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  "الجزيرة"قناة هبة الشعب العفوية جاءت لحماية المشروع الوطني من هجمة : عباس .1
إن الهبة العفوية التي صدرت من الشعب الفلسطيني 'حمود عباس، اليوم االثنين،  قال الرئيس م:رام اهللا

  .'جاءت لحماية المشروع الوطني من الهجمة الجبانة التي شنتها قناة الجزيرة وتحريفها للوثائق
، بمقر الرئاسة في 'فتح'وأضاف، خالل استقباله المحافظين وقادة األجهزة األمنية، وأمناء سر حركة 

، أن الهبة الجماهيرية كانت مفاجأة للذين 'فتح'نة رام اهللا، بحضور أعضاء اللجنة المركزية لحركة مدي
   .'ولكن السحر انقلب على الساحر'كانوا يعتقدون أن هذه التسريبات المحرفة ستقلب الدنيا، 

مال من شأنها  قائال، إن الذين صعقوا بموقف الشعب الفلسطيني لن يستسلموا وسيقومون بأععباسوتابع 
إثبات العكس، لذلك ال بد من أن تتحول الهبة إلى وقفة جادة تواجه الخطر الكامن في هذه الهجمة التي 

  .تستهدف آمال الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة
إلى أن القضية ال تتعلق برئيس السلطة أو أعضاء القيادة، ولكنها تتعلق بكل فئات الشعب عباس وأشار 
  .'ألننا نمثل هذا الشعب في مواقفه وسياسته وتطلعاته'طيني، ومكوناته، الفلس

وجدد تأكيده على أن القيادة الفلسطينية ليس لديها ما تخفيه، وهي تنسق باستمرار مع كل القادة العرب، 
لعلن ألن موقفنا واضح، وما نقوله في السر نقوله في ا'باإلضافة إلى األمين العام لجامعة الدول العربية 

  .'لكل العالم
أن الجزيرة كانت تعتقد أن كل شيء سينتهي خالل ساعات، من خالل إعدادها لهذه عباس وأوضح 

 أشهر، وترتيب ما سيقال واستخدام المؤثرات، ولكن الشعب كشف نواياها 6الحملة بشكل سري، ولمدة 
  .وأثبت وقوفه إلى جانب قيادته في تمسكها بالثوابت الوطنية

ب إلى مجلس األمن، أشار إلى أن القيادة الفلسطينية قررت الذهاب لمجلس األمن من أجل وحول الذها
  .وقف االستيطان بدعم من المجموعة العربية واإلسالمية وعدم االنحياز

وقال إن كل القضايا النهائية بما فيها قضية األسرى، ستعرض على الشعب الفلسطيني لالستفتاء، في 
  .سالم، وهو الذي يقرر مصير االتفاقحال التوصل إلى اتفاق 

وشدد على أن الشعب الفلسطيني ال يمكن أن يقبل مثل هذه الترهات واألكاذيب، ألن المستهدف هو 
المشروع الوطني المتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الديمقراطية وعاصمتها القدس الشريف، 

  .'نرفضها بالمطلق'وبديلها هو الدولة ذات الحدود المؤقتة التي 
 إلى االستحقاق الوطني المتمثل باالنتخابات البلدية، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ هذا عباسوتطرق 

  .االستحقاق القانوني واختيار الشخصيات التي تخدم البلد
التنسيق األمني، نعم عندي تنسيق أمني، من يوم أوسلو يوجد تنسيق أمني، نحن نعمل تنسيق لنحمي 

  .قى في أرضناأنفسنا، لنب
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 أن أول هذه الخيارات هي المفاوضات في حال توقف عباسوحول الخيارات الفلسطينية، جدد 
االستيطان، مؤكدا ضرورة أن يكون لهذه المفاوضات أساس قانوني يحددها، ولكن إذا لم يتوقف 

  .ياالستيطان، فسيتم الذهاب إلى مجلس األمن والجمعية العامة لوقف االستيطان غير الشرع
وقال، إن شهر سبتمبر المقبل سيكون حاسما على صعيد عملية السالم، ألنه يحمل استحقاقات كبيرة، من 

  .أهمها الوعد الذي قدمه الرئيس اوباما بأن تكون فلسطين دولة كاملة العضوية في مجلس األمن
بتمبر وتنتهي في كذلك الواليات المتحدة واللجنة الرباعية أكدوا أن المفاوضات تبدأ في س'وأضاف، 

  .'سبتمبر، أي خالل عام، كذلك نحن ألزمنا أنفسنا بأن يكون هناك سلطة خالل عامين
 اللجنة الرباعية خالل اجتماعها المقبل، بإصدار قرار يقول إن األراضي المحتلة هي عباسوطالب 

من يكون بوجود  مع تعديالت طفيفة، والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، واأل1967أراضي عام 
، إلى إن كل قادة عباسوأشار  .'لكن ليس إسرائيلياً سواء كان مسلما أو مسيحيا أو يهوديا'طرف ثالث، 

العالم الذي قاموا بزيارة فلسطين، وآخرهم الرئيس الروسي ميدفيديف أكدوا أن الشعب الفلسطيني يستحق 
  . هذا الشعب العظيمدولة كباقي شعبة العالم، وذلك لما رأوه من إمكانيات لدى

  31/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  فياض يدعو إلى إجراء انتخابات عامة في الضفة وغزة .2
دعا رئيس الوزراء سالم فياض، أمس، كافة األطراف إلى البدء بالتفكير الجدي في  :حسام عز الدين

الضفة الغربية وقطاع ( المحلية في شطري الوطن إجراء االنتخابات العامة بالتوازي مع االنتخابات
  ".يحفز على تحقيق الوحدة للوطن ومؤسساته"، مشدداً على ان هذا األمر إنما )غزة

قيد "وأكد فياض، في حديث له أمس، على شاشة تلفزيون فلسطين، بأن موضوع االنتخابات المحلية 
  ".قرب وقت ممكن، وسيتم ذلك خالل هذا العامالمتابعة الحثيثة، باتجاه تحديد موعد لالنتخابات في ا

أقول فيما يتجاوز ذلك، يجب البدء في التفكير بشكل جدي في موضوع االنتخابات العامة "وأضاف فياض 
ايضاً، واالنتخابات المحلية الجلل بشأن القضية كان معروفاً، وتأجيلها في موعدها كان خشية ان يؤدي 

  ". فيه كأمر واقع ذلك الى تعزيز االنقسام والقبول
اعتقد انه من المناسب البدء بالتفكير باالنتخابات العامة باتجاه ان تتم كما االنتخابات "وقال فياض 

  "المحلية، في كل من قطاع غزة والضفة الغربية
  1/2/2011األيام، رام اهللا، 

 
  االحتالل يعتقل النائب محمد جمال النتشة: األجهزة األمنية الفلسطينية .3

النائبا )  عاما53(اعتقل جيش االحتالل محمد جمال النتشة : وكاالتال سمير حمتو و-ن المحتلة فلسطي
وكان افرج عن . الذي ينتمي الى حركة حماس في الخليل حسب ما افادت االجهزة االمنية الفلسطينية

 انتخب وذكر المصدر نفسه انه. النتشة قبل خمسة اشهر بعد ان امضى عقوبة بالسجن لثماني سنوات
  .نائبا عندما كان معتقال

وندد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر بإقدام سلطات االحتالل على إعادة 
اختطاف النتشة فجر أمس ، مؤكدا أن االحتالل يمارس سياسة فاشلة ويستنسخ ذات اآلليات العقيمة التي 

وأكد بحر في بيان تلقت الدستور نسخة . لتجذر والصمودلن يجني من ورائها إال مزيدا من اإلصرار وا
عنه أن سياسة إعادة اختطاف النواب تأتي في ظل مرحلة خطيرة ودقيقة للغاية من عمر شعبنا 
الفلسطيني في ضوء كشف الوثائق الفاضحة لتنازالت سلطة فتح وتفريطها بالحقوق والثوابت الوطنية ، 

  .فاعل فيه آليات التغيير بشكل متسارع وغير مسبوقوعلى أرضية المشهد العربي الذي تت
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وأضاف بحر أن المرحلة الراهنة ستشهد جهدا أمنيا مشتركا في إطار حملة سوداء بين سلطة فتح وكيان 
االحتالل لتفريغ الضفة الغربية من قياداتها الفاعلة ورموزها األساسية خشية إصابتها بعدوى التغيير الذي 

  . ية حاليايجتاح المنطقة العرب
  1/2/2011الدستور، عمان، 

  
  الحتجاجات مصرتنتقد منع السلطة مظاهرة في رام اهللا تأييًدا " هيومن رايتس" .4

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش تفريق السلطة الفلسطينية لمظاهرة مؤيدة الحتجاجات المصريين 
  .وقالت انه تم اضطهاد منظميها

ام السفارة المصرية في رام اهللا االحد اال ان الشرطة الفلسطينية وكان العشرات من الشباب تجمعوا ام
  .وقوات االمن قامت بتفريقهم ومنع المصورين من المكان، حسبما ذكر بيان للمنظمة

 ساعة 24وقال المنظمون ان االمن الفلسطيني استدعى احد المنظمين ثالث مرات في غضون الـ
هناك اوامر بعدم السماح باي تحركات لها عالقة بما يجري في "ه االخيرة وطلبوا منه الغاء المظاهرة الن

  ".تونس ومصر في الوقت الحالي
منع قوات االمن من التدخل التعسفي ضد المظاهرات "وطالبت المنظمة السلطة الفلسطينية بالعمل على 

  ".السلمية
  31/1/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
  "وقاحة"ن الحرص على حقوق اإلنسان في مصر واشنط" ادعاء: "الرجوب .5

اعتبر نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، أمس، أن : ب.ف. ا-رام اهللا 
ألنها " وقاحة"الحرص عليها " ادعاءها"تصريحات اإلدارة األميركية حول حقوق اإلنسان في مصر و

  .لحقوق الشعب الفلسطيني" تتنكر في الوقت ذاته"
التصريحات األميركية التي تتحدث عن حقوق اإلنسان في "، ان "فرانس برس"وقال الرجوب لوكالة 

مصر وتنكر حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية واإلنسانية والسياسية تدل على وقاحة أميركية وادعاء على 
  ".الحرص على حقوق اإلنسان
ضد االستيطان في األراضي ) الفيتو (ال تتردد في استخدام حق النقض"وأضاف، إن هذه اإلدارة 

الفلسطينية وضد القرارات الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني لحماية االحتالل اإلسرائيلي في فلسطين 
  ".الذي يرتكب أبشع الجرائم اإلنسانية ضد شعبنا الفلسطيني

حماية العدوان الواليات المتحدة ليست عدواً لكننا نستغرب ونستهجن إصرارها على "وأكد الرجوب ان 
  ".الكيل بمكيالين"، معتبراً أنها تتبع سياسة "اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني وعلى الشرعية الدولية

 11اننا نتألم من سلوك اطراف منها الواليات المتحدة التي تتناسى وتغض النظر عن معاناة "وأضاف، 
ت منذ ستين عاماً في معاناة لم مليون فلسطيني تحت ظروف قهر واحتالل ويعيش نصفهم في مخيما

  ".يسجلها التاريخ
الواليات المتحدة دولة عظمى لكن يجب أن تعرف أن تحالفنا معها يجب ان يرتكز على "وتابع، إن 

احترامها لحقوق الشعب الفلسطيني ومعاناته وعلى مدى احترامها للمواثيق واألعراف الدولية والقرارات 
  ".طينيةالدولية الخاصة بالقضية الفلس

هناك مؤامرة "وقال، . ضد مصر" مؤامرة"واتهم الرجوب أطرافاً عربية ودولية لم يسمها بالمشاركة في 
  ".من اطراف عربية ودولية ضد مصر رغم ان هناك حقاً وكالماً يراد به باطل

  1/2/2011األيام، رام اهللا، 
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   بإعادة فتح دور السينما"ال تمانع"وزارة الثقافة في غزة  .6
باعادة فتح دور السينما » ال تمانع« اعلنت وزارة الثقافة التابعة لحكومة حماس في قطاع غزة انها :غزة

على ما يعرض فيها بما يتناسب مع » رقابة«المغلقة في غزة، مشيرة في الوقت ذاته إلى نيتها فرض 
  .»عادات وتقاليد المجتمع الفلسطيني«

نرحب باعادة فتح السينما في غزة فنحن « حماس المقالة وقال اسامة العيسوي وزير الثقافة في حكومة
الشرط الوحيد ان «واضاف لوكالة الصحافة الفرنسية . »نعتبرها من المرافق الفنية والثقافية االساسية

  .»يكون ما يعرض في دور السينما يتناسب مع عادات وتقاليد الشعب الفلسطيني وال يتنافي مع ثوابته
لق ابواب السينما، دور السينما اغلقت بسبب االوضاع السياسية التي مر بها الوزارة لم تغ«وتابع 

  .»المجتمع اضافة إلى رفض المجتمع لطبيعة االفالم التي كانت تعرض في حينها
  1/2/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  تكريس كل ايجابية مع الدول العربيةونعمل على .. حتمية وثأرية لحرب على غزةا: مرزوقأبو  .7

  موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة.دأكد  :)2/2جزء  (  شاكر الجوهري- مشقد
حماس أن الحرب العدوانية اإلسرائيلية مقبلة على غزة، وأنها حتمية وستكون ثأرية، رافضاً فكرة أن 

  .يشمل العدوان في ذات اآلن، لبنان وسوريا
ركة حماس تستعد لمواجهة العدوان المنتظر، مضيفا إن ح" الشرق"وقال في سياق هذا الحوار مع 

  ".مجنون من يفكر أننا نستعد للحرب في قطاع غزة دون أن نملك أدواتها"
  توقع تغييرات في عالقات حماس مع دول عربية

  ؟..الشق اآلخر هو احتماالت حدوث تغييرات في عالقات وسياسات الدول العربية معكم -) س(
  ..دول العربية ايجابية عالقاتنا مع معظم ال-
  ؟.. هل هي ايجابية في ضوء السقف المتوقع اآلن-) س(
سياسة تقوم على أن نقبل من الدول العربية ما تستطيع تقديمه " حماس" منذ البداية، انتهجنا في حركة -

من عون واسناد للشعب الفلسطيني، دون أن نعكس أية سلبيات على هذه العالقة، مستفيدين من تجربة 
  .لثورة الفلسطينية منذ ستينيات القرن الماضي، لجهة تعاملها في الشأن العربي، بصورة أو بأخرىا

وبناء عليه، فحتى لو كانت هناك . الواقع أننا أخذنا درساً كبيراً في كيفية التعامل مع الدول العربية
نحن نتعامل بقدر . روفاشكالية ما في العالقة مع دولة عربية، فإننا ال نصعد معها، مهما كانت الظ

  .اإلشكالية المفترضة، وإذا استطعنا أن نتجاوزها نفعل ذلك سريعاً
ونحن نعمل على تكريس كل ايجابية مع الدول العربية، حتى لو بدت صغيرة، بهدف تعظيم هذه 

صعوداً .. االيجابية، وهو أمر يصب في صالح شعبنا الفلسطيني، فهو الذي كان يدفع ثمن العالقات
ونحن ال نريد أن نحمل شعبنا الفلسطيني أكثر مما تحمله في الماضي، . وطاً مع األنظمة العربيةوهب

  .جراء العالقات الفصائلية مع مختلف النظم العربية
ونحن راضون عن العالقات التي تربطنا بشكل جيد مع عدد من . بهذا الميزان تعاملنا مع الدول العربية

  .ثر في كل يومالدول العربية، وهي تترنح أك
  .وفيما يخص الدول التي تتعامل معنا بتحفظ، فإننا نحاول ازالة تحفاظاتها وتعميق هذه العالقة
  .أما الدول التي ال تتعامل معنا مطلقاً، فأعتقد أن هذه الدول خرجت منها تونس ان شاء اهللا

 اقامة عالقات بين تونس لقد بلغ األمر بزين العابدين بن علي، حين كان يفاتحه بعض األصدقاء بشأن
  !؟"..حماس"كيف تقيمون أنتم عالقات مع : والحركة، أنه كان يسألهم

  .وحين كنا نرسل احياناً له رسائل تهنئة في األعياد، كان يستقبلها وال يرد عليها
  مع األردن" حماس"مستقبل عالقة 



  

  

 
 

  

            8 ص                                     2043:         العدد       1/2/2011 الثالثاء :التاريخ

  ؟.. بابه دونكم ماذا عن مستقبل العالقة مع األردن الرسمي، الذي ال يزال يغلق-) س(
الرغبة في العالقة يجب . ال تكفي إرادة طرف واحد.  العالقة بين طرفين تحتاج إلى إرادة من الطرفين-

  .أن تكون متبادلة
األردن هو من األنظمة التي كانت لنا أزمات معها، سواء حقيقية أو مفتعلة، وكانت هذه األزمات تفتعل 

ي، فيما كنا نتعامل معها بمسؤولية تبعاً للسياسة التي ننتهجها في معظم الحاالت من قبل الجانب األردن
  .والقائمة على امتصاص العقبات والعمل على إزالتها، وإعادة األمور إلى سابق عهدها

نحن لم نتغير فيما يتعلق بأهدافنا واستراتيجياتنا في التعامل مع اإلحتالل وإسناد مقاومتنا له في الداخل، 
وفي نفس الوقت، يرى اإلخوة في األردن أن بعض هذه األشياء من . السبلوإسناد شعبنا بكل 

  .المحرمات، ولذلك هم ال يستطيعون القبول بها في هذه المرحلة
لذا، إذا كنا سنفتح صفحة جديدة، فإن هذا يجب أن يكون قراراً أردنياً على أي حال من األحوال، ألن 

لثنائية، وما صعدت موقفاً في مشكلة سابقة مع الجانب لم تغلق الباب يوماً في عالقاتها ا" حماس"
  .األردني، في أي مرحلة من المراحل

الزيارة التي قام بها مؤخراً إلى غزة وفد أردني برئاسة نائب رئيس األركان إلى غزة، كيف  -) س(
  ؟..تقيمونها، وماذا تمثل بالنسبة لكم

غزة، وهناك تغييرات كثيرة لهذا الحدث ال أريد  كانت زيارة للمستشفى الميداني األردني في قطاع -
الخوض فيها، أنا لست في إطار التحليل للمشاريع المطروحة على الطاولة بخصوص القضية الفلسطينية، 

  .وفشل المفاوضات، والتحرك األردني في هذا الصدد
  .لكن أقول إن هذه الزيارة كانت خاصة بمستشفى عسكري أردني موجود في قطاع غزة

  ورات صفقة شاليطتط
ذكر مؤخراً أن هناك تطوراً ايجابياً قيد التبلور فيما يخص صفقة تبادل أسرى فلسطينيين،  -) س(

ما . باألسير اإلسرائيلي جلعاد شاليط، الموجود لديكم، وذلك في ضوء زيارة الوسيط األلماني إلى غزة
  ؟..حقيقة الموقف

الصفقة، والتطور الالفت في حد ذاته يتمثل في زيارة  ال أعتقد أن هناك تطوراً الفتاً في موضوع -
  .الوسيط األلماني للقطاع، والحديث حول الصفقة

هذا هو التطور األساسي، أما فيما يتعلق بالتفاصيل، فال زال مبكراً الحديث عن تطورات جوهرية الفتة 
  .وقعت فيها

  ؟..ألردنيين بالصفقة في حالة حدوث تطور وتقدم، هل حسبتم حساب شمول األسرى ا-) س(
لكن في النهاية .  كل األسرى في السجون اإلسرائيلية كانوا محل مطالبة ونقاش، وعبر مختلف الوسائل-

  .لن يخرج غير عدد محدود من أصل العدد الكبير من األسرى الموجودين لدى اسرائيل
  .. أنتم تطالبون بأن تشمل الصفقة ألف أسير-) س(
  . نعم-

  مصرية للمصالحة الفلسطينيةجديد اإلدارة ال
نأتي اآلن إلى ما تم التداول به مؤخراً داخل أوساط الفصائل الفلسطينية، من أن مصر مقبلة على  -) س(

أجري هذا الحوار قبل بدء مظاهرات الشعب "توجيه دعوة جديدة لكم، لبدء حوار شامل، وليس ثنائياً 
  ".المصري

  ؟..هل هذا صحيح
  .العنوان يبدو صحيحاً من حيث -
  ؟..ومن حيث التفاصيل -) س(
  ..! من حيث التفاصيل، ال تفاصيل-
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ال أدري لم أصبح الحديث يكثر حول هذا الموضوع على الرغم من أنه ال توجد أي خطوة بهذا 
  .الخصوص

  ؟..هل يحدث ذلك بهدف قياس ردة الفعل الفصائلية، وغيرها -) س(
  . ال أدري-

ألساسية التي تمسك بها في اطار السياسة الخارجية، هي الورقة عموماً، تعتبر مصر أن الورقة ا
  .المصرية

وما يجري طرحه من معلومات بخصوص وجود نوايا لتوجيه دعوات، أعتقد أنه يأتي كمجسات لمعرفة 
ردود األفعال، والرأي العام الرسمي والشعبي من هذه القضايا أعتقد أنه البد من أن يتطور الموقف 

  .التعامل بشكل أكثر وضوحاً مع القضايا المطروحةبشكل مباشر، و
مصر ليست دولة هامشية، والقضية الفلسطينية هي قضية مركزية بالنسبة لكل المنطقة، بما في ذلك 

  .مصر
عن القضية الفلسطينية وتطوراتها، بما " حماس"وأريد أن أقول أنه أصبح واضحاً جداً أن من يريد عزل 

 أدرك خطأ هذه السياسة، وهذا ما يجري التداول فيه حتى داخل اإلدارة في ذلك الواليات المتحدة،
  .عن القضية الفلسطينية" حماس"األمريكية، حيث يقولون إنه من المستحيل عزل حركة 

  ".حماس"وبالتالي، مهما طال الوقت ليس من مخرج غير اإلنفتاح على حركة 
  "حماس"محاولة احتواء لـ 

 عن حوار شامل، هل يعني ذلك أن الراعي المصري يريد أن يتجاوز الورقة أن يتم الحديث اآلن -) س(
  ؟..المصرية للمصالحة الحمساوية الفتحاوية

  ..ال..  ال-
من خالل الفصائل " حماس"أم أنهم يريدون أن يوظفوا الحوار الشامل من أجل الضغط على  -) س(

  ؟.. السلطةالصغيرة المنضوية في اطار منظمة التحرير، والمتحالفة مع
 هذا الوضع تم تجريبه في الحوارات السابقة، وكنا أحياناً نشاهد هذا التوظيف بوضوح، لكنه ال فائدة -

وأعتقد أن أي حديث مستقبلي، إذا لم . وأعتقد أنه ال فائدة من تكرار التجارب. من إعادة تجريب المجرب
  .ناء، فأعتقد أنه لن نصل إلى نتيجةينطلق من قاعدة الشراكة للشعب الفلسطيني بكليته، دون استث

نحن نطالب بالمشاركة لكل القوى والفعاليات الفلسطينية، ألن تكون هي صاحبة الشأن فيما يتعلق 
بالموضوع الفلسطيني، واستئثار جهة واحدة، أو جهتين بالمستقبل الفلسطيني لم يعد مقبوالً، ولن يكون 

  .حال من األحوالموضع انعقاد القناعة الفلسطينية عليه بأي 
إذا كان هناك من نجاح نريد أن يحققه اخواننا في مصر، أو أي طرف من األطراف، فال بد أن يفهم 

الفيتو على . تماماً أن الشراكة ال استثناء منها ألحد، ال في الموضوع األمني، وال في الموضوع السياسي
  . بمسؤولية مع هذا األمرالشراكة في هذه القضايا ال بد أن يرفع، وال بد من التعامل

  تهديدات السلطة
، للحديث عن استعادة غزة "حماس"مع " فتح"عاد عزام األحمد، مسؤول ملف الحوار في  -) س(

  ؟..بالقوة
  ..!! عليه إذاً أن يشجع اسرائيل لشن حرب جديدة على غزة-
في ضوء موقف  الحوار الشامل الذي يجري الحديث عنه اآلن، كيف يمكن أن تنظروا إليه -) س(

  ؟..الجبهة الديمقراطية المعادي لوصول اإلسالميين للحكم حتى في تونس
هل تأكدتم أن البيان الذي صدر عن الناطق الرسمي للجبهة الديمقراطية في الضفة بالخصوص كان 

  ؟..مدسوساً عليها، كما قالت وهي تنفي مسؤوليتها عن ذلك البيان
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يح الذي صدر، ونعرف من أصدره، وقد اتصلنا به وطلبنا منه نحن نعرف التصر..  ال، ليس مدسوسا-
  ..!أن يسحب هذا الهراء، فسحبه

  .البيان لم يكن مدسوساً، ونحن نعرف كل التفاصيل المتعلقة بهذا األمر، وهو أمر أسخف من أن يناقش
بالوصول ما هي هذه النصيحة التي ينصحون بها الشعب التونسي بعدم السماح لإلسالميين التونسيين 

  !؟..للحكم
والنصائح حين توجه، يجب أن تكون على األقل . عليهم أن يدركوا أن هذه األمة ال يمكن العبث بعقيدتها

  .محترمة، ال نصائح تمس عقائد وافكار وتوجهات الناس، مهما كانت
المنتظر  إذا كان هذا هو موقف الجبهة الديمقراطية حيال اإلسالميين في تونس، فما هو الموقف -) س(

  ؟..منها في حوار فلسطيني شامل برعاية مصرية، اتجاهكم أنتم في هذه المرة
  . كل فصيل يعرف حجمه، وإن تساوى تمثيله من حيث العدد في الحوارات-

  استئناف الحوار
  ؟.. هل إتصل المصريون بكم بشأن استئناف الحوار-) س(
  . هنالك اتصاالت كانت تتحدث عن الدعوة-

 شخصياً ال أرغب في الحديث في هذا الموضوع، ألنه يفترض أن يتحدث عنه صاحب الحقيقة أنني
  .الدعوة، وليس طرفاً آخر

الحوار الشامل، أو الدعوة إلستئناف .. إذا كان البد من أن يكون هناك حديث حول هذا الموضوع
أي طرف من الحوار، فإن من يريد توجيه الدعوة، هو الذي عليه أن يتحدث عن هذا الموضوع، ال 

  .األطراف األخرى
  العدوان المقبل على غزة

 هل يمكن أن يكون هذا الحديث من قبيل المناورة السياسية التي تسبق عدوان اسرائيلي متوقع -) س(
  ؟..على قطاع غزة

 ال أستطيع أن أتحدث عن نوايا، لكن العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ليس بالشىء المستبعد، ال في -
  ..ل القريب أو البعيدالمستقب

  ؟..ليس مستبعدا، أم تراه قد أصبح حتميا-) س(
. ؟ وهو إن لم يقع في وقت قريب، فإنه سيقع في وقت الحق..متى: هو حتمي، ولكن يبقى السؤال

ومسؤوليتنا نحن هي اإلستعداد لمواجهة العدوان المقبل، بكل ما نستطيعه وأن ال ندخر وسعاً في اإلعداد 
  .ةلهذه المواجه

أما المسؤوليات األخرى، فإنه ال شك أن لكل طرف من األطراف مسؤوليات اتجاه هذا العدوان، وعليهم 
بدالً من توجيه النصائح، أو اإلقدام على خطوات استباقية في هذا الشأن، أن يتحمل كل طرف مسؤولياته 

  .اتجاه العدوان المقبل على قطاع غزة
 األضعف في المعادلة اإلقليمية، وترغب أطراف عدة في اإلحتالل يظن أن قطاع غزة هو الطرف

  .المنطقة والخارج في تغيير واقع قطاع غزة، وإعادة السلطة الفلسطينية إليه
هذه الرغبات تمثل أسباباً دافعة للعدوان على القطاع، لكن ليس هناك من سر في أي حرب مستقبلية، كما 

  .كان سابقاً
مالمحها اتضحت، إما من خالل تهيئة األجواء الداخلية في الكيان أعتقد أن أي حرب مقبلة، ستكون 

الصهيوني، وتهيئة األجواء الدبلوماسية للمحيط اإلقليمي والغرب والواليات المتحدة، أو استدعاء 
  .اإلحتياطي العسكري اإلسرائيلي، ونقل قوات

يد ساعة بدء العدوان، لكن ارهاصات قد ال يمكن تحد. لن يكون هذا العدوان مفاجئاً مائة بالمائة حين يبدأ
  .سيكون األمر أكثر وضوحاً من المرة السابقة. الحرب ستكون واضحة للعيان، وليست مسألة اجتهادية
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  حرب اسرائيلية إلعادة السلطة إلى غزة
إذاً هي حرب لتحقيق ذات األهداف التي فشلت اسرائيل في تحقيقها في المرة األولى، لكن  -) س(

 اإلشارات التي تصدر عن مسؤولين في السلطة، باتت شبه صريحة، بأن هدف العدوان الحديث، أو
  ؟..المقبل هو إعادة سلطة رام اهللا إلى قطاع غزة

 يستطيع أي انسان أن يكتشف اهداف العدوان، ويمكن أن نضيف إلى األهداف السابقة، أن الحرب -
تعادة الكرامة التي فقدت في الحرب السابقة، المقبلة ستكون ثأرية من وجهة نظر جيش اإلحتالل، وإلس

أن نبقى على الثغور .. وبالتالي، فإن الخطط والبرامج ستكون أكثر اجراماً وتدميراً، لكن هذا هو قدرنا
  .حتى استعادة حقوقنا مهما يكون الثمن الذي ندفعه

سنا في مرحلة انكسار في وفي اعتقادي أننا ل. مهما كان، الوطن في حاجة إلى الثمن الذي يدفع من أجله
قضيتنا الجوهرية األولى هي قضية المقاومة، التي تحتاج لمن . أي حال من األحوال في أوضاعنا الحالية

  .يدفع الثمن، ويقدم التضحية من أجل حقوقنا، ومستقبل الشعب الفلسطيني، وتحرير ارضنا
  العدوان المقبل سيستهدف غزة

. ن الحرب إن بدأت، مع حزب اهللا فإنها ستشمل سوريا في هذه المرةهنالك تلويحات اسرائيلية بأ -) س(
  ؟..هل تتوقعون حرباً اسرائيلية متزامنة على لبنان وقطاع غزة وسوريا

أي قارىء للسياسة اإلسرائيلية، يعرف أن .  أنا ال أتوقع أن تنشىء اسرائيل حربين في وقت واحد-
، 1973حين فرضت عليها الحرب على جبهتين سنة و. اسرائيل ال تحارب على جبهتين في آن واحد

حاربت على الجبهة المصرية، وتركت الجبهة السورية، وحين وصلت اإلمدادات األميركية إلى الجبهة 
  .المصرية بشكل مباشر، نقلت قواتها إلى الجبهة السورية، وبدأت تتعامل مع الهجوم السوري

 الذي كان عند العدو الصهيوني، فيما يتعلق بالمجابهات أضف إلى ذلك، أن التفوق النوعي واإلستراتيجي
مع الجيوش، اهتز بما يملكه اآلخرون، سواء أكانوا في المقاومة، أو سوريا، أو غيرها، من ادوات 

  .يستطيعون أن يردوا ويتصدوا للعدوان بكل اشكاله
ن تخوض حرباً ثالثية في تحليلي أن اسرائيل ستتجه في عدوانها المقبل نحو الخاصرة األضعف، ال أ

  ..العدوان المقبل سيستهدف قطاع غزة أوالً.. األبعاد
  ؟.. ما النتائج التي تتوقعونها-) س(
  . أعتقد أنهم سيخرجون من هذه الحرب بصورة، أكثر قتامة مما حصل الحرب السابقة-
لى قطاع هم يروجون اآلن في معرض التبرير للعدوان المقبل أن اسلحة جديدة قد دخلت إ -) س(

  ؟..غزة
نحن نحاول أن نملك ادوات .  مجنون من يفكر أننا نستعد للحرب في قطاع غزة دون أن نملك ادواتها-

  .هذه الحرب بكافة السبل والطرق، ونبذل جهداً لمقاومة اإلحتالل، وسنقاومه
  :ولالطالع على الجزء األول من نص الحوار

227311=id?php.more/articles/com.sharq-al.www://http  
  1/2/2011الشرق، الدوحة، 

  
   للسيطرة على محور فيالدلفيا لن يكون دون ثمن"إسرائيل" عودة: البردويل .8

جاجات  صالح البردويل أن تستغل انشغاالت العالم باالحت.دحماس  لم يستبعد القيادي في حركة: غزة
االجتماعية في عدد من الدول العربية لتنفيذ عدوان جديد على قطاع غزة وإعادة السيطرة على محور 

  .فيالدلفيا، لكنه أكد أن الشعب الفلسطيني بالمرصاد ألي عدوان
على أن الجانب الفلسطيني يسيطر سيطرة كاملة " قدس برس"وشدد البردويل في تصريحات خاصة لـ

احتماالت أن يشن االحتالل العدوان على قطاع غزة دائما موجودة، والشعب ": على حدوده، وقال
الفلسطيني مطمئن لجاهزيته للدفاع عن نفسه، والشعب الفلسطيني الذي دافع عن نفسه في حرب أواخر 
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.  قادر على الدفاع عن نفسه دائما، والشعب الفلسطيني أخذ على نفسه أن يحمي نفسه بنفسه2008عام 
مل أن يستغل العدو ما يحصل في مصر إلعادة احتالل محور فيالدلفيا، على الرغم من أن ومن المحت

هذه الحدود مسيطر عليها فلسطينيا بشكل جيد، لكنه بالتأكيد إذا نفذ ذلك فسيدفع الثمن غاليا، وستكلفه هذه 
  ".العملية ثمنا ماديا وسياسيا باهظا دون أن يجني من ورائها أي شيء

مفهوم : "قلل البردويل من امكانية سيطرة السلطة الفلسطينية على غزة بالقوة، وقالعلى صعيد آخر 
ورموز السلطة إلى غزة إذا كان على قاعدة الخضوع للثوابت واالنصياع لنتائج " فتح"عودة حركة 

االنتخابات والحوار الوطني فهذا أمر طبيعي لكل فلسطيني في كل شبر من أرض فلسطين، لكن إذا كان 
، "هوم العودة على ظهر الدبابة اإلسرائيلية أعتقد أن على من يتحدثون عن ذلك أن يراجعوا أنفسهممف

  .  على حد تعبيره
  31/1/2011قدس برس، 

  
   اعتقال النواب والقيادات لن تثنينا عن نهج المقاومةسياسة: حماس .9

قال النائب عن كتلة دانت حركة حماس بشدة إقدام جيش االحتالل الصهيوني على إعادة اعت: دمشق
 9التغيير واإلصالح الشيخ محمد جمال النتشة، الذي أفرج عنه ألربعة أشهر عقب اعتقال استمر 

 "المركز الفلسطيني"وأضافت خالل بيان وصل  . سنوات في الحبس االنفرادي6سنوات، أمضى منها 
سطيني كافة عن القيام بدورهم في بأن سياسة االحتالل القمعية لن تثني الشيخ النتشة وقيادات الشعب الفل

  .الدفاع عن شعبنا وحقوقه الوطنية
وحملت الحركة االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياة النائب النتشة، كما دعت جماهير الشعب الفلسطيني 
إلى الوقوف صفاً واحداً مع القيادات والرموز الوطنية، للتصدي لسياسات االحتالل العنصرية واإلجرامية 

تصاعدة نتيجة التنسيق األمني، والتصدي لسياسات فريق أوسلو الالهثة خلف سراب وعبثية الم
  ."المفاوضات السياسية المفرطة بحقوق وثوابت القضية الفلسطينية

  31/1/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   االنتخابات في ظل تعثّر المصالحةتطرحفتح  .10
انتخابات رئاسية وتشريعية عامة بديالً عن استمرار تعثر أعربت حركة فتح عن رغبتها بإجراء : غزة

صوت “وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد إلذاعة . إنجاز المصالحة الفلسطينية
يأتي ألننا ال يمكن أن نصبح أسرى مزاج “ الرسمية، أمس، إن طرح إجراء انتخابات عامة "فلسطين

ورهن إمكان إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية . "يمية ودوليةوارتباطات حركة حماس مع قوى إقل
، مشددا على أنه من السابق ألوانه الحديث عن تحديد تواريخ، ”بإنجاز األسلوب والطريقة التي تتم بها“
  .” لكن العقل الفلسطيني قادر على ابتداع أساليب يتجاوز فيها االنقسام المفروض على الشعب الفلسطيني“

ال نريد أن نحدد قبل الوقت طريقة الخطوات “إمكان إجراء االنتخابات في قطاع غزة قال وفي خصوص 
باإلمكان مشاركة غزة بطرق أو بأخرى ليس وقت الحديث عنها في هذا “، معتبراً أنه ”وأساليب العمل
  .” الوقت بالذات

  1/2/2011الخليج، الشارقة، 
  

  "إسرائيل"إطالق صاروخين من غزة على جنوب  .11
أعلنت الشرطة اإلسرائيلية أن صاروخي غراد أطلقا من قطاع غزة سقطا مساء : )ب ف أ( –دس الق

وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفلد  . في جنوب اسرائيل من دون ان يسفرا عن اصاباتأمس
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  وأضاف".صاروخاً انفجر في مقبرة مدينة نيتيفوت واسفر عن اضرار مادية محدودة"لفرانس برس ان 
  .ن صاروخاً ثانياً سقط على ارض بور في مدينة اوفاكيمإ

  1/2/2011األيام، رام اهللا، 
  

   من أنصارها أربعة باختطاف األجهزة األمنية بالضفة تتهمحماس  .12
اتهمت حركة حماس أجهزة فتح األمنية باختطاف أربعة من عناصرها في مناطق مختلفة من : رام اهللا

  .عالميالضفة الغربية في ظل التعتيم اإل
  31/1/2011قدس برس، 

  
  تعليمات من القيادة بعدم التعليق على أحداث مصر.. فتح وحماس": الحياة" .13

في قطاع غزة وحركة » حماس«جواب واحد تسمعه على لسان مسؤولي حركة :  محمد يونس–رام اهللا 
ليمات صارمة هناك تع: في الضفة الغربية على السواء، لدى سؤالهم عن رأيهم في أحداث مصر» فتح«

  .من القيادة بعدم التعليق
وعلى رغم اتفاق الحركتين المتنازعتين على قيادة الفلسطينيين على التزام الصمت في هذه المرحلة 

التي تتعرض إدارتها في » حماس«فحركة . خشية تحمل عقبات النتائج، اال ان مواقفهما الداخلية متباينة
ى حدوث تغيير في الجانب اآلخر من الحدود يتيح لها رفع قطاع غزة لقيود مصرية شديدة، تتوق ال

الحصار والتمتع بحرية إدارة القطاع، بما في ذلك االنفتاح على العالم الخارجي من البوابة الوحيدة 
  .المتاحة، وهي المصرية

لتوجه التي تشكل العمود الفقري للسلطة الفلسطينية، فلديها حسابات مختلفة، فقاعدتها ذات ا» فتح«أما 
الثوري ال تخفي تضامنها مع حركة التغيير في مصر، لكن قيادتها ذات الطابع المحافظ ترى في النظام 

» فتح«ويذهب بعض قادة . المصري الراعي والداعم والحاضن الدائم لها على المستويين العربي والدولي
  .الى حد اعتبار القيادة المصرية مرجعيتهم السياسية

  1/2/2011الحياة، لندن، 
  

   يستقبل وفداً من قافلة آسيا العائدة من غزةممثل حماس: لبنان .14
استقبل ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة وفداً من قافلة آسيا واحد العائدة من قطاع غزة : بيروت

 في 48ضم راجي حكيم رئيس الرابطة األهلية في بيروت وطه الحاج أمين عام تجمع فلسطينيي الـ
ض بركة مع الوفد الضيف األوضاع في قطاع غزة نتيجة الحصار الظالم المفروض على واستعر .لبنان

وأكد ان  .القطاع منذ أربع سنوات، وقدم الوفد للحاج بركة شتلة زيتون أحضرها معه من قطاع غزة
التحوالت في المنطقة وخاصة في تونس وما يجري في مصر سيكون لها تداعيات ايجابية على القضية 

  ."نية الفلسطي
  31/1/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  الجهاد تدعو لتصعيد حملة التضامن مع األسرى .15

دعت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، إلى تصعيد الحمالت التضامنية مع األسرى وإثارة : غزة
ى يد قضيتهم لخلق رأي عام واصطفاف واسع ينحاز لمعاناتهم وآهاتهم وما يالقونه من مآسٍ وقمع عل

محققي االحتالل ووحداته اإلجرامية، مؤكدة أن األسرى هم نبض المقاومة وسراجها الوهاج نحو الحرية 
   .المنشودة

  31/1/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  نظام مبارك" خلع"يحثّ المصريين على مواصلة تحركاتهم لـ" التحريرحزب " .16

سطين، على التحركات الشعبية في مصر للمطالبة بإسقاط في فل" حزب التحرير اإلسالمي"أثنى : رام اهللا
النظام الحاكم وتنحي رئيسه حسني مبارك، داعياً الشعب المصري إلى مواصلة احتجاجاتهم حتى تحقيق 

نسخة عنه، على النظام " قدس برس"وحمل الحزب، في بيان تلقّت  ".خلع النظام من جذوره"مطالبهم و
إنه نظام مخادع أحاط الناس بالقهر والكبت، ورفعت سلطاته راية " وقال ،"الموالي ألمريكا"المصري 

دولة يهودية في أرض الكنانة، وباعت سلطانها وسيادتها على أرض سيناء، وحاصرت المسلمين في 
  ".غزة، ونهبت ثروة البالد هي وأمريكا وتركوا عامة الناس في فقر مدقع

ري الحالي بالوقوف وراء عمليات التخريب والسلب والنهب وفي السياق ذاته، اتهم الحزب النظام المص
إيجاد مبرر يمكّن حكومته األمنية "التي تشهدها األراضي المصرية خالل فترة االحتجاجات، لغاية 

  .، وفق تقديره"الجديدة من البطش بالناس بحجة إعادة األمن
ال "ق رئيس الوزراء الجديد ورأى الحزب أن كالً من عمر سليمان نائب الرئيس مبارك وأحمد شفي

، فيما حذّر "يختلفان عن الرئيس المصري الذي يرمي من خالل تعيينهما إلى خداع الشعب والتحايل عليه
  ".دخلت على الخط وتريد استغالل تضحيات المصريين ألغراضها الخبيثة"من جهات أخرى 

  31/1/2011قدس برس، 
  

  يدين السلطة القوى الفلسطينية الف وتح"..وثائق الجزيرة"فتح تهاجم : البداوي .17
نظمت حركة فتح في قاعة الرئيس الراحل ياسر عرفات في مخيم البداوي : شمال لبنان/ البداوي

قناة الجزيرة «في لبنان رفعت شناعة حملة عنيفة على » فتح«محاضرة أمس، شن خاللها مسؤول إعالم 
 ممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ، على خلفية ما نشرته من وثائق، وذلك بحضور»الفضائية

الجزيرة أعلنت في بداية «في المحاضرة، أشار شناعة إلى أن . وفعاليات من مخيمي البداوي والبارد
 وثيقة بشأن المفاوضات، واتضح في ما بعد أنها نشرت 1600حملتها لمسرحية كشف المستور أن لديها 

. »لجزيرة اإللكتروني وهي خرائط نشرت قبل عدة سنوات وثيقة بما فيها خرائط على موقع كشاف ا43
. الخرائط صحيحة، ولكن الذي قدمها هو الجانب اإلسرائيلي والجانب الفلسطيني رفضها«: وأضاف

والسؤال هو لماذا لم توافق عليها . والجزيرة قدمتها على أساس أن الجانب الفلسطيني هو الذي قدمها
  . »ه تنازل؟إسرائيل إذا كان ذلك صحيحاً وفي

اعتصاماً في قاعة اللجنة الشعبية في مخيم » تحالف القوى الفلسطينية في الشمال«في المقابل، نفذ 
موقف ونهج القيادة الحالية للسلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير «البداوي، استنكاراً وإدانة لـ 

  .»وفريقها المفاوض، في ضوء ما كشفته قناة الجزيرة من وثائق
، ومسؤول اإلعالم في »حركة التوحيد اإلسالمي«وتحدث في االعتصام الشيخ محمد الزعبي باسم 

حركة «عبد اهللا الخير، وعضو الهيئة القيادية لـ » المركز الوطني للعمل االجتماعي في الشمال«
.  حمدانفي لبنان عيسى» الحزب الشيوعي الفلسطيني الثوري«عبد اهللا الشمالي ومسؤول » المرابطون

» قناة الجزيرة«إدانة سلوك قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية، وعلى أن ما كشفته «وأجمعت الكلمات على 
ودعت الكلمات . »يشكل فضيحة مدوية لسلوك تلك السلطة المستنفدة المفرطة بالحقوق والثوابت الوطنية

فلسطينية، على قاعدة التمسك ضرورة وحدة الفصائل الفلسطينية في إطار منظمة التحرير ال«إلى 
  .»بالثوابت الوطنية والقومية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق عودة الشّعب الفلسطيني

  1/2/2011السفير، بيروت، 
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  نتنياهو يتخوف من نظام شبيه بإيران في مصر .18
تخوفه من قيام أعرب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، عن :  رويترز–  ا ب- ا ف ب

  .»متطرفون إسالميون«نظام في مصر شبيه بالنظام اإليراني يقوده 
وقال نتنياهو، في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة األلمانية أنجيال ميركل في القدس المحتلة بعد 

 أن يتم نحن جميعا نتابع بيقظة وقلق ونأمل«ترؤسهما اجتماعا مشتركا للحكومتين األلمانية واإلسرائيلية، 
  .وذلك في إشارة إلى اتفاقية السالم بين مصر وإسرائيل» الحفاظ على السالم واالستقرار

خوفنا الحقيقي هو أن يتطور الموقف، الذي تطور بالفعل في عدة دول، من بينها إيران نفسها، «وأضاف 
ال يحركها «واعتبر انه على الرغم من أن االحتجاجات . »إلى أنظمة قمعية من اإلسالم المتطرف

التطرف اإلسالمي إال انه في حالة الفوضى من الممكن ان يستولي كيان اسالمي منظم على السلطة في 
  .»هذا ما حدث في ايران وهذا ما حدث في مناسبات أخرى. البالد

الجميع يأملون أن يحل هذا «وتابع . »كل نصف ساعة«وأعلن انه يطلع على المستجدات في مصر 
وأعرب عن أمله أال تتأثر معاهدة السالم . »ان يعود االستقرار ويتم الحفاظ على السالمالوضع سلميا، و

  .التي أبرمتها إسرائيل مع مصر بأي تغييرات تحدث
  1/2/2011، السفير، بيروت

  
  "حماية النظام المصري"سليمان لـعمر تل أبيب تضع إمكانياتها تحت تصرف : مصادر إسرائيلية .19

إسرائيلية مطلعة، أن الدولة العبرية عرضت على اللواء عمر سـليمان، نائـب             كشفت مصادر   : الناصرة
، بما فيهـا    "حماية النظام في مصر   "تحت تصرفه لـ    " كافة إمكانياتها "رئيس الجمهورية المصرية، وضع     

  .، وطالبته بالعمل على منع تهريب السالح على قطاع غزة"عمليات نوعية إلجهاض الثورة الشعبية"تنفيذ 
ر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أن األخيـر اتـصل أمـس األحـد                  وذك

، بسليمان، الذي يشغل أيضاً منصب مدير المخابرات العامة المصرية، وأبدى قلقه على الوضـع        )30/1(
  .جاجاتفي مصر، وعرض عليه إمكانية قيام المخابرات اإلسرائيلية بعمليات نوعية وخاصة إلنهاء االحت

وأضاف أن نتنياهو وسليمان ناقشا سبل تأمين الحدود مع الدولة العبرية، وان رئيس الوزراء اإلسرائيلي               
  .عرض على سليمان وضع إمكانيات دولته تحت تصرفه في حال شعر بخطر على النظام المصري

نياهو أجـرت   العبرية عن أن جهات رفيعة المستوى في مكتب بنيامين نت         / معاريف/كما كشفت صحيفة    
خالل األيام األخيرة سلسلة مكالمات هاتفية مع سليمان، وطالبتهم بضرورة إجراء تنسيق أمني بخصوص              

  . عدة مسائل، منها منع تهريب السالح عبر األنفاق على حدود مصر مع قطاع غزة
 مغبة فقـدان    ، إذ كان هدفها تنبيه المصريين من      "طارئة"ووصفت الصحيفة المكالمة الهاتفية بأنها كانت       

  .السيطرة على األنفاق
وبحسب الصحفية؛ فإن تل أبيب تلقت تقارير حول اتساع النشاط في األنفاق ليشمل البضائع والـذخائر،                

خفف من نشاطه لمنع عمليات التهريب نظرا للتطورات الحاصلة داخل          "مشيرة إلى أن الجيش المصري      
  .، حسب قولها"يل من األراضي المصريةمصر، إضافة إلى ازدياد عدد المتسللين إلى إسرائ

إنه بعد تقييم للموقف في مصر؛ فإنهـا  : "ونسبت الصحيفة لمصادر في وزارة الخارجية اإلسرائيلية قولها    
ال تستبعد أن يضحي عمر سليمان بعالقاته مع إسرائيل من أجل أرضاء الشارع المصري وإضفاء صبغة              

  ".شرعية على تعيينه بنظر عامة الشعب
ر إلى أن سليمان تربطه عالقات وطيدة مع المسؤولين اإلسرائيليين، حيث كان مكلفاً بعدة ملفات لها                ويشا

  .عالقة بالدولة العبرية، بما فيها ملف التهدئة، وملف صفقة التبادل وغيرها من الملفات
 31/1/2011قدس برس، 

 



  

  

 
 

  

            16 ص                                     2043:         العدد       1/2/2011 الثالثاء :التاريخ

  
    "إسرائيل"ورة دول أوروبية لتحسين صعشرة حملة دعائية في ليبرمان يقرر القيام ب .20

أفيغدور ليبرمان القيام بحملة دعائية تستأجر خاللها ” اإلسرائيلي“قرر وزير الخارجية : آي.بي .يو 
، التي ”إسرائيل“ دول أوروبية بهدف تحسين صورة 10خدمات شبكة مكاتب عالقات عامة في 

” ديعوت أحرونوتي“ووفقاً لصحيفة . تزعزعت لدى الرأي العام األوروبي في السنوات األخيرة 
بمعزل عن الصراع ” إسرائيل“الصهيونية، فإن الحملة الدعائية غايتها عزل الرأي العام األوروبي على 

وسيتم تنفيذ هذه الحملة الدعائية في عشر دول هي بريطانيا وألمانيا وفرنسا . الفلسطيني” اإلسرائيلي“
حوالي ( مليون شيكل 12وتشيكيا، وستبلغ تكلفتها وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والدنمارك والسويد والنرويج 

  ). مليون دوالر3 .3
واتخذ ليبرمان قراره بتنفيذ الحملة الدعائية بعد وصول تقارير من سفراء الكيان في أوروبا أفادت بأن 

” إسرائيل”غالبية األوروبيين يؤيدون الفلسطينيين، فيما أعربت أقلية صغيرة من األوروبيين عن تأييدها ل
في بريطانيا والدول االسكندينافية قد ” اإلسرائيلية“وتبين من تقارير السفراء أن المقاطعة للبضائع . 

اتسعت، وأن شبكات تسويق كبيرة وهامة ال تبيع منتجات المستوطنات وفي بعض األحيان ترفض بيع 
  .أيضاً” إسرائيلية“بضائع 

بأن تجري كل واحدة اتصاال مع ثالثة مكاتب ” يةاإلسرائيل“وعلى أثر ذلك تم إصدار تعليمات للسفارات 
ووفقا لبرنامج . وتعمل إلى جانب السفارات ” اإلسرائيليين“عالقات عامة إلعطاء إرشادات للسفراء 

الحملة الدعائية فإنه سيتم إجراء استطالعات رأي قبل أن البدء بالتوجه إلى الرأي العام وسيتم أيضاً 
  .العام لمعرفة ما إذا كانت الخطة الدعائية ناجعة إجراء استطالع آخر في نهاية 

الهدف هو منح السفارات في دول مركزية في أوروبا أدوات “إن ” يديعوت أحرونوت”وقال ليبرمان ل
أخرى في الحقل الهام للصراع على الرأي العام، إلى جانب عمل مهني وصحيح في هذا المجال سنتمكن 

  .”والتأييد لها” ائيلإسر“من تحقيق تحسن كبير في مكانة 
  1/2/2011، الخليج، الشارقة

  
   بعد احداث مصر بات اسوأ "إسرائيل"وضع : اليعازربن  .21

قال وزير االمن االسرائيلي سابقا، بنيامين بن اليعازر، الذي يعتبر مقربا : الناصرة ـ زهير اندراوس
ان وضع اسرائيل اصبح من القيادة المصرية واالسرائيلي االقرب للرئيس المصري حسني مبارك، 

اسوأ، وان الوضع في مصر ليس بسيطا، بل هو خطير بالرغم من توقع القيادة المصرية واستعدادها 
  .لذلك

على االنترنت انّه اجرى محادثات مع ' يديعوت احرونوت'وتابع قائال في حديث ادلى به لموقع صحيفة 
وبحسب بن اليعازر . ت بسيطة وتسير بتسارعالمسؤولين المصريين في االيام االخيرة، وان االمور ليس

فانه ال يوجد بديل لمبارك، وان االخوان المسلمين ليسوا في الصورة، وال توجد قيادة مقابل القيادة 
وقال ايضا للموقع االلكتروني ان الجيش يقف كالصخرة . على حد تعبيره. القائمة، وانما الشارع فقط

 التقديرات تشير الى ان ذلك يستغرق وقتا طويال، حيث ان قائد .داعما لمبارك، والسؤال هو الى متى
 عاما، وعمر سليمان معه كل 17الجيش المصري هو من عناصر مبارك، ووزير الدفاع يعمل معه منذ 

اعتقد انه .. حتى اللحظة لم يطلقوا النار، والدبابات تتجول بدون اطالق نار، وهذا امر مهم جدا.. الوقت
واضاف ان الوضع اآلن في مرحلة ما بعد خطاب مبارك، ويجب النظر الى ابعاد . تجاهسيستمر بهذا اال

وبحسبه فانه سيكون من . وتساءل هل نحن امام عصر جديد ام ان نظام مبارك سيتجاوز ذلك؟. ذلك
  .الصعب على مبارك توريث الحكم النه سيجد صعوبة في ذلك الن الشارع لن يسمح بالتوريث
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وبحسب بن اليعازر . تقد ان مبارك سيتجه نحو االصالح ويقوم بتشكيل حكومة جديدةواشار الى انه يع
مبارك قوي، فهو قائد سالح 'واضاف ان . فان مبارك سوف يتجاوز االزمة، وان السؤال هو الى متى؟

والسؤال الى متى سيصمد؟ والى اي مدى سيعمل عامل الدومينو؟ .. الجو، ونائب السادات ورجل معتدل
لممكن ان تنتقل االحداث من القاهرة الى باقي المدن، ومن مصر الى باقي الدول العربية، وليس فمن ا

  .صدفة ان الملك السعودي يوفر الدعم الكامل لمبارك
وقال الوزير المستقيل ايضا، وهو من اقطاب حزب العمال االسرائيلي، انّه قلق على مستقبل الشرق 

واضاف انه تحدث عن شرق اوسط جديد، وعن ضرورة . االوسط، وانه سبق وان حذر من ذلك
وتابع انه ال يمكن معرفة . وقال ايضا ان وضع اسرائيل اصبح اسوأ. االسراع في المفاوضات السياسية

ولفت الى ان العالقات مع مبارك . من سيتسلم السلطة، حتى لو كان هناك سالم فسيكون سالما باردا
.  االستقرار في الشرق االوسط، وحارب حماس والجهات المتطرفةكانت دافئة وحميمة، فهو الذي صنع

وقال ايضا انه تحدث مع مسؤولين مصريين كبار، وانهم يتحدثون بثقة، بيد انه تساءل اذا ما كان ذلك 
  .صحيحا، واذا ما كانت هذه هي الصورة الصحيحة، على حد قوله

  1/2/2011، القدس العربي، لندن
  

   تدين لمبارك حرصه على السالم"لإسرائي" أن يؤكد زبيري .22
واصلت إسرائيل يوم أمس متابعتها لمجريات األحداث في مصر، وقال شمعون  :غزة ـ أشرف الهور

إن ' رئيس الدولة خالل حفل تسلمه أوراق اعتماد لعدد من السفراء األجانب الجدد في تل أبيب زبيري
 هذا البلد أفضل حاالً مما كانت عليه في نشوء نظام حكم ديني متشدد في مصر لن يجعل األوضاع في

  .'ظل النظام الحالي رغم عدم التزامه بالثوابت الديمقراطية
حرص على حماية السالم في الشرق األوسط مما 'وأكد بيريس أن الرئيس المصري حسني مبارك 

  .'يجعلنا مدينين له بالشكر
  1/2/2011، القدس العربي، لندن

  
  "إسرائيل" لـحدث في مصر انذار استراتيجيما حدث في تونس وي: موفاز .23

 رئيس لجنة الخارجية واالمن البرلمانية االسرائيلية ، أنالقدس من، 1/2/2011، األيام، رام اهللاذكرت 
متوقعا "ما حدث في تونس وما يحدث في مصر بانذار استراتيجي بالنسبة السرائيل"شاؤول موفاز وصف 

  ".دة اماكن اخرى بالمنطقة نقطة تحول في ع2011ان يكون عام " 
يتوجب على اسرائيل اجراء تقييم استراتيجي جديد في ظل ما يحدث "وقال موفاز لمراسلين اسرائيليين 

يتوجب على اسرائيل " واضاف"في مصر ومتابعة االوضاع فيها وفي اماكن اخرى في المنطقة عن كثب
في الحفاظ على معاهدة السالم وفي استقرار كذلك تاكيد عدم تدخلها فيما يحدث في مصر، وتاكيد رغبتها 

  ".الجيش المصري يتحمل حاليا على عاتقه مسؤولية الحفاظ على االستقرار"معتبرا ان "السلطة هناك
المحور الراديكالي "، ان ) كاديما(واعتبر موفاز، وزير الدفاع االسرائيلي السابق والقيادي في حزب 

  ".ماس سيحاول التاثير على مجريات االمور في مصرالذي يضم سورية وايران وحزب اهللا وح
موفاز شرع، بوضع عدة سيناريوهات متوقعة ، من الناصرة، أن 1/2/2011وكالة قدس برس، ونشرت 

لما قد تؤول إليه األوضاع في مصر، في ظل االحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط نظام الحكم وتنحي 
  .رئيسه حسني مبارك
ووقفها، ال سيما في ظل افتقار " أعمال الشغب" الرئيس المصري قد يصر على كبح وأوضح موفاز، أن

التحركات الشعبية والمظاهرات لقيادة منظمة توجههم بشكل منسق، وفي حال حدوث ذلك سيتطلع مبارك 
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 مشيراً المقبل وفقاً ألحكام الدستور المصري، وفق تقديره،) سبتمبر(إلى إجراء انتخابات عامة في أيلول 
  ".السيناريو المفضل لدى إسرائيل"إلى أن هذا هو 

وتطرق إلى السيناريو الثاني المتمثّل بإصرار الجيش المصري على موقفه ورغبته بعدم اللجوء إلى 
استخدام القوة ضد المتظاهرين المدنيين، األمر الذي يلمح إلى إمكانية سيطرة الجيش على مقاليد الحكم 

  .في مصر
از إلى أن السيناريو الثالث واألخير يشير إلى احتمال إقدام مبارك على االستقالة وسيطرة وأشار موف

مبعث قلق وتهديد "على الحكم، األمر الذي تنظر إليه الحكومة اإلسرائيلية على أنه " اإلخوان المسلمين"
  .، على حد تعبيره"بالنسبة لها

 
  ل في رأس السلطة الرئيس المصري حسني مبارك سوف يظ: إسرائيلي وزير .24

على الرغم من ان رئيس الوزراء االسرائيلي، بنيامين نتنياهو، امر الوزراء بعدم االدالء بأي حديث 
وصف وزير اسرائيلي االحداث في مصر ' تايم'لوسائل االعالم عما يجري في مصر، ففي مقابلة مع 

وقال . 'جمعة الغضب'حتجاج منذ بانها زلزال في الشرق االوسط، وذلك قبل التصعيد في اعمال اال
الوزير، وهو عضو في المجلس الوزاري بدون نشر اسمه، ان اسرائيل تعتقد ان النظام سوف يتغلب 

ونقل عن الوزير . على المظاهرات، وان الرئيس المصري حسني مبارك سوف يظل في رأس السلطة
 مع حاكم قوي في القاهرة ومع ملك في قوله انه يجب النظر الى المستقبل، ورغم انه من المريح التعامل

وبحسبه . عمان، اال انه من االفضل العيش بجوار ديمقراطيات، الن الديمقراطيات ال تبادر الى الحرب
  .فانه ليس من المؤكد انه حان الوقت لدمقرطة العالم العربي

 ماذا يريدون، وقال الوزير االسرائيلي ايضا انّه حصلت سابقة في قطاع غزة عندما سألوا الناس
وادعى ان العالم العربي بحاجة الى عملية طويلة من الدمقرطة . وصعدت حركة حماس الى السلطة

وادعى الوزير انه ال يمكن فعل ذلك اآلن . بالتوازي مع اصالحات تربوية لتشجيع انتخاب جهات معتدلة
يتيح للمنظمات االسالمية مع اجراء االنتخابات، وخاصة في الوضع الحالي مع جهات متطرفة، والذي 

  .استغالل الوضع، على حد تعبيره
  1/2/2011، القدس العربي، لندن

  
  "إسرائيل"لن يتأخر اليوم الذي ستفرض فيه الدول األوروبية عقوبات على : إسرائيليدبلوماسي  .25

أن وضع إسرائيل في أوروبا كارثي، وتدهور بشكل غير ' يديعوت احرونوت'ذكرت صحيفة : تل أبيب
  .سبوقم
قال دبلوماسي إسرائيلي في أوروبا، إن وضع إسرائيل كارثي وإن الفلسطينيين يسيطرون على الرأي و

الرأي العام في أوروبا يؤيد 'العام ولديهم رسالة إلى الرأي العام لمساعدتهم في إقامة دولتهم المستقلة 
  .ية عقوبات على إسرائيلالقضية الفلسطينية، ولن يتأخر اليوم الذي ستفرض فيه الدول األوروب

  31/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   في مصربالتحقيق في فشل المخابرات برصد االحداث بالكنيست يطالبون نواب: معاريف .26
العبرية، االثنين، انّه بدأت االصوات تتعالى في ' معاريف'افادت صحيفة  :الناصرة ـ زهير اندراوس

رائيلي مطالبةً بالتحقيق بالفشل الذي كان من نصيب اجهزة المخابرات في الدولة العبرية، الكنيست االس
اذ انّها لم تتمكن من رصد االحداث في مصر بعد انهيار النظام الحاكم في تونس، ولفتت الصحيفة 

صر ليست تونس العبرية الى ان قادة االجهزة االمنية في اسرائيل ابلغوا صنّاع القرار في تل ابيب بأن م
وليست لبنان، وان نظام حسني مبارك قوي ومن غير الممكن انتقال عدوى تونس الى بالد النيل، ونقلت 
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الصحيفة عن اعضاء في لجنة الخارجية واالمن التابعة للكنيست االسرائيلي قولهم ان الفشل 
 وبالتالي فانّه 1973ة حرب اكتوبر االستخباراتي االسرائيلي يذكّر بالفشل الذي شهدته الدولة العبرية عشي

  .ال مناص من فتح تحقيق في هذا الفشل
  1/2/2011، القدس العربي، لندن

  
  المستوطنون ورم سرطاني في الخليل ويافا يجب اجتثاثه: الطيبي .27

حذر رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير الدكتور أحمد الطيبي، من خطورة استمرار : رام اهللا
  ".يجب اجتثاثه وليس دعمه أو تبنّيه"، قال بأنه، "ورم سرطاني"يطان في الخليل ويافا ووصفه بأنه االست

وأكد الطيبي في كلمة له خالل مشاركته في التظاهرة التي نظمت في يافا احتجاجا على دخول مستوطنين 
السكن، ونقلتها وسائل لألحياء العربية بالتواطؤ مع دائرة أراضي إسرائيل التي منحتهم أراض للبناء و

إعالم السلطة، أن يافا التي هجر أهلها في النكبة تأبى أن تخضع ثانية للطرد والترحيل، وما حصل عام 
تحمي المستوطنين الذين يقتحمون يافا، كما "وندد بسلوك الشرطة التي قال بأنها .  لن يحصل اليوم48

  ".تحمي المستوطنين في الخليل
مدعومون من قبل دائرة أراضي إسرائيل ) المستوطنون(رباء عن يافا إن هؤالء الغ: "وأضاف

  ". والوزارات المختلفة ولذلك فإن مسؤولية الجريمة تقع على عاتق الحكومة والسلطات
وشدد الطيبي على أهمية أن يكون النضال مشتركاً موحداً لكل أهالي يافا بكل أطيافها وطوائفها 

:  عالياً، مشيدا بالديمقراطيين اليهود المشاركين في المظاهرة، وقالوحركاتها، لكي يكون صوت النضال
إن انتصارنا على العنصرية في هذه البالد يأتي بمشاركة أكبر قطاع من المجتمع اليهودي الذي يجب أن "

  .، على حد تعبيره"يقف معنا في هذه المعركة
  31/1/2011قدس برس، 

  
  تجاوز اضطرابات االسواق الناتجة عن مصر يمكنه "سرائيلإ"اقتصاد : فيشر ستانلي .28

 قال ستانلي فيشر محافظ بنك اسرائيل المركزي يوم االثنين ان االقتصاد االسرائيلي قوي :تل ابيب
  .بدرجة تمكنه من تجاوز االضطرابات الحالية في االسواق الناتجة عن االحتجاجات الواسعة في مصر

سيتعين علينا ان نتصدى لما حدث "نية التي تواجه اسرائيل وأبلغ فيشر مؤتمرا يبجث في التحديات االم
اعتقادي أننا لدينا االقتصاد والسياسات التي ستسمح لنا بأن نتعامل مع ... في االيام السبعة الماضية

  ."تحديات المستقبل
اته للنمو وقال فيشر ان من المرجح ان يعدل البنك المركزي االسرائيلي في االسابيع القليلة القادمة تقدير

 4.5 بلغ 2010 بالمئة بعد ان حقق نموا أقوى من المتوقع في 3.8 من مستوى حالي يبلغ 2011لعام 
  .بالمئة

  31/1/2011، وكالة رويترز لألنباء
  

   من اإلسرائيليين يرفضون االنسحاب من الجوالن66%: استطالع .29
من اليهود  % 66 تل أبيب، أن  قال مؤشر السالم، وهو استطالع شهري يعده معهد في جامعة:الناصرة

 % 68اإلسرائيليين يرفضون انسحابا من هضبة الجوالن مقابل اتفاق سالم مع سورية، في حين قال 
  .منهم إن الفلسطينيين لن يوقفوا صراعهم بعد حل الدولتين، وسيواصلونه حتى استعادة فلسطين كلها

  1/2/2011، الغد، عمان
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   بؤرة استيطانية جديدة في القدس3300ن بناء  تحذر مفي غزةاألوقاف وزارة  .30
 طالب أبو شعر .، ورئيس لجنة القدس د في الحكومة في غزة حذَّر وزير األوقاف والشؤون الدينية:غزة

من خطورة كثافة مخططات االحتالل وحجم بشاعتها في القدس، خاصةً وأن وزارة اإلسكان الصهيونية 
وأكد أبو شعر في  .2010نية في القدس والضفة الغربية خالل  بؤرة استيطا1400كشفت عن بيعها نحو 

 على أن هذه 31/1نسخة منه، االثنين " المركز الفلسطيني لإلعالم"تصريح صحفي مكتوب تلقى 
 بؤرة استيطانية 3300التصعيدات غير المسبوقة تأتي في إطار إيداع مخططات هيكلية جديدة لبناء نحو 

وطالب  .في القدس" رمات شلومو"و" رموت"و" حومات شموئيل"غنيم وجديدة في مستوطنات جبل أبو 
أبو شعر، بنصرة القدس ودعمها مادياً ومعنوياً ووضعها في الذاكرة ضمن األجندة الراسخة في األذهان 

  ."في الوقت الذي يهدف االحتالل إلى محو حضارتها وتاريخها العظيم
  31/1/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  حتفل بوضع الحجر األساس لمستوطنة جديدة في حي الصوانةت" إسرائيل": القدس .31

 دانيل هيرشوفيتش وعدد اإلسرائيليبمشاركة وزير العلوم والتكنولوجيا :  عبد الرؤوف أرناؤوط-القدس 
من أعضاء كنيست إسرائيليين وأعضاء من مجلس بلدية االحتالل في القدس احتفل ظهر أمس بوضع 

بين ( وحدة استيطانية لصالح المدرسة االستيطانية 24مستوطنة إسرائيلية ستضم مبدئياً الحجر األساس ل
منحت قد القدس االحتالل في وكانت بلدية  .في حي الصوانة في جبل الزيتون في شرقي القدس) اوروط

ديدة من  وحدة استيطانية ج24 طوابق لكل منها لتضم 3 بطول أبنية 3 بإقامةذناً إالمدرسة االستيطانية 
  . تستخدم الستيعاب الطلبة المتزوجين في المدرسة الدينيةأنالمقرر 

  1/2/2011 رام اهللا، األيام،
  

  سلطات االحتالل تخطط لمصادرة دونمين من وقف جامع االستقالل في حيفا: حيفا .32
 المحتلة لجنة الشعبية للدفاع عن األوقاف اإلسالمية في حيفا، شمال األراضي الفلسطينيةل حذرت ا:حيفا
. ، من مخطط إسرائيلي لمصادرة دونمين من وقف مسجد االستقالل لصالح مشروع استيطاني1948عام 

وعبرت اللجنة عن استيائها من سياسة البلدية اإلسرائيلية وكل المؤسسات الرسمية، في مصادرة الوقف 
 التفاف متعمد وتآمر دون علم لجنة المتولين المسؤولة والقاضي الشرعي، واعتبرت خطوة المصادرة

  .لسلب ما تبقى من أوقاف وأمالك ومقدسات عربية إسالمية والسيطرة عليها بحجج واهية
  31/1/2011قدس برس، 

  
  مستوطنون يعتدون على شاب حتى فقد الوعيال في الضفة و22الجيش اإلسرائيلي يعتقل  .33

ية بعد دهم بيوتهم، في وقت اعتدت  مواطناً في الضفة الغرب22 اعتقل الجيش اإلسرائيلي أمس :رام اهللا
من سكان البلدة القديمة في القدس )  عاما24ً(مجموعة من المستوطنين على الشاب نضال يسري صباح 

  . أن فقد الوعيإلىالمحتلة خالل عودته من عمله الليلي في شارع يافا غربي المدينة، 
وبائعي الخضار في محيط الحاجز وفي القدس، شنت قوات الشرطة حملة واسعة ضد أصحاب البسطات 

وذكر شهود أن الجنود اجتاحوا الموقع وألقوا . العسكري الموجود قرب مدخل مخيم شعفاط وسط المدينة
محتويات البسطات على األرض وسط حال من الفوضى العارمة تخللها إغالق الحاجز العسكري الذي 

  .لدة عناتايتحكم بحركة سكان المخيم وضاحيتي السالم ورأس خميس وب
  1/2/2011الحياة، لندن، 

  



  

  

 
 

  

            21 ص                                     2043:         العدد       1/2/2011 الثالثاء :التاريخ

  
   فلسطينياً فجر اليوم الثالثاء12الجيش اإلسرائيلي يعتقل : الغربيةالضفة  .34

،  حملة اعتقاالت واسعة في 1/2/2011 شن جيش االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم الثالثاء :رام اهللا
  .ياًمناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، طالت اثني عشر فلسطين

  1/2/2011قدس برس، 
  

  يناير/ كانون الثاني حالة اعتقال في سجون االحتالل خالل 178: نادي األسير .35
 أفادت إحصائيات نادي األسير، أن االحتالل اإلسرائيلي صعد في اآلونة األخيرة من عمليات :رام اهللا

 مكاتب نوادي األسير في االعتقال في جميع محافظات الوطن، حيث بلغ عدد المعتقلين الذين سجلوا في
  .، وهناك تزايد ملحوظ في عمليات اعتقال القاصرين معتقال178ًالمحافظات 

، بيت لحم )36(، رام اهللا )74(الخليل : وبينت اإلحصائية أن عدد المعتقلين في المحافظات كان كما يلي
  ).1(، أريحا )2 (، قلقيلية)7(، نابلس )7(، طوباس )8(، سلفيت )10(، طولكرم )16(، جنين )17(

  31/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   في المحال التجارية اليهودية48دعوات عنصرية لعدم تشغيل فلسطينيي  .36
 ذكرت مصادر إعالمية عبرية، أن األيام القليلة الماضية شهدت تصعيداً في الحمالت :الناصرة

  .ضدهم" نشوب معركة إعالمية"، وعدم تشغيلهم، منذرة بـ48 العنصرية الداعية إلى مقاطعة فلسطينيي
، أن آالف المناشير والملصقات تم تعميمها 31/1وأوضحت إذاعة الجيش اإلسرائيلي، يوم اإلثنين 

نت في طياتها دعوة لعدم ، والتي تضم"الحريديم"ونشرها في األحياء التي يسكنها اليهود المتزمتون 
  .تشغيل المواطنين الفلسطينيين ومقاطعة المحال والمراكز التجارية اإلسرائيلية التي تخالف هذه الدعوة

علينا االمتناع عن إدخال أعداء إسرائيل إلى األحياء، الذين "وجاء في نص أحد الملصقات المذكورة 
  .، بحسب اإلذاعة"يتحرشون ببناتنا

محاربة اختالط وذوبان اليهود في الديانات "اليهودية الناشطة في مجال " لهافا"ة باشرت منظمكما 
  .لكل المصالح والمحال والمتاجر التي ال تشغل شباناً عرب" شهادة كاشير"، بإصدار ما أسمته "األخرى

  31/1/2011قدس برس، 
  

  ن لترحيلهم تجميع المياه في تجمعات الفلسطينييآبارتهدم " إسرائيل: "العتيليشداد  .37
 بأنها "إسرائيل" اتهم وزير المياه رئيس سلطة المياه الفلسطينية شداد العتيلي االثنين :).ب.ف.ا(القدس 
وقال  . للتجمعات السكنية الفلسطينية في الضفة الغربية لترحيلهماألمطار وبرك تجميع مياه آبارتهدم 

 أشهر من ستة أكثرملة منهجية مكثفة منذ إسرائيل تقوم بح "إنالعتيلي في تصريح لوكالة فرانس برس 
 الجارية والمعروفة منذ زمن الرومان والعهد العثماني األمطار المنزلية وبرك تجميع مياه اآلبارلتدمير 

هذا الهدم "ن أ  وأضاف". وتجمعات البدواألريافوالتي تستخدمها التجمعات السكنية الفلسطينية في 
من % 60فة الغربية التي تسيطر عليها إسرائيل والتي تشكل في الض) سي(يجري في المنطقة جيم 

الحكومة اإلسرائيلية "ن إوقال  ".أراضيهم الضفة الغربية بهدف ترحيل هذه التجمعات عن أراضي
 الشرائح الفلسطينية المهمشة والفقيرة في الضفة الغربية وهذا التدمير ال أكثرتستخدم سالح المياه ضد 
  ".أخالقياًض مبرر له فحسب بل مرفو

  1/2/2011الدستور، عمان، 
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  مناشدة لحل أزمة فلسطينيين عالقين في مطار القاهرة بمصر .38
 ناشد العشرات من المواطنين الفلسطينيين من العالقين داخل مطار القاهرة الدولي، الرئيس :تونس

والحقوقية، للضغط على الفلسطيني محمود عباس والحكومتين في رام اهللا وغزة وكافة المؤسسات الدولية 
الجانب المصري للسماح لهم بالعودة إلى األراضي الفلسطينية وإخراجهم من المطار، وتأمين لهم طريق 

  ).قطاع غزة(للعودة إلى ذويهم في األراضي الفلسطينية 
  31/1/2011قدس برس، 

  
  استمرار إغالق معبر رفح واألنفاق يفاقم أزمة الوقود ونفاد السلع .39

واصلت السلطات المصرية لليوم الثاني على التوالي إغالق معبر رفح الحدودي من :  جاد حامد-غزة 
دون أن تحدد موعدا إلعادة فتحه، ما اضطر أعدادا كبيرة من الفلسطينيين على إرجاء مغادرتهم لقطاع 

  .غزة، خصوصا ممن لديهم تأشيرات سفر أو إقامات في الخارج
 على الحدود الفلسطينية المصرية على جوانب مختلفة من الحياة في غضون ذلك، انعكس الوضع القائم

اليومية ألهالي غزة حيث شهدت أسواق غزة خالل األيام الثالثة الماضية أزمة حادة في كمية الوقود من 
 خالل المواطنينا من قبل  ملحوظًالبنزين والسوالر المتوفرة لدى محطات الوقود، التي شهدت تهافتاً

  .رة، ما أدى إلى نفاد المخزون المتوفر لدي العديد من المحطات العاملة في غزةاأليام األخي
وتوقف خالل األيام األخيرة تدفق الوقود ومختلف السلع المهربة عبر األنفاق ومن أبرزها اإلسمنت 
 والسجائر إلى أسواق غزة بسبب توقف األنفاق عن أعمال التهريب، ما أدى إلى ارتفاع أسعار العديد من

  .هذه السلع المهربة واختفاء سلع أخرى من أسواق غزة
  1/2/2011الغد، عمان، 

  
  المستوردون والتجار يطالبون بوضع رقابة على البضائع التي تدخل عبر األنفاق: غزة .40

 طالب مستوردون وتجار، الحكومة الفلسطينية في غزة، وضع رقابة على البضائع التي تدخل عبر :غزة
اريخ صالحياتها مع العمل على منع دخول األصناف التي تدخل بشكل رسمي من اإلنفاق للتأكد تو

جاء ذلك عقب اجتماع عقدته الغرفة التجارية، وتجار ومستوردي  .المعابر وذلك لحماية المستوردين
المواد الغذائية، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، والعديد من كبار تجار ومستوردي 

 الغذائية، وتم خالل االجتماع مناقشة العديد من القضايا والمشاكل التي تواجههم ومنها إدخالالمواد 
  .البضائع عن طريق اإلنفاق والضرائب والجمارك

  31/1/2011قدس برس، 
  

  األونرواوكالة لتحسين خدمات  البرج الشماليمخيم اعتصام في : لبنان .41
ر، اعتصاماً في مخيم البرج الشمالي، رفعت خالله نظمت اللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة صو

وأعلن أمين سر اللجنة .  بتحسين وتطوير خدماتها بما يتناسب والهم الفلسطيني" األونروا"الفتات تطالب 
وطالب ". أن االعتصام خطوة أولى في إطار التحرك العام للجان"الشعبية في البرج الشمالي أبو باسل 

 الجمل، األونروا بتحسين الخدمات في إحسانات وتجمعات منطقة صور أمين سر اللجان في مخيم
عيادات األونروا من خالل تحديد حاالت االستشفاء وزيادة عدد األطباء وخصوصاً أصحاب 

ضرورة إعادة النظر في سياسة العقود من حيث النوعية والقيمة بما يخفف األعباء "وأكد . االختصاص
أن اللجان الشعبية لن تقبل بتقسيم الشعب الفلسطيني بين المجنسين "وشدد على ". عن كاهل المريض
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وغير مجنسين والى فئات سياسية بعد إن قسمت األونروا شعبنا اجتماعياً بين عسر شديد وغيره، ودفعنا 
وأعلن ".  ثمن ذلك مزيداً من تقليص الخدمات، نحن شعب ووجع ومطلب ووطن واحد غير قابل للقسمة

 للتحرك التصعيدي التدريجي إلجبار األونروا على التعاطي االيجابي والمحق لكل حاالت برنامج للجان"
 االستعداد للتنسيق مع كل الطيف الفلسطيني في سبيل أتمومعاناة أبناء شعبنا، مؤكداً أن اللجان على 

عة المصلحة العامة حيث ال خالف على خدمة الشعب، ولكن المشاركة تكون في إطار المظلة الجام
   ".منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها الشرعية

  1/2/2011، بيروت، المستقبل
  

  كارثة صحية في انتظار المرضى: صحة غزة .42
 جددت وزارة الصحة في غزة تحذيرها من وقوع كارثة صحية لمرضى الشعب الفلسطيني :غزة

 التجاوب مع الوساطات التي سلطة في رام اهللالالمحاصر، بسبب نفاد األدوية في القطاع نتيجة لرفض 
وأوضحت الوزارة، في بيان لها،  .تدخلت لحل أزمة الدواء في القطاع والمتواصلة منذ أكثر من شهر

 من األدوية  صنفا170ً، أن  أكثر من 31/1 نسخة عنه مساء االثنين" المركز الفلسطيني لإلعالم "تلقى 
ونوهت إلى عدم  .الوزارة بغزة في هذا الوقت من المستهلكات الطبية غير متوفرة في مخازن 140و

 رزمة من األدوية، والتي كان مقررا أن تصل الخميس المنصرم إلى 200وصول الشحنة المكونة من 
مخازن غزة، مناشدة كافّة المؤسسات الصحية واإلنسانية والحقوقية للعمل على إنهاء هذه األزمة قبل 

  .فوات األوان
  31/1/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  صحيةلتنفيذ مشاريع يوقعان اتفاقية ونظيره القطري  الهالل الفلسطيني .43

وقع الهالل األحمر القطري ونظيره الفلسطيني أمس اتفاقية شراكة استراتيجية : اهللا كتب طارق عبد
 للتعاون في تنفيذ مشروعات تخص مجاالت العمل المشتركة ما بين الطرفين في الضفة الغربية وقطاع

  .غزة ومخيمات الشتات
وتعد هذه الشراكة االستراتيجية التي يتعاون من خاللها الطرفان ما أمكن لتنفيذ المشاريع حسب 
القطاعات وتشمل القطاع الصحي وقطاع المياه والصرف الصحي وغيرها من القطاعات األخرى التي 

 والضفة الغربية وقطاع غزة  الشعب الفلسطيني في القدسأبناءتخص مجاالت العمل المشتركة لخدمة 
  .ومخيمات الشتات

  1/2/2011، ةوحالد الوطن،
  

  بالتر يدشن أول دوري نسائي فلسطيني مع عباس .44
 اللواء جبريل الرجوب أمس االثنين أن رئيس االتحاد ةالفلسطينيأعلن رئيس اللجنة األولمبية : ).ب.ف.ا(

ا الشهر مع الرئيس محمود عباس أول دوري الدولي لكرة القدم جوزيف بالتر سيدشن في التاسع من هذ
 فريقاً منها ستة فرق تم تجهزيها من أنديتها لتلعب في 16وينطلق الدوري بمشاركة . نسائي فلسطيني

وبدأ االتحاد الفلسطيني االستعداد . مالعب مفتوحة بين الجماهير، وعشرة أندية ستلعب في صاالت مغلقة
التاريخية، خصوصاً وأنها تأتي في سياق مناصرة المرأة "ـلهذه المناسبة التي وصفها الرجوب ب

 جانب بالتر وعباس، إلىوسيحضر هذه المناسبة ". الفلسطينية وتثبيت مكانتها في المجتمع الفلسطيني
شخصيات سياسية ورياضية عالمية من بينها نائب رئيس االتحاد الدولي عن قارة آسيا األمير علي رئيس 

  . رب آسيا للعبة، والعداءة المغربية نوال المتوكلاالتحادين األردني وغ
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 حجر األساس إلىوسيضع بالتر مع عباس حجر األساس للمقر الدائم التحاد الكرة الفلسطيني، إضافة 
وينظم على هامش هذا . ألكاديمية رياضية فلسطينية يتم إنشاؤها ألول مرة في األراضي الفلسطينية

  .مياً رياضياً عربياً إعال30الحدث، ملتقى ألكثر من 
  1/2/2011، بيروت، المستقبل

  
   رسمي يتوجه لألراضي الفلسطينية لإلشراف على توزيع قافلة مساعدات أردنيوفد .45

يتوجه الى االراضي الفلسطينية بعد غد الخميس وفد اردني برئاسة وزيرة : صالح الخوالدة -عمان 
عام الهيئة الخيرية االردنية الهاشمية احمد العميان التنمية االجتماعية وشؤون المرأة هالة لطوف وامين 

 شاحنة تنطلق 12لالشراف على توزيع قافلة مساعدات غذائية والبسة ومستلزمات مدرسية مؤلفة من 
اليوم الثالثاء الى الضفة الغربية ليصار الى توزيعها في جميع محافظات الضفة الغربية بمناسبة عيد 

 من قوافل الخير والعطاء والمساعدة التي 342وتشكل هذه القافلة رقم .  ميالد الملك عبداهللا الثاني
تسيرها الهيئة الخيرية االردنية الهاشمية الى الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة بتوجيهات 

 من  علما بان كل قافلة تتألف2000ملكية سامية منذ انطالق االنتفاضة الفلسطينية الثانية في ايلول عام 
  . شاحنة محملة بالمساعدات الطبية والغذائية وغيرها من المساعدات االنسانية25 - 10

  1/2/2011، الغد، عمان
  

     تصل إلى غزة"12غزة "مقدمة وقافلة تزويد المستشفى الميداني االردني  .46
مـة  وصلت إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون شمال القطاع امس قافلة التزويـد ومقد              :  بترا –غزة  

  12,المستشفى الميداني العسكري األردني غزة
 ، واستشاري الطب النفسي الدكتور نبيل الحمود        11وقال مدير مستشفى الميداني العسكري األردني غزة      

في غزة امس االثنين ، ان باقي طواقم المستشفى ستـصل           ) بترا(في تصريح الى وكالة األنباء األردنية       
نات تحمل أدوية ومستلزمات طبية وغيرها مـن االحتياجـات واللـوازم            غدا االربعاء ، مبينا ان الشاح     

  .الخاصة بادامة عمل المستشفى وتقديم افضل الخدمات الطبية لالهل في قطاع غزة بكل كفاءة وتميز
  1/2/2011، الدستور، عمان

  
  موافقة اسرائيلية المصرية بعد  في شبه جزيرة سيناء  مصريةمصر تنشر قوات .47

 جندي بموافقـة    800 قال مسؤولون اسرائيليون يوم االثنين ان مصر نشرت حوالي           -) زرويتر(القدس  
اسرائيلية في شبه جزيرة سيناء لدعم االمن في مواجهة االحتجاجات المطالبة بسقوط الرئيس المـصري               

  .حسني مبارك التي انتشرت في انحاء مصر
ة لطلب من القاهرة وان القـوات انتـشرت         وقال احد المسؤولين االسرائيليين ان التصريح أعطي استجاب       

وأكد مسؤوالن اخران ان اسرائيل وافقـت علـى         . حول منتجع شرم الشيخ في جنوب شبه جزيرة سيناء        
  .الطلب المصري

  .1979وسيناء منزوعة السالح تقريبا وفقا لمعاهدة السالم بين مصر واسرائيل الموقعة عام 
لمحاولـة  "بينما تضع مصر قوات في سيناء       " ى الناحية االخرى  اسرائيل تنظر ال  "وقال راديو اسرائيل ان     

  .هناك" ضمان عدم خروج االمور عن السيطرة
  1/2/2011، وكالة رويترز لألنباء
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   القبض على عناصر مرتبطة بمؤسسة تجسس صهيونية عن إلقاء األمن يعلنوزير: إيران .48

رون "تبطة بمؤسسة التجسس الصهيونية     إلقاء القبض على عناصر مر    ,  حيدر مصلحي  ،أعلن وزير األمن  
داعيا المخدوعين بموقع هذه المؤسسة الصهيونية الى تسليم أنفسهم والتعاون مع األمن لتخفـيض              , "اراد

  . عقوبتهم
وأفادت وكالة مهر لألنباء ان مصلحي أشار في تصريح صحفي الى الموقـع األلكترونـي الـصهيوني                 

موضحا ان وزارة االمن لديها اشراف معلوماتي       ,  التي تمارسها  واالعمال التجسسية " رون آراد "لمؤسسة  
داخل ايران كما أنها تتابع تحركـات       " الموساد"تام على مختلف تحركات جهاز االستخبارات الصهيوني        

  .الموساد كذلك في دول الجوار وباقي الدول اإلسالمية 
 عاما فـي ايـران ودول الجـوار         20قبل نحو   " رون آراد "ولفت الى ان الكيان الصهيوني أنشأ مؤسسة        

بظاهر إنساني مخادع من اجل استقطاب       " NGO"والدول االسالمية في اطار المؤسسات غير الحكومية        
أشخاص من دول مختلفة لمجموعته بهدف الحصول على المعلومات واالطالع على مختلـف األعمـال               

  .التي تجري في البلدان اإلسالمية 
زة المختصة تمكنت من التعرف على كل الذين اتصلوا مـن داخـل الـبالد               وأكد وزير األمن أن األجه    

  .وخدعوا بهذا الموقع االلكتروني الذي يحاول المشرفون عليه خداع األشخاص باألموال
الشباب واألشخاص الذين خدعوا بهذا الموقع االلكتروني في حال إنخداعهم وتعاونهم مع            , ودعا مصلحي 

  . التابع لوزارة االمن كي تقوم الوزارة بإرشادهم 113قم الهاتف هذا الموقع الى االتصال بر
/  شـباط 11وأوضح أن من يعرف نفسه ويتعاون مع جهاز األمن في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية قبل             

  .سيحظى بالتأكيد بتخفيض في العقوبة , )ذكرى انتصار الثورة اإلسالمية(فبراير المقبل 
م القبض على بعض العناصر المرتبطة بهذا الموقع االلكتروني والبعض اآلخر           كما أكد وزير االمن انه ت     

وباقي األشخاص تـم التعـرف      " الموساد"منهم جرى استخدامه للتغلغل في جهاز المخابرات الصهيوني         
  .عليهم

  1/2/2011، وكالة مهر لالنباء، طهران
  

  "األونروا" إلى عضوية اللجنة االستشارية لـ تنضمالكويت  .49
انضمت دولة الكويت إلى عضوية اللجنة االستشارية لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلـسطينيين             : انعم

  . ، لتصبح بذلك ثاني دولة عربية مانحة بعد المملكة العربية السعودية، الرئيس الحالي للجنة"أونروا"
ض العام لألونروا بيتـر     وتسلم السفير الكويتي لدى األردن حمد الدعيج  اليوم في عمان من ممثل المفو             

فورد دعوة دولة الكويت من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة لالنضمام لعضوية اللجنـة االستـشارية                
  .لألونروا

 34وتأتي دعوة الكويت لالنضمام في أعقاب تبرع أمير الكويت الشيخ صباح األحمـد الـصباح بمبلـغ        
  .  للوضع الطارئ في غزة وذلك استجابة2009مليون دوالر لألونروا في عام 

 ممثالً عن الدول المضيفة لالجئين إضافة إلى مصر، التـي ترأسـت سـابقاً اللجنـة                 24وتضم اللجنة   
اإلستشارية على غرار األردن وسورية ولبنان، فضالً عن كبار الدول المانحة والسعودية والكويت، فيما              

  . مراقبينتحضر جامعة الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية ك
 ألـف   350وتقدم األونروا خدماتها إلى حوالي مليوني الجيء مسجلين لديها في األردن، مـنهم قرابـة                

  . مليون دوالر620 مخيماً، فيما تقدر ميزانيتها العادية المطلوبة للعام الحالي بنحو 13الجيء يقيمون في 
  31/1/2011، قدس برس
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   لناشطي حقوق اإلنسان"ئيلإسرا"العفو الدولية تندد بمضايقة  منظمة .50
، أمس، إلى التوقف عن مضايقة ناشطي       ”اإلسرائيلية“دعت منظمة العفو الدولية السلطات      : )آي.بي  .يو  (

حقوق اإلنسان الفلسطينيين، في أعقاب صدور حكم بالسجن تسع سنوات ضد فلسطيني معروف بالـدفاع               
  . التنفيذعن حقوق اإلنسان في حيفا ُأضيفت إليها سنة أخرى مع وقف

مختلفة أدانت الناشط الفسطيني أمير مخول بعدة تهم منها التجسس          ” إسرائيلية“وقالت المنظمة إن محاكم     
عن قلقها البالغ إزاء تعرض مخول للتعذيب والمعاملة السيئة، وعدم          ” العفو الدولية “وأعربت  . لحزب اهللا   

بسبب إصدار أوامر بتكميم فمه، األمر الذي        يوماً عقب القبض عليه، و     12السماح له برؤية محاميه لمدة      
وأضافت المنظمة أن إدانة مخول تأتي في وقـت         . حال دون التغطية اإلعالمية لقضيته طيلة هذا الوقت         

على ناشطي حقوق اإلنسان، حيث يوجه إليهم االتهام بـأنهم معـادون            ” اإلسرائيلية“تشتد وطأة الضغوط    
وقال فيليب لوثر نائب مـدير برنـامج الـشرق          . ” اإلسرائيلية“، بسبب فضحهم االنتهاكات     ”إسرائيل”ل

تطور يبعث على القلق الشديد، وسنقوم      “األوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن سجن مخول           
  . ”بدراسة تفاصيل الحكم الصادر بحقه بالتفصيل في أسرع وقت ممكن

  1/2/2011، الخليج، الشارقة
  

    كبر بين البلدينعمق واألحوار االستراتيجي األ لل"إسرائيل" في ميركل .51
المستشارة األلمانية آنغيال ميركل وصـلت      ، أن   القدس المحتلة ، من   1/2/2011الدستور، عمان،   ذكرت  

ويرافقها عدد من كبار الوزراء في حكومتها لمتابعـة        . تل أبيب امس في زيارة إلسرائيل تستغرق يومين       
وستكون هذه الجولة الثالثة من المباحثات التي يجريهـا         . بين الحكومتين جلسات الحوار السياسي الثنائي     
  . الطرفان االسرائيلي وااللماني

 أنغيال ميركـل  ، أن    الوكاالت وعن رام اهللا     من محمد هواش ، عن   1/2/2011،  النهار، بيروت وأضافت  
عـن سـؤال عـن       إجابة رئيس الحكومة االسرائيلية نتنياهو، في       في مؤتمر صحافي مشترك مع       قالت

ال أعتقد أننا تخلينا عـن مـصر،        : "الموقفين األميركي واألوروبي من األحداث الجارية في مصر بقولها        
ونحن نعمل مع مصر في موضوع عملية السالم، لكن للمتظاهرين الحق في قول رأيهم، والحـوار مـع                  

حكـومتين اإلسـرائيلية   وسبق المؤتمر الصحافي اجتماع لل ".المتظاهرين بطرق سلمية هو أمر ضروري  
  . واأللمانية تركزت المناقشات فيه على الوضع في مصر والعملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين

  
   دولة عدائية وال تريد السالم"إسرائيل":  في النرويج وألمانيااستطالع .52

 في إسـرائيل دولـة       بين استطالع للرأي في النرويج وألمانيا حول إسرائيل، أن األغلبية ترى           :تل أبيب 
  .عدائية، وأن اإلسرائيليين متطرفون

% 59من المستطلعين في النرويج يصفون اإلسرائيليين بالمتـدينين،         % 68وحسب نتائج االستطالع فإن     
يؤيدون  الفلسطينيين فـي حـين       % 43قالوا إن إسرائيل ال تريد السالم، و      % 55يصفونهم كمتطرفين، و  

  % .21يؤيد إسرائيل 
من المستطلعين إنهم على قناعة بأن اإلسرائيليين مسؤولون عن العنف في الشرق            % 55يا قال   وفي ألمان 

منهم أن إسرائيل دولـة متطرفـة،       % 48أجابوا أن إسرائيل تقوم بجرائم حرب، وذكر        % 46األوسط، و 
  .قالوا إنهم يؤيدون إسرائيل% 15الفلسطينيين و% 27وأيد 

ارجية اإلسرائيلية من السفارات في أوروبا أن وضـع إسـرائيل           وتبين من المعطيات التي تصل إلى الخ      
سيئ للغاية، وأن األغلبية الساحقة من الشعوب األوروبية تؤيد الشعب الفلسطيني الضحية وأن إسـرائيل               

  .تعتبر دولة متطرفة عدوانية دينية متطرفة
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سـرائيلية فـي األسـواق، وأن       وتبين أيضا، أن دول مثل إنجلترا والدول االسكندنافية تقاطع البضائع اإل          
  .شبكات تسويق في هذه الدول تمنع إدخال منتجات المستوطنات إلى شبكاتها

وقال دبلوماسي إسرائيلي في أوروبا، إن وضع إسرائيل كارثي وإن الفلسطينيين يسيطرون على الـرأي               
ي العام في أوروبـا يؤيـد       الرأ'العام ولديهم رسالة إلى الرأي العام لمساعدتهم في إقامة دولتهم المستقلة            

   .القضية الفلسطينية، ولن يتأخر اليوم الذي ستفرض فيه الدول األوروبية عقوبات على إسرائيل
  31/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
53. على أنها أرض فلسطينيةوزارة الداخلية الفرنسية ال تعترف بالمستوطنات وتصر   

في الضفة الغربية، عـدم شـرعية       ' عيلي' وفاة يهودي فرنسي دفن في مستوطنة         أكدت شهادة  :تل أبيب 
 .إسرائيل في المناطق الفلسطينية المحتلة، وأن وزارة الداخلية الفرنسية ال تعترف باالستيطان اإلسرائيلي            

األراضـي  - رام اهللا    -'عيلـي 'وزارة الداخلية الفرنسية شهادة الوفاة وكتـب مكـان الوفـاة            وأصدرت  
  .فلسطينيةال

نص شهادة الوفاة أثار حفيظة أبناء عائلة الميت الذين اتصلوا بالسفارة الفرنسية في تل أبيـب وطلبـوا                  
هي في الدولـة الفلـسطينية،      ' عيلي'تغيير اسم فلسطين إلى إسرائيل، لكن الموظفة بالسفارة قالت لهم إن            

 لكن الموظفة الفرنسية أصـرت علـى        ليست في فلسطين  ' عيلي'وحاولت ابنة الميت إقناع الموظفة بأن       
  .إن الضفة الغربية هي في فلسطين: موقفها

  31/1/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  2011 لغزة في عام دوالر مليون 30 يخصص "UNDP"برنامج األمم المتحدة  .54
 UNDP الشعب الفلـسطيني     أعلن الممثل الخاص لبرنامج األمم المتحدة لمساعدة      :  صفا -الضفة الغربية 

 عاما من انطالق البرنـامج      30 مليون دوالر خالل ما يربو على        980تيموثي روذرميل انه تم صرف      
ووصف خالل لقاء صحفي نظمه نادي الصحافة المقدسي االثنين المستقبل بأنه            .1978األممي في العام    

ديين في مقدمتهم الـسلطة الفلـسطينية،       يبدو مشرقًا، لوجود خطط مستقبلية متكاملة وشركاء حقيقيين وج        
رغم وجود مستودعات لنا في غزة إال أنها نفدت، وإسرائيل حاليا تدخل القليل فقط كمن يـدخل                 "مضيفًا  

  ". شيئا كبيرا في خرم اإلبرة
وطالب بأن يكون هناك ضغطًا من المانحين واألسرة الدولية على إسرائيل في هـذا الـشأن فالميزانيـة                  

 مليون دوالر، وبالنسبة لالونروا فالمبلغ المرصود الخاص بغزة         30يوم لدعم غزة عبارة عن      الموجودة ال 
  . مضاعف عما لدى برنامجنا

، مشيرا إلـى  "UNDP" وأضاف روذرميل يكاد يكون في كل قرية ومدينة فلسطينية مشروع خاص بال    
  . ع المشروع األمميمن الممولين والداعمين هم من الخارج وكانوا كرماء كثيرا م% 90أن 

وأكد أن العنوان العريض للخطط المستقبلية هو االستدامة والحرية والتمكين للشعب الفلسطيني من خالل              
  . التركيز على مواجهة المشاكل الناشئة عن استمرار االحتالل

 9سالمي و  مليون دوالر من بنك التنمية اإل      27 جدية فقد تم رصد      2011ونوه إلى أن بداية السنة الحالية       
مليون دوالر من اليابان مخصصة للطوارئ في قطاع غزة، مبينًا أن التحدي األكبر اآلن هو إعادة البناء                 

  ".إسرائيل"والتعمير بغزة بسبب العوائق التي تضعها 
31/1/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية   
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  القضية الفلسطينية في مهب أي تغيرات بمصر :محللون سياسيون .55
رأى محللون سياسيون أن حدوث أي تغيرات جديدة في السياسة المصرية في ظل             :  خاص بصفا  –ة  غز

األوضاع الراهنة والمطالبة بإسقاط النظام سيكون لها انعكاسات كبيرة على القـضية الفلـسطينية بكـل                
  . أبعادها

ـ      ى مستقبل العملية   االثنين أن هذه األحداث ستنعكس عل     " صفا"وأوضح المحللون في تصريحات منفصلة ل
، والعالقات المصرية الفلسطينية والحوار الوطني      "إسرائيل"السلمية والمفاوضات بين السلطة الفلسطينية و     

  . وقضية الحصار المفروض على قطاع غزة وكذلك األمن والحدود
ـ        25وتشهد كافة المحافظات المصرية منذ       ية  يناير الجاري تظاهرات احتجاجية تُطالب بإصالحات سياس

واجتماعية واقتصادية وصلت بالمطالبة بإسقاط النظام الحالي على غرار ما حدث في تونس خالل الشهر               
  . الجاري

  الوضع األمني 
ورأى المحلل السياسي ناجي شراب أن األحداث في مصر ستلقي بظاللها علـى القـضية الفلـسطينية                 

اع غزة، نظرا لطبيعة العالقة بين مـصر        برمتها، وسيكون لها تأثيرا مباشرا خاصة على الوضع في قط         
  . وغزة والحدود بينهما

مصر ستعطي أولوية لألوضاع األمنية خالل المرحلة االنتقالية سـواء علـى            "إن":صفا"وقال شراب لـ    
  ". صعيدها الداخلي أو على صعيد عالقة غزة بمصر

مدى التركيز على البعـد     وأوضح أن غزة تدرك جيدا محددات وخصوصية العالقة بينهما وبين مصر و           
األمني، كما أنها تدرك األخطار التي تهدد مصر باعتبارها تمثل عامل أمن واستقرار لها ولـيس عـدم                  

  . األمن
وعلى صعيد المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، أكد شراب أن الموقف المصري حيال عملية التسوية لن              

  . مفاوضاتيتراجع ولن يتغير، بل ستبقى مصر داعمة لهذه ال
وأشار إلى أن األحداث المصرية سيكون لها تداعيات سلبية على صعيد العالقات المصرية اإلسـرائيلية،               

  . حيث سنجد هناك برودة في هذه العالقات
وحول المصالحة الفلسطينية، شدد على أن مصر ستكون حريصة على إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة،              

  . مني على الحدود مع غزةمع العمل على فرض الهدوء األ
وأكد أن مصر في المرحلة االنتقالية ستعطي دورا أكبر للملف الفلـسطيني خاصـة أن نائـب الـرئيس              

  . المصري عمر سليمان مسؤول عن تحقيق انجاز في هذا الملف من زاوية استعادة دور مصر اإلقليمي
  تأثير ايجابي

لسطيني المـصري إبـراهيم الـدراوي أن تلـك          من جهته، رأى الصحفي المصري المختص بالشأن الف       
األحداث ستنعكس إيجابا على القضية الفلسطينية، خاصة أن أي تغيير سيحدث بغض النظر عـن مـن                 

  .سيخلف الرئيس حسني مبارك سيكون األفضل بالنسبة لتلك القضية
ـ   ركـة حمـاس،    تغيير السياسة المصرية سيؤدي إلى تحسين العالقة مـع ح         " إن": صفا"وقال الدرواي ل

  ".لدرجة أنها ستكون أقوى من ذي قبل
وشدد على أن النظام القادم والشعب المصري بأكمله سيدعم القضية الفلسطينية، وسـيقف إلـى جانـب                 

  .الفلسطينيين وقضاياهم العادلة، باعتبار أن هذه القضية محور ارتكاز الشعب على مدار األعوام السابقة
ستبقى في الفترة االنتقالية القادمة كما هي لحين تـشكيل حكومـة   " لإسرائي"وأوضح أن عالقة مصر مع      

حقيقية قادرة على تلبية مطالب الشعب، وبالتالي سيكون هناك مطالبات بمقاطعة االحتالل ومحاكمة قادته              
  .على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني
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قبل حيـال كافـة القـضايا       ولفت الدرواي إلى أن السياسة المصرية ستتغير بشكل واضح في النظام الم           
  .المتعلقة بالفلسطينيين بما فيها الحصار وقضية المصالحة واالستيطان وغيرها

وبين أن تغيير النظام سيعمل بشكل كبير على تحقيق المصالحة وإنهاء كافة الخالفات، وتوطيد العالقـة                
ديارهم، والتـدخل مـن     بين الشعبين المصري والفلسطيني، وكذلك دعم حقوق الالجئين في العودة على            

  .أجل وقف االستيطان كامالً
  سياسة جديدة

هناك تغييرا كبيرا سيحدث في السياسة المصرية إزاء        "إن  : من جانبه، قال المحلل السياسي خليل شاهين      
التعامل مع القضية الفلسطينية برمتها، خاصة في ضوء ما يحدث حاليا من تطورات للمطالبـة بتغييـر                 

  . "النظام المصري
وأوضح أن هذه األحداث ستؤثر على تلك القضية، نظرا لوجود تـشابكات فـي عالقـة مـصر مـع                    
الفلسطينيين وقضاياهم من خالل دورها في قضية المصالحة والعملية التفاوضية كونها تلعب دور الوسيط              

  .، واتفاقية كامب ديفيد الموقعة بينها وبين والكيان اإلسرائيلي"إسرائيل"بين السلطة و
في حال حدوث تغيير شامل في النظام المصري، فإن ذلك سيحمل معه قوى جديدة إلى مستوى                "وأضاف  

  ".الحكم سواء كانت في غالبيتها من تيارات إسالمية أو يسارية وعلمانية أو خليط ما بين األمرين
صوصا فيمـا   بالتالي فإن هذه السياسات التي ستتخذها هذه القوى ستنعكس على سياسة مصر، خ            :" وتابع

كون هذه القوى تعارض اتفاقية كامب ديفيد وما يترتب عليها من عالقـات             " إسرائيل"يتعلق بعالقتها مع    
  ".سياسية وأمنية واقتصادية

حدوث التغيير من شأنه أن ينقل مصر في التصنيف اإلسرائيلي إلى موقع العدو، وهذا              "إن  :وأردف قائال   
، وسيعيد ترتيب األولويات اإلسرائيلية األمنيـة       "إسرائيل"القومي في ما يؤثر على ما يسمى بنظرية األمن        

  ".على مستوى الشرق األوسط 
وأشار إلى تأثير األحداث على المفاوضات فإما أن ترفض هذه القوى تلك المفاوضات، أو أنها تعـارض                 

م هذه القـوى    الدور المصري فيها وتدعم تمسك الفلسطينيين في حقوقهم المشروعة ، فضلًا عن أن معظ             
  .تميل إلى دعم منهج المقاومة وليس المفاوضات

سيناريو سقوط النظام يعني عمليا سقوط الورقة المصرية للمـصالحة ونقـل            "إن:وبالنسبة للمصالحة، قال  
  .الفلسطينيين إلى مربع جديد سيكون أساسه البحث عن وسائل فلسطينية جديدة لتحقيق هذه المصالحة

يترتب عليه تصحيح مسار الحوار والقضايا التـي يجـب أن يتناولهـا لتحقيـق               وبين أن ذلك يمكن أن      
  .مصالحة حقيقية

  31/1/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  التنسيق األمني دفاع عن أمن الصهاينة .56
  عبد الستار قاسم

بال الفلسطينيين،  مسألة التنسيق األمني بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني من أكبر المسائل التي تشغل             
. وتثير الكثير من التساؤالت والتبريرات، وأيضا الكثير من الضغائن واألحقاد بين الفلـسطينيين أنفـسهم        

وهي مسألة يعتبرها منتقدو السلطة الفلسطينية جريمة كبيرة بحق الشعب الفلـسطيني، وخيانـة عظمـى                
من شأنها، وتعمل على تبريرها علـى أنهـا         للوطن والمواطنين، بينما تحاول السلطة الفلسطينية أن تقلل         

  .مؤقتة ولغاية التوصل إلى حل نهائي مع إسرائيل
  ماهية التنسيق األمني

 والتي صدرت قبـل توقيـع اتفـاق         1993نصت رسالة عرفات إلى رابين، رئيس وزراء إسرائيل عام          
اء اتفاق أوسلو بعد ذلـك      أوسلو على تعهد منظمة التحرير الفلسطينية بمالحقة اإلرهاب واإلرهابيين، وج         
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وأضاف االتفاق أن   . لينص على إقامة تنسيق أمني بين الفلسطينيين واإلسرائيليين دون أن يدخل بتفاصيل           
، مما أعطى إسرائيل حق الدفاع عن هـذه         67/إسرائيل مسؤولة عن األمن اإلجمالي في األرض المحتلة       

مع قيام السلطة الفلسطينية    . ي وقت تشاء  األرض ضد أي عدوان خارجي، وحق العمل األمني فيها في أ          
 في غزة وأريحا، قالت إسرائيل إن توسيع الرقعة الجغرافية لعمل السلطة الفلسطينية مـرتبط               1994عام  

هذا كان يعني قدرة السلطة علـى       . بأداء السلطة األمني، ومدى قدرتها على ضبط األمن لصالح إسرائيل         
  .أعمال المقاومة ضد إسرائيلمالحقة اإلرهاب واإلرهابيين، أي منع 

 لتضع توضيحا للتنسيق األمني بحيث نصت على أن السلطة الفلـسطينية            1995جاءت اتفاقية طابا لعام     
مسؤولة عن منع اإلرهاب واإلرهابيين واتخاذ اإلجراءات المناسبة بحقهم، أي على الـسلطة الفلـسطينية          

 ضرورة امتناع السلطة الفلسطينية عن مالحقة مـن         ونصت االتفاقية أيضا على   . منع المقاومة الفلسطينية  
عملوا مع إسرائيل على مدى السنوات، وعلى عدم اإلضرار بمصالحهم الشخـصية مثـل الطـرد مـن          

لقد ألزمت االتفاقية السلطة الفلسطينية بمالحقـة المقاومـة وبغـض الطـرف عـن العمـالء                 . الوظيفة
  .والجواسيس

رطة الفلسطيني هو الجهاز األمني الوحيد المصرح به في األرض          كما نصت االتفاقية على أن جهاز الش      
وقد أصبح جليا فيما بعد     . ، وأن التنسيق األمني يجري عبر لجنة فلسطينية إسرائيلية مشتركة         67/المحتلة

أن التنسيق األمني باتجاه واحد فقط، أي باتجاه الدفاع عن األمن اإلسرائيلي وليس باتجـاه الـدفاع عـن          
أي أن السلطة مطالبة بمالحقة كل من يمس األمن اإلسرائيلي، أما إسرائيل ففي حـل               . سطينياألمن الفل 

  .من التزام من هذا القبيل ضد الصهاينة الذين يمسون األمن الفلسطيني
  ركائز التنسيق األمني

وهنـا أسـوق    . بدأت تتضح ركائز التنسيق األمني فور قيام السلطة الفلسطينية، وتطورت مـع األيـام             
  :لعناصر التاليةا

ظهرت أجهزة  .  ظهور أجهزة أمنية فلسطينية غير جهاز الشرطة وخارج نصوص االتفاقيات المعلنة           -1
مثل األمن الرئاسي، واألمن الوطني، واألمن الوقائي، والمخابرات، واالستخبارات وأمـن المؤسـسات،             

إلرهابيين بطريقة أو بأخرى،    والبحرية وغيرها، وتبين أن جزء من عملها يصب في مالحقة اإلرهاب وا           
حتى أن قوات األمن الـوطني      . بطريقة االعتقال المباشر، أو التهديد أو الطرد من الوظيفة وما شابه ذلك           

التي من المفروض أن تدافع عن األمن الوطني كانت تنسحب من نقاط حراستها كلما طلب اإلسرائيليون                
  .ذلك

.  اإلسرائيلية وتحت سمع وبصر األجهزة األمنية اإلسـرائيلية         تسليح السلطة الفلسطينية وفق المعايير     -2
قامت األجهزة األمنية الفلسطينية وفق اتفاق مع إسرائيل، ولم يستلم جهاز فلـسطيني سـالحا إال بـإذن                  

ومن المعروف، ووفق ما قاله الجنرال أمريكي دايتـون، بـأن           . إسرائيل، ووفق تعليماتها في االستخدام    
يعود السبب فـي    . ليس قاتال في مواجهة اإلسرائيليين، أي ال يصلح لقتال اإلسرائيليين         السالح الفلسطيني   

هذا السالح يصلح لقتل    . الغالب إلى معالجة ما يسمى بسبطانة السالح حراريا بحيث يتقلص مدى الرماية           
  .الفلسطينيين فقط، وليس لقتال الصهاينة

لقد تم استئجار الفلسطينيين بـصورة      . ألمن اإلسرائيلي  ربط الفلسطينيين بالمال لكي يبقوا ملتزمين با       -3
غير مباشرة لخدمة األمن اإلسرائيلي، والسلطة الفلسطينية تعي تماما أن توقفها عن التنسيق األمني مـع                
إسرائيل، وحل األجهزة األمنية التي تخدم األمن اإلسرائيلي سيؤدي إلى توقف تـدفق األمـوال إليهـا،                 

  .ظفيهاوسيتوقف صرف رواتب مو
   تشجيع الفلتان األمني لكي يتحول انتباه الشعب الفلسطيني عن خدمة إسرائيل أمنيا لـصالح طلـب                   -4

انتشر الزعران في الشوارع، وأخذوا يعتدون على الناس وممتلكاتهم، وأشـاعوا           . األمن المدني ألنفسهم  
قول إن إسرائيل هـي التـي       وقد أخذت السلطة ت   . الذعر والهلع في مناطق عدة من الضفة الغربية وغزة        
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تشجع الفلتان األمني، لكن هذه الظاهرة حقيقة لم تنتشر إال في عهد السلطة الفلسطينية، ولـم تتوقـف إال               
  .بعدما ثبت أن الفلتان كان أحد األسباب الرئيسية لنقمة الناس في غزة على السلطة الفلسطينية

اتفقت إسـرائيل   .  بالمتطلبات األمنية اإلسرائيلية    وجود إشراف أمريكي على التزام السلطة الفلسطينية       -5
وأمريكا على توظيف منسق أمني أمريكي للتأكد من حسن أداء السلطة الفلـسطينية لمهامهـا األمنيـة،                 
ولتوجيه السلطة الفلسطينية بالطريقة المناسبة التي تحقق أقصى أمن ممكـن لإلسـرائيليين بمـن فـيهم                 

كي يستعين بطاقم من الخبراء األمريكيين والبريطـانيين والكنـديين          وهذا المشرف األمري  . المستوطنون
وتجـدر  . والذين يتابعون أعمال السلطة ويزورون مواقعها ويتأكدون من كفاءة القـائمين علـى العمـل          

اإلشارة هنا إلى أن بعض السذج في األجهزة األمنية يقولون إن السلطة الفلسطينية توظف أفضل الخيراء                
  .جل إقامة دولة فلسطينية قادرة على الدفاع عن نفسهالتدريبهم من أ

قامت أمريكا ببناء العديـد مـن المراكـز         .  تشييد المواقع األمنية ومراكز التدريب بإشراف أمريكي       -6
األمنية لألمن الوقائي والمخابرات والشرطة واالستخبارات وفق مواصفات تتناسب مع سـهولة سـيطرة              

هـذا عـدا عـن      . األمر، وأنشأت مراكز تدريب متطورة بخاصة في أريحا       إسرائيل عليها فيما إذا لزم      
  .دورات التدريب التي تنفق عليها الواليات المتحدة في األردن وغيرها

  ميادين التنسيق األمني
هناك عدد من الميادين والحقول التي يتم فيها تنسيق أمني، وهناك إجراءات تمنسيقية واضـحة يلمـسها                 

  :وقيما يلي بعضها. يومياالمواطن الفلسطيني 
الدوريات المشتركة والتي تعني أن تسير دوريتان عسكريتان فلسطينية وإسرائيلية معا لضمان أمن             : أوال

هذا كان متبعا مع بداية قيام السلطة الفلسطينية، لكنه لم يعد موجـودا             . بعض الطرق عبر المدن الرئيسية    
  .اص داخل المدن بمفردها إذا رأت ذلك مناسباألن إسرائيل قررت أن تقوم بالعمل األمني الخ

مالحقة سالح المقاومة وهو السالح المخصص لقتال إسرائيل والذي تحمله عناصر المقاومة التابعة             : ثانيا
هناك سالح غير سـالح الـسلطة       . لبعض الفصائل الفلسطينية بخاصة حماس والجهاد وشهداء األقصى       

ان واألشقياء، وهو غير مطلوب ال من قبل إسرائيل وال الـسلطة            الفلسطينية والمقاومة وهو سالح الزعر    
اآلن هذا السالح في حالة سبات، لكن الـشعب الفلـسطيني       . ألن مهمته تخريب األمن الداخلي الفلسطيني     

  .سيراه فيما إذا دعت الحاجة
ـ           : ثالثا ة وتعـذيبهم   اعتقال من يشتبه برغبتهم ونواياهم بمقاومة االحتالل وزجهم بالسجون بدون محاكم

هذه اعتقاالت مستمرة، وتدعي    . بشدة، وربما قتلهم تحت التعذيب كما حصل بالفعل في عدد من الحاالت           
السلطة أنها ليست اعتقاالت سياسية وإنما اعتقاالت مدنية من حيث أن هؤالء األشخاص يحملون نوايـا                

  .تهدد ما يسمى بالمشروع الوطني، ويخالفون قوانين حمل السالح، الخ
مالحقة التنظيمات التي تتبنى فكرة المقاومة وهدمها تماما والقضاء على بناها التحتية كما يحصل              : رابعا

  .اآلن ضد حماس والجهاد اإلسالمي وشهداء األقصى في الضفة الغربية
إشاعة الذعر في صفوف الشعب الفلسطيني من حيث نشر المخبرين ومنـدوبي أجهـزة األمـن                : خامسا

  .وال الناس وأعمالهم وتوجهاتهم، ومالحقة المنتقدين للسلطة وأجهزتها األمنيةللتفتيش على أق
الطرد من الوظيفة والمالحقة االقتصادية لكل مشتبه بتأييده للمقاومة والمقاومين، ورفضه للسلطة            : سادسا

، كثيرون من أبناء الشعب الفلسطيني تـم طـردهم مـن وظـائفهم            . الفلسطينية وأعمال األجهزة األمنية   
وواضح أن الوظيفة الحكومية عبارة عن حكـر        . ومالحقة لقمة خبزهم في الشركات والمصالح الخاصة      

وقـد  . للمؤيدين للسلطة الفلسطينة إلى حد كبير، والذين لهم واسطات من داخل السلطة وأجهزتها األمنية             
يفة أو على   طورت السلطة الفلسطينية سياسة ما يسمى بحسن السلوك بحيث ال يحصل الشخص على وظ             

ترخيص لعمل نشاط معين إال إذا حظي بموافقة أجهزة األمن، والتي تحتاج هي ذاتها إلى حسن سـلوك                  
  .خارج البعد السياسي وداخله
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يعاني المواطن الفلسطيني اآلن من مراقبة أجهزة األمن، والغالبية الساحقة من الناس ال تستطيع التعبيـر                
إنهم . د من الوظيفة أو التهديد والتوبيخ واإلساءة بطريقة أو بأخرى         عن نفسها خوفا من االعتقال أو الطر      

يدبون الرعب في قلوب الناس، بحيث أصبح الفلسطيني متعادال مع أخيه العربي في الرعب من الـسلطة                 
  .وأجهزتها وأعوانها

  المالحقة األمنية المشتركة
كانت أجهزة األمن   . ع من الخجل والتردد   بدأت السلطة الفلسطينية عملية التنسيق األمني مع إسرائيل بنو        

لينة مع المعتقلين الفلسطينين في بداية األمر، لكنها أخذت تكشر عن أنيابها مع الزمن بخاصة بعد سيطرة                 
لقد كان فشل السلطة الفلسطينية في غزة نقطة تحول كبيـرة فـي ممارسـات               . حماس على قطاع غزة   

كـان واضـحا أن     .  الفلسطينيين تأخذ منحى عنيفـا وقاسـيا       السلطة الفلسطينية، وأخذت معاملة السجناء    
إسرائيل وأمريكا قد صعقتا من سهولة سيطرة حماس على غزة، وقررتا استالم تطوير مقاربتهما للمسألة               

  .ووضع السلطة الفلسطية تحت المراقبة المشددة
ية تتعلـق بحمايـة األمـن       اآلن، السلطة الفلسطينية ال تخجل بتاتا من اعتقال الفلسطينيين ألسباب سياس          

لم تعد األجهزة األمنية تتوارى مما تقوم به، ولم يعد المجند الفلسطيني البسيط يخجـل ممـا                 . اإلسرائيلي
التنسيق األمني وتلبية متطلبات األمن اإلسرائيلي وتعذيب الفلسطينيين تتم في وضح النهار جهارا،             . يعمل

يتم اإلفراج عن فلسطيني من سجون الصهاينة       . ف ووقاحة والتبريرات لهذه األعمال تساق وتقال بكل صل      
فيتم استدعاؤه من قبل أجهزة األمن الفلسطينية، وأحيانا تكون أجهزة األمـن بانتظـاره عنـد الحـاجز                  

وأحيانا يتم اإلفراج عن الفلسطيني من السجن الفلـسطيني فتقـوم           . الصهيوني العتقاله أو تهديده أو طلبه     
وقد عبر دايتون عن هذه المأساة عندما قال أمام الكونغريس األمريكـي إن             . غتيالهإسرائيل باعتقاله أو ا   

  .مجموعة من الجنود الفلسطينيين قد قامت بقتل قائد كتائب القسام في الخليل بقيادة ضابط إسرائيلي
 كل التنسيق األمني مع الصهاينة عبارة عن خيانة عظيمة للتاريخ الفلسطيني ولـدماء الـشهداء وأنـات                

اليتامى، وآهات األرامل، وعبارة عن وصمة عار مذلة ومخزية على جبين كل فلـسطيني يتطلـع إلـى                  
تحت هذا التنسيق، تتم أعمال وقحة وقـذرة        . استعادة جزء من الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني       

مة يتزين جبينهـا    يندى لها جبين كل فلسطيني وعربي ومسلم يتطلع إلى االنبثاق من هذا الركام ليصنع أ              
 من قانون القضاء الثوري لمنظمة التحريـر  40وفي هذا الصدد، أقدم للقاىء فقط المادة       . بالمجد والفخار 

  :والمعمول به حتى اآلن
  :يعاقب باإلعدام كل فرد: 140مادة 

  .     ألقى سالحه أو ذخيرته أو عدته بصورة شائنة أمام العدو- أ
بارا بصورة تنطوي على الخيانة أو أرسل إلى العدو راية المهادنة عـن             تخابر مع العدو أو أعطاه أخ     - ب

  .خيانة أو جبن
  .أمد العدو باألسلحة أو الذخيرة أو المؤن أو آوى أو أجار عدوا ليس بأسير وهو يعلم أمره- ت
قام عن علم منه أثناء وجوده بالخدمة بأي عمل من شأنه أن يعرض للخطر نجاح أية عمليات تقـوم                   - ث
  .ا قوات الثورة أو أية قوات من القوات الحليفةبه

  المال والتنسيق األمني
األمن هو جوهر االتفاقيات مع إسرائيل، سواء كانت اتفاقيات مع دول عربية أو مع منظمـة التحريـر                  

إسرائيل تصر على العرب في كل مفاوضاتها الحفاظ على األمن اإلسرائيلي، وأن االتفاقيات             . الفلسطينية
ولهذا سـبق تعهـد عرفـات       . كنة الحصول إن لم يلتزم الجانب العربي باألمن اإلسرائيلي أوال         غير مم 

وأي اتفـاق ال يمكـن أن       . بمحاربة اإلرهاب واإلرهابيين في رسالته لرابين اإلعالن عن اتفاق أوسـلو          
نية تعلـن   ولهذا نجد أن الـسلطة الفلـسطي      . يستمر ما لم يستمر التزام الطرف العربي باألمن اإلسرائيلي        

الـسلطة  . التوقف عن المفاوضات دون أن تمس بجوهر االتفاقيات مع إسرائيل وهو األمن اإلسـرائيلي             
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الفلسطينية تتوقف عن المفاوضات مع إسرائيل، في حينه أنها تشارك إسرائيل في حماية المستوطنين من               
تماما أن التوقف عن التنـسيق   هذه ليست مفارقة غريبة ألن الجانب الفلسطيني يعي         . الهجمات الفلسطينية 

  .األمني سيعرض االتفاقيات مع إسرائيل لمشاكل كبيرة
للتأكيد على أهمية األمن، تم ربط صرف أموال الدول المانحة، وأمـوال الواليـات المتحـدة الخاصـة                  

لقيام وفيما إذا توقفت السلطة الفلسطينية عن التنسيق األمني أو قصرت في ا           . بالتنسيق األمني مع إسرائيل   
أنفـسهم  ) الـسلطة (لقد اشترى الغربيون من الفلسطينيين      . به، أو أخذت تترد فإن تدفق األموال سيتوقف       

  .بالمال، وهم قبلوا مقايضة الوطن بلقمة خبز مهددة باالنقطاع بعدما نتورط إلى درجة ال عودة معها
تـب وسـيارة ومتـع لـصاحب        المأساة العظيمة أن الحقوق الوطنية الفلسطينية قد تقلصت عمليا إلى را          

قد يتحدث صاحب السلطان أحيانا عن      . السلطان، أما الشعب فعليه أن يبقى تحت مطارق الصديق والعدو         
  .الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، لكن الكالم يتهاوى أمام الحقائق الموضوعية على األرض

  تمزيق الفلسطينيين
عب الفلسطيني، لكن مفعوله أبعد من ذاته ألنه يتعلـق          التنسيق األمني عبارة عن جريمة وطنية بحق الش       

التنسيق األمني يـستهتر    . بمجمل التاريخ الفلسطيني وبالعالقات االجتماعية والتعامل األخالقي بين الناس        
بكل التضحيات الفلسطينية عبر السنين، ويدوس على المعاناة واآلالم واألحزان، ويضع الفلسطيني فـي              

التنسيق األمني يصنع الثـارات بـين ابنـاء         . يبعث البغضاء والكراهية بين الناس    مواجهة الفلسطيني، و  
الوطن، ويمزق الصفوف، ويشتت الجهود، ويؤثر سلبا على المستوى األخالقي الذي ينحدر إليه الشخص              

  .الذي يقاوم من يريد مقاومة االحتالل
ة إسرائيل، ولسان الحال يقول إنـه       إنها مأساة عظيمة أن يتحول الفلسطيني إلى حارس على ابواب مملك          

إذا كان ثمن الدولة الفلسطينية أن يعتقل الفلسطيني أخاه الفلسطيني دفاعا عن األمن اإلسـرائيلي فـنحن                 
  ."شعب فلسطين ال نريد هذه الدولة، وليذهب الباحثون عنها إلى الجحيم

  31/1/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  بينال لتحويل الالجئين إلى مغتر .57
  خالد أبو خالد

منذ زمن ليس قصيرا وتحديدا ومنذ مابعد اتفاقات أوسلو ونحن نسمع الكثير من الشائعات التـي تتنـاول          
في الوطن العربي أو في المهاجر األجنبيـة حيـث          .. موضوع الالجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم     

فلسطيني يصنفون جميعـا كالجئـين      يزيد تعدادهم حسب إحصائيات تقديرية من ستة إلى سبعة ماليين           
 وقاعـدة هـرمهم التـي ازادادت        1948فلسطينيين إذا ما أخذ بعين االعتبار لجوء األجداد واآلباء عام           

  ..  الذي هو عام النكبة العربية في فلسطين1948بالتوالد منذ العام 
ولم تصلنا إال متـأخرة     . .أو ربما قبل ذلك   .. أما آخر الشائعات التي انتشرت في السنوات العشر األخيرة        

فهي الشائعات المتعلقة بالتعويض ودفع بعض األسر إلى تقديم بيانات محدثّة عن وضع األسـر العربيـة       
الفلسطينية وملكياتها في فلسطين بهدف الحصول على تعويضات مالية بالدوالر في الوقت الذي تحـدده               

  .. الجهات المعنية في األمم المتحدة
إغراءات لتهجير اسر فلسطينية الجئة بأكملها إلى المهاجر األجنبية مقابل منحها مبالغ            كذلك استمعنا إلى    

كبيرة من األموال ال كتعويضات وإنما كمقابل لقبولها التهجير كما يحـدث اآلن لـبعض أسـر القـرى                   
قريـة  (الفلسطينية التي هاجرت إلى المنافي األجنبية من قرى قرى فلسطينية في الضفة الغربية من مثل                

كما أن الشائعات لم تتوقف إذ سمعنا ونسمع ومنذ سـنوات           .. على سبيل المثال ال الحصر    ) بيت ساحور 
 وكندا على وجه التحديد والتي سـمعنا أنهـا          -شائعات كثيرة عن التوطين والتجنيس في البالد العربية         

عـن بعـض بلـدان      أعلنت قدرتها على استيعاب عشرة ماليين الجىء فلسطيني نظرا لمساحتها كذلك            
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وقد نسمع غدا عن تهجير الالجئين الفلسطينيين إلى بعض كواكب الفـضاء التـي              .. وممالك شرق آسيا  
فالخالص من عبء الالجئين الفلسطينيين هو هدف هـذه         .. اكتُشفت أن الحياة ممكنة فيها أو غير ممكنة         

  .الشائعات
ي هم األكثر إحساسا بهذا العبء وثقلـه        خصوصا وان من يزعمون أنهم يمثلون الشعب العربي الفلسطين        

على حد تعبير سيء الـصيت صـائب        ) خالقة(وهم بالتالي األكثر نشاطا في محاولة البحث عن حلول          
  ..لتحلهم من هذا العبء.. عريقات

 -لكن شائعة تحويل الالجئين العرب الفلسطينيين إلى مغتربين هي الشائعة التي وضعت اآلن في التداول                
بجـواز  / زراء جماعة أوسلو قد زار مخيم عين الحلوة في لبنان قبل سنوات ووقف يلـوح                وكان أحد و  

ومن هنا جرى منح عدد من هذه الجوازات لعدد من          .. نحن نناضل من أجل هذا    / قائال/ السفر الفلسطيني 
ـ    .. الذين دفعوا للحصول عليه على اعتبار أنه يوفر لهم الحصول على عمل في بلد              سفر كما يسهل لهم ال

فالمواطن العربي الفلسطيني يعاني في االنتقال      .. وهذه شائعة لم تصمد في الممارسة     .. إليه دون معوقات  
إذ أن إحدى الدول قد نصحت أحد المتقدمين        .. مهما كانت الوثيقة التي يحملها    .. من قطر عربي إلى آخر    

ركا الالتينية الـصغيرة لـشراء      للحصول فيها على إقامة دائمة اقترحت عليه السفر إلى أحدى بلدان أمي           
جنسية وجواز سفر بحيث يستطيع على اساس ذلك الحصول على عمل وإقامة دائمـة بحـسب اقتـراح                  

  .. المسؤول العربي
على كل حال كانت هذه المقدمة ضرورية للوصول إلى هدف مانريد قوله حول موضـوعية المغتـرب                 

 خارج فلسطين في البالد العربيـة أو المهـاجر          ف لتحويل كل الفلسطينيين   . ت. وقرار م .. واإلغتراب
  .األجنبية إلى مغتربين

فالمغترب هو الذي يغادر أرض     .. وهنا البد من تعريف صحيح للمغترب كما اصطلحت عليه كل الدول            
الدولة التي يحمل جنسيتها مختارا أو بسبب من ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية ثم يـستقر حيـث                 

 في نظر دولته وهو بالتأكيد ماالينطبق على الالجىء العربي الفلسطيني الذي استولى             يكون فيغدو مغتربا  
أو مدينته وقتل أهله أو بعض      .. أو قريته   .. العدو الصهيوني على أرضه وطرده منها بعد أن هدم بيته           

ن وكالة غـوث وتـشغيل الالجئـي      /وتم طرده نهائيا من وطنه وأصبح تحت رعاية         .. أهله وابناء شعبه    
وهي غير الوكالة الدولية لالجئين في العالم والتي تقع على عاتقها مهمة إعادة الالجئين إلى               / الفلسطينيين
  .أوطانهم

غير مقتنعين بذلك ويعدون على تحويل الفلـسطيني        / أوسلو/ وألن م ت ف والمتنفذين فيها من جماعة         
ودائما حـسب تعبيـر سـيء       /  إبداعيا   /حال  /العربي المشرد من بيته ووطنه إلى مغترب فقد اخترعوا          

ف ووجهت هذه الـدائرة     . ت.كإحدى دوائر م  / دائرة المغتربين / هو إحداثها   / صائب عريقات /الصيت  
 رسالة التحمل توقيعا وإنما اكتفي بأن تكون الرسالة مروسة          2011بتاريخ الخامس عشر من كانون ثاني       

وتدعو هذه الرسالة الجاليات العربية الفلسطينية إلى       / ا  دائرة المغتربين فيه  /ف وموقعة باسم    .ت.بشعار م 
إلى مؤتمر أو اجتماع موسع في رام اهللا أو بيت لحـم فـي حـدود            / المخترعة  /قبول دعوة هذه الدائرة     

  :  وذلك للتباحث في جملة قضايا يمكن تلخيصها على النحو التالي2011منتصف أيار 
إقامتها وفي عالقتها بالوطن ـ والوطن هو تحديـدا مـشروع    التباحث في أوضاع الجاليات في بلدان * 

  أوسلو 
وتقول الرسالة الموضوعة على االنترنت إن هذه الفكرة سبق وأن نوقشت مع أبو مازن الذي رحب بهـا                 
ووافق عليها وأنه في حال وافقت عليها الجاليات سوف يتم إعطاء التوجيهات إلى الجهات المعنية لتسهيل                

  ه الجاليات إلى رام اهللا أو بيت لحم وترتيب إقامتهم خالل انعقاد المؤتمر دخول ممثلي هذ
أما جدول األعمال الذي لم يتبلور بعد فهو يتضمن عددا من األفكار المتعلقة باستحداث إطـار موحـد     * 

  . للجاليات والجمعيات واالتحادات على مستوى كل بلد أوروبي وعلى مستوى القارة األوروبية ككل 
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الفلسطينية فـي تلـك البلـدان       " السفارات  "حيد الجهود في إحياء المناسبات الفلسطينية بالتعاون مع         تو* 
  في تلك السفارات / عن طريق الخدمات القنصلية / األوروبية 

وتنظيم فعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني حتى فيمـا         " إسرائيل العنصرية   " سياسات  /ومواجهة  * 
امنين األجانب إلى رام اهللا أو بيت لحم للتضامن ضد الجدار أو لصالح القرى التي               يتعلق بزيارات المتض  

  ..استولى العدو على أراضيها بسبب من هذا الجدار
دائرة المغتربين قد وضعت بالفعل جدول أعمال للقادمين إلى هـذا           / وثمة مقترحات أخرى بما يعني أن       

  ..االجتماع الموسع
هذه هو الخطورة التي تنطوي عليها والتي التلفت االنتباه ألنهـا مغلفـة             / المغتربين/المهم في موضوع    

بموضوعات من مثل التوحيد والنشاط والتضامن وهي موضوعات اليختلف عليها اثنان من أبناء شـعبنا               
خصوصا وأننا تعودنا ومنـذ البرنـامج       .. ولذا فمن األهمية الذهاب إلى تحليل الهدف من وراء هذا كله            

تعودنـا  / أوسـلو / برنامح النقاط العشر الذي مثل في المحصلة بوابة من بوابات الوصول إلى             المرحلي  
على لغة ملتبسة وعلى كالم حق يراد به الباطل دائما مما يدفع إلى التأكيد على أن النوايا التي تقف وراء                    

  ..هذه الدعوة ليست صافية وليست وطنية بالتأكيد
دائرة المغتربين  / ني إلى مغترب هو الهدف األول من استحداث ماسمي          ذلك ألن تحويل الالجىء الفلسطي    

ومنـذ إجـراء    .. في منظمة التحرير الفلسطينية التي لم تعد هي ذات المنظمة منذ البرنامج المرحلي              / 
  التغييرات على ميثاقها الوطني الفلسطيني لصالح برنامج أوسلو 

  ب أن تحتكم إلى مسألتين وبالتالي إن محاكمة مايريد واضعو المشروع يج
  ..أن العربي الفلسطيني ليس مغتربا وال يمكن أن ينطبق عليه هذا المصطلح : األولى 
الذي يعني فيما يعني أن ينظـر إلـى األجيـال           / المغتربون  / هي كشف نوايا واضع المصطلح    : الثانية  

فهم لم يطردوا من فلسطين وإنما      . . على أنهم ليسو الجئين      1948الفلسطينية الجديدة المولودة بعد العام      
الذي طردوا هم أباءهم وأجدادهم وهؤالء انقرضوا أو سبيلهم إلى االنقراض وهذا يذكر بما كانت تقوم به                 
وكالة الغوث من قطع إعاشة من يستقلون عن العائلة الالجئة في عمل أو مهجر خالل اإلحصاءات التي                 

طق اللجوء وخاصة في الـضفة الغربيـة وهـي إجـراءات     كانت تقوم بها الهيئة من وقت آلخر في منا     
عايشناها ووقعت علينا وعلى كثير من أقاربنا ومعارفنا بحيث يتحول الناس بجرة قلـم خـارج دائـرة                  

  الالجين الفلسطينيين 
ف حيث تقوم جماعة أوسلو بتوزيع جوازات سفر        .ت.في م / دائرة المغتربين   / وهو بالضبط ماتستهدفه    

اليات تجعلهم منتمين إلى كيان أوسلو الهزيل ومن ثم تلتفت إلى المخيمات وإلى تجمعـات               على أفراد الج  
  ..الالجئين الفلسطينيين في البالد العربية لكي يتحول مايزيد على ستة ماليين الجىء إلى مجرد مغتربين 

ك وهل لوحـاول    والسؤال اآلن مالذي يمكن أن يفعله الكيان الصهيوني أو الحركة الصهيونية أكثر من ذل             
  .هل يستطيع أن يفعل ذلك بدون وجود جماعة أوسلو وكيانهم المسخ .. أن يقوم بهذا 

إن االعتبار الوطني يشترط أن نعي هذه األساليب وأن نحرض علـى كـشفها أوال بـأول ألن تحويـل                    
ـ              ذي الالجئين العرب الفلسطينيين إلى مغتربين سوف ينجح كما نجح مشروع االسـتيطان الـصهيوني ال

جرى السكوت عنه حتى تضخم وتوسع واصبح موضوعا للتداول في تبادل األراضي تحت شـعار أنـه                 
اليمكن إزالة اإلستيطان والقضاء عليه وبالتالي يجب أن يحل عن طريق تبادل االراضـي أو المنـاطق                 

  ..وبالطريقة التي يريدها العدو الصهيوني اآلن ويريد لكل فلسطين أن تتهود بالمحصلة
يبدو ممكنا في مهده قبـل أن       / كمشروع المغتربين / نا يجب التأكيد على أن وأد المشاريع المشبوهة       من ه 

  .يتسفحل ويحول إلى أمر واقع
  31/1/2011، المستقبل العربي
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  حماس واستخالص العبر .58
  مصطفى إبراهيم

المجهـول  ، وقفت أربع فتيات في ميـدان الجنـدي          31/1/2011في حوالي الساعة الثانية من بعد ظهر        
بمدينة غزة، وكن يستعدن للتجمع السلمي تأييدا لمصر، وكانت تقف معهن صحافيتين إحداهن الصحافية              
أسماء الغول، وكان اثنين من الصحافيين قد وصلوا لتغطية تجمعهن السلمي، انتظرت الفتيات تجمع عدد               

، لكن أفراد شرطة المباحث     اكبر من الذين لبوا دعوتهن على الفيس بوك للتجمع السلمي، تأخر الحضور           
  .في حكومة حماس لم يتأخروا وحضروا بأعداد كبيرة تفوق عدد الفتيات بأضعاف مضاعفة

أفراد شرطة المباحث تصرفوا بعجرفة وقسوة وخشونة، لم ينتظروا ان يسمعوا من احد، طلبوا من احـد                 
ين، وصـادروا بطاقـة     تصرفوا معه بغطرسة وعجرفة و قسوة وبشكل مه       ! الصحافيين االنصراف وإال  

الهوية الشخصية لصحافي آخر، وبعد ان افرغوا ميدان الجندي، احضروا عدد من أفراد الشرطة النسائية               
  .وقاموا باعتقال الفتيات الستة اللواتي رفضن مغادرة المكان

 تم احتجاز الفتيات والتحقيق معهن في شرطة المباحث وإجبارهن على التوقيع على تعهد بعـدم التجمـع                
ومخالفة القوانين، أثناء احتجاز الفتيات قام أفراد شرطة المباحث باالعتداء بالـضرب علـى الـصحافية                
أسماء الغول واالعتداء بالضرب على صحافية أخرى، ومعاملتهن معاملة قاسية ومهينة، وتوجيه ألفـاظ              

  .بذيئة لهن
الل إشعار الشرطة بأنهن سوف يقمـن       الفتيات قمن باإلجراءات القانونية المتعلقة بالتجمع السلمي، من خ        

بالتجمع السلمي، إال ان أفراد الشرطة تعاملوا معهن باستهزاء وعجرفة، واتهموهن بعدم المسؤولية، وإن              
  .الشرطة فوق القانون وال وجود للقانون بوجودهم، ورفضت الشرطة منحهن إذن للتجمع السلمي

 دائما النـاس والفـصائل الوطنيـة ومؤسـسات          حكومة حماس غير مقتنعة بحق التجمع السلمي، وتمنع       
  .المجتمع المدني من حق كفله القانون للناس بالتجمع السلمي

حكومة حماس نفذت خالل الفترة السابقة حملة كرامة المواطن، وكلفها ذلك جهدا وماال كثيرا من اجـل                 
ن، وأفـراد الـشرطة ال      تغيير صورة الحكومة و شرطتها التي تتعامل مع الناس بقسوة وال تحترم القانو            

  .يقيمون وزنا للناس أو القانون ويتعاملون مع الناس بعجرفة وقسوة
حكومة حماس لم تستخلص العبر مما يجري في محيطنا العربي، ومن الثورات المتتالية التـي تجتـاح                 
 الوطن العربي احتجاجا على الظلم واالعتداء على حقوق اإلنسان، وقمع الحريـات العامـة، والحركـة               

وحكومتها تدعي قيامها بمسائلة أفراد الشرطة الذين ينفذوا اعتداءات على المواطنين، والـذين يرتكبـوا               
  .أخطاء، وأن من يقوموا بتلك األفعال هم أفراد، وان األخطاء فردية

كيف تكون األخطاء فردية، عندما يتم احتجاز الفتيات والتحقيق معهن علـى إنفـراد واالعتـداء علـى                  
رب، ويتعامل جميع أفراد قوة شرطة المباحث بقسوة مع الفتيات اللواتي ينفـذن اجتماعـا               بعضهن بالض 

سلميا كفله القانون لهن؟ وكيف يكون فرديا عندما يكون عدد أفراد شرطة المباحث أكثر من المجتمعين و                 
  الصحافيين والمراقبين؟

 والموقف في مصر لم يحسم      ندرك الوضع الخاص لحركة حماس، ومدى الحساسية التي تعيشها الحركة         
بعد، وأنها تنتظر بحذر وترقب، ولم يصدر عن الحركة وحكومتها أي موقف تجاه ما يجري في مـصر،       
لكن من حق الناس ان تعبر عن رأيها، والحق في التجمع السلمي الممنوع على الناس في غزة، مسموح                  

  .للحركة وما يلف لفها
رية، لكن من خالل االنترنت وعلى الفـيس بـوك والرسـائل            حماس تريد من الناس أن تتجمع سلميا بح       

النصية القصيرة، على حماس استخالص العبر من ما يجري حولها من انتفاضات وثورات تهب ريحهـا                
من كل االتجاهات، ومن ما تقوم به من فرض رؤيتها وسيطرتها على المجتمع، ومراقبة الناس ومنعهم،                
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بالحالل والحرام، وفرضها مفاهيم خاصة بها على النـاس بالمـسموح           وان ال تكتفي بالتعامل مع الناس       
  .والممنوع، والتعامل مع الناس أمنيا، من حالل إطالق يد الشرطة وسطوة األجهزة األمنية

استخالص العبر من خالل جديتها في تطبيق الحكم الصالح الرشيد، واحترام حقوق اإلنـسان، وإعـادة                
ن الناحية القانونية وقدرتها على التعامل مع النـاس واحتـرام الحريـات             تدريب وتأهيل أفراد الشرطة م    

العامة، ومدى قدرتها على التقرب من الناس وأن تكون معهم وبينهم، وفهم همومهم ومشاكلهم، وفي زمن          
أصبح الحق في التجمع السلمي سريا ومن خالل الفيس بوك، على حماس ان تكون أكثر حذراً، مـن أن                   

  .يساً للعمل السرييكون ذلك تأس
  1/2/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
   إذ تعلن النفير العام إلنقاذ مبارك"إسرائيل" .59

   عريب الرنتاوي
: أجهزة األمن واالستخبارات يجترون خيبـتهم     ...والدبلوماسية اإلسرائيلية في حالة اهتياج    ...إسرائيل قلقة 

األمن اإلسرائيلية في حيص وبيص ، مـاذا إذا   خبراء نظرية   ...لماذا فشلنا في توقع ما يحدث مرة أخرى       
تكفي نظرة سريعة على صحف تل أبيب العبرية ، حتى تلم لمس اليد حجم هذا               ...حصل ما ال تحمد عقباه    
  .التوتر والقلق واالنزعاج

هو غاضب على الواليات المتحدة واالتحـاد       ...لم تبق دولة مؤثرة في العالم، إال واتصل نتنياهو بقادتها         
إلى الجحيم  ...عليكم أن تتدخلوا إلنقاذ نظام الرئيس حسني مبارك       ...أنتم ال تعرفون مصالحكم   : وبياألور

هـل  ...هل تريدون خميني آخر في القاهرة     ...بالديمقراطية وحقوق االنسان والتداول السلمي على السلطة      
حانق على العـالم ، وقلـق       نتنياهو  .... سورياً ممتدا إلى غزة والنبطية     - مصرياً   -تريدون حلفاً إيرانياً    

  ".ذخر استراتيجي إلسرائيل"على مستقبل رجل قال عنه وباراك وبيريز أنه 
" نافذة األمل والرجاء  "خبر واحد فقط أبقى     ...اإلسرائيليين" يسر قلب "ال شيء يأتي من مصر هذه األيام ،         

ال أحـد فـي     ...م يعرفونه جيداً  ه...تعيين اللواء الوزير عمر سليمان نائباً للرئيس      : مفتوحة في تل أبيب   
من دون حسني   " المباركية"هو  ...بالنسبة لهم ، هو رمز استمرارية النظام      ...إسرائيل ال يعرفه أو لم يلتقيه     

  ".الذخر االستراتيجي"كل اآلمال معقودة على استالم الرجل للراية من بعد رحيل ....مبارك
هو ...ممتد لثالثين عاماً ، منذ كامب ديفيد إلى يومنا هذا         مبارك بالنسبة لهم ، وكذا سليمان ، هو السالم ال         

 كيلـومتر مـن     200التنسيق األمني في مواجهة غزة وحماس واألنفاق وتهريب السالح ، هو أكثر من              
هو الرصاص الحي على المهاجرين األفارقة ، يطلق على ظهورهم وهم يغـادرون             ...الحدود المضبوطة 

ى صدورهم وهم يدخلون إسرائيل ، أو وهم يهمون باختراق الحـدود            األراضي المصرية ، وال يطلق عل     
المصرية السودانية ، أنت ال تقتل إن تسللت خلسة إلى األراضي المصرية ، أنت تقتل إن أنـت تـسلل                    

لم نسمع عن إفريقي واحد قتل وهو يدخل مصر أو يغادرها إلى ليبيا             ...خارجاً منها وإلى إسرائيل بالذات    
عن أفارقة يقتلون برصاص مصري ، على الخط الحدودي بـين مـصر             ) تقريبا(مع يومياً   ، بيد أننا نس   
  .وإسرائيل

مبارك بالنسبة لهم ، وكذا سليمان ، هو الغاز الرخيص الذي يتدفق من دون عوائق وبأبخس األثمـان ،                   
وأفران الطبخ  ودون انتظار لمعرفة أسعار البورصة العالمية ، إلى عروق الصناعة ومنشآت توليد الطاقة              

في كل الظروف   " األنابيب المفتوحة "مبارك بالنسبة لهم ، هو القنوات المفتوحة و       ...في كل بيت إسرائيلي   
ومختلف األحوال ، حتى في ذروة انسكاب الرصاص المصهور على األطفال والـشيوخ فـي غـزة ،                  

  .ب بجوارهوإغالق كل البوابات والمعابر واألنفاق وشرايين الحياة مع القطاع المنكو
هي رأس الحربة في يد االستراتيجية األمريكية       ...مجسدة في شخص مبارك ، أو نائبه ال فرق        " المباركية"

في المنطقة ، وهـل ثمـة اسـتراتيجية أمريكيـة خاصـة فـي هـذا المنطقـة غيـر االسـتراتيجية                       
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" عـزل "المتعنت على   هي اإلصرار   ..هي الحرب الشعواء على إيران وحلفائها     " المباركية..."اإلسرائيلية؟
، هي التضامن مع سمير جعجع في مواجهة حسن نصر اهللا ، ومع محمد دحالن فـي           " شيطنتها"سوريا و 

هكذا كانت السياسة المصرية طوال السنوات الماضية ، وهكـذا وضـع حـسني              ...مواجهة خالد مشعل  
  .مبارك في أضيق الخنادق وأكثر مدعاة للقلق والشجب واالستنكار

 كان من الطبيعي أن تشاطر إسرائيل البعض ، قلقهم حيال مـصير نظـام مبـارك ، لكنهـا                    لذلك كله ،  
بخالفهم ، ال تكتفي بإبداء القلق وحده ، بل تتحرك على مختلف الصعد والجبهات ، لحشد التأييد له فـي                    

اسي معركته ضد شعبه ، وتمكينه من الصمود في حربه على شبان مصر وشاباتها ، تغذّيه بالمدد الـسي                 
، حطت في مطار    " اإلرهاب"و" الشغب"والمعنوي ، وثمة من يقول بطائرات من أدوات وأسلحة محاربة           

  .القاهرة فيما الجموع محتشدة في ميدان التحرير
عمر سليمان ، اطمأنت خالله إسرائيل علـى        " النائب"لم يهدأ روع اإلسرائيليين إال بعد اتصال هاتفي مع          

االهتمـام الـذي   " أنفاق غـزة " من دون أن تنسى إبالغه بأن يسرع في إيالء       سالمة النظام واستمراره ،   
تستحق ، فهي تنشط بمعدالت أعلى من المعتاد ، وتشهد تدفقا للبضائع من كل نوع بصورة غير مسبوقة                  
وفقاً للتقارير اإلسرائيلية ، كما لم تغفل تل أبيب عن تذكير سليمان بأن دبابات مصرية اجتازت الخطوط                 

مراء التي رسمتها مالحق معاهدة السالم ، وأن تل أبيب إذ تغض الطرف عنها مؤقتاً تقديراً للموقـف            الح
  .والوضع االستثنائي ، إال أنها لن تبقي أعينها مغمضة طوال الوقت

مرة أخرى ، وللمرة المليـون ، حيثمـا تكـون إسـرائيل ال              " الحقيقة األولى "ها نحن نكتشف    ...وأخيراً
نكـره مـن تحـب ونحـب مـن          ...نرتاح حين تنزعج  ...تقلق إسرائيل نشعر بالطمأنينة   حينما  ...نكون
، كل ربح لها خسارة صافية لنا ، وكل خسارة لنا هو ربح صـاف               " لعبة الحصيلة الصفرية  "إنها  ...تكره

 لها ، وحيثما تكون إسرائيل ال نكون ، تلك ألف باء التحالفات وبناء السياسات ، وبخالف ذلك ال معنى له                   
  .خارج إطار التخاذل والتواطؤ والتفريط

  1/2/2011، الدستور، عمان
  

  المخابرات اإلسرائيلية والسي آي إيه فشال في توقع ما جرى في مصر .60
  تحسين الحلبي

» الموساد«أن أجهزة المخابرات اإلسرائيلية وخصوصاً      ) يوسي ساريد (يعترف الوزير اإلسرائيلي السابق     
تى اللحظة األخيرة لم تتوقع أن يتعرض حسني مبارك إلى مثل هذه الثـورة              فشلت وتلقت هزيمة ألنها ح    
رئيس المخابرات العسكرية قدم تقريراً للجنـة البرلمانيـة         ) الجنرال كوخافي (الشعبية على حكمه بل إن      

 25اإلسرائيلية للشؤون الخارجية واألمن ظهر فيه عند بداية خروج الجماهير المصرية إلى الشارع في               
وكانـت أحـداث تـونس ونتائجهـا        .  الثاني الماضي أنه يتوقع نجاح مبارك فوراً بإعادة الهدوء         كانون

اإلسرائيلي الذي كان يروج في العالم أن معلوماته فـي المنطقـة            ) الموساد(المتسارعة قد فاجأت أيضاً     
وكشفت صحيفة يـديعوت أحرونـوت أمـس أن أجهـزة المخـابرات             . واحتماالت تطوراتها صحيحة  

رائيلية مهما بالغت في قدراتها ستظل عاجزة عن تزويد القيادة السياسية بتقدير صحيح للموقف فـي                اإلس
وكان الموساد بموجب تقـارير وأبحـاث إسـرائيلية         .. الدول التي تجاوبت في عقد اتفاقات تسوية معها       

تـل  (ة مـع    وأميركية قد قسم جهوده وعمله إلى قسمين أحدهما خصصه للدول التي وقعت اتفاقات تسوي             
بهدف االطالع على وضعها الداخلي وتقدير التوقعات المعادية إلسرائيل وقسم لدول أخرى معادية             ) أبيب

  .إلسرائيل أعد ضدها مهمات وأهدافاً أخرى أشد شراسة
اإلسرائيلي بدأ يستنفر جهوده السرية خالل األسـبوع األول مـن ثـورة الـشارع               ) الموساد(ويبدو أن   

ولى نقل رسائل إسرائيلية إلى وسائل اإلعالم األميركية واألوروبية بمنـع وسـائل             المصري الشعبية وت  
اإلعالم التي يؤثرون عليها عن شن حملة انتقادات ضد الرئيس مبارك ألن ذلك على حد رأي الـسلطات                  
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اإلسرائيلية يؤثر في صورة من يشاركه في الحكم ممن يريد الغرب االعتماد عليهم لخالفة مبـارك فـي                 
في توقع ما حدث فـي مـصر ألن وكالـة    ) الموساد(لكن األمر لم يقتصر على فشل   ... من المناسب الز

ـ   وجدت نفسها في حالة ارتباك مما حدث أيضاً وبدا أن ما لم تتوقعه             ) سي آي إيه  (المخابرات المركزية ال
األميركي فـي   لكن التدخل   .. المخابرات المصرية لألحداث في مصر كان مشتركاً مع األميركيين أيضاً         

المخـتص بـشؤون مـصر      ) ستيفين كوك (شؤون مصر بعد هذه االنتفاضة الشعبية ازداد إلى حد جعل           
العسكرية في مجلس العالقات الخارجية األميركية يقول إن تعيين عمر سليمان نائباً للرئيس مبارك جـاء                

ى بين قيادة الجيش المصري     ما جر ) كوك(ويستذكر  .. باتفاق بين قيادة الجيش ومبارك وبموافقة أميركية      
وأنور السادات أثناء تظاهرات شعبية واسعة ضده بسبب الفقر والغالء حين طلبت قيـادة الجـيش مـن                  

 قبل بدء الجيش بقمـع المتظـاهرين        1977السادات دعم أسعار الخبز والحاجات الغذائية األساسية عام         
  .وإعادة الهدوء بالقوة

سرائيل ستقومان اآلن بمراقبة الوضع في مصر لرؤية ما إذا كـان            فالواليات المتحدة وإ  : (ويضيف كوك 
وزير ) باراك(ويرى أحد المحللين السياسيين في هآريتس أمس أن         ).. سليمان سينجح بإعادة الهدوء إليها    

الدفاع اجتمع مع رئيس األركان أشكنازي رغم البرودة في العالقات بينهما لتقـدير جميـع االحتمـاالت             
وذكر أن إسرائيل ال تخشى على العملية السلمية القائمة         .. دات المطلوبة أمام كل احتمال    ووضع االستعدا 

بينها وبين القاهرة فحسب بل على شروط تمكنت تل أبيب من فرضها على القاهرة مثل السماح للـسفن                  
  . غزةالحربية اإلسرائيلية بالمرور في قناة السويس للبحث عن احتماالت وجود سفن تحمل أسلحة لقطاع

فقد جاء توقيت االنتفاضة الشعبية في مصر سيئاً لتل أبيب ألن قطاع غزة ال توجد فيه قـوات احـتالل                    
إسرائيلية ومستوطنات مسلحة منذ خمس سنوات وألن فصائل المقاومة فيه تترقب أي تغييـر يمكـن أن                 

 ما تطالب به جمـاهير      يقلب قواعد اللعبة الجارية بين حكومة هنية والقاهرة إذا ما رحل مبارك بموجب            
ورغم وجود احتماالت متنوعة أعدتها المخابرات اإلسرائيلية لكيفية التعامل مـع مـصر إال أن               .. مصر

أسوأ الخيارات التي يمكن أن تواجهها تل أبيب هو احتمال تغيير واسع في الـسياسة المـصرية تجـاه                   
 اآلن عن كثب ألنه سيحمل نتائج ملموسـة         الفلسطينيين في قطاع غزة وهذا ما تراقبه القيادة اإلسرائيلية        

  .ومباشرة على الوضع اإلسرائيلي
  1/2/2011، الوطن، سوريا
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  :كاريكاتير .61
  

  
  31/1/2011القدس، فلسطين، 


