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***  
  

انتخابات ونضال شعبي وتجنب حدوث انفجار عنيف فـي         : "انتفاضة مصر "السلطة تعد لمرحلة ما بعد       .1
  "إسرائيل"مواجهة 

التي تركت » انتفاضة مصر«دأت السلطة الفلسطينية باإلعداد لمرحلة ما بعد ب:  محمد يونس–رام اهللا 
ونقل مسؤولون فلسطينيون عن الرئيس محمود عباس حديثه . أثراً قوياً على كل دول وشعوب المنطقة

وقادة األجهزة األمنية ورئيس الحكومة الدكتور » فتح«في سلسلة لقاءات أخيرة عقدها مع قادة حركة 
  .»الزلزال المصري«ض، عن مالمح توجهات السلطة في المرحلة المقبلة لتجنب تداعيات سالم فيا

تعزيز النضال الشعبي : إن توجهات المرحلة المقبلة تتمثل في» الحياة«وقال مسؤولون في السلطة لـ 
واجهة محلياً، والنضال السياسي دولياً، وتعزيز الديموقراطية داخلياً، وتجنب حدوث انفجار عنيف في م

  .إسرائيل
وتخشى السلطة من تداعيات انتفاضة عنيفة في األراضي الفلسطينية على المستويات المختلفة، خصوصاً 
على االقتصاد الجاري إعادة بنائه، وعلى األمن الداخلي الذي بات عالمة بارزة في الضفة الغربية، 

 انفجار عنيف لالحداث سيلحق ويرى مسؤولون أمنيون أن أي. وعلى التوازنات السياسية الداخلية
» حماس«بالفلسطينيين أضراراً كبيرة من خسائر بشرية واقتصادية، وسيفتح الطريق امام عودة حركة 

  .الى الواجهة
تجربتنا مع حماس مقلقة، فالحركة استغلت االنتفاضة األولى من «: وقال مسؤول فضل عدم ذكر اسمه

  .»لسلطة، وهذا ما لن نسمح بقيامه في الضفةأجل بناء جهاز عسكري قام باالنقالب على ا
ويتوقع مراقبون حدوث انفجار ضد إسرائيل في األراضي الفلسطينية العام الحالي طلباً لالستقالل في 

  .حال عدم حدوث تغيير في الموقفين األميركي واإلسرائيلي من االستيطان والمفاوضات
اي تدهور أمني، واألمر ذاته فعلته حكومة ومنعت السلطة تنظيم تظاهرات في الضفة لمنع حدوث 

المقالة التي تدير قطاع غزة والتي لديها أيضاً حسابات سياسية، منها منع حدوث أي إنعكاس » حماس«
  .الى الواجهة مجدداً» فتح«لهذه األحداث على العالقة مع مصر، ومنع عودة حركة 

 السياسية الجديدة التي بدأها والتي تهدف إن الرئيس عباس سيواصل المسيرة» فتح«ويقول مسؤولون في 
وقال . الى جلب اعتراف المجتمع الدولي والمنظمة الدولية بالدولة الفلسطينية المستقلة قبل نهاية العام

ظروف المنطقة معقدة، سنواصل «: »الحياة«عزام األحمد لـ » فتح«عضو اللجنة المركزية لحركة 
ولي واألمم المتحدة، وسنواصل االتصال مع كل دولة عضو في الحركة التي بدأناها مع المجتمع الد

  .»1967المنظمة الدولية من اجل جلب اعتراف دولي بالدولة المستقلة على حدود عام 
. ويبدي الرئيس عباس تشدداً أكبر إزاء المفاوضات مع اسرائيل في مرحلة ما بعد االنتفاضة المصرية

ذي رفض في الماضي ضغوطاً أميركية للعودة الى المفاوضات، وقال مسؤولون فلسطينيون إن الرئيس ال
وقال األحمد إن الدرسين المصري والتونسي يظهران أن . يرفض اليوم وبشدة أكبر مثل هذه الضغوط

ال نفهم لغة اميركا، «: وأضاف. حسابات المصلحة هي التي تحدد سياسة الواليات المتحدة وليس القيم
 الشعب في تونس ومصر، لكن عندما يتعلق األمر بالشعب الفلسطيني فإنها فهي تدعو الى احترام حقوق

  .»تستخدم لغة أخرى
لمرحلة ما بعد االنتفاضة المصرية، ويقول مراقبون إن أي تغيير في » حماس«وفي قطاع غزة، تعد 
زيز ، خصوصاً لجهة فتح معبر رفح مع العالم الخارجي، سيؤدي الى تع»حماس«السياسة المصرية تجاه 

قدرة الحركة على مواصلة إدارة وحكم القطاع، األمر الذي ينعكس على شروطها على تحقيق المصالحة 
  .»فتح«مع 

  3/2/2011الحياة، لندن، 



  

  

 
 

  

            5 ص                                     2045:         العدد       3/2/2011 الخميس :التاريخ

  
  بدون حماس..  القيادة الفلسطينية تبحث إجراء انتخابات تشريعية بعد المحلية:عزام األحمد .2

في رام اهللا إمكانية إجراء انتخابات محلية وتشريعية في تدرس القيادة الفلسطينية : كفاح زبون: رام اهللا
الضفة الغربية وحدها، هذا العام، إذا رفضت حماس مشاركة قطاع غزة، على أن تجري االنتخابات في 

  .غزة في مرحلة الحقة
وتعالت األصوات المطالبة بذلك في رام اهللا، وتدارست حركة فتح مع فصائل منظمة التحرير إمكانية 

ء االنتخابات في اجتماع عقد قبل يومين، ومن المفترض أن تكون اللجنة المركزية لفتح، بحثت إجرا
  .الموضوع في اجتماع مسائي أمس

وأكد رئيس كتلة فتح البرلمانية، وعضو اللجنة المركزية عزام األحمد أن القيادة الفلسطينية تدرس إمكانية 
تمرار االنقسام، وترتيب أوضاع منظمة التحرير، إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حتى في ظل اس

  .بدون حماس
ال مشكلة عمليا في عقد » «الشرق األوسط«وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني، لـ 

االنتخابات المحلية، فهذه ستجرى هذا الصيف في الشهر السابع على أغلب الظن، لكن قرار إجراء 
  .»ال قيد الدراسة، وبحاجة إلى مزيد من المشاورات والبحثاالنتخابات التشريعية ما ز

واالقتراحات الموضوعة على الطاولة، هي إجراء االنتخابات على مراحل، في الضفة ومن ثم غزة، 
إذا ما اتخذ قرار باألمر، فسوف تجري على مراحل، وسيتم بحث اآلليات «وقال المدني، . وليس بالتزامن

  .»المناسبة لذلك في وقته
الموضوع هو أنه ال يمكن أن تبقى الحالة الفلسطينية مخطوفة بيد حماس ومرهونة لها، ال «وقال المدني 

  .»يمكن
 3/2/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  " كان ثورة على الفاسدين2007ما حصل في غزة عام ": غزة داخلية" .3

ال يمكن أن " الخونة والعمالء"أكدت وزارة الداخلية واألمن الوطني في غزة، أن من وصفتهم بـ : غزة
  ".ثورة على الفاسدين" كان 2007يوجهوا الثورة، مشيرة إلى أن ما حصل في غزة في عام 

، ومدير "فتح"جاء ذلك تعقيباً على تصريحات اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة 
ة الفلسطينية في قطاع غزة ضد ما المخابرات الفلسطينية السابق، والذي دعا فيها للثورة ضد الحكوم

  .، بحسب قوله"الكبت والديكتاتورية التي تمارس في غزة"أسماه 
إن ما حصل في غزة كان ثورة : "نسخة منه" قدس برس"وقالت الداخلية في تصريح مقتضب، وصل 

  .الت، كما ق"أن الثورة ال توجه بتصريحات خونة وعمالء لالحتالل: "، مضيفة"على الفاسدين أمثاله
، قد أظهرت أن الدولة العبرية طلبت من السلطة الفلسطينية /الجزيرة/وكانت الوثائق التي كشفتها قناة 

يضبط االمن ويالحق المقاومة، "تعين اللواء الطيراوي مديراً لألمن الوقائي في غزة، ألن من شأنه أن 
 .، إال أن السلطة رفضت ذلك وعينت رشيد أبو شباك"ويوفر األمن لها

 3/2/2011، قدس برس
  

   من العبثما أعلنته الحكومة في الضفة بإجراء انتخابات يعد ضرباً: نواب في التشريعي .4
في التشريعي الفلسطيني أن ما أعلنته الحكومة الفلسطينية في الضفة  نواباعتبر :  حامد جاد–غزة 

بات للهيئات المحلية في الغربية أول من أمس خالل اجتماعها األسبوعي حول التزامها بإجراء انتخا
أسرع وقت ممكن يعد ضرباً من العبث ومساهمة في ترسيخ االنقسام وزيادة الفرقة بين الضفة الغربية 

  .غزة
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وطالب نواب حماس في الضفة بضرورة تهيئة األجواء وتوفير المتطلبات األساسية والضرورية 
 المجال لممارسة األفراد والهيئات لنشاطها والمتمثلة بقيم احترام القانون وتطبيقه على الجميع وإتاحة

  .المحفوظ بالقانون ووقف االنتهاكات التي تهدم مبادئ الديمقراطية
ورفض النواب في بيان صدر عنهم أمس إجراء االنتخابات المحلية والعامة قبل إنجاز التوافق والوحدة، 

م التوافق سيؤدي إلطالة عمر مؤكدين أن إجراء االنتخابات في الضفة من دون القطاع، في حال عد
  .االنقسام عوضاً عن كونه يعطي للعالم والدول المجاورة سبباً للتعامل مع الضفة والقطاع بشكل منفصل

  3/2/2011الغد، عمان، 
  

  هنية يهاتف راشد الغنوشي ويهنئه بعودته إلى تونس .5
أمس، زعيم حركة النهضة هاتف رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، إسماعيل هنية، : )آي.بي .يو (

  .اإلسالمية في تونس، الشيخ راشد الغنوشي، وهنأه بسالمة العودة إلى وطنه 
وقال مكتب هنية، في بيان، إن األخير هنأ الغنوشي الذي عاد إلى تونس األحد الماضي بعد عقدين في 

عبها العظيم تظل تونس بش“وأضاف . المنفى، بحصول الشعب التونسي الشقيق على حريته الديمقراطية 
ونقل البيان عن الغنوشي إشادته بصمود غزة الذي قال عنه . ” سنداً للشعب الفلسطيني ولقضيته الوطنية

  . ” كان مصدر اإللهام للشعب التونسي وخالصه“إنه 
  3/2/2011الخليج، الشارقة، 

  
  أشهر تطلب من الرباعية تبني قرار بالتوصل التفاق سالم خالل ستة السلطة :عبد ربه .6

أعلن ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم أمس : أشرف الهور-غزة
ان القيادة الفلسطينية أجرت اتصاالت مع جميع أطراف اللجنة الرباعية الدولية للسالم لحثها على 

  .نة ميونيخ األلمانيةاالعتراف بدولة فلسطينية مستقلة خالل االجتماع المقرر بعد يومين في مدي
هذه االتصاالت التي أجريت هدفت إلى معرفة طبيعة الموقف 'وقال عبد ربه في تصريحات صحافية 

لكن عبد ربه أكد في ذات الوقت ان القيادة الفلسطينية ال علم لديها بوجود  .'ونتائج هذا اللقاء المقرر عقده
  . أعضاء الرباعيةأي توجهات يمكن أن تنتج عن هذا االجتماع المقرر من

وقال ان الجانب الفلسطيني لم يتلق أي التزام من األطراف الدولية خالل اتصاالته بهم بشأن المطالب 
الفلسطينية من األسرة الدولية الراعية لعملية السالم، مشيراً في ذات الوقت الى أن هذه االتصاالت 

  .'مازالت مستمرة'
ي اتخاذ الرباعية الدولية التي تعنى باإلشراف على مسيرة السالم لكنه عبر عن أمل القيادة الفلسطينية ف

حول إدانة االستيطان اإلسرائيلي واالعتراف بدولة فلسطينية ' قرارات حاسمة'في منطقة الشرق األوسط 
  .1967على حدود عام 

تفاق سالم وأكد أن الجانب الفلسطيني يأمل من اللجنة الرباعية إصدار إعالن يطالب بأن يتم التوصل ال
إلى ذلك، استبعد عبد ربه أن تلجأ إسرائيل إلى شن حرب جديدة  .خالل مهلة زمنية ال تتجاوز ستة أشهر

  .ضد قطاع غزة في هذه األوقات
األوضاع على المستوى اإلقليمي والدولي بسبب األزمة المصرية ال تحتمل قيام إسرائيل بعدوان 'وقال 

  .'واسع على القطاع
  3/2/2011لندن، القدس العربي، 
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       مسؤولية إرهاب المستوطنين"إسرائيل"فياض يحمل  .7
 الدستور  حمل رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض في حديثه اإلذاعي األسبوعي -القدس المحتلة 

: وقال. أمس الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن إرهاب المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني
 القتل المتعمدة هذه شكلّت نقلةً خطيرة في مسار اإلرهاب االستيطاني ضد شعبنا وممتلكاته ، إن أعمال"

وهي تأتي في ظل استمرار محاولة إسرائيل التهرب من مسؤولياتها لوقف هذه األعمال ، بل ومحاولتها 
ذي تتبعه الحكومة إن هذا النهج ال"وأضاف .  الدائمة لخلق األعذار بهدف تبريرها وعدم معاقبة مرتكبيها

اإلسرائيلية هو الذي شجع المستوطنين على مواصلة أعمالهم اإلرهابية وتصعيد وتيرتها ، كما أن لجوء 
هذه الحكومة نحو المزيد من التطرف االستيطاني وسياسة استرضاء المستوطنين ، شكل الحاضنة 

    ". والتربة الخصبة لها
  3/2/2011الدستور، عمان، 

  
  والغرب يريد ضرب دورها.. ي في مصر شأن داخليما يجر: الزهار .8

محمود الزهار، ان حركة حماس تتطلع لمصر ودورها كحالة . لقيادي في حركة حماس دا: بيت لحم
ريادية في الوطن العربي وإنها مستهدفة من الغرب، كما تطرق لالنتخابات البلدية التي أعلن عنها، 

  .ة حماس واصفا إياها بأنها ستزور في ظل غياب حرك
  .الذي يعده ويقدمه الزميل محمد اللحام ) كالم في الممنوع(أقوال الزهار جاءت خالل حديثه لبرنامج 

ص الزهار أن ما يجري في مصر هو شأن داخلي مصري بين أطراف مصرية بحتة، متمنيا أن شخّو
ون مصر الداخلية، تستعيد مصر هدوءها ودورها العربي واإلقليمي، مضيفا انه ال يمكن التدخل في شؤ

  .خصوصا الشؤون األمنية وهذه السياسة التي اتبعت منذ زمن 
أن معبر رفح أغلق من قبل حركة حماس :"نفى الزهار أي عالقة لحماس فيما حدث في سيناء، قائال و

ألن الطرف المصري أغلقه أوال وهناك تواجد امني على الحدود بين غزة ومصر ال يسمح ألي أحد 
  ".لدخول حتى ال نسمع مثل هذه األقاويل التي تهدف إلى اإلساءة للعالقة بين حماس ومصرالعبور أو ا

وأضاف أن حرب الخليج األولى أدت إلى رحيل الكثير من الفلسطينيين من الكويت، رافضا أن تكون 
سياسة حركة حماس تتبع المحاور الن القضية الفلسطينية بحاجة إلى جهود كل العرب بغض النظر عن 
الخالفات العربية العربية، فالجهود واإلمكانيات العربية أقل من إن تساند القضية الفلسطينية مجتمعة، 
فكيف إذا اتبعت سياسة المحاور وتم خسارة بقية المواقف العربية، ودعا إلى الحفاظ على هذه السياسة 

لسطيني تقتضي وقفة العرب كما هو في القطاع ألن مصلحة الشعب الف" رام اهللا والشتات"فيما وصفه بـ
  .والمسلمين بمساندة المجتمع الدولي 

وحول الموقف األمريكي من النظام المصري قال ان الموقف األمريكي من مصر هو نتاج الضغوط 
اإلسرائيلية على أمريكا ألن اليمين في إسرائيل والذي بدأ يميل إلى الشارع المصري، يضغط على 

ما حدث في تونس سبب لها حرجا دوليا وربما هي ال تريد إعادة هذا الحكومة وألن موقف أمريكا ل
الموقف وما نتج عنه لذلك تحاول الحكومة الحالية أن تمسك العصا من النصف ورأى انه من الحكمة أن 
ال تتدخل أمريكا في الشأن الداخلي المصري ألن الموقف ال يحتمل أي ضغوط جديدة قد تحدث 

  .نسانيانفجارات فوق التصور اإل
واستبعد أن تكون هناك أي خطط لتقسيم مصر كما حدث في السودان ألن الشعب المصري شعب 
متحضر ألقصى درجة وهذه المواصفات كلها ال تعجب الغرب فهم يريدوا لمصر أن يتراجع دورها 

متمنيا أن فمصر كاألم وان كان لها هفوات فهي ذات تأثير كبير في الشأن الفلسطيني واإلقليمي والدولي، 
  .تعافى مصر مما هي فيه لتستعيد هذا الدور 
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وعن تحالف حركة اإلخوان المسلمين مع البرادعي بالرغم من الخالف االيدولوجي بينهما نفى الزهار 
أي تحالف بين اإلخوان المسلمين والبرادعي، مفسرا انه يوجد جمعية تشكلت من جميع الفصائل 

 البحث في التوصل لموقف شعبي موحد لتحقيق مطالب معينة لذلك واألحزاب منذ أكثر من سنة وهدفها
  .الجميع يحتكم إن يكون هناك انتخابات وما تفرزه نتائج االنتخابات يخضع له الجميع

من جهة أخرى وحول البيان الذي صدر عن حركة حماس برفض االنتخابات البلدية في الضفة والقطاع 
ولكنكم قلتم ذلك قبل انتخابات التشريعي .. النتخابات ستكون مزورة انه ال يوجد من ينكر أن هذه ا:" قال

هل تريد ان تدخل في نقاش ام تريد ان تسمع .. وعدتم وشكرتم لجنة االنتخابات على النزاهة 2006
حماس االن ليست حرة التحرك في الضفة الغربية وال يتم التعامل مع .. نريد ان نسمع اجابة ..اجابة 

م التعامل مع النواب اآلخرين ولن تشارك في عملية فرز األصوات ومراقبة التصويت فهذه نوابها كما يت
وغياب طرف أخر % 100النتيجة الطبيعية الن هناك سيطرة طرف واحد على العملية االنتخابية بنسبة 

  %.100بنفس النسبة وبالتالي النتائج مزورة 
نحن على جاهزية ولكننا ندعو أعضاء فتح في "لزهار وعن إمكانية عقد انتخابات بلدية في القطاع قال ا

التشريعي لجلساته في غزة وال يحضرون فكيف ستراهم سيشاركون في انتخابات بلدية بالقطاع وان 
حدثت في ظل انسحاب فتح بالقطاع وانسحاب حماس في الضفة فإننا سنعزز االنقسام ونجذره ونحن 

  ".أحوج للوحدة وإنهاء االنقسام
  3/2/2011ا اإلخبارية، وكالة مع

  
  "باطل وغير معترف بنتائجه" في االنتخابات والحديث عن إجرائها نشاركلن : حماس .9

 الفلسطينية األراضي حركة حماس عن رفضها لتنظيم اية انتخابات داخل  أعلنت:اشرف الهور -غزة 
لبلدية والقروية خالل في ظل استمرا االنقسام الداخلي، مشددة على رفضها الجراء انتخابات للمجالس ا

ان الحديث عن انتخابات محلية في ظل االنقسام وعدم التوافق 'واكدت حماس  . الصيف القادمةأشهر
حكومة سالم 'وأوضحت حماس في بيانٍ لها ان ' .'على إجرائها يعد إجراًء باطالً وغير معترف بنتائجه

ضالً عن حالة قمع الحريات التي فياض غير شرعية ولم تستمد شرعيتها من المجلس التشريعي، ف
تمارسها أجهزة األمن المتعاونة مع االحتالل في الضفة الغربية، األمر الذي ال يهيئ األجواء لعملية 

   .'انتخابات نزيهة
لن تشارك في ضوء المسرحية التي هدفها حرف األنظار عما يحدث في الضفة 'وأكد بيان الحركة انها 

وأشارت الى ان  .'صاب السلطة، والتغطية على فضائح الوثائق والتنازالتمن جرائم، وتكريس حالة اغت
لن تعترف بنتائج هذه العملية ألنها تأتي على أنقاض التوافق الوطني وعلى أنقاض التعددية 'الحركة 
ان األجواء في الضفة الغربية ال تهيئ لعملية انتخابات نزيهة في ظل حكومة 'وأضافت  .'السياسية
  .'فياض

  3/2/2011قدس العربي، لندن، ال
  

   في غزة للعصيان المدنيالفلسطينيين يدعوالطيراوي  .10
اللواء توفيق الطيراوي شعبنا في قطاع غزة للثورة ' فتح'دعا عضو اللجنة المركزية لحركة : رام اهللا

ضد الظلم والقمع الممارس عليهم من قبل حكومة حماس المنقلبة على الشرعية الفلسطينية، وكبت 
   .لحريات والدكتاتورية وسياسة القمع والظلما

ثورة 'جاءت هذه التصريحات، في أول تعقيب لمسؤول فلسطيني رفيع المستوى على التحضيرات لتنظيم 
، إلسقاط حكومة حماس في غزة، والمقررة يوم الجمعة، 'فيسبوك'على الموقع االجتماعي ' الكرامة
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إننا شعب يحارب بكل الوسائل للحصول على الحرية 'ي وقال الطيروا .الحادي عشر من شباط الحالي
  .'فلسطيني لألسف؟' حمساوي'واالستقالل من االحتالل اإلسرائيلي، فكيف نقبل أن نعيش في ظل استبداد 

وأكد أن حركة فتح ما زالت مع االنتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة، سواء كانت بلدية أو تشريعية 
وأوضح أن أي حزب يتخذ من الدين واجهة له قد ينجح  .ة لالحتكام إلى الشعبأو رئاسية، وإنها جاهز

في البداية، لكن سرعان ما عرف الفلسطينيون مخططات حماس وأفعالها على األرض، فهي التي خلقت 
االنقسام في الشارع الفلسطيني وبين شطري الوطن، وهي التي قتلت، واإلسالم الحقيقي يحرم قتل المسلم 

  .المسلمألخيه 
  2/2/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  لن يهزها تصريحات أمثال الطيراويوغزة تعيش في قمة العزة : البردويل .11

غزة تعيش مع أبنائها في قمة "قال القيادي في حركة حماس الدكتور صالح البردويل، أمس، أن : غزة
، معقباًَ بذلك "لتان والفوضى والتعاون األمني مع االحتاللالعزة والكرامة، بعدما استطاعت أن تنهي الف

  . على دعوة القيادي في حركة فتح توفيق الطيراوي لعصيان مدني في قطاع غزة
لن يهزها تصريحات أمثال "نسخة عنه، على أن غزة " فلسطين"وشدد البردويل في تصريح وصل 

ن العربي بأكمله بينما الطيراوي وأمثاله غزة هي عنوان الثورة في الوط: ، ومضى يقول"الطيراوي
إذا كان المقصود من تصريحاته المواجهة بين : وتابع قائالً ". عنوان الفساد والتعاون األمني مع االحتالل

  ". الثورة وأعوان االحتالل، فإننا نؤكد على حتمية انتصار الثورة على االحتالل وأعوانه مرة تلو األخرى
  2/2/2011، موقع فلسطين أون الين

  
   مع حكومة نتنياهو عبثيةالمفاوضات: شعث .12

وصف نبيل شعث عضو اللجنة المركزية ومفوض العالقات الدولية في حركة :  عبد القادر فارس- غزة
وال تعدو كونها » العبثية«فتح، المفاوضات في ظل حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو بـ

، »الثوابت جسرنا إلى الدولة«وأشار شعث في ندوة سياسية بعنوان . مضيعة للوقت لمصلحة االحتالل
إلى أن اإلدارة األمريكية وإسرائيل تمارسان الضغوط على القيادة الفلسطينية للعودة للمفاوضات، قائال 
 إننا حددنا استراتيجيتنا المرحلية باستمرار النضال الشعبي بكافة أشكاله وأدواته وانطالق الحراك الدولي

من أجل الحصول على مزيد من االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية ومالحقة إسرائيل ومجرمي الحرب 
وأكد على ضرورة العمل المستمر من أجل استعادة الوحدة واالستمرار في بناء . في المحافل الدولية

  . ينتج لهذا البلدمؤسسات الدولة الفلسطينية وتحقيق األمن واألمان للوطن والمواطن من أجل أن يبقى
  3/2/2011عكاظ، جدة، 

  
   يدعو إلنهاء االنقسامما يحدث عربياً: الشعبحزب  .13

دعا األمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، أمس، كافة القوى : يوسف الشايب-رام اهللا 
بر تقليص السياسية على الساحة الفلسطينية إلى استخالص العبر مما يجري في المنطقة العربية، ع

    .وبين الحراك الديمقراطي للشعب) االنقسام(الفجوة بين الواقع السياسي 
وطالب الصالحي في مؤتمر صحافي في مدينة رام اهللا، أمس، بإنهاء االنقسام، عبر تشكيل حكومة وحدة 

ما تم وطنية برئاسة شخصية مستقلة، تباشر التحضير النتخابات عامة جديدة في مدة أقصاها عام، وفقا ل
االتفاق عليه في الورقة المصرية، وما تالها من تفاهمات، محمال حماس مسؤولية مضاعفة اآلثار 

  .المدمرة لالنقسام
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وأكد الصالحي ضرورة إعادة االعتبار إلى السلطة التشريعية والرقابة على السلطة التنفيذية، عبر صيغة 
لي من أعضاء المجلسين التشريعي والمركزي مالئمة لتفعيل المجلس التشريعي، أو تشكيل مجلس انتقا

  .لمنظمة التحرير، إلى حين إجراء االنتخابات العامة في مدة أقصاها عام
التراجع عن الواقع الشاذ الذي اقترفته، والسماح بإجراء االنتخابات "ودعا الصالحي حركة حماس، إلى 

 .المقبل) مايو(خابات المحلية في أيار ، مشيرا إلى أن االنتخابات العامة يجب أن تتبع االنت"في غزة
وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة لخفض ضريبة القيمة المضافة، وغيرها من الرسوم على السلع 

  .، ووضع سياسة للمسؤولية االجتماعية، والحد األدنى لألجور، واإلصالح الضريبي14األساسية الـ
  3/2/2011الغد، عمان، 

  
   لتضمين حقوق الفلسطينيين في البيان الوزاريتدعو ميقاتي" الديمقراطية: "لبنان .14

 علي فيصل ومحمد خليل الرئيس "الجبهة الديموقرطية لتحرير فلسطين"دعا عضوا المكتب السياسي في 
أن تأخذ في االعتبار أوضاع الفلسطينيين في لبنان لجهة «المكلف نجيب الميقاتي والحكومة المقبلة 

 قضية الحقوق اإلنسانية للفلسطينيين في لبنان خاصة أن ما حصل سابقاً كان تضمين البيان الوزاري
  .»خطوة محدودة لم تعالج المسألة في الشكل الذي يطرح نفسه

» الحزب الشيوعي اللبناني«وجاء كالم الوفد القيادي للجبهة خالل زيارات قام بها إلى كل من أمين عام 
ورأى الوفد أنه  . سيرانو أكوستا، ونقيب الصحافة محمد البعلبكيخالد حدادة، والسفير الكوبي مانويل. د
من الضروري استئناف العمل على المستويين الفلسطيني واللبناني إلقرار حق العمل للفلسطيني في «

المهن كافة بما فيها المهن الحرة، وإلغاء مبدأ المعاملة بالمثل في القوانين كافة، وحق الحصول على 
  .»تماعية الكاملة، وإقرار حق التملك، وتسريع عملية إعمار مخيم نهر الباردالضمانات االج

  3/2/2011السفير، بيروت، 
  

   زوجة قيادي من حماس بعد سنة قضتها في سجون االحتاللسراحإطالق  .15
عن الناشطة الفلسطينية منتهى   قالت مصادر حقوقية فلسطينية إن سلطات االحتالل أفرجت:رام اهللا
الشيخ جمال الطويل، بعد " حماس"، زوجة رئيس بلدية البيرة والقيادي في حركة ) عاما42ً(الطويل 

  .اعتقال إداري استمر لمدة سنة
يناشدن القيادة الفلسطينية " هشارون"إن األسيرات في سجن : "وقالت الطويل في أعقاب اإلفراج عنها

ظروفاً مأساوية "وأكدت الطويل أن  ".والفصائل الوطنية بضرورة اإلسراع في إتمام المصالحة الوطنية
تعاني منها األسيرات في سجون االحتالل، وأن حمالت تفتيش قاسية واستفزازية تقوم بها إدارة السجون 

  ".بحقهن
  2/2/2011قدس برس، 

  
  ما يحدث في مصر يفك قيود القضية الفلسطينية": الشعبية"قيادي في  .16

، مروان عبد العال، أن "بهة الشعبية لتحرير فلسطينالج"اعتبر عضو المكتب السياسي لـ : بيروت
القضية الفلسطينية " فك قيود"التحّركات الشعبية للمواطنين المصريين ضد نظام الحكم، لها دور مهم في 

وأفاد عبد العال، خالل مشاركته، في لقاء تضامني مع الشعبين المصري والتونسي في مدينة  .وشعبها
، وأن المسألة ال تقع في حدود "لم ينم"اك مؤشرات تؤكد أن الشعب المصري صيدا اللبنانية، بأن هن

العدالة االجتماعية فقط، حيث أن الشعب رفض التطبيع ووقف بوجهه، وعلى الرغم من توقيع معاهدة 
  .إال أن العدو اإلسرائيلي لم يستطع اختراق شعب مصر، كما قال" كامب ديفيد"

  2/2/2011قدس برس، 
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  "فيسبوك"علي مصطفى تستنكر إغالق صفحة مكتبها اإلعالمي على كتائب أبو  .17

عن ناشطو الجناح المسلح للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمس أن إدارة موقع  أ: أشرف الهور-غزة 
  .أغلقت صفحة مكتبهم اإلعالمي من على موقعها' فيس بوك'التواصل االجتماعي 

تكتيماً لألفواه وتمييزاً 'نسخة منه الخطوة بأنها تمثل ' ربيالقدس الع'ووصف النشطاء في بيان لهم تلقت 
  .'حرية التعبير'، وطالبوا إدارة الموقع بالعمل وفق مبدأ 'عنصرياً

وجاء في بيان للمكتب اإلعالمي لكتائب أبو علي مصطفى الجناح المسلح للجبهة الشعبية وهي ثاني أكبر 
الخطوة غير المسؤولة بإغالق صفحة إذاعة صوت إننا إذ نرى في هذه 'فصيل في منظمة التحرير 

الشعب واآلن إغالق صفحة المكتب اإلعالمي للكتائب جريمة بحق حرية الرأي والتعبير وداللة واضحة 
على مدى ازدواجية المعايير األمريكية في التعامل مع شعبنا وداللة على همجية وزيف من يدعي حرية 

  .'الرأي والتعبير
قت الطلب من الدول العربية إعطاء حرية الرأي والتعبير، في الوقت الذي يحرم منه ونددت في ذات الو

  .المطالبون اآلخرون من هذا المبدأ
ضمن حملة القمع البوليسية األمريكية وتحت ذريعة 'وذكرت الكتائب أنه سبق وأن قام اإلنتربول الدولي 

عالمي لكتائب أبو علي مصطفى عدة اإلرهاب بإغالق سيرفرات و استضافات ودومينات الموقع اإل
  .'مرات

  3/2/2011القدس العربي، لندن، 
  

  الشرق األوسطب ضد الحكومة في مصر ستؤدي الى زعزعة االستقرار لسنوات التظاهرات: نتنياهو .18
 رئيس الوزراء اإلسرائيلي ، انمحمد عطية عن مراسلها، 2/2/2011، المصريون، القاهرةذكرت 

وم الثالثاء الذي شهد خروج ماليين المصريين إلى الشوراع مطالبين بإسقاط بنيامين نتنياهو وصف ي
" كان يوما مأساويا"النظام الحاكم، وإعالن الرئيس مبارك عدم ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة بأنه 

وأبدى نتنياهو خالل جلسة للكنيست أمس قلقه من إمكانية وصول قوة .   في منطقة الشرق األوسط
ية إلسرائيل للسلطة في مصر، معربا عن مخاوفه من اعتالء اإلسالميين سدة الحكم في البلد الذي معاد

في كل أنحاء العالم الديمقراطي "وأضاف شارحا .  1979يرتبط بمعاهدة سالم مع إسرائيل منذ العام 
 بتشجيع يتحدث القادة والمحللون عن فرص لما يحدث في مصر يتحدثون عن فجر جديد، لو قامت مصر

نحن في إسرائيل نعرف ونقدر األهمية القصوى للنظام . اإلصالحات الديمقراطية ستكون نورا للعالم
إن مصر التي تستند على مؤسسات ديمقراطية لن تكون تهديدا . الديمقراطي والمؤسسات الديمقراطية

واستدرك ".   لسالم أقوىعلى السالم مع تل ابيب، كلما كانت ركائز الديمقراطية قوية كلما كانت أسس ا
هو السيناريو المتفائل لكن هناك سيناريو آخر ال يتحدث عن فجر جديد وإنما ظالم يحل "قائال إن هذا 
أنا أتحدث عن طهران والنظام اإليراني ال يريد رؤية مصر مستنيرة، مصر مشجعة . على القاهرة

قوات راديكالية أصولية تمثل كل ما يرفضه اإليرانيون يريدون إدارة مصر من قبل . لركائز الديمقراطية
؟، وقال إن هذ السؤال مهما "من سيفرض وجهة نظره في مصر: "وتساءل".  ويعترض عليه العالم الحر

موقفنا في تل أبيب واضح : "وأضاف.   ليس فقط للمصريين وإنما لمواطني المنطقة ومن بينها إسرائيل
عارض أي قوة تحاول السيطرة بأصوليتها الظالمية في وهو تشجيع القوات التي ستشجع السالم وسن

باستخدام الوسائل " متطرفة"مصر، علّمنا تاريخ الشرق األوسط أن في حاالت كثيرة قامت عناصر 
نحن نعد إن هذا لن يتكرر مرة أخرى ونتعهد بأن السالم . الديمقراطية لفرض نظامها غير الديمقراطي

 عاما بالسالم على جبهتي مصر واألردن، تمتعنا 30د تمتعنا على مدار لق: "وتابع قائال".  سيتعزز أكثر
ليس فقط بعدم وجود حرب بل بعدم وجود حاجة للدفاع عن حدودنا، السالم القائم هو ضرورة لنا ونتوقع 
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".  أن أي حكومة في مصر ستحترم السالم، كذلك نتوقع من المجتمع الدولي مطالبة القاهرة باحترام السالم
في هذا الوضع غير المستقر يجب أن ننظر بأعين مدققة ومتفحصة لفهم األحداث كما هي وال "ف وأرد

نحاول أن نكيف صورة الواقع لما هو مناسب لنا، األساس لمستقبلنا هو تدعيم قوة الدولة اإلسرائيلية 
فسنا في حال انتهاء الدفاع عن أن: "وختم قائال".  علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا وال نقوم بجلد للذات

  ".  اتفاقية السالم مع مصر أو انتهاكه أو تغير في السلطة على الجانب االخر هو إجراء أمني
نتنياهو حذر من أن عدم االستقرار ، أن 3/2/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية ونشرت 

في منطقة " ار لسنواتزعزعة االستقر"والتظاهرات ضد الحكومة في جميع انحاء مصر ستؤدي الى 
  الشرق األوسط

سيكون هناك صراع في مصر بين من "وقال نتنياهو في خطاب األربعاء امام الكنيست االسرائيلي 
  ".يؤيدون الديمقراطية ومن يريدون اإلسالم الراديكالي

وان يستمر انعدام االستقرار , لن تحقق فوزا على االخرى لوقت طويل"واعتبر أن إحدى القوتين 
  ".الغموض العوام عدةو

لكنه أشار إلى أنه إذا انتصرت القوى التي تريد القيام بتغيير وإصالحات بما يؤدي إلى إرساء 
  ".فإن هذا التغيير سيدفع قدما نحو السالم واسرائيل في العالم العربي" الديموقاطية في مصر 

اف في خطاب له أمام أض نتنياهوأن  ،تل أبيب، من 3/2/2011، الشرق األوسط، لندنوأضافت 
الكنيست اإلسرائيلي، أمس، أن إسرائيل ال تتدخل في شؤون مصر ولكنها تتابع التطورات عن كثب 

  .وتسعى لمعرفة تبعات ما يجري هناك وتأثيره على إسرائيل
وكان نتنياهو قد حاول استغالل أحداث مصر للقول إن إسرائيل باتت الدولة الوحيدة المستقرة في الشرق 

وانتقد الواليات المتحدة على تخليها عن الرئيس حسني مبارك وفتح باب مفاوضات مكثفة مع . سطاألو
  .وقال إن الديمقراطية مسيرة وليست ثورة بضربة واحدة. أعدائه

ل وجهته بعد أن نتنياهو، بّد" يديعوت أحرونوت"موقع صحيفة ، عن 2/2/2011، 48موقع عربوأورد 
ية إضافية وغير من نبرة كالمه، لكنه ألمح إلى أن الحكومة اإلسرائيلية إعالن مبارك عدم ترشحه لوال

  .ستزيد من ميزانية األمن بصورة جدية في أعقاب التطورات الحاصلة في مصر
الديمقراطية غالية لنا، وهي حقيقية، ومن "ووصف نتنياهو أحداث أمس في مصر بالدراماتيكية، وقال إّن 

التاريخ ... يدون ديمقراطية ال تشكل تهديداً على السالم وإنما العكسالواضح ضمناً أن المصريين ير
  ".المعاصر علمنا بأنه كلما كانت أسس الديمقراطية اقوى كلما كانت أسس السالم أقوى

قال ، أن نتنياهو الين فيشر ايالن - القدس، عن مراسلها من 3/2/2011، وكالة رويترز لألنباءوذكرت 
يرتكز اساس استقرارنا ومستقبلنا "  على االحتجاجات التي تشهدها مصر في اشد رد له حتى االن

والحفاظ على السالم او توسيع نطاقه السيما في الظروف التي تتسم بعدم االستقرار على تعزيز قوة 
  ."اسرائيل

اهدة ويبدو ان هذه التصريحات تلمح الى ان اسرائيل قد تحتاج الى توسيع قواتها المسلحة اذا لم تصمد مع
ومكنت معاهدة السالم اسرائيل من خفض االنفاق الدفاعي بدرجة ، 1979السالم المبرمة مع مصر عام 

ويبلغ حجم االنفاق االمني في اسرائيل حاليا نحو تسعة في المئة من الناتج المحلي االجمالي وهو . كبيرة
  .يل توقيع معاهدة السالم مع مصر في المئة التي كان عليها هذا االنفاق قب30ما يمثل انخفاضا عن نسبة 

وفي معرض حديثه عن الفلسطينيين حث نتنياهو الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ان يغتنم ما يرى 
  .انها فرصة سانحة تمخضت عن االضطرابات في مصر الستئناف محادثات السالم المتوقفة

نبين الفلسطيني واالسرائيلي ربما تكون وقال نتنياهو في الوقت نفسه ان الفجوات القائمة في مواقف الجا
  .من اجل ابرام اتفاق" واسعة على نحو يتعذر معه جسرها"
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بعيداً من : "نتنياهو قال، أن  محمد هواش-رام اهللا ، عن مراسلها من3/2/2011، النهار، بيروتونشرت 
وفي هذه . أخرىواشنطن وباريس ولندن، ولكن ليس بعيداً جداً عن القدس، يوجد أمر آخر في عاصمة 

العاصمة طهران، ينتظرون اليوم الذي يسود فيه الظالم، وهم ليسوا مهتمين بتطلعات مواطني مصر إلى 
النظام االيراني ال يريد . الحرية تماماً مثلما لم يكونوا مهتمين بدعوات كهذه من جانب الشعب اإليراني

يران؟ هل هناك ديموقراطية في غزة؟ هل هل هناك حرية في ا. نظاماً مصرياً يدافع عن حقوق االنسان
يدعو حزب اهللا إلى حقوق االنسان؟ هناك تصور آخر يتمثل في رغبة ايران في إعادة مصر إلى القرون 

يريدون تحويلها غزة أخرى تحكمها قوى متطرفة تعارض كل ما نريد، وكل ما يمثله العالم . الوسطى
  ".الديموقراطي

معاهدة السالم ال "إلى الحكم في مصر، مشيراً إلى ان " ن المسلموناإلخوا"وتحدث عن احتمال صعود 
تضمن وجود السالم، ولذلك فإنه من أجل الدفاع عنه وعن أنفسنا، وفي حال غياب االتفاق أو خرقه أو 

وخلص ". حدوث تغيير في نظام الجانب اآلخر، فإننا سنحميه من خالل ترتيبات أمنية صلبة على األرض
استقرارنا ومستقبلنا والحفاظ على السالم او توسيع نطاقه، وخصوصاً في الظروف التي أساس "الى ان 

  ".تتسم بعدم االستقرار، يرتكز على تعزيز قوة اسرائيل
  

  "إسرائيل"وسيكون لذلك انعكاسات بعيد المدى على " انتهى" مبارك عهد: باراك .19
 الرئيس المصري الحالي حسني مبارك اعتبر وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك أن عهد: الناصرة

  .، محذّراً في الوقت ذاته من أن ذلك سيكون له انعكاسات على الدولة العبرية"انتهى"
إن عهد الرئيس المصري مبارك قد انتهى، وأنه : "ونقلت اإلذاعة العبرية عن باراك قوله، مساء األربعاء
  .، على حد تعبيره"ع الحالي الذي تعيشه إسرائيليسيكون لهذه الحقيقة انعكاسات بعيدة المدى على الواق

ال تحمل انعكاسات تستدعي "إال أن وزير الحرب اإلسرائيلي قال إن األحداث التي تشهدها مصر حالياً 
تحركات عملياتية فورية في الوقت الراهن، وبالتالي فإنها ال تستوجب أن تتخذ إسرائيل استعدادات 

  .، على حد تعبيره"ةخاصة على مدى األسابيع القادم
  2/2/2011قدس برس، 

  
  ويصف مبارك بالصديق األكبر ...الوقت الضائعبلعب اليوم ت" إسرائيل": إليعازربن  .20

 وزير الدفاع اإلسرائيلي األسبق، ، أنمحمد عطيةعن مراسلها ، 2/2/2011، المصريون، القاهرةذكرت 
 حسني مبارك عن السلطة في مصر، عضو الكنيست بنيامين بن إليعازر حذر من أن رحيل الرئيس

سيكون له تداعيات خطرة على إسرائيل، قائالً إن اإلسرائيليين يمكن أن يجدوا أنفسهم في عالم آخر 
وقال بن .  مختلف، بعد رحيله عن الحكم في غضون شهور، بحسب ما نقلت وسائل إعالم إسرائيلية

ية ومأساوية على إسرائيل، موضحا أن إليعاز إن رحيل مبارك عن السلطة سيكون له عواقب درام
خطابه الذي أعلن فيه عزمه التقاعد عن السلطة مع انتهاء واليته الرئاسية الحالية يعني أنه لن يترشح هو 

هل ستتوقف الجماهير المصرية : وتساءل.  أو نجله جمال في االنتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر
نه رغبته بالتقاعد في بيان بثه التلفزيون المصري مساء الثالثاء عن المطالبة برحيله؟، حتى بعد إعال

ووصف بن ".  أتمنى من كل قلبي أن ينجح مبارك في انهاء وظيفته بكل االحترام الواجب له: "مضيفا
 الرئيس المصري بأنه من - الذي يعتبر المسئول اإلسرائيلي األكثر قربا من الرئيس مبارك-إليعازر

وقال ".  سرائيل وأنه أحد مهندسي وصائغي ومشكّلي عملية السالم بين إسرائيل ومصرأكبر االصدقاء إل"
إنه برحيل مبارك عن السلطة ستفتقد إسرائيل قيادته اإلقليمية ألكبر دولة وعالقته الدافئة معها، وتدخله 

.  شرق األوسطفي عملية السالم بين إسرائيل والفلسطينيين، وستفتقد حفاظه على التوازنات الدقيقة بال
نحن نلعب اليوم في : "ودعا بن إليعازر إسرائيل إلى العمل على سرعة استغالل الظروف القائمة، مضيفا
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الوقت الضائع، ال بد لنا من القيام بإجراء سياسي حتى نجد أنفسنا في وضع يمكن مواجهته والتعامل 
، دون أن يحدد "سم بمزيد من األصوليةمعه، ألن البديل هو أن نجد أنفسنا في عالم مختلف ونظام آخر يت

وانتقد السياسي اإلسرائيلي موقف اإلدارة األمريكية من حليفها الرئيس مبارك، .  طبيعة هذا اإلجراء
، بعد تخليهم عن الرئيس الذي يحكم "بكارثة في الشرق األوسط"محمال إياها المسئولية عما دعاها بـ 

حيال االنتفاضة الشعبية المصرية، ودعوتها الرئيس  عاما، في ضوء موقف واشنطن 30مصر منذ 
األمريكيين تسببوا "األربعاء، إن " اإلسرائيلي"وقال بن إليعازر في مقابلة مع إذاعة الجيش .  للتنحي

مبارك تخلي "، وأضاف إن "بكارثة في الشرق األوسط بعد أن دعوا مبارك إلى مغادرة موطنه
في مصر والدول "ومضى قائال في انتقاداته لإلدارة األمريكية .  "األمريكيين عنه بصورة صعبة للغاية

العربية اتهموا مبارك بأنه متعاون مع األمريكيين والصهاينة وبقي وحيدا اآلن، وأنا ال أعتقد أنهم 
وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق مع ".  يفهمون انعكاسات ذلك على الشرق األوسط) األمريكيون(

 وجه السرعة قبل إقدام االدارة االمريكية على فرض حلولها على إسرائيل، على حد الفلسطينيين على
    . قوله

هناك شيء واحد واضح "زر قال ابن إليع، أن الناصرة، من 2/2/2011وكالة القدس برس، ونشرت 
 بالنسبة لنا وهو أننا خسرنا خسارة فادحة فمصر دولة عظيمه بجوارنا ولديها أقوى جيش وهي من أكبر

إنه زعيم شجاع لم يأتي من مقاعد الدراسة بل وصل للحكم "، فيما أشاد بالرئيس مبارك وقال "الدول
كقائد لسالح الجو و نائبا للسادات والتزم بكل ما تعهد به السادات، كما أنه بلور عالقات شخصية وطيدة 

  ".وقوية مع الزعامات اإلسرائيلية المتعاقبة
  

  شكنازيأباراك يرى أخطاء كبيرة في  .21
 دافع وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك يوم االربعاء عن قراره انهاء خدمة قائد :دان وليامز - القدس

  ".بالغة االهمية"الجيش قائال انه اتخذ السباب أخالقية ومهنية 
وترددت تكهنات على مدى شهور بأن باراك رفض تمديد خدمة اللفتنانت جنرال جابي أشكينازي كما 

لعادة النه ال يروق له شخصيا أو بسبب مؤامرات سياسية أو خالفات بخصوص قضايا جرت ا
  .استراتيجية مثل كيفية التصدي اليران ألد خصوم اسرائيل

هناك اعتبارات "وقال باراك في تعليقات مكتوبة الي محطات التلفزيون االسرائيلية الرئيسية الثالث 
للحفاظ على هيبة . ال أريد الخوض في المزيد من التفاصيل . هناأخالقية وتقديرية ومهنية بالغة االهمية 

  ."مؤسسة رئاسة االركان
 أمر -وهو شخصية يتجمع االسرائيليون حولها تقليديا-ومثل هذا التوبيخ العلني لرئيس أركان الجيش 

ودول ويأتي في وقت يشتد فيه التوتر في اسرائيل بالنظر الي احتجاجات شعبية في مصر . غير مألوف
  .عربية أخرى

  .ولم يستطع أشكينازي أن يقدم روايته عن التوتر الطويل بينه وبين باراك لتقيده بالقواعد العسكرية
  .للقادة العسكريين لكنه سعى لتهدئة البلد" بالوضع الشاذ"وندد أشكينازي اثناء حفل لتوديعه يوم االربعاء 

بوسعي أن اطمئن الجميع الى أن . لعمليات حولهاالقوات المسلحة أقوى من كل تلك ا"وقال للصحفيين 
  ."االمن القومي في أيد محترفة

  3/2/2011، وكالة رويترز لألنباء
  

  ظنا منها باننا سنرضخ لضغوط الرأي العام  رفضت تقييد مطالبها بصفقة شاليطحماس: ديسكين .22
ممثلي حماس رفضوا :" ن يوفال ديكسين إ) الشاباك(قال رئيس جهاز األمن العام االسرائيلي : القدس

خالل االتصاالت مع مصر قبل حوالي سنتين بخصوص اإلفراج عن الجندي المخطوف غيلعاد شاليط 
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تقييد مطالبهم ظناً منهم بأن الحكومة اإلسرائيلية سترضخ لضغوط الرأي العام مّما سيدفع بها إلى 
  ".االستعداد لدفع المزيد من الثمن

إنه فهم آنذاك بأنه لم يكن من :" في مقر نقابة الصحفيين في تل ابيب وقال ديسكين خالل ندوة عقدت 
  ".الممكن قبول هذه المطالب ألنها كانت ستؤدي بنا إلى االنزالق في منحدر خطير

إن المناورات التي قامت بها وسائل اإلعالم أدت إلى الشعور وكأننا كنا على قاب قوسين من :" وأضاف
  ".ن الجندي المخطوفالتوصل إلى صفقة لإلفراج ع

  2/2/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

   تعيش كارثة قومية من ناحية القيم واألخالق "إسرائيل: "غالنت .23
رفض رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي المقال، يوآف غاالنت، الرضوخ لقرار :  نظير مجلي- تل أبيب

ارب هذا القرار ويصر على تنظيف وأعلن أنه سيح. إلغاء تعيينه بسبب قضية الفساد المرتبطة باسمه
وتوجه إلى محكمة العدل . اسمه، حتى يعود ويحظى بمنصب رئيس األركان بكل الطرق القانونية الممكنة

العليا بواسطة محام خاص، ألن النيابة العامة قررت عدم الدفاع عنه، فهاجم مراقب الدولة، القاضي 
ة، يهودا فاينشتاين، اللذين تخليا عنه قائال إنهما راحا ميخائيل لندنشتراوس، والمستشار القضائي للحكوم

وأعلن أنه لم . ولمح إلى أن الحكومة أيضا وقعت في الفخ وتخلت عنه. يتنافسان على إرضاء الصحافة
  .وإنه لم يكذب. يخالف القانون بشكل مقصود، إنما بنوايا طيبة

م واألخالق، لدرجة أن حماة القانون والعدالة تعيش كارثة قومية من ناحية القي«وقال غاالنت إن إسرائيل 
ولكن الصحافة أدارت ضدي حملة غير مسبوقة في التاريخ اإلسرائيلي . يختبئون خوفا من كالم الصحافة

واعتبر ما جرى له انقالبا عسكريا شاركت فيه عناصر عديدة من الجيش . »ضد جنرال في الجيش
حالي، غابي أشكنازي، واعتبره شريكا في المؤامرة وهاجم بشكل شخصي رئيس األركان ال. وخارجه

وقال إنه لن يرضخ لهذه المؤامرة وسيكافح . وطالب المحكمة بأال تنجر وراء منفذي هذا االنقالب. عليه
  .ضدها حتى آخر رمق

وحتى في محيط . وأربك موقف غاالنت المؤسسات الحاكمة في إسرائيل، حكومة وجيشا وأجهزة قضاء
إيهود باراك، الذي كان قد رشحه للمنصب، اعتبروا هجومه كاسحا وقالوا إنه سيكون من وزير الدفاع، 

  .الصعب تعيينه مرة أخرى رئيسا لألركان، حتى لو أجازت ذلك المحكمة
  3/2/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  قر قانون يمنع سكن العرب في بلدات يهودية صغيرة ياإلسرائيليالكنيست  .24

، أمس، على قانون جديد )البرلمان اإلسرائيلي( القانون والدستور في الكنيست صادقت لجنة: تل أبيب
يسمح برفض سكنى مواطنين عرب في بلدات إسرائيلية صغيرة بدعوى الحفاظ على طابع معين للبلدة 

وبدا واضحا من نص القانون والنقاش حوله أنه يستهدف منع سكان عرب من إسرائيل . يقرره السكان
  .من السكن في بلدات يهودية) 48فلسطينيو (

. ووصف النائب العربي طلب الصانع، رئيس الحزب الديمقراطي العربي، هذا القانون بأنه عنصري
وقال خالل مناقشته في الكنيست، إنه يجب عدم االستغراب إزاء ما ينشر عن مواقف عنصرية للجمهور 

. »، المفترض أنه يحوي القيادة اإلسرائيليةفالعنصرية متجذرة هنا في البرلمان«اليهودي في إسرائيل، 
. أنتم العرب عنصريون وآباء العنصرية«: ورد عليه نائب من اليمين المتطرف، مخائيل بن آري، قائال

فهل تسمح ليهودي أن يسكن في بلدتك؟ ألست تناضل ليل نهار من أجل إزالة المستوطنات اليهودية في 
  .»الضفة الغربية؟

  3/2/2011، نالشرق األوسط، لند
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   تصادق على تشكيل لجنتي تحقيق في مصادر تمويل الجمعياتالكنيستلجنة  .25

صادقت لجنة الكنيست، صباح اليوم األربعاء، على تشكيل لجنتي تحقيق برلمانيتين للتحقيق مع عدة 
  . أعضاء7 أعضاء كنيست مقابل معارضة 10منظمات حقوق إنسان وجمعيات عربية، وذلك بتأييد 

تدخل حكومات أجنبية في تمويل "لمصادقة على تشكيل اللجنتين بادعاء أنهما ستقومان بفحص وتأتي ا
  ".منظمات إسرائيلية وامتالك أراض في إسرائيل

يذكر أن المستشار القضائي للحكومة، وخالل النقاش في لجنة الكنيست، عارض تشكيل هذه اللجان، 
ولى قضايا فكرية واضحة، وخالفا للجان شكلت في وقال إن هذه اللجان المقترحة تتناول للمرة األ

السابق، فإنها ستعمل بما يعتبر أنه تضييق وتحديد لحقوق أساس في نظام ديمقراطي، وبضمنها حق 
  .أساس حرية التعبير وحرية التظاهر وحرية التنظيم السياسي

  2/2/2011، 48موقع عرب 
  

   ألركان الجيش الحكومة للمصادقة على تعيين رئيس مؤقتجلسةتأجيل  .26
أعلن مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية البارحة عن تأجيل جلسة الحكومة التي كانت من المتوقع أن تعقد 

  . يوما60مساء اليوم الخميس للمصادقة على تعيين الجنرال يائير نافيه رئيسا مؤقتا ألركان الجيش لمدة 
ب رئيس الحكومة أن هناك بندا يلزم بإبالغ فإن تأجيل الجلسة يأتي بعد أن تبين مكت" هآرتس" وبحسب 

  . ساعة48الوزراء مسبقا، قبل اتخاذ القرار بـ
إن تأجيل الجلسة يأتي بسبب خشية رئيس الحكومة مما أسمته " يديعوت أحرونوت" في المقابل، قالت 

  .الذين مارسوا ضغوطا لتمديد والية غابي أشكنازي في رئاسة هيئة األركان" تمرد الوزراء"
ونقل عن مصادر مقربة من نتانياهو أن األخير ينوي بلورة قائمة مرشحين للمنصب لعرضها في  

  .الجلسة األحد القادم أمام الوزراء
 في خطوة غير عادية توجه، يوم أمس األربعاء، أعضاء لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست إلى 

زراء الحكومة بطلب إلغاء قرار تعيين الجنرال يائير رئيس الحكومة اٍإلسرائيلية بنيامين نتانياهو وإلى و
نافيه رئيسا مؤقتا لهيئة أركان الجيش، وبدال من ذلك طالب أعضاء اللجنة بتمديد والية رئيس األركان 

  .الحالي غابي أشكنازي إلى تحين تعيين رئيس دائم لألركان
" حملة المطاردة الشخصية"ا أسماه  وقال رئيس اللجنة ووزير األمن سابقا شاؤول موفاز إنه يعارض م

  .التي تجري ضد الجنرال غالنط
  3/2/2011، 48موقع عرب 

  
   حامهات في القاهرة تزيل علمها خشية التعرف عليها واقاإلسرائيليةالسفارة  .27

قامت سفارة تل أبيب لدى القاهرة بإزالة العلم اإلسرائيلي من أعلى السارية التي يرفرف فوقها، : القاهرة
علي العمارة السكنية التي تحتل السفارة األدوار العليا فيها، أمام نيل القاهرة في مواجهة جامعة في أ

القاهرة، وذلك في ظل اشتداد حدة المظاهرات المعارضة للرئيس المصري حسني مبارك والمطالبة 
  .برحيله فوراً

هرة، الحظوا أن العلم الذي إنهم وهم قادمون من جسر جامعة القا" قدس برس"وقال شهود عيان لمراسل 
  .كان يرفرف فوق عمارة السفارة اإلسرائيلية، قد تم إزالته تماما، بحيث بقيت السارية خالية من أي علم

  وأفد المراسل بأنه تم تشديد الحراسة التي تقوم بها قوات الجيش المصري لمبني السفارة اإلسرائيلية، 
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 للسفارات المختلفة في مصر في أعقاب انسحاب جهاز ضمن الحماية التي توفرها القوات المسلحة
  .الشرطة من الشوارع عقب المواجهات التي اندلعت وأوقعت المئات من القتلى والجرحى قبل تسعة أيام

  2/2/2011قدس برس، 
  

   بالمنطقة من استغالل أوضاع مصر لشن اعتداءاتنتنياهوبركة يحذر محمد  .28
 محمد بركة، رئيس 48اطية للسالم والمساواة داخل أراضي حذّر رئيس الجبهة الديمقر: ةالناصر

بنيامين نتنياهو، من محاولة استغالل الهبة الشعبية في مصر لشن عدوان على جهة ” اإلسرائيلي“الوزراء 
  . ما في المنطقة 

وهو يحاول أن يرسم مستقبل مصر ” الكنيست“قبل قليل وقف نتنياهو في الهيئة العامة ل “وقال بركة 
تبقى ” إسرائيل”ومصالحها، ولكن عليه أن يعلم أن مصر كبيرة وشعبها كبير، و” إسرائيل“ق مقاسات وف

  .” أصغر بكثير من أن تكون لها قدرة على توجيه تعليمات لهذا الشعب المصري العظيم
وحذر بركة، من أن يعتقد البعض، ومن بينهم نتنياهو، أن ما يسمونه بعدم االستقرار، هو الفرصة 

مناسبة لتوجيه ضربة لقطاع غزة، أو لتسخين الموضوع اإليراني، أو إطالق تهديد ضد لبنان في ال
  .، أمس ”اإلسرائيلية“الشمال، كما جاء في الصحافة 

نتنياهو يطلب من الرئيس محمود عباس أن يستوعب دروس ما يجري، الدروس التي “وتابع بركة إن 
ألخيرة، ولكن الصحيح أن من عليه أن يستوعب الدروس يريد نتنياهو اختالقها من هذه األحداث ا

  .” الحقيقية هو نتنياهو وحكومته
  3/2/2011، الغد، عّمان

  
   مليون شاقل أرنونا حكومية400 العربية محرومة من المجالس: زحالقة .29

طرح النائب جمال زحالقة مشروع قانون توزيع االرنونا الحكومية على السلطات المحلية وفق معايير 
ويقضي القانون على اقامة صندوق خاص تحول اليه مدفوعات أرنونا المؤسسات . قتصادية اجتماعيةا

الحكومية للسطات المحليه، وعلى توزيعها بشكل نسبي لكافة السلطات المحلية وفق عدد السكان والحالة 
 الحكومة ضريبة وينص القانون على الغاء الوضع الحالي، حيث تدفع. االقتصادية االجتماعية لكل بلدة

  .االرنونا للسلطات المحلية التي تتواجد فيها المؤسسات الحكومية
وقال زحالقة بأن القانون يضمن العدالة في توزيع ضريبة االرنونا، فال يعقل ان تعاقب السلطات المحلية 

لطات المحرومة من تواجد المؤسسات الرسمية فيها، وال يعقل ان تحول مبالغ طائلة من الحكومة للس
السلطات المحلية الفقيرة تعاقب عدة مرات، : "واضاف زحالقة. المحلية الغنية حيث توجد هذه المؤسسات

مرة تحرم من المؤسسات الحكومية التي هي مكان عمل، ومرة ألن المواطنين يضطرون الى السفر 
ت الدولة للحصول على خدمات من هذه المؤسسات، ومرة من ضريبة االرنونا التي تدفعها مؤسسا

  ."الرسمية
ودعا زحالقة الى وضع حد لهذا الوضع خاصة وأن ضريبة االرنونا هي بمثابة دعم حكومي للسلطات 

ودعا زحالقة اعضاء الكنيست الى عدم الخضوع لضغوط . 1995المحلية، وهي لم تكن قائمة قبل عام 
  .رؤساء السلطات المحلية الغنية التي تعارض القانون

 السلطات المحلية العربية في حال توزيع عادل لالرنونا الحكومية، وفق ما ينص وقدر زحالقة حصة
 مليون شاقل، وبأنها حق تحرم منه سلطاتنا المحلية 400عليه اقتراح القانون، بأنها تصل الى مبلغ 

وقال زحالقة بأن النضال من اجل هذا الحق سيستمر ولو رفضت الكنيست . وبالتالي المواطنين العرب
  .وع القانون، الذي يضمن العدالة في توزيع االرنونا الحكوميةمشر

  3/2/2011، 48موقع عرب
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     اإلسرائيلي جنوب هضبة الجوالنللجيشتدريبات  .30

أجرى الجيش اإلسرائيلي صباح امس تدريباً عسكرياً واسعاً ، في جنوب هضبة الجوالن المحتل : القدس
مثله ، أنهم سيسمعون أصوات انفجارات شديدة وصفارات ، مبلّغاً السكان في بيان لم يسبق أن أعلن 

ويأتي هذا البيان ، على الرغم من أن الجيش يواصل تدريباته في .  إنذار وحركة آليات عسكرية كبيرة
ولكن ووفق مصدر أمني ، فإن التدريبات هذه المرة ، واسعة وتمتد على . الجوالن من دون انقطاع

ويشار إلى أن ".  تسيماح" تصل حتى منطقة الحمة وما يعرف بمفرق مساحات شاسعة من الجوالن ، إذ
الجيش اإلسرائيلي ركز تدريباته حتى الشهر الماضي على منطقة أعدها وفق تصوره لبلدة في جنوب 
لبنان ، وحاكت سيناريو احتالل هذه البلدة ومحاصرة المقاتلين فيها ، وكذلك ركز في جانب آخر من 

    . ية احتالل بلدة سوريةالتدريبات ، على كيف
  3/2/2011، الدستور، عّمان

  
   حماس هي التهديد الفوري بعد انهيار نظام مبارك في مصر تعدمصادر استخبارية صهيونية  .31

وجيشها وجدا أنفسهما، في غضون أسبوع، فجأة أمام " إسرائيل"اعتبرت مصادر استخبارية صهيونية أن 
؛ مصر جنوباً؛ وحماس في قطاع غزة، زاعمةً أن حماس هي ثالث جبهات عسكرية جديدة، لبنان شماالً

وادعت بأن أول قوة . في مصر على األردن والسلطة الفلسطينية" مبارك"التهديد الفوري بعد انهيار نظام 
عربية ستخرج مدعومة بشكل كبير من الثورة في مصر هي حماس، التي تُعد الذراع الفلسطيني لألخوان 

يس فقط في قطاع غزة وفي السلطة الفلسطينية، إنما أيضاً في األردن، موضحةً المسلمين في مصر؛ ل
  . بأن وضعها االستراتيجي والعسكري في الشرق األوسط سيتغّير

  موقع االنتقاد، لبنان
  2/2/2011، مركز المعلومات الصحفية،4اصدار خاص 

  
   ووطنيةانتفاضة شعب مصر انتفاضة حضارية وإنسانية:  اهللا حناعطاالمطران  .32

إن " قال المطران عطا اهللا حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس في فلسطين المحتلة :القدس
انتفاضة مصر العظيم هي انتفاضة حضارية إنسانية وطنية تدل على عراقة هذا الشعب وما يصبو إليه 

نسخة عنه " سقدس بر"وأضاف حنا في تصريح مكتوب وصل . ، وفق تعبيره"من كرامة ورقي وتقدم
 مواقف مصر وشعبها تجاه القضية الفلسطينية التي هي قضية العرب أننا في مدينة القدس نذكر دائماً"

األولى وال يمكننا في هذه المرحلة التي يمر بها الشعب المصري بنضال مشروع من أجل حياة كريمة 
طنين بكافة انتمائهم السياسية وأمن وأمان في ظل نظام ديمقراطي يحفظ الكرامة والحقوق لسائر الموا

ما حدث البارحة في تونس وما يحدث اليوم في مصر يدل على أن "وأكد حنا أن . ، حسب تقديره"والدينية
أمتنا العربية حية وفيها طاقات تعمل من أجل التغيير، وعندما نتحدث عن التغيير نقصد التغيير من أجل 

 أن تنتقل ، متمنياً"شهداء الكرامة"عائالت ما وصفهم بـوقدم حنا تعازيه للشعب المصري ول ".األفضل
  مصر إلى مرحلة أفضل مما هي عليه اليوم

  2/2/2011قدس برس، 
  

  مصر" ثورة" يتظاهرون أمام السفارة المصرية في تل أبيب تأييداً لـ48فلسطينيو الـ  .33
ا من مختلف مدن ، والذين جاؤو1948 شارك المئات من فلسطينيي األراضي المحتلة سنة :الناصرة

 مقابل السفارة المصرية في تل أبيب، 1/2 في تظاهرة نظمت مساء الثالثاء ،وبلدات الداخل الفلسطيني
  ".ثورة الشعب المصري ضد نظام حسني مبارك" لـتأييداً
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 تظاهرة شارك فيها العشرات من أهالي القرية، في 48ـكما شهدت مدينة باقة الغربية داخل مناطق ال
  .، أمام مسجد أبي بكر الصديق في المدينة"ثورتي الشعب المصري والتونسي"وقفة تضامنية مع 

  2/2/2011قدس برس، 
  

   يتضرعون إلى اهللا بأن يحقن دماء المصريينالمصلون: غزة .34
قن دماء الشعب المصري، ويخلصهم من  تضرع المصلون في مساجد قطاع غزة، إلى اهللا أن يح:غزة

، 2/2ولوحظ ذلك في معظم مساجد قطاع غزة في صالة عشاء يوم األربعاء  .رئيسهم حسني مبارك
وتضمنت األدعية التضرع إلى اهللا بأن  .حيث توجه أئمة المصلين بالدعاء، ويؤمن وراءهم المصلون
، "الفرعون"و" الطاغية"سهم والذي وصفوه بـيحقن دماء المصريين، ويجنبهم الفتن، وان يخلصهم من رئي

  .داعين اهللا أن يخلص الشعب المصري منه، وأن ينصر اإلسالم والمسلمين والحق
  2/2/2011قدس برس، 

  
  أزمة وقود في غزة بسبب أحداث مصر .35

 من محطات التعبئة في قطاع غزة فجأة متأثراً باألحداث الجارية تالسيارا اختفى وقود محركات :غزة
 إلىوأخذت أزمة نقص البنزين والديزل تتفاقم منذ الجمعة عندما نزل ماليين المصريين . مصرفي 
 الوقود إمداداترع، خصوصاً في مدن شمال سيناء رفح والشيخ زويد والعريش، والتي تمر منها االشو

  . القطاعإلىالمهرب عبر األنفاق 
أ يشهد نقصاً في المعروض من السوالر بد"وأكدت وزارة االقتصاد في الحكومة في غزة أن القطاع 

وقال الوكيل  ."والبنزين في معظم محطات الوقود المنتشرة مع استمرار األزمة المصرية المستمرة
محطات الوقود الصغيرة ال تعرض البنزين، في "ن إالمساعد في الوزارة إبراهيم جابر في تصريح أمس 
. "ل لتجنب اصطفاف المواطنين وإحداث أزمة حقيقيةحين تعرضه محطات عدة في أوقات متقدمة من اللي

رقابة دائمة على جميع محطات القطاع للتأكد من أسعارها ومن نوع الوقود وطريقة "وأضاف أن هناك 
منعت المحطات من البيع بالجملة وبكميات كبيرة وبالغالونات "وأشار إلى أن الوزارة . "البيع للمواطنين

  ."لمواطنين بأسعار باهظة، مستغلين إقبال الناس على الشراءالتي يعاد بيعها من جانب ا
ومع أن القطاع يشهد أزمة دائمة تتمثل في االنقطاع المتكرر اليومي في التيار في أنحاء القطاع كافة، 

 استمرار عمل مولدين في محطة "الحياة"فإن المدير العام لشركة توزيع الكهرباء سهيل سكيك أكد لـ
وحض المواطنين غير الموظفين لدى السلطة .  ميغاوات65 طاقة كهربائية تقدر بنحو الكهرباء إلنتاج

 شيكالً من رواتبهم شهرياً بدل استهالك الكهرباء، على تسديد قيمة فواتيرهم 170الذين يتم حسم 
  .%60 و 50الشهرية، معتبرا أن نسبة عدم التزام سداد فاتورة الكهرباء تتراوح بين 

  3/2/2011الحياة، لندن، 
  

  "شارك" غزة تالحق ناشطي منتدى  فيالشرطة: مركز الميزان لحقوق اإلنسان .36
 ألربع ساعات اثر "منتدى شارك الشبابي" اعتقلت الشرطة في قطاع غزة ثالثة من ناشطي :غزة

وقال مركز الميزان لحقوق اإلنسان  .احتجاجهم سلمياً أثناء حفلة رسمية نظمتها وزارة الشباب والرياضة
عدداً من الشباب المحتجين على استمرار إغالق منتدى ... أفراداً من الشرطة الحقوا" بيان أمس إن في

إلى أن ) في غزة(احتجزوا في مركز شرطة العباس "وأضاف أن الثالثة . "شارك وأوقفوا ثالثة منهم
  ."لقانون والنظامبعدما وقعوا على تعهدات بعدم اإلخالل باألمن وا)... بعد أربع ساعات(أخلي سبيلهم 
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واستعرض المركز تفاصيل االعتداء بالضرب واإلهانة على عدد من الصحافيين والمدونين، من بينهم 
تقييد حرية التجمع "ودان . أمين سر المعهد الفلسطيني لالتصال والتنمية الزميلة الصحافية أسماء الغول

  ."ن واحتجاز ناشطي منتدى شاركالسلمي واالعتداء بالضرب واإلهانة على الصحافيين والمدوني
  3/2/2011الحياة، لندن، 

  
  استمرار سياسة التفتيش العاري بحق األسيرات انتهاك آلدميتهن: قراقع .37

إن استمرار االحتالل في سياسة التقتيش :  قال وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع:رام اهللا
سيرات، وإصرار على كسر صمودهن العاري بحق األسيرات، انتهاك واضح وصريح آلدمية األ

  .ومعنوياتهن، إال أن ذلك لن يجدي نفعا أمام ما تسطّره من تحد يومي لالحتالل وأدواته القمعية
جاء ذلك، بعد زيارة لقراقع ووفد من وزارة األسرى، لألسيرة المحررة منتهى الطويل، في منزلها يوم 

  .سرائيلي عنها، وذلك بعد اعتقال استمر مدة عام، بعد أن أفرجت سلطات االحتالل اإل2/2 األربعاء
إن األسيرات في سجون االحتالل يعشن ظروفا قاسية، حيث المعاملة : بدورها، قالت األسيرة الطويل

اليومية المهينة وحمالت التفتيش واإلهمال الطبي والحرمان من الزيارة، مؤكدة أن سلطات االحتالل 
 تبرئتها من القضية الموجهة إليها، ليمدد هذا االعتقال أربع مرات حولتها إلى االعتقال اإلداري بعد

 في انتهاك كرامة األسرى واألسيرات، خاصة من خالل وأضافت أن االحتالل يمعن يومياً .متتالية
سياسة التفتيش العاري،  كاشفة أنها تعرضت عدة مرات وعلى مدار شهرين منذ وصولها إلى قسم رقم 

  .إلى التفتيش العاري في معتقل هشارون 2
  2/2/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   قيام االحتالل بتفتيش عائالت األسرى وخاصة النساء بشكل مذل واستفزازي يستنكرون أسرى عوفر .38

 استنكر أسرى سجن عوفر قيام جنود االحتالل : وجمال جمال، سمير حمتو-القدس المحتلة، غزة 
وهّدد األسرى في لقاء . ت األسرى وخاصة النساء على حاجز بتونيا بشكل مذل واستفزازيبتفتيش عائال

مع مدير السجن بقطع الزيارات إذا استمرت هذه السياسة المهينة بحق األهالي، وأوضح ممثل األسرى 
جري شادي الشاللدة في بيان صحفي أن أهاليهم عبروا عن استيائهم وغضبهم من التفتيش المهين الذي ي

 لما  من العقاب الجماعي والضغط النفسي بحق األهالي واألسرى وتطبيقاًبحقهم، معتبرين ذلك جزءاً
  .يسمى قانون شاليط الذي سمح بوضع عراقيل أمام زيارات األسرى

  3/2/2011الدستور، عّمان، 
  

   فلسطينياً في الضفة الغربية18االحتالل يعتقل  .39
 في أمس مواطناً فلسطينياً فجر 18قلت قوات االحتالل اإلسرائيلي  اعت: كامل إبراهيم-القدس المحتلة 

  .أنحاء مختلفة من الضفة الغربية خالل عمليات دهم نفذتها وتركزت في شمال وجنوب الضفة
  3/2/2011الرأي، عّمان، 

  
  احتجاجاً على هدم قرية العراقيب يتظاهرون 48فلسطينيو الـ  .40

تظاهر العشرات من الفلسطينيين المفروضة عليهم : كاالتعبد الرحيم حسين، عالء المشهراوي، و
 على هدم قرية العراقيب في النقب جنوبي الجنسية اإلسرائيلية ونشطاء السالم في غربي القدس، احتجاجاً

وشارك في االحتجاج عدد من أعضاء البرلمان اإلسرائيلي العرب بينهم جمال زحالقة  .فلسطين المحتلة
نحن على أرضنا "وقال زحالقة للمتظاهرين . بركة وحنا سويد ودوف حنينوحنين الزعبي ومحمد 

صامدون ولن نرحل عن العراقيب، فالسلطات اإلسرائيلية تحاول وضعنا في امتحان في هذه القرية 
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حق المسكن حق أساسي فوق كل القوانين، واإلجراءات  "وأضاف. "كمقدمة لتهجير باقي القرى في النقب
  ." إلى تهويد النقب على حساب أهله األصلييناإلسرائيلية تهدف

  3/2/2011االتحاد، أبو ظبي، 
  

   مرة الشهر الماضي50 منع رفع األذان في المسجد اإلبراهيمي االحتالل: الخليل .41
/ كانون الثانيمنعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي رفع األذان في الحرم اإلبراهيمي الشريف خالل شهر 

  .حجة إزعاج المستوطنين الذين يتواجدون في القسم المستولى عليه من الحرم مرة ب50يناير الماضي 
  3/2/2011، البيان، دبي

  
   خالل الشهر الماضي شهداء وعشرين جريحاًسبعة: غزة .42

 فلسطينيين في قطاع غزة، بنيران قوات 7، )يناير/ كانون الثاني( استشهد خالل الشهر المنصرم:غزة
وأوضح أدهم أبو سلمية  .جراء مخلفاتها، فيما أصيب حوالي عشرين آخريناالحتالل، أو بانفجارات من 

أن من بين الشهداء " قدس برس"الناطق باسم اللجنة العليا لإلسعاف والطوارئ الفلسطينية بغزة لوكالة 
  .شهيدين مجهوال الهوية قضايا في الخامس من هذا الشهر في قصف مدفعي شمال القطاع

  2/2/2011قدس برس، 
  

   تسمح بإدخال مواد بناء لمشاريع دولية بغزة"سرائيلإ" .43
سمحت السلطات اإلسرائيلية يوم أمس بإدخال مواد بناء لمؤسسات دولية تعمل في :  أشرف الهور-غزة 

 السلطات اإلسرائيلية فتحت معبر كرم إنوقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع  .قطاع غزة
 )كارني(احنة محملة بالسلع والمساعدات، إلى جانب فتح معبر المنطار  ش160أبو سالم إلدخال نحو 

  . شاحنة محملة بمواد بناء تخص مشاريع دولية120 إلدخال نحو جزئياً
وذكر أنه يتم خالل عملية الفتح لمعبر كرم أبو سالم تصدير أربع شاحنات محملة بالفراولة والزهور إلى 

  .من غاز الطهيدول أوروبا، وكذلك ضخ كميات محدودة 
  3/2/2011القدس العربي، لندن، 

  
   االنتخاباتإجراء مع% 79والفلسطينية  إلعالن الدولة األمنتوجه لمجلس ال يؤيدون% 73: استطالع .44

 ونشرت )أوراد( أظهرت نتائج استطالع للرأي العام نفذه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية :رام اهللا
من الفلسطينيين توجه القيادة إلى مجلس األمن فورا الستصدار % 73ييد ، تأ2/2 نتائجه يوم األربعاء

 وعاصمتها القدس الشريف، 1967قرار من شأنه إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 
 من الفلسطينيين توجه القيادة فوراً% 83كما أيد  .ال يعرفون% 6عارضوا ذلك التوجه، و% 22مقابل 

% 14ألمن الستصدار قرار ملزم بوقف االستيطان بشكل كامل في الضفة الغربية، مقابل إلى مجلس ا
  .ال يعرفون% 4عارضوا ذلك، و

 ضمن عينة عشوائية مكونة 2011 يناير/  كانون الثاني20-19ونفذ االستطالع في الفترة الواقعة بين 
  %.3+ من البالغين الفلسطينيين في الضفة وغزة وضمن نسبة خطأ 1200من 

من المستطلعين يؤيدون استئناف القيادة للمفاوضات فقط بعد تجميد % 75وأظهرت نتائج االستطالع أن 
استئناف المفاوضات % 6أيدوا المفاوضات دون أية شروط، ويؤيد % 10االستيطان بشكل كامل، مقابل 

  .ضمن تجميد جزئي للبناء االستيطاني
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بأنهم مع منهجية % 34لي وإقامة الدولة الفلسطينية، صرح وعن أفضل السبل إلنهاء االحتالل اإلسرائي
من المستطلعين بأنهم مع استخدام % 22المفاوضات حتى بلوغ االتفاق مع اإلسرائيليين، بينما صرح 

المقاومة الشعبية السلمية، بينما % 21المقاومة المسلحة والعنيفة ضد اإلسرائيليين، وفي نفس الوقت أيد 
  . دولي يفرض الحل على الجانبينعقد مؤتمر% 17أيد 

أن % 58 بالدولة الفلسطينية كالبرازيل واألرجنتين، صرح وعن اعتراف العديد من دول العالم مؤخراً
 "إسرائيل"اعتراف الواليات المتحدة األميركية بالدولة الفلسطينية هو األهم وسيؤدي إلى تغير في سياسة 

أن ذلك ممكنا إذا اعترف االتحاد األوروبي % 23 حين رأى تجاه االستيطان وقضايا الحل النهائي، في
إذا اعترفت إيران، % 8إذا اعترفت جامعة الدول العربية، و% 13إذا اعترفت روسيا، و% 15بالدولة، و

  .ال يعرفون% 5إذا اعترفت دول أخرى، و% 6و
فارق ملحوظ بين قطاع من الفلسطينيين أداء الرئيس محمود عباس بأنه جيد أو متوسط، إذ ال % 63وقيم 
  %).67(والضفة الغربية %) 57(غزة 

، )في الضفة% 77في غزة، و% 58(بأن أداء الحكومة بقيادة سالم فياض جيد أو متوسط % 70وصرح 
  ).في الضفة% 18في غزة، و% 36(بأن أداء حكومة فياض ضعيف % 25في حين رأى 

لرئاسية في أقرب وقت ممكن، وتساوت النسب في إجراء االنتخابات البلدية والتشريعية وا% 79دعم كما 
وحول المشاركة في االنتخابات  .ال يعرفون أو غير مقررين% 5و% 16مقابل معارضة . الضفة وغزة

في % 66غزة، وفي % 80(بأنهم ينوون المشاركة في حال حدوثها % 71التشريعية والرئاسية، صرح 
  .ال يعرفون% 5و) الضفةفي % 27 غزة،في % 18(للمشاركة % 24مقابل رفض ). الضفة
من المستطلعين عامة بأنهم سيصوتون لحركة % 35 انعقاد االنتخابات التشريعية اليوم، صرح حالوفي 
في % 11في غزة، % 19(لحركة حماس % 14، مقابل )في الضفة% 34في غزة، و% 37(فتح 
، وحصلت الجبهة الشعبية )في الضفة% 29في غزة، و% 24(إنهم لم يقرروا بعد % 27وقال  ).الضفة

% 3عن نيتهم للتصويت لحزب مستقل بقيادة سالم فياض، و% 3، وأعلن %5لتحرير فلسطين على 
  .سيصوتون لغير ذلك% 7، واإلسالميللجهاد % 1للمبادرة الوطنية، و

 في أما توقعات معهد أوراد لالنتخابات التشريعية إذا ما عقدت اليوم، ومن بين الذين ينوون المشاركة
% 25من األصوات مقابل % 50االنتخابات القائمة على التمثيل النسبي فإن حركة فتح قد تحصل على 

% 5للمبادرة الوطنية، و% 5لقائمة المستقلين بقيادة سالم فياض، و% 5للجبهة الشعبية، و% 7لحماس، و
تمت االنتخابات وتوقع أوراد أنه في حال  .لبقية األحزاب والحركات اإلسالمية% 3لليساريين، و

الرئاسية بين مرشح واحد فقط عن منظمة التحرير الفلسطينية وآخر عن اإلسالميين، حصول مرشح 
  .لإلسالميين% 35من األصوات مقابل % 65منظمة التحرير على 

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

  تفاف على قرار مقاطعة منتوجات المستوطناتاالحتالل يحاول االل:  الفلسطينية في فرنساالجالية .45
 حذرت الجالية الفلسطينية في فرنسا من محاوالت لمؤسسات يهودية في فرنسا لاللتفاف على :القدس

إنه "نسخة عنه " قدس برس"وقالت الجالية في بيان مكتوب وصل  .قرار مقاطعة منتوجات المستوطنات
ض األحزاب السياسية الفرنسية، ومساندةً لشعبنا الفلسطيني منذ فترة وبالتعاون مع جمعيات التضامن وبع

وقضيته العادلة؛ اشتركنا بحملة مقاطعة البضائع اإلسرائيلية القادمة من المستوطنات اإلسرائيلية المقامة 
بطريقة غير شرعية على أرضنا، وعندما أخذت هذه الحملة المتواصلة نجاحاً، فكر المجلس التمثيلي 

ودية في فرنسا وشركة أقريكسو كرمل التي تروج وتبيع منتوج المستوطنات في أوروبا، للمؤسسات اليه
بمكافحة هذه الحملة والعمل على إسقاطها، فلم يكن أمامهم سوى االستعانة ببعض المزارعين الفلسطينيين 
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وعمل من غزة، والسيما مزارعي الفراولة والورد، وتنظيمهم في وفود، ودعوتهم إلى فرنسا وهولندا 
وأضاف البيان أن زيارة  ."مؤتمرات صحفية، وذلك رداً منهم على حملة مقاطعة منتوجات المستوطنات

  .هذه الوفود سينعكس سلباً على دعم حملة مقاطعة منتوجات المستوطنات
وأشارت الجالية إلى أن وفد من عشرة أشخاص من الجمعية التعاونية للتوت األرضي في غزة، كان 

ة بمؤتمر صحفي في ميناء ست بجوار مدينة مونبيلية الفرنسية مع وفد من المجلس ينوي المشارك
التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا وشركة أقريكسو كرمل، بعدما أنهى هذا الوفد زيارات في هولندا 
 وعدد من الدول األوروبية، حيث سيشارك وفدان في الفترة القادمة من نفس الجمعية آنفة الذكر في

وأشارت إلى أن هذا العمل يدل على مدى الخبث اإلسرائيلي في توظيف كل  .زيارات لعدة دول أوربية
شيء لصالحه، وأن السماح للمزارعين الفلسطينيين بتصدير منتوجاتهم في الوقت الحاضر بعد منعها لمدة 

الفلسطيني مبررا لبيع أربع سنوات قبل ذلك، ألن اإلسرائيليين يريدون أن يتخذوا من الفراولة والورد 
ودعت الجالية الفلسطينية في فرنسا الحكومة الفلسطينية  .منتوجات المستوطنات ومكافحة حملة المقاطعة

في غزة، ووزير داخليتها فتحي حماد  إلى حماية المزارعين الفلسطينيين من االنزالق في هذا المنعطف 
عهم من السفر لهذا الغرض، دعماً لحملة المقاطعة  بديل لبيع منتوجاتهم، وترشيدهم ومنوإيجادالخطير، 

  .التي يناضل من أجلها الكثير من مناصري الشعب الفلسطيني، حسب تقديرهم
  2/2/2011قدس برس، 

  
   أهالي مخيم برج البراجنة بهدف االستماع إلى مطالبهم وشكواهميلتقيوفد من األونروا : لبنان .46

 إلىلقاًء مع أهالي مخيم برج البراجنة، بهدف االستماع  أمس األونرواعقد وفد من : زينة برجاوي
  .مطالبهم وشكواهم، في مبادرة هي الثانية من نوعها، تأتي بعد لقاء مماثل عقد قبل ستة أشهر

المخيم أمس بنائب المدير العام للوكالة في لبنان روبيرت هيرت ومدير منطقة  تمثل الوفد الذي زار
 وطالبوهم في الوقت ذاته إليهمب أهل المخيم بضيوفهم واستمعوا ورح .بيروت الوسطى محمد خالد

بتعّهد يكفل لهم بعضاً من حقوقهم التي يكافحون من أجل نيلها منذ تاريخ نكبتهم، ال سيما وأن بعضهم 
  ."أن الوكالة لم تنفذ شيئاً من وعودها منذ عقد اجتماعها األول، وحتى موعد االجتماع الثاني"اعتبر 

 المخّيم في ظّل بحث سكانه عن حلول لمنازلهم اآليلة للسقوط، وقد انهار بالفعل إلىرة الوفد وتأتي زيا
 أن إلى خالل اللقاء، الفتاً "المأوى والسكن"وتناول هيرت موضوع . عدد منها فوق رؤوس قاطنيه

 منزالً، 4125 حوالي ال تملك ميزانية لترميم منازل المخيمات كافة في لبنان ويبلغ عددها األونروا"
  ." منزل في مخيم برج البراجنةثمانمائةومنها 

ّن بعضاً أوتحّدث هيرت عن إنجازات حققتها الوكالة للعام الماضي في مجاالت التعليم، واالستشفاء، إال 
أتعرف يا سيد "من الموجودين لم ينتظر انتهاء هيرت من كلمته فانهالوا عليه بمجموعة من األسئلة كمثل 

وصف مستشفى حيفا في المخيم قد نفد من األدوية قبل أسبوع؟ وهل أخبروك أن الالجئ هيرت أن مست
 األونروا سائح بين المستشفيات بحثاً عن سرير يستقبله؟ وأنت تعلم بالتأكيد أن إلىالفلسطيني يتحّول 

 تّجهز  تغطي كلفة الجراحة للمرضى، لكن من يتكفّل بعالجه بعد ذلك؟ ولماذا يا سّيد هيرت الأنممكن 
  ."؟...األونروا مستشفيات المخيمات كي ال يضطر الالجئ للبحث عن العالج خارج المخيم

 بيوم واحد، كان من المتوقع أن يزور وزير )اللبنانية(قبل سقوط الحكومة"لفت خالد خالل اللقاء أنه و
الوزارة تجاه مرضى  محمد جواد خليفة مستشفى حيفا في المخّيم، لإلعالن عن مبادرة )اللبناني (الصحة

ووعد أن تُعلن هذه االتفاقية بعد . "من سعر أدوية السرطان% 50السرطان وتقضي بتكفلها تغطية نسبة 
 خالل زيارته األونروالى أن أمير موناكو البير الثاني قد وقع اتفاقية مع إلفت خالد  و.تشكيل الحكومة

  . بمكنات لتصوير القلباألونروامستشفيات  لبنان، تقضي بمساعدة مرضى القلب وتزويد إلىاألخيرة 
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دعم التالمذة الراسبين في االمتحانات الرسمية وإخضاعهم لدورات "وفي مجال التعليم، تحدث هيرت عن 
 إلى منحة في العام الماضي 54 مضاعفة عدد المنح الدراسية من إلىصيفية ودروس تقوية، باإلضافة 

  ".مئة منحة العام الحالي
  3/2/2011ت، السفير، بيرو

  
   لمنظمة المؤتمر اإلسالمي يرحب باعتراف سورينام بدولة فلسطينالعاماألمين  .47

 رحب األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي، باعتراف : جدة
في حدود جمهورية سورينام، الدولة العضو في منظمة المؤتمر اإلسالمي، بفلسطين دولة حرة مستقلة 

وأشار األمين العام إلى أن هذه الخطوة التي تأتي في ظل تنامي االعتراف الدولي بدولة  .1967عام 
فلسطين، تمثل تطوراً نوعياً ومهماً في دعم الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، 

مؤكداً أن هذا ينسجم مع . وفي مقدمتها إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
وأعرب  .قرارات الشرعية الدولية، ويؤسس لمرحلة مهمة في تاريخ الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

األمين العام للمنظمة عن أمله بأن تعلن بقية دول العالم االعتراف بدولة فلسطين حرة مستقلة على 
  .لقدس الشرقية عاصمة لها وا1967األراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 

 3/2/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  "ميدان التحرير"يزج بحركة حماس في مواجهات  التلفزيون المصري الرسمي .48
حاول التلفزيون المصري الرسمي الزج بحركة حماس في األحداث الدامية التي تشهدها مصر : القاهرة

ميدان "ناصر من الحركة هم من بين المعتصمين في منذ تسعة أيام، وذلك من خالل االدعاء بأن ع
  .المطالبين بإسقاط الرئيس المصري حسني مبارك" التحرير

يعتصمون في " حماس"بأن عناصر من حركة  بثه التلفزيون، مساء األربعاء،" نبأ عاجل"فقد جاء في 
ني مبارك، وذلك ضمن إلى جانب المتظاهرين المصريين المطالبين بتنحية الرئيس حس" ميدان التحرير"

هدفها إثارة المواجهات في " مأجورين يعملون لطائفة معينة"أنباء أخرى نشرها التلفزيون تفيد بوجود 
  .الميدان

واستند التلفزيون المصري لهذا االتهام، بعد اتصال صحفي يعمل في جريدة حكومية، قال بأنه سمع في 
  ".ماذا يعني هذا، دون ذكر المزيد من التفاصيل"ساءل ميدان التحرير شخصاً يتحدث بلهجة فلسطينية، وت

وبالمقابل استضافت اإلذاعة المصرية سيدة فلسطينية كانت تشارك في المظاهرات الصباحية اليوم 
، وأشاد المذيع "خونة"األربعاء، حيث ظلت تهتف بحياة الرئيس مبارك، ووصفت المحتجين ضده بأنهم 

  .يس مباركبتضامن الشعب الفلسطيني مع الرئ
  2/2/2011قدس برس، 

  
                                   اعتقال مهندس إسرائيلي في السويس:  المصريالتلفزيون .49

، إن وحدات الجيش الثالث الميداني )2/2(قال التلفزيون المصري الرسمي، مساء اليوم األربعاء : القاهرة
، "تومى خوالل"مل الجنسية اإلسرائيلية، يدعى المنتشرة بمحافظة السويس، ألقت القبض على مهندس يح

وأضاف أن القوات المسلحة تقوم حالياً بالتحقيق معه لمعرفة  .كان متواجدا فى منطقة حي األربعين
أسباب دخوله إلى مصر، وتواجده في محافظة السويس في هذا التوقيت، الذي يشهد أوضاعاً أمنية غير 

  .طالبة بإسقاط الرئيس حسني مباركمستقرة في مصر، بسبب المظاهرات الم
  2/2/2011قدس برس، 
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  اإلفراج عن صحافيين إسرائيليين وثالث من فلسطينيي الداخل: القاهرة .50
أعلنت مصادر رسمية في وزارة الخارجية اإلسرائيلية أن السلطات المصرية أفرجت مساء اليوم عن 

وذكرت وسائل إعالمية  .يوم في القاهرةصحافيين إسرائيليين وثالث من فلسطينيي الداخل اعتقلوا ال
 صحافيين إسرائيليين ورابعا 3إسرائيلية في وقت سابق من اليوم أن األمن المصري في القاهرة اعتقل 
أن األمن " والال"وذكر موقع  .من فلسطينيي الداخل بذريعة خرق حظر التجول والعمل بشكل غير قانوني

صحافية في القناة العاشرة اإلسرائيلية، وتدعى يفعات غليك، المصري اعتقل مراسلة لبرنامج تحقيقات 
واعتقل أيضاً موفد القناة العاشرة إلى القاهرة موآف فردي، لكنه  .إضافة إلى المصور الذي كان برفقتها

كما اعتقل صحافي من فلسطينيي الداخل يعمل في . تم تحريره في وقت الحق ليصل اليوم إلى إسرائيل
وأشارت مواقع إسرائيلية أن الصحافيين تم اعتقالهم لخرقهم حظر التجول، إضافة  .حليةأحد المواقع الم

  .للعمل بشكل غير قانوني، خصوصاً وأنهم دخلوا األراضي المصرية بتأشيرات سياحية
  2/2/2011، 48موقع عرب

  
   االلمانية ينظمون دورات في مكافحة تزوير الوثائق للشرطة الفلسطينيةالشرطةخبراء  .51

 اقيم ظهر اليوم في المقر الرئيس للشرطة القضائية بمدينـة رام اهللا حفـل               :  من نجيب فراج   -م اهللا   را
 ضابطا من الـشرطة     64تخريج للمشاركين في اربع دورات في مجال مكافحة تزوير الوثائق بمشاركة            

ة المانيا االتحادية   الفلسطينية وتسعة من موظفي وزارة الداخلية الفلسطينية، والتي نظمتها ممثلية جمهوري          
  .في رام اهللا بالتعاون مع بعثة الشرطة االوربية

وقال بيان صادر عن ممثلية المانيا وصل نسخة منه لـ انه قد جرى خـالل هـذه الـدورات تـدريب                     
المشاركين على التعرف على الوثائق المزورة وتقديم المعرفة لهم فيما يتعلق باجراءات حماية الوثـائق               

 السفر وتقنيات الطباعة الى جانب مبادئ فحوص الطب الشرعي ذات الصلة بتزويـر              واصدار جوازات 
  ".تدريب المدربين"وقد تم تنفيذ الدورات وفقاً لمفهوم . الوثائق

وقال البيان ان التعاون بين الشرطة االتحادية االلمانية والشرطة المدنية الفلسطينية في مجـال مكافحـة                
ق مقاربة شاملة من المعارف االساسية وكذلك خبرات متخصصة داخـل           تزوير الوثائق يهدف الى تحقي    
  .جهاز الشرطة المدنية الفلسطينية

ان تطوير اجهزة االمن الفلسطينية يعد شرطا ال غنى عنه لبناء دولة فلـسطينية فاعلـة                " واوضح البيان   
، والذي عـرف  2008 من حزيران عام 24ومن هنا، قامت المانيا باستضافة مؤتمر دولي في برلين في    

بمؤتمر برلين لدعم االمن الفلسطيني وسيادة القانون، والذي نتج عنه اتفاق المجتمع الدولي على تـوفير                
 مليون دوالر امريكي، على مدى السنوات القليلة القادمة، لبناء جهاز شرطة ونظـام قـضائي                242مبلغ  

موضحا ان التـدريب هـو جـزء مـن           ." مليون يورو  15وقد التزمت المانيا بدفع     . فاعلين في فلسطين  
  .مساهمة المانيا في دعم الشرطة المدنية الفلسطينية

  2/2/2011، القدس، فلسطين
  

  األرض تتغير بسرعة تحت أقدامنا: هيالري كلينتون .52
إن األحداث في مـصر تظهـر   “قالت وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون، أمس،  : )يو بي آي   (

يات المتحدة قيادة ممتازة على األرض، وكيف يمكن أن تتغير تلك األرض بـسرعة              أهمية أن تكون للوال   
الواليـات  “وأوضحت كلينتون في اجتماع لممثلي البعثات األمريكية في الدول األجنبية أن             .”تحت أقدامنا 

  الـذي نـشر    ” ويكيلـيكس “، في إشارة إلى موقـع       ”المتحدة تواجه تحديات مهمة بعد سرقة وثائق سرية       
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رات اآلالف من الوثائق السرية الخاصة بوزارة الخارجية، ودعت الـسفراء الـذين شـاركوا فـي                 عش
  . االجتماع األول من نوعه إلى العمل بجد من أجل مواجهات التحديات المعقدة 

  3/2/2011، الخليج، الشارقة
  

  "خبايا المفاوضات" تهتك ستر الجزيرةوثائق  .53
الفـضائية  " الجزيرة"ون في الشأن الفلسطيني أن ما كشفته قناة         أكد محللون مختص  :  محمد األيوبي  -غزة

عن مئات الوثائق السرية المتعلقة بالمفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية خالل السنوات العـشر األخيـرة،              
 كدليل إضافي على تورط السلطة الفلـسطينية فـي محـاوالت            -هذه الوثائق –ليس مفاجئاً وإنما جاءت     

  . سطينيةتصفية القضية الفل
ـ     ، إلى تشكيل محاكم شعبية ومحاكمة المتـورطين، فـي جملـة            "فلسطين"ودعوا في أحاديث منفصلة ل

  . التنازالت التى لحقت بالقضية الفلسطينية
وكانت قناة الجزيرة، كشفت مساء األحد الماضي، وثائق تظهر أن السلطة الفلسطينية قدمت تنازالت غير               

ـ  لقدس المحتلة، إلى جانب تنازالت بما يتعلق بتبادل األراضي، والذي قد           في مدينة ا  ) إسرائيل(مسبوقة ل
  . إلى الدولة الفلسطينية وسلخهم عن باقي الوطن" 48"يشمل ضم مئات اآلالف من فلسطينيي الـ

  ! رجال بماركة أجنبية
ه الجزيرة وثق  أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية الدكتور عبد الستار قاسم،رأى أن ما نشرت             

ما كنا نتحدث عنه حول تقديم السلطة تنازالت مختلفة ومتعددة إلى االحتالل اإلسرائيلي تمـس الحقـوق                 
  . والثوابت الفلسطينية، ولم تضف معلومات جديدة

ـ   كان واضحاً أن السلطة قدمت تنـازالت مختلفـة ومتعـددة، وإن المفـاوض              ":" فلسطين"وقال قاسم ل
اً صادقاً، وال يستند في تفاوضه إلى شرعية، وإنما إلى قوى خارجية تبقيـه فـي                الفلسطيني لم يكن يوم   

  ". موقعه
وذكر أن االحتالل اإلسرائيلي يختار من يفاوضه من الجانب الفلسطيني، مدلالً على ذلـك بـأن الوفـد                  

 وبالتـالي   الفلسطيني المفاوض الذي ذهب مع الوفد األردني إلى مدريد كان بموافقة أمريكية وإسرائيلية،            
  . كيف يمكن لهؤالء أن يدافعوا عن الحقوق الفلسطينية؟ يتساءل قاسم

وأشار إلى أن هذه الوثائق تكمن أهميتها بأنها تبث الوعي لدى اإلنسان الفلسطيني والعربي، بدل أن يبقى                 
  . وتصريحات غير صادقة على شاشات التلفزة" تهريجاً "يسمع 

دات السلطة هي صناعة أمريكية إسرائيلية وال تملك شرعية، أو إرادة           وذكر المحلل السياسي أن أغلب قيا     
سالم فياض كيف أصبح رئيساً للوزراء؟ صائب عريقات كيف وصل إلـى هـذا              : سياسة حرة، متسائالً  

  ". فتح"الموقع؟ وهو الذي كان ضد منظمة التحرير، وكانت توجه له االتهامات من قبل حركة 
 ألهت الشعب الفلسطيني في أطروحات ومشاريع لـيس         1969ينية منذ عام    وبين قاسم أن السلطة الفلسط    

بحاجة لها، ويعد ذلك جزءاً من برنامج القيادة الفلسطينية من أجل تصفية القضية الفلسطينية، الفتاً إلى أن                 
  . استمرار السلطة في تقديم األطروحات يدل على رغبة القيادة الفلسطينية في المساومة والتنازل

   الشكوك تكشف
من جهته، أكد مدير عام مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات محسن صالح، أن السلطة الفلسطينية ال               

  . تمثل شعبنا حتى تقدم هذه التنازالت عن حقوق وثوابت شعبنا الفلسطيني
ـ     حتى اآلن األغلبية في المجلس التشريعي لحركة حماس، وبالتـالي          : "فلسطين"وقال صالح في حديث ل

هناك عشرات عالمات االستفهام المرتبطة بشرعية تمثيل، السلطة الفلسطينية للـشعب الفلـسطيني فـي               
  ". المفاوضات
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من وثائق حول التنازالت المذكورة ليست جديدة، وإنما تكـشف الظنـون            " الجزيرة"وبين أن ما نشرته     
ودة والقدس في مقابل الدولـة     والشكوك المتداولة خلف األبواب المغلقة حول تنازالت السلطة عن حق الع          

  . الفلسطينية
وذكر صالح أن هناك رغبة لدى المفاوض الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية على معظم أراضي الـضفة                
الغربية وقطاع غزة، لكنها ال ترى أي خيارات متاحة أمامه في المقاومة والتحرير، وبالتالي سلك سلوك                

  . المفاوضات
تمرير اتفاق على شعبنا الفلسطيني، كما تم تمرير اتفاق أوسلو الـذي تنازلـت              إن هناك مراهنة ب   : "وقال

  ". من أرض فلسطين، وأقام سلطة هزيلة في الضفة والقطاع% 78السلطة خالله على 
السلطة تأمل أن يتم تقديم دولة الفلسطينية وإعالن االستقالل على معظـم أراضـي الـضفة                : "وأضاف

طنياً كبيراً، ثم تضيع باقي القضايا كالالجئين وأجزاء من القدس على اعتبـار             الغربية باعتباره إنجازاً و   
، الفتاً إلى أن ذلك سيتم من خالل الدعاية         "أنها مسائل تفصيلية يمكن أن يتجاوز عنها المفاوض الفلسطيني        

  . واألصوات العالية لاللتفاف على عقلية اإلنسان الفلسطيني
ـ   وأشار صالح إلى أن السلطة ليس ل       ، "التهديد االستراتيجي فـي العمليـة التفاوضـية       "ديها شيء يسمى ب

والقدرة على االنتقال إلى بدائل أخرى في حال فشلت التسوية، محذراً من إمكانيـة أن تكـون الـسلطة                   
  . الفلسطينية قدمت تنازالت تفوق ما تم الكشف عنه

ط الوقت، وان اإلسرائيليين ينجزون     إن الرغبة لدى السلطة في اإلنجاز، والشعور أنهم تحت ضغ         : "وقال
والطرف اإلسرائيلي يفهم العقلية الفلسطينية الموجودة تحت       (..) الحقائق على األرض تجعلها تتنازل أكثر     

  ". الضغط، وبالتالي يمارس المزيد من الضغوط، من أجل الحصول على المزيد من المكاسب
إن هذا يكشف تراجعـاً     : "، وقال "حالة نقاش  "وتحدث صالح عن موافقة السلطة على جعل الحرم القدسي        

 كان هناك قبول أمريكي بـأن       2000لدى السلطة الفلسطينية، حيث إنه خالل مفاوضات كامب ديفيد عام           
  ". تكون السيادة على المسجد األقصى للفلسطينيين

ـ                   : "وأضاف ان أنا ال أفهم كيف يمكن للسلطة أن تتراجع عن الـسيادة عـن المـسجد األقـصى، إذا ك
، مشيراً إلى أن ذلك يعني أن اإلسرائيليين ازدادوا تصلباً في الفترة الماضـية،              "األمريكيون أنفسهم وافقوا  
  . والفلسطيني زادوا تراجعاَ

إن المفاوض الفلسطيني سيقدم هذا األمر من خالل موضوع اإلدارة الدولية المشتركة للخـروج              : "وتابع
الفلـسطينيون وطـرف عربـي،      : دير األقصى كـل مـن     من موضوع السيادة على األقصى، بحيث ي      

  . وأمريكا) إسرائيل(و
  مزيد من التنازالت 

من ناحيته، أعرب المحلل السياسي الدكتور أسعد أبو شرخ، عن عدم تفاجئه بما نشر من وثائق تحتـوي                  
ة المفاوضات  على تنازالت قدمتها السلطة الفلسطينية، موضحاً أن الوثائق لم تكن مفاجئة للمتابعين لمسير            

  . على مدار السنوات الماضية
ـ      بخصوص الالجئين فإن وثيقة جنيف التي أشرف عليها ياسر عبد          : "فلسطين"وقال أبو شرخ في حديث ل

ربه، تنازلت عن حق العودة، وتدعو إلى تقسيم الالجئين على دول العالم، حيث نشرت هذه الوثيقة سابقاً                 
هذه الوثائق تم نشرها علناً من أجل تخدير وترويض الشعب الفلسطيني           واحتفل فيها الجميع، الفتاً إلى أن       

  . حتى ال يفاجأ بالحل
 صفحة تتحدث   54 من   2010وأشار إلى أن هناك وثائق نشرت من معهد جامعة رايس، في شهر فبراير              

ق عليه بـين  عن نهاية اللعبة اإلقليمية في الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وتبادل األراضي، وما تم االتفا           
  . والسلطة) إسرائيل(
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، إلى أن جاء الرئيس األمريكي      1 مقابل   1إن الفلسطينيين كانوا يتحدثون عن تبادل األراضي        : "وأضاف
% 80بيل كلينتون الذي قال ما تحدث به رئيس دائرة المفاوضات في السلطة صائب عريقات حول بقاء                 

 الفلسطينية، تحت السيطرة اإلسرائيلية، بحيث يبقى       من المستوطنين اليهود في مستوطناتهم في األراضي      
  ). إسرائيل(هناك تواصل بين هذه المستوطنات و

إن السلطة وافقت على مقترح تبادل األراضي الذي قدمه الرئيس األمريكي السابق كلينتـون،              : "وأضاف
ت هـذا   للفلسطينيين، حيث لـم ينكـر عريقـا       % 1، مقابل   %3على  ) إسرائيل(والذي بموجبه تحصل    

  ". المخطط
وشدد المحلل السياسي، على أن الوثائق التي نشرتها قناة الجزيرة صحيحة، حيث إن السلطة تعمل علـى           

  . ذلك منذ زمن، وتقدم التنازل تلو التنازل، وسط غفلة من الشعب الفلسطيني
وطنية ال يمكن   وذكر أن الذي يدفع السلطة إلى تقديم هذه التنازالت هو مصالح شخصية ، إذ إن قيادات                 

  . أن تقبل بهذه التنازالت، منوهاً إلى أن الذي جعل السلطة تستمر في تقديم هذه التنازالت غياب المحاسبة
ورفض التبريرات التي أطلقتها السلطة الفلسطينية حول تعرضها لضغوط من اإلدارة األمريكية والغرب،             

  ". للشعب الفلسطيني وهذا تنازل تاريخيإن هذه التنازالت ال تصب في المصلحة العليا : "مضيفاً
وشدد على ضرورة كشف وفضح هؤالء المفاوضين الذين تنازلوا عن الحقوق والثوابت الوطنيـة أمـام                

  . الشعب الفلسطيني، وتشكيل محاكم شعبية لهم
ني إن قيادة السلطة في رام اهللا ال تعبر عن الشعب الفلسطيني، وتنفذ المشروع الـصهيو              : "وقال أبو شرخ  

، مشدداً على أن شعبنا بحاجة إلى قيادة محترمة، تعمل لخدمته ، وليست قيادة تكرر نفس أخطـاء                  "بعينه
  .اآلخرين

  27/1/2011، فلسطين أون الين
  

  "إسرائيل" يثير ذعر مباركما بعد  .54
أجمعت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية على نجاح ثورة الشعب المصري، ودعا          : أم الفحم -محمد محسن وتد  

ضها حكومة بنيامين نتنياهو للتنصل كليا من الرئيس المصري حسني مبارك كحليف رغم خدماته التي               بع
  .قدمها بتحصين السالم مع إسرائيل منذ ثالثين عاما

واختلفت آراء المحللين والباحثين اإلسرائيليين إزاء الهبة الشعبية في مصر التي جاءت لتنسف التقييمات              
  .وتلزمها بإعادة النظر في العالقات بمنطقة الشرق األوسط, ول المنطقةوالتوقعات اإلسرائيلية ح

وأشاد بعض المحللين السياسيين بالشعب المصري وإنجازاته في هذه المرحلة، لكنهم حذروا من الحراك              
الذي تشهده بعض البلدان العربية وتحديدا األردن وسوريا، وأعربوا عن خشيتهم من اندالع احتجاجـات               

  .راضي الفلسطينيةأخرى باأل
كتب بوعز بيسموت أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنيـاهو          " شكرا سيادة الرئيس  "وتحت عنوان   

  .كان على حق بمنحه الدعم لصديقه مبارك الذي حصن السالم لثالثين عاما
 اللهجة لـإلدارة    انتقادا شديد  -المقربة من نتنياهو  " إسرائيل اليوم "في مقال نشرته صحيفة     -ووجه الكاتب   

  .األميركية التي أدارت ظهرها لرئيس خدم مصالحها معتقدا أن صيانته للسالم ستكفل له استقرار حكمه
  ثورات

وتزامنا مع هذه التطورات وانسجاما مع الرؤى اإلسرائيلية يتوقع بحث أكاديمي أعد في الجامعة العبرية               
 عدم استقرار بعض األنظمة العربية وغير العربية        بالقدس ونشره الموقع اإللكتروني ليديعوت أحرونوت،     

  .وحدوث ثورات في كل من السعودية والمغرب وحتى الصين
ولفت معدا البحث تمير شيفر وشاؤول شنهاف إلى أنه قبل عامين تم تشخيص عالمات عـدم اسـتقرار                  

  .ماليزياالحكم بمصر، مستبعدين حدوث انقالب وثورات في هذه المرحلة في األردن والجزائر و
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  بحث أكاديمي إسرائيلي
 ويرى المحلل السياسي لصحيفة هآرتس ألوف بن ضرورة قيام نتنياهو بإعـادة النظـر فـي تقديراتـه         
وعالقاته بالمنطقة عقب انهيار حكم مبارك، مشيرا إلى أنه فحص مؤخرا إمكانية إطـالق المفاوضـات                

  . التي تعيشها إسرائيلالسياسية مع الفلسطينيين والسوريين لتجاوز حالة العزلة
وبحسب المحلل فإن ما يحصل بمصر دفع نتنياهو للتفكير ثانية وبجدية في وجهته السياسية، مشيرا إلـى                 

  ".التسوية السياسية"أو " التحصن"أنه ال يمكنه أن يبقى مترددا وعليه أن يختار ما بين 
  الشرق الجديد
خر التطورات على الساحة المصرية قائلـة       ، سردت صحيفة معاريف آ    "شرق أوسط جديد  "وتحت عنوان   

  .إن عهد مبارك انتهى
وتطرقت الصحيفة لما يحصل في األردن ورأت أن الملك األردني عبد اهللا الثـاني يعـيش حالـة مـن                    

  .الضغوط، لكنه استبق تطورات واتساع المظاهرات بتغيير الحكومة والتوجه نحو اإلصالحات
المحتمل " أيام الغضب "فة اإلسرائيلية التي تنظر بترقب لمظاهرات       كما باتت سوريا محورا للجدل بالصحا     

  .أن تشهدها دمشق نهاية األسبوع
واستبعدت معاريف انتقال رياح الثورة التونسية والمصرية إلى سوريا خالل المرحلة الراهنة، واعتبرت             

 الـشعب الـسوري     أن نظام بشار األسد يصغي ولو بشكل محدود لتطلعات شعبه، مؤكدة في المقابل أن             
  .سيتأثر تدريجيا برياح التغيير

  ثورة بفلسطين
وتحدثت الصحفية عميره هيس في مقالة لها بصحيفة هآرتس عن سيناريو لثورة غضب في األراضـي                

  .الفلسطينية المحتلة تكون موجهة ضد السلطة الفلسطينية وإسرائيل
ـ           ى منظومـة دفاعيـة ممثلـة بالـسلطة         وبحسب هيس فإن أنظمة القمع التي أنتجتها إسرائيل تحولت إل

  .الفلسطينية، ستعمل كل ما بوسعها لقمع أي ثورة فلسطينية
وستشهد المناطق الفلـسطينية    , وترى هيس أن أنظمة القمع التي أفرزتها إسرائيل ستنهار عاجال أم آجال           

  .راحمظاهرات شعبية قد تخترق الحواجز والجدران لتصل الجماهير إلى منطقتي سلوان والشيخ ج
علينا أال نكون ساذجين ففي مثل هذه الظروف فإن األوامر ستعطى للجيش اإلسـرائيلي              "وخلصت للقول   

  ". بإطالق الرصاص حتى وإن شارك بالمظاهرات مائتي ألف فلسطيني
  الصحافة اإلسرائيلية

  2/2/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
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  أمام تداعيات األزمة المصرية" الهش" "اإلسرائيلي"األمن " انكشاف"تخوف من 

تواصـلت المتابعـات    : إعداد قسم الترجمات العبرية في مركز دراسات وتحليل المعلومـات الـصحفية           
سياسياً وعـسكرياً وأمنيـاً واسـتراتيجياً، وجـاءت         : الرسمية الصهيونية لتطورات المشهد المصري    

  : ت على النحو التاليالتحليال
ترأس جلسة لمناقشة التقديرات االسـتخباراتية للموقـف المـصري،          : رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو    •

بمشاركة أعضاء مجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسية واألمنية، وكبار ضباط هيئة االسـتخبارات             
الموقف، حيث أكد المجتمعون علـى      العسكرية، وجميع الجهات والمراجع المختصة في شؤون تقديرات         

  . تقضي بالحفاظ على السالم مع مصر" إسرائيل"أن مصلحة 
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بدأت تشعر هذه األيام بمدى أهمية      " إسرائيل"لفت إلى أن    : وزير المواصالت الصهيوني، يعقوب كاتس     •
ع وغّيـر   اتفاق السالم الموقع مع مصر، كونه أخرج األخيرة، وهي أكبر دولة عربية، من دائرة الصرا              

  .قواعد اللعبة، مشدداً على أن تغيير النظام في مصر سيشكل تهديداً حقيقياً للكيان
اعتبر أن الديمقراطية المنشودة في مصر ال تتلخص في إجـراء           : الرئيس الصهيوني، شمعون بيريس    •

هدت فـي   شـا " إسرائيل"انتخابات حرة فحسب، بل تتجسد في الحفاظ على الحريات بعد االنتخابات، ألن             
  .ممثلة بحماس" حركة متطرفة"غزة انتخاب 

" إسـرائيل "حذّر من أن األوضاع األمنية فـي        : رئيس هيئة أركان الجيش الصهيوني، غابي أشكنازي       •
  .هشة، وأن الهدوء الذي تشهده الحدود مع غزة قد يتغّير في أي لحظة، بدليل ما يحدث في مصر

ن خشيتها من أن يؤدي تأييد أمريكا للعملية االنتخابية فـي           عّبرت ع : زعيمة المعارضة، تسيبي ليفني    •
بخطـوة  " إسـرائيل "إلى نشوء جهات ال تحترم الديمقراطية، مؤكدةً وجـوب قيـام            " إسالمية"مجتمعات  

دراماتيكية تؤدي إلى حل النزاع مع الفلسطينيين، مّما سيؤدي لتقوية الدول المعتدلة في الشرق األوسـط                
  ".  المخاطر اإليرانية"في وجه ما وصفتها بـ

انتقد بشدة موقف أمريكا من األزمـة فـي         : الوزير السابق من حزب العمل، بنيامين بن أليعيزر         •
إن واشنطن جلبت المأساة للشرق األوسط عندما وجهت المطالب إلـى مبـارك بـاعتزال    : "مصر، قائالً 

مـع الفلـسطينيين علـى وجـه        منصبه ومغادرة مصر، معرباً عن اعتقاده بوجوب التوصل إلى اتفاق           
  ".  السرعة، قبل إقدام اإلدارة األمريكية على فرض الحل علينا

أعربت عن قلقها من قيام إمكانية واقعية ألول مرة منذ توقيع اتفاق            : أوساط اقتصادية وأمنية صهيونية    •
 جديـد،   السالم مع مصر إلغالق قناة السويس أمام حركة حموالت صهيونية، ما يتطلـب تفكيـراً مـن                

يوجه للشرق عن طريق البحـر،      " اإلسرائيليين"واستعدادات فورية، السيما وأن ثلث االستيراد والتصدير        
وأشارت األوساط إلى أن ضعف أمريكا يبّين األزمة الصهيونية، ويقّوي الحاجة لتوجيه            . من قناة السويس  

ي أن الموانئ البحريـة، ومنهـا قنـاة         االقتصادي إلى الصين واليابان والهند، ما يعن      " اإلسرائيلي"النظر  
    .السويس، تشكل أنبوب األوكسجين القتصاد إسرائيل

أعرب عن خشيته من أن تؤدي أحداث مصر إلى المـساس      : والد الجندي جلعاد شاليط األسير في غزة       •
حه لتعيين  بالجهود الرامية لإلفراج عن ابنه، نظراً للدور الهام الذي تلعبه مصر في ذلك، معرباً عن ارتيا               

  . سليمان نائبا لمبارك، لعالقته الكبيرة باالتصاالت الرامية إلطالق سراح ابنه
اعتبر فرضية بقاء نظام مبارك لبضعة اشهر لتقطيع        : السفير الصهيوني األسبق في مصر، إيلي شاكيد       •

اإلخـوان   "الوقت الضائع مع حكومة انتقالية لحين إجراء انتخابات جديدة تبقى ممكنة، مرجحـاً نجـاح              
يراقبون التطـورات   " اإلخوان"وأضاف بأن   . في حال إجراء االنتخابات وفق اإلرادة االمريكية      " المسلمين

وينتظرون الفرصة لتسلم الحكم خاصةً وأنهم قد طّوروا أنفسهم وتحولوا الى القوة الثانية الموجودة علـى                
ر في حالة خطر، مركزاً على وجـوب        ولفت شاكيد إلى أن السالم مع مص      . الساحة المصرية بعد الجيش   

. الكثير مـن المـشاكل    " إسرائيل"أن يأتي الرئيس المقبل من فريق مبارك الملتزم بالسالم، وإال ستواجه            
وأوضح أنه حتى في حال فوز المعارض محمد البرادعي بالرئاسة فمصر لن تكون هي نفسها ولن يكون                 

  . السالم هو نفسه
أكد ان  :  األمريكية في جامعة بار ايالن في مدينة تل ابيب، ايتان غلبوع           البروفيسور المختص بالشؤون   •

على الدولة العبرية أن تجري حساباتها بشأن العالقات مع أمريكا، معتبراً أن أوباما طعن مبـارك مـن                  
الخلف، وأدار ظهره إلسرائيل، وأوصى بوجوب النظر الى المستقبل، وتطـوير عالقـات مـع الـدول                 

  .ة مثل الهند والصين، الى جانب تحسين العالقات مع اوروباالعظمى الصاعد
رأى بأن موقف أمريكا من األحداث األخيرة فـي         : السفير الصهيوني السابق في القاهرة، تسفي مازئيل       •

مصر كان خاطئا، متوقعا انّه بطريقة او بأخرى سيتمكن مبارك من السيطرة على الشارع بمصر، وزعم                
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يناً ومخلصاً لمبارك، واّن هذا االخالص، تحديدا من قادة الجيش المصري، سيمنح            أّن الجيش ما يزال أم    
وحول إمكانية التوصل الى حل وسط بين مبـارك     . مبارك الفرصة للسيطرة على زمام األمور في مصر       

إّن عهد مبارك وتوريث ابنه جمال بات من ورائنا، وبقي الجنرال           : "وبين المتظاهرين قال السفير مازئيل    
  ".مر سليمان في موقع القوة الذي قد يؤهله الى قيادة مصر نحو االنتخاباتع
شدد على ضرورة االستعداد إلمكانية التعامل المستقبلي مـع أي تحـد أو حكومـة               : التلفزيون العبري  •

جديدة أو حتى نظام حاكم غريب في القاهرة، لوجود العديد من نماذج الحكم في الشرق األوسـط التـي                   
ورأى أنه على الرغم مما     . بتغير الحكام بها، مثل موريتانيا وتركيا     " إسرائيل"لعالقات بينها وبين    تأثرت ا 

األنظمة العربية بالتحديد من أجل إقامة عالقات قوية ومتميزة معهـا، فـإن الـدول               " إسرائيل"تغري به   
، تعاطفـا مـع أزمـة       "لإسرائي"العربية بعد هذه االنتفاضة بالتحديد سترفض االستمرار في العالقة مع           

  .الفلسطينيين واالنتفاضة التي قاموا بها
البروفيسورة في الجامعة العبرية والخبيرة في القانون الـدولي والـسياسات الخارجيـة األمريكيـة،                •

الدولة التالية التي تتخلى عنها أمريكا بعد إيران ومصر، مـشيرةً           " إسرائيل"تساءلت هل تكون    : أمريتوس
  ".إسرائيل"ت التخلي بسبب المصالح قائمة دائماً، حتى اتجاه إلى أن احتماال

يقدر : رئيس مركز هرتسوغ ألبحاث الشرق األوسط في جامعة بن غوريون، البروفيسور يورام ميتال             •
سيركزون الجهد على انتخابات البرلمانية مجدداً، لـو حـصلت فـي الحقيقـة انتخابـات                " اإلخوان"أن  

  .ديمقراطية
، فـي حـال حـصل       "إسرائيل"تقّدر أن مصر قد تلغي اتفاقية تصدير الغاز إلى          : نى التحتية وزارة الب  •

بالغـاز  " إسـرائيل "وفي تقدير للوضع الذي أجرته الوزارة، توّصل إلى أن تزويـد            . انقالب على النظام  
عبـر  من الكهرباء في إسرائيل ينـتج       % 40سيتسمر كالمعتاد، لكن الوزارة تتابع بحذر ما يحدث، كون          

  .الغاز الطبيعي المصري
  2/2/2011، مركز المعلومات الصحفيةاصدار خاص، 

  
  على القضية الفلسطينية" الثورة المصرية"انعكاسات  .56

سيكون له تأثير كبير علـى      " نظام مبارك "أكد محلالن سياسيان، أن أي تغيير في        :  محمد األيوبي  -غزة
  . ، والصراع العربي اإلسرائيليالسياسة المصرية الرسمية تجاه القضية الفلسطينية

ـ      ، أن هذه األحداث ستنعكس علـى مـستقبل مـسيرة           "فلسطين"وأوضح المحلالن في حديثين منفصلين ل
، ومستقبل المصالحة الفلسطينية، وملف األمـن والحـدود         )إسرائيل(المفاوضات بين السلطة الفلسطينية و    

  . مامها النظام المصريالفلسطينية المصرية، وغيرها من الملفات التي يمسك بز
ـ      يناير المنصرم، انتفاضة جماهيرية احتجاجية     /  كانون الثاني  25وتشهد جمهورية مصر العربية، منذ ال

تُطالب بإصالحات سياسية واجتماعية واقتصادية وصلت حد المطالبة بإسـقاط رئـيس النظـام حـسني                
  . مبارك

  تأثير بارز 
اث أي تغيير في النظام الحاكم في مصر سيكون له تـأثير            ورأى المحلل السياسي مؤمن بسيسو، أن إحد      

لن يتم استنساخه بأي    " نظام مبارك "بارز على السياسة المصرية الرسمية تجاه القضية الفلسطينية، إذ إن           
  . رؤية أو هيكلة جديدة للنظام، كما يطالب الشعب المصري

ـ     مصري تأثير على الملفات التـي يمـسك        ، أن يكون لتغيير النظام ال     "فلسطين"وتوقع بسيسو في حديث ل
نظام "بزمامها النظام المصري، نتيجة تغير طريقة التعامل مع هذه الملفات عما كان عليها الوضع خالل                

  ". مبارك
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وبين بسيسو أنه سيكون هناك تأجيل لملف المصالحة الفلسطينية ريثما تستقر األمور في مـصر بـشكل                 
يراً إلى أن النظام المصري قد يبدي نوعاً من المرونة فـي موقفـه              كامل، وتتجاوز منعطفها الحالي، مش    

  . اتجاه العثرات والمالحظات التي وقفت حائل دون تحقيق المصالحة الفلسطينية
أعتقد أن هذه القضية لن يطرأ عليها أي تغيير ألن النظام         : "وفيما يتعلق بملف الحدود واألمن، قال بسيسو      

ماً بااللتزامات األمنية التي وقعتها مصر في إطار اتفاقيات الـسالم مـع             المصري أياً كان سيكون محكو    
  . االحتالل اإلسرائيلي

ولفت إلى أنه من الصعب على أي حكومة مصرية أن تتخذ منحى صـعباً يخـل بالواجهـة اإلقليميـة                    
ـ               ى صـعيد   والدولية، ألن مصر ستمر بمرحلة انتقالية، مستبعداً أن يكون هناك الكثير من التغييرات عل

  . السياسة اإلقليمية والدولية، وعالقة مصر مع المحيط اإلقليمي والدولي
  سقوط إحدى الركائز 

سيتم طي صـفحة    :" وفيما يتعلق بالدور المصري في ملف مفاوضات التسوية، قال المحلل السياسي، إنه           
السابقة نتيجة التوجهات   هذا الملف خالل المرحلة المقبلة، خاصة بعد أن دخل حالة غيبوبة خالل المرحلة              

اليمينية للحكومة اإلسرائيلية التي ال تدع مجاالً ألي مفاوضات، كما أن التطورات في مصر ستعمل على                
  ". مزيد من تغييب هذا الملف ولو شكلياً

إنه من الصعب على أي نظام مصري في المرحلة المقبلة أن يتعاطى مع قضية المفاوضـات                : "وأضاف
لداخلية، وإعادة هيكلة النظام الحاكم، معرباً عن اعتقاده أن هذا الملف لن يكـون علـى     في ظل التقلبات ا   

  ". رأس األجندة المصرية خالل المرحلة المقبلة
إن النظام المصري القادم سيعمل على ترميم ما تهتك من الوضع الداخلي وإصالح             :" وأكمل حديثه قائالً  

واالجتماعي في مصر، ومحاولة تلبية مطالب الشعب المصري        بنية النظام والواقع السياسي واالقتصادي      
  . ، مبيناً أن االهتمام بالقضايا الخارجية سيكون محدوداً لصالح أولوية القضايا الداخلية"

والسلطة الفلسطينية خسرتا العباً أساسياً داعماً لهما، شدد المحلل السياسي، على           ) إسرائيل(وإذا ما كانت    
والسلطة الفلسطينية، وبـسقوطه سيخـسران      ) إسرائيل(ان حلقة الدفاع األولى عن      أن النظام المصري ك   

  . إحدى الركائز التي تدافع عنهما
إن السلطة الفلسطينية يرتبط وجودها بعدة عوامل من بينها، وجـود النظـام المـصري،               : "وقال بسيسو 

  ".  ذي قبلوبسقوطه ستتعرض السلطة لهزة كبيرة، سوف تغدو أكثر ضعفاً وتهالكاً من
سوف تتضرر كثيراً من سقوط نظام مبارك، ألنه كان يوفر األمـن لهـا              : "أضاف بسيسو ) إسرائيل(أما  

بشكل كامل، ويتقيد بااللتزامات واالتفاقيات األمنية، ويدور في فلك السياسة األمريكيـة والدوليـة التـي                
سر كثيراً ألن مصر بحكـم وزنهـا        ستخ) إسرائيل(إن  (..) تراعي المصالح األمريكية في كافة تحركاتها     

  ". السياسي وثقلها االستراتيجي كانت تلعب دوراً كبيراً في تكريس االحتالل كأمر واقع في المنطقة
  تأثيرات متبادلة 

من المبكر الحديث عن التـأثيرات المباشـرة        : "من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب، انه        
على القضية الفلسطينية، لعدم التعرف كيـف سـتؤثر ثـورة الـشعب             ألي تغيرات قد تحدث في مصر       

المصري على األسس السياسية على صعيد سياسـته الخارجيـة بـشكل عـام، أو الـصراع العربـي                   
  ". اإلسرائيلي

ـ     إن التأثيرات األولى للتغير في مصر ستكون على اتفاقيـة كامـب            ": "فلسطين"وقال حبيب في حديث ل
، حيث سيترك ذلك آثاره على العالقات بين الجانبين، مما سـينعكس            )إسرائيل( و ديفيد للسالم بين مصر   

  ". بشكل أو آخر على الوضع الفلسطيني
كما أن مصر تلعب دوراً نشطاً على صعيد إطالق العملية التفاوضية، وتغييب مثل هذا الدور               : "وأضاف

  ". العمليةسيؤثر بشكل مباشر على مدى قدرة األطراف على االستمرار في هذه 
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وذكر أنه نتيجة الجوار بين قطاع غزة ومصر، فإن هناك تأثيرات متبادلة على مستويات األمن وتأثيرها                
المباشر على الطرفين، موضحاً أن هذه التأثيرات تتعلق بإمكانية فتح معبر رفح بـشكل كامـل وإنهـاء                  

الواقع على الحدود   " فيالدلفي"محور  على السيطرة على ما يسمى      ) إسرائيل(األنفاق، أو إمكانية أن تعمل      
  . المصرية-الفلسطينية 

  المصالحة الفلسطينية 
نتيجـة  " الثالجـة "وأفاد المحلل السياسي، أن ملف المصالحة الفلسطينية سيدخل في المرحلة المقبلة إلى             

لفلـسطيني إلـى    انشغال مصر بمتغيراتها الداخلية، الفتاً إلى أن مصر لن تلقي باالً لملف إنهاء االنقسام ا              
  . وقت ليس قصيراً

وأوضح أن مسألة االنقسام الداخلي يجب معالجتها داخل اإلطار الفلسطيني بضغط جماهيري على طرفي              
االنقسام إلنجاز المصالحة، دون االعتماد على أطراف قد تؤثر أوضاعها الداخلية أو طموحاتها اإلقليمية              

  .  هذا السبيلمما يجعلها عاجزة على أن تقوم بجهد بناء في
وتوقع حبيب أن تشهد كافة القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني، والتي تلعب مصر دوراً أسياسياً في قيادته                

  . جموداً في المرحلة المقبلة، وخاصة قضايا المفاوضات والمصالحة والحدود واألمن
يب أن هناك العديـد مـن       وفيما يتعلق بدخول العبين جدد على القضية الفلسطينية مكان مصر، بين حب           

الدول التي تتطلع إلى لعب هذا الدور، من أجل مصادرة الدور المصري والتقليل منه، لـصالح نفـوذهم                  
  .على الصعيد اإلقليمي، ومنهم تركيا وإيران وسوريا وإيران، وغيرها من األطراف

  2/2/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  امتحان أوباما .57
  هشام القروي

ألنباء فإن إدارة أوباما قد تكون على وشك اإلقدام على موقف ستكون له أعظم وأبعـد       إن صدقت بعض ا   
” إسـرائيل “التأثيرات في السياسة الخارجية األمريكية في الشرق األوسط، وبالذات في عالقة أمريكا ب              

 كانون الثـاني    / يناير 22(” اإلسرائيلي” “دبكا فايل “فقد أورد موقع    . والفلسطينيين، والعالم العربي بأسره     
، نقالً عن مصادره في واشنطن أن الرئيس أوباما قد يسمح بمرور الئحة عربية فلـسطينية فـي                  )2011

. في الضفة الغربية والقدس من دون اعتراض        ” اإلسرائيلية“مجلس األمن الدولي تدين سياسة االستيطان       
ى الكلمة، أي ستكون هذه المرة األولى       ويعتقد الموقع اإلعالمي أنه إذا حدث هذا، فسيسجل سابقة بأتم معن          

لمعارضة قرار صادر عن مجلس األمن يدين السياسة        ” الفيتو“التي ال تستعمل فيها الواليات المتحدة حق        
  .وهو ما يعني أيضاً اهتزاز العالقة بين واشنطن وتل أبيب . ” اإلسرائيلية“

ل رئيس للواليات المتحدة يسمح بمرور الئحة       إن أوباما إذا فعل هذا، فسيكون أو      ” دبكا فايل “ويقول موقع   
، ومن تبعات ذلك أن يغدو البناء االستيطاني في الضفة الغربية           ”إسرائيل“عبر مجلس األمن الدولي تدين      

وفي ضواحي القدس الشرقية غير قانوني تماماً باعتراف دولي ال غبار عليه، وكذلك سيكون حال جميع                
  .ن والجيش في هذه األمكنةما تقوم به البلديات وقوات األم

لمعارضة مـشروع القـرار     ” الفيتو“ومن المحتمل تماماً أن يؤدي امتناع الواليات المتحدة عن استعمال           
وكـل مـن أمريكـا      ” إسـرائيل “أيضاً بين   ” دبكا فايل “العربي الفلسطيني إلى أزمة دبلوماسية كما يؤكد        

في أن هذا سيعني تغييراً راديكالياً فـي اتجاهـات          وال شك   . واالتحاد األوروبي ومنظمة األمم المتحدة      
وهـو مـا    . الدبلوماسية الدولية التي سيطر عليها إلى حد اآلن التردد واالنقسام إزاء الحقوق الفلسطينية              

يعني إعادة الثقة إلى أهمية العمل السياسي والتنسيقي الذي تقوم به منظمة األمم المتحدة، وسماع صـوت       
 وبالخصوص  1967دها إلى حد اآلن تطالب بوقف االستيطان والعودة إلى حدود ،          أوروبا التي ظلت وح   

إعادة الثقة إلى الدور الزعامي للواليات المتحدة والصدقية إلى سياستها في الشرق األوسط، ال سيما أنـه                 



  

  

 
 

  

            34 ص                                     2045:         العدد       3/2/2011 الخميس :التاريخ

لـك  من الناحية النظرية والمبدئية كانت واشنطن دائماً تقول إنها ضد االستيطان، من دون أن يمنعهـا ذ                
  .”اإلسرائيلية“حين يجد الجد وتصل األمور إلى مجلس األمن من الوقوف ضد أي قرار يدين السياسات 

أنها ستظل تبتز إدارة أوباما من خالل التأكيد أن الـسماح بمـرور             ” اإلسرائيلية“بالطبع، تعتقد الحكومة    
 العربية على المضي قدماً في      قرار في مجلس األمن يدين االستيطان، سيكون تشجيعاً للفلسطينيين والدول         

 دون الحاجـة    1967إعالن دولة ضمن حدود ما قبل       : مطلب االستقالل الفلسطيني من جانب واحد، أي      
  .إلى مفاوضات

فمن المناسب التذكير هنا بأن مطلب االستقالل هـو         . ” اإلسرائيليون“ولكن ليست المسألة كما يصورها      
 بل هو   1947 منذ بداية النزاع، أي منذ الفترة السابقة لحرب ،         غاية المفاوضات وغاية النضال الفلسطيني    

، فهو سابق لمطلب وقف االستيطان، الذي جاء في أعقاب غـزو            ”إسرائيل“سبق حتى اإلعالن عن قيام      
  .األراضي والسيطرة عليها بالقوة

ومـع ذلـك    . من دون أن تحتاج إلى تفاوض مع أحد         ” إسرائيل“االستقالل حق للفلسطينيين، وقد قامت      
فالفلسطينيون يتفاوضون ألنهم يحتاجون إلى مساعدة أصدقائهم وحلفائهم في الدول الغربية التي تنصحهم             

 إلى حـد اآلن     1967وقد كان من يعارض الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود ما قبل            . بهذا السلوك   
ة أوباما ستتخلى عن تعنـت اإلدارات       وإذا جاء فعالً ما يثبت أن إدار      . والواليات المتحدة   ” إسرائيل“هو  

فـي  ” اإلسـرائيلية “األمريكية السابقة، وحرصها على معارضة أي قرار لمجلس األمن يدين السياسات            
األراضي المحتلة، فإن االحتمال كبير أن الفلسطينيين والعرب معهم سيعيدون كذلك النظر في مـواقفهم               

وإذا ثبت لهم أن    . نيات الواليات المتحدة وإرادتها الطيبة      التي كان يسيطر عليها إلى حد اآلن التشكك في          
إدارة أوباما حريصة على الخروج بموقف أكثر عدالً، عبر تسجيل اشتراكها فـي حـل دولـي للنـزاع      

الفلسطيني، فسيقع الترحيب بالتفاوض، ألنه ال يوجد عاقل يريد أن يبـدأ عهـد االسـتقالل                ” اإلسرائيلي“
  .”ائيلإسر“الفلسطيني بحرب مع 
لم يكن أول من نشر هذه األنباء عن احتمال تحول الموقـف األمريكـي              ” دبكا فايل “وللتذكير، فإن موقع    

البريطانية هي السابقة إلى نشر مقالة تتحدث عن ذلـك          ” الغارديان“كانت جريدة   . بهذا الشكل الراديكالي    
وقد قال آنذاك إن إدارة أوبامـا       .  كتبها مراسلها في القدس روي ماكارتي        2010نيسان ، /  ابريل 29يوم  

أعطت وعوداً لمحمود عباس ضمنها إمكانية اعتبار السماح ألي قرار بالمرور في مجلس األمن الـدولي             
خاص بإدانة االستيطان دون استعمال الفتيو، شرط أن يقبل الفلسطينيون الدخول في مفاوضـات غيـر                

مريكي رفيع المستوى في لقاء مع الرئيس الفلسطيني        وقد قدم هذه الضمانات شفوياً دبلوماسي أ      . مباشرة  
وهو أمر طبيعي، ألنه لو تحدث آنـذاك     (وقد نفى صائب عريقات في ذلك الوقت وجود هذه الضمانات           . 

ذكرت مصدراً  ” الغارديان“إال أن   ) . الستتبعه إخفاق مشروع المفاوضات غير المباشر حتى قبل أن يبدأ         
ائب المبعوث األمريكي جورج ميتشل، هو الذي قال لمحمود عباس إن باراك            فلسطينياً أكد أن ديفيد هال ن     

  .أوباما حريص على التقدم في عملية السالمة وقدم له هذا الوعد
. إن المسألة محتملة تماماً، وإن أوباما إذا كان فعالً حريصاً على السالم، فهو يعرف جيداً الطريق إليـه                   

 في واشنطن سيفعل كل ما في وسعه لتعطيل هذا المـسعى إذا ثبـت             ”اإلسرائيلي“من المرجح أن اللوبي     
لديه أن الدبلوماسية األمريكية ستتخلى عن استعمال الفيتو في مجلس األمـن لتمـر إدانـة االسـتيطان                  

  . دون إعاقة” اإلسرائيلي“
لـى الجمـود    ينبغي أن يكون أوباما فعالً مقتنعاً أنه باإلمكان تجاوز المصاعب واالنتصار في المعركة ع             

والشد إلى الوراء، ألن إعادة الصدقية إلى سياسة بالده في الشرق األوسط تستحق اإلقدام علـى بعـض                  
  .التضحيات

  3/2/2011، الخليج، الشارقة
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  احتالل محور فيالدلفيا ما العمل؟ .58
  أفرايم سنيه

 التي تتميز بهـا     لالمزجة المناهضة السرائيل  . مصر بعد الثورة لن تواصل سياسة مبارك تجاه اسرائيل        
الموقف مـن حكـم   . كل فصائل المعارضة المصرية سيكون تأثير حقيقي على عالقات السلطة باسرائيل        

حماس سيعتدل، مظاهر التطبيع في العالقات مع اسرائيل ستنتهي او ستكون في خطر، رؤية اسـرائيل                
  .  ستتعزز–كتهديد استراتيجي 

  . خطوات في المدى القريبهذا الوضع الجديد يستدعي من اسرائيل خمس 
.  يتعين على اسرائيل أن تستولي من جديد على محور فيالدلفيا اال هو الحدود بين مصر وغزة                –االولى  

ثمـن  . اذا لم نفعل ذلك فسيتسارع التعاظم العسكري لحماس في غزة والذي بات منذ اليـوم ال يحتمـل                 
مطالبين بدفعه في التصدي المستقبلي، المحتم،      السيطرة على محور فيالدلفيا أدنى من الثمن الذي سنكون          

  . لحماس في قطاع غزة بعد أن تكون قد تعزز بوسائل قتالية متطورة وبمرشدين من ايران
مصر :  يجب بناء الجيش االسرائيلي ليس على أساس االفتراض الذي كان سائدا منذ ثالثين سنة              –الثانية  

بناء فرق احتياط تخلى عنها الجيش االسرائيلي في أعقاب         يدور الحديث اساسا عن     . لم تعد عدوا عسكريا   
  . اتفاق السالم مع مصر، ولكن يدور الحديث ايضا عن التزود المتسارع بمنظومات حديثة

االن يمكن االعتماد بقدر أقل بكثير على التعـاون مـع   .  حث بناء العائق على الحدود مع مصر–الثالثة  
  .ناءالجيش المصري في منع التسلل من سي

يجـب حـث بنـاء      .  زيادة االعتماد على الغاز الطبيعي من آبار الغاز من المياه االسـرائيلية            –الرابعة  
االنبوب والمنشآت، وذلك الن وقف توريد الغاز من مصر الذي هو مهم في نظر المعارضة هناك مـن                  

  .شأنه ان يكون من التعابير االولية عن السياسة الجديدة
 يجب تعزيز المحور المعتدل الوحيد المتبقي في الشرق االوسـط، المحـور             –ية  الخامسة واالكثر جوهر  

عندما يحتل حزب اهللا لبنان، وتكـون مـصر معلقـة بـالمجهول             .  االسرائيلي – الفلسطيني   –االردني  
 –والواليات المتحدة تخرج من العراق على اسرائيل أن تقصر الجبهات وتقتلع المفجر للنزاع االسرائيلي               

اذا لم تنهي باتفاق النزاع مع الفلسطينيين، فان اسرائيل محكومة بالعزلة الدولية في وضع اقليمي               . العربي
ولرئيس الوزراء السابق اولمرت فـي      " الجزيرة"المكتشفات االخيرة لشبكة    . تحتاج فيه جدا الى اصدقائها    

  . تدل كم يوجد في متناول اليد مثل هذا االتفاق" يديعوت احرونوت"
  يديعوت

  2/2/2011، وكالة سما اإلخبارية
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  :كاريكاتير .59
  

  
  3/2/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة


