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 سنوات على 10بمناسبة مرور " رمات إيفعال"وأكد جلعاد الذي كان يتحدث في احتفال في منطقة 
ستغل أن الديمقراطية يمكن أن تتحقق في كل دولة ولكن لألسف هناك من ي"قائال , االنسحاب من لبنان

  ".وقد رأينا نموذجا واضحا في قطاع غزة عندما أفرزت الديمقراطية حركة حماس, ذلك لألسوأ
وشدد جلعاد على إمكانية صعود اإلخوان المسلمين إلى سدة الحكم في مصر بدال من نظام حسني مبارك 

  . مؤكدا أن ذلك سيغير موازين القوة في المنطقة إلى األسوأ, الحالي
مثل حركة حماس وهم , إن اإلخوان المسلمين يشكلون القوة الحقيقية في المنطقة"ئال وأردف جلعاد قا

  .على حد تعبيره, "يتطلعون إلى السيطرة على منطقة الشرق األوسط بأكملها
  4/2/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  اإجراء االنتخابات قضية ضرورية واستحقاق يجب تأديته واالنقسام الوطني عار علين: عباس .2

 أكد الرئيس محمود عباس رغبة وحاجة القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني للسالم المبني على :رام اهللا
الشرعية الدولية، وجدد رفضه للدولة ذات الحدود المؤقتة، وتقديم أية تنازالت بالحقوق الفلسطينية، وقال 

ل بقاء قرارنا مستقال، وال أحد نحن أصحاب حق ونقول كلمتنا وموقفنا، وسنتحمل كل الضغوط من أج'
يمكنه مصادرة قرارنا وان نقدم تنازالت، وإذا لم نستطع سنخرج وليحاولوا أن يجدوا الحل مع هذا 

  خالل لقائه وفود مخيمات الالجئين في الضفة الغربية، مساء يوم الخميس وأضاف.'الشعب ولن يجدوا
أخذ رأي الشعب فإذا وافق يتم االتفاق، وإذا لم يوافق إذا توصلنا إلى اتفاق سالم سن': ، في رام اهللا3/2

، مشددا على أن أبناء المخيمات يشكلون الدرع الحامي 'يء وتنتهي السلطة وينتهي كل شيء كل شينتهي
  .للمشروع الوطني الفلسطيني

د إجراء االنتخابات الب' امام وفود الالجئين حول قضيتي المصالحة واالنتخابات، وقال عباسوتحدث 
تفضلوا '، واضاف 'منه، وهي قضية ضرورية يجب أن نهتم بها، وان ننفذها واستحقاق يجب تأديته

لنذهب إلى االنتخابات، الم تأتوا باالنتخابات، لذلك يجب أن نحتكم إلى صندوق االقتراع، أنا مثلكم جئت 
لخالف، ألن هذا االنقسام باالنتخابات، وانتم جئتم باالنتخابات، وبالتالي كيف نحسم هذا الصراع وهذا ا

  .'الوطني عار علينا
نحن لسنا عدميين، نحن نريد حلول، نريد سالما  وبأعلى صوت نقول نريد سالما ولكن 'وقال عباس 

ليس بأي ثمن، نريد السالم المبني على الشرعية الدولية الذي هو الحل األدنى من حقوقنا، حتى حدود 
ت الحدود المؤقتة، التي قبلها البعض هي أن تأخذ من خمسين يتحدثون عن دولة ذا ' وأضاف. '67الـ

إلى ستين بالمائة من الضفة الغربية، ثم القدس نؤجلها والالجئين ال نتكلم عنها، هذا حل قلنا ال يمكن بأي 
حال من األحوال أن نقبل به، إما أن نأخذ الحدود كاملة إضافة إلى كل القضايا، وإما ليس عندنا استعداد، 

ك بدؤوا يتجهون إلى جهات هنا وهناك ويتحدثون مع جهات، الويكيليكس التي ظهرت مؤخرا أرجو لذل
خمس أيام، هذا الموضوع لن نقبل به، دولة ذات حدود مؤقتة لن .. أن تقرؤوها التي ظهرت قبل أربع

 عاصمة ، القدس الشرقية67نقبل بها، نحن الذي نقبل به ، والذي لم ولن نتراجع عنه، الحدود حدود 
 كما ورد في المبادرة العربية التي أصبحت جزء 194لدولة فلسطين، حل عادل ومتفق عليه حسب القرار

  .'ال يتجزأ من خطة خارطة الطريق
وأنا واحد من الناس تعرفونني رجل سالم لكن أنا رجل سالم ومؤمن بالسالم ومؤمن بدولتين تعيشان 

 الوقت خرجت قناة الجزيرة  بما خرجت به الوثائق جنبا إلى جنب، بأمن واستقرار، لكن في هذا
واألوراق التي أصدروها  كثير منها صحيح ، صحيح ألن األوراق من عنا، لكن في فرق انك  تحرف 

في هذا الصدد إلى أن حبل عباس وأشار  ..كلمة من هون وكلمة من هون تطلع النتيجة غير صحيحة
إلسرائيليين واحد على  خمسين، اتفقنا مع إسرائيل على واحد قال انتم اتفقتم مع ا'الكذب قصير، وتابع 

مقابل خمسين بطلعنا من كل الضفة الغربية عشرة كيلو متر مربع، قال ال ال مش هيك قصدنا، ال هيك 
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 ومش عارف يرمنقصدنا بس هما اللعبة ما كملوها  وانو القدس متنازلين عن الشيخ جراح والحي األ
  م إلي حصل على القدس أيام كامب ديفيد ايش، وين ما حصلش الكال

إجراء االنتخابات البد منه، وهي ' وفود الالجئين حول قضية االنتخابات، وقال أماموتحدث عباس 
ضرورية لكن نتعامل معها بعقل، يعني إننا نريد بلديات تخدم الناس، الموقف هو انه يجب أن نأتي 

الن رئيس البلدية بحاجة إلى مواصفات معينة عنوانها برؤساء وأعضاء بلديات يستطيعون خدمة الناس، 
هذه قضية يجب أن نهتم بها، وان ننفذها . كيف تخدم البلد فإذا كان يستطيع فنعم وإذا ال ال تأتي به

االنتخابات التشريعية والرئاسية، قلنا أكثر من مرة ليذهبوا 'واضاف  .'وبالتالي هي استحقاق يجب تأديته
قة المصرية، لكن أنا اليوم أقول ال نريد التوقيع لكن تفضلوا لنذهب إلى االنتخابات، الم ويوقعوا على الوثي

تأتوا باالنتخابات، لذلك يجب أن نحتكم إلى صندوق االقتراع، أنا مثلكم جئت باالنتخابات، وانتم جئتم 
طني، الن هذا باالنتخابات، وبالتالي كيف نحسم هذا الصراع وهذا الخالف والمشكلة، واالنقسام الو

االنقسام الوطني عار علينا، ال تريدون أن توقعوا الورقة الن فيها كذا وكذا، وأنا اشهد اهللا إنهم قرؤوها 
أنا أالن ادعوهم لنذهب مباشرة إلى صناديق االقتراع في أي . وعدلوها قبل أن نوقع عليها ثم رفضوا

  .'وقت يختاروه ولكن كلما كان أسرع كان أحسن لنا ولهم
  3/2/2011، )وفا(كالة األنباء والمعلومات الفلسطينية و

  
   يحذر قيادات فتح ومنظمة التحرير من تداعيات األحداث في مصرعباس": الغد األردنية" .3

كشفت مصادر مطلعة في قيادة حركة فتح، أن الرئيس الفلسطيني محمود :  يوسف الشايب–رام اهللا 
 من تداعيات الثورة المصرية على القضية الفلسطينية، عباس، حذر قيادات الحركة ومنظمة التحرير،

خصوصا وأن لمصر دورا إقليميا بارزا، وما تلعبه مصر في العديد من ملفات القضية الفلسطينية، كملف 
القيادة "وقالت المصادر المطلعة إن عباس شدد على أن  .المفاوضات، وملف المصالحة الوطنية

 مصر على أنها أحداث داخلية، وأنه ال يجب ألي مسؤول في الفلسطينية تنظر إلى األوضاع في
، الفتا إلى "المنظمة، والسلطة، وحركة فتح، الخروج بأي موقف يظهر وكأنه منحاز لطرف دون اآلخر

طمأن المتخوفين من وصول حركة اإلخوان المسلمين إلى سدة الحكم في مصر، بأن الساحة "أن عباس 
 عكسته ردود فعل الجماهير العريضة من أبناء الشعب الفلسطيني تجاه الفلسطينية متماسكة، وهذا ما

الحملة المضللة التي قادتها قناة الجزيرة القطرية ضد القضية الفلسطينية، والتي كانت تستهدف قيام ثورة 
  .شعبية ضد القيادة، وأن ما حدث كان مخيبا لآلمال بالنسبة للجزيرة

اك تدابير أمنية للحيلولة دون قيام عناصر وقيادات من حماس، أن هن"وأشارت المصادر ذاتها، إلى 
الستغالل األحداث في مصر إلحداث قالقل في الضفة الغربية، في محاوالت يائسة منها للسيطرة على 

  ".2007األوضاع في الضفة، وإحداث انقالب فيها على غرار انقالبها في غزة صيف العام 
  4/2/2011الغد، عمان، 

  
   باحتالل محور صالح الدين"إسرائيل" قيام ي غزة تتوقعالحكومة ف .4

جزءاً من القوات المسلحة "قالت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة إن : الدين نادية سعد – عمان
المصرية الموجودة عند معبر رفح أخلت مواقعها من الجانب المصري، بما حملها المسؤولية األكبر في 

وأكد المستشار السياسي  ".إسرائيلي مفاجئ باحتالل منطقة الحدودضبط األوضاع والتحسب لقرار 
األوضاع على الحدود من الجانب الفلسطيني مضبوطة، وقوات األمن "حكومة يوسف رزقة بأن اللرئيس 

  ".متواجدة بكثافة وتأخذ الحيطة والحذر، بينما تتحمل الحكومة مسؤولياتها بشفافية
ب التصريحات اإلسرائيلية التي تحرض جيش االحتالل على احتالل الحكومة تراق"أن " الغد"ـوأضاف ل

 المصرية، لكنها ما تزال تقع في إطار التداول اإلعالمي وال –المنطقة الفاصلة بين الحدود الفلسطينية 



  

  

 
 

  

            6 ص                                     2046:         العدد       4/2/2011 الجمعة :التاريخ

قراراً إسرائيلياً "ولم يستبعد  ".توجد حتى اآلن أية بوادر واضحة في الميدان تدلل على احتالل وشيك
الحتالل منطقة الحدود، وشن حرب جديدة بين قوات االحتالل التي ستدخل المنطقة وفصائل مفاجئاً 
تنتظر سلطات االحتالل مخرجات األحداث المتسارعة في الساحة المصرية قبل "، ولكن قد "المقاومة

البوابة مع فصائل المقاومة الفلسطينية لن تسمح للقوات اإلسرائيلية باحتالل "وأكد أن  ".اإلقدام على ذلك
  ".مصر والعودة بآلياته العسكرية إلى محور صالح الدين

  4/2/2011الغد، عمان، 
  

  عباس ال ينوي ترشيح نفسه لوالية جديدة": شينخوا"وكالة  .5
أعلن مسئول فلسطيني مطلع، األربعاء، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لن يترشح ألي 

، مشيراً إلى أن دراسة جدية تجري في أروقة السلطة الفلسطينية انتخابات رئاسية جديدة في حال عقدها
إنه من المتوقع أن ) شينخوا(ول لوكالة أنباء ؤوقال المس. للتحضير النتخابات برلمانية ورئاسية جديدة

  . يدعو عباس إلجراء االنتخابات قريباً ولكنه لم يحدد موعداً لذلك بعد
عضاء المجلس الثوري لحركة فتح التي يتزعمها في رام اهللا ول عن عباس خالل لقاء مع أؤونقل المس

  ".سندعو النتخابات تشريعية ورئاسية قريباً ولن أترشح لفترة جديدة:" في الضفة الغربية قوله
ول عن عباس قوله ؤول أن االنتخابات ستجري رغم الخالفات مع حركة حماس، ونقل المسؤوأكد المس

قتراع طالما أن المصالحة متعثرة ومتوقفة لم يبق سوى االنتخابات، الحكم في هذا هو صندوق اال"إن 
  ". ولتشرف عليها أي جهات كانت

إن عباس ينوي إجراء تعديل جذري على حكومة فياض قريباً جداً، :" ولسؤمن جهة أخرى، قال الم
ه لم يوضح طبيعة  بالمائة لكن100التغيير في الحكومة سيكون قريبا جدا، وربما قد يكون "مشيراً إلى أن 

  ". هذا التغيير
من ناحية أخرى، أبلغ عباس أعضاء المجلس الثوري االستعداد لخيارات صعبة قد يتخذها في سبتمبر 

  . متوقفة) إسرائيل(المقبل طالما بقيت العملية السياسية والمفاوضات مع 
قات يجب أن تتم، سبتمبر المقبل سيشهد استحقا/ أيلولول نفسه أن شهر ؤوأضاف عباس بحسب المس

وهو ما جاء في خطاب الرئيس األمريكي باراك أوباما عن الدولة الفلسطينية، وكذلك خطة الحكومة 
  . إلنهاء االحتالل وإقامة الدولة وكلها تنتهي بهذا التاريخ

  3/2/2011فلسطين اون الين،
  

   يتجاوز التمويلمؤتمر للمانحين يتضمن بعداً سياسياً ودوراً أوروبياًلفياض وفيون يسعيان  .6
 عقد إلىدعا رئيسا الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون والفلسطيني سالم فياض :  رندة تقي الدين-باريس 

. اجتماع للدول المانحة للسلطة الفلسطينية يكون ذا بعد سياسي ويتضمن دوراً أوروبياً يتجاوز التمويل
 تكون فرصة لتقدم مسيرة السالم في الشرق واعتبرا أن رياح التغيير التي تجتاح تونس ومصر ينبغي أن

وقال فياض إن هناك انسجاماً تاماً بين ما يعبر عنه المواطنون في المنطقة من رغبة في أن  .األوسط
تكون هناك مشاركة وحرية وممارسة كاملة لحقوق المواطنة، وما نشهده من استمرار غياب العدل 

.  إنشاء دولة فلسطينية والحرية والكرامةإلى صعيد السعي والحرمان بالنسبة الى الشعب الفلسطيني على
 إنهاء االستيطان وتمكين الشعب إلىواعتبر أن المطلوب استغالل الفرصة بمنتهى الجدية للسعي 

جاء ذلك خالل مؤتمر صحافي عقده فياض وفيون قبيل اجتماعهما في مقر  .الفلسطيني من إقامة الدولة
  . رئاسة الحكومة الفرنسية
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ووافق فياض على أهمية عقد هذا المؤتمر مع بعد سياسي والحفاظ على الجدول الزمني إلنشاء الدولة 
  .الذي تم االتفاق عليه وإعطاء دور ألوروبا يفوق دور الممول

  4/2/2011الحياة، لندن، 
  

  "أدوات محلية"إسرائيلية جديدة بـ" حملة إشاعات"تحذر من الحكومة في غزة  .7
مة الفلسطينية في غزة، كافة وسائل اإلعالم واإلعالميين، ومؤسسات المجتمع األهلي           حذرت الحكو : غزة

 .واتهم د  ".المهولة والكاذبة "، أو التعاطي مع أخبارها      "المواقع الصفراء "من الوقوع في شرك ما أسمتهم       
حسن أبو حشيش، وكيل وزارة اإلعالم، ورئيس مكتب اإلعالم الحكومي فـي غـزة، بعـض المواقـع                  

األكاذيـب  "بنـشر بعـض     " المواقع الصفراء "والتي تحمل صفة    " سرية وأمنية "إلعالمية التي قال إنها     ا
  .واألراجيف حول واقع وصمود وصبر قطاع غزة

إننا نحذر من أن المحرك األساس لهذه الحمالت الدعائية والتشكيكية هو آلة الدعاية الـصهيونية               : "وقال
  ".ر معروفة ومدعومة مالياً وموالية فكرياً ومهنياًوتنفذها مواقع إلكترونية صفراء غي

  4/2/2011قدس برس، 
  

  االحتالل يفرج عن برلماني من حماس في الضفة .8
أفرجت سلطات االحتالل، أمس، عن البرلماني من حركة حماس عبد الجابر فقها بعد أن : ).آي.بي.يو(

دداً من نواب حماس وأقارب وقال مصدر برلماني إن ع.  شهراً في االعتقال اإلداري25أمضى 
وكانت قوات االحتالل أعادت بشكل متفرق خالل . البرلماني فقها كانوا في استقباله عند حاجز السبع

  . من نواب حماس في الضفة الغربية6األسابيع الماضية باعتقال 
  4/2/2011الخليج، الشارقة، 

  
  "فرقعات إعالمية"في غزة " يوم غضب"الحديث عن : البردويل .9

، ُدعي له على "يوم غضب" صالح البردويل وجود أي مخاوف من .دنفى القيادي في حماس : زةغ
، وأكد أن حماس التزمت الصمت حيال األحداث التي تشهدها مصر 4/2 الجمعة يوم، في غزة "فيسبوك"

وقال  .منذ عشرة أيام، لكنها ال تستطيع أن تمنع الناس من التعبير عن آرائهم المؤيدة للشعب المصري
الحديث عن يوم غضب ضد الحكومة في غزة فرقعات ": "قدس برس"البردويل في تصريحات خاصة لـ

األولى هي صفة : إعالمية ال أساس لها من الصحة في شيء، والشعب الفلسطيني في غزة يحمل صفتين
ا من باب من العاطفة الجياشة تجاه كل ثورة تحدث في العالم للحرية وتحقيق مطالبها، وهو يتعاطى معه

جرب الكي ال ينسى مواجعه، والزاوية الثانية هي زاوية الحذر السياسي، ألننا نعلم أن كل العيون متيقظة 
إلى أن هناك محاولة لحرف عدالة الثورة المصرية وربطها باإلرهاب، لذلك بدأت مواقع فتح تتحدث عن 

ن أجل تحريض أمريكا وإسرائيل أن حماس تشارك في الثورة المصرية وتهرب لهم السالح، وذلك م
  ".ضد الثورة المصرية، من هذا المنطلق يأتي الحديث عن ثورة غضب في غزة غدا

نحن أحجمنا في حماس عن التعليق حول األحداث في مصر، لكننا ال نستطيع أن نمنع الشعب : "وأضاف
) 3/2(يوم الخميس الفلسطيني من أن يعبر عن تعاطفه مع الشعب المصري، فهناك مسيرة شبابية ال

للتعاطف مع الشعب المصري، ونحن لم نتهور في تأييدنا ألحد لكننا ال نقبل التدليس علينا، ونعتقد أن هذا 
  ".شأن أعداء الثورة الفلسطينية

  3/2/2011قدس برس، 
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   بعالقات حسنة مع الحكومة المصرية الجديدةةمتفائل حماس": البيان" .10
 في قيادة الحركة أنالبيان جريدة در وثيقة الصلة بحركة حماس لكشفت مصا:  إبراهيمماهر – غزة

 عريضة بتحسن العالقات بينها وبين الحكومة المصرية  وتعلق آماالً عالياًقطاع غزة تبدي تفاؤالً
 ملف المصالحة بين في لرئيس الجمهورية المصرية وكذلك بتشكيلتها الجديدة وتعيين عمر سليمان نائباً

 العالقات أن تصريحات خاصة للبيان في رفض الكشف عن هويته الذيف المصدر وكش. حماس وفتح
.  جديدةأسس غزة ستتحسن مما يدفع نحو صياغة العالقة بينهما على فيالمصرية مع حماس والحكومة 

 الحكومة المصرية الجديدة سينتج عنه قوة نفوذ تيار الممانعة أن) حسب المصدر(وتتوقع حماس 
 تنازالت سياسية أليلن يكون هناك غطاء مصري " السياسي المصدر انه على الصعيد والمح. السياسية

حماس تأمل من الحكومة المصرية "ن أ إلى المصدر وأشار. "اإلسرائيليين مفاوضات السلطة مع في
 الحكومة المصرية إدارةن إ"، وتابع المصدر" ملف المصالحة مع فتحفيالجديدة تخفيف الضغوط عليها 

 حماس تنتظر أنوبين المصدر .  االنقسام بين فتح وحماسإلنهاءة للملف الفلسطيني ربما تؤدي الجديد
 قطاع غزة من خالله واالستغناء إلى والسماح بنقل البضائع والتجارة من المصريين فتح معبر رفح كلياً

  .األنفاقعن 
  4/2/2011البيان، دبي، 

  
  بين فتح وحماس" فيسبوك"حرب إعالمية على  .11

أسست مجموعات شبابية فلسطينية، صفحات على موقع التواصل االجتماعي :  رائد الفي- غزة
، تدعو إلى إسقاط السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وأخرى تدعو إلى إسقاط الحكومة "فيسبوك"

 الثورة الفلسطينية" بعنوان "فيسبوك"وأطلق نشطاء في حركة حماس صفحة على . المقالة في قطاع غزة
، جمعت "ثورة الكرامة في غزة"إلسقاط سلطة عباس، في مقابل صفحة لنشطاء في حركة فتح بعنوان 

واستلهم نشطاء . آالف األعضاء من نشطاء الحركتين من مستخدمي الموقع األكثر شهرة في العالم
ن تجربة  للتحريض على الثورة ضد بعضهما بعضاً، م"فيسبوك"الحركتين المتخاصمتين فكرة اللجوء إلى 

  .الشعبين التونسي والمصري
  4/2/2011الخليج، الشارقة، 

  
  نتنياهو يتراجع عن تعيين رئيس أركان مؤقت للجيش .12

بعد ساعات فقط من قراره إلغاء تعيين يوآف غاالنت، رئيسا ألركان الجيش، :  نظير مجلي-تل أبيب
. يامين نتنياهو، للتراجع مرة أخرىوتعيين الجنرال يائير نافيه، مكانه مؤقتا، اضطر رئيس الوزراء، بن

  . وألغى جلسة الحكومة المقررة إلقرار الموضوع، صباح أمس، بعد أن تبين أن وزراءه سيتمردون عليه
وكان نتنياهو قد أعلن الليلة قبل الماضية عن إلغاء تعيين غاالنت رئيسا لألركان، بعد أن أعلن المستشار 

سيطر على أرض عامة وكذب (اع عن أكاذيبه وخروقاته للقانون القضائي للحكومة أنه لن يستطيع الدف
ودعا إلى جلسة غير عادية للحكومة، يفترض عقدها صباح أمس . ، أمام المحكمة)في وثائق رسمية

ولكن، وبعد ساعات معدودات، تراجع نتنياهو عن . إلقرار تعيين رئيس أركان مؤقت هو يائير نافيه
ألغى جلسة الحكومة وأبلغ وزراءه أنه سيطرح الموضوع عليهم في تعيين رئيس األركان المؤقت، و

  . جلسة الحكومة العادية
لماذا يجب التعيين لمدة : وكان السؤال األساسي الذي طرحه معارضو تعيين رئيس أركان مؤقت، هو

  اء شهرين فقط، طالما أن اشكنازي يشغل هذا المنصب اليوم وباإلمكان تمديد واليته شهرين وأكثر؟ وج
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نتنياهو رضخ لضغوط باراك، الذي ال يتحمل رؤية اشكنازي ساعة واحدة في : الجواب واضحا وقاطعا
  .الحالي) شباط( فبراير 14رئاسة األركان، بعد انتهاء واليته المقررة في 

  4/2/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  األولوية للسالم مع سورية والفلسطينيين.. بعد أحداث مصر: موفاز .13
اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية واألمن البرلمانية االسرائيلية ووزير الدفاع االسرائيلي : سالقد

على اثر الوضع المضطرب في مصر، يجب إعطاء عملية السالم مع سورية "السابق شاؤول موفاز انه 
  ".والفلسطينيين األولوية المطلقة

نا ان نبدأ التفاوض مع السوريين يجب علي"وأضاف في بيان وزعته مجموعة مشروع اسرائيل 
والفلسطينيين، وانه بسبب االضطرابات في مصر يجب على الحكومة أن تعاود بدء المحادثات مع 

أؤمن انه من اجل الحصول الى مستقبل أفضل ومستقر، فإننا يجب ان "مشيراً الى انه "الفلسطينيين
  ".نتفاوض مع سورية من اجل مستقبل دولتنا

أسوأ ما قد يحدث هو تسلط تنظيم اإلخوان المسلمين على الحكم في مصر والذي من "وأشار الى ان 
نحن نتأمل ونؤمن بأن الشعب المصري سوف يختار . المعروف أنهم ضد معاهدة السالم مع إسرائيل

ان عملية السالم بين اسرائيل ومصر من ناحية ومع األردن "وأضاف "قيادة معتدلة من اجل تغيير حياتهم 
  ".احية أخرى هي حجر األساس لالستقرار األمني في المنطقةمن ن

ان هذه الثورة هي ثورة اقتصادية قام بها الشباب "وفي إشارة الى ثورة الشباب في مصر قال موفاز 
إال أنني أؤمن بأن الحفاظ على معاهدة السالم . نحن ال نستطيع ان نملي عليهم كيفية التصرف. المصري

  ". مصلحة مشتركة بين الدولتينبين اسرائيل ومصر هي
 عاما من المحاوالت المجردة من التنفيذ، 18انا أؤمن وبشدة أنه قد حان الوقت، بعد "وذكر موفاز انه 

أؤمن بانه يجب علينا التوصل " وقال" ألن نبدأ في التنفيذ حينما نكون قريبين جدا من التوصل الى اتفاق
نبدأ باتفاق مؤقت ومن ثم ننتقل . الفلسطينيين هو الخطوة األولىان االتفاق المؤقت مع . الى سالم حقيقي
. ان القضايا الجوهرية التي اقتربنا من االتفاق عليها هي قضايا الحدود والترتيبات األمنية. الى اتفاق دائم

ان معظم القادة في إسرائيل من مختلف األحزاب السياسية يعتقدون بأن الحدود سوف تستند على حدود 
 ٪ من 65وستكون هناك دولة فلسطينية على أكثر من .  ثم لن تكون هناك أي مقايضة باألراضي.67'

.  ٪7-6هذه مبادلة بنسبة . 67'األراضي باإلضافة الى ضمانة دولية بأن حجم األرض معادل لخطوط 
وبالتالي عن طريق تزويد إسرائيل بالكتل االستيطانية، فإن إلسرائيل ستكون حدود يمكنها الدفاع عنها 

  ".فان السلطة الفلسطينية سوف تتمكن من إقامة الدولة
  4/2/2011األيام، رام اهللا، 

  
  نتنياهو يقود حكومة تنعدم فيها المسؤولية األمنية واالستراتيجية: ليفني .14

فقالت، . تجندت في البداية رئيسة المعارضة، تسيبي ليفني، إلى جانب أشكنازي:  نظير مجلي-تل أبيب
كلنا «: في الكنيست، إن نتنياهو يقود حكومة تنعدم فيها المسؤولية األمنية واالستراتيجيةخالل بحث 

 يتخذ موقفا عدائيا شخصيا من رئيس - قالت مخاطبة نتنياهو -يعرف أن وزير الدفاع في حكومتك 
ة ولكن الحديث ال يجري هنا عن وظيف. األركان، وهذا بحد ذاته أمر غير مسبوق في تاريخ إسرائيل

فأنت يا رئيس الوزراء تتحدث في كل يوم عن . نحن نتحدث عن قائد أول للجيش. سكرتير شخصي
فكيف . التحديات األمنية واألخطار االستراتيجية، وتدهور األوضاع في مصر وتأثيراتها على إسرائيل
، وتترك تسمح لنفسك وتوافق على تنحي رئيس األركان الحالي، الذي قاد الجيش وأعده لهذه المرحلة

أال يدل هذا على استهتارك .. فهل هكذا نواجه األخطار؟.. الجيش تحت قيادة رئيس أركان مؤقت؟
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وعارض النائب األول لرئيس الوزراء وزير الشؤون االستراتيجية، موشيه يعلون، وهو . »باألخطار؟
ت ضد اشكنازي وقال إن مشكلته ليس. وشن هجوما على باراك. أيضا رئيس أركان سابق، القرار بشدة

واعتبر وزير شؤون المخابرات، دان . وحده، بل هو يسمم قيادة الجيش كلها ويلحق ضررا هائال فيها
مريدور، اإلصرار على عدم تمديد فترة اشكنازي لشهرين بسبب توتر العالقات مع باراك، أمرا خطيرا 

كنازي رئيسا لألركان طالما الحكومة وتوجه إلى نتنياهو طالبا عدم تعيين نافيه وإعالن اش. ال يمكن قبوله
  .لم تعين بديال عنه

  4/2/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  بالشرق األوسط" إسرائيل"ـضائقة استراتيجية لاحداث مصر :  يخنرايتمارالخبير السياسي  .15
ضائقة « الخبير السياسي األمني، ايتمار يخنر، اعتبر األحداث في مصر : آمال شحادة-القدس

وهذا الموقف يعكس حال القلق الذي تعيشه إسرائيل وهو ما . »ة إلسرائيل في الشرق األوسطاستراتيجي
واقترح يخنر على نتانياهو . جعل المطلب الملح التقدم نحو عملية السالم مع السلطة الفلسطينية وسورية

تفاق سالم أو فإما أن يجلس فوراً مع محمود عباس والتوصل معه لمسودة ا: أن يختار مخرجاً من اثنين
نزول من الجوالن مقابل انقطاع عن : يعلن تخليه عن الفلسطينيين ويعرض على دمشق صفقة حقيقية

  .إيران وعن حزب اهللا
والضائقة االستراتيجية التي يتحدث عنها اإلسرائيليون تنعكس في عالقاتهم المعقدة مع جميع الدول 

ع نظام الملك عبد اهللا الشكاك الذي يتهم إسرائيل  بقيت إسرائيل م–من الشرق  :ويدرجها يخنر بالقول
 في –وفي الشمال . بالجمود السياسي، يحذر من الكارثة ويرفض اللقاء مع نتانياهو، على حد تعبير يخنر

فقد المعسكر المعتدل في  «-أعقاب سقوط حكومة سعد الحريري وصعود حكومة يسيطر عليها حزب اهللا
في الضفة، االضطرابات في مصر تطرح تخوفاً من أن يتلقى . »اسياًالشرق األوسط محوراً مهماًوأس

وإذا لم يكن هذا كافياً، يقول يخنر، . الشعب الفلسطيني شهية الخروج الى الشارع وإسقاط نظامه الفاسد
  .فقد بقي الشرق األوسط مع إدارة أميركية ضعيفة، تعطي االنطباع بأنها رفعت أيديها في الشرق األوسط

  4/2/2011،  لندنالحياة،
  

   إنقاذ نظام مباركأوباماوعلى ...مصر هي الدولة العربية األهم في العالم: يوسي بيلين .16
 طالب الرئيس السابق لحزب ميرتس، يوسي بيلين، أوباما بمد يد العون لنظام : آمال شحادة-القدس 

 نظام حكم حسني مبارك إن إسقاط«: مبارك وإنقاذه من خطر وقوعه في أيدي اإلخوان المسلمين قائالً
. »وسيطرة جهات إسالمية متطرفة على هذه الدولة الضخمة هو سيناريو احتماله على أرض الواقع كبير

فالجيش القوي . تعلمنا من الغليان في الشوارع مرةأخرى شيئاً ما عن كرات الثلج«: وحذر بيلين يقول
 هوادة عندها قد تصبح نموراً ورقية عندما المطيع أيضاً، والشرطة الصارمة واألجهزة السرية التي ال
  .»تخلص الجماهير الى استنتاج أن زمان نظام الحكم قد انقضى

وبحسب بيلين فان مصر هي الدولة العربية األهم في العالم، وهي تقود الجامعة العربية، ولها معاهدة 
على رغم أن فيها حريات في وهي ليست دولة ديموقراطية . سالم مع إسرائيل وفيها قيادة موالية للغرب

واعتبر بيلين الموقف االميركي تجاه مبارك . بعض المجاالت، وحرية تعبير ما ومجال محدود للمعارضة
إذ انهم يؤكدون على العالقة بين الدولتين والحاجة الى االستمرار فيها، لكنهم يتخذون موقفاً . غريباً

ات مصر الى عدم اتخاذ خطوات عنيفة ضد محايداً واضحاً من تظاهرات الشارع، ويدعون سلط
  .بيد أن الواليات المتحدة ال تزال القوة العظمى الوحيدة في العالم، ومن يرأسها ليس محلالً. المتظاهرين

:  ويقول1979ويخلص بيلين الى تحذير أوباما من خطر تكرار خطأ الرئيس كارتر في إيران عام 
س كارتر الذي مكّن من سقوط الشاه الفارسي ودفع عن ذلك ال األجدر بأوباما أن يتذكر ما حدث للرئي«
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. ال يجوز له أن يكرر ذلك الخطأ. بكرسيه فحسب بل ثمن تغيير بعيد المدى في وجه الشرق األوسط
فالحديث هذه المرة عن عنصر حيوي في خريطة الشرق األوسط ستؤثر ضعضعته تأثيراً مباشراً في 

إن الخروج األميركي من الشرق . هذا العام من العراق وأفغانستانخطط اإلدارة األميركية للخروج 
  .»األوسط عندما ينتقل األمر الى أيد متطرفة سيكون عمالً غير مسؤول على نحو ظاهر

  4/2/2011، الحياة، لندن
  

  "الكريهة" بديال للحرب االلكترونيةالحرب : مريدور .17
 الخميس ان الحرب االلكترونية على غرار تلك قال مسؤول اسرائيلي بارز يوم:   دان وليامز-القدس

بتكلفتها " الكريهة"التي شنت على ايران في العام الماضي توفر للدول المتقدمة بديال للقوة العسكرية 
  .االخالقية

وقال دان مريدور نائب رئيس الوزراء للدبلوماسيين والصحفيين في مركز ابحاث القدس للشؤون العامة 
  ."ريهة للغايةك.. الحرب كريهة "

يرى الناس ... الن الحرب تعرض طوال الوقت على شاشات التلفزيون.. في العصور الحديثة"واضاف 
  ."هناك ثمن تدفعه. توجد قيود. هذا وال يمكنهم تقبله

أحد تلك الطرق االخرى هو أن تحاول .. يبحث المرء عن طرق أخرى.. صعب) وضع(النه "وأوضح 
  ."وال تقتل الناس.. م كله أن تفعل أشياء ال تبدو قبيحة على ذلك النحوأجهزة المخابرات في العال

وامتنع عن مناقشة موضوع فيروس ستاكس نت الغامض الذي اخترق الشبكات االيرانية في العام 
الماضي لكن تصريحاته أظهرت شكوك االسرائيليين بشأن معلومات حول تهديدات ضمنية باستخدام 

  .وي االيرانيالقوة ضد البرنامج النو
. يزداد أهمية في الصراع بين االمم... العالم االلكتروني.. كل العالم غير الموجود على الشاشة"وأضاف 

  ."ليست بالسالح ولكن بشيء اخر.. اذا أردت .. انها ساحة معركة جديدة 
 تعلمت واوضح مريدور الذي يشرف على أجهزة المخابرات االسرائيلية والشؤون النووية ان اسرائيل
  .من التغطية االخبارية وما يعقبها من توجيه اللوم عالنية لصراعاتها مع اعداء أقل تسلحا في الغالب

  4/2/2011، وكالة رويترز لألنباء
  

   التجاري"إسرائيل"التظاهرات في مصر ضربت تبادل : اإلسرائيليةوزارة الصناعة  .18
التظاهرات الجارية في مصر اثرت على عمل اكدت وزارة الصناعة والتجارة اإلسرائيلية ان : القدس

الموانىء اإلسرائيلية ، التي أصبحت تعاني من تشويشات قوية اثرت سلبا على حركة البضائع من 
وُيرجًّح خبراء في النقل البحري بأنه كلما تواصلت التشويشات في الموانئ المصرية ، .إسرائيل وإليها

  .دفإن الضرر في االقتصاد اإلسرائيلي سيزدا
ولفتت الوزارة الى ان الموانئ اإلسرائيلية مربوطة مباشرة و ضمن الموانئ المصرية المرتبطة بالتجارة 

  ).ميناء اإلسكندرية ، ميناء بور سعيد ، وميناء دمياط(اإلسرائيلية 
هذه الموانئ ذات صلة بالتبادل التجاري مع ": "روفين تسوك"من جانبه قال رئيس مكتب النقل البحري 

وبحسب معطيات ".  أوروبا ، والحركة في قناة السويس ما زالت جارية ، لكنها أبطأ من ذي قبلدول
 من التبادل التجاري البحري إلسرائيل يمر عبر قناة السويس ، ويدور 20%االتحاد الصناعي فإن 

لق مع وأشار إلى أن جزءا من الموانىء اغ.  مليون دوالر في كل أسبوع200الحديث عن بضائع بتكلفة 
ارتفاع حمى التظاهرات ، عازيا جزء من التشويشات إلى عدم وصول عدد كبير من العاملين إلى أماكن 

ال شك أن هذه "وأضاف . عملهم ، مؤكدا في ذات الوقت على أن مصر العب وسيط في هذا المجال
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 وخروج التشويشات في عمل الموانئ المصرية ستؤثر بشكل طبيعي على وصول البضائع إلسرائيل ،
  ".البضائع منها ، ولكن األمور لم تصل ألن تكون كارثية

  4/2/2011، الدستور، عّمان
  

   جيش االحتاللوقادةتوتر بين باراك  .19
 استمر التوتر، أمس، بين قادة في جيش االحتالل اإلسرائيلي ووزيرالحرب إيهود باراك، على :الناصرة

  . االحتالل على خلفية فسادخلفية إلغاء تعيين يوآف غالنت رئيسا ألركان جيش
  4/2/2011، الغد، عّمان

  
  يؤيدون التمديد ألشكنازي" اإلسرائيليين"من % 88: استطالع .20

أنه ينبغي تمديد والية رئيس األركان غابي ” اإلسرائيليين“رأت أغلبية ساحقة من : )آي.بي .يو (
ستطالع للرأي أجراه معهد في ا” اإلسرائيليين“من % 88وقال . أشكنازي إلى حين تعيين بديل له 

، أمس، إنه ينبغي تمديد والية أشكنازي إلى حين تعيين ”يديعوت أحرونوت“ونشرته صحيفة ” داحاف“
إن رفض وزير الحرب ايهود باراك تمديد واليته نابع من مصالح % 87وقال . رئيس أركان جديد 
ان جديد تلحق ضرراً بأمن أن أداء باراك في أزمة تعيين رئيس أرك% 74ورأى . حسابات شخصية 

إنهم ال يعرفون من % 25باراك المسؤولية األساسية عن األزمة، فيما قال % 40، وحمل ”إسرائيل“
للتعيينات في ” لجنة تيركل”المسؤول، وحملت نسب صغيرة من المستطلعين المسؤولية للمحكمة العليا و

  .لة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المناصب الرفيعة والمستشار القانوني للحكومة ومراقب الدو
تصديق أقوال الجنرال يوءاف غاالنت بأنه لم يتعمد تقديم تصريح كاذب إلى المحكمة، % 43ورفض 

قالوا إن % 43ورغم أن . إنهم يصدقونه % 38وهو ما سبب إلغاء تعيينه رئيسا لألركان، بينما قال 
% 30ب لمنصب رئيس أركان الجيش، بينما قال رأوا أنه مناس% 49غاالنت كذب بشكل متعمد إال أن 

  .إنه ليس مناسباً 
وفي هذه األثناء قرر نتنياهو إرجاء التصويت على اقتراح باراك بتعيين الجنرال يائير نافيه رئيسا مؤقتا 

  .لألركان على ضوء معارضة وزراء لهذا التعيين 
رئيس أركان “، أمس األول، إن ”اإلسرائيلي “وقال باراك في مقابلة أجرتها معه القناة الثانية للتلفزيون

 أيام، والقرار بعدم تمديد واليته لم يكن سهال وبدت غير طبيعية بنظر 10الجيش سينهي واليته بعد 
  . ” الكثيرين، لكن تم اتخاذه لفعل صالحياتي وبعد ترجيح عميق للرأي

  4/2/2011، الخليج، الشارقة
  

  ية تحقننا بالعنصرمدارسنا: طلبة يهود .21
بحثت لجنة التعليم في الكنيست اإلسرائيلي تقارير صدرت اخيرا، عن مدى :  برهوم جرايسي-الناصرة

استفحال العنصرية في المدارس اليهودية ضد العرب، ما فاجأ اعضاء كنيست لجهة جرأة هؤالء الطلبة 
لتعليم في في كشف حقائق عن مدى تفشي العنصرية وتقاعس جهاز ا) التوجيهي(وهم في الثانوية 

  .مواجهتها
وكان لمداخلتي طالبين يهوديين من مجلس الطالب القطري وقع كبير على الجلسة، فقد كشفا حقائق 
مذهلة أحرجت المدافعين عن أجواء العنصرية، وكان أولهما الطالب ألون حخمون من مدينة حولون، 

ارع، ولكن باالساس من الكنيست، فقال، إن الطالب في المدارس يتلقون هذه العنصرية من المجتمع والش
، والمشكلة ان "الموت للعرب"فعندما يبدأ الطالب بجدل بين يمين ويسار، سرعان ما يصل األمر إلى حد 

  .هناك معلمين يعطون شرعية لمثل هذه التفوهات وهذه األجواء
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من رد الفعل، الموت للعرب، فنحن أمام ثالث حاالت "وتابع الطالب حخمون قائال، حينما يقول طالب 
فإما أن المعلمة تسكت الطالب من دون أي اجراء، وثانيا في حال تصدى طالب وانضم له آخر، فإنها 

  .تطلب سكون اإلثنين، وثالثا، وهو أقصى ما يكون أن تعرب الطالبة عن امتعاضها وتسكت هي أيضا
الخروج بقرارات واضحة ورفض رئيس اللجنة النائب ميلر، من حزب يسرائيل بيتينو، تلخيص الجلسة و

للجم العنصرية، واكتفى بمطالبة وزارة التعليم بتقديم تقرير مفصل عن مظاهر العنصرية في المدارس 
  .بشكل عام، إذ أرادت أن يساوي بين اليهود والعرب

  4/2/2011، الغد، عّمان
  

   تقوم بتشغيل العربمحالت تجارّية إسرائيلّية تغلق شهادات تؤكد أنّها ال: عنصرّيةاستجابة لمبادرة  .22
أفادت مصادر إسرائيلية عليمة، هذا األسبوع، ان عشرات المطاعم، أكشاك : الناصرة ـ زهير أندراوس

الفالفل، محالت البيتزا، ومحال البقالة وغيرها في القدس الغربية، لبوا نداء منظمة عنصرية تطلق على 
اليهود من الزواج من غير اليهود، التي باشرت ، أي منع )لهابا لمنع االنصهار(نفسها منظمة عنصرية 

. لدى اليهود) كشروت(بتوزيع شهادات تحرم تشغيل العرب وهي على غرار شهادة األكل الحالل 
هذه شهادة أن صاحب هذا المحل يشغل يهودا وال يشغل ':الشهادة كتب عليها، طبعا باللغة العبرية

  .'األعداء
بنتسي جوفشطاين قال إن خُمس المحالت في القدس لبوا نداء مركز المنظمة العنصرية المذكورة 

المنظمة وأن الطلب على هذه الشهادات في تزايد مستمر، مشيرا إلى أن منظمته ستقوم بالتأكد بان المحل 
ال يشغل عربا قبل منحه الشهادة، وأضاف جوفشطاين أن منظمته ستقوم بتعميم المبادرة لتشمل مناطق 

وبحسبه، فإن إطالق مبادرة الشهادات العنصرية جرى األسبوع الماضي . د بعد القدسأخرى من البال
ويهدف إلى إبعاد الشبان العرب عن الفتيات اليهوديات كما يزعم المبادرون، الذين يدعون أن غالبية 

نظمة حاالت الزواج المختلط تتم في أعقاب تشغيل شبان عرب في محالت يهودية، بموازاة ذلك بدأت الم
المذكورة بجمع تواقيع نساء يهوديات على تعهد بان ال يشترين من الشبكات التي تشغل عماال من عرب 

  .الداخل، أو من العرب في المناطق الفلسطينية المحتلة
 اإلخباري اإلسرائيلي باللغة العبرية إن المتدينين اليهود انضموا أيضا إلى WALLAهذا وقال موقع 
ة، تنادي بعدم تشغيل العربهذا المجهود وأنيشار .  إعالنات علقت في أحياء الحريديم في القدس الغربي

إلى أن هذا التطور يتماشى ويتماهى مع المظاهرات التي شهدتها مدينة بات يام، بالقرب من تل أبيب، 
  .والتي طالبت بترحيل العرب من المدينة وتحويلها إلى مدينة يهودية مئة بالمئة

  4/2/2011، عربي، لندنالقدس ال
  

   وصول نخبة في مصر تلغي اتفاق كامب ديفيد مما قد يشعل المنطقةمن تخشى "اسرائيل" .23
العالقة بين مصر واسرائيل تحولت من حالة حرب إلى حالة سالم على الجبهة بعد توقيع : أحمد البديري

  .ااتفاق كامب ديفيد بين البلدين وانسحاب اسرائيل من سيناء التي احتلته
اسرائيل انذاك كما اليوم ارادت التأكيد على استمرار االتفاق لضمان امنها ، ألن أخطر ما تخشى منه 

  "الجيش األكبر."اسرائيل هو الجيش المصري
انه الجيش " سألت يعكوف امدرور وهو جنرال متقاعد من االستخبارات العسكرية عن هذه الخشية فقال 

هوبة ونحن سعيدون باالتفاق مع مصر وال ننظر إلى جيشهم كتهديد االكبر واالكثر تطورا وبقيادة مو
  ".ونعلم ان بناء القوة يكون لسنوات و النوايا تتغير في ايام
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خالل االزمة أشار العديد من السياسين االسرائيلين إلى ان الهاجس الذي يقلق اسرائيل هو وصول نخبة 
الخشية ان تقدم . تلك النخبة اسالمية او حتى علمانيةسياسية معادية لها إلى السلطة في مصر سواء كانت 

  .تلك النخبة على إلغاء االتفاق الذي تعلم اسرائيل ان اغلبية الشعب المصري ال يرغب فيها اصال
سألت ألون لئيل المدير السابق لوزارة الخارجية االسرائيلية عن شكل العالقة االسرائيلية المصرية 

دبلوماسية ستبقى ولكن مصر ستضغط على مصر بشكل قوي واكثر هجوميا العالقة ال" مستقبال فقال 
  ".على اسرائيل للمضي قدما في عملية السالم خاصة مع الفلسطينيين

عمر سليمان نائب الرئيس الحالي كان دائما يحاول . الحلقة الضائعة هنا هي منطقة الحدود وقطاع غزة
ن كثيرا ما رعى جهود الوساطة بين الفصائل الفلسطينية سليما. تطويق االزمات المرتبطة بتلك المنطقة

ومن بينها حماس حتى وإن لم تكن تلك الجهود أسفرت عن اتفاق بين تلك الفصائل كما فشلت تلك 
  .الجهود قبل عامين خالل الحرب االسرائيلية على غزة

  4/2/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

  ول فتح حماس لجبهة قتالية ضد القوات المصرية في سيناء حصهيونيةمزاعم استخبارية  .24
 ات من كتائب عزتزعم المصادر االستخبارية أن القيادة العسكرية في حماس، أصدرت أوامر بنقل قو
الدين القسام إلى شمال سيناء بهدف فتح جبهة فلسطينية ثانية في الثورة المصرية عبر مهاجمة القوات 

- 30يث تدعي مصادر عسكرية خاصة أن هناك معارك أولية انطلقت يوم األحد المصرية في سيناء، ح
 بين قوات حماس وقوات مديرية األمن الداخلي المصري، عند المداخل الجنوبية لرفح 01-2011

  .والعريش
دولية في التابعة للقوة ال" الغورا"وتفيد المصادر أيضاً عن إعالن حالة التأهب القصوى في القاعدة الجوية 

، التي تضم جنوداً أميركيين وكنديين، وأن طائرات شحن أميركية في الطريق إليها لنقل " MFO"سيناء 
وإذا ما تم هذا اإلخالء فهذا معناه الخرق األول في . القوات من هناك إلى قواعد أميركية في أوروبا

هي مراقبة تطبيق "MFO" أن مهمة الـ ومصر، سيما" إسرائيل"الجانب العمالني التفاقية السالم بين 
  .اتفاق السالم بين إسرائيل ومصر، واإلشراف على حركة القوات المصرية في سيناء

في المقابل، بدأ الجيش المصري الدفع بتعزيزات القوات المدرعة، إضافة إلى الدبابات، عن طريق 
ريعاً نحو شمال سيناء بهدف اعتراض قوات األنفاق الجوفية تحت قناة السويس باتجاه سيناء، ونقلها س

  . حماس
Debka File  

  3/2/2011 ، 5اصدار خاص 
  

   مع ثورة الشعب المصري تضامنياً سلمياً الفلسطينية تقمع اعتصاماًاألمنقوات  .25
 الفلسطينية مساء الليلة قبل الماضية على قمع تجمع األمنية األجهزة أقدمت:  وليد عوض-رام اهللا 

 لثورة الشعب المصري ضد الرئيس المصري حسني ه مجموعة من الفلسطينيين تأييداًتضامني نظمت
بشكل مستقّل ووحدوي وقال شهود عيان إن ما يقارب  .مبارك، نظّمته مجموعة من الشباب الفلسطيني

 شخص احتشدوا بالقرب من دوار المنارة وسط رام اهللا ورفعوا شعارات وأطلقوا هتافات تؤيد 200الـ 
عب المصري وثورته، وتطالب مبارك بالرحيل واللحاق بزين العابدين بن علي، وأنهم رددوا طيلة الش

 ذلك االعتصام وأنهت الفلسطينية تدخلت األمن شهود عيان بأن قوات  وأوضح.تحيا مصر :الوقت
 تلك ن المشاركين عرفوا عنأ إلىالتضامني بالقوة حيث اعتقلت عددا من الشبان المشاركين، مشيرين 

  .التظاهرة من خالل الفيسبوك والتويتر والرسائل القصيرة
  4/2/2011القدس العربي، لندن، 



  

  

 
 

  

            15 ص                                     2046:         العدد       4/2/2011 الجمعة :التاريخ

   النتفاضة الشعب المصريدعماًمسيرة في غزة  .26
. تظاهر حشد من الفلسطينيين مساء أمس الخميس تأييداً لثورة الشعب المصري: .)أي.بي.يو( –غزة 

 البعثة المصرية في مدينة غزة استجابة لدعوة من تجمع وتجمع عشرات الشبان الفلسطينيين أمام مقر
  كبار السن،ورفع الشبان الذين انضم لهم عدد من. شباب جامعات غزة الذي لم يكن معروفاً في السابق

وثمن الشبان ما وصفوه . األعالم الفلسطينية والمصرية ورددوا هتافات مؤيدة النتفاضة الشعب المصري
". الثبات على مواقفهم وتغيير النظام الحاكم"، ودعوهم إلى "طالبهم العادلةصمود المصريين في م"بـ

وهذه أول تظاهرة كبيرة في غزة منددة بالنظام المصري ومؤيدة لثورة شعبه، بعد أن منعت قبل يومين 
  .أربع ناشطات تنظيم تظاهرة مماثلة في ميدان الجندي المجهول

  4/2/2011الراية، الدوحة، 
  

  مئات الشباب يهتفون برحيل مبارك أمام السفارة المصرية بتل أبيب: 48فلسطينيو  .27
قام المئات من أبناء الداخل الفلسطيني مساء أمس، باالحتشاد بالقرب من  : زهير أندراوس-الناصرة 

السفارة المصرية بتل أبيب، وذلك في مظاهرة دعم ومؤازرة لثورتي مصر وتونس المجيدتين، داعين 
الشعب الفلسطيني واألمة العربية، للوقوف مع الشعب المصري حتى رحيل حسني مبارك أحرار العالم و

هذا وكان . وإسقاط نظامه ونيل الشعب المصري حريته، ومباركين للشعب التونسي انجازه التاريخي
السواد األعظم من المشاركين من الشباب والطالب الجامعيين، والذين جاؤوا من مختلف مدن وبلدات 

داخل الفلسطيني، والمنتمين إلى عدة أطر وحركات سياسية وطنية وقومية فلسطينية، كما شاركت ال
  .مجموعة من اليساريين اإلسرائيليين واألجانب في التظاهرة

  4/2/2011القدس العربي، لندن، 
  

  كل التضامن مع انتفاضة الشعب المصري: مثقفون وإعالميون وشخصيات فلسطينية .28
 أعربوا فيه عن تضامنهم الكامل مع أصدر عدد من المثقفين واإلعالميين والشخصيات الفلسطينية بياناً

 والفساد والتبعية، وعن االستبدادانتفاضة الشعب المصري التي اندلعت معبرة عن إرادته برفض 
 ويعيد مصر إلى  لبذل التضحيات الغالية من أجل التغيير الذي يحفظ كرامة الوطن والمواطن،استعداده

مكانتها في المنطقة والعالم، والتي تضررت كثيرا جراء غياب الحرية والمساواة والعدالة والديمقراطية 
وقال البيان، الذي  . اإلسرائيلي بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد- وخروج مصر من الصراع العربي

يمكن أن تقتلع كل من يقف في رب نسخة منه، إن رياح التغيير تهب بقوة في المنطقة، و48وصل عـ
  .طريقها، وكل من ال يأخذ العبر والدروس ويسارع لالستجابة لمطالب الشعب وطموحاته

، ممدوح العكر، هاني المصري، جميل هالل، إسماعيل الزابري، زكريا محمد :ووقع على البيان كل من
حسن ، مهدي عبد الهادي، يوتيوئام مزهر القر، اهللا محمد جاد، محمد قرش، هويدا عراف، رائد الحلو

وفاء عبد ، سميرة الناطور، ماجد كيالي، تامر أبو غزالة، فيحاء عبد الهادي، هديل رزق القزاز، لداودة
، خالدة جرار، نادية حبش، عارف جفال، عمر نزال، رزق صقر، بشير بشير، أنطوان شلحت، الرحمن

حسين فرح ، مصطفى البرغوثي، ساري حنفي، شروق األسعد، سالم حمدان، حسين الطويل، كامل جبيل
  .خالد بركات، خالد الحروب، خليل شاهين، راسم عبيدات، هشام أبو غوش، الطويل

  3/2/2011، 48موقع عرب 
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   الفلسطينيين في مطار القاهرة يطالب بالتدخل لتأمين عودتهمالعالقينمتحدث باسم  .29
في مطار القاهرة، منذ أسبوع أصحاب الضمائر الحية  ناشد عشرات الفلسطينيين العالقين : غزة،القاهرة

التدخل من أجل عودتهم إلى قطاع غزة في ظل الحالة اإلنسانية الصعبة التي يعيشونها في المطار، في 
  .ظل رفض السلطات المصرية السماح لهم بالعودة إلى القطاع

إن عدد العالقين في "، " برسقدس"وقال عمر صيام المتحدث باسم العالقين في مطار القاهرة لوكالة 
 من النساء واألطفال والشيوخ  فلسطينيا60ًالمطار في ازدياد مستمر حيث وصل عددنا اآلن إلى 

إن الغرفة التي يحتجزنا فيها امن المطار غرفة سيئة للغاية، وال "مضيفا ". والشباب إضافة إلى المرضى
 الن األمن المصري يحتجز جوازات سفرنا، في توجد بها أي خدمات، حيث أننا ممنوعين من مغادرتها،
وأشار إلى أن السفارة الفلسطينية بعثت لنا  ".ظل عدم تحرك من قبل السفارة الفلسطينية في القاهرة

ولين فيها ويدعى حسن أبو النصر والذي الم المسافرين لوصولهم إلى المطار، ؤحد المسأالسبت الماضي 
 لهم، وانه فقط جاء لينقل رسالتهم إلى السفير نه ال يمكنه أن يفعل شيئاًوحملهم مسؤولية ذلك، وأكد لهم أ

في القاهرة بركات الفرا، منوها إلى أن عدد من المحتجزين احتجوا على طريقة تعامله معهم، وابلغوه 
أنهم لم يكونوا يعرفون أن الوضع هكذا في مصر، وأن وصولهم جاء بموافقة السلطات المصرية، 

إن "وقال صيام  .لطيران التي ترفض نقل أي مسافر فلسطيني في ظل إغالق معبر رفحوشركة مصر ل
الشرطة المصرية في مطار القاهرة أبلغتهم أن مغادرتهم المطار معلقة على قدوم السفير الفلسطيني في 

  ".القاهرة بركات الفرا إلى المطار وتوقيع على تعهد، وإخراجهم من المطار على ضمانته
  3/2/2011قدس برس، 

  
   الماضي وحدات استيطانية خالل الشهر304 وأقر بناء فلسطينياً 15االحتالل قتل  .30

، وأصاب  فلسطينيا15ًقتل جيش االحتالل اإلسرائيلي خالل الشهر الماضي :  يوسف الشايب–رام اهللا 
ر بناء أوضح أن االحتالل قرالذي  مواطنا آخر بجروح، حسب تقرير لمنظمة التحرير الفلسطينية، 91

  منزال22ًن قوات االحتالل هدمت خالل الشهر الماضي إ  التقريروقال . وحدات استيطانية إضافية304
 ومنشأة أخرى، وكانت أبرز عمليات الهدم فندق شبرد  منزال40ً منشأة فيما وجهت إخطارات بهدم 63و

 وطالبة،  طالبا60ًتعلم فيها  ومدرسة ي منزال16ًفي القدس المحتلة، إلقامة وحدات سكنية للمستوطنين، و
  .في منطقة دقيقة شرق يطا في الخليل، وحظائر أغنام تعود ملكيتها لعائلة النجادة التي تقطن المنطقة

وذكر التقرير أنه خالل الشهر الماضي واصلت سلطات االحتالل إجراءاتها التهويدية في شرقي القدس 
األنفاق وطرد المواطنين من أماكن سكناهم، وكان بهدم المنازل ومصادرة األراضي والعقارات وحفر 

 لمواجهات متواصلة بين المواطنين وقوات االحتالل والمستوطنين الذين هاجموا الحي حي سلوان مسرحاً
وحسب التقرير الذي  .لالستيالء على عقارات فلسطينية خاصة، مما أدى إلى إصابة واعتقال العديد منهم

حكومة االحتالل صادقت على صرف ثالثة ماليين دوالر، إلقامة متحف نسخة منه، فإن " الغد"تلقت 
للتراث اليهودي في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، فيما كشف النقاب عن مخطط إسرائيلي يستهدف تهويد 

وسط بلدة سلوان، يتضمن إقامة مبان عامة، وبرك سباحة على ما مساحته خمسة " بئر أيوب"منطقة 
يمنع السياح األجانب " إلعاد"وأضاف التقرير أن حارس الجمعية االستيطانية  .حيدونمات من أراضي ال

من الوصول إلى عين سلوان، من خالل المدخل الجنوبي التابع لألوقاف اإلسالمية بحجة السيطرة عليه 
وفي إطار أعمال الحفر، أنهت سلطات االحتالل حفر نفق يربط بلدة سلوان بحائط  .من قبل االحتالل

  . متر600للمسجد األقصى المبارك بطول ) الحائط الغربي(براق ال
 يقضي ببناء وحدات سكنية 6036 يحمل الرقم تقرير أن سلطات االحتالل أصدرت مخططاًالوجاء في 

 من  دونما455ًومناطق سياحية تشمل المالهي الليلية والمطاعم وصاالت لعب القمار على مساحته 
 فيما أقرت اللجنة المحلية للبناء والتنظيم في بلدية االحتالل بالقدس بناء أراضي بلدة لفتا غرب القدس،
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في القدس المحتلة، وعلى " تلبيوت"، و"بسغات زئيف" وحدة استيطانية في البؤرة االستيطانية، 124
  . دونما في أراضي صور باهر في القدس الشرقية53 وحدة استيطانية على مساحة 180مخطط لبناء 
 دونما من األراضي الزراعية في قرية أم 20ى قال التقرير، إن المستوطنين استولوا على من جهة أخر

 80جنوب الخليل على نحو " كرمئيل"الصفا شرق يطا جنوب الخليل، فيما استولى آخرون من مستوطنة 
ي  دونما من أراض25كما استولى المستوطنون على . دونما من أراضي أم الخير بهدف االستيطان فيها

  .قرية قريوت في محافظة نابلس
  4/2/2011الغد، عّمان، 

  
   الماضيالشهراالحتالل صّعد من حمالته ضد المواطنين وممتلكاتهم في سلوان خالل : تقرير .31

 أكد تقرير جديد صدر عن مركز معلومات وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى :القدس
الل صعدت من وتيرة اعتداءاتها بحق المواطنين المقدسيين ، أن سلطات االحت3/2 المبارك يوم الخميس

وفا نسخة منه أن عمليات وكالة وجاء في التقرير الذي وصلت  .وممتلكاتهم في مختلف أحياء بلدة سلوان
التصعيد التي تمارسها سلطات االحتالل بدأت مع بداية العام الحالي، وقد استقبل المقدسيون في سلوان 

 إلى جنب حمالت االعتقاالت الواسعة بحق هذا العام بمزيد من عمليات وقرارات، جنباًالشهر األول من 
 عن ممارسات القمع العنيف خالل المواجهات التي بدت أعنف من الشبان والفتيان واألطفال، فضالً

و ولفت التقرير إلى تصعيد متميز ضد النشطاء الفلسطينيين في سلوان، حيث أحصى المركز نح .سابقاتها
 حالة ضد أطفال 25، نفذت منها 2011سنة  حالة اعتقال وحجز في سلوان في الشهر األول من 65

قاصرين باإلضافة إلى عدد كبير غير مسجل ألطفال احتجزوا في الشوارع على يد قوات االحتالل وما 
  .صاحبها من استجوابات في الشوارع قبل تركهم بحرية

  3/2/2011، )وفا(ية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطين
  

   معتقالً فلسطينياً خالل أسبوع50 شهداء وثالثة .32
 اعتقلوا على أيدي السلطات 50 أظهرت تقارير حقوقية أن ثالث فلسطينيين استشهدوا ونحو :رام اهللا

وجاء في تقرير للمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان أن طفالً .  الجارياألسبوع والمستوطنين اإلسرائيلية
، كما سقط شاب وطفل في اإلسرائيلي قذيفة من مخلفات الجيش انفجارفي قطاع غزة نتيجة  استشهد

  .الضفة الغربية برصاص المستوطنين
  4/2/2011الحياة، لندن، 

  
  عتقل عدد من المواطنينوياالحتالل يغلق مداخل سلواد  .33

مداخل قرية سلواد واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، صباح أمس إغالق :  يوسف الشايب–رام اهللا 
شمال شرق رام اهللا بالحواجز العسكرية، فيما أغلقت المدخل الرئيس من الجهة الجنوبية قرب مستوطنة 

، أن جنود االحتالل "الغد"وأفاد عدد من سكان سلواد في أحاديث هاتفية مع  .عوفرا بالمكعبات االسمنتية
حواجز المنتشرة في محيط القرية عرف منهم أقدموا صباح أمس، على اعتقال عدد من المواطنين على ال

  .الموطن عزام لطفي نمر
وأوضح قدورة فارس رئيس نادي األسير الفلسطيني وأحد سكان القرية، أن جنود االحتالل يحاصرون 

 رغم عدم وجود القرية بشكل غير مفهوم منذ مساء أول من أمس، وقاموا بإغالق المدخل الرئيس أيضاً
  .ذلك الشارع الذي بقي مغلقا لعدة سنوات خالل انتفاضة األقصىمستوطنين يمرون من 

  4/2/2011الغد، عّمان، 
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  االحتالل يقتحم الخليل وبيت لحم وجنين ويشن عمليات تمشيط واعتقال .34

 محافظات بيت لحم والخليل أمساقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر :  جمال جمال-القدس المحتلة 
  . فلسطينيا34ً جنين، وقامت بأعمال تمشيط ونشرت الحواجز، وقامت باعتقال وجنين وعدة بلدات جنوب

  4/2/2011الدستور، عّمان، 
  

   الغربية من دخول الضفة"أبناء البلد" تمنع رئيس "إسرائيل" .35
 أمس بياناً أعلنت فيه أن أمينها العام محمد "إسرائيل" أصدرت حركة أبناء البلد العربية في :رام اهللا
  . أشهر بموجب قرار عسكري إسرائيلي6منع من دخول الضفة الغربية المحتلة لمدة ) بو أسعدأ(كناعنة 

  4/2/2011الحياة، لندن، 
  

  خنفر تواقيع التأييد لعباس زورت وتحولت لبيان براءة من وضاح:  خنفرحكم .36
قرية الرامة نفت عائلة وضاح خنفر مدير عام شبكة الجزيرة التي تقيم في : محمد جمال - القدس المحتلة

بمحافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، ما تداولته وروجته بعض وسائل اإلعالم الفلسطينية حول 
التي يقف على رأس إدارتها بكشف " الجزيرة" تتبرأ فيه من ابنها، وضاح، على خلفية قيام إصدارها بياناً

 وردت أسماؤهم على البيان المذكور صحة وثائق المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، ونفى فيه عدد ممن
  .خرج من سياقه وتم توظيف تواقيعهم لغاية مغايرةأما جاء فيه وقالوا إن البيان 

إن ما تم ترويجه في وسائل : "المحلي الفلسطيني" وطن لألنباء"لتلفزيون ) شقيق وضاح(وقال حكم خنفر 
وأوضح أن ما جرى بدأ بجمع تواقيع ". ي وضاحاإلعالم غير حقيقي، ولم يتبرأ أحد من العائلة من شقيق

تأييد ودعم للرئيس أبو مازن لكن تم استخدام هذه التواقيع وتحريف االتجاه وإخراج البيان عن سياقه 
أن التواقيع التي وردت على بيان البراءة الذي تم "ونوه إلى . وتحويله إلى بيان براءة من وضاح خنفر

في القرية من أجل دعم وتأييد الرئيس أبو مازن وليس على أساس تداوله كانت أعطيت لحركة فتح 
حيث " البيان المزور"لقد زارنا باألمس جميع من وردت أسماؤهم في : "وقال". البراءة من أي شخص

وبين خنفر أن أمين سر حركة فتح في محافظة جنين عطا أبو أرميلة  ".نفوا لنا علمهم بموضوع ما جرى
  ".ائلة خنفر أمس بتقديم كتاب للعائلة والرأي العام يوضح فيه ما حدثتعهد خالل زيارته لع

  4/2/2011الشرق، الدوحة، 
  

  متحفاً... حمام مدينة الخليل القديمة .37
 المتحف الوحيد في المدينة، إلى تحول حمام مدينة الخليل القديمة .):ب.ف.أ( –) الضفة الغربية(الخليل 

، بهدف تشجيع حركة السياحة في هذه المنطقة شبه "يونيسكو"ظمة بعد ترميمه وصيانته بالتعاون مع من
 مبنى إنوقال وزير الحكم المحلي خالد القواسمي  . فيهااإلسرائيليينالمهجورة بسبب نشاط المستوطنين 

 حمام المدينة، وهو مبنى مملوكي يقدر عمره بين األصلكان في  "،أيامالمتحف الذي افتتح قبل عشرة 
  ."تم ذكره ووصفه في الكتب التاريخية المتعلقة بمدينة الخليل"، مشدداً على انه "نة س800 إلى 700

  4/2/2011الحياة، لندن، 
  

  نهيار منزل ثانٍ في مخيم برج البراجنةا: بيروت .38
فإلى الفيضانات التي يحدثها، .  أزقة مخيم برج البراجنة أي خيرإلىال يحمل المطر : زينة برجاوي

وفي نهاية األسبوع الماضي، . ألكبر على المنازل اآليلة للسقوط، ويتسبب بانهيارهايشكل المطر الخطر ا
انهار منزل الالجئ حاتم كساب، المؤلف من طابقين وتحول إلى ركام، وهو المنزل الثاني الذي ينهار 
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زل ، قد غادر المن"لحسن حظه"ويشرح كساب أنه كان،  .في المخيم، بعد سقوط منزل قبل نحو شهرين
 منزل متواضع إلىقبل أسبوع، تحسًبا لوقوع الكارثة، وانتقل هو وأسرته المؤلفة من ثمانية أشخاص 

  ."غير صالح لعيش كريم" أنه إالاستأجره في المخيم 
  4/2/2011السفير، بيروت، 

  
  كتاب لمنال األيوبي".. خطوات التمكين لتحرير فلسطين .39

 إليه، خالل حفل دعت "خطوات التمكين لتحرير فلسطين"لثالث وقعت األديبة منال محمد األيوبي كتابها ا
بداية تالوة آليات . ، في قاعة محاضرات الجمعية في شمال لبنان" دده الكورة-الرابطة النسائية الخيرية "

  .من القرآن الكريم من خالد محمد األيوبي، ثم كلمة ترحيب وتعريف من رئيسة الرابطة
قضية القدس المباركة واألقصى "شيخ مالك جديدة كلمة اعتبر فيها أن وألقى دائرة أوقاف عكار ال

اجتمعنا اليوم من : "وقال". وفلسطين ينبغي أن ال تنتسى، بل أن تعيش في القلب والضمير حتى التحرير
أجل توقيع كتاب صغير في حجمه، كبير في مضامينه، ألنه يدفعنا للعيش كباراً من أجل قضية كبيرة 

  ".األقصى، القضية المباركةوهي القدس و
أن هناك خطراً كبيراً يهدد القدس وهو بناء جدار حولها "وتحدثت منال األيوبي عن الكتاب موضحة 

:  لتحرير فلسطينإتباعها الخطوات الثالث الواجب إلىولفتت ". وهدم األقصى إلعالن تهويد القدس
ية، ثانيها مقومات البطل المنتصر، ثالثها أولها معرفة العدو الصهيوني ومخططاته وعرض وثائقه السر"

  ".البدء في إصالح النفس والغير من خالل القرآن والثقة بحتمية النصر
  4/2/2011، بيروت، المستقبل

  
  "إسرائيل"قتة عليها إلغاء معاهدة السالم مع ؤممصرية في حال تشكيل حكومة : نوالمسلماإلخوان  .40

خوان المسلمين المعارضة في مصر، أنها ستشكل مع أحـزاب   أعلنت جماعة اإل   .):أي.بي.يو( –طوكيو  
المعارضة األخرى حكومة موقتة، بعد إرغام الرئيس حسني مبارك على التنحي، ينبغي عليها تـضطلع               

وقال نائب مرشد الجماعة رشاد البيومي، في مقابلة أجرتها معـه            ."إسرائيل"في إلغاء معاهدة السالم مع      
 اليابانية نشرت امس، إن الجماعة تشارك في التظاهرات المتواصلة المناهـضة            هيئة اإلذاعة والتلفزيون  

اإلخوان يعارضون معاهدة السالم المبرمة مع إسرائيل ألنها تمس بكرامة          "وتابع إن    .للحكومة منذ قيامها  
العرب وتقوض مصالح مصر وبقية الدول العربية، وفي حال تشكيل حكومة موقتة فإنه ينبغـي عليهـا                 

ال "، وقال إن مصر     "إسرائيل"وأعرب البيومي عن عدائه للحكومة األميركية لدعمها         ."ء هذه المعاهدة  إلغا
  ."تحتاج للمساعدة االقتصادية من أميركا

  4/2/2011، الراي، الكويت
 

  وزارة داخلية مبارك هي التي فجرت كنيسة القديسين في اإلسكندرية: المخابرات البريطانية .41
بلوماسي بريطاني أمام دوائر قصر االليزيه الفرنسي، عن سبب إصـرار إنكلتـرا     كشف د : )المرابطون(

على المطالبة برحيل الرئيس المصري وفريقه، خصوصاً أجهزة وزارة الداخلية التي كان يديرها الوزير              
حبيب العدلي، والسبب هو أن المخابرات البريطانية تأكدت، ومن المستندات الرسمية المصرية الصوتية             

لورقية، أن وزير الداخلية المصري المقال حبيب العدلي كان قد شكل منذ ست سنوات جهازاً خاصـاً                 وا
 ضابطاً، وعداده من بعض أفراد الجماعات اإلسالمية التي قضت سنوات في سجون الداخلية،              22يديره  

لـسوابق،  وعدد من تجار المخدرات وفرق الشركات األمنية، وأعداد من المسجلين خطراً من أصحاب ا             
الذين قُسموا إلى مجموعات حسب المناطق الجغرافية واالنتماء السياسي، وهذا الجهاز قـادر علـى أن                

  ..يكون جهاز تخريب شامل في جميع أنحاء مصر في حال تعرض النظام ألي اهتزاز
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عـدلي،  كما كشفت المخابرات البريطانية أن الرائد فتحي عبد الواحد المقرب من الوزير السابق حبيب ال              
 بتحضير المدعو أحمد محمد خالد، الذي قضى أحد عشر عاماً فـي سـجون               11/12/2010بدأ منذ يوم    

الداخلية المصرية، ليقوم باالتصال بمجموعة متطرفة مصرية، لدفعها إلى ضرب كنيسة القديـسين فـي               
، وأبلغها أنـه    )هللاجند ا (اإلسكندرية، وبالفعل قام أحمد خالد باالتصال بمجموعة متطرفة في مصر اسمها            

ـ           ، فأعجب محمد عبد الهادي     "تأديب األقباط "يملك معدات حصل عليها من غزة يمكن أن تفجر الكنيسة ل
بالفكرة، وجنّد لها عنصراً اسمه عبد الرحمن أحمد علي، قيل له إنك ستضع السيارة وهي               ) قائد جند اهللا  (

ان هو بنفسه من فجر السيارة عن بعد، بواسطة         ستنفجر لوحدها فيما بعد، لكن الرائد فتحي عبد الواحد ك         
جهاز السلكي، وقبل أن ينزل الضحية عبد الرحمن أحمد علي من السيارة، وكانت الجريمـة المروعـة                 

  .التي هزت مصر والعالم ليلة رأس السنة الماضية
؛ محمـد  )هللاجنـد ا (تم توجه الرائد نفسه فوراً إلى المدعو أحمد خالد، وطلب منه استدعاء رئيس جماعة   

عبد الهادي، إلى أحد الشقق في اإلسكندرية، لمناقشته بالنتائج، وفور لقاء االثنين في شـقة فـي شـارع                   
الشهيد عبد المنعم رياض باإلسكندرية، بادر الرائد فتحي إلى اعتقال االثنين ونقلهما فوراً إلـى القـاهرة                 

ونصف إلى مبنى خـاص فـي منطقـة         بواسطة سيارة إسعاف حديثة جداً، واستطاع الوصول بساعتين         
الجيزة بالقاهرة تابع للداخلية المصرية، حيث حجز االثنين لغاية حدوث االنتفاضة يوم الجمعة الماضـي،        
وبعد أن تمكنا من الهرب لجآ إلى السفارة البريطانية في القاهرة حفاظاً على سالمتهما، وقال الدبلوماسي                

  :أهمها. لعدة األسباب ة جاء من قبل النظام المصريالبريطاني، إن القرار في تفجير الكنيس
 الضغط الذي يمارس على النظام من قبل الداخل المصري والخارج العربي واإلسـالمي لمواصـلته                .1

الغزاوي بالقيام بالعملية يـشكل نوعـاً مـن دعـوة           ) جيش اإلسالم (محاصرة مدينة غزة، لذا فإن اتهام       
زة بتخريب مصر لكسب نوع من الوحدة الوطنية حول النظام القـائم،            في غ " المسلحين"المصريين التهام   

  .وإيهام العالم الخارجي بأنه يحمي المسيحيين
 إعطاء هدية لنظام العبري في تل أبيب، ليواصل حصاره على غزة، والتحضير لعملية كبيرة عليهـا،     .2

 في دعم ترشيح جمال مبارك لرئاسـة        وتأتي هذه الهدايا المصرية للكيان اإلسرائيلي ليستمر قادة إسرائيل        
  .مصر في كل أنحاء العالم

 نشر نوع من الغطاء على النظام المصري داخل مصر يخوله االنتقال حينذاك مـن حمـى تزويـر                   .3
االنتخابات إلى اتهام اإلسالميين بالتطرف واالعتداء على المسيحيين، لكي يحصل النظام علـى شـرعية    

مزورة، وحقه في اعتقال خصومه، كما حصل بعد الحادثة، حيث بلـغ عـدد              غربية بنتائج االنتخابات ال   
  .المعتقلين اإلسالميين أكثر من أربعة آالف فرد

قد تـدفع   " الكنيسة"وختم الدبلوماسي البريطاني أن نظام مبارك فقد كل مسوغات شرعيته، بل إن عملية              
هذا النظام، ناهيـك عمـا فعلـه بالـشعب          الكثير من المؤسسات الدولية واألهلية إلى المطالبة بمحاكمة         

  . المصري طوال ثالثين عاماً، واألهم ما قام به في األسبوع األخير
 4/2/2011، المستقبل العربي

 
  نقاذ األسرى في سجون االحتالل الصهيونيإل  يدعوإتحاد المحامين العرب .42

للجنـة الـدفاع عـن األسـرى        ناشد أمس األمين العام المساعد التحاد المحامين العرب والمنسق العام           
 عمر زين إنقاذ األسرى المرضى في سـجون االحـتالل           "والمعتقلين في السجون الصهيونية واألميركية    

نداء زين جاء خالل االعتصام التضامني أمـام مقـر           . سجين 1500الصهيوني والبالغ عددهم أكثر من      
  .الذي يقام في أول كل شهرالصليب األحمر الدولي في شارع السادات، في إطار خميس األسرى 

كما ناشد زين برلمانات العالم والبرلمانات اإلسالمية والعربية التحرك السريع لإلفـراج عـن األسـرى                
النواب خليل الربعي، ومحمد الطل، ونايف الرجوب، وحاتم قفيشة، ومحمـود الرمحـي، وعمـر عبـد           
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 ،ميدة أسيرات القدس وفلسطين آمنة جـواد      الرازق، موجهاً التحية لألسيرة الصحافية أحالم التميمي، وع       
  .التي تدخل عامها الحادي عشر في االعتقال

 4/2/2011، السفير، بيروت
  

   بسبب قمعها التظاهراتتدعو لوقف المساعدات ألمن السلطة" هيومن رايتس" .43
حظر أي تجمعات لها عالقة باألحداث فـي مـصر أو           “أعلنت السلطة الفلسطينية، أمس،     : )ب.ف  .ا   (
وقال . ، كما أعلن المتحدث الرسمي باسم األجهزة األمنية التابعة للسلطة اللواء عدنان الضميري              ”ونست

إشارة الى تقارير بعض المنظمات األمريكية حول التظاهر المرتبط بأحـداث           “الضميري في بيان رسمي     
ـ              ات المرتبطـة   مصر وتونس في فلسطين، فإن المؤسسة األمنية الفلسطينية تؤكد أنها حظـرت التجمع

تحظـران التـدخل فـي      “وقال إن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة       . ”بأحداث تلك الدولتين الشقيقتين   
الشؤون الداخلية للدول، عربية كانت أو أجنبية، وإنهما تحترمان إرادة الشعوب صاحبة الحق في تقريـر                

  . ”قليميةترفض محاوالت زج فلسطين في نزاعات إ“وأضاف أن السلطة . ”مصيرها
، أمس، الى تعليق المساعدة الدولية لقوى األمن الفلـسطينية بعـد            ”هيومن رايتس ووتش  “ودعت منظمة   

وقامت بتفريق  . استخدام الشرطة القوة لتفريق تظاهرة تضامن مع التظاهرات الشعبية في مصر األربعاء           
رات مـن األشـخاص أمـام       كانون الثاني الماضي بالقوة شارك فيها العش      / يناير 30تظاهرة أخرى في    

  . السفارة المصرية في رام اهللا
  4/2/2011، الخليج، الشارقة

  
  "دينامية تقود لقيام دولة فلسطينية"باريس تدعم حكومة فياض وتؤّيد  .44

 سالم فيـاض  امس في باريس،    فرنسوا فيون   الفرنسية   رئيس الحكومة    استقبل:  ميشال أبو نجم   - باريس
 قل عن رئيسي الجمهورية والحكومة ووزارة الخارجيـة       نُفلسطينية، و رئيس حكومة تصريف االعمال ال    

لفياض وتأكيد الثقة التي يحظى بها بفضل ما تعتبره المـصادر           » الدعم الشخصي « على توفير    الحرص
في االضطالع بمسؤولياته ونجاحه في تنفيـذ االلتزامـات   » جديته في العمل ونزاهته   «الفرنسية الرسمية   

) 2007) كـانون األول  / في باريس، ديسمبر  (الفلسطينية بها مؤتمر المانحين األول      التي وعدت السلطة    
 مليار دوالر في السنوات الثالث الماضية للسلطة ذهب أكثر من نـصفها  7.7مما سمح بصرف ما قيمته      

لدعم الميزانية ودفع رواتب الموظفين وتحقيق نمو اقتصادي مرموق وصل العام الماضي إلـى حـدود                
10%.  
كد فيون، في مؤتمر صحافي مشترك مع فياض، استعداد باريس للدعوة لمؤتمر جديد للمانحين الشهر               وأ

يندرج في إطار دينامية تقـود      «غير أنه اشترط لذلك أن يكون للمؤتمر الموعود بعد سياسي وأن            . المقبل
وبحـسب  . ام الحـالي  التي شدد فيون على تمسك فرنسا بأن تعلن قبل نهاية الع          » لقيام الدولة الفلسطينية  

وقبل فيـون    .فيون، فإن المؤتمر المرتقب يجب أن يكون محطة على درب إعالن قيام الدولة الفلسطينية             
) أيـار (وبحسب المصادر الفلسطينية، فإنها ستتم فـي مـايو          . دعوة فياض لزيارة األراضي الفلسطينية    

  .المقبل
الدولية التي تجتمع يوم السبت المقبـل فـي         للرباعية  » مساحة أوسع «وطالب المسؤول الفرنسي بتوفير     

  .ميونيخ بدعوة من آشتون، وبتغيير المنهج الذي سار عليه األميركيون ولم يسفر عن أية نتيجة
  4/2/2011، الشرق األوسط، لندن
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  باريس تستضيف مؤتمرا دوليا للمانحين من أجل دولة فلسطينية ":الرباعية"الدول المانحة و .45
 المانحة واللجنة الرباعية الدولية من أجل تسوية النزاع في الشرق األوسط أن باريس              أعلن وزراء الدول  

وورد في بيان صدر عقب المحادثات التـي         .ستستضيف مؤتمرا دوليا للمانحين من أجل دولة فلسطينية       
 إنه بناء على طلب السلطة الفلسطينية فإن مؤتمرا دوليا للدول المانحة مـن أجـل دولـة      "جرت الخميس   

ودعت المجموعة إسـرائيل إلـى       .حزيران من العام الجاري   /فلسطينية سيعقد في باريس في شهر يونيو      
اتخاذ خطوات عملية فورية من أجل تسهيل حركة األشخاص والبضائع في الـضفة الغربيـة، وتنفيـذ                 

الحـل  "وجاء في البيان أن      .الخطوات التي كانت إسرائيل قد اعلنتها من اجل تخفيف الحصار عن غزة           
  ".الدائم لوضع غزة يمكن الوصول إليه بطرق سلمية ومن خالل فك الحصار

وجاء اإلعالن عن المؤتمر بعد أن كانت باريس قد استضافت وسطاء عملية السالم إلجـراء محادثـات                 
  .حول السبل الكفيلة بتعزيز الجهود الرامية الى خلق دولة فلسطينية

سطيني سالم فياض الى جانب ممثلين عـن اللجنـة الرباعيـة            وشارك في المحادثات رئيس الوزراء الفل     
  ).روسيا واألمم المتحدة والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي(

 7،7 حين عقد مؤتمر آخر للدول المانحة تعهد بتقـديم  2007وناقش االجتماع التقدم الذي أحرز منذ عام     
  . سنين3مليار دوالر للفلسطينيين على مدى 

 الصادر عن االجتماع المجتمع الدولي باستئناف جهوده وتجاوز ما تم االتفاق عليـه عـام                وطالب البيان 
  . وتحويل المساعدات المتفق عليها في أسرع وقت ممكن2007

وقد صدر البيان خالل حفل عشاء أقامته وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل أليو ماري وحـضره فيـاض                 
وروبي كاترين أشتون ووزير الخارجية النرويجـي يونـاس         ومفوضة الشؤون الخارجية في االتحاد األ     

  .جاهر ستوري ونائب مبعوث اللجنة الرباعية جاري جرابو
  4/2/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
   تجتمع غداً في ميونيخ للبحث في دفع عملية السالم"الرباعية" .46

 األوسط غداً في وقت وصلت عملية السالم الى          تجتمع اللجنة الرباعية الدولية للشرق     :  أ ف ب   -القدس  
مأزق مع تباعد اهتمامات الطرفين، إذ باتت إسرائيل قلقة على مصير اتفاق السالم الموقع مع مصر في                 
ظل التظاهرات المناهضة للنظام المصري، فيما يسعى الفلسطينيون الى الحصول على اعتـراف دولـي              

وسيجتمع األمين العام لألمم المتحدة بان كي مـون مـع            .1967بدولة فلسطينية مستقلة على حدود عام       
وزراء خارجية الواليات المتحدة هيالري كلينتون وروسيا سيرغي الفروف وأوروبا كاثرين آشتون على             

  ). ألمانيا(هامش مؤتمر األمن في ميونيخ 
  4/2/2011، الحياة، لندن

  
  ؟ ..مليون دوالر في السنة 540 إلى  دوالرمليون 40 منحماسكيف ارتفعت ميزانية  .47

اإلسرائيلية الخميس بحثا كتبـه اثنـان مـن         " جروسلم بوست "نشرت صحيفة   : ترجمة توفيق أبو شومر   
  .الباحثين اليهود في معهد سياسات الشرق األوسط في واشنطن، وهما إيهود يائيري وإيال عوفر

 والحيولـة دون توظيـف      خلص البحث المشبوه إلى ضرورة وضع مقاييس صارمة لتحجيم قدرة حماس          
  .األموال لصالحها
  :إلى نص البحث

 بعد انسحاب إسرائيل من غزة، من حركة صغيرة إلى مؤسسة كبيرة، فبـدال              2005تحولت حماس منذ    
من أن تتأثر بالحصار والعقوبات اإلسرائيلية، نجحت في إيجاد الطرق للتغلب علـى كـل الـصعوبات،                 

  .ؤسسات حكومية فعالةفتغلبت على تأخير الرواتب، وانشأت م
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  . مليون من سكان غزة على عاتق غيرها1,6وتمكنت من فرض والئها، وتركتْ أعباء 
                  رّولسوء الحظ فإن حكومة رام اهللا والداعمين األوروبيين، ساهموا في تعزيـز ميزانيـة حمـاس، وقـد

  .وهو رقم عاٍل% 12صندوق النقد الدولي نسبة النمو في غزة 
الدولي فإن الدخل العام لغزة والضفة يقدر بسبعة باليين دوالر، ويبلغ إجمالي الـدخل              ووفق تقرير البنك    

 نفق على الحدود المصرية، والتي      800في غزة مليار وأربعمائة مليون، ويضاف إلى ذلك دخل أكثر من            
  . مليون دوالر من تجارة اإلسمنت والوقود850 -600يصل دخلها السنوي مابين 

العربـي، رغمـا عـن أنـف        (نفاق والبنوك المحلية مـن دول الخلـيج الفارسـي           تصل النقود من األ   
  .مليون في العام$ 750وأوروبا وتبلغ ) المحرر/الكاتب

  . ، وأيضا من البنوك2008معظم النقود تأتي عبر األنفاق منذ عام 
  . الفلسطينيةووفق تقدير مسؤولي البنوك الفلسطينية، فإن هناك مليارين من الدوالرات تصل عبر البنوك

 مليار دوالر تـصل لبنـوك       1,2، تدفع السلطة الفلسطينية     2007على السلطة عام    " حماس"منذ استيالء   
 مليون أخـرى    250 مليون دوالر نقدا لغزة باإلضافة إلى        200غزة، كما أن وكالة الغوث الدولية تحول        

  .في صورة مواد تموينية
 جمعية توفر الدعم والنقود لغزة وهي مدعومـة مـن           160وكذلك فإن الجمعيات غير الحكومية وعددها       

  .البنك الدولي، وتقوم منظمات وهيئات حكومية أوروبية بدعم نقل البضائع عبر إسرائيل إلى غزة
ووفق المعطيات االستخبارية للجيش اإلسرائيلي، فإن إيران تقدم لـ حماس معونة سنوية تقـدر بمائـة                

، وتـصل  2010 مليون سـنويا فـي عـام    540اس التي تقدر  من ميزانية حم  % 20مليون، أي حوالي    
  . المعونات اإليرانية مباشرة للمكتب السياسي لحماس في دمشق لتمويل شراء السالح ونقله

 مليون دوالر في السنة، وتمكنت حماس أيـضا مـن           250يصل دخل حماس من الضرائب المحلية إلى        
 والمؤسسات، وهي تتقاضى ضرائب باهظـة       الحصول على ضرائب من التراخيص الممنوحة للشركات      

 عندما سمحت إسرائيل بإدخال     2010يونيو  /من األنفاق، على الرغم من تناقص الدخل بعد شهر حزيران         
  .الشاحنات والبضائع عبر المعابر التجارية

 تشمل جمعيات خيرية وتعليمية، وفيما 2005 مؤسسة صغيرة عام     7000 -4000كانت حماس تملك من     
 مليون، واستولت حماس على كل الوزارات       540إلى  $  مليون   40 تنامى دخلها من     2010-2006بين  

والمجالس البلدية في غزة، بما في ذلك مؤسسات مدنية، وعلى كل المراكز األمنيـة، وتـدفع مرتبـات                  
  .لخمسة وثالثين ألف موظف، منهم عشرون ألفا من المسلحين

 البريد التابع لـ حماس كمصارف ُمعادية، غيـر أن هـذا            قامت أميركا بتصنيف البنك اإلسالمي، وبنك     
اإلجراء لم تثبت فعاليته وأثره، وظل المصرفان يعمالن باألموال ويـدفعان المـال لألفـراد، ويتلقـى                 
الموظفون رواتبهم بالدوالرات، حتى أن البنك اإلسالمي يمنح تسهيالت قروض إسكانية، وتابعت حماس             

  .شاريع المختلفةأنشطتها االستثمارية في الم
 واجهت صعوبات، مما دفعها لتهريب ماليين الدوالرات عبـر مـصر،            2006وبعد انتصار حماس عام     

ونجحت اليوم في توفير مصادر دخل ثابتة، واستغلت الميزانيات الضخمة الممنوحة للسلطة الفلـسطينية،              
  .من المانحين كمساعدات

ن هذه األوضاع، لذا يجب وضع مقاييس صارمة لتحجيم         وليست هناك آلية للحيلولة دون استفادة حماس م       
  .قدرة حماس والحيولة دون توظيف األموال لصالحها

  3/2/2011، المستقبل العربي
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   من حكومة لبنانالفلسطينيينمطالب  .48

بسط الالجئون الفلسطينيون في لبنان مطالبهم من الحكومة المرتقبـة برئاسـة رئـيس              : ماجد أبو دياك  
بق نجيب ميقاتي علها تلقى مكانا على جدول أعمالها وتعمل على حلهـا رغـم انـشغالها                 الوزراء األس 

  .المتوقع بملفات داخلية كبرى
ويأتي على رأس مطالب الالجئين الفلسطينيين في لبنان قضايا العمل والسكن، فهم محرمون من مزاولة               

  .لك والبناء والترميمسبعين مهنة من بينها الطب والهندسة كما أنهم محرومون من حق التم
ويمكن استجالء الوضع المأساوي الذي يعيشه الفلسطينيون في لبنان بمجرد أن تدخل مخيم برج البراجنة               
في بيروت، إذ تشعر على الفور بحجم المعاناة ماثلة في البيوت المتصدعة والحفريات التي تقـوم بهـا                  

 المياه التي يعاني المخيم من شحها فضال عـن          في المخيم لتوفير  ) أونروا(وكالة غوث وتشغيل الالجئين     
  .األبنية المتهالكة التي ال يسمح بترميمها

  معاناة متشعبة
وفي المخيم الذي تقل مساحته عن كيلومتر مربع ويسكن فيه نحو عشرين ألف الجئ فلـسطيني، يقـول                  

ف التدهور في مـساكنه     أمين سر اللجنة الشعبية فيه مذيب العينين إن المخيم بحاجة إلى خطة سريعة لوق             
  .المتداعية

ويشير إلى خطورة اضطرار الفلسطينيين إلى البناء عموديا الستيعاب الزيـادة الـسكانية ألن المـساكن                
  .ضعيفة وتعاني من تداعي أساساتها بسبب المياه الجوفية الشديدة الملوحة

نمائة من أصـل أربعـة      ويضيف أن لجنة من مهندسي األونروا زارت المساكن وقدرت أن أكثر من ثما            
آالف منزل مقام في المخيم موشكة على السقوط، مشيرا إلى انهيار أحد المنازل قبل نحو يومين بـسبب                  

  .تداعي أساساته
.  من نقص شديد في الطاقـة الكهربائيـة        –كغيره من المخيمات في لبنان    –ويعاني أكبر مخيمات بيروت     

سطينيين نتيجة محاوالتهم تمديد وصالت كهربائية لمنـازلهم  ويشير مذيب العينين إلى مقتل العديد من الفل  
  .من الخط الرئيسي الذي يمد المخيم

وتضم المخيمات في لبنان نحو ربع مليون الجئ فضال عن عشرات اآلالف مـن الفلـسطينيين الـذين                  
  .يعيشون خارجها

  مطالب من الحكومة 
لي بركة أن من أولويات حركته في الـساحة         في لبنان ع  ) حماس(ويؤكد ممثل حركة المقاومة اإلسالمية      

تشكيل مرجعية سياسية موحدة للفلسطينيين تسعى بالحوار مع الحكومة اللبنانية إلـى رعايـة مـصالح                
وقضايا الشعب الفلسطيني في البلد وتحفظ األمن واالستقرار في المخيمات، إضافة إلى اإلسراع في إعادة               

  .و ثالث سنواتإعمار مخيم نهر البارد المدمر منذ نح
ويضيف بركة أن الحركة تعمل مع الفصائل األخرى إلقرار الحقوق المدنية واإلنسانية لالجئين الذين قال               
إنهم يجب أن يتمتعوا بحقوق التملك والعمل في كافة المهن في القطاع الخاص بدون الحاجة إلى إجـازة                  

  .عمل وذلك إلى حين عودتهم إلى بالدهم
د تقديم مذكرة بالمطالب الفلسطينية إلى رئيس الحكومة الجديـدة آمـال أن تقـوم               وقال إن الفصائل بصد   

الحكومة بتحسين أوضاع الفلسطينيين في المخيمات،  مشيرا إلى أن السبب األول في معاناة الفلسطينيين               
  .هو االحتالل اإلسرائيلي الذي شردهم من أرضهم

  حق العمل
في مخيم برج البراجنة حسني أبو طاقة، إنه من         ) فتح(سطيني  من ناحيته قال مسؤول حركة التحرير الفل      

حق الفلسطيني المهجر قسريا أن يتمتع بحق العمل، واعتبر أن الحظر يزيد من حالة البؤس والحرمـان                 
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للفلسطينيين، وقال إنه يأمل أن تتمكن الحكومة المقبلة من تغيير بعض القوانين التي تحرمنا من المهـن                 
  .ي إلى دفع المثقفين للعمل في مهن دنيا ويساهم في تجهيل الفلسطينييناألساسية بما يؤد

أما مسؤول الساحة اللبنانية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مروان عبد العـال، فتمنـى أن يكـون                  
موضوع حقوق العمل والتملك وإعادة إعمار مخيم نهر البارد ضمن البيان الوزاري للحكومة القادمة لنيل               

  .من البرلمانالثقة 
ليس في المهن الحرة وضمن شـروط أهمهـا   (وأضاف أن البرلمان اللبناني أقر حق العمل بشكل جزئي  

ولكن الحكومة السابقة لم تضع برنامجا لتطبيق القرار، لكن بقيـت الحقـوق             ) الحصول على إجازة عمل   
  .فلسطينية غير مقرةاألخرى في التملك والضمان االجتماعي وتشريع عمل المؤسسات االجتماعية ال

  4/2/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  يجرؤونإنهم ال  .49
  بالل الحسن

، واجـه   1967بعد أن تقلصت خطة النضال الفلسطيني إلى المطالبة بدولة فلسطينية عند حـدود عـام                
  .أصحاب هذا الرأي عقبات عديدة، جعلت حتى هذا الهدف مستحيل التحقيق

، لكنهم ما إن يـذهبون إلـى المفاوضـات مـع            1967سطينية في حدود عام     قالوا إنهم يريدون دولة فل    
، أو مع األميركيين، حتى يفاجئوننا بشعار يقول إن المفاوضات تجري من أجل حل القـضية                »إسرائيل«

  .الفلسطينية
إنها تتعلق  « 1967والقضية الفلسطينية بالطبع، كما يعرف كل طفل فلسطيني، أكبر بكثير من حدود عام              

  .ساطة باألرض الفلسطينية كلها، وبالشعب الفلسطيني كلهبب
ولم يكتف أصحاب هذا الرأي بالتعديل الخطير الذي أدخلوه على مساعيهم، والمتمثـل بهـذه الكلمـات                 

ـ         )حل القضية الفلسطينية  (المعدودة القائلة    حق إسرائيل  (، بينما هم اعترفوا سلفاً، ليس بإسرائيل فقط، بل ب
 تطبيقاً التفـاق    1993ال يصدق ذلك فليعد إلى قراءة رسائل االعتراف المتبادلة عام           ، ومن   )في الوجود 

وهم لم يكتفوا بذلك أيضاً، بل بدأوا يتفننون في تقديم االقتراحات لحل مشكلة الشعب الفلـسطيني،                . أوسلو
 الـدول   أي مشكلة الالجئين، سواء من كان الجئاً في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو كـان الجئـاً فـي                  

إلى الدولة الفلـسطينية،    ) فقط(فمرة يقولون إن الالجئين يعودون      . العربية، أو في أي بلد آخر في العالم       
ومرة يقولون بالتوطين من خالل بقاء كل فلسطيني في المكان الذي هو فيه، ومرة يتكرمون علينا بـأن                  

 سنة، بمعدل خمسة آالف الجئ      40الل  يطبق خ » إسرائيل«الجئي لبنان يمكن أن يعودوا باتفاق مع دولة         
، أي األرض   )القضية الفلـسطينية  (ويسقط بذلك العنصران األساسيان اللذان يشكالن ما يسمى         . كل سنة 
  .والشعب

 نجد الداعين إليه يتخلون عنه مرة كل يـوم، فمـا إن يقولـون               -ونحن ال نقبله  -فإذا تابعنا هذا المنطق     
، والتعديل الطفيف هـذا   »مع تعديل طفيف في الحدود    «رى تقول   حتى يردفوها بجملة أخ   » 1967حدود  «

على األقل من المستوطنين اليهـود فـي        % 80أولهما بقاء المستوطنات الكبرى التي تضم       : يعني أمرين 
، وهـي تحـيط     »القدس الكبرى «وثانيهما أن هذه المستوطنات أقيمت كلها في ما يسمى          . الضفة الغربية 

ها الجغرافي الفلسطيني، وتمنع أيضاً تمددها البشري الفلسطيني، وهو ما يعنـي            بمدينة القدس وتمنع تمدد   
  .على القدس كلها» إسرائيل«في النهاية استيالء 

ونالحظ أخيراً أن أصحاب هذا الرأي بدأوا يعترفون بفشله، ويعلنـون هـذا االعتـراف علـى رؤوس                  
لبديهية التي تؤكد أنه إذا فشل مخطط ما فال         األشهاد، ولكنهم ال يجرؤون على مواجهة الحقيقة السياسية ا        

لكننا عنـد   . بد من وضع مخطط بديل، ومنطق المخطط البديل أن يكون متجاوزاً للمخطط الفاشل السابق             
. »إسـرائيل «المفاوضات مـع    : فقد سار مخطط أصحاب هذا الرأي من      . هذه النقطة تحديداً نرى عجباً    
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وحين فشلت كان الحديث عن مفاوضات مع اللجنـة         . ركاوحين فشلت تم الحديث عن مفاوضات مع أمي       
حسناً، اذهبوا إلى مجلس األمن، وقـد       . وحين فشلت كان الحديث عن الذهاب إلى مجلس األمن        . الرباعية

  !!!ذهبوا فعالً، ولكنهم باألمس تراجعوا، لماذا؟ يريدون إقناع أميركا بأن ال تستخدم الفيتو
إنهم ال يمتلكون حتـى المنطـق       . سها، كما يفعل أصحاب هذا الرأي     لم يشهد التاريخ خطة تدور على نف      

إنهم ال يملكون الجرأة للحديث عن بديل، ألن البديل الوحيد أمـام            . السياسي المنسجم مع طريقة تفكيرهم    
ولكـنهم ال   . الشعوب المحتلة، هو مقاومة المحتل، والنضال ضد المحتل، ورفع السالح في وجه المحتل            

يخافون من أنفسهم إذا خطرت فكرة المقاومة       . ن من الحقيقة، ومن التاريخ، ومن المنطق      يخافو. يجرؤون
  .عرضاً على بالهم

  4/2/2011، العودة
  

   الصهيونيالكيانال حلول مع  .50
  فايز رشيد 

ترفض الحلول مع الفلسطينيين إال من خالل الحكم الذاتي الهزيل، ولقـد            " إسرائيل"أن  : ثبت وبالملموس 
الدولة : بالمقابل فإن مراهنة البعض على حل الدولة الديموقراطية الواحدة، أو األخرى          . دولتينسقط حل ال  

الثنائية القومية أو الدولة لكل مواطنيها، هي حلول وتصورات تنقصها الموضوعية والمعرفـة العميقـة               
  . بالكيان الصهيوني، ذلك أن هذه الحلول محكومة بالفشل

ول تحمل بين جوانحها تنازالت نسبية، بهذه الطريقة أو تلك عن الحق العربـي              عملياً، فإن كافة هذه الحل    
في فلسطين التاريخية، من خالل سلسلة معقدة من االعتراف بوقائع مفروضة، جاءت رغـم اإلرادتـين                
الفلسطينية والعربية، من خالل هجرة يهودية إلى فلسطين واقـتالع الـشعب الفلـسطيني مـن أرضـه                  

التي ال تسقط بالتقادم، أي أنها ستظل حقاً فلسطينياً، والوطن ال يمكن تقاسمه مع الغرباء،               التاريخية، وهي   
  .وهذا هو الخلل األول في صوابية هذه النظرة

بال حركـة   " إسرائيل"تصور  : الخلل الثاني، يجمع كل هذه التصورات ويشكل قاسماً مشتركاً بينها، وهو          
. واقعية الدولة الديموقراطية الواحدة أو الدولة الثنائية القومية       صهيونية، وهو األساس األول في افتراض       

، هو خارج حدود إمكانية التطبيـق، بـالمعنيين التـاريخي           "إسرائيل"هذا االفتراض التصوري لمستقبل     
قام باالستناد إلى األسس الصهيونية، وإذا افترضنا المستحيل وتصورنا         " اإلسرائيلي"والعملي، فالمشروع   

  ".إسرائيل"اضمحالل هذه األسس، فستنتهي دولة إمكانية 
اإلسالم، والمـسيحية،   : الخلل الثالث في هذه التصورات، أن اليهودية ليست قومية، وإنما هي ديانة مثل            

وبالتالي، فإن القول بوجود األمة اليهودية أو الشعب اليهودي هو خلل نظري كبير، إن ينم عن ظـاهرة،                  
  .عن الواقع والموضوعيةفهي الجهل بالتاريخ والبعد 

المقصود من القول إن االعتراف بدولة ثنائية القومية، هو جهل بالتاريخ وبحقائقه، وبـالواقع وظروفـه،                
  .وبالمستقبل وإمكاناته

لذا، فإن المشروع الصهيوني في فلسطين هو استعماري الجوهر، لكن الفرق بينـه وبـين المـستعمرين          
ع هو اقتالعي للشعب الفلسطيني، وإحاللي للمهاجرين اليهـود إلـى           اآلخرين، يتمثل في أن هذا المشرو     

وما دام التعامل مع المستعمرين اآلخرين جـرى مـن          . الوطن التاريخي للفلسطينيين، الوطن الفلسطيني    
خالل مقاومتهم، فإن المشروع الصهيوني في فلسطين يجب مقاومته مئات المرات، ويجب اقتالعه مـن               

  . جذوره أيضاً
الصهيونية وبين رديفهـا الثـاني،      " اإلسرائيلية"الرابع في هذه التصورات، أنها تفصل بين الحقيقة         الخلل  

االستعمار، فال يمكن أن يوجد المشروع الصهيوني بمعزل عن هذا الرديف الذي هو أساس وجود هـذا                 
لجـزء  بضرورة العمل على فصل ا    " الذي أوصى    1907 بنرمان في عام ،    -المشروع، منذ مؤتمر كامبل   



  

  

 
 

  

            27 ص                                     2046:         العدد       4/2/2011 الجمعة :التاريخ

اإلفريقي من المنطقة العربية عن جزئها اآلسيوي بإقامة حاجز بشري قوي وغريب، وإنشاء قوة صديقة               
  ".لنا وعدوة لسكان المنطقة

الخلل الخامس لدى أصحاب هذه الدعاوى أنهم يحاولون تقييد األجيال القادمة من الفلـسطينيين والعـرب    
علـى افتـراض بقـاء      (بمحددات الحل للمـستقبل     ) يهو فلسطيني عرب  " إسرائيل"باعتبار الصراع مع    (
، دون األخذ بعين االعتبار، حقائق المرحلة المقبلة والعوامـل الجديـدة التـي              )إلى ذلك الزمن  " إسرائيل"

  .يمكنها أن تكون مستقبالً
الخلل السادس لدى أصحاب هذه الحل أنهم يفترضون تنازالت فلسطينية وعربية عن الحق في فلـسطين                

ية، وهذا ليس من حق أحد، ففلسطين ليس ألهلها فقط، وإنما هي حق من حيث تقرير مـصيرها،                  التاريخ
ليست خطراً على الفلسطينيين فحسب، وإنما على األمة العربية بكاملها، فوجودهـا            " إسرائيل"للعرب، ف 

ون يعتقـدون   ارتبط بالتآمر على هذه األمة، ومنع توحيدها، بالعمل على تفتيتها إلى دويالت، واإلسـالمي             
، "إسـرائيلية "، بالتالي فإن هذا الحل ال يصطدم فقط بعقبات صهيونية،           )وقف إسالمي (أيضاً أن فلسطين    

  .وإنما بعقبات شعبية فلسطينية وشعبية عربية وإسالمية أيضاً
لح هو نهج المقاومة بكافة أشكالها ووسائلها، وعلى رأسها الكفاح المس         " إسرائيل"الحل الوحيد للتعامل مع     

الذي كان وراء بعض التغيير في تصوراتها مثل االضطرار إلى االعتراف بوجود الشعب الفلسطيني بعد               
  .أن أنكرت وجوده لسنوات طويلة

  .الحل هو تحرير فلسطين من النهر إلى البحر
  4/2/2011، الخليج، الشارقة

 
  أمريكا تتخلى عن حلفائها.. درس قبل فوات األوان .51

  جواد الحمد 
اليات المتحدة على التخلي عن حلفائها عندما يصلون إلى وضع ال يستطيعون أن يقومـوا فيـه                 دأبت الو 

باألدوار التي تدعمهم ألجلها، وبغض النظر عن الطرف الذي سيتولى الحكم من بعدهم، فقد كانت تتدبر                
اهم مع قيـادة    أمرها بانقالب عسكري لإلطاحة بحليفها وتسليم العسكر الحكم وفق تفاهمات بينهما، أو تتف            

، أو تنـسحب وال تتحمـل       1989المعارضة شرط المحافظة على مصالحها، كما حصل في الفلبين عام           
مسؤولية مشاهد الفساد والدكتاتورية التي مارسها الحليف لخدمة مصالحها وبنصائحها وتوجيهاتها لتتركه            

ادت بنظير بوتو إلى باكستان      عندما ع  19/11/2007لمصيره الهالك وهكذا دواليك، وقد كتبت مقاالً في         
من منفاها بتشجيع أمريكي، وأكدت عودتها بداية مشهد انتهاء الجنرال برويز مشرف رغم كل ما قدم من                 
خدمات للواليات المتحدة ومشروعها في أفغانستان، وشجع سيادة العلمانية الغربية ومحاربة الجماعـات             

ألمريكي باإلطاحة به، من خالل ورثتها، ألن دوره فـي          اإلسالمية، وبعد أن تم اغتيالها استمر المخطط ا       
خدمة مشروع الواليات المتحدة في شبه القارة الهندية كان قد انتهى، ولحق مصير من سبقه من حلفـاء                  
الواليات المتحدة في تلك المنطقة، وكما فعلت الواليات المتحدة مع الرئيس اإلندونيسي الجنرال سوهارتو              

، والذي قام بدوره بتسليم الحكم لنائبـه بعـد          20/5/1998، وطالبته باالستقالة في      عاماً 33بعد حكم دام    
  .ساعات وفي نفس اليوم

المشهد العربي الحديث ال يختلف عن المشاهد التي سادت في آسيا وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسـيا                 
 فور تقديرها أنـه أصـبح       من قبل؛ فقد تخلت أمريكا عن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي            

عاجزا عن القيام بالمهام التي من أجلها تدعمه، وبعد أقل من عشر دقائق من إقالع طـائرة بـن علـي                     
لتغادر تونس إلى األبد، توجه الرئيس األمريكي باراك أوباما بتحية الشعب التونسي وتهنئتـه بانتـصاره                

ئيس حسني مبارك الذي طالمـا انـسجم مـع          لحقوقه، وفي مصر اليوم تتخلى الواليات المتحدة عن الر        
سياساتها ومصالحها في المنطقة، وعلى األخص فيما يتعلق بحفظ عملية السالم والعمل لها، بـل خلـق                 
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أزمات لمصر مع الجيران الفلسطينيين وغيرهم من عملية أجل السالم هذه، ولم يشفع له لذلك عندما بـدا       
لقيام بالمهمة، حيث طالبه الرئيس األمريكي بالعمل على تـسليم          للواليات المتحدة أنه لم يعد قادرا على ا       

  .السلطة سلميا، وتعيين نائب له لضمان توليه صالحيات الرئيس إلى حين إجراء االنتخابات الرئاسية
لذلكم، فإن التحالف مع الواليات المتحدة ال يشكل درعا كافيا لحماية الحكام والنخب الحاكمة العربية مـن    

هم اليوم أمام خيار صعب، فإما االستجابة إلرادة هذه الشعوب بالتغيير واإلصـالح المقبـول               شعوبهم، و 
والحقيقي، والقضاء على الفساد ورموزه، ووقف هدر المال العام واستغالل الثـروات لـصالح طبقـات                
محدودة معزولة عن المجتمع، أو أن يالقوا مصير بن علي ومشرف وذو الفقار علـي بوتـو ومانويـل                   

  .ورييغا وفرديناند ماركوس وسوهارتو وغيرهمن
إن العلمانيـة الغربيـة     : "ويذكرني ذلك كله بما قاله لي يوما البروفيسور عبدالوهاب المسيري رحمه اهللا           

، وهكذا تتعامل الواليات المتحدة مـع       "تعتقد بأن اإلنسان أداة استعمال، وعندما تنتهي فاعليتها تلقى جانبا         
  .و المراهنين عليها أو المحتمين بهاحلفائها أو عمالئها أ

الدرس الكبير واألساس من الحراك الشعبي العربي في تونس ومصر وغيرها هو أن إرادة الشعب أقوى                
 لحفـظ   -حتى لو كان عدوها باألمس    -من إرادة أمريكا، وأن الواليات المتحدة ال تبالي مع من تتحالف            

تضحية لحماية دكتاتور أو زعـيم أو حكومـة أو طبقـة            مصالحها، كما أنها في نفس الوقت ال تقدم أي          
حاكمة من إرادة الشعب إذا لم يعد هذا الحليف قادراً على خدمة مصالحها أو أنه أصبح عبئا عليها، وأن                   

التي " معسكر أعداء السالم  "ضد إسرائيل و  " أعمال العنف واإلرهاب  "و" األصولية اإلسالمية "الفزاعات من   
ب إلى استخدامها لتبرير وجودهم بدعم الواليات المتحدة لم تعد تجدي نفعا حتـى              يلجأ بعض الحكام العر   

  .لدى اإلدارة األمريكية وحلفائها الغربيين
ويبدو أن ثمة قرارا في البيت األبيض اليوم بأنه ال مانع من التغيير في الشرق األوسط شريطة المحافظة                  

وقت على محاولة دفع حلفاء آخرين لها، ممن لـم          على مصالح الواليات المتحدة، وهي تعمل في نفس ال        
يكونوا في السلطة من قبل، ليقدموا أنفسهم كدعاة للديمقراطية وحماة لحقوق اإلنسان، وهم الذين يتلقـون                
الدعم األمريكي لمؤسساتهم المختلفة حتى لو سميت بمؤسسات مجتمع مدني طيلة سنوات سبقت، وذلـك               

لشعبي ومنعه من اإلضرار بالمصالح األمريكية، حيث يمكـن إعـادة           بهدف العمل على احتواء الحراك ا     
تقديم النظم وبنائه بوجوه جديدة، وربما تكون محاوالت تغيير الوجوه في مصر جزءا من هذه المحاولـة                 
التي ترقب الواليات المتحدة إمكانية نجاحها، وهي تنأى بنفسها عن النظام ورئيسه باتخاذها علنا موقـف                

  .شكلياًالحياد ولو 
لكل ما سلف، فإن الفرصة ما زالت مواتية أمام الحكام والنخب العربية الحاكمة كي تعيد النظر بتحالفاتها                 
الخارجية والداخلية، والتفكير الجدي بالتقوي بإرادة الشعب وشرعيته، وأن تـشارك القـوى الـسياسية               

قراطيـة وشـفافة وقـوانين تحمـي         وفق قوانين انتخاب ديم    -واالجتماعية في القرار وتحمل المسئولية    
 بدل انتظار مصير كمصير من سبق من حلفاء         -الحريات العامة وحقوق اإلنسان وقيم المجتمع ومصالحه      

أمريكا من حكام العالم الثالث، حيث لن تستطيع الواليات المتحدة عندها منعه، هذا إن أرادت ذلك أصالً،                 
  وان؟فهل يتعظ حكامنا في الوطن العربي قبل فوات األ

 مدير مركز دراسات الشرق األوسط رئيس تحرير مجلة دراسات شرق أوسطية األردنية* 
 3/2/2011، السبيل، عّمان
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  1/2/2011 فلسطين اون الين،

    


