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   الحفاظ على اتفاق السالم مع مصر"إسرائيل" نتنياهو يؤكد أّن هدف .1

قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، صباح األحد، إن السالم بين :  زهير أندراوس-الناصرة 
  . عاما، وان هدف إسرائيل هو ضمان استمرار العالقات بين البلدين30إسرائيل ومصر استمر منذ 

. شكل رسمي منذ اندالع المظاهرات في مصر المطالبة برحيل النظامويأتي هذا التصريح للمرة األولى ب
وقال نتنياهو إنه تحدث الليلة الماضية مع الرئيس األمريكي باراك أوباما، ووزيرة الخارجية األمريكية 

وأضاف أنه أجرى مشاورات مع وزير األمن إيهود باراك، . هيالري كلينتون، بشأن األوضاع في مصر
مع بدء جلسة الحكومة، قال نتنياهو إن . ة أفيغدور ليبرمان، وقادة األجهزة االستخباريةووزير الخارجي

. إسرائيل تتابع التطورات في مصر والمنطقة، وانه يبذل جهده للحفاظ على االستقرار واألمن في المنطقة
لوزراء عدم وأضاف أنه من واجب إسرائيل إبداء المسؤولية وضبط النفس، وأن هذا ما جعله يطلب من ا

إطالق تصريحات بشأن التطورات في مصر، مشيرا إلى أنه يجري مشاورات في إطار الهيئات ذات 
واكدت مصادر اسرائيلية االحد بأن هناك قلقا في الدوائر السياسية االسرائيلية من اصرار االدارة  .الصلة

  .االمريكية على تغيير نظام الرئيس حسني مبارك في مصر
لجيش االسرائيلي عن مصادر رفيعة في مكتب رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو ونقلت اذاعة ا

قولها ان قلقا كبيرا يسود دوائر صنع القرار في تل ابيب في ظل معلومات وصلت اليها تؤكد اصرار 
  .واشنطن على تغيير النظام في مصر كامال دون تغيير سياسته وليس بعض رموزه فقط

ان واشنطن ابلغت تل ابيب خالل المشاورات الجارية انها لن تقبل بتغيير شكلي في وقالت المصادر 
  .النظام الرسمي المصري، مشيرة الى ان واشنطن ستعلن موقفها بشكل واضح

وتسود الدوائر االمنية في اسرائيل حالة من الترقب الحذر ازاء ما يحدث في مصر ويتوقع ان تستمر 
ة الخارجية واالجهزة تقديرات الموقف في ديوان نتنياهو ووزارالمداوالت والمشاورات حول 

  .االستخبارية
  31/1/2011، القدس العربي، لندن
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  لعدة أياماستمرار إغالق معبر رفح رئيس هيئة المعابر يتوقع  .2

أعلنت هيئة المعابر والحدود في حكومة غزة أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة لـن                  :غزة
هيئـة  "إن  : وفي بيان صادر عنه، قال رئيس الهيئة غازي حمد        . مسافرين في كال االتجاهين   يفتح أمام ال  

، متوقعا أن   "المعابر تواصلت مع الجهات المصرية الرسمية وأبلغتها بأنه لن يتم فتح معبر رفح الحدودي             
رة إبقـاء   تنظر السلطات المصرية بعين العقل إلى ضـرو       "ودعا حمد إلى أن     . يمتد ذلك لعدة أيام أخرى    

وأشار حمد إلى    ".المعبر مفتوحا، فإغالقه سوف يضر كثيرا بالمسافرين، سيما أصحاب التحويالت الطبية          
أن حركة المسافرين يومي األربعاء والخميس الماضيين كانت طبيعية، حيـث بلـغ عـدد المـسافرين                 

  .  مسافر200 مسافر، بينما بلغ عدد الوافدين نحو 500الخارجين من القطاع نحو 
  31/1/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  "المتجاوزين"المواطنين لتقديم شكواهم ضد  وتدعو غزةب تؤكد استقرار األوضاع حكومة هنية .3

، توفر جميع أنواع المواد الغذائية، والوقود بكميات تكفي         2011-1-30أكدت الحكومة الفلسطينية، األحد     
، داعية في   "مستقرة وهادئة وعادية  "وضاع في القطاع    حاجة المواطنين في قطاع غزة، مشددة على أن األ        

فلـسطين أون   "كما أكدت الحكومة في بيان لها، وصلت        . الوقت ذاته الموطنين إلى الطمأنينة وعدم القلق      
نسخة عنه، أنها تتابع عن كثب الحركة التجارية واألسعار، محذرةً من أي محاوالت للتالعب بهـا                " الين

وأعلنت عن استعدادها لتلقي أي شكاوى أو بالغات        . اوزين للمالحقة القانونية  األمر الذي سيعرض المتج   
مبنية على الحقائق واألدلة من قبل المواطنين، ضد أي شكل من أشكال رفع األسعار أو االحتكار من قبل                  

  .مخصص لذلكالتجار، وذلك على هواتف 
  30/1/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  ينيون يفاوضون من دون أنياب وأسنانالفلسط": الراي"عريقات لـ .4

أكد رئيس دائرة شؤون المفاوضات الفلسطينية صائب       :  من محمد أبو خضير وزكي أبو الحالوة       -القدس
في حال استخدمت الواليات المتحدة الفيتو، تكون وقعت في التناقض ما بين ما             "، انه   "الراي"عريقات لـ   

بنيامين نتنياهو باختيار االستيطان على     ) لحكومة االسرائيلية رئيس ا (كانت تدعو اليه وانحازت الى خيار       
  ".مسار السالم واالمن واالستقرار في المنطقة

لن نعود الى مفاوضات من نقطة الصفر ولم يعد هناك مجال لألالعيب وحمـالت العالقـات                : "واضاف
  ".العامة والمناورات السياسية كل ذلك أمر وانتهى

ة المفاوضات، بل اسرائيل هي التي لم تقدم اي قبول الي شيء على االطالق،              نحن لم نهجر طاول   : "وقال
  ؟" عاما افاوض فالى متى20ما ادى الى عبثية اللقاء في حال مفاوضات، وقال انا منذ 

المرحلة المقبلة تحتاج الى قرارات شجاعة وجريئة من الحكومة اإلسرائيلية وعلى رئيـسها             "واضاف ان   
ديغول وبوضوح اعلن انهاء االحتالل للجزائر خصوصا وان المطروح لـيس    ) رلشا(ان يقف كما وقف     

موقفاً فلسطينياً وانما موقف العالم بأسره حيث لم يبق سوى بضع دول لم تعترف بالدولة الفلسطينية فـي                  
  ". وعاصمتها القدس67حدود 

ال طـائرات وبـوارج   الفلسطينيين يفاوضون من دون انياب واسنان، اي من دون سالح و   "واعترف بان   
، وقال ان الفلسطينيين يملكون التصميم واالرادة غير المحدودة ولن تحـول قـوة فـي                "حربية ودبابات 

االرض دون حصولهم على حقوقهم الثابته ثبات جبال النار قبل القرارات األمم المتحدة والشرعية الدولية               
  ".التي لم تنفذ منها إسرائيل شيئا
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 الفلسطيني تقرير مصيره على ارضه والعيش بحرية وكرامـة واسـتقالل            من حق الشعب  "واضاف ان   
  ".كبقية شعوب االرض

  30/1/2011، الراي، الكويت
  

  االستيطان سرطان ينخر الضفة الغربية: رياض منصور .5
قال الموفد الفلسطيني الى االمم المتحدة رياض منـصور         :  سمير حمتو، وكاالت األنباء    -القدس المحتلة 
واذا لم نعمل من اجل استئصال الورم ومنعـه مـن           . سرطان ينخر الضفة الغربية   "تيطان  امس ان االس  

واضاف ان التصويت على مـشروع قـرار يـدين          ". االنتشار فلن يكون لدينا اي فرصة في االستمرار       
سيكون مفيـدا   "واضاف منصور   . االستيطان في مجلس األمن يمكن ان يساعد على تحريك عملية السالم          

االمم المتحـدة   (م ، الن الواليات المتحدة تدير هذه العملية وهي قوة مهيمنة في اللجنة الرباعية               لكل العال 
، ان تثبت زعامتها عبر وضع اوراقها علـى الطاولـة           ) والواليات المتحدة وروسيا واالتحاد االوروبي    

  ".للقول ان هذا ما تريد انجازه في االشهر التسعة المقبلة ، ما بين االن وايلول
  31/1/2011الدستور، عّمان، 

  
  أن تتعافى من أزمتها نفخر بما أنجزته المؤسسة األمنية ونتمنى لمصر: ضميريال .6

إننا ' قال المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة األمنية اللواء عدنان ضميري              : رام اهللا 
  .' تتعافى من أزمتهانفخر بما أنجزته المؤسسة األمنية الفلسطينية، ونتمنى لمصر أن

وأكد اللواء ضميري في افتتـاح       .'التقاليد العسكرية 'جاء ذلك خالل افتتاح اللواء ضميري، دورة بعنوان         
الدورة أهمية تكريس وتوحيد المفاهيم العسكرية لدى منتسبي كافة أذرع المؤسسة األمنية، لتكون جـيش               

طنه وشعبه والمنضبط لقيادته والذراع القادر علـى        فلسطين وجيش الدولة الفلسطينية المستقلة المنتمي لو      
تحقيق األمن وحماية الشعب وتهيئة المناخ المناسب للنمو في مختلف مناحي الحياة، مستذكرا حالة الفلتان               

  .والفوضى التي عمت خالل األعوام الماضية وما رافقها من ظواهر وممارسات سلبية
 المؤسسة األمنية من أمن واستقرار سـاهما فـي حمايـة            وأضاف أن الشعب الفلسطيني يفخر بما حققته      

أرواح وممتلكات المواطنين وشجع الكثيرين على االستثمار في مختلف المجاالت التي تخـدم المجتمـع               
الفلسطيني، وأوجد المناخ المناسب للقيادة السياسية التي تحقق كل يوم إنجازا جديدا يقـصر مـن عمـر                  

  .ناء الدولة المستقلةاالحتالل ويضع لبنة أخرى في ب
إن المستفيدين من حالة الفلتان والفوضى والراغبين في إعادتها هم االحـتالل بالدرجـة        'وقال الضميري   

األولى وقوى الظالم والخارجون عن القانون الذين يعيشون متطفلين على الغيـر، واسـتغرب دعـوات                
أن المؤسـسة   '، وأضـاف    'ة الغربيـة  إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة وتفجير الوضع في الضف         ' حماس'

  .األمنية هي درع الشعب وتعكس صورة المؤسسة الرسمية القادرة على تعزيز األمل بمستقبل مشرق
  30/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   رغيف الخبز أهم من التفكير بالوطن عند الفلسطيني اآلن:إبراهيم إبراش .7

سالم فياض فـي    .  إبراهيم إبراش وزير الثقافة الفلسطيني المستقيل من حكومة د          قال :"الراية "–رام اهللا   
يجب أن نحدد موقفاً فلسطينياً واضحاً من الشرعية الدولية وقراراتها ثم بعـد              " الراية"حديث خاص مع    

د عـدة   ذلك يمكن ان نخاطب هذه الشرعية الدولية ونقول ماذا نريد منها فلسطينياً، ومن المفترض وجو              
وحدة الموقف الفلسطيني من كيفية التعامل مع نهـج         : عناصر يجعل لجوءنا للشرعية الدولية مفيداً أهمها      

التسوية ووحدة الموقف من الشرعية الدولية وقراراتها واتخاذ موقف موحد حـول عمليـة المفاوضـات       
ستمر في عملية المفاوضـات      علينا فلسطينياً تحديد أن كنا سن       أبراش أضاف و .وعالقة التسوية بالمقاومة  
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إلى ما النهاية أو انه يجب الخروج من هذه العملية والتسوية حيث يتطلب ذلك ان يكـون لـدينا بـديل                     
  .فلسطيني وهو األمر المنعدم في ظل االنقسام

, إن اختزال اللجنة الرباعية بواشنطن في موقف الرئيس أوباما الذي ثبت انـه موقـف ضـعيف                : وأكد
 دورها هو الذي مكن إسرائيل من القيام بهذه المهام، مطالباً بإعادة هذا الدور من خـالل  وغيابها وتراجع 

األمم المتحدة، ألنه إن لم يتم تفعيل ذلك الدور سياسياً من خالل دور فاعل لألمم المتحدة فـإن إسـرائيل                    
ية التسوية بـين    ستبقى متفردة بهذا الشكل بالطرف الفلسطيني وستبقى واشنطن طرفاً غير نزيه في عمل            

  . الطرفين
  31/1/2011، الراية، الدوحة

  
  السلطة الفلسطينية ترحب باعتراف قبرص بالدولة الفلسطينية .8

بقرار جمهورية  في حكومة سالم فياض،      وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي،       أشاد:  لندن –رام اهللا   
ان ذلك سيـساعد علـى     "افي  ، وقال في تصريح صح    1967قبرص االعتراف بدولة فلسطين على حدود       

ومن المتوقع ان يقدم وزير خارجية قبـرص        ". دفع دول أخرى في غرب أوروبا بان تحذو حذو قبرص         
تقريرا لنظرائه االوروبيين خالل اجتماعهم في بروكسل مطلع الشهر القادم حـول أهميـة االعتـراف                

  .ويأمل الفلسطينيون في خطوات الحقة. األوروبي بالدولة الفلسطينية
  31/1/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  أدواتهاجنون من يفكر أننا نستعد للحرب في غزة دون أن نملك م: أبو مرزوق .9

أكد الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن  :شاكر الجوهري: دمشق
 رافضا فكرة أن يشمل العدوان الحرب العدوانية اإلسرائيلية مقبلة على غزة، وأنها حتمية وستكون ثأرية،

  .في ذات اآلن لبنان وسوريا
مجنون من "إن حركة حماس تستعد لمواجهة العدوان المنتظر، مضيفا " الشرق"وقال في سياق حوار مع 

  ."أدواتهايفكر أننا نستعد للحرب في قطاع غزة دون أن نملك 
، بقدرة "فتح"في حركة " حماس"وأجاب عن سؤال حول تهديد عزام األحمد، مسؤول ملف الحوار مع 

عليه إذا أن يشجع اسرائيل لشن حرب جديدة على "حركته على استعادة السلطة في قطاع غزة، قائال 
  ."!!..غزة

سيطول السياسات "، وإنما هو "التغيير التونسي لن يقتصر على تصحيح السياسات الداخلية"ورأى أن 
".. حماس"ركته واألردن، يحتاج إلى قرار اردني، ألن واعتبر أن فتح صفحة جديدة بين ح". الخارجية

  ."لم تغلق الباب يوماً مع أحد"
بيانا صدر عنها بتحذير " حماس"أما في ما يخص إعالن الجبهة الديمقراطية، بعد أن استنكرت حركة 

وق أن التوانسة من وصل اإلسالميين للحكم في بالدهم، أن ذلك البيان كان مدسوسا عليها، فأكد أبو مرز
  : ولالطالع على نص الحوار."نعرف من اصدر البيان وسحبه بطلب منا"البيان لم يكن مدسوسا، وقال 

227311=id?php.more/articles/com.sharq-al.www://http  
 31/1/2011الشرق، الدوحة، 

  
  وثائق دليل قاطع على صحتهاالسلطة لجنة تحقيق حول مصدر تسريبات تشكيل ال: حماس .10

اعتبرت، حركة حماس قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بتشكيل لجنة تحقيق في :  كفاح زبون- رام اهللا
دليل قاطع على صحة «تحديد الجهة المسؤولة عن تسريبات الوثائق التي وصلت إلى قناة الجزيرة بمثابة 

وقال سامي أبو زهري، الناطق باسم حماس  .»ق، وأن كل محاوالت السلطة لنفيها تعتبر باطلةتلك الوثائ
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إن تشكيل هذه اللجنة يجعل وصف الرئيس محمود عباس للوثائق بأنها أكاذيب «في تصريح صحافي 
ووصف أبو زهري . »استمرارا لسياسة الكذب والتضليل الذي تمارسه السلطة ضد الشعب الفلسطيني

مسرحية هزلية لن تفلح في ستر هذه «ببعض المسيرات بأنه » الفضيحة«الت ستر ما قال إنها محاو
  .»الفضيحة

  31/1/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  ندرس إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حتى في ظل االنقسام :األحمد .11
ة الفلسطينية ثابت ولن يتغير  أكد عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن موقف القياد:رام اهللا

ولن يستطيع أحد هز موقفها، مشيرا إلى أن ذلك بات واضحا من خالل ردود الفعل بين فئة المثقفين 
  . واإلعالميين العرب

إن قناة الجزيرة الفضائية إختارت توقيت بث وثائقها حول ,وقال األحمد خالل مؤتمر صحفي في رام اهللا
ائيلية من أجل ممارسة الضغط على القيادة الفلسطينية وهي تتوجه إلى المفاوضات الفلسطينية اإلسر

  ".مجلس األمن والمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية
يبدو أن محركي الجزيرة حاولوا بعد فشلهم في الضغط على القيادة :"وهاجم األحمد قناة الجزيرة قائال 

وراق لعل القيادة تتقاعس وتأخذ خط الدفاع عن بأال تتوجه إلى مجلس األمن ، اللجوء إلى أسلوب خلط األ
  ".نفسها

وقال األحمد أن التحام الشعب بقيادته ظهر في المقاالت في الصحف الفلسطينية والتعليقات ومواقف 
القوى الفلسطينية كلها، إضافة إلى المسيرات والمظاهرات التي عبر فيها الشعب عن تأييده للقيادة 

  حسب قوله.ل محاولة خلق الفتن في الساحة الفلسطينيةالفلسطينية ، يدل على فش
واشار القيادي في حركة فتح إلى أن اجتماع سيعقد للفصائل الفلسطينية يوم اإلثنين من أجل مناقشة كافة 
القضايا، ومنها االنتخابات المحلية، التي تؤيد حركة فتح إجراءها في الوقت الذي تحدده الحكومة، وأيضا 

  . كانية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حتى في ظل االنقسامعلينا دراسة إم
وحول اإلضرابات التي تشهدها مصر قال األحمد بانه ال يحق لنا أن نتدخل في شؤون أي أحد ، كما 

، معربا عن " نحن نحترم إرادة القوى السياسة والشعب في مصر " نرفض تدخل اآلخرين في شؤوننا، 
  . األمن إلى مصرأمله بعودة االستقرار و

وأدان األحمد كل محاوالت التخريب الممنهج التي تتم في هذه األحداث، مؤكدا أن القضية الفلسطينية لها 
  .مكانة في قلوب المصريين، وهم أكثر الشعوب التي قدمت التضحيات من أجل الدفاع عن فلسطين

  30/1/2011وكالة سما اإلخبارية، 
    

   "الجزيرة"ئق رشيدية لالجئين الفلسطينيين على خلفية نشر وثااعتصامان في مخيم ال: لبنان .12
نظمت فصائل قوى التحالف الفلسطيني في صور، لقاء موسعا في مخيم الرشيدية لالجئين : صور

  .من وثائق عن ملفات التفاوض مع العدو اإلسرائيلي» الجزيرة«الفلسطينيين، استنكارا لما كشفه تلفزيون 
بمحاكمة كل من تنازل عن «ركزية لجبهة النضال الفلسطيني أبو بالل مرعي وطالب عضو اللجنة الم

: وقال المسؤول السياسي لحركة حماس في صور جهاد طه .«الحقوق والثوابت والمقدسات الفلسطينية
وقد لمسناه في غزة ونشاهده في الضفة . من حقائق دامغة تدين السلطة» الجزيرة«لم نتفاجأ مما بثته «

  ."مؤامرة ضد الشعب والمقاومة والقضية برمتهااليوم من 
أن الوثائق تظهر بوضوح تام «أبو سامر موسى » حركة الجهاد اإلسالمي«واعتبر عضو قيادة لبنان في 

  .«أن المفاوض الفلسطيني ليس لديه أي حدود في التنازالت ويستبيح حرمات كل الحقوق
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مؤخراً من » الجزيرة«عتصاما للتنديد بما بثته قناة في مخيم الرشيدية ا» فتح«في المقابل، نظمت حركة 
واعتبر عضو قيادة الحركة يوسف زمزم أن هذا االعتصام هو للتضامن مع  .وثائق في هذا المجال

. المحمومة ضد السلطة الوطنية ورموزها’ الجزيرة‘الرئيس محمود عباس، ويأتي استنكارا لحملة قناة 
  .لإلخوان المسلمين تهدف الى تشويه صورة القيادة الفلسطينيةواعتبر أن قيادة القناة التابعة 

  31/1/2011السفير، بيروت، 
  

  "لمجّرد إبداء رأيه السياسي"حزب التحرير يتّهم السلطة باعتقال أحد نشطائه  .13
، أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلّة باعتقال أحد "حزب التحرير في فلسطين"اتهم : رام اهللا
نسخة عنه، أن " قدس برس"وأوضح الحزب في بيان تلقّت  ."لمجرد تعبيره عن رأيه السياسي "أعضائه

األجهزة األمنية الفلسطينية أقدمت يوم الجمعة الماضي على اعتقال مصعب أبو عرقوب عضو المكتب 
وء ،  دون أية مذكرة اعتقال أو إذن من النيابة العامة، وذلك على ض"حزب التحرير"اإلعالمي لـ 

أن السلطة "وردت في خطبة الجمعة، والتي ذكر في إطار رده عليها " مغالطات"رفضه لما وصفه بـ 
  ."ومنظمة التحرير قد ضيعتا فلسطين

  30/1/2011قدس برس، 
  

   وصول اإلخوان المسلمينسيحترم معاهدة السالم إال في حالأي نظام سيحكم مصر : بن اليعازر .14
اإلسرائيلي بنيامين ' العمل'أكد الزعيم البارز في حزب : وليد عوض -غزة ـ رام اهللا ـ أشرف الهور 

بن اليعازر ان أي نظام قد يحكم مصر سيحترم معاهدة السالم مع تل أبيب، إال في حالة وصول نظام 
مدعوم من حركة اإلخوان المسلمين، في الوقت الذي أعلن فيه في تل أبيب أن سفارة إسرائيل في القاهرة 

  . أمس األحد أبوابها بسبب االضطراباتأغلقت يوم
سيحترم معاهدة 'وقال بن اليعازر في تصريحات نقلها التلفزيون اإلسرائيلي ان أي نظام قد يحكم مصر 

السالم ويعتبرها تصب في مصلحة إسرائيل، إال في حالة وصول نظام مدعوم من حركة اإلخوان 
  .'المسلمين

متمسك بقوة بهذا 'ي عين يوم السبت نائباً للرئيس المصري، وذكر أيضاً أن اللواء عمر سليمان الذ
  .'الموقف

كذلك قال بن اليعازر الذي يرتبط بعالقة طيبة مع الرئيس المصري حسني مبارك ان مبارك طمأنه على 
الوضع في بالده خالل تحادثهم سوياً، رغم االحتجاجات التي تشهدها مصر، والمطالبات باإلطاحة 

  .بالنظام
، وهما العاصمتان العربيتان اللتان شهدتا 'القاهرة ليست بيروت وال تونس'ن مبارك أكد له ان وقال ا

  .سقوط حكوماتهما خالل األيام الماضية
وذكر السياسي اإلسرائيلي الذي استقال قبل أيام من الوزارة اإلسرائيلية ان مبارك أكد له أن السلطات 

  .' قد جهزت الجيش مسبقاًتعرف ما يجري في الشارع، وأنها'المصرية 
أعلن في تل أبيب أن سفارة إسرائيل في القاهرة أغلقت أبوابها يوم أمس األحد، بسبب عملية و

  .االضطرابات والمظاهرات الشديدة التي تشهدها القاهرة وتطالب بإسقاط النظام
الخارجية برئاسة وأعلنت اإلذاعة اإلسرائيلية ان األمر تم في أعقاب جلسة تقييمية عقدت في وزارة 

  .الوزير افيغدور ليبرمان
يذكر أن مقر السفارة اإلسرائيلية بالقاهرة يقع على مقربة من المظاهرات، وكانت إسرائيل شرعت في 

  .إجالء عائالت دبلوماسييها العاملين في مصر
  31/1/2011، القدس العربي، لندن



  

  

 
 

  

            9 ص                                     2042 :        العدد       31/1/2011 ثنيناإل :التاريخ

  
  انهيار السالم وقوة الجيش المصريب اترصد األحداث وتحذيربعترف بفشل المخابرات تتل أبيب  .15

سلط اإلعالم العبري أمس األحد األضواء على األحداث الجارية في مصر، : الناصرة ـ زهير أندراوس
األولى أن اتفاق السالم بات في خطر، الثانية القوة العسكرية للجيش : مشدداً على أربع نقاط هامة

اتت تزايد بعد سقوط األنظمة الديكتاتورية في العالم المصري، والنقطة الثالثة هي قوة إيران التي ب
العربي، والقضية الرابعة واألخيرة هي الفضيحة االستخباراتية اإلسرائيلية، إذ أن أجهزة المخابرات في 

  .الدولة العبرية لم تتوقع بتاتاً أن يتهاوى نظام حسني مبارك، مشددةً على أنّه قوي ويمكنه عبور األزمة
  31/1/2011، ي، لندنالقدس العرب

  
  مصالح الغرب تكمن في استقرار نظام مبارك: الواليات المتحدةوألوروبا في رسائل  "إسرائيل" .16

بعثت إسرائيل في نهاية األسبوع الماضي برسالة إلى الواليات المتحدة وعدد من الدول الغربية مفادها 
  .أنه يوجد مصالح للغرب في الحفاظ على استقرار النظام في مصر

 وتضمنت الرسالة أن إسرائيل ترى في استقرار النظام في مصر مفيد لالستقرار في الشرق األوسط 
  .كله، ولذلك يجب لجم االنتقادات العلنية التي توجه للرئيس المصري حسني مبارك

 وتأتي الرسالة اإلسرائيلية في أعقاب بيانات صدرت عن عدد من الدول الغربية مفادها أن الواليات 
  .تحدة واالتحاد األوروبي مال نظام مباركالم

 وعلم أن وزارة الخارجية اإلسرائيلية أصدرت تعليمات، مساء السبت الماضي، لعشرة سفراء إسرائيليين 
في عدة دول بينها الواليات المتحدة وروسيا والصين وكندا وعدد من دول أوروبا، تطلب منهم التوجه 

رجية ومكاتب الرؤساء أو رؤساء الحكومات والتأكيد على أهمية إلى كبار المسؤولين في وزارات الخا
  .االستقرار في مصر

وقال مسؤول .  وال تنظر إسرائيل بعين الرضا إلى الخط العلني الذي اتخذه أوباما واالتحاد األوروبي
. يقيةإسرائيلي كبير إن األمريكيين واألوروبيين ينجرون وراء الرأي العام وال يفكرون بمصالحهم الحق

". حتى لو كانت هناك انتقادات ضد مبارك، فجيب إعطاء الحلفاء الشعور بأنهم ليسوا لوحدهم" وأضاف 
وبحسب المسؤول اإلسرائيلي فإن السعودية واألردن تنظران إلى تخلي الغرب عن مبارك، وبالتالي 

  .سيكون لذلك أبعاد خطيرة جدا
  31/1/2011، 48موقع عرب

  
     بؤرة استيطانية جديدة في القدس3300لية لبناء مخططات هيك": إسرائيل" .17

 بؤرة استيطانية 1400كشفت وزارة االسكان االسرائيلية النقاب عن بيعها نحو :  جمال جمال-القدس 
 واكدت الوزارة ايداع مخططات هيكلية جديدة لبناء 2010,في القدس المحتلة والضفة الغربية خالل العام 

ديدة في مستوطنات جبل ابو غنيم وحومات شموئيل ورموت ورمات  بؤرة استيطانية ج3300نحو 
  .شلومو في القدس المحتلة

  31/1/2011، الدستور، عّمان
  

  تحركات مكثفة للجيش اإلسرائيلي على حدود لبنان الجنوبية .18
شهدت الحدود اللبنانية الجنوبية صباح أمس تحركات مكثفة للجيش اإلسرائيلي، وخصوصا على : بيروت
زارع شبعا والقطاع الشرقي خاصة، حيث سير الجانب االسرائيلي العديد من الدوريات الراجلة جبهة م

والمدرعة، في موازاة أعمال صيانة وتدشيم للعديد من المواقع المتقدمة ونقاط المراقبة، وتركيب المزيد 
  .من المعدات العسكرية واجهزة الرصد واالستكشاف
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 الغجر غربا -على طول المنطقة المحتلة الممتدة من محور الوزانيوكثف الجيش االسرائيلي دورياته 
وحتى مرتفعات جبل الشيخ شرقا، وعملت عناصره على مراقبة المناطق المحررة المواجهة بواسطة 

، مراقبة محور نبع »هامر«وفيما تولى عناصر مشاة بمؤازرة ثالث سيارات عسكرية من نوع . مناظير
رون فوق تلة مشرفة على الطرف المحرر من بلدة العباسية، وأمضوا اكثر الوزاني، تمركز عناصر آخ

  .من نصف ساعة في مراقبة مزارعين لبنانيين يعملون في حقولهم
وعملت ورشة فنية اسرائيلية على صيانة عدة نقاط من النظام االلكتروني المركز على السياج الحدودي 

ركيز معدات واجهزة رصد ومراقبة داخل الموقع الشائك، في حين شوهدت عناصر فنية تعمل على ت
  .المستحدث في تل العصافير

  31/1/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  تسع سنوات سجن فعلي على الناشط السياسي أمير مخول بتهمة التجسس لحزب اهللا": إسرائيل" .19
على مدير أصدرت المحكمة المركزية في حيفا صباح أمس األحد حكمها  :الناصرة ـ زهير أندراوس

بالسجن )  عاما من مدينة حيفا52(في الداخل الفلسطيني أمير مخول ) اتحاد الجمعيات األهلية ـ اتجاه(
ويأتي هذا الحكم بناء على صفقة أبرمت .  سنوات، ينضاف إليها سنة واحدة مع وقف التنفيذ9الفعلي مدة 

  . لصالح حزب اهللابين النيابة والدفاع، وذلك بتهمة االتصال بعميل أجنبي والتجسس
وجاء هذا الحكم بعد أن أدانت المحكمة الشهر الماضي مخول بالتهم المنسوبة له، حيث تم إبرام صفقة 
االدعاء بين طاقم الدفاع والنيابة العامة والتي تم بموجبها إسقاط عدد من التهم واالعتراف يبعضها التي 

  .سنوات من السجن بحق مخول10 ـ إلى 7تصل عقوبتها من 
هذا وكان مخول قد سبق وأن صرح لوسائل اإلعالم بأنه قبل الصفقة مرغما بسبب المناخ السياسي العام 
الذي يطغى عليه السلوك والخطاب العنصري التحريضي ضد العرب، األمر الذي من شأنه أن يؤثر 

  .على المحكمة وقرار إصدار الحكم ضده
 أعتقد أن جماهيرنا تملك اإلرادة وتملك القدرة :وقال مخول للصحافيين الذين تواجدوا في القاعة

أنا ال أهتم كثيرا بالحكم والعقاب، أنا : وأضاف. واألدوات لمواجهة العنصرية المتفاقمة في الدولة ضدها
أهتم أكثر بما يحدث خارج المحكمة، وموجة الفاشية العنصرية التي تهدد الجميع، األمر المقلق أكثر هو 

الجهاز القضائي، ال تملك اآلليات للتعامل والحد من هذه الموجة العنصرية وتتعامل أن الدولة بما فيها 
معنا كغرباء في دولتنا،وأي حكم ضدي هو حكم ظالم متأثر باالنفالت العنصري ضد الجماهير العربية، 

وجه وضدي كناشط سياسي ومن دوري المحلي والدولي في إبراز القضايا المتعلقة بالساحة الفلسطينية، و
التحية للشعبين التونسي والمصري، اللذين وفق أقواله، يعمالن من أجل تحرير اإلنسان العربي من 
الديكتاتوريين، مشددا على أن هذه التحية تشمل جميع األسرى الذين يقبعون في غياهب سجون االحتالل 

  .اإلسرائيلي
  31/1/2011، القدس العربي، لندن

  
  "إسرائيل" الغاز مع مصر يؤرق كابوس إيقاف اتفاق: يديعوت .20

العبرية امس، أن إمداد إسرائيل بالغاز ما زال مستمرا على " يديعوت أحرونوت"ذكرت صحيفة  :رام اهللا
الرغم من األحداث الجارية، وأنه لم يصدر أي بيان حتى اللحظة سواء من مصر أو إسرائيل بشأن 

لعبرية، إلى أنه الرغم من األحداث في شمال وأشارت الصحيفة ا. المساس بإمدادات الغاز إلسرائيل
علما أن مصر تمد بالغاز أيضا األردن , سيناء إال أن أنبوب إمداد الغاز الذي يمر من هناك لم يمس

  .وسوريا ومناطق في أوروبا
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وأوضحت الصحيفة، أنه في حال المساس بإمدادات الغاز فإن لدى شركة الكهرباء في إسرائيل احتياطي 
وقد شدد الجيش ,  قصيرة فقط تمكنها من تبديل الغاز المصري بغاز من مناطق أخرىيكفي لمدة

المصري خالل األحداث الحراسة على المواقع االستراتيجية بما فيها خطوط إمداد الغاز والنفط التي 
من الغاز % 40وأشارت الصحيفة، إلى أن مصر تمد إسرائيل بنحو . تعتبر بعيدة عن مناطق الفوضى

، "يام تتيتس"تحتاجه إسرائيل، بينما تأتي بباقي الكمية من حقل غاز سائل بالقرب من مدينة أسدود الذي 
  .2014سيفرغ في عام " يام تتيتس"وإذا تم اإلمداد المصري بالغاز كالمعتاد فإن بئر 

سنة  وأكدت الصحيفة العبرية، أن استيراد الغاز من مصر يعتبر جزءا من رزمة كاملة من الميزات الح
وتجني إسرائيل أرباحا سنوية جراء اتفاق , لنظام الحكم في مصر وعالقاته االقتصادية مع إسرائيل

بينما تجني نحو مليار دوالر ,  مليار دوالر2، تقدر بنحو 2005الكويز الذي وقعته إسرائيل ومصر عام 
  .سنويا جراء بيع الغاز المصري في إسرائيل وللمناطق الفلسطينية

  31/1/2011، دوحةالراية، ال
  

   طائرات إسرائيلية تحمل أسلحة قناصة وقنابل غاز وصلت لدعم مبارك ثالث: 48وموقع فلسطيني .21
أعلن بيان للشبكة الدولية للحقوق والتنمية بأن دعما إسرائيليا لوجيستيكيا قد وجه لنظام الرئيس المصري 

إذ أوردت ذات المنظمة .. م بالبالدحسني مبارك من أجل مواجهة احتجاجات مطالبيه بالرحيل عن الحك
 طائرات إسرائيلية قد حطّت السبت بأرضية مطار ميناء القاهرة الدولي حاملة عتادا 3غير الحكومية بأن 

  .قمعيا خطيرا
وكشفت الشبكة الدولية، ضمن بيان معمم عنها، بأن األمنيين المصريين قد استلموا منقوالت الطائرات 

كامل، وأن العتاد المسلّم هو أساسا شحنة وافرة من غاز محرم دوليا لتفريق اإلسرائيلية الثالث بال
ما يعني بأن نظام الرئيس المصري يستعد للسوء في الدفاع عن موقعه .. التجمعات غير المرغوب فيها

  .رغما عن غرق البلد في حالة فوضى
  31/1/2011، 48موقع فلسطينيو 

  
  تهّدد تل أبيب بسبب فقدانها لحلفائها" ةضائقة إستراتيجي"تحذّر من " هآرتس" .22

فقدانها المستمر "قد تشهدها تل أبيب في ظل " ضائقة إستراتيجية"حذّرت صحيفة هآرتس، من : الناصرة
وحلفاء جدد " المأزق الحالي"، داعية الحكومة اإلسرائيلية إلى التحرك سريعاً إليجاد مخرج لـ "لحلفائها

  .في المنطقة
إن األحداث في مصر وضعت إسرائيل في ضائقة "ي عددها الصادر اليوم األحد، وقالت الصحيفة، ف

العزلة المتزايدة التي تواجهها تل "، وأضافت "إستراتيجية، إذ أنها بقيت بدون أصدقاء في الشرق األوسط
أبيب في المنطقة والضعف البارز للواليات المتحدة سيضطران إسرائيل للبحث عن مخرج وعن حلفاء 

  .، وفق تقديرها"جدد
وفي سياق متّصل، أعرب مصدر أمني إسرائيلي مسؤول عن مخاوف تل أبيب وقلقها البالغ من تداعيات 

مفعول الدومينو وأحجاره المتساقطة الواحد تلو اآلخر، وانتشار عدوى ما جرى في تونس "ما أسماه بـ 
  .، على حد وصفه"ومصر إلى دول عربية أخرى في المنطقة

معقد وقد يؤثر على التوازن االستراتيجي في "إسرائيلية أخرى أن الوضع في مصر ورأت مصادر 
  .، فيما حذّرت من مغبة انتقال هذه األوضاع إلى مناطق أخرى خارج الحدود المصرية"المنطقة

  إن إسرائيل بقي لها شريكان إستراتيجيان في المنطقة هما األردن والسلطة الفلسطينية، "وأضافت 
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يضمنان الجبهة الشرقية إلسرائيل ويعمالن على إحباط هجمات تستهدف إسرائيل، إال أن وكالهما 
  .، على حد قولها"العالقات معهما معقدة

 30/1/2011قدس برس، 
  

  القوى الوطنية والدينية الفلسطينية في القدس تطالب السلطة بالتخلي عن المفاوضات .23
 والدينية في القدس المحتلة السلطة الفلسطينية بالتخلي  طالبت القوى والشخصيات الوطنية:القدس المحتلة

سياسة "، والتمسك بالثوابت الوطنية ووقف ما وصفته بـ"بالعبثية"عن مسار المفاوضات التي وصفوها 
نسخة منه القيادة " قدس برس" في بيان مكتوب وصل اوطالبو ".التفرد في اتخاذ القرارات المصيرية

دة للمفاوضات العبثية والضارة، تلك المفاوضات التي تضعف وحدتنا ولحمتنا رفض العو"الفلسطينية إلى 
وتشكل مخاطر جدية وحقيقية على قضيتنا وثوابتنا ومشروعنا الوطني، كما إننا ندعمها ونساندها في 
مواقفها للخروج من هذا المأزق وطرح قضية استمرار االستيطان في القدس والضفة الغربية على مجلس 

مكاشفة ومصارحة الشعب بكل تفاصيل العملية "ودعا البيان القيادة الفلسطينية إلى  ".لدولياألمن ا
التفاوضية، والمبادرة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول الوثائق التي نشرتها الجزيرة، ومحاسبة من 

وحة علينا اآلن هي المهمة الملحة المطر"وشدد البيان على أن  ".تثبت إدانته أو تقديمه لتنازالت مجانية
استعادة وحدة الشعب الفلسطيني على أساس الثوابت الوطنية ووثيقة األسرى، وإنهاء ظاهرة االنقسام 
المدمرة، بدالً من الغوص في المهاترات والمناكفات التي لن توصلنا إلى تحقيق أهدافنا بل تزيدنا شرذمة 

  ".وانقساما
  30/1/2011قدس برس، 

  
   االحتالل في بيت الهياإصابة فلسطيني برصاص .24

أصيب عامل فلسطيني، أمس، برصاص جيش االحتالل اإلسرائيلي على أطراف بلدة : غزة رائد الفي
وقال المتحدث باسم اللجنة العليا لإلسعاف والطوارئ في غزة أدهم أبو . بيت الهيا شمالي قطاع غزة

سياج الحدودي الفاصل بين فلسطين سلمية، إن عامالً في العشرين من عمره، كان يجمع الحصى قرب ال
وأوضح أن .  وشمال القطاع في بلدة بيت الهيا، أصيب بعيار ناري إسرائيلي في ساقه48المحتلة عام 

  .المصاب نقل إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان في شمالي القطاع، ووصفت حالته الصحية بالمتوسطة
  31/1/2011الخليج، الشارقة، 

  
   أشجار بأسماء األسرىحملة فلسطينية لزراعة .25

أت بلدية مدينة الخضر قضاء بيت لحم أمس زراعة شجرة لكل أسير وأسيرة، وذلك ضمن حملة بد
زراعة أشجار باسم األسرى التي أطلقتها وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية منذ بداية هذا 

وشارك في الحملة وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى . الشهر وفق برنامج يشمل سائر المحافظات
قراقع، ورئيس بلدية الخضر رمزي صالح، ومدير جمعية األسرى المحررين محمد حميدة، ورئيس 
نادي األسير عبد الفتاح خليل، والعديد من األسرى المحررين وأهالي األسرى ومسؤولي المؤسسات في 

  .محافظة بيت لحم وبالتنسيق مع وزارة الزراعة
 شجرة 700من قبل قوات االحتالل تم زراعة ما يقارب وعلى أراضي مدينة الخضر المهددة بالمصادرة 

 أن أسرانا هم إلىهذه الحملة الرمزية تشير "وقال قراقع إن . مثمرة كتب عليها أسماء أسرى وأسيرات
أشجار باسقة أغصانها عالية في السماء وجذورها عميقة في األرض، وأنهم جنود حرية يبتغون الحياة 

  ."كما هي األشجار
  31/1/2011، بيالبيان، د
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  باحث فلسطيني يبتكر مروحة حلزونية لتوليد الكهرباء .26

 تمكن باحث فلسطيني من تصميم مروحة حلزونية، من شأنها توليد طاقة كهربائية باستخدام :نابلس
وقال الباحث والمحاضر في كلية العلوم في جامعة النجاح الوطنية  .الرياح تكفي إلنارة منزل مع حديقة

إن المروحة تدور بسرعة رياح منخفضة :  محمود أبو عبيد.بلس شمال الضفة المحتلة، دفي مدينة نا
يشحن الكهرباء في بطارية سيارة " دينمو"وتناسب سرعة الرياح في فلسطين، فتولد الطاقة من خالل 
 اجل سيواصل أبحاثه من"وأكد أبو عبيد أنه  ".يستفاد منها في اإلضاءة بشكل عام وهي تحافظ على البيئة

الوصول إلى مروحة بيتيه بسيطة التكاليف، يستطيع أن يتملكها كل بيت فلسطيني بسعر مادي ال يتعدى 
  . ألف دوالر أمريكي15، مشيراً إلى أن مثيالتها في دول أخرى تباع بمبلغ قدره " دينار أردني300

  30/1/2011قدس برس، 
  

   عشرةهدم قرية العراقيب في النقب للمرة الحاديةياالحتالل  .27
رغم األمطار الغزيرة وشدة الرياح والصقيع نفذت جرافات االحتالل االسرائيلي صباح اليوم : القدس

 وذلك بعد أن أعاد 11اإلثنين عمليات هدم المنازل غير القانونية في العراقيب بالنقب للمرة الـ
  .المواطنون بناء المنازل التي هدمت في السابق

لدفاع عن العراقيب تنظم أسبوعيا صالة جمعة في العراقيب، كما تنظم وتجدر اإلشارة إلى أن لجنة ا
  .مظاهر أسبوعية عصر كل يوم احد على مفترق رهط لهافيم، احتجاجا على هدم بيوت القرية
  31/1/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
   أجل غير مسمىإلىل مؤتمر القدس يجأ ت:قطر .28

االحد بأن قطر قررت تأجيل مؤتمر القدس الـذي كـان           اكدت مصادر فلسطينية    : رام اهللا  - وليد عوض 
  .مقررا عقده بالدوحة في الثاني والثالث من الشهر القادم إلى أجل غير مسمى

واوضحت المصادر بأن الجامعة العربية وقطر كانتا قد اتفقتا على الترتيبات النهائيـة الخاصـة بعقـد                 
 شـباط المقبـل   3 ـ  2ية الدوحة في الفترة من المؤتمر الدولي الخاص بدعم القدس في العاصمة القطر

  .تحت رعاية أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتحت مظلة الجامعة العربية
وكان المؤتمر سيعقد تنفيذا لقرار القمة العربية الثانية والعشرين التي عقدت في مدينة سرت الليبية فـي                 

  .مارس من العام الماضي/شهر آذار
: حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح امين سر اللجنة القطرية لدعم القدس              ومن جهته قال    

  .'جاء بقرار من جامعة الدول العربية وليس من قطر' مؤتمر القدس' إن تأجيل '
واوضح عبد القادر بانه تلقى صباح االحد رسالة الكترونية من محمد صبيح األمين العام المساعد لجامعة                

إنه في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة       ' :بية والمنسق العام لمؤتمر القدس الدولي يقول فيها         الدول العر 
العربية تعرب جامعة الدول العربية والدولة المضيفة قطر عن أسفهما بعدم امكانية عقد المؤتمر الـدولي                

ل انعقاده الى موعد     وبالتالي تأجي  2011) فبراير( شباط   3-2للدفاع عن القدس في موعده المقرر يومي        
  .'الحق

وأكد عبد القادر أن التأجيل لم يأت من الدولة المضيفة وإنما جاء من الجهة المنظمة وهي جامعة الـدول                   
العربية، خاصة أن عمرو موسى األمين العام للجامعة العربية ال يـستطيع أن يغـادر القـاهرة بـسبب                   

  .ة الجزيرة لها عالقة بموضوع التأجيل، نافيا أن تكون وثائق قنا'الظروف التي تسود مصر
دولة قطر معـروف بالنـسبة      ' :واضاف عبد القادر في تصريح صحافي نشرته وكالة قدس نت المحلية          

للفلسطينيين إنها إحدى الدول الراعية لموضوع القدس والداعمة للمدينة من خالل اللجنة القطرية الدائمـة      
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سية من تأجيل المؤتمر، وانما فقط األوضاع التي تتعرض لها          لمدينة القدس، لذلك ال توجد أي أهداف سيا       
هذه الظروف هي التي أدت إلـى التأجيـل         '، مضيفا   'المنطقة العربية وبالتحديد جمهورية مصر العربية       

الذي سيكون بالتأكيد مؤقتا، وترتيبات المؤتمر كما هي إلى حين أن تتوفر الظروف المناسبة لعقـده وال                 
  .'زيرة في التأجيل، كون القدس، كما أكد لي مسؤولون قطريون، فوق الجميععالقة لوثائق الج

 31/1/2011، القدس العربي، لندن
 

  غزةقطاع  و الغربية بدور تنموي كبير في الضفةتقوماإلمارات : السفير الفلسطيني .29
العام الماضـي   بلغت قيمة البرامج اإلنسانية التي نفذتها هيئة الهالل األحمر في فلسطين خالل             : أبوظبي

 درهماً، وتضمنت العمليات اإلغاثيـة والمـشاريع اإلنـشائية والتنمويـة            527 ألفاً و  353 مليوناً و  133
والموسمية إلى جانب الكفاالت التعليمية واالجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغـت قيمـة        

 68ة المشاريع اإلنـشائية والتنمويـة        درهما، وبلغت تكلف   565 ألفا و  732 مليونا و  44العمليات اإلغاثية   
 درهم، فيما بلغـت     600 ألفا و  827ماليين و 4 درهما، وبلغت المشاريع الموسمية      375 ألفا و  79مليونا و 

 742 آالف و  5 درهما، حيث تكفل الهيئـة حاليـا         987 ألفا و  713 مليونا و  15تكلفة برامج كفالة األيتام     
  .يتيما في فلسطين

يدي سفير فلسطين لدى الدولة أن دولة اإلمارات تضطلع بدور إنساني وتنموي            وأكد الدكتور خيري العر   
كبير على الساحة الفلسطينية لتحسين حياة الفلسطينيين والحد من معاناتهم اإلنسانية، مشددا على أن جهود               

يـان  الدولة في فلسطين تتعزز دائما بفضل المبادرات الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نه               
رئيس الدولة ، حفظه اهللا، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولـة رئـيس                   
مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه اهللا، ودعم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهـد                    

ل نهيان ممثـل حـاكم      أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آ            
  .أبوظبي في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهالل األحمر

وقال إن هيئة الهالل األحمر من أكبر الداعمين لبرامج الحماية االجتماعية في بـالده، وأشـاد بالـدعم                  
 السخي الذي تقدمه في المجاالت كافة، مشددا على أن الهيئة تمكنت من االنتشار على الساحة الفلسطينية               

وتوسعت برامجها أفقيا ورأسيا وتنوعت خدماتها متضمنة أهم الجوانب اإلنـسانية، وشـملت برعايتهـا               
  .وعنايتها جميع قطاعات الشعب الفلسطيني الذي تزداد معاناته نتيجة للظروف التي يعيشها حاليا 

 31/1/2011، البيان، دبي
 

  "اسرائيل"لعالقات مع تركي يهدد بمزيد من توتر اال" فلسطين: وادي الذئاب" فيلم .30
 سيؤدي فيلم تركي جديد يظهر فيه بطل حركة وهو ينتقم لمقتل ناشطين أتراك فـي                :)رويترز(اسطنبول  

هجوم دموي اسرائيلي على سفينة مساعدات تركية كانت متجهة الى غزة الى توتر جديد على االرجـح                 
  .في العالقات المتوترة بالفعل بين تركيا واسرائيل

أحد اكثر االفالم التركية كلفة على االطالق اتهامـات فـي الـداخل             " فلسطين: وادي الذئاب "واثار فيلم   
بالمبالغة في العنف وفي الخارج باعتباره دعاية مناهضة السرائيل لكنه جذب جمهـورا كبيـرا خـالل                 

  .عرضه االول في مطلع االسبوع
ر الماضي عندما صعدت قوات من البحريـة        ويبدأ الفيلم بتجسيد الواقعة الحقيقية التي حدثت في مايو ايا         

االسرائيلية على متن السفينة مافي مرمرة التي كانت ضمن قافلة سفن نظمتها مؤسسة خيريـة اسـالمية                 
  .تركية وقتلت تسعة ناشطين أتراك حاولوا ايقافهم مما تسبب في أزمة بين الحليفين السابقين

حاء تركيا جداال حيث تزامن عرضه االول مع اليوم          نسخة في ان   300وأثار الفيلم الذي وزعت منه نحو       
  .العالمي لذكرى المحرقة النازية
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هذا وضـع   "وقال جابي ليفي سفير اسرائيل لدى انقرة لوكالة انباء االناضول التركية التي تديرها الدولة               
الول للفـيلم   ال استطيع ان افهم السبب الذي دفع منتجي هذا الفيلم الن يكون العرض ا             . مزعج جدا لليهود  

  ."في يوم مهم للغاية لشعبي
  ".اشخاص يحركهم دافع الربح" ونأت الحكومة التركية بنفسها عن الفيلم قائلة ان القائمين عليه 

 31/1/2011، وكالة رويترز لألنباء
  

  67قبرص أول دولة أوروبية تعترف بدولة فلسطينية على حدود  .31
، كأول دولة اوروبية تقدم على      67ة فلسطينية على حدود     اعادت قبرص االعتراف بدول   :  لندن –رام اهللا   

) ابـو مـازن   (وتسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس      . هذه الخطوة، حسب ما اعلنت السلطة الفلسطينية      
امس، رسالة بهذا الخصوص من الرئيس القبرصي ديميتريس كريستوفياس، أكد فيهـا اعتـراف بـالده             

  .1967بالدولة الفلسطينية على حدود 
وجاء في الرسالة التي حملها وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي، تأكيد الـرئيس القبرصـي علـى                 

أن تشهد المنطقة تـسوية سـلمية       «، متمنيا   »عمق العالقات الثنائية المبنية على أسس تاريخية وعميقة       «
 علـى أرض    تضمن قيام دولة مستقلة للشعب الفلسطيني وذات سيادة، وديمقراطية ومتـصلة ومزدهـرة            

وكرر كريستوفياس موقف حكومة قبرص بأنها لن تعترف بـأي           .»فلسطين والقدس الشرقية عاصمة لها    
 بما فيها القدس، كما أكد أن موقـف قبـرص المبـدئي فيمـا يتعلـق            1967تغيرات أحادية بحدود عام     

  .ألوسطباالستيطان في األراضي المحتلة بأنه يشكل عقبة جدية لسالم شامل في منطقة الشرق ا
  31/1/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   بوقف االستيطان"إسرائيل" ضد مشروع قرار يطالب "الفيتو"ستخدم ن قد :عباسلواشنطن  .32

أبلغ المبعوث االميركي لعملية السالم فـي الـشرق         :  من محمد أبو خضير وزكي أبو الحالوة       -القدس| 
واشنطن قد تستخدم الفيتـو ضـد       «س، ان   األوسط جورج ميتشل، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبا       

ان «وفي رسالة قـصيرة، قـال ميتـشيل     .»مشروع القرار الذي يطالب اسرائيل بوقف االستيطان فورا  
الواليات المتحدة تتحفظ على مسودة مشروع القرار المتداول عربيا وفلسطينيا في االمم المتحدة والـذي               

  .»يحض اسرائيل على وقف االستيطان
  31/1/2011، ويتالراي، الك

  
   مصلحة حيوية للواليات المتحدةّدكما ُيع" سرائيلإ"ـصلحة حيوية لاستقرار الحكومة األردنية م .33

  ضبط اإلضطرابات في األردن أسهل من ضبط نظيرتها في مصر وتغيير نظام الملك أمر مستبَعد
  الملخّص

ـ      : ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية      رار مـصر وتـونس،     يـشهد األردن، علـى غ
اضطرابات واسعة ال مثيل لها أطلقت شرارتها جماعات المعارضة لتردي األوضاع االقتصادية بـشكل              

لكن على العكس من مصر وتونس، ُيستبَعد أن يشكل ذلك تهديداً لنظام الحكم األردنـي بـسبب                 . رئيسي
  .طبيعة المعارضة وشكاواها واالنفتاح النسبي للنظام السياسي األردني

  التحليل
 كـانون   28بدأت جماعات المعارضة في األردن تنظيم حركة احتجاج واسعة النطاق فـي األردن فـي                

وال تزال المظاهرات تـسير فـي أرجـاء    . الثاني لالعتراض على ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية  
 بعد وقت قصير من اإلطاحة       كانون الثاني، أي   14البالد منذ نحو ثالثة أسابيع بدءاً بالعاصمة عمان في          
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بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي عقب مظاهرات واسعة النطاق، وهي متزامنة مـع مظـاهرات                
  .معارِضة للحكومة أججت األوضاع في مصر في األيام األخيرة

على الرغم من أن أهمية األردن ال تضاهي أهمية مصر في ميزان القوى في المنطقة، ُيعتبر اسـتقرار                  
الحكومة األردنية مصلحة حيوية إلسرائيل التي تشترك معها في حدود طويلة وفي اتفاقية سـالم، كمـا                 

وبرغم أن مظاهر االحتجاجات بين مصر واألردن تبدو متشابهة،         . ُيعتبر مصلحة حيوية للواليات المتحدة    
لحكومتين تجعل األردن أقل    فإن أوجه االختالف بين نظاميهما السياسيين والضغائن التي يحملها الشعبان ل          

  .عرضة للخطر بكثير من مصر
ترجع جذور آخر اضطرابات شهدها األردن إلى االنتخابات البرلمانية التي جرت فـي تـشرين الثـاني                 

وتفاصيل ذلك أن جبهة العمل اإلسالمي، الجناح الـسياسي لحركـة           .  واألحداث التي وقعت بعدها    2010
ت قبل شهور من ذلك التاريخ أنها ستقاطع االنتخابات متهمة الحكومـة            اإلخوان المسلمين األردنية، أعلن   

باعتماد قانون انتخابات يحابي المناطق الريفية التي تصوت على نحو تقليدي لصالح مرشـحين مـوالين                
وبرغم حدوث احتجاجات بسيطة بعد تلك االنتخابات، حصلت الحكومةُ األردنيـة التـي             . للنظام الملكي 
  .لى ثقة البرلمان الجديد بأغلبية كبيرةعينها الملك ع

لكن أعمال الشغب التي أسقطت النظام الحاكم في تونس أعطت حركة المعارضة األردنية شـحنة مـن                 
ووفقـاً  . الطاقة فنظمت مظاهرات في مدن غير عمان مثل الزرقا وإربد والكـرك والطفيلـة والـصلت               

وشملت هـذه   .  كانون الثاني لتنظيم تظاهرات    21 شخص في عمان في      5000لتقديرات الشرطة، تجمع    
التحركات أعضاء من اإلخوان المسلمين وأعضاء من جمعيات ونقابات مهنية متنوعة تطالـب بتحـسين               

  . األوضاع المعيشية
ومع أن الظروف االقتصادية السيئة دافع رئيسي لالحتجاجات في كل من األردن ومصر، غير أن نطاق                

فلدى المحتجـين األردنيـين     .  من تحدي الحكومة مختلف في كل من البلدين        أهداف الحركة االحتجاجية  
وبعكس مصر أيـضاً التـي      . مطالب محددة تدعو في األغلب إلى خفض أسعار الوقود والمواد الغذائية          

يهدف المحتجون فيها إلى إسقاط الرئيس المصري حسني مبـارك بوصـفه رأس النظـام، ال يطالـب                  
إن تغيير رؤساء الوزراء أمر مألوف      .  باستقالة رئيس الوزراء سمير الرفاعي     المحتجون األردنيون سوى  

في األردن، وسقف المطالبة باستقالة واحد منهم أدنى بكثير من سقف المطالبة برحيل الملـك عبـد اهللا                  
  .الثاني

ر التـي   كما أن االنفتاح النسبي للنظام الملكي البرلماني األردني مقارنة بدولة الحزب الواحد فـي مـص               
تعيش في ظل نظام أقرب ما يكون إلى النظم االستبدادية منذ عقود وجه اختالف مهم آخر في األوضاع                  

من نتائج ذلك أن حركة اإلخوان المسلمين األردنية نظّمت االحتجاجات وساندتها علناً فـي              . في الدولتين 
لكـن  . ظام مبارك إلى قمعهم   حين يرزح اإلخوان المسلمون المصريون تحت قيود أشد مخافة أن يعمد ن           

برغم تنظيم هذه االحتجاجات، شكلت حركةُ اإلخوان المسلمين األردنية كياناً سياسـياً شـرعياً ملتزمـاً                
باألطر الدستورية منذ خمسينيات القرن الماضي، علماً بأن االنقسامات اإليديولوجية التي شهدتها الحركة             

  . تجعل تحديها للملك أمراً صعباً
حركة اإلخوان المسلمين بتمثيل في البرلمان في أي من البلدين، باستثناء محامٍ واحد عضو في               ال تحظى   

فقد قاطع إخوان األردن االنتخابات     . إخوان األردن عارض مقاطعة االنتخابات، لكن ألسباب مختلفة جداً        
 فـي الفـوز     التي جرت مؤخراً، في حين شارك مرشحو اإلخوان في مصر في االنتخابات ولكنهم فشلوا             

غير أن أكثر العوامل    . ولو بمقعد واحد بسبب االشتباه على نطاق واسع بتالعب الحكومة في االنتخابات           
لكن لم يعـد لـدى      . التي تهدد استقرار األردن هو الشريحة الواسعة من سكانه التي أصلها من فلسطين            

ـ            ةَ التحريـر الفلـسطينية مـن       هؤالء المواطنين حركة سياسية منظمة تمثلهم منذ أن طرد األردن منظم
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، ودائرة المخابرات العامة التي تتميز بكفاءة عالية جدا وبوالئها للملـك، وهـو              1971أراضيه في سنة    
  .األهم، ماهرة في اكتشاف أية تهديدات محتملة للنظام وتحييدها

مـصر ألن   لذلك، يبدو أن ضبط االحتجاجات المعادية للحكومة في األردن أسهل من ضبط نظيرتها في               
التدابير االقتصادية ربما تكون كافية لوحدها لتهدئة التوتر السياسي في الساحة األردنية فـي المـستقبل                

 مليـون دوالر للجـم      452وفي هذا الصدد، أعلنت الحكومة األردنية عن تقديم إعانات بقيمة           . المنظور
، ورفع الضرائب عن بعـض      )ثل الخبز وبخاصة السلع الرئيسية م   (ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية      

كما التقى المسؤولون   . المشتقات النفطية، فضالً عن زيادة معاشات تقاعد الموظفين الحكوميين ورواتبهم         
وينبغي أن نشير إلى أنه لم ترد تقارير إلـى          . السياسيون بأطراف المعارضة للتوصل إلى تسوية سياسية      

  .ن المتظاهرين وقوات األمناآلن تتحدث عن اندالع اشتباكات عنيفة بي
ونذكر أن األردن شهد جموداً اقتصادياً قوياً       . إن تحديد مدة تأثير هذه العالجات االقتصادية مسألة أخرى        

واستناداً إلى صندوق النقد الدولي، أدى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية إلى زيادة             . 2009في سنة   
وبلغـت  .  مقارنة بالفترة نفسها من السنة الـسابقة       2010ن الثاني    في المئة في تشري    5.5التضخم بنسبة   

. 2011 في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي، وُيتوقع أن يتباطأ النمو في سنة              5نسبة العجز في الميزانية     
وبعكس الدول العربية الغنية بالطاقة، ال يحصل األردن على عائدات نفطية ليضخها في اقتصاده أو يبني                

  .ناً كبيراً من السلع األساسيةمخزو
برغم هذه المصاعب االقتصادية، يمثّل االنفتاح السياسي النسبي للنظام والغايات التي تطمح المعارضـة              

وحتـى إذا شـهد األردن      . إلى تحقيقها األسباب الرئيسية التي تجعل عمان أكثر ارتياحاً مـن القـاهرة            
ة، ُيستبعد أن تملك المعارضةُ الجرأة على تحدي وجـود  اضطرابات متواصلة لتردي األوضاع االقتصادي   

  .النظام، ما لم يطرأ تغير جوهري على الديناميات في المنطقة بفعل أحداث تجري في دول أخرى
  مركز التنبؤات اإلستخبارية، واشنطن
  ،تقرير معلوماتي يصدر عن مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية

  29/01/2011) 2171(رقم العدد 
  

  وثائق المفاوضات وآفاق التسوية .34
  أرون ديفيد ميلر

البد أن أحداً هناك يكره كراهية عمياء عملية السالم العربية اإلسرائيلية، ففي الوقت الذي كنا نعتقـد أن                  
األمور لن تكون أكثر سوءاً مما هي عليه، وأن تعطل المفاوضات ال يمكن أن يطول أكثـر، وأن أمـل                    

فوجئنا بالنسخة الفلسطينية من ويكيليكس، وهي الوثـائق        ...  أبعد مما هو عليه اليوم     تحقيق الدولتين ليس  
ورغم أن المعلومات التي طفـت إلـى   . التي حصلت عليها بعض وسائل اإلعالم خالل األسبوع الجاري        

السطح لن توقف عملية السالم المتعثرة أصال والمستمرة دائماً دون جدوى، فإن ما كشفت عنه الوثـائق                 
يضع السلطة الفلسطينية في موقف حرج للغاية، فضال عن أنه سـيجمد الطـابع البرجمـاتي والخـالق                  

وأكثر من ذلك أن هذه التسريبات تعكس مشاكل حقيقيـة تكتنـف عمليـة              . للمفاوضات لفترة من الزمن   
  . التفاوض، ومن المرجح أن تعقد أكثر إمكانات التوصل إلى حل في أي وقت قريب

ن يتابع سير المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل خالل العقد الزمني األخير لن ينـدهش              والحقيقة أن م  
كثيراً من المواقف المنسوبة إلى السلطة الفلسطينية والمتمثلة في االستعداد الواضح لالعتـراف بـسيادة               

دل األراضـي،  الدولة العبرية على معظم األحياء والمستوطنات في القدس الشرقية، وإقرارها أيضا بتبـا    
فهذه األفكار وغيرها كانت متداولة بين األطـراف        ... ووضع سقف ألعداد الالجئين الذين يمكن عودتهم      

ومع أن كشف هذه المعلومـات مـن        . 2000ومعروفة بطريقة أو بأخرى منذ قمة كامب ديفيد في يوليو           
مفاوضات ال يـستطيع أبـداً      يضع السلطة في خانة مختلفة، فإن المتابع الحصيف لل        " وثائق رسمية "خالل  
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فمـا  . استنتاج إي تخٍل للسلطة الفلسطينية عن القضايا األساسية، أو خيانتها لتطلعات الشعب الفلـسطيني             
جاءت به الوثائق من تنازالت ليس أكثر من خطوط عريضة للتفاوض مقبولة لدى جميع األطراف، بمن                

  . فيهم األميركيون
 في الوثائق المسربة، فهي تشير إلى مرحلة خصبة من المفاوضات           لكن هناك ما هو أعمق من التنازالت      

بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، السيما في عهد حكومة أولمرت حين وصلت المفاوضات إلـى مرحلـة               
متقدمة من الحوار كادت تفضي إلى اتفاق، وهو ما يعطي الجانب الفلسطيني بعض الحـق، رغـم كـل                   

لمفاوضات لم تخرج عن نطاق النقاش العام الذي تستدعيه كل عملية تفاوض            االنتقادات الموجهة له ألن ا    
ولم تترجم إلى اتفاقات ملزمة تورط الفلسطينيين، بل إن الجانبين معاً متمسكان بالمقولة المعروفة وهـي                

، بمعنى أن المفاوض الفلسطيني من خالل مواقفه        "ال شيء ُيتفق عليه حتى يتم االتفاق على كل شيء         "أنه  
على طاولة المفاوضات يحق له تجريب كافة السبل وطرح األفكار وإطالق بالونات االختبار التي تبـدو                

والبد هنـا   . أحياناً كتنازالت دون أن يعني ذلك بالضرورة قبولها، بل فقط الختبار نوايا الطرف المقابل             
 في وقت تنتعش فيه آفـاق       أيضاً من االلتفات إلى توقيت كشف الوثائق، إذ لو كانت المعلومات قد سربت            

السالم، وكان الفلسطينيون واإلسرائيليون يحضرون لتوقيع اتفاق نهائي، لما أثيرت كل هذه الضجة، ولما              
ولو أن إسرائيل بادرت    . كانت مسألة التنازل إلسرائيل في القدس الشرقية قد أحرجت السلطة الفلسطينية          

سطين لما شهدنا كل هذه االعتراضات والرفض الشعبي،        إلى االعتراف بالقدس الشرقية كعاصمة لدولة فل      
لكن والوضع الحالي يغرق في موجة من التشاؤم تتراجع فيها آفاق السالم، لذلك فقـد اكتـست الوثـائق                   

  . أهمية قصوى وأوغلت في نكء جراح الفلسطينيين
وع من التواطؤ بـين     وألننا نعيش في عالم تحولت فيه االنطباعات إلى حقائق، أصبحت الوثائق وكأنها ن            

السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وهو ما سيضر بالمصداقية الداخلية للسلطة، ويعزز من مواقف خـصومها              
  .على الساحة السياسية الفلسطينية

إال أنه وبصرف النظر عن تأويالت الوثائق وأبعادها الـسياسية، هنـاك مجموعـة مـن المالحظـات                  
خ الكبير بين ما يقدمه المفاوض الفلسطيني على طاولة المفاوضات          الموضوعية التي تكشفها؛ أولها الشر    

وبين انتظارات الشارع الفلسطيني، إذ يبدو أن االختالف لم يعد محصوراً بـين المواقـف الفلـسطينية                 
واإلسرائيلية، بل امتد أيضاً إلى الفلسطينيين أنفسهم، وهو ما يدل عليه الوضع بين قطاع غزة والـضفة                 

قى التساؤل حول تقصير الجانبين معاً في تهيئة الرأي العام لتقبل االختيارات الصعبة التـي               ويب. الغربية
والمالحظة األخرى التي تـسترعي االنتبـاه فـي الوثـائق           . تفرضها المفاوضات ويحتمها اتفاق السالم    

العـروض  المسربة هو الحرج الذي يستشعره الجانب اإلسرائيلي، فإذا كان الفلسطينيون قدموا كل تلـك               
المغرية بشأن القدس والمستوطنات والالجئين، فلَم إذن يتعنت الجانب اإلسرائيلي وما السبب وراء تأخر              

فمقولة غياب شريك فلسطيني مرن قادر على التفاوض واجتراح الحل،          . التوقيع على اتفاق ينهي الصراع    
وأخيراً لن تساعد هـذه     . يم التنازالت لم تعد قائمة بعدما أظهر المفاوض الفلسطيني استعداده للتفاهم وتقد         

التسريبات في طمأنة المفاوض الفلسطيني الذي سيكون عليه التفكير أكثر من مرة وتوخي قدر كبير مـن   
هـذا  . الحذر قبل طرح أية فكرة قد تُشتم منها رائحة التنازل حتى ولو كانت مجرد طروحات برجماتيـة        

. رة أوباما في رعاية عملية السالم والتوسـط بـين الطـرفين           باإلضافة إلى الصعوبة التي ستواجهها إدا     
وبالنظر إلى التعثر الذي تعرفه عملية السالم حتى قبل أن تُسرب الوثائق، فلن يكون من السهل الحـديث                  
عن إحياء المفاوضات، أو بث األمل من جديد في إمكانية التوصل إلى اتفاق سالم على األقل في المـدى        

  .المنظور
  "إنترناشونال. تي. سي. إم"تيب خاص مع خدمة ينشر بتر

  29/1/2011، االتحاد، ابوظبي
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  الرعب األمريكي اإلسرائيلي من ثورة الشعب المصري  .35
  ياسر الزعاترة

يوم الجمعة الماضية عاشت الواليات المتحدة حالة من التوتر غير المسبوق على خلفية ما كان يجري في                 
لناطقون باسمها يعلقون على األحداث ، وصوال إلى الرئيس نفسه          مصر ، إذ خرجت وزيرة خارجيتها وا      

، وبدا كما لو البيت األبيض قد تفرغ بالكامل لمتابعة األحداث ، مع العلم أن حالة التوتر لم تنته فصولها                    
  .بعد

ال في الدولة العبرية كان الوضع أكثر سوءا ، فرغم ميل أركان الحكومة واألجهزة األمنية إلى التحفظ حي                
التعليق على الملف ، وبالطبع خشية اإلضرار بموقف النظام المصري ، إال أن الـصحافة اإلسـرائيلية                 

لم تتوقف عن التعبير عن حالة الذعر التي أصابت اإلسرائيليين ، وبالطبع إيمانا منهم              ) أخبارا وتعليقات (
ة لدولتهم ، هي التي اسـتفادت       بأن تغييرا يعبر عن رأي الجماهير المصرية سيشكل كارثة سياسية بالنسب          

  كثيرا من إخراج مصر من دائرة الصراع ، فكيف حين ألقت بثقلها في المربع المقابل لتيار المقاومة؟،
بنيامين بن إليعيزر ، الوزير السابق وعضو حزب العمل المعروف بقربه من الرئيس مبارك قال رأيـه                 

مصر هي الدولـة األهـم      "يوم األحد قوله إن     " سهآرت"بصراحة في هذا الصدد ، فقد نقلت عنه صحيفة          
بالنسبة إلسرائيل من كافة النواحي واالعتبارات ، ويجب أن نتذكر أنها الدولة التي لديها أكبر جـيش ،                  

  ".وكانت وال تزال عامل توازن وتهدئة في المنطقة وهي مركز وأساس االستقرار في الشرق األوسط
سالم ، وفي تقديري أن أي أحد سـيحل مكـان مبـارك ، باسـتثناء               أنا لست قلقا على اتفاق ال     "وأضاف  

  ".األخوان المسلمين ، سوف يحترم اتفاق السالم ألن هذه مصلحة مصرية
فوجيء من قوة االحتجاجات وتواصـلها  "وقال بن اليعيزر إنه فوجئ من االنتفاضة الشعبية في مصر ، و      

بكات التلفزيون التي يمكنني مشاهدتها وشعوري هـو        ، وأنا ملتصق بالتلفاز وأشاهد التقارير في جميع ش        
  ".أن هذا تطور مقلق للغاية

ذكّرتنا هذه الحالة من القلق التي انتابت الدوائر األمريكية اإلسرائيلية بما سبق أن قاله مصطفى الفقـي ،                  
يحتـاج  "رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب المصري ، حين ذهب إلى أن رئـيس مـصر          

، وهي المقولة التي التقطها محمد حسنين هيكل وأدت إلى جدل           " فقة أمريكا وعدم اعتراض إسرائيل    لموا
  .سياسي كبير

بالنسبة للواليات المتحدة ، فإن اهتمامها اليوم بالحالة المصرية ال يتوقف فقط عند حدود تبعيتها للهواجس                
ة بين الطرفين ، لكنـه يتجـاوز ذلـك إلـى            اإلسرائيلية ، وهي تبعية لم يسبق لها مثيل في تاريخ العالق          

المصالح األمريكية أيضا ، ذلك أن تغييرا حقيقيا في مصر سيعني تغييرا في سائر أنحاء المنطقة ، ونعلم                  
أن انتفاضة تعيد للجماهير اعتبارها سيعني اتجاها جديدا لبوصلة السياسة الخارجية في العالم العربـي ،                

ي لألمة هي العدو الثاني بعد الكيان الصهيوني ، وفي حـال اسـتعادت              ذلك أن أمريكا في الوعي الجمع     
الجماهير قرارها ، فإن العالقة مع واشنطن ستتغير ، أقله لصالح عالقة ندية ترفض اإلمالءات واالبتزاز                

  .، تماما كما هو الحال مع العالقة التي برزت خالل السنوات األخيرة مع دول أمريكا الالتينية
ي دولة ، فهي الثقل األكبر في العالم العربي ، بل وفي المنطقة قبل أن تضيعها سياسـات                  مصر ليست أ  

النظام المصري خالل األلفية الجديدة ، والتغيير فيها ليس كأي تغيير ، إذ أن مآسي النظام لـم تـصب                    
هتمـام  المصريين وحدهم ، بل أصابت عموم األمة ، وهذا هو السبب الذي كان يدفعنا وسـوانا إلـى اال    

بالشأن المصري ومهاجمة النظام المصري ، األمر الذي كان يستفز بعض إخوتنا المصريين كما لـو أن                 
  .األمر استخفافا بهم ال قدر اهللا

الكيـان الـسوداني الجديـد      (نعم ، لم تكن سياسات النظام كارثة على المصريين وأمنهم القومي فقـط              
، بل تجاوزتهم إلى العالم العربي برمته ، بدليل         ) رث الجديدة المتحالف مع الكيان الصهيوني هو أهم الكوا      

ما جرى ويجري على الساحة الفلسطينية ، ال أعني حصار قطاع غزة فقط ، بل أيـضا وقبـل ذلـك ،                      
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تمرير قتل ياسر عرفات وتسليم القيادة لمن حاولوا االنقالب عليه ، وللمطلوبين من قبل واشـنطن وتـل                  
  .أبيب

في العراق ، أعني تمرير الحرب ، ومن ثم التعاون مع الواليات المتحدة فـي كـل                 وال ننسى ما جرى     
الخطوات التالية ، وترك البلد رهينة إليران وحدها ، فضال عن حرف مسار األمة إلى المعركة مع جعل                  

  .األولوية هي التصدي للمشروع الصهيوني
 معهم أيضا ، والفضل بعد اهللا سـيكون         اليوم يخرج المصريون إلى الشوارع ليحرروا أنفسهم ويحررونا       

لتونس التي فتحت الباب ، لكن البوابة المصرية ستكون األهم ، فمن خاللها سنعبر جميعـا نحـو أفـق                    
  .الحرية والكرامة

إذا نجح المصريون في تغيير النظام ، فستكون أحجار الدومينو األخرى جاهزة للتـساقط مـن بعـده ،                   
 وضعا مختلف في صراعها مع أعـدائها ، وفـي مقـدمتهم الـصهاينة               وعندما يحدث ذلك ستأخذ األمة    

واألمريكان ، ولن تجرؤ إيران بعد ذلك على تحدي الوضع العربي ، سواء كان التحـدي علـى أسـس                    
  .سياسية أم مذهبية ، وسيكون الحوار هو الطريق لحل اإلشكاالت العالقة بين الطرفين

مة ، وال عجب أن يقف الشرفاء اليوم على أبواب الـسفارات            شعب مصر اليوم يتقدم الصفوف لقيادة األ      
المصرية في الدول العربية واألجنبية ، أوال من أجل تأدية التحية للجماهير المصرية ، وثانيا لكي يقولوا                 
للنظام كفى ، فقد آن أن ترحل لكي تعيش مصر مرحلة جديدة عنوانها العزة والكرامة والتحرر ، ولكـي                   

  . نحو ذات العنوان بإذن اهللاتقود قاطرتنا 
  31/1/2011، الدستور، عّمان

  
  مبارك واألخطاء .36

  بن كاسبيت
وكيف سيؤثر هذا على وضع     " كيف ستبدو مصر في اليوم التالي لمبارك      "هنا ينبغي أن يأتي سيناريو      . 1

تكن لـدينا   مثلما لم   . المشكلة هي أن احدا ال يعرف كيف يرسم مثل هذا السيناريو          . اسرائيل االستراتيجي 
. فكرة عن مدى هشاشة النظام المصري، هكذا لن تكون لدينا فكرة الى أين تؤدي كل هذه الخطوة بمصر                 

سمح للمظاهرات بنيل الزخم، رد ببطء وأمس فقط        . مبارك ارتكب في بداية االزمة كل االخطاء الممكنة       
  .اقال الحكومة وأدخل الى الصورة عمر سليمان. صحا

ليس واضحا بعد في أي     . مصر تتغير لنا أمام العيون    . لقاهرة بعد، ولكن المؤشر قائم    االمر لم يحسم في ا    
ال أدري اذا كان سيكون خيرا أم شرا، المؤكد هو أن أفضل مما             . ولكن عصر جديد على االبواب    . اتجاه

  .كان لن يكون بعد اليوم
المليء بالترهات  "  القاهرة خطاب"من يذكر االن    . فوق كل شيء، يدور الحديث عن فشل امريكي مدوٍ        . 2

لبراك اوباما؟ الخطاب الذي كان يفترض به أن يبدأ عهدا جديدا بين امريكا والشرق االوسط، الخطـاب                 
منذ هذا الخطاب كل    . الذي كان يفترض أن يبشر باالمل وان يغير صورة امريكا في المنطقة وفي العالم             

  . هكذا يحصل عندما تتراجع امريكا. شيء ينهار
. حتمل فراغ في الشرق االوسط، وعليه فان الفراغ يمتلىء االن بقوى اخرى، غير مضبوطة وغريبة              ال ي 

" االخوان المسلمين "اليوم هذه هي طبقة المثقفين المصريين هي التي تتظاهر في الشوارع، غدا من شأن               
االردن يرتعـد   . يةوال نرى بعد النها   . ان يستولوا على السلطة في انتخابات ديمقراطية، على نمط تركيا         

، والـسؤال   )فقط اال يسقط فنحن ال بد سنتوق له       (من الخوف، وكذا الطاغية السوري ال ينام الليل بهدوء          
 في طهران،   –المطروح هو لماذا بالذات في المكان الذي مطلوب فيه ثورة جماهيرية نشطة وهائلة كهذه               

جماهير في ايران تـرى المـشاهد وتـسمع         ينبغي الصالة واالمل في أن ال     . هناك بالذات ال يحصل ذلك    
  . في عصر الفيس بوك ال يوجد شعب ال يمكنه أن يثور على طغاته ويطردهم. االصوات، بل وتستوعب
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ليبيا غيرت  . ، عندما اجتاح جورج بوش العراق وسيطر عليه       2003يمكن االن أن نتذكر بفرح العام       . 3
سـوريا  . عرفات ُألجـم  . برنامجها النووي العسكري  ايران أجلت   . على الفور االتجاه وارتبطت بالغرب    

تماما ال، المشكلة الحقيقية هي ايران، ولـيس      (ليس هذا الن غزو العراق كان فعال حكيما         . ارتعدت خوفا 
االن . ، ولكن في الشرق االوسط من ال يتجول وهو يحمل نبوتا كبيرا في اليد، يتلقاه على رأسـه       )العراق

امريكي هام يعمل   " فريق سالم "عراق ويتراجعون في افغانستان، حين ال يكون        عندما يخلي االمريكيون ال   
في يوم ما يخطط لمبادرة سالم مدوية، وفـي         (في المنطقة، حين يعالج اوباما االزمات على نمط متردد          

، عندما ال تكون شركة تأمين مستعدة الن تؤمن حلفاء امريكا بـاي مبلـغ               )الغداة يجمع االمتعة ويختفي   
  . لهذه الدرجة.  االن مسموح لها ان نبدأ باالشتياق، بصمت، بجورج بوشكان،

الجزيرة أصبحت العدو االخطر وااللد للعالم القديم، عالم االستقرار، عالم االنظمة المعتدلة في الشرق              . 4
وقد لعبت دورا حاثا وهاما في الثـورة        ".  اليران 16سرب طائرات اف    "ليس صدفة انها تسمى     . االوسط

  .  تونس، وهي تحرض ضد السلطة الفلسطينية واالن تزود بالوقود الثورة ضد مباركفي
الجزيـرة  . السؤال، كما هو دوما، هو ما هو البديل       . فهم حقا ال  . هذا ال يعني أن الحكام العرب متنورون      

تلعب لعبة مزدوجة ومضاعفة، هذه لعبة أمير قطر، الذي بيد واحدة يؤشر للغـرب، يتزلـف المريكـا،                  
وفي اليد الثانية ينفذ االعمـال القـذرة عـن          . يشتري فرق كرة قدم فاخرة ويستضيف مباريات اعتبارية       

فقد سيطر حتى االن على لبنان، وكل االخـرين         . وضع الثورة االيرانية لم يسبق ان كان أفضل       . طهران
  .ما الضير. يترنحون، وامريكا غير موجودة

وزارة الدفاع كانت مساء أمس تعج بالحياة،       .  التوتر هائل  في اسرائيل يحافظون على الصمت، ولكن     . 5
يجـب  . هذا ال يعني أن هناك شيئا ما يمكن فعلـه         . االضواء في القد اشعلت   . من رئيس االركان جنوبا   

وحتـى  . السالم مع مصر هو الذخر االستراتيجي االهم لدينا، بعد العالقات مع امريكـا            . أساسا الصالة 
اما االن، عندما اصبحت العالقات مع امريكا ليست كما كانت، فـان هـذا              . لكيوفال شتاينتس اعترف بذ   
  .هذا سبب لقلق عميق. السالم هو االخر يترنح

بعد ان تبين بان    . فقد اندلعت في نهاية االسبوع، بعد أن فشلت سابقاتها        . وهناك احبولة اعالمية اخرى   . 6
 عن احد ما غرس بالخطأ عدة اشجار زيتـون          ، وال يدور الحديث هنا    "نزاع جيران "قضية غالنت ليست    

عندها، بعـد أن تفجـرت هـذه        . على هوامش الطريق، وال توجد هنا مؤامرة لمنع تعيين رئيس أركان          
االحابيل االعالمية في تقرير الذع، واضح وجلي من مراقب الدولة، خرج رجال غالنـت فـي نهايـة                  

االوسط، فما الذي تـشغلون انفـسكم بـه بهـذه           االن، عندما يشتعل كل الشرق      : االسبوع في جهد أخير   
  .الترهات، ينبغي االسراع لتنفيذ تبادل رئاسة االركان، فالحديث يدور عن حالة طوارىء

االن، عندما يكون الوضع حساسا ومتفجرا بهذا القدر، فليس السرائيل ترف           . الحقيقة، كالمعتاد، معاكسة  
ثمن الخطأ في هذه الحالـة      . ى قبل ان يبدأ مهامه    تعيين رئيس اركان هو اوزة عرجاء وموضع هزء حت        

رئيس موساد جديد وقريبا سيتغير رئيس المخابرات،       . لدينا رئيس شعبة استخبارات جديد    . سيكون باهظا 
اسرائيل تحتاج الى يد هادئة ومجربة على دفة االمن وليس الى رئيس اركان كرس العقد االخير الحتالل                 

ن في ظل االستخفاف طويل المدى بالجيران وبكل من حـاول ازعاجـه،             قطعة ارض هائلة خالفا للقانو    
في وضع مثل الذي علقنا فيه يفترض برئيس الوزراء ان يأخـذ زمـام القيـادة                . ونثر تصريحات كاذبة  

الموضوع هو ان رئيس وزرائنا لم يستوعب ان الحديث يدور عنه           . وينهي هذه المهزلة حتى ظهر اليوم     
  .خسارة. ومن مسؤوليته

  معاريف
 30/1/2011، وكالة سما اإلخبارية
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  السالم في خطر .37
  ايلي شكيد

من االن فصاعدا كل تطور لن يكون خيرا للسالم         . هذا يبدو في صورة سيئة لنا وللدول العربية المعتدلة        
  .مع مصر ولالستقرار في المنطقة

ر، في اثنائـه سـتكون    الفرضية في هذه اللحظة هي أن نظام مبارك يعيش على زمن مستقطع لعدة اشه  
اذا ما جرت االنتخابات كما يريد االمريكيون، فـان معظـم           . حكومة انتقالية، حتى انتخابات عامة جديدة     

. االحتماالت هي أن االخوان المسلمين سيفوزون باالغلبية وسيكونون الجهة السائدة في النظـام القـادم              
  . ع مصر الثمنوعليه فهذه مجرد مسألة وقت قصير الى أن يدفع السالم م

الوحيدون في مصر الملتزمون بالسالم هم رجال الدائرة الـضيقة          .  هذا سيناريو متطرف، ولكنه واقعي    
حتى لو كان الرئيس القادم محمـد       .  فبانتظارنا مشاكل  -لمبارك، وان لم يكن الرئيس القادم واحدا منهم         

  .البرادعي فهذه لن تكون ذات مصر وهذا لن يكون ذات السالم
فبعـد أن بنـوا     . خوان المسلمون ينظرون في هذه اللحظة الى ما يجري وينتظرون اللحظة المناسبة            اال

ومثل حزب  .  سنة بشكل يثير االنفعال، اصبحوا القوة االقوى في مصر بعد الجيش           80أنفسهم على مدى    
اعدات للفقراء  اهللا وحماس، عمل االخوان المسلمون كمنظمة غير حكومية وبنوا شعبتهم الهائلة على المس            

العطف الشديد الذي ينالونه في الشارع جمعوه النهم دائما كانوا يـسبقون الحكومـة فـي                . والمحتاجين
ال . وباستثناء االخوان المسلمين، فان المعارضة المصرية منقسمة وعديمة القوة        . مساعدة المواطن البسيط  

 أن ترص الصفوف وتقود كل شـظايا        يوجد في اوساطها اليوم أي شخصية ذات مكانة وكاريزما يمكنها         
  .المعارضة

ومع ذلك، فاذا ما وقعت ثورة وانصرف النظام الحالي، فال ريب           .  اسرائيل ليست الهدف في هذه اللحظة     
  .أن النظام الجديد سيرغب في المس بشكل تظاهري بالسالم مع اسرائيل

  يديعوت
 30/1/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  :كاريكاتير .38

  

    
 31/1/2011، أبو ظبي، االتحاد

  


