلق حكومة مصرية جديدة تحظى بتأي
خطرا على إسرائيل ، مما يشكل خطورة على اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين ، والتي كان على 

  .رأسها صفقات توريد الغاز المصري لتل أبيب ، التي القت رفضا شعبيا كبيرا من قبل المصريين
بلة بتعزيز التعاون ونوهت إلى أن تولي شرف لمنصب رئيس وزراء مصر ، ال يسمح بالفترة المق

االقتصادي واالتفاقات التجارية بين مصر واسرائيل ، وأكثر هذه المخاوف ستظهر لو استجاب لمطالب 
إسرائيل بأبخس األثمان ، أو إعادة النظر في سعر تصديره "الشعب المصري بوقف الغاز المصدر إلى 

  .لتل أبيب وذلك سيؤدي إلى توترات في العالقة مع إسرائيل
  7/3/2011، تور، عمانالدس

  
  األحداث العربيةمع للتعامل  زيادة المساعدات األمنية الواليات المتحدةقد نطلب من : باراك .76

قد تطلب من الواليات المتحدة زيادة " إسرائيل"قال وزير الجيش اإلسرائيلي ايهود باراك إن : القدس
 السنوات المقبلة للتعامل من األحداث  مليار دوالر خالل20المساعدات األمنية التي تقدمها لها بـ 

  . المتالحقة في العالم العربي
ال تخشى " إسرائيل"وأوضح باراك في تصريحات لصحيفة وول ستريت جورنال األمريكية الثالثاء أن 

التغييرات السياسية في المنطقة إال انه يترتب عليها إعداد العدة لتهديدات محتملة قد تنجم عنها هذه 
  . التغييرات

ومصر مستقرة في هذه " إسرائيل"وأشار إلى أن مسئوالً مصريا أوضح له أن معاهدة السالم المبرمة بين 
المرحلة، إال أن ضغوطات من الرأي العام قد تؤثر على األنظمة التي سيتم انتخابها وتجبرها على تغيير 

  .السياسة
  8/3/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
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  لن نكون قادرين على احتواء انتفاضة مدنية في الضفة: ئيليالجيش اإلسرا .77
 تراقب القيادة المركزية للجيش االسرائيلي في الضفة الغربية عن كثب األحداث في الدول :بيت لحم

  .العربية من اجل استكمال خططها للتعامل مع احتمال اندالع انتفاضة شعبية غير عنيفة 
ئيلية فانه وقبل عام تقريبا اعدت قيادة الجيش في الضفة الغربية ووفقا لتقرير صحيفة هارتس االسرا

حيث يجري حاليا تعديله في ضوء الثورات , برنامجا شامال لمكافحة مظاهرات واسعة في الضفة الغربية
  .الشعبية في تونس ومصر

هناك ضباط كبار في الجيش االسرائيلي خدموا في الضفة الغربية يقولون إن لديهم شعور انه ليس 
  .طريقة للتعامل بفعالية مع انتفاضة شعبية واسعة النطاق وغير عنفية 

وقال ضابط رفيع المستوى يعمل بالضفة انه يقر باحتمال اندالع انتفاضة غير عنيفة لكن ستكون خفيفة 
  " .وبالتالي فإن الوضع لن يكون مماثال كما جرى في مصر

في الوقت الراهن السكان هنا ال "ويلة في الضفة الغربية وقال عدد من الضباط الذين يعملون منذ فترة ط
  ".يزالوا متعبين من االنتفاضة الثانية

, وقد شكلت الثورات في الوطن العربي موضوعا مثيرا لالستخبارات االسرائيلية لجمع المعلومات 
راقب ليس من بين الدروس المستفادة لما يجري في المنطقة ان الجيش يجب ان ي": واضاف ضابط كبير

فقط خطط ونوايا المنظمات الفلسطينية ، بل أيضا على ما يجري داخل مختلف المجموعات التي تشكل 
المجتمع الفلسطيني ، وعلى وجه الخصوص التي ترسل رسائل عبر اإلنترنت ، من خالل مواقع 

  .الشبكات االجتماعية مثل فيس بوك
ع المظاهرات الكبيرة للمدنيين الفلسطينيين ، طالما واكد مسؤولون عسكريون أنهم لن يبذلوا أي جهد لمن

  .أنها ال تحاول دخول المستوطنات
ويرى الجيش اإلسرائيلي أن أي محاولة لالضرار بنقطة تفتيش أو بالجدار يعتبر فعل عنيف ، وسيتم 

  .استخدام القوة ووسائل مثل الغاز المسيل للدموع والرصاصات المطاطية ضد جميع هذه األعمال
بقا للتقرير فإن الجيش اإلسرائيلي يعترف بأنه في حالة وقوع انتفاضة شعبية ، فإنه لن يكون قادرا وط

  .على االعتماد على قوات السلطة الفلسطينية رغم درجة التنسيق العالية بين الطرفين
    9/3/2011، وكالة معاً اإلخبارية

  
  يداً استراتيجياً سقوطه تهدوتعد قلقة من انهيار نظام القذافي "إسرائيل" .78

 اكدت مصادر امنية اسرائيلية ان خطرا استراتيجيا كبيرا بات يهدد الجبهة الجنوبية السرائيل في :غزة
ونقلت اذاعة الجيش االسرائيلي عن تلك المصادر . ظل احتماالت سقوط نظام العقيد الليبي معمر القذافي

الخيرة وان وزير الخارجية االسرائيلي افيغدور قولها ان ليبيا حسنت عالقاتها مع اسرائيل في االونة ا
ليبرمان أقام شبكة عالقات مميزة مع النظام ومدح القذافي عدة مرات في عدة جلسات لحكومته معتبرا 

وتحدثت المصادر عن عالقات سرية بين تل ابيب وطرابلس تطورت بعد انتهاء . إياه زعيما ذو مصداقية
موقف العدائي الذي يتخذه القذافي من الحركات االسالمية المتطرفة، قضية المفاعل النووي الليبي، وال

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 . المنطقة العربية

لتحوالت االستراتيجية على الحدود الجنوبية السرائيل والتي بدأت بسقوط مبارك وال يعرف نهايتها ظل ا
  . حتى االن

  11/3/2011، الشرق األوسط،لندن
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  "إسرائيل" اإلسالم القذافي يرتبط بعالقات وثيقة مع سيف: وسائل اإلعالم اإلسرائيلية .79
تم على ما نشر من معلومات؛ حول عالقة النظام الليبـي           تحاول وسائل اإلعالم اإلسرائيلية التك    : 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

واعتاد نجل القذافي التواصل مع هذه الشخصيات؛ عبر لقاءات في إيطاليا وعدد من الـدول االخـرى،                 
  .حيث أبرمت صفقات بموجبها بيع النفط الليبي للشركات اإلسرائيلية

القات، التي خرجت من السرية والكواليس إلى العلـن؛ حيـث            نقطة تحول جوهرية في الع     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"وتمت الصفقة بمبادرة من وزير خارجية       

 ساعة وقِّع   24 بالتدخل لدى سيف اإلسالم الذي تربطه عالقات وطيدة به، وبعد أقل من              -ساويأعمال نم 
 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
م تعترض بوارج البحرية اإلسرائيلية سفينة أمل للمساعدات الليبية، التي أطلقهـا نجـل              وبموجب ذلك؛ ل  

  .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         : وتنشط الشركات بمجال  
  .ت ورؤساء دول وقبائلللجماعا

وقدم النائب العربي بالكنيست طلب الصانع استجواباً لوزير الدفاع إيهود باراك؛ حـول تـصريحات                -
إن إسـرائيل تقـدم للقـذافي المـشورة         : "مندوب ليبيا بهيئة األمم المتحدة عبدالرحمن شلقم، الذي قـال         

  ".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       -ليالذي يرصد اإلعالم اإلسرائي   -ولم يستبعد زهير أندراوس     
  .ليبيا، الفتاً إلى وجود حراك نشط لهذه الشركات منذ سنوات بدول عديدة في أفريقيا وأميركا الالتينية

إن العديد من الخبراء العسكريين اإلسرائيليين والجنـراالت المتقاعـدين، يـستثمرون            : "وقال أندراوس 
  ". ألهداف مختلفة يسجلونها على أنها أوروبيةتجربتهم في إقامة شركات أمنية؛

وأضاف ال يسمح لهذه الشركات بالعمل، إال بعد حصولها على تـصديق رسـمي مـن وزارة الـدفاع                   
اإلسرائيلية؛ حيث ينشط الجنراالت في تقديم المشورة والنصائح والخدمات األمنية على مختلف أشـكالها              

  .في دول أفريقيا وأميركا
 بتجنيد فرق مرتزقة دربتها بالسابق،      -بطرق التفافية -اوس أن تقوم هذه الشركات األمنية       وال يستبعد أندر  

  .ووضعتها تحت تصرف القذافي؛ ليقمع الثوار مقابل حصولها على مبالغ طائلة
 11/3/2011، السبيل، عمان
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  !ياون بن يشاي في ليبر "أحرونوتيديعوت "مبعوث  .80
 عن أن مبعوثها إلى العاصمة الليبية طرابلس الـذي دأبـت            النقاب» يديعوت أحرونوت «كشفت صحيفة   

على نشر تقاريره طوال أسبوع تحت اسم مستعار لم يكن سوى معلق الشؤون العسكرية فيها، رون بـن                  
  .يشاي

وكانت الصحيفة قد عرضت طوال األسبوع الماضي تقارير على الصفحة األولى من مبعوثها في ليبيـا                
ولم يكشف عـن    . دات القريبة منها، والتي شهدت انتفاضة ضد نظام القذافي        الذي جال في طرابلس والبل    

  .اسم بن يشاي إال بعد خروجه من ليبيا ووصوله إلى دولة أوروبية
 عاما سـبق لـه أن       67تجدر اإلشارة إلى أن بن يشاي الذي يحمل جنسية دولة غربية والبالغ من العمر               

قد بعث بتقارير من العراق واليمن وجنوب لبنان في فترات          ف. زار مناطق ساخنة جدا بالنسبة إلسرائيلي     
كما زار شمالي سوريا بعدما قصفت الطائرات اإلسرائيلية ما اعتبرته إسرائيل مفـاعال     . حروب وأزمات 

وتثير زيارات بن يشاي هذه حيرة الكثير مـن الكتـاب والـصحافيين             . نوويا قيد اإلنشاء في دير الزور     
ولكن يبدو أن صـالت بـن يـشاي         .  بموجب القوانين من القيام بمغامرات كهذه      اإلسرائيليين الممنوعين 

  .بالمؤسسة العسكرية تسمح له بهذا القدر من المجازفة
تجدر اإلشارة إلى أن بن يشاي يحمل رتبة مقدم في سالحي المشاة واالستخبارات في الجيش اإلسرائيلي،                

وقـد  . العـسكرية » غالي تساهل «ائيلي وقائداً لمحطة    وسبق له أن خدم مراسالً عسكرياً للتلفزيون اإلسر       
كما سبق له أن خدم مستشارا إعالميا       . أصيب مرتين أثناء مرافقته القوات اإلسرائيلية في األردن ولبنان        

  .للرئيس اإلسرائيلي السابق موشيه كتساف
  12/3/2011، السفير، بيروت

  
  ريا بعد ذوبان الجليد هل عاد زمن الوحدة بين مصر وسو: اإلعالم اإلسرائيلي .81

أثارت الرسالة التي بعثها بها الرئيس السوري بشار األسد للمشير محمد حسين طنطاوي : محمد عطية
رئيس المجلس األعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البالد ويدعو فيها للتعاون بين القاهرة ودمشق 

واألمنية بإسرائيل جراء التقارب المصري في كافة المجاالت، حالة من القلق في األوساط السياسية 
هل عاد زمن الوحدة بين مصر : "اإلخباري اإلسرائيلي متسائال" نيوز وان"وكتب موقع .  السوري
؟، مذكرا بالوحدة بين الجانبين إبان عهد الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر التي قال "وسوريا

را ما أثارت لها حالة من الرعب والضيق، معتبرا أن رسالة إنه كان لها أبلغ األثر على إسرائيل، وكثي
الفزع : "وبعنوان.   الرئيس السوري ربما تكون بداية وحدة جديدة تؤثر بشكل أو بآخر على إسرائيل

، عبرت القناة العاشرة اإلسرائيلية عن حالة الفزع ذاتها جراء التقارب "تقارب مصري سوري.. األكبر
تتضمن تقوية العالقات بين " إيجابية" إلى أن األسد وطنطاوي تبادال رسائل المصري السوري، مشيرة

الدولتين، وعودة مصر لموقعها السابق بين الدول العربية، باإلضافة إلى التعاون بين مصر وسوريا في 
" يدذوبان الجل"وقالت إن الرسائل المتبادلة بين الجانبين المصري والسوري تأتي بعد .   مختلف المجاالت

بينهما وعودة الدفء إلى العالقات بينهما بعد إسقاط النظام المصري السابق برئاسة حسني مبارك والذي 
بين القاهرة ودمشق، واتباع مصر المحور الغربي متمثال في الواليات " االنفصال"شهد عهده حالة من 

وذكرت أن عودة .   ي المقابلالمتحدة والدول الغربية، في الوقت الذي تتبع فيه سوريا المحور اإليران
العالقات بين مصر وسوريا تأتي في الوقت الذي يكثر فيه الحديث والنقاش حول قدرات سوريا النووية، 
وبعد رفض األخيرة لمراقبي الوكالة الدولية للطاقة بتفتيش منشآتها النووية فيما عدا إحدى المنشأت 

  .  الواقعة غربي البالد
ث برسالة إلى رئيس المجلس العسكري األعلى في مصر أعرب فيها عن وكان الرئيس السوري بع

ونقل السفير السوري لدى القاهرة .  أمنياته الستقرار مصر واستعادتها لدورها الطبيعي في العمل العربي
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عن أطيب تحياته وتمنياته للمشير طنطاوي بالنجاح في "يوسف األحمد الرسالة إلى طنطاوى معربا فيها 
  ".  مصر الشقيقة بدوام االستقرار واستعادة دورها الطبيعي في العمل العربي المشتركمهامه ول

وأعرب عن استعداد سوريا وترحيبها بالتشاور والتعاون الوثيق مع مصر في مختلف المجاالت، في 
ائمة المقابل وجه طنطاوي الشكر لألسد مؤكدا متانة العالقة بين البلدين وحتمية فتح صفحة جديدة تكون ق

على ثوابت العالقة السورية المصرية المعروفة والمأمولة دائما، معربا عن أمله في لقاء الرئيس األسد 
وكانت العالقات بين الرئيس السوري بشار األسد والرئيس السابق حسني مبارك .  في أقرب وقت ممكن

، إثر انتقادات وجهها األول 2006قد شابها التوتر وتحديدا منذ الحرب اإلسرائيلية على لبنان في صيف 
وعلى الرغم من المؤشرات على زيارة كانت مقررة ".   أنصاف رجال"للقادة العرب وصفهم فيها بأنهم 

في العام الماضي للرئيس السوري إلى مصر، بعد إجراء مبارك لعملية جراحية في ألمانيا إال أنها لم تتم، 
    . عوة رسمية لألسدوهو ما عزاه مسئولون سوريون إلى عدم توجيه د

  13/3/2011المصريون، القاهرة، 
  

  "جنوب أفريقيا" ودفعها إلى زاوية "إسرائيل"باراك يحذر من نزع شرعية  .82
، وإن "تسونامي سياسياً"قال وزير األمن اإلسرائيلي، إيهود باراك، مساء أمس األحد، إن ٍإسرائيل تواجه 

في تل أبيب، قال باراك إنه مع " راسات األمن القوميالمعهد لد"وفي كلمته في . الجمهور ال يدرك ذلك
سبتمبر سوف يصل تسونامي سياسي إلى ٍإسرائيل، وإن هناك حركة دولية سوف تعترف / اقتراب أيلول

  .، ومن الخطأ عدم التنبه لهذا التسونامي1967يونيو / بالدولة الفلسطينية في حدود الرابع من حزيران
رائيل تلوح في األفق، وإن ذلك يعتبر خطيرا جدا ويتطلب العمل على وقال باراك إن نزع شرعية إس

". دفع إسرائيل إلى الزاوية التي بدأ فيها تدهور جنوب أفريقيا" كما حذر باراك من  .مواجهة ذلك
وأضاف أن إسرائيل لم تضع كل القضايا . وبحسبه فإن مبادرة سياسية إسرائيلية سوف تقلص االحتماالت

الطاولية في السنتين األخيرتين، وأنه عليها أن تعلن استعدادها لمناقشة الحدود األمنية الجوهرية على 
والالجئين والقدس، وفي حال عدم نجاح ذلك، فإن المسؤولية سوف تلقى على الطرف الثاني 

إلى باالنضمام إلى الحكومة، مشيرا ) كاديما(وطالب باراك في كلمته تسيبي ليفني وحزبها ). الفلسطينيين(
وبحسبه فإن المعارضة واالئتالف يجب أن يعمال . أن االنتخابات لن تفيذ إسرائيل كثيرا في هذا الوقت

سوية من أجل مصلحة إسرائيل، وأن االستراتيجية الشاملة المطلوبة هي مبادرة سياسية مع مسؤولية 
  .أمنية
أنه ال يوجد تهديد فوري من في الشرق األوسط، وأشار إلى " جزيرة استقرار"أضاف أن إسرائيل هي و

كما أشار إلى أن حسني . وادعى أن اتفاقية السالم مهمة جدا لمصر ولجيشها. قبل مصر على إسرائيل
  .مبارك، الذي كانت تنظر إليه إسرائيل على أنه حليفها االستراتيجي، لم يعد موجودا

دولة (يث عن تسوية مؤقتة ولدى تطرقه لخطة نتانياهو الجديدة، قال باراك إنه في حال جرى الحد
  .فإن ذلك يجب أن يشتمل على توصيف للحل الدائم المستقبلي) فلسطينية بحدود مؤقتة

  14/3/2011، 48موقع عرب
  

   المصري-تحذير إسرائيلي من خطورة التقارب السوري  .83
 المصري -التقارب السوري » خطورة«حذرت محافل أمنية وسياسية إسرائيلية، أمس، من : القدس

  .»فتح المجال امام اإلسالميين في مصر وقطاع غزة من الخروج من حال الحصار والعزلة»و
 المصري قد يدفع في اتجاه تحول داخل مصر في اتجاه معادي -التقارب السوري «وذكرت ان 

وقبولها كالعب في المنطقة قبل » حماس«للمصالح اإلسرائيلية، في مقدمها تخفيف الحصار عن حركة 
  .»إسرائيلاعترافها ب
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الرئيس السوري بشار األسد والمشير طنطاوي رئيس المجلس «وكشفت القناة العاشرة االسرائيلية ان 
األعلى للقوات المسلحة، تبادال رسائل ايجابية تتضمن تقوية العالقات بين الدولتين، وعودة مصر الى 

  .»ة في مختلف المجاالتموقعها السابق بين الدول العربية، إضافة إلى التعاون بين مصر وسوري
  14/3/2011، الراي، الكويت

  
  "سرائيلإ" من الجبهة المصرية والجيش يعتقد أن النظام الجديد لن يجرؤ على تحدي إسرائيليقلق  .84

تواصل الجهات اإلسرائيلية المسؤولة متابعتها عن كثب للتغيرات الحاصلة  : زهير أندراوس-الناصرة 
لسياسية واالقتصادية واألمنية، في ظل شيوع أنباء عن مواقف رسمية في مصر، على مختلف األصعدة ا

  .مصرية مناهضة إلسرائيل، آخذة بالنفاذ إلى مستويات صنع القرار
وتعيش الساحة العسكرية اإلسرائيلية منذ عدة أسابيع حالة من االستنفار والقلق المتزايد، في ظل ما 

 سنة تقريباً لم تسأل أي 30اتيكية، السيما أنه ومنذ يحصل داخل األراضي المصرية من تغيرات درام
ماذا لديك في مواجهة الجبهة المصرية، وماذا ينقصك، وكم من الوقت تحتاج كي : حكومة عبرية جيشها

تستعد، وكم سيكلّف ذلك؟ كما لم يطلب المستوى السياسي أن يعرض عليه أي خطط عسكرية مع جداول 
 سنة 30تحول استراتيجي في الساحة المصرية، ومع ذلك، فإنه ومنذ زمنية وترتيب أفضليات، لوضع 

حلقّت هذه األسئلة في الفضاء، وبقي المستويان السياسي والعسكري في إسرائيل يدفنان رأسهما في 
  .الرمل، وأفسدا القدرات الميدانية في مجابهة ما قد يحدث في مصر

أليكس فيشمان، مضاءلة القدرات ' يديعوت أحرونوت'وفيما يفسر كبير المحللين العسكريين في صحيفة 
العسكرية في هذه الجبهة إلى الحد األدنى بأنها إجراء طبيعي، وجزء من ثمار السالم مع مصر، لكنه في 
ذات الوقت يستنكر ما أسماها ظاهرة محو المعلومات التي تجمعت طوال السنين عن هذا الميدان، 

 أعفت الجهات اإلسرائيلية نفسها، على حد زعمه، من جمع المعلومات ويعتبرها جريمة ال تُغتفر، بحيث
االستخبارية الحتياجات عملياتية وتكتيكية، حتى المعلومات األساسية، خاصة وأن فقدان المعلومات ال 

فالحديث يدور عن أشخاص . يقاس بالميزانيات الضخمة، والفرق العسكرية، والطائرات الجوية
 بقدرات كالنظريات القتالية والمعلومات االستخبارية، ألن مراكز المعلومات وجماعات عمل يحتفظون

هذه هي بمثابة األركان التي يمكن البدء اعتماداً عليها في اليوم الذي يعطى فيه إنذار لبناء القوة، لكن 
مصريين زمناً طويالً مر منذ تلك األيام التي كان فيها جهاز االستخبارات العسكرية يعرف الضباط ال

يعتقد فيشمان أن الجبهة . معرفة حميمة، ويعرف عن كل وحدة عسكرية تدخل سيناء، أو تخرج منها
المصرية تختلف اختالفاً جوهرياً عن جبهات بنى الجيش اإلسرائيلي نفسه في مواجهتها في العقود 

 المعلومات التي تم جمعها، األخيرة، كالفلسطينية واللبنانية والسورية مثالً، ولذلك ليس غريباً أن نجد أن
والنظريات القتالية، والقدرات التي بنيت في مواجهة الجبهة الشمالية، يمكن أن تخدم فقط الجبهة الغربية 
في سيناء خدمة جزئية، ألنه ببساطة إذا بحث أي جنرال إسرائيلي اليوم عن نظرية قتالية تالءم صحراء 

  . في متحف الجيش اإلسرائيلي فقطسيناء فلن يجدها في أي مخزن، ربما يجدها
اعتمادا على مصادر في ) يديعوت أحرونوت(وبحسب المصادر الرسمية في تل أبيب، كما قالت 

المخابرات اإلسرائيلية فإن الجيش المصري هو أحد أكبر الجيوش، وأكثرها تسلحاً في المنطقة، حيث 
 دبابة من طرز مختلفة، تشتمل على 3600، و مروحية حربية100 طائرة حربية، و400يمتلك أكثر من 

األمريكية المتقدمة التي يتم إنتاجها في مصر، والتي يوشك أن يصدرها للجيش العراقي، ' أبرامز'دبابة 
لكن ما يطمئن .  أرض- أنبوب من أنابيب المدافع، وصواريخ أرض 1600ولديه ما يقرب من 

 لو حدث في مصر تحول يفضي إلى نقض اتفاقات السالم، العسكريين اإلسرائيليين، بحسب الصحيفة، أنه
وإعادة السفراء، فان اإلدارة األمريكية ستقطع عنه التزود بالمعدات، وسيحصل له ما حصل للجيش 
اإليراني والقوات المسلحة اإليرانية بعد سقوط الشاه أواخر السبعينات، لكن ذلك يحول بينه ما يتعلق بأن 
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 هذه الفروض األساسية مشكوك فيها من األساس، والدليل على ذلك مفاجأتنا غير التنبؤات المعتمدة على
  .السارة بما حصل في مصر مؤخراً

وأردفت الصحيفة، نقالً عن المصادر عينها، أن الخبراء العسكريين في الغرب المتابعين للجيش المصري 
لواقع الذي يقوم في أساس بناء القوة في السنين األخيرة يتحدثون بيقين عن أن إسرائيل تمثل التهديد ا

العسكرية في مصر، بعد شكاوي قدمها عاموس غلعاد على مسامع المصريين بأنهم يجرون تدريبات 
تُعرف فيها إسرائيل بأنها عدو، خاصة وأن الليبيين والسودانيين ليسوا تهديداً حقيقياً للمصريين، لكن، 

ت هيئة األركان العامة اإلسرائيلية أن أي خطط هجومية أوضحت المصادر عينها، ما قد يطمئن جنراال
 كم في صحراء سيناء، ووقوف أمام الحدود اإلسرائيلية، وهو 300مصرية، البد وأن تشتمل على اجتياز 

ما يتطلب مساراً طويالً من الشراء والتدريب وبناء قدرة لوجستية وتنظيم الخطط العملياتية، خاصة وأنه 
من شرقي القناة حتى ) المنطقة أ(يحق لهم في المنطقة التي تُعرف بأنها ) فيدكامب دي(حسب اتفاق 

  .المعابر، أن تكون لهم قوة عسكرية مقدارها فرقة، وقد نشروا هناك ثالثة ألوية
وخلصت المصادر ذاتها إلى القول إن من يتولى قيادة الجيش اإلسرائيلي اليوم هم من يطلق عليهم 

انية وغزة، الذين أظهروا قدرات متوسطة جداً في إعداد القوة واستعمالها، ورئيس خريجو حربي لبنان الث
هيئة األركان الجديد بيني غانتس ومن حوله في هيئة القيادة يواجهون تحدياً تنظيمياً كبيراً يقتضي 

فاألزمة في مصر، وإعداد خطة العمل لسنين متعددة، يجب أن تأخذ في الحسبان : قرارات كبيرة
ييرات في الشرق األوسط، فهل سيعرف الجنراالت الذين يقودون الجيش اتخاذ القرارات الصحيحة التغ

وفي الوقت الصحيح؟ وإذا لم يكونوا كذلك، فللحكومة هنا دور حاسم بأن تجلس فوق وريد الجيش، 
  .وتطلب أجوبة في جداول زمنية معقولة، كي ال تفاجئنا مرة أخرى مفاجآت في التصورات العامة

  14/3/2011، القدس العربي، لندن
  

  الثورات تدفع اإلسرائيليين نحو استراتيجية اقتصادية جديدة في العالم العربي .85
على رغم محاولة اسرائيل اظهار التطورات التي تشهدها الدول العربية كخطر :  أمال شحادة-القدس 

ك، االدارة االميركية بدعم جيشه كبير على امنها، والتي وصلت الى حد مطالبة وزير الدفاع ايهود بارا
بعشرين بليون دوالر بذريعة ضرورة استعداده لمواجهة االبعاد االمنية الخطيرة المتوقعة، اال ان القلق 

ويبحث البعض في وضع . االسرائيلي من االبعاد االقتصادية لهذه التطورات ال يقل عن القلق االمني
السرائيل في العالم العربي » تنكرية« سياسة اقتصادية استراتيجية اقتصادية جديدة في مركزها خلق

  .لضمان المحافظة على ما حققته من مشاريع اقتصادية وارباح خالل السنوات العشر االخيرة على االقل
والقلق االسرائيلي ال يقتصر على خطر مستقبل اتفاقية السالم مع مصر واالردن وتأثير ذلك على 

طراف، فهناك خوف كبير من دول عربية ال تقيم عالقات سالم مع اسرائيل المشاريع االقتصادية بين اال
وبحسب غيل فيلر، مدير شركة اينفوفورد للمعلومات . لكن هناك عالقات تجارية سرية وحيوية معها

اإلسرائيليين يديرون عالقات تجارية خفية أو تنكرية من خالل أطراف «التجارية عن العالم العربي فإن 
 مليون دوالر، إضافة إلى التجارة 400 أو 300غالبية الدول العربية يبلغ حجمها حوالى ثالثة في 

  .» مليون دوالر900الرسمية من الغاز المصري التي تبلغ نحو 
فإن ما يحصل على ارض الواقع ال يطبق » المشروع االســرائيلي«وبحسب تقرير اعده ما يسمى بـ 

 الذي يمنع اإلسرائيليين من إقامة عالقات تجارية في دول العدو ما يشــمله حتى القانون االسرائيلي،
في سورية ولبنان والســـعودية واليــمن وإيران، باستثناء تصدير تفاح الجوالن وبيع معدات أمنية 
وتكنولوجية في العراق في إطار التراخيص الحكومية الخاصة، على حد ما جاء في التقرير الذي اضاف 

  .تجارية سرية مع الكثير من الدول العربيةان هناك عالقات 
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وقد بلغت قيمة . بموجب المعطيات االسرائيلية فإن عالقات تجارية مع تونس ما زالت مستمرة وبهدوء
التصدير االسرائيلي من المواد الكيماوية ومعدات االتصال في السنة الماضية الى تونس نحو مليون 

  .الزيوت، نحو مليوني دوالردوالر، ومن االستيراد، وعلى األخص من 
اما في المغرب، فوفق معهد التصدير، بلغت قيمة الصادرات االسرائيلية السنة الماضية الى المغرب ما 

 مليون دوالر، بخاصة المواد الكيماوية واآلالت وبلغت قيمة الواردات من اقمشة 4.13قيمته حوالى 
ن، فإن شركات اسرائيلية تمتلك عشرات مصانع اما في مصر واالرد.  مليون دوالر5.1وغذاء، حوالى 

النسيج وهذه تشكل مصدر ربح كبير لالسرائيليين بسبب االيدي العاملة العربية الرخيصة في القاهرة 
  .وإربد

ومراجعة سريعة لحجم الصادرات االسرائيلية للدولتين تعكس دوافع القلق االسرائيلي في اعقاب 
بحسب معطيات معهد التصدير في اسرائيل بلغت قيمة الصادرات الى ف. التطورات التي تشهدها المنطقة

مصر، السنة الماضية، من مواد كيماوية وبالستيك ومنتجات نسيج وآالت ومعدات تكنولوجية حوالى 
اما معطيات اتحاد رجال الصناعة . 2009 في المئة عن عام 10 مليون دوالر، مرتفعة بنسبة 147

اد من مصر لحجارة الكسارات وأقمشة وزجاج ومواد غذائية قد بلغت السنة فتشير الى ان قيمة االستير
واالهم بالنسبة . 2009 في المئة مقارنة مع العام 31 مليون دوالر، أي بارتفاع 355الماضية حوالى 

السرائيل، لدى اي حديث عن عالقات اقتصادية، هو الغاز الطبيعي الذي تشتريه من مصر فهذا وحده 
  .لى نصف بليون دوالر سنوياًتصل قيمته ا

فقد شهدت السنة الماضية انخفاضاً . أما بالنسبة لالردن فإن الوضع يختلف في ما يتعلق بالصادرات
وبحسب ابحاث .  مليون دوالر184بنسبة عشرين في المئة حيث لم تتجاوز قيمة الصادرات الى االردن 

أللماس والمجوهرات من اسرائيل بماليين الدوالرات اسرائيلية فإن االردنيين الذين اعتادوا على اقتناء ا
اما االستيراد من االردن، وبخاصة .  الى دبي لشراء االسهم في بورصة المجوهرات2010انتقلوا عام 

 في 34 مليون دوالر، أي بارتفاع بلغت نسبته 94الفوسفور ومنتجات البالستيك، فقد بلغت قيمته حوالى 
  .المئة

   كبيرةالغاز الطبيعي خسارة
وقد أعرب الكثير من رجال االعمال في . ان الحفاظ على الجسر االقتصادي مع مصر هو هدف ثمين

إسرائيل عن قلقهم من تطورات قد تضر في المصالح االقتصادية الثنائية والتي توفر الفرصة للجهتين 
  .المصرية واالسرائيلية للمعيشة والعمل االزدهار

مستقبل اتفاقية الغاز مع مصر، ما بين متخوف من صعود قوى سياسية وفي اسرائيل ثمة خالفات حول 
واسالمية ترفض االلتزام باالتفاقية وتقرر وقف مد اسرائيل بالغاز الطبيعي، وبين مقتنعين بأن ما تجبيه 

ويقدر خبراء اسرائيليون ان قيمة الخسارة التي ستلحق . مصر من هذه االتفاقية سيدفعها الى التمسك بها
 باليين دوالر، بخاصة أنه يوجد اتفاق تجارة حرة مشترك بين 4ر في حال توقف الغاز ستصل إلى بمص

وبيَّن الخبراء أن هذا األمر سيمس سلباً بالمساعدات األميركية . إسرائيل ومصر والواليات المتحدة
  .البلدينلمصر، لذلك فإن احتمال توقف إمداد إسرائيل بالغاز يبقى غير وارد ألنه يضر بمصالح 

وعلى رغم االعالن المصري عن اعادة ضخ الغاز الى اسرائيل من جديد، فإن االسرائيليين غير 
فقد . وأول االقتراحات استخدام الغاز الفلسطيني. مطمئنين وباشروا في انجاز بدائل عن الغاز المصري

. قابل شواطئ غزةكانت اسرائيل اكتشفت الغاز الطبيعي بكميات تجارية في عمق البحر المتوسط م
وقد طلبت الرباعية الدولية من . ولكنها أوقفت العمل منذ سيطرة حركة حماس على الحكم في قطاع غزة

. اسرائيل اعادة العمل هناك، في اطار تشجيع منظمة التحرير الفلسطينية على العودة الى المفاوضات
  . بديالً عن الغاز المصريوفتحت بذلك آفاق استخراج الغاز الفلسطيني وطلب بيعه السرائيل
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وفي موازاة الجهود الستخدام الغاز الفلسطيني تكثف جهات حكومية اسرائيلية جهودها لسن قانون يضمن 
لما توفره البئران من ارباح تصل قيمتها الى ستمئة » تمار«و » لفيتان«التعجيل في تجهيز بئري الغاز، 

ونها هذا اي قرار دولي يتجاوب مع المطلب اللبناني ومن جهة اخرى تستبق اسرائيل بقان. بليون دوالر
والمعروف ان هذه البئر . لوجودها خارج مياهها االقليمية» لفيتان«بمنع اسرائيل من استخدام بئر الغاز 

تقع على بعد مئة وأربعين كيلومتراً شمال غربي مدينة حيفا وفيها أربعمئة وثالثة وخمسون متراً مكعباً 
  .اسرائيل ان البئر تقع داخل مياهها االقليمية وتؤكد على حقها في استخدام ثرواتهاوتدعي . من الغاز

 عبر شركة غاز شرق المتوسط 2005يشار الى ان اتفاقية الغاز بين مصر واسرائيل وقعت عام 
وتنظم هذه االتفاقية شراء الغاز المصري من قبل شركة .  وشركة الكهرباء اإلسرائيليةEMGالمصرية 

وكانت مصر قد أوقفت ضخ الغاز السرائيل .  سنة25 بليون دوالر مدة 2.5اء اإلسرائيلية بقيمة الكهرب
في أعقاب االنفجار الذي وقع في أنبوب الغاز في العريش في بداية اعمال االحتجاج والتظاهرات التي 

ن خالل اتصاالتهم وفي حينه اعتبر االسرائيليون القرار غير موجه ضدهم اذ تبين لهم م. شهدتها القاهرة
مع المصريين ان االنفجار وقع في األنبوب الذي يوصل الغاز المصري الى األردن، وليس اسرائيل وان 
مصر أوقفت ضخ الغاز ليس فقط الى اسرائيل بل الى األردن وسورية ولبنان وان هذا االجراء طبيعي 

  .جداً
  15/3/2011، الحياة، لندن

  
  إلى التظاهرعبر رسائل الهواتف   السوريين تدعو"إسرائيل" : السوريةالتصاالتا .86

أعلن مصدر مطلع في المؤسسة العامة لالتصاالت أنها تلقت عدداً كبيراً من الشكاوي من مواطنين تلقوا                
االضطرابات واإلخالل بـأمن الـوطن بـدعوى        «رسائل نصية وصلت إلى هواتفهم الخلوية تدعو إلى         

  .»االحتجاج والتظاهر
ـ   إنه إثر تلقي هذه الشكاوي قامت المؤسسة عبر فريق فني مختص بالتعـاون             : »الوطن«وقال المصدر ل

مع كبار مهندسي شركتي الخلوي العاملتين في سورية بتحليل لمصدر الخرق الذي مكن مرسـلي هـذه                 
الرسائل من تنفيذ عملهم المنتهك لخصوصية المشتركين في شركات الهواتف الخلويـة والـذي سـبب                

  . للمواطنينإزعاجاً كبيراً
وحسب المصدر فإنه وبعد الفحص الدقيق من قبل الفرق الفنية الثالث تبين أن مصدر الخرق ومـصدر                 
الرسائل الداعية إلى التظاهر في اليوم الثالثاء هو األراضي الفلسطينية المحتلة وبالتحديد محطـة تابعـة                

لـصناعات المعلوماتيـة التابعـة      لألمن العسكري في تل هاشوميم، شمال تل أبيب حيث يتمركز مجمع ا           
  .للجيش اإلسرائيلي
إنه نظراً إلى أن نظام الخلوي المعمول به في سورية هو باألصل نظام عالمي يرتبط               : وأضاف المصدر 

بمشغالت دولية منصوبة على عدد من األقمار الصناعية التابعة لشركات دولية عدة، فإنه ال يمكن للعدو                
 االتصاالت السورية لوال تسهيالت قدمت إليه من واحدة على األقل مـن             اإلسرائيلي أن يخترق منظومة   

  .الشركات المشغلة لألقمار الصناعية تلك
إن هذه الوقائع المثبتة سيصار إلى استخدامها قانونياً عبر تقديم شكوى إلـى االتحـاد الـدولي                : وأضاف

  .لالتصاالت ضد إسرائيل وضد من سهل لها اختراقاتها
فإن هذه الواقعة المثبتة فنياً وتقنياً تبين أن مـا يقـال أنهـا دعـوات إلثـارة الفـتن                    وبحسب المصدر   

واالضطرابات في سورية تحت عنوان تظاهرات إنما يقوم بها إسرائيليون أو متعاونون معهم وعمـالء               
  .لديهم في إطار الحرب النفسية التي يشنها اإلسرائيليون على سورية

نظومة االتصاالت السورية بدأ منذ زمن بعيد إذ اعتـاد الـسوريين تلقـي              يذكر أن الخرق اإلسرائيلي لم    
اتصاالت من رقم مجهول يتحدث عن جائزة مالية لكل من يدلي بمعلومات عن الطيار اإلسرائيلي المفقود                
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في لبنان رون أراد، وقدم حينها العديد من السوريين الشكاوي لمؤسسة االتصاالت إال أن الجواب كـان                 
  .عزل منظومة االتصاالت السورية عن المنظومة الدوليةاستحالة 

  15/3/2011، الوطن، سوريا
  

   لمساعدة القذافي "إسرائيل"طوابير من األفارقة أمام سفارات : يديعوت .87
على الرغم من نفي الخارجية االسرائيلية ألي عالقة اسرائيلية بتجنيد المرتزقة االفارقة للقتال : رام اهللا

لقذافي، فإن طوابير االفارقة ما زالت تقف امام السفارة االسرائيلية في السنغال بهدف الى جانب معمر ا
امس، فإن االنباء " يديعوت احرونوت"وبحسب موقع صحيفة . الفوز بعقد عمل في القتال الدائر في ليبيا

و ووزير التي نشرت عبر وسائل االعالم المختلفة، عن اجتماع جمع رئيس الوزراء االسرائيلي نتنياه
، والذي جرى من خالله بحث "الموساد"الدفاع باراك باالضافة الى رئيس جهاز االستخبارات وكذلك 

التطورات في ليبيا اتخذ قرارا بمساعدة نظام القذافي بتجنيد المرتزقة االفارقة للقتال لصالح القذافي ومنع 
فإن العديد من االفارقة في العديد من ورغم نفي وزارة الخارجية االسرائيلية لهذا الخبر . سقوط نظامه

الدول ما زالوا يتعاملون مع دور اسرائيل في تجنيد المرتزقة، وهو ما يدفع اعداد كبيرة من السنغاليين 
وتابع الموقع . للتوجه الى السفارة االسرائيلية طلبا للقتال مع القذافي مقابل مبالغ كبيرة من الدوالرات

اصة رئيس طواقم العمل لشؤون المرتزقة التابع للجنة حقوق االنسان التابعة وفقا للعديد من المصادر، خ
لالمم المتحدة، فإنه يوجد معلومات مهمة تفيد بوجود مرتزقة يقاتلون مع نظام القذافي، وال يوجد حتى 
االن تأكيدات مطلقة بوجود المرتزقة وذلك لصعوبة تشخيصهم لوجود البشرة السوداء اصال بين الشعب 

واضاف الموقع استنادا الى تقديرات مختلفة بوجود اعداد من المرتزقة في ليبيا خصوصا من . ليبيال
الدول التي كان لها عالقات جيدة مع معمر القذافي، والدعم الذي كان يقدمه لبعض االطراف االفريقية 

 ليبيا من بينهم  مقاتل من المرتزقة في6000اثناء الحروب االهلية، حيث تشير بعض التقديرات وجود 
واشار الموقع إلى أن معظم المرتزقة من تشاد ومالي .  فقط داخل العاصمة الليبية طرابلس3000

والنيجر، حيث ضخ القذافي ماليين الدوالرات من اجل تجنيد مزيد من المرتزقة، وقد اشارت بعض 
    .لخارجية االسرائيليةاالنباء الى نشاط اسرائيلي في هذه الدول لتجنيد المرتزقة والتي نفتها ا

  17/3/2011، المستقبل، بيروت
  

   تكرم مبارك والسادات وتتحسر على عهديهما "إسرائيل" .88
 ذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، أن الهيئات التعليمية األكاديمية فى إسرائيل، أقامت احتفالية :القدس

ى مبارك، وامتدحت عصر الرئيسين تكريم شرفية للرئيس الراحل أنور السادات، والرئيس السابق حسن
 يناير، وتسببت فى اإلطاحة بالرئيس السابق 25السابقين، وزعمت أن ما حدث فى مصر بعد ثورة 

  .حسنى مبارك، قد ال يكون ثورة ويتحول إلى انقالب وفوضى تثير المخاوف
رسمية فى وأوضحت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أن جامعة بن جوريون، أكبر وأقدم الجامعات ال

إسرائيل، نظمت احتفالية تكريم للرئيسين السادات ومبارك، وأشادت بأن عصريهما شهدا استقرارا 
للمنطقة، وحظيا بعالقات ودية واستراتيجية بين مصر وإسرئيل فى عهد السادات، وتحولت عالقات 

  .البلدين إلى عالقة ود وصداقة فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك
 العبرى إلى أن إسرائيل بشكل عام وجامعة بن جوريون بشكل خاص، يحمالن اعتزازا وأشار اإلعالم

تجاه الرئيسين السادات ومبارك، ألنهما دعما السالم مع إسرائيل، وقاما بزيارة إلى جامعة بن جوريون، 
رافقه فيها خالل الزيارة التاريخية التى قام بها الرئيس الراحل أنور السادات إلى إسرائيل، والتى كان ي

  .الرئيس السابق حسنى مبارك، بحضور رئيس وزراء إسرائيل السابق مناحيم بيجن
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حضر االحتفالية التى شهدتها جامعة بن جوريون لتكريم الرئيسين السادات ومبارك، ممثلى مصر 
الدبلوماسيين فى إسرائيل، وكان على رأسهم، أحمد عزب قنصل مصر العام فى إيالت، ووليد شريف 

ل مصر فى إيالت، ولفيف من األكاديميين والسياسيين اإلسرائيليين، وأيضا البروفيسور اإلسرائيلى قنص
 يناير، والمخاطر التى من الممكن 25يوسى أميتى الذى أدار ندوة خاصة عن مستقبل مصر بعد ثورة 

  .ن البلدينأن تؤثر أو تهدد العالقات بين مصر وإسرائيل، وبخاصة فيما يتعلق بمعاهدة السالم بي
وأيضاً ناقشت الندوة ما يتعلق بالشأن المصرى الداخلى، مثل المشكالت االقتصادية التى تعيق مصر 

 يناير، وأيضا المطالب التى يريد المصريون أن تتحقق مثل 25نتيجة لألحداث التى وقعت خالل ثورة 
ن بالندوة أن تتغلب مصر على أى الديمقراطية والحرية، والمساواة والعدالة االجتماعية، وتمنى الحاضرو

  .مشكالت تواجهها فى هذه الفترة
  17/3/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
   بالغاز المصري وبكميات متزايدةا تزويدهاستئنافؤكّد ت "إسرائيل" .89

نفت وزارة البنى التحتية الصهيونية صحة ما أعلنته مصادر مصرية بشـأن عدم استئناف : الناصرة
بضخ الغاز ، وبحسب اإلذاعة العبرية، فقد تم الشروع أمس األربعاء . إلى الكيانعملية ضخ الغاز

بعد انقطاع دام ما يزيد على أربعين يوماً بسبب انفجار أحد " بكميات متزايدة"المصري إلى الكيان 
  .خطوط إمداد الغاز الطبيعي المصري في شبه جزيرة سيناء

  17/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   بالغاز"اسرائيل" استئناف إمداد ناقشزيارة سرية لغلعاد إلى القاهرة : لقدس العربيا .90
من مصادر حسنة االطالع أن الجنرال عاموس ' القدس العربي'علمت  :الناصرة ـ زهير أندراوس

رة غلعاد، رئيس الطاقم السياسي واألمني في وزارة األمن اإلسرائيلية، قام يوم األربعاء الماضي بزيا
سرية إلى مصر، حيث اجتمع هناك إلى عدد من صنّاع القرار في القاهرة وناقش معهم قضية استئناف 

إمداد تل أبيب بالغاز المصري.  
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الجنرال في االحتياط غلعاد، الذي كان على صلة دائمة بالمصريين، 

 مبارك، كان من المقرر أن يشارك في ندوة مهمة خالل عهد الرئيس المصري المخلوع، محمد حسني
يوم األربعاء الماضي، إال أنّه ألغى مشاركته في الندوة لظروف طارئة، وأعلن منظمو الندوة عن اعتذار 

  .غلعاد قائلين إنّه اضطر للسفر إلى خارج البالد في مهمة سرية دون اإلفصاح عن التفاصيل
يلية قد تحدثت في الفترة األخيرة عن أن غلعاد سيقوم بزيارة إلى وكانت مصادر سياسية وأمنية إسرائ

  . القاهرة لحل مشكلة الغاز الطبيعي، بعد أن تفاقمت المشكلة في إسرائيل
  18/3/2011، القدس العربي، لندن

  
  صعود نجم االخوان المسلمين في مصر: دراسة سياسية .91

ية اإلسرائيلية بقرار القاهرة األخير باإلفراج عن كل اهتمت مختلف الدوائر السياسية واألمن: معتز أحمد
من عبود وطارق الزمر القياديين في الجماعة اإلسالمية، وهو القرار الذي وصفه الكثير من هذه الدوائر 

نظرا ألنه سيمهد لبدء عالقة قوية ومتميزة بين المجلس , ووسائل اإلعالم الصادرة في تل أبيب بالنكسة
ن جهة والجماعة اإلسالمية من جهة أخرى، األمر الذي سينعكس بصورة سلبية العسكري المصري م

  .على إسرائيل بصورة خاصة وعملية السالم بصورة عامة
صعود نجم جماعة اإلخوان «أصدر المعهد السياسي اإلسرائيلي مؤخرا دراسة مصغرة بعنوان 

وكيف باتت اآلن , إلسالمية في مصر، وهي الدراسة التي تلقي الضوء على مستقبل الجماعة ا»المسلمين
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خاصة مع اإلفراج , المستفيد األبرز واألهم من التطورات السياسية واالستراتيجية التي تجري في مصر
عن كبار قياداتها وتوقف حملة االعتقاالت ضد رموزها، األمر الذي سيؤدي إلى تصاعد نجمها بقوة 

  .خالل المرحلة المقبلة
ر من وسائل اإلعالم المصرية سواء الصحف أو القنوات الفضائية اهتمت وتوضح الدراسة أن الكثي

وعرضت صور اإلفراج عنهما، ومشاهد التقائهما مع أبناء عائالتهما، وهو ما أثار , بصورة بالغة بالزمر
باإلضافة إلى بعض , وعلى رأسهم عائلة الرئيس الراحل أنور السادات, غضب الكثير من المصريين

, وعلى رأسهم الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء, ين المتواجدين في الحكم اآلنكبار المسؤول
  .واصفا إياه بالظهور المبالغ فيه, والذي انتقد الظهور اإلعالمي المكثف للزمر

ونقلت الدراسة عن بعض كبار المسؤولين األمنيين بإسرائيل تأكيداتهم بأن كل ما يجري اآلن من 
 المصرية سيؤدي إلى اكتساح اإلخوان المسلمين ألي انتخابات تشريعية مقبلة، تطورات على الساحة

 مقعدا في مجلس 88وبالتحديد في االنتخابات البرلمانية قبل األخيرة على , خاصة أنهم حصلوا من قبل
 عضو، إال أن 200الشعب، وكان من الممكن أن يتضاعف هذا العدد ليصل إلى ما يزيد على الـ

وقامت بتغيير الكثير من نتائج , صرية آنذاك سعت إلى وقف هذا التقدم والزحف اإلسالميالسلطات الم
االنتخابات لصالح مرشحي الحزب الوطني، وهو ما كشفه بعض وسائل اإلعالم المصرية سواء الصحف 

  .المستقلة أو بعض القنوات الفضائية الخاصة
ر المسؤولين اإلسرائيليين من تطورات المشهد وتوضح الدراسة أن هناك حالة من القلق تسيطر على كبا

وتقدير الكثير , السياسي المرتبط بالقاهرة، وهو القلق الذي يتزايد في ظل قوة اإلخوان بالشارع المصري
وسعيها إلى إقامة تحالفات سياسية معهم بعد أن كان مجرد االرتباط بهم , من الدوائر السياسية لهم اآلن

  .قب عليها القانونجريمة من الممكن أن يعا
وتتساءل الدراسة عن اسم مرشح اإلخوان الجديد باالنتخابات الرئاسية، موضحة أن هناك بعض األسماء 

, الزمر» آل«باإلضافة إلى من أسمتهم بـ , مثل مهدي عاكف أو محمد البلتاجي, الهامة المطروحة اآلن
عة نجحت في التسويق السياسي خاصة أن الجما, ممن يحظون اآلن بشعبية كبيرة وسط المصريين

  .واإلعالمي لهم بجدارة
وتتساءل الدراسة عن مستقبل العالقات المصرية اإلسرائيلية في ظل هذا الصعود المتميز لإلخوان 

ويعتبرون أن معاهدة , المسلمين، خاصة أن لإلخوان رأيا صريحا في العالقات المصرية اإلسرائيلية
  . ال يمكن السكوت عليهاكامب ديفيد بمثابة كارثة سياسية

ورغم هذا فإن الدراسة اعترفت بأن بعض الساسة اإلسرائيليين يرون أن الجماعة اإلسالمية أكثر ذكاء 
وحنكة من أي فصيل آخر على الساحة السياسية المصرية اآلن، زاعمة أنهم لن يمسوا مستقبل العالقات 

. لها بالشكل الذي يحقق الفائدة السياسية لهمولكنهم سيسعون إلى استغال, المصرية اإلسرائيلية بسوء
سواء سياسيا , وزعمت أن هناك بعض األطراف السياسية الهامة التي تستفيد من هذه المعاهدة في مصر

أو اقتصاديا، وتحظى هذه األطراف بقوة كبيرة، األمر الذي سيدفع بجماعة اإلخوان المسلمين إلى 
األهم من هذا أن الدراسة تشير إلى أن .  أي مكاسب من ورائهااالستفادة من قوة هذه األطراف وتحقيق

مستغلين عالقتهم بالكثير من األطراف القوية , »الخارجية«اإلخوان سيسعون أيضاً إلى حصد المكاسب 
التي تسعى إلى تحقيق , بالعالم مثل االتحاد األوروبي أو الواليات المتحدة أو غيرها من األطراف

الم في الشرق األوسط، وستستغل جماعة اإلخوان المسلمين بالطبع هذا األمر من االستقرار وزرع الس
سواء على الصعيد الداخلي أو , أجل المناورة وتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية لها

  .الخارجي
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 ذكية ويشير أحد المسؤولين األمنيين السابقين إلى أن إسرائيل تدرك أن لإلخوان المسلمين نظرة سياسية
وربما الفصيل , ومتميزة، وهي النظرة التي ستجعلهم وفي غضون أشهر قليلة الفصيل األهم واألبرز

  .الحاكم لمصر في المستقبل
إن هذه الدراسة توضح مدى توجس اإلسرائيليين الشديد من مصر، وهو التوجس النابع من , عموما

لحهم في مصر، األمر الذي يؤكد أن شعورهم بأن األوضاع تسير من سيئ إلى أسوأ بالنسبة لمصا
العالقات اإلسرائيلية المصرية تمر بأزمة قوية للغاية ال يمكن التنبؤ بمخاطرها أو آثارها خالل المرحلة 

  .المقبلة
  18/3/2011، العرب، الدوحة

  
   قبل تغير المحيط العربي حولنابغزةيجب تدمير حماس : ليفني .92

سة حزب كاديما بالعمل لتدمير حركة حماس في قطاع غزة وفي طالبت تسفي ليفني رئي: القدس المحتلة
وقالت ليفني في . نفس الوقت البدء في عملية تفاوض مع الرئيس الفلسطيني أبو مازن قبل فوات األوان

تصريحات لإلذاعة العبرية الرسمية صباح اليوم يجب العمل بالسرعة الممكنة لتدمير حماس في قطاع 
تغيير موازين القوى في المحيط العربي مشيرة إلى أن حكومة نتنياهو تتكلم بقوة غزة قبل فوات األوان و

وأضافت أن الوصول إلى وضع متأزم في المحادثات مع السلطة سيقود . ولكنها ضعيفة على األرض
المنطقة إلى توتر كبير في ظل تصاعد األصوات المنددة بإسرائيل عالميا وحتى من اقرب أصدقاء 

  .إسرائيل
  20/3/2011لة سما اإلخبارية، وكا

  
  "إسرائيل"ضرب على  تشجعها ةعالقة حماس بمصر وسوري": تيك ديبكا"موقع  .93

إن العملية التي نفذتها كتائب :" المقرب من أجهزة األمن واالستخبارات اإلسرائيلية" تيك ديبكا"قال موقع 
ن على منطقة محيط قطاع غزة،  قذيفة هاو50القسام الذراع العسكري لحركة حماس والتي أطقت خالها 

  ".لم تكن سوى نتيجة لسياسة غض الطرف اإلسرائيلية عما يجري في مصر وسورية وغزة
حكومة بنيامين نتنياهو تغض طرفها بصورة مثيرة للجدل عن حقيقة ما يجري من عالقات بين "وأضاف 

ات من هذا القبيل عن الجيش المصري والسوري وحركة المقاومة اإلسالمية حماس، وإخفاء معلوم
  ".الجمهور اإلسرائيلي

بانتشارها في سيناء ال تُحاول وقف ) إسرائيل(وزعم ديبكا أن قوات الجيش المصري التي سمحت 
تهريب السالح إلى غزة، وتُشارك في ذلك حكومة مصر الحالية والمجلس العسكري الذي لم يوقف 

  .فينة األخيرة رغم علمه بما تحمله من سالحالسفن اإليرانية التي عبرت قناة السويس وال الس
وأشار إلى أن الزعم بأن قوات الجيش المصري جاءت لكي تحمي الغاز اإلسرائيلي غير صادقة، مؤكداً 

توجهت إلى اإلدارة ) إسرائيل(ما زالت عالقة، الفتًا إلى أن " تل أبيب"أن عملية تصدير الغاز إلى 
  .ا يتعلق بالغازاألمريكية من أجل الضغط على مصر بم

وادعى الموقع االستخباراتي بأن قيادات من المجلس العسكري المصري، وعلى رأسها الجنرال مراد، 
التقى مع خالد مشعل قبل أيام في دمشق، مشيرا إلى أن هناك حراكًا مصريا غريبا قد تكون نهايته 

  .سيطرة اإلخوان المسلمين على الحكم هناك
استطاع قراءة ما يجري في مصر من حراك "لسلطة الفلسطينية محمود عباس رئيس ا: وقال ديبكا إن

  ".إسالمي ومن تجديد عالقات مع حماس، األمر الذي حمله على زيارة غزة والسعي لمصالحة الحركة
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وجيشها ما زالوا يغضون طرفهم عن كل ما يجري، ويخفون الحقيقة عن ) إسرائيل(وأشار إلى أن 
 أجهزة األمن اإلسرائيلية لم تعد قادرة على مالحقة حماس وعملياتها وأكبر دليل الشعب، الفتًا إلى أن
  .على ذلك عملية ايتمار

وأوضح أن حماس هي من ترسم البرنامج اليومي للمخابرات اإلسرائيلية في هذه األثناء، في إشارة إلى 
  .ضعف هذه األجهزة عن تحليل ما يجري بسبب ضعف الحكومة

حماس وبعد أن وجدت مصر وسورية وإيران في ظهرها لن تتوانى عن التصعيد : "نوخلص إلى القول إ
  ".نهاية كل أسبوع، ألنها على يقين أن ال أحد سيجيب) إسرائيل(وضرب 

  19/3/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  ة للتسويطة نتنياهوويشير الى خاإلعالم اإلسرائيلي يتابع بقلق شديد الثورات العربية المتتالية  .94
ما زال اإلعالم اإلسرائيلي يتابع بقلق شديد الثورات العربية المتتالية،  :الناصرة ـ زهير أندراوس

ويحاول أن يعرف مدى تأثير تلك الثورات على األمن القومي اإلسرائيلي مستقبال، لكنه لم يرصد مواقف 
عام والواليات المتحدة بشكل محددة للقيادة اإلسرائيلية من هذه اإلحداث، كما حاول تخويف الغرب بشكل 

خاص من تلك الثورات مستغال فزاعة اإلخوان المسلمين، التي كانت تستخدمها بعض األنظمة 
  .الديكتاتورية لكسب تأييد الغرب لصالحها

ان هناك عاصفة شديدة تهب على العالم العربي ' هآرتس'فعلى سبيل الذكر ال الحصر، رأت صحيفة 
 في وجه هذه العاصفة دون أن تعرف بالضبط ماذا ستزرع العاصفة وماذا واإلسالمي وإسرائيل تقف

ستحصد هي، حيث يمر العالم العربي واإلسالمي بهزة لم يشهد لها مثيل وال يوجد أحد يمكنه أن يتوقع 
وأضافت الصحيفة أن هناك عنفا واضطرابات واحتجاجات ومظاهرات متواصلة في كل . نتائجها وآثارها
يمن، إيران، البحرين، سورية، األردن، المغرب وفي الجزائر، أما في مصر وتونس فقد تم من ليبيا، ال

وقد توقعت الصحيفة أن يكون هناك نظام عربي جديد . إسقاط الطغاة ولكن النظام الجديد لم يتبلور بعد
  . سلفياعلى وشك القيام ولكن إسرائيل ليست على يقين بمستقبل هذا النظام وهل سيكون ديمقراطيا أم

وكتب المحلل السياسي في الصحيفة، ألوف بن، عن الخيار العسكري، قائالً إن الثورات في تونس، 
يديعوت 'أما صحيفة . مصر وليبيا ركزت انتباه اإلسرائيليين على العرب، وأثارت مخاوف كبيرة

إسرائيل بقلق فقالت ان اإلسالم المتطرف يساعد الثورة من خلف الكواليس، فيما تتابع ' أحرونوت
وأضافت أن أثر الدومينو الذي . محاوالت إيران وحزب اهللا واإلخوان المسلمين للتأثير على األحداث

يجتاح العالم العربي لن يتوقف في ليبيا، بل سيستمر وسيصل إلى كل دول المنطقة، بما في ذلك األردن 
وتابعت قائلة إن الشبكات . يسولبنان، مشيرة إلى أن اإلسالم الراديكالي نشيط جدا خلف الكوال

االجتماعية على اإلنترنت تشهد تنظيم عاصفة من اإلخوان المسلمين والجهاد العالمي الذين يدعون إلى 
يسرائيل 'من ناحيته رأى المستشرق البروفسور أفي بيكر في صحيفة . إنشاء الخالفة اإلسالمية من جديد

ى رأسه الواليات المتحدة عاجز عن تحديد سياسة صارمة ، المقربة من نتنياهو، أن الغرب وعل'هيوم
حكومة نتنياهو بإدارة ' هآرتس'واتهمت صحيفة . حازمة في مواجهة األحداث الجارية في الشرق األوسط

الظهر للعالم، مؤكدة أن سياستها تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة وأن القيادة السياسية واألمنية في 
سابيع األخيرة ـ بردود فعل هزيلة على هذا التسونامي، وأكدت أن إسرائيل  في األ-إسرائيل اكتفت 

  .تعيش لحظة انعدام لالستقرار واليقين
أما اإلحداث فى ليبيا فقد سيطرت على اهتمام إسرائيل بشكل كبير، حيث رأت أن ليبيا ستشهد حماما من 

لى أن الزعيم الليبي يظهر للعالم ولشعبه الدم بسبب عناد القذافي وأوالده بحق معارضي النظام، مشيرةً إ
أما رئيس معهد بحوث . كمجنون مستعد ألن يضحي بكل شيء وأال يستسلم بأي شكل من األشكال

المنظمات السرية في جامعة بار إيالن، البروفسور ميخائيل ملسكر فرأى أن الساحة القبلية الكبرى في 
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من ناحيته قال المحلل افي ايسخاروف إن .  ونظامهليبيا تشارك بشكل كبير في الصراع ضد القذافي
الحرب األهلية في ليبيا ال تثير قلقا أمنيا فوريا في إسرائيل، لكن الخوف يكمن في اآلثار بعيدة المدى 
لتفكك ليبيا على المكافحة الدولية ضد اإلرهاب، فالمعارضة في مصر وتونس ال توجد لها قيادة معروفة 

ن سيخلف القذافي، فليبيا من الممكن أن تتورط في حروب قبلية تجعلها ملجأ ومن الصعب التخمين م
  .للجهاد العالمي

أما المحللة اليمينية أمونة ألون فقالت إن العالم العربي ينقلب رأسا على عقب وهكذا إسرائيل أيضا، 
 يحصل اآلن في فاألرض التي تهتز تحت الدول المجاورة تهتز أيضا تحت إسرائيل ويكفي النظر فيما

ال توجد لدينا أي قدرة على تفسير هذه العاصفة، : وأضافت. الشرق األوسط كي نفهم بأننا ال نفهم شيئا
فكيف سنشرح الثورة ضد الرئيس الليبي إذا كنا ال نستطيع أن نفهم موافقة مواطني ليبيا على طغيان 

 فرص عودة عائلة مبارك إلى الطاغي الفاسد هذا، على مدى أكثر من أربعين سنة؟ وكيف سنخمن
القاهرة إذا لم تكن لدينا فكرة عما يحرك الجيش المصري، الموالي ظاهرا للعائلة المنحاة؟ واستنادا إلى 
ماذا سنحاول قياس تأثير اإلسالم األصولي على الحدث الجاري حولنا، مؤكدة على أنّه انتهى عصر 

  .التعالي اإلسرائيلي على العرب
' هآرتس'برز المحللين السياسيين في إسرائيل، يوئيل ماركوس في مقاٍل نشره بصحيفة على صلة، قال أ

وعدنا الرئيس شمعون بيريس بشرق أوسط جديد، : إنّه يتحتم على إسرائيل أن تترجل عن المنصة، وتابع
أبيه، وآمن أنه طالما ظل مبارك في الحكم فسيستمر اتفاق السالم، وأن نجل مبارك الفاسد سيتابع نهج 

وأن اإلخوان المسلمين تهديد للسالم لكن مبارك كذب علينا وعلى بنيامين بن اليعازر، صديقه الشخصي 
عندما قال له إنهم أقلية متحكم فيها، مضيفاً أنّه لم يفكر أحد في قوة العاطلين عن العمل والجياع في 

فقد اتكلت إسرائيل على . عمالمصر، وفي عشرات اآلالف من الطالب الذين أنهوا دراستهم ولم يجدوا 
الرئيس مبارك الذي حافظ على عالقات السالم، من غير حب، اتكلت إسرائيل عليه كما تتكل على ملك 

  .األردن عبد اهللا، على حد قوله
االثنين، إن هناك دولة واحدة في الشرق األوسط ' هآرتس'في نفس السياق كتب عكيفا إلدار في صحيفة 

وأشار إلى أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين . شعب صغير بانتخاب قادتهترفض االعتراف بحق 
نتنياهو يسير في أعقاب سالفيه في المنصب الذين طالبوا الفلسطينيين بإجراء انتخابات ديمقراطية، 

  .وعندما لم تعجبهم النتائج قاطعوا الحكومة المنتخبة
فلسطينية على المصالحة مع حماس، ونفترض أن بعث نفترض أن نتنياهو عاقب السلطة ال: وأوضح قائالً

مساعده إيهود باراك إلغالق صناديق االقتراع، فماذا سيحصل بعد أقل من نصف سنة عندما يصوت 
 وعاصمتها القدس 67 دولة في األمم المتحدة على االعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود 150أكثر من 

  .لالجئين؟الشرقية، ويطالبون بحل عادل لقضية ا
 كأساس 67أما بالنسبة للتسوية التي يقترحها نتنياهو، بحسب الكاتب، فهي ترتكز على ال لحدود 

. للمفاوضات وال للسيادة الفلسطينية الكاملة، وال ألي تقسيم للقدس وال لحل متفق عليه لقضية الالجئين
  .ودي ونعم لتوسيع المستوطناتأما الـنعم فهي نعم لالعتراف الفلسطيني بإسرائيل كدولة الشعب اليه

  22/3/2011، القدس العربي، لندن
  

  األسد اختار أن يكون الى جانب ارهابيين تمولهم ايران: زبيري .95
قام الرئيس االسرائيلي شمعون بيريس، اول من امس، بجولة عسكرية هي االولى من نوعها، : القدس

قائد االركان الجديد الذي استلم واليته منذ شهر على الحدود االسرائيلية الشمالية مع لبنان، بمشاركة 
  . يوئيل ستريك، وقائد اللواء الشمالي غيدي ايزنكوت91تقريباً، بيني غيتس، وقائد الكتيبة 
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ان السبب الرئيسي «، التي تعمل على طول الخط الحدودي، وقال 91والتقى بيريس، جنود الكتيبة 
نطقة، هو ايران التي تتبرع وتقدم مليارات الدوالرات سنويا، لتدهور االوضاع االمنية والسياسية في الم

  .»لتسليح حزب اهللا
، مضيفاً »ان مبالغ كهذه كافية ألن تمنح هذا الحزب الذي يهدد أمن دولتنا، أحدث األسلحة واقواها«وتابع 

سف الشديد، فإن ان اسرائيل تمد يدها للسالم مع جيرانها شماالً، ابتداء من سورية ولبنان، اال انه ولأل«
الرئيس السوري بشار االسد اختار ان يكون الى جانب المنظمات االرهابية التي تمولها ايران، وليس ان 

  .»يكون قائداً يعمل من اجل شعبه ويسعى إلحالل السالم
  24/3/2011، الراي، الكويت

  
  قوة الجيش المصري تثير قلق تل أبيب: التلفزيون اإلسرائيلي .96

زال الجيش المصري يثير قلق تل أبيب خاصة في ظل جمود العالقات الثنائية بين ي  ما: معتز أحمد
مصر وإسرائيل منذ الثورة، واألهم من هذا شعور اإلسرائيليين بأن العالقات القوية التي كانت تربطهم 
ل بمصر أثناء حكم الرئيس السابق حسني مبارك لن تعود إلى نفس القوة التي كانت عليها، خاصة في ظ

الضبابية المسيطرة على المشهد السياسي المصري ورفض القاهرة حتى اآلن القيام بأي مبادرة سياسية 
  .أو اقتصادية من أجل إعادة بث الطمأنينة في نفس إسرائيل بخصوص هذه العالقات

خطورة هذه القضية، مشيراً » الجيش المصري«يوضح التلفزيون اإلسرائيلي في تقرير له حمل عنوان 
ى أن هذه القضية باتت حساسة للغاية، خاصة إن وضعنا في االعتبار أن القاهرة ترفض على ما يبدو إل

حتى اآلن إعادة ضخ الغاز إلى إسرائيل، باإلضافة إلى رفضها استقبال أي مبعوث سياسي أو أمني 
  .إسرائيلي، األمر الذي يبشر بمستقبل سيئ للغاية للعالقات الثنائية بين الطرفين

إن مستقبل العالقات المصرية اإلسرائيلية يتأزم أكثر مع :  التقرير الذي عرضه التلفزيون في موقعهوقال
قوة الجيش المصري، وإمكانية سيطرة من أسماهم التقرير بالثوار المتشددين على القرارات الصادرة من 

  .الجيش أو المؤسسة العسكرية، وهو ما لن يصب في صالح إسرائيل بالنهاية
  26/3/2011، العرب، الدوحة                                                                 

  
   يناير25تستطيع إجهاض ثورة   ال"إسرائيل ":"إسرائيل"سفير مصر السابق في  .97

أكد محمد بسيوني سفير مصر السابق في إسرائيل ورئيس لجنـة العالقـات              : إبراهيم شعبان  -القاهرة  
 فاجأت العالم الغربي كله وفجأت إسـرائيل أيـضا،    يناير25جلس الشورى المنحل أن ثورة    الخارجية بم 

ولم تكن أجهزة المخابرات تقديراتها قد وصلت ابداً إلى هذا االستنتاج ولـم تتـصور ابـداً ان الـشعب                    
عة كانت سـري  حيث  . المصري سيقوم بالثورة ويحدث هذه التغييرات ولم يكن ذلك متوقعاً على االطالق           

وشعبية بشكل ال يمكن ان يقبل أي تدخل خارجي كما انها كانت غير متوقعة ولذلك فلم تكـن هنـاك أي                 
  فرصة في التدخل الخارجي ال من إسرائيل وال من أي دولة اخرى

داخل كل مراكـز القيـادة اإلسـرائيلية وأجهـزة        يناير   25عن وجود تخوفات إسرائيلية من ثورة       وأكد  
  .قاً من عدة نقاطالمخابرات وذلك انطال

 اإلسرائيلية وهناك تخوف كبير من المساس بها خاصة         – مستقبل معاهدة السالم المصرية      :النقطة األولى 
إذا وصل االسالميون للحكم وساعتها الممكن ان تتعرض هذه المعاهدة للخطر حسب تـصوراتهم لكـن                

ة ومن ضمنها معاهدة السالم وبالتالي فـال        أؤكد أننا دولة مدنية ديمقراطية حديثة ونلتزم بتعهداتنا السابق        
  .مساس بها
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 والتي تثير تخوفات عدة لديهم فهي المرور في قناة السويس وهنا اؤكد من خالل موقعي                :النقطة الثانية 
السابق كسفير مصر في إسرائيل أو كرئيس لجنة العالقات الخارجية بمجلس الـشورى اننـا ملتزمـون                 

  .ا ليست بيننا وبين أي دولة حالة حرب فنحن ال نمنع المرور الحر في القناةباتفاقية القسطنطينية، وطالم
 بقضية تصدير الغاز المصري إلسرائيل وهنا إسرائيل تخـشى مـن ان             ة خاص ي فه :ةأما النقطة الثالث  

من احتياجات إسرائيل من الغاز الطبيعي      % 40توقف مصر امدادات الغاز لها من منطلق انه يوفر نحو           
ومـد  " تغلق مصر صنبور الغـاز "وفرها إسرائيل من مصادرها المحلية وهناك تخوف من أن     ت % 60و

الغاز الطبيعي ولكن ازاء وجود اتفاقية ثنائية بيننا وفي اطار عدم المساس باالمن القومي المـصري أو                 
  .السعر العالمي للغاز فمصر ستستمر في االلتزام بتعهداتها الدولية

 المفاعل النووي المصري الذي سيبنى في الضبعة والتخوف من ان تحولـه             وهناك تخوف إسرائيلي من   
 ال يهمها سـوى مـصلحتها       "إسرائيل"إن  بسيوني  وقال  .مصر من استخدام سلمي إلى استخدام عسكري      

  .تتخوف منهاوالنقاط التي 
 26/3/2011، الراية، الدوحة

  
   تواصل التحريض ضد سوريا وتأمل سقوط األسد"إسرائيل"صحافة  .98

حمالتها التحريـضية ضـد سـوريا،       ” اإلسرائيلي“واصلت صحافة الكيان    : )وكاالت( - القدس المحتلة 
وأعربت معظم تحليالتها عن األمل في سقوط نظام الرئيس بشار األسد، فيما توقعـت قلـة مـن هـذه                    

  . التحليالت بأن ينجح النظام في احتواء االحتجاجات
بينما فـي صـحيفة     ” األسد يفقد السيطرة  “انها الرئيس أن    في عنو ” يديعوت أحرونوت “وأظهرت صحيفة   

وجاء في العنوان الرئيس في صحيفة      . ”االحتجاجات وصلت إلى دمشق   “كان العنوان أن    ” إسرائيل اليوم “
إن ” هـآرتس “بينما قالت صحيفة    ” الدومينو يضرب النظام السوري بقوة واألسد في خطر       “أن  ” معاريف“
  .”حاجز الخوف انكسر“

البروفيسور إيتمار رابينوفيتش أستاذ تاريخ الشرق األوسط المتخصص في الشؤون السورية فـي             وكتب  
إذا سقط النظام   “أنه  ” يديعوت أحرونوت “السابق في واشنطن في     ” اإلسرائيلي“، السفير   ”تل أبيب “جامعة  

 الجهـة   مـن “واعتبر أنـه    . ”في سوريا فإن المتضررين األساسيين سيكونون إيران وحماس وحزب اهللا         
من أجـل   ” إسرائيل“األخرى قد يحاول األسد والرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد تسخين الحدود مع             

” إسـرائيلي “في جميع األحوال فإنه في هذه األثناء ستتم إزالة احتمال اتفاق            “وأنه  ” صرف النيران عنهما  
ن تكـون هنـاك سياسـة       المطلـوب أ  “ورأى أنه في ظل الوضع الحاصل فإن        . ”مع سوريا عن األجندة   

يكون في صلبها قراءة صحيحة للتطورات الداخلية في سوريا إلى جانب تأهب أمني وحـوار         ” إسرائيلية“
. ”وتنسيق وثيقين مع الواليات المتحدة وشركاء آخرين، وانفتاح تجاه الفرص الكامنة في الوضع الجديـد              

معضلة أمام الواليات المتحدة وحلفائها،     استمرار االحتجاجات واحتماالت قمعها بعنف سيضع       “وادعى أن   
ألن التدخل في ليبيا تم تبريره بعدم السماح للقذافي بارتكاب مجازر ضد مواطني ليبيا الـذين يطـالبون                  
بالحرية والديمقراطية، بينما سيطالب الرئيس األمريكي باراك أوباما وشركاؤه بتفسير عدم تدخلهم مـن              

  . أجل منع سفك الدماء في سوريا
البروفيسور إيال زيسر المتخصص في الـشؤون  ” تل أبيب“ن جانبه، كتب مدير كلية اآلداب في جامعة   م

ما زال من السابق ألوانه محاولة تقدير وجهـة         “أنه  ” إسرائيل اليوم “السورية واللبنانية في تحليل نشرته      
، أم أن هـذه الموجـة       سوريا وما إذا كان نظام بشار األسد سيتمكن من قمع موجة االحتجاج المتصاعدة            

 سقوط بشار يعني انهيار الحلف غير المقدس بين سوريا         “وخلص إلى أن    . ”ستؤدي إلى نهاية نظام البعث    
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بأال تخشى مثلما كان الحال في الماضي       ” إسرائيل“وإيران وحزب اهللا، ومن هنا فإن شعور الكثيرين في          
  .”ت في مصر وتونسمن تغيير النظام في سوريا على غرار التغيرات التي حدث

 28/3/2011، الخليج، الشارقة
  

  "إسرائيل"ثورات المنطقة ربما تصب في صالح : بيريز .99
أعرب الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز عن اعتقاده بأن الثورات الشعبية في الشرق األوسط من شأنها 

وقال  .اطية وإزدهاراإيجاد جيران أفضل إلسرائيل، إذا جعلت هذه الثورات الدول العربية أكثر ديمقر
الفقر والقمع في المنطقة غذى االستياء ضد إسرائيل، وكلما تحسنت هذه "بيريز لصحفيين في جنيف إن 

  ."األوضاع لدى جيراننا كلما كان لدينا جيران أفضل
وذكر أن التغييرات في سورية ومصر وتونس وليبيا وغيرها تحمل آماال عريضة، لكنه أشار إلى أن 

  .اقب االحتجاجات عن كثب، خاصة التي تجري في سوريةإسرائيل تر
وقال بيريز إن سلسلة التظاهرات المناوئة للحكومة التي هزت سورية تغير الوضع القائم لدى البلد الذي 

  .ظل خصما إلسرائيل لفترة طويلة
جنيف، وجاءت تصريحات بيريز أثناء زيارة إلى سويسرا، تهدف لدعم الروابط العلمية بين تل أبيب و

وقال بيريز أثناء اجتماع مع الرئيسة السويسرية ميشيل كالمي راي  .رتس اإلسرائيليةآبحسب صحيفة ه
  .إن التطورات في مجال التكنولوجيا جعلت الثورات العربية ممكنة

  29/3/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

  احتمال سقوط نظام األسدحالة من القلق تنتاب األوساط اإلسرائيلية جراء : هآرتس .100
  قالت تقارير صحفية إسرائيلية إن حالة من القلق تنتاب األوساط اإلسرائيلية جراء احتمال :محمد عطية

سقوط نظام الرئيس السوري بشار األسد، مضيفة أن الكثيرين في تل أبيب يصلّون من قلوبهم للرب بأن 
المستمرة وعدائه " شعاراته" رغم 1973منذ عام يحفظ سالمة النظام السوري الذي لم يحارب إسرائيل 

  .لها" الظاهر"
، وقالت إنه ي السابقمصرال أسوأ من النظام هاإلسرائيلية وصفت النظام السوري بأن" هآرتس"صحيفة 

  . معرض للفناء أكثر منه خاصة أنه قائم على القبلية والعائالت
  30/3/2011،المصريون، القاهرة

  
  على البديل المجهول..  قد تفضل بقاء األسد في السلطة"إسرائيل ": واشنطن بوستتقرير لـ .101

دأبت إسرائيل على الشكوى من تحالف الرئيس السوري بشار األسد مع إيران،            :  جانين زكريا  - تل أبيب 
ودعمه لميليشيا حزب اهللا الشيعية وإيوائه خالد مشعل في دمشق، غير أن مواجهة األسد أخطـر تهديـد                  

 عاما أجبر اإلسرائيليين على إعادة التفكير في أنهم قد يكونون في            11توليه السلطة قبل    جدي لحكمه منذ    
  . أمن معه أكثر من دونه

نحن نعـرف األسـد،     «: وقد أوضح أحد أعضاء حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قائال          
ديمقراطية، لكن هل أعتقد أن هـذا       وعرفنا والده، ونحن بطبيعة الحال نود أن تكون جارتنا سورية دولة            

 نحـن نعلـم أن     «: وقال مسؤول عسكري إسرائيلي بارز     .»أمر ممكن الحدوث؟ أعتقد أن اإلجابة هي ال       
على الجانب اآلخر، مـن الواضـح لنـا أن          . هناك ديكتاتورا، لكن رغم ذلك فإن األوضاع كانت هادئة        

  .»السوريين يلعبون دورا سلبيا في المنطقة
  »الشرق األوسط«خاص بـ» ستواشنطن بو«

 31/3/2011، الشرق األوسط، لندن
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   في دعم القذافي بالمرتزقة"إسرائيل"تورط تثبت عبرية بال يعثرون على وثيقة  ليبياثوار .102

كشف تقرير حقوقي سيصدر قريبا جدا عن اللجنة العربية لحقوق اإلنسان، المتواجدة في باريس، أن عدة                
سحبوا من القوات الليبية، وأكدوا أنهم لم يكونوا يعلمون بأن الزعيم الليبـي             فئات من مرتزقة القذافي، ان    

سيستعملهم ضد شعبه، حيث تم ضبط وثيقة بالعبرية لدى أحد المرتزقة األفارقة، قال إن مكتبا إسـرائيليا                 
  .في تشاد هو من سلمهم عقود عمل في ليبيا

 لحقوق اإلنسان، في اتصال مع الشروق، أمـس،         وأشارت الدكتورة، فيوليت داغر، رئيسة اللجنة العربية      
من باريس، إلى أن أعضاء اللجنة الموفدة إلى ليبيا، لم تتمكن من فهم مضمون الوثيقة، ألنهـا مكتوبـة                   
بالعبرية، لكنها أوضحت أن هذه الوثيقة تثبت صحة المعلومات التي تحدثت عن دفـع العقيـد القـذافي                  

 في تشاد، من أجل تجنيد عشرات اآلالف من األفارقة في الجـيش             لخمسة ماليين دوالر لمكتب إسرائيلي    
  .الليبي، مقابل أن تحصل إسرائيل على امتيازات في عقود النفط بليبيا، بعد االنتهاء من الثوار

وقالت فيوليت داغر إن لجنة التحقيق التي أرسلوها مؤخرا إلى ليبيا لتقصي الحقائق، بـشأن الخروقـات                 
وحيدة التي قابلت مرتزقة أفارقة وأوروبيين، وحتى عربا، بإذن مـن أربـع مـدعيات               كانت ال "اإلنسانية  

، مشيرة إلى أن المرتزقة الذين تمت مقابلتهم ينتمـون          "عامات في القضاء الليبي بمدينة بنغازي المحررة      
يا، وسـور ) سـابقا ( جنسية أغلبهم من تشاد، وبدرجة أقل من النيجر ومالي وأكرانيا ويوغسالفيا             11إلى  

  .لكنها لم تؤكد وجود إسرائيليين أو يهود ضمن فرق المرتزقة
وقسمت التحقيقات التي أجراها موفدو اللجنة العربية لحقوق اإلنسان المرتزقة إلى ثـالث فئـات، الفئـة                
األولى أكدوا أن رجال القذافي خدعوهم، وقالوا لهم إنهم سـيحاربون تنظـيم القاعـدة الـذي يتزعمـه                   

ودي أسامة بن الدن، أما القسم الثاني فأوضحوا أنهم جاءوا إلى ليبيا في إطار عقود عمل،                الملياردير السع 
ولم يكونوا يعلمون أنهم سيقاتلون الشعب الليبي، إال أن القسم الثالث كان يعرف جيدا لماذا جاء إلى ليبيـا       

  . حسب فيوليت داغر
 31/3/2011، الشروق اون الين، الجزائر

  
  ي يزور المنطقة لبحث تطورات التسوية العربية اإلسرائيليةمبعوث دبلوماسي روس .103

يبدأ مدير دائرة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية، سيرغي : الناصرة
فيرشينين، جولة دبلوماسية إلى المنطقة العربية، يوم االثنين القادم، للبحث في تطورات األوضاع الحالية 

ووفق ما أعلنت عنه وزارة  . اإلسرائيلية-صة ما يتعلق بمسألة التسوية العربية للشرق األوسط وبخا
، فإن فيرشينين سيزور خالل جولته 26/2الخارجية الروسية، في بيان رسمي صدر عنها يوم السبت 

 التي تستمر أربعة أيام، كال من سوريا وتل أبيب والضفة الغربية المحتلّة، وذلك بتكليف رسمي من وزير
ومن المقرر أن يبحث مبعوث وزير الخارجية الروسي، خالل لقاءاته  .الخارجية سيرغي الفروف

بمسؤولين سوريين، فلسطينيين وإسرائيليين في مسألة التطورات الجارية على األوضاع الدراماتيكية 
وفي مقدمتها الحالية في المنطقة العربية ومدى تأثيرها على آفاق معالجة القضايا المحورية للمنطقة 

لجنة "كما سيعرض فيرشينين، التحضيرات الجارية لعقد اجتماع جديد لـ .التسوية العربية اإلسرائيلية
  . مارس المقبل في باريس/والمقرر انعقاده في الرابع عشر من آذار" الرباعية الدولية

  26/2/2011قدس برس، 
  

  أكبر بوجود أنظمة ديمقراطية ستنعم بأمن "إسرائيل":  يزوران مصرسيناتوران أمريكيان .104
يرى عضوان بارزان في مجلس الشيوخ األمريكي أن إسرائيل ستنعم بدرجة أكبر من األمن على المدى                

  .البعيد في ظل وجود أنظمة ديمقراطية عربية
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وقال السيناتور األمريكي جون ماكين ردا على سؤال لشبكة سي ان ان األمريكية من القاهرة حيث يقوم                 
على المدى البعيد أعتقد أن اإلسـرائيليين مقتنعـون         "رفقة زميله السيناتور المستقل جو ليبرمان       بزيارة ب 

  ".بأنهم سيحظون بعالقات أفضل مع أنظمة ديمقراطية بالمقارنة مع عالقة مع أنظمة ديكتاتورية
بنيـامين  ويقوم السيناتوران بجولة مشتركة في الشرق األوسط وقد التقيا رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي               

نتنياهو، وقال ليبرمان إن شعورا باالنزعاج يسود في إسرائيل بسبب التغييرات الحاصـلة فـي العـالم                 
  .العربي، إال أنه أشار إلى أن نتنياهو أبلغهما بدعمه للثورات، خاصة في مصر

 للثورة  وأضاف السيناتور المستقل الذي زار مع ماكين ميدان التحرير في القاهرة الذي شكل مركز الثقل              
انه من مصلحة الواليات المتحدة دعم عملية انتقالية        "المصرية التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك        

  .ناجحة باتجاه الديمقراطية في مصر وسائر أنحاء العالم العربي
أرى مستقبال مشرقا للشعب في مصر وعالقات أفـضل بـين مـصر والواليـات               "وتابع ليبرمان قائال    

  ".المتحدة
 28/2/2011، )بي بي سي(ة اإلذاعة البريطانية هيئ

 
  في الثورات العربية" التطرف الجهادي" بمجلس الشيوخ األمريكي تبحث من القوميلجنة األ .105

المزاعم نفى رئيس لجنة االمن القومي في مجلس النواب االميركي بيتر كينغ             : كتب حميد غريافي   -لندن
 االرهاب لدى الكونغرس وليد فارس من التقدم بـشهادة فـي            منعه مستشار اللجنة النيابية لمكافحة    حول  

جلسة استماع مقبلة حول التطرف والتشدد في خضم الثورات الشعبية المتالحقة في المنطقة واكد كينـغ                
هو كاتب ومؤلف ورجل    , "اميركي الجنسية "نسخة منه ان فارس     " السياسة"وتلقت  , في بيان اصدره امس   

 الجهادية السلفية وقد طلبنا منه ان يكون مستشارا للجنة االمن القـومي فـي               خبير بالتيارات , علم وفكر 
ولي شخصيا في عملية االستعداد لجلسات االستماع حول التطرف الجهادي واالرهاب فـي             , الكونغرس

 -يديرها رئيس   " االنترنت"وكان رئيس لجنة االمن القومي االميركي يرد على حملة منظمة على             .العالم
الفلسطيني االصل نهاد عوض احد اكبـر مـساندي         ) CAIR" ( االميركية -لعالقات االسالمية   مجلس ا "

ذي النفوذ الواسع في الكونغرس وداخل االدارة االميركية طالبا منه منع           , الى النائب كينغ  " حماس"حركة  
  .فارس من التقدم بشهادته في جلسة االستماع المقبلة حول التطرف والتشدد

بانها ) CAIR(بار خبراء الشرق االوسط في واشنطن وبينهم ستيف امرسون منظمة           ووصف عدد من ك   
يستعمل النظام السياسي االميركي من اجل حماية مصالح القوى الراديكالية          , كيان تابع لالخوان المسلمين   "

  ".العاملة ضمن المجتمع االميركي
  28/2/2011، السياسة، الكويت

  
  تعيد ترتيب األولويات األميركيةلشرق األوسط اتحوالت : مسؤول بالبيت األبيض .106

تكليف الرئيس األميركـي بـاراك      » الحياة«أكد مسؤول في البيت األبيض لـ       :  جويس كرم  -واشنطن  
سياسة واشنطن في الشرق األوسط، في ضوء التحوالت التـي          » لمراجعة«في إدارته   » مجموعة«أوباما  

ت المتحدة واستقرار المنطقة وضـمان مرحلـة انتقاليـة          بهدف حماية مصالح الواليا   «تشهدها المنطقة،   
  .»ناجحة نحو اإلصالح والديموقراطية

وفي وقت فاجأت حركة الشارع البيت األبيض في األسابيع األولى، خصوصاً مع فـشل االسـتخبارات                
 تأخـذ   األميركية رصد انطالقتها في تونس، تحاول واشنطن اليوم مواكبة الموجة أو استباقها باستراتيجية            

أن المجموعـة   » الحيـاة «وقال المسؤول في البيت األبيض لــ        . في االعتبار المتغيرات على األرض    
المكلفة مراجعة السياسة األميركية في الشرق األوسط تضم في صلبها مستشاري الرئيس لألمن القـومي               

  .» وأوروبا الشرقيةكونهما عاصرا مراحل انتقالية تاريخية في البلقان«سامانتا باور ومايك ماكفول، 
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تبني مبادئ القيام بإصالحات ديموقراطيـة وتقويـة بنيـة          «وتهدف المراجعة في إطارها األعرض إلى       
المجتمع المدني كجزء من االستراتيجية األميركية في المنطقة التي استندت تاريخياً إلى حماية المـصالح               

  .»الحيوية واألمن اإلقليمي
» معهد واشنطن لدراسـات الـشرق األدنـى       «ة جورج بوش الخبير في      ويشير المسؤول السابق في إدار    

هناك تحديات شتى أمام وضع وتطبيق استراتيجية كهذه، فهناك وجهات نظـر            «سكوت كاربنتر إلى أن     
والخارجية األميركية من   ) البنتاغون(متباينة داخل اإلدارة، وبين البيت األبيض من جهة ووزارتي الدفاع           

  .»جهة أخرى
أكثر انـدفاعاً الحتـضان موجـة التغييـر واألسـس      «أن البيت األبيض » الحياة«كاربنتر لـ ويوضح  

الديموقراطية، فيما تجلس النخبة الدفاعية والخارجية في خانة أكثـر بيروقراطيـة وحـذراً، وال تبـدي                 
ـ       «وما يزيد من التعقيدات الداخلية      . »الحماسة نفسها لتحول كهذا    صاد انغماس الرئيس فـي همـوم االقت

والموازنة التي أخذت بعداً أكثر إشكالية مع تولي الجمهوريين أكثرية مجلس النـواب وتهديـدهم اليـوم                 
  .»بموازنة قد توصد العديد من األبواب الحكومية

أما خارجياً، فيتمثل أبرز العوائق في تراجع النفوذ األميركي واصطدام دعوات اإلصـالح اآلتيـة مـن                 
نطقة، حتى من حلفاء الواليات المتحدة الذين تختلف قراءتهم السياسية لهذه           واشنطن برفض من قيادات الم    

الملفات عن اإلدارة األميركية، رغم التقائهم معها في ملفات أخرى مثـل مكافحـة اإلرهـاب وضـمان        
  .استقرار المنطقة وأمنها

تي وصلت إلـى البيـت      هذا التباعد سيفرض مزيداً من التعقيدات أمام إدارة أوباما ال         «ويرى كاربنتر أن    
األبيض بأجندة شرق أوسطية طموحة أبرز أهدافها تحقيق حل الدولتين وإصالح العالقات مـع شـعوب                

التطورات األخيرة أعادت خلـط األولويـات       «ويشير إلى أن    . »المنطقة وردع طموحات إيران النووية    
  .»األميركية

ومـع غيـاب الالعـب      .  عملية الـسالم   تراجع التركيز إلى حد كبير على     «ففي ظل الظروف الراهنة،     
المصري وانتظار إسرائيل ما سيتبلور عن التحوالت في الشارع العربي وإيران، وتـضاؤل احتمـاالت               
تقديم السلطة الفلسطينية أي تنازالت في المدى المنظور للعودة إلى المفاوضات، تعطي واشنطن أهميـة               

  .»رقصوى اليوم لضمان نجاح المرحلة االنتقالية في مص
وفي الملف اإليراني، تعكس لهجة اإلدارة محاولة لتوظيف التظاهرات والتحركات والضغط على طهران             

التطورات األخيرة ومواقف واشنطن    «ويشير كاربنتر إلى أن     . ومنعها من االستفادة من أي فراغ إقليمي      
 اإلنسان وفي دعم    الداعمة لحقوق التعبير، تعطيها ورقة إضافية للضغط على طهران في موضوع حقوق           

) يونيـو (المعارضة هناك في شكل لم تقم به إدارة أوباما بعد االنتخابات الرئاسية هناك فـي حزيـران                  
2009«.  

 2/3/2011الحياة، لندن، 
  

  الشهرين الماضيين كأنهما دهرو ..الشرق األوسط بدأ يتغير: دينيس روس .107
في خطـاب مطـول   ،  ركي دينيس روس أمس   قال المساعد الخاص للرئيس األمي    : مينا العريبي : واشنطن

 األميركية حـول التطـورات فـي المنطقـة، إن اإلدارة            -اليهودية  » جي ستريت «أمام مؤتمر منظمة    
مساعدة مصر في انتقال سلطة     «األميركية تواجه عدة تحديات في المنطقة، ولكن أجندة إدارة أوباما هي            

لمنطقة على إصالح حقيقي قبل أن يواجهوا أيـضا         منتظم وناجح يتمتع بمصداقية وتشجيع اآلخرين في ا       
زعزعة االستقرار، ومواصلة الدعم للسالم بين اإلسـرائيليين والفلـسطينيين ودول جـوارهم العـرب               

إال أنها تتمتع باهتمـام الـرئيس     «وبينما أقر روس بأن هذه أجندة معقدة        . »ومواصلة الضغط على إيران   
  .»الكامل وفريقه لألمن القومي
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الشرق األوسط  «: »الدور األميركي في الشرق األوسط    «وس في مستهل خطابه الذي حمل عنوان        وقال ر 
بل إن الـشهرين الماضـيين فـي        .. خالل الشهرين الماضيين شهدنا انتقاال مثيرا     .. كما نعرفه بدأ يتغير   

أمـل أن   نحن ندخل فترة مجهولة، بينما نرى االنتقاالت التي ن        «: وأضاف. »الشرق األوسط كأنهما دهر   
أمر واحد بدا واضحا، وهو أنه ال يمكـن االعتمـاد           «: ، مؤكدا »تكون منتظمة وقادرة، نرى العالم يتغير     

  .في المنطقة» على القمع لوقف التغيير
قام بخطأ استراتيجي في التخطيط بعدم إظهار       «واعتبر روس أن النظام المصري برئاسة حسني مبارك         

وعبر روس  . الماضي) تشرين الثاني ( االنتخابات النيابية في نوفمبر      بعد» استعداده لفتح المجال السياسي   
لـم يتوقـع أحـد      «: عن تفاجؤ اإلدارة األميركية من سرعة سقوط نظام الرئيس المصري السابق، قائال           

. »سرعة وقوع الثورة، الكثير منا توقع أن يتغير النظام بطريقة تدريجية ولكن ليس بين ليلة وضـحاها                
ئيس أوباما فهم عمق ما كان يحدث في وقت مبكر، وتواصلنا مباشرة مع كل األطراف               الر«وأضاف أن   

المصرية، بمن فيها الرئيس مبارك حول أهمية اتخاذ خطوات مثل فتح المجال السياسي ورفـع قـانون                 
  .»ولكن مع األسف لم تستمع حكومة مبارك للتحذيرات.. الطوارئ

: وات التي تطالب بقطع المـساعدات إليهـا، قـائال         وشدد روس على أهمية دعم مصر، ورفضه لألص       
لدينا مصالح كثيرة في مصر، إنها دولـة رياديـة فـي            .. الوقت ليس مناسبا لقطع المساعدات لمصر     «

المنطقة من الناحية الرمزية والفعلية والكثيرون سينظرون إلى مصر كنموذج، كلما كانت مصر ناجحـة               
وااللتزام بالسالم  ) المصري(تصريحات الجيش   «تياحه من   وعبر روس عن ار   . »ستكون المنطقة ناجحة  

  .»مع إسرائيل، البقاء على هذا الموقف سيكون أمرا أساسيا لدور مصر في المنطقة
وربط روس في خطابه بين السالم واإلصالح، قائال إن تعثر جهود السالم بين الدول العربية وإسـرائيل                 

كنت أسمع دائما من قادة في المنطقـة أنـه ال يمكـن              «:وقال. ليس عذرا للتعطل في تحقيق اإلصالح     
  .للواقع» اإلصالح من دون سالم، كان ذلك حجة وقتها، واليوم يعتبر إنكارا

نحن «: وأوضح روس أن واشنطن ال تريد أن تحدد من هم القادة العرب الذين تتعامل معهم أو ال، قائال                 
ينما تحدث روس عن التواصل مـع المـسؤولين         وب. »ندعم المبادئ وبناء المؤسسات، وليس الشخصيات     

خالل هذه الفترة بقينا على اتصال مع اإلسرائيليين، فال شك أن ما يحدث أثـار قلـق                 «: العرب، أضاف 
الكثير من اإلسرائيليين تسألوا حول ما إذا كان األمر أفضل إذا تمسكنا بالنظام             «: ، موضحا »اإلسرائيليين

  .يكن أمرا ممكناولكنه تابع أن ذلك لم . »القديم
لـم  «: ، مؤكدا »مبدأنا األساسي في االلتزام بأمن إسرائيل ثابت      «وكرر روس للمجتمعين في المؤتمر أن       

  .»تكن هناك فترة تشهد عالقة أمنية أقوى مع إسرائيل، هذا هو الواقع
 يعترف  على الجميع أن  «وبينما أكد روس مواصلة الجهود األميركية في دفع عملية السالم، حذر من أن              

جهودنا ما زالت شديدة ولـن      «: وأضاف. »بأن النزاع ال يصبح أسهل مع الوقت، بل يصبح أكثر تعقيدا          
وعبر روس عن رفضه للجهود الفلسطينية بطلب االعتراف فـي          . بسبب األوضاع في المنطقة   » نقلصها

لسالم من خالل   التوصل ل «: مجلس األمن وإصدار قرار من مجلس األمن ضد النشاط االستيطاني، قائال          
  . »المفاوضات، وال طريقة أخرى

 1/2/2011الشرق االوسط، لندن، 
  

   فلسطينيا44ًتطالب مصر باإلفراج عن " الشبكة األوروبية للدفاع عن األسرى" .108
، التي تتخذ من أوسلو مقراً لها،       "الشبكة األوروبية للدفاع عن حقوق األسرى الفلسطينيين      "طالبت  : أوسلو

لقوات المسلحة المصرية، الذي يدير شؤون البالد حالياً، بالتدخل الفـوري مـن أجـل               المجلس األعلى ل  
إطالق سراح العشرات من المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية، الذين أمـضى بعـضهم عـدة                

وقال محمـد ، رئـيس الـشبكة         .سنوات في السجن رغم حصولهم على قرارات قضائية باإلفراج عنهم         
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هنـاك عـشرات    : "نسخة منه اليـوم   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "صريح مكتوب وصل    األوروبية في ت  
المعتقلين الفلسطينيين الذين زج بهم ظلماً وعدواناً في السجون المصرية، ليس لهم ذنب إال أنهم يـدفعون                 

ية، كما  ، مشيراً إلى أن استمرار احتجازهم في السجون يكرس أزمة إنسان          "ثمن االنتماء للقضية الفلسطينية   
  ".أنه ال يتناسب مع المكتسبات التي حققتها الثورة المصرية

  2/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  التقلبات في العالم تستوجب إبرام اتفاق مع الفلسطينيين وسوريا: موفاز .109
اتفاق وزير الحرب اإلسرائيلي األسبق شاؤول موفاز إن التقلبات في العالم تستوجب إبرام قال  :الناصرة

مع الفلسطينيين وسورية، وقال، في الوضع الناشئ في المنطقة زادت أهمية اتفاقيات السالم مع 
الفلسطينيين والسوريين، ولكن هذا ما ال تفهمه الحكومة ألسفي، واعتقد أحيانا أن هذه الحكومة ال تعيش 

م دولة فلسطينية وإنهاء إن اتفاقا مع الفلسطينيين هو أمر ضروري، ونتيجته قيا"في البالد، وقال، 
االحتالل، بشكل يسمح على استمرارنا كدولة يهودية وديمقراطية، وكلما طالت العملية التفاوضية، تتقرب 

  .المواجهة العسكرية
ويطرح موفاز مشروعا سياسيا خاصا به، ويدعو إلى إبرام اتفاق إلقامة دولة فلسطينية في حدود مؤقتة 

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

وأن يحصل الفلسطينيون على ضمانات دولية، تضمن بان تكون مساحة الدولة الفلسطينية نفس المساحة 
  .1967حتاللها في العام التي تم ا

  5/3/2011، الغد، عمان
  

  "إسرائيل"طنطاوي طلب من عباس عدم اإلنفراد بأي خطوة تفاوضية مع : المستقبل العربي .110
كشفت مصادر فلسطينية موثوقة عن أن الرسالة الخطية التي تلقاها محمود عباس نهاية األسبوع الماضي 

عسكري األعلى للقوات المسلحة المصرية، ونقلها ياسر من المشير حسين الطنطاوي، رئيس المجلس ال
عثمان، سفير مصر في رام اهللا، تمثل بديال عن الزيارة التي كان يعتزم القيام بها اللواء محمد ابراهيم، 
نائب مدير المخابرات العامة المصرية، التي تأكد أنها ألغيت، ولم تؤجل، كما سبق إعالن ذلك في 

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

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

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

المقاومة الفلسطينية عنوة، ومن خالل اساليب ملتوية، منها توقيع السلطة عليها، بهدف إحراج حركة 
  ".حماس"

الرحين، أمين عام رئاسة السلطة، عضو اللجنة المركزية مصادر السلطة، وبعد أن كان الطيب عبد 
قد أعلن أن السلطة ستتبع نظام حسني مبارك بالسقوط، في حال سقوط الرئيس المصري، " فتح"لحركة 

على العالقات " ضرورة الحفاظ"وقالت إن طنطاوي أكد فيها على  ".الهامة"وصفت رسالة الطنطاوي بـ 
العمل بنشاط على كافة محاور اهتماماتها "متعهدا بأن تواصل مصر .. زهامع السلطة الفلسطينية، وتعزي
  ".، وأنه يتطلع إلى استمرار عالقات التشاور والتنسيق بين البلدين"وأولويات سياستها الخارجية

    7/3/2011المستقبل العربي، 
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   والفلسطينيين"سرائيلإ"زمة بين الطريق لتهدئة المنطقة هو احتواء األ: زبيري .111

 ان الثورات التي تشهدها المنطقة ليست زقال الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيري: رام اهللا ـ أحمد رمضان
.  بثورات سياسية، بل يقودها الشباب الذين يرون بفضل التكنولوجيا بوضوح الوجه القبيح للديكتاتورية

ائيل هي واحة من االستقرار وتعقيبا على ما قاله رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو من ان اسر
حتى ولو كانت اسرائيل واحة من االستقرار، فانه يفضل ان يهدأ البحر "في بحر هائج قال بيريس انه 

الطريق لتهدئة المنطقة هو احتواء "واعتبر ان ". الن البحر هو الذي يؤثر على الواحة وليس العكس
  ". االزمة بين اسرائيل والفلسطينيين

  10/3/2011، تالمستقبل، بيرو
  

  حديث حماس عن محددات المصالحة ليس له عالقة بالمتغيرات على الساحة العربية : رضوان .112
نفت حركة حماس، أن تكون قد رفعت سقفها للمصالحة الفلسطينية، بعد الثورات التي قامـت فـي            : غزة

حتـى تكـون    الوطن العربي، مؤكدة أن المحددات التي تحدثت عنها هي تطلعـات لكـل الفلـسطينيين                
المصالحة قائمة على الثوابت الفلسطينية والشراكة الحقيقة، وال تكون غطاء للعـودة للمفاوضـات مـع                

  .االحتالل
نظرة حركتنـا  بالنـسبة    "إن": قدس برس " لـ   حماس إسماعيل رضوان القيادي في حركة       وقال الدكتور 

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

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

س له عالقة بما يحدث من متغيرات على الساحة         لي"واعتبر حديث حركته مجددا عن محددات المصالحة،        
العربية، ولكن له عالقة بشكل كبير بما حدث بمتغير يتعلق بالوثائق التي كشفت فضائية الجزيرة القطرية                
عنها، والتي أكدت على استعداد فريق من الشعب الفلسطيني للتنازل عن الثوابت الفلسطينية، واشـتراكه               

  .حسب قوله". ينيفي مؤامرة ضد الشعب الفلسط
  5/3/2011، قدس برس

  
  يجب الحفاظ على الورقة المصرية كجهد فلسطيني أساسي: السفير المصري لدى السلطة .113

ـ         :عبد الرؤوف أرناؤوط   مـصر  "ان  " األيـام "اكد ياسر عثمان، السفير المصري لدى السلطة الوطنية، ل
مشدداً على  " بق واكبر من المرحلة االنتقالية    القوية والمستقرة داخلياً سيكون دورها اكبر مما كان في السا         

الدور المصري سيستمر خالل الفترة االنتقالية بنفس القوة سواء بالنسبة لـدعم الـشعب الفلـسطيني                "ان
 وفيما يخص التطورات التي تجري فـي مـصر          ،"وحقوقه او ما يتعلق بعملية السالم وعملية المصالحة       

   :اريد ان اقسم الموضوع الى شقين: لسطينية قالالف-وتأثير ذلك على العالقة المصرية 
 وهو المرحلة االنتقالية التي يتوالها المجلس العسكري الذي اكد سواء في رسـالة مباشـرة الـى                  االول

الرئيس محمود عباس او في اتصال هاتفي مع المشير طنطاوي، ان الدور المـصري سيـستمر خـالل                  
سبة لدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه او ما يتعلـق بعمليـة الـسالم             الفترة االنتقالية بنفس القوة سواء بالن     

  .وعملية المصالحة
هو ما بعد المرحلة االنتقالية فإننا نؤكد ان مصر القوية والمستقرة داخلياً سيكون دورها اكبر مما                و الثاني

  .كان في السابق واكبر من المرحلة االنتقالية
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وقـال رداً   " لنهاية ما سيكون عليه شكل الوضع في معبر رفح        ارادة الشعب المصري تحدد في ا     "واكد ان   
الدعوات ليـست   "على سؤال بشأن الدعوات في غزة للمجلس العسكري المصري بإعادة فتح معبر رفح،              

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

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

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

بين كـل   فلسطينياً اكثر منه جهداً مصرياً وكانت برعاية مصرية ولذلك فإن مصر ترى ان هناك تكامالً                
هذه الجهود للوصول الى الهدف االساسي وهو عودة قطاع غزة الى االطار الفلسطيني بشكل عام وايجاد                
حل للوضع في قطاع غزة من فك للحصار وعودة السلطة، وبالتالي فإن الهدف هو االساس اما الوسائل                 

  ".فيمكن الحديث عنها ويمكن النظر في كيفية التوفيق فيما بينها
لورقة المصرية هي جهد فلسطيني ال يجب القفز عنه، وقال في رد على سؤال بشأن ما يقولـه                  واكد ان ا  

بالتأكيد فإن مصر منشغلة في اوضاعها الداخلية واي        "محللون ان مصر منشغلة اآلن بترتيباتها الداخلية،        
ـ              ن تجـاوز   منصف واي مراقب يقول ذلك وسيستمر هذا الموضوع لحين انتهاء المرحلة االنتقالية، ولك

الورقة المصرية يعني تجاوز الجهد الفلسطيني الذي تم لشهور عديدة في القاهرة وبالتـالي يعنـي اننـا                  
 الفلسطيني باالساس وليس الجهد المصري ولذلك فإن مـا          -سنخسر شهوراً عديدة من الجهد الفلسطيني       

 او اضاعته، لـو كانـت    تقوله مصر هو ان الورقة المصرية هي جهد فلسطيني وال يجب القفز من فوقه             
هناك افكار جديدة فإنه يمكن بحثها وهناك مبادرات جديدة يمكن النظر فيها ولكن يجـب الحفـاظ علـى                   

  ".الورقة المصرية كجهد اساسي
  7/3/2010، األيام، رام اهللا

  
  تظاهرة في غزة تطالب بإنهاء فوري لالنقسام .114

بضرورة تحقيق المصالحة وإنهاء االنقسام تظاهر مئات الفلسطينيين في مدينة غزة، أمس، مطالبين 
وجاب المتظاهرون الذين رفعوا . وتصعيد الجهد الشعبي المطالب بذلك في القطاع والضفة الغربية

. األعالم الفلسطينية عدداً من شوارع غزة مرددين هتافات تؤيد المصالحة وتطالب بتحقيقها بشكل فوري
 شعبية في غزة ورام اهللا المقرر لها منتصف الشهر الحالي كما رفع المتظاهرون الفتات تدعو لمسيرات

  .تدعو لها مجموعات على موقع التواصل االجتماعي فيس بوك
وجاءت التظاهرات عقب اختتام المؤتمر الشعبي الثاني الذي عقد في غزة بدعوة من منظمات أهلية 

لة الوطنية للدفاع عن الحريات وحث المؤتمر الذي نظمته الحم. وحمالت شعبية تدعو إلنهاء االنقسام
العامة والحقوق واستعادة الوحدة الوطنية على وجوب ضمان الحقوق والحريات العامة في سبيل إنهاء 

وقال رئيس الهيئة اإلدارية لشبكة المنظمات األهلية محسن أبو رمضان خالل إطالق المؤتمر  .االنقسام
. ابية وجميع القطاعات التي تضررت بسبب االنقسامإن الشبكة سترفع صوتها وستتابع المبادرات الشب

وأدان أبو رمضان االعتقاالت السياسية والقمع والتعذيب، ودعا إلى استعادة الوحدة الوطنية وااللتزام 
  .باتفاقية الوفاق الوطني

  8/3/2011الخليج، الشارقة، 
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  ية مصر الجديدهم الملفات على مكتب وزير خارج أ المصالحة الفلسطينية":المصريون" .115
بدأ وزير الخارجية نبيل العربي مباشرة مهام منصبه اعتبارا من يوم الثالثاء، بعـد يـوم                : أحمد عثمان 

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

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

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

على ضرورة تأمين احتفاظ مصر بشكل سلس منصب األمانة العامـة لجامعـة الـدول               وسيعكف كذلك   
العربية، بعدما أعلن عمرو موسى األمين العام المنتهية واليته عزمه عدم الترشح لوالية جديـدة، حيـث     
سيجري العربي اتصاالت مكيفة بالقوى العربية الكبرى، بغرض تأمين اختيار شخصية مصرية خـالل              

  .ربية المقبلة ببغدادالقمة الع
ويحمل العربي والذي يعتمد سياسة أكثر انفتاحا من سلفه تصورا الستعادة مـصر دورهـا المحـوري                 

  .بالمنطقة، وتفعيل وجودها داخل المؤسسات اإلقليمية والدولية
ال شك أن المصالحة الفلسطينية ستكون في مقدمة أولويات الدبلوماسية المصرية خالل المرحلة             : وأضاف

والعمل على إعـادة    " حماس"و" فتح"القادمة، حيث ستكثف مصر جهودها للتوصل لمصالحة سريعة بين          
  .  ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، فضال عن تنشيط ما يطلق عليه الدبلوماسية االقتصادية

  10/3/2011المصريون، القاهرة، 
  

  نقسام وإعادة الوحدة الوطنية بمشاركة عدة فصائل تدعو إلنهاء االجماهيريةمسيرة :  غزة .116
شارك عشرات اآلالف في المسيرة الحاشدة التي دعت لها الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة من : غزة

أجل المطالبة بإنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة، وانطلقت المسيرة من ميدان فلسطين بغزة عقب صالة 
 وتميزت بغياب رايات الفصائل ورفع العلم الجمعة، وصوالً إلى بوابة المجلس التشريعي غرب غزة،

  .الفلسطيني كتعبير عن الوحدة الوطني
الشعب يريد " الشعب يريد إنهاء االنقسام"وردد المشاركون هتافات تدعو إلى الوحدة وإنهاء االنقسام، منها 

ورفع  "لثوابتالشعب يريد إنهاء االحتالل والحفاظ على ا"و" الشعب يريد إنهاء الحصار" "الوحدة الوطنية
حماس، والجهاد اإلسالمي، والجبهتين الشعبية والديمقراطية، : وهي(قادة الفصائل المشاركة في المسيرة 

والجبهة الشعبية القيادة العامة، وحركة األحرار، وحركة المقاومة الشعبية، وجبهة النضال الشعبي، 
يهم وهم يهتفون الشعب يريد تحقيق الوحدة األعالم الفلسطينية وتشابكت أيد) وحركة الصاعقة الفلسطينية

  .وإنهاء االنقسام
إن الشعب الفلسطيني لن ينكسر : " وتال أحد قادة الفصائل بيان القوى المشاركة في المسيرة، قائال

 ".وسيواصل طريق المقاومة والجهاد ولم تثنيه جرائم الرصاص المصبوب عن ثوابته والتمسك بحقوقه
  ".حقنا في المقاومة نؤكد أهمية إنهاء االنقسام وتحقيق الوحدةفي ظل تمسكنا ب"وأضاف 

وأشار إلى أن هذه المسيرة تأتي من منطلق الحرص على الوحدة وتجسيدها على قاعدة الوحدة المبنية 
وشدد على أن القوى الوطنية واإلسالمية وقوى  ".على اإلجماع والتوافق والتمسك بالحقوق والثوابت

مشاركة في المسيرة متمسكة بمطلب إنهاء االنقسام، وتعتبر منظمة التحرير البيت لكل المجتمع المدني ال
الفلسطينيين في كل مكان، ولكل فلسطيني أن يكون عضواً وأن يشارك في صياغة ميثاقها الذي يحفاظ 

وأكد أن الضفة وغزة جزء من الوطن الفلسطيني الواحد الذي سيلتئم ليتفرغ  .على الثوابت والحقوق
  .لمواجهة التحديات الصهيونية
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وقال إن تحقيق المصالحة الوطنية يتطلب توفير مناخ ديمقراطي يفضي النتخابات شاملة في الرئاسة 
والتشريعي والبلديات، والمجلس الوطني في الداخل والخارج، بما يضمن احترم نتائجها وصوال لتداول 

دة تهيئة األجواء عبر إنهاء االعتقاالت السياسية وأكد أن من أهم أولويات استعادة الوح .سلمي للسلطة
  .وإطالق الحريات ووقف المضايقات األمنية

  11/3/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  "الشعب يريد إنهاء االنقسام: "عشرات آالف الفلسطينيين يرددون في غزة والضفة .117
هللا، كفاح زبون، أن عشرات  نقالً عن مراسلها في رام ا16/3/2011الشرق األوسط، لندن، نشرت 

آالف الفلسطينيين خرجوا أمس في الضفة الغربية وقطاع غزة في مظاهرات حاشدة، استجابة لدعوة 
وهتف المتظاهرون، بشعار واحد . مارس، عبر الفيسبوك للمطالبة بإنهاء االنقسام/  آذار15أطلقها شباب 

  ".بدنا وحدة وطنية.. يا عباس ويا هنية"و".. سامالشعب يريد إنهاء االنق"وهم يرفعون العلم الفلسطيني، 
ولم تتدخل القوى األمنية بشكل مباشر في المظاهرات في غزة والضفة، لكن حماس دفعت بعناصرها إلى 
ساحة الجندي المجهول حيث كان يجب أن يتجمع المتظاهرون، ورفعوا أعالمها وشعارات تمجد 

 آذار انتهت بانسحابهم إلى 15وباأليدي بينهم وبين شباب الحركة، وهو ما قاد إلى اشتباكات كالمية 
 آذار حماس، بالعمل على احتواء المبادرة، وقالوا إنها خربت االعتصام 15واتهم شباب . ساحة الكتيبة

وقال . في ساحة الكتيبة في غزة، واستبدلت العلم الفلسطيني بعلمها الخاص وجيرت الحدث لصالحها
في موعد اعتصامنا في ساحة الجندي المجهول "، "الشرق األوسط" آذار، لـ15اب بشار لبد، أحد قادة شب

فوجئنا بحركة حماس تحتل المكان وترفع الرايات الحزبية، وتبث أناشيد حزبية عبر مكبرات صوت 
وهتف المتظاهرون المنسحبون من ". توترت األجواء، واشتبكنا معهم وانسحبنا إلى ساحة الكتيبة. ضخمة
  .في إشارة إلى رفضهم رفع علم حماس" الشعب يريد علم فلسطين"احة الجندي المجهول ميدان س

إحنا طالعين عشان نقول "وقال . وتعهد لبد بأن يستمر االعتصام في ساحة الكتيبة حتى إنهاء االنقسام
  ".اآلنطالعين نقول إن األحزاب هي التي فرقت بيننا، وأن دورنا جاء .. الشعب يريد أن ينهي االنقسام

كل من حماس وفتح على المشهد وراحت كل منهما تنادي بإنهاء االنقسام، " قفزت"واستغرب لبد كيف 
إذا كانوا يهتفون في الضفة وغزة أنهم يريدون إنهاء االنقسام، إذن من هم الذين يتسببون في "وقال 

". ثون عن مبادرات أجنبيةلماذا يبح.. لماذا يتجاهلون مبادرتنا"وتساءل لبد، !". الشعب.. استمراره؟
الذين "، متابعاً "عليهم أن يعرفوا أننا لن نبقى تحت إمرة عصابات في غزة والضفة"واستطرد قائال 

وقال لبد إن المتظاهرين سيفكرون في إجراءات أخرى ". يعيشون مع االنقسام ال يمكن لهم أن يحكمونا
  .ر ليل نهار، آذانا صاغية عند حماس وفتحتصعيدية، إذا لم يلق االعتصام الذي يقومون به وسيستم

أما الضفة الغربية، فتظاهر عشرات اآلالف في رام اهللا وبيت لحم ونابلس والخليل يطالبون بإنهاء 
االنقسام، وتقدم قياديون من فتح هذه المسيرات ومعهم قياديون من فصائل أخرى، بينهم نواب من 

عماء من حماس قتلوا في اغتياالت إسرائيلية مرفوعة  سنوات، نشاهد صور ز4وألول مرة منذ . حماس
  .في رام اهللا إلى جانب أقرانهم من فصائل أخرى

". كان يوماً وطنياً بامتياز" "الشرق األوسط" آذار في الضفة، لـ15وقال حسن فرج، أحد قادة شباب 
 وأكد فرج أن ".أعتقد أن رسالتنا وصلت، لقد سمعها مسؤولون في كل الفصائل، حتى حماس"وأضاف 

 ساعة في دوار المنارة في رام اهللا، وأن المعتصمين سيفكرون في كيفية تطوير 24االعتصام سيتواصل 
  .االحتجاجات يوما بعد يوم

فقالت وكالة وفا، إن . وتبادلت حماس والسلطة االتهامات بالتصدي للمتظاهرين وإطالق النار عليهم
قت الرصاص عليهم، لكن وزارة الصحة في الحكومة في عناصر من القسام هاجمت المتظاهرين وأطل
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غزة، قالت إن ما وصل للمستشفيات فقط هو ثالث حاالت إغماء وإصابة جراء التدافع، وال دقة 
  .للمعلومات التي تتحدث عن إصابات جراء االشتباكات

كين في بالضفة اعتدوا على بعض الشبان المشار" عناصر في ميليشيا عباس"أما حماس فقالت إن 
ونسب المركز اإلعالمي القريب من حماس إلى شهود عيان القول إن عناصر . المسيرة في رام اهللا

الميليشيا اعتدوا على شابين من المشاركين في المسيرة بالصعق الكهربائي، عندما احتجوا على محاولة 
  .ارةعناصر من فتح السيطرة على المسيرة بمكبرات صوت ضخمة أحضرت إلى ميدان المن

 نقالً عن مراسليها في غزة ورام اهللا، يوسف الشايب وحامد   16/3/2011الغد، عمان، وأضافت 
بناء على : "جاد، والوكاالت، أن وزارة الداخلية التابعة للحكومة في غزة عقدت مؤتمراً صحافياً قالت فيه

 الجميع إلتاحة الفرصة للجهات إعالن مكتب التنسيق الشبابي انتهاء الفعاليات، فان وزارة الداخلية تدعو
الشرطة التخاذ "ودعت ". المسؤولة إلعادة ميدان الجندي المجهول إلى وضعه الطبيعي والمروري

  ".الخطوات الالزمة إلعادة النظام والهدوء وإتاحة الفرصة للتفاعل مع المبادرات السياسة إلنهاء االنقسام
. نس برس أنهم لن يغادروا الميدان حتى إنهاء االنقسامأكدوا لوكالة فرا)  آذار15شباب (لكن المنظمين

وفي محيط النصب التذكاري للجندي المجهول اقام المتظاهرون خياما مؤكدين انهم سيعتصمون حتى 
بتحمل "وفي بيان وزع أثناء االعتصام طالب شباب الحراك كل القيادات السياسية . إنهاء االنقسام

  ".اية الشعبمسؤولياتهم إلنهاء االنقسام وحم
 شاباً من الناشطين على صفحات فيسبوك ليل االثنين الثالثاء نياماً وسط المدينة 12وفي رام اهللا أمضى 

  .للتعبير عن جديتهم في هذه الدعوة
 نقالً عن مراسلها فايز أبو عون، أن مصادر إعالمية وطبية أكدت 16/3/2011األيام، رام اهللا، وذكرت 

 إنهاء االنقسام، بينهم عدد من الصحافيين على أيدي عناصر من الشرطة إصابة العشرات في مسيرة
  .وأجهزة أمن الحكومة في ساحة الكتيبة بغزة

 من رام اهللا، أن شاباً وفتاةً أصيبا ونقال عبر سيارة إسعاف 16/3/2011وكالة سما اإلخبارية، وجاء في 
ثر قيام العشرات من أنصار حركة فتح المتواجدين ا. تابعة لإلغاثة الطبية الفلسطينية إلى مستشفى رام اهللا

في االعتصام على دوار المنارة باالشتباك مع شباب آخرين من المعتصمين وسط رام اهللا مساء يوم 
وقال مسؤول اإلغاثة الطبية منتصر حمدان لقد وصلتنا حالتين بسبب اإلعياء، وليس بسبب . الثالثاء

  .ثي المتواجد في المكان بان الوضع ايجابيمصطفى البرغو. الضرب، في حين قال د
  

  القاهرة تدعم مبادرة عباس بالذهاب لغزة: السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية .118
ـ  ،  سفير مصر لدى السلطة الوطنية الفلسطينية      قال: رام اهللا    مـصر أعلنـت    أن": األيـام "ياسر عثمان ل

لى قطاع غزة لتشكيل حكومة شخصيات مستقلة       ترحيبها ودعمها لمبادرة الرئيس محمود عباس بالذهاب ا       
تحضر النتخابات عامة واصفة إياها بالمبادرة الجريئة، مشيرة في الوقت ذاته الى استعدادها للمـساعدة               

  .في حال طلبت منها األطراف ذلك
دعم مصر مستعدة في المرحلة القادمة للمساعدة بإنجاح هذه المبادرة وبذل كافة الجهود ل            إن  : وقال السفير 

  ".جهود الرئيس عباس في هذا الصدد
لو تم الطلب من مصر أن تلعب دوراً في هذا الصدد فإننا سـنقوم بـه                "وأشار السفير المصري إلى انه      

بالتأكيد فنحن نرى ان مبادرة الرئيس عباس ستكسر الحاجز والثلج الموجود ما بين األطراف وسـتعزز                
  ".ةمن الثقة المطلوبة للبدء بالمصالحة الشامل

  19/3/2011، األيام، رام اهللا
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  عمرو موسى يطالب األطراف الفلسطينية كافة بأخذ مبادرة عباس للمصالحة بجدية .119
الحياة بعد انتهاء اجتماع جريدة  العام للجامعة العربية عمرو موسى لاألمينقال .): ب.ف.أ( –باريس 
 عباس  السلطة الوطنية الفلسطينية محمودس الدولية في شأن ليبيا في باريس، انه يؤيد مبادرة رئياألسرة

سأكون سعيداً جداً حين «: وأوضح.  النزاع واالستيطان القائمإلنهاءلزيارة غزة والبدء في محادثات تمهد 
 مازن يزور غزة، وارى المسؤولين في غزة وحماس يستقبلونه بكل ترحاب، وأطالب كل أبو أرى

  .»ة المصالحة بجدية ومن دون مواربة ألننا في سباق مع الزمن الفلسطينية كافة بأن تأخذ مبادراألطراف
  20/3/2011، الحياة، لندن

  
  وفد فتح يلتقي رئيس االستخبارات المصري ويبحثان المصالحة  .120

في القاهرة يضم مفوض العالقات » فتح«أطلع أمس وفد قيادي من حركة :  جيهان الحسيني-القاهرة 
كة، رئيس كتلتها البرلمانية عزام األحمد وعضو اللجنة المركزية الوطنية في اللجنة المركزية للحر

المشارك في الحوار الوطني صخر بسيسو امس رئيس االستخبارات المصرية الوزير مراد موافي على 
تفاصيل مبادرة الرئيس عباس للمصالحة الوطنية والتي اطلقها في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة 

  .التحرير اخيراً
ألحمد وبسيسو للوزير المصري المبادرة، مؤكدين ضرورة المساعدة في إنجاحها وتطبيقها على وشرح ا

وأشار وفد . األرض من خالل حض كل األطراف المعنية للتجاوب معها عملياً حتى ينتهي االنقسام
الى أن مبادرة عباس تنسجم مع روح الجهود التي بذلتها مصر من أجل رأب الصدع واسترداد » فتح«

اللحمة الفلسطينية، مشددين على أن تعزيز الوحدة الوطنية هو السالح األقوى في مواجهة التحديات التي 
  .تواجه القضية الفلسطينية

وأكد موافي دعم مصر لمبادرة الرئيس الفلسطيني للمصالحة، معتبراً إياها خطوة جادة تساهم في إنهاء 
اهنة دقيقة وتحتاج وحدة الشعب الفلسطيني بما يدعمه ولفت إلى أن المرحلة الر. االنقسام وطي صفحته

كما شدد على أن مكانة فلسطين في مصر راسخة كما هي، . في تحقيق آماله في الحرية واالستقالل
وستبقى القضية الفلسطينية على رأس أولويات االهتمامات المصرية بما يخدم القضية الفلسطينية، ويساهم 

وأكد استمرار التنسيق والتعاون . دولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسفي جالء االحتالل وإقامة ال
مع القيادة الفلسطينية لدعم كفاءة الجهود التي تصب في خدمة المشروع الوطني وتعزيز وحدة الشعب 

  .الفلسطيني
  21/3/2011الحياة، لندن، 

  
   إلنهاء االنقسامالمجلس العسكري المصري يطالب بالضغط على فتح وحماس": المصريون .121

، أن المجلس األعلى للقوات المسلحة أبلغ وزير الخارجية الجديد نبيـل            "المصريون"علمت  : أحمد عثمان 
، حتى لـو  2007العربي ضرورة تفعيل الدور المصري في إنهاء االنقسام الفلسطيني المستمر منذ يونيو             

  . في الصراعطر" حماس"و" فتح"جاء ذلك عبر ممارسة ضغوط مكثفة على حركتي 
التي تبدي تحفظـات علـى ورقـة المـصالحة          " حماس"وكشفت مصادر دبلوماسية، أن القاهرة أبلغت       

المصرية األخذ بمالحظتها، شرط أن تتعاطى إيجابيا مع الجهود المـصرية الراميـة إلنهـاء االنقـسام                 
وأجهزة أمنية مـصرية    الفلسطيني، وهو األمر ذاته الذي تكرر خالل اتصاالت دائرة حاليا بين المجلس             

  . رفيعة المستوى الستعادة زخم الجهود المصرية لتحسين المصالحة الفلسطينية
سيصل القاهرة في غضون األيـام القادمـة        " حماس"وكشفت المصادر ذاتها، أن وفدا رفيع المستوى من         

وكـل مـن    إلجراء محادثات مع المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس األعلى للقوات المسلحة،             
  . وزير الخارجية نبيل العربي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء مراد موافي
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إلى االجتماع قريبا في القاهرة للبحث فـي تحقيـق المـصالحة            " حماس"و" فتح"وتسعى مصر إلى دعوة     
ة في ظل   الفلسطينية وإنهاء االنقسام، بعد شهور من رفض الحركة اإلسالمية التوقيع على الورقة المصري            

  . التحفظات على بنودها، خاصة فيما يتعلق بمسألة التنسيق األمني مع إسرائيل
  23/3/2011المصريون، القاهرة، 

  
  الخارجية المصرية تطلب من وفد حركة فتح عدم وضع شروط مسبقة للمصالحة الفلسطينية .122

الـذي  " فتح" وفد حركة    أكدت مصادر دبلوماسية مصرية أن وزير الخارجية نبيل العربي طالب         : القاهرة
التقاه أمس أن بعدم وضع أي شروط لتحقيق عملية المصالحة  الفلسطينية الداخلية، مشيرة إلى أن العربي                 

  .أكد أن وضع الشروط سيعرقل عملية المصالحة من البداية
حثيثـة  إن العربي أبلغ وفد فتح بأنه أجرى اتصاالت         ": "المركز الفلسطينين لإلعالم  "وقالت المصادر لـ    

، للتعرف على كافة وجهات النظر ولتقريب المـسافات         "حماس"مع قيادات من حركة المقاومة االسالمية       
  ".بين الحركتين لتحقيق المصالحة الحقيقية بين الطرفين

والمحت المصادر إلى أن الخارجية المصرية تدرس اآلن توجيه دعوه رسمية لوفـدين مـصغرين مـن                 
ور في النقاط الخالفية، وأن الدعوة ستوجه رسمياً للحركتين خالل مطلع ال            للتشا" فتح"و" حماس"حركتي  

  .شهر المقبل
وأشارت إلى أن الخارجية ستدرس مع الوفدين القضايا العالقة في عملية المصالحة، وبعد التوصل الـى                

، اتفاق مبدئي سيتم دعوة رؤساء الفصائل الى مصر للتصديق على االتفاق وإعـالن بيـان المـصالحة                
موضحة أن الخارجية المصرية ستقوم بدراسة ملف المصالحة دون العودة الى الجوالت الخالفية السابقة              

  .بين فتح وحماس
 22/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مباركاحتدام الخالفات داخل فتح حول العملية السياسية والمصالحة بعد": المستقبل العربي" .123

 ضايا الساعة،حول ق" فتح"اخل إطار اللجنة المركزية لحركة رز مؤخرا صراع حاد وعنيف دب
  .تتركز، وفقا ألوثل المصادر داخل الحركة، حول عدد من القضايا الهامة

فعلى سبيل المثال يرى بعضهم أن اإلطاحه بالرئيس مبارك قد رفع الغطاء عنهم وتركهم يتامى بال حول 
ووصلت األمور بأن يدعوا الطيب عبد الرحيم .. زاءوال طول، وتحولت الرئاسة ومنتسبيها إلى بيت ع

إلى مسيرات لصالح مبارك، ولكن ألنه شخصية هابطة، لم يستجب معه إال القليل، في وقت يرى آخرون 
وقد تأكد أن .. بأن مبارك زعيم صدفة، ووريث خيانة، وعبئ ثقيل على مصر العمود الفقري للعرب

  .المركزية في قسمة ال يمكن تجاوزها
أي رجاالت إسرائيل في اللجنة .. ول العملية السياسية أيضا هناك خالف حاد، فمجموع القطاع األمنيح

وتواصل هذه المجموعة . المركزية، يرفض أي مواجه مع إسرائيل، حتى في معرض الدفاع عن النفس
الستباحة دماء مالحقة كل من لديه سالح، في الوقت الذي تقوم فيه اسرائيل بتسليح المستوطنين ودفعهم 

ويجري ذلك تحت حراسة قوات اسرائلية، وذلك تحت شعار ضمان أمن . وكرامة الفلسطينيين
المستوطنين، في وقت تلوذ فيه األجهزة األمنية الفلسطينية كالفئران، وال عالقة لها إال باإلمتيازات، بعيدا 

  .عن الهم العام
ألمر واحتكروا اللعبة، يمارسون التكتيك في الطروحات أما المصالحة الوطنية الفلسطينية، فالذين بيدهم ا

االيجابية واإلستراتيجية، بما يخدم االحتياجات األميركية اإلسرائيلية، وكأنهم على موعد مع مذبحة كبرى 
ولم يدركوا معنى التغير في مصر والمنطقة العربية، وهذا محل خالف . في غزة" حماس"تحضر لحركة 

  .أيضا شديد
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محمود عباس رئيس السلطة، ومحمد دحالن، وقد تركز مؤخرا على المال والكسب غير أما صراع 
فدحالن يتحدث . المشروع، فقد أخذ ابعاده في التنكر لتقاليد الحركة، خاصة وأنهم في هذا المجال سواء

عن عدد المليارات التي يملكها إبنا عباس، فيما يتحدث الرئيس عن مئات الماليين من الدوالرات 
  . لموجودة لدى دحالنا

لكن المصيبة األكبر التي ستشطبهم جميعا هي فتح ملف االغتياالت، وبهذا تكون قد فتحت أبواب جهنم، 
ألن معظم الذين فرضتهم اسرائيل في مؤتمر بيت لحم ليكونوا أعضاء في اللجنة المركزية، متورطين 

إما مباشرة، أو باالشتراك مع .. في عمليات اغتيال واسعة النطاق، سواء في غزة، أو في الضفة
لن تكون استثناء، بل مصيرها سيكون ذات مصير " فتح"اإلسرائيليين، وذلك إلى جانب الرؤيا العامة بأن 

الحزب الدستوري في تونس، والوطني في مصر، وبالتالي تتعدد الروايات بشأن تفكير معظم المتورطين 
داد الهجمة اإلسرائيلية، وتراجع الحالة الفلسطينية، بالرحيل، حتى بدون أزمات داخلية، وذلك الشت

المطلوبة دوليا، والمرفوضة على صعيد الوطن، والعاجزة عن تحقيق أية انجازات، ألنها تفتقد إلى روح 
  .الفريق واإلمكانيات التي تمت مصادرتها، وأصبحت ملك الحكومة فقط

  24/3/2011المستقبل العربي، 
  

  ة تدعو القاهرة إلى إعادة النظر في زيارة هنيةالسلط: السياسة الكويتية .124
عن استغرابها الشديد للمعلومات التي تحدثت عن امكانية , أعربت مصادر في السلطة الفلسطينية: خاص

داعية , بزيارة رسمية الى مصر في الفترة المقبلة, المقالة اسماعيل هنية" حماس"قيام رئيس حكومة 
  .عادة حساباتها في كل ما يتعلق بهذه الزيارةالقيادة الجديدة في القاهرة إل

أنه في حال تمت هذه الزيارة فانها ستمس بشرعية السلطة الفلسطينية من " السياسة"ـورأت في تصريح ل
الذي فرض سطوته " حماس"التي وافقت على استقبال رئيس حكومة , جهة وبسمعة السلطات المصرية

  .ح وال يملك اية شرعية فلسطينية أو عربية أو دوليةعلى الفلسطينيين في قطاع غزة بقوة السال
األولى التي تزور مصر بعد تنحي " الشخصية العربية"وخاصة اذا كان هنية , وأضافت أن هذه الزيارة

من شأنها أن تشير الى تغيير مقلق جداً في السياسة المصرية , الرئيس السابق حسني مبارك من منصبه
  .عام والسلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباسحيال الساحة العربية بشكل 

وأعربت عن أملها في قيام القيادة المصرية الجديدة بإعادة حساباتها في كل ما يتعلق بهذه الزيارة وان 
تنظر الى اآلثار السلبية التي قد تولدها على العالقة الحميمة التي تربط مصر مع الفلسطينيين ومع 

  .السلطة الفلسطينية
 25/3/2011ية، الكويت، السياس

  
  دعوة الشتات للزحف إلى فلسطين: فيسبوكال تنطلق على "ثورة الالجئين" .125

لم يعد في اإلمكان تجاهل أي دعوة شبابية تطلق في فضاء اإلنترنت وال يستطيع أحد أن : عمر وهبة
 العلن، من دون لىإيستهين بها أو أن يقلل من شأنها طالما أنها دعوة شرعية لها دوافع منطقية للخروج 

  .أن يترافق ذلك بالضرورة بتفاؤل مفرط بنجاحها وتحقيق الغاية منها
 ما االنقساموداخل فلسطين نجح الشباب في رفع الصوت عالياً من خالل دعواتهم واعتصاماتهم إلنهاء 

عة أما خارج فلسطين فبادرت مجمو. أدى إلى استجابة مقبولة نوعاً ما من طرفي الخالف فتح وحماس
. "عودة الالجئين إلى فلسطين" وهي األولى دعوة من نوع آخر تعنيهم بالدرجة إلىمن الشباب المستقلين 

الفكرة مستوحاة من الثورات السلمية التي حدثت " أو صاحب الدعوة االلكترونية إلى أن "اآلدمن"ويشير 
  ." ديارناإلى في العودة لم ال نطرح فكرتنا بشكل سلمي ومبسط بحقنا": ويقول. "في الوطن العربي
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 مايو المقبل، أي / أيار15 نحو فلسطين في "الزحف التاريخي"ويرفع القائمون على هذه الحملة شعار 
ذكرى نكبتهم معولين على حشد الماليين من أبناء فلسطينيي الشتات والمتضامنين معهم للتجمع في 

 أن الظروف الحالية التي تمر بها "الزحف" لىإويرى الداعون .  منها إلى فلسطينواالنطالقثالثين نقطة 
 63فقد بات حلم العودة بالنسبة إليهم قاب قوسين أو أدنى بعد . المنطقة تعطيهم فرصة تاريخية ال تعوض

، بهذه البساطة يروج هؤالء الشباب "أنت صاحب حق وما عليك سوى أن تخرج". عاماً من التشتت
 ال يملكون قيادة توجههم وان هناك لجاناً أنهم على هذه الحمالت ويقول القائمون .لحملتهم العنكبوتية

تنسيقية في كل بلد بما فيها البلدان المحيطة بفلسطين يتشاور أعضاؤها في ما بينهم وينسقون كيفية تنظيم 
ولكن حتى هذه اللحظة ال يبدو أن ثمة مشاركة فعالة في هذه العملية ال من .  وتحقيق الهدف منه"الزحف"

 وال من اإلمكانات التي في حوزتهم خصوصاً أنه ال يوجد منظمات إليهال عدد المنضمين الكترونياً خال
  . كلمات التأييد والتشجيع والدعم لهابإطالقفلسطينية كبيرة تتبنى المشروع بل اكتفى بعضها 

على أصقاع وتواجه المنظمين تحديات كبيرة وصعبة، أولها التوزع الجغرافي للفلسطينيين الالجئين 
من هنا فإنها ال تشبه ثورة الالجئين الثورات القائمة . األرض المتباعدة تفصلهم حدود عليهم أن يجتازوها

في الدول العربية وساحات المدن فيها كما إن المؤيدين للزحف والمنضوين تحت لوائه قلة، وهم ال 
، بعد أكثر من شهر )Friend(أو صديق للصفحة ) Like ("أعجبني" آالف مسجل بصفة 7يتجاوزون 

وحتى اللحظة يبدو أن الدعوة لم تصل إلى ماليين الالجئين الذين ال تستعمل . على إطالق الحملة
غالبيتهم اإلنترنت خصوصاً بين الفئات العمرية المتقدمة، فيما لم يقتنع آخرون ممن يتصفحون الشبكة 

 استخدام وسائل مختلفة إلىان الداعون يلجأون وعن االستفسار ما إذا ك. بهذا التحرك فتجاهلوا الدعوة
  !اهللا أعلم: "اآلدمن" يقول األشخاصغير اإلنترنت للوصول إلى أكبر عدد ممكن من 

 " ثالثةانتفاضة"لكن الالفت أن تحركات مشابهة تطورت على صفحات أخرى، فأطلق البعض دعوة إلى 
ونجح . بار أن مشكلة االحتالل تخصهم جميعاًليكون الحراك أشمل ويعم فلسطينيي الداخل والخارج باعت

 ألف بعد نشر الرابط على صفحات 200منظمو هذه الصفحة في حشد عدد أكبر من المؤيدين فاق 
مصرية، وعبروا عن انزعاجهم من مضايقات موقع فايسبوك لهم بعد عمليات إلغاء مشاركات وشطب 

  .أعضاء
 الثقة المفرطة لدى المشاركين والمنظمين على حد سواء، إذ ولعل أكثر ما يلفت االنتباه في تلك الدعوات

، بينما رأى "، وإسقاط مشروع أوسلو، وإنهاء االحتالل181شطب قرار التقسيم "دعا أحد المعلقين إلى 
 إلى، حتى وصل األمر "الزحف صار مهماً جداً، وأي تراجع عن الفكرة يعني التراجع عن الحق"آخر أن 

 انك تتنازل عن أعلنت شعبك تكون قد أبناء لم تخرج وتساهم مع إذا"دون أن يشاركوا تخوين الذين ال يري
  ." األبد، فال تتكلم عن أي حلول أو أي مساومات ستجري بعدهاإلىحقك في فلسطين 

وأفادت مصادر صحافية في الداخل إن الموساد يعمل على مراقبة المواقع اإللكترونية بعد نجاح ثورتي 
هتماماً بالغاً لما يتداوله الناس على تلك المواقع والثورات التي تنظم ويعمل اصبح يولي مصر وتونس، وأ

على دراستها، ألن التجربة أثبتت عدم كفاية مراقبة الحركات الفلسطينية والتنظيمات التي تعتبرها مصدر 
  .تهديد لها

  28/3/2011الحياة، لندن، 
  

  زة ونتواجد حيث تتواجد الشرعيةال ننوي نقل السفارة إلى غ: السفير المصري .126
" األيـام "أكد السفير ياسر عثمان، السفير المصري لدى السلطة الوطنية الفلسطينية لـ            ": األيام "–رام اهللا   
ال صحة للمعلومات المتداولة بشأن وجود اتجاه مصري لفتح السفارة المصرية في قطاع غـزة               "على أن   

صرية موجودة حيث توجد الشرعية الفلسطينية، وبالتـالي فـان          ان السفارة الم  "، وقال   "في هذه المرحلة  
  ".السفارة المصرية ستستمر في تواجدها في مدينة رام اهللا مقر رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية
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السفارة المصرية في رام اهللا تقوم بمهامها في خدمة ابنائنا في قطاع غـزة              "وشدد السفير عثمان على ان      
تضطلع بهذه المهمة، وبالتالي فال يوجد داع لفتح سفارتين في الوطن الواحـد ألن              على اكمل وجه وهي     

  ".فتح سفارتين في وطن واحد معناه تكريس لالنقسام وهو ما ال نقبله
محمد عوض، وزير الخارجية والتخطيط في الحكومة المقالة فـي قطـاع غـزة، قـال فـي                  . وكان د 

تقدمت بطلب للحكومة المصرية    "لحركة حماس، ان حكومته     ، التابعة   )الرسالة(تصريحات لموقع صحيفة    
نتوقـع  .. إن الحكومة تنتظر الرد المصري على الطلـب       "، واضاف   "إلعادة فتح سفارتها في قطاع غزة     

  ".استجابة الحكومة المصرية في أقرب وقت ممكن
 29/3/2011، ، رام اهللاأليام

  
   على كل النقاط لتحقيق المصالحةاتفقنا : وزير الخارجية المصريالزهار بعد لقائه   .127

استقبل وزير الخارجية المصري، نبيل العربي، اليوم الثالثاء، وفدا من حركة حماس، :  األلمانية-القاهرة
  .ضم الدكتور محمود الزهار وخليل الحية

صرية إننا وعدنا خالل اللقاء بكثير من الوعود التي تبلور موقف الحكومة الم: "وقال الزهار بعد اللقاء
 الفلسطينية، اتفقنا على -في رؤيتها، للتعامل مع القضية الفلسطينية، وفي موضوع المصالحة الفلسطينية

كل النقاط حتى النقاط العملية التي سنتخذها تجاه فتح والسلطة الفلسطينية في رام اهللا للوصول إلى 
  ".المصالحة
ي قضية التعامل مع معبر رفح، والتعامل مع في األيام القليلة المقبلة سنشهد رؤية مصرية ف: "وأضاف

القضية الفلسطينية، ولذلك نحن في الحقيقة نعتبر هذه الزيارة إيجابية، طرحنا فيها كثيرا من القضايا، 
منها العالقون الفلسطينيون في ليبيا، والمعتقلون في السجون المصرية وقضية المعابر والمصالحة، 

  ".شعب الفلسطينيوقضية االحتياجات اإلنسانية لل
  .وأوضح أنه القى خالل زيارته للقاهرة روحا جديدة وسياسة جديدة ستتبلور خالل األيام القليلة المقبلة

وضعنا "إننا : وحول إن كان الوفد قد تلقى وعدا مصريا بتغيير سياسة فتح معبر رفح وغلقه، قال الزهار
  ".فحاإلشكاليات التي يعيشها المواطن الفلسطينى في معبر ر

وحول الموعد الذي سيتم االتفاق خالله على إتمام زيارة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لغزة، 
عندما يتم الترتيب لها، واالتفاق على البنود الرئيسية للزيارة سيتم اإلعالن عن النتائج في : "قال الزهار

 إنسان، ألن هناك أسبابا أمنية تمنعنا غزة أو في الخارج وأي مكان، وستصبح وقتها الحدود مفتوحة لكل
  ".في هذه المرحلة بسبب العدوان اإلسرائيلي على غزة الذي يمنعنا من استقبال عباس في الوقت الحالي

فنحن نعرف الذي . بالفعل: "وحول ما إذا كان المانع من إتمام الزيارة حتى اآلن أمنيا فقط، قال الزهار
 حيث دار قتال متبادل بين األجهزة األمنية من جانب األمن الوقائي، حدث داخل غزة ليس باألمر السهل،

قابلها ردود من جانب الفصائل من بينها حماس، فضال عن أننا ما زلنا نذكر أن أبو مازن تعرض 
إلطالق رصاص في اليوم الثالث لعزاء أبو عمار في غزة من داخل فتح نفسها، وبالتالي األمر ال يتعلق 

  ". الفصائل وال العائالت التي تضررت من السياسة السابقة، ألن فتح بداخلها خالفاتقط بحماس وال7
وردا على السؤال حول الصفة التي تنوي حماس استقبال عباس بها في غزة، هل بوصفه رئيسا للسلطة 

فية، اإلجابة على هذه األسئلة ستدخلنا في قضية خال"إن :  أم رئيسا لحركة فتح، قال الزهارالفلسطينية
ألن كل االنتخابات مدتها انتهت، وبالتالي دعنا نتحدث عن نوايا المصالحة، وليس عن المواقف التي 

  ".تسيء إلى روح المصالحة
وبشأن الحديث عن اتجاه حماس لالتفاق على هدنة جديدة مع إسرائيل، قال الزهار ليس هناك هدنة، 

  .رائيل عدوانها سيكون هناك توافقوإنما هناك التزام من جانب حماس بأنه إذا أوقفت إس
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إن حماس : وحول التحذير المصرى إلسرائيل من مغبة شن عدوان عسكري على غزة، قال الزهار
رحبت بهذا الموقف الذي نعتبره إيجابيا من الحكومة المصرية بأجهزتها المختلفة، حيث لمسنا روحا 

  .جديدة وآليات جديدة
  30/3/2011الشروق، مصر، 

  
  لقاء العربي مع وفد حماس بحث المصالحة ورفع المعاناة عن غزة: المصريةالخارجية  .128

، مع وفد قيادي من حركـة       )29/3(بحث وزير الخارجية المصري نبيل العربي، اليوم الثالثاء         : القاهرة
ضم كالً من محمود الزهار وخليل الحية من القياديين في الحركـة بقطـاع              " حماس"المقاومة اإلسالمية   

ل تسريع المصالحة الفلسطينية، وتخفيف معاناة أهل غـزة فـي ظـل الحـصار اإلسـرائيلي                 غزة، سب 
  .المتواصل

إن اللقاء تناول الوضـع     : "وقالت السفيرة منحة باخوم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية         
  ".قهاالفلسطيني بشكل عام، بما في ذلك تطورات المصالحة الفلسطينية والدور المصـري لتحقي

وأضافت بأن الوزير نبيل العربي أكد على األهمية التي توليها مصـر لموضوع المصالحة، وضـرورة               
إنهاء االنقسام في أسرع وقت بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ككل، مشيرا إلى               

  .طرح أفكار محددة في هذا الصدد
أوضح وزير الخارجية المصري أن القاهرة بصدد إجـراء  كما تناول اللقاء الوضع في قطاع غزة، حيث     

مراجعة لعمل معبر رفح، واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة التي تحقق المزيد من التسهيل ورفع المعانـاة                
  .عن سكان القطاع

وفي سياق متصل؛ التقى وزير الخارجية المصري ناصر القدوة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر               
، حيث ناقش معه تطورات األوضاع الفلسطينية بـشكٍل         "فتح"نية وعضو اللجنة المركزية لحركة      الفلسطي

  .عام، في ضوء ما تشهده المنطقة من تغيرات سياسية كبرى
  29/3/2011 ، قدس برس

  
  المصالحة الفلسطينية أمر ال يحتمل التأخير: عمرو موسى .129

مرو موسى، على أنه ال مبرر إطالقا الستمرار حالـة          شدد األمين العام لجامعة الدول العربية ع      : القاهرة
  .االنقسام الفلسطيني، مؤكدا ضرورة تحقيق المصالحة وتوحيد الصف لمواجهة التحديات الراهنة

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها موسى للصحفيين عقب لقائه اليوم الثالثاء، القياديين في حركة حمـاس                 
  .ي مقر الجامعة العربية بالقاهرةخليل الحية ف. محمود الزهار، ود. د

، معتبرا أن التغيـرات     'تم خالل اللقاء التركيز على ضرورة وحتمية المصالحة الفلسطينية        ': وقال موسى 
  .الحالية في العالم العربي من المفروض أن تطرح روحا جديدة

موضحا أن الجامعـة    ،  'أن المصالحة الفلسطينية أصبحت أمرا ال يحتمل التأخير أو التأجيل         'وأكد موسى   
وذكـر   .العربية مستعدة الستضافة أي اجتماع قد يسهل أو يساهم في تقدم موضوع المصالحة الى األمام              

  .لها أنه تم خالل اللقاء تناول مبادرة الرئيس محمود عباس بشأن المصالحة الفلسطينية والدعوات السابقة
  30/3/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   مستعدة الستضافة اجتماعات الفصائل الفلسطينية للمصالحةيةالجامعة العرب .130

أعلن االمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أمس في ختام اجتماع مع قيـادي              ): ب.ف.أ (-القاهرة  
  .في حركة حماس ان الجامعة مستعدة الستضافة اجتماعات الفصائل الفلسطينية للمصالحة
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ام اجتماع عقد في القاهرة مع القيادي في حركة حماس محمود الزهـار ان الجامعـة              وقال موسى في خت   
مستعدة الستضافة أي اجتماعات فلسطينية لدفع جهـود المـصالحة الوطنيـة دون أي شـروط                "العربية  
  ".ال مبرر اطالقا الستمرار حالة االنقسام الفلسطيني"، مشددا على ان "مسبقة

 30/3/2011، األيام، رام اهللا
  

  تكثف جهودها لتمرير المصالحة الفلسطينية و سوري - سعودي تأييدمصر تحصل على  .131
 سـوري   -، أن مصر حصلت علـى تأييـد سـعودي           "المصريون"علمت  ): المصريون(عمر القليوبي   

، والعمل على جمع الفصائل الفلـسطينية       "حماس"و" فتح"لمساعيها الرامية لتحقيق المصالحة بين حركتي       
حثات سيتم في أعقابها التوقيع على اتفاق مصالحة ينهي حالة االنقسام السائد على الـساحة               في جلسة مبا  

  . 2007الفلسطينية منذ يونيو 
وألمحت القاهرة ألطراف فلسطينية بعدم تمسكها بورقة المصالحة المصرية التي كان تم طرحهـا منـذ                

ر سيسهل المـساعي لتحقيـق هـذه       تحفظات على بعض بنودها، إذا كان هذا األم       " حماس"شهور وأبدت   
المصالحة، واعتبار التوصل ألي اتفاق فلسطيني حتى لو خالف الورقة المطروحة في بعـض القـضايا                

  . سيكون محل ترحاب، فضالً عن عرضها سلسلة مقترحات لتسهيل مهمة الوصول إلى مصالحة عاجلة
ة التحريـر الفلـسطينية وليـست       وتدور المقترحات المصرية الجديدة على التركيز على مرجعية منظم        

السلطة الفلسطينية، كإطار لحل أي خالف بين الفصائل الفلسطينية بعد تحقيق المصالحة، وكـذلك عـدم                
انفراد مصر بالهيمنة على هذا الملف وقبولها بدخول أطراف عربية على خطى األزمة لحـل االنقـسام                 

  . الفلسطيني
ماسية التي يجريها وزير الخارجية المصري نبيل العربـي         وأفادت مصادر مطلعة، أن االتصاالت الدبلو     

مع الجانب السوري حققت توافقا شبه تام على ضرورة تجاوز المصالحة الفلسطينية النفق المظلم الـذي                
  . على قطاع غزة منذ نحو أربع سنوات" حماس"تعاني منه منذ سيطرت حركة 

السوريين جاء في أعقاب زيارة اللواء مراد موافي        وأوضحا أن التوافق الذي حققه العربي مع المسئولين         
رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلى دمشق ونجاحه في تطويق الخالف المـصري ـ الـسوري    

  . حول ملف المصالحة
ورجحت المصادر أن ال تكترث مصر في تحركاتها بالتصعيد اإلسرائيلي ضد قطاع غزة حيث سـتعمل                

 لمنع أي عدوان جديد على القطاع، خاصة أن األوضاع الحاليـة ال تـضمن               على استخدام كافة أوراقها   
  . ردود فعل لمثل هذا العمل

من جانبه، أعرب السفير طه الفرنواني، مدير إدارة فلسطين األسبق بوزارة الخارجية المـصرية عـن                
ت المـصرية،  تفاؤله بتحقيق المصالحة الفلسطينية في ظل اإلستراتيجية الجديـد التـي تتبعهـا الـسلطا         

  . وتراجعها عن انفراد األجهزة األمنية بالملف الفلسطيني، وإسنادها هذها الملف لوزارة الخارجية
إن نقل الملف الفلسطيني إلى الخارجية المصرية بعد سنوات من وضعه           " المصريون"وقال الفرانوني لـ    

، وشدد علـى أهميـة الـدعم        "بيد جهاز المخابرات سيحوله من كونه قضية أمنية إلى مسألة أمن قومي           
  .  السوري والسوري لجهود المصالحة الفلسطينية، باعتبارهما ركيزة مهمة ألي عمل عربي مشترك

  31/3/2011، المصريون، القاهرة
  

  مصر ستترك للفلسطينيين صيغة اتفاق المصالحة: الزهار .132
صر أبلغت حركتي حماس    ، أن م  2011-4-4محمود الزهار، االثنين    . د" حماس"أكد القيادي في حركة     

 الفلسطيني، كمـا كـان      -وفتح والفصائل الفلسطينية، أنها لن تشارك بشكل مباشر في الحوار الفلسطيني          
  . متبعا في الجوالت السابقة
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وأوضح الزهار في تصريحات للصحافيين في العاصمة المصرية القاهرة إن مصر ستترك الفلـسطينيين              
ما في أي مكان يختارونه على أن يكـون اإلعـالن عـن االتفـاق               يقررون بأنفسهم صيغة لالتفاق بينه    

إن المسئولين في مصر قالوا لنا اذهبوا وتحاوروا واتفقـوا علـى            : "وقال الزهار . واالحتفال في القاهرة  
   في، منوها بأن الحوار بدأ أمس " وتعالوا إلعالن اتفاق المصالحة من القاهرة،إنهاء االنقسام ولن نتدخل

ولن يبدأ من نقطة الصفر والورقة المصرية مطروحة، ونريـد أن           "صيتين من فتح وحماس     غزة بين شخ  
  ". نصل بها إلى بر األمان بعيدا عن الضغوط والممارسات التي استخدمت من قبل

إن الورقة المصرية للمصالحة جزء من الحوار وسيتم تطويرهـا، فالقـضايا التـي شـطبت                : "وأضاف
ت بغير اتفاق سيتم االلتزام بإعادتها حتى تصبح الورقة المـصرية مكتملـة             والقضايا التي عدل  .. وحذفت

  ". وعندما نتفق سنأتى لمصر إلعالن االتفاق
إن هنـاك عراقيـل إسـرائيلية       "أمام إنهاء االنقسام، قال الزهار      ) إسرائيل(وحول العراقيل التي تضعها     

عليها من خالل حوار بعقل مفتـوح وجـدول         بالفعل، ولكن إذا توافرت اإلرادة السياسية نستطيع التغلب         
.. وشدد الزهار على استعداد حركته للتوجه بعد االتفاق إلـى انتخابـات           ". زمني محدد فهي ليست قدراً    

فنحن لن نخاف من االنتخابات وسنثبت خطأ من يقول إن اإلسالميين ال يدخلون االنتخابـات إال مـرة                  "
  ". واحدة

إنه تحدث مـع وزيـر      " السفارة المصرية إلى غزة، قال الزهار        وحول ما تردد عن طلب حماس إعادة      
.. نحن ال نريد سفيرين في األراضي الفلـسطينية       .. الخارجية حول وضع آلية للتواصل بين غزة ومصر       

وإذا أرادت مصر أن تبقى سفيرها في رام اهللا، فنحن طلبنا أن تفتح مكاتب فـي غـزة لتـسهل علـى                      
  ". مع مصر المنفذ الوحيد لناالفلسطينيين العبور والتواصل 

وردا على سؤال حول تأثير ما يجرى في عدد من الدول العربية من تغيرات سياسـية علـى القـضية                    
إننا ال نتدخل في الشأن الداخلي ألية دولة عربية ولكن يمكننا القول أن الـرابح               "الفلسطينية، قال الزهار    

وإننـا نريـد    ).. إسـرائيل (ة الفلسطينية والخاسر هو     األكبر في هذه التغيرات في المنطقة ستكون القضي       
  ". استغالل هذا الظرف لتحقيق المصالحة الفلسطينية

 4/4/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   بدء الترتيبات النطالق حوار بين فتح وحماس بضغط مصري: "القدس العربي" .133
ان وفداً ب علمت  أنهاالهورأشرف  غزة نقال عن مراسها من 6/4/2011القدس العربي، لندن، نشرت 

من حركة فتح في قطاع غزة غادر أمس إلى العاصمة المصرية القاهرة للقاء الرئيس محمود عباس 
 في لقاء اتسم بالسرية، ناقش ،لبحث مستقبل المصالحة عقب لقاء الوفد األحد الماضي بقيادة حركة حماس

ووفق المعلومات فإن الترتيبات اآلن تجري . امعه كيفية انطالق الحوارات من النقطة التي توقفت عنده
النطالق حوار ثنائي ربما في القاهرة بين الحركتين تتبعه مشاركة باقي الفصائل الستعادة الوحدة 

  .الوطنية
وتم اللقاء بين الوفدين الذي رأسهما عن فتح الدكتور زكريا األغا عضو اللجنة المركزية وعن حماس 

 دون وساطات   بعد اتصاالت ثنائية تمت بين قادة التنظيمين،لمكتب السياسيالدكتور خليل الحية عضو ا
  .خارجية أو داخلية، بحسب ما أكد أحد المشاركين

ان القيادة المصرية ' القدس العربي'ووفق مسؤول بارز في حركة فتح فضل عدم ذكر اسمه فقد أكد لـ 
  . قريب ينهي االنقسام ويعيد الوحدةحماس للوصول إلى اتفاقعلى الحالية تضغط على حركته كما 

اللقاء الذي ' القدس العربي'ووصف الدكتور صالح البردويل القيادي في حركة حماس في تصريح لـ 
حول موضوع الحوار، ' أفكار عامة'، وقال انه تم خالل اللقاء مناقشة 'اإليجابي'جمع حركته مع فتح بـ

وأشار إلى إمكانية عقد لقاءات مصالحة  .'ذه الحواراتبحث آلية إنجاح ه'وذكر أنه جرى خالل اللقاء 
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ثنائية بين وفدي فتح وحماس، على أن تتبعها حوارات شاملة تشارك فيها باقي الفصائل، وقال البردويل 
ان مصر ربما تكون مكاناً لعقد هذه اللقاءات كما حدث في وقت سابق، لكن البردويل أكد ان مصر التي 

   .'لن تكون طرفا كما كان في السابق'حوارات ال تمانع من احتضان ال
عضو المكتب السياسي لحركة من غزة نقال عن وكالة ا ف ب، أن  6/4/2011الحياة، لندن، ونشرت 
الورقة المصرية للمصالحة جزء من حوارات أنتجتها القوى الفلسطينية « خليل الحية، اعتبر أن .دحماس 

ه، وهناك حوارات سبقت ولحقت، وهي جزء من االتفاق، ونحن ويمكن أن نأخذ منها ما تم االتفاق علي
القيادة المصرية طالبت التسريع في تحقيق "وأشار إلى أن  .»نريد أن نبني على كل ما تم االتفاق عليه

المصالحة، ونحن باسمنا وباسم الفصائل واستجابة لكل المخلصين سنسعى بكل ما أوتينا من قوة 
  ."لتحقيقها

 
  االتفاق على حل مشكلة الطلبة الفلسطينيين في الجامعات المصرية:  والحدودهيئة المعابر .134

 أعلن هيئة المعابر والحدود بغزة، أنها تواصلت مع السلطات المصرية لحل مشكلة الطلبة :غزة
نسخة منه إنها تلقت " قدس برس"وقالت الهيئة في بيان لها، وصل  .الفلسطينيين في الجامعات المصرية

أنه سيسمح للطلبة االلتحاق بجامعاتهم في حال اإلعالن في مصر عن بدء الدراسة في معلومات ب
ونظراً ألن بعض الطلبة واجهوا مشاكل في منعهم من السفر، "وأضاف البيان أنه  .الجامعات المصرية

دف فقد ارتأت الهيئة تسجيل أسماء كافة الطلبة في الجامعات المصرية وإرسالها إلى الجانب المصري به
وطالبت الهيئة جميع الطلبة الذين لديهم شهادات قيد في الجامعات أو البطاقات  .تسهيل دخولهم إلى مصر

  .الجامعية أو أي أوراق ثبوتية أن يقوموا بتسجيل أسمائهم، لديها
  1/3/2011قدس برس، 

  
   أطنان من األدوية إلى غزة7 بإدخال تسمحمصر  .135

 أطنان من المساعدات الطبية إلى قطاع غزة عبر منفذ 7ل سمحت السلطات المصرية بإدخا: القاهرة
وصرح اللواء أسامة السرجاني السكرتير المساعد لمحافظة شمال سيناء ورئيس فرع الهالل . رفح 

األحمر المصري بالعريش أن المساعدات عبارة عن أدوية ومستلزمات طبية لمرضى الكلى والكبد 
يين جنيه، وهي مقدمة من لجنة اإلغاثة بنقابة األطباء المصرية  مال5والسرطان، وتقدر قيمتها بحوالي 

وأضاف أنه تم التنسيق مع الهالل األحمر الفلسطيني ووزارة الصحة . والجمعية الشرعية المصرية 
  .لتوزيعها على المستشفيات والمراكز الطبية داخل قطاع غزة 

 3/3/2011 الخليج، الشارقة
 

   فتح معبر رفححماس تناشد المصريين: الحية .136
حماس كلمة إلى للقيادة المصرية قال  خليل الحية، القيادي في حركة وجَّه القيادي في حركة حماس :غزة
نأمل منكم أن تفتحوا معبر رفح وأن تسمحوا للفلسطينيين بالسفر والتنقل، يا إخواننا في مصر : "فيها

  ".افتحوا معبر رفح الحدودي كما تريدون وكما نريد
صناديق االقتراع ال تخيف : "ى أن حركة حماس ال تخشى من صناديق االقتراع، وأضافوعرج عل

فحماس في كل بيت وكل روح وكل قلب وكل شارع معها إرادتها وبندقيتها وشهدائها ومعها .. حماس
وطالب الحية الجميع بمراجعة حساباته، كما طالب كل من  ".ثوابتها وال تخشى من صناديق االقتراع أبدا

  ".يكفر عن أخطائه"ولغت يداه في القضية الفلسطينية أن 
  4/3/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  التغييرات التي جرت في مصر لم تلمس حتى اآلن معاناة الفلسطينيين: أبو زهري .137
 وقوفها إلى جانب الشعب المصري في تطلعاته إلى ترسيخ الحرية حماسأكدت حركة : غزة

 أكدت أن التغيير الحاصل في مصر لم يتعكس حتى اآلن على أوضاع الفلسطينيين والديمقراطية، لكنها
  .في غزة، لجهة تخفيف معاناة الحصار واإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية

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

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

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

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

 من تقديرنا أن عجلة تخفيف الحصار عن غزة وتمكينه من إعمار نفسه لم تبدأ بعد: "من مصر، وقال
الطرف المصري، والموضوع األهم من ذلك بالنسبة إلينا هو موضوع المعتقلين الفلسطينيين في السجون 

معتقلون في سجن العقرب " حماس" معتقال فلسطينيا بينهم عدد من أبناء 40المصرية، فال يزال نحو 
يوما والزالوا  15وبرج العرب وبعض السجون األخرى، وقد بدأوا إضرابا إضرابا عن الطعام قبل 

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

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

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

  6/3/2011قدس برس، 
  

  جية مصر الجديد تجاه قضية الحصارماس تشيد بمواقف وزير خارح .138
بمواقف وزير الخارجية المصري الجديد الدكتور نبيل العربي، لمطالبته  أشادت حركة حماس: غزة

السابقة بكسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة للسنة الخامسة على التوالي، متمنية أن يترجم 
  .مواقفه على األرض عقب توليه منصبه الجديد

إننا نشيد بمواقف : "نسخة منه" المركز الفلسطيني لإلعالم"الحركة في بيان صادر عنها، وصل وقالت 
وزير خارجية مصر الجديد الدكتور نبيل العربي اتجاه قضية حصار غزة ورفضه لهذه السياسة الظالمة، 

در هذه المواقف وكذلك موقفه من الضرر الذي تسببت به اتفاقية كامب ديفيد للفلسطينيين، والحركة إذ تق
المشرفة؛ فإنها تأمل أن تترجم هذه المواقف من خالل موقعه الجديد وأن تمثل انطالقة جديدة في السياسة 
الخارجية المصرية للحفاظ على مكانة مصر القومية وعلى دورها الرائد اتجاه قضايا األمة والشعب 

  ".الفلسطيني
، أن تصريحات وزير الخارجية "في حركة حماسمن جانبه؛ أكد الدكتور صالح البردويل القيادي 

المصرية الجديد نبيل العربي تجاه قضية حصار قطاع غزة، مشجعة وتعكس تحوالً في مسار العالقة بين 
  .مصر والقضية الفلسطينية
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تصريحات العربي فيما ": "المركز الفلسطيني لإلعالم" وقال البردويل، في تصريح خاص أدلي به لـ
 ورفضه للحصار مشجعة وتجسد العالقة الحقيقة بين الشعبين الفلسطيني والمصري،  يتعلق بالحصار

  ".واصفا إياها بالخطوة االيجابية
نشيد ونثمن  تلك التصريحات، ونأمل أن تتجسد واقعا في األيام القادمة على مستوى معبر : "وأضاف

  ". قطاع غزةرفح وفك الحصار والعالقات بشكل عام بين مصر والشعب الفلسطيني في
  7/3/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
  الستخبارات المصرية تسعى إلى إحكام السيطرة على الملف الفلسطينيا ":األخبار" .139

من مصادر مطلعة أن المجلس األعلى للقوات المسلحة المصرية         » األخبار«علمت  : قيس صفدي  -غزة  
د إبراهيم، التي كانت مقررة لرام اهللا قبـل بـضعة           ألغى زيارة اللواء في جهاز االستخبارات العامة محم       

وأكدت المصادر أن المجلـس     . أيام، للقاء قادة السلطة ولبحث ملف المصالحة الفلسطينية وإنهاء االنقسام         
 شباط الماضي،   18األعلى للقوات المسلحة، الذي يقود مصر منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في              

يكن على علم مسبق بها، وقد ألغى الزيارة ولم يرجئها، بعكس ما أعلنتـه              فوجئ بموضوع الزيارة، ولم     
  .سلطة رام اهللا في ذلك الوقت، التي قالت إنه الزيارة ُأجِّلت لوقت الحق

وذكرت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن نفسها، أن جهاز االستخبارات المصري هدف من وراء               
لى مكانته ورعايته للملف الفلسطيني، وتوجيه رسالة ألطراف عدة         زيارة إبراهيم لرام اهللا، إلى الحفاظ ع      

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

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

، مـن دون أن تتطـرق الرسـالة إلـى ملـف             »للقضية الفلسطينية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني     
  .نحو عامينالمصالحة، الذي رعته مصر ل

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

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

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

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

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

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

  7/3/2011، االخبار، بيروت
  

  غزةى قطاع لإمساعدات دوائية من الجمعية الشرعية المصرية  .140
  25   كان من المقرر ارسالها يـوم       ,  اطنان ادوية   10  ارسلت الجمعية الشرعية المصرية     :  عبدالفتاح أحمد

   . يناير الماضي الي االراضي الفلسطينية المحتلة
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  , صرح بهذا االستاذ مصطفي اسماعيل رئيس لجنة االغاثة ونائب األمـين العـام للجمعيـة الـشرعية                
   .  اشهر 6   مستشفي لمدة 13   من الجمعية تغطي االحتياجات االساسية لـ ان االدوية المرسلة : واضاف

هذا باالضافة الي استمرار استقبال المرضي من غزة المحتاجين لعمليات القلب المفتـوح وغـضروف               
 وهي الخدمة التي تقدمها الجمعية الشرعية منـذ انـدالع االنتفاضـة              , العنق بمستشفيات الجمعية بمصر   

   .  م 2000  ماألولي عا
  7/3/2011، األهرام، القاهرة

  
   لعشرات الطلبة الفلسطينيين بدخول أراضيها الستكمال دراستهم تسمح السلطات المصرية .141

سمحت السلطات المصرية لعشرات الطلبة الفلسطينيين، الذين يدرسون في الجامعات المـصرية،            : غزة
  .ة، شرط توفر كافة األوراق الثبوتية لهمبدخول أراضيها بعد يومين الستكمال دراستهم الجامعي

نسخة منه أنها   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وأكدت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية، في بيان لها، وصل          
 طالباً إلى الجانب المصري     71أرسلت كشفا بأسماء الطلبة الذين سجلوا عبر البريد االلكتروني وعددهم           

خير أبلغهم بأنه تمت الموافقة للسماح لهم بدخول مصر يوم الثالثاء الثامن            بهدف تسهيل مرورهم، وأن األ    
، قائمـة األسـماء علـى موقعهـا         )6/3(الجاري، موضحة أنها ستنشر اليوم األحـد        ) مارس(من آذار   
  .اإللكتروني

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

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

  6/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  المصري يمنع عشرات الفلسطينيين من السفر عبر رفح" أمن الدولة" .142
فوجئ العشرات من المسافرين الفلسطينيين في معبر رفح الحدودي، بمنعهم : عبد الغني الشامي -رفح 

المصري، وذلك على الرغم من انطباق معايير السفر عليهم " أمن الدولة"من السفر من قبل جهاز 
وكان من بين الذين تم إرجاعهم ألسباب غير معروفة طلبة ومرضى  .افة أوراقهم الثبوتيةواستيفاء ك

  .وغيرهم من المسافرين لم يكونوا قبل ذلك مدرجين على قائمة المنع المصرية
هو من يقف " جهاز أمن الدولة المصري"بأن " قدس برس"وأفاد عدد من الطالب الفلسطينيين لوكالة 

واعتبر الطالب أن منعهم هذا يعني تهديد مستقبلهم  .نع الفلسطينيين من السفروراء هذه الحملة لم
الدراسي وضياع سنوات طويلة عليهم من أجل الحصول على شهادة جامعية، مطالبين رئيس الوزراء 

  .المصري عصام شرف بالتدخل شخصياً في هذا األمر
  7/3/2011قدس برس، 

  
  دخول الفلسطينيينالسلطات المصرية بصدد إجراءات تسهيل  .143

أكدت مصادر فلسطينية مصرية متطابقة ان السلطات المصرية بصدد اتخـاذ اجـرءات             :  والوكاالت –غزة  
دراماتيكية لتسهيل دخول الفلسطينيين الى مصر عبر كافة المنافذ بما فيها معبر رفح البري، فيما وصل وفد                 

 عبر معبر رفح الحدودي، في خطوة هـي         تضامني متعدد الجنسيات، مساء اول من امس، إلى قطاع غزة،         
  . يناير الماضي25?االولى من نوعها منذ اندالع الثورة المصرية في 
الصبر قليال الن المجلس    «الفلسطينية المستقلة، بـ    » سما«وطالبت المصادر الغزيين، حسب ما نقلت وكالة        

الفلسطينيين ومـشاكل العمـل     العسكري المصري سيتخذ قرارات هامة حول العالقة مع قطاع غزة ودخول            
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واالقامة واالستثمار بما يسمح بعالقة جيدة مع سكان القطاع موضحة ان ما يعرف بقوائم الممنوعين ستختفي          
  .»اال في حاالت استثنائية محددة

واكدت المصادر ان القاهرة ستحافظ على خط رفيع يمنع اعتماد غزة كليا على مصر حتى ال تتهم بتـسهيل                   
ل االستراتيجية بضم القطاع الى مصر وفي نفس الوقـت سـتجدد جهودهـا بـين الطـرفين                  مهمة اسرائي 
القاهرة لن تسمح لفتح وحمـاس باطالـة امـد          «واكدت ان   . النهاء االنقسام » حماس«و» فتح«الفلسطينيين  

على الجميع ان يعرف مصر الثورة الجديدة ليست مصر حـسني مبـارك وان              «االنقسام الفلسطيني المدمر    
اب الفرقة الفلسطينية غير منطقية واصبح استمرارها مضرا باالمن القومي المصري والعربـي ويخـدم               اسب

نتوقع من الطـرفين ان يحترمـا       «وتابعت  . »مصالح واجندات اسرائيلية سواء رضي الطرفان ام انكرا ذلك        
حدث العربي والتغيير   الفلسطينيين باالرتقاء الى مستوى ال    «مطالبه  »مصر ودورها الذي سيتجدد خالل اسابيع     

  .»واال يقفوا حجر عثرة في وجه مصالحهم وتطلعاتهم 
  وفد إلى غزة

التحـالف الـدولي إلنهـاء      «في االثناء، قال مصدر في معبر رفح إن السلطات المصرية سمحت لوفد من              
، مكون من تسع شخصيات من جنسيات متعددة، بالدخول الى القطاع للتضامن مع غـزة فـي       »حصار غزة 

  . الحصار اإلسرائيلي المفروض عليه منذ أربع سنواتوجه
 25?وهذا الوفد التضامني األول الذي يصل قطاع غزة عبر معبر رفح منذ اندالع الثورة المـصرية فـي                   

يناير الماضي، والتي نجم عنها اإلطاحة بالرئيس حسني مبارك، الذي كانت توجه اتهامات إليها بالمـشاركة                
  .حصار القطاعفي 

التـضامن مـع    «لناطق باسم التحالف، المتضامن المصري أحمد العاصي، إن زيارة الوفد تهدف الى             وقال ا 
وأوضح أن الوفد يحمل معه كيسا مـن        . »أهل غزة وشعبها والتأكيد للعالم رفضنا للحصار والمطالبة برفعه        

 أجل إعادة إعمـار     األسمنت في إشارة رمزية للتأكيد على ضرورة السماح بإدخال مواد البناء إلى غزة من             
  .المنازل والمباني التي هدمت خالل الحرب اإلسرائيلية على القطاع
، موضحا أنه اتصل بكثيـر      » يناير 25?«وأشار إلى أن الوفد التضامني يضم مصريين شاركوا في الثورة           

 المـشاركة   من أعضاء األحزاب الذين أيدوه معنويا في هذه الزيارة التضامنية إلى غزة، لكنهم اعتذروا عن              
 مصريين في الوفد التضامني، اثنان منهما ال يحمالن جوازي          3?وقال إن مشاركته مع     . فيها بسبب توقيتها  

القيام بشيء تجريبي ألهلنا في غزة ألننا نخطط لعمل أكبـر باألسـابيع             «سفر، جاءت للتأكيد على ضرورة      
  .»المقبلة

 8/3/2011، البيان، دبي
  

  سنراجع اإلجراءات المعمول بها على معبر رفح: السفير المصري في رام اهللا .144
قال السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان إن بالده ستعيد النظر فـي اإلجـراءات                : رام اهللا 

ثمة دعـوات فـي     «: ، موضحاً »عندما تستقر األمور  «المعمول بها على معبر رفح بين مصر وقطاع غزة          
  .»ندما تستقر األمور سيعاد النظر في ذلكمصر الى إعادة فتح معبر رفح، وع

جاء ذلك في حديث أدلى به لعدد من الصحافيين الفلسطينيين في مقر السفارة المـصرية فـي رام اهللا بعـد                     
وقال انه نقل رسالة مـن رئـيس        . عودته من زيارة عمل للقاهرة التقى خاللها المسؤولين الجدد في الدولة          

المشير حسين طنطاوي الى الرئيس محمود عباس مفادهـا أن مـصر            المجلس العسكري األعلى في مصر      
  .ستواصل القيام بدورها تجاه عملية السالم والمصالحة

وتابع أن الدور المصري في المنطقة سيكون أقوى في المرحلة المقبلة بعد أن تستقر األوضـاع الداخليـة،                  
حلة القيام بالدور الذي كانـت تقـوم بـه          مؤكداً في الوقت ذاته أن المجلس العسكري سيواصل في هذه المر          

  .مصر تجاه قضايا المنطقة
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الورقة المصرية هي حصيلة جهـد      «: وأشار الى انفتاح بالده على تطوير الورقة المصرية للمصالحة، وقال         
  .» مصري مشترك، ونحن نرحب بأي جهد إضافي يهدف الى تحقيق المصالحة–فلسطيني 

 8/3/2011، الحياة، لندن
  

  "السلوم"عو مصر إلنهاء معاناة الفلسطينيين العالقين على معبر حماس تد .145
دعت حركة حماس المجلس األعلى للقوات المسلحة بمصر السماح للفلسطينيين العالقين على معبر : غزة

  .على الحدود الليبية المصرية بالتوجه إلى غزة" السلوم"
شقاء في المجلس األعلى للقوات المسلحة في إننا في حركة حماس ندعو األ: "وقالت الحركة في بيان لها

مصر العزيزة، السماح لعشرات العائالت من أبناء شعبنا الفلسطيني العالقين على معبر السلوم على 
إننا نأمل من الحكومة المصرية، ومنظمات : "وأضافت ".الحدود الليبية المصرية بالتوجه إلى قطاع غزة

 الليبية رعاية العائالت الفلسطينية وتأمين االحتياجات اإلنسانية –ة اإلغائة العاملة على الحدود المصري
  ".الضرورية لهم لمواجهة وتجاوز الظروف القاسية التي يمرون بها، حتى يتم نقلهم بأمان إلى فلسطين

  9/3/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

      سفارة فلسطين في القاهرة تنفي منعها غزيين من الدخول إلى مصر .146
نفت سفارة فلسطين في القاهرة صحة ما تردد في وسائل إعالمية فلسطينية محسوبة على : لقاهرةا
  .عن منع السفارة دخول عدد من أبناء غزة إلى مصر ” حماس“

بث ”بالقيام بما وصفه ب” حماس“واتهم مصدر رسمي مسؤول، في بيان صحفي أصدرته أمس السفارة، 
ان المصدر ما ذكر عن أن السفارة تقوم بمنع الفلسطينيين من ود .” السموم وحملة تحريف الحقائق

الدخول إلى مصر بالتنسيق مع جهاز أمن الدولة المصري، ووصف االتهامات التي وجهت للسفارة بأنها 
  .تقوم بتسهيل دخول ضباط أمن الدولة إلى غزة بصورة غير قانونية، بأنه مثير للسخرية 

  9/3/2011الخليج، الشارقة، 
  

   مسافراً فلسطينياً من اجتياز معبر رفح45لطات المصرية منعت الس .147
 واصلت السلطات المصرية منع العشرات من المسافرين الفلسطينيين، من الطلبة والمرضى، من :رفح

وأفادت هيئة المعابر  .عبور معبر رفح الحدودي، باتجاه األراضي المصرية، بغرض العالج والتعليم
نسخة منه بأن السلطات المصرية منعت أمس " قدس برس"بيان لها، وصل والحدود الفلسطينية في 

 259، خمسة وأربعين مسافراً من اجتياز معبر رفح باتجاه مصر، في حين سمحت بدخول 8/3الثالثاء 
  . مسافرا72ًوأضافت أنه قدم أمس إلى قطاع غزة عبر معبر رفح . مسافراً

  9/3/2011قدس برس، 
  

  رفحمعبر غزة عبر قطاع ى دخول مساعدات قطرية إل .148
، بدخول سبعة أطنان من حليب األطفال إلى        )3-8(سمحت السلطات المصرية، مساء اليوم الثالثاء       : رفح

  .، مقدمة من جمعية قطرية خيرية)جنوب القطاع(قطاع غزة عبر معبر رفح البرى 
، الفتة النظـر إلـى أن       أنها سلمت الكميات إلى مجمع الشفاء الطبي بغزة       " جمعية قطر الخيرية  "وذكرت  

  .الشحنة جاءت لسد النقص الحاد في المواد الطبية وحليب األطفال
بدوره؛ أشاد مدير مجمع الشفاء الطبي مدحت عباس بالدعم األردنـي والقطـري المتواصـل للـشعب                 

  . الفلسطيني والتخفيف من معاناته
 8/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
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  ر معبر رفحصفقة إلدخال مواد بناء عب .149

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

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

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

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

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

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

  
   فلسطينياً من اجتياز معبر رفح 45 تمنعالسلطات المصرية  .150

المصرية منع العشرات من المـسافرين الفلـسطينيين، مـن الطلبـة            واصلت السلطات   : )فلسطين(رفح  
  .والمرضى، من عبور معبر رفح الحدودي، باتجاه األراضي المصرية، بغرض العالج والتعليم

نسخة منـه بـأن الـسلطات       " قدس برس "وأفادت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية في بيان لها، وصل          
 خمسة وأربعين مسافراً من اجتياز معبر رفح باتجاه مـصر، فـي             ،)8/3(المصرية منعت أمس الثالثاء     

  . مسافرا72ًوأضافت أنه قدم أمس إلى قطاع غزة عبر معبر رفح .  مسافرا259ًحين سمحت بدخول 
المصري، هو من يقوم بمنع الفلـسطينيين مـن         " أمن الدولة "وكان مسافرون فلسطينيون قالوا إن جهاز       

  .القديمة وكذلك منع آخرين لم يكونوا من قبل مدرجين ضمن هذه القوائمالسفر من خالل قوائم المنع 
المنصرم، فتح معبر رفح الذي     ) فبراير(وكانت السلطات المصرية، أعادت في العشرين من شهر شباط          

أغلقته بعد اندالع الثورة المصرية، إال أن السفر اقتصر على فئات محددة كالمرضى، والطلبة، وحملـة                
  . مسافر فقط300مصرية، والتأشيرات، على أن يسمح يوميا لـ اإلقامات ال

  9/2/2011 ، قدس برس
  

  فلسطين على سلم أولوياتنا : اإلخوان المسلمين في مصر .151
كشف نائب المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين في مصر الدكتور رشاد :  أحمد المصري-غزة

ويات جماعته في المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن ذلك البيومي أن القضية الفلسطينية ستكون على سلم أول
ليس انتقاصاً من الدور السابق الداعم في السنوات الماضية، بقدر ما هو تشديد على ضرورة دعم "

  ". الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات المفروضة
ثيث على دعم قطاع عبر الهاتف إلى أن الجماعة ستعمل بشكل ح" فلسطين"ولفت البيومي في حوار مع 

غزة المحاصر منذ أربع سنوات، وفتح معبر رفح بشكل دائم أمام حركة المسافرين، من خالل دعوة أي 
  . حكومة مصرية تصل إلى سدة الحكم وعبر صناديق االقتراع

وبين أن القضية الفلسطينية فقدت خالل فترة النظام المصري السابق، العديد من أوراق الدعم المساند في 
وجه دولة االحتالل اإلسرائيلي، مشددا على أن الفترة القادمة ستشهد تطورا في العالقات مع الشعب 

  . الفلسطيني بما يحقق األهداف المشتركة بين الطرفين
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إن القضية الفلسطينية تشغلنا ليل نهار، ألن الفلسطينيين ذاقوا من الظلم الكثير، ولم يجدوا من : "وتابع
، منوهاً إلى أن الموقف المحايد "ل في مواجهة أعتى آلة عسكرية في منطقة الشرق األوسطالدعم إال القلي

  ". أكثر ما يقلق شعوبها"من قبل األنظمة العربية حيال القضية الفلسطينية، 
وفرضت سلطات االحتالل اإلسرائيلي حصاراً خانقاً على قطاع غزة، منذ سيطرة حركة المقاومة 

، فيما أبقت 2007حزيران من عام /  قطاع غزة في الرابع عشر من شهر يونيوعلى" حماس"اإلسالمية 
  . السلطات المصرية معبر رفح مغلقاً أمام المواطنين إال للحاالت اإلنسانية

وأكد البيومي أن الحراك الشعبي واالحتجاجات العارمة التي شهدتها المدن المصرية المختلفة، التي أدت 
يس المصري حسني مبارك، أسس لحالة تدعو لضرورة إعادة بناء العالقات إلى إسقاط النظام والرئ

  . المصرية مع األشقاء والدول العربية بصورة مغايرة لما كانت عليه
إن جمهورية مصر تعيش في ظل منظومة ومظلة مشتركة تجمعها مع الدول العربية المجاورة، : "وقال

  ". ، بسبب الهيمنة األمريكية والغربية على المنطقةوالتي تباعدت عن أجندة النظام المصري السابق
  12/3/2011موقع فلسطين اون الين، 

  
  لمسنا توافقًا مصرًيا على إنهاء حصار غزة : وفد أوروبي .152

قال وفد برلماني أوروبي رفيع المستوى األحد قام بزيارة للعاصمة المصرية القـاهرة علـى               : بروكسيل
     وقال رئيس مجلس العالقات األوروبية      .ا على إنهاء حصار قطاع غزة     مدى يومين إنه لمس توافقًا مصري

عرفات شكري الذي يرافق الوفد إن الوفد بحث عدة ملفات خارجيـة، بمـا فيهـا الملـف                  .الفلسطينية د 
  .الفلسطيني والرؤية المصرية إلنهاء الحصار اإلسرائيلي لقطاع غزة

 من المسؤولين في الحكومة المصرية الجديـدة،        وأوضح أن الوفد أجرى خالل زيارته مباحثات مع عدد        
، الفتـاً   "إلى جانب عقده لقاءات مع طيف واسع من األحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني المصري             

تقديراً لهذه الثورة ولـدور الـشباب       "  يناير 25ثورة  "النظر إلى عقد عقد أول اجتماع مع ممثلين لشباب          
  . فيها، كما قال

الوفد عقد اجتماعاً مع األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسـى ومـع مـسؤولي          وأشار إلى أن    
وزارة الخارجية المصرية، حيث تم االستماع إلى الرؤية حول مستقبل مـصر، وكيفيـة تقـديم الـدعم                  

  .األوروبي لمصر عقب الثورة
 20/3/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

 
  كسر الحصار عن غزة منظمات يلية تتابع استعدادشعبة االستخبارات اإلسرائ .153

في الشهور األخيرة بجمع ) أمان(بدأت االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية : محمد جمال- القدس
  .معلومات عن منظمات يسارية أجنبية ومنظمات ناشطة في الدول الغربية مناهضة إلسرائيل

لجيش قولهم إنه تم مؤخرا تشكيل دائرة خاصة عن مسؤولين إسرائيليين وضباط في ا” هآرتس“ونقلت 
تركز هذا الموضوع في شعبة الدراسات التابعة لالستخبارات العسكرية، وأن هذه الدائرة على اتصال مع 

  .وزارة الخارجية ووزارات أخرى
 ويشارك رئيس هذه الدائرة في اجتماعات الهيئة اإلعالمية في مكتب رئيس الحكومة لمناقشة االستعدادات

  .ألسطول كسر الحصار عن قطاع غزة الذي يجري تنظيمه في مايو القادم
المتجهة إلى قطاع غزة، ” أساطيل الحرية“وقال أحد ضباط الجيش إن العمل يتركز في هذه المرحلة على 

  .في حين لم يتم بعد تحديد مجاالت مسؤولية الدائرة
ارية في أوروبا والدول الغربية التي يتركز نشاطها كما من المقرر أن تتابع الدائرة الجديدة المنظمات اليس

على المقاطعة وإبعاد االستثمارات وفرض عقوبات على إسرائيل، إضافة إلى متابعة الهيئات اإلدارية 
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التي تدير معارك قضائية ضد إسرائيل وتقدم الدعاوى القضائية ضد كبار المسؤولين اإلسرائيليين، 
  .”منظمات إرهابية”مات بـوإجراء مسح لعالقة هذه التنظي

  22/3/2011، الشرق، الدوحة
  

  رفع الحصار عن غزة يمثّل أولوية للحكومة المصرية الجديدةتؤكد أن الخارجية المصرية  .154
أكد وزير الخارجية المصري الدكتور نبيل العربي على أن رفع الحصار الجائر المفروض علـى               : غزة

  .ل أولوية للحكومة المصرية الجديدةقطاع غزة للسنة الخامسة على التوالي يمثّ
مـن وزيـر    ) 21/3(وقالت وزارة الخارجية والتخطيط الفلسطينية إنها تلقت رسالة مكتوبة أمس االثنين            

الخارجية المصري الدكتور العربي، أثنى فيها على العالقات الثنائية واألخوية بين الجانبين الفلـسطيني              
ة المصرية هي مسألة الحصار الصهيوني المفـروض علـى          والمصري، وأكد على أن أولويات الحكوم     

قطاع غزة، وكذلك التحرك لفتح معبر رفح البري وتسهيل الحياة على أبناء الشعب الفلسطيني في قطـاع         
  .غزة

من جهة أخرى؛ أجرت وزارة الخارجية والتخطيط بالحكومة الفلسطينية اتصاالت مكثفة للتواصـل مـع               
 الفلسطينيين العائدين من ليبيا، مشيرة إلى أن االتصاالت والجهـود           السلطات المصرية بخصوص قضية   

  .الفلسطينية المصرية تكللت بتمكين الفلسطينيين العالقين من عبور معبر رفح البري أمس
نسخة عنه، الثالثـاء، أنهـا تواصـل        " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وأكدت الوزارة في بيان صحفي تلقى       

ل مع السلطات المعنية من أجل تسهيل وعودة الفلسطينيين العالقين في ليبيا عبر             جهودها المكثفة بالتواص  
  .معبر جمهورية مصر العربية

من جهة أخرى؛ أرسلت وزارة الخارجية والتخطيط برقية تعزية إلى الخارجية اليابانية، أكـدت خاللهـا                
  . وقوف الشعب الفلسطيني إلى جانب الشعب الياباني الصديق في محنته

  22/3/2011، مركز الفلسطيني لإلعالمال
  

  اإلخوان المسلمون في مصر يطالبون بكسر الحصار على قطاع غزة .155
دانت جماعة اإلخوان المسلمين في مصر العدوان الصهيوني، أمس، على قطاع غزة، وطالبـت              : القاهرة

ار العـدو   وقالت الجماعة، في بيان، إن االعتداء على غزة يؤكـد اسـتمر           . الجيش بكسر حصار غزة     
وشددت على أن االنشغال بـالثورات      . الصهيوني في سياسته الوحشية العنصرية اإلرهابية في المنطقة         

لن يـشغل   ” التي تقتلع أعوان العدو الصهيوني من األنظمة والحكام الطغاة        “الشعبية وهبوب رياح التغيير     
: وقـال البيـان   . مية والمسيحية   الشعوب العربية عن قضيتها األساسية قضية فلسطين والمقدسات اإلسال        

لقد تم طرد الرئيس الذي كانوا يعتبرونه كنزا استراتيجيا يخضع ألوامرهم ويدعم مشروعهم، ويخنـق               “
  .” أهل غزة، ويصادر حريات المصريين ودعمهم إلخوانهم في فلسطين

 23/3/2011، الخليج، الشارقة
  

   بمعوناتالتحالف المصري لكسر الحصار يستعد لدخول غزة مصحوبا .156
، إلى قطاع غزة، وفد مصري دولي لكسر الحصار         )24/3(يصل عصر اليوم الخميس     : )فلسطين(غزة  

عن غزة، عبر معبر رفح الحدودي، شاحنا معه عشرة أطنان من االسمنت، ومواد البناء واالعمار، كأول                
  .شحنة اسمنت تدخل من المعبر بشكل رسمي

 فرع غزة، قد أبرمت مطلع الشهر الجاري أول صفقة إلدخال           -غزةوكانت الهيئة العربية الدولية إلعمار      
 " Aloha Palestine" مواد بناء بشكل رسمي من معبر رفح البري إلى قطاع غزة، وذلك مـع شـركة  
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البريطانية، والتحالف المصري الدولي لكسر الحصار وإعمار غزة، وذلـك بعـد نجـاح المتـضامنين                
  .نت من معبر رفحاألوروبيين من إدخال أول كيس إسم

 أطنان من اإلسمنت المـصري، بحيـث تتكفـل الـشركة            10وقد تم االتفاق على أن تقوم الهيئة بشراء       
البريطانية ومن خالل القانون التجاري الدولي بإدخال هذه المواد من معبر رفـح، حيـث سـيكون دور                  

  .التحالف المصري إيجاد ضغط شعبي للسماح لهذه الشحنة بالدخول إلى القطاع
إن هذه  ": "قدس برس "وقال المهندس محمد العالول رئيس المشاريع في الهيئة العربية العمار غزة لوكالة             

الجاري، سيتم تنفيذها اليوم الخمـيس، وذلـك بإدخـال    ) مارس(الصفقة التي أبرمت في التاسع من آذار  
ى قطاع غزة عبـر معبـر    أطنان من االسمنت ومواد بناء إل    10الكمية المتفق عليها من االسمنت، وهي       

  ".رفح الحدودي
بالسعي لعقد اجتماع مع وزير الخارجيـة فـي   "  يناير25ثورة "وكان التحالف المصري، وعد بعد نجاح       

الحكومة المصرية الجديدة نبيل العربي، والمجلس األعلى للقوات المسلحة المصرية لوضعهم في صورة             
ولة لترتيب صفقات أخرى أكبر، بحيـث يمكـن لهـذه           هذه الصفقة والطلب منهم تسهيل انجازها والمحا      

 .الصفقات فتح آفاق جديدة لالقتصاد المصري والفلسطيني على حد سواء
  24/3/2011، قدس برس

  
   مصر تدخل تسهيالت على سفر الفلسطينيين العالقين في الخارج:بركات الفرا .157

هرة ومندوبها في الجامعة العربية أعلن الدكتور بركات الفرا سفر فلسطين في القا: أشرف الهور -غزة 
أمس ان الجانب المصري قرر إدخال تسهيالت إضافية تخص الفلسطينيين العالقين خارج مصر 

  .والراغبين في العودة لغزة
وقال في تصريح صحافي أن الجانب المصري اتخذ قرارا بمنح تأشيرة دخول للمواطنين الذين تم 

وأوضح الفرا ان .  مطار القاهرة قبل مغادرتهم إلى خارج مصررحيلهم سابقا من معبر رفح البري إلى
ما حرمهم في السابق من االنتقال جوا إلى مطار 'هؤالء المواطنين كانوا ال يمنحون تأشيرة دخول، 

  .'القاهرة لغرض العودة إلى أرض الوطن
واجدة في أماكن تواجد وأشار أيضاً أنه تم االتفاق مع الجانب المصري على قيام السفارات المصرية المت

  .هؤالء المواطنين بمنحهم تأشيرة دخول حتى يتمكنوا من العودة إلى قطاع غزة عبر األراضي المصرية
يشار الى ان السلطات المصرية وعدت مؤخراً وعقب نجاح الثورة المصرية بإدخال تسهيالت في عملية 

  .سفر سكان قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي محكم
 معبر رفح البري المنفذ الوحيد لسكان غزة والفاصل بين أراضيها والقطاع أمام سفر وتفتح مصر

  .الغزيين من المرضى والطالب وأصحاب االقامات في الخارج
  28/3/2011القدس العربي، لندن، 

  
   لربط غزة بالشبكة العربية للكهرباءاالنقسام إنهاء تشترطمصر  .158

النقاب ،  يوم اإلثنين،القات العامة في شركة توزيع الكهرباءكشف جمال الدردساوي مدير عام الع: غزة
عن السبب الرئيسي وراء فشل تنفيذ مشروع ربط قطاع غزة بالشبكة العربية للكهرباء خالل السنوات 

 بعد إستكمال كافة الشروط الالزمة وتمويل المشروع من قبل بنك التنمية اإلسالمي وبعض ،الماضية
ل الدردساوي في حديثه لمراسل وكالة قدس نت إن المشروع فشل في اللحظات وقا .الصناديق العربية
وأشار الدردساوي إلى أن القاهرة  . السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزةاالنقساماألخيرة بسبب 

 مؤكداً أن المشروع المصري ، للبدء بتنفيذ المشروعاالنقسام، على السلطة الفلسطينية إنهاء اشترطت
  . سنة قادمة15ء يكفي قطاع غزة للكهربا
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 كما أعرب ، مليون دوالر32  بتمويل المشروع بـ2008سنة  في قد التزمبنك التنمية اإلسالمي وكان 
 50 وتبلغ تكلفة المشروع ما يقارب ، لزيادة هذا المبلغ بما يلبي متطلبات تنفيذ المشروعاستعدادهعن 

  .مليون دوالر
  28/3/2011،  لألنباءوكالة قدس نت

  
   أسبوع خالل بالكامل سيختلف  حصارغزة:وزير الخارجية المصري .159

أكد وزير الخارجية المصري نبيل العربي ، أن مصر ستفتح صفحة جديدة مـع كـل الـدول                  : القاهرة
العربية وإيران ، وألمح إلى تحول إيجابي في العالقة مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة على                  

 عهد نظام حسني مبارك المخلوع إلى جانب سعي مصر إلنهاء حصار غـزة ،               عكس ما كانت عليها في    
  .كما رحب بأي اتصال يجريه أي حزب من أي دولة عربية

وقال العربي في تصريحات صحفية إن وفد حماس التقى به، باإلضافة إلى جهات أخرى فـي الدولـة،                  
مع أن مصر لم تقم فـي أي وقـت          وأعربت لهم عن أملي أنه خالل أسبوع سيختلف الحصار بالكامل،           "

بفرض حصار على القطاع، وما سيتم تغييره كلياً، هو أسلوب التعامل مع المتطلبات اإلنسانية في قطاع                
  ".غزة ومعبر رفح

ورداً على سؤال حول شكل التحرك المصري إلتمام المصالحة الفلسطينية في ضوء لقاءاته أمس مع وفد                
 في بداية االتصاالت، وكانت هناك مكالمات هاتفية من خالد مشعل           نحن"من حركة حماس، أجاب العربي      

وإسماعيل هنية ومحمود الزهار، باإلضافة إلى اللقاء الذي تم مع وفد حماس، وهي أول مقابلـة معهـم،                  
  "ونحن نتحدث معهم ومازلنا في بداية الطريق

  31/3/2011، موقع فلسطين اآلن
  

  اتسم بروح األريحية والتفاؤلس اوفد حممع لقاء وزير الخارجية المصري  .160
أكدت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى أن اللقاء الذي جمع أمس بين وزير الخارجية المصري              : القاهرة

برئاسة الدكتور محمود الزهار اتسم بروح األريحية       " حماس"نبيل العربي ووفد حركة المقاومة اإلسالمية       
  . لقاء دام أكثر من ساعة ونصف الساعةوالتفاؤل بمستقبل القضية الفلسطينية، في

إن العربي استقبل الدكتور الزهار والـدكتور خليـل         ": "المركز الفلسطيني لالعالم  "وقالت المصادر لـ    
  ".الحية بحفاوة بالغة عند باب مكتبه، واتسم اللقاء بتوافق اآلراء بين الجانبين في غالبية القضايا المشتركة

ناقش مع العربي قضية المعتقلين الفلسطينيين في مصر، فيما أكد العربي           وأوضحت المصادر أن الزهار     
أنها في طريقها للحل، وأنه تم اإلفراج عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين سابقًا، وأن المجلس العـسكري                 

  .لديه اآلن قوائم بقية المعتقلين وأنه يدرس إمكانية اإلفراج عنهم
  صياغة جديدة للمعبر

 حول قضية معبر رفح، وأكد العربي أن مصر ستقدم خـالل أيـام              - وفقًا للمصادر    -ان  وتناقش الطرف 
صياغة جديدة وعادلة لفتح معبر رفح بطريقة منتظمة، وأن هناك لجنة في الخارجية المـصرية تعكـف                 

  .على تلك الصياغة ويشرف عليها الوزير العربي شخصيا
ق وفد حماس ووزير الخارجية المصري على أهمية        وحول البعد القومي المصري رجحت المصادر اتفا      

األمن القومي المصري وحفظ الحدود بين مصر والقطاع ومدى الدور المصري وعمقه االستراتيجي في              
  .القضية الفلسطينية
  فلسطينيو ليبيا

العربي وتناول اللقاء قضية العالقين الفلسطينيين في ليبيا تحت قصف القذافي والسبيل إلى اجالئهم، وأكد               
أن الخارجية المصرية تسعى بكل جهد إلجالء الرعايا المصريين والفلسطينيين مـن ليبيـا، وأن معبـر                 
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السلوم الحدودي استقبل العديد من الفلسطينيين وقدم لهم الرعاية وتم نقلهم إلى معبر رفح للعـودة الـى                  
  .غزة

ي في القطاع، مؤكدا أن مصر لن       وأكدت المصادر أن العربي تناول مع الزهار قضية التصعيد الصهيون         
تسمح بوقوع أي عدوان أو شن حرب جديدة على القطاع، وأنها بعثت برسائل تتـضمن هـذا المفهـوم                   

  .للجانب الصهيوني
  إنهاء االنقسام

نبيل العربي على األهمية التي توليها مصـر إلنهاء االنقسام في أسرع وقت بما يحقق مصلحة               . وأكد د 
  .لقضية الفلسطينية ككل، مشيرا إلى طرح أفكار محددة في هذا الصددالشعب الفلسطيني وا

كما تناول اللقاء الوضع في قطاع غزة؛ حيث أوضح وزير الخارجية أن مصـر بصدد إجراء مراجعـة                 
لعمل معبر رفح واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة التي تحقق المزيد من التسهيل ورفع المعاناة عن سكان                

  .القطاع
 30/3/2011،  الفلسطيني لإلعالمالمركز

  
  ثورة مصر أضعفت منع التهريب إلى غزة: باراك .161

رأى وزير الدفاع اإلسرائيلي، إيهود باراك، في مقابلة مع اإلذاعة اإلسرائيلية، أن الثورة المصرية ربما 
. أضعفت السيطرة في سيناء، وألحقت ضرراً بجهود منع التهريب إلى قطاع غزة وخصوصاً األسلحة

األسد يحاول مواجهة االحتجاجات بالسير على حبل ) الرئيس السوري بشار(نظام «وعن سوريا، قال إن 
 . »رفيع، بين استخدام القوة لقمع االحتجاجات واستخدام قوة أكبر من شأنها أن تزيد من خطورة الوضع

 
في إشارة إلى » تركيا تقوم بعمل هام في محاولة لفتح عيني األسد وإجراء إصالحات«وأضاف أن 

  .اتصاالت أجراها رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، مع األسد وحثه على القيام بإصالحات
  1/4/2011، االخبار، بيروت

  
   إذا انهار نظامه"إسرائيل" من انعكاسات سلبية على حذّراألسد  :اوساط اميركية متابعة .162

ية التي تهدد حكم الرئيس السوري بشار في خضم االزمة الداخل:  من حسين عبدالحسين-واشنطن 
االسد، اكدت اوساط اميركية متابعة، ان االسد ارسل عبر وسطاء، في اليومين االخيرين، رسائل الى 
الرياض وباريس وواشنطن تقترح اعادة تكليف رئيس الحكومة االنتقالية في لبنان سعد الحريري رئيسا 

  . ميقاتيلحكومة جديدة بدال من الرئيس المكلف نجيب
االسد في وضع داخلي غير مستقر، وهو يحاول استرضاء كل من يعتقده «وقالت االوساط االميركية ان 

 في المئة من سكان 75صاحب تأثير على وضع الطائفة السنية داخل سورية، والتي تشكل اكثر من 
  .» مليون نسمة22سورية البالغ عددهم 

فاءه في طهران ولبنان انه ينوي تأييد الموقف السعودي في باعالم حل«واضافت االوساط ان االسد قام 
تأييده لها في البحرين مقابل تأييدها له في ازمته «في محاولة منه لنيل رضى الرياض و» البحرين
اقترح االسد عبر وسطاء ان يقوم ميقاتي باعالن فشله في تشكيل حكومة في لبنان، فيعلن «ثم . »الحالية

سليمان استشارات نيابية ملزمة، وتطلب سورية من حلفائها في لبنان تسمية ) شالالرئيس اللبناني مي(
  .»الحريري رئيسا للحكومة المقبلة

يستضيف الحريري في زيارة بعد تشكيل الحكومة اللبنانية «وقالت االوساط ان االسد اقترح كذلك ان 
جهت دعوة لرئيس حكومة تركيا دمشق و«واعتبرت ان . »للتباحث في حل االمور العالقة بين البلدين
  .»رجب طيب اردوغان لزيارتها مجددا كذلك



  

  

 
 

  

            105ص                                                     6/4/2011 األربعاء :التاريخ

 فبراير اثناء الفورة الشعبية في مصر 6وسبق الردوغان ان لبى دعوة االسد الرسمية وزار دمشق في 
وصرح اردوغان، اول من امس، انه نصح االسد اثناء زيارته . التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك

  . باجراء اصالحات داخليةاالخيرة الى دمشق
اعادة ترطيب االجواء مع عاصمة عربية كبرى هي مصر، وعقدت «وفي سياق متصل، حاولت دمشق 

لقاءات هي االولى منذ زمن، اال ان الدور المصري االقليمي مؤجل في الوقت الحالي الى ما بعد 
  .»استتباب الوضع الداخلي

اصدقاء االسد من االميركيين واالوروبيين يسعون اكثر «ن وفي الوقت نفسه، قالت االوساط االميركية ا
  .»من اي وقت مضى الى اعادة اطالق عملية التفاوض السلمية بين اسرائيل وسورية

اي «واضافت ان فحوى الرسالة التي يرسلها االسد الى اسرائيليين، عبر وسطاء اميركيين، مفادها ان 
 في سورية وعلى الحدود السورية مع اسرائيل، بل انهيار لنظامه في سورية لن يؤدي الى فوضى

  .، اول من امس»سيؤدي ايضا الى اعمال عنف داخل اسرائيل كالتفجير الذي حصل في القدس
ان االسد جدد التهديد بأن انهياره سيؤدي الى فوضى عارمة في المنطقة في «وقالت االوساط االميركية 

  .»ة والعراق، وان هذه الفوضى من شأنها ان تبتلع اسرائيلسورية ولبنان واالردن واالراضي الفلسطيني
من ناحيتها، شككت االوساط االميركية في مقدرة االسد على تشكيل حكومة في لبنان، في وقت تحاول 

واالقتراب من الرياض، والسعي على مسار منفصل الى سالم » حزب اهللا«دمشق االبتعاد عن طهران و
  .مع اسرائيل

االسد اعتبر ان حلفاءه في لبنان من دون حزب اهللا قادرون على قلب « نفسها قالت ان اال ان االوساط
نبيه بري ) رئيس البرلمان اللبناني(هؤالء يتضمنون كتل «، وان »الموازين داخل البرلمان اللبناني

  .»عون) النائب ميشال(وليد جنبالط، و) النائب(و
، »عليكم الذهاب الى السعوديين لسؤالهم«: دي، وقالتولم تفصح المصادر االميركية عن الموقف السعو

الرياض «، وان »التوجد فرص ثانية لالسد«االميركي عن الموقف السعودي هو انه » االنطباع«اال ان 
اعطت فرصة لدمشق، وان االخيرة لم تحسن التصرف، وان باب السعودية قد تم اغالقه في وجه سورية 

، وانه »الملك عبداهللا بن عبد العزيز) خادم الحرمين(ي ذلك نقال عن منذ اعلن وزير الخارجية السعود
  .»تنطلي المناورة السورية نفسها على احد مرتين«من الصعب ان 

  28/3/2011الراي، الكويت، 
  

  "إسرائيل" مع معاهدة السالم اءغبإل مظاهرات باألردن تطالب .163
عمان بعد صالة الجمعة ما وصف بأنه شهدت العاصمة األردنية :  وكاالت– منتصر الديسي –عمان 

أكبر مسيرة يشهدها األردن منذ بدء المسيرات التي تطالب بإصالحات سياسية منذ سبعة أسابيع، أطلق 
  . كما طالب المتظاهرون بإلغاء معاهدة السالم مع إسرائيل. عليها مسيرة جمعة الغضب،

  26/2/2011، الشرق، الدوحة
  

  "إسرائيل"ـر الغاز المصري ل بوقف تصدييطالبونخبراء نفط  .164
أعلن عدد من خبراء النفط في مصر اعتزامهم التقدم ببالغ إلى النائب العام، ضد :  نجالء كمال-القاهرة 

وزير البترول السابق المهندس سامح فهمي ورجل األعمال حسين سالم، وكافة المسؤولين عن اتفاقية 
 بالمسؤولية عن إهدار مليارات الجنيهات نتيجة لبيع ، متهمين إياهم”إسرائيل“ـتصدير الغاز المصري ل

الغاز بأسعار بخسة، في الوقت الذي كانت تعاني فيه المصانع المصرية ومحطات الكهرباء من انتظام 
 رمضان أبوالعال رئيس قسم البترول والنفط بجامعة قناة .وطالب الخبير النفطي د .توريد الغاز إليها

إلغاء اتفاقية تصدير الغاز للكيان خاصة مع وجود سند قانوني يقضي السويس بضرورة العمل على 
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بذلك، حيث جاء التعاقد لتوريد الغاز للكيان المذكور بين الهيئة العامة للبترول وشركة غاز المتوسط دون 
وأوضح أن . وهو ما يعد في ذاته خطأ قانونياً فادحاً ) البرلمان(تمريره على مجلسي الشعب والشورى 

 مليون دوالر سنوياً، حيث تنص االتفاقية على التزام 550تتكبد سنويا فروق أسعار تصل إلى مصر 
.  مليون وحدة حرارية بريطانية255 سنة بما يساوي 15 مليارات متر مكعب على 7مصر بتوريد 

 1.7 بتصدير 2005التي وقعتها الحكومة عام ” إسرائيل“وتقضي اتفاقية تصدير الغاز المصري إلى 
 1 .5 سنتاً و70 عاما، بثمن يتراوح بين 20يار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي إلى الكيان لمدة مل

 دوالر، كما حصلت شركة الغاز اإلسرائيلية 2.65دوالر للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 
  .2008 إلى عام 2005 سنوات من عام 3على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 

  27/2/2011، الخليج، الشارقة
  

   أميركية-التغيير في العالم العربي تديره غرفة عمليات إسرائيلية : علي عبد اهللا صالح .165
في مكان غير بعيد من ساحة المعتصمين المطالبين بإسقاط النظام، والتي اكتظت :  فيصل مكرم-صنعاء 

اللقاء «عارضة المنضوية في تحالف بعشرات اآلالف من المتظاهرين الذين لبوا دعوة أحزاب الم
الى التضامن مع الضحايا الذين سقطوا برصاص الشرطة في تظاهرات عدن أخيراً، وقف » المشترك

الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح يتحدث في إحدى كليات الجامعة أمام أعضاء هيئة التدريس وعدد من 
 تديرها غرفة عمليات في تل أبيب لزعزعة الوطن الطالب، مؤكداً ان عاصفة التغيير في العالم العربي

العربي وتدار من البيت األبيض في واشنطن، وأن المتظاهرين المطالبين برحيله ليسوا إال منفِّذين 
  .ومقلِّدين

وتشير هذه االتهامات المباشرة وغير المسبوقة التي وجهها علي صالح الى واشنطن بشأن دورها في 
في العالقات بين صنعاء وواشنطن » صامتة« تونس ومصر، إلى وجود أزمة إشعال شرارة التغيير في

الماضي وإثارتها ) يناير(منذ زيارة وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون اليمن مطلع كانون الثاني 
غضب األوساط الحكومية بعقدها اجتماعاً مغلقاً مع قادة أحزاب المعارضة في مقر السفارة األميركية 

  .نعاءبص
أوباما، يا مصر ما ) باراك(لماذا نسمع كل يوم تصريحاً للرئيس األميركي «: وتساءل الرئيس اليمني

أنت رئيس الواليات ... شو دخل أوباما بعمان وبمصر... تعملوش كذا، ويا تونس ما تعملوش كذا
  .»المتحدة األميركية

 عبارة عن تقليد لما حدث في تونس ومصر، ما يحدث اليوم في الشارع اليمني ما هو إال«وأشار إلى أن 
، ومجدداً دعوته أحزاب »حماية أمن وسالمة المتظاهرين«، مؤكداً التزامه »والشعب اليمني مختلف

ال يوجد حل لألزمات في اليمن إال «: وقال. المعارضة إلى الحوار على مختلف القضايا وكل المطالب
  .»عبر الحوار وصندوق االقتراع

  2/3/2011، دنالحياة، لن
  

  أطالب تل أبيب بعدم الخوف من مصر: "إسرائيل" لتليفزيونجيهان السادات  .166
أرملة الرئيس الراحل أنور ( نقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية التصريحات التى وجهتها جيهان السادات، 

عب المصرى، ، إلى الشعب والحكومة اإلسرائيلية، تطالبهم فيها بعدم الخوف من مصر أو الش )السادات
  .وجاء ذلك خالل المقابلة التليفزيونية التى أجرتها جيهان السادات مع القناة العاشرة للتليفزيون اإلسرائيلى

وذكرت صحف يديعوت أحرونوت ومعاريف وجيروزاليم بوست وموقع القناة العاشرة اإلسرائيلية، أن 
جيهان السادات أرملة رئيس الجمهورية األسبق أنور السادات، حاولت بكل الطرق خالل المقابلة التى 

 يطمئنوا، وأال أجرتها مع التليفزيون اإلسرائيلى، التأكيد للشعب والحكومة اإلسرائيلية أنهم يجب أن
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يحملوا أدنى مخاوف أو قلق تجاه مصر فى المرحلة الحالية، ألنه ال يمكن إلغاء معاهدة السالم التى 
، بين الرئيس أنور السادات ورئيس الوزراء اإلسرائيلى األسبق 1979وقعت بين القاهرة وتل أبيب عام 

  .مناحم بيجين
د العالقات اإلستراتيجية بين مصر وإسرائيل، التى وأوضحت جيهان السادات، أنه ال يوجد أى خطر يهد

اكتسبها البلدان منذ توقيع اتفاقية السالم، وترتب عليها مؤخرا تعزيز التعاون االقتصادى من خالل 
االتفاقيات التجارية، التى كان على رأسها تصدير الغاز المصرى إلسرائيل، مشيرة إلى أن التغييرات 

 يناير، لن تؤثر سلباً على إسرائيل، ولكن سوف تدفع 25اليا منذ ثورة الكبيرة التى تشهدها مصر ح
مصر إلى مزيد من الشعور بالحرية وتطبيق الديمقراطية الحقيقية، كما أن جميع أطياف المعارضة فى 

  .مصر أكدت احترامها لمعاهدة السالم مع إسرائيل
وزراء بنيامين نتانياهو، أكدوا بمجرد نجاح الجدير بالذكر أن الرئيس اإلسرائيلى شيمون بيريز، ورئيس ال

ثورة التحرير فى اإلطاحة بنظام الرئيس السابق حسنى مبارك، أنهم يحملون مخاوف كبيرة من تحول 
فى حالة نجاح اإلسالميين فى وصول إلى السلطة بمصر، وتحويلها إلى دولة " إيران جديدة"مصر إلى 

  . م مع إسرائيل، وتدمر العالقات اإلستراتيجية بين البلدينمارقة وشريرة، تقوم بإلغاء معاهدة السال
  3/3/2011 المصريون، القاهرة

  
   يناير إلى غزة عبر معبر رفح25مسيرة لشباب ثورة  .167

من المقرر أن تتوجه غداً مسيرة رمزية من القاهرة الى معبر رفح الواقع على الحدود بين قطاع : غزة
 يناير 25وينظم المسيرة شباب ثورة . فلسطينيين على العالمغزة ومصر، ويعتبر المنفذ الوحيد لل

المصرية، وتهدف الى كسر الحصار عن مليون ونصف المليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، وفتح 
ويشارك في . عبره من خالل األراضي المصرية» الغزيين«معبر رفح في شكل دائم، وتسهيل تنقل 

 أجنبي، 100 الى 50 يناير وكوادرها ونحو 25دد من قادة ثورة  مصري، من بينهم ع100المسيرة نحو 
  .جلهم من دول أوروبية

ويجري المنظمون حالياً اتصاالت حثيثة من أجل السماح لهم بالدخول الى القطاع عبر المعبر للتضامن 
. يةوالمساهمة في كسر الحصار، أسوة بقوافل المتضامنين المصرية والعربية واألجنب» الغزيين«مع 

يذكر أن سلطات االحتالل االسرائيلي تفرض منذ سنوات طويلة حصاراً على القطاع، وعملت على 
  .2007) يونيو( حزيران 14على القطاع في » حماس«تشديده في أعقاب سيطرة حركة 

 3/3/2011 الحياة، لندن
 

  "ئيلإسرا" األبيض ليبدي أسفه حول تصريحاته عن أميركا وت بالبييتصللرئيس اليمني ا .168
أعلنت الرئاسة األميركية أمس أن الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح  : لندن-  عرفات مدابش- صنعاء

الذي رافق تصريحاته األخيرة حول الواليات المتحدة » األسف لسوء الفهم«أعرب للبيت األبيض عن 
وباما لشؤون أ(اتصل الرئيس صالح بمستشار الرئيس «: وقال البيت األبيض في بيان. وإسرائيل
ليعرب له عن أسفه إزاء سوء الفهم الذي نتج عن تصريحاته ) أمس(جون برينان هذا الصباح ) اإلرهاب

  .»حول قيام إسرائيل والواليات المتحدة بعمليات لزعزعة استقرار الدول العربية
 تديرها إن عاصفة التغيير في العالم العربي: وكان صالح قال في تجمع شعبي مؤيد له أول من أمس

  .غرفة عمليات في تل أبيب لزعزعة الوطن العربي وتدار من البيت األبيض في واشنطن
  3/3/2011 الشرق األوسط، لندن
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  "إسرائيل"مصر تؤجل ضخ الغاز إلى .. للمرة الرابعة .169
, تأجيل ضخ الغاز إلى إسرائيل, مساء الخميس, أعلنت الشركة المصرية للغاز الطبيعي: القدس المحتلة

 EMGفي حين توجه أصحاب األسهم في شركة , بب األوضاع المتوترة في شبه جزيرة سيناءبس
المصرية المسئولة عن ضخ الغاز لحكومات الواليات المتحدة وتايالند ودول أوروبية بهدف حث 

  .الحكومة المصرية على اإلسراع فئ ضخ الغاز إلى إسرائيل مرة أخرى
ة التي لم تعد تستخدم الغاز الطبيعي لتشغيل محطات الطاقة بدءا من هذا قالت شركة الكهرباء اإلسرائيلي

نتيجة لذلك، إنها ستطلب من وزارة حماية البيئة األذن إلستخدام وقود الديزل لتشغيل , السبت المقبل
  , المحطة لتوليد الكهرباء

ألنابيب التابعة  فبراير الماضي، نتيجة الهجوم على أحد ا5وأوقفت مصر ضخ الغاز إلى إسرائيل منذ 
  .  كيلو مترا30في سيناء، والتي تبعد عن محطة الضخ إلى إسرائيل بـ" ماديدا"لمحطة 

أن الشركة المصرية قررت تأجيل إعادة الضخ للمرة الرابعة، لكن " EMG"وقالت مصادر داخل شركة 
 شفيق، دون أن التوقعات تشير إلى عدم إمكانية الضخ في ظل الظروف الراهنة واستقالة حكومة أحمد

  . يوضح المصدر متى سيتم إعادة بدء الضخ
توقف ضخ الغاز إلى إسرائيل عبر " نوبيل اينرجى"تأتى تلك التطورات في الوقت الذي أعلنت فيه شركة 

  .  ساعة للقيام بأعمال الصيانة12الماء لمدة 
  4/3/2011، وكالة قدس نت

 
  "إسرائيل" أمريكا ومحمد العوا يطالب بإعادة النظر في عالقة مصر مع .170

طالب الدكتور محمد سليم العوا، األمين العام لالتحاد العالمي لعلماء :  طه عبد الرحمن- القاهرة
، مؤكدا أن التدخل األمريكي في ”إسرائيل”المسلمين سابقا، بإعادة النظر في عالقة مصر مع أمريكا و

 المعونة األمريكية، واالعتماد على الشؤون المصرية غير مقبول، وأنه من الضروري االستغناء عن
  .ثروات مصر 

، أول أمس، إن مصر يجب أن تستعيد ” يناير والتطلعات المستقبلية25ثورة “وقال، في ندوة حول 
كعدو ال حليف أو صديق، وبإثبات العداوة ال التطبيع، مع أهمية اعتبار ” إسرائيل“العالقة الطبيعية مع 

  .ودعا إلى وجود عالقات مصرية عربية إفريقية وطيدة .، ال حالة سالم الحالة بين البلدين حالة هدنة
 4/3/2011، الخليج، الشارقة

  
  توقّف ضخ الغاز المصري أسبابه سياسية: " اليومإسرائيل" .171

على اإلنترنت الجمعة ان وزارة ' يديعوت أحرونوت'قال موقع صحيفة : الناصرة ـ زهير أندراوس
صباح الجمعة أن استئناف استيراد الغاز الطبيعي المصري إلسرائيل الذي قطع البيئة اإلسرائيلية أعلنت 
بعد هجوم استهدف أنبوبا للنفط في شمال سيناء في مصر تأجل من ) فبراير(في الخامس من شباط 

  .جديد
ونتيجة هذا التأجيل، قالت المصادر السياسية في تل أبيب، سمحت الوزارة بشكل استثنائي بتغذية 

 الحرارية اإلسرائيلية بمنتجات مسببة للتلوث وخصوصا المازوت لتجنب انخفاض إنتاج المحطات
  .الكهرباء

القريبة من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ' يسرائيل هايوم'من ناحيتها قالت صحيفة 
ة بعد سقوط احتمال تأجيل السلطات المصرية لتصدير الغاز إلى إسرائيل ألسباب سياسية وليس تقني

  .الرئيس المصري حسني مبارك تحت ضغط شعبي
  5/3/2011، القدس العربي، لندن
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  ب سياسيلتشكيل حز" إسرائيليين"القذافي حاول دعم : جيروزاليم بوست .172

أن الزعيم الليبي معمر القذافي حاول منح ” اإلسرائيلية“زعمت صحيفة جيروزاليم بوست : )آي.بي .يو (
وقال رئيس المنظمة العالمية لليهود الليبيين . ليبي أمواالً لتشكيل حزب سياسي من أصل ” إسرائيليين“

وأوضح كهلون أنه  .مائير كهلون للصحيفة، إن ليبيا عرضت سراً مبلغاً من المال لتشكيل حزب سياسي 
 سافر هو واثنان من أعضاء المنظمة سراً إلى عمان للقاء ممثل عن الحكومة 2007 و2005بين عامي 

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

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

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

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

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

  5/3/2011، الخليج، الشارقة
  

  خبراء إسرائيليون هبطوا في مطار سرت لمساعدة القذافي: الراي الكويتية .173
ان مجموعـة   » الراي«مصادر ليبية معارضة كشفت لـ      أن  : صخا 5/3/2011،   الراي، الكويت  ذكرت

ى متن طائرة كبيرة خاصة هبطت في مطار سرت قبل ايام           من الخبراء االسرائيليين وصلت الى ليبيا عل      
لمساعدة نظام العقيد معمر القذافي على استعادة زمام االمور ميدانيا ضد حركة الثورة العارمـة التـي                 «

  .»تشهدها البالد
واوضحت المصادر ان المجموعة االسرائيلية تشتمل على متخصصين في التعامل مع حركات االحتجاج             

مشيرة الى  . ها معدات خاصة متطورة قادرة على الرصد الجوي والبري والتدخل نهارا وليال           الشعبية ومع 
بوساطة جهات دولية صديقة لم تجد صعوبة في اقناع القذافي ونجله           «ان هذه المجموعة وصلت الى ليبيا       

بية والغربية الـى    سيف االسالم باللجوء الى المساعدة االسرائيلية بعدما تأكد له انحياز غالبية الدول العر            
  .»ثورة الشعب الليبي

القذافي استعان باالسرائيليين سابقا عندما اشتد الخناق عليه ابان ازمة لـوكربي،            «وذكرت المصادر أن    
بوساطة من رئيس الوزراء االيطالي السابق جوليو اندريوتي الذي اوفد له رئيس الجالية اليهوديـة فـي                 

على ارسال وفود الى اسرائيل بحجة انهم حجاج وكان علـى رأسـهم             ايطاليا رافائيللو فالح واتفق معه      
  .»مسؤولون امنيون رفيعو المستوى في اجهزة االستخبارات

ـ      امس ان تركيز خطابات القذافي على التحذير مـن         » الراي«بدورها، روت مصادر ديبلوماسية غربية ل
 اسرائيل، من االخطار التي يمكن ان       هدفه اثارة مخاوف دول عدة في المنطقة، بما فيها        » القاعدة«خطر  

  .تنجم عن سقوط النظام لمصلحة متطرفين اسالميين
خشيتها من احتمال سـيطرة نظـام جهـادي         «وكانت مصادر سياسية اسرائيلية سباقة الى االعراب عن         

 راديكالي على مقاليد الحكم في ليبيا وذلك استنادا الى تقارير عاجلة تشير الى بروز تحركات فـي هـذا                  
وقـد عـاد    . »االتجاه تترافق مع عودة عناصر من المسلحين الليبين كانوا طردوا في الماضي من البلد             

هؤالء بكثرة الى ليبيا في االشهر االخيرة بعد خضوعهم لدورات تدريبية في افغانستان والعراق ولبنـان                
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سـتراتيجية فـي    وحذّر اوري لوبراني الذي يشغل حاليا منصب مساعد وزير الشؤون اال          . ودول اخرى 
االستخفاف باحتمال تولي مجموعات اسالمية راديكالية مقاليد الحكم في ليبيا، خصوصا ان            «اسرائيل من   

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

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

  . خبراء إسرائيليين لقمع االنتفاضة
  

   بأكثر من معاهدة السالم"إسرائيل"لن ألتزم مع  :موسىعمرو  .174
 أكد عمرو موسى األمين العام للجامعة العربية، وأحد المرشحين المحتملـين النتخابـات الرئاسـة                :دبي

المقبلة في مصر، أنه سيلتزم بمعاهدة السالم الموقعة بين مصر وإسرائيل والمبادرة العربية للسالم، فـي                
  .حالة وصوله لمنصب الرئاسة

الذي يقدمه محمود الورواري وبثتها قنـاة       " د مبارك مصر بع "وقال موسى خالل حلقة جديدة من برنامج        
ردا على تساؤل حول القلق اإلسرائيلي من احتمال وصوله للرئاسـة فـي مـصر، إن                , العربية الجمعة 

اإلسرائيليين اليرتاحون له، ولكن الجميع ملتزمون بمعاهدة السالم في مصر، مشيرا إلـى أن المجلـس                
دات واالتفاقيات الدولية، وأنه في حال انتخابه سيلتزم بها وبالمبادرة          العسكري أعلن التزامه بجميع المعاه    

  .العربية للسالم، أما عدا ذلك فال يوجد ما يلتزم به إزاء إسرائيل
وحول موقفه من إيران، جدد موسى التأكيد على موقفه السابق، بوجود خالفات حول العديد من القـضايا                 

سالم، والقضايا النووية، وأكد أن سبيل الحل في التفاوض حول تلـك            األقليمية في المنطقة؛ منها عملية ال     
القضايا، وليس أخذ موقف القطعية، وأوضح أنه شخصيا اندهش لمبادرة دول مثل البرازيل وتركيا ألخذ               

  . زمام المبادرة في محاولة تسوية الملف النووي اإليراني دون وجود أي دور عربي
م العربي وتهتم بقضاياه، ويجب عليها أن تهتم بها في إطار دورهـا             وأكد موسى أن مصر جزء من العال      

اإلقليمي، الذي كان تراجعه خالل السنوات الماضية أحد أسباب السخط على النظام السابق، ولكنه أوضح               
  .أن لمصر قضاياها الخاصة بها التي يجب عليها أن تهتم بها وتعالجها، وعلى رأسها قضية مياه النيل

  5/3/2011 ، نت لألنباءوكالة قدس 
  

   مليون دوالر يوميا13.5 "إسرائيل"لـخسائر مصر من تصدير الغاز : مصر .175
تستكمل نيابة أمن الدولة العليا المصرية تحقيقاتها الموسعه مع سامح فهمـي وزيـر البتـرول                : القاهرة

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

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

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

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

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

 4/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
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  "اإلسرائيليين"ت لـ توقف التأشيرا" تل أبيب"السفارة المصرية في  .176

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

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

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

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

  
  حماس تنقل األموال والسالح إلى مصر: تيك ديبكا .177

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

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

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

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

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

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

, مبدياً قلقله من إنتقال السلطة إلى جهات معادية لواشنطن, بط األحداثاألعلى للقوات المسلحة في ض
  .وتدعم من إيران

  6/3/2011، وكالة قدس نت
  

  "سرائيلإ"ـمن عقد تصدير الغاز المصري ل% 5عالء وجمال مبارك تلقيا : يةالكويت لجريدةا .178
ف فضائح تصدير الغـاز     الجريدة تحصل على وثائق لـ التنظيم السري لوزارة الداخلية المصرية تكش          

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

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

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

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

المخلوع حسني مبارك، وأنها تمت بين جنبات فنادق شرم الشيخ سرا وبعيدا عن الحكومـة المـصرية                 



  

  

 
 

  

            112ص                                                     6/4/2011 األربعاء :التاريخ

لتضمن عموالت ضخمة لنجلي الرئيس عالء وجمال ورجل األعمال القريب من عائلة مبـارك حـسين                
سرائيلية كاملة، وأن عموالت الصفقة     سالم ووزير البترول السابق سامح فهمي مقابل القبول بالشروط اإل         

التي تم التفاوض عليها مع الحكومة اإلسرائيلية مباشرة كانت سببا في خالفات حادة بين العائلة وحـسين                 
ـ         ، وتأكدهم من خيانته لهم للحصول علـى نـسبة          'الداخلية'سالم بعد تجسسهم عليه من قبل تنظيم سري ب

عنهـا  ' الجريدة'ين الطرفين ومفاجآت كبرى ومدوية ستفصح       أكبر من العموالت ما ترتب عليه شجار ب       
  ).االثنين(غدا 

على المستندات المنسوبة إلى التنظيم السياسي السري بوزارة الداخلية الذي كان يرأسه            ' الجريدة'حصلت  
اللواء حبيب العادلي شخصيا، وكانت مهمته تنفيذ العمليات التخريبية السياسية والتجـسس علـى كبـار                

ؤولين، لمصلحة أسرة الرئيس مبارك إذ تشير المستندات الى أن هذا التنظيم كان هدفه األساسي هو                المس
  .خدمة جمال مبارك ومشروعه السياسي ومصالحه االقتصادية

  جمال والعمولة
 وتشير الوثائق إلى أن جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني السابق وحسين سـالم رجـل                 

 5 فهمي وزير البترول قاموا بإتمام صفقة تصدير الغاز المصري إلسرائيل مقابل عمولة              األعمال وسامح 
 في المئة لسامح فهمي وبعد مفاوضـات        2.5 في المئة لحسين سالم و     2.5في المئة من قيمة العقد بواقع       

قة  في المئة تم إقصاء سامح فهمي من الصف        10حول النسبة التي كان يتفاوض عليها جمال مبارك وهي          
  . في المئة فقط5 في المئة مقابل إقناع شقيقه بإتمام الصفقة مقابل 2.5ليحل محله عالء مبارك بنسبة 

إلى اللـواء حبيـب     ' ص. ح  ' وموجهة من المقدم     2005 يناير   5وتقول الوثيقة األولى المؤرخة بتاريخ      
 5/1/2005بتـاريخ     11بنـاء علـى التكليـف رقـم         'إنه  ' سري جدا 'العادلي رئيس التنظيم تحت بند      

بخصوص مراقبة السيد حسين سالم فقد تبين أنه اجتمع مع سامح فهمي وزير البترول الـسابق وشـالوم                  
كوهين المرشح لتولي منصب السفير بالقاهرة خالل ذلك الشهر وإسحق مزراعـي مبعـوث التفـاوض                

عقـد وقيمـة عمولـة      اإلسرائيلي، وتناقش المجتمعون حول صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل وقيمـة ال           
  .األطراف المشتركة في تنفيذ الصفقة وتسهيل إتمامها

  سالم وكوهين
وبتفريغ التسجيل الصوتي بمعرفة اإلدارة طبقا للوثيقة تبين أن حسين سالم قد أبلغ شالوم كوهين ورفيقـه                 

ة من الجانب   اإلسرائيلي أن الجهات السياسية العليا وافقت بشكل نهائي على إتمام الصفقة كما هي مقترح             
 في المئة من قيمة الصفقة، وحسين       10اإلسرائيلي وبنفس القيمة بشرط حصول جمال مبارك على نسبة          

 في المئة من قيمة الصفقة، لكن إسحق مزراعي اعترض          2.50 في المئة وسامح فهمي على       5سالم على   
 الصفقة، وقـال إن الـصفقة       على نسبة العمولة وقال إن القيادة اإلسرائيلية لن توافق بأي حال على هذه            

بالكامل مهددة باإللغاء بسبب العمولة المطلوبة المبالغ فيها، وقال شالوم كوهين إن عمولة جمال مبـارك                
 في المئة لحسين    1 في المئة لجمال مبارك، ونسبة       2.5مبالغ فيها، وإن اإلدارة اإلسرائيلية اعتمدت نسبة        

معترضا على نـسبة العمولـة التـي اقترحهـا الجانـب            سالم ومثلها لسامح فهمي، وعلق سامح فهمي        
اإلسرائيلي وقال إن الصفقة مهددة باإليقاف من جانب اإلدارة المصرية، وقال إن نسبة العمولة غير قابلة                
للنقاش ألنها ثمن بسيط مقابل الجهد الكبير الذي بذله جمع أطراف الصفقة إلتمامها سياسيا وإداريا، وقال                

 العمولة ستقسم في ما بعد بين أطراف أخرى تم اختصارهم في شخص المتفاوضين،              حسين سالم إن نسبة   
وأن هذه األطراف ستتحمل المسؤولية الكاملة عن إتمام هذه الصفقة، ولن تتم إال بتنفيذ شرط دفع العمولة                 

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

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

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

مئة بـدال   في ال5 في المئة لحسين سالم مقابل إقناع السيد جمال مبارك بقبول عمولة 5دفع عمولة قدرها  
 في المئة  لسامح فهمي، وطلب كوهين ومزراعي من السيد حـسين             1 في المئة المطلوبة،     10من نسبة   

سالم بذل جهد إلتمام الصفقة بهذه النسبة، ورد حسين سالم بأنه متأكد من أن جمـال مبـارك سـيرفض                    
لكامل تحـت إشـراف     العرض، وأنه لن يتمم الصفقة إال بعد الحصول على نسبة العمولة ألن الصفقة با             

سيادته شخصيا، لكن شالوم كوهين توسل إلى حسين سالم لكي يبذل جهوده إلتمام الصفقة بنسبة العمولة                
  .المقترحة

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

إلى أن جمال مبارك قد تقابل مع حسين سالم بأحـد         وينهي تقرير آخر بتاريخ الجدل حول الصفقة ويشير         
الفنادق بحضور عالء مبارك، وقام جمال مبارك بتوبيخ حسين سالم على خيانته له وقيامه بالتحايل عليه                
لتخفيض عمولته مقابل رفع نسبة عمولة حسين سالم، ثم انصرف غاضبا بعد أن كلفه باالتصال بالجانب                

  .لى الصفقةاإلسرائيلي إلنهاء التعاقد ع
  خالف سالم وجمال

 اجتمع أمس حسين سالم وجمال وعـالء مبـارك وناقـشوا            2005 يناير   30وتقول وثيقة أخرى بتاريخ     
خطوات تنفيذ صفقة تصدير الغاز المصري إلسرائيل، وقد تشاجر جمال مبارك مع حسين سالم واتهمـه                

لما أوضحته مذكرات مراقبـة حـسين       بالطمع، وأنه يفاوض لتخفيض نسبة جمال مقابل زياة نسبته طبقا           
سالم السابق، وقال له جمال إنه مراقب، وإن كل اجتماعاته مع ممثلي الجانب اإلسرائيلي هو على علـم                  

  .بها وأيضا يعلم بأمر االتفاق بزيادة نسبة عمولته مقابل تخفيض نسبة جمال
ة انصرف بعـد أن أبلغـه   وبعد أن انتهى جمال مبارك من توبيخ حسين سالم مدة تقترب من نصف ساع        

موافقته على إتمام الصفقة بالسعر والنسبة المتفق عليها، وطالبه بإبالغ الجانب اإلسرائيلي وتحديد ميعـاد        
لتوقيع العقود وإتمام الصفقة، ثم انصرف جمال مبارك وعالء مبارك بالرغم من محاوالت حسين سـالم                

  .منعهما من مغادرة الفندق قبل االعتذار لهما
  "إسرائيل"ـق تصدير الغاز لحقائ

، فـإن اإلعـداد لتوقيـع       2005على الرغم من توقيع اتفاقية تصدير الغاز المصري إلسرائيل في يونيو            
، وتوقفت بعد االنتفاصة الفلسطينية، ثم عادت وتسربت رائحتها فـي عـام             2000الصفقة يعود إلى عام     

 شارون التعاقد مع إحدى شركات البترول        وتحديدا عندما رفض رئيس الوزراء اإلسرائيلي إرييل       2003
البريطانية التي كانت تنقب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة، وفضلت الحكومة اإلسـرائيلية وقتهـا                

  .تأجيل التعاقد حتى تتضح إمكانية استيراد الغاز المصري
ـ      ت أركان نظام   ، أثارت عاصفة من الغضب الشعبي خلل      'النكسة'الصفقة التي وصفها نشطاء مصريون ب

 مليار متر مكعـب     1.7مبارك المخلوع، وبحسب نصوص االتفاقية فإن نظام مبارك وافق على تصدير            
 دوالر للمليون وحدة حرارية،     1.5 سنتا و  70 عاما، بثمن يتراوح بين      20سنويا من الغاز المصري مدة      

رائيلية على إعفاء ضـريبي      دوالر، كما حصلت شركة الغاز اإلس      2.65بينما يصل سعر التكلفة العالمية      
  .2008 إلى عام 2005 سنوات من عام 3من الحكومة المصرية مدة 

 6/3/2011، الجريدة، الكويت
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  المصانع اإلسرائيلية تستأنف عملها في األراضي المصرية .179
، عملها بشكل   )5/3(استأنفت المصانع والشركات اإلسرائيلية الناشطة في مصر، اليوم السبت          : الناصرة

ادي بعد مرور حوالي شهر على إغالقها إثر األوضاع األمنية والسياسية التي شهدتها البالد مؤخراً،               اعتي
  .والتي أدت إلى تنحي الرئيس السابق حسني مبارك

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

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

 5/3/2011قدس برس، 
  

  المنطقةب الدولة األردنية الهاشمية الفلسطينية الموحدة لحل الصراع بانشاءيطالب يان عوزي د .180
فيما اعلن رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو االحد بانه يسعى لتحقيق : رام اهللا ـ وليد عوض

عوزي 'ل المقرب منه الجنرا'السالم في المنطقة طالب رئيس مجلس االمن القومي االسرائيلي السابق
  .بانشاء الدولة األردنية الهاشمية الفلسطينية الموحدة لحل المشكلة الفلسطينية على حد قوله' ديان

ودعا ديان المقرب من نتنياهو للتوصل إلى حل إقليمي للمشكلة الفلسطينية عن طريق إنشاء الدولة 
  .تيجية الكبيرة في المنطقة األردنية الهاشمية الفلسطينية الموحدة وذلك كرد على التغيرات االسترا

االسرائيلية ' مكور ريشون'النادي التجاري الصناعي في تل ابيب ونقلتها صحيفة 'وفي كلمة القاها في
نظرا لعدم اليقين في المنطقة، فإنه يتعين على إسرائيل أن تأخذ زمام المبادرة في العمليات ''اليومية قال

الت مع سورية ودفع عجلة الحل اإلقليمي التي من شأنها التي تخدم مصالحها، مثل وقف جميع االتصا
خلق نظام مشترك يشمل المملكة األردنية الهاشمية والفلسطينيين والذي سيحكم أيضا األجزاء الفلسطينية 

  .'في الضفة الغربية وقطاع غزة، باعتباره مفتاح الحل االستراتيجي للمنطقة
وعدم السماح بحق العودة ' ادة الكاملة في القدس الموحدةيتعين على اسرائيل للحفاظ على السي'وتابع 

  .'والحفاظ على السيطرة الكاملة على وادي األردن بأسره باعتباره الحدود الشرقية السرائيل
في الشرق األوسط أضعفت السلطة الفلسطينية 'االحداث'تأثير الثورات في العالم العربي قال ان 'وحول

  .'ت المتحدة ليس لديها حتى اآلن سياسة منظمة في الشرق االوسطان الواليا'، موضحا 'وحماس'
السرائيل على المدى الطويل، على الرغم من 'في الشرق األوسط ستكون جيدة' التغييرات'وقال دايان '

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

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

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

  
  تعرض خدماتها للدول العربية المرشحة للتغيير" إسرائيل": بيريز .181

عرض الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز تقديم إسرائيل الدعم للدول العربية المجاورة في ظل : وكاالت
التغييرات الجذرية التي تشهدها، وفي أعقاب لقائه أمس في القدس مع هانيلوره كرافت، رئيسة حكومة 

مال الراين وستفاليا، أكبر والية ألمانية من حيث عدد السكان، قال بيريز إن هذا الدعم يتمثل في والية ش
نستطيع أن نساعدهم على أن يساعدوا أنفسهم بأنفسهم، وعلينا دعم “وأضاف . مساعدات تقنية وعملية 
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على ” اإلسرائيلي “واعتبر بيريز إن إنشاء دولتين هو الحل للصراع الفلسطيني. ” الشعوب وليس الحكام
  .أن يكون المجتمع في الدولتين، معرفياً وديمقراطياً 

  7/3/2011، الخليج، الشارقة
  

   لطلب مساعدة عسكرية إلنقاذ النظام"إسرائيل"سيف اإلسالم يزور  .182
افادت مصادر دبلوماسية وثيقة اإلطالع على الجانب الحكومي        :  نيويورك –  نزار عبود  - خاص بالموقع 

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

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

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

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

  7/3/2011، االخبار، بيروت
  

  وتحثّ عباس على فتح منشآت استخراجه ...توريد الغاز تطالب مصر باستئناف "إسرائيل" .183
رغم مظاهر الطمأنينة التي تحاول القيادة اإلسرائيلية إشاعتها في كل ما يتعلق بعواقب الثورة المـصرية                

واألمر ال يقتصر فقط على الجانب السياسي بعد تعيين عصام شـرف            . فإن القلق يتبدى على كل صعيد     
لجانب األمني بعد السماح لبارجتين إيرانيتين بعبور قناة السويس، وإنما أيـضاً            رئيساً للحكومة، وال في ا    
  .في الجانب االقتصادي

وتعتبر اتفاقية تزويد إسرائيل بالغاز المصري، والتي وصفها وزير البنى التحتية عوزي النـداو، بأنهـا                
  . اليوم معطلة فعلياًاالتفاق األهم بعد معاهدة كامب ديفيد، درة تاج التعاون االقتصادي، وهي

وبحسب الصحف اإلسرائيلية فإن إسرائيل نقلت مؤخراً إلى القيادة العليا المصرية رسائل تطالب باحترام              
  .االلتزامات واستئناف تزويد إسرائيل بالغاز فوراً

وكان الغاز المصري قد توقف عن الوصول إلى إسرائيل بعد تفجير أنبوب رئيسي في سيناء في شـباط                  
وجرى الحديث حينها عن أن الغاز سيعود للضخ في األنابيب خالل أيام، إال أن أسابيع تمضي                . يالماض

وقد أضيف إلى ذلك وقوع عطب فـي منـصة          . وال يبدو في األفق أن الغاز سيصل قريباً إلى إسرائيل         
لغـاز،  الستخراج الغاز في شاطئ عسقالن، األمر الذي عطّل العمل في محطات الكهرباء العاملة على ا              

  . في المئة من إنتاج الطاقة في إسرائيل40والتي تشكل حوالى 
وقاد هذا العطل إلى تصاعد النزاعات بين وزارتي البنى التحتية والبيئة حول موانع اإلسراع في إنـشاء                 

ولكن النزاع األهم هو مـا      . في الشمال » لفيتان«و» تمار«محطات استقبال الغاز على الشاطئ من حقلي        
لجهة بنـاء المنـشآت علـى       » تمار«شركة الكهرباء والشركة المشرفة على استخراج الغاز من         تم بين   

  .الساحل ولرفض الشركة بيع الغاز باألسعار التي كانت تبيع بها مصر
وفي سياق البحث عن مخارج عاجلة اضطرت حكومة بنيامين نتنياهو لالتـصال بـالرئيس الفلـسطيني                

ومن المعروف أن أرييل    .  استخراج الغاز الواقعة قبالة شاطئ غزة      محمود عباس لحثه على فتح منشآت     
رغم ضـغوط   » بريتش بتروليوم «شارون رفض في حينه شراء الغاز الفلسطيني الذي تستخرجه شركة           

  .الحكومة البريطانية حينها، مبرراً الرفض بأنه ال يريد تمويل اإلرهاب الفلسطيني
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 تقويماً للوضع تم في وزارة البنى التحتية قرر حث شركة           إلى أن » يديعوت أحرونوت «وأشارت صحيفة   
الكهرباء على زيادة استخدام السوالر والمازوت، وعدم االعتماد فقط على الغاز الطبيعي الذي يورد من               

وقالت إن التخوف هو أن يـؤدي االسـتهالك الزائـد للغـاز     . أمام شواطئ عسقالن » يام تتيس «منصة  
، قبل عام أو عامين من بـدء إنتـاج الغـاز            2012إلى أن يفرغ العام     » تيسيام ت «الطبيعي من مخزون    

السوالر والمازوت ال يلوثان البيئة وحسب بل وأغلى كثيـراً مـن            : المشكلة. »تمار«الطبيعي من حقل    
  .الغاز الطبيعي، ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء

ائيل بأن توريد الغاز سيستأنف سريعاً، لكن ذلك لم يقع ال           وبعد انفجار أنبوب الغاز المصري، قدرت إسر      
عن مصدر رسمي إسـرائيلي     » يديعوت«ونقلت  . بعد إصالح األنبوب، وال بعد عودة الخبراء إلى العمل        

وبالمقابـل، قـدرت    . »ليس لدينا في هذه اللحظة أي مؤشرات على أن الغاز يوشك على أن يعود             «قوله  
وقعت على عقد توريد الغاز مع إسرائيل، بأن تدفق الغاز سيستأنف في            ، التي   »EMG« مصادر شركة   

  .غضون وقت قصير
وقالت الصحيفة إن المصريين يدعون بأنهم لم يستأنفوا توريد الغاز بسبب مشاكل فنية ونقص في قطـع                 

ي يرتبط  الغيار، إال أنهم في إسرائيل يشككون في هذه الرواية ويقدرون بأن الحديث يدور عن قرار سياس               
سطحياً يبدو  «وقال أمس مصدر سياسي     . بالمنشورات عن التحقيقات في أعمال رشوة تتعلق بصفقة الغاز        

  .»أنه توجد هنا أمور أعمق وأن هذا ليس أمراً فنياً فقط
وقد نشرت في األيام األخيرة تقارير تفيد باستفادة مسؤولين مصريين، بينهم نجال الرئيس السابق حـسني              

وتعتبر صفقة تصدير الغـاز إلسـرائيل       . متيازات ورشى جراء تسهيل بيع الغاز إلسرائيل      مبارك، من ا  
وتشير وثائق إلى أن الصفقة     . ، إحدى مظاهر الفساد الكبرى في تاريخ مصر       2005التي وقعت في العام     

ل ُأبرمت برعاية جمال مبارك وبمشاركة رجل األعمال األقرب لعائلة مبارك، حسين سالم ووزير البترو             
غير أن إسرائيل تقول إنها لم تدفع مقابل الغاز مباشرة إلى مصر بـل إلـى شـركة                . حينها سامح فهمي  

»EMG«وإذا كانت هناك بالفعل أفعال فساد، فإسرائيل ال ضلع لها فيها ،.  
رغم ذلك تخشى مصادر سياسية من أن يضر التحقيق بالعالقات بين الدولتين، وقد طلبت مـن القيـادة                  

. دم استغالل القضية لمناكفة إسرائيل وتوجيه االتهامات لها لغرض نيل المكاسـب الـسياسية             المصرية ع 
السفارة اإلسرائيلية في القاهرة تجـري اتـصاالت مـع وزارة           : االتصاالت مع مصر تجري في قناتين     

ـ        -الخارجية المصرية، وبالتوازي يجري رئيس القسم السياسي         اط  األمني في وزارة الدفاع اللـواء احتي
. عاموس جلعاد، اتصاالت مع رجال رئيس المجلس العسكري وزير الدفاع المـشير حـسين طنطـاوي               

  .األميركيون أيضاً يشاركون في االتصاالت خلف الكواليس
فضيحة الغاز في مصر تبين أن إسرائيل كانـت         «كتب قبل أيام أن     » معاريف«ولكن نداف هعتسني في     

إن اإلشاعات عن فساد حسين سالم والشراكة       . رية السابقة وسلبها  عنصراً مركزياً في فساد السلطة المص     
ال يمكن أن تكون قد غابت عن أذهان جهـاز األمـن والـوزراء والمـوظفين                . مع مبارك ليست جديدة   

  .»الكبار
  8/3/2011السفير، بيروت، 

  
  اتهام سامح فهمى بمنح مستثمرين إسرائيليين حق استخراج الذهب فى مصر": المصريون" .184

رس المكتب الفنى للنائب العام أوراقا قدمت له فى واقعة جديدة ضد وزير البترول والثروة المعدنيـة                 يد
األسبق، سامح فهمى تتهمه بتسهيل حصول شركات يشارك فيهـا إسـرائيليون علـى منـاجم الـذهب                  

لرقابـة  وتلقى النائب العام تقريرين رقابيين من الجهاز المركـزى للمحاسـبات وا           .  بالصحراء الشرقية 
اإلدارية حول عمليات بيع مناجم الذهب المصرية لشركات أجنبية، تستخرج الذهب وتبيعه فى الخـارج               

  . دون مراقبة أو محاسبة من أحد



  

  

 
 

  

            117ص                                                     6/4/2011 األربعاء :التاريخ

وتبين من تقرير الرقابة اإلدارية أن مناجم الذهب بيعت باتفاقيات قانونية صدق عليها مجلـس الـشعب،                 
اقيات بطريقة أخلت بحقوق الدولة المـصرية ومنحـت الـذهب           لكن الفساد كان فى تنفيذ بنود هذه االتف       

  . للشركات األجنبية دون حساب
إلدارة عمليـة   » شـركة عمليـات   «وجاء فى تقرير الرقابة اإلدارية أن االتفاقيات نصت على تـشكيل            

استخراج الذهب من المناجم، ويكون النصف فى هذه الشركة للحكومة المصرية ممثلة فى هيئة الثـروة                
  . معدنية والنصف اآلخر للشركة التى حصلت على حق استخراج الذهبال

وتنص هذه االتفاقيات المصدق عليها من قبل مجلس الشعب أن تنفق الشركة المستثمرة كل مـا تتطلبـه                  
عملية استخراج الذهب من أموال، ثم تحصل على اإلنتاج حتى تغطى مصروفاتها، وبعدها يـتم اقتـسام                 

  .  المصرية والشركة المستثمرةاإلنتاج بين الحكومة
وبحسب تقرير الرقابة اإلدارية فإن فساد المسئولين فى هيئة الثروة المعدنية أتاح للشركات المستثمرة أن               
تبالغ فى كشوف مصروفاتها، بما يجعلها تستحق الحصول على إنتاج الذهب ألكبر عـدد ممكـن مـن                  

  . السنوات دون وجه حق
  8/3/2011المصريون، القاهرة، 

  
  "إسرائيل" المنطقة بأسرها حتى  الفوضى ستعمالقاعدة على ليبيا فإناستولت إذا  :القذافي .185

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

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

بإيعاز من مسلحين أجانب ينتمون للقاعدة دفعوا أمواال للشبان وأطلقوا          "شباط الماضي يقع    / فبراير 17منذ  
  ".جناء لينضموا إليهم في القتالسراح س

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

 10/3/2011موقع الجزيرة نت، الدوحة، 
  

  وتنظر في رفع سعره" إسرائيل"مصر تعيد ضخ الغاز لـ .186
استئناف تـصدير   ) 16/3(ترول المصرية أنه جرى اليوم األربعاء       أكدت مصادر في وزارة الب    : القاهرة

وتفجير منطقة ضخ الغاز، مشيرة إلى      "  يناير 25ثورة  "الغاز إلسرائيل مرة أخرى، بعد توقفه منذ اندالع         
أن االستئناف جاء لعدم مخالفة العقود الموقعة مع الشركات االسرائيلية، بيد أنها أكدت أنه سـيتم إعـادة                  

   .ي األسعار المتدنية للغاز بما يواكب األسعار العالميةالنظر ف
وفي سياق مواز كشفت دبلوماسية مصرية أن موافقة القاهرة على إعادة ضخ الغاز إلى إسرائيل جاء من                 
منطلق أن هذه القضية تحكمها اتفاقية وقعتها مصر مع الدولة العبرية، وأن إجراءات اتّخذت إلعادة ضخ                

 في اليومين الماضيين، غير أن عملية الضخ توقفت مرة أخري بسبب تسرب الغاز من            الغاز إلى إسرائيل  
   .األنابيب
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ـ            على حـق   / بوابة األهرام /ورغم الموافقة على إعادة الضخ، إال أن المصادر شددت، في تصريحات ل
، مؤكدة  مصر في إعادة النظر في اإلتفاقية، في ضوء الشكوك التي تحيط بعدالة السعر، والطعون عليها              
  .أن وقف تصدير الغاز في الفترة الماضية لم يكن ألية اعتبارات سياسية، وإنما بسبب أعطال فنية

وكان قد أثير الكثير من الجدل على مدى السنوات األخيرة، حول اتفاقيـة تـصدير الغـاز المـصري                   
، لكونها ال تتفق مـع      السرائيل، واعتبار البعض بأنها انطوت على اخالالت كثيرة تتعلق بعملية األسعار          

  .األسعار العالمية
وفيما طالبت أصوات كثيرة من بعض رموز المعارضة والمستقلين بوقف تصدير الغاز، ثمـن األمـين                
العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أحد أبرز المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة، على هذا               

التفاقيات التي وقعها النظام السابق وشابها فساد كبيـر وإهـدار           الموقف، داعيا إلي إعادة النظر في كل ا       
  .لحقوق مصر وإضرار بمصالحها

  16/3/2011قدس برس، 
  

  كانت مستفزة" إسرائيل"أسعار تصدير الغاز لـ: وزير البترول المصري .187
، االسعار التي كانت مصر تصدر       المصري وصف المهندس عبد اهللا غراب وزير البترول      : احمد العدوي 

بها الغاز السرائيل بالمستفزة للشعب وايضا للعاملين في قطاع البترول خاصة بالنـسبة لالرقـام التـى                 
تطرح على العامة، مؤكدا ان تلك االسعار تم تعديلها قبل بدء التصدير ولن يتم التصدير فيمـا بعـد اال                    

ـ    . بأفضل سعر متاح      السرائيل فيهـا    ان قضية تصدير الغاز   " المصريون"وقال غراب في تصريحات ل
انقسام بين وجهتي نظر، االولى تنادي بإستئناف تصدير الغاز ولكن بسعر جيد ويعـود بالفائـدة علـى                  
المصريين، ووجهة النظر االخرى تطالب بوقف تصدير الغاز نهائيا السرائيل سواء بسعر مـنخفض او               

االسـعار وجيـد بالنـسبة      حتى مرتفع، ولكل رأي قناعاتة ولكن السعر الذي نصدر به االن هو افضل              
السعار العالمية لتصدير الغاز التى تختلف من دولة الخرى وترتبط بتوصيل خطوط االنابيـب، مـشددا                

  . على وجود الية في اتفاق تصدير الغاز تلزم بتعديل االسعار كل فترة زمنية 
  19/3/2011المصريون، القاهرة، 

  
   يناير  25بعد ثورة " كامب ديفيد" في اتفاقية ستعيد النظر قريًبا" إسرائيل: "خبير إستراتيجي .188

كشف طارق فهمي، رئيس وحدة الدراسات اإلسرائيلية بمركز دراسات الشرق األوسط : سامي بلتاجي
الموقعة بين مصر وإسرائيل " كامب ديفيد"، التي تتضمنها اتفاقية "الملفات المسكوت عنها"عما أسماها بـ 

  . 1979في عام 
في االتفاق المذكور، الذي وقعه الرئيس " بروتوكوالت سرية"، وجود "المصريون"ـ ونفى في تصريح ل

أنور السادات ورئيس الوزراء اإلسرائيلي آنذاك مناحم بيجين برعاية الرئيس األمريكي جيمي وكارتر، 
  ". كالما مرسال وإنشائيا"وقال إن ذلك لم يثبت فعليا، وإن ما تردد عن نقل مياه النيل إلى إسرائيل 

في إطار االتفاقية تتعلق خصوصا بتعويض مصر عن " ملفات مسكوت عنها"بيد أنه أشار إلى وجود 
 وتجريف البنية 1973 و1967سرقة المياه الجوفية في سيناء، وعن سنوات االحتالل لها بين عامي 

لها أثناء الحرب األساسية بها، وأيضا عن اآلثار التي تمت سرقتها، وتعويض مدن القناة التي تم احتال
  . وتدميرها

، ودخلت بالفعل ضمن االتفاق، وأشار "كامب ديفيد"وأضاف إن هذه المسائل كانت ضمن المناقشات في 
إلى ان إسرائيل تطالب بمعاهدة أمنية جديدة تعالج ثغرات االتفاق القديم من وجهة النظر اإلسرائيلية 

  . وتطالب مصر بوضع تصورات جديدة لوضع الجيش
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ح فهمي، أن الجانب المصري لم يضف ضمن بنود المعاهدة شيئا لصالحه، وأن االتفاق بشأن ممر وأوض
صالح الدين عرضته إسرائيل في الكنسيت لم يعرض في مصر على مجلس الشعب، وأسمي بـ 

، وهو البرتوكول الذي صنع بعد خطة االنسحاب أحادي الجانب إلسرائيل من "بروتوكول خارج االتفاق"
  .2005زة في عام قطاع غ

واعتبر الخبير بمركز دراسات الشرق األوسط أن االتفاق كان ينبغي عرضه على مجلس الشعب 
  . المصري أو إلحاقه باتفاقية كامب ديفيد، وكأنه خاصا باتفاقية الحدود المصرية اإلسرائيلية

 ديفيد، وهي اتفاقية بين مصر وإسرائيل هي اتفاقية خارج اتفاق كامب" الكويز"فيما رأى أن اتفاقية 
خاصة بالمناطق االقتصادية المؤهلة على غرار االتفاقية الموقعة بين األردنيين واإلسرائيليين، وقد 
استثمرها اإلسرائيليون في قضايا التجسس وأشهر عملياتها كانت قضية عزام عزام من خالل أحد 

  ". الكويز"المصانع الداخلة ضمن 
عيد اإلسرائيليون النظر في اتفاقية كامب ديفيد مرة أخرى لتعديل مسارها وأعرب فهمي عن اعتقاده بأن ي

وذلك في المدى المنظور، مرجعا ذلك إل شكوك اإلسرائيليين نحو أي نظام مصري وطني يمكن أن 
  .  يصل إلى الحكم أيا كان شكله

  21/3/2011، المصريون، القاهرة
  

  "إسرائيل"ير الغاز لـمصر تكشف عن مفاوضات قوية لتعديل اتفاقيات تصد .189
ـ      :  أحمد أبو الوفا   - القاهرة تجري حاليا لتعديل   » القوية«كشف مسؤول مصري عن مفاوضات وصفها ب

اتفاقيات تصدير الغاز المصري الموقعة مع مختلف الدول خاصة إسرائيل بهدف تحقيق عائدات أفـضل               
ي ظل الظروف الراهنة، خاصة     ف» ممكن«لمصر، فيما قال خبراء متخصصون إن تعديل هذه االتفاقيات          

  .أن هناك سوابق دولية وإقليمية في هذا الصدد
واعتبر وزير البترول المصري، عبد اهللا غراب، في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن الـرفض الـشعبي                 
المصري لتصدير الغاز إلسرائيل سند في هذه المفاوضات للحصول على مزايا أفضل، مشيرا إلـى أن                

 وفقـا لألسـعار المعدلـة وأن الكميـات          2008) تموز(ي إلسرائيل بدأ في يوليو      تصدير الغاز المصر  
 مليار قدم   6.3 في المائة من إجمالي إنتاج مصر من الغاز والبالغ           4المصدرة في إطار ذلك ال تزيد على        

  .مكعب يوميا
ذ الخـامس   واستأنفت مصر مساء الثالثاء الماضي بشكل جزئي تصدير الغاز إلى إسرائيل منذ توقفه من             

  .إثر تضرر خط األنابيب الذي يمتد عبر شمال سيناء نتيجة عملية تخريب) شباط(من فبراير 
ـ        إن عملية مراجعـة أسـعار      » الشرق األوسط «وقال الخبير البترولي، إبراهيم زهران، في تصريحات ل

د تـضررت منهـا   اآلن ألنها اتفاقية تجارية يمكن تعديلها، وق    » ممكنة«تصدير الغاز المصري إلسرائيل     
  .، مشيرا إلى أن تجارب مماثلة تم فيها تعديل أسعار التصدير»غبنا«مصر ألن فيها 

 21/3/2011، الشرق األوسط، لندن
 

  من خرائطها الجوية" إسرائيل" تحذف للطيرانمصر ": يديعوت" .190
وقعهـا  من م " إسرائيل "- الناقل الرسمي لمصر   –" مصر للطيران "حذفت شركة   :  ترجمة صفا  –القاهرة  

وقالـت صـحيفة     .اإللكتروني من بين اختيارات وجهات السفر على خارطة الخطوط الجوية المصرية          
بـن  (المسافرين اإلسرائيليين الذين ينوون السفر عبر مطـار         "إن  : العبرية األربعاء " يديعوت أحرونوت "

ن ظهـرت   اإلسرائيلي لم يجدوا وجهة إسرائيل ضمن خطوط شركة مصر للطيران، في حـي            ) غوريون
مـصر  "وذكرت الصحيفة أن     ".العواصم عمان وبيروت ودمشق على الخارطة رغم قربها من إسرائيل         
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من خريطتها ضمن الوجهـات، فـي حـين مازالـت           " إسرائيل"هي أول شركة كبرى تحذف      " للطيران
  .ضمن خرائطها الجوية" بإسرائيل"الخطوط الجوية التركية والخطوط الملكية األردنية تحتفظ 

كانت تُسير حتى وقت قريب أربع رحالت أسبوعية بين مطاري القـاهرة            " مصر للطيران "ار إلى أن    يش
  ".بن غوريون"و

  23/3/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
   

  "كامب ديفيد" استعادة مصر دورها اإلقليمي ويطالبون إعادة النظر في يتوقعونخبراء مصريون  .191
 يناير مرشحة للتأثير إقليميا ودوليا،      25واستراتيجيون مصريون، إن ثورة     قال خبراء سياسيون    : القاهرة

بما يمكن مصر من استعادة دورها الذي فقدته منذ عقود مضت، وتوقع هؤالء أن يجري إعادة النظر في                  
  .خالل السنوات الخمس المقبلة” إسرائيل”اتفاقية السالم بين مصر و

ات السياسية واإلستراتيجية باألهرام الدكتور عبد العليم محمد إن         وقال الخبير االستراتيجي بمركز الدراس    
  .الثورة المصرية مرشحة للتأثير في اإلقليم

وأكد عبد العليم على ضرورة أن تتبنى الثورة سياسات خارجية ترتبط بضرورة االستقالل فـي القـرار                 
ولية، وتوقع أن تتعرض معاهـدة      السياسي ورفض اإلمالءات الخارجية واستعادة التكافؤ في العالقات الد        

للمراجعة وذلك خالل السنوات الخمس المقبلة، كون بعض بنودها تنتهـك           ” اإلسرائيلية“السالم المصرية   
السيادة المصرية، مشيرا إلى أن إعادة النظر في االتفاقية سوف ينعكس إيجابا علـى قـضية الـصراع                  

  .شعب الفلسطيني، ويؤثر أيضا باإليجاب على ال”اإلسرائيلي“العربي  
بمركز دراسات األهرام الدكتور عماد جاد أن الـرئيس المـصري    ” اإلسرائيلية“وكشف الخبير بالشؤون    

لم تحدث مـن قبـل،   ” اإلسرائيلية“السابق حسني مبارك أقام شبكة من العالقات مع عدد من الشخصيات            
ن من بيـنهم صـديقه      حيث استطاع أن يوظف بعض تلك الشخصيات لتسويق نظامه لدى واشنطن وكا           

  .بنيامين بن اليعازر
كانت ترى في نظام مبارك النموذج األمثل بالنسبة لها، مشيرا إلى أن مضي             ” إسرائيل“وأضاف جاد أن    

 يناير نحو التطور الديمقراطي وإقامة الدولة المدنية الحديثة، سيدفع مصر إلى التحرك الستعادة              25ثورة  
واإليراني والتركي في المنطقة على حـساب حالـة   ” اإلسرائيلي“ النفوذ  المساحات اإلقليمية التي انتزعها   

التراجع لدور مصر خالل أكثر من ثالثة عقود مضت، وحذر جاد من خطورة سيطرة تيار سياسي بعينه                 
على الساحة المصرية مستقبال، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه نبذ مصر دوليا وإجهاض الخطوات نحو بناء                 

  . الحديثةالدولة المدنية
  23/3/2011، الخليج، الشارقة

 
  "إسرائيل" اإلنسان للحزم مع حقوقاإلمارات تدعو مجلس  .192

أكد السفير عبيد سالم الزعابي في كلمته في الدورة السادسة عشرة للمجلس خالل مناقشة بند حقوق                : وام
مقرر األمـم المتحـدة     اإلنسان في فلسطين واألراضي العربية المحتلة أمس األول، دعم دولة اإلمارات ل           

وأعرب عـن   . الخاص لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة ريتشار فولك، في مهمته النبيلة           
أسف الدولة الشديد لعدم نجاح جهوده المتكررة لتوجيه نظر المجلس والجمعية العامة لألمم المتحدة إلـى                

  . ستمر عن التعاون معهالوضع في تلك األراضي بسبب تعنت إسرائيل وامتناعها الم
ودعا الزعابي المجلس إلى الحزم واستنفاد جميع الوسائل المخولة له لتأمين تعاون إسرائيل مـع آليـات                 

كما دعـاه إلـى اعتمـاد جميـع         . حقوق اإلنسان بشكل خاص وآليات األمم المتحدة األخرى بشكل عام         
ضمان تنفيـذها، خاصـة إنهـاء االحـتالل         التوصيات الواردة في تقرير فولك واتخاذ التدابير الالزمة ل        
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اإلسرائيلي واسترجاع الشعب الفلسطيني سيادته على كامل أراضيه وإقامة دولته المـستقلة وعاصـمتها              
  . القدس الشريف

  23/3/2011، االتحاد، ابوظبي
  

  من شن حرب على قطاع غزة وإتصاالت مكثفة لوقف العدوان" إسرائيل"نبيل العربي يحذر  .193
إسرائيل من مغبة تنفيـذ أي عمليـات عـسكرية           , وزير الخارجية المصري نبيل العربي     رحذ: القاهرة

إن إسرائيل ينبغي اال تنـدفع لتنفيـذ عمليـات          , وقال العربي في بيان صحفي     .موسعة على قطاع غزة   
  .داعياً إسرائيل إلى ضبط النفس, عسكرية في غزة

أن مصر ترفض وتدين العنف ضـد       :" مضيفا   ,كما حذر من إعطاء اسرائيل أي ذريعة الستخدام العنف        
  ".المدنيين

مسؤول مصري رفيع المستوى، أن بالده تجري اتصاالت و جهود حثيثة من أجل وقف العـدوان                وأكد  
  .اإلسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة منذ بداية األسبوع الحالي

كثيفـة وعلـى أعلـى      وقال المسؤول في تصريح خاص لمراسل وكالة قدس نت لألنباء، إن اتصاالت             
المستويات تجريها القيادة المصرية مع الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي بهدف وقف الهجمة الشرسة التى             

  .تشنها قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة
وكانت إسرائيل بدأت منذ مطلع األسبوع الحالي بشن عدوان متواصل بحق أهالي قطاع غزة حيث شنت                

لغارات على مناطق متفرقة ما إلى استشهاد عشرة فلسطينيين من بينهم خمسة أطفـال، فيمـا                عشرات ا 
أصيب ما يزيد عن أربعون بجراح مختلفة من بينهم خمسة عشر طفالً وست سيدات، باإلضـافة علـى                  

  .تدمير هائل في ممتلكات الفلسطينيين
  24/3/2011، وكالة قدس نت

  
  "إسرائيل"وال للتطبيع مع .. ء كامب ديفيد فيه ضرر لمصرإلغا: قائد القوات المصرية السابق .194

أكد اللواء محمد علي بالل، قائد القوات المصرية السابق في حرب الخليج عـام              :  منى مدكور  -القاهرة  
المقبل، ) أيلول(، أنه قرر الترشح لرئاسة الجمهورية مع فتح باب الترشح المزمع في شهر سبتمبر               1991

  .ه جاء لخدمة مصر وليس لحكمهاقائال إن قرار ترشح
وحول ما إذا كانت اتفاقية كامب ديفيد ستكون من أولويات التغيير في السياسة الخارجية المصرية، قـال                 

إلغاء اتفاقية كامب ديفيد يضر مصر، ولكني سأعمل على تعـديلها بـشكل يتوافـق مـع                 «: اللواء بالل 
من سيادة مصر على سيناء ولكن إلغاءها ضرر علـى          المصالح المصرية، فأنا أعترف أن االتفاقية تقلل        

مصر، أما مسألة التطبيع فهي محسومة تماما لي وللشعب المصري، وهي ال للتطبيـع مـع إسـرائيل،                  
  .»فعالقات الدول ال يجب أن تسري على عالقات الشعوب وهذا أمر غير قابل للنقاش

  24/3/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  "كنزها اإلستراتيجي"على تل أبيب مراجعة حساباتها بعد ذهاب : راإلخوان المسلمون في مص .195
عقـب  " مراجعة حـساباته  "في مصر، الجانب اإلسرائيلي إلى      " جماعة اإلخوان المسلمين  "دعت  : القاهرة

" كنـزا إسـتراتيجيا   "سقوط نظام الحكم السابق في مصر ورحيل حسني مبارك الذي قالت أنه كان يمثل               
  .يرهالالحتالل، وفق تعب

لقد تغيـرت الظـروف     "،  )23/3(نسخة عنه اليوم األربعاء     " قدس برس "وقالت الجماعة، في بيان تلقت      
واستعاد الشعب سيادته وتحررت إرادته من نظام كان يخضع ألوامر الكيان الصهيوني ويدعم مشروعه،              

 التغيير التـي تقتلـع      االنشغال بالثورات الشعبية وهبوب رياح    "، مشددة على أن     "ويخنق إخواننا في غزة   



  

  

 
 

  

            122ص                                                     6/4/2011 األربعاء :التاريخ

أعوان االحتالل اإلسرائيلي من األنظمة والحكام الطغاة، لن تشغل الشعوب العربية عن قضيتها األساسية              
  .، حسب تأكيدها"قضية فلسطين والمقدسات اإلسالمية والمسيحية

فيمـا  وفي سياق متصل، أشادت الجماعة بموقف الجيش المصري المؤيد والداعم لثورة الشعب السلمية،              
ناشدت المجلس األعلى للقوات المسلحة التعبير عن إرادة الشعب المصري بكسر الحصار عن قطاع غزة               

  .وسكانه
" حمـاس "و" فتح"ومن جهة أخرى، دعا البيان كافة الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية خاصة حركتي             

عربيا حاسما للتـصدي لالعتـداءات      إلى بذل الجهود لتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، مناشداً موقفًا          
 .اإلسرائيلية ضد األرض والمواطنين الفلسطينيين

  23/3/2011، قدس برس
  

  "إسرائيل"في جرائم " الجنائية الدولية"بحث مع أوكامبو اختصاص ت ةالخارجية المصري .196
لدوليـة لـويس    بحث وزير الخارجية المصري نبيل العربي مع المدعي العام للمحكمة الجنائية ا           : القاهرة

أوكامبو، أمس، إمكان امتداد اختصاص المحكمة للتحقيق في الجرائم واالنتهاكات التي تشهدها األراضي             
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية منحه باخوم إن اللقاء تناول إمكان تجاوب المحكمـة              . الفلسطينية  

تحقيق في الجـرائم واالنتهاكـات التـي        مع مطالب الفلسطينيين فيما يتعلق بامتداد اختصاص المحكمة لل        
تشهدها األراضي الفلسطينية المحتلة من جانب قوات االحتالل، وتفعيل دور المحكمة في ضـمان عـدم                

  .إفالت مرتكبي هذه الجرائم من العقاب 
لالنضمام إلى معاهدة منع االنتـشار النـووي،        ” إسرائيل“وأكد العربي على أهمية مواصلة الضغط على        

وقالـت مـصادر دبلوماسـية ل    . ن إلنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط          والتعاو
إن اللقاء تناول إمكان تسهيل مهمة أوكامبو في تنفيذ قرار مجلس األمن الخاص بإحالة الجـرائم                ” الخليج“

  .ية التي ارتكبها الزعيم الليبي معمر القذافي ضد الليبيين إلى المحكمة الجنائية الدول
  25/3/2011، الخليج، الشارقة

  
  غزةقطاع  حول التصعيد ضد  اإلسرائيليةالخارجيةالى وجه رسالة شديدة اللهجة تمصر  .197

أفادت مصادر دبلوماسية بالخارجية المصرية أن الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية المصري            : القاهرة
ـ     الخارجية الصهيونية، مفادها التحـذير مـن       مدير عام وزارة    " رافي باراك "وجه رسالة شديدة اللهجة ل

  .مغبة محاوالت التصعيد أو القيام بعمل عسكري تجاه الفلسطينين في قطاع غزة
ـ   ، إن العربـي طالـب بـاراك        )3-24(أمس الخمـيس    " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقالت المصادر ل

سيكون له عواقـب وخيمـة      ألن أي عمل عسكري ضد غزة       "بضرورة االتزام بالتهدئة مع الفلسطينين،      
، وإن العربي انتقد سياسة الكيان الصهيوني، خاصة العـسكريين الـذين يلوحـون              "على المنطقة بأسرها  

  ".2الرصاص المصبوب "بالعدوان على غزة وإشعال الحرب مرة أخرى ضمن عملية 
منـي بـوزارة       تحذيرات عاموس غلعاد رئيس القطاع السياسي واأل         -وفق المصادر -كما انتقد العربي    

، مشيرا إلى أن    "لن يدوم "الحرب الصهيونية من عدم استمرار السالم بين القاهرة، وأن السالم مع مصر             
، "تجاه الفلسطينين واستمرار عمليات التصعيد هي التي قد تنسف عملية السالم برمتهـا            " إسرائيل"سياسه  "

  .ينمؤكدا أن سياسة مصر الثابتة هى رفض وإدانة استهداف المدني
مدير عام وزارة الخارجية الـصهيونية، وصـرح        " رافي باراك "وكان العربي قد استقبل امس الخميس       

المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأن العربي أكد خالل المقابلة احتـرام مـصر لكافـة                 
  .التزاماتها التعاقدية
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، وأنه أعاد التأكيد على موقـف مـصر    وأضافت المتحدث أن العربي تناول خالل اللقاء الوضع في غزة         
الثابت من ضرورة مراعاة الجوانب اإلنسانية وتحمل االحتالل لمسئولياته كقوة احتالل، وأكد أن مـصر               

  . تبذل قصارى جهدها من أجل تسيير سبل الحياة للفلسطينيين في القطاع
  25/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
    ى القاهرة مسؤول إسرائيلي يختتم زيارة إل .198

غادر مدير عام وزارة الخارجية اإلسرائيلية رافي باراك القاهرة أمس عائدا إلى تل :  د ب أ-القاهرة 
.  يناير25أبيب بعد زيارة لمصر استغرقت يومين هي أول زيارة لمسؤول إسرائيلي لمصر بعد ثورة 

ن المصريين تناولت آخر وأجرى المسؤول اإلسرائيلي خالل زيارته مباحثات مع عدد من المسؤولي
التطورات بالمنطقة والملفات ذات االهتمام المشترك بين مصر واسرائيل خاصة األوضاع على الحدود 

  .وفي قطاع غزة
  26/3/2011، الدستور، عمان

  
  "وادي عربة"اعتصام أمام مسجد الكالوتي يدعو إلسقاط : األردن .199

ية، خالل اعتصام نفذته عند مسجد الكالوتي ظهر استذكرت قوى المعارضة األردن:  هديل غبون- عمان
أمس، احتفاء بالذكرى الثالثة واألربعين لمعركة الكرامة، جملة البطوالت التي سجلها الجيش األردني، 

  ".الوجود اإلسرائيلي منها"مشيرين إلى أن أرض األردن تاريخيا هي أرض للكرامة، وال بد من طرد 
بالحجارة، ووقوع " بلطجية" آذار لالعتداء من 24م شباب ورفضت قوى المعارضة تعرض اعتصا

  .إصابات بين المعتصمين، محملين جهاز األمن العام مسؤولية أية إصابات
وهتف ما يقارب من ثالثمائة من المعتصمين، بهتافات تدعو إلى تحرير الجندي أحمد الدقامسة، وطرد 

ال "، و"ال سفارة وال سفير اطلع منها يا حقير" قائلين السفير اإلسرائيلي وتنفيذ برنامج اإلصالح الداخلي،
  ".سفارة صهيونية على أرض أردنية

أما عضو المكتب التنفيذي في حزب جبهة العمل اإلسالمي كاظم عايش، فقال إن استذكار معركة 
دو ع" عاما عليها يؤكد اليوم في ظل الظروف الداخلية وفي المنطقة العربية أن 34الكرامة بعد مرور 

  ".األمة الذي ال يختلف عليه اثنان هو العدو الصهيوني
  26/3/2011الغد، عمان، 

  
  غزة قطاع  من غضب الشباب العربي إذا اجتاحت "إسرائيل"صبيح يحذر  .200

 اتهم السفير محمد صبيح األمين العام المساعد لجامعة الـدول العربيـة لـشؤون               : أحمد علي  -القاهرة  
حتلة إسرائيل بمحاولة إفساد لحظة التغيير التي يمر بها العالم العربي، من            فلسطين واألراضي العربية الم   

خالل تهديداتها واعتداءاتها على قطاع غزة، محذرا إسرائيل من ردة فعل وغضبة الشباب والرأي العام                
  .العربي الذي ثبت أنه ال يقبل بالظلم

ذه الظروف الحالية برد فعل أكبـر       إن العدوان اإلسرائيلي سوف يواجه في ه      » العرب«وقال صبيح لـ    
بكثير مما كان في الماضي، فقد وضح أن الشباب العربي والرأي العام العربي ال يقبل بالظلم، محذرا من                  

  .تداعيات غضبة هذا الشباب
ورأى صبيح أن الشعب الفلسطيني في حاجة إلى وحدة وطنية فلسطينية؛ ألن هناك متغيرات في العـالم                 

طة جديدة في الشرق األوسط ترسم بأيدي أبناء المنطقة وشبابها، وبالتالي يجـب أال              العربي وهناك خري  
  .يتخلف أبناء الشعب الفلسطيني والقيادات الفلسطينية عن مواكبة هذه التغييرات
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وقال إنه عندما انطلقت مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أرادت إسرائيل نقل المنطقة إلى ظرف               
 أن تبعد األنظار عن هذا التوجه اإليجابي وعن المجهود الذي بدأ مـن أجـل الوحـدة    مختلف، هي تريد  

الوطنية الفلسطينية، وإبعاد األنظار عن العزلة الدولية التي تعاني منها إسرائيل بهذا العدوان على غـزة                
  .الذي راح ضحيته نساء وأطفال

علينا كجامعة  «: زاز في كل مكان، وقال    وتوقع أن تقوم إسرائيل بضربات أخرى ومتالحقة وستقوم باستف        
. »عربية وكدول عربية أن نتحرك بفاعلية لمنع إسرائيل من القيام بعدوان واسع على الشعب الفلـسطيني           

أعتقد أن انشغال الدول العربية بأوضاعها الداخلية لن يثنيها عن االنتباه للـشأن الفلـسطيني،               «: وأضاف
  . » القيام بواجبها القومي تجاه القضية الفلسطينيةولن يمنع الشعوب والدول العربية عن

 26/3/2011، العرب، الدوحة
  

  سأقطع الغاز عن الكيان الصهيوني: مرشح للرئاسة بمصر .201
قال حمدين صباحي أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية في مصر، إن أول قرار سيتخذه إذا : القاهرة

الصهيوني، مشدداً في الوقت ذاته على أنه لن يأتي أصبح رئيسا لبالده، هو وقف تصدير الغاز للكيان 
وأشار صباحي في تصريحات صحفية  .رئيسا لكي يحارب الكيان وإنما لمحاربة الفقر والبطالة والفساد

إلى أنه ال يريد لمصر أن تدخل في حروب تستنزف طاقاتها، وأنه يحترم كل ) 26/3(نشرت السبت 
في إشارة لمعاهدة " ن حق الشعب أن يراجعها، وأن يستفتى عليهاولكن م"االتفاقيات التي وقعتها مصر 
  .السالم مع االحتالل الصهيوني
، الناصري التوجه، وهو صحفي معارض، ونائب سابق في "حزب الكرامة"وصباحي هو وكيل مؤسسي 

  .مع الكيان الصهيوني" كامب ديفيد"البرلمان، ومن الناقدين التفاقية 
ألن المكاسب التي حصلت عليها مصر من ورائها ال تساوي " كامب ديفيد"فاقية وأكد صباحي أنه يكره ات

  .دماء الشهداء، مشيراً إلى أنه سيعيد النظر في االتفاقية من خالل استفتاء شعبي
  26/3/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  "إسرائيل"محاولة فاشلة لنسف خط تصدير الغاز المصري إلى األردن و .202

تشابكت خيوط مسألة تـصدير الغـاز الطبيعـي         :  يسري محمد  -  العريش - حمد الغمراوي أ - القاهرة
وبين تحقيقات قضائية ودعوات لمنع التصدير، تعرض خـط         . المصري إلسرائيل في الشارع المصري    

إمداد الغاز المصري لألردن وإسرائيل أمس لمحاولة تفجير فاشلة، عندما قام مسلحون بمهاجمة محطـة               
  .، محاولين نسفها باستخدام المتفجرات)األحد( بمنطقة السبيل، غرب العريش، فجر أمس فرعية للخط

وقال مصدر أمني بشمال سيناء إن ستة مسلحين على األقل كانوا على متن شاحنتين صغيرتين هـاجموا                 
المحطة، وقاموا بوضع متفجرات وعبوات ناسفة، إال أن المحاولة باءت بالفشل بـسبب تعطـل أجهـزة                 

وأضاف أن قوات من الشرطة توجهت إلى مكان المحطة التي تقع في مـدخل مدينـة                . فجير عن بعد  الت
  .العريش على الفور، وقامت بإزالة المتفجرات، بينما لم يتم العثور على حارس المحطة حتى اآلن

ـ   )جاسكو(ومن جهته، أكد المهندس مجدي توفيق رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية             ولى ، التي تت
أعمال التشغيل والتحكم في خط أنابيب الغاز المتجه للدول العربية وإسرائيل، أنه لم يحـدث أي توقـف                  
لضخ الغاز عبر خط األنابيب الذي يحمل الغاز الطبيعي إلى الدول العربية وإسرائيل عقـب المحاولـة                 

م في الغاز بالعريش وتـأمين  مؤكدا على زيادة أعداد أفراد الحراسة المسلحة لحماية محطة التحك . الفاشلة
  .الخط

  28/3/2011، الشرق األوسط، لندن
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   المقاومة الفلسطينية سيكون لها حضن أكثر دفئاً في ظل سوريا الحرة:االخوان المسلمين .203
أكد القياديان في حركة االخوان المسلمين السورية الدكتور أحمد يوسـف والمهنـدس ملهـم             :طه حسين 

  .بية تضم كافة فئات الشعب وتحركها مطالب داخليةالدروبي أن ثورة سوريا شع
المقاومة الفلسطينية سيكون لها حضن أكثر دفئا في ظل سوريا الحرة مع الحـراك الجـدي اذا                 " :وقالوا

  .استطاع تغيير النظام وسوف تكون مستقلة استقالال تاما ولن تستخدم كورقة ضغط من هنا او هناك
  30/3/2011، الشرق، الدوحة

 
   تضع خطة لسيناريوهات الصدام مع مصر"إسرائيل" :العسكرية" جينس ديفنس ويكلي"مجلة  .204

العسكرية المتخصصة أن الجنرال بني غانتس رئيس األركان » جينس ديفنس ويكلي«ذكرت مجلة 
نصبه، بما في ذلك تحقيق اإلسرائيلي الجديد يتوقع أن يواجه العديد من التحديات في مستهل قيامه بمهام م

أبرز مهمة عهد بها إليه، وهي وضع تصور للرد اإلسرائيلي على الظروف المتغيرة في الشرق األوسط، 
  .وبصفة خاصة مواجهة ما وصف بتهديد من مصر

 فبراير الماضي، طلبت منه الحكومة 14وأوضحت المجلة أن غانتس فور توليه مهام منصبه في 
 تمتد سنوات عدة، تشمل الردود اإلسرائيلية على سيناريوهات متعددة، من بينها اإلسرائيلية تطوير خطة

  .سيناريو يتضمن اتخاذ مصر لمواقف معادية من إسرائيل
وأشارت المجلة إلى أنه على الرغم من أنه لم تصدر في مصر أية تصريحات تشير إلى أنها تعتزم إلغاء 

 عاما مضت، إال أن العديد من الدوائر 30 التي تعود إلىمعاهدة السالم المبرمة بينها وبين إسرائيل،
اإلسرائيلية تشعر بالتوجس من أن الحكومات المصرية المقبلة، بصفة خاصة إذا شملت عناصر إسالمية 

  .معروفة بعدائها إلسرائيل، قد تتخذ مواقف مخالفة بشكل نوعي لما كان يعتمده النظام المصري السابق
أن تكون أي عملية إعادة هيكلة للجيش اإلسرائيلي تدريجية، مع إعادة » كليجينز ديفنس وي«وتوقعت 

  .النظر في العديد من الخطط اإلسرائيلية بما يتناسب مع أية تغييرات في هيكل القوة
وتوقعت المجلة، أيضا، أن يتمثل أحد االحتماالت في هذا الصدد في إعادة تشكيل الفرق الثالث التي 

  . العتبارات تتعلق بالميزانية2003تها في عام كانت إسرائيل قد حل
وهناك احتمال آخر هو شراء إسرائيل لعشرات الطائرات المقاتلة لتشكيل ردع تقليدي على حدودها 

  .الجنوبية
 200ويذكر أن وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك قد طلب من الكنيست اإلسرائيلي اعتماد مبلغ 

مساعدة في عملية إعادة الهيكلة، بينما وافقت الحكومة اإلسرائيلية على مليون دوالر أميركي إضافي لل
على » نمر« فبراير الماضي لشراء ناقالت جنود مدرعة من طراز 15 مليار دوالر في 2,76تخصيص 

امتداد السنوات العشر المقبلة من شركة جنرال داينمكس األميركية في إطار عقد تمت ترسيته على هذه 
  .2010توبر الشركة في أك

ومن المحتمل أن تشمل أي عملية إعادة هيكلة إسرائيلية استجابة للتغيرات في اإلستراتيجية اإلقليمية من 
  .جانب الواليات المتحدة

  2/4/2011، البيان، دبي
  

   موقفنا في حرب غزة كان مشينا ويرقى إلى مستوى جرائم الحرب: وزير الخارجية المصري  .205
انتقد وزير الخارجية المصري نبيل العربي، السياسة الخارجيـة لـبالده           : هري من أحمد الطا   -القاهرة  

خالل السنوات الماضية، مؤكدا أنه شابها بعض القصور، وكانت مجرد رد فعل وافتقدت الرؤية المتكاملة               
لألهداف، ومرجعا ذلك إلى أن مصر تفتقر إلى مجلس أمن قومي، يمنحها الطمأنينة والتصور المستقبلي               

  .راراتللق
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يجب أال يقتـصر علـى وزارة       «وقال العربي في مقابلة تلفزيونية مساء أول من أمس، إن هذا المجلس             
معينة لكن تدخل إليه جميع الوزارات على أن تضع توصياتها في ما يتعلق بأي مشكلة طارئة ثم تضعها                  

عشوائية من دون بحـث     القرارات في الفترة الماضية كان تتخذ بطريقة        «: وأضاف .»أمام صانع القرار  
هـذا الموقـف المـشين    «:  سنوات، وقـال 3، مدلال على ذلك بموقف مصر من حرب غزة قبل        »جدي

  .»أخجلني ألننا شاركنا في حصار المدنيين، وهو ما يرقى إلى مستوى جرائم الحرب
م مـع   وشدد العربي على أن بالده تحترم جميع اتفاقياتها مع جميع الدول بما في ذلـك اتفاقيـة الـسال                  

كما أن إسرائيل لم تطبقهـا ايـضا        / لم تطبق هذه االتفاقية تطبيقا سليما     «إسرائيل، مشيرا إلى أن مصر      
  .»كذلك

إنها وجهة نظـر    «وحول رؤية اسرائيل للثورة المصرية على أنها قامت لتنسف السالم بين البلدين، رد              
ق على الرئيس السابق حسني مبارك      ، مشيرا إلى أنها كانت تطل     »خاطئة وقيادات إسرائيل أذكى من ذلك     

وهـذا لـن    «بسبب ما كان يتم التغاضي عنه من بعـض التجـاوزات،            » الكنز االستراتيجي إلسرائيل  «
  .»يتكرر

 ألـف عـسكري     25مصر لديها في المنطقة أ فقط ما يقرب من          «: وعن االنتشار األمني في سيناء، قال     
قد تكـون   «: لكنه عاد وتابع  . طقة منزوعة السالح  ، نافيا أن تكون سيناء من     » مدرعة 200 دبابة و  150و

كان لديه فكر اسـتراتيجي وأهـداف       «واعتبر ان الرئيس السابق انور السادات        .»منطقة محدودة السالح  
يصبو إلى تحقيقها دائما، أما الرئيس السابق حسني مبارك فلم يكن لديه تفكير استراتيجي، بل كانت لديه                 

  .» اآلنأهداف أخرى ال أستطيع ذكرها
  4/4/2011الراي، الكويت، 

  
  في األردن" نظام معاٍد"رئيس االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية السابق يحذّر من نشوء  .206

أعرب مسؤول استخباري إسرائيلي سابق، عن قلقه البالغ إزاء تطورات األوضاع في األردن، : الناصرة
ت سياسية، من ضمنها تعديل نظام الحكم في التي تشهد تحركات احتجاجية سلمية مطالبة بجملة إصالحا

  ".ملكيا دستوريا"المملكة ليصبح 
، عاموس يادلين، من نشوء ما "أمان"وحذّر الرئيس السابق لهيئة االستخبارات اإلسرائيلية العسكرية 

المساس باألوضاع األمنية في إسرائيل بشكل "في األردن، األمر الذي من شأنه " نظام معاد" وصفه بـ
  .، على حد قوله"ذريج

أوضاع "، إلى مغبة اندالع )2/4(وفي سياق آخر؛ نوه يادلين في مقابلة مع اإلذاعة العبرية اليوم السبت 
في سورية التي تشهد اضطرابات في أوضاعها األمنية على خلفية االحتجاجات المطالبة بمزيد " فوضوية

منظمات "في أيادي " دمار شامل" وقوع أسلحة قد تسفر عن" الفوضى"من الحريات، موضحا أن مثل هذه 
  .، حسب وصفه"إرهابية

  2/4/2011قدس برس، 
  

  محمد دحالن زود القذافي بأسلحة إسرائيلية ": الجزائريةالشروق" .207
أن القيادي السابق في حركة فتح محمد دحـالن وشخـصية           " الشروق"كشفت مصادر ليبية لـ     : ق. رائد

ورطون في صفقة توريد أسلحة بطريقة سرية من شركة إسـرائيلية       مت"فلسطينية أخرى من أصل عراقي      
  ". في األراضي المحتلة إلى العقيد معمر القذافي عبر سفينة قادمة من اليونان

وقال المعارض الليبي عمر الخضراوي في اتصال مع الشروق أمس، من الحدود الليبيـة التونـسية إن                 
المدعو محمد رشيد وهو كردي من أصل عراقي واسـمه          القيادي السابق في حركة فتح محمد دحالن و       "
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الحقيقي خالد سالم، وكان مستشارا للرئيس الراحل ياسر عرفات، هو من يقـف وراء صـفقة توريـد                  
  .األسلحة المحرمة دوليا إلى العقيد القذافي والتي قصف بها سكان مدينة مصراته في الغرب الليبي

ت السياسية للثوار في المنطقة الغربية أن المدعو محمد رشيد          وأكد عمر الخضراوي الذي يعد من القيادا      
هو من جاء بالباخرة المحملة باألسلحة اإلسرائيلية من اليونان إلى ميناء طرابلس، مضيفا أن الثوار فـي                 
مصراتة تمكنوا من غنم جزء من هذه األسلحة التي بثت قناة الجزيرة القطرية صورا عنها مـن بينهـا                   

  .عليها نجمة داود السداسية رمز إسرائيل واليهودقنابل عنقودية 
العقيد القذافي يتظاهر بعداوته إلسرائيل، لكنه فـي حقيقـة          "وفي هذا السياق أوضح عمر الخضراوي أن        

األمر تربطه أوثق الصالت مع جهات إسرائيلية عبر محمد دحالن وزير األمن الـسابق فـي الـسلطة                  
 وحتى فتح بعدة قضايا خطيرة والذي يقود ـ حسب الخضراوي  والذي تتهمه كل من حماس" الفلسطينية

شبكة مافيا لتهريب األسلحة، ويتواصلون مع شركات إسرائيلية لتهريب مختلف أنواع األسلحة إلـى              "ـ  
  ".الخارج حتى المحرمة الدولية

 4/4/2011الشروق اون الين، الجزائر، 
  

  "ينى آخرَمخُ"لن يحكم مصر : المجلس العسكرى للقوات المسلحة .208
المجلس االعلى للقوات المسلحة أعرب عن االمل فـى أن          أن   4/4/2011،  المصريون، القاهرة  ذكرت

تكون مصر فى الغد دولة ديمقراطية وعصرية سليمة، مؤكدا أن مصر مؤهلة لدخول عصر النهضة وأن                
 لقاء موسـع العـضاء      فى-وجدد المجلس    .تتبوأ المكان الالئق بها وتواجة الحقيقه بالديمقراطية الكاملة       

المجلس االعلى للقوات المسلحة مع رؤساء تحرير ورؤساء مجالس ادارات الصحف القومية ووكالة انباء              
الثقه فى المستقبل بعد انجاز المهمة وتسليم القيادة الى سلطة مدنية، مؤكدا انه لن يتولى               -الشرق األوسط   

 اال تضطر القوات المسلحة إلى النزول إلـى         وأعرب المجلس عن االمل فى     ".خومينى آخر "قيادة مصر   
  .الشارع بعد تسليم السلطة وقيام الدولة الديمقراطية السليمة واالنتخابات البرلمانية واختيار الرئيس الجديد

 يناير أو بعدها، وهـى      25وأكد المجلس أن القوات المسلحة ال يمكن لها أن تخون، أو تناور سواء قبل               
 الشعب، محذرا من قيام بعض الجهات واألقالم بمحاولة هز صورة القـوات             تعمل كل ما هو فى صالح     

  .المسلحة، مؤكدا على اننا جميعا مصريون وفى خندق واحد
وجدد المجلس االعلى العسكرى موقفه الداعم للمطالب المشروعه للشعب المصرى العظيم، وصوال إلـى           

 بهدف الوصول لبر االمان من خالل طـرق         بناء دولة عصرية تقوم على أسس من الحرية والديمقراطية        
وأكد المجلس على ان القوات المسلحة المصرية طبقا للدستور          .وآليات معروفه للجميع يتم االلتقاء عندها     

 يناير  28هى ملك للشعب، مهما كانت الظروف، وانحيازها الكامل دائما للشعب، وهو ما تجلى منذ يوم                
  . تتعرض باطالق النار على مواطن مصرىالماضى مع نزولها الشارع من دون أن

كما أكد المجلس على ضرورة االنطالق لالمام من خالل دراسة السلبيات والتخطيط للمستقبل، مع اجراء               
  .االنتخابات البرلمانية فى شهر سبتمبر المقبل

ـ   للقوات المسلحة  ىالمجلس األعل ، أن   عبدالعظيم حماد  من   5/4/2011 األهرام، القاهرة،    وأضافت  ى عل
 مؤكدا أن المؤسسة العسكرية لن تخـون ولـن           , شدد أن مصر لن تكون في يوم من األيام إيران أو غزة           

وأضاف أن اإلعالن الدستوري والقوانين تمثل ضمانات كافية لتحقيـق            . تناور في هذه القضية المصيرية    
 .دون اقصاء أي تيار أو قوي سياسية, الدولة المدنية واستمرارها

  
  الوضع في غزة يمثل أولوية للقاهرة: رجية مصروزير خا .209
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وقال وزير الخارجية نبيل العربي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيـر خارجيـة              : )د ب أ   (-القاهرة  
نعتبر الوضع فى قطاع غزة أولوية بالنسبة لمـصر         ": النمسا شبيندل أيجر الذي التقاه الثالثاء في القاهرة       

  ".وال بالنسبة لحقوق االنسانخاصة ان ما كان يحدث لم يكن مقب
نعمل االن لوضع اسلوب للتعامل مع تلك األوضاع وربما تنتهى تلك اللجان من اعمالهـا فـى                 "وأضاف  

  ".نهاية االسبوع ونحن نناقش هذا االمر مع كافة قطاعات الدولة فى مصر
المـصالحة  وأشار العربى إلى أن مصر تقوم باالتصال بكل من حركتى فتح وحمـاس التمـام عمليـة                  

  .الفلسطينية
وأوضح إن الرئيس الفلسطينيى محمود عباس سيزور مصر االربعاء لمدة يومين وسنناقش معـه كافـة                
القضايا ، فضال عن أنه خالل االسبوع الماضى حضر إلى مصر وفد من حماس ومن المقرر أن يـأتى                   

  .وفد أخر االسبوع المقبل
ل فى تحقيق نتائج ايجابية و قد اكد الطرفان لنـا انهمـا             سوف نستمر فى االتصال بالطرفين ونأم     "وتابع  

  .يريدان التوصل الى عملية المصالحة
وقال العربي إنه سعيد بكل ما سمعه من الوزير النمساوى تجاه كافة القضايا التى تم تناولها خاصـة أن                   

  .النمسا تسعى لمباشرة دور فعال فى العملية السياسية والسلمية فى الشرق األوسط
 6/4/2011صراوي، م

  
  "الفوالذيالجدار "محكمة مصرية تؤجل نظر دعوى وقف بناء  .210

قررت محكمة القضاء اإلداري المصرية تأجيل نظر دعوى وقف بناء الجدار الفـوالذي علـى               : القاهرة
كان عـشرات مـن النـشطاء الـسياسيين         . أيار المقبل   / مايو 10الحدود بين مصر وقطاع غزة لجلسة       

لسابقين قد أقاموا دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء السابق أحمد نظيـف طـالبوا فيهـا                والدبلوماسيين ا 
  .بإلغاء قرار بناء الجدار

وأكدت الدعوى على مخالفة بناء الجدار لمبادئ القانون الدولي الذي ينظم العالقات الدولية وقت الحروب               
 التي تؤكد احترام قوانين وأعـراف       1907والنزاعات المسلحة، فضالً عن مخالفته قواعد اتفاقية الهاي ،        

الحرب البرية وتنظيم استخدام القوة، وحظر تدمير الممتلكات لألطراف المتنازعة، ومخالفته أيضا اتفاقية             
جنيف الرابعة، التي تُعنَى بالمدنيين وحمايتهم في حال الحرب، وتوضيح طبيعة الحكم في مناطق النزاع،               

  .قائمة في المنطقة عند احتاللهاوالحفاظ على الحالة القانونية ال
 6/4/2011، الخليج، الشارقة

  
  "إسرائيل" يناير المصرية في قراءة 25ثورة ... تقرير خاص .211

ما زالت األنظار في إسرائيل متجهة نحو ما يجري في الشرق األوسط من انتفاضات شعبية تداعت                (*) 
سان رئيس الحكومة بنيـامين نتنيـاهو       عقب الثورتين الشعبيتين في تونس ومصر، والتي وصفتها على ل         

  .وغيره بأنها زلزال يهز أنظمة الحكم القائمة ويهدد بنشوء واقع مغاير وشرق أوسط جديد
وفي هذا اإلطار فإن مركز الزلزال من ناحية إسرائيل تمثل في الثورة المصرية، ولـذا فإنهـا حظيـت                   

الثالثة الماضية عنوان االستقرار اإلقليمي فـي       باالهتمام األكبر، ذلك بأن مصر كانت على مدار العقود          
نظر إسرائيل، وقد أصبحت بين عشية وضحاها أشبه ببركان ال يعرف أحد متى يخمد، أو أيـن سـيلقي                   

وإزاء هذا طُرحت استنتاجات كثيرة لعل أبرزها هو أن إسرائيل ال يمكنها سوى االعتمـاد علـى    . حممه
وتراوحـت الـسيناريوهات    . ي يستلزم زيادة الميزانية األمنيـة     نفسها وعلى قوتها العسكرية، األمر الذ     

حالة عدم االستقرار فـي     "المطروحة بين التفاؤل والتشاؤم، وكان فحوى السيناريو األكثر تشاؤما هو أن            
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مصر ستتيح لعناصر إسالمية إمكان السيطرة على السلطة، األمر الذي من شأنه أن يلحق ضررا كبيـرا                 
  ".ع إسرائيلباتفاق السالم م

هذا التقرير الخاص يقدم عرضا مفصالً ألبرز الوقائع التي شهدتها إسرائيل منذ انتصار الثورة الـشعبية                
المصرية في إسقاط سلطة الرئيس السابق حسني مبارك، وال سيما مواقف المؤسسة السياسية والمؤسسة              

ورات المحتملة في المستقبل في محـور       العسكرية وما تحيل إليه من رؤى تتعلق باألحداث الراهنة والتط         
  . المصرية وفي محور األوضاع اإلقليمية والدولية-العالقات الثنائية اإلسرائيلية
  موقف المؤسسة السياسية

، 2011 شـباط  20في آخر جلسة عقدتها الحكومة اإلسرائيلية حتى موعد إعداد هذا التقرير، وكانت يوم         
نستطيع أن نتبين اآلن حقيقة أننا نعيش فـي منطقـة غيـر             : "ما يلي أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو      

مستقرة، حيث تحاول إيران استغالل الوضع الناشئ لزيادة نفوذها من خالل نقل سفينتين حربيتين عـن                
إن إسرائيل تنظر بخطورة إلـى الخطـوة        : "وأضاف. إلى البحر األبيض المتوسط   " طريق قناة السويس  
نها شأن خطوات وتطورات أخرى فإنها تعزز صحة ما قلته مرارا وتكـرارا خـالل               اإليرانية هذه، وشأ  

األعوام الماضية من أن حاجات إسرائيل األمنية سوف تزداد مما يقتـضي زيـادة الميزانيـة األمنيـة                  
  ".اإلسرائيلية

ف في  إلى ازدياد المخاو  ) 20/2/2011" (هآرتس"وبالتزامن مع تصريحات نتنياهو هذه أشارت صحيفة        
، "دولة مواجهة "إسرائيل من أن تتحول مصر عقب الثورة التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك إلى               

ومن احتمال اقترابها من إيران في إثر السماح لسفينتين حربيتين إيرانيتين بعبور قناة السويس نحو البحر                
  .المتوسط في طريقهما إلى سورية

 ألوف بـن أن مثل هذا التحول في موقع مصر من شأنه أن يفـاقم               واعتبر المحلل السياسي في الصحيفة    
عبور السفينتين يعكس التحـول     "ورأى أن   . العزلة والحصار الدولي اللذين تعززا في فترة والية نتنياهو        
مصر ربما ترسل بـذلك إشـارات       "، وأن   "الذي بدأ يظهر في توازن القوى اإلقليمية عقب سقوط مبارك         

عد ملتزمة بالحلف اإلستراتيجي مع إسرائيل ضد إيران مثلما كانت عليه الحال في عهـد               فحواها أنها لم ت   
الرئيس المخلوع، وأنها أصبحت مستعدة للتعاون مع إيران مثلما تفعل تركيـا بالـضبط فـي األعـوام                  

ن منذ اندالع االنتفاضة ضد مبارك ازدادت برودة السالم البارد أصـال بـي            "كما لفت إلى أنه     ". األخيرة
، وإلى أن مؤشرات ذلك يمكن مالحظتها من خالل توقف مصر عن تزويـد إسـرائيل                "مصر وإسرائيل 

بالغاز الطبيعي، وعودة الشيخ يوسف القرضاوي إلى القاهرة بعد نفي دام عشرات األعوام، حيث أن هذه                
تي ستقام علـى    أعادت نزعة العداء إلسرائيل إلى واجهة الخطاب العام بشأن مصر المستقبلية ال           "العودة  

كذلك ربط بين الوضع الجديد في مصر والخطوات اإليرانية وبين سياسة إسرائيل            ". أنقاض نظام مبارك  
 الفلـسطينية   -الرافضة تجميد االستيطان من أجل استئناف العملية السياسية والمفاوضـات اإلسـرائيلية             

  .المنطقةبهدف إعادة تعزيز مكانة إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما في 
مركز المعلومات حول االستخبارات واإلرهاب على اسـم اللـواء مئيـر            "وأبرز آخر تقرير صادر عن      

 10/2/2011، والذي غطى أهم األخبار خالل الفترة الواقعة بين          "مركز تراث االستخبارات  "في  " عميت
 إلـى أن وسـائل      ، مسألة قيام إيران بدراسة دورها في الشرق األوسط الجديد، مـشيرا           17/2/2011و

تغطيـة موضـوع تنحِّـي الـرئيس        "اإلعالم اإليرانية المحافظة كرَّست هذا األسبوع جلَّ اهتمامها لـ          
المصري حسني مبارك عن الحكم مدعيةً أن سقوط الرئيس المصري يبشِّر ببداية عهد جديد في الـشرق                 

  ".األوسط من المتوقع أن تُؤدِّي فيه إيران دورا مركزياً
لك بنحو أسبوع، أكد نتنياهو خالل مراسم تنصيب الرئيس الجديد لهيئة أركان الجيش اإلسرائيلي              وقبل  ذ  

، أن إسرائيل تعيش فترة من انعدام االستقرار في الشرق األوسط، فـي             )14/2/2011في  (بيني غانتس   
وأضـاف  . ميةإشارة إلى الثورة الشعبية المصرية، وأن الجيش اإلسرائيلي هو ركيزة إسرائيل األكثر أه            
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العالم العربي وأجزاء من العالم اإلسالمي، ونحن ال نعرف كيف          ) في الوقت الحالي  (زلزاال يضرب   "أن  
ستنتهي األمور، وبالدنا صغيرة جدا ونأمل في توسيع دائرة السالم، ونعرف أنه في نهاية المطاف فـإن                 

على إقناع جيراننا بأن يقيموا عالقات      السند الحقيقي لضمان قدرتنا على الحفاظ على وجودنا هنا وقدرتنا           
  ".سالم معنا، هو الجيش اإلسرائيلي الذي يعتبر الكفيل الوحيد لضمان مستقبلنا

من جانبه قال وزير الدفاع إيهود باراك في المراسم نفسها إنه يتمنى لرئيس األركان الجديـد أن يكـون                   
حديات الجديدة، فالمحيط مـن حولنـا يتغيـر         دفع الجيش اإلسرائيلي قدما نحو مواجهة الت      "مدركا لكيفية   

  ".بسرعة وهذه فترة ليست بسيطة سواء في ما يتعلق بالتحديات الخارجية أو بما مر علينا في الداخل
مالءمة الجيش اإلسرائيلي للتحديات الماثلة أمامه والقيـام بمهماتـه علـى            "وتعهد غانتس من ناحيته بـ      

  ".سيعزز قوته ويحسن جهوزيته"وبأن الجيش اإلسرائيلي " أحسن وجه
، التـشديد  13/2/2011وكان نتنياهو قد كرر، في مستهل االجتماع األسبوعي للحكومة اإلسرائيلية فـي          

على أهمية الحفاظ على اتفاق السالم بين إسرائيل ومصر، مؤكدا أن ذلك من شـأنه أن يرسـخ الـسالم             
 وزير الدفاع إيهود باراك اتصاالً هاتفيـا مـع          في المقابل أجرى  . واالستقرار في منطقة الشرق األوسط    

في نهاية األسبوع الفائـت     : "وقال نتنياهو . القائد األعلى للقوات المسلحة المصرية محمد حسين طنطاوي       
إن الحكومة اإلسرائيلية ترحب ببيان     . استقال الرئيس المصري حسني مبارك من منصبه وغادر القاهرة        

اتفـاق  "وأضاف أن   ". ر ستستمر في التزام اتفاق السالم مع إسرائيل       الجيش المصري الذي أعلن أن مص     
 المصري قائم منذ أعوام طويلة، ومنذ توقيعه فإن الحكومات المصرية كلها حرصت             -السالم اإلسرائيلي 

إننا نعتقد أن هذا االتفاق هو حجر الزاوية للسالم واالستقرار لـيس بـين            . على رعايته ودفعه إلى األمام    
وجاءت أقوال نتنياهو هذه غداة قيامه بإصـدار بيـان          ".  فحسب وإنما أيضا للشرق األوسط كله      الدولتين

رحب فيه بما ورد في بيان الجيش المصري بشأن احترام االتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر، وبينهـا                 
ين إسرائيل ومـصر    اتفاق السالم القائم منذ أعوام طويلة ب      "اتفاق السالم مع إسرائيل، وقال في سياقه إن         

وفـي  ". عاد بفوائد جمة على الدولتين، كما أنه حجر الزاوية للسالم واالستقرار في الشرق األوسط  كله               
موازاة ذلك صرح مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى لوسائل اإلعالم المحلية بأن التوجه الحالي في               

تي سيكون لها تأثيرها في العـالم العربـي         انتظار ما ستسفر عنه التطورات في مصر، وال       "إسرائيل هو   
علينا أن ننتظر ما سيحدث؛ هل سيكون هنـاك فوضـى أو اسـتقرار؛ ديمقراطيـة أم                 : "وأضاف". كله

  ".فإسرائيل دولة قوية ومستقرة. ويجب أال نُصاب بالهلع. دكتاتورية
ـ   2011تجدر اإلشارة إلى أن نتنياهو ظل حتى أواخر شهر كانون الثاني             صحافة اإلسـرائيلية،   ، وفقًا لل

وفـي مـؤتمر    ". الزعيم الوحيد في العالم الذي أعلن على المأل تأييده الرئيس المصري حسني مبـارك             "
 قال إن أكثر ما يخشاه هـو أن         31/1/2011صحافي مشترك مع المستشارة األلمانية أنجيال ميركل في         

وأضاف أن األمـر األهـم      . رةتحل سلطة إسالمية متطرفة محل سلطة مبارك في حال سقوط هذه األخي           
وأكـد أنـه    . بالنسبة إلسرائيل هو الحفاظ على االستقرار في المنطقة، وعلى السالم بين مصر وإسرائيل            

في أوضاع تتسم بالتغيرات السريعة وعندما ال تكون هناك أسس قوية للديمقراطية العصرية فـإن مـا                 "
وفي ظـل  . و قيام سلطة قمع إسالمية متطرفةيحدث، كما حدث فعالً في بضع دول بما في ذلك إيران، ه  

إن هذا هو مصدر خوفي الوحيد،      . سلطة كهذه يتم خرق حقوق اإلنسان بالكامل، ويتعرض السالم للخطر         
وأضـاف  ". وقد تبين لي أنه أيضا مصدر خوف زعماء كثيرين في العالم تحدثت معهم في األيام األخيرة               

أنا أعرف أن   . ر، وأن يتم الحفاظ على السالم بينها وبين إسرائيل        إننا نأمل بأن يعود االستقرار إلى مص      "
مصدر عدم االستقرار في مصر في الوقت الحالي غير كامن في اإلسالم المتطرف، لكن في ضوء حالة                 
الفوضى المستشرية فإن من شأن عناصر إسالمية متطرفة منظمة أن تقوم بالسيطرة على الـسلطة فـي                 

  ".مصر
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وطلب نتنيـاهو مـن     .  فإن إسرائيل بدأت تعد العدة لتغير السلطة في مصر         2011اط  لكن منذ أوائل شب   
رئيس الواليات المتحدة ومن زعماء دول أخرى في الغرب رهن تأييد السلطة الجديدة في مصر بـشرط                 

ووفقًا لما أكدتـه مـصادر رفيعـة        . االحترام الكامل التفاق السالم مع إسرائيل، وعدم المساس به مطلقًا         
مستوى في القدس فإن نتنياهو كان معنيا بأن توضح األسرة الدولية للسلطة المصرية الجديدة أنه يتعين                ال

عليها تنفيذ بضعة شروط كي تحصل على الشرعية في الغرب، وذلك على غرار الشروط التي تعاملـت                 
المجلـس التـشريعي    بأغلبية مقاعد   ) 2006العام  (في إثر فوزها    " حماس"بها الرباعية الدولية مع حركة      

، واالعتراف بإسرائيل، واحترام االتفاقات السابقة الموقعـة        "اإلرهاب"الفلسطيني، وتضمنت التخلي عن     
والسلطة الجديدة في مصر، إال     " حماس"ومع أن نتنياهو ال يساوي بين       . بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية   

ا يقضي بأن تحترم االتفاقات كلها التي كانـت         إنه معني بأن تضع األسرة الدولية أمام هذه السلطة شرطً         
إننا لسنا ضـد الديمقراطيـة،      : "وأكد أحد هذه المصادر الرفيعة    . سلطة الرئيس حسني مبارك ملتزمة بها     

  ".لكن المهم بالنسبة لنا هو أن نحافظ على اتفاق السالم
وضاع في مصر ورد فيه      أصدر ديوان رئيس الحكومة بيانًا خاصا بشأن األ        2011وفي الفاتح من شباط     

إسـرائيل  "، وأن   "رئيس الحكومة يؤكد أن مصلحة إسرائيل كامنة في الحفاظ على السالم مع مـصر             "أن  
تعتقد أنه يتعين على األسرة الدولية أن تطلب من أي سلطة مصرية الحفاظ على معاهـدة الـسالم مـع                    

 بالنفع على السالم، لكن في حال إتاحـة         إن دفع القيم الديمقراطية قدما سيعود     "وأضاف البيان   ". إسرائيل
المجال أمام قوى متطرفة الستغالل عمليات ديمقراطية من أجل السيطرة على السلطة ودفع غايات غير               

". ديمقراطية، كما حدث في إيران ودول أخرى، فإن النتيجة ستكون إلحاق أضرار بالسالم والديمقراطية             
ديد لدى رئيس الحكومة يدل على تبلور فهم لديه فحـواه أن            ورأت تحليالت صحافية أن هذا الموقف الج      

تغير السلطة في مصر بات حتميا، وبناء على ذلك فإن ما يجب على إسرائيل فعله هو التركيـز علـى                    
  .حماية اتفاق السالم

  بدأ نتنياهو  بإتباع الموقف الذي تتبعه الواليات المتحدة والدول األوروبيـة            2011وفي الثاني من شباط     
مـصر  "إزاء األحداث األخيرة في مصر، فقد أكد في سياق الخطـاب الـذي ألقـاه فـي الكنيـست أن                

الديمقراطية لن تشكل خطرا على السالم بل على العكس، وذلك ألن التاريخ الحديث يؤكد أنه كلما كانت                 
لديمقراطية قوي،  إن السالم بين الدول ا    . األسس الديمقراطية أقوى فإن أسس السالم تكون قوية هي أيضا         

مع ذلك فإن نتنياهو حرص على تأكيد أن ثمة سـيناريو آخـر يتعلـق               ". والديمقراطية تعزز قوة السالم   
سيطرة اإلخوان المسلمين على السلطة وتهديد اتفاق السالم بين مصر          "بمستقبل األحداث في مصر، وهو      

  ".وإسرائيل
لسطينية محمود عباس إلى األحداث فـي مـصر         وأعرب نتنياهو عن أمله في أن ينظر رئيس السلطة الف         

معنيـة بـإجراء    "، مؤكـدا أن إسـرائيل       "فرصة إلجراء مفاوضات من دون شروط مـسبقة       "باعتبارها  
مفاوضات شاملة وجذرية وحقيقية بشأن طريق إحراز سالم دائم ومستقر في منطقة غير مستقرة، سـالم                

  ". المنطقة بهايكون قادرا على الصمود في ظل التغيرات التي تتسم
في الوقت نفسه جرت اتصاالت مكثفة بين إسرائيل والواليات المتحدة بشأن ما قد يحدث في مصر ترتبا                 

وقامت وزارة الخارجية اإلسرائيلية بإيفاد المدير العام للوزارة رافي باراك إلـى الواليـات              . على الثورة 
كما قام وزير الدفاع إيهود بـاراك       . في واشنطن المتحدة لعقد سلسلة من اللقاءات العاجلة مع المسؤولين         

بزيارة للواليات المتحدة لمناقشة آخر التطورات في مصر، وقد انضم إليه رون دريمر، مستشار رئـيس                
  .الحكومة، الذي اشترك هو أيضا في اللقاءات كلها التي عقدها باراك

الزعامة اإلسـرائيلية مـا هـي       أن اإلدارة األميركية بلغت     ) 11/2/2011" (معاريف"وذكرت صحيفة   
وقد مرر باراك ودريمر رسالة إلى واشنطن كان فحواهـا          . مطالبها التي كانت قد تقدمت بها إلى مبارك       

 المصري في ظل أي حكومة مقبلة فـي         -أن الهدف األهم اآلن هو الحفاظ على اتفاق السالم اإلسرائيلي         
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ا بأن تتحقق السيناريوهات المتفائلـة التـي        وأعربت مصادر رفيعة المستوى في القدس عن أمله       . مصر
ووفقًا ألحـد هـذه     . وضعتها إسرائيل بشأن تطورات األحداث في مصر، وليس السيناريوهات المتشائمة         

حالة عدم االستقرار في مصر ستتيح لعناصر إسالمية إمكان السيطرة علـى            "السيناريوهات األخيرة فإن    
  ".را كبيرا باتفاق السالم مع إسرائيلالسلطة، األمر الذي من شأنه أن يلحق ضر

  موقف المؤسسة العسكرية
االستقرار في الشرق األوسط أهم مـن       "أكد رئيس هيئة األركان العامة السابق اللواء غابي أشكنازي أن           

، 10/2/2011وجاء ذلك في إطار آخر اجتماع لهيئة األركان العامة ترأسه أشكنازي يـوم   ". الديمقراطية
كما ألقى أشكنازي في اليوم نفسه خطابا       . ير الموقف إزاء آخر التطورات في العالم العربي       وخُصص لتقد 

إننا نشهد في اآلونة األخيرة تغيرات      : "في حفل إنهاء دورة لضباط القيادة واألركان العامة قال في سياقه          
وإزاء ذلك  . األوسطكبيرة تحدث من حولنا، وهذه التغيرات تزيد سحب الضباب المتلبدة في سماء الشرق              

  ".فإن واجبنا األساس كامن في الحفاظ على دولة إسرائيل قوية وجاهزة
جيش قوي ونوعي ويملك قوة ردع كبيرة، كمـا أنـه     "وقبل ذلك قال أشكنازي إن الجيش اإلسرائيلي هو         
ه مـساء  وجاءت أقواله في سياق الخطاب الذي ألقـا       ". يتحلى بالعزيمة الشديدة ويدرك غاياته ومسؤولياته     

  . حول ميزان المناعة واألمن القومي في إسرائيل11 في مؤتمر هرتسليا الـ 7/2/2011يوم 
وأشار أشكنازي إلى أن جبهات المواجهة في الشرق األوسط قد اتسعت في اآلونة األخيـرة، مؤكـدا أن                  

كون علـى   تتطلب من الجيش اإلسرائيلي أن ي     "التغيرات التي تحدث في مصر ودول أخرى في المنطقة          
واعترف بأن االستخبارات ال تملـك      ". أهبة االستعداد للحرب المقبلة التي ستكون شاملة في بضع جبهات         

السالم مع  "وأضاف أن   . القدرات الكافية للتنبؤ بوقوع ثورات أو انقالبات على غرار ما حدث في مصر            
كما ". لكن يصعب التنبؤ بذلك   مصر هو رصيد إستراتيجي بالنسبة إلسرائيل، وأنا آمل أن يستقر الوضع،            

مستجدات الواقع الذي يحيط بإسرائيل، وفي مقدمها تعزز قوة المعسكر الراديكالي في كـل              "أشار إلى أن    
من لبنان وتركيا، تنطوي على مخاطر جمة، وبالتالي فإنه يتعين على إسرائيل أن تكون مستعدة في أكثر                 

في الوقت نفسه فإنه يجـب تجهيـز الجبهـة          . بة للجيش من جبهة، األمر الذي يحمل دالالت مهمة بالنس       
  )".2006صيف (اإلسرائيلية الداخلية كي تصبح أفضل مما كانت عليه في أثناء حرب لبنان الثانية 

ضـرورة  "وشدد رئيس هيئة األركان العامة على أن أحد الدروس المستخلصة من حرب لبنان الثانية هو           
ذا فإننا اعتمدنا خطة متعددة األعـوام لتـدريب جنـود الجـيش             تجهيز الجيش لخوض حرب تقليدية، ول     

اإلسرائيلي على خوض حرب تقليدية، فلم يعد كافيا أن يملك الجيش قدرات على إطالق نيران دقيقة من                 
الجو صوب العدو الذي ينتشر في مناطق مأهولة، وإنما يجب أيضا أن تكون لديه قوة برية تملك القـدرة                

وعندما أتحـدث   . ى توجيه ضربات مكثفة إلى العدو، فضالً عن حماية مناطق الحدود          على المناورة وعل  
 لوحدها ال تكفي وال بد من استخدام رشاشات         16مع الجنود فإنني أقول لهم بصورة فظة إن طائرات إف           

  ".16إم 
ة إجماالً لتقديرات شـعبة االسـتخبارات العـسكري       ) 10/2/2011" (يديعوت أحرونوت "ونشرت صحيفة   

، وطبقًا لها فإنه سيكون عام زالزل سياسية وأمنية في الشرق األوسـط، ولـذا               2011بشأن العام   ) أمان(
فإنه سيكون عاما إستراتيجيا، أي عام تغيرات إستراتيجية دراماتيكية في المنطقة ستبلغ مرحلة النـضوج               

 في صلب خطط العمل التـي       وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التقديرات السنوية تقف عادة        . عشية انتهائه 
ونقلت عن مصادر رفيعة المستوى في المؤسسة األمنية اإلسرائيلية قولها إن           . يعتمدها الجيش اإلسرائيلي  

شعبة االستخبارات العسكرية أخفقت في التنبؤ بحجم قوة العداء الشعبية في مصر إزاء سـلطة حـسني                 
 فعـل اإلدارة األميركيـة إزاء مبـارك         مبارك، وليس هذا فحسب وإنما فوجئت أيضا من جـوهر ردة          

 فإن السلطة الفلسطينية ستمر بتغيرات كبيرة، كما أن هـذه           2011ووفقًا لتقديرات الشعبة للعام     . وسلطته
السلطة لن تقدم على إعالن إقامة الدولة الفلسطينية بصورة أحادية الجانب في أيلول المقبل وإنما ستحث                



  

  

 
 

  

            133ص                                                     6/4/2011 األربعاء :التاريخ

وبـرأي الـشعبة فـإن      . 1967االعتراف بدولة فلسطينية تُقام في حدود       مزيدا من الدول في العالم على       
الثورة المصرية ستؤثر في جوهر لهجة السلطة وتعاملها إزاء موضوع االتصاالت مع إسرائيل، وثمـة               
توقعات بأن يحدث تراجع في العالقات األمنية بين السلطة وإسرائيل، كي تتجنب النظر إليها باعتبارهـا                

من ناحية أخرى، فإن تقديرات شعبة االستخبارات العسكرية تتوقع أن يسقط لبنان            . سرائيلسلطة عميلة إل  
في قبضة حزب اهللا، وأن تصبح شبه جزيرة سيناء منطقة أكثر إشكالية وذلك ألنها ستكون بمثابة ثغـرة                  

  .في قطاع غزة" حماس"لعالقات تعاون مع سلطة 
ن هذه التقديرات تستلزم قيـام إسـرائيل باسـتعدادات          ورأى المعلق العسكري للصحيفة أليكس فيشمان أ      

كما أشار إلـى    . سياسية وعسكرية يكون هدفها منع هذه التغيرات من أن تتحول إلى تهديدات إستراتيجية            
أن التقديرات السائدة في إسرائيل اآلن تؤكد أنه لن تحدث تغيرات جوهرية في سياسة مصر الخارجيـة                 

، وحتى ذلك الحين سيكون لـدى       )عد انتهاء والية السلطة الحالية في مصر      مو(واألمنية حتى شهر أيلول     
  .المسؤولين في إسرائيل متسع من الوقت للتفكير بما يجب اتخاذه إزاء التطورات المقبلة في مصر

  آراء العسكر في االحتياط
، )13/2/2011" (إسرائيل اليـوم  "نشر الجنرال في االحتياط الدكتور يعقوب عميدرور مقاال في صحيفة           

ويكتسب موقف عميدرور أهمية اسـتثنائية كونـه أحـد    ". ال بد من كبح اإلخوان المسلمين"تحت عنوان  
خلفا " هيئة األمن القومية  "المقربين من نتنياهو، وبعد النشر أنه أحد أقوى المرشحين لتولي منصب رئيس             

  .لعوزي أراد، الذي استقال من هذا المنصب
. الثورة المصرية تنجح في إنهاء القـسم األول فقـط  "ه أن استقالة مبارك جعلت     ورأى عميدرور في مقال   

ففي مصر ال توجد أجهزة     . لكن ليس واضحا بعد كيف ستتطور المرحلة المقبلة وهي مرحلة االنتخابات          
تسمح بإجراء انتخابات حرة خالل فترة قصيرة، وتنقصها باألساس األحزاب التـي بإمكانهـا مواجهـة                

وباإلمكان التكهن أن الجـيش     . حررين من أية ضغوط ويطرحون طرقا مختلفة لمستقبل مصر        ناخبين مت 
وأضـاف  ". سيسعى لمنع الفوضى ولذلك سيحاول التوحيد بين االنتخابات الرئاسية واالنتخابات البرلمانية          

لتـي  له صدى داخل مصر وخارجها من أن اإلخوان المسلمين، كونهم الحركة الوحيدة ا            "أن هناك تخوفا    
لديها منظور واضح وهرمية منظمة ومنتشرة في جميع أنحاء مصر، سـيكونون الـرابح األكبـر فـي                  

من مقاعـد   % 20 بـ   2005وأشار إلى أن اإلخوان المسلمين فازوا في انتخابات العام          ". انتخابات حرة 
صـوات  مجلس الشعب المصري، ولم يستبعد عميدرور أن يحصلوا في انتخابات حرة مقبلة على ربع األ           

وعلى ضوء االنقسام بين الجهات األخرى فإن اإلخوان المسلمين قد يصبحون الكتلة األكبر ولن يكـون                "
من أجل إبعاد التخوف في العالم من رؤيـتهم         "ورأى عميدرور أنه    ". باإلمكان تجاهلهم وتجاهل أفكارهم   

). م على الرئاسة في مـصر     حول منافسته (الراديكالية فإن اإلخوان المسلمين يطلقون تصريحات ضبابية        
فالحديث يدور على حركة راديكالية تتطلع إلى سيادة قوانين اإلسـالم فـي             ! لكن ال يجوز لنا أن نرتبك     

مصر في إطار الصراع ضد العالم غير اإلسالمي، وتنظر إلى اتفاق السالم مع إسرائيل على أنه غيـر                  
فإذا حظوا بتـأثير    .  في هذه المرحلة الحساسة    ال يجوز أن تلتبس األمور علينا أمام ستار الدخان        . شرعي

وينطـوي العـالم الـذي      . فإنهم سيفعلون كل شيء من أجل شق طريقهم نحو الحكم وليس التأثير فقـط             
وهناك كثيرون في مصر أيضا يدركون الناحيـة    . يطمحون له على جانب شديد العداء إلسرائيل وللغرب       

  ".مين وهم مستعدون للقيام بأمور كثيرة من أجل كبحهمالسلبية المرتبطة بزيادة قوة اإلخوان المسل
مجلس األمن  "وكان غيورا أيالند، الجنرال في االحتياط والرئيس األسبق لشعبة االستخبارات العسكرية و           

، قد اعتبر أن سيطرة اإلخوان المسلمين على مصر تنطوي على تغيير إستراتيجي خطر بالنسبة               "القومي
ثمة ثالثة سيناريوهات تتعلق بما يمكن أن       : وكتب قائالً ). 31/1/2011،  "نوتيديعوت أحرو ("إلسرائيل  

في البقاء؛ ثانيا،   ) برئاسة حسني مبارك أو عمر سليمان     (أوالً، أن تنجح السلطة الحالية      : يحدث في مصر  
ن أن تتسلم السلطة حكومة علمانية وربما تبدأ بممارسة ديمقراطية حقيقيـة؛ ثالثًـا، أن يـسيطر اإلخـوا            
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المسلمون على السلطة إما من خالل استغالل الفوضى القائمة وإما نتيجة تحقيق فوز كبير في انتخابـات                 
بالنسبة (وال شك في أن تحقق السيناريو الثالث ينطوي على تغيير إستراتيجي جذري             . عامة وديمقراطية 

بثقـة كافيـة    " حماس"ركة   أن تشعر ح   -: ، ويمكن أن تترتب عليه تداعيات خطرة للغاية مثل        )إلسرائيل
تجعلها تسعى نحو تحقيق نتيجة شبيهة في مناطق السلطة الفلسطينية، األمر الذي من شأنه أن يضع حـدا     

 - أن تحذو دول أخرى في الشرق األوسط، مثل األردن، حذو مـصر؛              -للعملية السياسية مع إسرائيل؛     
كان في إمكان   )  المصري -السالم اإلسرائيلي أي منذ توقيع اتفاق     ( عاما   32من المعروف أنه على مدار      

فـي  (إسرائيل أن تشن حروبا وعمليات عسكرية على أطراف عربية، بما في ذلك حربان علـى لبنـان               
، من دون أن تخـشى ردة فعـل         2002في الضفة الغربية في     " السور الواقي "وعملية  ) 2006 و 1982

على السلطة في مصر فإن هذا األمر لن        عسكرية مصرية، لكن في حال سيطرة حزب إسالمي متطرف          
يحدث في المستقبل، كذلك فإنه كان في إمكان الجيش اإلسرائيلي أن يجازف قليالً في كل ما يتعلق بمجال                  
بناء قوته العسكرية ما دامت مصر ال تشكل خطرا كبيرا عليه، لكن الوضع الجديد الناجم عـن سـيطرة                

وبرأيه .  إلى زيادة ميزانيتها األمنية وتغيير سلم أولويات جيشها        اإلخوان المسلمين ربما سيضطر إسرائيل    
العزاء الوحيد لنا اآلن هو أنه حتى في حال تحقق مثل هذا السيناريو فإن السلطة الجديدة في مصر                  "فإن  

إذا مـا   : وبكلمات أخرى يمكن القول   . ستكون بحاجة إلى بضعة أعوام كي تجعل مكانتها مستقرة داخليا         
  ". إستراتيجي نحو األسوأ فسيكون لدينا متسع من الوقت لدراسته واالستعداد له كما يجبحدث تغير

مؤتمر هرتسليا حول ميزان المناعة واألمن      "وأكد جنرال آخر في االحتياط وهو داني روتشيلـد، رئيس          
). 3/2/2011،  "يديعوت أحرونـوت  " ("هيئة رباعية عربية معتدلة   "، أنه يجب إقامة     "القومي في إسرائيل  

 سيكون في ضوء ما حدث في اآلونة األخيرة في كل من مصر وتونس              2011يبدو أن العام    :  ومما كتبه 
ولعل ما يعزز هذا االعتقاد هو أن المنطقة واقعة أيـضا تحـت             . عام تغيرات كبيرة في الشرق األوسط     

إن الرئيس األميركي بـاراك     وطأة شعور بأن الواليات المتحدة قد غيرت سلم أولوياتها، وعلى ما يبدو ف            
 ستُحسم وفقًا ألدائه في السياسة الداخليـة ال بفـضل           2012أوباما يعتقد أن االنتخابات الرئاسية في العام        

وال شك فـي أن     . إنجازاته أو إخفاقاته في السياسة الخارجية، وهذا ما عبر عنه خطابه إلى األمة مؤخرا             
يرانية على قوى ومناطق آخذة في االتساع في الشرق األوسط،          هذا الواقع من شأنه أن يسرع الهيمنة اإل       

.  سورية الذي تدعمه تركيا، وانتهاء بدول الخليج ومصر والـسعودية          - حزب اهللا  -"حماس"بدءا بمحور   
وثمة خشية كبيرة من ازدياد نفوذ العناصر اإلسالمية المتطرفة في مصر، ومن انتشار هذه الظاهرة في                

مكن القول إن عدم وجود عملية سياسية سيشكل ذريعة لتعزيز قوة عناصر رافضة             وي. دول عربية أخرى  
إذا كنا راغبين في أن يحدث انعطاف في المنزلق الذي تنحدر المنطقة فيه، فإنه ال بـد مـن                   . ومتطرفة

لمتحدة تجنيد زعماء الدول العربية المعتدلة وإقامة هيئة رباعية عربية معتدلة تعتمد على تأييد الواليات ا              
وتدخلها، وتكون غايتها الرئيسة إحداث زخـم إيجابي في العملية الـسياسية، ويمكـن أن تـشكل هـذه                  

في الوقت نفسه فإن هذه الرباعية العربية يمكـن أن          . الرباعية بديالً أفضل من الجامعة العربية المتطرفة      
ن، بما يتيح إلسـرائيل إمكـان       تشكل مصدرا لتوسيع دائرة المفاوضات الضيقة بين إسرائيل والفلسطينيي        

تحقيق إنجازات أكبر في المفاوضات، في حين أن الجانب الفلسطيني سيحظى بغطاء عربي لخطوة إنهاء               
  . فإننا لن نحققه في األعوام الالحقة2011وما يجب قوله هو أنه إذا لم نحقق هذا األمر في العام . النزاع

على إسرائيل إعادة احـتالل محـور       "وزير السابق، فرأى أن     أما إفرايم سنيـه، العميد في االحتياط وال      
: وكتب). 1/2/2011،  "يديعوت أحرونوت " (" الفلسطيني - األردني -فيالدلفي وتعزيز المحور اإلسرائيلي   

يمكن القول إن مصر ما بعد الثورة التي تندلع فيها اآلن لن تستمر في إتباع السياسة التي كان الـرئيس                    
في غزة، وبنـاء علـى      " حماس"إزاء إسرائيل، كما أنها ستحسن عالقاتها مع سلطة         حسني مبارك يتبعها    

هذا الوضع الجديد يلـزم  . ذلك فإن المقاربة التي تتعامل مع إسرائيل باعتبارها خطرا إستراتيجيا ستتعزز    
 يعتبر  أوالً، إعادة احتالل محور فيالدلفي الذي     : إسرائيل باتخاذ خمس خطوات على المدى القريب، وهي       
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منطقة الحدود بين غزة ومصر؛ ثانيا، بناء قوة الجيش اإلسرائيلي بمنأى عن الفرضية السائدة منذ أكثـر                 
 عاما وفحواها أن مصر لم تعد عدوا عسكريا إلسرائيل؛ ثالثًا، تسريع عملية بنـاء الجـدار فـي                   30من  

 المستخرج من حقول الغاز الموجودة      منطقة الحدود مع مصر؛ رابعا، زيادة االعتماد على الغاز الطبيعي         
أما الخطوة الخامسة فإنها تعتبر األكثر أهمية وجوهرية، وهي تعزيز المحور           . في مياه إسرائيل اإلقليمية   

إذا لم تقدم   .  الفلسطيني - األردني -المعتدل الوحيد الذي بقي في الشرق األوسط، وهو المحور اإلسرائيلي         
اء النزاع مع الفلسطينيين بواسطة اتفاق سالم نهائي فإنها ستغدو معزولـة            إسرائيل حاالً وسريعا على إنه    

وال شك في أن وثائق المفاوضـات بـين         . دوليا في وضع إقليمي أصبحت فيه بحاجة ماسة إلى أصدقاء         
إسرائيل والفلسطينيين التي كشفت عنها شبكة الجزيرة، والمقاطع من كتاب رئيس الحكومة السابق إيهود              

، تشكالن دليالً قاطعا على أن مثل هذا االتفاق بات          "يديعوت أحرونوت "لتي نُشرت في صحيفة     أولمرت ا 
  .في متناول اليد

  آراء دبلوماسيين سابقين
  .وأدلى سفيران إسرائيليان سابقان في مصر برأيهما

ر وتوقع األول، وهو إيلي شاكيد، أن يكون السالم مع إسرائيل أول ضحايا السلطة الجديـدة فـي مـص                  
إن ما يمكن افتراضـه اآلن هـو أن نظـام الـرئيس             : ومما قاله ). 30/1/2011،  "يديعوت أحرونوت ("

المصري حسني مبارك بات يعيش على وقت مستقطع لبضعة أشهر ستقوم خاللها حكومة انتقالية تتولى               
غبـة  وفي حال إجـراء هـذه االنتخابـات وفقًـا لر          . تسيير األمور إلى أن تجري انتخابات عامة جديدة       

األميركيين فإن هناك احتماالت كبيرة بأن يفوز اإلخوان المسلمون بأغلبيـة األصـوات، وبـذا فـإنهم                 
وفي حال حدوث ذلك فإنه لن يمر سوى وقت         . سيصبحون العنصر المركزي في السلطة المصرية المقبلة      

لسيناريو متطـرف   إن هذا ا  . قصير حتى يكون السالم مع إسرائيل مطالبا بدفع ثمن باهظ في مقابل ذلك            
للغاية لكنه يعتبر واقعيا، فالفئات الوحيدة الملتزمة إزاء السالم مع إسرائيل في مـصر هـي األوسـاط                  
الضيقة المقربة من الرئيس مبارك، وإذا لم يكن الرئيس المقبل من هذه األوساط فمن المتوقع أن تواجهنا                 

ي، المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذريـة،        وحتى لو كان الرئيس المقبل محمد البرادع      . مشكالت جمة 
إن اإلخوان المـسلمين    . فإن مصر لن تكون كما كانت حتى اآلن، كما أن السالم معنا لن يبقى على حاله               

يتابعون األحداث في مصر وينتظرون أن تسنح لهم فرصة للسيطرة على السلطة، ويمكن القـول إنهـم                 
وقد عملوا شأنهم شـأن     . ا بصورة جعلتهم القوة الثانية بعد الجيش       عام 80جهزوا نفسهم لذلك على مدار      

في غزة باعتبارهم منظمة غير حكومية وعززوا شعبيتهم بواسـطة تقـديم            " حماس"حزب اهللا في لبنان و    
أما باقي فئات المعارضة المصرية فإنها مفككة وال        . مساعدات إلى الفقراء والمحتاجين بدالً من الحكومة      

يرة، كما أنها تفتقر إلى شخصية قيادية كاريزمية أو ذات مكانة اعتبارية يمكنهـا أن توحـد                 تملك قوة كب  
ومع أن إسرائيل ال تُعتبر حتى اآلن هدفًا لألحداث في مصر، إال إنه في حـال                . أطياف المعارضة كلها  

راغبة في  وقوع ثورة تسفر عن سقوط السلطة الحالية، فال شك في أن أول شيء ستكون السلطة الجديدة                 
  .المساس به هو السالم مع إسرائيل

وال أحـد   . مصر تدخل اآلن إلـى المجهـول      "أما السفير األسبق الثاني، وهو تسفي مازئيل، فقد أكد أن           
. يعرف ما إذا كان الجيش سيعرف كيف يتعامل مع الدور الشائك الذي كُلّف به بدون أي استعداد مـسبق     

تقال إلى الديمقراطية ممكنا، وما الذي سـيترتب علـى ذلـك وكـم              وال أحد يعرف أيضا ما إذا كان االن       
، "معـاريف " ("ستستمر هذه الفترة، التي سـتكون مميزاتهـا األساسـية انعـدام اليقـين واالسـتقرار               

كان االنفجار متوقعا منذ وقت طويل، لكن الجميع آمن بأن سلطة مبارك قوية             : "وأضاف).  13/2/2011
والمتظاهرون أيضا لم يعرفوا أن تظـاهراتهم ستـصنع         . د أن يتوقع الثورة   لم يكن بإمكان أح   . ومستقرة
واعتبر أنه كانت هناك قوى خارجية قادت مظاهرات الجماهير المصرية، وهي قناة الجزيـرة              ". تاريخا

الثورة المصرية لـن تقبـل   "، لكنه رأى أن  "التي تخلت عن مبارك منذ بداية األحداث      "والواليات المتحدة   
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، يستند إلى دستور جديـد وانتخابـات        )بعد الفترة االنتقالية الحالية   (إقامة نظام ديمقراطي مدني     بأقل من   
والجيش اآلن هو سيد مؤقت فقط ويستمد شرعيته ليس من الدستور وإنما            . ديمقراطية للبرلمان والرئاسة  

مراقبة خطوات  والثورة ستستمر في    ... من الثورة، أي من الشعب مباشرة وسيضطر ألن ينصت لمطالبه         
الحكم العسكري، وسترسل الجمهور إلى التظاهر إذا كان هناك شعور بأن الجيش يحاول إعادة األمـور                

مصر في هذه األثناء لم تعد دولة عظمى إقليمية مهمة، بعد أن كانت الركيـزة               "وبرأيه فإن   ". إلى الوراء 
 مع إسرائيل، عالوة علـى كونهـا        المركزية للواليات المتحدة في الشرق األوسط وحافظت على السالم        

  ".زعيمة الدول العربية المعتدلة وقائدة النضال ضد إيران واإلرهاب اإلسالمي الراديكالي
  آراء مستشرقين
آراء ثالثة مستشرقين هم البروفسور يورام ميتال،       ) 13/2/2011"  (يديعوت أحرونوت "نشرت صحيفة   

 بئر السبع، والبروفسور    -في جامعة بن غوريون   " طمركز حاييم هيرتسوغ ألبحاث الشرق األوس     "رئيس  
ليسكر، أستاذ الدراسات الشرق أوسطية في جامعة بار إيالن، والبروفسور إيلي بوديه، أستاذ             . ميخائيل م 

  . القدس-الدراسات اإلسالمية والشرق أوسطية في الجامعة العبرية
في تاريخ مصر، التي دخلت في الوقت       وأكد البروفسور ميتال أن إطاحة مبارك تشكل بداية فصل جديد           

وال بد من اإلشارة إلى أن التحـدي األكثـر تعقيـدا          . الحالي مرحلة انتقالية يصعب تقدير فترتها الزمنية      
الماثل أمام مصر اآلن كامن في االنتقال من سلطة دكتاتورية الحزب الواحد إلى سلطة أحزاب متعـددة                 

 في ظل واقع يبدو فيه أن القوى السياسية التـي صـنعت الثـورة    تستند إلى قوى المجتمع المدني، وذلك   
ويمكـن  . تستمد التشجيع من بيانات قيادة الجيش المصري التي تؤكد تأييدها نقل السلطة إلى قيادة منتخبة             

القول إن الساحة السياسية المصرية الداخلية ستشهد تطورات بعيدة المدى، وسيظل اإلخوان المـسلمون              
 ا مركزيا لكن حركتهم خسرت مكانتها باعتبارها البديل الوحيد للسلطة، وستُقام أحزاب جديدة             عنصرا مهم

ولدى التطـرق   . تتنافس على أصوات جيل الشباب الذي يشكل نصف السكان في مصر والذي قاد الثورة             
نطوي بطبيعة الحال فإن التطورات األخيـرة سـت       : إلى مستقبل العالقات بين إسرائيل ومصر أكد ما يلي        

لكن يبدو أن شراكة مصر اإلستراتيجية مع       . على انعكاسات مهمة تتعلق بسياسة مصر الخارجية واألمنية       
الواليات المتحدة سوف تستمر، وكذلك سيستمر التزامها إزاء اتفاق السالم مع إسرائيل كونه جزءا مهما               

ة النقد القائمة لـدى المجتمـع       مع ذلك فإن سقوط سلطة مبارك من شأنه أن يفاقم حمل          . من هذه الشراكة  
المصري إزاء السياسة اإلسرائيلية، وبالتالي فإن ذلك ربما يضطر الحكومة المقبلة إلى إعادة دراسة حجم               

على الرغم مما ذُكر كله فإن الوقت الحالي يبدو مالئما أكثر مـن أي              : وختم قائالً . العالقات مع إسرائيل  
ث تاريخي حصل على مرأى منّا، ومن المحتمل أن يعيد صـوغ            شيء آخر للقيام بتأمالت عميقة في حد      

  .واقع الشرق األوسط برمته وليس واقع مصر فقط
الثورة الشعبية أعادت مـصر إلـى       "كتب البروفسور بوديه أن     " القاهرة ملكة مرة أخرى   "وتحت عنوان   

مصر نموذجا للـدول    ومرة أخرى، مثلما كانت في الماضي، تشكل        ... مكانها الطبيعي في العالم العربي    
العالم العربي شهد انقالبات عـسكرية      "ولفت إلى أن    ". المجاورة وللمجتمعات األخرى في الدول العربية     

والمرحلة األولى للثورة انتهـت     . كثيرة، لكنه لم يشهد ثورات شعبية، أي أنه ليست لدينا سوابق تاريخية           
وقد تنتهي هـذه    . مهمة بإنشاء نموذج حكم جديد    بإطاحة مبارك، لكنها تدخل اآلن في المرحلة الصعبة وال        

المرحلة بسيطرة مطلقة  للنخبة العسكرية، لكن من الصعب أن نصدق أنه ما زال  باإلمكان في القـرن                   
لذلك، يبدو أننا سنشهد اآلن بدايـة       .  تنفيذ انقالبات عسكرية على غرار سنوات الخمسين والستين        21الـ  

ورأى بوديـه أن    ".  وحركات االحتجاج حول طبيعة النظام الجديد      حوار بين الجيش وأحزاب المعارضة    
. الوضع  الحاصل في  مصر يطرح سؤاال مركزيا يتعلق بمكانـة اإلسـالم ودور اإلخـوان المـسلمين          

باإلمكان التكهن بأنه على ضوء الدور المركزي الذي يلعبه الجيش ووجود منظمات علمانية             "وأضاف أن   
والسالم مع إسرائيل لـيس     . ن نرى بإيران أنها نموذج لما هو متوقع في مصر         لها وزن، فإنه ال ينبغي أ     
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وميدان . في حالة خطر، وخصوصا طالما أن الجيش يحكم، لكن الثمن قد يكون تراجعا آخر في العالقات               
التحرير الذي رمز في الماضي إلى التحرر من االستبداد البريطاني، يرمز اآلن إلى التحرر من استبداد                

وفي المدى القصير ستنطوي مصر داخل مشاكلها، لكنها ستعود، بفضل الثـورة إلـى دورهـا                . كمبار
  ".القيادي في المنظومة العربية

على الرغم من أن سقوط مبارك لم يكن متوقعا في هذه الفترة            "من جانبه أشار البروفسور ليسكر إلى أنه        
". معزوال عن مجتمع فقيـر ومنهـك وجـائع        بالذات، إال أنه من الواضح أن هذا النظام كان متحجرا و          

والجيش .  مغروزة عميقا في السياسة والمجتمع     1952جذور قوة الجيش المصري منذ العام       "وأضاف أن   
يدرك اليوم أنه إزاء ثورة التويتر والفيسبوك والضغوط التي تمارسها الدول الغربية فإنـه ال مفـر مـن        

من الصعب معرفة أية جهـات      "وتابع أن   ". تتجاوز الحدود وهذا هو ثمن العولمة التي      . إصالحات شاملة 
هل سيسرق اإلخوان المسلمون الحكم من المثقفـين مثلمـا فعـل            . ستمسك بمقاليد الحكم في نهاية األمر     
؟ ال يمكن معرفة ذلك، رغم أنه ليس من أجل دولـة إكـراه              1977اإلسالميون في إيران في شتاء العام       

يتطلعون إلى أن يصبحوا حزبـا      ’ اإلخوان’. للمظاهرات في ميدان التحرير   دينية خرجت القوى العلمانية     
وهنـا،  . تتعزز قوته في االنتخابات البرلمانية، وأن ينضموا مع مرور الزمن إلى تحالف حكومي متعدد             

وعلينا أن نأمل أن الجيش سيمنع سيطرة اإلسالميين في الفترة التي ستشهد فيهـا              . بالطبع، يكمن الخطر  
وأضاف أنه يصعب تنبؤ كيف ستؤثر الثورة       ". رات مؤلمة تتعلق باالنتقال نحو نظام ديمقراطي      مصر تطو 

فالمغرب، مثال، أجرى إصالحات ديمقراطية كبيرة وحسن مكانـة المـرأة           "المصرية على العالم العربي     
فـي  وهل ستتطور ظواهر مشابهة     . لكن هذا ال يعني أنه سيرضي الشباب      . 2002بشكل كبير منذ العام     

وخلص ". ؟ وكيف سيكون رد فعل الواليات المتحدة والعالم الغربي؟        )العربي(السعودية والخليج الفارسي    
في كل ما يتعلق بالعالقات مع إسرائيل فإنه إذا خرقت مصر تحت نظام جديد اتفاقيـات                "ليسكر إلى أنه    

ير مـن  األمـور مرهـون        والكث. دولية، فإنها قد تتحمل نتائج خطرة مثل وقف  المساعدات األميركية          
بالخطوات التي سينفذها الجيش وبالضغوط التي سيمارسها الغرب من أجل أن تستمر مصر، التي تمـر                

  ".بهزة شديدة، في احترام االتفاقيات
على الضد من هذه اآلراء كلها رأى المحاضر في قسم العلوم السياسية في جامعة حيفا، الـدكتور دافيـد                 

انقالبـا  "، أن ما حدث فـي مـصر كـان           )14/2/2011" (معاريف" صحيفة   بقاعي، في مقال نشره في    
حـسين طنطـاوي،    ) وزير الدفاع السابق ورئيس المجلس األعلى للقوات المسلحة       (عسكريا داخليا بقيادة    

وصراعات القوى هذه، التي جرت داخل النخب       . الذي أراد منع مبارك من توريث الحكم إلى نجله جمال         
الجـيش قـرر    "وأضاف أن   ". الكواليس، نضجت إلى جانب المظاهرات الجماهيرية     العسكرية ومن وراء    

في مصر برئاسـة طنطـاوي موجـود اآلن         ’ المجلس األعلى للقوات المسلحة   ’القيام بانقالب داخلي، و   
وهذا ما يحدث في تونس     . ، مثلما هي الحال في أوقات الحرب، إلدارة شؤون مصر         ’حالة انعقاد دائم  ’في

وأكد بقاعي في نهاية مقاله أن رأيـه هـذا   ". ش تسلم صالحيات الحكم من نظام مدني فاسد   الجي. بالضبط
وكتب أن الجيش المـصري  . مستمد من القناعة بأن اإلخوان المسلمين هم الذين سيفوزون في االنتخابات         

لكـن   "سيجري انتخابات عامة وانتخابات رئاسية، وسينظم األوضاع ويعيد الحياة الطبيعية إلى مسارها،           
فالجيش المصري لن يسمح لإلخوان المسلمين      . من يتوقع مظاهر ديمقراطية وحريات فإنه ال يفهم الواقع        

بالفوز، وهم سيفوزون فعال إذا جرت انتخابات حرة ووفقا لقواعد الديمقراطية الغربية، وسـيقيمون فـي                
  ".مصر نسخة سنية عن إيران

الثورة الشعبية في مصر والثـورة      "أن  ) 13/2/2011(في مقال افتتاحي خاص     " هآرتس"ورأت صحيفة   
وهو عهد يطالب فيـه المواطنـون       . التي سبقتها في تونس تبشران بعهد جديد في تاريخ الشرق األوسط          

برفع صوتهم والمشاركة في بلورة مصيرهم، بدال من أن يكونوا رعايـا أنظمـة دكتاتوريـة تفـرض                  
إن انقالبا سياسيا كهـذا، أسـقط مـن خاللـه           .  قوية سيطرتها بواسطة تشريعات طوارئ وأجهزة أمنية     
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مواطنون غير مسلحين الحاكم المكروه، لم يحدث حتى اليوم في الدول العربية، وفاجأ الخبراء والزعماء               
احتفاالت المتظاهرين بالنصر، والعناق العلني للرئيس      "لكن الصحيفة اعتبرت أن     ". وأجهزة االستخبارات 

وما زال مبكرا التقدير كيـف      . هم، أبقيا أكبر الدول العربية في حالة انعدام يقين        األميركي باراك أوباما ل   
سيكون شكل النظام الجديد الذي سيقوم في مصر، ومن سيرأسه، وكيف ستندمج فيه مراكز القوى وعلى                

 في  ومن السابق ألوانه أيضا التقدير ما إذا كانت الثورة ستنتشر         . رأسها الجيش وحركة اإلخوان المسلمين    
وتطرق المقـال االفتتـاحي إلـى       ". دول أخرى في المنطقة، أم أن الحكام الحاليين سينجحون في البقاء          

األمـن  " اإلسرائيلية مشيرا إلى أن مبارك بقي حتى اللحظة األخيـرة يـدعو إلـى    -العالقات المصرية  
سكه باتفاق الـسالم مـنح      كما أن تم  . إسرائيل رأت في نظامه ركيزة إستراتيجية هامة      "بينما  " واالستقرار

وأساسا االندماج كجار مرغوب فيه فـي       ) الغاز المصري (إسرائيل ازدهارا وحدودا آمنة وتزودا بالطاقة       
وطالبت الـصحيفة القيـادة     ". واآلن ستكون إسرائيل مطالبة بالتأقلم مع الحكام الجدد في مصر         . المنطقة

ية، وحذرت من وصف مصر ما بعد الثـورة علـى           اإلسرائيلية بعدم التدخل في الشؤون المصرية الداخل      
وتحذيراته من أن مـصر قـد       . نتنياهو ملزم بأن يفرض على نفسه ضبط النفس       "وأضافت أن   . أنها عدو 

تتحول إلى إيران جديدة والحديث عن زيادة الميزانية األمنية إنما تثير توترات ضارة وتضع إسرائيل إلى                
ة لم تنبع من العالقات مع إسرائيل، وحسنا يفعل نتنياهو إذا التزم            فالثورة المصري . جانب النظام المخلوع  

  ".الصمت ومنح الفرصة لتأسيس نظام ديمقراطي في الدولة الجارة
  حملة نقد إزاء سلوك واشنطن

أخيرا ال بد من اإلشارة إلى أن إسراع إدارة أوباما إلى دعم االنتفاضة المصرية قـد أثـار حملـة نقـد                      
أن إسرائيل قامت، في أول أسبوع مـن        ) 31/1/2011" (هآرتس"وذكرت صحيفة   . يلصارمة في إسرائ  

اندالع االنتفاضة، بتمرير رسالة إلى الواليات المتحدة وبضع دول في أوروبا أكدت فيها أن لدى الغرب                
مصلحة كبيرة في الحفاظ على استقرار السلطة في مصر، وذلك ألنه ضروري الستقرار الشرق األوسط               

وفي الوقت نفسه فإن رئيس الحكومة      .  وأن هذا األمر يتطلب تخفيف حدة النقد الموجه إلى مبارك          برمته،
اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أصدر أوامر إلى وزرائه تقضي بعدم إطالق أي تـصريحات علنيـة تتعلـق         

ين عـن    فإن المسؤولين في إسرائيل غير راض      - أضافت الصحيفة  -وعلى ما يبدو  . باألوضاع في مصر  
وقـال  . الخط العلني الذي تتبعه كل من الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي إزاء األحداث فـي مـصر               

األميركيين واألوروبيين قد انجرا وراء الرأي      "مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية اإلسرائيلية إن         
حتى لو كـان هنـاك نقـد إزاء         "وأضاف هؤالء المسؤولون أنه     ". العام وال يفكران بمصالحهما الحقيقية    

وال شك في أن المسؤولين في كل مـن         . مبارك فإنه ال بد من منح األصدقاء شعورا بأنهم ليسوا لوحدهم          
األردن والسعودية يرون ردة الفعل الغربية وكيف يتم التخلي عن مبارك، وستكون لذلك تداعيات قاسـية                

  ".للغاية
، أن أهم ما    )4/2/2011" (يديعوت أحرونوت "ية في صحيفة    ورأت سيما كدمـون، معلقة الشؤون الحزب     

يمكن استنتاجه من األحداث األخيرة في مصر، فضالً عن هشاشة األنظمة في المنطقة التي نعيش فيهـا،                 
وال بد من القول إن تخلي العالم الغربي عن مبارك          . خيانة العالم الغربي وال سيما الواليات المتحدة      "هو  

وبكلمات أخرى فإننا نحـن أيـضا ال        .  عاما يمكن أن يحدث لنا أيضا      30فه منذ أكثر من     الذي يعتبر حلي  
ال شك في أن كل إنـسان       : "وأضافت". يمكننا االعتماد على الواليات المتحدة في حال اندالع أزمة كبيرة         

ن تتنـصل   يدرك أن على مبارك أن يرحل، لكن كنا نتوقع من اإلدارة األميركية أن توفر غطاء لـه ال أ                  
منه، وذلك ألنه كان على مدار عشرات األعوام بمثابة ركيزة أساسية للغرب، وبمثابة سد أمام الحركات                

إذا كانت الواليات المتحدة تتصرف على      : والسؤال الذي ال مفر من طرحه اآلن هو       . اإلسالمية المتطرفة 
يفكر فيه حلفاؤها اآلخرون؟ ربمـا      هذا النحو إزاء حليف مهم مثل الرئيس المصري، فما الذي يجب أن             

: وختمت". من األفضل لهم أن يتصرفوا مثلما تتصرف إيران أو سورية، ال كزعماء دول عربية معتدلة              
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إن اإلدارة األميركية الحالية قد خضعت لتغيرات جوهرية، غير أن سلوكها في الشرق األوسط يدل على                
بناء على ذلك فإن ما يجب قوله هو أن الذي يتـولى  . عدم تجربة، أو على عدم إدراك كاف لهذه المنطقة    

  .قيادة العالم في الوقت الحالي هو زعيم عديم التجربة كليا
أما دوف فايسغالس، المدير العام لديوان رئيس الحكومة األسبق أريئيـل شـارون، فأكـد أن الموقـف                  

يديعوت " ("ي الشرق األوسط  شكل صفعة مدوية ألحد أكبر حلفاء واشنطن ف       "األميركي إزاء أحداث مصر   
وتابع أن موقف اإلدارة األميركية إزاء األحداث األخيرة في مـصر ينطـوي           ). 2/2/2011،  "أحرونوت

على أضرار كبيرة، وذلك ألن هذا البلد منذ طرد المستشارين السوفيات وعقد اتفاق السالم مع إسـرائيل                 
فضالً عن ذلك فإنـه     . ة في منطقة الشرق األوسط    يعتبر بمثابة ركيزة أساسية في منظومة النفوذ األميركي       

في أثناء والية الرئيس حسني مبارك كانت مصر حليفًا إستراتيجيا للواليات المتحدة، وعملت على دفـع                
بناء على ذلك فإن تخلي واشنطن عن مبارك        . العربي" اإلرهاب"المصالح األميركية قدما، وعلى محاربة      

وعلى ما يبدو فإن هذا الموقـف األميركـي         . صدقائها في المنطقة والعالم   يعتبر صفعة قوية ألحد أكبر أ     
يعود إلى تقدير أوساط مسؤولة داخل اإلدارة األميركية الحالية بأن عهد مبارك قد ولّى، وأنـه ال فائـدة                   

 إن ما يجب قوله إزاء هذا هو أن هذا التقدير خطأ، ذلك بأن والية مبارك لم تنته                . ترجى من الدفاع عنه   
في الوقت نفـسه    . بعد، كما أن ثمة شكًا فيما إذا كانت سياسته ستنتهي نتيجة األحداث التي تشهدها مصر              

فإن اإلدارة األميركية ترتكب خطأ آخر باعتقادها أن إسقاط مبارك من شأنه أن يعزز الديمقراطيـة فـي                  
ط حياة، ومجموعـة مـن      مصر، فالديمقراطية ليست منحصرة في إجراء انتخابات حرة فقط، بل إنها نم           

وكانـت اإلدارة   . القيم مثل المساواة في الحقوق، وحرية التعبير والتنظيم، وسيادة القانون وما إلى ذلـك             
إلى الموافقة على اشـتراك     ) وعمليا اضطرت السلطة الفلسطينية   (األميركية السابقة قد اضطرت إسرائيل      

، وأسفر ذلك عن فـوز الحركـة        )2006في  (ي  في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطين    " حماس"حركة  
وال بد من   . بأغلبية مقاعد هذا المجلس، وأصبحت منذ ذلك الوقت عنصرا مركزيا في السلطة الفلسطينية            

في مصر كما يطالب الرئيس األميركي باراك أوباما ووزيرة خارجيتـه           " انتخابات حرة "القول إن إجراء    
وة اإلسالم المتطرف، وعـن إلحـاق أضـرار بحقـوق اإلنـسان             هيالري كلينتون سيسفر عن تعزيز ق     

، ونحو دمـج اإلسـالم   "انتخابات حرة"إن التخلي عن مبارك، والدفع نحو إجراء : وختم قائالً . والمواطن
 المـصري،   - أمور يمكن كلها أن تهدد بإسقاط اتفاق السالم اإلسرائيلي         -المتطرف في السلطة المصرية   

  .كارثة كبرى ستحل على إسرائيل والمنطقة كلهاوفي حال حدوث ذلك فإن 
وأشارت بعض األوساط إلى أن سياسة إدارة أوباما قد تغيرت في النصف الثاني من واليتـه الرئاسـية،                  
وأن هذه اإلدارة أخذت بإتباع إستراتيجيا جديدة فحواها بذل أقصى الجهود لخفض المعارضة األميركيـة               

بنت جدول أعمال جديدا في صلبه تجنب الدخول فـي أي مواجهـة مـع               الداخلية لسياستها، ولذا فإنها ت    
الجمهوريين، وهذا األمر ينطبق على سياستها الداخلية إزاء موضـوعات مثـل الميزانيـة واألوضـاع                
االقتصادية، بقدر ما ينطبق على سياستها الخارجية إزاء موضوعات مثل قضية الشرق األوسط، األمـر               

 2011 شـباط    18في مجلس األمن الـدولي يـوم        ) الفيتو(استعمال حق النقض    الذي حدا بها أيضا إلى      
إلسقاط مشروع قرار ينص على إدانة إسرائيل جراء استمرارها في أعمال البناء في المناطق المحتلـة،                
ألن ذلك يعكس حاجات الرئيس األميركي باراك أوباما الداخلية وفـي مقـدمها رغبتـه فـي إرضـاء                   

وبناء على ذلك، فإن الواليـات      .  الجهة التي طلبت الوقوف ضد مشروع القرار هذا        الكونغرس، باعتباره 
. المتحدة استعملت الفيتو ليس ألنها تؤيد سياسة إسرائيل، بل ألن أوباما يرغب في كسب ود الكـونغرس                
ن فضالً عن ذلك فإن المسؤولين في البيت األبيض يعتقدون أن عملية السالم بين إسـرائيل والفلـسطينيي                

  .ليست مرشحة أصالً للتقدم إلى األمام في الوقت الحالي
أن وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك حمل بعد عودتـه          ) 21/2/2011" (يديعوت أحرونوت "وكشفت  

من آخر زيارة لواشنطن رسالة من اإلدارة األميركية كان فحواها أن على إسرائيل أن تسارع إلى إطالق                 
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م إقليمي ألن ذلك ينطوي على مصلحة مشتركة لها وللواليات المتحدة، غير أن             مبادرة سياسية بشأن سال   
ورغم مسارعة حكومة إسـرائيل إلـى مباركـة الموقـف           . هذه الرسالة لم تلق آذانًا صاغية في القدس       

األميركي واعتباره إنجازاً إال أن هناك من اعتبر أن تبريرات استعمال الفيتو كانـت صـفعة لحكومـة                  
وجرى التأكيد أن استخدام الفيتو أظهر تزايد اعتمـاد         . أن هذا قد يكون الفيتو األميركي األخير      نتنياهو و 

إسرائيل على الواليات المتحدة في الحلبة الدولية، ومما ال ريب فيه أنه كلما زاد هذا االعتماد زادت قدرة                  
اإلسـرائيلية وبينهـا    واشنطن على الضغط على إسرائيل، خصوصا في قضايا تختلف فيها مع الحكومة             

ولم يغفل أحد عن معنى إصرار السلطة الفلسطينية، ومدى تعبير ذلك عـن             . االستيطان والتسوية عموما  
مقدار تراجع الدور األميركي، فقد أظهر تصويتها في هذا الوقت الذي تحـاول الظهـور فيـه بمظهـر                   

قفها مـن االسـتيطان وأنهـا تغلـب       المتصالح مع جماهير الثورات العربية، على أنها عديمة الوفاء لمو         
وفي عرف هؤالء، من المؤكد أنه ستكون لذلك آثار الحقة          . المصلحة اإلسرائيلية على أية مصلحة أخرى     

على مكانة ودور الواليات المتحدة في المنطقة خاصة إذا أفلحت الثورات الشعبية العربية فـي فـرض                 
  .ت المتحدة وإسرائيلصيغة جديدة على طريقة تعاطي حكوماتها مع الواليا

  إجمــال
تجمع ردود الفعل الرسمية السياسية والعسكرية في إسرائيل وكذلك التحليالت اإلعالمية على أن الثـورة               
المصرية دشنت عهدا جديدا في هذا البلد سينعكس على الشرق األوسط برمته، وكذلك على أن مالمـح                 

 قوية بأن تؤجج ثورات أخرى في المنطقة تهدف إلى          هذا العهد لم تتضح بعد، فضالً عن وجود احتماالت        
  .إحداث تغيير في أنظمة الحكم القائمة

وال بد من مالحظة أن الموقف اإلسرائيلي الرسمي اتسم في البداية بتأييد سلطة الرئيس الـسابق حـسني     
 سرعان مـا ضـبط      مبارك، وجاء مفارقًا لموقف اإلدارة األميركية وسائر الدول الغربية ومؤنبا له، لكنه           

خطاه على إيقاع الموقف األميركي والغربي مؤكدا أن أي تغيير نحو مزيد من الديمقراطية ال يتعـارض                 
مع ذلك فإن المسؤولين السياسيين والعسكريين في إسرائيل ما زالوا يؤكـدون أن             . مع مصلحة إسرائيل  

الذي يعتبرونه رصيدا إستراتيجيا بـالغ      األمر األهم بالنسبة إليهم هو الحفاظ على اتفاق السالم مع مصر            
األهمية، نظرا لكونه عنصرا مركزيا في استقرار المنطقة والذي يعتبر في نهاية المطاف أهم كثيرا مـن                 

ولذا فإن ترحيب الحكومة اإلسرائيلية ببيان الجيش المصري الذي أعلن أن مصر ستـستمر              . الديمقراطية
  .  ئيل كان كبيرافي التزام اتفاق السالم مع إسرا

  :في الوقت نفسه فإن إسرائيل ما زالت تشدد على ما يلي
أوالً، أنه في حال إتاحة المجال أمام قوى متطرفة الستغالل عمليات ديمقراطية من أجل السيطرة علـى                 
السلطة ودفع غايات غير ديمقراطية، كما حدث في إيران ودول أخرى، فإن النتيجـة سـتكون إلحـاق                  

  سالم والديمقراطية؛أضرار بال
ثانيا، أن إيران ستحاول تعزيز نفوذها في الشرق األوسط، وأول إشارة إلى ذلك تمثلت في قيام سـفينتين                  
حربيتين إيرانيتين بعبور قناة السويس نحو البحر المتوسط في طريقهما إلى سورية، وذلك بعـد تجنـب                 

  ؛1979نية اإلسالمية في العام القيام بخطوات من هذا القبيل منذ اندالع الثورة اإليرا
ثالثًا، أن حاجات إسرائيل األمنية سوف تزداد، مما يقتضي زيادة الميزانية األمنية اإلسرائيلية، وإجـراء               

  .تعديالت على جهوزية الجيش اإلسرائيلي
  "المشهد اإلسرائيلي"تقرير خاص من إعداد وحدة 

  23/2/2011،  مدار-المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية
  

  تقييم استراتيجي صهيوني أمريكي مشترك لألوضاع العربية المستجدة .212
  "معادلة مبارك" أشهر لضمان المحافظة على 6توصية بممارسة الضغط على السلطات المصرية لفترة 
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اعتبرت مصادر دبلوماسية غربية أن المعلومات الصحافية المتداولة في أكثر من بلد عربي حول احتمال               
بشن حرب على سوريا ولبنان، ليست بعيدة عن المعطيات والمعلومـات التـي تـوافرت               " رائيلإس"قيام  

لعاصمة أوروبية قامت بعملية استقصاء مكثّفة بواسطة جهاز مخابراتها الخارجي وسفارتها بتـل أبيـب               
لماضي، فبراير  ا  /  شباط 20وعبر دبلوماسييها في واشنطن منذ الجلسة التي عقدتها الحكومة العبرية في            

والتي عرضت للتقييمات المستقاة من أجهزة المخابرات الصهيونية حول مرحلة ما بعد مبارك وانـدالع               
وأكدت المصادر أن جولة رئيس هيئة األركان األمريكية المشتركة،         . الثورات في عدد من الدول العربية     

ي المخابرات األمريكية إلى تـل      األميرال مايكل مولن، والزيارات المكثفة التي قام بها مسؤولون كبار ف          
  .أبيب تناولت إعداد تقييم استراتيجي مشترك لألوضاع العربية المستجدة

وكشفت المصادر عن عناصر التقييم االستراتيجي األمريكي الصهيوني لألحداث في المنطقة على النحو             
  :التالي

ت محفوفاً بالمخاطر لجهة مصير     واألمريكيون أن المخاض الذي تعيشه مصر با      " اإلسرائيليون"يعتقد   .1
والشراكة مع السلطات المصرية في محاصرة قطاع غزة ومكافحة عمليات تهريـب            " كامب ديفيد "اتفاقية  

وخلص الجانبان إلى أن هناك ستة أشهر من الوقت يجب استثمارها في            . األسلحة لصالح حماس والجهاد   
مصرية تحفظ مواقع تأثير فاعلة للنفوذ األمريكـي        الضغوط والتدخالت األمريكية الهادفة لترجيح معادلة       

  .والصهيوني في السلطة المصرية الجديدة
أن الثورات واالضطرابات الحاصـلة فـي    " اإلسرائيليون"التقدير الصهيوني كان أكثر تشاؤماً ويعتقد        .2

يون أنه ال يمكن    ويرى قادة المخابرات اإلسرائيل   . البالد العربية تشكل خطراً جدياً على األمن الصهيوني       
لجم صيحات القدس وفلسطين في ميادين التظاهر التي تجتاح العواصم العربية سـوى بتوجيـه ضـربة               

، ألن من شأن ذلك تغييـر البيئـة اإلسـتراتيجية           "حزب اهللا "عسكرية موجعة لكل من حماس وسوريا و      
حؤول دون انهيـار الـسلطة      وإرغام السلطة المصرية الجديدة على تأكيد االلتزام بكامب ديفيد وكذلك ال          

الفلسطينية التي ال يمكن ضمان حياتها لستة أشهر بعدما جرى في مصر ومـا يمكـن أن يجـري فـي                     
  . األردن

على تخزين األسلحة والذخائر الالزمة للقيام بضربة وقائية أخذ طريقه          " اإلسرائيلي"التفاهم األمريكي    .3
ورات عسكرية مشتركة ومذكرات التفاهم اإلستراتيجية بـين        إلى التنفيذ خالل السنة الماضية تتويجاً لمنا      

الجيشين األمريكي والصهيوني، ولكن األميرال مولن أبلغ ايهود باراك بأن أمريكا سـتزيد مـن حجـم                 
  .التخزين في المستودعات المشتركة مع الجيش اإلسرائيلي لضرورات الوضع الجديد

هي ضرورة أن تشمل الحرب سوريا وتنطلـق        " إلسرائيليينا"النقطة المتفاهم عليها بين األمريكيين و      .4
منها، ألنهم يجدون في الموقع السوري العقدة اإلستراتيجية األخطر التي تمد بالقوة كـال مـن حمـاس                  

أنه لوال الدور السوري لما أمكن إليران أن تترجم قـدراتها           " اإلسرائيليون"ويعتقد  ". حزب اهللا "والجهاد و 
الصراع مع إسرائيل ومن هنا فقد نظروا بقلق شديد إلى زيارة البارجتين اإليرانيتين             وإمكانياتها على خط    

للسواحل السورية خصوصا وقد أفادت هيئة األركان األمريكية بأن أنظمة القيادة في البـارجتين تتـصل                
  .بنظام الصواريخ اإليراني بعيد المدى

الموقف أنه باألصل سيكون من الصعب تالفي       يجد األمريكيون واإلسرائيليون معا في حصيلة تقدير         .5
ـ    " اإلسرائيليون"اشتعال الجبهة السورية حتى لو حصر        في لبنـان   " حزب اهللا "ضرباتهم بقطاع غزة أو ب

ألن عملية الربط اإلستراتيجية التي ظهرت منذ أكثر من سنة بين كل من إيـران وسـوريا وحركـات                   
زم قيادات األركان في واشنطن وتل أبيب بأن تبني حساباتها          المقاومة في المنطقة أنشأت وضعاً جديداً يل      

وتشير المصادر الدبلوماسية الغربية أن القيادة الصهيونية تُفـضل بـدء           . على فرضية الحرب مع سوريا    
العمل العسكري بهجوم مفاجئ على سوريا يحقق إلسرائيل مكاسب الـضربة األولـى قبـل أن تـدخل                  

  .ية على الخطالجبهتان اللبنانية والفلسطين
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يشكل صدور القرار الظني باغتيال الحريري، في المدى المنظور، من وجهة نظر األمريكيين فضالً               .6
" اإلسـرائيليين " آذار اللبنانية مساهمة أمريكية كبيرة في تكوين ميزان قـوى يناسـب              14عن دعم قوى    

ـ            " حـزب اهللا  "ا لمحاصـرة    وقرارهم بشن الحرب بحيث توضع دفعة واحدة جميع العناصر المعول عليه
  .وإضعافه والطعن بمشروعيته

  وكالة أخبار الشرق الجديد، لبنان
  3/3/2011، 2195التقرير المعلوماتي، ملحق 

  
  وال تل أبيب قادرتان على إيقاف التغيير ضدهما في المنطقة...ال واشنطن  .213

 وهو من اليهود األميـركيين      المحلل السياسي في الواليات المتحدة    ) دانيال بايبيس (يرى  : تحسين الحلبي 
األكثر تشدداً في دعم إسرائيل وسياستها أن ما يجري في العالم العربي منذ الثورة التونسية غير مسبوق                 

يجبر واشنطن وتل أبيب    ) بل ينذر بعهد جديد   (وسوف يحمل انعكاسات بعيدة المدى على مستقبل المنطقة         
ي صحيفة جيروزاليم بوسـت اإلسـرائيلية الـصادرة         وفي تحليله ف  .. على إعادة دراسة الشرق األوسط    

عـرين  : (االنعكاسات التي ستتولد عن الثورات الشعبية تحت عنـوان مثيـر          ) بايبيس(باإلنكليزية يحدد   
فيركز على أول انعكاس بعيد المدى تخشاه تل أبيب وواشنطن وهـو أن             ) الثورة العربية الجديدة  : األسد

وهـي  ) والتـسمية لـه   (في المنطقة بشكل يدفع كتلة أطراف المقاومة        حالة حرب باردة إقليمية ستتولد      (
سورية والمقاومة اللبنانية والفلسطينية وإيران ومعها تركيا وقطر إلى زعزعة نظـام الـشرق األوسـط                

وبالمقابل يقول  ) المتشكل في العقدين الماضيين وفرض نظام جديد بدالً منه أكثر عداء إلسرائيل وللغرب            
األخرى العربية في المنطقة سيتعرض معظم أطرافها إلى تغيير يخـدم           ) األمر الواقع ( كتلة   إن) بايبيس(

  .مصلحة الكتلة األولى وتبقى أطراف أخرى على حالها المتأرجح غير الثابت
ويبدو أن هذا االستنتاج يتوافق مع دراسة إسرائيلية حول التغيرات الجارية في العالم العربي وتأثيراتهـا                

ة العمل اإلسرائيلي في المرحلة الراهنة ألن محللين إسرائيليين وجدوا أن إسرائيل عادت أمام              على طريق 
ما يجري في العالم العربي إلى حالة العمل السري في محاولة حماية مصالحها ومكاسبها التي تحققت في                 

ي علني في مـصر     ويرى هؤالء أن أي ظهور إسرائيل     .. العقدين السابقين ومن النظام الذي ساد خاللهما      
وتونس والمغرب أصبح اآلن محظوراً على إسرائيل ألنه سيفجر المزيد من العداء تجاهها وتجاه حكـام                
األمر الواقع الموجودين في هذه الدول مثلما سيحرج المساعي األميركيـة الـسياسية وغيـر الـسياسية                 

  .المبذولة للمحافظة على قواعد نظام الشرق األوسط القديم
بأن كل خسارة وثمن تدفعه تل أبيب بسبب هذه التغيرات يتحول بشكل أوتوماتيكي إلى              ) ايبيسب(ويعترف  

مكسب يتحقق ألطراف المقاومة وخصوصاً سورية وإيران، وهذا ما يزيد قلق واشنطن التي ستجد نفسها               
  .منغمسة في عملية إنقاذ لمصالحها ومصالح إسرائيل معاً ووحدها في هذه المرحلة الحساسة

للدراسات أن كل ما حاولـت إسـرائيل تثبيتـه مـن            ) مركز األمن القومي اإلسرائيلي   (المقابل يرى   وب
محاوالت التطبيع مع عدد من الدول في المنطقة وما رغبت باستمراره من قواعد النظام القديم في الشرق                

سمية وشعبية لن تقبـل     األوسط سيشهد قريباً إما حالة جمود حادة أو حالة انهيار تام ألن أطرافاً عربية ر              
بمرجعية النظام القديم في الشرق األوسط واالنطالق منها بل ستخلق التغييرات الجارية مرجعية أخـرى               

  .لها
مستشار األمن القومي األميركي سابقاً الذي تنبـأ بانهيـار          ) بيرجينسكي(على طريقة   ) بايبيس(ويحاول  

ولـذلك  ) التـشاؤم (فرزها الثورات الشعبية فال يجد سوى       االتحاد السوفييتي تقديم تنبؤ ما للنتائج التي ست       
يعترف أن عهداً جديداً سيشق طريقه في الشرق األوسط دون تحديد طبيعته ومضمونه إال بعبـارة أنـه                  

في تحليل نـشره فـي صـحيفة        ) أودي زومير (وبالمقابل يتوقع   !! سيحمل ما يدفع إسرائيل إلى التشاؤم     
ليبرمان وهما اللذان يمثالن التشدد اإلسرائيلي تجاه األراضي المحتلـة          أن نتنياهو و  ) يديعوت أحرونوت (
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ستجبرهما التغييرات التي ستطرأ على المنطقة على تخفيض حدة هذا التشدد ألن واشنطن نفسها لن تقبل                
بعد ذلك بخسارة دورها ومصالحها التي ستتأثر من الغطرسة اإلسرائيلية وما تولده من مضاعفات علـى                

وقد الحظت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية فـي األسـبوع         .. العربي وتزايد كراهيته إلدارة أوباما    الجمهور  
الماضي أن إيران لم تعد على جدول عمل واشنطن وال على جدول عمل بعض الحلفـاء لهـا باسـتثناء              

تزايـد  إسرائيل التي لم يعد في مقدورها قلب جدول العمل وإعادته إلى ما قبل خسارة مبارك وبن علي و                 
قدرة الجماهير العربية على فرض جدول عملها المعادي إلسرائيل والمتفـق مـع أطـراف الممانعـة                 

  .والمقاومة
 3/3/2011، الوطن، سوريا

  
   السابق األمنية أكثر منباالعتباراتيدفعها للتمسك " إلسرائيل"سياسي الجديد -الوضع الجيو .214

  بخصوص طرح مبادرة جديدة مع الفلسطينيين" يليةاإلسرائ"حالة إرباك وتردد تسود الساحة السياسية 
قال النائب الثـاني لـرئيس الـوزراء        : عن العبرية، ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية       

اإلسرائيلي، سيلفان شالوم، إنه لم يتم حتى اآلن عرض خطة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، علـى أي                 
طوط أساسية قامت عليها، وتعمل من أجل تطبيقها، متوقعـاً عـرض     جهة دولية، ألن للحكومة الحالية خ     

الخطة السياسية على وزراء الحكومة قبل عرضها على العالم، مؤكداً إدراك إسرائيل بعدما حصل مـع                
  .مصر، والثورات التي يشهدها العالم العربي، أن أي تسوية يجب أن تستند على األمن قبل أي شيء آخر

شئون االستخبارات اإلسرائيلي، دان مريدور، إن نتنياهو سـيحظى بـدعم معظـم             من جهته، أكد وزير     
أعضاء الليكود إذا أعلن نقل أراض في الضفة الغربية إلى السيطرة الفلسطينية الكاملة، ألن مثـل هـذا                  

 67من الدرجة األولى، متوقعاً اعتراف العالم بدولة فلسطينية بحدود عام           " إسرائيلية"اإلجراء يعد مصلحة    
  .عن مبادرة سياسية جديدة" إسرائيل"إذا لم تعلن 

فيما أعرب سكرتير الحكومة، تسفي هاوزر، عن اعتقاده بأن ما يجري في الشرق األوسط يفرض علـى             
، ويوجب عليها استيعاب ما يجري في       "التصورات العامة "إسرائيل تحديد مفاهيمها، والتخلص مما أسماه       

ع ما يجري، مطالباً بأن يضمن أي اتفاق مع الفلسطينيين أمن إسرائيل،            المنطقة، وأن تتصرف بما يتفق م     
  . التي يجب أن تكون حريصة على أمنها

  التخلص من التصورات العامة
الذي أعلن من القـاهرة     " ألين جوبيه "جاءت هذه التعليقات رداً على تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي          

  .لتل أبيب" سيناريو مأساوي"قيادة مصر سيكون بمثابة أن تولي قوى تعارض التسوية مع إسرائيل 
أنه ال تناقض بين دولة فلسطينية مستقلة واتفـاق         " إيهود باراك "من جهته، رأى وزير الدفاع اإلسرائيلي       

بالخروج بمبادرة سياسية   " نتنياهو"سالم مع الفلسطينيين، وبين الدواعي األمنية الحيوية إلسرائيل، مطالباً          
  .عاجلة
ـ   " باراك"ل  وقا  مليـار دوالر  20إن إسرائيل قد تطلب من الواليات المتحدة زيادة المساعدات األمنية بـ

خالل السنوات المقبلة، للتعامل مع األحداث المتالحقة في العالم العربي، موضحاً أن إسرائيل ال تخشى               
  . محتملة قد تنجم عنهاالتغييرات السياسية في المنطقة، إال أنه يترتب عليها إعداد العدة لتهديدات

وكشف النقاب عن إبالغ مسئول مصري بارز له أن معاهدة السالم المبرمة بينهما مـستقرة فـي هـذه                   
المرحلة، إال أن ضغوطات الرأي العام قد تؤثر على األنظمة التي سيتم انتخابها، وتجبرها علـى تغييـر     

  .السياسة
رة العالقات الدولية والعلـوم الـسياسية بالجامعـة         المحاضر في دائ  " إدي يائير فريمان  "من جهته، رأى    

ـ               ، وتنفيذ  "حمام دم "العبرية أن عقد أي اتفاق جديد مع السلطة الفلسطينية سيحول المنطقة إلى ما وصفها ب
" مغامرة االنفـصال  "عمليات مسلحة، وتهديدات بقتل مئات اإلسرائيليين، مستشهداً على ذلك بما وصفها            
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شارون عن قطاع غزة، وأثبتت أنها تثير العداء، فقد سيطرت حركة حماس علـى    التي قامت بها حكومة     
القطاع، وآالف القذائف سقطت من غزة على مستوطنات الجنوب طيلة سنوات بعد انسحاب قوات الجيش               

  .إليقاف إطالق الصواريخ) الرصاص المسكوب(اإلسرائيلي، وخرجت إسرائيل لعملية 
برات العشرين عاماً األخيرة، فال يوجد أساس لما يقال حول خطـورة            بأنه في ضوء خ   " فريمان"وطالب  

على إسرائيل، فالوضع األمني اليوم هو األفضل الذي يمكن تحقيقه في ظل الظـروف              " الوضع الراهن "
الراهنة، ويفضل اإلسرائيليون مثل هذا الوضع وعالقات في قنوات غير مباشرة بين حكومـة إسـرائيل                

 على محاوالت تتسم بالمغامرة لفرض تسوية على الطرفين، ومن شـأنها أن تقـود               والسلطة الفلسطينية، 
  . لتدهور الوضع األمني، والعودة لدائرة العنف

  المثلث اإلسالمي جنوباً وشرقاً
في إطار ذلك كله، سربت أوساط سياسية مقربة من ديوان رئيس الحكومة اإلسـرائيلية أربعـة أسـباب                  

ن تقديم مثل هذه الخطوة السياسية، سـواء اآلن أو خـالل زيارتـه للواليـات                ع" نتنياهو"تتعلق بامتناع   
  :المتحدة

تقديم خطوة إلقامة دولة فلسطينية مستقلة بحدود مؤقتة، فلن يكون الفلسطينيون فقط            " نتنياهو"لو أراد    .1
 يـشهد   من سيرفضونها، حتى لو تعلق األمر بخطوة مرحلية، خاصة وأن العالم العربي والشرق األوسط             

  . ثورات متالحقة، وال يعلم أحد نتائجها
أن أساس هذه الثورات هو رفض األنظمة القديمة المحافظة العربية، واستبدالها بصفة            " نتنياهو"قناعة   .2

ال توجد لها   ) الثورة الديمقراطية (أو  ) ثورة الشباب (عامة بمجالس عسكرية، كما أن الكلمات الكبيرة مثل         
رض، ومن جانب آخر هناك بوادر متزايدة على تعزيز قوة اإلخـوان المـسلمين              بوادر أو أسس على األ    

والحركات اإلسالمية في مصر وتونس، وبالتالي فأن تأتي تل أبيب في ذروة هذه الثورات لتؤيـد إقامـة                  
، ليس ألنهم سيرفـضون     "حماقة سياسية وإستراتيجية  "دولة يحكمها أبو مازن وفياض، فهو أمر يعبر عن          

قتراح على الفور، لكنهم سيرون فيه لعبة إسرائيلية خطيرة يمكنها دفع الشارع الفلـسطيني إلـى                هذا اال 
  . االنتفاضة ضدهما

ولو كانت التقديرات السياسية واإلستخباراتية اإلسرائيلية ترجح أن وضعهما قد تضرر بشدة بسبب خلـع               
 البـوادر األوليـة المتـداد       مبارك في مصر، فإنه يستحسن طرح سؤال حول موقفهما في حال تزايدت           

الثورات العربية التي يلوح في السعودية واألردن، أو أن يؤدي إلى إسقاط المزيد من األنظمة؟ الـسؤال                 
هل أن واضعي اإلستراتيجيات اإلسرائيلية لم يعلموا بعد بأن ما حصل في مصر خاصـة، قـضى                 : هنا

  !على خيار الدولة الفلسطينية هذا
  : سياسية إلسرائيل على النحو التالي-الخارطة الجيووتستعرض هذه المحافل 

حركة حمـاس فـي   " ابنتهم الشرعية"اإلخوان المسلمون في مصر جنوباً، ونظراؤهم في األردن شرقاً، و 
الرئيسة التي ستسقط في أيديهم مـع  " الجوائز الناضجة"قطاع غزة، جميعهم يرون الضفة الغربية كإحدى   

  .استمرار الثورات
ـ    كل ذلك يع   هي نموذج جيد لوجود زعماء في الشرق األوسط يواصلون         " نتنياهو"ني أن الخطة الجديدة ل

  . على األرض، بالرغم مما يحدث" تجاهل الواقع"
  عدم التحمس األمريكي

ـ       .3 الذي يواجهه العالم العربي، لن يكون هناك زعـيم         " االنقالبي"في ظل الوضع الذي تصفه إسرائيل ب
 الخطوة اإلسرائيلية، كما ال توجد ثقة، خاصة في تل أبيب، بأن الرئيس األمريكي              عربي واحد سيؤيد هذه   

" أوبامـا "نفسه سيؤيدها، وطبقاً لمعلومات لدى ديوان رئـيس الحكومـة مـصادر فـإن               " باراك أوباما "
أمام مجلسي الكونغرس في شهر مايو أيار القادم فـي          " نتنياهو"ومستشاريه ليسوا متحمسين جداً لظهور      

كما أنهم ال يعلمون إلى أين ستذهب األمور، وكيف سيكون          .  هذه اللحظات الحساسة في العالم العربي      ظل
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ليلقي كلمتـه،   " الكابيتول"الوضع الميداني في شهر مايو حين يزور واشنطن، ويقف على المنصة في تلة              
  . لي في هذه اآلونةاإلسرائي" الصداع"معلنين بذالك ضمنياً أنهم ال يحتاجون تماماً لما يصفونه بـ

مقابل ذلك، هناك احتمال بأن أحد رؤساء المعسكرات المتقاتلة ضد بعضها البعض في العالم العربـي         .4
يمكنه أن يقبل االقتراح اإلسرائيلي الجديد، ويتبناه كأحد خطوط الدعاية الرئيسية له بـين الجمـوع فـي                  

القـذافي، الـذي شـكل الـصراع الفلـسطيني          الشارع الذي يبحث عن تأييده، والنموذج هو زعيم ليبيا          
للغاية، خاصة فيما يتعلـق باسـتمرار قيـام         " إبداعية"اإلسرائيلي تفضيالً خاصاً لديه، وحلوله بالنسبة له        

  . إسرائيل كدولة للشعب اليهودي
حالياً تمتنع إسرائيل بنجاح بسبب صمتها، ألن تتورط في الثورات العربية، حتى من أثاروها، في تونس،                
مصر، ليبيا، البحرين، واليمن، امتنعوا عن توريطها أو طرحها، وحل النزاع مع الفلـسطينيين والـربط                

إسرائيل صمتها من خالل طرح الموضوع الفلسطيني، فإنهـا بـذلك           " انتهكت"بينه وبين ما فعلوه، ولو      
  .ستتسبب في االنجراف بدون داعي لقلب هذه األحداث

ومؤشرات تعتبر حوافز على عدم طرح الحل المرحلي الفلـسطيني اآلن،           أخيراً، فإن ما تقدم من أسباب       
ألنه ببساطة لن يخدم أي إستراتيجية إسرائيلية، على العكس من ذلك، فيمكنه أن يضر إسـرائيل أمنيـاً                  

  .واستراتيجياً
  موقع تيك ديبكا األمني

  8/3/2011، 2198التقرير المعلوماتي، ملحق خاص 
 

  "إسرائيل"دية للنظام المصري الجديد تتطلب استقرار العالقات مع المصلحة االقتصا: دراسة .215
قالت دراسة جديدة صادرة عن مركز دايان لدراسـات الـشرق األوسـط    : الناصرة ـ زهير أندراوس 

وإفريقيا إن العالقات بين مصر وإسرائيل تشهد توتراً في ظل األحداث األخيرة في مصر وتوقف تزويد                
  .از المصريإسرائيل حتى اآلن بالغ

لكن دراسة المصالح االقتصادية المصرية التي لها صلة بالعالقات مع إسرائيل تـدفعنا إلـى خالصـة                 
فحواها أن الحفاظ على استقرار العالقات مع إسرائيل أمر حيوي بالنسبة إلى االستقرار االقتصادي فـي                

وتؤثر العالقات المستقرة   . عتهمصر، وإلى استقرار النظام الجديد الذي سينشأ هناك بغض النظر عن طبي           
مع إسرائيل تأثيراً مباشراً وغير مباشر في قطاعات أساسية في االقتصاد المصري، وفي المصالح البالغة               

  .األهمية المتصلة بالعالقات االقتصادية الخارجية المصرية
لقطاعـات  وبرأي معد الدراسة الباحث، إسحاق غال، فإن أهم قطاع هو قطاع الـنفط، مـع مجموعـة ا                 

، تـصنيع وتكريـر     )للتصدير ولالستهالك المحلي  (استخراج النفط والغاز    : األخرى المتفرعة عنه، مثل   
إن . النفط، تزويد السوق المصري المحلي بالمواد البتروكيماوية، استجرار النفط والغاز، إنتاج الكهربـاء            

ازي نصف التصدير المـصري،     حجم المساهمة الشاملة لقطاع الطاقة في ميزان المدفوعات المصري يو         
  . مليار دوالر سنويا25ًأي ما قيمته 

عالوة على ذلك، فإن التزود الذاتي بالنفط والغاز وبالمنتوجات النفطية يسمح للدولة المـصرية بتمويـل                
شبكة الدعم الضخمة لمنتوجات الطاقة التي تشكل عنصراً مهماً في نسيج الحياة االقتصادية واالجتماعية              

أما .  بالمئة من مجموع نفقات ميزانية الدولة      18وتبلغ تكلفة الدعم في مجال الطاقة ما يقارب         . في مصر 
إن سـبب   : وتـابع . فأكبر من ذلك بكثيـر    ) وال سيما دعم تعريفات الكهرباء    (تكلفة الدعم غير المباشر     

 يجـري فـي     الحساسية الخاصة لقطاع الطاقة هو أن الجزء األكبر من استخراج النفط والغاز في مصر             
حقول متاخمة إلسرائيل، لذا فأي زعزعة للوضع األمني في مواجهة إسرائيل سيضر بـصورة مباشـرة                

وما يزيد في حساسية الوضع األمني كون هذه الحقول هي في األساس حقول بحريـة، وأن                . بهذا القطاع 
فضالً عـن أن جـزءاً      استخراج النفط والغاز ونقلهما من هذه الحقول هو عملية معقدة وحساسة للغاية،             
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كبيراً من هذه المنشآت الحساسة الخاصة باستخراج النفط والغاز هو عرضة للهجوم في حال عدم وجود                
ويمكن أن نضيف إلى ذلك أن عشرات الحقول ومئات المنشآت يجري العمل فيها بواسطة              . استقرار أمني 

مات دولية، وهذه الشركات كلهـا   شركة خد  500عشرات الشركات الدولية الستخراج النفط، عالوة على        
وقد برزت الحساسية الخاصة لهذه المنشآت في حادثة        . ال يمكنها العمل في مناطق عرضة للخطر األمني       

التخريب األخيرة التي تعرض لها أنبوب الغاز في سيناء، والتي أدت إلى توقف تدفق الغاز المصري إلى                 
ن القطاعات األساسية المهمة التي هي عرضة لألذى في         وبحسبه فإنّه م  . األردن وإسرائيل بصورة مؤقتة   

  .قناة السويس وقطاع السياحة: حال تزعزع االستقرار مع إسرائيل
ويبلغ حجم مساهمة هذين القطاعين في ميزان المدفوعات المصري فضالً عن القطاعات األخرى المرفقة              

وخـالل األعـوام    . لتصدير المـصري   بالمئة إضافية من مجموع ا     40 بالمئة و  35بهما، ما يتراوح بين     
 مليارات دوالر سنوياً، كرسـوم      5األخيرة بلغت مدخوالت قناة السويس في ميزان المدفوعات المصري          

خدمات المرفأ؛ خدمات النقل،    (على عبور القناة، وأكثر من مليار دوالر أخرى في مقابل خدمات مرفقة             
  ).وخدمات لوجستية أخرى
 نجحت مصر في رفع عدد السياح الذين يقومون بزيارتها من مليونين ونصف             أما في مجال السياحة فقد    

، األمر الذي ضاعف مـداخيل      2010 مليون سائح في سنة      14المليون سائح في العقد األخير، إلى نحو        
وفي هذا اإلطار، تجدر اإلشارة إلى أهمية السياحة في جنوب          . السياحة في ميزان المدفوعات أربع مرات     

 طورت مصر في هذه المنطقة خالل األعوام الخمسة عشر األخيرة شبكة ضخمة من الفنـادق                سيناء، إذ 
 ماليين سـائح فـي      3ويبلغ عدد السياح الذين يقصدون هذه المنطقة        . مشابهة لشبكة الفنادق في إسرائيل    

ـ     . العام، أي ما يوازي العدد اإلجمالي للسياح الذين يزورون إسرائيل سنوياً           ذ أواسـط   ولفت إلى أنّـه من
السبعينيات ساد االستقرار السياسي واألمني في مصر، وشكل اتفاق السالم مع إسرائيل أحد أعمدة هـذا                
االستقرار، إذ أتاح لمصر تحسين فرص انضمامها إلى االقتصاد العالمي، وسمح لها باالستفادة من عـدد                

ية، الحجم الـضخم لالسـتثمارات      المساعدات األمريكية والدول  : من االمتيازات االقتصادية المهمة، مثل    
وبلغـت  . الخاصة األجنبية، الزيادة الكبيرة في تحويالت األموال األجنبية إلـى المـصارف المـصرية             

 35المداخيل العامة من هذه االمتيازات في ميزان المدفوعات المصري في األعوام األخيرة ما يـساوي                
  . بالمئة من مجموع الصادرات المصرية40بالمئة إلى 

تشكل هذه المداخيل مصدراً مهماً لالستثمار في االقتصاد، وفي تمويل االستيراد الـضروري، كـذلك               و
وتعتبر المساعدة األمريكية   . تساهم في تمويل ميزانية الدولة، وتشكل عامالً محورياً في الجهاز المصرفي          
 من أنها األكبـر بـين كـل         األقل أهمية بين هذه االمتيازات الثالثة من حيث قيمتها المالية، على الرغم           

ويبلـغ مجمـوع    . ميزانيات المساعدات الخارجية للواليات المتحدة، باستثناء المساعدة المقدمة إلسرائيل        
 نحو ملياري دوالر سنوياً كمعدل وسـطي، والجـزء          1975المساعدة األمريكية المقدمة لمصر منذ سنة       

        ا الجزء الباقي فيذهب لتلبية حاجات مدنيـة       األكبر منها عسكري يستخدم في تسليح الجيش المصري، أم .
وقيمة هذه المساعدة ليست كبيرة مقارنة بمصادر أخرى بالعملة األجنبية، والتـي فـي إمكـان الـسوق                  

  .المصري الحصول عليها
وقال أيضا إن إسرائيل من شأنها أن يعرض هذه األسس االقتصادية للخطر، وأن تضر بشبكة التوازنات                

التوازن بين حاجات االستيراد ومصادر العملة األجنبية، التوازن بـين          : ية كلها، مثل  االقتصادية المصر 
الطلب في مجاالت مهمة كالغذاء والطاقة وقدرة السوق على تلبية هذا الطلب، التوازن بين مصادر دخل                
الحكومة ونفقاته، ويجدر التشديد على أن وضع مصر من زاوية االعتبارات االقتـصادية يختلـف عـن      
وضع سورية ولبنان اللذين ال يتأثر استقرارهما االقتصادي باستمرار المواجهة مع إسرائيل، إالّ في حال               

أما بالنسبة إلى األردن، فثمة أوجه شبه بين وضعه ووضع مصر، علـى الـرغم مـن                 . نشوب الحرب 
  .االختالف الكبير في البنية وفي التوجهات االقتصادية
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ى أن حساسية االقتصاد المصري إزاء استقرار العالقات مع إسرائيل ال تعود            ومن المهم اإلشارة أيضاً إل    
إلى العالقات االقتصادية الثنائية بين البلدين، وإنما إلى تأثر االقتصاد المصري بصورة مباشـرة وغيـر                

  .مباشرة بالعالقات االقتصادية مع الواليات المتحدة وأطراف ثالثة أخرى
إن المشكالت األساسية الصعبة لالقتصاد المصري مـن جهـة، واألهميـة            في الخالصة، قال الباحث، ف    

الكبرى للمصالح المصرية المذكورة أعاله من جهة أخرى، تجعل االقتصاد المصري شديد التـأثر فـي                
إن تعرض المداخيل من التصدير ومن العملة األجنبية للخطـر          . حال تعرضه ألي ضرر ولو كان جزئياً      

 مليون مصري من الغذاء والطاقة مهمة صـعبة جـداً علـى             80األساسية لنحو   سيجعل تأمين الحاجات    
الحكم، باإلضافة إلى مروحة واسعة من االنعكاسات السيئة على مختلف فروع االقتصاد، وعلى العمالـة               
وغير ذلك إن عدم استقرار الوضع االجتماعي ـ االقتصادي من شأنه في نهاية األمر أن يضر بالنظـام   

  .سيضطر إلى أن يأخذ مثل هذا السيناريو في االعتبارنفسه الذي 
لكن على الرغم من أهمية االعتبارات االقتصادية المذكورة أعاله، فمن الواضـح أن             : وخلص إلى القول  

السياسة المصرية إزاء إسرائيل ستتأثر باعتبارات سياسية ودبلوماسية، ومن نافلة القول إنّه من الـصعب              
  .ئية لهذه العوامل كلهاالتنبؤ بالنتيجة النها

  9/3/2011القدس العربي، لندن، 
  

   رقم قياسي جديد بذريعة الثورات العربيةإلى اإلسرائيليموازنة الجيش  .216
اختار وزير الدفاع االسرائيلي، ايهود باراك، الصناعات العسكرية الطالق         :  أمال شحادة  -القدس المحتلة   

جول حول مجسمات منظومة صواريخ حيـتس لمواجهـة         حملة جديدة إلظهار قدراته العسكرية، فراح ي      
حصل ذلك قبل سـاعات     . الصواريخ الباليستية، التي اجريت عليها تجربة مشتركة مع الواليات المتحدة         

من اطالق حملة الترويج والتهديد التي رافقت عبور البارجتين العسكريتين االيـرانيتين قنـاة الـسويس                
ال في الجيش االسرائيلي وادعت فيها ان التطورات التي تشهدها ايـران            والتقارير التي أعدتها قيادة الشم    

قد تشكل االنعكاس االخطر على اسرائيل في حال قررت تخفيف حدة الحصار المضروب عليها عبر دفع                
حزب «ولدى اي حديث عن عملية من قبل        . لتنفيذ عملية ضد اسرائيل عند الحدود الشمالية      » حزب اهللا «
، وفق التقارير التي تروج لها القيادة العـسكرية االسـرائيلية، قـد             »حماس« وسورية و    فإن ايران » اهللا

تشارك في مثل هذه العملية، وهذا يعني بالنسبة الى االسرائيليين دخول كل مناطقها في مرمى الصواريخ                
  .الطويلة والقصيرة والمتوسطة المدى، التقليدية وغير التقليدية

االسرائيلية، حملة تخويف أخرى للجمهور بسبب الثورات الشعبية في العـالم       وأثارت المؤسسة العسكرية    
العربي، فأخذت تتحدث عن تغيير في السياسة واالستراتيجية االسرائيليتين وعن انهـا سـتعيد تـشكيل                

  .األلوية العسكرية التي تم تفكيكها بعد توقيع معاهدة السالم مع مصر
ليداً سنوياً للجيش االسرائيلي ووزارة الدفاع، يتزامن مع موعد         حملة التخويف والترهيب هذه اصبحت تق     

وخالل السنوات الثالث االخيرة شاء حظ المروجين لضرورة زيـادة          . المصادقة على الموازنة العسكرية   
وهي ذكرى ترفـع  . عماد مغنية» حزب اهللا«الموازنة العسكرية أن تتزامن مع ذكرى اغتيال القيادي في         

وهذه السنة بالذات جاءت االحداث التـي       . ستعداد لدى مختلف اجهزة االمن االسرائيلية     حال التأهب واال  
تشهدها المنطقة واالنقالبات في الدول العربية لترفع لهجة المطالبة بالمزيد والمزيد من حجـم الموازنـة                

 اسـرائيل   العامة لمصلحة الموازنة العسكرية تحت شعار أثر التطورات االخيرة في الدول العربية على            
وتجـاوزت قيمـة زيـادة      . وخطرها على امنها والجهود التي تبذلها ايران لتوسيع نفوذها في المنطقـة           

الموازنة بليوناً ونصف بليون دوالر لهذه السنة، وبهذا تسجل رقمـاً قياسـياً، فـي موازنـات الجـيش                   
 بليـون   18يادة الى حوالى    االسرائيلي منذ قيام الدولة، اذ تصل قيمتها، في حال تمت المصادقة على الز            

  .دوالر
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التي تواجـه الـصواريـخ االيــرانية       » حيـتـس«في تفـاخره بإنجـاز تـجـربة مـنظـومـة      
خالل المحادثات التي تـجـرى على مـدار الـسـنة في اطار الخطة          «: والسورية باألساس قال باراك   

نحن «: وأضاف. »يـفية توزيعها المتعددة السنوات اتـفــق على بلورة خطة تضمن حجم الموازنة وك         
نعمل بالتنسيق على اربع منظومات منها القبة الحديد التي تهدف للدفاع عن اسـرائيل مـن التهديـدات                  

  .»اللتان استكملت تجربتهما وهذا امر مهم جداً» 2-حيتس«المستجدة، ومنظومة 
ها للدفاع عن مواطني الدولة     سنجد الموازنة وسنوزع  «: وبرأي باراك فإن هذه االمور ستختبر معاً، يقول       

  .»في حال الهدوء وفي االمن الدائم والطوارئ وفي حال االستعداد في هذين الوضعين
لكن حديث باراك هذا لم يقنع الكثير من االسرائيليين الذين عبروا عن وجهة نظر مختلفة تماماً وهم على                  

 احتماالت الحرب بسبب االنقـسامات      قناعة بأن االوضاع التي تشهدها مختلف الدول العربية تخفف من         
وقد عبر في شكل واضح عن هذا الموقف        . وحال الفوضى وعدم قدرة اي من الدول على خوض حرب         

المدير العام السابق لوزارة المالية، دافيد بروديت الذي رأى ان االوضاع في الدول العربية تتطلـب اوالً                 
  .دية لسكان هذه الدول وليس شن حرب على اسرائيلتوفير االستقرار االمني وتحسين االوضاع االقتصا

  :وجهة نظر بروديت لم تخفف من مطالب المؤسسة العسكرية بل واصلت طرح المزيد والمزيد
تامـار  « مليون دوالر يحتاجها سالح البحرية لتنفيذ خطة دفاع عـن حقلـي الغـاز                70 و 40 ما بين    -

.  كيلومتراً في سـواحل البحـر المتوسـط        130ثر من   اللذين اكتشفتهما اسرائيل على بعد اك     » وليفياتان
وبحسب الجيش فإن االعتداء على خط الغاز الذي يزود اسرائيل بالغاز الطبيعي المصري أصـبح وارداً                
مـن تـنـظيمات معـاديـة السرائـيل تـهـدد بتنفيذ اعـتداء على خطوط النفط التي تـدعي انهـا               

لغاز يعني ان البحرية االسرائيلية تتكفل بحماية منطقة اكبر بمرة          وحماية حقلي ا  . داخل مـياهها االقليمية  
ونصف المرة من مساحة اسرائيل حيث تم التخطيط لحفر العديد من اآلبار التي قـد تـشكل عـشرات                   

  .االهداف االستراتيجية المحتملة
حـدود   الحاجة لنصب معدات رقابة على طول الحدود بين اسرائيل وغزة واسرائيل ومصر وعلـى ال               -

  .الشمالية مع لبنان لضمان عدم تسلل معادين
المحسنة والتي تم تحـديثها بعـد       » نمير« ضرورة تزويد سالح المدرعات بعشرات الدبابات من نوع          -

  .»همركافاه«حرب تموز على هيكل دبابة 
 ان   موازنة خاصة لضمان حماية القواعد العسكرية والمطارات من خطر استهدافها بالصواريخ المتوقع            -

  .تتعرض لها اسرائيل في حال وقوع حرب
وقائمة طويلة ال يخلو يوم في االسبوع اال وتجد المؤسـسـة الـعسكرية سبباً إلخراج المزيد منها وكلها                

  .»ضرورة مواجهة األخطار المحدقة بدولة اسرائيل«: تحت عنوان
  جيش ثري وأمن فقير

سلوب الـذي يتبعـه المـسؤولون العـسكريون         ، بهذه العبارة وصف اكثر من خبير اال       »خدعة األمن «
والسياسيون للحصول على المزيد من حجم الموازنة استناداً الى ما كشف عنه في اثناء المصادقة علـى                 

 بليون شيكل بينما تبلـغ      53.4 بمبلغ   2011فقد اقرت الحكومة موازنة الدفاع للعام       . موازنة السنة الحالية  
الفارق بين طلب الدفاع وبـين      :  بليون شيكل  55 الجيش االسرائيلي    موازنة النشاط الحقيقي الذي عرضه    

ال يوجد ألي رقم آخر ينشر أي غطاء، وفي المناسـبة، طلبـت الماليـة               .  بليون شيكل  1.6ما اقر يبلغ    
  . باليين شيكل من موازنة الدفاع للسنتين الحالية والمقبلة7تقليص 

 بليـون   39 كانت   2000في عام   . »طبيعي«يجي و   وموازنة الدفاع هي أمر يتطور في شكل ثابت، تدر        
.  باليين شـيكل   10وفي غضون عقد من الزمان نمت بـ        .  بليون شيكل  49 باتت   2010في عام   . شيكل

ومن أجل مزيد من الموضوعية فإن ربع هذا النمو في الموازنة في العقد االخير ينبـع مـن تعهـدات                    
  .يش االسرائيلي الذين يزداد عددهم سنة بعد سنةالماضي، مثل الدفعات لمتقاعدي جهاز االمن والج
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 في المئة   10 باليين شيكل في السنة، أي أكثر من         5في السنتين االخيرتين جرى الحديث عن زيادة نحو         
هذه السنة تبين ان األجهزة غير قادرة حتى        ). من دون المساعدات من الواليات المتحدة     (من نفقات األمن    

فما هي النفقات على القوى البشرية في الجيش االسرائيلي؟ وكـم           .  االساسية على االتفاق على المعطيات   
نمت النفقات على االمن في السنوات االخيرة؟ الفوارق بين معطيات جهاز االمن والمالية تصل احيانـاً                

 واذا كانت هذه هي   . الى عشرات باليين الشيكالت وذلك تبعاً لمعطيات الماضي التي ال يمكن الجدال فيها            
  .الحال فكيف يمكن احداً أن يقول شيئاً مفيداً عن الموازنة للسنتين المقبلتين

 سننفق ماالً أكثر، وسنحصل على جيش ثـري         2012حتى نهاية   : وجواب الحكومة والجيش كان بسيطاً    
  .أكثر، ولكن على أمن فقير أكثر

  مركبات الموازنة العسكرية
حاجة « األمن القومي في تل أبيب، شموئيل ايفن، الى ان           في دراسة الفتة، يشير الباحث في معهد أبحاث       
من هنا تأتي ضرورة أن يخصص لألمن نصيب كبيـر         . اسرائيل الى جهاز أمن قوي هي مسألة وجودية       

مع ذلك الحاجة ملحة الى تحديـد سـلم         . نسبياً من موازنة الدولة، قياساً بالمعمول به في أكثر دول العالم          
 متصالً يتعلق بمقدار الموارد االقتصادية المخصصة لألمن على حساب أهداف           أوليات وطني ينشئ نقاشاً   

ففي نقاش عبء األمن تعرض مقاييس تعتمد على عناصر مختلفة لنفقات األمن، وتكـون              . وطنية أخرى 
فمثالً قال البروفيسور عومر موآف، رئيس المنتدى االستشاري لـوزير          . للمتناقشين استنتاجات متضاربة  

تتفق وزارة الخزانة العامة وجميع خبراء االقتصاد االعضاء في المنتدى االستـشاري            «: لعامةالخزانة ا 
لوزير الخزانة العامة على أن موازنة األمن كبيرة جداً على الدولـة وتعـرض االقتـصاد االسـرائيلي                  

  .»للخطر
يضاً اذا حسمنا   موازنة االمن هي الكبرى بين موازنات مكاتب الحكومة، ويصح االمر ا          «: ويضيف ايبن 

مع ذلك يجب ان ننتبه الى ان موازنة االمن تشتمل علـى مـواد              . من الموازنة مساعدة الواليات المتحدة    
متميزة ال توجد في موازنة وزارة اخرى وال تتصل بتمويل النشاط العسكري، مثل دفع رواتب متقاعدي                

 والعائالت الثكلى في وزارة الـدفاع        بليون شيكل، ونفقات فروع التأهيل     4.5جهاز االمن ومقدارها نحو     
  . باليين شيكل4ومقدارها نحو 

  :ويوضح ايبن تركيبة الموازنة العسكرية على النحو اآلتي
 مدفوعات اجور لجنود الخدمة االلزامية والدائمة، ولمواطنين يعملون في الجيش والعمال اآلخرين في              -

وتحويل نفقة تقاعد للجنـود     ) مالبس واقسام مختلفة  الطعام وال (وزارة الدفاع، وتكاليف قوة بشرية اخرى       
والعمال الثابتين في جهاز االمن، ومدفوعات لمن يخدمون في قوات االحتياط بواسطة مؤسسة التـأمين               

 في المئة من االستهالك االمني غير الصافي فـي عـام            41.8كل هذه المدفوعات كانت تشكل      . الوطني
2009.  

 فـي المئـة مـن       39.2د، ونفقات على البناء وغير ذلك، وبلغت قيمتها          شراء سلع وخدمات في البال     - 
  .2009االستهالك االمني غير الصافي في عام 

يشتمل االستهالك األمني بحسب تقرير بروديت على نفقات الموساد والشاباك التي           :  االستهالك االمني  -
االمني على عدد من الفـروع التـي        في مقابل ذلك ال يشتمل االستهالك       . ال تشتمل عليها موازنة االمن    

  :تشتمل عليها موازنة االمن او اماكن اخرى من موازنة الدولة مثل
 نفقات جهاز االمن التي عرفت في الحسابات الوطنية على أنها نفقات ترمي الى الرفاهيـة والـصحة                  -

دة مـن صـندوق     ومكافآت وتأهيل للمعوقين وللعائالت الثكلى، وهبات مساعدة لعائالت الجنود؛ ومساع         
  .استيعاب الجنود المسرحين وغير ذلك

الصناعة العسكرية  (مساعدة لمصانع امنية    :  النفقات التي يقتضي فصل العنصر االمني فيها بحثاً خاصاً         -
واكثر انتاجها للتصدير، المتعدد الغايات، النها تشتمل على تمويل تطـوير منتوجـات             ) ورفائيل وغيرها 
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لحال في ما يتعلق بتحويالت مالية الى االدارة المدنيـة فـي منـاطق االدارة               وكذلك ا . تباع في الخارج  
 في مجاالت التربية والصحة والرفاهة وشـق        jpg.المدنية التي تقوم بأعمال مناورات للجيش اإلسرائيلي      

  .الشوارع االلتفافية في الضفة الغربية
:  االقتصاد االسـرائيلي، فيقـول     ويختتم الباحث دراسته بالحديث عن مصاريف األمن كعبء على كاهل         

 يبين أن اسرائيل ال تزال تقع حقاً        – بمفاهيم االستهالك االمني المحلي قياساً باالنتاج العام         –عبء األمن   
فمنـذ منتـصف   . في قمة السلم العالمي لالنفاق على االمن، لكن الفرق أقل كثيراً مما كان في الماضـي     

. ني وهو اليوم يشبه الوضع الذي كان قبل حرب االيـام الـستة            السبعينات الى اآلن انخفض العبء االم     
ومع ذلك فـإن    . وعلى ذلك يبدو ان تأثير النفقات األمنية على صورة اقتصاد اسرائيل العام اليوم محدود             

 بليون دوالر فـي     2.775(بيد ان لمساعدة الواليات المتحدة      . للعبء األمني تأثيراً اكبر في القطاع العام      
  .راً جوهرياً في موازنة الدولة وفي مجال المناورة المالية للحكومةتأثي) 2010

  25/2/2011الحياة، لندن، 
  

  محددات الموقف اإلسرائيلي إزاء الثورات العربية .217
بزيادة الميزانيات األمنية وإجـراء تعـديالت علـى جهوزيـة الجـيش        " إسرائيلية"توصية استخبارية   

  الصهيوني
ما زالـت الثـورة المـصرية تلقـي         : سات وتحليل المعلومات الصحفية   مركز درا  عن العبرية، ترجمة  

، رغم توجه أنظارها نحو ما يجري في جميـع أرجـاء            "إسرائيل"بتداعياتها على دوائر صنع القرار في       
الشرق األوسط من انتفاضات شعبية تداعت عقب ثورتين تونس ومصر، وتصفها بأنها زلزال يهز أنظمة               

د بنشوء واقع مغاير، وشرق أوسط جديدالحكم القائمة، ويهد.  
ويأتي التركيز على الثورة المصرية، ألن مصر شَكّلت على مدار العقـود الثالثـة الماضـية عنـوان                  

، وأصبحت بين عشية وضحاها أشبه ببركان ال يعـرف أحـد متـى              "إسرائيل"االستقرار اإلقليمي بنظر    
ال يمكنها سـوى    " إسرائيل" كثيرة، لعل أبرزها أن      يخمد، أو أين سيلقي حممه، مما دفع لطرح استنتاجات        

  . االعتماد على نفسها وعلى قوتها العسكرية، مما يستلزم زيادة الميزانية األمنية
المطروحة بين التفاؤل والتشاؤم، بحيث غلـب علـى فحـوى           " اإلسرائيلية"وقد تراوحت السيناريوهات    

 في مصر ستتيح لعناصر إسالمية إمكانية السيطرة على         السيناريو األكثر تشاؤماً أن حالة عدم االستقرار      
، مع اتفاق ردود الفعـل      "إسرائيل"السلطة، األمر الذي من شأنه أن يلحق ضرراً كبيراً باتفاق السالم مع             

الرسمية السياسية والعسكرية في تل أبيب، على أن الثورة المصرية دشّنت عهداً جديداً سـينعكس علـى                 
كما أن مالمح هذا العهد لم تتضح بعد، فضالً عن وجود احتمـاالت قويـة بـأن                 الشرق األوسط برمته،    

  .تؤجج ثورات أخرى في المنطقة تهدف إلحداث تغيير في أنظمة الحكم القائمة
  :الرصيد االستراتيجي

الرسمي في البداية بتأييد سلطة الرئيس السابق، حـسني مبـارك، وجـاء      " اإلسرائيلي"وقد اتسم الموقف    
لموقف اإلدارة األمريكية وسائر الدول الغربية، بل ومؤنباً له، لكنه سرعان ما ضبط خطاه علـى                مفارقاً  

إيقاع الموقف األمريكي والغربي، مؤكداً أن أي تغيير نحو مزيد من الديمقراطية ال يتعارض مع مصلحة                
  ".إسرائيل"

 يؤكدون أن األمر األهم بالنـسبة       ما زالوا " إسرائيل"ومع ذلك، فإن المسؤولين السياسيين والعسكريين في        
إليهم هو الحفاظ على اتفاق السالم مع مصر، الذي يعتبرونه رصيداً استراتيجياً بالغ األهمية، نظراً لكونه                
عنصراً مركزياً في استقرار المنطقة، وهو في نهاية المطاف أهم كثيراً من الديمقراطيـة، ممـا يفـسر                  

  .الجيش المصري الذي أعلن استمرار التزامه باتفاق السالم معهاببيان " اإلسرائيلية"ترحيب الحكومة 
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إزاء الثورات العربية، تركز    " إسرائيل"ومع ذلك، فإن هناك جملة من الضوابط والمحددات التي تنتهجها           
  :على الجوانب التالية

ة، كما حدث   في حال إتاحة المجال أمام قوى معادية الستغالل عمليات ديمقراطية للسيطرة على السلط             .1
  .في إيران ودول أخرى، فإن النتيجة ستكون إلحاق أضرار بعملية السالم

ستحاول إيران تعزيز نفوذها في الشرق األوسط، حيث تمثل ذلك بقيام سفينتين حربيتين بعبور قنـاة                 .2
السويس نحو البحر المتوسط في طريقهما إلى سوريا، بعد تجنب القيام بخطوات من هـذا القبيـل منـذ                   

  .1979اندالع الثورة اإليرانية عام 
األمنية ستزداد، مما يقتضي زيادة الميزانية األمنية، وإجـراء تعـديالت علـى             " إسرائيل"إن حاجات  .3

  ".اإلسرائيلي"جاهزية الجيش 
  موقع تيك ديبكا األمني

  26/3/2011، 2213التقرير المعلوماتي، ملحق خاص 
  

   سورياتحليل إسرائيلي يقر بخطورة الوضع في .218
  الفصائل الفلسطينية لكسب المزيد من الشرعية الشعبية" سوريا القادمة"بأن تدعم " إسرائيلي"تقدير 

نقلت الخبيرة اإلسرائيلية في الـشئون      : عن العبرية، ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية       
حافظة درعا السورية بانتباه شديد،     أن قيادة الجيش اإلسرائيلي تتابع ما يجري في م        " أنشيل بفيفر "العربية  

الـرئيس اإلسـرائيلي،    " شمعون بيريس "وأثره المتوقع على زعزعة استقرار القيادة السورية، حيث قام          
إن : يرافقه عدد من قادة الجيش بزيارة للحدود الشمالية قرب الجوالن، وتحدث مع عدد من الضباط قائالً               

لسطينية واللبنانية، وإن أي ضعف داخلي يحدث فيهما سـيخفف  سوريا وإيران تقدمان الدعم للمنظمات الف 
  ".جبهة حربية"عن إسرائيل 

فيما عكست أوساط سياسية إسرائيلية مخاوف تل أبيب من إمكانية تغيير النظام في سوريا، مع تـصاعد                 
يا وتيرة التوتر واالحتجاجات ضد نظام بشار األسد، حيث حظيت المواجهات الساخنة التي تشهدها سـور          

  .باهتمام وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بمختلف أشكالها وتوجهاتها
مع العلم أن مدينة درعا قريبة من الحدود مع إسرائيل، فضالً عن اهتمام الكثير من الدوائر اإلسـرائيلية                  
بتطورات الموقف السوري الذي أصاب األسد بالقلق، ما دفعه لتقديم منح مالية متميزة، محـاوالً إعـادة                 

  .دوء للبالد مرة أخرىاله
  كبح جماح الثورة

أن تل أبيب تعرف إلى اآلن كيف تتعامـل مـع           " بفيفر"ومما يؤكد المخاوف اإلسرائيلية، وفقاً لما ذكرته        
األسد وكبار المسئولين السوريين الموجودين في دمشق، إال أنها ال تعرف كيف سـتتعامل مـع سـوريا           

ن كافة التوقعات تشير إلى احتمال تصاعد الموقـف هنـاك           أخرى في حال تغيير نظام الحكم، خاصة وأ       
بصورة دراماتيكية خالل األيام المقبلة، مع اقتحام قوات الجيش للمساجد وقصفها لها، وقتلهـا للمـصلين                

كـل  . المتواجدين بداخلها، مما سيضع سوريا على أتون بركان ملتهب من الممكن انفجاره في أي وقـت   
 للتقدير اإلسرائيلي، وإن نجح في قمع المظاهرات، فلن يستطيع كبح جماح بقية             ذلك يعني أن األسد، وفقاً    

االحتجاجات في العديد من المدن والمناطق األخرى، وربما يصل األمر إلى إمكانية سقوطه فـي حـال                 
  .إصراره على التعامل بعنف مع المتظاهرين

سرائيلية إلى أن قيادات الجيش الـسوري  عن ضباط كبار في هيئة األركان اإل" بفيفر"أكثر من ذلك، تنقل  
وضعت الكثير من األسلحة، وبالتحديد صواريخ سكود في مدينة درعا، نظراً لموقعهـا االسـتراتيجي،               
وتحسباً إلمكانية اندالع معركة مع إسرائيل في أي وقت، األمر الذي أثار تساؤالت عميقة في تل أبيـب                  

 المدينة في يد المتظـاهرين؟ وهـل مـن الممكـن أن             حول مصير هذه الصواريخ بالتحديد إن سقطت      
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يستخدمونها بصورة لمواجهة إسرائيل؟ وما هو مصير العالقة مع سوريا إن تمـت اإلطاحـة بـالرئيس               
  السوري ونظامه الحاكم؟ 
  وداعاً للسالم مع سوريا

ة الموجـودة   وتطرقت المحافل اإلسرائيلية إلى مستقبل العالقات بين سوريا من جهة، والفصائل المـسلح            
هناك كحماس وحزب اهللا، وترعاها دمشق وتدعمها مادياً وسياسياً، معربة عن خـشيتها مـن مواصـلة                 
دعمها إن أطيح باألسد من سدة الحكم، واإلتيان بنظام ثوري جديد، زاعمة أن الكثيـر مـن الـسوريين                   

لهـا، ألنـه يـأتي مـن        غاضبين من أنشطة هذه المنظمات، والدعم المادي الكبير الذي تقدمه الحكومة            
  .أموالهم

في تحليلها المعمق للوضع في سوريا، إلى خطورة الموقف هناك، ممـا يجعلهـا              " بفيفر"أخيراً، تخلص   
محط أنظار واهتمام مختلف الساسة اإلسرائيليين، ممن يحاولون قراءة مستقبل التطورات في دمشق فـي               

ة درعا، ناقلة عن محافل سياسية إسرائيلية أنه        ضوء االحتجاجات الصاخبة والمواجهات التي تشهدها مدين      
، ألنه حتى لو كان األسد قد أراد السالم فعلياً مع   "وداعاً للسالم مع سورية   "باإلمكان القول بكل جرأة وثقة      

  .إسرائيل، فقد أصبح ذلك متأخراً جداً اآلن
  موقع قضايا مركزية

  26/3/2011مركز المعلومات الصحفية،  ،1اصدار خاص 
  

  تفترض األسوأ من آخر التطورات الثورية في الشرق األوسط وتتهيأ عسكرياً لذلك" رائيلإس" .219
يرصد تقرير مدار االستراتيجي لهذا العام أهم المستجدات والتطورات التي شـهدتها الـساحة              : تلخيص

تقرير ويتعرض ال . ، كما  يستشرف تطور األمور ووجهتها في الفترة المقبلة         2010اإلسرائيلية في العام    
محور المفاوضـات،   : بالتفصيل للتطورات التي شهدتها الساحة اإلسرائيلية في سبعة محاور أساسية هي          

محور العالقات الخارجية ، المحور السياسي، المحور األمني والعسكري، المحور االقتصادي، المحـور             
وكما جرت عليـه    . نفيذياالجتماعي ومحور الفلسطينيين في إسرائيل،  باإلضافة إلى ملخص التقرير الت          

العادة في السنوات السابقة، أشرف على إعداد التقرير وكتابته مجموعة من الباحثين المختصين، الـذين               
، وقـد حـاول     2010اتبعوا، في تحليلهم، قراءة موضوعية استشرافية لشتى األحداث التي ميزت العام              

التركيـز المتغيـرات ذات الطـابع       الباحثون تجنب الغوص في السرد التقريـري لألحـداث  لـصالح             
  .االستراتيجي

  األحداث المفصلية
  مجموعة من األحداث المفصلية الداخلية واإلقليمية والدولية في          2011 وبداية   2010تقاطعت في  نهاية     

لحظة معينة كان بدا فيها الجمود السياسي والتعنت اإلسرائيلي يتسيدان المشهد وهو ما قد يجبر إسرائيل                
 العمل جديا على إنهاء الصراع وهو ما يعني تقديم عرض جديد لم تقدمه حتى اآلن أو تعميـق                   إما على 

عزلتها واالنزالق نحو مستقبل مجهول يحمل مالمح كثيرة من حالة دولة األبارتهايد في عقد السبعينيات               
  .والثمانينيات

 على اإلطالق وهو ناتج عـن       يشكل هذا أكثر األحداث أهمية    " : الشرق األوسط الجديد  "بوادر ظهور   . 1
  : تقاطع  عاملين مركزيين هما

i .              الثورات العربية وتقف على رأسها بالطبع الثورة المصرية التي تتعدى أهميتها اإلطاحة بنظام حسني
مبارك الذي اعتبر إسرائيليا نظاماً صديقاً ومتعاوناً إلى حد بعيد، مبدئيا على األقل يفـتح هـذا التغييـر                   

ي شباكا لعودة مصر للعب دور أكبر كقوة إقليمية في المنطقة حيث يتوقع ان تتنـاغم مواقفهـا            الدراماتيك
وتحالفاتها وخياراتها السياسية مع نبض الشارع المصري الذي اسمتد النظام الجديد  شرعيته منه، وهـو                

 كاتفاقية تصدير   ذات الشارع الذي يرفع منذ اآلن مطالب بتغيير اتفاقات مع إسرائيل اعتبرها غير عادلة             
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الغاز، وذلك على  الرغم من أن المجلس العسكري األعلى أعلن أن مصر ستحترم اتفاقياتها الدولية بمـا                  
  .  في ذلك اتفاقية كامب ديفيد، إال انه من غير المتوقع أن تعود العالقة الثنائية بين البلدين إلى سابق عهدها

ii .     إيـران وان   -قابل انزياح تركيا أكثر باتجاه حلف سورية      أفول الحلف العسكري اإلسرائيلي التركي م
كان الحديث عن حلف تركي إيراني سوري ما زال مبكرا ، إال أن هذا االنزياح يعني عمليـا خـسارة                    
إسرائيل ألحد أهم أصدقائها في المنطقة، خاصة أن هذا األفول يتقاطع مع تغيير آخر مهـم هـو عـودة                    

 آذار بقيادة حزب اهللا بـشق  8 وذلك من خالل نجاح حلفائها في تيار سورية بصورة أو بأخرى إلى لبنان 
 آذار أوال وإسقاط حكومة الحريري ثانيا، وهو ما يعني عمليا إعادة تموضع التحـالف               14صفوف تيار   

السوري اإليراني من جديد في الساحة اللبنانية  وتزايد نفوذ سورية في الحيز اللبناني وبترتيبات تحالفاته                
  . يمية بما يتواءم والرؤية اإليرانية السورية بعيدا عن اإلرادة األميركية واإلسرائيليةاإلقل

أدى الجمود السياسي فـي عمليـة       : وتزايد عمليات نزع الشرعية عنها     تعاظم عزلة إسرائيل الدولية   . 2
فلـسطينيين  السالم إلى جانب مواقف حكومة نتنياهو ووزير خارجيته أفيغدور ليبرمان المتصلبة تجـاه ال             

 التي ترافقت مع  2010وما رافقه من رفض تجديد تجميد االستيطان إلى تزايد عزلة إسرائيل الدولية عام              
ارتفاع حدة النقد األوربي لنتنياهو، وهو ما عبرت عنه كاترين اشتون بمحادثة مع نتنياهو عندما قالت له                 

بالتوازي مع النقد المتعاظم علـى الحكومـة        و". أنتم تخسرون أكبر أصدقائكم في أوروبا     : يجب أن تفهم  "
اإلسرائيلية من قبل حكومات أوروبية حليفة تتزايد في إسرائيل التقارير التي تتحدث عن استمرار نـزع                
الشرعية عن إسرائيل وتدهور صورتها في العالم، وأشار استطالع نفذته وزارة الدعاية والـشتات بـين                

من المستطلعين اإلسرائيليين   % 90ن صورة إسرائيل في العالم ان       اإلسرائيليين عشية إطالق حملة لتحسي    
على ان إسرائيل   % 80وافقوا أن إسرائيل تواجه مشكلة جدية وجدية جدا في ما يخص صورتها، ووافق              

وتتقاطع هذه األجوبة مع كل مع نتائج استطالع عالمي تقوم به            .تظهر في الخارج بمظهر الدولة العنيفة     
حيث اتضح انه ينظر إلى إسرائيل كدولة ذات تأثير عالمي سلبي، حيـث              اعة البريطانية سنويا هيئة اإلذ  

أدرجت إسرائيل في المكان الرابع قبل األخير وسبقتها في السلبية إيران، كوريا الشمالية والباكستان، وقد               
ـ    2010سبق أن نشر معهد ريئوت اإلسرائيلي للتخطيط االستراتيجي ورقة موقف فـي              ا ان   اعتبـر فيه

إسرائيل تواجه حملة غير مسبوقة من أجل نزع شرعيها، واعتبر األمر بمثابة تهديد استراتيجي يأتي بعد                
  .تهديد النووي اإليراني

كما قلنا سابقا يشهد المجتمع اإلسرائيلي تحوال داخليا بنيويا، حيـث           : إسرائيل أكثر تدينا وأكثر يمينية    . 3
لي أكثر يمينية وهو ما يتم التعبير عنه  من خالل التزايد المطرد في              يتحول نحو مجتمع أكثر تدينا، وبالتا     

نسبة المتدينين من مجمل السكان ومن نمو نسبتهم في مؤسسات الدولة الفاعلة، في المقابل يـزداد أكثـر                 
وأكثر التشديد على الطابع اليهودي وعلى طبيعة الدولة اليهودية، وهو ما يمكن رصده من خالل تزايـد                 

التشريعات المطروحة في الكنيست،مقابل حمالت المالحقة التي تشنها أطراف يمينية على منظمات            وتيرة  
حقوق إنسان يهودية وعربية ومنظمات مجتمعية يسارية مثل منظمة  صندوق إسرائيل الجديد، إضـافة               

والتحـريض  إلى شن حملة مكارثية على دوائر علم االجتماع وعلى علماء االجتماع النقديين في إسرائيل    
 المركز  -وقد نشر مركز عدالة   . عليهم، وكل هذا يأتي في ظل تزايد حمالت تشديد الخناق  على العرب              

 تقريراً يرصد قائمة تضم عشرين قانونـاً مركزيـاً جديـداً            -القانوني لحقوق األقلية العربية في إسرائيل     
ألقلية الفلسطينية فـي إسـرائيل     تميز جميعها ضد ا    "2010ومشاريع قوانين مطروحة للبحث خالل العام       

وتهدد حقوقهم كمواطني الدولة، وتنتهك في بعض الحاالت حقوق السكان الفلـسطينيين فـي المنـاطق                
أو /جميـع التـشريعات التمييزيـة و      "،  مع العلم أن هذه القائمة ال ترصد  كما يشير معـدوها               "المحتلة

مشاريع قوانين تتمتع بقسط كبير من الفرص لنجـاح         العنصرية المطروحة حالياً في الكنيست، فإنها تُعدد        
  ". أو أن تحمل ضرراً جسيماً بحقوق الفلسطينيين، في حال تشريعها/تشريعها وتحولها إلى قوانين و
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وبالمقابل تتزايد قوة أفيغدور ليبرمان في السياسة الداخلية ويرى اليوم كثيرون، بمن في ذلك بعض كبار                
اليميني المتطرف  " إسرائيل بيتنا "الحاكم، أن وزير الخارجية ورئيس حزب       المسؤولين في حزب الليكود     

وعلى الرغم من   . في إسرائيل عقب انشقاق باراك    " رئيس الحكومة الفعلي  "أفيغدور ليبرمان أصبح بمثابة     
أن ليبرمان  هو علماني وبعيد  كل البعد عن التدين، إال أن أفكاره اليمينية المتشددة والمتطرفـة تجـاه                    
العرب تهيمن على خطابه وتتقاطع بقوة مع األفكار اليمينية للمتدينين، سواء أكانوا من التيار المتزمـت                
الذي تمثله شاس أم من التيار الصهيوني االستيطاني، بل إن هذا التقاطع يتحول عمليا إلى مساحة للتالحم                 

ة إلنجاح شراكة غريبة بل مـستحيلة       بينهم، األمر الذي يتغذى من الشراكة المفرطة في المواقف ة اليميني          
  .في مجتمعات أخرى على أساس تخفيف حدة  االختالف والتباين في المواقف الدينية

  إسرائيل والتغيرات، أدوات المواجهة
يمكن رصد مجموعة من األدوات تستخدمها أو يتوقع أن تستخدمها إسرائيل في سبيل مواجهة التطورات               

  :المتالحقة في المنطقة
ويعني هذا افتراض سيناريو المواجهة بوصفه إمكانيـة حقيقيـة          : تهيؤ عسكريا لسيناريو المواجهة   ال. 1

تتطلب التهيؤ التام من الناحية اللوجستية والعسكرية، وبالذات التهيؤ لألخطـار األمنيـة المحتملـة مـن        
بتطـورات  االتجاه المصري ولكن ليس حصرا، وعلى الرغم من أن هذه اإلخطار سترتبط بالـضرورة               

إقليمية وبشكل التعاقدات الدولية التي ستتطور ناهيك عن شكل األنظمة التـي سـتبرز، فـان إسـرائيل                  
 مليون دوالر لميزانية األمـن والـدفاع   700تفترض األسوأ وتتهيأ له وهو ما يمكن لمسه  بداية بإضافة          

 وزير الـدفاع اإلسـرائيلي       يناير، ومن ثم ما طرحه الحقا      25بعد أن كانت مقرة وذلك في أعقاب ثورة         
 خالل مقابلة صحافية  عن نية إسرائيل التوجه إلى أميركا بطلب زيـادة              2011 آذار   8إيهود باراك في    

 مليار دوالر، وذلك كي تتمكن إسرائيل من تهيئة نفسها عسكريا للمخاطر            20المساعدات العسكرية  إلى     
  .التي قد تنجم عن الثورات العربية

على الرغم من أن الحكومة     ": إسرائيل حليف مستقر وحيد ألميركا في الشرق األوسط        "الترويج لفكرة . 2
اإلسرائيلية حاولت أن تتمالك نفسها وان تمتنع عن  اإلدالء بتصريحات حول األمـر، إال أنهـا أيـضا                   

ا في  حاولت أن تستغل الحدث وعلى لسان نتنياهو للترويج  بانها الحليف الثابت والمستقر الوحيد ألميرك              
الشرق األوسط، يخفي هذا االدعاء أمرين مترابطين، أوال اعتبار عدم االستقرار اإلقليمي عـامال ثابتـا                
والتعامل مع االستقرار بوصفه عامال متحوال وبالتالي التهيؤ ألخطار دائمة مستقبلية، مـا يعنـي إبقـاء                 

قوتها العسكرية هي ضـمانتها     إسرائيل على أهبة االستعداد العسكري لمواجهة أي مستجدات تطرأ ألن           
من المهم أن نشير هنا إلى أنه حتى في حال وصـول رئـيس              . الوحيدة التي تواجه بها محيطها المتخبط     

  من وجهة نظر إسرائيل إلى السلطة، فان هذا لن يغير من توجهها هذا" معتدل"مصري 
ا االستراتيجي مـع إيـران       حلفه 1979خسرت إسرائيل عام    : السعي إلى إيجاد تحالفات دولية جديدة       .3

 خسرت حلفها االستراتيجي مع تركيا، ويبدو أنها أيضا في طريق خسارة صداقتها مع              2010الشاه، وفي   
النظام في مصر، بمعنى آخر انهارت خارطة التحالفات االسرائيلة في المنطقة، وبـدأت إسـرائيل فـي                 

راتيجية، وبحسب المعلومات التي نشرتها     السعي نحو  تأسيس تحالفات جديدة بديلة تعوض خسارتها اإلست         
الصحافة اإلسرائيلية فقد بدأت إسرائيل تطوير شراكة عسكرية واستخباراتية جديدة مع اليونان وبلغاريـا              

  .ودول أخرى في البلقان مثل اكرانيا ومقدونيا
  27/3/2011، )مدار(المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية 

  .راجع لالختصارتم حذف أسماء الم: ملحوظة*
  

  تقديرات صهيونية متباينة حول طبيعة التعامل مع الموقف الميداني في قطاع غزة .220
  تغير النظام المصري قد يعرقل أي تحركات عسكرية صهيونية ضد القطاع
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زعمت أوساط عسكرية مقربة مـن الجـيش        : دراسات وتحليل المعلومات الصحفية    عن العبرية، ترجمة  
أطلعت مصر على نيتها توجيه ضربات عسكرية مدروسة وتـصعيد عملياتهـا            " ائيلإسر"الصهيوني أنَّ   

المنهجية ضد المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة دون اللجوء إلى مواجهة مباشرة في المرحلة الحالية،               
حيث أوضحت مصادر في قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الصهيوني أن تلك العمليات ستـشمل توجيـه                

ـ ضربات ن  مخازن التسليح وطرق نقل األموال، وتشديد الضربات على أنفاق رفح التي تـستخدم             "وعية ل
لنقل األسلحة إلى قطاع غزة في ظل انهيار أي رقابة من قبل الجانب المصري، ومن المحتمل أن تمتـد                   

  .إلى خارج حدود قطاع غزة" الضربات االستباقية"ما وصفتها بـ
أبلغت القاهرة بقلقها مما يحدث على حدود غزة، ونيتها عدم السماح بتهديد            " إسرائيل"وأفادت األوساط أن    

" نتيفـوت وبئـر الـسبع     "أمنها، ولو أدى األمر لتنفيذ عملية واسعة في القطاع في أعقاب قصف مدينتي              
، خصوصاً وأن دقة تصويب الصورايخ، التي دلـت علـى مهـارات             "غراد"جنوب إسرائيل بصواريخ    

  .تسابها خارج القطاع، أثارت انزعاج القيادة العسكرية الصهيونيةتدريب عالية تم اك
  :تهديدات متواصلة

" اإلسرائيلي"زعمت أنَّ المنظمات المسلحة في قطاع غزة تحاول اختبار قوة الجيش            : مصادر صهيونية  -
 في ظل التطورات المتسارعة في المحيط العربي، وسقوط أنظمة حكم أقامت عالقات سرية وعلنية مـع               

  .الكيان
علـى إطـالق    " إسـرائيل "أكّد علـى أن رد      : وزير األمن الداخلي الصهيوني، يتسحاك أهرونوفيتش      -

إسـرائيل  "الصواريخ باتجاه أراضيها، يجب أن يكون قاسياً ومؤلماً أكثر، مشدداً على ضرورة أن تُعيـد                
  . في قطاع غزة" اإلرهاب"لنفسها قدرة الردع تجاه منظمات 

ألمحت إلى أن رئيس هيئة األركان الصهيوني، بيني غـانتس، ال ينـوي             : صهيونيةأوساط عسكرية    -
التراجع بأي حال من األحوال عن القيام بخطوة مؤلمة ضد قطاع غزة، خاصةً وأنه يـؤمن بـأن مـنح                    

  .واستقرارها" إسرائيل"الفصائل الفلسطينية فرصة العمل بحرية في القطاع، سيؤثر سلبياً على أمن 
افل العسكرية  الصهيونية قد زعمت بأن صواريخ المقاومة الفلسطينية التي أطلقت من قطاع              وكانت المح 

، صينية الصنع، وتم بيعها     BM-21من طراز   " غراد"غزة نحو مدينة بئر السبع قبل ثالثة أيام من نوع           
  . في قطاع غزة" الجهاد اإلسالمي"إليران، التي قامت بدورها بنقل تلك الصواريخ إلى حركة 

  :مواجهة موضعية
، أن يكون للتـصعيد     "آفي يسخروف "و" عاموس هارئيل "في سياق متصل، استعبد المحلالن اإلسرائيليان       

على مدينة بئـر الـسبع، أي معنـى         " غراد"األخير على حدود قطاع غزة، الذي شهد إطالق صواريخ          
بعد قيام طائرات سالح الجو     استراتيجي، وأن األمر ال يتعدى كونه مواجهة موضعية غير مدبرة مسبقاً،            

. اإلسرائيلي بسلسلة هجمات جوية ضد أهداف تتبع لحركتي حماس والجهاد اإلسالمي في قطـاع غـزة               
وهو ما يعزز االعتقاد اإلسرائيلي السائد في المحافل األمنية واالستخبارية بـأن حركـة حمـاس غيـر                  

لفرص جيدة اآلن لوقـف التـصعيد فـي         في الوقت الراهن، وأن ا    " اإلسرائيلي"متحمسة لمواجهة الجيش    
قطاع غزة خالل أيام معدودة، خاصة وقد تبين من المعلومات المتراكمة، أنه ليس فقط الجيش الصهيوني                
الذي قد تفاجأ من هذا القصف، بل قيادة حركتي الجهاد وحماس في القطاع، حيث لـم يكـن هنـاك أي                     

  .معلومات مسبقة عن نوايا قصف بئر السبع
يستدرك المحلالن المقربان من دوائر صنع القرار اإلسرائيلي أن الجهاد اإلسالمي يمتلك على             ومع ذلك،   

 كيلومتر من داخـل قطـاع       40كثيرة جاهزة لضرب أهداف على بعد       " غراد"مستوى الميدان، صواريخ    
ات، غزة، مذكرين بأن سلسلة الهجمات اإلسرائيلية، تهدف للتوضيح بأن إطالق الصواريخ على المستوطن            

خاصة بئر السبع، هو خط أحمر، وأنها ترى في حماس الجهة المسئولة عـن أي هجـوم يخـرج مـن                     
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القطاع، السيما وأن حماس تريد أن تتمالك نفسها، وال تريد أن ترد على الهجمات اإلسـرائيلية، إلنهـاء                  
  ".التوتر الحالي بأسرع وقت

  :مخاوف صهيونية من ردود مصرية محتملة
يطرت تسريبات صهيونية بشأن وجود خطة عسكرية سرية لضرب غزة على المشهد            في ذات السياق، س   

اإلعالمي في تل أبيب، وأثار الكثير من الجدل بين العسكريين في ظل وجود مخاوف من الرد المصري،                 
خاصة مع انشغال وحدات الجيش المصري باألوضاع األمنية الداخلية، ومنحها األولويـة المطلقـة دون               

 ما وفر للفصائل الفلسطينية نجاحاً في استغالل الغياب األمني على الحـدود مـع مـصر،                 غيرها، وهو 
وأدخلت الكثير من القطع والتقنيات العسكرية المتميزة التي تؤهلها لمواصلة عملياتها، مما يجعـل مـن                

  ".إسرائيل"المبادرة لضرب قطاع غزة أمراً حيوياً وضرورياً ألمن 
أشارت صراحة إلى غضب القاهرة الـشديد مـن         " اإلسرائيلية"وساط اإلعالمية   الالفت في األمر، أنَّ األ    

تلويح تل أبيب بضرب غزة، من خالل رفضها التعليق على مساعي توجيه الضربة، فـي تلمـيح إلـى                   
من إمكانية أن يرد المجلس العسكري الموجود على رأس السلطة في مصر بقوة على              " إسرائيلي"تخوف  

ت بضرب غزة، سواء على المستوى السياسي أو الدبلوماسي، مما أوجد تردداً داخـل              إن بادر " إسرائيل"
وتزداد هذه التخوفات مع العلم الصهيوني بأن غالبية القادة العسكريين          . تل أبيب بشأن القيام بهذه الضربة     

ون ، ويـرون أن التعـا     "إسرائيل"الموجودين في المجلس المصري ال يشجعون على تعميق العالقات مع           
معها يمثل أزمة تدعو إلى سخط المصريين على النظام، مما دفع لالعتقاد بأن توجيه ضربة إلـى غـزة                   

، رغم تعهد المجلس العسكري باحترام اتفاقية       "اإلسرائيلية"اآلن، قد يعني بداية النهاية للعالقات المصرية        
  .دةبصورة جي" إسرائيل"، والمحافظة على مستوى العالقات مع "كامب ديفيد"

  العسكرية" بمحانيه"مجلة + موقع الجيش الصهيوني 
  28/2/2011، 2192التقرير المعلوماتي، ملحق 

  
  القراءات اإلسرائيلية الجديدة ألحداث الشرق األوسط .221

يتابع الخبراء اإلسرائيليون باهتمام بالغ تطورات األحداث والوقائع الجارية في          : قسم الدراسات والترجمة  
ط، وتشير المعطيات الجارية إلى أن األحداث والتطورات سوف تظل تلقي بتداعياتها            منطقة الشرق األوس  

كيف ينظر اإلسرائيليين ألحداث منطقة الـشرق       : على كافة الحسابات االستراتيجية والتكتيكية اإلسرائيلية     
 مـع   وإلى أي مدى سوف تؤثر هذه األحداث لجهة تشكيل إدراك إسرائيلي جديد لجهة التعامل             .. األوسط

  واقع المنطقة الذي أصبح أكثر تقلباً؟
  القراءات اإلسرائيلية ألحداث الشرق األوسط* 

سعت األطراف الرسمية اإلسرائيلية إلى التزام الصمت النسبي المحدود إزاء التطورات الشرق أوسـطية              
 أفرزتـه هـذه     الجارية حالياً على خلفية مفاعيل االحتجاجات الشعبية الجارية في المنطقة إضافة إلى ما            

التغييرات في كل من تونس ومصر، وبرغم ذلك فقد سعى العديد من الخبراء اإلسرائيليين إلـى إبـراز                  
  :وجهات نظرهم عبر النوافذ اآلتية

وركزت على التقارير المكثفة التي ترصد الوقائع، مع القليـل          : أجهزة  اإلعالم والصحافة اإلسرائيلية    •  
ركزت على المعطيات واألبعاد الشكلية، وكانت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية         من التحليالت السياسية التي     

  .األكثر نشاطاً لجهة إبراز تطورات المواقف واألحداث
لم تسع مراكز الدراسات اإلسرائيلية لجهـة تقـديم األوراق التحليليـة            : مراكز الدراسات اإلسرائيلية  •  

مركـز أورشـليم، ومعهـد      : لخصوص فقد برز كل من    السياسية، واكتفت بتقديم القليل منها، وفي هذا ا       
دراسات األمن القومي اإلسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب في تقديم بعض األوراق البحثية المختصرة التي               

  .سعت إلى تخمين المالمح العامة للمرحلة القادمة في المنطقة
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معهـد واشـنطن لـسياسة      (أمريكا  هذا، ونالحظ أن دور مراكز دراسات اللوبي اإلسرائيلي وتحديداً في           
وفي بريطانيا وأستراليا، كان األكثـر      ) الشرق األدنى، ومؤسسة جيمس تاون، ومعهد المسعى األمريكي       

تركيزاً لجهة القيام بمحاوالت التأثير من جهة على مواقف واشنطن، ومن الجهة األخرى على الموقـف                
  .مع األحداث والتطورات الشرق أوسطيةاإلسرائيلي، ومن جهة ثالثة لجهة التعامل االنتقائي 

  عين نصف مغمضة وعين نصف مفتوحة: مفاعيل اإلدراك اإلسرائيلي* 
على أساس اعتبارات حسابات الفرص والمخاطر، فقد ظل هاجس األمن القـومي اإلسـرائيلي يمـارس                

ل اإلدراك  حضوره القوي على كافة وجهات النظر والتحليالت اإلسرائيلية، وفي هذا الخصوص فقد تشك            
  :اإلسرائيلي للتقلبات الشرق أوسطية على أساس الخطط والمحاور اآلتية

التركيز على كيفية درء وإبعاد المخاطر المتمثلة في احتمـاالت صـعود القـوى              : المحور المصري •  
وبنفس القدر إبعـاد القـوى الوطنيـة        . السياسية المصرية الرافضة التفاقية السالم المصرية اإلسرائيلية      

المصرية التي يمكن أن تحقق النجاح في بناء قدرات الدولة المصرية، وبالتالي، فإن األولويـة الحاليـة                 
لإلسرائيليين تتمثل في دعم صعود طرف مصري يسير بالنظام في نفـس توجهـات تبعيـة الـسياسة                  

  .الخارجية والداخلية المصرية بما يتطابق مع منظور محور واشنطن ـ تل أبيب
التركيز على كيفية دعم بقاء واستمرارية األنظمة الملكية الخليجية الحاكمة، إضـافة     : لخليجيالمحور ا •  

إلى التركيز لجهة تسويق المزاعم القاتلة بأن أي تغيير سياسي خليجي معناه تعريض أمن إسرائيل للخطر                
  .طالما أن هذا التقرير سوف يصب في مصلحة إيران. وتعريض المصالح األمريكية للخطر

التركيز على كيفية إبقاء الصراع السياسي اليمني محتدماً، بما يكشف أبعاد ومعطيات            : المحور اليمني •  
على النحو الذي يهدد أمـن واسـتقرار   . تفضيل اإلسرائيليين لسيناريو إشعال الصراع اليمني ـ اليمني 

إلسرائيليين لجهة الـدخول    السعودية ويدفع الرياض لجهة طلب المساعدات األمريكية بما يفسح المجال ل          
  .والتغلغل أكثر فأكثر في السعودية ومناطق الجزيرة العربية

أما بالنسبة للمحور السوري ـ اللبناني، فقد اكتفت التقارير والتحليالت اإلسرائيلية بتغطية األحداث وفقاً  
ـ   . جرعـات التـضخيم   والتي تركز على حقن األحداث بالمزيد من        ) الدعاية السوداء (للنماذج المعروفة ب

وفي هذا الخصوص فقد كشفت الحقائق عن المزيد من الدالئل على وجود عمليـة  مخابراتيـة سـرية                   
إسرائيلية سعت إلى استخدام بلدان الجوار السوري كمنصة انطالق لجهة تقديم الدعم واإلسـناد الـالزم                

وبرغم جهود محور واشـنطن ـ   . إلنفاذ عملية نقل تأثير دومينو الثورات إلى العمق المجتمعي السوري
بما أدى إلى تفشي المزيد     . فقد انكمشت وتراجعت عملية نقل تأثير الدومينو بشكل سريع        . تل أبيب الكبيرة  

والذين كـان فـي مقـدمتهم    . في أوساط كبار المسؤولين األمريكيين واإلسرائيليين " مشاعر اإلحباط "من  
ي سعت إلى المبادرة بالقول بـأن واشـنطن ال تنـوي            وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلنتون، والت     

علماً بأن كل رمـوز اإلدارة األمريكيـة وحليفهـا          . التدخل في سوريا على غرار ما تفعل حالياً في ليبيا         
الرئيس الفرنسي نيكوالس ساركوزي كانوا قد سارعوا في بداية األحداث إلى إطالق التصريحات التـي               

  . السلبية الفاعلةتدعم التصعيد وعمليات التعبئة
  األداء السلوكي االنتقائي: خارطة طريق نظرية األمن اإلسرائيلي* 

برغم عدم وجود المزيد من الخالفات في المقاربات التحليلية السياسية اإلسـرائيلية، فمـن الممكـن، أن                 
  :نستعرض اآلتي

ربتـه مـن خـالل عـدة      سعى يوسي ألفر لطرح مقا    : مقاربة المحلل السياسي اإلسرائيلي يوسي ألفر     •  
تحليالت ركزت على توضيح المخاطر مع ضرورة السعي لجهة القيام بافتتاح المجال من أجل توسـيع                 

وذلك بما يتضمن أن تسعى تل أبيب لجهة إعادة بناء الثقة مع الـسلطة الفلـسطينية                . أفق الحل السياسي  
لك بما يؤدي بدوره إلى إعـادة       وزعيمها محمود عباس عن طريق الحد من توسيع االستيطان وما شابه ذ           
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الطرف الفلسطيني لطاولة المفاوضات من جهة ومن الجهة األخرى يقـضي علـى أي احتمـاالت ألي                 
  .مصالحة وطنية فلسطينية تجمع حركة حماس وحركة فتح ضمن إطار سياسي وطني فلسطيني موحد

 لطرح مقاربته من خـالل      سعى ميشيل هيرتزوغ  : مقاربة المحلل العسكري الجنرال ميشيل هيرتزوغ     •  
  :التركيز على ثالثة معطيات، هي

تدهور أمن جنوب إسرائيل    : ـ نموذج الحالة المصرية باعتبارها تشكل مؤشراً قوياً الحتماالت ثالثة هي          
عبر شبه جزيرة سيناء ـ تدهور العالقات التجارية المصرية اإلسرائيلية ـ تـدهور التنـسيق األمنـي      

  .ائيليوالسياسي المصري اإلسر
وذلك على أساس اعتبارات ضرورة أن تسعى واشنطن إلـى بـذل كـل              : معايرة السيناريو اإلقليمي  •  

وذلك على أسـاس    . الجهود الممكنة لجهة إدارة التغييرات الجارية بما يتيح احتواء مخاطرها بشكل مبكر           
 من واشنطن هو عدم التردد      اعتبارات الفرضية القائلة بأن حسابات التكلفة والعائد تسير إلى أن المطلوب          

في تحمل التكاليف الحالية لتدخلها في المنطقة، وذلك ألن واشنطن إذا ترددت اآلن فإنها سـوف تواجـه                  
  .بتكاليف أكبر وأخطر في المراحل القادمة

تخمين جدوى عملية سالم الشرق األوسط، وذلك على أساس اعتبارات أن تسعى تل أبيب لجهة القيام                •  
يم شاملة لكافة االحتماالت المتعلقة بعملية سالم الشرق األوسط، بما يؤدي إلى التوصل إلجابـة          بعملية تقي 

أم . ما هو األكثر نفعاً إلسرائيل هل هو تقديم التنازالت لجهة إحياء المفاوضـات            : واضحة للسؤال القائل  
معطيات الوضـع   أم ترك األمر معلقاً ضمن      . تصعيد سقف االستهدافات لجهة إضعاف هذه المفاوضات      

  الراهن الحالي؟
هذا، وانتهت مقاربة الجنرال ميشيل هيرتزوغ بمطالبة تل أبيـب بـضرورة االسـتمرار فـي متابعـة                  

ثم العمـل   .. التطورات الجارية إلى حين اكتمال المشهد ومعرفة الوضع الذي سوف تستقر عليه األمور            
سرائيلية الشرق أوسطية الجديدة بما يعزز      بعد ذلك على وجه السرعة لجهة صياغة بنود االستراتيجية اإل         

  .قدرة إسرائيل في استغالل الفرص ودرء المخاطر
تشير معطيات متغير اإلدراك السياسي اإلسرائيلي ومتغير األداء السلوكي اإلسرائيلي إلى تركيز تل أبيب              

ل أبيب وواشنطن   لجهة تفادي الدخول في أي مواجهات شاملة مرتفعة الشدة في المنطقة، وذلك إلدراك ت             
بأن أي عملية عسكرية إسرائيلية مرتفعة الشدة ضد قطاع غزة أو ضد جنوب لبنان سوف يترتب عليهـا                  

  :المخاطر اآلتية
بما يؤدي إلـى احتمـاالت      . تصعيد االحتجاجات السياسية الدائرة حالياً في المملكة األردنية الهاشمية        •  

  .الم وادي عربة األردنية ـ اإلسرائيليةوالقضاء على اتفاقية س. سقوط النظام الملكي
". المعتدلين المـصريين  "اندالع المظاهرات المصرية المعادية إلسرائيل، بما يؤدي إلى إضعاف نفوذ           •  

  ".المتطرفين المصريين"وصعود قوة نفوذ 
ـ            8تزايد نفوذ معسكر قوى     •   عاف  آذار بقيادة حزب اهللا اللبناني والتيار الوطني الحـر وحلفـائهم وإض

  .والتي أصبحت ضعيفة باألساس.  آذار14قدرات قوى 
وتأسيساً على ما سبق، فمن المتوقع أن تستمر تل أبيب في القيام بمراقبة التطـورات الـشرق أوسـطية                   
الجارية عن كثب، والسعي في نفس الوقت إلنفاذ المزيد من العمليات السرية في المنطقـة المـصحوب                 

  . المرتفعة الشدة وذلك إلى حين اكتمال صورة المشهدباالبتعاد عن إشعال المواجهات
  29/3/2011، الجمل بما حمل

  
  األحداث السورية في المنظور اإلسرائيلي ـ األمريكي .222

شهدت بعض المناطق السورية حركة توترات متزايدة بما أدى إلـى حـدوث             : قسم الدراسات والترجمة  
ت هذه التوترات لفترة أسبوع كامل تقريبـاً وإن  بعض المواجهات التي أسقطت القتلى والجرحى، واستمر   
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كان تواترها بشكل متقطع، وخالل  األيام الثالثة الماضية برزت بعض التحليالت السياسية األجنبية، في               
العديد من الصحف العالمية ومراكز الدراسات السياسية واالستراتيجية المعنية بالشأن السوري والـشرق             

لدراسات، وما هي وجهات النظر التي تطرقت لهـا لجهـة مقاربـة ملـف          أوسطي، فما هي أبرز هذه ا     
  التوترات السياسية السورية؟

  نموذج المحلل السياسي اإلسرائيلي يوسي ألفر: المقاربة اإلسرائيلية* 
يعتبر يوسي ألفر من أبرز المحللين السياسيين اإلسرائيليين، وذلك لعدة أسباب منها خبرته الطويلة خالل               

له كمحلل سياسي يقوم بإعداد التخمينات في جهاز الموساد اإلسرائيلي، إضافة لذلك اعتماده على              فترة عم 
منهج الواقعية السياسية، والذي يقوم على أساس رصد المعلومات الجارية وتحليل المواقـف ثـم بنـاء                 

  .المشاهد المستقبلية المحتملة على أساس معطيات نظرية السيناريو
هل االضطراب الجاري فـي     : الً، سعى من خالله لجهة اإلجابة على السؤال القائل        أعد يوسي ألفر تحلي   

  سوريا أكثر أهمية بالنسبة إلسرائيل من التطورات المماثلة الجارية في أماكن العالم العربي األخرى؟
  :يقول يوسي ألفر مشيراً إلى النقاط اآلتية المتعلقة باإلدراك اإلسرائيلي لسوريا

  .لتطورات الجارية في سوريا ـ أياً كانت ـ تمثل تطورات تجري في بلد مجاور إلسرائيلا: جغرافياً• 
تعتبر سوريا بلد ما زال في حالة حرب مع إسرائيل، برغم االحتماالت القائلـة بإمكانيـة أن                 : رسمياً•  

وسياسية، أشار  إضافة لهذه المحددات الجي   . تكون سوريا بلداً مرشحاً للدخول في اتفاقية سالم مع إسرائيل         
  :يوسي ألفر إلى النقاط اآلتية

ال توجد اضطرابات في الضفة الغربية أو قطاع غزة، أما بالنسبة لمـصر واألردن فهمـا يرتبطـان                  • 
  .باتفاقيات سالم مع إسرائيل

تمتلك سوريا ترسانة أسلحة كبيرة بما في ذلك األسلحة الصاروخية والرؤوس الحربية الكيماوية ذات              •  
 على ضرب إسرائيل، وإذا وقعت هذه الترسانة العسكرية في يد المتطرفين ـ اإلسـالميين ـ أو    القدرة

العناصر غير المسؤولة، فمن الممكن أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى اندالع حرب شرق أوسـطية كبيـرة             
  .جديدة

شدات دمشق القائلة يوجد ارتفاع متزايد في سقف التساؤالت ـ اإلسرائيلية ـ المتعلقة بما إذا كانت منا  • 
  .لضرورة استئناف محادثات السالم مع إسرائيل ما زالت مناشدات سارية وتتمتع بالجاذبية

على مدى الخمس سنوات الماضية ظلت المؤسسة األمنية اإلسرائيلية تطالب الحكومـات اإلسـرائيلية              • 
ذي دفـع المؤسـسة األمنيـة       المتعاقبة بضرورة تلبية نداءات دمشق المطالبة بإحالل السالم، والسبب ال         

بأن التوصل إلى اتفاق سالم ناجح مع سوريا وإن كان سـوف            : اإلسرائيلية لذلك هو إدراك هذه المؤسسة     
يكون ثمنه إرجاع الجوالن لسوريا، فإنه سوف يتيح إلسرائيل فرصة إبعاد سوريا عن إيـران وضـرب                 

ينية، وهذا أمر سوف يتـيح إلسـرائيل        حزب اهللا اللبناني وحركة حماس وبقية حركات المقاومة الفلسط        
  .تعزيز أهدافها االستراتيجية الكبيرة

على النقيض من رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهود أولمرت، فإن رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي               • 
الحالي بنيامين نتانياهو ما زال يقاوم رافضاً توصيات وضغوط المؤسسة األمنية اإلسرائيلية التي تطالبـه      

  .جهة القيام بالتفاوض مع دمشقل
على الجانب اآلخر، ما هو واضح يتمثل في أن دمشق تفترض التفاوض من أجل الصفقة وليس مجرد                 • 

  .التفاوض من أجل التفاوض
إن التوصل إلى الصفقة يمكن أن يعزز االستقرار في دمشق، خاصة إن دمشق قـادرة علـى اإليفـاء                   • 

مثل القاهرة، مهما كان الوضع الموجود، فإنه ال يـستطيع سـوى إنفـاذ       بالتزاماتها، وبالتالي فإن دمشق     
  .االلتزامات التي تم التوصل إليها
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وإضافة لهذه النقاط، يطرح المحلل السياسي اإلسرائيلي يوسي ألفر الـسؤال الفـائق األهميـة بالنـسبة                 
 سوف يكون أفضل أو أسوأ      ما هو نوع النظام الذي يمكن أن يكون، وإلى أي مدى          : والقائل. لإلسرائيليين

  بالنسبة لإلسرائيليين؟
  :يجيب المحلل يوسي ألفر  على هذا السؤال من خالل النقاط اآلتية

يرى اإلسرائيليون بأنه لم يكن لهم في أي يوم من األيام سيطرة على ما يحدث في دمـشق، وبالتـالي                    • 
  .تيفترض اإلسرائيليين بأنه ليس لهم أي دور في التوترات التي حدث

االحتمال الوحيد ـ بالنسبة لإلسرائيليين ـ يتمثل في اإلدراك بأن سيناريو القضاء بالقوة على التوترات   • 
  .سوف يتيح تحقيق الهدوء واالستقرار لفترة أطول يتم خاللها تنفيذ اإلصالحات المطلوبة

ال بديل أمامها سـوى  إن ردع الخطر الداخلي واستقرار النظام، سوف يجعل إسرائيل تدرك وتفهم بأنه    • 
  .الدخول في مفاوضات سالم جادة مع سوريا

توجد في سوريا معارضة علمانية ومعارضة سنية إسالمية، ولسوء الحـظ فـإن حركـة اإلخـوان                 •  
المسلمين السورية مثل نظيرتها حركة اإلخوان المسلمين المصرية، هي األكثر تنظيماً واألكثر سـيطرةً              

ذا حدث االفتراض القائل بسيطرة اإلخوان المسلمين على دمـشق فإنـه مـن              على المعارضة، وبالتالي إ   
  .المستحيل جداً أن يكون إلسرائيل أي أمل في إجراء أي مفاوضات جادة تؤدي إلى السالم في المنطقة

إن هناك احتماالت غير ممكنة لجهة االفتراض بإمكانية صعود أي تحالف علماني معارض في دمشق               • 
  .وعات السياسية العلمانية صغيرة وتتميز بالهشاشةوذلك ألن المجم

إن سيناريو صعود المعارضة السنية اإلسالمية أو العلمانية السياسية، سوف يؤدي الحقاً إلى حالة تشبه               • 
الحالة اليمنية الجارية أو الحالة الليبية الجارية، وذلك طالما أن أجزاء من السكان سوف تكتفي بـالتمركز       

مع مالحظة أن االضطرابات الحالية قد عبرت عن تمركز جغرافـي خـارج             . لجغرافيةضمن مناطقها ا  
منطقة العاصمة دمشق، والتي لم تعاني من أي اضطرابات، وذلك على العكس من نموذج االضطرابات               

  .التي حدثت في العاصمة التونسية تونس، والعاصمة المصرية القاهرة
ها المؤثر بشدة على لبنان، وفي حالة سوريا اإلسـالمية          حالة النظام في سوريا سوف تمارس حضور      • 

السنية، فإن العالقات السورية ـ اإليرانية سوف لن تكون جيدة، وال حتـى العالقـات مـع حـزب اهللا      
وإن كان هذا األمر يصب من جهة في مصلحة إسرائيل فإنه من الجهة األخرى يضر بمصلحة                . اللبناني

يناريو سوف يجعل حزب اهللا اللبناني يطلق يده لجهة الـسيطرة علـى             إسرائيل طالما أن حدوث هذا الس     
  .كامل الساحة اللبنانية

  نموذج المحلل السياسي أندروجيه تابلر: المقاربة األمريكية* 
توجد العديد من المقاربات األمريكية المتعلقة بأحداث وتوترات سوريا، ولكن وبسبب التأثير الكبير الذي              

ي اإلسرائيلي لجهة القيام بالتأثير على عملية صنع واتخاذ قرار الـسياسة الخارجيـة              تلعبه جماعات اللوب  
األمريكية الشرق أوسطية، وعلى وجه الخصوص فقد ركزنا على نموذج المحلل الـسياسي أندروجيـه               
تابلر، الذي يعمل خبيرا لشؤون الشرق األوسط في معهد واشنطن، وفي نفس الوقت يعتبر أندرو تـابلر                 

ن العارفين بالشؤون السورية، وذلك بسبب إقامته لفترة طويلة نسبياً في سوريا، هذا وتجدر اإلشارة               من بي 
إلى أننا استبعدنا مقاربة المحلل السياسي ديفيد شينكر، ألنها تعتمد على العامل النفـسي األكثـر تـأثراً                  

  . سوريابتوجهات زعماء حركة القوات اللبنانية وزعيمها سمير جعجع المعروفة إزاء
  :سعى المحلل السياسي أندرو تابلر، لجهة التأكيد على النقاط اآلتية

  .استمرت التوترات لفترة سبعة أيام ـ من الجمعة إلى الجمعة•    
ظلت مدينة درعا والمنطقة المحيطة بها تمثل مراكز التوترات، إضافة إلى بعض المناطق األخرى              •    

  .حمص ـ الالذقية ـ وحماة:  في حالةالتي شهدت توترات تعد أقل، كما هو
  .حدثت زيادة ملحوظة في عدد القتلى والجرحى•    
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تحدثت المسؤولة السورية الرفيعة المستوى بثينة شعبان، بشكل علني ورسمي، أكدت مـن خاللـه               •    
ـ      نون ـ تحرير قـا   )  عاماً 47والتي استمرت لفترة    (رفع حالة الطوارئ    : على نوايا دمشق لجهة القيام ب

  ).ظل قيد الدراسة لفترة حقبة كاملة تقريباً(األحزاب الجديد 
  :إذا استمرت التوترات واالحتجاجات، فإن ذلك سوف يشكل تحدياً لدمشق، وذلك لسببين•    

احتماالت تزايد عدد القتلى والجرحى في وحول منطقة درعا بما يمكن أن يؤدي إلـى تآكـل                 : ـ األول 
  .ق التقليدية التي ظلت موالية لدمشقشعبية دمشق في هذه المناط

احتماالت انتشار عدوى التوترات واالحتجاجات إلى المدن والمناطق األخرى بشكل يستصحب           : ـ الثاني 
  .معه تزايد استخدام القوة بواسطة األجهزة الرسمية

الرئيـسية،  وعلى خلفية هذه النقاط، يطرح المحلل السياسي أندرو تابلر، ما أطلق عليه تسمية المـشكلة                
إذا تم تطبيق  وتنفيذ اإلصالحات التي تم اإلعالن عنها، فإن دمـشق سـوف               : قائالً بأنها تتمثل في اآلتي    

ولكن، مع مالحظة أن تطبيق وتنفيذ هـذه اإلصـالحات          . تنجح في تعزيز شعبيتها في كل أنحاء سوريا       
ث الـصراع داخـل     وهذا أمر سوف يـؤدي إلـى حـدو        . سوف يقود إلى حدوث المواجهات مع الفساد      

  .المؤسسات الرسمية
بأنه يتوجب على الواليات المتحدة األمريكية الـسعي لجهـة          : أضاف المحلل السياسي أندرو تابلر قائالً     
  :فرض الضغوط على دمشق تحت مبررات

  .ملف احترام حقوق اإلنسان والحريات السياسية•    
  .ملف تأسيس حكم القانون في كافة المناطق•    

اً إلى هذه النقاط، أضاف المحلل أندرو تابلر، محدداً لواشنطن الوسيلة األمثل لجهة إنفاذ فـرض                واستناد
  :العقوبات ضد دمشق، باعتبارها تتضمن

  .إنفاذ مخططات وزارة الخزانة األمريكية المتعلقة باستهداف المسؤولين السوريين•    
ل فرض الضغوط الدبلوماسية على دمشق لجهة       التعاون مع حلفاء أمريكا األوروبيين وتركيا من أج       •    

  .حثها على تطبيق اإلصالحات
  .فرض مبدأ المحاسبة على دمشق باعتبارها المسؤولة عن تنفيذ االلتزامات اإلصالحية•    

هذا، وأشار المحلل السياسي أندرو تابلر إلى أن نجاح واشنطن في وضع قائمة من المشروطيات التـي                 
وبة، مع التعاون مع حلفاء أمريكا األوروبيين وتركيا، جميعها سوف تتيح ألمريكا            تحدد اإلصالحات المطل  

  .فرض نفوذ أكبر على عملية صنع واتخاذ القرار السياسي الداخلي السوري
المقاربـة  (نالحظ أن التحليالت السياسية، وتحديداً وجهات النظر التي وردت في تحليـل يوسـي ألفـر     

ركزت جميعها على التعامل مع التـوترات التـي         ) المقاربة األمريكية (تابلر  وتحليل أندرو   ) اإلسرائيلية
حدثت األسبوع المنصرم في سوريا من خالل رصد وتحليل سطح األحداث، ولكنها لم تشر ال من بعيـد                  

  :وال من قريب إلى بعض الفعاليات الهامة والتي من أبرزها
  . هذه التوتراتدور األطراف الثالثة الخارجية في دفع مفاعيل•    
  .تأثير عملية العدوى اإلقليمية لما حدث في تونس ومصر•    

يندرج نموذج دور األطراف الثالثة في العمليات السرية، التي ظلت تشهدها منطقـة الـشرق األوسـط،                 
إضافة إلى تأثير عامل تكنولوجيا االتصاالت الذي أثـر         . وبكثافة منذ أيام االستعمار البريطاني والفرنسي     

بشكل واضح في نقل العدوى اإلقليمية فمن الممكن التعرف على مالمحه ومكوناته بكل سهولة ويسر من                
وهما من أبرز النظريـات البـسيطة الدارجـة         ". نظرية تأثير الحطام  "و".. نظرية الدومينو "خالل تطبيق   

  .االستخدام في عمليات التحليل السياسي الخاصة بعدوى األزمات والنزعات
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فهو موضوع صائب، ألن الجميع متفق على ضرورة هذه اإلصالحات،          . ة لموضوع اإلصالحات  وبالنسب

  .والعمل على إنفاذها بأسرع ما يمكن
 31/3/2011، الجمل بما حمل

 
  على المنطقة يتطلب منها اتخاذ خطوات استباقية" اإلسالميين"صهيوني من سيطرة " تشاؤم" .223

  "إسرائيل"سيفرض واقعاً جديداً غير مسبوق على " تراتيجيةالمعابر اإلس"سيطرة القوى المعادية على 
ألمحت أوساط صهيونية إلـى تقـدير       : عن العبرية، ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية       

يشير بإمكانية القوى اإلسالمية في المنطقة العربية على السيطرة على الدول التـي تـشهد اضـطرابات                 
" دول مفتاحية "ة القادرة على العمل، معتبرةً بأن وقت السيطرة اإلسالمية على           داخلية، كونها القوى الوحيد   
، السيما مع عدم وجود معطيات تُمكّن       "تقدير تكتيكي ال نتيجة قرار استراتيجي     "كمصر وتونس هو نتيجة     

  .من النشوء" اإلسالميين"حركات مناوئة لـ
بية، أوري لوبراني، أكّد بأن هـذه القـراءة         مستشار رئيس الحكومة األسبق، اسحق رابين، للشؤون العر       

أن تفحص عن قرب عن المعاني الكامنة في اإلجراءات التـي           " إسرائيل"تقتضي من   " المتشائمة الواقعية "
  :  معابر إستراتيجية، هي4تحدث في الدول العربية من وجهة نظرها، ألنها كأكثر دول الغرب متعلقة بـ

 من تحرك أسطول روسي إلى البحر المتوسط، ومنه إلى ما وصفتها            التي تمكن : مضايق البحر األسود   •
  . في تركيا" السلطة اإلسالمية"بـ
معـادي  " إسـالمي "حيث النظام المؤقت في مصر الذي سيحل محله في شبه يقين نظام             : قناة السويس  •
  ".إسرائيل"لـ
 بعيدة عن الـيمن، وهـي       التي تصل البحر األحمر بالمحيط الهندي، وهي ليست       : مضايق باب المندب   •

  .الدولة التي سيحدث فيها سقوط النظام التالي في المنطقة
منفذ الخليج العربي، وهو معبر النفط األهم في العالم، وأحد جانبيـه فـي يـد النظـام               : مضيق هرمز  •

  .اإليراني
ـ                ا يوصـف   كما أن عبور السفينتين الحربيتين اإليرانيتين قناة السويس الشهر الماضـي، وحقيقـة أن م

 قد طبق في مضيق باب المندب، يقتضيان تفكيـراً          1973في حرب   " إسرائيل"على  " الحصار البحري "بـ
من أجل االستعداد لكل مجابهة ممكنة، ألنها ليست معفاة من إعداد خطط            " تل أبيب "استراتيجياً جديداً في    

  .ألوضاع ممكنة ومحتملة، لتأمين مسارات النفط في المنطقة
  : العينسياسة إغماض

، "مستوطنة أريئيل "الذي يعمل محاضراً في قسم الشرق األوسط في المركز الجامعي في            " لوبراني"وقدر  
الذي سينشأ في مصر بشرعية دولية،      " النظام اإلسالمي "إذا ما حظي    " إسرائيل"أن المخاطر قد تزيد على      

حيث تقع المسؤولية فيه عن إلغائه      حيث لن يعلن إلغاء اتفاق السالم معها، بل سيعمل فقط على إضعافه ب            
، وهو ما يتطلب منها أن تستعمل سياسة معتدلة حذرة، بأن تغمض عينها عن نقض طفيف                "إسرائيل"على  

التفاق السالم، وأن تعبر علناً عن اهتمامها باستمرار دور مصر وسيطة في إجراءات سياسية إقليميـة؛                
الدولتين، ومضاءلة مراكز االحتكاك المحتملـة، مـع        وفي اآلن نفسه استكمال إنشاء جدار حدودي بين         

  .الحرص الشديد على أن الخطوات التي ستأخذها لن يكون لها أي تأثير في قرار مصري سلبي
  أخيراً، فإنه مهما تكن التطورات السياسية، فمن الضروري الفهم بأن المنطقة تعمل اآلن بحسب قواعـد                
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الوضع يقتضي اتخاذ قرارات وصوغ تفكير اسـتراتيجي يـستبق          سياسية جديدة وفي غاية الجدة، وهذا       
  .األحداث

  القناة األولى
 31/3/2011، 2217التقرير المعلوماتي، ملحق خاص 

  
  تحليل صهيوني يناقش األبعاد الطائفية والمذهبية للثورة السورية .224

  "اإلخوان المسلمين"ن العلويين يبدو مستعجالً، ألنَّ البديل هم السنة م" مصيبة"الصهيوني بـ" الفرح"
ألمحت محافل إسـتراتيجية صـهيونية      : عن العبرية، ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية       

إلى أنَّ الوضع المتفاعل في سوريا ال يمكن فصله عن الوضع اإلقليمي في منطقة الشرق األوسط، حيث                 
 المتحدة ضد العراق كانت في الجانب       انقسمت إلى أسود وأبيض، فكل األنظمة التي أيدت حرب الواليات         

وسياساته جاء في الجانـب األبـيض،       " جورج بوش "األسود، وعلى رأسها مصر، فيما كل من عارض         
  .، في الجانب األسود من األسود"إسرائيل"وعلى رأسها سوريا، فيما صنفت 

 وسائل اإلعـالم الـسورية      وأشار الكاتب الصهيوني، سيفر بلوتسكر، إلى أنَّ التعتيم الثقيل الذي تلقي به           
على ما يجري في المظاهرات في الدولة، وأعداد القتلى والجرحى واألضرار الباهظة في مكاتب حـزب               
البعث في عدد من المدن، ال يضر بنوع آخر من التقارير الصحافية، التي تكشف عن تفـصيالت عـن                   

 للمبالغة في ترديد إشاعة مفادها      تريد إحداث ثورة في سورية، بحيث وصل األمر       " عناصر أجنبية "تدخل  
  .سعودية أمريكية إلسقاط نظام األسد" خطة سرية"وجود 

  :خطة محكمة متشعبة
وأشارت تفاصيل الخطة المزعومة تمت صياغتها على يدي األمير بندر بن سلطان، المستشار السعودي              

يرة الخارجية لشؤون الشرق    ، نائب وز  "جيفري فيلتمان "لألمن القومي، سفير بالده السابق في واشنطن، و       
 شـبكات   5المدن الكبيرة، البلدات والقرى، وتقترح إنشاء       : األوسط، حيث قسمت سوريا إلى ثالثة أقسام      

  :تجنيد، على النحو التالي
  . ، التي تجند شباباً مثقفين عاطلين عن العمل"الوقود"شبكة  .1
ق سريع لمبان، وألعمال قتل وقنص مـن        ، من غير السوريين؛ بحيث يكلفون إلحرا      "البلطجية"شبكة   .2

  .كمائن
 عاماً؛ ويعملـون أعـضاء لتقـديم        22، بحيث ال تزيد أعمار عناصرها على        "الطوائف العرقية "شبكة  .3

  .شؤون طوائفهم، ويعرضون أدلة على الظلم الطائفي، ويحرضون الشباب غير المثقفين على نظام الحكم
يون، ونشطاء جمعيات مدنية تمولها دول أوروبية، ويستعلمون        ، ينضم إليها صحاف   "أناس إعالم "شبكة   .4

أجهزة هاتف متصلة باألقمار الصناعية ال يمكن تعقبها، ويعرضون باعتبارهم نشطاء حقـوق إنـسان،               
  .يطلبون توسيع المجتمع المدني، ويجري عليهم إعداد آخر باستعمال شبكات اجتماعية كوسيلة تجنيد

لى رجال أعمال من المدن الكبيرة، ويتم توريطهم في قضايا جنسية، بحيـث             تشتمل ع " أثرياء"شبكة   .5
  .يصبح من الممكن ابتزازهم وقت الحاجة

، في األردن تقف وراء تجنيد المتظاهرين، وهـي شـركة           "دوت آند كوم  "ووفقاً للخطة ذاتها، فإن شركة      
م نوع نشاطها، وتجري عليهـا      تديرها االستخبارات السعودية، حيث سيتم تزويد كل شبكة بشعارات تالئ         

تدريبات ترمي إلى إعدادها لنشاط شوارع وقتل وعنف، بعد فترة التجنيد والتدريب التـي تنفـق عليهـا                  
 آالف ناشـط    5السعودية نحو ملياري دوالر، يتم تزويدهم بأجهزة اتصال مناسبة، وعندما يجندون نحو             

  . يبدأون العمل علناً في القرى،500 في البلدات، و1500في المدن الكبيرة، و
  "الفسيفساء الطائفية"



  

  

 
 

  

            164ص                                                     6/4/2011 األربعاء :التاريخ

كما يجب أن يأتي النشطاء إلى أماكن مركزية، إلحداث ديكور مناسـب لـصور التلفـاز، أو الهواتـف                
  : المحمولة، ويجب أن يستعد الخطباء لمواجهة واحد من األوضاع التالية

ن اختبأوا حولهم التجمـع سـريعاً،       إذا بدأت قوات األمن تفرق المجتمعين، فيجب على مساعديهم الذي          .1
  وأن يطلبوا أن تدعهم وشأنهم، 

  وإذا لم تأت قوات األمن، فيجب على المساعدين أن يحدثوا تحرشاً، وكأنه جرى تفريق بالقوة، .2
وإذا بدأت قوات األمن تضرب الخطباء، أو أحد أنصارهم، فينبغي اإلسراع والتـصوير، ألن هـذه                 .3
  .اعر الجمهورتثير مش" نعمة كبيرة"

كما ينبغي منع كل محاولة من النظام للتوصل إلى حل مصالحة بإحراق مكاتب حزب البعـث، والمـس                  
برموز السلطة، مثل تحطيم تماثيل األسد، األب واإلبن، وتشويه صورهما، وينبغي إحـداث تحرشـات               

  .ج إلى الشارععنيفة، مع عدم اإلكثار من الصور الدامية، كي ال تجعل الناس يحجمون عن الخرو
كما تقترح الخطة إغراء أبناء طوائف مختلفة بعضهم ببعض، وجعل العلويين مثالً في طرطوس يقتلـون               
أهل السنّة، ويخرج أهل السنّة في بلدات أخرى ثائرين على العلويين، وأن يبدأ شباب مدينة الحسكة للمس              

ج المدينة شباباً مـن قبائـل الجـوابرة         باألكراد، والسخرية منهم، وأن يقتل قناصة في مدينة درعا خار         
  ".أبا زيد"والمحاميد، لكن أال يصيبوا أبناء قبيلة 

وبحسب الخطة، سيضطر الرئيس األسد ألن يشغل بنفسه فوراً بتهدئة الصدامات بين الطوائف، ويرسـل               
ها لتـشتعل،   مندوبيه الكبار إلى المدن والبلدات، بحيث تخلو دمشق العاصمة من القيادة، آنذاك يأتي دور             

إلقناع قيادة الجيش بالتخلي عن األسد،      " رجال األعمال "وتنظم مظاهرات طائفية، في حين تضطر شبكة        
وإنشاء نظام حكم جديد، والنتيجة المأمولة هي إنشاء مجلس قومي أعلى يدير شـؤون الدولـة، ويقطـع                  

  ".حزب اهللا"عالقات سوريا بإيران و
  :أسئلة ملغومة

بحيفا، وكلية الجليل، ما يقال حـول أن        " التخنيون"المحاضر في معهد    " ون فريدمان يار."من جهته، فند د   
سقوط النظام السوري ال يلوح في األفق، ألنه على ضوء التطورات األخيرة يبدو أن الرئيس بشار األسد                 

   :يواجه وضعاً غير ممكن، وعليه أن يختار فيه بين احتمالين كل منهما أسوأ من اآلخر بالنسبة له
  .قمع المتظاهرين بالقوة، واالنضمام لنظيريه في ليبيا واليمن .1
  . االستجابة لمطالبهم وتطبيق الديمقراطية، والتي ال يمتلك فيها الفرصة ألن ينتخب .2

وتظهر األحداث األخيرة أنه اختار الطريق الثاني، ربما على أمل البقاء على غرار العينـة اإليرانيـة،                 
 الشرق األوسط، وفي العالم على ما يبدو، فسوريا على وشك الدخول فـي مـسيرة                صديقته الوحيدة في  

، حيث تغيير واسع بفعل اإلحباط الكبير الذي عاش فيه الشعب الـسوري بـسبب               "ربيع الشعوب العربية  "
  ".نذير خير"شخصية بشار، الذي يعني اسمه بالعبرية 

: العلويـون "والمذاهب في اإلسالم، ومؤلف كتاب      ، الخبير اإلسرائيلي في مجال الشيعة       "فريدمان"ويرى  
، أن األسد االبن الشاب الذي أدخل استخدام اإلنترنت، وتزوج من سنية مثقفة، الذي              "تاريخ، دين، وهوية  

ـ         ، والتحول لرمز بين العلويين والسنة، رسـخ مـن          21كان من المفترض أن يقود سوريا نحو القرن ال
، "اإلسـرائيلي "وفقاً لمـزاعم لخبيـر      –لك، العزلة السياسية لسوريا، فبشار      الفقر والبطالة، واألسوأ من ذ    

متورط في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية األسبق رفيق الحريري، وهي خطوة بائسة لنظامه، أدت إلـى                
كما أن القصف الصهيوني للمفاعل السوري كشف إلى        . انسحاب مخز آلالف الجنود السوريين من لبنان      

  "!أجوفاً"ان الشعار العلوي بأن سوريا هي آخر الدول المقاومة في العالم العربي أي مدى ك
أكثر من ذلك، فقد طرحت التظاهرات األخيرة في سوريا أسئلة كانت طوال عقود أربعة ماضـية تحـت    

ية، قرابـة  لماذا يسيطر نظام أقلية علوية على أغلبية سنية؟ لماذا تُقيم دولة بها أغلبية سن            : الرماد من قبيل  



  

  

 
 

  

            165ص                                                     6/4/2011 األربعاء :التاريخ

 الستعادة هـضبة    1973، عالقات وثيقة بهذا الشكل مع إيران الشيعية؟، لماذا لم تقاتل سوريا منذ              80%
  الجوالن؟
  ":حزب اهللا"حماس و
للنظـام  "أنَّه ينبغي تخمين أنَّه كلما زادت اإلضطرابات، كلما سـمع لقـب اإلدانـة               " فريدمان"ويفترض  
، فيما تواصل صحف النظام نـشر       1982ية استخدامه منذ عام     ، الذي تخشى المعارضة السور    "النصيري

  .مناشدات لرجال الدين لمنع حرب أهلية في سوريا
؟ بمعنى آخر، هل أن الـصعود المتوقـع   "إسرائيل"هل الوضع في سوريا سيؤثر على       : السؤال األهم هنا  

، "فريدمان"ذلك، يستدرك   ، ومع   "حزب اهللا "للسنة من شأنه أن يمس بعالقات سوريا بإيران، وأن يضعف           
فإن عودة نظام الٌسنة الذين سيطروا على سوريا حتى منتصف سنوات الـستينات، ال يجـب أن يكـون                   

، لكنها ستـسمح بعـودة اإلخـوان        "حزب اهللا "إطالقاً، فربما تتوقف سوريا عن دعم       " إلسرائيل"مشجعاً  
  .حماسالمسلمين، وستزيد من تأييدها للمنظمات السنية، وعلى رأسها 

ونظام البعث المتـرنح،    " مصيبة العلويين "أنه قبل أن يفرح الصهاينة بما أسماها        " فريدمان"يرى  .. أخيراً
عليهم أن يذكروا أن حدود الشمال في هضبة الجوالن هي األكثر هدوء في العقود األخيـرة، وأن حـل                   

تى ولو كان يحمـل بـين طياتـه         النزاع مع سوريا بالمضمون الذي اقترحته عائلة األسد أسهل نسبياً، ح          
  "!ربيع الشعوب العربية"مخاطر ما، فأي مطالب قد تضعها سوريا للمفاوضات بعد 

  القناة العاشرة
  31/3/2011، 2217التقرير المعلوماتي، ملحق خاص 

  
  قراءة صهيونية حول الدالالت اإلقليمية للثورات وتأثيرها على الدولة العبرية .225

التغيرات التي طـرأت علـى العـالم        : راسات وتحليل المعلومات الصحفية   عن العبرية، ترجمة مركز د    
العربي خلقت حتى اآلن تطورات واتجاهات خطيرة بالنسبة إلسرائيل، القوة الراديكالية لكل مـن الـسنّة                
والشيعة في الشرق األوسط تعززت وهي تعرض اتفاقيات السالم اإلسرائيلية مع كل من مصر واألردن               

سبتمبر بالموازاة مع اعتراف    / يل تواجه أيضا خطر نشوب انتفاضة ثالثة قبيل شهر أيلول         إسرائ. للخطر
  .67األمم المتحدة بدولة فلسطينية في حدود 

إسرائيل ال يشار إليها تقريبا في شعارات واصطالحات الثورات والتغييرات في العالم العربي، أكثر من               
لي عبد اهللا صالح أو الـرئيس الـسوري بـشار األسـد             مرة حاول الحكام العرب مثل الرئيس اليمني ع       

ومستشارته بثينة شعبان الزج باسم إسرائيل كمن تقف خلف هذه المظاهرات واالضطرابات في بالدهم،              
  .لكن العالم العربي ال يستوعب هذه الروايات والقصص

 الغربية وغزة اختفت تماما     النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني والحالة اإلنسانية للفلسطينيين في مناطق الضفة        
المشكلة الفلسطينية بكل جوانبها وهي لب الـصراع بـين          . من جدول أعمال الثوريين في العالم العربي      

العالم العربي وإسرائيل دفع بها إلى الزاوية، ويبدو أنّه لدى الجيل الشاب في الدول العربية الذي يحـرك                  
التغيير في الوضع االقتصادي وتحسين ظـروف الحيـاة         هذه الثورات أجندة خاصة به مرتبطة بإحداث        

  .والحفاظ على حقوق اإلنسان وحرية التعبير وإدخال إصالحات سياسية
الجيل الشاب في الدول العربية قلق ومنهمك بالدرجة األولى بمشاكله وليس بالمشكلة الفلسطينية، لكن هذا               

في جدول أعمال العالم العربي الجديد بعد أن تستقر         ال يعني أن القضية الفلسطينية لن تعاد إلى تموضعها          
  .األنظمة الجديدة

الفلسطينيون يحتجون علنا ألنّه حتى المسائل اإلنسانية األساسية مثل الحصار على غزة وفتح معبر رفح               
والمعاناة الشديدة لسكان قطاع غزة اختفت من أجندة المتظاهرين في العالم العربي ومن جدول األعمـال                

  .المي لوسائل اإلعالم العربيةاإلع
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. مازال مبكرا التقدير كيف ستتأثر عالقات إسرائيل مع الدول العربية إزاء االنقالبات في العالم العربـي               
السكوت النسبي اإلسرائيلي الرسمي منذ الثورة في تونس أسهم بال شك في نجاح إسرائيل في هذه األثناء                 

 العربي، لكن مع ذلك تبرز تطورات واتجاهات خطيـرة بالنـسبة            أن تبعد نفسها من التغييرات في العالم      
  .إلسرائيل

موقع إيران تعزز، إبحار بارجتين حربيتين إيرانيتين في مياه قناة السويس ألول مرة منذ عشرات السنين                
جسد ذلك بشكل جيد، هناك في العالم العربي إحساس بأن الواليات المتحدة ضعفت، الواليـات المتحـدة                 

و في نظر العرب كعامل ال يمكن الركون إليه لحظة الضائقة، وكمن تطعن بالخنجر ظهر عـدد مـن      تبد
  .الحكام الديكتاتوريين الذين كانوا موالين لها وعلى رأسهم مبارك

نشأت معادلة بأنّه كلما تضاءلت قوة الواليات المتحدة في الشرق األوسط كلما تصاعدت وعظمـت قـوة            
لعربية نجح في مالمسة إيران بشكل جزئي ويبدو أن النظام اإليراني نجح في هذه              فيروس الثورة ا  . إيران

المرحلة في قمع وبيد من حديد وبنجاح جميع مظاهرات قوى المعارضة، التي لـم تـنجح فـي إقنـاع                    
  .قطاعات كبيرة من السكان بأنّها يمكن أن تشكل بديل سلطوي مناسب

 الحرب األهلية في ليبيا فإن حقيقة تخلي حـاكم ليبيـا معمـر              وإزاء التدخل العسكري للدول الغربية في     
القذافي خالل السنوات الماضية عن خيار التزود بالسالح النووي فسر في العالم العربي على أنّه خطـأ                 
خطير ارتكبه القذافي، ألنّه لو كان يحتفظ بذلك السالح النووي في الوقت الحاضر لكان من المشكوك فيه                 

وبالتالي، من الجائز االعتقاد أن إيران ستستفيد من هـذا          . دول الغربية على مهاجمته عسكريا    أن تتجرأ ال  
الخطأ الذي ارتكبه القذافي، فتسرع من وتيرة تطوير سالحها النووي لردع الدول الغربية عن مهاجمتهـا                

  .في المستقبل
ء العملية السياسية التي تقـف      إسرائيل تقف في الوقت الحاضر معزولة أكثر في العالم العربي على ضو           

أمام طريق مسدود وعلى األخص على المسار اإلسرائيلي الفلسطيني وعدم قدرتها على إنتـاج مبـادرة                
ما يحدث في   . جديدة وعملية سياسية يمكن تشبيهها بجزيرة منعزلة من االستقرار داخل محيط عربي ثائر            

 إلسرائيل، لكن من الجائز أيضا أن تتـوفر الفـرص           العالم العربي حتى اآلن يولد مخاطر جديدة بالنسبة       
لكن من الصعب حتى اآلن أن نشير إلى فرص ماثلة للعيان، يبدو أنّه تتولد اآلن في الشرق األوسط بيئة                   

  .أقل استقرارا وأقل إمكانية لحدسها
بـارة   هناك مخاوف أن تنشأ في عدد من الدول العربية الظاهرة التي يطلق عليها الثـوريين العـرب ع                 

  .والسيطرة عليها من قبل عناصر معادية إلسرائيل ومعادية للغرب" اختطاف الثورة"
الثورة في مصر واالضطرابات المستمرة في األردن تطرح عالمة استفهام بالنسبة لمـستقبل العالقـات               

  .اإلسرائيلية مع كل من مصر واألردن ومستقبل اتفاقيات السالم
دت في هذه األثناء وبموازاة تعزز قوة إيران الشيعية إلى تعزيـز وتعظـيم              التغييرات في العالم العربي أ    

  .التي تشجب وتنقض وجود دولة إسرائيل) السنّية(قدرة حركة اإلخوان المسلمين العالمية 
هذه الظاهرة تعززت في اآلونة األخيرة في دول مثل تونس ومصر واألردن، الظهور العلني األول ومنذ                

 القرضاوي في ساحة التحرير في القاهرة وموعظة يوم الجمعة التي ألقاها أشّـرت              سنوات للشيخ يوسف  
  .إلى ذلك أكثر من أي شيء آخر

من مجموع سكان الدولة صوتوا في االستفتاء األخير لـصالح          % 77في مصر هناك نظام انتقالي، لكن       
 والرئاسة خالل نصف الـسنة      تغيير الدستور وبذلك تم تعبيد الطريق أمام إجراء انتخابات حرة للبرلمان          

 أعوام فقط، ويمكنه أن يشغل واليتين وليس أكثـر مـن            4منذ اآلن منصب الرئيس سيكون لمدة       . المقبل
  .ذلك

الجيل الشاب والعلماني في مصر الذي قاد الثورة مازال بعيدا عن أن يشكّل المحرك السياسي الذي يقود                 
 فقد السيطرة على الثورة، في الوضع الذي نشأ يبـدو أن            التغييرات في مصر، وشيئا فشيئاً بدأ يتضح أنه       
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قيادة الجيش برئاسة المشير طنطاوي توصلت إلى تفاهمات هادئة مع حركة اإلخوان المـسلمين حـول                 
  .هدوء اصطناعي لحين إجراء االنتخابات

بـأتم  حركة اإلخوان المسلمين الذي كانت في الماضي خارج القانون هي اآلن حركة سياسـية شـرعية                
معنى الكلمة ممثلها شارك في اللجنة التي صاغت التعديالت في الدستور الجديد والمجموعة العـسكرية               

  .الحاكمة على وشك أن تعيد لها مبالغ ضخمة تمت مصادرتها من أعضائها خالل السنوات األخيرة
 لكنها ستـشارك فـي      حركة اإلخوان المسلمين أعلنت أنّها لن ترشح أحدا من قبلها في انتخابات الرئاسة            

األمر يتعلق بحركة منظمة جيدا والتقديرات السائدة في مصر تظهر بأنّها سـتحقق             . االنتخابات البرلمانية 
نجاح هذه الحركة يعرض اتفاق السالم بين مصر وإسرائيل  للخطر على            . مكاسب كبيرة في االنتخابات   

  .فاقيات الدولية واإلقليمية التي وقعت عليها مصرالرغم من بيان النظام االنتقالي بأنّه سيحترم جميع االت
كبار المسؤولين في حركة اإلخوان المسلمين المصرية الحركة األم لحركة حماس أعلنوا صراحة عـن               
الحاجة إلى تجميد أو إلغاء اتفاقية السالم مع إسرائيل، في نظر الكثيرين من المصريين فساد نظام مبارك                 

أحد نواقيس اإلنذار هو ما يحـدث اآلن بالنـسبة التفـاق تزويـد            . ع إسرائيل يعزى إلى اتفاقية السالم م    
إسرائيل بالغاز، محاوالت الهجوم على خط أنابيب الغاز في سيناء ووقف تزويد إسرائيل بالغـاز لعـدة                 
أسابيع واآلن االتجاه لرفع أسعار الغاز المصري خالفا لما اتفق عليه في الصفقة، كّل هـذه مؤشـرات                  

  .لقلقمثيرة ل
في األردن نظام الملك عبد اهللا نجح حتى اآلن في الصمود، لكنّه في نفس الوقت يتأرجح، الملك ينتمـي                   

  .إلى األسرة الهاشمية من آل البيت، األمر الذي يمنحها شرعية معينة في نظر الجمهور في بالده
اسية وهي تحـاول تقييـد      المعارضة اإلسالمية والنقابات المهنية وحركات الشبيبة تطالب بإصالحات سي        

منظمات المعارضة تريد أن يكون للملك وضع رمزي        . صالحيات الملك وإحداث تغيير في أسلوب الحكم      
  .فقط وأن تؤدي االنتخابات إلى إقامة حكومة يكون رئيسها هو الحاكم في الدولة

ئيس الحكومـة   حركة اإلخوان المسلمين التي تسمى في األردن جبهة العمل اإلسالمي رفضت اقتراح ر            
وال تزال الحركة تواصـل     . معروف البخيت بإجراء حوار والمشاركة في لجنة تتولى مسألة اإلصالحات         

تنظيم المظاهرات وتحاول تقويض عرش الملك عبد اهللا، هناك في األردن معارضة قوية التفاق الـسالم                
ألخيرة تعززت هذه المعارضة على     وفي اآلونة ا  . مع إسرائيل تقودها الحركة اإلسالمية والنقابات المهنية      

ضوء الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات مع الفلسطينيين واستمرار اعتقال عدد من المخربين              
  .األردنيين في السجون اإلسرائيلية

  ماذا يحدث في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة؟
، حيث ظهرت حركة من الجيل الشاب       في المناطق حدث شيء ما في أعقاب االنقالبات في العالم العربي          

مارس نجحت عن طريق الفايسبوك تنظيم مظـاهرات        /  آذار 15الفلسطيني الذي يطلق على نفسه حركة       
  .ضخمة في الضفة الغربية وغزة

األول إنهاء االنقسام بين الضفة وغـزة وتحقيـق         : هذه الحركة رفعت شعار تحقيق هدفين على مراحل       
  . الثانية إنهاء ما وصف باالحتالل اإلسرائيليمصالحة وطنية، وفي المرحلة

سـبتمبر  / يبدو أن نشطاء الجيل الشاب الفلسطيني لن يتخلوا عن نيتهم في إحداث التغيير، شهر أيلـول               
 67القادم حيث تنعقد الجمعية العامة لألمم المتحدة لمناقشة مسألة إقامة دولة فلسطينية في حدود أراضي                

معه سلسلة من عمليات االحتجاجات وربما المظاهرات العنيفة ضد إسـرائيل           هو الموعد الذي ستتزامن     
سيناريو االنتفاضة الثالثة بمالمـح مـشابهة       . في محاولة لجر عرب إسرائيل لهذه العمليات االحتجاجية       

  .لالنتفاضة األولى ممكن بالطبع
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النظـام  . تغيير إستراتيجي وبالنسبة للوضع في سوريا فإن سقوط نظام بشار األسد يحمل في طياته خلق              
السوري العلوي ألسرة األسد حافظ على الهدوء التام في الجبهة مع إسرائيل لكنه في ذات الوقـت بنـى                   

  .جيشا قويا وسلّح حزب اهللا وحاول أن يطور قدرة نووية
 تركيا  أدى إلى تزايد نفوذ إيران في لبنان وقطاع غزة وإخراج         ) الذي تقوده إيران  (االرتباط بمحور الشر    

من الدائرة الموالية إلسرائيل، وعلى الرغم من ذلك حاول بشار األسد التوصل إلى تسوية سياسـية مـع                  
  ).أولمرت(إسرائيل عن طريق مفاوضات غير مباشرة وسرية مع حكومة 

الرئيس السوري األسد ليس على استعداد للتخلي عن نفوذ سوريا في لبنان وسقوط نظامه قد يؤدي إلـى                  
ومن الصعب أن نقدر اآلن فيما إذا كان سقوط نظام األسد سيحسن من             . ملة إليران على لبنان   سيطرة كا 

  .وضع إسرائيل أو يزيده سوءا
االنقالبات والتقلبات في العالم العربي أضعفت إلى حد كبير من مكانة الجامعة العربية ومن الجائز أيضا                

  .من مبادرة السالم العربية
عربية تضامنت مع الطابع غير العنيف للثورات في تونس ومصر، وارتعدت مـن             الجماهير في الدول ال   

العنف وأعمال القتل التي مارسها حاكم ليبيا معمر القذافي ضد معارضيه، بيد أن لجوء الجامعة العربيـة                 
إلى المجتمع الدولي لفرض حظر جوي على ليبيا بحجة حماية المدنيين األبرياء قوبل من قبل الجمـاهير                 

ي الوطن العربي على أنّه نقطة ضعف للدول العربية أمام الغرب وإعطـاء ضـوء أخـضر للتـدخل                   ف
  .العسكري األجنبي في الشؤون الداخلية للدول العربية

المعلقون العرب يقولون إن الجامعة العربية أفلست وبدال من أن تبذل جهدا جادا إليجـاد حـل  سـلمي                    
األجنبي في الشؤون الليبية مما أدى إلى هدم بنى الدولـة عـن             للحرب في ليبيا أيدت التدخل العسكري       

طريق الغارات المكثفة واإلضرار بالمواطنين األبرياء، وبذلك فشلت الجامعة العربية  في الـدفاع عـن                
  .حقوق مصالح الشعوب العربية وعلى أمنها

   مركز دراسات وسائل اإلعالم واإلذاعة والتلفزة العبرية-يوني بن مناحيم 
 2/4/2011، 2219لتقرير المعلوماتي، ملحق خاص ا

  
   وتناقضاتها حيال التطورات في سورية"سرائيلإ"قلق  .226

المواقف التي أبدتها اسرائيل تجاه الثورات التي شهدتها الدول العربية في           :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   
ذه األيام مع األحـداث     شكل عام والثورة في مصر في شكل خاص، واتسمت بالقلق، تظهر بحدة أكبر ه             

الصوت الغالب، الذي ال يقـال صـراحة،        . في سورية يضاف اليها االختالف الظاهر في وجهات النظر        
في » حزب اهللا «اال ان اصواتاً مناقضة تقول ان ذلك سيعزز موقف ايران و            . يتمنى بقاء الوضع الراهن   

  . هذا المحورفي تغيير جوهري قد يبعد سورية عن» أمالً«المنطقة، وأن هناك 
لكن الجميع فوجئوا بعـد أن كـانوا فـي كـل            . اسرائيل الرسمية لم تعلن موقفاً من االحداث في سورية        

وفي كل األحوال، ال يكاد يمر يوم       . تحليالتهم يستبعدون ان يجرؤ السوريون على الخروج الى تظاهرات        
» حزب اهللا «لفت االسرائيليين وضع    وأبرز ما   . إال ويتصدر النقاش الملف السوري وتأثيراته في اسرائيل       

. ففي رأيهم ان صوت نصر اهللا الخافت الى اقصى حد يطمئن قلـيالً            . وأمينه العام السيد حسن نصر اهللا     
ومن وجهة نظرهم، فإن سقوط النظام يقلق نصر اهللا ويضعفه بحيث سيجد نفسه من دون عمق سياسـي                  

  .وفي قطيعة جغرافية عن ايران
الموضوع والوصول الى السؤال عن مصلحة اسرائيل في ما يجري في سـورية،             ولكن عند التعمق في     

االول يمثلـه أولئـك الـذين    . نجدهم يختلفون، ومواقفهم تدور في المساحة القائمة بين محورين أساسيين       
، والثاني يمثله أولئك الذين يؤيدون الـسالم مـع سـورية، بـل              »محور الشر «يرون سورية جزءاً من     

التياران ينظران الى األوضاع بقلـق، ويرغبـان فـي    . مفاوضات معها قبل الفلسطينيينيفضلون إجراء   
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فهـل سـيبقى مـثالً،      . ولكن ما سيعقبه غير معروف أبداً     . استمرار الحكم ألنه مستقر ومعروف الهوية     
ضد اسرائيل أو ضد السيطرة المادية علـى لبنـان          » حزب اهللا «صمام أمان ضد عملية عنيفة يقوم بها        «

، أم سيكون رافعة للعداء المستحكم ضد اسرائيل وسيكون له أثر بالغ            »تمرار لسيطرته السياسية عليه   كاس
  في المستقبل؟

بعض االسرائيليين يرون ان سقوط النظام في دمشق من شأنه ان يفتح الطريق الى لبنان على مصراعيه                 
وقف سورية من وضع قيود علـى       امام ايران، ويقولون ان نصر اهللا لن يضطر بعد األسد الى مراعاة م            

 عاماً من حكم    11، ايلي افيدار صراحة ان      »منتدى الشرق االوسط  «ويقول رئيس   . المواجهة مع اسرائيل  
، حيث  »حزب اهللا «شهدت خاللها سورية انجذاباً مطلقاً لمصالح طهران و         «الرئيس السوري بشار االسد     

اية وبعد ذلك على باقي الدولة، وشاركت فـي         على جنوب لبنان في البد    » حزب اهللا «ساعدت في سيطرة    
ويـرى  . »تهريب وسائل قتالية استراتيجية وعملت على تعزيز المحور الشيعي الذي قاعدته في طهران            

 تشكل جزءاً   - وفق رأيه    -فهي  . افيدار ان سورية مهمة جداً إليران، ولذلك فإنها لن تسمح لها بالسقوط           
لذي تقوده ايران وهو محور يمر في دمشق ويعمل بحرية في لبنان            محور االرهاب الدولي ا   «مركزياً في   

  .، على ما يشدد افيدار»وبتشجيع من دمشق، يعارض المسيرة السلمية ويبادر لإلرهاب ضد اسرائيل
ولكن هناك من ينظر الى األمور في شكل معاكس ويستنتج أن اسرائيل ساهمت في أحداث سورية فـي                  

سهامهم ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لعدم اسـتغالله الفـرص       وهم يصوبون   . شكل غير مباشر  
الكثيرة إلحداث تغيير في العالقات مع سورية ويلومونه على عدم التجاوب مع دعوات الـرئيس االسـد                 

اصحاب هذا الموقف يقولون صراحة ان االنتفاضة في سورية تضع تحدياً أمام            . إلجراء مفاوضات سالم  
تظاهرات التي تشهدها هي االولى لدولة مجاورة السرائيل من الحدود الشمالية وتقـيم             اسرائيل، اذ ان ال   

، على حد   »اليقظة الثورية في العالم العربي    «معها عالقات ردع متوترة وتحتفظ بقوة عسكرية كبيرة منذ          
ة تضعضع الحكم السوري يجسد حجم الفرص     «تعبير اصحاب هذا الموقف االسرائيلي، الذين يضيفون ان         

وفـي  . »الضائعة في فشل االتصاالت مع سورية وسيكون أثره مهماً في الوضع االستراتيجي إلسرائيل            
هجومهم على نتانياهو يذكّر هؤالء بمواقف عدة لألسد الى جانب محاوالته اسـتئناف المفاوضـات مـع              

ويدعو . رهم، على حد تعبي   »ابتالعه قضية قصف المفاعل السوري    «اسرائيل في قنوات مختلفة، ابرزها      
لو كان إلسرائيل رئيس حكومة ال      «: االسرائيليون نتانياهو الى اعادة النظر في المبادرة العربية ويقولون        

يختص في هذه االيام في شؤون بقائه السياسي والحفاظ على كرسي الرئاسة، لما كان سمح لهذا التفويت                 
  .»مرة اخرىاإلجرامي لفرصة مبادرة السالم العربية، التي قد ال تُعاد 

ووفق بعض اصحاب هذا الرأي، فإن على اسرائيل االمتناع عن أي تدخل علني أو سري في ما يجـري           
على اسرائيل ايـضاً ان     «: خلف الحدود الشمالية، سواء باألفعال أو باالقوال، وفق ما يقولون، ويضيفون          
لجوالن، ومطالبة كل حـاكم     تضمن تنفيذ اتفاق فصل القوات الذي بفعله يسود الهدوء على حدود هضبة ا            

فضالً عن ذلك، على اسرائيل ان تعلن أنها ستجري مفاوضات سالم           . سوري بالحفاظ عليه في المستقبل    
أما السوريون فينبغي لهم ويمكنهم ان يحلوا مـشاكلهم         . مع كل حكومة سورية تنال الشرعية واالعتراف      

  .»بأنفسهم
وقـوع  «ة في حال تغير النظام في سـورية وأبرزهـا           ويتحدث االسرائيليون عن مدى المخاطر المتوقع     

مخازن الصواريخ والسالح الكيماوي السوري في أياد خطيرة، اذا ما حـاول الحكـم المنهـار تـشديد                  
المواجهة مع اسرائيل في سبيل البقاء، أو اذا ما استخدام حلفاؤه النزاع مع اسـرائيل لكـسب الـشرعية                   

 ما صعد الى الحكم بدالً من االسد نظام ديمـوقراطي يبتعـد عـن               كما تكمن فيها الفرص، اذا    . الداخلية
  .وحماس» حزب اهللا«ايران، 

السفير االسرائيلي السابق لدى الواليات المتحدة، ايتمار رابينوفتش يرفض الصورة الوردية التي يرسمها             
، يلزم اسـرائيل    ففي رأيه ان ما يحدث في سورية      . او يتمناها بعض االسرائيليين الداعمين لسقوط االسد      



  

  

 
 

  

            170ص                                                     6/4/2011 األربعاء :التاريخ

باتخاذ موقف سياسي حكيم، قادر على القراءة السليمة للتطورات الداخلية هناك ومستعد بل متأهب امنياً،               
وفي رأي رابينوفتش ان لتغيير النظام في سـورية آثـاراً بعيـدة             . النتهاز الفرصة السانحة برأس منفتح    

  : في ثالثة اتجاهاتويستعرض رأيه. المدى على الشرق االوسط وعلى أمن اسرائيل
. ان الحديث يدور حول ضربة شديدة إليران التي كانت بين المستفيدين من التطورات في المنطقة              : االول

اذ إن سقوط مبارك، واالحداث في البحرين، عملت كلها على تعزيز محور ايران بل وصرفت االنتبـاه                 
مـا يعنـي ان     .  المحور المؤيد إليران   اما سورية فهي الحجر الرئيس في     . الدولي عن برنامجها النووي   

  .وحماس» حزب اهللا«ضعف نظامها، ناهيك عن سقوطه، هو ضربة شديدة إليران، ولـ 
مساحة تـنفس   «وفي هذا البند يتطرق الى لبنان وفي رأيه ان تغييراً في سورية سيعطي ما سماه                : الثاني

نان، ولكنه يخلق اغراء إليران وسورية      وعلى رأسهم المعسكر المعتدل في لب     » لخصوم المعسكر االيراني  
  .مع اسرائيل للتخفيف عن سورية من خالل تسخين النزاع
فهذا الخيـار يحـوم     . إلسرائيل سيسحب » الخيار السوري «اما االتجاه الثالث عند رابينوفتش، فيعني ان        
منية االسـرائيلية   في السنوات االخيرة، كانت المؤسسة اال     . دوماً في الهواء كبديل من المسار الفلسطيني      

فهناك نظام مستقر والحوار معه يشكل ضربة للمحور        . تفضله، بسبب ميزة الخطاب والحوار مع دمشق      
ويضيف رابينوفتش ان الكثيرين ممن لـم يكونـوا مـستعدين           . االيراني ويوفر مفتاحاً للتغيير في لبنان     

امين نتنياهو، سيدعون اآلن انه ال      للتنازل عن هضبة الجوالن، وعلى رأسهم رئيس الحكومة الحالي، بني         
  .يوجد أي معنى لصفقة كهذه مع نظام استقراره موضع شك

وهم ال يعرفون حتى مـا الـذي        . وهكذا، فإن االسرائيليين ينظرون الى ما يجري في سورية في ضياع          
  .يجب أن يتمنوه، ولذلك، فإنهم ينتظرون وينتظرون وال يعرفون ماذا ستكون عليه نتيجة االنتظار

  3/4/2011، الحياة، لندن
  

  والمطلوب فلسطينيا.. عواصف التغيير .227
  فريد أبوضهير. د

ربما يكون إصرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح على المضي              
تصدت وهو القرار الذي    . قدما في التصويت على مشروع قرار إدانة االستيطان ووقفه في مجلس األمن           

له الواليات المتحدة بالفيتو، فيما صوتت لصالحه جميع الدول األعضاء األخرى وعددها أربعـة عـشر                
  .دولة

ربما يكون هذا اإلصرار محطة مهمة تمثل نقطة البداية لعملية مراجعة سياسية فلسطينية شاملة في ظـل                 
 الفلسطينية والمنظمة هـذا رغـم       فقد جاء إصرار قيادة السلطة    . التطورات المذهلة التي تشهدها المنطقة    

الضغوط األمريكية التي سعت لسحب مشروع القرار، وهددت بإجراءات عقابية بحق السلطة، بما فيهـا               
  .تقليص المساعدات المالية لها

هذا الموقف الفلسطيني يدفعنا للتساؤل حول الخطوات التي يمكن اتخاذها مع تـصاعد األحـداث علـى                 
غيرات المتوقعة لهذه األحداث، والتي من شأنها أن تلقي ظالال ثقيلة على القضية             الساحة العربية، ومع الت   

  .الفلسطينية في المرحلة المقبلة
  رياح التغيير

مما ال شك فيه أن القضية الفلسطينية كانت، وما تزال، مرتبطة إلى حد كبير بالمسار الذي تتخذه السياسة                  
خاضعة لـإلرادة األمريكيـة، وغيـر معاديـة لالحـتالل           فوجود أنظمة حكم عربية     . العربية والدولية 

اإلسرائيلي، كان سببا في تكبيل أيدي الشعب الفلسطيني، ودفعه لسلوك نهج التسوية كخيار اسـتراتيجي،               
ويبدو أن الرئيس الراحل ياسر عرفات قد التقط الرسالة بوضوح بعد خروج            . وربما وحيد، لحل الصراع   
وقد دفع الشهيد ياسـر     . ، وبدأ مسيرة التسوية التي توجت باتفاق أوسلو       1983الثورة من لبنان في العام      
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عرفات الثمن غاليا جراء هذه التسوية، إذ أن ثباته على موقفه أمام الواليات المتحدة وإسـرائيل، وعـدم                  
  .إقدامه على التنازل عن الحقوق الفلسطينية أدى إلى اغتياله سياسيا ثم جسديا

فات التقط لحظة التغيير في أوروبا الشرقية وانهيار االتحاد السوفييتي والمنظومة           كما أن الشهيد ياسر عر    
الشيوعية، وأدرك أن استمرار االعتماد على تلك المنظومة لن يكتب له االستمرار مع تبلور نظام القطب                

فـات علـى    فكان أن راهـن عر    . الواحد في العالم واستفراد الواليات المتحدة في إدارة السياسة العالمية         
االعتماد على الذات الفلسطيني والتعاطي مع السياسة األمريكية في المنطقة، وهي الـسياسة المدعومـة               

  .عربيا بشكل مطلق، بما ال يفسح مجاال ألية مشاريع أخرى ألخذ دورها ومكانتها في المنطقة
بالطبع انطلقت  . ي مصر وه.. رياح التغيير هذه المرة عاتية وشديدة ومركزها بؤرة األحداث في المنطقة          

ولكـن  ". محور االعتـدال العربـي    "الشرارة من تونس، وهي الدولة التي لعبت دورا مهما فيما يسمى            
واليوم تثور االضطرابات فـي ليبيـا،       . الزلزال الحقيقي حدث في مصر بما لها من ثقل إقليمي وعالمي          
ومـن  .. لجزائر وربما المغرب وإيـران    وكذلك في اليمن والبحرين، وهناك بوادر النتقال األحداث إلى ا         

  .يدري إلى أين سيصل قطار الثورة في المنطقة
لن تعـود عقـارب     . المهم أن هذه الثورات والهبات، وبصرف النظر عن نتائجها، سيكون لها ما بعدها            

. الساعة إلى الوراء، وال بد إال وأن يحدث انعطافات في سير األحداث والقضايا المختلفة فـي المنطقـة                 
فاألنظمة ستتغير، وإن لم تتغير جميعها فستتغير سياساتها تجاه شعوبها، وسـتكون أكثـر تمثـيال لهـذه          

  .الشعوب وأكثر تعبيرا عن إرادتها
  التغيير والقضية الفلسطينية

مما ال شك فيه أن من أهم القضايا، ومن أوائل القضايا التي ستتأثر بشكل جوهري برياح التغييـر هـو                    
بالطبع ال يمكن التكهن بالمسار الذي ستتخذه هذه القضية بشكل مؤكد، ولكن هنـاك              . يةالقضية الفلسطين 

أهم هذه المؤشرات هو أن الشعوب العربية أكثر التفافا حـول الحقـوق             . مؤشرات مهمة في هذا الصدد    
يـة  ، وأكثر ثباتا علـى مواقفهـا المتـصدية للـسياسة األمريك           )السابقة والحالية (الفلسطينية من أنظمتها    

وليس معنى هذا أن هذه الدول في ظل أنظمتها الجديدة سوف تشن الحروب على إسـرائيل       . واإلسرائيلية
النتزاع هذه الحقوق، ولكنها ستكون أكثر تأييدا للمواقف الفلسطينية في مواجهـة التعنـت اإلسـرائيلي،                

  .وأكثر جرأة في مواجهة السياستين األمريكية واإلسرائيلية
م اإلشارة إلى أن السياسة العربية الجديدة تجاه القضية الفلسطينية ستحتاج إلـى بعـض               كما أنه من المه   

الوقت، ربنا سنة، وربما أكثر، لكي تتبلور بشكل واضح، ولكي تأخذ طريقها في التأثير المباشـر علـى                  
ـ         . السياسة العالمية تجاه هذه القضية المحورية      ات ولكن بطبيعة الحال ستكون هنـاك اتـصاالت وترتيب

وتنسيق بين األطراف الفلسطينية وبين حكومات وأحزاب تلك الدول، بهدف التعامل مع المستجدات على              
  .صعيد القضية الفلسطينية

فمـثال، مـن    . ومن المتوقع أن تشهد الساحة الفلسطينية تغيرات على مسارات عدة، داخلية وخارجيـة            
ومن المتوقع كذلك   . قيق المصالحة الفلسطينية  المتوقع أن تلعب دول، مثل مصر، دورا أكثر فعالية في تح          
كما أن ملف األسرى قد يشهد حراكا إلتمام        . أن يكون لها دور مهم في رفع الحصار عن غزة، أو تخفيفه           

كل هـذا   . هذا باإلضافة إلى قضايا االستيطان والقدس وغيرها من األمور الملحة         . عملية تبادل األسرى  
 الداخلية للدول العربية التي تشهد تغيرات، وبخاصة فيمـا يتعلـق            مرهون بتطور األحداث على الساحة    

  .بطبيعة النظام السياسي الذي يتوقع أن يتبلور خالل الفترة القادمة ودوره اإلقليمي والدولي
  كيف نواجه التغيير؟

 كيف نتعامل نحن الفلسطينيون مع هذا اإلعـصار : السؤال الكبير الذي يطرح نفسه في الوقت الراهن هو    
  الذي يجتاح العالم العربي؟
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بالتأكيد ال يجوز لنا على اإلطالق أن نقف موقف المتفرج، فيما يعصف هذا اإلعصار بالمنطقة من كـل                  
وبالتأكيد أيضا ليس من الالئق بشعب قاوم االحتالل لعقود طويلة أن يتدخل بالـشؤون الداخليـة                . مكان

أن يترك للشعوب العربية الخيـار لكـي تقـرر          بل يجب   . للدول العربية، وأن يناصر طرفا على طرف      
ولكن في الوقت نفسه، ينبغي علينا أن نعيد النظر في جملة من األمور، وأن نقوم               . لنفسها ما الذي تريده   

بعدد من الخطوات على الصعيد الداخلي بشكل خاص، بهدف تهيئة المناخ للمرحلة القادمة، وهي مرحلة               
  .هناتيكتنفها الغموض، وتكثر فيها التك

  :ومن الخطوات التي من الضروري القيام بها على الصعيد الداخلي
ومن المعلوم أن مسألة إنهـاء االنقـسام باتـت    . الشروع في حوار وطني شامل بهدف إنهاء االنقسام      -1

فمما ال شك فيه    . واضحة المعالم بعد مضي كل هذه السنوات على الخالف والصراع الفلسطيني الداخلي           
، ووثيقة الوفاق الوطني، واتفاق مكة، والورقة المصرية ومـا تالهـا مـن              2005اهرة لعام   أن اتفاق الق  

ولكن يبـدو أن مـسألة إنهـاء        . تفاهمات وحوارات بين فتح وحماس، كلها تعد إنجازا ينبغي البناء عليه          
و أن التغيير   ويبد. االنقسام تتعلق أساسا بوجود برنامجين مختلفين، هما برنامج المقاومة وبرنامج التسوية          

الذي يحدث في الوقت الراهن في مصر، وفي دول عربية أخـرى، سـيفرض معادلـة تـزاوج بـين                    
ولذلك، ال بد من الشروع في حوار جـاد، ومتواصـل،   . البرنامجين، كما حدث في وثيقة الوفاق الوطني 

  .اتوشفاف، ومتجرد، بهدف إنهاء االنقسام، وإعادة اللحمة إلى الوطن الذي مزقته الصراع
. فاالنتخابات ليست الطريق الوحيـد لحـسم األمـور        . البحث في إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني      2

فتونس كان فيها انتخابات، ومصر كان فيها انتخابات أيضا، ومع          . واالنتخابات لوحدها ليست الديمقراطية   
والمشاركة الـسياسية وتـداول     ذلك فشلت هذه الدول في ممارسة الديمقراطية الحقيقية من حيث التعددية            

. السلطة والتمثيل الحقيقي للشعب وضمان درجة عالية من النزاهة والشفافية اإلدارية والمالية والـسياسية             
إنما المطلوب هو إعادة بنـاء النظـام الـسياسي          . فاإلصرار على االنتخابات، على أهميتها، ليس الحل      

ادة بناء وهيكلة منظمة التحرير، وصياغة ميثاق وطني        الفلسطيني بتوافق وطني شامل، يتم من خالله إع       
جديد يمثل إرادة الشعب الفلسطيني، وبناء نظام سياسي فلـسطيني يجـسد التمثيـل الحقيقـي للـشعب،                  
واالعتراف بأهمية تداول السلطة، واعتماد مرجعية وطنية تمثل جميع األطيـاف الـسياسية الفلـسطينية               

  .طني الفلسطينيللمضي قدما في تحقيق المشروع الو
. البدء بإجراءات بناء الثقة بين فتح وحماس في الضفة وفي غزة بهدف تهيئة األجواء إلنهاء االنقسام               -3

ومن هذه اإلجراءات على سبيل المثال وليس الحصر، إطالق الحريات، ووقف االعتقال السياسي، وفتح              
 الموظفين المفصولين عن العمل بـسبب       المؤسسات والجمعيات المغلقة منذ االنقسام وحتى اآلن، وإعادة       

ومن المهم أن تشرف    . االنتماء السياسي، وتعويض المتضررين عن االنقسام، وغير ذلك من اإلجراءات         
  .لجان مشتركة من فتح وحماس والفصائل األخرى والمستقلين على مثل هذه الخطوات

. التغيير التي تجتاح المنطقـة العربيـة      إن خطوات إعادة بناء الثقة هي استجابة فعلية وواقعية لمتطلبات           
فمن المتوقع أن تقوم الدول التي شهدت عملية التغيير، وبخاصة مصر، بدور فاعل فـي التـأثير علـى                   
المعادلة الفلسطينية، وبخاصة ترتيب البيت الداخلي، تمهيدا الستئناف الجهود المتواصلة إلقامـة الدولـة              

  .لية التي تحول دون تحقيق هذا الهدفالفلسطينية والتصدي للسياسات اإلسرائي
من المهم أن يبادر الفلسطينيون اللتقاط لحظة التغيير التي تجتاح العـالم العربـي، وأن يجـسدوا إرادة                  
الشعب وقواه السياسية من خالل التمثيل في هياكل المنظمة والسلطة، وكذلك السياسات المتبعة في إدارة               

فالضمانة الوحيدة لنا كشعب فلسطيني للمـضي فـي         . لصف الفلسطيني العملية السياسية، واألهم توحيد ا    
  طريق الخالص من االحتالل هو الوحدة واعتماد سياسة توافق وطني في مواجهة التحديات فـي إطـار                 
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وهذا هو األسلوب األمثل في التعاطي مع العواصف، بل الزالزل السياسية التـي             . شراكة سياسية حقيقية  
  . عواصف سيكون لها بالتأكيد تداعيات على القضية الفلسطينية والواقع الفلسطينيتجتاح المنطقة، وهي

  26/2/2011القدس العربي، لندن، 
  

   اإلسرائيلية مناخ جديد لم تُعرف طبيعته-العالقات المصرية  .228
  صالح سالم

لتفـاعالت  ألقى عبور الباخرتين العسكريتين اإليرانيتين أخيراً قناة السويس بمياه كثيرة تحـت جـسر ا              
فإسرائيل، من جانبها،   . اإلقليمية، خصوصاً ما يتعلق بالمعادالت الحاكمة لها بين مصر وإيران وإسرائيل          

وهي، وإن لم يصدر عنها ما هو أكثر، ال بد أنها دخلت عملياً في حالـة مـن                  ". خطيراً"اعتبرت الحدث   
وفي المقابل، أثار الحـدث     . ي في مصر  التوتر والقلق إزاء األوضاع الجديدة التي أعقبت الزلزال السياس        

ارتياحاً على الجانب اإليراني الشغوف بتلمس واستكشاف ما بعد الزلزال، بل ربما كان الهدف الـدعائي                
ومن جانب ثالث، ال بد أن يذكي الحدث نهم المتجادلين حول طبيعة الـدور              . له أهم من قيمته العسكرية    

اك من يتعجلون الزج بمصر في آتـون التفـاعالت اإلقليميـة            فهن.  يناير 25اإلقليمي لمصر بعد زلزال     
و " فـتح "مبكراً، ويرونها عضواً جديداً في كتلة الممانعين العرب التي كانت تشكلت منذ االنقـسام بـين                 

، ونهوض تحالف بين حماس وحزب اهللا وسورية وإيران في مواجهة كتلة االعتدال التي كانـت                "حماس"
يتحدث أولئك عن تحول درامـاتيكي فـي االصـطفاف          . واألردن باألساس مصر جسدتها مع السعودية     

العربي باتجاه نمو كتلة الممانعة وتفكك كتلة المهادنة، وانتقال العالم العربي، إثـر ذلـك، إلـى موقـع                   
  .راديكالي في حركة الصراع أو التوازن اإلقليميين

عارات قومية أو دينية أو إيديولوجية،      في الجانب اآلخر، هناك من يرون خلو الثورة المصرية من أي ش           
مرتبين على ذلك أنها قد ال تطرح على نفسها مهمة استعادة الموقع المصري في اإلقليم، حيـث الـدور                   

ويبرر هؤالء تصورهم بحقيقة ما أعلـن المجلـس العـسكري    . القائد للعالم العربي، والضابط للتوازنات  
فة اتفاقيات مصر الدولية، وباألساس معاهدة الـسالم مـع          األعلى الحاكم الموقت لمصر، من احترام لكا      

  .إسرائيل
فمن ناحية ال يمكن لمصر أن تنقلب فجـأة مـن النقـيض إلـى               . ولعل هذين التصورين يبدوان مغاليين    

النقيض، فهذا سلوك غير سليم عملياً ونظرياً، ألن الدور القيادي يحتاج إلى إلهام سياسـي، وإلـى شـق                
لعربية يجمع بين العقالنية والفعالية، وليس مجرد االنحياز إلى مـنهج لـم يثبـت               طريق جديد للحركة ا   
ومن ناحية أخرى ألن عدم رفع شباب الثورة شعارات قومية أو إسالمية ال يعني              . فعاليته، كنقيضه تماماً  

ـ    . قط عدم وجود هذه الميول لدى الكثيرين من بينهم أو لدى المصريين جميعاً             ثالً فاإلخوان المـسلمون م
لديهم ميل ال يحتاجون إلى التعبير عنه، وقد حدث هذا التعبير أحياناً وإن على استحياء في قلب الميدان،                  

وال يعنـي   . خشية أن يؤدي ذلك إلى تفرق الجمع المتحد ضد النظام، فال الوقت وقته، وال الظرف يسمح               
رت باتجاه الدولة المدنية، وصاروا أكثر      ذلك اتهاماً لإلخوان المسلمين بالتقية، فقد تكون قناعاتهم قد تطو         

قابلية للعمل من داخل الشرعية وفي إطار الدستور الجديد وضوابطه كما يعلنون، من دون أن ينفي ذلك                 
ميلهم المحافظ على األقل، وهو ميل مشروع يوجد ما يماثله في شتى الديموقراطيات العريقة، لكن المهم                

  . معنى إلثارتها مبكراً قبل إرساء هياكل النظام الجديدهو أن تلك األمور مؤجلة اآلن، وال
وعلى النحو ذاته، كانت هناك في الميدان ميول قومية مؤكدة لمستها بنفسي، وسمعت أصداءها وتحاورت               

ذلك أن المصريين جميعاً لديهم حس عميق بالمسؤولية تجاه العالم العربي، ويشعرون حقاً باإلهانة              . حولها
ئيل أو غيرها من دول اإلقليم أو حتى الدول الكبرى كالواليات المتحدة بالعدوان على بلد               عندما تقوم إسرا  

أو شعب عربي، بمن فيهم الفقراء، حتى أنني شاهدتُ بائع خبز يبكي لحظة دخول األميـركيين بغـداد،                  
ناهيك عما صاحب ذلك الحدث من احتجاجات وتظاهرات كانت هي األكبر في مـصر منـذ انتفاضـة                  
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بل يمكن االدعاء أن ثالث أهم أسباب قيام الثورة المصرية، بعـد غيـاب     .  يناير 25، وحتى ثورة    1977
العدالة االجتماعية واألزمة االقتصادية التي تطحن جموع المـصريين، وبعـد المطلـب الـديموقراطي               

 تـردى   التحرري كضرورة للشعور بالكرامة اإلنسانية، هو هدف استعادة الدور اإلقليمي المصري الذي           
بشدة خالل العقود الثالثة المنصرمة، حيث مثل الدور المصري في قيادة مشروع التحرر العربي ضـد                
النفوذ الغربي، والتدخل األميركي، والغطرسة اإلسرائيلية مقوماً أساسياً في شرعية الجمهورية المصرية            

اتها الخارجية نحو السالم مع     ، ومنذ انقلبت مصر على تحالف     1952) يوليو(األولى في حقبة ما بعد تموز       
إسرائيل والتحالف مع الواليات المتحدة، أخذت شرعية النظام السياسي في التقلص، وتراجعت، من ثـم،               

  .درجة اإلجماع حوله أو عليه
وفي هذا السياق يمكن التأكيد أن الجيش المصري بمجلسه العسكري الحاكم اآلن ال يفكر في التخلي عن                 

كما أنه من غير المحتم أو حتى المرجح أن يقوم الرئيس           .  ومعاهدة السالم مع إسرائيل    اتفاقية كامب ديفيد  
المنتخب أو الحكومة المصرية الجديدة بعد أشهر بالتخلي عنهما، لكن المؤكد أن مصر، بعد أن تعيد بناء                 

مستويين نظام سياسي جديد ذي شرعية راسخة، ستضع قيوداً على الحركة االستراتيجية إلسرائيل وعلى              
األول هو الصراع العربي ـ اإلسرائيلي، فعلى رغم أن مصر من المحتمل أن ال تتخلى عـن   : أساسيين

خيار السالم كآلية لتسوية الصراع، فالمؤكد أنها سوف تضع سقوفاً جديدة لهذا الخيـار تبعـد بـه عـن            
إسرائيل على األرجح، ما يعني     الصيغة المهترئة القائمة، وتعيده إلى شرعيته القانونية، وهو أمر ستمانعه           

أن خالفات من درجات متوسطة الشدة أو ما فوقها ال بد أن تدب بين البلدين، وأن إسرائيل ستحرم مـن                    
وهنا لن يكون ثمة معنى أو قيمة موضـوعية         . حال األمان المطلق الذي تمتعت به في ظل النظام السابق         

ين البلدين وهو هدف سيحرص كل منهما عليه ألن وقوع     لمعاهدة السالم، اللهم إال منع الحرب المفتوحة ب       
أي خطأ وانطالق حرب جديدة بينهما، بعد كل ما جرى في العقود الثالثة الماضية، يعني أنه لن يكـون                   
هناك سالم آخر وال حد أدنى من الثقة يمكن التعويل عليه، وأن مقوالت الصراع الوجودي، وخيـارات                 

لعربية، سيكون لها ما يبررها، ويضفي عليها المعنـى، خـصوصاً إذا            كخيار التحرير الكامل لألرض ا    
أوصلت حركات االحتجاج القائمة اآلن لدى الكثير من الدول العربية بعض شعوبها إلى نظم سياسية أكثر                
تعددية وانفتاحاً، ومن ثم أكثر فعالية، وحرصاً على التكتل القومي، ورغبة في الفكاك من أسر التوازنات                

  .ة المهيمنة عليهم مع جل الفاعلين في اإلقليم وعلى رأسهم إسرائيلالسلبي
والمستوى الثاني يتعلق باألزمة العميقة بين إسرائيل وإيران، فالمؤكد أن إيران تمثل إلسـرائيل جبهـة                
مهمة وكبيرة، ما يجعل الحرب عليها معضلة كبرى تحتاج إلى درجة قـصوى مـن الـضمان الـدولي            

بمعنى أن يتوافر لها دعم من النظام الدولي يفترض أن توفره الواليات المتحدة، وحياد              واألمان اإلقليمي،   
إقليمي على األقل، ما يعني أن طرفاً ما في اإلقليم لن ينتهز الفرصة للهجوم على مؤخرتها فيما تحـارب                

  .هي على الجبهة اإليرانية، وهو ما كان النظام المصري يوفره
 jpg.م توافر هاتين الضمانتين، حيث سفينة حربية إيرانية تعبر قناة الـسويس           ولعل إسرائيل حاولت اغتنا   

التأييد األميركي المضمر والنسبي في عهد الرئيس السابق بوش االبن، وفي ظل هيمنة اليمين المحـافظ،                
وكذلك الحياد اإلقليمي الذي كانت تضمنه مصر، لتوجيه ضربة ما إليران، لكن تأخرها في الحـسابات،                

م التأييد الصريح والمطلق لها في ظل التورط األميركي في العراق، ثم النتائج المخيبة لحربها علـى          وعد
جنوب لبنان، ضيعا عليها هذه الفرصة التي ربما لن تتكرر في وجود رئيس أميركي ليبرالي لن ينجرف                 

 مركزة تستهدف   في األغلب األعم إلى تأييدها صراحة في الحرب على إيران أو حتى في توجيه ضربات              
كما أن الضمانة المصرية لم تعد مؤكدة، في ظل تحسن محتمل وفي شكل كبيـر فـي                 . المنشآت النووية 

العالقات بين مصر وإيران في المرحلة المقبلة، وفي ظل نزوع مصر إلى إعادة بناء مجالهـا الحيـوي                  
  .ونفوذها اإلقليمي

  28/2/2011الحياة، لندن، 
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  ةالجبهة هادئ.. بعد مبارك .229

  دوف فايسغالس
حتى سقوط نظام مبارك، لغير قليل بفضل سطحية امريكية، أدت مصر دورا غير جوهري فـي سـياق                  

برأيه، التسوية مـع الفلـسطينيين      : مبارك أراد جدا التسوية السياسية    . المفاوضات االسرائيلية الفلسطينية  
في بـالده   . قرار في الشرق االوسط   ستؤدي ايضا الى انهاء النزاع االسرائيلي العربي والى توفير االست         

ترك األخـوة   'ايضا، مصر، سيقل جدا االنتقاد الداخلي على الحكم، الذي يقيم عالقات مع اسرائيل رغم               
ولكن مبارك لم يوافق أبدا على تكريس العالقات االسرائيلية المصرية للتقدم في            . 'الفلسطينيين لمصيرهم 

في عدد  . 'القضية العربية 'عتقد مبارك بأن مصر سددت دينها لـ        مثل سلفه، السادات، ا   : مثل هذه التسوية  
 الفلسطيني  -من اللقاءات معه، شاركت فيها، سمعت على لسانه غير مرة كم سيساعد السالم االسرائيلي               

في تقدم السالم االسرائيلي المصري، ولكنه لم يقل أبدا ولـم يلمـح إلـى أن المـأزق بـين اسـرائيل                      
وبالفعل، على مدى السنين، حتى عندما احتدمت المواجهـة         . لخطر مجرد وجوده  والفلسطينيين يعرض ل  

السالم البارد أصال، فشجب، وأعاد السفير      ' تبريد'العنيفة مع الفلسطينيين، درج مبارك في احتجاجه على         
ذا ال يمكن للمرء ان يعرف ما     . الجبهة الجنوبية كانت هادئة   . الى الوطن، ولكنه نفذ بحرص اتفاق السالم      

ارادة مبارك في ان يقيم حكومة انتقالية، لعدة اشـهر،          . ستكون عليه طبيعة النظام الذي سيقوم في مصر       
وكنتيجة لذلك تخضع مصر الـى حكـم انتقـالي          . تصمم صورة الحكومة التي ستُنتخب الحقا، رفضت      

، ولكن في   ' ممكن بانتخابات حرة في أقرب وقت    'االدارة االمريكية، محبة الديمقراطية، تطالب      . عسكري
نزعة غربية،  : 'طريق مبارك 'ساتر قلبها تتمنى ان يحكم الجيش هناك الى األبد، وذلك ألن الجيش يطبق              

الحكـم  : غير أن هذا لن يحصل    . اعتدال سياسي، وباألساس صراع ال هوادة فيه ضد االسالم المتطرف         
االسـالمية وسـيجري    العسكري سيضطر، في نهاية االمر، للخضوع لـضغوط الـشارع والحركـات             

ويسود عندنا رأي الخبراء المختلفين بأنه ال يوجد احتمال في أن تسيطر الحركات االسـالمية،               . انتخابات
كنتيجة لتلك االنتخابات، على الحكم المصري، ولكن من شبه اليقين انهم سيحظون بنصيب فيـه ولـيس                 

 على ذلك، يمكن االفتراض بأن أحـد        وبناء. مثلما في عهد مبارك سيشاركون فيه على نحو نشط ومؤثر         
اذا مـا كانـت هـذه بالفعـل نتيجـة      (مواضيع الخالف المرتقبة بين األقلية االسالمية واالغلبية السائدة  

منذ زمن بعيد طالبـت المعارضـة       . سيكون في مسألة استمرار عالقات السالم مع اسرائيل       ) االنتخابات
مطلـب  .  بسبب المأزق في عالقات اسرائيل والفلـسطينيين       االسالمية بتعليق، بل وبالغاء اتفاق السالم،     

مشابه سيرفع، باألحرى، اآلن ايضا، وبشدة أكبر، غير انه في عصر ما بعد مبارك فان فرصه فـي أن                   
التخوف . لديها اسباب أكثر وجاهة في أال تفعل ذلك       . مصر لن تلغي بالضرورة اتفاق السالم     . يلبى جيدة 

في هذا الموضوع، بين األقلية المتطرفة واالغلبية المتخوفة، سيجد تعبيره في           يتحقق  ' حال وسطا 'هو ان   
دور مصري أكثر تشددا في القناة االسرائيلية الفلسطينية في ظل االشتراط، المباشر أو الـضمني، بـأن                 

 حصل  اذا. استمرار وجود السالم في صيغته القائمة منوط بتقدم المسيرة السياسية االسرائيلية الفلسطينية           
قدرتها على ادارة مفاوضات مع الفلسطينيين ستتضرر بشكل        : هذا، ستجد اسرائيل نفسها في وضع جسيم      

جوهري، وذلك ألن االصرار على شروطها للتسوية، واالزمة الكفيلة بأن تقع كنتيجة لذلك، سيجر تهديدا               
 السفير من تل ابيب، مثلمـا       ليس اخراج . أو رد فعل مصرياً، موجه لتغيير الصيغة الحالية التفاق السالم         

تُحسن صنعا حكومة اسرائيل بالتالي اذا ما غيرت، في ضوء هذا التطور المحتمل، طريقة              . دلّلنا مبارك 
، التي اختصت فيها في السنوات االخيرة، وسارعت الى استئناف المفاوضات مـع             'االنتظار والمشاهدة '

  وفة جيدا، ضمن امور اخرى، كي تستبق قدر االمكان         الفلسطينيين على أساس االقتراحات واألفكار المعر     
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فمتى ستفهم حكومة اسرائيل بأن الزمن كف       : لم يعد هناك مبارك   . ببلورة ساحة سياسية معادية في مصر     
  .  في صالحنا؟' العمل'عن 

  يديعوت
  1/3/2011القدس العربي، لندن، 

  
  حان الوقت لمراجعة سياستنا الخارجية .230

  السفير نبيل العربي
 يناير وشاركت فيها جميع فئات الـشعب المـصرى          25انت الثورة البيضاء العظيمة التى قادها شباب        ك

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

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

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

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

  .عمق وجدية وشفافيةب
  مطلوب أيضا مراجعة سياستنا الخارجية 

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

  .لحريات األساسية التى تنادى بها المواثيق الدوليةحقوق اإلنسان وا
لم تكن سياسة مصر الخارجية فى السنوات األخيرة تعالج بأسلوب علمى عصرى يـؤدى إلـى اتخـاذ                  

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

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

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

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

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

عبة متشابكة وتحوى جوانب تخرج من اختصاص وزارة الخارجية بحيث          العديد من المسائل طبيعتها متش    
  . يلزم رأى أكثر من جهة فى الدولة

جميع الدول المتقدمة فى عالمنا المعاصر أنشأت مجالس أمن قومى منذ سنوات وقد أزف الوقت ألن تقدم                 
  .مصر على اتخاذ هذه الخطوة االستراتيجية المهمة

رة إلى بعض الجوانب القانونية التى تحـدد اإلطـار العـام للـسياسة              يهمنى على وجه الخصوص اإلشا    
  :الخارجية
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إن القانون الدولى يقضى بأن الدول حديثة النشأة مثل حاالت االستقالل من االستعمار أو حـاالت                : أوال
ا انفصال دولة فيحق للدولة الحديثة طبقا لقواعد التوارث الدولى أن تعلن عدم التزامها بـبعض تعهـداته                

 وهذا المبدأ ال ينطبـق  Doctrine of Clean Slateالدولية وهو ما يطلق عليه فى القانون الدولى مبدأ 
فاستقرار الحدود الدولية له قدسية فى القـانون الـدولى وال يجـوز             . على االتفاقيات التى تتعلق بالحدود    

  .المساس بها
 الحالة التى تنطبق على مصر اليـوم، فعليهـا          أما الدول التى يتغير نظامها الداخلى فقط وهذه هى        : ثانيا

االستمرار فى احترام التزاماتها التعاقدية وهو ما أكده البيان الدستورى الذى صدر من المجلس األعلـى                
ولكن من حق مصر التحقق من أن األطراف األخرى فى هذه المعاهدات تحتـرم هـذه    . للقوات المسلحة 

  . االلتزامات وال تخالفها
  :الدولى يسمح للدول بإعادة النظر فى التزاماتها الدولية فى حالتينفالقانون 

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

فى مـارس   :  والثانية .1936 بإلغاء معاهدة    1951عندما قامت حكومة النحاس باشا فى أكتوبر        : األولى
  .1971ت مع االتحاد السوفييتى عام  عندما قرر الرئيس السادات إلغاء معاهدة الصداقة التى أبرم1976

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

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

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

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

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

. هذه بعض مقترحات أسوقها بإيجاز وكلها تصب فى سعى االرتقاء بمصر دوليا ورفع شأنها بين الـدول       
اإلقدام على مراجعة شاملة لسياسة مصر الخارجية بهدف التحقق من أن معاهدات مـصر مـع                البد من   

الدول األخرى تحترم من الجانبين على قدم المساواة وتطبق تطبيقا سليما ليس فيه إجحاف بحقوق مصر                
  .السيادية

  6/3/2011الشروق، مصر، 
  

  من ثورة المصريين" إسرائيل"حقيقة قلق  .231
  عاطف الغمري

 ؟ تعبر عن هذا القلـق        2011  يناير  25  بعد أحداث ثورة كل المصريين في       , حقيقة القلق االسرائيلي  ماهي  
 تـسيطر   ,  وان حالة من عدم اليقين مما هو قـادم  , أوصاف تخرج من هناك تتحدث عن هلع االسرائيليين   

   . عليهم
السفير االسرائيلي السابق فـي      مما جاء علي لسان تسيبي مازل         , ونستطيع أن نلمس ذلك بصورة محددة     

   .  وأمامنا اآلن أزمة استراتيجية واسعة المدي ,  نحن في مأزق كبير بعد نهاية عصر مبارك , القاهرة
 وهي جزء أصيل من بنـاء الدولـة          , مع ذلك يجب أال نغفل عن أن اسرائيل تحكمها ايديولوجية عدوانية          

   .  وتفكير قادتها , ومؤسساتها
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 لكـن ان تنتقـل العالقـة العربيـة           ,  ليس الصراع العسكري    , اكثر ما يثير قلق االسرائيليين    والحقيقة ان   
 وهو ما سيؤدي في تقديرهم الي انقالب ميـزان القـوي لغيـر     , االسرائيلية الي مرحلة صراع حضاري    

   . صالحهم
  ـ : ثال في حسابات استراتيجية اسرائيلية منها علي سبيل الم , ويمكن قراءة هذا التوجس

 عضو معهد واشنطن لـسياسات       ,  سلسلة حوارات كان قد أجراها الكاتب االسرائيلي ديفيد ماكوفسكي          >> 
 نقل فيها    ,9991  مع إيهود باراك بعد فوزه رئيسا لحكومة اسرائيل عام          ,)  المرتبط بااليباك   ( الشرق األدني 
ي مع العرب لن يظل في صالح اسرائيل إلي األبد           ان ميزان القو    ,  وكان من أهم ما جاء فيه       . اطار تفكيره 

   . بمعني ان هناك احتماال في حدوث تطورات ستغيره
 وفـي أبحـاث لمراكـز        ,  جاءت في أوراق استراتيجية لخبراء      ,  تفسيرات اكثر وضوحا لهذا المعني      >> 

 ميزان القـوي لـصالح       اتفقت علي ان تعديل     , مختصة بالدراسات االستراتيجية في الجامعات االسرائيلية     
   :  سوف يقع في حالتين , العرب

   .  فكرا وتطبيقا , ـ ان تأخذ مصر والدول العربية بالديمقراطية 1 
 تنهض بالدولة    , ـ ان تتحول مصر والدول العربية الي تطبيق مشروعات قومية لتنمية اقتصادية حقيقية             2 

   . وترتقي بالمواطن
 الذي يركز علي قوة أمن الدولة فـي          , اذا تم االنتقال من عصر أمن النظام       وهذان التطوران سيحدثان      .. 

  ,  تعبر عن الـشعب  ,  والذي تبني عليه سياسة خارجية ,  الي عصر األمن القومي بمفهومه الصحيح     , الداخل
ارجيـة   وليس أمن النظام الذي يجعـل الـسياسة الخ          ,  ومصالحه وطموحاته   ,  الوطنية  ,  وكرامته  , وهويته

   .  وتدور حول رأس النظام , تنكفيء علي ذاتها
 مستخلصا من التجارب     ,  جاء بعد ان استقر في الفكر السياسي العالمي         , ويالحظ ان هذا التفكير االسرائيلي    

 ان القـدرة     ,  ومن التحوالت في النظام الـدولي بعـد زوال االتحـاد الـسوفييتي              , الحية للدول الصاعدة  
ـ االقتصادية ال  ـ قد صعدت الـي قمـة     )  وارتقاء بالبشر ,  وبحث علمي ,  اقتصاد ( تنافسية بكل مكوناتها 

   .  مقترنة بالديمقراطية , مكونات األمن القومي للدولة
 منها ما قاله البروفسورألون بن مـائير         ,  يناير  52 لهذا صدرت مقوالت من شخصيات اسرائيلية بعد ثورة       

 عنـد زوال     , جامعة نيويورك من أن استراتيجية المماطلة االسرائيلية قد تحطمت        استاذ العالقات الدولة ب   
 وان علي اسرائيل ان تستعد اآلن للتعامـل مـع منطقـة              , عناصر استتباب ميزان القوي لصالح اسرائيل     

   . تتغير
رنـا   تدعونا إلعادة النظر بـسرعة فـي تفكي         ,  قول صحيفة هآرتس أن األحداث التي وقعت في مصر          > 

 بسياسة خارجية    ,  وسوف تطالب حكوماتها    ,  وان الثورة المصرية لم تقل كلمتها األخيرة بعد         , االستراتيجي
   . قوية

 قد استيقظ علي عهد من عـدم   ,  بما فيه اسرائيل ,  اتفاق مصادر أمنية اسرائيلية علي ان الشرق األوسط         > 
   . اليقين

 وعليكم   ,  ستعود ثانية   ,  ال تعتقدوا ان مصر القديمة أيام مبارك        : شاي ما كتبه المحلل العسكري رون بن ي        > 
   . االستعداد لمصر جديدة

   :  فهي علي النحو التالي , ومن زاوية النظر االسرائيلية للتغييرات التي يتوقعونها
ي مصر  وان ما حدث ف     ,  سيحرك موجات من االصالح في المنطقة       ,  أن وضع مصر المحوري عربيا      )1( 

   .  اجتاحت توابعه الشرق األوسط كله , كان زلزاال
 ويستجيب لمطالـب     ,  ليجذب من حوله دول المنطقة      ,  الذي كان قد تراجع     ,  احياء دور مصر االقليمي     )2( 

 وتمأل الفراغ االستراتيجي     ,  تحمي مصالح الدول وشعوبها     ,  بإيجاد استراتيجية أمن قومي عربي      , الشعوب
 الحيويـة للعـالم      ,  القتحام سـاحة المـصالح      ,  الذي كان مصدر اغراء لقوي اقليمية غير عربية         , العربي
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 بينما العالم العربي أعزل من استراتيجية أمن قومي تحمي           ,  وادارة مصالحها الخاصة في داخلها      , العربي
   . دولة وشعوبه

 في زيـارات لميـدان       , ات وزعامات دولية   وظهور شخصي   ,  ان اعجاب دول العالم بالثورة المصرية       )3( 
 قد تقلب ميـزان   , التحرير ـ رمز الثورة والتغيير ـ وعبارات اإلشادة من زعماء العالم بمصر الجديدة  

 سـوف    ,  التي صورت نفسها في عيونهم علي انها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة            , التعاطف مع اسرائيل  
   .  نحو التشدد تجاه االحتالل والتعنت االسرائيليين في احالل السالم , يؤدي إلي تحول مواقف دول الغرب

 فهي دولة مازالت تتحكم فيهـا اطمـاع          . مع ذلك ينبغي الحذر من سلوكيات الغريزة العدوانية السرائيل        
 ولديها مخططات قديمة للتصرف تجاه أي مخاطر متوقعة من وجهـة             , طويلة األجل في األرض العربية    

   . نظرها
 إال أن المعروف     , ان اسرائيل الرسمية حرصت علي التزام الصمت الدبلوماسي تجاه ما يجري في مصر            

 مصدره األساسـي أن تنتقـل        . ان وضعا من االرتباك والقلق يسيطر علي المؤسسة الرسمية االسرائيلية         
 والتنمية   , قق هدفا الديمقراطية   إذا ما تح    ,  إلي مرحلة الصراع الحضاري     , حالة العالقة العربية االسرائيلية   

   .  لتبني علي اساسه استراتيجية أمن قومي لمصر ,  ودفن مفهوم أمن النظام , االقتصادية
  9/3/2011األهرام، القاهرة، 
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  تحسين الحلبي
في عهد بوش والمحافظين الجدد الحتالل العـراق بـدأ          يبدو أن التحريض اإلسرائيلي لإلدارة األميركية       

يتكرر اآلن ألن تل أبيب تجد أن من مصلحتها نشر أكبر عدد من القوات األميركية في المنطقة وإعـادة                   
  ).الفوضى الخالقة إلى نشاطها(دورة 

ـ ) غيورا آيالند(ففي تحليل سياسي نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت قبل يومين وكتبه       ابرات رئيس المخ
ويدعو ) ما الذي ينتظره أوباما؟   : (اإلسرائيلية سابقاً ورئيس مجلس األمن القومي سابقاً أيضاً تحت عنوان         

فيه واشنطن مع بعض حلفائها في أوروبا إلى احتالل ليبيا بتدخل عسكري واسع تحت أي حجـة كانـت                 
ف األطلسي وقواتـه المـسلحة   إن حل: (بلغة صريحة) آيالند(ألن الفرصة برأيه لن تستمر طويالً ويقول    

قادر على تغيير الوضع في ليبيا واحتاللها بوقت قصير جداً وعلى قواته أن تفرض تفوقاً جويـاً فـوق                   
: ويضيف آيالند وكأنه يضع خبراته اإلسرائيلية العسكرية تحت تصرف قوات األطلسي          ) أجواء ليبيا أوالً  

رض لنفس الظروف التي ظهرت في الـصومال        ولن يكون من الصعب إرسال قوات برية ألنها لن تتع         (
ويدعو آيالند إلى تهيئة األمم المتحدة التخاذ قرار بحجة تقديم المساعدة العسكرية            ) وأفغانستان أو العراق  

  .الغربية واستغالله للسيطرة العسكرية على ليبيا
 وكأنها نزهة لن تكلـف      تصوير عملية احتالل ليبيا على يد القوات األميركية واألطلسية        ) آيالند(ويحاول  

شيئاً ما دامت أن كثافة القوات البرية، والسيطرة من الجو ستجعالن كل مقاومة ليبية نظامية أو شـعبية                  
  !.مسلحة ضد هذه القوات مسألة يمكن مجابهتها دون خسائر بشرية كثيرة على حد رأيه

إن احتالالً أطلـسياً وأميركيـاً       «:واشنطن واألطلسي باحتالل ليبيا يقول في تحليله      ) آيالند(ولكي يغري   
يحمل أهمية تفوق أهمية تقديم أي مساعدة أخرى ألنه حيوي جداً لبناء قوة ردع أميركية في منطقة شمال                  

وال شك في أن هذه الدعوة الصريحة من القيادة اإلسرائيلية وما تتضمنه من             . »إفريقيا وحوض المتوسط  
المتخصـصة  ) إيبـاك (مل عليه اآلن في واشنطن منظمـة        تحريض لواشنطن بتوسيع احتاللها هو ما تع      

بممارسة الضغط على أصحاب القرار األميركي وتوجيههم نحو القيام بكل ما يخدم المـصالح التوسـعية        
  .اإلسرائيلية
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وزير الدفاع األميركي قد أشار بشكل يتفق مع توصيات إسرائيل وآيالند إلى هذا االتجـاه               ) غيتس(وكان  
فلنتحـدث بلغـة    «: العسكرية) ويست بوينت (بع من آذار الجاري أمام جنوده في قاعدة         حين قال في الرا   

صريحة تجاه موضوع ليبيا وأنا أرى أن فرض حظر جوي فوق أجواء ليبيا يبدأ أوالً بالهجوم على ليبيا                  
د دون  وهذه هي الطريقة التي نحقق فيها الحظر الجوي وعندئذ يمكنكم التحليق بطائراتكم في أرجاء البال              

  .»أن نقلق من احتمال إسقاط طائراتكم
حسناً وإذا ما صدرت لنا التعليمات فنحن قادرون على تنفيذها لكن الحقيقة أن هناك              «): غيتس(وأضاف  

المحلل السياسي األميركي المعارض    ) جوستين ريموندو (ويرى  ! »جدالً كثيراً حول بعض هذه الخيارات     
أن هـيالري كلينتـون وزيـرة       ) انتي وور (ت غيتس في موقع     للحروب األميركية والذي نشر تصريحا    

الخارجية األميركية تدفع هي أيضاً إلى االتجاه الذي يدعو إلى اتخاذ إجراء عسكري أميركي في ليبيـا،                 
إن مجلس الشيوخ وافق باإلجماع على أن يفرض أوباما حظر الطيران فوق سـماء       ): ريموندو(ويضيف  

التي دخلتهـا  ) كوسوفو(ا هي فرصة أوباما مثلما كان لدى كلينتون فرصته في   إن ليبي : ليبيا وثمة من قال   
  !.القوات األميركية بحجة تقديم مساعدة إنسانية ولم تنسحب منها حتى اآلن

هـل سـيتحمل    «: اآلن داخل أميركـا هـو     ) جوستين ريموندو (لكن السؤال الذي يؤكد ضرورة طرحه       
الل أفغانستان إلى العراق إلى ليبيا وغيرها، ربما بعد الفشل          الجمهور األميركي كل هذه الحروب من احت      

إن حالة هستيرية من الخوف تعتري      «: ويحاول اإلجابة قائالً  » !العسكري والسياسي في كل هذه البلدان؟     
إسرائيل من التطورات في مصر وتونس وما بعدها ألن قادتها يدركون حجم خسارتهم ولـذلك بـدؤوا                 

  .» للتحريض على توسيع االحتالل األميركي)ايباك(يحركون منظمة 
  9/3/2011الوطن، سوريا، 
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  وليد عبد الحي
تشير األدبيات السياسية الصهيونية في نظرتها التاريخية إلى الحركات السياسية العربية إلى نـوع مـن                

ويمكن اعتبار كتاب العقل العربـي      . بي عن الفعل اإليجابي   التعالي وطغيان فكرة القصور المجتمعي العر     
فهذه الحركات العربية في منظور الفكر الصهيوني ليست        . لرفائيل باتاي المرجع المثالي في هذا الجانب      

ضيقة، ويطوقها مجتمع عربـي     " ليبرالية  "أو  " يسارية متطرفة " أو  " رجعية"أو  " إرهابية"إال حركات إما    
، والمجتمع العربي ال    )السوفييت في السابق، وإيران في الوقت الراهن      (  قوى خارجية  متخلف، وتحركها 

يستطيع أن يكرر نموذج ثورات أوروبا الشرقية نظرا للتباينات العرقية والمذهبية والقبلية التي تمزق هذه               
  .رعيةالمجتمعات وتحول دون قدرتها على بناء حركة مجتمعية واسعة تعبر حدود هذه الثقافات الف

وقد تكون نظرية ليون فيستنغر حول عدم االتساق المعرفي، والتي سبق للباحث اإلسرائيلي يهـودا بـن                 
مائير أن طبقها على السلوك السياسي اإلسرائيلي، هي األكثر قدرة على تفسير الموقف الصهيوني مـن                

  .الثورات العربية المعاصرة
لفرد يميل للتحايل المعرفي إذا تنـاقض الواقـع مـع           وتقوم نظرية فيستنغر على فكرة أساسية هي أن ا        
  .تفسير للظاهرة يتسق مع نظريته" بصناعة " مكونات المنظومة المعرفية التي يعتنقها، بأن يقوم 

وعند نقل هذه النظرية للثورات العربية المعاصرة، نجد أن الفكر الصهيوني من خالل ما كتبـه أغلـب                  
دراساتهم أو التحليالت الصحفية والتلفزيونية أو على مواقع االنترنـت،          الباحثين اإلسرائيليين في مراكز     

كان مستبعدا حدوث الثورات أوال، ومستبعدا انتشار هذه الثورات ثانيـا، ومـشيرا إلـى أن الحركـات                  
، مستفيدة من اضطهاد سياسـي وفقـر        )بعد حدوثها (اإلسالمية وإيران هي التي تقف وراء هذه الثورات         

  .اقتصادي ثالثا
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ومن خالل تتبعي بشكل وثيق لما ينتجه الكتاب اإلسرائيليون، تبين لي بشكل تام بأن تقـديرات هـؤالء                  
الباحثين وتقديرات المخابرات اإلسرائيلية عند بداية االضطرابات قامت على فرضية راسـخة هـي أن               

رات في مـصر كـان   ففي اليوم الذي بدأت فيه المظاه. النظام المصري قادر على البقاء وتجاوز األزمة   
يخبر لجنـة الـدفاع    ) Aviv Kochavi(رئيس جهاز االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية أفيف كوشافي

حكومة الرئيس مبارك ليـست عرضـة للتهديـد، وأن          "والشؤون الخارجية في الكنيست اإلسرائيلي بأن       
جعه عضو الكنيست أريـه     ، وعندما را  "المظاهرات تحت السيطرة، وليس لدينا شكوك في استقرار النظام        

، ويبـدو أن    "من الصعب التنبؤ بمثـل هـذه األحـداث        : "إلداد، من حزب االتحاد الوطني، بعد أيام، قال       
اإلسرائيليين نقلوا هذا التقدير إلى الواليات المتحدة التي تحدثت وزيرة خارجيتها هيالري كلينتـون فـي                

  ".استقرار النظام المصري"بداية الثورة عن 
 الفكر الصهيوني كان أسير صورة رسمها للمظاهرات العربية السابقة وقدرة األنظمة العربيـة              ويبدو أن 

في الغالب على كبحها، دون إدراك عمق التراكمات المتمثلة في التغيرات التي أصابت المجتمع العربـي                
لمـسها بـشكل    وهي إشكالية يبدو أن الكثير منا أيضا لم يتمكن من ت          ( إلى اآلن،    1973خالل الفترة من    

  ).دقيق
وأوغل الفكر الصهيوني في عدم اتساقه المعرفي في المرحلة الثانية من الثورات العربيـة، إذ توقعـت                 
االستخبارات اإلسرائيلية وبعض مراكز األبحاث مع بداية األزمة أن الجيش المصري سيتولى الحكم ولن              

ن مع التقديرات االستخبارية اإلسرائيلية بأن      يكون هناك تغيير دراماتيكي في السلطة، واتفق اغلب الباحثي        
األمر سيؤول إلى عمر سليمان، لكن الجيش بدأ ينحاز إلى مطالب شباب الثورة بعد أن حسمت معركـة                  

في بداية  ) Zvi Mazel(الشارع، وقد تبين ذلك من قول السفير اإلسرائيلي السابق في مصر زيفي مازل
، أي أن ما    " ثورة، وأن المصريين يرجمون القارب لكنهم لن يغرقوه        شبه" الثورة، بأن العالم العربي في      

  .يجري هو تغير سطحي، وأن األمر لن يصل لتغير جذري في بنية السلطة
وعند االنتقال إلى المستوى الخارجي لسلوك النظام المصري الجديد بشكل خاص والنظم العربية الجديدة              

من مركز موشي دايـان للدراسـات الـشرق األوسـطية     ، )paul rivlin(بشكل عام، نجد بول ريفين 
واإلفريقية، يرى أن أي نظام سياسي جديد في مصر سيكون معني بالوضع االقتصادي ومتابعة قـضايا                
الفساد أوال قبل العناية بالقضايا السياسية الخارجية على المدى القصير وربما المتوسط، وهو ما يعني أن                

  .مار هذه الفترة الفاصلة لصالحهاإسرائيل ستكون قادرة على استث
  مصادر القلق الصهيوني

من الطبيعي أن ال ينظر الخبراء والمسئولون اإلسرائيليون إلى كل الثورات العربية بالقدر ذاته من القلق،                
إذ بدا بعض القلق مما جرى في تونس، ولكن ذلك تحول لنوع من الخوف بعد نجاح الثورة الشعبية فـي                    

ف الصهيوني بشكل رئيسي إلى إدراك تغير وزن الشارع العربي في القرار السياسي             ويعود الخو  .مصر
الرسمي العربي، فقد كان هذا القرار يتشكل بفعل عوامل عديدة أقلها أهمية هـو رد الفعـل الـشعبي أو                    
موقف الرأي العام العربي، غير أن الثورات األخيرة جعلت موقف الشارع أكثر وزنـا فـي حـسابات                  

، وترافق مع ذلك قلق الحكام العرب من تخلي أمريكا عنهم على غرار التخلي عـن بـن علـي                    األنظمة
ومبارك األمر الذي سيجعل هؤالء الحكام أكثر استجابة لتطلعات شعوبهم، وكما يقول المؤرخ اإلسرائيلي              

ولما كانـت  . وليس مع الشعوب" أشخاص حكام"  أن سالم إسرائيل كان مع Tom Segevتوم سيغيف 
إسرائيل تدرك أن موقف الرأي العام العربي أبعد كثيرا عن التطابق مع رأي األنظمـة، فإنهـا بـدأت                   
تتحسس اآلثار المحتملة على تسارع العالقات العربية اإلسرائيلية، بل احتماالت تراجعها، أي أن وتيـرة               

  .مدى الزمني المنظورالتطبيع ستتراجع، كما أن أية عالقة مع إسرائيل ستكون محفوفة بالمخاطر في ال
شاه إيران، بـن علـي،      ( وذهب بعض اإلسرائيليين إلى االعتقاد بأن تخلي الواليات المتحدة عن حلفائها          

قد يتكرر مع إسرائيل إذا كان هناك ضغط علـى          ) مبارك، وإبعاد الحريري عن رئاسة الوزراء اللبنانية      
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  ليقول في Ron Ben –Yishaiون بن يشاي الواليات المتحدة، وهو ما دعا االستراتيجي اإلسرائيلي ر
على إسرائيل أن تصبح أكثر اعتمادا على ذاتها ألن هناك دليال متزايدا علـى أن                " يديعوت احرنوت أن    

، وهو ما سبق وأن عبر عنه  الخبير االسـتراتيجي األمريكـي             "بعض األمريكيين يرون إسرائيل كعبء    
  .2010حزيران /ثاني من يونيوأنتوني كوردسمان في نيويورك تايمز في ال

في هآرتس ببعض المظاهر الرمزية مثل ) Aluf Benn(وتعمق الخوف اإلسرائيلي  كما رأى ألوف بين
تهديد حزب اهللا باحتالل الجليل، أو تعبير حماس عن ثقة أكبر بالمستقبل، وعبور السفن اإليرانية  قنـاة                  

  .السويس متجهة إلى الموانئ السورية
إلى التداعي السريع وانتقال الثورة من منطقة ألخرى، إذ أن انتقال الثورة مـن بلـد                " بينألوف  "ويشير  

عربي آلخر بهذه السرعة، وبقدر من اإليقاع المتشابه، يؤكد من وجهة نظر بعض الباحثين اإلسرائيليين               
ر الناجح لم ينتقـل     أن فكرة العروبة بالمعنى الثقافي واإليديولوجي ما تزال حية، وأن انتقال نموذج التغيي            

  ).الخ..تشاد أو النيجر أو مالي أو السنغال أو إيران( إال للجوار العربي دون اإلفريقي أو األسيوي
وثمة قلق إسرائيلي آخر يتمثل في احتمال استفادة اإلسالميين من التغيير ألنهم األكثر تنظيما وخبرة فـي                 

فيات والنوادي، ثم إن أغلـب اسـتطالعات الـرأي          العالقة مع المجتمع بفعل ملكيتهم للجمعيات والمستش      
تـسليم الحكـم    ) من وجهـة نظـر إسـرائيلية      (تعطيهم الوزن األكبر قياسا لغيرهم، لكن الشعب لن يقبل        

طبقـا  (لديكتاتورية دينية جديدة، السيما أن الجيل الجديد الذي يمثل بوصلة الثورة هم أقل تـدينا بـدليل                
  .ل بشكل بارز في الثورةعدم ظهور إسرائي) للتصور الصهيوني

وهنا تبرز إشكالية الفكر االستراتيجي الصهيوني، فمن ناحية كانت آلة الدعاية الـصهيونية تقـوم علـى             
فرضية أن مشكلة إسرائيل مع الدول العربية هي في طبيعة النظم الديكتاتورية في هذه الدول، غيـر أن                  

 أكثر قلقا من احتماالت دمقرطة العالم العربـي،         الثورات الديمقراطية العربية المعاصرة جعلت إسرائيل     
وتبين لها أن أنسب األوضاع لها هي في استمرار النظم الديكتاتورية، كما أن اتساع قاعدة الديمقراطيـة                 

  .العربية سيفقد إسرائيل شعار أنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط
 نقطة التوافق األكبر بين البـاحثين اإلسـرائيليين،         وشكل استمرار معاهدة السالم المصرية اإلسرائيلية       

معتمدين في تفسيرهم على نقطة مركزية هي عمق التبعية االقتصادية والعسكرية المـصرية للواليـات               
المتحدة، واعتبار ذلك ضمانا لعدم قدرة مصر على فك هذه التبعية في مدى زمني متوسـط علـى أقـل                    

  .تقدير
  ت اإلسرائيلية؟تداعيات الثورة على التوازنا

ما أن بدأ غبار الصراع في ميدان التحرير في القاهرة ينجلي تدريجيا، حتى بدأ الكتـاب اإلسـرائيليون                  
يشيرون إلى أن غياب الرئيس مبارك يعني فقدان ما سماه بنيامين بن اليعـازر الرصـيد االسـتراتيجي                  

تضييق على الدبلوماسية اإليرانية، إلى     إلسرائيل ألنه كان يمثل الكابح لحركة حماس، وقوة قادرة على ال          
  .جانب دوره كوسيط بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

كذلك ربط المفكرون اإلسرائيليون بين زلزال الثورات العربية وبين الخلل االستراتيجي الـذي أصـاب               
ب اهللا، ثـم    ، ثم تنامي الحركات الشعبية المسلحة السـيما حـز         1979المنطقة بعد الثورة اإليرانية عام      

اإلسـرائيلية فـي مجـال      " الرعونة"انتكاس العالقات اإلسرائيلية التركية، وأخيرا التململ األوروبي من         
التسوية السياسية من ناحية، وآثار األزمة االقتصادية العالمية على عدد من الدول أهمها الواليات المتحدة               

  .تس األكثر تمثيال لهذا التوجهمن ناحية ثانية، وتكاد تكون زاوية الرأي في صحيفة هآر
أما على المستوى اإلسرائيلي المباشر، فقد تمحورت المناقشات الصهيونية حول فترة ما بعـد الثـورات                

  :العربية في ثالثة أبعاد
يرى الباحثون االقتصاديون اإلسرائيليون أن خروج مصر من الـصراع العربـي            : البعد االقتصادي . 1

من إجمالي الناتج المحلي في ثمانينات      % 24إلنفاق الدفاعي اإلسرائيلي من      قلّص ا  1977الصهيوني منذ   
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اإلسـرائيلية، وتـرى    ) Marker(حاليا، وهو ما عبرت عنه صـحيفة مـاركر        % 7القرن الماضي إلى    
ألن " كارثـة اقتـصادية   " الصحيفة أن هذه الثورات قد تغير المناخ السياسي للمنطقة بشكل قد يقود إلى              

أن ذلـك  ) يـديعوت أحرنـوت  ( توزيع مواردها بين الدفاع واالقتصاد السلمي، واعتبرت   إسرائيل ستعيد 
بشكل كامل، وهو ما سينعكس على مستوى الرفاه العـام          " إعادة هيكلية الموازنة اإلسرائيلية   "سيؤدي إلى   

  .للمجتمع وقدرة الدولة على تسوية المشكالت االجتماعية
ن جانب يسعى بعض الكتاب الـصهاينة إلـى التأكيـد علـى أن              فم: البعد السياسي، وتتعدد زواياه   . 2
في العالم العربي تعزز الفكرة القائلة بأن القضية الفلسطينية ليست هي السبب فـي عـدم                " االضطرابات"

االستقرار في الشرق األوسط بل االستبداد السياسي والفقر، األمر الذي يستدعي أن تتوجه الدبلوماسـية               
س هذه الفكرة، السيما أن القضية الفلسطينية من وجهة النظر هذه لم تكن بارزة فـي           الصهيونية إلى تكري  

  ).الجروزلم بوست(شعارات هذه الثورات كما رأت افتتاحيات بعض الصحف مثل 
غير أن الثورات طرحت بعض االحتماالت التي تاه الفكر الصهيوني في مالبساتها، واتضح ذلك في قدر                

  :لها مثلكبير من عدم التوافق حو
تراكم الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل للتعجيل بالتسوية مع كل من سوريا والفلـسطينيين، وهـو               * 

الرأي الذي يتبناه العسكريون ودوائر االستخبارات الصهيونية، إذ أن الثورات العربية ستجعل األنظمـة              
رع العربي في القرار السياسي،     السياسية العربية أقل خضوعا للمطالب الصهيونية بفعل تنامي وزن الشا         

وهو أمر قد يخلق حالة من االضطراب الواسع في المنطقة بشكل يؤثر على الواليات المتحدة وأوروبـا                 
من جامعة حيفا أن ) David Bukai( في ظل أوضاع اقتصادية دولية خانقة، ويرى الدكتور ديفيد بوكاي

، وهو أمر قـد يـدفع الواليـات         "لشرق األوسط مرحلة عنف وعدم استقرار ستعم ا     " ما حدث يشير إلى     
المتحدة وأوروبا للضغط على إسرائيل للتجاوب مع الجهود الدولية لتسوية الصراع علـى أسـاس حـل                 

، نائب رئيس الموساد السابق والمستشار األمني السابق )Ilan Mizrahi(ويرى إيالن مزراحي. الدولتين
ة مع سوريا ستساعد على إضعاف إيران مـن خـالل فـك             التسوي" لرئيس الوزراء السابق أولمرت، أن    

، وبالتالي إضعاف القوى الدينية في المنطقة، مع ضرورة التنبه إلى أن إسـرائيل              "التحالف بين الطرفين  
فقدت تركيا بعد إيران، وهي اآلن قلقة من فقدان الدور المصري ككابح لحركة حماس وإيران، كما أشرنا                 

  .سابقا
يقوده بنيامين نتنياهو يرى أن الثورات الديمقراطية سيخطفها اإلسالميون، مما يجعـل            غير أن تيارا آخر     

إسرائيل أكثر حذرا في موضوعات التسوية، ألن المنطقة مقبلة على حالة من عدم االستقرار، وهو مـا                 
لـدى  شباط، ويساند هذا الرأي تـصور       /أكده نتنياهو في خطابه أمام رجال القانون في الثاني من فبراير          

العربية تطال سوريا وإيـران ممـا       " الدمقرطة"بعض الكتاب اإلسرائيليين أن علينا أن ننتظر لعل موجة          
  .يفتح مجاال أوسع للدبلوماسية اإلسرائيلية ويجعل الضغط عليها أقل حدة

يرى تيار آخر أن مخاطر الثورات العربية يستدعي خطوات استباقية من إسرائيل، فقد دعا المحـامي                * 
في مقال في صحيفة كريـستيان سـيانس مونيتـور    ) Dashiell Shapiro(سرائيلي داشيل شابيرو اإل

إعادة احتالل غزة ألن األخوان المسلمين في ظل المناخ السياسي الجديد           "األمريكية إلى أن على إسرائيل      
  ".في مصر سيمدون غزة بالعون وبشكل يهدد أمن إسرائيل

 تيار فكري لمحاولة استثمار هذه الثورات للتأكيد على أن ما يجري في             يميل: البعد الفكري والثقافي  . 3
، ولـيس لـدوافع     )الفقر والقهر السياسي والفساد   (العالم العربي هو نتيجة ألوضاع داخلية في هذه الدولة          

خارجية كالصراع العربي الصهيوني، وهو الرأي الذي كرره نائب وزير الخارجية اإلسـرائيلي دانـي               
  ).Danny Ayalon(أيلون

  الخالصة 
  :يمكن تحديد أبرز مالمح الفكر الصهيوني في معالجته للثورات العربية في اآلتي
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فشل ذريع في توقع حدوثها، وفي توقع مسارها، بل يمكن القول بأن الفكر العربي في مجملـه كـان                   . 1
هم وتقديرات مفكـريهم    أكثر إدراكا لما يجري، وقد شمل الفشل اإلسرائيلي مراكز دراساتهم واستخبارات          

  .على اختالف توجهاتهم
هناك ارتباك شديد في تقدير التيارات الفكرية الصهيونية للنتائج المترتبة على هذه الثورات، رغم أن               . 2

  .السمة العامة أكثر ميال للتشاؤم
 22/3/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  الموقف اإلسرائيلي من االنتفاضة العربية الكبرى .234

   أبو هاللفراس
شكلت الثورات العربية الشعبية التي انطلقت شرارتها من تونس، وانتقلت إلى           : مركز الجزيرة للدراسات  

مصر وليبيا ودول عربية أخرى، زلزاال سياسيا، اهتزت لشدته كافة الدول اإلقليمية والعالميـة، نظـرا                
  .لألثر الذي ستلعبه هذه الثورات في رسم مستقبل المنطقة

 إسرائيل من أهم الدول التي راقبت األحداث في المنطقة العربيـة، بعـين الترقـب والقلـق،                  وقد كانت 
وسارعت إلى دراسة السيناريوهات المستقبلية، لشكل عالقاتها في مرحلة ما بعد الثورات، مع محيطهـا               

  .العربي، وخصوصا مع الدول التي ترتبط معها بعالقات دبلوماسية ومعاهدات سالم
  ثورة التونسيةإسرائيل وال

تابعت الدوائر الرسمية اإلسرائيلية مجريات الثورة الشعبية التونسية، وخصوصا في أيامها األخيرة، مـع              
اشتداد الخناق على الرئيس المخلوع بن علي، إال أن االهتمام اإلسرائيلي الرسـمي واإلعالمـي بهـذه                 

ة لتونس، باعتبارها دولة صغيرة، وبعيـدة       الثورة، لم يكن مبالغا فيه، بل تناسب مع الحقائق الجيوسياسي         
  .عن الحدود الجغرافية إلسرائيل، وال تشكل أهمية إستراتيجية كبيرة في صناعة السياسة اإلسرائيلية

  :ويمكن تلخيص الموقف اإلسرائيلي تجاه الثورة التونسية بما يلي
رى، للترويج لفكرة أن إسرائيل     محاولة استغالل الثورة التونسية وما تبعها من بوادر ثورات عربية أخ          * 

دولة ديمقراطية هادئة، تعيش وسط منطقة غير مستقرة، وهي الفكرة التي اسـتخدمها رئـيس الـوزراء       
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو للمطالبة بضرورة اشتمال أي اتفاقية سالم محتملة بين إسرائيل والعرب على              

  ).1 (ضمانات أمنية، بما في ذلك وجود قوات على األرض
التخوف من انتقال عدوى الثورات إلى دول غير تونس وخصوصا الدول القريبة من إسـرائيل مثـل                 * 

مصر واألردن، إضافة إلى التحذير من الحماسة التي ألهمت  الجماهير العربية تأييدا لهذا الثورات وتأثرا                
  .عوب على التأثير، وهو ما قد يساهم في تغيير الوعي الجمعي العربي تجاه قدرة الش)2(بها 
القلق من قطع العالقات التجارية والدبلوماسية بين إسرائيل وتونس، وهـي العالقـات التـي كانـت                 * 

متواصلة بين البلدين، على الرغم من إغالق مكتب التمثيل التجاري اإلسرائيلي في تـونس فـي العـام                  
  . أثناء انتفاضة األقصى2000

  ! يليفشل استخباري إسرائ": مصر ليست تونس"
مع انتصار الثورة التونسية ونجاحها بإسقاط الرئيس زين العابدين بن علي، بدأت التوقعات بانتقال عدوى               

كانون الثاني في كافة المدن     /  يناير 25هذه الثورة إلى مصر، خصوصا مع إطالق الدعوات للتظاهر في           
  .المصرية

، للتـرويج بـأن     "مصر ليست تـونس   "ائل  ولكن النظام المصري رد على هذه التوقعات برفع الشعار الق         
  .الوضع في مصر ليس بالهشاشة التي بدا عليها النظام التونسي في مواجهة الثورة الشعبية
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وقد تبنت الواليات المتحدة في بداية الثورة نفس الشعار، وراهنت على استقرار الحكم في مصر، فيمـا                 
داية االحتجاجات، أن مصر ليست كتونس أو لبنـان،         أكدت الدوائر االستخبارية اإلسرائيلية بعد يوم من ب       

  ).3(وأن النظام فيها مستقر وال خوف عليه من تكرار التجربة التونسية 
لقد أثبتت تطورات األحداث في الثورة المصرية، الفشل االستخباري اإلسرائيلي الذريع، في القدرة على              

ى واألهم بالنسبة الستقرار إسرائيل، وهو ما أكده        قراءة الوضع السياسي واألمني في الدولة العربية الكبر       
  ).4(نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي والمسئول عن ملف المخابرات دان ميرودور 

  األداء اإلعالمي والدبلوماسي اإلسرائيلي أثناء الثورة المصرية
لع الذي أصاب الدوائر    يشير األداء اإلعالمي والدبلوماسي اإلسرائيلي أثناء الثورة المصرية، إلى حجم اله          

الرسمية واإلعالمية في إسرائيل، خوفا من التداعيات المحتملة لهذه الثـورة علـى األمـن واالقتـصاد                 
ويمكن رصد االتجاهات التالية في الخطاب اإلعالمي، والتحركات الدبلوماسية اإلسـرائيلية            .اإلسرائيليين

  :رأي العام وللحكومات في الغربأثناء الثورة المصرية، والتي كانت موجهة باألساس لل
التخويف من عدم االستقرار في المنطقة في حال نجحت الثورة المـصرية بإنهـاء نظـام مبـارك،                  * 

  .والتحذير من مخاطر عدم االستقرار على دول المنطقة وعلى المصالح الغربية فيها
" ن مع التخويـف مـن أن        التأكيد على أن الديمقراطية هي في مصلحة إسرائيل من حيث المبدأ، ولك           * 

كاإلخوان المسلمين قد تستغل الديمقراطية لفرض االستبداد، والقـضاء علـى فـرص             " جهات متطرفة   
  .السالم، وهو ما يضر بالمصالح الغربية في المنطقة

تذكير الغرب بأن األحداث الجارية في مصر وغيرها من الدول العربية، تثبـت أن إسـرائيل هـي                  * 
  .رب في المنطقةالحليف الوحيد للغ

تحذير الرئيس األمريكي باراك أوباما، من أن تخليه عن حماية نظام مبارك، سيكون تـصرفا غيـر                 * 
مسئول، وسيكلفه خسارة منصب الرئاسة في االنتخابات القادمة، كما حصل مع الرئيس األمريكي السابق              

  .1979جيمي كارتر عندما تخلى عن دعم شاه إيران في العام 
لى الواليات المتحدة والغرب لفرملة الدعم المتسارع للتغيير في مـصر، وللتخفيـف مـن               الضغط ع * 

االنتقادات العلنية لمبارك، وقد أرسلت إسرائيل رسائل دبلوماسية لعشر دول مهمة، مـن بينهـا روسـيا                 
والصين، تحذر من أن التخلي عن مبارك، سيزيد من قلق دول حليفة للغرب مثـل األردن والـسعودية،                  

  .ربما سينقلها من مربع االعتدال إلى التطرفو
تنفيذ حملة دبلوماسية وإعالمية بهدف دفع الواليات المتحدة لقبول تغيير شكلي في النظام المـصري،               * 

وخصوصا عندما أدرك نتنياهو أن أوباما يريد تغييرا جذريا في مصر، وليس مجرد تعـديالت تحـافظ                 
  ).5(كم كما تفضل إسرائيل على بقاء عمر سليمان ممسكا بزمام الح

  الدعم اللوجستي اإلسرائيلي لنظام مبارك في مواجهة الثورة 
أشارت بعض المصادر اإلعالمية اإلسرائيلية إلى أن حكومة إسرائيل قدمت أشكاال مختلفة مـن الـدعم                

يلية من  اللوجستي لنظام مبارك، بهدف مساعدته لمواجهة الثورة الشعبية، وهو ما يؤكد المخاوف اإلسرائ            
  .نتائج هذه الثورة

إن ثالث طائرات إسرائيلية تحمل أسـلحة       : فقد أصدرت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بيانا قالت فيه         *
  ).6(قناصة، وقنابل غاز، وصلت إلى مصر بهدف دعم الرئيس مبارك لمواجهة المظاهرات 

ينـاير،  /  كـانون الثـاني  30ن فـي    كما قال مسئول في مكتب نتنياهو، أن األخير اتصل بعمر سليما          * 
  ).7(وعرض عليه خدمات أمنية ومخابراتية للحفاظ على النظام وإجهاض الثورة 

وقد اعترفت بعض الدوائر التكنولوجية في إسرائيل، حسب صحيفة يديعوت أحرنوت، بـأن الخبـراء           * 
، في بدايـة الثـورة      ساعدوا في تعطيل االتصال باإلنترنت في مصر      " نيروس  " اإلسرائيليين في شركة    

)8.(  
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  الثورة المصرية والمخاوف األمنية والعسكرية اإلسرائيلية
منذ انطالق الثورة المصرية، عبرت التصريحات الرسمية اإلسرائيلية، عن عدد من المخـاوف األمنيـة               

ومع تسارع وتيرة األحـداث وسـقوط النظـام،         . والعسكرية لدى إسرائيل، في حالة انهيار نظام مبارك       
لت مراكز التفكير والدراسات اإلستراتيجية اإلسرائيلية على دراسة هذه المخاوف، التي أثارت نقاشـا              عم

: داخليا إسرائيليا واسعا، أدى إلى انقسام األوساط اإلعالمية والسياسية واألكاديمية إلى ثـالث اتجاهـات              
ائيل، بينما يرى الثاني بأنه ال     األول يعتقد بوجود مخاطر حقيقية للثورة المصرية أمنيا وعسكريا على إسر          

شيء جوهري سيتغير، فيما يؤكد االتجاه الثالث وجود هذه المخاطر، ولكنه يستبعد أن تظهر آثارها على                
  .المدى القريب

وعلى الرغم من هذا االنقسام، إال أن االتجاه الغالب في إسرائيل، يرى أن الثورة المصرية ستكون لهـا                  
إسرائيل، بعضها سيكون آنيا، بينما ستظهر آثار بعضها اآلخر على المـدى            تداعيات أمنية خطيرة على     

  :البعيد، ومن أهم هذه المخاوف، حسب المصادر اإلسرائيلية
حسب وجهة النظـر    " المتطرفين  " الخوف من قوة الجيش المصري، الذي ربما سيتحول إلى أداة بيد            * 

  . حكم مباركاإلسرائيلية، بعد أن تم تحييد هذا الجيش طيلة فترة
فقدان الثقة بإمكانية استمرار إدارة الوضع على الحدود المصرية اإلسرائيلية، بنفس األسلوب الذي كان              * 

عليه خالل العقود الثالثة الماضية، حيث ظل االعتماد األكبر على الجيش المصري لضبط األمن علـى                
  .الحدود خالل هذه الفترة

ن يقدمها النظام المصري السابق إلحكام الحصار علـى قطـاع      التخوف من تقليص الضمانات التي كا     * 
وهو ما قد يستدعي إعادة الجيش اإلسرائيلي الحتالل الشريط الحدودي          . غزة، ومنع تهريب األسلحة إليه    

  ).9(بين قطاع غزة وسيناء المصرية " محور فيالدلفيا " المعروف ب 
، وهو ما سـيؤدي فـي       )10( السلطة الفلسطينية    القلق من انتقال عدوى الثورات إلى األردن ومناطق       * 

  .حال حدوثه إلى تداعيات خطيرة على األمن اإلسرائيلي
  التداعيات السياسية للثورة المصرية على إسرائيل 

أكد عدد من الخبراء والسياسيين اإلسرائيليين، أن الثورة المصرية تمثل ضائقة إسـتراتيجية إلسـرائيل،               
ومن هذه التداعيات   . سياسية خطيرة تؤثر في الواقع اإلسرائيلي بشكل مباشر       وأنها ستؤدي إلى تداعيات     

  :حسب التصريحات والدراسات الصادرة من تل أبيب
  .ازدياد عزلة إسرائيل في المنطقة، بعد أن خسرت حليفها األهم بعد انهيار حكم مبارك* 
على قيادة مصر ما بعـد      " لراديكاليالقوى الديمقراطية وقوى اإلسالم ا    " القلق من نتائج الصراع بين      * 

، الذي أبدى تخوفه من حـسم هـذا         )11(الثورة، حسب قول رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو         
  .الصراع لصالح سيطرة اإلسالميين على الحكم في القاهرة

، وخـسارة  "يل أحد أكبر أصدقاء إسرائ" فقدان الدور اإلقليمي الذي كان يلعبه الرئيس مبارك باعتباره       * 
التوازنات الدقيقة التي كان يقودها في منطقة الشرق األوسط، وكانت تصب في النهايـة فـي مـصلحة                  

  ).12(إسرائيل، حسب رأي وزير األمن السابق بنيامين بن إليعازر 
تضييق الهامش الذي كانت تتحرك فيه السياسة األمريكية واإلسرائيلية في المنطقة، في ظل التوقعـات               * 
وء حكومات مختلفة في بعض الدول العربية، يكون للرأي العام الـشعبي دور أكبـر فـي تـشكيل                   بنش

سياساتها، كما يرى المستشار السابق لرئيس الوزراء اإلسرائيلي، دانييل ليفي، الباحث في شؤون الشرق              
  ).13" (نيو أميركا فاونديشن"األوسط في معهد 

، وهو مـا    )14( دولة إقليمية قوية على الطراز التركي        الخوف من التحول التدريجي لمصر، لتصبح     * 
  .يضع إسرائيل في مواجهة محور إقليمي يضم إيران وتركيا ومصر
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القلق من استمرار حالة عدم االستقرار في المنطقة العربية، حيث أكد عدد من المسئولين اإلسرائيليين،               * 
  ).15(اطية بالنسبة إلسرائيل أن االستقرار في منطقة الشرق األوسط هو أهم من الديمقر

الخوف من قيام انتفاضة فلسطينية ثالثة، على غرار االنتفاضة األولى، في الضفة الغربية وداخل الخط               * 
األخضر، ولكن مع اكتساب زخم جديد من الثورات العربية، ومع مواكبـة إعالميـة كبيـرة توفرهـا                  

  ).16(ة األولى الفضائيات التي لم تكن موجودة إبان سنوات االنتفاض
  تداعيات الثورة المصرية على االقتصاد اإلسرائيلي 

حذّر الخبراء االقتصاديون اإلسرائيليون من التداعيات المباشرة وغير المباشرة للثورة المـصرية علـى              
االقتصاد اإلسرائيلي، نظرا للتغييرات التي طرأت وقد تطرأ مستقبال على طبيعة العالقات المتشابكة بين              

  .دين، إضافة إلى بعض الخسائر اآلنية التي ستصيب االقتصاد اإلسرائيليالبل
  التداعيات االقتصادية اآلنية للثورة المصرية على إسرائيل

التي تعرضت لها الموانئ المـصرية،      " التشويشات  " الخسائر التي تكبدتها إسرائيل أثناء الثورة بفعل        *  
، حيث يتم نقل الكثير من البضائع عبر هذه الموانئ من           وخصوصا موانئ اإلسكندرية وبورسعيد ودمياط    

  ).17(وإلى إسرائيل 
من حجم التبـادل التجـاري البحـري        % 20تباطؤ العمل في قناة السويس، التي يمر عبرها حوالي          * 

  ).18( مليون دوالر أسبوعيا 200اإلسرائيلي مع العالم، وبتكلفة تصل إلى 
لميا، حسب تحليالت الخبير االقتصادي اإلسرائيلي شـلومو عـوز،          التوقعات بارتفاع أسعار القمح عا    * 

نيسان ستشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار القمح كنتيجة للثورة المـصرية           /الذي يعتقد أن نهاية شهر إبريل     
  ).19(وعوامل عالمية أخرى، وهو ما سيؤثر على المستهلك اإلسرائيلي مباشرة 

  ثورة المصرية على إسرائيلالتداعيات االقتصادية بعيدة المدى لل
الزيادة المتوقعة في حجم اإلنفاق على الدفاع والتسليح، لمواجهة التغييـرات اإلسـتراتيجية المحتملـة             * 

لسقوط النظام المصري، حيث تشير المصادر اإلسرائيلية إلى أن نظام مبارك كان يتبنى سياسة تتجـاوز                
فض موازنة الدفاع اإلسرائيلية خالل حكم مبارك مـن         ما تتطلبه معاهدة كامب ديفيد، وهو ما أدى إلى خ         

  ).20(من إجمالي الناتج المحلي % 9إلى % 30
وعلى الرغم من موقف بعض الخبراء الذين رأوا أن هذه التخوفات مبالغ فيها، وتهـدف إلـى تبريـر                   

لجيش اإلسرائيلي  زيادات غير واقعية في ميزانية األمن والدفاع، إال أن لجنة الموازنات أقرت فعال طلبا ل              
  ).21( مليون دوالر 200بزيادة إضافية لميزانيته بحوالي 

الخسائر الناتجة عن توقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، وعن اإللغاء المتوقع للصفقة المجحفة              * 
  .من حاجتها من الغاز% 40، ويتم بموجبها إمداد إسرائيل بحوالي 2005التي أبرمت في العام 

ادر اإلسرائيلية إلى أن إسرائيل توفر سنويا ملياري دوالر من اسـتيراد الغـاز المـصري                وتشير المص 
بأثمان مخفضة عن السعر العالمي، كما أنها تكسب حوالي مليار دوالر سنويا من بيع الغاز المصري في                 

  ).22(أراضي السلطة الفلسطينية وداخل السوق اإلسرائيلي 
  ة ما بعد الثورات العربية اإلستراتيجية اإلسرائيلية في مرحل

نظرا للتداعيات المباشرة وغير المباشرة للثورات العربية وخصوصا المصرية على الوضع اإلسرائيلي،            
فقد بدأت الدوائر السياسية، ومراكز البحث والتفكير في إسـرائيل بالحـديث عـن ضـرورة اعتمـاد                  

أهم مالمح هذه اإلستراتيجية، كما رسـمتها       ومن  . استراتيجيات جديدة في مرحلة ما بعد الثورات العربية       
  :الدراسات والتصريحات اإلسرائيلية

الضغط على واشنطن بكافة الطرق لحملها على تغيير سياسة الـدعم العـسكري األمريكـي للجـيش              * 
المصري، بما يضمن إضعاف قدرته على تهديد أمن إسرائيل، كما يرى عدد من المسئولين العـسكريين                

  ).23(يس هيئة األركان اإلسرائيلي السابق عوزي دايان ومنهم مساعد رئ
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تغيير النظرية األمنية والدفاعية اإلسرائيلية تجاه العالقة مع مصر، والبحث في إستراتيجية جديدة على              * 
الحدود معها ومع قطاع غزة، تعتمد على حماية هذه الحدود من قبل الجيش اإلسرائيلي بدال من االعتماد                 

  .صري، كما كان جاريا منذ استالم مبارك للسلطةعلى نظيره الم
البحث عن مصادر بديلة للطاقة، وإعادة االستثمار في آبار الغاز المائية في إسرائيل، تجنبا للخـسائر                * 

  .االقتصادية التي ستنتج عن وقف إمدادات الغاز المصري
/ اسب مع محمود عباس، أو      ضرورة التقدم نحو السالم مع العرب، وذلك من خالل التوصل التفاق من           * 

و تقديم صفقة حقيقية لدمشق تضع حدا للصراع مع سوريا، وتنهي عالقة األخيرة بـإيران وحـزب اهللا                  
  ).24(مقابل الحصول على الجوالن 

العمل بالتعاون مع الواليات المتحدة وغيرها من الدول الغربية على تعزيز مـا تبقـى مـن محـور                    *
 بكل من األردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل، بهدف تخفيف عزلة إسرائيل           االعتدال في المنطقة، ممثال   

  .في المنطقة
تنفيذ إجراءات تسهل على الفلسطينيين حركتهم في الضفة الغربية، من خالل تخفيف القيود والحواجز              * 

  ).25(العسكرية 
  ).26(بية وقطاع غزة القيام بخطوات جادة لتحسين الوضع االقتصادي للفلسطينيين في الضفة الغر* 
االمتناع عن تنفيذ أي إجراءات قد تتسبب في اسـتفزاز الـشعب الفلـسطيني والـشعوب العربيـة،                  * 

  ).27(وخصوصا فيما يتعلق بالمسجد األقصى ومدينة القدس 
  تم حذف أسماء المراجع وذلك لالختصار: مالحظة*

  22/3/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

   يحدث في الشارع العربي لم يكن إال نتيجة طبيعية النتشار الظلم والقهرما :أحمد بحرحوار مع  .235
أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة الدكتور أحمد بحر أن المجلس يثمن  : عبداهللا عمر-غزة 

ة الجهود الشبابية من أجل إنهاء االنقسام الفلسطيني شريطة أن تتم المصالحة على أساس المصلحة الوطني
هي المؤسس الحقيقي لتغيير " الفرقان"بال أوسلو وال تنسيق أمني، الفتًا إلى أن انتصار غزة في حرب 

  .منظومات الفساد الحكومي العربي
أن ما يحدث في الشارع العربي اآلن لم يكن إال نتيجة طبيعية » الراية«واعتبر بحر في حوار مع 

 بهذا التغيير الذي يمهد لمستقبل أفضل وأكثر إشراقًا للقضية النتشار الظلم والقهر، مبديا فخره واعتزازه
  .الفلسطينية التي نسيها النظام المصري السابق الذي لطالما شكل ورقة ضغط في يد عباس

  :وفيما يلي نص الحوار.. 
  كيف تنظرون إلى الحراك الشبابي الذي طفا مؤخرا إلى السطح من أجل المصالحة الفلسطينية؟< 

أن غزة بما حققته في حرب الفرقان من تصد للدبابات اإلسرائيلية بصدور عارية إال من ـ أتصور 
اإليمان بضرورة تحقيق النصر والعزة كانت حاضرة في مصر في ميدان التحرير وحاضرة في تونس 
 وحاضرة في ليبيا وفي اليمن وفي كل مكان ينتفض على الظلم فهذه المعركة بيننا وبين اليهود هي التي

غيرت الموازين األرضية وزادت الشباب العربي واإلسالمي ثقة بنفسه، ولذلك نحن أوال نعتز بصبرنا 
كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة " وثباتنا استطعنا أن نتغلب على هذه القوة المجرمة مصداقاً لقوله تعالى

  "بإذن اهللا واهللا مع الصابرين
شرعية ووطنية وأخالقية وضرورة، وأنا أثمن الجهود الشبابية أما إنهاء االنقسام والمصالحة فضرورة 

التي تسعى لفلسطين واحدة، لكن ال بد أن يكون هناك ضوابط بعد تعثر الورقة المصرية فنحن نريد قيادة 
تمثل نبض الشارع ونريد مصالحة على الثوابت الفلسطينية بعيدا عن أوسلو وعن التنسيق األمني والفيتو 
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إن اهللا يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم : "لتدخل الصهيوني وعلى مبدأ قوله تعالىاألمريكي وا
  ".بنيان مرصوص

كيف تنظرون كمجلس تشريعي فلسطيني إلى سيل الثورات الشبابية التي اجتاحت الشارع العربي < 
  مؤخرا ؟

 والحرية وانتشار الظلم والفساد ـ ال شك أن انتهاك كرامة اإلنسان وعدم أعطائه حقوقه وتغييب العدالة
األخالقي والمالي وإجراء االنتخابات الصورية ثم اغتصاب السلطة بعد إعالن الفوز بنسب خيالية كانت 
أسبابا أثارت غضب الشعوب العربية وجعلتها تنتفض في سبيل استرداد حريتها وحقوقها فعلى سبيل 

ستوى العالم العربي واإلسالمي نجد اتفاقية كامب ديفيد المثال في مصر التي تعتبر الدولة العظمى على م
التي كبلت الشعب المصري فصار الغاز يباع للمواطن الصهيوني أرخص من المواطن المصري، وهكذا 
يمكن أن نقيس على ما حصل في تونس وفي ليبيا، وبعد هذا التحليل لألسباب والفخر بالنتائج التي 

 المجلس التشريعي أننا مع هذه الشعوب التي ثارت على هذه األنظمة صنعتها أيدي الشباب أؤكد باسم
إن هذه مقدمات للخالفة اإلسالمية الراشدة :الفاسدة وأننا مع استرداد الحرية ومع العدالة، وأريد أن أقول 

التي أخبر بها الرسول عليه أفضل الصالة والسالم حينما قال في الحديث الصحيح الذي صححه األلباني 
تكون النبوة فيكم ما شاء اهللا أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها :"  حذيفة بن يمام رضي اهللا عنهعن

ثم تكون خالفة على منهاج النبوة فتكون ما شاء اهللا أن تكون ثم يرفعها إذا شاء اهللا أن يرفعها ثم تكون 
عها ثم تكون ملكاً جبرية فتكون ما شاء ملكاً عاضاً فيكون ما شاء اهللا أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرف

، والملك الجبري هنا "إلخ... اهللا أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خالفة على منهاج النبوة
كما فسره أصحاب الحديث هي الدكتاتوريات التي عاثت ظلماً ونصباً وقتالً وفساداً ولم تكن إال صناعة 

ل ثروات األمة بترولها وزراعتها، وأتمنى أن تكون هذه الصحوة بداية غربية وأمريكية مهدت لنهب ك
  .لتقوم الخالفة على منهاج النبوة إن شاء اهللا

  ما هي أوضاع الفلسطينيين في الدول الثائرة، وكيف يمكن أن تقدموا لهم يد المساعدة ؟< 
 من بينهم المعتقلين لدى ـ استطعنا أن نتعرف على أوضاع هذه الفئة عبر قنوات مختلفة، وعرفنا أن

السلطات المصرية، وبينهم أيضا الذين يريدون أن يعودوا إلى قطاع غزة لكنهم ممنوعون من قبل األمن 
المصري، وأنا ناشدت المشير محمد حسين طنطاوي عدة مرات من أجل أن يكون هذا المعبر مفتوحاً 

لحصار القاسية، وناشدته باإلفراج كمعبر فلسطيني مصري لألشخاص والبضائع خاصة في ظل ظروف ا
  .عن كل المعتقلين السياسيين، وبتسهيل رجوع العالقين في معبر رفح ففعل مستجيبا

  هل يمكن القول بأن التغيير الذي حل على الشارع العربي سيؤثر باإليجابية على القضية الفلسطينية؟< 
ائيل خوفًا على نفسها وعلى اتفاقياتها، ـ نعم أتصور ذلك؛ ألنه حين سقط النظام في مصر تزلزلت إسر

ثم إنها كانت تعتبر النظام المصري أكبر مؤيد لوجود الصهيونية في فلسطين، وفتح معبر رفح وفك 
الحصار عن القطاع خطوة في طريق يوصل إلى دعم المقاومة الفلسطينية في غزة، وتعزيز دورها 

  .وإعالء صوتها
  رك يعني خسارة حكومة الضفة الغربية للورقة المصرية؟هل تعتقد أن سقوط نظام حسني مبا< 

ـ من بعد سقوط النظام المصري بدأ التخبط يجتاح حكومة عباس إذ باتت تعلن عن نوايا المصالحة مرة 
ومرة عن نية في إجراء االنتخابات ومرة عن حكومة وحدة ومرة إقالة حكومة فياض، كل هذا التخبط 

، ومع ذلك نحن على أتم االستعداد للمصالحة على أساس الثوابت دليل على خوف من طوفان تغيير
  .الفلسطينية وحماية الدم الفلسطيني

  ـ ألي درجة فاجأتكم الوثائق التي كشفت الجزيرة الغطاء عنها؟
ـ لم نفاجأ على اإلطالق، وقد عقدنا جلسة خاصة في المجلس التشريعي على إثر كشف المستور وبينا 

ودة وما حدث لم يكن إال كشف أمام أعين العالم، وأنا أعتبر أن استقالة صائب أن هذه حقائق موج
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عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين دليل دامغ على فشل مشروع المفاوضات، كما أن هذه القضية 
 عاماً بل أعطى الضوء األخضر 20كشفت للعالم كله أن المفاوض الفلسطيني لم يحقق شيًئا طول حوالي 

 الصهيوني ليستمر في االستيطان وتهويد القدس واالختطاف واالعتقال واإلبعاد، وبالتالي للكيان
االستيطان زاد وأوباما لن يستطيع أن يحقق أي شيء ألن أوباما ضعيف أمام اللوبي الصهيوني الذي 

  .يهدده باالنتخابات بالفترة الثانية
  26/3/2011الراية، الدوحة، 
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  شاكر الجوهري
التصريح الذي أدلت به هيالري كلينتون األحد، معلنة فيه أن الواليات المتحدة األميركية، لن تتدخل فـي                 

  .سوريا، كما تدخلت في ليبيا، يجب على القيادة السورية أن ال تتعامل معه بغير الشك والريبة
تمتنع عن فعل ذلك ضد النظام، الذي يمثـل         هل يعقل أن تتدخل اميركا في ليبيا، ضد نظام حليف لها، و           
  ؟..الحلقة الرسمية العربية الوحيدة في معسكر الممانعة العربي

يجب أن نأخذ بعين اإلعتبار أن تصريح الوزيرة األميركية أعقبت توقعات أشارت إليها بثينـة شـعبان،                 
األسد سيعلن فـي غـضون      المستشارة اإلعالمية والسياسية للرئيس السوري، ومفادها أن الرئيس بشار          

  .وقت قصير اجراءات اصالحية واسعة النطاق
تصريح كلينتون أراد أن يقدم ضمانات وهمية لنظام الحكم في سوريا مفادها أن بإستطاعته اإلمتناع عن                

  ..اجتراح اإلصالحات، دون أن يخشى ما آلت إليه أمور الدكتاتور الليبي معمر القذافي، حين قمع شعبه
  ..مانات البتةبالطبع ال ض

تصريح كلينتون في واقع األمر يذكرنا بتصريح ابريل غالسبي السفيرة األميركية في بغداد عشية اجتياح               
الرئيس العراقي الراحل صدام حسين للكويت، حين أبلغته في اجتماع رسمي أن عالقته مع الكويت أمـر    

  ..!ثنائي ال يعني واشنطن، فكان ما كان
  : على نظام الحكم في سوريا لجملة اسبابواشنطن معنية باإلجهاز

  .أن سوريا تشكل نظام الممانعة العربي الوحيد المتبقي حتى اآلن: األول
العالقات التحالفية التي تربطه مع ايران، وتجعل من اسقاطه خطوة مهمة جداً على طريق عـزل                : الثاني
  .ولطالما سعت واشنطن إلغراء دمشق كي تبتعد عن طهران. ايران

كونه يمثل العمق اإلستراتيجي للمقاومة المسلحة اللبنانية بزعامة حزب اهللا، والحاضـنة الدافئـة              : ثالثال
  . لقيادات فصائل المقاومة الفلسطينية، المناوئة لنهج اوسلو والتنسيق األمني لسلطة رام اهللا مع اسرائيل

وريا، لجهة تـأمين وصـول الـدعم        الدور اللوجستي بالغ األهمية الذي يلعبه نظام الحكم في س         : الرابع
  .اإليراني التسليحي والتمويلي للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية

امكانية تحول هذا النظام في لحظة حاسمة إلى دعم المقاومة العراقية، التـي يتخـذ الـدكتور                 : الخامس
  .خضير المرشدي الناطق الرسمي بإسم أكبر تحالفاتها، من دمشق مقراً إلقامته

الحات في سوريا ال بد منها، وبالسرعة القصوى، من أجل تهدئة محفزات المعارضة، وفي المقدمة               اإلص
، الذي أعلنت شعبان اتخاذ قرار بإلغائه اثناء كتابة هذه السطور،           1963منها إلغاء قانون الطوارىء لعام      

  .وتوقعت سرعة تحديد موعد لبدء التنفيذ
 اصالحية واسعة، فإن هذا يقدم ذرائع قوية، لحلقات مـؤامرة           إن لم تقدم السلطات السورية على خطوات      

تستهدف سوريا منذ زمن طويل، مع مالحظة أن األمور ال تزال حتى اللحظة تحـت الـسيطرة وقابلـة                   
  .للعالج
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جانب من وعي النظام السوري لهذه المؤامرة يكمن في جملة تصريحات صدرت عن مستشارة الـرئيس                
  :مؤخراًالسوري، ومسؤولين سوريين 

  .اإلشارة إلى مشروع فتنة طائفية تراه السلطات السورية كامن في األحداث األخيرة: اوالً
هذا اعلنته مستشارة الرئيس، غير أن ما لـم تعلنـه           . اتهام فلسطينيين بالتورط في احداث الالذقية     : ثانياً

  ..!ث درعاالمستشارة هو أن مثل هذه اإلتهامات طالت كذلك فلسطينيين على خلفية احدا
توجيه اتهامات علنية لعناصر قدمت من األردن لعبت دوراً في احداث درعا، من حيث المشاركة،               : ثالثاً

  .وتهريب األسلحة
التعرض المسلح الذي حدث في لبنان األحد للجالية السورية التي تظاهرت فـي بيـروت دعمـاً                 : رابعاً

  .للرئيس السوري
  :ية تتطلب شيئاً من التوضيحهذه الصيغ المبهمة لإلتهامات السور

اإلتهام الذي وجه لفلسطينيين في الالذقية بالتدخل في الحدث السوري، يمكن دمجها مع الحديث عن               : أوالً
وجود مشروع فتنة طائفية، بما يعني أن العناصر الفلسطينية المتهمة بالتدخل، ربمـا تكـون عناصـر                 

  .، وليس على هدي من فلسطينيتهااسالمية متطرفة، تتصرف على هدى من ايديولوجيتها
للتذكير، فإن مجاميع من عسكريين فلسطينيين في الجيش السوري، سبق أن تفاعلـت، وشـاركت فـي                 
المحاولة اإلنقالبية التي نفذها العقيد جاسم علوان ضد نظام حكـم حـزب البعـث فـي سـوريا فـي                     

18/7/1964.  
 تكون مدخال لتفاعالت مع الشأن الداخلي السوري        المساواة التي يحصل عليها الفلسطينيون في سوريا، قد       

  .ال يقبل أي نظام حكم
أن اإلتهامات التي وجهت لعناصر قدمت من األردن وتدخلت في األحداث في درعا لم توجه لنظام                : ثانياً

الحكم في األردن ـ من حيث الصياغة ـ، فقد هذه اإلتهامات تكون تعني جهـات اسـالمية متطرفـة      
  ..!مثالً
أن اإلتهامات األردنية المقابلة التي صدرت عن رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت، وجهـت              : اًثالث

لإلخوان المسلمين في سوريا ومصر بالوقوف وراء حراك اإلسالميين األردنيين، دون أن يوجه اإلتهـام               
  ..!لنظامي الحكم في سوريا ومصر

لمعلن عن دور لفلسطينيين في احداث درعـا تمـت          على كل، المعلومات المتوفرة تفيد أن الحديث غير ا        
، والدكتور طالل ناجي    "حماس"تسويتها عبر اتصاالت اجراها خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة           

القيادة العامة، مع نائب الرئيس السوري، ومسؤولين آخرين، اوضحت         / نائب األمين العام للجبهة الشعبية    
حاب عناصر شاركت في المظاهرات التي خرجت في درعا، إلى مخيم           أن التقارير التي تحدثت عن انس     

الالجئين، إنما اخطأت التعبير، ذلك أن اإلنسحاب كان لمخيم النازحين مـن الجـوالن، ال إلـى مخـيم                   
  .الالجئين

يجب أن يؤخذ في اإلعتبار أن اإلخوان المسلمين السوريين، ربما يكونوا يـشاركون فـي اإلحتجاجـات              
التي تتخذ من دمشق مقرا لقيادتها، منبثقة عن جماعـة اإلخـوان         " حماس"وريا، وأن حركة    الحالية في س  

  .المسلمين
  :معضلة مزدوجة" حماس"هنا تواجه حركة 

فهي من ناحية معنية بديمومة نظام الحكم الحالي في سوريا، الذي يوفر لهـا المـالذ اآلمـن، والـدعم                    
ال تعرف ما سيؤل إليه حالها في سوريا، في حـال حـدوث    اللوجستي المشار إليه، وهي من ناحية ثانية        

تغيير في نظام الحكم، حيث يصعب التكهن المسبق بالتركيبة المتوقعة في هذه الحالة، خاصة إن لعبـت                 
  ..الواليات المتحدة دورا في تطوير الحدث السوري
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 المـسلمين فـي ائـتالف       في هذه الحالة، لن تكون واشنطن ال مبالية إزاء ذلك، إذ أن مشاركة اإلخوان             
  ..!حكومي في سوريا، يعني زيادة حجم الخطر الذي تمثله سوريا على اسرائيل

المسؤولون في فصائل المقاومة الفلسطينية يمتنعون حالياً عن الخوض في مسألة الحاضنة البديلة التـي                
 اإلتجاه، مؤكـدين    يمكن لهم أن يذهبوا إليها في حال تطورت األحداث في سوريا على نحو يدفع في هذا               

  .في ذات الوقت عدم توفر معلومات تشير إلى امكانية خروج الوضع في سوريا عن السيطرة
  28/3/2011، المستقبل العربي
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  عبد الباري عطوان
للـرئيس  ال نعرف االسباب الحقيقية التي دفعت الدكتورة بثينة شعبان، المستشارة السياسية واالعالميـة              

السوري بشار االسد، التهام الفلسطينيين بالوقوف خلف االحتجاجات العنيفة التي وقعت قبل يومين فـي               
 شخصا وعشرات الجرحى، اثر اشـتباكات       12مدينة الالذقية على الساحل الشمالي واسفرت عن سقوط         

لبحث عن كبش فـداء     بين هؤالء ورجال االمن، ولكن ما نعرفه حق المعرفة ان مثل هذا االسلوب، اي ا              
  .لتحميله المسؤولية غير مجد عالوة على كونه يعطي دائما نتائج عكسية تماما' غير محلي'

الفلسطينيون ضيوف عند اشقائهم السوريين، ويصعب التفرقة بينهم وبين مضيفيهم من حيث المالمـح او               
راب في بلد وفر لهم سبل العيش       العادات والتقاليد فهم ابناء الساحل السوري الجنوبي، وال يرون انهم اغ          

  .الكريم، وساواهم باشقائهم في العمل والسكن والتجنيد بل وحتى في المعاناة
ما نريد قوله انه ال توجد هناك اي مظلمة لدى الفلسطينيين تجاه مضيفيهم، وان وجدت فهـي محـدودة                   

 بين فلسطيني وسوري، بل ربمـا       للغاية، فالسياسات القمعية االمنية التي تمارسها اجهزة النظام ال تفرق         
تقسو على السوري ابن البلد اكثر من ضيفه الشقيق، الن االخير ال يخطط لقلب نظام الحكم، وليست لديه                  

زمـرة  'اي نوازع طائفية، والخطيئة االكبر التي يمكن ان يرتكبها تتلخص في اتهامـه باالنتمـاء الـى                  
الراحل ياسر عرفات وزعـيم     ' فتح'ن زعيم حركة    ، خاصة في ظل الخالف الذي كان محتدما بي        'عرفات

  .الحركة التصحيحية الراحل حافظ االسد
مشكلة الدكتورة بثينة شعبان ونظام الحكم الذي تنطق باسمه هي مع السوريين وليس مـع الفلـسطينيين،                 

المـن  فالجموع التي انتفضت في مدينة درعا الجنوبية، حيث انطلقت الشرارة االولى اثر اعتقال قوات ا              
مجموعة من االطفال كتبوا على حائط شعارات تطالب باسقاط النظام، لم يكن بينها فلسطيني واحد، النه                

  .على حد علمنا ال يوجد اي مخيم لالجئين فيها، او حتى بالقرب منها
، والتعددية الحزبية، واحترام حقـوق      1963السوريون يطالبون بانهاء حالة الطوارئ المستمرة منذ عام         

نسان، واالنتخابات الديمقراطية، والقضاء المستقل، والشفافية والقضاء على الفـساد واقتالعـه مـن              اال
جذوره، والعدالة االجتماعية، وحرية التعبير، اما الفلسطينيون سواء كانوا ضيوفا في سورية او غيرهـا،               

الوقت نفـسه، ولكـن     فيريدون العودة الى ديارهم، وتحرير ارضهم المغتصبة، وان كانوا يتضامنون في            
  .بقلوبهم مع اشقائهم السوريين ومطالبهم العادلة

وقالت ان القيادة   ' مشروعة'الدكتورة شعبان اعترفت في مؤتمرها الصحافي االخير بأن مطالب المحتجين           
تدرس تنفيذها بالكامل في المستقبل القريب، وتحدثت عن قوانين جديدة تطلق الحريات والتعددية الحزبية،              

يم االعالم، فلماذا اذن هذه القسوة، واالفراط في استخدام القوة في تفريق المحتجـين فـي الالذقيـة           وتنظ
  بالصورة التي شاهدناها، والضحايا الذين سقطوا بسبب ذلك؟

***  
كنا نتمنى لو ان الدكتورة شعبان، وهي التي تنتمي الى حزب قومي، ومتزوجة من عربي غير سـوري،        

 العنصري الذي انزلقت اليه، عندما جعلت فلسطينيين ربما يعدون على اصابع اليد             لم تنزلق الى المنزلق   
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الواحدة، اذا كانوا شاركوا فعال في االحتجاجات، كبش فداء، وحملتهم المسؤولية في تهرب واضح مـن                
  .االسباب الحقيقية والمشروعة لهذه االحتجاجات

ومي منحى بعض الدول العربية التي لجأت الى        نشعر باالسف ان ينحو مسؤولون في النظام السوري الق        
االسلوب العنصري التمييزي نفسه، عندما اضطهدت الفلسطينيين المقيمين علـى ارضـها وحاولـت ان           

  .تلصق بهم، او تستخدمهم، كورقة لتبرير بعض خطاياها، او سياساتها الداخلية الفاشلة
 المتهالك بفعل ضربات الثوار الليبيين وحلفائهم       العقيد الليبي معمر القذافي الذي يترنح على كرسي عرشه        

في حلف الناتو قام بطرد آالف الفلسطينيين االبرياء عنوة الى العراء قرب الحدود المـصرية، ودون اي                 
ذنب ارتكبوه امال في لفت انظار العالم الى الحصار الخانق الذي فرضه المجتمع الـدولي علـى بـالده                   

 امريكية فوق بلدة لـوكربي االسـكتلندية، فلـم تـؤد هـذه الخطـوة                بسبب جريمة تفجير طائرة ركاب    
امـين  ' الثائر'االستفزازية الى إنهاء الحصار او التسريع بانهائه، وانما إلى كراهية الكثيرين لهذا الزعيم              

  .القومية العربية المزور
 مخابراته لتفجيـر    حبيب العادلي وزير الداخلية المصري السابق كان االكثر وضاعةً عندما ارسل رجال           

كنيسة القديسين في االسكندرية ليل رأس السنة الميالدية بطريقة دموية بشعة، مما ادى الى مقتل اكثر من           
عشرين شخصاً من األشقاء المسيحيين االبرياء، ثم اوعز لمستشاريه باتهام الفلسطينيين من انصار جيش              

امبراطورية القمع التي اسسها اللواء العـادلي      . فجيربالوقوف خلف الت  ' القاعدة'االسالم المقرب من تنظيم     
على مدى عشرين عاماً انهارت مثل بيت العنكبوت امام قبضات ثوار ميدان التحرير، وانتهى زعيمهـا                

  .خلف القضبان بتهمة الفساد، ونهب المال العام، وجرائم اخرى ما زالت قيد التحقيق
 مثل هذه النهاية، فسورية عزيـزة علينـا، وكـذلك امنهـا             ال نتمنى للسيدة بثينة، او اي من مسؤوليها،       

واستقرارها، ولكننا نريدها فوق كل الطوائف، والتفرقة العنصرية بين األشقاء، الن من اسـباب التفـاف       
الكثيرين حولها، والتغاضي عن الكثير من اخطائها، هو رفعها شعار القومية، وفتحها أبوابها امام جميـع                

اء، واحتضانها ودعمها لفصائل المقاومة الفلسطينية واللبنانية، وتمـسكها بالثوابـت           العرب دون أي استثن   
  .الوطنية الفلسطينية خاصة باعتبارها ثوابت سورية

***  
ما نريد التنبيه اليه، او التحذير منه، ان مثل هذه االتهامات ادت الى استهداف الالجئين الفلسطينيين فـي                  

ثيرين منهم للجوء الى الصحراء هرباً بأرواحهم وأطفالهم من عمليـات           العراق بطريقة وحشية، دفعت الك    
القتل الطائفي، وانتهى األمر بالكثيرين منهم في ثلوج ايسلندا او غابات البرازيـل ألن ابـواب األشـقاء                  

  .العرب اغلقت، بل احكم االغالق في وجوههم
مستهدفة من اسرائيل، بل ومستهدفة من      سورية مستهدفة، ونقولها للمرة المليون، مستهدفة من امريكا، و        

بعض الدول العربية ايضاً، ونقطة ضعفها الرئيسية تكمن في وضعها الداخلي، وبالتحديد طريقة معاملـة               
النظام لشريحة من مواطنيه تطالب بالحريات، والحد األدنى من الكرامة البـشرية، ومـن المؤسـف ان                 

رها عقل، وهناك آالف القصص التي يـشيب لهـا ريـش            معاملة اجهزة األمن السورية لهؤالء ال يتصو      
  .الغراب في هذا المضمار

نطالب السيدة بثينة بالتراجع عن هذه السقطة، واذا لم تتراجع وهذا متوقع من اناس تعودوا على أساليب                 
المكابرة والغطرسة، فاننا نأمل ان ال تكررها، خاصة في هذه المرحلة الحرجة، التي بدأت تتخلص فيهـا           

لشعوب من رهبة الخوف، وتطالب بحقوقها كاملة دون نقصان، واخيراً فإن اكرام الـضيف هـو مـن                  ا
أصول التقاليد واالخالق العربية، والشعب السوري الكريم هو من اعرق الـشعوب العربيـة فـي هـذا                  

  .الشهادالميدان، ان لم يكن اعرقها على االطالق، والفلسطينيون، وانا واحد منهم نقول ذلك على رؤوس ا
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سورية تحتاج الى الكثير من التعقل، والخطوات المحسوبة بعناية، بعيداً عن ردات الفعل المنفعلة، ومـا                
كان يصلح في الماضي من ممارسات لم يعد مقبوالً حالياً، فانتفاضة درعا تجب كل ما قبلهـا، وتحـتم                   

  .يها في آنحدوث تغيير جذري على الصعد كافة، سواء على صعيد السياسات او منفذ
  29/3/2011، القدس العربي، لندن

  
  االستراتيجية األميركية في شرق أوسط جديد .238

  وليام جاي بيرنز
قبل أقل من ثالثة أشهر، عمد بائع متجول تونسي تملّكه اليأس، وضاق ذرعاً باإلهانات المتكررة وخيبات                

هذا العمـل   . ا تجتاح المنطقة بأسرها   األمل، الى إضرام النار في نفسه مطلقاً شرارة ثورة ال تزال نيرانه           
المنفرد الذي يجمع بين المأساة والنبل، دفع منطقة الشرق األوسط إلى مرحلة من التحول العميـق، لهـا                  

  . بالنسبة ألوروبا وأوراسيا1989بحد ذاتها أهمية توازي أهمية عام 
تمعات التي لطالما حرِمت الحريـة      إنها لحظة واعدة بكّل ما للكلمة من معنى بالنسبة إلى الشعوب والمج           

إنها لحظة اإلمكانية المتاحة أمام السياسة األميركية، تلك اللحظة التي تُقدم من خاللها             . والكرامة والفرص 
الحركة السلمية، والمحلية المنشأ، وغير األيديولوجية النابعة من ميدان التحرير، فرصة تبرؤ قوية مـن               

  .تي تعتبر أن العنف والتطرف الوسيلتان الوحيدتان إلحداث تغييرالخاطئة ال» القاعدة«لغة 
إال أنها أيضاً لحظة مخاطرة كبيرة، ال سيما أن نجاح العمليات االنتقالية هذه ليس بالضرورة تلقائيـاً أو                  

لـى  ومساعدة هذه العمليات االنتقالية على النجاح تشكّل بالتالي تحدياً مهمـاً بالنـسبة إ             . مضموناً مسبقاً 
  .السياسة الخارجية األميركية شأنه شأن أي تحد سبق أن واجهناه منذ نهاية الحرب الباردة

وأرى أن نقطة بداية السياسة األميركية الحكيمة تتمثل بالفهم الواضح لما هو في محور اللّعبة ولما هـو                  
في تـونس والقـاهرة ال      ويشار إلى أن الثورات التي بدأت       . في دائرة المجازفة في الشرق األوسط اليوم      

تتعلق بالواليات المتحدة األميركية إنما بالشعوب الشجاعة، والفخورة، والمصمِّمة في المجتمعات العربية            
الهادفة إلى بلوغ حكم أفضل والحصول على فرص اقتصادية أكثر، والعازمة على ردم الهوة بين الحكام                

وترتبط هذه الثورات بـالقيم     . لكثير من األشخاص  والشعوب التي لطالما شكلت مصدر قمع بالنسبة إلى ا        
العالمية التي تحدث عنها الرئيس منذ سنتين في القاهرة والمتمثلة بحق التجمع السلمي، وحريـة التعبيـر      

  .عن الرأي، وحق تقرير المصير
كـان  واالنطباع األقوى الذي اختبرتُه منذ شهر بعد أن زرت ميدان التحرير واجتمعت بالقيادات الـشابة             

هذا الحس الالفت بتمكين الشارع من خالل ثورة االتصاالت التي جردت الحكومة من احتكارها القـديم                
للمعلومات وعززت إدراك الشعب بما تملكه المجتمعات األخرى وبما يفتقده هو، وساهمت بالتـالي فـي            

  .ةعملية الحشد من دون عاملي القيادة المركزية أو المنظمات السياسية التقليدي
وإذا كانت طاقة شعوب المنطقة ودافعها الكامنان وراء اليقظة العربية يشكالن المكَوِّن األبرز لنجاحهـا،               
فهما أيضاً تذكير حي بأن االستقرار ليس ظاهرة ثابتة، ال سيما أن األنظمة السياسية والقيادات التـي ال                  

وستتخذ الـضغوط   .  أكثر استقراراً  تستجيب إلى التطلعات المشروعة لشعوبها تصبح أكثر هشاشةً وليس        
الشعبية إلدراك القيم العالمية أشكاالً مختلفةً في شتّى المجتمعات، إال أن أياً من هذه المجتمعـات لـيس                  

 التي قد تسقط مـا لـم تُحـرَّك          –واألنظمة السياسية تشبه إلى حد ما الدراجات الهوائية         . محصناً ضدها 
  .دواساتها

وذ لفترة طويلة على عقول الكثير من القادة العرب يتمثّل بوجود خيارين سياسيين             إن التصور الذي استح   
وهـذا  .  أولهما الحكام المستبدون الذين تعرفون وثانيهما المتطرفون اإلسالميون الـذين تخـشون            –فقط  

ـ                    اق التصور نفسه هو الذي مهد الطريق لمنطق مالئم من أجل إعاقة المنافـذ الـسياسية الفعليـة أو نط
  .المشاركة الموسع، وهو الذي ساهم في نهاية المطاف في إشعال الفتيل في ميدان التحرير
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وتكمن الحقيقة غير المؤاتية في هذا الصدد، في كون الكثير منا، إن لم يكن معظمنا، ممن شـارك فـي                    
قـد رصـدنا    و. السياسة األميركية في الشرق األوسط إبان العقود األخيرة، قد وقع ضحية هذا التصور            

الجمرات التي تراكمت في المنطقة، والمزيج القابل لالشتعال من أنظمة منغلقة وفساد ونفور ومعـامالت               
كما حاولنا أن نلفت انتباه قيـادات       . مهينة مما هو موثّق في شكٍل بليغ في تقارير التنمية البشرية العربية           

لذا، نحن نعتبر أن مـن الجيـد أن نتـسلّح           . افيةالمنطقة إلى هذه المخاوف، ولكننا لم نبذل أبداً جهوداً ك         
  .ببعض التواضع مع مشارفتنا على دخول هذا العصر الجديد

أما اإلجابة الصريحة فهي أن، وبقدر ما تهتم الواليات المتحدة على المدى الطويل بدعم ظهور حكومات                
اراً، مـن المـرجح أن يكـون        أكثر شفافيةً وتجاوباً ستشكّل في نهاية المطاف شركاء أكثر قوةً واسـتقر           

      وعلى غرار عمليات االنتقال إلى الديموقراطيـة فـي         . اهتمامها على المدى القصير معقّداً وغير مستقر
أنحاء أخرى من العالم، ثمة خطر تقليص النفقات بصورة استبدادية، بخاصـة إذا مـا اسـتمر الركـود                   

وإن عمليات  .  تحسينات عملية في حياة الناس اليومية      االقتصادي وأقدم القادة المنتخبون حديثاً على إحقاق      
االنتقال الناجحة تكاد تشمل أكثر من مسألة االنتخابات؛ فبناء المؤسسات أمر ضروري، كذلك الحسابات              

  .والموازنات واإلعالم المستقل لمساءلة الناس
 لالستفادة من هذا    وستظهر جوانب ضعف كثيرة يمكن استغاللها، فضالً عن متطرفين همجيين مستعدين          

كما ستظهر تسويات صعبة كثيرة بالنسبة إلى صناع السياسات األميركيين، وسـط زيـادة حـدة                . األمر
معارضة الحكومات المنتخبة من الشعب أحياناً السياسات األميركية أكثر من سابقاتها المستبدة، والنتـائج              

  .غير المريحة التي تتولّد أحياناً عن االنتخابات
 ال شيء مما سبق ذكره يدعو إلى التشاؤم، على رغم أن الشرق األوسـط هـو مكـان يكـاد                     وبرأيي،

الحقيقة، أنني أرى سبباً كبيراً يدعو إلى التفاؤل في كـل           . المتشائمون ال يفتقدون فيه الرفقة أو المصادقة      
قود في الـشرق    أنا لست ساذجاً، وتجربتي التي ترقى إلى ثالثة ع        . ما يحصل في المنطقة في هذه اآلونة      

األوسط قد جردتني من أوهامي، ولكن من غير الممكن أن يتم تفسير الفرص الفعلية المطروحة أمامنـا                 
  .بصورة خاطئة، إذا ما لجأنا إلى استراتيجية مدروسة ومتكاملة إلى حد كبير

شتركة مـع   وأعتبر أن العنصر الرئيس الستراتيجية ناجحة يكمن في أن تصنع الواليات المتحدة قضية م             
.  في سعي لمواصلة تنفيذ أجندة بسيطة وإيجابية       - ومع شركائنا خارجها     -الشعوب والحكّام في المنطقة     

ويفترض بنا أن نقارن ذلك مع األجندة السلبية في شكل أساسي للمتطرفين الذين يقومون بأعمال عنـف                 
يريدون تقويضه بدالً ممـا     ويبدون قدرة أفضل بكثير على وصف ما هم ضده مما هم معه، ووصف ما               

  .يريدون بناءه
وباستثناء مصالحنا الواضحة لناحية تطوير استقالل أكبر في مجال الطاقة وقيادة العالم من خـالل قـوة                 

  .مثلنا الديموقراطي، تتطلب أجندة إيجابية كهذه أربعة عناصر رئيسة على األقل
ففي بلدان تُتَّخّذ فيها خطوات حاسمة لالنتقال       . يكمن العنصر األول في دعم التغيير الديموقراطي السلمي       

وأكّدت الـوزيرة   . من األنظمة القديمة نحو الديموقراطية نؤدي دوراً راسخاً في عمليات انتقالية مستقرة           
كلينتون على التزامنا بنجاح مصر خالل زيارتها القاهرة، مسلطةً الضوء على تأثير التظاهرات الـشديد               

كما شددت على الواقع نفسه في تونس مشيرةً إلى أن أحـداً            . رية في سائر المنطقة   األهمية للتجربة المص  
  .لن ينسى أبداً أين انطلقت موجة التغيير هذه

وفي البلدان التي بدأت فيها االحتجاجات من دون أن يكون التغيير مؤكداً، مثـل البحـرين، سنواصـل                  
أمـا  . اجل بين الحكومات وقادة المعارضة    التشجيع على إجراء إصالحات سياسية جدية وحوار سلمي ع        

في البلدان التي تسعى لتفادي موجة االحتجاجات الشعبية، كاألردن والمغرب، فسنستمر في التركيز على              
أهمية التعامل بجدية مع اإلصالحات في الوقت الراهن كطريقة إليجاد سبل إيجابية مـن أجـل إشـراك                 

أما على صعيد القضية الليبية المحزنة والعنيفـة،        . لمستقبلالمواطنين وتجنّب نشوب نزاعات حادة في ا      



  

  

 
 

  

            196ص                                                     6/4/2011 األربعاء :التاريخ

فنعمل جاهدين مع شركائنا الدوليين لحماية المدنيين الليبيين من اعتداءات النظام، عبـر تنفيـذ القـرار                 
 الصادر عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، الذي دعت بموجبه جامعة الدول العربيـة، فـي                 1973

وبعيداً من العملية العسكرية المحددة التي تُنَفّّذ فـي  .  إلى تطبيق فرض الحظر الجويخطوة ال سابق لها،  
، نتمتّع وشركاءنا في األسرة الدولية بوسائل كثيرة أخرى لزيادة العزلة الدولية علـى        1973سياق القرار   
  .نظام القذافي

ويعنـي  .  متين للتحديث االقتـصادي    ويستند العنصر الثاني، المرتبط ارتباطاً وثيقاً باألول، إلى منح دعم         
ذلك، على المدى القصير، مساعدة مصر وتونس مثالً، على اجتياز الصعوبات الكبيـرة التـي ولّـدتها                 

لكن ذلك يعني أيضاً التفكيـر الجـريء   . االضطرابات السياسية وانهيار القطاع السياحي في شكل موقت   
كما أننا نساند في شكل قوي إنشاء صندوق المشاريع         . والطموح بكيفية دعمنا لتحديث حقيقي طويل األمد      

) أوبيـك (» مؤسسة االستثمار الخاص عبر البحار    «األميركي المقترح، وأعلنت الوزيرة كلينتون للتو أن        
  .ستقدم نحو ملياري دوالر لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

عتبار إنشاء مبادرات لتحرير التجارة في الدول العربيـة التـي تمـر             ومن المهم جداً أيضاً أن نأخذ باال      
وفي سياق ذلك، يمكننـا أن      . بمرحلة انتقالية، ويقوم الحل األمثل لذلك على التعاون مع االتحاد األوروبي          

ويمكننـا أن   . نساعد على تشجيع التجارة والتكامل داخل المنطقة الواحدة التي تعاني نقصاً في المجـالين             
اعد على إنشاء وظائف في القطاع الخاص الذي يعتبر في أمس الحاجة إليها، لمواكبة التطور السكاني                نس

كما يمكننا أن ننشر المنافع والفرص التي ينطوي عليهـا النمـو االقتـصادي فـي أرجـاء                  . والتوقعات
  .المجتمعات العربية، بدالً من أن تقتصر على حلقة ضيقة في قمة الهرم

العمليات االنتقالية السياسية نتائج اقتصادية قويـة وعمليـة وتوليـداً لـشعور باألمـل               وسيتطلب نجاح   
ومن الواضح أن األمر مرهون بمعظمه بالدول العربية بحد ذاتها، إذ تحتاج إلـى تحـسين                . االقتصادي

إال أن إقدامنا على كـل مـا يمكـن فعلـه            . موقعها لتكون قادرة على التنافس في سوق عالمي ال يرحم         
  .لمساعدة يدخل بعمق وإلحاح في إطار مصالحنا الذاتيةل

ويقوم العنصر الثالث ضمن األجندة األميركية اإليجابية المكرسة للشرق األوسط على تجديـد المـساعي           
وما عاد الوضع الراهن بين هـذين الطـرفين     . بهدف التوصل إلى سالم شامل بين العرب واإلسرائيليين       

وال يمكـن  .  األنظمة السياسية المتحجرة التي انهارت في األشـهر األخيـرة       قابالً لالستمرار، شأنه شأن   
ضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديموقراطية وال طموحات الفلسطينيين المشروعة مـن دون حـل               

وفيما يبدو من البـديهي أن يكـون اتخـاذ القـرارات الـصعبة              . إقامة دولتين، وهو تم التفاوض عليه     
 السالم مناطاً بالطرفين المعنيين من دون سواهما، يشار أيضاً إلى أن ال بديل عـن                والضرورية إلحالل 

  .استمرار القيادة األميركية الناشطة
 من حيث تعزيز الروابط مـع دول        –ويقوم عنصر رابع على دورنا المستدام في ضمان األمن اإلقليمي           
ر أسلحة نووية ومن إطالق سباق تسلح       مجلس التعاون الخليجي، ومكافحة اإلرهاب ومنع إيران من تطوي        

إقليمي كارثي، فضالً عن عدم التغاضي عن العملية االنتقالية الحيوية في العراق، وإعادة دمج هذه الدولة                
ومن الضروري أن نُبقي على رؤيتنا الواضحة وعلى إصرارنا في مواجهـة الخطـر            . في العالم العربي  

 كما نُبقي على دعمنا الواضـح لتـوق المـواطنين           –المناطق  الذي يشكله السلوك اإليراني في عدد من        
والحقيقة الكامنة في خبايا تهديدات طهران هي أن ما من مكان آخر في             . اإليرانيين إلى الحرية والكرامة   

وتقوم قمـة   . المنطقة يختبر انقطاعاً في التواصل بين الحكام والشعوب أكبر من ذاك الذي تختبره إيران             
ط القادة اإليرانيين على إظهار حماستهم حيال التغييرات الديموقراطية في العالم العربي،            الرياء في أوسا  

  .فيما يحرمون شعبهم منها بانتظام
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إنها لحظة ال تأتي إال نادراً في سياق مجرى األحداث البشرية، لحظة تكثـر فيهـا الفـرص التاريخيـة      
 وإلى الواليات المتحدة، لحظة تتطلب اهتمامنـا        وتتخللها عقبات هائلة بالنسبة إلى شعوب الشرق األوسط       

  ؟.وطاقتنا، وكذلك أكبر قدر يمكننا توفيره من اإلبداع والمبادرات بالتعاون مع شركائنا في أرجاء العالم
  29/3/2011، الحياة، لندن

  
  صندوق نتنياهو لدعم الديمقراطية والتصدي للحركات اإلسالمية .239

  ياسر الزعاترة
اإلسرائيلية أن نتنياهو يعمل حاليا على إقامة صندوق دولي لتشجيع التوجهـات            " معاريف"ذكرت صحيفة   

الديمقراطية في العالم العربي، وذلك لتحقيق نمو اقتصادي، هو برأيه الوسـيلة المثلـى للحيلولـة دون                 
  .سيطرة الحركات اإلسالمية على الحكم

 الذي أطلقته الواليات المتحـدة لتطـوير        "مارشال"والخطة التي يعمل نتنياهو على تنفيذها تشبه مشروع         
  .أوروبا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية

يعكس هذا التوجه من طرف نتنياهو حجم القلق الذي ينتاب الدوائر اإلسرائيلية من التطورات الجارية في                
سية والعسكرية  الوطن العربي، وهو قلق لم يعد بوسع تلك الدوار إخفاؤه بأي حال، السيما أن النخبة السيا               

  .واألمنية باتت تتحدث عنه يوميا، المعارضة منها والموالية
والحق أن قلق القوم يبدو أكثر من مشروع، فالمشهد السياسي الذي منح الكثير من الطمأنينة لدولتهم طيلة                 
عقود آخذ في التغير التدريجي، وحين تعود مصر إلى قيادة الوطن العربي على أسـس تلبـي تطلعـات                   

ارع المصري الحالم بالكرامة والدور الطليعي لبلده في المحيط العربي واإلقليمـي، فهـذا يعنـي أن                 الش
الموقف سيتغير على نحو يهدد المصالح اإلسرائيلية، السيما أن ما كان يقدمه النظـام المـصري مـن                  

ـ                 ة وسياسـية   خدمات لم يكن يتعلق بالحفاظ على معاهدة كامب ديفيد فقط، بقدر ما يتعلق بخـدمات أمني
حافظت على قدرة الكيان على الغطرسة وفرض اإلمالءات على العرب، وعلـى الـسلطة الفلـسطينية                
وقيادتها المفروضة على الشعب الفلسطيني، بل إن هذه األخيرة ما كانت لتفرض على الشعب الفلسطيني               

  .لوال التعاون المصري
ي إلى تفكك منظومة االعتدال العربية، وعدم       وحين يتجاوز المشهد السياسي تغير الوضع المصري الداخل       

قدرتها تبعا لذلك على المضي في السياسات القديمة خوفا من شعوبها، سواء طالتها رياح التغيير الشامل،                
أم بقيت في إطار التغيير الجزئي، أعني اإلصالح السياسي وعدم القدرة علـى إدارة الظهـر للمطالـب                  

ينية قضيتها المركزية، حين يحدث ذلك ستكون المصالح اإلسرائيلية قـد           الشعبية التي تعد القضية الفلسط    
  .دخلت مربع التهديد المباشر من دون شك

في ضوء هذا المشهد المخيف للكيان الصهيوني يتحرك نتنياهو، وهو يسعى إلى تقليل الخسائر ما أمكن،                
ضع الجديد، فهو ينطلق كما يتـضح   لكنه يعاني من ارتباك في الرؤية وعدم قدرة على التقاط تعقيدات الو           

من مشروعه من رؤية تقوم على أن الثورات العربية هي ثورات جياع يمكن مواجهتها بتحسين مستوى                
المعيشة، وأن ما يدفع الجماهير نحو تأييد الحركات اإلسالمية هـي األوضـاع االقتـصادية المترديـة،                 

  .وبدرجة ثانية غياب الديمقراطية
التي قامت في الوطن العربي إلى اآلن والتحركات السياسية التي تشهدها الدول التي             والحال أن الثورات    

لم تعرف التغيير إلى اآلن ال تنطلق من عقدة الجوع، إذ إنها في جوهرها ثـورات تتـصدرها الطبقـة                    
الوسطى التي تشعر بجوع للحرية والكرامة والعدالة أكثر من الجوع للمطعـم والمأكـل والملـبس، وإن          

داد حجم التأييد لتلك الثورات تبعا لألوضاع االقتصادية المتعبة، التي ال تأتي غالبا نتاج قلة اإلمكانات                از
  .والثروات، بقدر ما تأتي نتاج التوزيع غير العادل للثروة
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لتحسين األوضاع االقتصادية لن يغير في حقيقـة الموقـف          " مارشال"من هنا، فإن الحديث عن مشروع       
حث عن األهداف المشار إليها، ومنها أيضا التخلص من التبعية لألجنبي، ومن ذلك تحرير              الجماهيري البا 

  . األراضي العربية المحتلة، وفي مقدمتها فلسطين
والذين هتفوا لفلسطين في القاهرة وبنغازي وتونس لم يكونوا يجترون شعارات فقط، بل كانوا يعبـرون                

طن العربي، ومن تابع الماليين التي خرجت تنتصر لغـزة          عن أشواقهم حيال هذا الجزء العزيز من الو       
  .أثناء العدوان اإلسرائيلي عليها يدرك ذلك تمام اإلدراك

ثم إن االنحياز للرؤية اإلسالمية ال يتعلق أيضا بالجانب االقتصادي، بل بالجانب الروحي، حيـث تعتقـد           
 والتحرر والبنـاء االجتمـاعي المتـين        الجماهير أن اإلسالم هو المعبر عن هويتها وأشواقها في الحرية         

والمستقر، بل إن أكثر التأييد الذي تحظى به الحركات اإلسالمية كان وما زال يأتي من الطبقة الوسطى،                 
  .بينما عزف الفقراء عن السياسة يأسا من مخرجاتها

ـ  " مارشال"من هنا، فإن نتنياهو يطارد المستحيل إذ يعتقد أن بوسعه عبر صندوق              دث عنـه أن    الذي يتح
يوقف مد الثورات، ومعها المد الثوري الحقيقي الذي يهدد كيانه، وسيكتشف أنه كلما كانـت الحكومـات                 
أكثر تعبيرا عن شعوبها، كان عليها أن تكون أكثر قربا من ضميره في التعاطي مع القضية الفلـسطينية،            

 ما يسمى الشرعية الدولية، فضال عن       وضميره ال يقبل التسوية بصيغتها التقليدية التي تعبر عنها قرارات         
  .أن يقبل بصيغ أكثر سوءا كالتي يطرحها هو بين حين وآخر

لقد آن األوان لكي يعترف نتنياهو وقادة دولته المحتلة أن زمنهم آخذ في األفول، تماما كما هو حال زمن                   
د نفسه أمام الحقيقـة     النخب الحاكمة التي وفرت له سياج الحماية طيلة عقود، ولن يطول الوقت حتى يج             

المرة التي قد يعترف بها قلة في كيانه، وخالصتها أن هذه الدولة التي وجدت بدعم الغـرب، وحافظـت                   
على وجودها بدعمه أيضا، ليس لها مكان وسط هذا المحيط العربي الرافض لوجودها بالمطلق، ولـيس                

  .فقط بالصيغة التي تطرحها قرارات الشرعية الدولية
 المبادرة العربية لن تكون السقف الذي تتبناه الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج، ومـن                والنتيجة أن 

  .طنجة إلى جاكرتا، بل إنهاء المشروع الصهيوني برمته
حينما تتغير األوضاع في الساحة الفلسطينية وتندلع االنتفاضة في الضفة الغربية، سيرى نتنيـاهو كيـف             

هواء الماليين الذين سيمنحونها كل الدعم، وبكل األشكال، وسيدرك أنه لـن            تتنفس الجماهير الفلسطينية    
  .يكون بوسعه أن يقتل الفلسطينيين بالرصاص الحي دون ثمن

سيرى أن جماهير الشتات الفلسطيني ستدخل المعركة وستتدفق نحو الحدود في دعم مباشر إلخوتها فـي                
شعوب العربية الذين لن يبخلوا بالمشاركة المباشرة وغير     الداخل، وسيكون إلى جانبها الماليين من أبناء ال       

  .المباشرة
ليست هذه مجرد أحالم نبيعها على أبناء شعبنا في الداخل والخارج، وعلى جماهير األمة، بل هي الحقيقة                 
التي تطل من نوافذ الثورات العربية، وهي الهتاف الذي سيسمعه نتنياهو يتردد فـي سـائر العواصـم                  

واء تغير وضعها بالكامل، أم اكتفى الناس فيها بإصالحات ذات مضمون حقيقي يجعل النظـام          العربية، س 
  .السياسي معبرا عن أشواقها في الحرية والتحرر والكرامة

صندوق نتنياهو المقترح، ومهما بلغت األموال التي ستضخ فيه لن يشتري سكوت الشارع العربي علـى                
  . ي سكوته على قمع الشعب الفلسطينياستمرار االحتالل، فضال عن أن يشتر

أما الحركات اإلسالمية فستكون في طليعة القيادة لألمة في مهمة البحث عن الحريـة والتحريـر، ولـن                  
يصلح الدواء الذي يقترح نتنياهو لمواجهتها بأي حال، حتى لو تحول الصندوق العتيد إلى واقع عملـي،                 

  .فضال عن أن يبقى مجرد كالم في الهواء
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 أخرى، نحن ال نحلم، فلو قلنا هذا الكالم قبل ثورة ميدان التحرير، وقبلها ثورة تونس، لكان من حق                   مرة
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب     . "أي أحد أن يتهمنا ببيع األحالم، لكننا اليوم نحس النصر يقترب حثيثا منا            

  ".ينقلبون
  31/3/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  لألزمة السوريةالتبعات اإلقليمية  .240

  باتريك سيل
ولم يكن هـو    . ألقى الرئيس بشار األسد نهار األربعاء الماضي خطابه الذي كان مرتقباً منذ فترة طويلة             

إذ لم ينطوِ على أي قرارات جوهرية تتعلق بتطبيق إصالحات جذريـة            . الخطاب الذي كان العالم يتوقعه    
 عدداً من المدن السورية إلى ميادين قتـال فـي األيـام             وال على محاولة لتهدئة المتظاهرين الذين حولوا      

  .األخيرة
بل أتى الكشف األبرز في الخطاب، بالنسبة إلى أي مراقب خارجي، في تسليطه الـضوء علـى طبـاع                   

وال . فمن الواضح أنّه رجل يكره الرضوخ للسيطرة أو الضغوط، أكانت داخلية أم خارجية            . الرئيس بشار 
الجانب المتصلّب عن والده، الرئيس الراحل حافظ األسد، الذي حكم سورية بقبضة            شك في أنّه ورث هذا      

  .من حديد على مدى ثالثين عاماً
النقطة األولى هي أن سورية تواجه مـؤامرة        . وتمحور الخطاب حول نقطتين برزتا في إلقاء أتى متردداً        

وقارن هذه المؤامرة بتلـك التـي       . ألمةخطيرة تهدف إلى إثارة النعرات الطائفية، وتهدد بالتالي وحدة ا         
 وتمكّنت من إحباطها، في إشارة واضحة إلى محاولـة بعـض القـوى              2005واجهتها سورية في عام     

الخارجية، وال سيما الواليات المتحدة وفرنسا، استغالل اغتيال رئيس الوزراء اللبناني األسـبق رفيـق                
  . وحتى إسقاط النظامالحريري من أجل إخراج القوات السورية من لبنان

أما النقطة الثانية التي استطرد فيها، فركزت على أنه كان يدرس إمكانية إدخال إصالحات، منذ اللحظـة                 
لكن األحداث الخارجية التي كانت تهدد سـورية أدت إلـى           . 2000التي ألقى فيها خطاب القسم في عام        

 أيلـول   11ه التهديدات، تحدث عن هجمـات       ومن بين هذ  . تحويل االنتباه عن عملية اإلصالح وتأخيرها     
، وعن غزو العراق واحتالله، لما اعتبرت اإلدارة األميركية، على حد تعبيره، أن الدولة التالية               )سبتمبر(

، وهجوم إسرائيل على لبنان فـي       2005كما أشار إلى األزمة اللبنانية في عام        . التي ستسقط هي سورية   
  .ضالً عن سنوات الجفاف األربع التي عانت منها سورية، ف2009 و2008 وعلى غزة بين 2006

وبدا كأنه يقول إنه لن يحصل أي تأجيل إضافي حالياً، إال أن المحافظة على استقرار سورية هـي فـي                    
وقـال  . طليعة أولوياته، فيما تقوم األولوية الثانية على معرفة حاجات المواطنين االجتماعية واالقتصادية           

ة، وتم التخطيط لها منذ زمن، وستُطَبَّق قريباً، لكن ال يمكـن إدخالهـا كنتيجـة                إن اإلصالحات ضروري  
  .لألزمة

وفي سياق مناقشته لإلصالحات، لمح باختصار إلى قانون يتيح تشكيل األحزاب السياسية، وإلى قـانون               
أن يـتم   وأضاف أن التخطيط بدأ لمجموعة من االجراءات االقتصادية، على          . آخر إلنهاء حالة الطوارئ   

وقال إن علينا أن نسرع ال أن نتسرع، في ما يشكّل، في الواقع، إعادة تشديد علـى                 . اإلعالن عنها قريباً  
وأكد ان المؤامرة التي تواجهها سورية كبيرة لكنها لن تتردد في الدفاع عن مبادئهـا               . مقاربته التدريجية 

  .وقضيتها
 العالقات المعقدة في الشرق األوسط، ال يمكن األزمة         وبالنظر إلى أن سورية تشكّل محوراً أساسياً لشبكة       

فقد استُبعدت مـشاكل الـسياسة      . التي تختبرها البالد إال أن تترك وقعاً على تركيبة السلطة في المنطقة           
الخارجية فجأة، بعد أن شكّلت لوقت طويل مصدر قلق بالنسبة إلى القيـادة الـسورية، وحلّـت مكانهـا                   

  .الضوء على مسائل محلية طارئة ومهملة منذ زمن طويلاحتجاجات شعبية تسلّط 
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سيؤدي عجز النظام عن التخفيف من حدة االضطرابات الداخلية إلى إضـعاف محـتّم لنفـوذ سـورية                  
وفيما تتفاقم األزمة، يرتعد حلفاء سـورية       . الخارجي، فتنعكس األمور على أرجاء منطقة الشرق األوسط       

  .خوفاً، فيما يبتهج أعداؤها
وأثـار  .  الوضع بعداً جديداً وأكثر خطورةً بسبب إطالق الرصاص الحي على المتظاهرين الشبان            اكتسب

سقوط قتلى مدنيين بأيدي قوى األمن حفيظة الرأي العام في أنحاء الـبالد، فتأججـت نيـران الغـضب                   
حيـال  المكبوتة حيال الحرمان من الحريات األساسية وحيال الطبيعة االحتكارية لحكم حـزب البعـث و              

ويزيد من حجم هذه العلل ارتفاع مستويات البطالة فـي          . األفعال التعسفية التي تُقدم عليها النخبة المتميزة      
أوساط الشبان، ناهيك عن الخراب الذي خلّفه الجفاف في األرياف منذ أربع سنوات، وعن المشقة التي ال                 

شمل أيضاً الطبقة الوسطى التي باتت تعاني       تقتصر على معظم المواطنين الذين يشعرون بالمعاناة، إنما ت        
  .من الفقر بسبب تدني األجور وارتفاع معدل التضخم

. 1963أطلق النظام سراح عدد من السجناء السياسيين وتعهد برفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عـام                
قـاً والحـق    ولمحت مستشارة الرئيس االسد إلى أن اإلصالحات القادمة ستشمل حرية إعالمية أوسع نطا            

ويبقـى أن نـرى إن كانـت        . لكن األسد لم يشر الى شيء من ذلك في خطابه         . بتشكيل أحزاب سياسية  
  .الوعود وحدها كفيلة بوضع حد لالضطرابات

وتشير كـل التقـارير إلـى أن    . في غضون ذلك، زعزعت االحتجاجات أسس الدولة األمنية في سورية    
النظام ونتجت منه مواجهات متزايدة العنف بين الراغبين في         األمر تسبب باندالع مناقشات محتدمة داخل       

  .وتبقى نتائج هذه المشاحنات الداخلية غير مؤكدة. اإلصالح والمتشددين
وينظر كل من إسرائيل وحليفتها الواليات المتحدة بعداء كبير إلـى سـورية، وكـذلك إلـى حليفتيهـا                   

ولطالما شكّل  . »حزب اهللا «شيعية اللبنانية المتمثلة بـ     األساسيتين، جمهورية إيران اإلسالمية والمقاومة ال     
، حيث تُعتبر سورية حجر زاوية أساسياً، أهم عقبة فـي وجـه             »حزب اهللا  «- دمشق   -محور طهران   

  .الهيمنة اإلسرائيلية واألميركية على دول المشرق
 المؤكد أن سطوة إيران     وفي حال تسببت المعارضة الداخلية بشّل النظام السوري، ولو لمدة قصيرة، فمن           

  .على القضايا العربية ستتراجع، سواء في لبنان أو في األراضي الفلسطينية، أو حتى في الخليج
ومع أنه ال يزال يشكل أكبر حركـة        . اصبح اآلن في موقف دفاعي    » حزب اهللا «وفي لبنان، قد يبدو أن      

ولعل هذا ما يفسر الخطاب العنيـف       . فاعلة، يشعر خصومه المحليون بأن األمور بدأت تنقلب لمصلحتهم        
سعد الحريري مؤخراً، حيث ضرب بصورة واضـحة علـى الـوتر            » المستقبل«الذي ألقاه زعيم تيار     

بأنه ال يشكل تهديداً إلسرائيل بقدر ما يشكل تهديداً لحريـة           » حزب اهللا «واتهم سالح   . الطائفي الحساس 
  ! إيرانلبنان واستقالله وسيادته، لمصلحة قوة أجنبية، هي

وأفسحت . وال يقتصر التوتر بين السنّة والشيعة على لبنان، بل تفشّى في المنطقة، وال سيما في البحرين               
وبهذا، تخدم الرياح الطائفية التي تعصف      . االطاحة بنفوذ السنّة في العراق المجال أمام زيادة نفوذ الشيعة         

  . مضىفي المنطقة إيران والعراق في تقاربهما أكثر من أي وقت
وتشعر تركيا بقلق كبير حيال ما يحصل في سورية من اضطرابات، بالنظر إلى أن دمشق تُعتبر حجـر                  

 الـسورية  -فقد شهدت العالقات التركية . الزاوية بالنسبة إلى السياسة التركية الطموحة في العالم العربي     
وسعى رئيس الوزراء رجـب     . ائيلية اإلسر -ازدهاراً في السنوات األخيرة، فيما فترت العالقات التركية         

طيب أردوغان ووزير الخارجية النشيط أحمد داود أوغلو إلى التوسط في النزاعات المحليـة وتحقيـق                
  .االستقرار الذي تحتاج إليه المنطقة، وذلك من خالل إنشاء روابط إقتصادية وثيقة

هرة من حكم حـسني مبـارك       فبعد أن تحررت القا   . إالّ أن خسارة سورية قد تتحول إلى مكسب لمصر        
وبدالً من أن تستمر في سياسة      . الراكد، من المتوقع أن تلعب مصر دوراً أكثر نشاطاً في القضايا العربية           
، تـذكر التقـارير أن      »حمـاس «مبارك المتقاربة مع إسرائيل، والقائمة على معاقبة غزة وعزل حكومة           
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وإن نجحت فـي    . المتنافستين» فتح« و   »حماس«مصر تمارس الضغوط لتحقيق المصالحة بين حركتي        
، فـضالً عـن     »حماس«ذلك، فقد تساعد على نزع فتيل التصعيد الخطير وأعمال العنف بين إسرائيل و              

  .مجموعات فلسطينية أكثر تطرفاً منها، تتخذ غزة مقراً لها
لمتحاربة، وقد يـرى    ومما ال شك فيه أن فشل عملية السالم ولّد إحباطاً شديداً لدى الفصائل الفلسطينية ا              

بعضها حاجة ملحة إلى إثارة صدمة كبيرة بهدف تحويل اهتمام الرأي العـام العـالمي عـن الموجـة                   
وقد يحـسب اإلسـرائيليون المتـشددون       . الديموقراطية العربية والعودة إلى االهتمام بالقضية الفلسطينية      

 لحكومـة بنيـامين نتانيـاهو اليمينيـة         وقد يحلم مؤيدون كثر   . بدورهم أن حرباً قصيرة قد تلبي أهدافهم      
  .مرة واحدة وإلى األبد» حماس«المتطرفة بالقضاء على 

إال أن أخطر تهديد تواجهه المنطقة، من بين التهديدات القائمة يكمن في الطائفية المتفشية وفي العالقـات                 
  .لثقةالسيئة بين دول المنطقة وداخل كل دولة، وفي انتشار الكراهية والتعصب وعدم ا

 على فسيفساء من األديان     - وسورية ليست استثناء     –لقد قام عدد كبير من الدول الشرق أوسطية الحديثة          
والطوائف والجماعات العرقية القديمة، التي جمعتها حكومة مركزية بطريقة مـضطربة وغيـر مثيـرة               

وفيما تواجـه   . فة على أخرى  لكن الحكومات بقيت أبعد ما يكون عن الحياد، مفضلة طائ         . لالرتياح أحياناً 
  .سلطة الدولة التحديات، قد تخرج الشياطين الطائفية المتعطشة للدماء من مخابئها إلى العلن
  1/4/2011، الحياة، لندن

  
  الثورة تعيد مصر إلى موقعها الحقيقي .241

  فراس أبو هالل
ما فقدتـه فـي عهـد       لم تفقد مصر دورها القيادي في العالم العربي وافريقيا، في عصر من العصور، ك             

الرئيس المخلوع حسني مبارك، وخصوصا في الفترة األخيرة من سنوات حكمه العجاف، التـي مثلـت                
  .إخفاقا كبيرا في كافة المجاالت، وفي مقدمتها السياسة الخارجية للدولة العربية األكبر واألهم

 األمن، ورعاية الفـساد المـالي       فقد انشغل الرئيس المخلوع وحزبه الفاسد وأجهزته المستبدة، ببناء دولة         
والسياسي، والتغول على حريات ومقدرات الشعب المصري، ولم يلتفت هؤالء لصناعة سياسة خارجية،             
تعطي لمصر دورها القيادي والحقيقي في المنطقة، وخصوصا في مـا يتعلـق بالقـضية الفلـسطينية،                 

الوضع فـي الـسودان وميـاه النيـل         والشؤون االفريقية التي يشكل بعضها قضايا أمن قومي لمصر، ك         
  .والصومال وغيرها

وعلى الرغم من أن الثورة المصرية المجيدة قامت على مطالـب داخليـة تتعلـق بالحريـة والعدالـة                   
االجتماعية ومحاربة الفساد، إال أن نجاح هذه الثورة لن يكتمل، مـن دون تحقيـق المطالـب الـشعبية                   

 التي اعتمدها النظام السابق، والتي لم تؤد فقـط إلـى اإلضـرار              بالقطيعة الشاملة مع السياسة الخارجية    
بصورة مصر ومصالحها الحيوية، بل إنها عرضت المصريين ـ بكل أسف ـ إلـى اإلسـاءة خـارج      
وطنهم، نتيجة للجرائم السياسية التي ارتكبها مبارك ونظامه المخلوع، والتي طالما تناقضت مع المواقف              

  .مصريالقومية لغالبية الشعب ال
ويبدو أن الحكومة المصرية التي ولدت من رحم ميدان التحرير وساحات الثورة المصرية بكـل مـدنها                 
وقراها، تدرك أهمية التحول في سياسة البالد الخارجية، وتسعى من خالل تحركاتها وتصريحاتها إلـى               

ال، ومصالح األمة   استعادة تدريجية للدور المصري الفاعل والمحوري، الذي يقوم على مصلحة مصر أو           
العربية ثانيا، وهو ما يعني ضرورة االنفكاك من التحالف االستراتيجي الذي كان قائما بين النظام السابق                
وكل من الواليات المتحدة األمريكية ودولة االحتالل اإلسرائيلي التي كانت تعتبر الرئيس المخلوع كنـزا               

  .استراتيجيا ال غنى عنه
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ظر بإيجابية إلى سياسة الحكومة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، التـي كـان             وفي هذ اإلطار يمكن الن    
الموقف المصري منها في ظل النظام السابق مثيرا ومعيبا بكل المقاييس، في حين تنتهج الحكومة الجديدة                
خطا سياسيا متوازنا، ينحاز إلى المصالح المصرية والعربية، وقد تمثلت الخطـوة األولـى علـى هـذا                  

طريق بتصريحات وزير الخارجية نبيل العربي، التي حذر فيها إسرائيل من مغبة شن هجوم واسع ضد                ال
  .قطاع غزة، مستخدما لهجة لم تكن معهودة إبان العهد السابق

تصريحات العربي ال يمكن قراءتها بعيدا عن المـساعي التـي تبـذلها الحكومـة المـصرية إلعـادة                   
از المصري إلى دولة االحتالل اإلسرائيلي، والتي أثبتـت الوثـائق           النــــظر في اتفاقية تصدير الغ    

المسربة من جهاز أمن الدولة أنها تمت بهذه الشروط المجحفة، مقابل حصول جمال مبارك على نـسبة                 
من األرباح، وهي قضية جوهرية بالنسبة إلسرائيل، بالنظر إلى أنها توفر من خاللها حـوالي مليـاري                 

  .لمصادر اإلسرائيليةدوالر سنويا، حسب ا
وفي الملف الفلسطيني أيضا، تشكل التصريحات الصادرة عن وزير الخارجيـة المـصري حـول نيـة                 
الحكومة التخاذ إجراءات لرفع الحصار عن قطاع غزة خالل االيام المقبلة، تغيرا مهمـا فـي الـسياسة              

 من زاويـة الخـالف بـين        الخارجية المصرية نحو قطاع غزة، الذي تم التعامل معه خالل عهد مبارك           
النظام وجماعة اإلخوان المسلمين، فيما تحررت مصر ما بعد الثورة من هذه العقدة الواهية، وهـو مـا                  
يفسر االستقبال الرسمي لنبيل العربي للوفد القيادي من حركة حماس بقيادة محمود الزهار في القـاهرة،                

  .من التعامل األمني مع الحركةواالتصال بكل من خالد مشعل وإسماعيل هنية، بعد عقود 
عودة الدور اإلقليمي المصري لم تقتصر على الموضوع الفلسطيني فقط، بل كان واضـحا أيـضا فـي                  
طريقة التعامل مع إيران، من خالل تأكيد وزير الخارجية المصري أن بالده تعتبر إيران دولـة جـارة                  

 العالقات اإليرانية المـصرية إلـى مـستوى         وصديقة، ال دولة عدوة، مع تلميحه إلى إمكانية إعادة رفع         
السفارات بدال من مكاتب التمثيل، وهو موقف يظهر أن مصر الجديدة، لم تعـد تنظـر إلـى عالقاتهـا                    

  .الخارجية من خالل العين اإلسرائيلية
وتأتي هذه التصريحات اإليجابية المصرية نحو العالقة مع إيران، بعد أسـابيع مـن سـماح المجلـس                  

مرور سفينتين عسكريتين إيرانيتين عبر قناة السويس، وهو أمر كان مستحيال خـالل حكـم               العسكري ب 
  .الرئيس مبارك، الذي شهد تصاعدا في التوتر بين الدولتين

ولعل النشاط األهم في التحركات السياسية الخارجية المصرية، يتمثل في الزيارة التي قام بهـا رئـيس                 
لى السودان ودولة الجنوب، التي ستنشأ عن االنفصال، حيث تم          الوزراء عصام شرف ووزير خارجيته إ     

توقيع ثماني اتفاقيات بين مصر والسودان، في مجاالت الزراعة والتنمية والتعليم واإلعـالم، فيمـا تـم                 
التركيز مع حكومة الجنوب على أهمية الحفاظ على االتفاقات المتعلقة بموارد مياه النيل، الرفيع إلى جوبا                

كيد أنها ستكون ثاني دولة تعترف بدولة الجنوب بعد السودان، في خطوة الفتة تعيد القاهرة إلى                على التأ 
  .حيويتها الدبلوماسية في القارة السوداء

الحراك الدبلوماسي المصري النشيط في كثير من الملفات الحيوية، يعطي انطباعا إيجابيا بأن مصر مـا                
ن يعني ذلك أننا نتوقع قطيعة كاملة مع القوى الدولية، ومن           بعد الثورة هي غير مصر مبارك، من دون أ        

دون أن نتوهم حصول انقالب دراماتيكي في السياسة المصرية، ولكنـه التحـول التـدريجي الرشـيد،                 
  .للوصول بمصر إلى موقعها القيادي الذي تستحقه، ويتمناه العرب

  2/4/2011، القدس العربي، لندن
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  ورطة حماس في سورية .242
   أبو هاللةياسر

هل يمكن لقيادة حماس أن تنتقل إلى القاهرة؟ هذا السؤال لم يكن مطروحا مـن               : يمكن طرح سؤال كبير   
. فبيان حماس عن األوضاع في سورية، يشي بعـبء االستـضافة          . بعد سقوط مبارك يمكن طرحه    . قبل

ي لجماعة اإلخوان   وهي امتداد عضوي وفكر   . فاألصل أن حماس ال تتدخل في الشؤون الداخلية العربية        
 الذي ينص على إعدام كل من انتمـى لجماعـة           49وقانون  . المسلمين المعارض األساسي لنظام البعث    

البيان ال يقول شيئا مهمـا، وتمنـى        . اإلخوان المسلمين ما يزال فاعال، ويمكن تطبيقه على قيادة حماس         
  . جانب النظاملكن من حق المعارضين لحماس أن يعتبروه وقوفا إلى. الخير لسورية

فـي سـورية ال     . وكانت أسعد الناس بسقوط نظام مبارك وبن علي       . وقفت حماس مع الثورات العربية    
فسورية داعم حقيقي للمقاومة في فلسطين ولبنان والعراق، ودفع النظام          . يتوقع لها أن تتخذ نفس الموقف     

مع المعارضة في الداخل، بـل      وهو مصنف ضمن الدول الراعية لإلرهاب ليس ألنه ق        . كلفة عالية لذلك  
وتستطيع سورية أن تبيع المقاومات أو تساوم عليها، لكنها ظلت ملتزمـة بموقفهـا              . ألنه يدعم المقاومة  

وبما أن الدول ليست جمعيات خيرية، فإن سـورية تحـاول           . اإلسرائيلي-التاريخي في الصراع العربي   
أو الثورة، سواء في عالقتها مع حماس أم تركيـا          االستفادة من موقفها الممانع في مواجهة االحتجاجات،        

كان موقف رجب طيب أردوغان ال يقل حرجا عن موقف خالد مشعل عندما تحدث عن اتصاله                . أم قطر 
وهذا الحرج ينطبق على    . بالرئيس السوري، فذلك الموقف مختلف كثيرا عن موقفه من الثورة في مصر           

  .دنية التي تغاضت عما يحدث في سورية، دعما لممانعتهاوامتد الحرج إلى المعارضة األر.  قطر أيضا
على العكس، بإمكانه   . يخطئ النظام السوري عندما يعتقد أن حماس تستطيع أن تدعمه في مواجهة شعبه            

فعلى رغم أجـواء االحتقـان      . أن يستثمر عالقاته في حماس وتركيا وقطر من أجل تفكيك لغم الطائفية           
االت تتهم عناصر إيرانية ومن حزب اهللا بقمع المتظاهرين، إال أن أحدا لم             المذهبي التي عبرت عنها اتص    

  .يتهم حماس أو تركيا
أجواء الشحن المذهبي مفهومة، حتى في إيران اتهمت المعارضة حزب اهللا بقمعها، وهذه لعبـة سـخيفة                 

ركـة سـنية،    حماس ح . حزب اهللا ما يشغله عسكريا وأمنيا وسياسيا       لدى. تستدر دعم اللوبي الصهيوني   
وهي تحظى بثقـة الطـرفين      . وهي امتداد عضوي لجماعة اإلخوان المسلمين التي قاتلت النظام وقاتلها         

  .وقادرة على فتح قنوات حوار على مستوى رسمي وشعبي
إن معاداة إسرائيل ال تعطي ضوءا أخضر ألحد لقمع الناس، سواء كان عبدالناصر أم حماس أم صـدام                  

الناس التي تعارض النظام، وهو يعرف جيدا، أكثر منه جذرية في عداء            .  األسد حسين أم إيران أم بشار    
وهم مستعدون للمصالحة مع النظام في ظل الديمقراطية واستمرار المواجهـة مـع العـدو               . الصهيونية
  ".ودي جيشك للجوالن.. يا ماهر يا جبان"لذا هتفوا وهم يحملون قتالهم في درعا . الصهيوني

ولم نسمع كالمـا إيجابيـا      . د الثورة أن الموقف من إسرائيل تغير من تحالف إلى جفاء          في مصر تبين بع   
ولذا على حماس أن تفكر جديا بالرحيل إلى القاهرة إن وصلت الضغوط            . فقط عن غزة، وإنما عن إيران     

  .المؤكد أنها لن تكون. عليها إلى درجة أن تكون في مواجهة الشعب السوري
  4/4/2011، الغد، عمان
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  عثمان ميرغني
في مواجهة المظاهرات المستمرة في عدد من المدن، تحدث المسؤولون السوريون عن مؤامرة تستهدف              

كذلك جاءت اإلشارة إلى المؤامرة أكثر      . لسورية» الدور القومي «البلد، ملمحين إلى دور إسرائيلي بسبب       
ر األسد األخير الذي قال فيه إن هناك مغزى الختيار درعـا النطـالق              من مرة في خطاب الرئيس بشا     
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الرسالة كانت أكثر وضوحا في مظاهرات التأييد التي حشد لها النظام، إذ            . المظاهرات التي تحدت النظام   
  .»يسقط الموساد اإلسرائيلي وكالبه«: حمل المتظاهرون الفتة كبيرة بين الفتات أخرى تقول

االولى ان المظاهرات انتشرت في عدد من المدن السورية وشاركت فيها           . هذا الطرح هناك مشكلتان في    
في سورية؟ واذا كانت سورية مخترقـة       » العمالء«فهل ان للموساد كل هذا العدد من        , جموع ليست قليلة  

 ان  المشكلة الثانية ان الرئيس السوري ذكر في خطابه       . بهذا الشكل فإن أزمة النظام أكبر من المظاهرات       
فهـل كانـت هـذه      , برنامج وخطط اإلصالح طرحت منذ أكثر من خمس سنوات لكنها تأخرت ولم تنفذ            

  مؤامرة اسرائيلية أيضا؟
قبل ذلك سمعنا الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح يتحدث عن أن الثورة الشعبية ضده تدار مـن غرفـة     

 اتهامه ألميركا ويعتذر لها بعد أن       عمليات في تل أبيب تعمل تحت إشراف واشنطن، قبل أن يتراجع عن           
وال نعرف ما إذا كان سحب بذلك االعتذار اتهامه إلسرائيل أيضا، علما بأنـه              . أبدت استياءها من كالمه   

كان حريا به أن يوجه اعتذاره لشعبه الذي وصفه بأنه أداة تحركهـا إسـرائيل، وأن مطالبتـه بحقوقـه                    
  .وبالحرية والكرامة، مؤامرة خارجية

  كن تصديق أن إسرائيل تدعم الثورات واالنتفاضات العربية، وتريد رؤية ديمقراطيات في المنطقة؟هل يم
وما حمله من تغييرات حتى اآلن ومـا  » الربيع العربي«الواقع أن إسرائيل تشعر بقلق كبير ال تخفيه من     

ـ           . قد يحمله في مقبل األيام     ل الحـديث عـن     فما يقلق إسرائيل ليس هو الحديث عن فوضى أو فراغ، ب
فإسرائيل . ديمقراطيات عربية، والحماس الذي تبديه الدول الغربية خصوصا الواليات المتحدة لهذا األمر           

ظلت تتباهى دائما بأنها الديمقراطية الوحيدة في محيط من األنظمة االستبدادية في المنطقة، وتوحي بـأن                
وأكثر ما تخشاه إسرائيل هـو أن تقتـرب         . اطيةالقيم العربية واإلسالمية ال تتماشى مع الحرية والديمقر       

واشنطن من الدول العربية لدعم التحول الديمقراطي، وأن تضغط على تل أبيب لكي تقوم بمبادرة جديـة                 
فالعديد من الدول الغربية ترى أن خسارة أنظمة حليفـة          . لتحريك عملية السالم المتعثرة مع الفلسطينيين     

 وزين العابدين بن علي يمكن تعويضها بظهور أنظمة جديدة منتخبـة  مثل نظامي الرئيسين حسني مبارك  
  .شعبيا وديمقراطيا، وأن مناخ الحريات يمكن أن يساعد في كبح التطرف ذي الطابع العنفي

في مقابل التفاؤل الغربي الذي رأى في التحوالت العربية فرصة يجب دعمها بدال من الخوف منها تحت                 
فهـي  . فراغ، بدت إسرائيل متوجسة من التحوالت التي تراها في المنطقـة          ضغط اإلحساس بالقلق من ال    

تفضل التعامل مع أنظمة فردية أو استبدادية، على التعامل مع أنظمة ديمقراطية تستجيب لرأي الناخـب                
وضغط الجماهير، خصوصا بعدما رأت أن اتفاقيتي السالم مع مصر واألردن لم تنجحـا فـي تحقيـق                  

ن الشعوب كانت تقاوم هذا األمر وهي ترى االحتالل اإلسرائيلي المتواصل لألراضـي             التطبيع الكامل أل  
  .العربية والعدوان المستمر على الفلسطينيين

لذلك لم يكن مستغربا أن نسمع أصواتا في إسرائيل تنتقد واشنطن لتخليها عن أنظمة حليفة، على أسـاس                  
رك منذ الوهلة األولى لنجاح الثورة المصرية فـي         كما رأينا إسرائيل تتح   . أن ذلك يعرض السالم للخطر    

إجبار مبارك على الرحيل، للمطالبة بتأكيدات وضمانات على أن أي نظام جديد فـي القـاهرة سـيلتزم                  
ومع انتشار االنتفاضات الشعبية انبرى سياسـيون ومحللـون إسـرائيليون           . بمعاهدة السالم بين البلدين   

وقال بعضهم صراحة إن العالم العربي ليس مـؤهال لتحـول           . »يةوهم الديمقراطية العرب  «للحديث عن   
ديمقراطي وإن واشنطن ستخسر بتأييدها للثورات واالنتفاضات العربية أنظمة حليفة ولـن تجنـي فـي                

  .المقابل ديمقراطية في المنطقة، باستثناء إسرائيل بالطبع
ن أن سقوط األنظمة الشمولية سيقود      وفي سعيها للتخويف من االنتفاضات العربية بدأت إسرائيل تحذر م         

إلى الفراغ والفوضى، وأن الديمقراطيات العربية ستعني وصول المتطرفين إلى الحكم، وأن ذلك سيكون              
العمليـة  «بل إن مسؤوال في وزارة الدفاع هو جلعـاد عـاموس اعتبـر أن               . وباال عليها وعلى الغرب   

، بينما أشار مسؤولون آخرون إلى أن هـذه         »جحيمالديمقراطية في الشرق األوسط ستحول المنطقة إلى        
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الغريب أن إسرائيل تركز على تهديد المتطـرفين للعمليـة          . العملية ستعيد تكرار تجربة حماس في غزة      
يـدخلون الكنيـست،    , الديمقراطية عربيا، وتنسى أن لديها متطرفين وعنصريين ينتظمون في أحـزاب          

  .مجهمويشاركون في الحكومات ويفرضون عليها برا
زعيمة المعارضة اإلسرائيلية تسيبي ليفني طرحت من جانبها رؤية لترويجها في واشـنطن والعواصـم               

تلزم بمقتضاها األحزاب التي تريد المشاركة في العملية الديمقراطيـة          » ضوابط«الغربية األخرى لوضع    
مقترحاتها فـي ضـرورة     وفصلت ليفني   . »قواعد العالم الحر  «بالقبول بمجموعة من المبادئ التي تعتبر       

التزام أي حزب يريد المشاركة في العملية الديمقراطية بنبذ العنف، والعمل لتحقيـق أهدافـه بـالطرق                 
ويبدو واضـحا أن    . السلمية، وااللتزام بحكم القانون وقبول االتفاقيات الدولية المبرمة مع الدول األخرى          

ة إسرائيل ولـيس لحمايـة ديمقراطيـة عربيـة          هذه المبادئ موجهة للعالم العربي وصيغت أساسا لحماي       
أصوات قليلة جدا ارتفعت لتقول إن الحماية إلسـرائيل         . ترفضها تل أبيب أساسا وترى فيها خطرا عليها       

  .ليست في األنظمة الديكتاتورية بل في اتفاقيات سالم حقيقي
دعم الثورات فيه والمطالبـات     إن إسرائيل تتآمر على العالم العربي في امور كثيرة لكنها حتما ال تتآمر ل             

األوضاع على ما هي عليه، ألنها كيفت نفسها على معادلة الـسالم            » استقرار«بالديمقراطية، فهي تفضل    
والحديث الذي نسمعه فـي بعـض عواصـمنا         . مع األنظمة االستبدادية وليس مع الشعوب في المنطقة       

فالشعوب لـم   .  لمطالبها في الحرية والكرامة    العربية عن مؤامرة إسرائيلية يمثل إهانة للشعوب وتجاوزا       
تعد تصدق مقولة ال صوت يعلو فوق صوت المعركة، بعد أن رأت أن الشعار لم يجلب انتصارات على                  

المعركـة  . إسرائيل بل أنتج أنظمة استبدادية لرئاسات تريد البقاء في السلطة مدى الحياة وتوريثها لألبناء             
  .ت واإلصالح، والقضاء على الفساد وكرامة المواطن وحقوقهالحقيقية اليوم هي معركة الحريا

  6/4/2011، الشرق األوسط، لندن
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  محسن صالح.د
وبعبارة أخرى . يقوم المشروع الصهيوني على أساس معادلة جوهرها أن شرط بقائه هو ضعف ما حوله

ي اإلسالمي هو إنهاء المشروع الصهيوني، الذي يجثم فإن شرط صعود المشروع النهضوي العرب
  .كالسرطان في قلب األمة العربية واإلسالمية

  جوهر المعادلة الصهيونية
ولذلك، فإن المشروع الصهيوني يلتقي مع المشروع اإلمبريالي الغربي في إبقاء المنطقة المحيطة به 

معنوياً وحضارياً ثالثاً؛ وهو ما سيؤدي من جهة ضعيفة أوالً، ومفككة ومنقسمة ثانياً، ومتخلفة مادياً 
  .رابعة إلى إبقاء المنطقة تحت الهيمنة األجنبية، ومصدراً للمواد الخام وسوقاً للمنتجات الغربية

وبالفعل، فمنذ أكثر من ستين عاماً والمنطقة العربية المحيطة بفلسطين المحتلة تعاني من عوامل التخلف 
، فإن التغيرات الحاصلة في المنطقة، إذا ما استمرت في االتجاه الصحيح، ولذلك. واالنقسام والضعف

  .فإنها قد تُشكِّل اختراقاً في معادلة الصراع، قد يتطور ليمسَّ جوهر المشروع الصهيوني
المشروع الصهيوني قام واستمر على أساس االختالل الهائل في موازين القوى مع الفلسطينيين واألنظمة 

ضت غطرسة القوة اإلسرائيلية واألميركية حالة الهدوء في الجبهات العربية، وتحول وفر. العربية
المحكومة (األنظمة العربية نحو مسار التسوية السلمية؛ ولم يكن ذلك نتيجة قناعات شعوب المنطقة 

  ".بحق إسرائيل في الوجود"بجدوى التسوية أو بما يعرف ) بأنظمة دكتاتورية فاسدة
رر الشعوب من أنظمتها العاجزة المستبدة، وقيام أنظمة تعبر عن كرامة األمة وحريتها ولذلك، فإن تح

وعزتها، سيؤدي إلى نظرة مختلفة في إدارة الصراع مع الكيان الصهيوني، ال تقوم على قاعدة األنانية 
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ـُطرية أو التبعية الغربية، وإنما على قاعدة نهضوية ترفض الدنية في دينها ودنياها، و ال تقبل بأقل الق
  .من تحرير األرض واإلنسان واستعادة كافة الحقوق المغتصبة

  مخاطر إستراتيجية تواجه إسرائيل
منذ سنوات تحدث الخبراء واإلستراتيجيون الصهاينة عن ثالثة مخاطر إستراتيجية تواجه الكيان 

  :اإلسرائيلي
وما قد ينتج عنه من نمو . ن المحتلةفي داخل فلسطي" المتطرفة" تصاعد القوى والتيارات اإلسالمية -1

" إسرائيل"، وتوليها القيادة الفلسطينية، وتعطّل مسار التسوية، وعدم قدرة "حجر فرعون"قوى المقاومة في 
  .على فرض شروطها على الفلسطينيين

، التي قد تحل "المتطرفة" ضعف وفساد األنظمة العربية في المنطقة مع تصاعد القوى والتيارات -2
  ".إسرائيل"لَّ هذه األنظمة، مما يشكل بيئة محيطة معادية لـمح
 التنامي السكاني الفلسطيني في فلسطين المحتلة، مع نضوب الهجرة اليهودية، بحيث سيتجاوز عدد -3

  ).2015حوالي سنة (الفلسطينيين في فلسطين التاريخية عدد اليهود في بضع سنين 
فإذا ما أخذت .  وما زلنا في وسط عاصفة لم تكتمل معالمهاما زلنا في وسط موجة الثورات العربية،

التغيرات شكلها اإليجابي وتم استكمالها إلنتاج أنظمة سياسية جديدة قادرة على التعبير عن إرادة شعوبها؛ 
  .فإن الخطر اإلستراتيجي الذي تحدث عنه اإلسرائيليون سيصبح أمراً محققاً

 يجري امتصاصه واستيعابه وإعادة توجيهه، بحيث يعيد إنتاج أنظمة أما إذا اتخذت التغيرات شكالً مؤقتاً
فاسدة مستبدة، فإن الكيان اإلسرائيلي قد ينجو من هذه الموجة؛ ربما بانتظار موجة أخرى تتعلم من 

  .سابقتها كيفية فرض إرادة الشعوب
  انعكاسات المشهد العربي

ية، خصوصاً في المنطقة المحيطة بفلسطين المحتلة، المشهد العربي إذا ما استكمل عملية تغييره اإليجاب
  :فسيفتح المجال أمام التغييرات التالية التي ستتعلق بشكل مباشر وغير مباشر بالكيان اإلسرائيلي

  . تشكيل فضاء إستراتيجي رسمي وشعبي أكثر تأييداً للمقاومة، وأكثر عداء للكيان اإلسرائيلي-1
  .مي للقضية الفلسطينية تفعيل البعد العربي واإلسال-2
 انفتاح الباب أمام قيام مشروع عربي إسالمي نهضوي، قد يقلب معادلة الصراع وموازين القوى مع -3

  .الكيان اإلسرائيلي على المدى المتوسط والبعيد
 إضعاف الهيمنة األميركية والغربية على أنظمة المنطقة، وإنهاء حالة التبعية، وصناعة األنظمة -4

  . المستقل، وفق مصالحها وأولوياتها دونما إمالءات خارجيةلقرارها
جديد في المنطقة، يملك القوة واإلرادة والحرية والكرامة، ويكسر حاجز الخوف، وال " إنسان" صناعة -5

يقود عملية التطور السياسي واالقتصادي واالجتماعي والعسكري فقط، وإنما ال يرضى ألرضه ومقدساته 
  .تالل، وال يعطي الدنية في دينه ودنياهأن تبقى تحت االح

 تراجع مشروع التسوية السلمية مع األنظمة العربية، وإلغاء أو تجميد أو تعطيل اتفاقيتي كامب ديفد -6
  ".إسرائيل"ووادي عربة؛ وكذلك تراجع وتعطُّل عملية التطبيع بين األنظمة العربية و

 يتيح فرص تحقيق تكافؤ أو تفوق مستقبلي في مواجهة  استغالل أمثل لمقدرات وثروات األمة، مما قد-7
  .الكيان اإلسرائيلي
  المشهد اإلسرائيلي

" إسرائيل"المشهد اإلسرائيلي يظهر الكثير من االرتباك والقلق في األوساط السياسية اإلسرائيلية، إذ إن 
ياً في تحول المنطقة القائمة على أساس فرضية منطقة محيطة ضعيفة مفككة متخلفة، ترى كابوساً حقيق

  .إلى حالة قوية متماسكة متقدمة
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فشل اإلسرائيليون في تقديم مشروع تسوية يمكن أن يوافق عليه العرب، حتى وهم في أضعف وأسوأ 
وأغراهم الضعف العربي بمزيد . حاالتهم، وتعمد اإلسرائيليون أسلوب إدارة الصراع وليس حّل الصراع

  . وبناء الحقائق على األرضمن العنجهية وإجراءات التهويد
، بعد أن فقدت عملية "فرصتهم الذهبية"غير أن تبدل األوضاع قد يظهر أن اإلسرائيليين قد خسروا 

ليس هذا فحسب، وإنما سيزيد األمر تعقيداً بالنسبة لإلسرائيليين أن ". زبائنها"التسوية معناها كما فقدت 
د ميوالً نحو االتجاهات الدينية واليمينية، كما أن مجتمعهم الصهيوني في فلسطين المحتلة يزدا

  .اإلسرائيليين يفتقدون رؤية موحدة لكيفية حّل الصراع مع الفلسطينيين والعرب
هذا فضالً عن أن غرور القوة العسكرية ما زال يسهم في إفساد الحسابات السياسية الحالية والمستقبلية 

  .لإلسرائيليين
  السلوك اإلسرائيلي المحتمل

 من المرجح أن يميل السلوك اإلسرائيلي إلى مزيد من االنغالق واالنعزال؛ ذلك أن الكيان اإلسرائيلي -1
يعيش في جوهره أزمة الخوف على الذات والخوف من المستقبل، كما يعيش أزمة الالمشروعية 

ا قد يدفعه إلى ولعل التغيرات ستزيد من هذه المخاوف، مم. والالقبول في المحيط الذي أوجد نفسه فيه
  ".العقلية الغيتوية"التمسك أكثر بإحدى مواصفاته القديمة الجديدة وهي 

 ال يظهر أن التغيرات الحالية ستدفع اإلسرائيليين إلى تقديم تنازالت حقيقية مرتبطة بمشروع -2
 التسوية، كالموافقة على المبادرة العربية أو ما شابه؛ وإن كان من الممكن أن تتحدث عن بعض

العروض الشكلية، التي تَعرف مسبقاً أنها مرفوضة فلسطينياً وعربياً، كما ستحاول استغالل األوضاع 
  ".تطرفاً"في الوقت الذي يزداد فيه العرب " السالم"للتحدث عن حرصها على 

ن لالعتماد بشكل أكبر على القوة العسكرية، وستتهيأ الحتماالت المواجهة مع أي م" إسرائيل" ستسعى -3
فمع سقوط حسني مبارك قامت الحكومة اإلسرائيلية بزيادة ميزانيتها . بلدان الطوق، وخصوصاً مصر

يوم -وتحدث وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك .  مليون دوالر700األمنية العسكرية بنحو 
ية قد تطلب مساعدة عسكر" إسرائيل" عن أن - في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال8/3/2011

  .أميركية إضافية بقيمة عشرين مليار دوالر
بالنسبة ألميركا والعالم الغربي، باعتبارها حليفاً   إلى إعادة تأكيد دورها الوظيفي " إسرائيل" ستسعى -4

وهو ما ذكره باراك في . إستراتيجياً مستقراً يمكن الوثوق به ويمكن االعتماد عليه في هذه المنطقة
إسرائيل قوية ومسؤولة ستكون "عاله مع وول ستريت جورنال، عندما أكّد أن مقابلته المشار إليها أ

  "!!.عنصر استقرار في هذه المنطقة المضطربة
. إلى الحفاظ على رصيدها العالمي الذي يتآكل مع الزمن حتى في أوروبا وأميركا" إسرائيل" ستسعى -5

  .أوكرانيا، فضالً عن الهند والصينكما ستسعى إليجاد حلفاء جدد كاليونان وبلغاريا ومقدونيا و
وحلفاؤها استغالل حالة االضطراب وعدم االستقرار الناشئة عن الثورات " إسرائيل" ستحاول -6

واالحتكاكات والصدامات بين الشعوب وأنظمتها، ثم تلك االختالفات واالختالالت الناشئة عن تعدد 
  .يير عن وجهتها الحقيقيةاجتهادات مكونات الثورة وعناصرها، لحرف مسارات التغ

ولعل من أخطر الجوانب السعي إلثارة العداوات والنعرات العرقية والطائفية، بشكل يؤدي إلى مزيد من 
  .وهي توجهات لم تعد سرا في العديد من األوساط. التفتيت واالنقسام في المنطقة العربية

قد نشر )  المستشرقين في العالموهو مفكر يهودي صهيوني أميركي، وأحد أشهر(وكان برنارد لويس 
 في Executive Intelligence Research Projectمقاالً في مجلة تصدرها وزارة الدفاع األميركية 

كردية، وسنية، (، اقترح فيه إعادة تقسيم المنطقة بتقسيم العراق إلى ثالث دول 2003حزيران /يونيو
، واألردن إلى دولتين إحداهما للفلسطينيين )نيةعلوية، ودرزية، وس(، وسوريا إلى ثالث دول )وشيعية

، )مسيحية، وشيعية، وسنية، ودرزية، وعلوية(والثانية لمن أسماهم البدو، ولبنان إلى خمس دويالت 
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والسعودية لعدة دويالت، كما كان الوضع قبل أن يوحدها الملك عبد العزيز بن سعود، ومصر إلى 
إلى دولتين جنوبية زنجية وشمالية عربية، وموريتانيا إلى دولتين ، والسودان )إسالمية، وقبطية(دولتين 

  .عربية وزنجية، كما اقترح إنشاء دولة خاصة بالبربر، واقترح تقسيم إيران إلى أربع دول
وقد علّق برنارد لويس بقوله إن ذلك سيخدم اإلسرائيليين، ألن تلك الدول والكيانات لن تكون فقط غير 

، "إسرائيل"، وألنها ستكون أضعف من ... ولكن سوف تشلُّها الخالفات التي ال تنتهيقادرة على أال تتحد،
  .لمدة خمسين سنة قادمة على األقل" إسرائيل"فإن هذا سيضمن تفوق 

ويظهر أن المحلل اإلسرائيلي المعروف ألوف بن تابع فكرة برنارد لويس، وكتب في جريدة هآرتس في 
 ستعيد صياغة المنطقة، وأن الوضع يبشر بنهاية الحدود والترتيبات  أن الثورات العربية25/3/2011

بيكو لم تمزق المشرق العربي بما فيه الكفاية، /بيكو، على اعتبار أن سايكس/الناشئة عن اتفاقية سايكس
  .وأن السنوات المقبلة ستشهد دوالً جديدة

تقسيم السعودية، وسوريا، وليبيا، وتوقع ألوف بن انفصال إمارات الخليج عن اتحاد دولة اإلمارات، و
وأكد أن هذا االنقسام سيسهل األمر . والسودان، واليمن، وظهور كردستان، وانفصال الصحراء الغربية

  ".إسرائيل"على 
إن المطلوب من شباب الثورة وحكمائها، ومن كل من تعنيهم عملية اإلصالح والتغيير، أن يتنبهوا وأن 

ى عنصرية أو طائفية أو قبلية، وأن يفوتوا الفرصة على أولئك الذين يكونوا على حذر من أي دعاو
بغض (يحاولون النفخ في نار الفتنة، كما أن عليهم أن يضعوا على أيدي قصيري النظر والمتهورين 

، ممن يمكن أن ينجر إلى وسائل وأساليب تؤدي لتأجيج المشاعر )النظر عن حماسهم وإخالصهم
  .ى تمزيق نسيج المجتمع الواحدالعنصرية والمذهبية وإل

مكتوفة األيدي وهي ترى تحوالت إستراتيجية كبرى في المنطقة " إسرائيل"وبشكل عام، فلن تقف 
المحيطة بها؛ ولن تتوقف عن محاولة البقاء كقوة كبرى في المنطقة، وعن السعي إلى أن تظل هي من 

  .يفرض شروط اللعبة، وأن تبقى في مأمن من أي مخاطر محتملة
تعرف في قرارة نفسها أنها تسير عكس حركة التاريخ، وأال ضمان لقوتها إلى ما ال " إسرائيل"لكن 

  .نهاية، كما ال ضمان لضعف المنطقة إلى ما ال نهاية، وأن الظلم واالحتالل ال بد أن تكون له نهاية
  6/4/2011نت، الدوحة، .مركز الجزيرة
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  28/3/2011موقع فلسطين أون الين، 
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