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   المقبلمايو/ أيار تدعو النتخابات محلية في " التحريرمنظمة" صائلف .1

دعت فصائل منظمة التحرير، الحكومة إلى إجراء االنتخابات المحلية في أيار المقبل في : ا وف–رام اهللا 
  .بعدم إجرائها في القطاع» حماس«كافة المحافظات، على أن تجرى في الضفة في حال استمرار تعنت 

ة في ، بمدينة رام اهللا، األوضاع الراهناألولكما ناقشت الفصائل في اجتماعها الذي عقد ليلة أمس 
الساحة الفلسطينية في ظل انسداد عملية السالم نتيجة التعنت اإلسرائيلي، وعدم تحمل المجتمع الدولي 

  .لمسؤوليته، وتعثر جهود المصالحة وإنهاء االنقسام
تم بحث موضوع «وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس كتلتها البرلمانية عزام األحمد، 

، مشيرا إلى أنه تم االتفاق باإلجماع على »في ضوء قرار محكمة العدل العلياانتخابات الحكم المحلي 
  .دعوة الحكومة لتحديد موعد مناسب في أقرب فرصة إلجراء االنتخابات للمجالس البلدية والمحلية

كما وتم مناقشة انسداد عملية السالم في ظل التعنت اإلسرائيلي وإصراره على التنكر «وأضاف األحمد 
ية عملية السالم واالستمرار بأعمال التوسع االستيطاني في القدس والضفة وعدم قيام المجتمع لمرجع

الدولي وخاصة الواليات المتحدة بممارسة دورها من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي أكدت حق 
 1967ران عام الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على األراضي المحتلة منذ الرابع من حزي

  .»وعدم شرعية االستيطان
أنه جرى مناقشة تعثر جهود المصالحة الفلسطينية بعد قيام حركة حماس بإلغاء االجتماع الذي «وتابع 

 للتهرب من التوقيع على وثيقة المصالحة المصرية 2010كانون اول28كان مقررا عقده في دمشق في 
  .» واللقاءات الثنائية بين حركتي فتح وحماسالتي أعدت بعد الحوار الشامل الذي رعته مصر

وأشار األحمد إلى أن الفصائل أكدت ضرورة إنهاء االنقسام الذي أصبح أقوى سالح بيد إسرائيل للتهرب 
  .من استحقاقات عملية السالم واالستمرار بسياستها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني

ودرست مسألة » ف.ت.م«مل على تطوير وتفعيل كما واتفقت الفصائل كافة على ضرورة الع«وقال 
  .إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية وعدم االنصياع لألمر الواقع

وأشار إلى أن االجتماع تطرق إلى ضرورة احترام الحريات العامة من قبل مؤسسات السلطة الوطنية، 
اون بين كافة المؤسسات الفلسطينية وإلى معالجة كافة الصعوبات المعيشية التي تواجه المواطن بالتع

  .الرسمية والشعبية
ستواصل اجتماعاتها لالتفاق على الخطوات العملية حول المواضيع » ف.ت.م«وقال األحمد، إن فصائل 

التي تم مناقشتها وسبل تعزيز الوضع الداخلي الفلسطيني بما يعزز صمود شعبنا وقيادته في وجه 
  .التحديات التي يتعرض لها
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مختلف الفصائل توافقت على أن تجرى االنتخابات « األمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي أن وأكد
في بداية شهر أيار في مختلف أرجاء الوطن، وأن أي تأخير في التحضيرات لهذه االنتخابات يجب أال 

  .»يؤخر موعدها ألكثر من تموز
قطاع غزة، سيعنى إجراؤها في أن رفض حركة حماس إجراء االنتخابات في «وأضاف الصالحي 

  .مؤكدا حرص مختلف الفصائل على ضرورة إتمام ملف المصالحة« الضفة 
ونوه األمين العام إلى أن التعامل مع االنسداد في األفق السياسي والتفاوضي، يتمثل بالوحدة الوطنية، 

  .واستمرار العمل على الساحة الدولية لنيل الحقوق الوطنية الفلسطينية
 عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قيس عبد وأشار

الكريم، إلى أن هذا اللقاء هو األول من سلسلة لقاءات ستتواصل للبحث في مختلف القضايا الوطنية، 
  .واألزمة السياسية الحالية، في ظل انسداد أفق عملية التسوية

دعوة الحكومة إلى إجراء االنتخابات في أيار، عمال بقرار المحكمة، من دون لقد تم وباإلجماع «وقال 
  .»أي تعديالت على قانون االنتخابات

وأكد عبد الكريم أن الخروج من األزمة الداخلية يتمثل بدعوة كافة األطراف والفصائل إلى انتخابات 
الحل سيضمن عودة الحياة رئاسية، وتشريعية، وانتخابات للمجلس الوطني، مشيرا إلى أن هذا 

  .الديمقراطية السليمة لمختلف المؤسسات الوطنية الفلسطينية
  2/2/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  االحتاللسنوات تعويضات عن بدفع  "إسرائيل " السلطة تطالب":فرانس برس"وكالة  .2

للحكومة اإلسرائيلية خالل أظهرت وثائق قدمتها منظمة التحرير الفلسطينية : وكاالت -عالء المشهراوي
التي ” فرانس برس“مفاوضات السالم في شهر يونيو الماضي وسلمها مسؤول فلسطيني كبير لوكالة 

  .نشرتها أمس أن القيادة الفلسطينية تطالب إسرائيل بدفع تعويضات عن سنين االحتالل في أي اتفاق سالم
اً يضمن وضع حد نهائي للنزاع الطويل القائم بين لكي تحقق أي اتفاقية سالماً دائم“وقالت إحدى الوثائق 

الفلسطينيين واإلسرائيليين، ترى المنظمة أن التوصل إلى أي تسوية يحتاج إلى تعويض الفلسطينيين، 
أي “وأضافت . ”وتشدد على أن تسوية مطالب الفلسطينيين بالتعويض مرتبطة بحل قضايا الوضع النهائي

ا الفلسطينيون على أنها غير شرعية، وإذا حصل ذلك فإنه يدل على اتفاقية دون ذلك سوف ينظر إليه
إن عدم معالجة “وتابعت، محذرة، . ”فشل القائمين على هذه االتفاقية في معالجة مظالم الفلسطينيين

التعويضات لضحايا النزاع يقود فقط إلى هدنة ال تكفل تحديد ُأسس التسوية التي تحول دون نشوب 
  .”في المستقبلالنزاع مرة ُأخرى 

آلية يتم التوافق عليها لتسوية المطالبات وتكون صالحياتها واضحة وشاملة “واقترحت الوثيقة وضع 
وتنظر في جميع االنتهاكات الواقعة وتعالجتها وفق معايير متفق عليها وتتسم باالستقالل وتسترشد 

وطالبت بأن تنطبق . ”عويضاتبالقانون الدولي واعتبارات النزاهة والعدالة، بما يكفل إنجاز الت
التعويضات على جميع المطالبات ومنها الخسائر واألضرار االقتصادية الناجمة عن االحتالل اإلسرائيلي 

 وكل األعمال غير الشرعية التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب 1967لألراضي الفلسطينية منذ عام 
  .1948 منذ عام الفلسطيني، وتعويض الالجئين الفلسطينيين المهجرين

  2/2/2011االتحاد، أبو ظبي، 
  

   على ثالث أكاذيب كبيرةالتي نشرتها قناة الجزيرة تنطوي "الوثائق: "عريقات .3
دعا صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية امس الفلسطينيين  :لندن

االلكتروني الذي توجد عليه » لجزيرةقناة ا«بشكل العام والشباب منهم بشكل خاص إلى زيارة موقع 
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حجم التحريف والتحريض الذي «التي وصفها بالمزورة، لكي يعرفوا على حد قوله » وثائق المفاوضات«
  .»عن طريقها» في هذه الوثائق«قامت به قناة الجزيرة بإخراج االمور 

عن ملف المفاوضات لـ باعتباره المسؤول االول » الوثائق«وقال عريقات وهو االكثر تضررا من نشر 
ان هناك ثالثة اكاذيب دست في واحد من المحاضر المزعومة، اولها انني قلت » «الشرق األوسط«

 مليون دوالر من رجل اعمال فلسطيني 50ابو مازن، قد دبر ) الرئيس محمود عباس(لالميركيين ان 
بعا كذب وافتراء هدفه اما وهذا ط. النشاء اذاعة) زعيم المعارضة االيرانية(لمساعدة مير موسوي 

 االف 5تعريض المعارضة االيرانية للخطر أو اثارة النظام في ايران ضدنا، الن في الحقيقة ليس لدينا 
وثاني هذه االكاذيب وانا . حتى اليوم» اف ام«دوالر لدعم محطة اذاعة فلسطينية ما زالت تعمل بالـ 

سلم الوثيقة، انني اقول فيها ان أمير قطر يتصل متأكد من انها دس من مسؤول ما في القناة أو من 
، ويطلب منهما مهاجمة ابو 1948بمسؤول صحيفة فلسطينية في الخارج ووجه قيادي من فلسطينيي 

المستشار السابق لالمن (وهذا الكالم يفترض ان اكون قد نقلته إلى الجنرال جيمس جونز . مازن شخصيا
انا في اعتقادي ان هذه .. هل يعرف الجنرال جونز ايا منهما«وتساءل عريقات . »).القومي األميركي

).. من نشر لوثائق مزعومة(الجملة اضيفت كي تؤلب أمير قطر علينا، ويثيره ويسمح له بعمل ما عمل 
هي انني قلت ان «وبالنسبة للكذبة الثالثة كما يقول عريقات . »وهذه اكاذيب ال اساس لها من الصحة

والمحاضر غير المزيفة تبين قولي بأن جاللة الملك عبد اهللا .  القدس المحتلةاالردن ليس له دور في
ونحن نثمن دوره عاليا ولكنهم ارادوا اثارة .. يحمي المقدسات االسالمية في القدس) عاهل االردن(الثاني 

 موقع انني دعوت جميع ابناء الشعب الفلسطيني لزيارة«ولهذا قال عريقات . »االشقاء في االردن علينا
. »كيف يكتشفوا بانفسهم مدى زيفها وتحريفها والتحريض واالنتقائية واالجتزائية» الوثائق المزورة«

واكد عريقات مجددا ان الوثائق الرسمية والحقيقية التي قدمت لالسرائيليين واألميركيين مودعة لدى 
ن جاسم بن جبر رئيس الجامعة العربية واالردن ومصر ولدى االشقاء في قطر واقصد الشيخ حمد ب

وهذه الوثائق تبين اننا نثمن دور االشقاء العرب في السعودية ومصر واالردن وسورية وقطر .. الوزراء
  .»بكونها رئيسة لجنة متابعة المبادرة العربية

 2/2/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  بالدولة الفلسطينية باالعتراف "اللجنة الرباعية"السلطة تطالب  .4
أعلن رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية : عبدالرؤوف أرناؤوط: رام اهللا

أمام اللجنة التي " فرصة تاريخية"أنه أبلغ أطراف اللجنة الرباعية أن هناك " الوطن"صائب عريقات لـ
تها  وعاصم1967ستجتمع السبت المقبل في زيوريخ، ودعاها لالعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 

  .القدس الشرقية
يجب على الواليات المتحدة أن توقف التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون وأن "وأضاف عريقات 

 1967تعلن اللجنة الرباعية، بما فيها الواليات المتحدة، اعترافها بالدولة الفلسطينية على حدود 
طقة ستقع في مزيد من االضطراب وهو المطلوب اآلن ودون ذلك فإن المن. وعاصمتها القدس الشرقية
  ".والفوضى وسفك الدماء

وستجتمع اللجنة الرباعية على المستوى الوزاري بمشاركة وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون 
واألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف والمسؤولة العليا 

ن في االتحاد األوروبي كاثرين أشتون والمبعوث الخاص للجنة الرباعية توني للسياسة الخارجية واألم
  .بلير
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وفي وقت أشارت فيه مصادر إلى أن االجتماع سيتبنى موقفا قويا ضد االستيطان اإلسرائيلي في 
  .األراضي الفلسطينية، نفى عريقات أن يكون ذلك بديال للمطالبة بوقف االستيطان

  2/2/2011عودية، الوطن اون الين، الس
  

  اعتقال االحتالل والسلطة لمدراء مكاتب النواب لن يغّيب دورهم": التغيير واإلصالح" .5
إن قوات االحتالل اإلسرائيلي "في المجلس التشريعي الفلسطيني " كتلة التغيير واإلصالح"قالت : رام اهللا

ش، وذلك بعد شهر من اإلفراج أقدمت فجر اليوم على اعتقال في مدير مكتب نواب سلفيت عز الدين فتا
  ".عنه من سجون سلطة فتح

، أن هذا النهج الصهيوني يهدف إلى "حماس"وأضافت الكتلة المحسوبة على حركة المقاومة اإلسالمية 
في الضفة المحتلة، " فتح"ابتزاز النواب من خالل الضغط عليهم وتعطيل دورهم النيابي، مطالبة سلطة 

ن تنفيذ أجندة االحتالل من خالل التساوق الواضح مع االحتالل باتخاذ موقف جريء والكف ع
اإلسرائيلي في مالحقة ذوي النواب والعاملين معهم، والتبادل والتقاسم الوظيفي، مشيرة إلى أن فتاش 

  .اُعتقل بعد مضي شهر واحد فقط،  بعد اإلفراج عنه من سجون السلطة
 إلى عمله النيابي، بفتح أبوابه أمام الدكتور عزيز وأكدت الكتلة على ضرورة عودة المجلس التشريعي

دويك والنواب، خاصة في ظل إصرار االحتالل على تغييب رموز الشرعية الفلسطينية، والذين كان 
  من قبل قوات االحتالل) 31/1(آخرهم النائب محمد جمال النتشه، الذي اعتقل أمس االثنين 

  1/2/2011قدس برس،
  

  في غزةأزمة اقتصادية ال بوادر ألي : الظاظا .6
أكد وزير االقتصاد الوطني الفلسطيني المهندس زياد الظاظا، أن الوضع :  عبد اهللا التركماني-غزة

االقتصادي في قطاع غزة قائم على هيأته السابقة ألحداث جمهورية مصر العربية، نافياً وجود بوادر 
  .  مشتقات الوقودتنذر بوقوع أزمة اقتصادية تطال أي سلعة غذائية أو نوع من

إن جميع المواد الغذائية والوقود بأنواعه متوفرة بالجهود الحكومية ": "فلسطين"وقال الظاظا في حديث مع 
التي تبذل بالتعاون مع وزارات المالية واالقتصاد والداخلية في توفير جميع مستلزمات المواطنين 

  ". واحتياجاتهم
ة نقل البضائع عبر معابر القطاع التجارية، ال تزال قائمة وأوضح وزير االقتصاد الفلسطيني أن حرك

فهي "بمستواها السابق، مشيراً إلى أنه لم يحدث أي تغيير بخصوصها، خالل األسابيع القليلة الماضية، 
  ".  أعوام5قائمة على الوضع السلبي السابق الذي يتسبب به االحتالل بفعل حصاره الجائر منذ نحو 

ي بوادر ألي أزمة اقتصادية في القطاع، فيما يخص أي سلعة غذائية أو أي نوع من ال توجد أ: "وتابع
أنواع الوقود، والبلد مستقرة أمنياً واقتصادياً، باستثناء ممارسات االحتالل القائمة وهي منع مواد البناء 

  ". وبعض المستلزمات األساسية للقطاع
  1/2/2011فلسطين اون الين،

  
  دولية للشعب الفلسطينيالسلطة تطالب بحماية  .7

حملت الحكومة الفلسطينية حكومة االحتالل االسرائيلي المسؤولية عن تصاعد :  يوسف الشايب–رام اهللا 
اعتداءات المستوطنين اإلرهابية على ابناء الشعب الفلسطيني، بعد جريمتي قتل الفتى يوسف فخري 

نية، إضافة الى قطع أشجار ومنع موسى اخليل والشاب عدي ماهر قادوس، وإحراق سيارات فلسطي
ودعت الحكومة خالل جلستها في رام اهللا، امس،  .المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في األغوار

  .المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
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إبعاد الطفل إسالم صالح " رعوف"واستنكرت الحكومة الفلسطينية بشدة قرار محكمة االحتالل في سجن 
  دار أيوب عن منزله في قرية النبي صالح، إلى مدينة رام اهللا، وإجبار ذويه على استئجار منزل وتركيب 
خط هاتف يجيب عليه الطفل حال اتصل به ضباط االحتالل، معتبرة أن هذا القرار المشين يعبر عن 

  .قانونيةطغيان االحتالل وسياسته القمعية، وممارساته غير ال
  2/2/2011الغد، عمان، 

  
  يجب محاصرة المستوطنات ومنتجاتها: حسن ابو لبدة .8

حسن ابو لبدة الى فرض حصار مشدد على .  دعا وزير االقتصاد الوطني الفلسطيني د-القدس المحتلة 
المستوطنات ومنتجاتها على المستوى المحلي واالقليمي والدولي بما يساهم في تجفيف سبل بقاء هذه 

ان قانون "وقال ابو لبدة .  المستوطنات وقطع شرايينها الممتدة الى االسواق الفلسطينية العربية والدولية
حظر ومكافحة منتجات المستوطنات يستهدف انهاء اية عالقة مع المستوطنات ومنع اية امكانية الستفادة 

تكامل الرسمي واالهلي والشعبي ، مشددا على اهمية تحقيق ال" هذه المستوطنات من االسواق الفلسطينية
    . في انجاح الجهد الوطني في مكافحة منتجات المستوطنات

  2/2/2011الدستور، عمان، 
  

   ماليين يورو9السلطة الوطنية والحكومة الفنلندية توقعان اتفاقية منحة بقيمة  .9
م اهللا، امس، مع وقع رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض، في مقر مجلس الوزراء بمدينة را: رام اهللا

التمويل (الحكومة الفنلندية ممثلة ببيا رنتاال انبغبيرغ ممثلة فنلندا لدى السلطة الوطنية، اتفاقية منحة 
  . ماليين يورو9، بقيمة )المشترك لصالح وزارة التربية والتعليم

لتي يقوم بتمويلها إلى وتأتي االتفاقية، كجزء من اتفاقية التمويل المشترك لصالح وزارة التربية والتعليم وا
 مليون دوالر، ويتم تنفيذها على 92جانب فنلندا، كل من ايرلندا والنرويج وألمانيا، وتبلع قيمتها اإلجمالية 

  .ثالث سنوات
  2/2/2011األيام، رام اهللا، 

  
  !؟"ما الغرض من التلويح الجديد بانتخابات بالضفة: محللون .10

سؤال " ديث المتكرر عن إجراء االنتخابات بالضفة الغربية؟ما هو الهدف من الح":  سيد إسماعيل-غزة
اإلجابة عنه عبر سؤال مطلعين على الشأن الفلسطيني، واستظهار الجوانب " فلسطين"حاولت صحيفة 

القانونية لهذا القرار وما سيجلبه من نتائج سياسية على الصعيد الفلسطيني في حال تنفيذه، خاصة أنها 
حتى "تي يصرح فيها مسئول ما بالضفة الغربية عن عزمهم على إجراء االنتخابات ليست المرة األولى ال

، حيث يتفق كال المحللين على أن نتائجها ستضر المصلحة الفلسطينية "ولو كان ذلك في ظل االنقسام
  . العليا بال شك

  " ال شرعية لها"
ؤتمر صحفي، أقيم في رام اهللا، وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام األحمد، قد أكد خالل م

، وأنه سيتم بحث ذلك خالل "إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حتى في ظل االنقسام"خالل وقت سابق، 
اجتماع سيعقد للفصائل الفلسطينية من أجل مناقشة كافة القضايا، ومنها االنتخابات المحلية، التي تؤيد 

  ". كومةحركة فتح إجراءها في الوقت الذي تحدده الح
إن موضوع الحديث عن انتخابات : " حول هذا الموضوع، يقول الخبير القانوني، عماد صالح الدين

تشريعية ورئاسية في ظل االنقسام يتكرر كثيرا، وتتكرر ذات اإلجابات عليه، والتي أجمعت عليها 
، حيث إن "ظل االنقسامأال شرعية ألي انتخابات فلسطينية في "مختلف األطراف القانونية المستقلة، وهي 
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لدينا هيكلية شبه مستقلة بغزة، وأخرى ذات طابع أمني برام اهللا، مما يعني استحالة قيام هذه االنتخابات 
  ". وضمان نزاهتها حتى من الناحية الشكلية

ويشير الخبير القانوني إلى أن تصريحات األحمد لم تتضمن أي معلومات حول آليات إجراء هذه 
سط انعدام المساندة الوطنية الفصائلية والشعبية لهذا المقترح، ولينوه في الوقت ذاته إلى أن االنتخابات، و

مسألة التلويح بإجراء انتخابات في هذا الوقت بالذات لها مسوغات أخرى ال تمت للحجج القانونية "
طة، وهي والدستورية، وأن هذه المسوغات قد تكون مرتبطة بالظروف السياسية التي تمر بها السل

  ". الفضائح والهزات المتتابعة التي عانت منها وآخرها فضيحة وثائق الجزيرة
لنفترض جدال احتمالية قيام انتخابات جديدة بالضفة وحدها دون ": " فلسطين"و يضيف صالح الدين لـ

دولي لن يجرؤ مراقب دولي واحد يتمتع بالنزاهة الحقيقية سواء أكان تابعا لمؤسسات المجتمع ال: غزة
كاألمم المتحدة أو غيرها على مراقبة صناديق االقتراع لهذه االنتخابات التي تفتقد إلى أدنى قدر من 
المصداقية والشرعية، وستؤدي إلى تراكم سلبي على شرعية نتائج هذه االنتخابات على الصعيدين 

  ". الرئاسي والتشريعي، فضال عن الجدل الدائر اآلن حول الشرعيات الفلسطينية
  قرار خاطئ 

، على ما قاله صالح الدين، وهو "فلسطين"من جهته، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي، هاني المصري لـ
إن هذه االنتخابات لن تحظى بأي قدر من الشرعية ما دامت تتم دون توافق وطني فلسطيني، وفي ظل :"

، " االنقسام بين شطري الوطنستزيد تكريس"، وأن هذه االنتخابات "االنقسام الحاصل بين الضفة وغزة
ستجرنا هذه االنتخابات ال محالة إلى المزيد من االنخراطات في صراعات داخلية : " مضيفا بالقول

  ". فلسطينية ال طائل منها، بدال من االستمرار في الكفاح من أجل الوحدة الوطنية واالستقالل
ن آخرون في الشأن الفلسطيني للتأكيد على ال داعي لتكرار ما سيقوله متخصصو: " ويتمم المصري قائال

 ستنعكس بشكل سلبي وخطير على القضية -حال التطبيق–أن هذا القرار خاطئ تماما، ونتائجه 
ولكن إمكانية تطبيقه على األرض موجودة فعليا، حيث ستكون السلطة الفلسطينية في رام اهللا . الفلسطينية

متحدة على مثل هذه الخطوة، إال أن نتائج إجرائها معروفة سلفا والواليات ال) إسرائيل(بحاجة إلى موافقة 
  ". تعميق الشعور الدولي بانعدام الشرعية السياسية الفلسطينية، وهو آخر ما نريده حاليا: لجميع األطراف

ما سبب التصريحات المتكررة من قبل العديد من المسئولين : ولكننا نجد أنفسنا هنا أمام سؤال ملح
، سواء أكانت "انتخابات بالضفة الغربية"غربية، وخالل أكثر من مناسبة أنهم بصدد إجراء بالضفة ال

من الممكن أن يكون تصريح األحمد بخصوص االنتخابات : " تشريعية أو رئاسية؟ يجيب المصري قائال
 يتخذ من ، لكن القرار لم"األطراف الفلسطينية األخرى"لـ" تلويح باستخدام هذه الورقة"وما سبقه مجرد 

  ". قبل حركة فتح بشكل رسمي بعد على حد علمي
ال يمكننا اتخاذ إجراء ما حيال هذا القرار ما لم يبدأ تطبيقه :" وختم المحلل السياسي الفلسطيني بالقول

عمليا ويدخل حيز التنفيذ على األرض، وساعتها فإنني أنصح بإيقافه ومعارضته بكل الوسائل سواء أكان 
  ".الفردي أو المؤسساتي، ألنه يصب ضد المصلحة الفلسطينيةذلك عبر العمل 

  1/2/2011فلسطين اون الين،
  

  ستهتار بمكونات الشعب الفلسطيني وقواه الحية اتوجه السلطة لعقد انتخابات محلية: حماس .11
 رفضت حركة حماس توجه السلطة لعقد انتخابات محلية ووصفت الخطوة بانها تنكر :بيت لحم

وقال القيادي في الحركة وصفي  .ية واستهتار بمكونات الشعب الفلسطيني وقواه الحيةللمصالحة الوطن
 في غزة بل يجب ان يكون اتفاق قبل إجرائها توافق على أن حماس يستحيل أنقبها لوكالة معا 

 إسرائيلاالنتخابات وهذه الخطوة من جهة السلطة هو بمثابة ملهاة للشعب الفلسطيني في ظل تعنت 
  .منح السلطة شيءورفضها 
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ال يعقل ان نذهب النتخابات بهذه الطريقة في ظل انقسام ومن يقوم بهذه الخطوة ال ":  قبها لمعا وأضاف
يريد مصالحة ويريد التفرد بالضفة الغربية وان االنتخابات في ظل االنقسام ال تحترم اال الفئوية واللون 

  .الواحد
يفوز في هذه االنتخابات التي تعني بالضرورة الفصيل في ظل المتغيرات في المنطقة من س": وتابع

  . التداول السلمي للسلطة ؟ وهل االنتخابات ستضمن البقاء في السلطة؟أينوتساءل  ".الواحد 
  2/1/2011وكالة معا اإلخبارية، 

  
  لها تداعيات إيجابية على قضية فلسطين" ثورة مصر: "تحالف القوى الفلسطينية في لبنان .12

سيكون لها تداعيات إيجابية على "ر تحالف القوى الفلسطينية في لبنان أن ثورة مصر اعتب: تبيرو
  . اإلسرائيلي-مستقبل القضية الفلسطينية والصراع العربي 

وأكد في بيان صادر عنه، عقب اجتماع عقدته قيادة التحالف بمقر جبهة التحرير الفلسطيينية في مخيم 
التحوالت التي تقودها الشعوب في تونس "سخة منه، على أن ن" قدس برس"مار الياس ببيروت، وصل 

  ". الصهيوني–ومصر سيكون لها تداعيات إيجابية على مستقبل القضية الفلسطينية والصراع العربي 
ثورة الشعب المصري العمالقة إلسقاط رأس النظام الديكتاتوري المشارك "وأعلن التحالف تضامنه مع 
حق الشعب المصري الشقيق في اختيار "، مؤكدة على "حصار قطاع غزةمع اإلحتالل الصهيوني في 

قيادته دون تدخّل خارجي، ليعود لمصر دورها الرائد في الدفاع عن قضايا االمة وخاصة قضية 
  ".فلسطين

أخد العبر من ثورة مصر وتونس وفك التحالف مع "ودعا قيادة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لـ 
ألمريكية، ووقف التنسيق األمني مع اإلحتالل اإلحتالل الصهيوني، والعودة إلى مربع الشعب اإلدارة ا

  ".الفلسطيني المتمسك بنهج المقاومة والكفاح المسلّح
  1/2/2011قدس برس، 

  
   من أنصارها 11حماس تتهم أمن الضفة باعتقال  .13

 من 11ة في الضفة المحتلة، باعتقال اتهمت حركة حماس في بيان لها أمن السلطة الفلسطيني: رام اهللا
  .أنصارها، أبرزهم القيادي أحمد الريان

  1/2/2011قدس برس، 
  

   حماس باحتجاز فلسطينيين في دورات مياهتتهمفتح  .14
طالبت حركة فتح المنظمات الحقوقية والدولية العاملة في قطاع غزة، بالتحقق : يوسف الشايب -رام اهللا 

  .قوق المواطنين الفلسطينيين، وظروف احتجازهم المهينة للكرامة اإلنسانيةمن انتهاكات أجهزة حماس لح
أن أجهزة : نسخة منه، أمس" الغد"وأكدت الحركة في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة، وتلقت 

ووضعت الحركة المنظمات المدافعة عن حقوق  .حماس بقطاع غزة تحتجز مواطنين في زنزانات ملوثة
م مسؤولياتها، كاشفة فظاعة انتهاكات حماس، وطالبت بضرورة التحقيق في هذه االنتهاكات اإلنسان أما

  .والضغط على المسؤولين في حماس إليقافها
حماس تحتجز المواطنين وكوادر فتح المستدعين يوميا في زنازين تستخدم في األصل : وأوضح البيان

 بين معظم المخطوفين وحاالت إغماء قد أن أمراضا انتشرت" فتح"وأكدت  .مراحيض ودورات مياه
  .. حدثت أثناء فترات الحجز الطويلة في بيئة الزنازين الملوثة

  2/2/2011الغد، عمان، 
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  تحذر من محاوالت أمريكية وإسرائيلية لاللتفاف على انتفاضة مصر " الشعبية" .15
المصري وخياراته دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجميع للوقوف إلى جانب الشعب : غزة

المستقلة دون تدخل من أحد، محذرة من المحاوالت األمريكية، اإلسرائيلية المحمومة إلجهاض مسيرته 
   . المظفرة، وااللتفاف على أهدافه النبيلة والمشروعة

وأكدت الجبهة وقوفها التام والمطلق مع خيارات الشعوب وقواها الديمقراطية والتقدمية في انتزاع حقوقها 
لوطنية والديمقراطية واالجتماعية، وبناء مؤسساتها العصرية، التي تعكس إرادتها ومصالحها وتخدم ا

أهدافها وطموحاتها، مطالبة األنظمة العربية ألخذ العبرة واإلصغاء لصوت الشعوب ومطالبها في 
  .الكرامة والحرية والسيادة الوطنية

  1/2/2011قدس برس، 
  

  في صيدالعميد منذر األيوبي اوفد من حماس يلتقي : لبنان .16
 األوضاع في المخيمات الفلسطينية في الجنوب كانت مدار بحث وتداول بين قائد منطقة الجنوب :صيدا

في منطقة صيدا أبو أحمد " حماس"اإلقليمية في قوى األمن الداخلي العميد منذر األيوبي ومسؤول حركة 
 صيدا الحكومي بحضور عضو اللجنة الشعبية فضل خالل اجتماع ضمهما في مكتب األيوبي في سرايا

في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة : وقال فضل اثر اللقاء.  لتحالف القوى الفلسطينية عدنان الرفاعي
والحساسة التي تمر بها المنطقة بأسرها، أردنا أن نتشاور في القضايا التي لها عالقة بالوضع الراهن في 

ا عالقة باألمن واالستقرار في المنطقة خاصة بين مخيم عين الحلوة المنطقة، وفي ملفات اساسية له
ومدينة صيدا ألننا معنيون اكثر بالمحافظة على األمن واالستقرار والتواصل دائما مع أخوتنا اللبنانيين 
من أجل تحييد مخيماتنا وعدم تدخل العامل الفلسطيني في الشأن اللبناني بشكل او بآخر اال من الجانب 

وكما ان علينا واجبا تجاه هذا البلد، فان لنا حقوقا نتمنى على اية حكومة تتشكل . يجابي وكوسيط خيراال
اآلن أن تأخذ بعين االعتبار الحقوق المدنية واالنسانية وحق التملك للفلسطينيين في لبنان والكثير من 

    .القضايا التي تهمهم من معيشية وحياتية 
  2/2/2011المستقبل، بيروت، 

  
  يروي تفاصيل معاناته بالسجون المصرية اعتقل لسبعة أعوام دون محاكمة فلسطيني .17

وسط مخيم الشاطئ لالجئين غرب مدينة غزة يسكن األسير المحرر معتصم القوقا :  جمال غيث-غزة
 أثناء قيامه 2004عاماً، والذي اعتقله جهاز أمن الدولة المصرية بتاريخ الثامن عشر من أكتوبر عام30
، ثم اختطفته السلطات المصرية ليبقى قابعاً في (..)افقة أحد أصدقائه المرضى للعالج في مصربمر

  . سجونها حتى لحظة تحريره
في مصر بعد أن هاجم عدد من أهالي المعتقلين المصريين " أبو زعبل"تمكن القوقا من الخروج من سجن 

 بحياة العشرات من المعتقلين، لكنها أدت السجون وقاموا بإخراج من فيها بعد مواجهة مع الشرطة أودت
  . في نهاية المطاف إلى فتح أبواب السجن على مصراعيها

ما إن تقترب من المبني الذي يسكنه القوقا تالحظ أن عددا من المواطنين احتشدوا أمام منزله ليتبادلوا 
من عائلته بالترحيب ويقوم أفراد . معه السالم والعناق بعد غيابه القسري الذي استمر سبع سنوات

الحمد هللا أني تمكنت من الخروج من األسر :" بقوله, بالوافدين إلى منزله، ووسط هذا الجو استقبلنا القوقا
  ". والوصول إلى القطاع

  !! تفاصيل الرحلة
اعتقلت عندما كنت متوجهاً من غزة إلى مصر وبرفقتي ": فلسطين"وعن تفاصيل اعتقاله، قال القوقا لـ

في :" وأضاف". ائي لتلقي العالج في المستشفيات المصرية، وتم سجني بعدها لمدة سبع سنواتأحد أصدق
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البداية تم اعتقالنا من بداية اجتيازنا الحدود المصرية مع قطاع غزة، ومن ثم نُقلنا إلى التحقيق في مركز 
، حتى "أبو زعبل" سجن ، حيث مكثنا هناك مدة أربعين يوماً ثم انتقلنا إلى"نصر"أمن الدولة في مدينة 

  ". لحظة تحريري
" حماس"في البداية لم أعرف سبب اعتقالي، ولكنهم أخبروني فيما بعد ألنني أنتمي لحركة :" وتابع قائالً

  ". وهي من التنظيمات المحظورة في مصر
اللها اعتقلت في زنزانة انفرادية لمدة عشرين يوماً أضربت خ:" وعن ظروف اعتقاله، قال المحرر القوقا

، وانتهى بي المطاف في سجن أبو زعبل "مرج العمومي"عن الطعام، تم نقلي بعدها إلى سجن 
، وال توجد به "السيئة وال تتسع إال لشخص"ووصف القوقا السجون التي اعتقل فيها بـ". االنفرادي"

أبو "ته في سجن وأوضح األسير المحرر أن ثمانية من السجناء الفلسطينيين كانوا برفق. إضاءة أو تهوية
  ". زعبل

وذكر القوقا أنه كان يكثر السؤال لمسئول السجن عن سبب احتجازه دون محاكمة، مشيراً إلى أن الضابط 
  ". إذا تمت محاكمتكم فسنتعرض لفضيحة:" كان يرد عليه قائالً

 -ن السجن بالقرب م-استطعت الخروج من الجحيم بعد أن تمرد عدد من األسرى وأهاليهم:" وتابع قائالً
، واصفا تلك "مما أدى إلى مقتل قرابة عشرة مساجين خالل محاولة أهالي المعتقلين تخليص أبنائهم

  . ؛ نتيجة لخوف عدد من المعتقلين من تصفيتهم من قبل البعض"السيئة"اللحظات بـ
هالي بعد ساعات من االشتباكات فقد السجانون السيطرة على السجن، وبعدها قام األ:" وأردف قائالً

  ". وتمكنا بعدها من الخروج منه بحمد هللا" أبوزعبل"وأفراد يسكنون بالقرب من السجن بهدم جدران سجن 
بمجرد خروجنا من السجن قام أهالي المعتقلين ومن يسكنون في تلك المنطقة بنقلنا للحدود مع :" وتابع

  ". قطاع غزة
  أفلت بصعوبة 

، "قناة السويس"يقه إلى غزة بوجود حاجز عسكري بالقرب من ولفت المحرر القوقا إلى أنه تفاجأ في طر
تمكنت أنا من اجتياز الحاجز، وأوقف الجيش المصري السيارة األخرى التي تتبعني والتي كانت :" مضيفا

  ". تقل عددا من األسرى اآلخرين، وتم إلقاء القبض عليهم
نسأل اهللا عز وجل أن يمكن جميع :" وبابتسامة ممزوجة بالحزن رسمت على تفاصيل وجهه، قال القوقا
  ". األسرى من نيل حريتهم ويحقق حلمهم وعودتهم إلى ديارهم سالمين

الحمد هللا الذي حقق حلمنا وأرجع معتصم :" ويجلس إلى جانب األسير القوقا والده والذي اكتفى بالقول
  ". إلى بيته وأسرته بعد غياب دام سبع سنوات

ن معتقلين فلسطينيين كانوا محتجزين في السجون المصرية من الوصول وتمكن خالل اليومين الماضيي
  .ومن بينهم حسان وشاح وعمر شعث ومحمد عبد الهادي إضافة إلى القوقا, إلى قطاع غزة

  1/2/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

   الدولي على ضمان التزام مصر بمعاهدة السالمالمجتمعنتنياهو يحث  .18
ء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تأييده لمحتجين يطالبون بالديمقراطية في عبر رئيس الوزرا: القدس

مصر للمرة االولى يوم الثالثاء لكنه حث المجتمع الدولي على ضمان التزام أي نظام جديد في مصر 
  .بمعاهدة السالم التي ابرمتها مصر قبل ثالثة عقود مع إسرائيل

لكن اذا حل " ع تقدم القيم الحرة والديمقراطية في الشرق االوسطيشج"وقال بيان أصدره مكتب نتنياهو انه 
مثلما حدث في ايران واماكن اخرى فيمكن ان تكون النتيجة "نظام متشدد محل الرئيس حسني مبارك 

  ."لطمة للسالم والديمقراطية
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د باالطاحة وقال ان المشاورات التي أجريت يوم االثنين بعد احتجاجات مستمرة منذ أكثر من أسبوع تهد
من مصلحة اسرائيل أن "بالرئيس حسني مبارك وهو حليف السرائيل منذ فترة طويلة وقال نتنياهو 

  ."تحافظ على السالم مع مصر
ترى اسرائيل أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يطالب أي حكومة مصرية "واضاف نتنياهو في البيان 

  ."بالحفاظ على معاهدة السالم مع اسرائيل
 نتنياهو أبدى قلقه يوم االثنين من أن ينتهي االمر بقيام نظام اسالمي متطرف في القاهرة مثلما هو وكان

  .الحال في ايران
  2/2/2011، وكالة رويترز لألنباء

  
  األحداث في مصر أثبتت أن الواقع األمني اإلسرائيلي هش: أشكنازي .19

, بي أشكنازي من أن األوضاع األمنية هشة حذر رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي الجنرال غا:القدس
  .حسب تعبيره, بدليل ما يحدث في مصر, وأن الهدوء الذي تشهده الحدود قد يتغير في أي لحظة

قبل أن " شيزفون"وأوضح أشكنازي خالل إشرافه على أحد التدريبات العسكرية للذراع البري في قاعدة 
 بمختلف االتجاهات نابع من عدة أسباب أهمها قوة إن الهدوء النسبي على طول الحدود, يودع منصبه

  .إال أنه يمكن أن يتغير في أي لحظة ألنه هدوء هش, الردع اإلسرائيلية
وتطرق أشكنازي إلى المهام الصعبة الملقاة على الذراع البري والسيما أنه هو الذي يواجه الخصم في 

  ".خالل األذرع البريةإن حسم المعارك دائما تكون من "وأضاف , خط النار األول
  2/2/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  ركان الجيش أل رئيسا غاالنتباراك يلغي تعيين  .20

أطاح موقف المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، يهودا فاينشتاين، رئيس أركان الجيش : علي حيدر
وأعلن وزير . عين المقبلينالمعين، يوآف غاالنت، الذي كان من المفترض أن يتسلّم منصبه خالل األسبو

 على أن يتولى »ُملغى«الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك أن تعيين غاالنت رئيساً ألركان الجيش يعد ،
المنصب خالل الشهرين المقبلين نائب رئيس األركان يائير نافيه مؤقَّتاً، إلى حين اتخاذ قرار نهائي في 

أتى بعد ساعات على إعالن فاينشتاين عدم تمكنه من الدفاع قرار التراجع عن تعيين غاالنت . هذا المجال
عن تعيينه أمام المحكمة العليا، وذلك في بيان صادر عن باراك، أوضح فيه أنه توصل ورئيس الحكومة 

استنتاج مفاده أنه لم يعد هناك خيار إال إلغاء عملية التعيين وإعادة تحريك مسار انتخاب رئيس «إلى 
  .»رار المستشار القانوني للحكومة والمعاني الكامنة فيهأركان جديد، بعد ق

وفيما وضع قرار إلغاء تعيين غاالنت مسألة اختيار رئيس جديد ألركان الجيش أمام مروحة احتماالت 
مفتوحة، بعدما أصر باراك على موقفه الرافض للتمديد لرئيس األركان الحالي غابي أشكينازي، من 

فاع أمام الحكومة، غداً، اقتراحاً بتولّي نائب رئيس األركان يائير نافيه المفترض أن يطرح وزير الد
 يوماً، 60 شباط الجاري، موعد انتهاء والية أشكينازي، وذلك لمدة 14المنصب الذي سيشغر بدءاً من 

  .على أن تُستكمل خالل هذه الفترة عملية انتخاب رئيس جديد ألركان
  2/2/2011، األخبار، بيروت

  
  الديمقراطية تبدأ بانتخابات ولكنها ال تنتهي بانتخابات: يزبير .21

استقبل الرئيس اإلسرائيلي، شمعون بيرس، اليوم المستشارة األلمانية، أنغيال ميركل، في مقر إقامته، 
الديمقراطية تبدأ . على العالم االستفادة مما جرى في غزة"ونقلت وسائل إعالم عبرية عنه قوله إن 

  ". تنتهي بانتخاباتبانتخابات ولكنها ال
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يجب . الديمقراطية هي تحضر، وإذا تم إنتخاب الطرف غير الصحيح سيؤدي ذلك إلى نهايتها: "وتابع
  ".التأكد من أن الديمقراطية الحقيقة ستضمن حقوق المواطن

وأردف بيرس في عظته حول الديمقراطية لميركل أنه يجب التذكير بأن الديمقراطية هي التي أتت 
لقد شاهد العالم جيداً ما حصل في غزة، عندما تم الضغط إلجراء : "وقال. ى سدة الحكمبحماس إل

انتخابات ديمقراطية وصعدت إلى الحكم حركة متطرفة وخطيرة، التي ال تسمح حتى اليوم بالديمقراطية 
  ".للغزيين

اضح بخصوص لموقفها الو"كما تطرق بيرس إلى الملف النووي اإليراني، معبرا عن شكره أللمانيا 
  .، حسب تعبيره"إيران وعلى محاولتكم منع المخاطر غير الضرورية للسالم والعالم الحر

  1/2/2011، 48موقع عرب
  

   القيام بخطوة دراماتيكية تفضي إلى حل النزاع مع الفلسطينيين"إسرائيل"يتعين على : ليفني .22
تؤدي الى حل "ى خطوة دراماتيكية إل"  كاديما"زعمية حزب   دعت تسيبي ليفني: محمد هواش-رام اهللا 

أن يؤدي تأييد الواليات المتحدة للعملية و. "النزاع في الشرق االوسط في وجه المخاطر االيرانية
يتعين على "وقالت انه ". الديموقراطية في مجتمعات إسالمية إلى نشوء جهات ال تحترم الديموقراطية

النزاع مع الفلسطينيين مما سيؤدي إلى تقوية الدول إسرائيل القيام بخطوة دراماتيكية تفضي إلى حل 
  ".المعتدلة في الشرق األوسط في وجه المخاطر اإليرانية

  2/2/2011، النهار، بيروت
  

  ال يمكن القيام بعملية عسكرية ضد قطاع غزة حاليا: اإلسرائيليوزير االتصاالت  .23
 يمكن القيام بعمليات عسكرية استباقية أنه ال" يسرائيل كاتس"صرح وزير االتصاالت اإلسرائيلي : القدس

  .في قطاع غزة حاليا ردا على األحداث التي تشهدها مصر
أنا أعتقد أن الطريق السليم هو الحفاظ على القواعد القائمة اآلن "وقال كاتس خالل حديثه إلذاعة الجيش 

  ".و إذا كانت مصر بحاجة لتعزيز قواتها لحماية الحدود فإننا فعلنا ذلك
فعمليات , يجب ادارك أننا نخشى من تستغل حماس هذه الفترة من اجل تغير قواعد اللعبة"اف وأض

وهي , التهريب متواصلة قبل هذه األحداث وحتى اآلن لم يتم تهريب أشياء استراتيجية ما عدى الصواري
وعلينا , راتوبالطبع علينا أن نكون متيقظين ومواكبين للتطو, بالتأكيد تشكل خطورة على أمن إسرائيل

  ". أن نستعد استراتيجيا وأتمنى أن نغير اإلستراتيجية القائمة بين مصر وإسرائيل
وأن تبقى المنطقة , وأوضح الوزير كاتس أن المصلحة اإلسرائيلية تقتضي الحفاظ على اتفاق السالم

  .الحدودية الواسعة والكبيرة مع سيناء يقصد مستقرة
مؤكدا أن , ام للرئيس المصري حسني مبارك ألنه احترم اتفاق السالموأشار إلى أن إسرائيل تكن االحتر
 يتم من خالل التنسيق الكامل بين -دخول قوات إضافية إلى سيناء–أي تعديل بسيط في اتفاق السالم 

  .إسرائيل ومصر
 كونه, ولفت كاتس إلى أن إسرائيل بدأت تشعر في هذه األيام بمدى أهمية اتفاق السالم الموقع معها

وأن تغيير النظام في مصر سيشكل تهديد , أخرج أكبر دولة عربية من دائرة الصراع وغير قواعد اللعبة
  .حقيقي إلسرائيل

  2/2/2011، وكالة سما اإلخبارية
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   في غزة تمتلك استخبارات حربية ممتازةالمقاومة: إسرائيليجنرال  .24
غباي، أن القطاع ال زال يشكل تحدياً قاسياً التي تعمل على حدود غزة، المقدم " نيشر"أكد قائد كتيبة 

بالنسبة للجنود الصهاينة، مشيراً إلى أن هناك قدرات ممتازة موجودة لدى الفلسطينيين في القطاع، ال 
  ".استخبارات الجمع الحربي"سيما في مجال 

ووسائل ، "ليست سيئة"رصد وإستخبارات خاصة "المنظمات في القطاع لديها منظومة "وأوضح غباي أن 
حزب اهللا ثبت "، مدعياً بأن "قتالية متقدمة ال تقل شأناً عن الوسائل القتالية التي بحوزة الجيش الصهيوني

  ".غزة عبر التغلغل داخل سلطة حماس" للبننة"جذوره في القطاع وهو يسعى 
  2/2/2011،  المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  ضطره إلى االستقالة لليبرمان بغسل أموال قد يمحتملاتهام : معاريف .25

مؤخراً، موقفاً حيال شبهات الفساد ضد رئيس حزب ” الكيان“بلورت النيابة العامة في : آي.بي .يو 
وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، يقضي بتقديم الئحة اتهام ضده بتهمة غسل أموال، ما ” إسرائيل بيتنا“

 إن النيابة العامة لن توجه إلى ليبرمان ”معاريف“وقالت صحيفة . سيضطره إلى االستقالة من منصبه 
. تهمة تلقي رشاً بسبب عدم توافر أدلة كافية، لكنها ستتهمه بمخالفات أخرى على رأسها غسيل أموال 

يلزم الوزير االستقالة من منصبه في حال توجيه الئحة اتهام ضده ” اإلسرائيلي“وأشارت إلى أن القانون 
.  

يهودا فاينشطاين قراراً بشأن تقديم الئحة اتهام ” اإلسرائيلية“نوني للحكومة ويتوقع أن يتخذ المستشار القا
شباط الحالي، لكن القرار النهائي سيتخذ في غضون الشهور المقبلة، / ضد ليبرمان حتى نهاية فبراير

  .وذلك بعد أن يجري فاينشطاين استجواباً ضد ليبرمان 
  2/2/2011، الخليج، الشارقة

  
  الملتزمين بالسالم هم فقط من فريق مباركو مصر يدخل في خطر معالم الس: ايلي شاكيد .26

رأى السفير االسرائيلي االسبق في مصر، ايلي شاكيد في مقابلة ادلى بها  :الناصرة ـ زهير اندراوس
االسرائيلية، الصادرة باللغة االنكليزية ان الحالة في مصر ال تبدو جيدة ' جيروزاليم بوست'امس لصحيفة 

سبة السرائيل والدول العربية المعتدلة، معتبرا تعليقا على االزمة المصرية، انه من اآلن وصاعدا بالن
  .التطورات لن تكون مطمئنة بالنسبة للسالم مع مصر وبالنسبة لالستقرار في المنطقة

واضاف ان الفرضية التي تقول ان نظام الرئيس حسني مبارك باق لبضعة اشهر لتقطيع الوقت الضائع 
لكن في حال اجراء االنتخابات وفق االرادة . مع حكومة انتقالية لحين اجراء انتخابات جديدة تبقى ممكنة

  .االمريكية، من المحتمل ان يكون الفوز باألغلبية لصالح االخوان المسلمين، على حد قوله
.  ويدفع الثمنعالوة على ذلك اعتبر شاكيد ان المسألة هي مسألة وقت، السالم مع مصر يدخل في خطر

وبحسب السفير االسرائيلي، هذا السيناريو متطرف ولكن واقعي، ألن المصريين الملتزمين بمعاهدة 
السالم هم فقط من فريق مبارك وينبغي ان يكون الرئيس المقبل من هذا الفريق واال علينا ان نتوقع 

سة فمصر لن تكون هي نفسها واعتبر انه حتى في حال فوز المعارض محمد البرادعي بالرئا. المشاكل
  .ولن يكون السالم نفسه

وفي معرض رده على سؤال اشار السفير شاكيد الى ان جماعة االخوان المسلمين يراقبون التطورات 
وهم ينتظرون الفرصة لتسلم الحكم خاصةً وانهم قد طوروا انفسهم وتحولوا الى القوة الثانية الموجودة 

  .يشعلى الساحة المصرية بعد الج
الفلسطينية هذه المنظمة غير الحكومية تبني ) حماس(اللبناني وحركة ) حزب اهللا(واعتبر انه على غرار 

  .شعبيتها من خالل المساعدات التي تعطيها للفقراء
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وباستثناء االخوان المسلمين، المعارضة المصرية تفتقر الى القوة وال ينضم تحت لوائها الشخصية 
  .ملمة شظاياها، على حد وصفهالقادرة على قيادتها ول

  2/2/2011، القدس العربي، لندن
  

   بتجميد مفاوضات السالم مع الفلسطينيين يطالب األسبقوزير الدفاع اإلسرائيلي  .27
، 1981طالب وزير الدفاع األسبق، موشيه أرينز، الذي تم في عهده تدمير المفاعل النووي العراقي سنة 

نيين واالنتظار حتى تتضح صورة األوضاع في مصر واألردن بتجميد مفاوضات السالم مع الفلسطي
. »بطالن نظرية ان السالم يصنع مع الدكتاتوريين العرب األعداء«: واستند في ذلك لما أسماه. وغيرهما

وقعنا اتفاقية السالم مع مصر من خالل الرئيس الراحل أنور السادات، فحافظ عليه هو ووريثه «: وقال
وصنعنا السالم مع ملك األردن، وصانه جيدا هو وابنه من .  خطر على هذا السالم سنة، وفجأة يوجد30

ووقعنا اتفاقيات سالم مرحلية مع الرئيس . بعده، ولكن ال أحد يستطيع ضمان استمرار حكمه في األردن
إذن، ليس أمام اسرائيل من مفر، إال أن . الفلسطيني ياسر عرفات وها هو وريثه ال يستطيع السيطرة

وهذا غير وارد حاليا، وعلينا باالنتظار حتى يصبح . صنع السالم مع أنظمة ديمقراطية تمثل شعوبهات
  .»ممكنا

  2/2/2011، الشرق األوسط، لندن
 

   بين غزة وسيناء"امحور فيالدلفي"إلعادة احتالل  دعو األسبق ياإلسرائيلينائب وزير الدفاع  .28
األسبق، أفرايم سنيه، إلعادة احتالل الشريط الحدودي ما  نائب وزير الدفاع ادع:  نظير مجلي-ب تل أبي

وادعى سنيه، الخطر األكبر السرائيل اليوم هو من تعاون بين حكومة . بين قطاع غزة وسيناء المصرية
حماس في غزة وحركة االخوان المسلمين وغيرها من قادة المتظاهرين في مصر، بغرض تهريب 

وقال ان اسرائيل ستدفع ثمنا باهظا . »الجيش المصري وايران لغزةاألسلحة المتطورة الموجودة بحوزة 
ورد سنيه على . »قوة حماس ستتعاظم كثيرا إذا تركت الحدود كما هي«إن لم تفعل ذلك فورا، حيث ان 

هذا الثمن سيكون «: أولئك الذين يرون ان اعادة احتالل هذه المنطقة سيكلف هو أيضا ثمنا باهظا، فقال
. » الثمن الذي سندفعه، إذا ما استغلت حماس الفراغ القائم حاليا لتعزيز قوتها العسكريةأقل بكثير من

واستنتج سنيه أن على اسرائيل ان تسارع النجاز اتفاق سالم مع الفلسطينيين، وتحسين العالقات مع 
تيجية التي على اسرائيل ان تغير حساباتها االسترا«وقال . األردن، كجزء من مجابهة التطورات الجديدة

ففي . بنيت خالل السنوات الثالثين الماضية على أساس ان مصر دولة مستقرة وملتزمة بمعاهدة السالم
حينه الغي العديد من الوحدات العسكرية، واليوم هناك تطورات عديدة في الشرق األوسط تستوجب اعادة 

سيطرة حزب اهللا وايران تطور فالواليات المتحدة تنوي االنسحاب من العراق ولبنان يخضع ل. تقويم
هذا كله يتطلب هجمة اسرائيلية مضادة، في صلبها تقوية المحور . السالح النووي ومصر غير مستقرة

  .»وهذا ال يتم إال بالسالم. االسرائيلي الفلسطيني األردني
  2/2/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   اسقطت عن االجندة المصريةعهد مبارك بات من ورائنا ومسألة توريث ابنه: تسفي مازئيل .29

قال سفير تل ابيب السابق في القاهرة، تسفي مازئيل، للقناة السابعة، معقبا  :الناصرة ـ زهير اندراوس
على االحداث في مصر، ان موقف الواليات المتحدة من االحداث االخيرة في مصر كان خاطئا، متوقعا 

ي مبارك من السيطرة على الشارع بمصر، على انّه بطريقة او بأخرى سيتمكن الرئيس المصري حسن
حد قوله، وزعم ان الجيش ما يزال امينا ومخلصا للرئيس المصري، وان هذا االخالص، تحديدا من قادة 

  .الجيش المصري، ستمنح الرئيس مبارك الفرصة للسيطرة على زمام االمور في مصر
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االخيرة بات جليا للعيان ان عناصر من حركة االخوان بالمقابل اشار الى ان ما يثير القلق انّه في االيام 
المسلمين بدأت تتدخل في المظاهرات التي تعم مصر، ولهذا التدخل ستكون تداعيات سلبية على نظام 

  .مبارك، على حد تعبيره
وبحسب تقديراته فان مبارك يسعى الى تشكيل حكومة انقاذ وطني تكون المعارضة شريكة فيها الحتواء 

ب الشعبي العارم، وقال ان صورة مبارك في العالم ُضربت ضربةً قاسية وقاصمة، واكد بشكل الغض
غير قابل للتاويل ان الثورة المصرية كانت قادمة ال محال، مستغربا في نفس القوت ان الجميع عبر عن 

  .المفاجأة من اندالعها
نتعاش االقتصادي المرجو، كما لفت الى ولفت الى ان الشعب المصري يعرف ان الثورة لن تحقق له اال

ان الشعب المصري يعرف ان بالده تمر في ازمة اقتصادية كبيرة، ومن غير المعقول ان تحل الثورة 
وحول امكانية التوصل الى حل وسط بين مبارك وبين . المصرية هذه المشاكل بين ليلة وضحاها

ك بات من ورائنا، وان مسألة توريث ابنه جمال اسقطت المتظاهرين قال السفير مازئيل بما ان عهد مبار
عن االجندة المصرية، فقد بقي الجنرال عمر سليمان في موقع القوة الذي قد يؤهله الى قيادة مصر نحو 

  .االنتخابات، على حد قوله
اتين وعبر مازئيل عن استيائه الشديد من موقف الواليات المتحدة والدول االوروبية وقال ان موقف ه

المجموعتين شكّل تشجيعا كبيرا للمتظاهرين، الفتا الى ان الموقف االمريكي كان خاطئا منذ البداية في 
حين ال يوجد الوروبا موقف محدد من هذه القضايا، مشيرا الى ان االتحاد االوروبي يميل الى جانب 

واليات المتحدة بصفتها القوة المتظاهرين، في حين ال يعرف ماذا سيكون المستقبل، واشار الى ان ال
االعظم في العالم، فانّها لن تدفع ثمن الخطأ الذي ارتكبته في تعاملها مع مصر، مؤكدا على ان العالقات 
االمريكية المصرية ستعود الى سابق عهدها في ظل النظام الجديد الذي ستفرزه الثورة المصرية الجارية 

  .اآلن، على حد قوله
  2/2/2011، نالقدس العربي، لند

  
   يعزز قواته على الحدود المصرية اإلسرائيليالجيش : هآرتس .30

أمس أن الجيش اإلسرائيلي عزز قواته على الحدود لمواجهة محاوالت " هآرتس" ذكرت صحيفة :رام اهللا
تسلل أفارقة ومسلحين ولم يستبعد إمكانية لجوء أعداد كبيرة من البدو في سيناء إلى الحدود اإلسرائيلية 

نعرف : "شموئيل ريفمان قوله" رمات هنيغيف"ونقلت الصحيفة عن رئيس المجلس اإلقليمي . لمصريةا
وقالت الصحيفة أن ". أنه إذا بدأ البدو بالهروب من الجيش المصري فإن وجهتهم ستكون نحو إسرائيل

ة في المنطقة إلى قائد الجبهة الجنوبية للجيش اإلسرائيلي اللواء طال روسو دعا رؤساء المجالس اإلقليمي
  . اجتماع في مكتبه اليوم إلطالعهم على تقويم الوضع عند الحدود اإلسرائيلية والمصرية

  2/2/2011، المستقبل، بيروت
  

   المصرية في تل أبيب السفارةإجراءات مشددة حول  .31
بيب،  قررت الشرطة اإلسرائيلية أمس تعزيز دورياتها حول مبنى السفارة المصرية في تل أ:رام اهللا

ذكرت إذاعة الجيش االسرائيلي أن وتزامنا مع تظاهرة أمام السفارة تضامناً مع االحتجاجات في مصر، 
قائد شرطة تل أبيب شاحر أيلون تواجد برفقة عدد من أرفع الضباط في السفارة المصرية بإسرائيل، 

صرية، والسفير نفسه وأوضحت أن هذه اإلجراءات ستشمل السفارة الم. لمناقشة إجراءات أمنية جديدة
وبينت اإلذاعة أن حساسية . وعائلته، وذلك من أجل الحيلولة دون التعرض له أو المساس به وبعائلته

الوضع دفعت الشرطة في تل أبيب كي تصل إلى السفارة المصرية، من أجل القيام بترتيبات أمنية جديدة 
" يونايتد برس انترناشونال"ي روزنفيلد لوكالة وقال المتحدث باسم الشرطة اإلسرائيلية ميك. حول السفارة



  

  

 
 

  

            18 ص                                     2044:         العدد       2/2/2011 األربعاء :التاريخ

إن الشرطة منحت تصريحاً بتنظيم تظاهرة مؤيدة لالحتجاجات الشعبية المصرية قبالة مبنى السفارة 
وأضاف أن الشرطة سمحت بتنظيم التظاهرة امس مثلما فعلت في األيام الماضية عندما . المصرية

  . ي تل أبيب وحيفا وأماكن أخرىسمحت بتنظيم تظاهرات مؤيدة لالحتجاجات ف
  2/2/2011، المستقبل، بيروت

  
   في القدس والضفة الغربّية2010وحدة استيطانية عام 1400 تبيعسرائيلية الحكومة اإل .32

القدس 'كشف المحامي قيس يوسف ناصر امس الثالثاء في حديث مع  :الناصرة ـ  زهير اندراوس
وزارة االسكان اال' العربي وحدة سكنية في 1400 نحو 2010سرائيلية قد باعت عام النقاب عن ان 

وحسب المعطيات التي حصل عليها المحامي قيس ناصر المحاضر . القدس الشرقية والضفة الغربية
)  وحدة سكنية668(لقانون التنظيم والبناء فان اغلب هذه الوحدات السكنية قد بيع في مستوطنة موديعين 

ومستوطنة بيتار )  وحدة سكنية101(ومستوطنة معلي ادوميم ) ة سكنية وحد319(ومستوطنة هار حوما 
  ). وحدة سكنية78(ومستوطنة جبعات زئيف )  وحدة سكنية126(عيليت 

 بالمئة من 35 في المستوطنات االسرائيلية نحو 2010وتصل نسبة الوحدات السكنية التي بيعت عام 
في الوقت ذاته، حذّر المحامي ناصر . كان االسرائيليةمجمل كل الوحدات السكنية التي باعتها وزارة االس

 وحدة استيطانية جديدة في القدس 5000من ان وزارة االسكان االسرائيلية تعمل على بناء وتسويق نحو 
 وحدة سكنية جديدة 3300والضفة الغربية، وهذا باالضافة الى ايداع مخططات هيكلية جديدة لبناء نحو 

  .ا وحومات شموئيل ورموت ورمات شلومو في القدسفي المستوطنات هار حوم
وينوه المحامي قيس ناصر ايضا الى ان وزارة االسكان االسرائيلية قد باعت كل الوحدات السكنية داخل 

 وحدة 21 وحدة سكنية للبلدات اليهودية ما عدا 2500 والتي يبلغ عددها نحو 2010الخط االخضر لعام 
  .اصرةسكنية فقط بيعت في مدينة الن

  2/2/2011، القدس العربي، لندن
  

  والد الجندي شاليط يعبر عن قلقه من تاثير احداث مصر على مصير نجله: هآرتس .33
االسرائيلية ان والد الجندي األسيرالمحتجز لدى فصائل " هآرتس" ذكرت صحيفة : علي سمودي-القدس 

ى مدار الساعة وهو قلق جدا من ما المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة نوعام شاليط يتابع االخبار عل
  .يحدث في مصر

ونقلت عنه تصريحات اكد فيها قلقه وخشيته من أن تؤدي الهبات الجماهيرية الكبيرة في مصر إلى 
  .المساس بالجهود الرامية لإلفراج عن ابنه غلعاد

المفاوضات أو مصر لها دور هام في هذه القضية، وال يمكن التقدم في "، عن شاليط ان "هآرتس"ونقلت 
  ".تنفيذ أي إجراء أو اتفاق متعلق بتبادل األسرى، من دون تدخل مصري

شمشون ليبرمان أن موضوع المفاوضات حول صفقة " هيئة الدفاع من أجل شاليط"من ناحيته يؤمن مدير 
  .التبادل، ليس مرتبطا بالجانب المصري فقط، وإنما أكثر بقرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو

  1/2/2011، دس، فلسطينالق
  

  جنبي يقيمون بدون تصاريحأ  ألف150 ":إسرائيل" في والسكانمعطيات سلطة الهجرة  .34
 الف اجنبي يقيمون في 150 تشير معطيات سلطة الهجرة والسكان في إسرائيل الى ان نحو :القدس

 والسودان ،  الف متسلل ، معظمهم من اريتريا33ومن بين هؤالء اكثر من . اسرائيل بدون تصاريح
 الف سائح ليست لديهم تأشيرات 100و الف عامل اجنبي ليست لديهم تصاريح عمل ، وأكثر من 15
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وقالت مصادر في سلطة الهجرة والسكان ان . سارية المفعول ، معظمهم من االتحاد السوفييتي السابق
في العام الذي سبقه ، مشيرة  االف 5 الفا بالمقارنة مع 14عدد المتسللين بلغ في العام الماضي أكثر من 

    . الى ان منع التسلل من شبه جزيرة سيناء هو امر مستحيل تقريبا
  2/2/2011، الدستور، عّمان

  
  فلسطينيةسرائيلي ازاء رد فعل واشنطن من اعالن فلسطيني احادي لدولة إ انقسام :استطالع .35

المركز "جامعة تل أبيب و الشهري الذي تجريه " مؤشر السالم" أكدت نتائج استطالع :تل أبيب
أن مواقف اإلسرائيليين المتشددة من الفلسطينيين والعرب وشروطهم للسالم " اإلسرائيلي للديموقراطية

 في المئة من المستطلعين أن يقوم السالم على انسحاب إسرائيل من كامل 65معهم لم تتغير، إذ رفض 
في "التوصل إلى سالم بين سورية وإسرائيل  في المئة 56أراضي الجوالن السوري المحتل، واستبعد 

  ".األمد المنظور
 في المئة من اإلسرائيليين يرون ان الرئيس بشار 68وعزا معدو االستطالع هذه األرقام إلى حقيقة أن 

وأشاروا إلى أن النسب الواردة لم تتغير ". ليس صادقاً في تصريحه عن رغبته للسالم مع إسرائيل"األسد 
األول، وأن هذه األرقام تؤكد أيضاً أن اإلسرائيليين ال " مؤشر السالم"، عندما نشر 1994ام تقريباً منذ ع

يولون أي اهتمام باستئناف المفاوضات مع سورية من عدمه لقناعة غالبيتهم أنها لن تسفر عن اتفاق 
  .سالم

تعلق بثقة  اإلسرائيلي، اختلفت األرقام بعض الشيء لكن ليس في ما ي–وفي الشأن الفلسطيني 
 30 في المئة إنهم يؤيدون المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، لكن 71اإلسرائيليين بالفلسطينيين، إذ قال 

  .في المئة فقط يعتقدون أن هذه المفاوضات ستؤول إلى اتفاق سالم في المستقبل المنظور
لفلسطينيين يرون في قيام  في المئة أنهم يؤيدون االدعاء القائل إن ا68ورداً على سؤال محدد، أجاب 

دولة فلسطينية حالً مرحلياً لن ينهي الصراع، وأنهم سيواصلون معركتهم من أجل إقامة دولة فلسطينية 
 في المئة 50واستبعد .  في المئة29وعارض هذا الرأي ). فلسطين التاريخية(على كامل أرض إسرائيل 

 مستقلة لهم ليس في إطار اتفاق سالم مع أن يعلن الفلسطينيون في شكل أحادي الجانب قيام دولة
  . في المئة45إسرائيل، فيما لم يستبعد مثل هذا اإلعالن 

وانقسم اإلسرائيليون في تقدير الموقف األميركي من إعالن كهذا، وما إذا كانت الواليات المتحدة 
د على الواليات  في المئة إنه يمكن االعتما48إلفشال اإلعالن، إذ قال ) فيتو(ستستخدم حق النقض 

  .المتحدة في هذه المسألة، بينما أبدت نسبة مماثلة رأياً مغايراً
إلى ذلك، أيد ثلثا اإلسرائيليين التحقيق مع منظمات حقوقية ومدنية عن مصادر التمويل الخارجي لها، 

أال  في المئة ان التحقيق يجب 84وقال .  في المئة عارضوا أن يكون الكنيست الجهة المحققة71لكن 
يقتصر على المنظمات الحقوقية واليسارية، إنما يجب أن يشمل كل المنظمات التي تتلقى دعماً خارجياً 

  .من اليسار واليمين على السواء
وزير الدفاع ايهود باراك " العمل" في المئة من المستطلعين الرأي القائل إن انسحاب زعيم 47ورفض 

االئتالف الحكومي، ويؤثر بالتالي على موقف الحكومة من حزبه وتشكيل حزب جديد، يعزز استقرار 
 في 35 في المئة إنه ال يوجد أي تأثير لهذه الخطوة، ورفض 47وقال . من المفاوضات مع الفلسطينيين

المئة االدعاء القائل إن هذه الخطوة جاءت لتقول للفلسطينيين إن إسرائيل جادة في العملية السلمية، فيما 
  ."ن االنسحاب يؤشر فعالً إلى هذه النية في المئة أ12قال 

  1/2/2011، القدس، فلسطين
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   أصداء ما يحدث في مصر؟"إسرائيل"لماذا تخشى  .36
كان من الالفت للنظر خروح المسؤولين اإلسرائيليين بعد أيام طويلة من الصمت : الرازق عبد عمر

ء بنيامين نتنياهو من ان زوال إلعرابهم عن قلقهم مما يحدث في مصر وخوفهم كما أقر رئيس الوزرا
ال يمارس ديمقراطية وال حقوق "قد يأتي ببديل على الطريقة اإليرانية "نظام الرئيس حسني مبارك 

  ,"إنسان
للرئيس مبارك إلى الحد الذي دفع " خذالنا"ولم تتردد إسرائيل في إدانة الموقف األمريكي الذي يعتبرونه 

اربر، وهو من أقرب مساعدي رئيس الوزراء الراحل اسحق محلل صحيفة يديعوت أحرونوت ايتان ه
  ".ألقت مبارك للكالب"رابين التهام إدارة أوباما بأنها 

فيما حذر الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز بعد لقائه مع المستشارة األلمانية إنجيال ميركل يوم الثالثاء 
  .في مصر" لقيمة لو أتت بديكتاتورية دينيةبأن الديمقراطية ال تعني االنتخابات وأنها ستكون عديمة ا"

من المؤكد أن تصريحات بيريز ونتنياهو وبدء الحكومة اإلسرائيلية ضغوطا على العواصم الغربية لدعم 
الرئيس مبارك ليست في صالح النظام المصري في الوقت الراهن على األقل وليست في صالح العالقات 

  .تى نظام جديد اإلسرائيلية مستقبال، لو أ–المصرية 
فصعوبة الموقف الداخلي المصري، دفعت كثيرين لخلط األوراق وتصوير أن نظام مبارك طوال بقائه 
في الحكم لم يخدم سوى إسرائيل، كما ان هذا الموقف اإلسرائيلي على مستوى رئيس الحكومة ورئيس 

  .الدولة يشير إلى غياب التقدير الصحيح لما يحدث في مصر
يضا أن يسفر ما يحدث في مصر اآلن عن ديكتاتورية دينية على النموذج اإليراني، ومن المستبعد أ

  فلماذا الخوف اإلسرائيلي؟
  لماذا الخوف؟

السبب األول أقر به داني ياتوم النائب السابق لرئيس الموساد في تصريح إلذاعة الجيش اإلسرائيلي 
مع أي من حلفائها في المنطقة بما فيهم اعتبر فيه، أن ما فعلته واشنطن مع مبارك يمكن أن يتكرر 

  .إسرائيل
وهو أيضا ما كرره أيوب قره، نائب وزير تنمية منطقة النقب والجليل، في لقاء مع مايك هاكبي المرشح 

  ".تأييد المظاهرات في مصر هو تأييد لألخوان المسلمين"السابق للرئاسة األمريكية من أن 
ر إلى رغبة إسرائيلية في أن تقف الواليات المتحدة خوف االمن والواقع أن هذه المخاوف العلنية تشي

  .اإلسرائيلي بغض النظر عما إذا كان ينسجم مع المصلحة األمريكية بعيدة المدى أو ال
أما الحقيقة الثانية فقد أشار إليها موشيه أرينز وزير الخارجية السابق في مقال بصحيفة هآرتس اليسارية 

ل أبرمت اتفاقات سالم مع حكام ديكتاتوريين وهي مرشحة إلبرام المزيد منها ، مشيرا إلى أن إسرائي
  .معهم ، ألن الحكومات الديمقراطية لم تكن في األفق منذ قيام إسرائيل

مع مصر واألردن، وما يتم ( لكن أرينز ، يشير كذلك، إلى أن الشروط التي تضمنتها تلك االتفاقات
  .يصعب الوفاء بها على غير الحكام الديكتاتوريين) التفاوض بشأنه مع الفلسطينيين 

والشرط األول أن تتضمن االتفاقية غلقا تاما ونهائيا للصراع بما يحول دون أي مطالب أو مفاوضات 
  .مستقبلية، ومكافحة أي أرهاب موجه إلسرائيل

يمكنها الوفاء بتلك أنظمة ديكتاتورية فقط هي من "واالعتقاد الراسخ كما يصفه أرينز لدى إسرائيل هو أن 
  ".الشروط لصالح إسرائيل، وسيصعب على أي ديمقراطية قبولها

  2/2/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
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   في قرية كفر قدوم280 و دونم في الخليل600االحتالل يقرر مصادرة  .37
 ما تسمى ، أن منتصر حمدان،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 2/2/2011الخليج، الشارقة، نشرت 

 600 أعلنت أمس، عزمها مصادرة ما يزيد عن  اإلسرائيلي التابعة لسلطات االحتالل"اإلدارة المدنية"
الخليل، وأراض تابعة لواد النيص مدينة التابعة لبلدة بيت أمر شمال " بريقوت"دونم من أراضي خربة 

أعلنت المخطط في إعالن مدفوع بيت لحم، إلقامة مدرسة تهويدية على هذه األراضي، ومدينة جنوب 
 دونم من أراضي قرية بيت أمر، 600ويهدد هذا القرار . األجر نشرته في إحدى الصحف الفلسطينية

وأكد . سيما أن قرار المصادرة يلحق الضرر بعشرات العائالت ممن يملكون أراضي في تلك المنطقة
  .ضه دونم من أر400المواطن محمود عوض أن قرار المصادرة يهدد 

مسؤول ، أن وكاالتوالعالء المشهراوي،  نقالً عن مراسلها في 2/2/2011االتحاد، أبو ظبي، وأضافت 
 االستيطانية أبلغت رئيس "يجديم"ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية بسام دغلس قال إن منظمة 

ما من أراضي  دون280المجلس القروي في كفر قدوم بأن سلطات االحتالل تنوي مصادرة أكثر من 
  .البلدة الواقعة بين مدينتي قلقيلية ونابلس

  
  هيئة حقوقية تدين هدم سلطات االحتالل لقرية العراقيب الفلسطينية .38

بالعدوان ) المرصاد(نددت الهيئة الفلسطينية لحقوق اإلنسان والالجئين :  منتصر حمدان-رام اهللا 
 العدوان الجديد يأتي في إطار سياسة ترحيل اإلسرائيلي الهمجي على قرية العراقيب، مشيرة إلى أن

الفلسطينيين عن أراضيهم، محملة حكومة االحتالل تبعات عدوانها، وطالبها باالنسحاب الفوري من 
ودعت الهيئة الشعب الفلسطيني في الداخل الوقوف إلى جانب العراقيب  .القرية والكف عن هدمها

ناصرة لهم، كما دعت إلى تحرك سريع على مستوى لجنة ومساندة أهلها، وتوفير جميع سبل الدعم والم
  .المتابعة العليا للجماهير العربية لمعالجة هذه الجريمة البشعة النكراء

  2/2/2011الخليج، الشارقة، 
  

   تفتح ملف سماسرة األراضي لليهودالسلطة .39
 في الضفة األراضي  المعركة مع سماسرة وبائعيأمسبدأت السلطة الفلسطينية، :  كفاح زبون- رام اهللا
 محكمة بداية نابلس، حكما بحق مدان من محافظة أصدرت، وأمس. شرقي القدس لإلسرائيليينوالغربية 

إن محكمة بداية نابلس "وقالت النيابة العامة، . سلفيت باألشغال الشاقة لمدة عشر سنوات بتهمة بيع أراض
 ، خالفاً)للعدو( بتهمة بيع أراض 3/2008، بالقضية رقم عاما70ًك، . أصدرت حكمها على المتهم ع

، بوضع المدان باألشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، بعد قيامه 1960 من قانون العقوبات لعام 114للمادة 
  ."1981ببيع أرض عام 

  .، أي حتى قبل قيام السلطة الفلسطينية عاما30ً في قضية عمرها  حكماًأصدرت المحكمة أن وكان الفتاً
 بها،  المضي قدماًوأرجونثمن هذه الخطوة المهمة، " :األسبقوقال حاتم عبد القادر، وزير شؤون القدس 

 ردعهم أن" عقوبات رادعة بحق السماسرة، وموضحا بإنزالوطالب . " الحكم غير كافأنلكن اعتقد 
 "الخيانة العظمى" إطار تدخل في "بجريمة" لليهود األراضيووصف عبد القادر تسريب . "اإلعداميستلزم 
  ."اإلعدامحكمها في كل دول العالم "وهذه 

  2/2/2011الشرق األوسط، لندن، 
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   خالل الشهر الماضي400 من أكثر واعتقال  فلسطينيا15ًاستشهاد  .40
كدت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان في بيان صحافي الثالثاء استشهاد  أ: وليد عوض-رام اهللا 

 إلى مؤسسة التضامن  وأشارت. عاما18ً تحت سن أطفال 3لشهر الماضي بينهم  خالل ا فلسطينيا15ً
ن حمالت االعتقال خالل أ إلىتواصل االعتقاالت التي تنفذها قوات االحتالل ضد المواطنين، مشيرة 

 اعتقل خالل الشهر الماضي أكثر بأنه المؤسسة  وأوضحت. مواطن400 من أكثرالشهر الماضي طالت 
  . عامل فلسطيني200طفالً كما اعتقلت قوات االحتالل أكثر من  55 من بينهم  مواطن200من 

  2/2/2011القدس العربي، لندن، 
  

  الشهر الماضي انتهاكاتها واعتداءاتها بحق األطفال خالل تصعدقوات االحتالل  .41
ت بتصعيد غير إن قوات االحتالل قام:  قال تقرير الطفولة الفلسطينية الصادر عن وزارة اإلعالم:رام اهللا

، حيث 2011يناير / ثانيالمسبوق في انتهاكاتها واعتداءاتها بحق األطفال الفلسطينيين خالل شهر كانون 
استهدفت األطفال القصر، بحجة رميهم الحجارة على سيارات المستوطنين وقوات االحتالل، ورغم أن 

 االحتالل ماضية في سياستها العدوانية اعتقالهم مخالف لكافة األعراف والمواثيق الدولية، إال أن قوات
يناير الماضي اعتقل االحتالل عشرات / ثانيالوذكر التقرير أنه خالل شهر كانون  .تجاه األطفال

وأكدت وزارة اإلعالم استمرار االحتالل بانتهاك حقوق األطفال، إذ . األطفال، إضافة إلى استشهاد طفلين
، إضافة إلى عاما15ً طفل في سلوان بالقدس دون سن 700إنه وخالل األشهر الماضية تم اعتقال 

  .االعتقاالت اليومية لألطفال في محافظات الضفة الغربية
  1/2/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   طفل فلسطيني1000 شهد اعتقال 2010 : الفلسطينيةفي السلطة  األسرىوزارة .42

 2010عام "إن ة شؤون األسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية تقرير صادر عن وزارقال  :رام اهللا
، وكانت النسبة األكبر من  عاما17ً-15 طفل فلسطيني، تتراوح أعمارهم ما بين 1000شهد اعتقال 

 حالة، وتليها منطقة الخليل وسائر 500االعتقاالت في منطقة القدس المحتلة، إذ بلغت حاالت االعتقال 
إن عام "وقالت الوزارة  . معظم األطفال برشق الحجارة على المستوطنين اإلسرائيليينالمناطق، وقد اتهم

 كان عام اعتقال ومالحقة األطفال الصغار، والذين اعتقل معظمهم من منازلهم بعد منتصف الليل، 2010
 منهم تعرضوا للضرب واالعتداء واإلهانات، والتحقيق معهم في% 95بعد مداهمة الجنود لها، وأن 

مراكز داخل مستوطنات إسرائيلية، وكثير منهم انتزعت اعترافاتهم تحت الضغط و التعذيب، وتم 
، "إجبارهم على التوقيع على إفادات باللغة العبرية ال يعرفون مضمونها، وحوكموا على هذا األساس

تبلغ حاالت ، قد زادت عن سائر األعوام السابقة، إذ كانت 2010موضحا أن نسبة اعتقال األطفال عام 
  . حالة700 اعتقال األطفال سنوياً

  1/2/2011قدس برس، 
  

  حماس في غزةحكم إلى ثورة ضد  "فيس بوك"مجموعة فلسطينية تدعو عبر موقع  .43
دعت مجموعة فلسطينية في رسالة نشرتها عبر موقع .): ب.ف.أ(الرحيم حسين،   عبد–رام اهللا، غزة 

 على شبكة اإلنترنت أمس إلى تنظيم ثورة شعبية ضد حكم  اإللكتروني للتواصل االجتماعي"فيس بوك"
وأوضح ناشرو الرسالة أنهم من مؤيدي . فبراير الجاري/ شباط 11حركة حماس في قطاع غزة يوم 

   "ثورة الكرامة البيضاء"ومناصري 
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موعدكم يا جماهير الشعب في غزة مع صرخة : "، قالت الرسالة"ثورة الكرامة في غزة"وتحت عنوان 
، صرخة بيضاء نحذر حماس من تحويلها إلى أكفان 2011 فبراير / شباط11حق والحقيقة يوم ال

نرفض (ندعو أهلنا في قطاع غزة لصرخة احتجاجية سلمية متواصلة تحت شعار " :وأضافت. "بيضاء
لما يعانيه أهلنا من ويالت الحصار والعدوان الذي تبرره إسرائيل بوجود حركة ) هذا الواقع المرير

نوجه صرخة للعالم الذي يقف " :وتابعت ."إرهابية وصلت للحكم ومن ثم سيطرت على غزة بقوة السالح
متفرجاً وصامتاً أو معترضاً على نحو خجول أمام هذه التبريرات؛ فيجد أهلنا أنفسهم يدفعون الثمن من 

المجاهرة بحقيقة ما أرواحهم وأجسادهم ولقمة عيشهم وحالتهم النفسية، إضافة إلى تكميم أفواههم عن 
يجري على أرض القطاع من اعتقاالت وخطف وتنكيل وتعذيب وتمييز وإقصاء من قبل أبناء جلدتهم 

  ."وإخوتهم، ممن منحهم الشعب ثقته ليحظوا بأغلبية المقاعد في المجلس التشريعي الفلسطيني
تغيير معتقدين أنها أهل لألمانة وقال الداعون إلى المسيرة إن الفلسطينيين منحوا حماس ثقتهم أمالً في ال

والمسؤولية، ليفيقوا بين عشية وضحاها على عملية انقالبية دموية على الشرعية الفلسطينية وما تبعها من 
  .ممارسات يومية جعلت من حياة أبناء القطاع جحيماً بكل ما في الكلمة من معنى

سؤولياتهم في إعالن صرختهم االحتجاجية يتحملوا م"وعبروا عن أملهم وثقتهم بأبناء قطاع غزة في أن 
الرافضة لواقع مؤلم ومرير بطريقة سلمية حضارية، موضوعية مدروسة لتصل لكل العالم عبر وسائل 
اإلنترنت وفيس بوك والمواقع والشبكات اإلعالمية الفلسطينية والعربية واألجنبية وبكل اللغات إضافة إلى 

صرختهم تدعو إلى تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية كمطلب وشددوا على أن . "القنوات الفضائية
مدى المعاناة من "إلى جانب تبيين .  على أساس وحدة وطنية حقيقية على األرض"أساسي ومهم وعاجل"

  ."تصرفات وسلوكيات حركة حماس
  2/2/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  
  منع تظاهرة تضامنية مع الشعب المصري: غزة .44

 من الشرطة النسائية اًعدد، أن  فتحي صباح،غزةنقالً عن مراسلها في  2/2/2011دن، الحياة، لننشرت 
التابعة للحكومة في غزة اعتدى بالضرب على الصحافية أسماء الغول لدى احتجازها مع أربع مدونات 
أخريات في مقر المباحث العامة لمدة خمس ساعات أول من أمس، كما اعتدت الشرطيات بالضرب 

لى المخرجة رزان المدهون، ووجهن إهانات لها ولعدد من الصحافيين والمدونين، بعد منع أيضاً ع
  .الشرطة تظاهرة تضامنية مع االحتجاجات الجارية في مصر

 عن الغول، وهي كاتبة صحافية ومراسلة مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية "فرانس برس"ونقلت 
قمن باحتجازي مع أربع مدونات وصحافيات لعدة "لنسائية  أن عناصر من الشرطة ا"سكايز"والثقافية 

ساعات عندما جئنا للمشاركة في تظاهرة بدعوة من مجموعة شبابية فلسطينية على موقع الفيسبوك في 
منعن التظاهرة عندما كان الشباب "وأضافت إنهن . "غزة للتضامن مع انتفاضة الشعب المصري

منظمي التظاهرة أرسلوا إشعاراً " المجهول في غزة، مع أن  قرب ميدان الجندي"والشابات يتجمعون
هددتني شرطيتان إحداهما ملثمة وضربتاني بعنف على ": وقالت الغول ."للشرطة لكن تم رفض تنظيمها

وبعد أربع ساعات أخلوا سبيل الصحافيات والمدونات األربع . وجهي ورأسي في قسم المباحث الجنائية
  ."بيليوبعدهم بساعة تم إخالء س

رجال المباحث تعاملوا معنا كمجرمين ومجرمات أو "ن أ أمس "الحياة"وذكر عدد من المحتجزين لـ
  ."محتجزات على خلفية تهم أخالقية، وتهديدنا بحجزنا مع سجينات جنائيات، والتقاط صور فوتوغرافية

وال ... ادعاءات"ونفى مصدر مسؤول في الحكومة طلب عدم ذكر اسمه هذه المعلومات التي قال إنها 
الوضع في قطاع ... لم يتقدم أحد بالحصول على إذن": وأضاف. "علم لدينا بأي محاولة للتظاهر االثنين

  ."غزة مستقر وهادئ
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 في بيان بشدة االعتداء على الغول والمدهون، وعبر عن "المعهد الفلسطيني لالتصال والتنمية"ودان 
الذي مارسته الشرطة مع المعتصمين والمحتجزات، على التعامل األمني والضرب واإلهانة، "رفضه 

 قبل تنظيم "رغم تعهد قيادات من حركة حماس بعدم تعامل الشرطة أو األجهزة األمنية مع المعتصمين
   .االعتصام
، .)ب.ف.أ(وعن وكالة الرحيم حسين،  عبد نقالً عن مراسلها 2/2/2011االتحاد، أبو ظبي، وأضافت 

 من 20 متظاهرات وطردت 6 اعتقلت في غزةشرطة التس ووتش ذكرت أن منظمة هيومان رايأن 
إن سلطات حماس " :وقالت مديرة عمليات المنظمة في المنطقة سارة لي ويتسون في بيان. المحتجين

  ." تتوقف عن التدخل بصورة تعسفية ضد متظاهرين سلميين بشأن مصر أو أي شأن آخرأنينبغي 
  

  في مصر" هّبة الجماهير"ون يعلنون تأييدهم لـ الفلسطينيواألدباءالكتّاب  .45
 أعلن االتحاد العام للكتّاب واألدباء الفلسطينيين تأييده للجماهير المصرية في هبتها الشعبية، وأكد :رام اهللا

نسخة منه، " قدس برس"وأدان االتحاد العام، في بيان مكتوب وصل  .وقوفه ومساندته لمطالبها المشروعة
إن مصر بما تمثله من : "وب القمعي في التعاطي مع مطالب الجماهير واقتراحاتها، وقالما أسماه باألسل

ثقل وازن في المنطقة، تحتاج إلعادة إنتاج طاقتها وفعلها وقدرتها على العطاء باعتبارها الشقيقة الكبرى 
ة الفساد والفقر، بما االنحياز لمطالب الجماهير الداعية لمحارب"وطالب االتحاد العام بـ ".للدول العربية

يكفل وحدة مصر واستقرارها ونهضتها، وبما يضمن الحريات العامة والحفاظ على السلم األهلي، 
  .، على حد تعبيره"والتداول السلمي للسلطة

  1/2/2011قدس برس، 
  

  رفض الزيادة الهزيلة في األجور: اعتصامان لموظفي األونروا في صيدا وصور .46
اتحاد " افتتح "نحو المواجهة"تحت عنوان :  محمد صالح،حسين سعد -جنوب لبنان /  صيدا،صور

 سلسلة تحركاته المطلبية باعتصامين في مدينتي صيدا األونروا العاملين في وكالة "الموظفين الفلسطينيين
 .وصور أمس

رفع و.  في جل البحر عند المدخل الشرقي للمدينةاألونرواففي صور نفذ االتحاد اعتصاماً أمام مكتب 
الموظفون، وغالبيتهم في قطاع التعليم، الشعارات المنددة بتدني الرواتب التي يحصل عليها الموظفون في 

االعتصام جاء "وأعلن عضو المجلس التنفيذي لالتحاد إبراهيم النمر، باسم الموظفين، أن . كل القطاعات
: وقال النمر ."لى الطريق المسدودبعد استنفاد كل وسائل الحوار المباشر وغير المباشر، والتي وصلت إ

، التي ضربت بعرض الحائط مطالب الموظفين في األونروانتوجه إلى إدارة الموارد البشرية في "
، "مختلف القطاعات، ورفضت االعتراف حتى بغالء المعيشة بالرغم من تقديم أدلة ملموسة على ذلك

متمثلة بتعزيز الخدمات لالجئين وخاصة المواجهة مفتوحة حتى تحقيق المطالب ال"مؤكداً على أن 
الخدمات الصحية واالجتماعية من أجل مكافحة الفقر والمرض ورفع المعاناة عن الالجئين وإعادة النظر 

اإلسراع بإيجاد سياسة "ودعا المعتصمون إلى . "بالزيادة المجحفة التي اعتمدتها اإلدارة وهي ثالثة بالمئة
، مطالبين "ين االعتبار التطورات االقتصادية وغالء المعيشة في لبنانعادلة وثابتة لألجور، تأخذ بع

  ."بإنصاف جميع العاملين دون استثناء، أسوة باألقاليم األخرى والكفّ عن سياسة إلغاء الوظائف"
 مماثالً أمام مركز وفي صيدا، نفذ موظفون وعاملون في األونروا في منطقة صيدا ومخيماتها، اعتصاماً

تحسين أوضاعهم اإلدارية "كالة في سهل الصباغ، وتوقفوا عن العمل لساعة واحدة مطالبين بـخدمات الو
للتأكيد على حقوق "، معتبراً أن االعتصام إسماعيلوتحدث باسم االتحاد عبد السالم  ."واالجتماعية

لجنوني في العاملين في زيادة الرواتب ألننا نعيش تحت ضائقة مالية تتضح من خالل ارتفاع األسعار ا
ولخص المطالب . " األونروا ال تلبي حاجات العاملين وال مطالبهمإدارةلبنان، والسياسة التي اعتمدتها 
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تقليص "، مشيراً إلى "إنصاف العاملين، لناحية الزيادة ولناحية األعباء الوظيفية المتراكمة على زمالئنا"بـ
على برامج خدمات الالجئين، مع العلم أن أكثر من خدمات األونروا، الذي يزداد يوماً بعد يوم، ما يؤثر 

  ."نصف شعبنا يعيش تحت خط الفقر اليوم في لبنان
وأن تؤمن " عبد شناعة، باسم المعتصمين، األونروا بزيادة الميزانية المخصصة للبنان، .وطالب د

  ."المصاريف من الدول المانحة، ونحن ضد خفض أو تقليص الخدمات ألهلنا
  2/2/2011ت، السفير، بيرو

   
   وأهلية تناشد عباس التدخل إلنهاء أزمة نقص الدواء بغزةحقوقيةمؤسسات  .47

طالبت شبكة المنظمات األهلية ومنظمات حقوق اإلنسان  : وليد عوض، أشرف الهور- رام اهللا ،غزة
 من  إلنهاء أزمة نقص الدواء"التدخل شخصياً"العاملة في قطاع غزة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ

وعبرت شبكة المنظمات األهلية والمنظمات الحقوقية في رسالة بعثتها لعباس وتلقت  .مشافي القطاع
 أزمة أنوأكدت في الرسالة  . نسخة منها عن أملها في أن تتم االستجابة لمناشدتها فوراً"القدس العربي"

ل االحتالل اإلسرائيلي أدت النقص الكبير في الدواء والمستلزمات الطبية في قطاع غزة المحاصر من قب
ذلت جهوداً مع مختلف األطراف في غزة ورام اهللا ب إنهاوقالت  ."تدهور حالة الكثير من المرضى"إلى 

، الفتاً إلى قيامها "وضع حد لهذه األزمة التي ينذر استمرارها بسقوط الكثير من المرضى"من أجل 
ولكن لألسف لم يتم حتى "موقعي الرسالة قالوا لكن  .بطرح مبادرة وافقت األطراف بشكل مبدئي عليها

  ."اآلن استئناف تزويد قطاع غزة بكامل احتياجاته من األدوية والمستلزمات الطبية
ورحبت في ذات الوقت بإرسال وزارة الصحة من مخازنها في رام اهللا عدة شحنات من األدوية 

  .زمةوالمستلزمات الطبية، لكنها قالت ان هذه الشحنات لم تسد األ
  2/2/2011القدس العربي، لندن، 

  
  إطالق حملة لمكافحة التدخين في غزة .48

 باسم نعيم، بأن الحملة الوطنية لمكافحة التدخين ستنطلق في . د في قطاع غزة صرح وزير الصحة:غزة
 فبراير من خالل حفل كبير بمشاركة عدد كبير من الوزارات والمؤسسات الرسمية /التاسع من شباط

، مؤكداً أن الحملة تهدف إلى مساعدة الراغبين من المدخنين في اإلقالع عن هذه اآلفة بأسلوب واألهلية
  .علمي متميز عبر القنوات اإلعالمية والمراكز المتخصصة

  1/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  كتاب علمي جديد حول الحمضيات في فلسطين .49
 مديرية الشؤون األكاديمية في جامعة - سات العليا صدر عن برنامج البحث العلمي والدرا:رام اهللا

 أستاذ ،عالئي البيطار. والكتاب للباحثين د ."الحمضيات": القدس المفتوحة، كتاب علمي جديد بعنوان
اإلنتاج النباتي والوقاية المساعد في الجامعة، والمهندس فارس فضل الجابي خبير البساتين في وزارة 

 صفحة من الحجم 300يقع الكتاب في  و.إسماعيل دعيق وزير الزراعة. الزراعة، وكتب مقدمته د
 يحتوي كل منها على مادة علمية وعملية حديثة عن زراعة الحمضيات الوسط، ويضم سبعة عشر فصالً

في فلسطين، ويشتمل الكتاب كذلك على العديد من الصور الملونة ألنواع الحمضيات واألمراض واآلفات 
  .التي تصيبها

  1/2/2011، )وفا( األنباء والمعلومات الفلسطينية وكالة
     

     في العودة ويدين محاوالت التنازل عنه الفلسطينيين الالجئينبحق يؤكد تمسكه "حشد" .50
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جددت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة في حزب حشد تمسكها بحق الشعب الفلـسطيني فـي                 : عمان
.  الت التنازل عن الحق أوالمساومة عليه وااللتفـاف حولـه         العودة إلى دياره وممتلكاته ودانت كل محاو      

واكدت اللجنة في بيان لها امس حول ما أثير مؤخراً حول قضية الالجئين وحق العودة، والتوضـيحات                 
والتصريحات، أن حق العودة مقدس، ثابت، ال يسقط بالتقادم، ويتوارثه األحفاد عن اآلباء واألجداد، كما               

 الالجئين الفلسطينيين، وفردي لكل الجئ على حدة، وال يقبل التجزئة، أوالمساومة            انه حق جماعي لعموم   
عليه، أوالمقايضة به، أوالتنازل عنه، الفتة الى ان هذا الحق أعادت التأكيد عليـه قـرارات الـشرعية                  

رفض   و  194,من القرار   ) 11(والمواثيق واألعراف الدولية، ومبادئ القانون الدولي، خاصة في الفقرة          
البيان كل ما ورد في المشاريع والمبادرات العبثية من تنازل عن حق العودة ومن انتقاص لحقوق وطنية                 
فلسطينية أخرى معلنا تمسكه بدحر االحتالل الصهيونى عن فلسطين واألراضي العربية المحتلة ودعـم              

وضات أوحلول تسفر عـن     واكد عدم القبول بأي مفا    .  حقوق الشعب العربي الفلسطيني ومقاومته الباسلة     
التنازل أو التفريط بحق العودة، وعدم قبوله بمشاريع التوطين أوالتعويض مطالبـا نطالـب بـالتعويض                

    . والعودة معاً كحقين متالزمين
  2/2/2011، الدستور، عّمان

  
  لى رفع الظلم عن الفلسطينيينإ األوروبياإلتحاد قبالن يدعو  .51

ـ        طالب نائب رئيس المجلس اإلسالمي ا      دعـم  "لشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قبالن االتحاد األوروبي ب
الشعب الفلسطيني ورفع الظلم عنه والعمل على مساعدته لنيل حقوقه المـشروعة فـي دولـة فلـسطين            

ودعـا  ". المستقلة التي تجمع الشتات الفلسطيني وتحتضن كل الفلسطينيين في وطنهم المستقل والمحـرر            
التحاد األوروبي الجديدة في لبنان انجلينا ايخهورست في زيارة تعـارف أمـس،             خالل استقباله سفيرة ا   

إدانة العنف واإلرهاب الصهيوني الذي يمارس أعماالً قمعية بحق الفلـسطينيين ممـا يبعـد       "االتحاد إلى   
يتوجب على االتحاد األوروبـي أن يـضغط علـى الكيـان            "، مشدداً على أنه     "السالم عن أرض السالم   

  ". لي لوقف استيطانه لألرض الفلسطينية وطرد الفلسطينيين من أرضهماإلسرائي
من جهة ثانية، دعا قبالن خالل استقباله رئيس المجلس اإلسالمي الفلـسطيني محمـد نمـر زغمـوت،                  

الوقوف يداً واحدة وقلباً واحداً في مواجهة الغطرسة الـصهيونية التـي تريـد تـشريد                "الفلسطينيين إلى   
عهم وتهويد مقدساتهم، فالوحدة الفلسطينية خشبة خالص الشعب الفلسطيني ويجب العمـل      الفلسطينيين وقم 

  ".على ترسيخها بالتواصل والتعاون بين االفرقاء الفلسطينيين
 2/2/2011، المستقبل، بيروت

  
   يطلق أسيراً سورياً من أبناء الجوالناالحتالل .52

 الشاعر من أبناء بلدة مجـدل شـمس فـي           أطلقت قوات االحتالل سراح األسير السوري فارس      : )وام(
الجوالن السوري المحتل، بعد أن أمضى خمسة أشهر في سجون االحتالل بتهمة التواصل مـع الـوطن                 

  .األم سوريا ومقاومة االحتالل
سلطات االحتالل على األسير المحرر اإلقامة خارج الجوالن المحتل ومنعته من العـودة إليـه                وفرضت

  .حقاً استكماالً منها لسياستها التعسفية بحق أبناء الجوالنتمهيداً لمحاكمته ال
وأكد محافظ القنيطرة السورية رياض حجاب وجود سبعة أسرى من أبناء الجوالن في سجون االحـتالل                

  . يعانون القهر والحرمان واألمراض المزمنة 
 2/2/2011، الخليج، الشارقة

 
  ه فيإضرام النار لإلعتداء و يهوديكنيستعرض : تونس .53



  

  

 
 

  

            27 ص                                     2044:         العدد       2/2/2011 األربعاء :التاريخ

د يهودي في قابس بجنوب البالد، إلـى اعتـداء          بتعرض مع :  حاتم البطيوي والمنجي السعيداني    - تونس
وقال زعيم الطائفة اليهودية في تونس، بيريز الطرابلسي، إن كنيسا يهوديـا صـغيرا     .وإضرام النار فيه  

وذكر الطرابلـسي،   .  فيه يقع في مدينة الحامة بمحافظة قابس تعرض إلى اعتداء كبير، وتم اضرام النار            
» الغريبـة «في تصريحات صحافية أمس، من محل إقامته في جزيرة جربة التونسية، حيث يوجد معبـد                

في » المعرابي«الذي ُيعتبر أقدم كنيس يهودي في إفريقيا، أن مجهولين هاجموا الليلة قبل الماضية كنيس               
مشرفين على الكنيس الذي يزوره اليهود كـل        واوضح الطرابلسي أن ال   . مدينة الحامة، وأضرموا النارفيه   

، وطلب من الجهات االمنية حماية المعابـد اليهوديـة فـي            »أتت على كل ما فيه    «عام، أبلغوه بأن النار     
  .البالد

هناك من يسعى إلى إثارة المسلمين لمهاجمة اليهود والقضاء على التعـايش الـسلمي              «: وقال الطرابلسي 
لـم  «بيد ان شهود عيان ذكروا ان الكنـيس         .» اليهود والمسلمين في تونس    الذي تميزت به العالقات بين    

  .»يتعرض للحرق، وكل ما في األمر هو أن مجموعة من المشاغبين عمدت إلى كسر بابه األساسي
 2/2/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   في أمريكا الجنوبية تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلةسورينامدولة  .54

 1967ترفت دولة سورينام في أمريكا الجنوبية بالدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود ،           اع: )ب.ف  .أ  (
  .األمر الذي رحب به الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رئيس جمهورية سورينام ديزيري بوتريز أعلن اعتـراف بـالده          “وقال بيان صدر عن مكتب عباس إن        
 في رسالة وجهها إلى الرئيس محمود عباس عبر         ، وذلك 1967 بدولة فلسطين مستقلة ضمن حدود العام     

  .”سفير فلسطين لدى البرازيل، سفيرها غير المقيم في سورينام ابراهيم الزبن
كما وجه الرئيس السورينامي رسالة إلى األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون يبلغـه               “وأضاف البيان   

  .”فيها باعتراف بالده بدولة فلسطين
بالعالقات الثنائية التي تربط البلدين ومواقف هذا البلـد         “لبيان بهذا االعتراف، وأشاد     ورحب عباس وفق ا   

  . ”1967الداعمة للحقوق الوطنية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة على حدود 
  2/2/2011، الخليج، الشارقة

  
  لعرقلة السالم عدم استغالل الفوضى في مصر "سرائيلإ"ألمانيا تطلب من  .55

قالت المستشارة االلمانية أنجيال ميركل يوم الثالثاء انه يتعين         :  من كريسبيان بالمر   -) رويترز(تل ابيب   
وقالت  .على اسرائيل أال تدع الفوضى في مصر تعرقل جهودها للتوصل الى اتفاق سالم مع الفلسطينيين              

لموقف في مصر يجب اال ينظر اليه على انـه          ا"لمؤتمر عن االمن أثناء زيارة تستغرق يومين السرائيل         
علينا "وقالت   ."اذا جلسنا وانتظرنا فاننا قد نواجه موقفا أكثر صعوبة        . سبب لعدم مواصلة عملية التفاوض    

مضيفة ان أي اتفاق سالم قد يتعين الموافقـة عليـه علـى             " ان نحقق حل الدولتين في أقرب وقت ممكن       
  .واحدة مثلما تدعو القوى الدوليةمراحل وليس كجزء من معاهدة شاملة 

ان تتوقف مفاوضات السالم في الشرق االوسـط داعيـة اسـرائيل            " من غير المقبول  "وقالت ميركل انه    
لالستجابة لمطالب الفلسطينيين بتجميد البناء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة الحيـاء              

في نهاية المطاف اذا أدى تجميد االسـتيطان        "خالل مترجم   وقالت وهي تتحدث من      .المحادثات المتعثرة 
 ميركـل الـى ان اسـرائيل         وألمحـت  )."في اسرائيل (الى السالم فان هذا سيفوق االلم الذي قد يحدثه          

والفلسطينيين قد يتعين عليهم تبني اتفاقات مؤقتة بدال من اتفاق شامل دعـت اليـه الواليـات المتحـدة                   
  .وحلفاؤها
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ربما الحدود واالمـن يمكـن تناولهـا فـي          . ك ان تحل كل المسائل في المرحلة االولى       ليس علي "وقالت  
كان يجري تحقيق   "وقالت ميركل    .المرحلة االولى ويبدو لي انكم حققتم بالفعل تقدما كبيرا في هذا المجال           

صل الـى   وأضافت ان المنطقة كلها ستستفيد من التو       ."تقدم ثم جاءت انتخابات وتباطأت االمور لسبب ما       
جميع االمور ستصبح أيسر بكثير وستتحرك بسهولة اذا حققنا تقدما بـشأن الـسالم فـي                "وقالت   .اتفاق

  ."الشرق االوسط
  1/2/2011، وكالة رويترز لألنباء

  
  مؤسسات السلطة جاهزة للقيام بمهامها كمؤسسات للدولة:  األميركية للتنمية الدوليةالوكالة .56

ثة الوكالة األميركية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غـزة مايكـل             اتفق اليوم رئيس بع   : رام اهللا 
هارفي مع تقرير البنك الدولي، على أن مؤسسات السلطة الوطنية ستكون جاهزة للقيام بمهامهـا إذا مـا                  

موقفنا من االستيطان واضح، نحن نرى أنه ال يسهم فـي           ': وقال هارفي  .أعلن عن قيام الدولة هذا العام     
  .'ج'طوير العملية السلمية، وهناك الكثير من المشاريع التي يتم تنفيذها في مناطقت

وبين في لقاء جمعه مع وسائل اإلعالم اليوم الثالثاء في رام اهللا، أن حجم الدعم المخـصص لـألرض                   
  . مليون دوالر400 عن العام الماضي، والبالغ قدره حوالي 2011الفلسطينية لن يتغير للعام 

سنزيد من التركيز على مشاريع المياه، وهناك الكثير من المشاريع تم االنتهاء مـن تـصميمها                ':وأضاف
  .'وبانتظار الدعم للتنفيذ، كما سنركز على دعم الوزارات وسنقلل من دعم مشاريع الطرق

وأضاف، سنستمر كذلك في دعم مشاريع القطاع الخاص األربعة، والتي دعمت العام الماضي في مجال               
لوجيا المعلومات، الزراعة، والسياحة، والحجر والرخام، وسيكون هناك برامج تعمل على تطـوير              تكنو

 سنوات، للمساعدة في توليد فرص العمـل وتحفيـز النمـو            5-3قدرات هذه القطاعات التصديرية لمدة      
  .االقتصادي

 والتي اضطرت وكالـة     وعن المعيقات اإلسرائيلية في تنفيذ مشاريع المياه التي تعترضهم وسلطة المياه،          
التنمية لدفع تعويضات يومية عن توقف بعض المشاريع في الخليل، بسبب الحجج األمنية اإلسـرائيلية،               
بين هارفي أن الجميع يتفق على أنه ال يوجد أعقد وأصعب من قضية المياه، وأن الحكومـة األميركيـة                   

سرائيلية، لمساعدة الجـانبين علـى مناقـشة        والوكالة تعمل مع سلطة المياه الفلسطينية وسلطة المياه اإل        
نحن نعرف أن هذه القضايا صعبة وتتطلب وقتا، وسنستمر بالعمـل  'ومحاولة حل القضايا التقنية، مضيفا    

  .'كما قمنا بالخليل إلى أن تتحقق النجاحات التي تمكن الطرفين من نقاش وحلحلة المشاكل
 50لمدني، أشار هارفي للقاء يجمعه يـوم غـد مـع            وعن دعم وكالة التنمية لمشاريع تخص المجتمع ا       

  .مؤسسة مجتمع مدني في رام اهللا
فمعظـم  ' وعن دعم القدس، أوضح أن وضع القدس مختلف، وطبيعة المشاريع التي تنفذ أيضا مختلفـة،       

عملنا يتم من خالل مؤسسات المجتمع المدني، وأكبر مشاريعنا مع شبكة المستشفيات الفلسطينية الـست               
  .'قدس الشرقيةفي ال

وبين أن وكالته تعمل على ثالثة خطوط متوازية، وهي بناء مؤسسات الدولة القابلة للحيـاة، ويـتم مـن            
خالل الوزارات وأذرعها التي تقدم الخدمة للمواطنين، كما تعمل علـى البنيـة التحتيـة فـي الطـرق،        

فلسطيني، مع التركيز علـى دعـم       والمستشفيات، والمدارس والمياه، إضافة إلى دعم وتنمية االقتصاد ال        
ونـوه   .الشباب من خالل تسليحهم بالمهارات الالزمة لتكون لهم مساهمات في بناء دولتهم في المستقبل             

  . مليار دوالر للسلطة الوطنية الفلسطينية منذ أوسلو3.4هارفي إلى تقديم وكالته حوالي 
 وتقديم دعم مباشرة لبعض مشاريع القطـاع        وأشار هارفي لتقديم وكالته مساعدات إنسانية في قطاع غزة        

  . طالب في جامعة األزهر2000الخاص، وتقديم منح لتعليم 
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: وقال ما تقوم به حماس يعطل عمل المؤسسات اإلنسانية والمانحة في قطاع غزة ويعيق عملهـا، قـائال                
التحتيـة،   مليون دوالر على مـشاريع البنيـة         100أبرز المشاريع التي أنجزت في غزة كانت صرف         '

  .'وتركزت على قطاع المياه
  1/2/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  "إسرائيل" يشغل الساسة والعسكر في مصرتطورات الموقف في  .57
  إطالق تحذيرات بشأن سيطرة اإلسالميين على الحكم في مصر ويقين بفتح صفحة جديدة مع حماس

  "إسرائيل"ييرات إقليمية قادمة تأثيرها سلبي على تقديرات بأن العام الحالي سيشهد تغ
 موقـع   -القناة العاشـرة    : ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية عن المواقع العبرية التالية         

تواصلت المتابعات اإلسرائيلية الحثيثة لتطـورات الموقـف        :  موقع قضايا مركزية   -الجيش الصهيوني   
ألصعدة السياسية واألمنية والعسكرية، حيث طغى المـشهد المـصري     الميداني في مصر، على مختلف ا     

على مجمل التحركات السياسية اإلسرائيلية، الداخلية والخارجية، بحيث لم يبد ما يحصل فـي شـوارع                
  !القاهرة شأناً مصرياً داخلياً، وإنما إسرائيلياً بامتياز

لقه إزاء احتمال استغالل جهات إسالمية حالة       فقد أعرب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ق        
الغليان في مصر لبسط سيطرتها على الدولة، كما حدث في إيران وأماكن أخرى، مشيراً إلى أنه بـرغم                  
أن االضطرابات التي جرت في تونس ومصر لم تكن وراءها عناصر إسالمية، إال أنه يخـشى مـن أن                   

يخلفه انهيار القوة الحاكمة، مؤكداً أنه يطلع على المستجدات         يستغل هؤالء الفراغ السياسي الذي يمكن أن        
  .في مصر كل نصف ساعة

وفي ظل هذه التقديرات، صرح الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيرس بأن نشوء نظام حكم ديني في مـصر                 
لن يجعل األوضاع أفضل حاالً مما كانت عليه في ظل النظام الحالي، رغـم عـدم التزامـه بالثوابـت                    

راطية، مؤكداً أن مبارك حرص على حماية السالم في الشرق األوسط، مما يجعلنـا مـدينين لـه                  الديمق
  .بالشكر

  ناقوس الخطر في تل أبيب
يأتي هذا الموقف اإلسرائيلي الذي خرج عن صمته، في أعقاب مخاوفها المتزايدة من خـسارة حليفهـا                 

في معهد دراسات األمن القومي التـابع       المقرب في المنطقة حسني مبارك، في ظل مطالبة باحثين كبار           
لجامعة تل أبيب لصناع القرار اإلسرائيلي بأن يستعدوا جيداً للتغييرات الجذرية التي ستحصل بعد مرحلة               

  .مبارك، الذي يبدو أن نظامه انتهى، بغض النظر عن نتيجة ما أسماه التمرد الحالي
ال أنه دور لقناة الجزيرة واإلعالم اإللكترونـي        ولفت المعهد في دراسته التي أعدها على عجل إلى ما ق          

في نشوب الهبات الشعبية التي يتوقع انتشارها في بلدان عربية أخرى، حيث أن مبـارك يواجـه اليـوم                   
وقال معد الدراسة، شموئيل إيفن،     . أخطر تحد منذ خالفته للرئيس الراحل أنور السادات قبل ثالثين عاماً          

ارز، أن االنفجار في مصر نجم عن الحالة االقتصادية والفساد السلطوي،           وهو رجل مخابرات إسرائيلي ب    
وبتشجيع من ثورة تونس، وبينما تكابد الطبقات الفقيرة في مصر الحرمان، وتعاني الطبقة الوسطى مـن                
التآكل، فإن مقربي النظام يرفلون في حياة البذخ، واصفاً ما يحدث بأنها احتجاجات شعبية وليست نتـاج                 

ة للمعارضة رغم مشاركتها بها، وهو ما يثقل على السلطة مواجهة موجات الغضب، مشيراً إلـى                مبادر
  . حجم الضغط األمريكي الذي يتصاعد على النظام المصري

في سياق متصل، دقت أوساط سياسية إسرائيلية ناقوس الخطر، ألن ما تشهده مصر هـذه األيـام مـن                   
أمن واستقرار إسرائيل، وأن ما ينتظرها ليس هينـاً، بعـد أن            انتفاضة شعبية تطالب برحيل مبارك يهدد       

هبت الشعوب العربية مطالبة بتغيير أنظمتها، بحيث لو نجح المصريون في اإلطاحة بمبارك، فإن ذلـك                
  .على األرجح سيؤثر بشكل كامل على الوضع اإلستراتيجي إلسرائيل
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التي تشهدها لبنان، تعني أن تزيـد حكومـة         وبالتالي فإن حالة عدم االستقرار في مصر، واالضطرابات         
نتنياهو من مطالبها وشروطها األمنية للتوصل إلى اتفاق سالم مع السلطة الفلسطينية، متسائلة مـاذا لـو                 
امتدت االحتجاجات إلى األردن؟ وماذا لو اندلعت مظاهرات تطالب بسقوط الملك عبـد اهللا، ومـاذا لـو               

  اندهم إيران؟سقط، وجاء لحكم األردن إسالميون تس
  أفول الفترة الذهبية

من جهته، عبر يورام ميتال، رئيس مركز هرتسوغ لبحوث الشرق األوسط بجامعة بن غوريون، عـن                
ثقته بأن الجمهور العربي في مصر واألردن ولبنان والسلطة الفلسطينية لم يعد مستعداً لمنح ثقـة غيـر                  

و السياسي، وأن الهزة التي تمر اآلن على مـصر،          محدودة لقيادته على المستوى الحزبي، االقتصادي أ      
  .تهز كل حلفائها في الشرق األوسط والغرب

 وبتقديره، فإن مصر المستقبل لن تلغي اتفاق السالم مع إسرائيل، لكنها ستسعى لفتح صفحة جديدة فـي                 
مـساعدة  عالقاتها مع حماس، ما يعني وضع نهاية لما وصفها بسياسة العزلة التي فرضـتها إسـرائيل ب            

  .مبارك على قطاع غزة، حيث تسيطر حماس
من جانبه، أشار البروفيسور هيلل بريش، الباحث في مركز بيغن للشؤون اإلسـتراتيجية بجامعـة بـار                 
ايالن، إلى أنه إذا سقط نظام الحكم في مصر في نهاية األمر، فإن األحـداث قـد تنتقـل إلـى األردن،                      

نها سيسود أطول حدود للسالم إلسرائيل واقع جديد تماماً، ما          وتعرض نظام الحكم الهاشمي للخطر، وحي     
يعني أن إسرائيل ستصبح جزيرة منعزلة في محيط من الكراهية، وإن شرقاً أوسط جديداً يتشكل اآلن، ما                 
يتطلب من إسرائيل أن تكون جاهزة كل يوم لكل شيء، السيما وأن األجواء تجاهنا في البيت األبـيض                  

  .لذهبيةتختلف عن الفترة ا
وطرح بريش تساؤالً كابوساً أمام اإلسرائيليين بالقول يكفي التفكير في آثار سقوط الشاه في إيران عـام                 

ونتيجـة  !  على إسرائيل اليوم، كي نفهم المصيبة التي تحيق بنا مما يجري أمام ناظرينا في مصر               1979
 الجميع حولهـا أعـداء ألـداء،    ، حين كان1966كهذه ستعيد إسرائيل للوضع الذي كانت تعيش فيه عام  

مقدراً بقيام حلف بين إخوان مصر وإيران، ما يعني أن دول الخليج ستنضم إلى المحور الـذي سيـضم                   
  .الحقاً إيران، مصر، حزب اهللا، حماس

وحول الموقف األمريكي ألمحت محافل سياسية في إسرائيل إلى أن باراك أوباما ألقى بحسني مبارك إلى                
ريكا أدارت ظهرها في غضون يوم واحد ألهم حلفائها في الشرق األوسط، ما يعنـي أن                الكالب، وإن أم  

  .الرجل الذي يجلس في البيت األبيض من شأنه أن يبيع إسرائيل بين يوم وليلة
  إخفاق استخباري

من جهتهم، طالب عدد من أعضاء لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست بتشكيل لجنة تحقيق بشأن فشل                
ز االستخبارات العسكرية أمان في تقدير الموقف في مصر، بعدما كشفت األحداث أن رجاله تفاجأوا،               جها

ولم يكونوا مستعدين لما يحدث في مصر، وبعد تأكيد رئيس االستخبارات الجديد أفيف كوخـافي عـدم                 
ية للسيطرة  وجود أي خطر على نظام مبارك، وأنه ال يرى في اإلخوان المسلمين قوة منظمة وموحدة كفا               

من أصوات الناخبين في حال حدثت انتخابات حرة        % 40على الحكم، على الرغم أنهم سيحصلون على        
  .ونزيهة

وأكد عضو اللجنة إيتان كابل أنه سيتوجه إلى رئيس اللجنة شاؤول موفاز، لمطالبة اللجنة الفرعية لشئون                
بارات العسكرية، كما دعا عضو الكنيـست       االستخبارات بإجراء نقاش بشأن التقديرات الفاشلة في االستخ       

مخائيل بن آري رئيس الحكومة نتنياهو لفتح تحقيق داخلي في جهاز االستخبارات الذي فشل مـرة تلـو                  
األخرى، ألن تقديرات االستخبارات مبنية كما قال على أمنيات متهورة وأجندة يـسارية، وأن الحـديث                

  .، التي فاجأتنا، ولم نكن نتوقعها1973ران عام يدور عن فشل استخباراتي بنفس صيغة حرب الغف
  السيناريوهات المتوقعة 
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من جهته، وضع رئيس لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست شاؤول موفاز، عدة سيناريوهات متوقعة              
لما قد يؤول إليه الوضع في مصر، في ظل التظاهرات المطالبة بتغيير نظام الحكـم، وخلـع مبـارك،                   

  : آلتيلخّصها في ا
أن يصر مبارك على كبح الثورة، ألنها تفتقر لقيادة منظمة تحركهم، وفي حال حـدوث ذلـك،                   -1

  . سبتمبر القادم، وهو السيناريو المفضل إلسرائيل/سيتطلع إلجراء انتخابات في أيلول
بقاء الجيش المصري محافظاً على رغبته بعدم مواجهة المتظاهرين، ومـن الممكـن أن يقـرر                  -2

  .رة على الحكم في مصرالسيط
  .تقديم مبارك الستقالته  -3
سيطرة اإلخوان المسلمين على الحكم، كما يظهر ذلك عبر االتصاالت التي تجريها الحركة مـع                 -4

  .محمد البرادعي
في ذات الوقت، صرح موفاز بأنه يتوجب على إسرائيل إجراء تقييم استراتيجي جديد في ظل ما يحـدث                  

ضاع فيها وفي أماكن أخرى في المنطقة عن كثب، مطالباً إسرائيل بتأكيد عـدم              في مصر، ومتابعة األو   
تدخلها فيما يحدث في مصر، ورغبتها في الحفاظ على معاهدة السالم وفي استقرار السلطة هناك، مشيراً                

  .إلى ان الجيش المصري يتحمل على عاتقه مسؤولية الحفاظ على االستقرار
 2011مصر بـإنذار استراتيجي إلسرائيل، متوقعا أن يكون عـام          ووصف موفاز ما حدث في تونس و      

نقطة تحول في عدة أماكن أخرى بالمنطقة، في ظل محاوالت ما وصفه المحور الراديكالي الذي يـضم                 
  . سوريا وإيران وحزب اهللا وحماس، التأثير على مجريات األمور في مصر

أحداث األيام القليلة الماضية في مصر بمثابة دليـل         من جهته، قال وزير البنى التحتية عوزي النداو، إن          
آخر على أنه ليس هناك أي شيء مضمون في منطقة الشرق األوسط، ويجب العمل على ضمان استقرار                 

  . مصادر الطاقة بدون االعتماد على اآلخرين
رئيس في المقابل، كشف وزير الحرب الصهيوني االسبق بنيامين بن أليعازر، أنه اتـصل مـؤخراً بـال                

ليـست بيـروت وال     "المصري، حسني مبارك، الذي طمأنه إلى الوضع في بالده، مؤكداً له إن القاهرة              
أكد لي مبارك أن السلطات المصرية تعرف       : "وقال بن أليعازر، في مقابلة مع التلفزيون العبري       ". تونس

  ". ما يجري في الشارع، وقد جهزت الجيش مسبقاً
  تحركات عسكرية

قاب عن سلسلة اتصاالت سرية إسرائيلية مصرية خاصة بدفع التنسيق األمني قدماً، السيما             وقد كُشف الن  
ما يخص تهريب السالح عبر األنفاق على حدود مصر مع قطاع غزة، وتنبيه المصريين من مغبة فقدان                 

والذخائر، السيطرة على األنفاق، بعد تلقي تل أبيب تقارير حول اتساع النشاط في األنفاق ليشمل البضائع                
وأن الجيش المصري خفف من نشاطه لمنع عمليات التهريب نظراً للتطورات الحاصلة داخـل مـصر،                

  .وازدياد أعداد المتسللين إلى إسرائيل من األراضي المصرية
 جنـدي، إلـى     800فيما سمح الجيش اإلسرائيلي لنظيره المصري بنقل كتيبتين عسكريتين تتكونان من            

 جنوب سيناء، ألول مرة منذ توقيع اتفاقيات كامب ديفيد، وذلـك فـي أعقـاب                منطقة شرم الشيخ أقصى   
األحداث التي تشهدها المدن المصرية، دون اإلفصاح عن سبب دخول الجيش المصري لهـذه المنطقـة،         
علماً بأن معاهدة السالم اإلسرائيلية المصرية تسمح لمصر بنشر قوات شرطية فقط فـي سـيناء، وقـد                  

د انفصالها عن قطاع غزة لبضع مئات من أفراد قوات األمن المصرية باالنتشار على              سمحت إسرائيل بع  
امتداد محور صالح الدين، حيث توجه رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين إلى المستشار القانوني طالباً رأيه               

 الموقعة بين   القضائي فيما إذا كان القرار يستلزم مصادقة الكنيست، عليه باعتباره تعديالً لمعاهدة السالم            
  .البلدين
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كما بدأ الجيش اإلسرائيلي في تنفيذ مشروع إنشاء جدار على طول الحدود المصرية اإلسـرائيلية منـذ                 
، 2013أشهر، حيث باشرت وحدات الهندسة أعمال التحضير لبناء الجدار الذي يتوقع االنتهاء منه عـام                

صر، تحاول وزارة الدفاع تكثيف الجهـود،       وبسبب األوضاع األمنية الناتجة عن األحداث الجارية في م        
  .واإلسراع في تنفيذ المشروع

وقد أثارت األحداث الجارية في مصر األوساط األمنية اإلسرائيلية، وارتفعت التخوفـات مـن إمكانيـة                
اختراق الحدود نتيجة لـانهيار األمن المصري، مما دفع بالجيش خالل األيام الماضية من رفـع درجـة             

ول الحدود، ليس تخوفاً من المهاجرين األفارقة، بل من إمكانيـة اسـتغالل التنظيمـات               التأهب على ط  
الفلسطينية األوضاع الراهنة، والتسلل إلى إسرائيل للقيام بعمليات عسكرية، وسيباشر الجيش فـي بنـاء               

لحـدود،  الجدار في المناطق األكثر سهولة لالختراق، وسيتم تكثيف العمل لالنتهاء من بنائه على طول ا              
  .وتسيير دوريات من الجيش بشكل مكثف خالل هذه الفترة

  1/2/2011، مركز المعلومات الصحفية
  

  يستيقظ على عهد انعدام اليقين..  بداخله "إسرائيل"الشرق األوسط و .58
  نـواف الـزرو
ـ                م شغلت التطورات الدراماتيكية في مصر ، الدول والصحافة العالمية في االيام االخيرة فقد صدرت أه

" مصر علـى الحافـة    " ..."ثورة على النيل  "الصحف الغربية وعلى صدر صفحاتها االولى عناوين مثل         
مصحوبة بصور للقاهرة وهي تحترق ، ولمتظـاهرين وهـم          " ...المحتجون يتحدون القمع في مصر    ..."

  . .يحتمون من الشرطة
لى االرض ، وتحليالت حول     وغصت الصحف البريطانية واالميركية بتغطية ميدانية واسعة للتطورات ع        

مستقبل مصر ، في وقت كانت المواقع اإللكترونية للصحف البريطانية واالميركية ، تتـابع التطـورات                
   ".2011 ـ 01 ـ 30مباشرة وعن كثب ـ وكاالت ـ األحد 

ولكن على قدر ومساحة المتابعة والتغطية الدولية لالحداث ، على قدر ما كانت ومـا تـزال المؤسـسة                   
صحافة االسرائيلية التي أجمعت على أن االنتفاضة الشعبية في مصر خلقت شـرق أوسـط جديـداً ،     وال

فشلت االستخبارات اإلسرائيلية كغيرها في توقعه ، وشددت على أنه ليس لدى إسرائيل ما تفعله باستثناء                
ـ    ـ  01 ـ  31ين البدء في إعادة تنظيم جيشها الحتمال نشوء جبهة جديدة ستكون أكبر جبهاتها ـ االثن

2011."  
فبالرغم من معاهدة السالم بينهما ، اال ان مصر ما تزال بوصفها أكبر واقوى دولة عربية تحتـل قمـة                    
االجندة االستراتيجية واالمنية االسرائيلية ، التي تعتبـر ان مـصر هـي مفتـاح االمـن واالسـتقرار                   

ستتبت معاهدة السالم وحالة التطبيع الرسمي      في المنطقة ، اذا ما دامت وا      "اسرائيل"االستراتيجي بالنسبة ل  
بين البلدين ، واذا ما استمر حكم الرئيس مبارك ، ولكنها كذلك مفتاح الحرب وعـدم االسـتقرار فـي                    

، اذا ما طرأ اي تغيير علـى        " اسرائيل"المنطقة برمتها ، بل انها تشكل التهديد االستراتيجي الحقيقي لـ           
، ولذلك فان اي تحركات او اضطرابات اومؤشـرات         " اسرائيل"ه تجاه النظام السياسي المصري وسياسات   

، تـشعل   "  االسرائيلية -معاهدة السالم المصرية    "باتجاه تغيير النظام السياسي ، او باتجاه تحطيم والغاء          
الضوء االحمر لدى االدارتين االسرائيلية واالمريكية معا ، وفي ذلـك هنـاك الكثيـر مـن االدبيـات                   

   ".- إن سلما وإن حربا -مصر في االستراتيجية الصهيونية " التي تتحدث عن االسرائيلية
  زلزال في الشرق االوسط

حالة ترقب وقلق إزاء االضطرابات في المنطقة ، خـصوصاً فـي مـصر حيـث        " إسرائيل"لذلك تشهد   
اذ اعطـى   ، و " أكبر محك للرئيس حسني مبـارك      "- الثورة   -اعتبرت المصادر االسرائيلية التظاهرات     
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رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تعليمات صارمة لوزرائه بعدم االدالء بأي تعليق على احـداث مـصر ،                 
  . فإن القنوات الرئيسة الثالث للتلفزيون االسرائيلي فتحت البث المباشر لساعات لتغطية التظاهرات

تأهب في إسرائيل ازاء التطورات     "الى  وكان الفتاً التغيير في اللهجة االسرائيلية اذ اشارت القناة العاشرة           
، وفـي   " مصر على شفا انقالب   : "، وما لبثت القناة الثانية ان فتحت البث المباشر تحت شعار          " في مصر 

سقوط نظام مبارك سيكون كارثـة      "وقت الحق ، نقل معلق القناة الثانية عن مصادر اسرائيلية قولها ان             
  ".2011 ـ 01  ـ28استراتيجية بالنسبة الى اسرائيل ـ 

وكان مسؤولون ومحللون اسرائيليون استبعدوا في وقت سابق سقوط النظام المصري ، اذ نقلت االذاعـة         
لن يحـصل فـي مـصر       : "، مضيفا " ان اسرائيل ليست قلقة على نظام مبارك      " العامة عن مسؤول قوله   

هد زلزاال في الـشرق     نش: "عن وزير قوله  " فرانس برس "كما نقلت وكالة    ". انقالب كما حصل في تونس    
االوسط ، لكننا نعتقد بان النظام المصري قوي بما فيه الكفاية ، ومصر قادرة على الصمود امام الموجة                  

  ".الحالية من التظاهرات
مبارك لـيس  "وميز المسؤولون االسرائيليون بين ما جرى في تونس وما يجري في مصر ، معتبرين ان          

كبير ، فالنظام المصري ، بما في ذلك المؤسسة العسكرية ، راسـخ             زين العابدين بن علي ، هناك فرق        
االمـور ال تبـدو     "واضاف مسؤول حكومي للوكالة ان      ". بقوة ، وهو قوي بما يكفي للتغلب على الوضع        

  . ، مضيفا ان اتفاق السالم الثنائي مع مصر ليس في خطر" خطيرة
 وقمعها اختلفت تماماً عن تلـك التـي تابعـت           وجاء الفتاً أن نبرة التعليقات على التظاهرات في مصر        

، وتظاهرات تونس التـي     " خضع لهيمنة حزب اهللا وايران    "التطورات السياسية في لبنان الذي قالت انه        
، وبدا التعاطف اإلسرائيلي مع النظام المصري واضحاً أيـضاً          " خلعت الدكتاتور زين العابدين بن علي     "

أم كـل   "مندوباً عنها إلى القـاهرة ليكتـب عـن          " هآرتس"حيفة  في العناوين والصور ، كما أوفدت ص      
  ".التظاهرات

، " اليـوم امتحـان مبـارك     : "، فكتبت في عنوان على صفحتها األولى      " يديعوت أحرونوت "اما صحيفة   
، وكتبت محللة   " اليوم سنعرف ما إذا كان نظام مبارك قادراً على لجم االنفالت أم يفقد السيطرة             : "مضيفة

ان االضطرابات في مصر تبدو أشد هذه المرة ، لكن مبارك           " العربية في الصحيفة سمدار بيري    الشؤون  
، محذرة من ان الوضع القابل لالنفجار في بيروت والقاهرة يهدد           " ال يعتزم الخنوع لمطالب المتظاهرين    

  )".الشرق األوسط(بتغيير وجه الحارة 
دي التظاهرات في مصر واليمن وغيرها إلـى إسـقاط          من جهته ، استبعد البروفيسور ايال زيسر أن تؤ        

أبناء الطبقات  "األنظمة الحاكمة ، لكنه أضاف مستدركاً أن األمر قد يتغير في حال انضم إلى المتظاهرين                
  ".الوسطى من تجار ومثقفين وأكاديميين وربما موظفي حكومة وعناصر من الجيش

  انقالب في نظرية االمن االسرائيلية
 امنية اسرائيلية إن حصول تغيير جوهري في النظام في مصر من الممكن أن يؤدي إلـى               وتقول مصادر 

انقالب في نظرية األمن اإلسرائيلية ، وتعتبر اسرائيل اتفاق السالم مع مصر يشكل ذخـرا اسـتراتيجيا                 
مهما لها ، بحيث أنه أتاح للجيش االسرائيلي التركيز على جبهات أخرى ، وان الجيش سـوف يـضطر                   

وهي تتابع بتأهب ما يحصل في مصر       . ى تخصيص موارد كبيرة جدا في حال حصل تغيير في النظام          إل
، كما أن المخاوف اآلنية تكمن في ما قد يحصل على الحـدود             " مركز العالم العربي  "، معتبرة ان مصر     

  .بين مصر وقطاع غزة
 أجهزة األمن المـصرية  في موقعها على االنترنت أن "2011 ـ  01 ـ  28يديعوت أحرونوت "وقالت 

فإن انتفاضة الـشعب    " أمنية"عملت مؤخرا على منع نقل أسلحة إلى قطاع غزة ، إال أنه بحسب مصادر               
على ما يحصل على الحـدود مـع        " أبعاد سلبية "المصري في كافة أنحاء مصر من الممكن أن يكون لها           

  .قطاع غزة
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 جلسة مـشاورات  2011 ـ  01 ـ  29السبت وعلى الصعيد العسكري ، عقد وزير الحرب إيهود باراك 
في مكتبه بتل أبيب لتقييم مستجدات األوضاع في مصر ، وجرى طيلة عطلة نهايـة األسـبوع اطـالع                   
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مجريات التطورات في مصر حيث ذُكر أنه قد يتطـرق إلـى هـذا                  

ب النائب العمالي والـوزير السـرئيلي       من جهته عق  . الموضوع خالل جلسة مجلس الوزراء صباح غد        
السابق بنيامين بن إليعيزير على ما يجري في مصر قائالً إن أي نظام مصري باستثناء نظـام يخـضع                   
لهيمنة اإلخوان المسلمين سيعتبر معاهدة السالم مع إسرائيل مصلحة مصرية عليـا حتـى وإن كانـت                 

  .العالقات الثنائية فاترة 
على الشبكة ، قال بن إليعيزر ، الذي يعتبر مقربا من القيـادة             " عوت أحرونوت يدي"وفي حديثه مع موقع     

المصرية واإلسرائيلية واألقرب للرئيس المصري حسني مبارك ، إن وضع إسرائيل أصبح أسـوا ، وإن                
  .الوضع في مصر ليس بسيطا ، بل هو خطير بالرغم من توقع القيادة المصرية واستعدادها لذلك

  تفشل االستخبارا
وعلى نحو متكامل ، تعرض جهاز االستخبارات العسكري االسرائيلي النتقادات النه لم يتوقع حـصول               

وردا على اسئلة اعضاء فـي لجنـة        . االنتفاضة الشعبية في مصر التي تهدد نظام الرئيس حسني مبارك         
ليس هنـاك   "ه  الشؤون الخارجية والدفاع البرلمانية حول الوضع في مصر قال الجنرال افيف كوشافي ان            

 ان الرئيس الجديـد لجهـاز   2011 ـ  01 ـ  30وكتبت صحيفة هآرتس ". النظام" مخاطر على استقرار
االستخبارات العسكرية فشل في توقع االنتفاضة المصرية فيما سخرت االذاعة االسرائيلية العامة من هذا              

 االستخبارات االسرائيلية سابقا    وذكرت الصحيفة واالذاعة في هذا االطار بعدة اخفاقات الجهزة        . االخفاق
  . ، لكنها شددت في الوقت نفسه على انها ليست الوحيدة التي اخطأت في التحاليل

وفي هذا االطار على سبيل المثال ، لم تتوقع االستخبارات العسكرية االسرائيلية اندالع حـرب اكتـوبر                 
 مصر كانت مستعدة البرام معاهدة       مع الهجوم الذي شنته مصر وسوريا ، وال ان         1973) تشرين االول (

  ). 1987(وال اندالع االنتفاضة الفلسطينية االولى ) 1979(سالم مع اسرائيل 
ودافع رئيس لجنة الشؤون الخارجية وزير الدفاع السابق شاؤول موفاز النائـب عـن حـزب كاديمـا                  

ائيلي انـه مـن الـسابق       عن افادة الجنرال كوشافي معتبرا في مقابلة مع اذاعة الجيش االسر          ) معارضة(
الوانه القول ان نظام مبارك انتهى ، لكنه عبر عن قلقـه ازاء مخـاطر وصـول االخـوان المـسلمين                

واكد ان جماعة االخوان المسلمين هي عدوة اسرائيل بقدر مـا هـي             ". في مصر إلى السلطة   ) معارضة(
يا في كل المنطقة مع مخاطر امتـداد        عدوة النظام القائم ، فاذا تولت السلطة فذلك سيشكل تغييرا دراماتيك          

  ".عدم االستقرار إلى دول اخرى
  الثورة تقلب معادالت الغرب القديمة 

مـا الـذي   :" يقـول  2011 ـ  1 ـ  30وعلى مستوى الصحافة العبرية ، كتب تسفي برئيل في هآرتس 
ات و فـي مـصر مظـاهر      . يحدث؟ هرب رئيس فاسد في تونس ، وحظي التونسيون بهتاف العالم كله           

في لبنان رئيس حكومـة     . فيها مظاهرات احتجاج ، والعالم في ابتهاج      . احتجاج وغيوم ثقيلة فوق الجميع    
فـي  . في العراق رئيس عراقي ُأسقط بهجوم عسكري ، وهنالك ديمقراطيـة          . مخلوع ، وخوف ورعب   

  .اليمن مظاهرات عاصفة ، أمر آسر لكنه ليس مهماً كثيراً
د؟ هذا في ظاهر األمر شرق أوسط جديد كما أراد الغرب دائماً ، لكن شـيئاً                لماذا هذه الفروق بين الردو    

فليس هذا هو الشرق األوسط الذي حلموا به فـي أروقـة اإلدارة األميركيـة               . ما مع كل ذلك ال ينتظم     
لقد حل في الميدان فجأة العب جديد غيـر         . للرئيس بوش ، وال هو الذي غذّى هذيانات بنيامين نتنياهو         

  .هو الجمهورمتوقع 
لـن يـسقط   . يجب عدم انتظار أن تسقط نظم حكم أخرى كي ندرك أن الثورة تحدث أمام نواظرنا حقـاً              
لكن هذه ثورة   . مبارك بسبب المظاهرات في ميدان التحرير وسيستمر رئيس اليمن في الحكم بالقوة أيضاً            
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ي األساس ثورة في تـصور      ، ويجب أن تكون ف    " الشرق االوسط "في الوعي وفي المفاهيم األساسية لـ       
  .الغرب للمنطقة

  نخاف على السالم
رغم التخوفات الكبيرة ، في اسـرائيل  "2011 ـ  01 ـ  30، وقالت صحيفة معاريف في تعليق لها األحد

يتمسكون بالتقدير بان مبارك سينجح في تثبيت نظام حكمه ، بفضل تعيين وزير المخـابرات المـصرية                 
  .لك ، تواصل محافل في القدس متابعة المجريات في مصر عن كثبعمر سليمان نائبا له ، ومع ذ

في جهاز االمن وفي الجيش االسرائيلي قرروا عدم الرد بشكل رسمي على ما يجري في مصر خوفا من                  
وفي أثناء نهاية االسبوع جرت تقويمات عديـدة للوضـع وأمـس      . أن تفسر اقوالهم على نحو غير سليم      

فـي  . ات أمنية بمشاركة وزير الدفاع باراك ورئيس االركان اشـكنازي         جرت في وزارة الدفاع مشاور    
وزارة الخارجية ايضا جرت مشاورات تقرر في خاللها اعادة عائالت الدبلوماسيين االسـرائيليين مـن               

وصعد الى الطائرة الخاصة التي أرسلتها وزارة الخارجية الى مصر بضع عشرات            . مصر الى اسرائيل  
ومع ذلـك ،    . بلوماسيين ، وكذا نحو اربعين سائحا اسرائيليا طلبوا العودة الى البالد          من ابناء عائالت الد   

  .فقد بقي الدبلوماسيون انفسهم في القاهرة
في أثناء نهاية االسبوع أجرى وزير الخارجية ليبرمان تقويمات للوضع هاتفيا كل بضع ساعات ، تحدث                

  . مع السفير في القاهرة ومع رئيس الوزراء
 رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد أمس اجتماعا لمستشاريه ودعا اليه رئيس الموساد تمير باردو               كما أن 

جلـسة الحكومـة اليـوم      . ورئيس المخابرات يوفال ديسكن ، وبحث معهم التطورات المقلقة في مصر          
  . ستخرج عن جدول االعمال المخصص لها وستعنى اساسا بالتطورات في مصر

 -اسرائيل ينبع من أثار خطيرة لالحداث االخيرة على االمن في الحدود االسرائيلية             التخوف االساس في    
المصرية ، مع التشديد على تهريب السالح في االنفاق الى قطاع غزة وتعزز حماس ، وكذا االثار على                  

ـ         . االمن االقليمي في شكل تعزز الميول االسالمية الجهادية        ن تخوف آخر ، عمومي في اساسه ، ينبع م
  .االثار المحتملة على توريد الغاز المصري الى اسرائيل

فـال تعـاون فـي      . السالم بين اسرائيل ومصر قائم اساسا على الورق       :"واختتمت معاريف تعليقها قائلة   
منذ التوقيع على اتفاق السالم ،      . المجال الثقافي او االكاديمي ، ويوجد القليل جدا من العالقات االقتصادية          

  ". في مصر من طرف واحد اال تتطور العالقات بين الدولتين ، باستثناء الصعيد االمنيقرر النظام 
  مبارك واألخطاء

هنـا   :يقـول " مبارك واالخطاء:" تحت عنوان2011 ـ  1 ـ  30وكتب المحلل بن كسبيت في معاريف 
وضـع  وكيف سـيؤثر هـذا علـى        " كيف ستبدو مصر في اليوم التالي لمبارك      "ينبغي أن يأتي سيناريو     

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

 الزخم ، رد بـبطء      سمح للمظاهرات بنيل  . مبارك ارتكب في بداية االزمة كل االخطاء الممكنة       . بمصر
  .ومتأخرا فقط صحا فاقال الحكومة وأدخل الى الصورة عمر سليمان

مصر تتغير لنا أمام العيون ، ليس واضحا بعد فـي           . االمر لم يحسم في القاهرة بعد ، ولكن المؤشر قائم         
 ال أدري اذا كان سيكون خيرا أم شـرا ، المؤكـد هـو أن              . أي اتجاه ، ولكن عصر جديد على االبواب       

  .أفضل مما كان لن يكون بعد اليوم
ال يحتمل فراغ في الشرق االوسط ، وعليه فان الفراغ يمتلىء االن بقوى اخـرى ، غيـر مـضبوطة                    

االخوان "اليوم هذه هي طبقة المثقفين المصريين هي التي تتظاهر في الشوارع ، غدا من شأن                . وغريبة
. وال نـرى بعـد النهايـة   . قراطية ، على نمط تركيا ان يستولوا على السلطة في انتخابات ديم      " المسلمين

 في  -والسؤال المطروح هو لماذا بالذات في المكان الذي مطلوب فيه ثورة جماهيرية نشطة وهائلة كهذه                
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ينبغي الصالة واالمل في أن الجماهير في ايران تـرى المـشاهد        . طهران ، هناك بالذات ال يحصل ذلك      
ي عصر الفيس بوك ال يوجد شعب ال يمكنه أن يثور على طغاتـه              ف. وتسمع االصوات ، بل وتستوعب    

  . ويطردهم
وفي اسرائيل يحافظون على الصمت ، ولكن التوتر هائل ، وزارة الدفاع تعج بالحيـاة ، مـن رئـيس                    

االضواء في القدس اشعلت ، هذا ال يعني أن هناك شيئا ما يمكن فعله ، يجـب أساسـا                   . االركان جنوبا 
 مع مصر هو الذخر االستراتيجي االهم لدينا ، بعد العالقات مع امريكا ، وحتى يوفـال                 الصالة ، السالم  

شتاينتس اعترف بذلك ، اما االن ، عندما اصبحت العالقات مع امريكا ليس كما كانت ، فان هذا السالم                   
  .هو االخر يترنح ، هذا سبب لقلق عميق
  محور الشر والدول المعتدلة نفاق غربي

قبل ثالثة أيام أو أربعة     " : يقول 2011 كانون الثاني    31  هآرتس –ب المحلل جدعون ليفي     ومن جانبه كت  
كانت مصر ال تزال في أيدينا ، فقد قال جيش المحللين ، بمن فيه أكبر خبرائنا بمـصر ، بنيـامين بـن                  

 بن  وتحدث. ، إن حكم القاهرة ليس كحكم تونس وإن مبارك قوي         " كل شيء تحت السيطرة   "اليعازر ، إن    
اليعازر عن انه حادثَ مسؤوالً مصرياً كبيراً عبر الهاتف ووعده هذا بأنه ال يوجد ما يقلـق ، اعتمـدوا                    

  ".على فؤاد وعلى حسني اللذين سيصبحان من الماضي بعد قليل
انقلب كل شيء في ليل السبت ، فقد تبين أن تقديرات االستخبارات اإلسرائيلية لم تمتـز مـرة أخـرى                    

وقبل لحظة من الحكم على مصير مبارك حان وقت اسـتخالص           . ال الشعب المصري قوله   فقد ق . بالدقة
  .الدروس اإلسرائيلية

إن نهاية نظام حكم يعتمد على الحراب معلومة سلفاً ، قد يستمر سنين ويأتي السقوط أحيانا في اللحظـة                   
  . األقل توقعاً ، لكن النهاية ستأتي

 أخذوا مصيرهم بأيـديهم ، يوجـد        -لى اختالف طبقاتهم كلها     ان جماهير الشعب المصري ، وانتبهوا ع      
شيء ما مؤثر ومفرح في هذا ، ولن تقدر عليهم أي قوة وال حتى قوة مبارك الذي يحبه بـن اليعـازر                      
كثيراً ، أدركوا في واشنطن عظم الوقت فأسرعوا الى التخلي عن مبارك ، وحاولوا أن يحوزوا إعجاب                 

  .ي وقت ما أيضا في القدسشعبه ، ويجب أن يحدث هذا ف
  عهد انعدام اليقين

سيكون هناك انعطاف فـي     "دان مرغليت أنه    " إسرائيل اليوم "من جانبه رأى المحلل السياسي في صحيفة        
اتفاق التسوية ، وفي أفضل األحوال فإن التغييرات ستكون هامشية لكنها لن تتوقف عند هذا الحد ، ومـا                   

األخوان المسلمون قد يتدهور خالل بضع سـنوات إلـى تبنـي موقـف              سيبدأ على أن الثورة ال يقودها       
متطرف تجاه إسرائيل ، ولن يكون هذا بإلغاء اتفاق التسوية ، وإنما المس بمستوى العالقات الدبلوماسية                

وتابع أن الشرق األوسط وإسرائيل بداخله يـستيقظ هـذا          . ومنع اإلرهاب من قطاع غزة حسب تعبيره        
عدام اليقين ، وبالتأكيد على أيام مخيفة وحالة جهوزية فيما يتعلق بتأثير شعلة القاهرة              الصباح على عهد ان   

  .على االستقرار في الشرق االوسط
وهكذا نرى اذن ، ان احداث مصر في الرؤية االستراتيجية الصهيونية ، وتحت كل العناوين المشار اليها                 

والتطبيع على ما يرام ، وال النظام مستقر وآمن كمـا           اعاله ، تثير قلق المؤسسة الصهيونية ، فال السالم          
ترغب تلك المؤسسة ، وال الجيش المصري ضعيف ومتفكك اوال يشكل تهديدا وخيارا هجوميا كما تريد                
، وكذلك الشارع المصري الذي ليس فقط ال يتمتع بثقافتهم السالمية ، وانما يلفظها باحتقار ، ما يحمـل                   

 -ب كل الحسابات الصهيونية ومعها االمريكية في االفق القريب ، فهذا النظام             في االحشاء احتمالية انقال   
كما وصفه الجنرال احتياط بنيامين بن اليعازر ، بات في مهـب       " اسرائيل" الكنز االستراتجي ل   -الرئيس  

ايام الغضب المصرية ورياح التغيير العاصفة التي اخذت تهب على العالم العربي متطلعة الـى بـزوغ                 
  .جر يوم جديد على االمةف
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  2/2/2011، الدستور، عّمان
  
  

  ! عمر سليمان؟اإلسرائيليونلماذا يفضل  .59
  ياسر الزعاترة

منذ ظهور مالمح التوريث في مصر قبل حوالي ثماني سنوات، وبالطبع معطوفا على استمرار الـرئيس                
 أو الوزير عمر سليمان     عمر سليمان، ) مدير المخابرات (حسني مبارك في رفض تعيين نائب له، بدا أن          

مـن أجـل    ) جمال(كما يحب أن يسمى في مصر قد دخل في منافسة شرسة مع نجل الرئيس المصري                
الحصول على دعم الخارج كعنصر ترجيح لكفته أمام نجل الرئيس، السيما أن أحدا من الناحية العملية لم                 

  .يطرح منافسين أقوياء قادرين على الوصول إلى المنصب
ثناء كانت تحوالت من العيار الثقيل تجتاح الواليات المتحـدة ممثلـة فـي رسـوخ عـصر                  في هذه األ  

المحافظين الجدد، وتبعا لذلك هيمنة اللوبي الصهيوني على الكونغرس بشقيه الديمقراطي والجمهـوري،             
 والنتيجة هي أن السياسة الخارجية األميركية أصبحت أسيرة الهواجس اإلسرائيلية كما لم تكـن فـي أي                

  .عصر سابق
والحق أن مصطفى الفقي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري، وأحد أعمدة السياسة في               

موافقة الواليات المتحدة وعدم    "عصر حسني مبارك، لم يتجاوز الحقيقة حين قال إن رئيس مصر يحتاج             
لعربية إثر ثورة الياسمين في     ، أقله إلى حين إصدار المقولة قبل ظهور زمن الشعوب ا          "اعتراض إسرائيل 

مـن ضـمنه    (تونس، من دون أن يعني ذلك أن عامل الخارج قد انتهى تماما، بدليل أن العامل المذكور                 
هو الذي أفضى إلى الصيغة الموجودة اليوم في تونس، والتي ال تلبي من دون شك أهـداف                 ) عربي هنا 

طبق ذلك على مصر أم ال في ظـل الهيجـان           الثورة التي اجتاحت الشارع، وال يعرف إلى اآلن هل سين         
اإلسرائيلي الذي بلغ حدا غير مسبوق في االستنجاد بكل الحلفاء، فضال عن الواليات المتحدة التي تعيش                
لحظة استثنائية منذ اندالع االنتفاضة، حيث يتفرغ ساستها لمتابعة الموقف في القاهرة والمدن المـصرية               

  .األخرى
حا أن واشنطن، وبطلب من الدولة العبرية، هي التي طلبت من الرئيس حـسني  في هذا السياق يبدو واض    

مبارك أن يعين عمر سليمان نائبا له، أوال كعنوان النتهاء حكايـة التوريـث المـستفزة للـرأي العـام                    
المصري، وكمحاولة لتهدئة الغضب في الشارع، وثانيا من أجل الحصول على انتقال سلس للسلطة فـي                

. عى في إقناع مبارك بالرحيل عن مصر، األمر الذي لم يحدث حتى كتابة هذه الـسطور               حال نجح المس  
وال شك أن توجه المتظاهرين نحو التركيز على مبارك سيعني أن رحيله بالفعل قد يؤدي إلـى تراجـع                   

لي انتقـا (حركة االحتجاج في انتظار اإلصالحات التي قد يقوم بها سليمان كرئيس جديد أو انتقالي للبالد                
  ).هنا ال معنى لها ألنه سيبقى إلى ما شاء اهللا، أو حتى تطيح به ثورة جديدة

خالل سنوات طويلة، أعني منذ حوالي ثماني سنوات على األقل، دخل سليمان على خط المنافسة علـى                 
 الرئاسة من خالل مجاملة األميركان في الملفات التي تعنيهم بقوة، وفي مقدمتها الملف الفلـسطيني، وال               

شك أن تحول السياسة األميركية في المنطقة نحو خدمة تل أبيب قد ساهم في ذلك، حيث اسـتلم الرجـل            
الملف برمته، وصال وجال، ولم يترك زعيما إسرائيليا من اليسار أو اليمين إال وتحـاور معـه وعقـد                   

  .صداقة معه، وصار األقرب إلى قلوب اإلسرائيليين دون منازع
ع حسنى مبارك الذي يريد التوريث، إلى جانب صـفقات الـسكوت علـى قمـع                في المقابل لم يكن بوس    

المعارضة، وفي مقدمتها اإلخوان المسلمون، لم يكن بوسعه أن يرفض بقاء عمر سليمان سـيد الموقـف           
  .على هذا الصعيد، من دون أن يكون على جهل بطموحاته في الوصول لمنصب الرئاسة
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الملف الفلسطيني في واحدة من أكثر المراحل حساسية خـالل          في هذا الصدد أشرف عمر سليمان على        
العقود األخيرة، فهو الذي منح الطرف اإلسرائيلي فرصة اغتيال ياسر عرفات دون ضجيج، ومـن ثـم                 
مرر الخالفة بسالسة للذين حاولوا االنقالب عليه، أعني فريق محمود عباس ودحالن، وال شك أن ذلـك                 

  .ة األقصى التي كانت محطة بالغة األهمية بالنسبة للدولة العبريةكان تابعا لمساعي شطب انتفاض
بعد ذلك أشرف سليمان على سائر المحطات التالية؛ من االنتخابات التشريعية الفلسطينية، إلى الترتيبـات           
التالية المتعلقة بمحاصرة حماس وحكومتها، وصوال إلى الحرب على قطاع غزة التـي ناضـل عمـر                 

يرا من أجل أن تنتهي بهزيمة شاملة لحماس، حيث ضغط علـى مفاوضـيها بـشكل                سليمان نضاال مر  
مجنون من أجل أن يعلنوا وقف إطالق النار من طرفهم لكي يظهروا بمظهر المهزوم ويقبلوا بالـشروط                 
اإلسرائيلية، األمر الذي فشل كما يعلم الجميع، مما اضطر اإلسرائيليين إلى إعـالن وقـف النـار مـن                   

  .طرفهم
ذه األثناء كان عمر سليمان يشرف ويتابع المسار الذي يجمع عليه اإلسرائيليون ممثال في برنـامج                في ه 

الدولة المؤقتة، أو الحل االنتقالي بعيد المدى، ويضغط على الطرف الفلسطيني من أجل أن يفي بالتزاماته                
 قطاع غزة وتدجين    على صعيد التعاون األمني ووقف التحريض، إلى جانب العمل اليومي من أجل خنق            

حركة حماس على خطاب جديد عبر الضغوط وسائر أشكال االبتزاز، بخاصة ما يتصل منهـا بمعبـر                 
وال حاجة للتذكير هنا بدوره في صفقة الغـاز مـع إسـرائيل، وإن          . القطاع الوحيد على العالم الخارجي    

  .نسبها البعض إلى أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني
القول إن اإلسرائيليين يعيشون قلق االنتظار ليعرفوا ما ستسفر عنه اللحظة الراهنة،            في ضوء ذلك يمكن     

وهم يفضلون من دون شك أن تنتهي األزمة برئاسة عمر سليمان، السيما أنهم يعرفون من مـصادرهم                 
لن يعيش أكثر من عام أو عامين، سواء مات أم بات           ) بسبب وضعه الصحي  (الخاصة أن حسني مبارك     

 ال يسمح له باالستمرار في منصبه، وهنا سيجدون عمر سليمان الذي يعتبر المفضل بالنـسبة                في وضع 
إليهم، بل إنه األفضل من جمال مبارك من دون شك، حتى لو كان األخير علـى اسـتعداد لـدفع ذات                     

  .االستحقاقات في العالقة معهم، والسبب أن سليمان أقدر على ضبط الوضع الداخلي منه
، فسيكون اإلسرائيليون هم الرابحـون،      )زعامة عمر سليمان  (النتفاضة المصرية بهذه الصيغة     إذا انتهت ا  

ليس فقط على الصعيد المصري الذي يعنيهم أكثر من أي شيء آخر، بل أيضا على صعيد وقـف مـد                    
 بهذا  مع أننا ال نجزم   . االنتفاضات التي ستدخل في إطار اليأس واإلحباط إذا كانت نتائجها على هذا النحو            

البعد األخير، بل نميل إلى أن الجماهير قد عرفت طريقها وأدركت أسرار قوتها، ولن تستكين ألحد بعـد                
  .ذلك

على أن الشعب المصري الذي لم ينتفض من أجل الخبز فقط كما يذهب الكثيرون، وإنما انتفض من أجل                  
ايا األمة، هذا الشعب العظيم لن      الحرية والتعددية والكرامة، وحماية األمن القومي المصري ورعاية قض        

يقبل باستبدال حسني مبارك بعمر سليمان، السيما أن األخير جزء أساسي من النظام الذي ضيع الـبالد                 
  .وأفقر العباد

الشعب المصري العظيم ال يدافع هذه األيام عن نفسه وحقوقه فقط، بل يدافع عنا جميعا من المحيط إلـى                   
 نعيش أحرارا نملك قرارنا، ويوم يحدث ذلك، سـتكون إزالـة المـشروع           يدافع عن حقنا في أن    . الخليج

وقت لن يطول بإذن اهللا، ومن بعد ذلك سيكون لهذه األمة بقيادة الـشقيقة              . الصهيوني مسألة وقت ال أكثر    
  .الكبرى فرصتها في الحصول على مكان تحت الشمس يليق بتاريخها ودينها وحضارتها

  2/2/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  الوثائق وحرب العدوان على غزة .60
  منير شفيق
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، غضب فيه كبير المفاوضين الفلـسطينيين       2011 /1 /26، بتاريخ   "بال حدود "دار نقاش حاد في برنامج      
                  ـة شـنو الصهيوني بنيغ من جانب العدصائب عريقات من اتهام الوثائق بأن الرئيس محمود عباس ُأبل

  . الموقف الغاضب نفسه نمر حماد كبير المستشارين للرئيس محمود عباسوأخذَ. الحرب على قطاع غزة
ارتكز الغضب على الحجة القائلة أن شن هجوم على قطاع غزة كان معروفاً للقاصي والـداني فمعرفـة              

  .الرئيس بالهجوم ال يشكل اتهاماً له
ا يتعدى المعرفة أو التوقـع أو       صحيح أن ما أوردته الوثائق يثير الغضب ألنها تتضمن تبليغاً رسمياً مم           

ولكن مع ذلك لنضع ما جاء في الوثائق جانباً ألنها أثارت غضباً جعل الوجوه تحمـر                . قراءة المؤشرات 
والريق يجف وأطراف شفاه تُزبِد لهول هذا االتهام في حين لم يحدث مثل هذا علـى شاشـات األقنيـة                    

  .، ال سيما، في أسبوعها األول"الحرب ضد غزة"قون على الفضائية ومن قبل المعنيين أنفسهم وهم يعلّ
ووجهـك  "بل  : طبعاً هنالك أبطال مثل سيف الدولة كما يصفه المتنبي ال يبدو عليه الغضب في المعارك              

ولكن في السلم والمجالس إذا سمع كلمة ال تعجبه يغضب فيمتقع وجهـه ويجـفّ               ". وضاح وثغرك باسم  
  .ريقه وتزبد شفتاه

ووجهك وضاح  "توجب تفهم غضبهم وهم يواجهون الوثائق، كما يتوجب فهم حالهم في المعارك             من هنا ي  
  .، في مرحلة العدوان على قطاع غزة"وثغرك باسم

ولكن ثمة ثالثة أسئلة خارج موضوع المعرفة بوقوع العدوان باعتبار أن ذلك كـان معروفـاً للقاصـي                  
  .والداني

أنـا ال   "ي سردية الوثيقة التي ُبلّغ فيها بموضوع العدوان وهو يرد           جواب محمود عباس ف   : السؤال األول 
؟ فهذا الرد ال مكان له إالّ إذا جاء رداً على طلب مساعدته             "أقبل أن أدخل غزة على ظهر دبابة إسرائيلية       
فاالعتراض هنا يكون رفضاً للمشاركة في الحـرب، كمـا          . مباشرة وميدانياً في عملية اقتحام قطاع غزة      

إنـه موقـف ضـد      . علت بعض المعارضة العراقية حين عادت على ظهر دبابات االحتالل األميركية          ف
  .المشاركة المباشرة وليس ضد شن العدوان

  .ومن ثم ال معنى له في غير رفض التعاون المباشر والمشاركة
فعل الرسمي من جانـب     ولكن هل يمكن إنكار رد ال     . لنضع ما جاء في وثيقة التبليغ جانباً      : السؤال الثاني 

محمود عباس وكبير المفاوضين وكبير المستشارين، مع اندالع العدوان، ومنذ لحظاته األولى، بتحميـل              
  .حماس المسؤولية كاملة في اندالع الحرب بسبب عدم التزامها بالهدنة وإطالقها الصواريخ

فالمشكلة تتجـاوز  .  في شن عدوانه   األمر الذي يعني التأكيد على الذريعة التي استخدمها العدو الصهيوني         
مشكلة التبليغ لتدخل في نطاق أشد خطورة، إذ كيف يمكن تفسير هذا الموقف المعلن، والمكرر من أكثر                 
من لسان في سلطة رام اهللا؟ أفال ُيفهم منه تسويغاً للعدوان باعتبار أن معه الحق في الرد على عدم التقيد                    

  .بالهدنة وإطالق الصواريخ
بـل أن   . لمناسبة كانت حركة فتح قد فاخرت في قطاع غزة بأنها أطلقت الصواريخ قبـل العـدوان               وبا

. الموقف الرسمي لسلطة رام اهللا طالما عير حماس بأنها قبِلت بهدنة وال تطلق الصواريخ من قطاع غزة                
  .ومن ثم كيف تُحمل حماس مسؤولية إعطاء الذريعة لشن الحرب من جانب العدو الصهيوني

أما السؤال الثالث األشد خطورة مما ورد في الوثائق أو مما جاء في التصريحات التي حملـت حمـاس                   
فيـاض طـوال ثالثـة      -المسؤولية عن انطالق العدوان على قطاع غزة فيتمثل في موقف سلطة عباس           

 وكان هـدف    .وعشرين يوماً في عدم الدعوة إلى عقد قمة عربية طارئة أو تأييد عقدها أو المشاركة فيها               
وكان ذلك  . القمة تأمين حشد عربي رسمي ضد العدوان، ولدعم صمود الشعب والمقاومة في قطاع غزة             

  .سيجر دوالً كثيرة للوقوف ضد هذا العدوان



  

  

 
 

  

            40 ص                                     2044:         العدد       2/2/2011 األربعاء :التاريخ

هذا الموقف في عدم الدعوة إلى قمة عربية طارئة امتد لرفض عقد مثل هذه القمة في أثناء التداول مـا                    
بل ذهب إلى حد مقاطعة القمة العربية الطارئة التي دعا إليها الشيخ حمد             . ألمراءبين الرؤساء والملوك وا   

  .وذلك لحرمانها من تحقيق النصاب. بن خليفة أمير قطر في الدوحة
ألن عدم عقدها منذ األسـبوع األول       . يمكن القول قطعاً أن عدم عقد قمة عربية طارئة أطال أمد الحرب           

ممـا  . دوان أو فُهِم منه أن ثمة تواطؤاً معه، ولو بصورة غير مباشرة           أوحى بالسكوت الضمني على الع    
شجعه على المضي به إلى أن وجد نفسه مضطراً على التوقف بعد ثالثة وعشرين يوماً، وبـال قيـد أو                    

  .مما شكل هزيمة مدوية للكيان الصهيوني. شرط، ومن جانب المعتدي وحده
شعبية الواسعة العربية واإلسالمية والعالميـة أنقـذ الموقـف إذ           ولكن يجب أن ُيذكر هنا أن التحركات ال       

  .َأسهم، بفضل صمود المقاومة والشعب في عزلة العدوان وكسر شوكته
                    إذا كانت هذه هي النتيجة من دون قمة عربية طارئة فكيف لو عقدت القمة في األسـبوع األول وانـضم

لشعب وما انفجر مـن نـصرة شـعبية عربيـة           الموقف العربي الرسمي إلى جانب صمود المقاومة وا       
  .وإسالمية وعالمية كما إلى جانب الدول العربية التي شاركت في لقاء قمة قطر

فبدالً من أن ُيبادر محمود عباس بالدعوة إلى عقد قمة عربية طارئة كما كان يفعل ياسر عرفات في كل                   
ر هذا؟ وكيف يفسر؟ وأين موقفه وما جـاء      فبماذا يفس . مرة تعرضت فيها الثورة إلى عدوان أو محاصرة       

  .في الوثائق
وبكلمة، الموقفان المعلنان من قبل قيادة سلطة رام اهللا بإلقاء مسؤولية الحرب التي شنّها العدو على عاتق                 
حماس وإطالق الصواريخ من جهة ورفض عقد قمة عربية طارئة ومقاطعة قمة الدوحة من جهة ثانية ال                 

  .الفضيحة-تذر في المعاندة مع ما جاء في تلك الوثائقيتركان عذراً لمع
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