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   المسؤولية اإلسرائيلية عن قطاع غزة والبحث عن مصادر غاز غير مصريةرفعنتنياهو يسعى إلى  .1

وزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو خالل لقائه مع مبعوث الرباعية قال رئيس ال: تل أبيب ـ يو بي آي
الدولية إلى الشرق األوسط توني بلير الجمعة إنه يسعى إلى رفع المسؤولية اإلسرائيلية عن قطاع غزة 
  .والبحث عن مصادر غاز غير مصرية وتعزيز االستقرار في المنطقة في أعقاب االحتجاجات في مصر

 مكتب رئيس الوزراء عن نتنياهو قوله إنه يسعى إلى تحقيق االستقرار في المنطقة ونقل بيان أصدره
أهم مما مضى على ضوء األحداث حولنا، وإحدى الطرق لتعزيز االستقرار هي 'وأنه بات اآلن 

االستمرار في السياسة التي نتبعها منذ سنتين وهي دفع التطوير االقتصادي لدى الفلسطينيين وهذا جيد 
  .'لنا ويوجد هنا سلسلة خطوات تدفع باتجاه هذه الغايةلهم و
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رفع المسؤولية اإلسرائيلية عن البنية التحتية في غزة، 'وأضاف أن األمر الثاني الذي يسعى لتحقيقه هو 
ونحن ندفع هنا مجموعة مشاريع دولية تتعلق بالصرف الصحي والكهرباء والماء، وبحيث ال تستمر 

  .' تزويد هذه الخدمات إلى غزةإسرائيل في تحمل مسؤولية
تمكننا من تنويع مصادر الغاز عندنا، ونحن 'وقال نتنياهو ان الغاية الثالثة التي يسعى إلى تحقيقها هي 

في البحر (' لفيتان'و' تمار'نعرف أنه على األمد البعيد وخالل عقد ستكون لدى إسرائيل حقول الغاز 
تزود بالغاز من مصادر محدودة وباألساس من مصر ولذلك فإن لكن اليوم ما زلنا متعلقين بال) المتوسط

  .'ثمة أهمية بالنسبة لنا أن نطور مصادر غاز أخرى في األمد المتوسط
يوجد حقال غاز، حقل إسرائيلي وآخر فلسطيني مالصق له وهما قريبان من بعضهما ويجب 'وأضاف 

إذ أن هذا الحقل يقع (طينيين وليس لحماس تطوير كليهما، والعائدات من الحقل الفلسطيني ستذهب للفلس
والعائدات من الحقل اإلسرائيلي ستذهب إلسرائيل، وهذا ) قبالة شواطئ غزة التي تسيطر عليها حماس
السالم لن يتحقق من خالل دفع السالم 'وأردف أن . 'جيد للنمو االقتصادي واالستقرار وللسالم

الرئيس (مفاوضات سالم سياسي وآمل أن أبو مازن االقتصادي فقط وإنما سيتحقق من خالل إجراء 
  .'سيستجيب لدعوتي) الفلسطيني محمود عباس

واضح اليوم لماذا أنا أصر بشكل كبير على المركبات األمنية في السالم، ذلك ألن التسوية التي 'وتابع 
في إشارة ' شأ غدانحتاج للتوصل إليها يجب أن تأخذ بالحسبان ليس الوضع اليوم وإنما الوضع الذي قد ين

إلى التظاهرات االحتجاجية في مصر الداعية إلى إسقاط الرئيس المصري حسني مبارك وتخوف 
   .إسرائيل من انعكاسات ذلك وتأثيره على السالم بين الدولتين

على ضوء األحداث في المنطقة وغياب مفاوضات مباشرة فإنه ثمة أهمية 'من جانبه قال بلير إنه و
عمل كل ما يمكن من أجل تحسين ظروف حياة الشعب الفلسطيني وهذا األمر مهم خاصة لمواصلة 

  .'بشكل خاص في هذه الفترة
وفي ما يتعلق بالضفة ' أنا راض من رزمة الخطوات التي اتفقنا عليها اليوم مع حكومة إسرائيل'وأضاف 

) وفقا التفاق أوسلو (Bناطق سيتم توسيع الوجود األمني للسلطة الفلسطينية في م'الغربية قال بلير إنه 
 مدن يشملها هذا المبدأ، والموافقة على الدفع بسرعة لبناء وترميم مدارس وعيادات في 7حيث هناك 

  .' استنادا إلى خطة ستزودها السلطة الفلسطينية ومكتبيCمناطق 
لمشاريع التي وافقت حكومة إسرائيل على تشجيع تنفيذ كافة ا'وأضاف انه في ما يتعلق بالقدس الشرقية 

تستجيب للمعايير البلدية وستحسن البنية التحتية للفلسطينيين في هذه المناطق وبضمن ذلك في مجال 
  .'اإلسكان والذي سيتم البدء فيه من خالل مشروعين في شرقي القدس

وكل هذا ليس بديال ... من الواضح أن الموافقة على ذلك ليست مطابقة للتطبيق'واستدرك بلير قائال 
اليوم ومع كل انعدام اليقين في المنطقة فإنني مؤمن بذلك أكثر من أي وقت 'وانه ' لعملية سالم صادقة

ذكرت مطلع األسبوع الحالي أن نتنياهو وافق على تنفيذ خطوات كهذه ' هآرتس'وكانت صحيفة  .'مضى
 تجميد البناء في المناطق الفلسطينية في محاولة لمنع تنديد أوروبي بإسرائيل على خلفية رفضها

  .االستيطاني
  5/2/2011، القدس العربي، لندن

  
  67 الفلسطينية على حدود عام منظمة التحرير تطالب الرباعية بتغيير منهجها واالعتراف بالدولة .2

دعت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية اللجنة الرباعية الدولية  :محمد هواش –رام اهللا 
الى االعتراف بدولة فلسطين على  رر اليوم على هامش مؤتمر االمن في ميونيخ،عشية اجتماعها المق

  .  وعاصمتها القدس1967 حزيران 4حدود 
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االبتعاد عن "وحض رئيس دائرة شؤون المفاوضات في المنظمة صائب عريقات أعضاء اللجنة على 
عتراف بدولة فلسطين على بيانات عما هو ممكن، واصدار  بيانات عما هو مطلوب لسالم حقيقي، أي اال

، بعاصمتها القدس الشرقية، وحل كل قضايا الوضع النهائي بما فيها 1967حدود الرابع من حزيران 
قضية الالجئين، والمياه واألمن واإلفراج عن المعتقلين وإعادة رفات الشهداء استناداً الى قرارات 

  ".الشرعية الدولية ذات الصلة
ها عريقات امس مع ممثل االتحاد األوروبي في فلسطين كريستيان برغر وجاء ذلك خالل لقاءات عقد

والقنصل البريطاني العام السير فنسنت فين وممثل االمين العام لألمم المتحدة في الشرق االوسط روبرت 
سيري كل على حدة ، الى اتصاالت اجراها مع مسؤولين اميركيين لم يسمهم  ومع ممثل اللجنة الرباعية 

  .ة طوني بليرالدولي
في الوقت الذي تشهد المنطقة تغيرات "ورأت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي أنه  

". وتحوالت كبيرة، على اللجنة الرباعية التدخل االيجابي والفاعل لتحقيق السالم واالستقرار في المنطقة
عية وفي طريقة تعامل المجتمع هناك حاجة الى نقلة نوعية في أسلوب عمل اللجنة الربا"وقالت ان 

الدولي مع متطلبات السالم، فهناك تناقض جوهري ما بين عملية بناء مؤسسات الدولة التي تقوم بها 
  ".السلطة الفلسطينية وعملية التقويض الشامل لمتطلبات قيام هذه الدولة التي يقوم بها االحتالل اإلسرائيلي

  5/2/2011النهار، بيروت، 
  

   أن تفسر لنا مفهومها للدولة الفلسطينية"إسرائيل"ن نطلب م: فياض .3
أن ما يطلبه من فرنسا وأوروبا هو  أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض: ميشال أبو نجم: باريس

الضغط على إسرائيل لمعرفة ما إذا كانت تقبل حقيقة قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة حقيقية، وما 
 في لقاء نظمته األكاديمية الدبلوماسية الدولية صباح أمس إنه فياضوقال . دولةهو تصورها لهذه ال

متمسك بإعالن الدولة الفلسطينية في سبتمبر القادم، معززا موقفه بما وعد به الرئيس األميركي أوباما 
صر والتزم فياض بإكمال العمل على بناء المؤسسات والبنى التحتية وتوفير العنا. وبموقف الرباعية

وأنهى فياض أمس زيارته الرسمية إلى باريس التي . المادية للدولة العتيدة وبناء الحقائق على األرض
  ". ناجحة بكل المعايير، وحققت كل أهدافها"وصفتها مصادر مقربة بـالـ

  5/2/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  رة  العالقين في مطار القاهنبركات الفرا ينفي أي تقصير تجاه الفلسطينيي .4
اعلن سفير فلسطين لدى مصر الدكتور بركات الفرا ان السفارة تعمل على مـدار              : اشرف الهور  -غزة  

لمتابعة وضع الجالية الفلسطينية فـي القـاهرة فـي ظـل االضـطرابات              ' خلية ازمة 'الساعة من خالل    
ن غـزة فـي     والتظاهرات المندلعة منذ اكثر من عشرة ايام، في الوقت الذي وجه له محتجزون من سكا              

  .مطار القاهرة اتهامات بالتقصير في حل قضيتهم
نسخة منه ان يكون هناك اي تقصير من قبل السفارة تجـاه            ' القدس العربي 'ونفى الفرا في تصريح تلقت      

، الفتا الى ان السفارة ايضا تتابع       'كل ما هو ممكن   'تقديم خدمات البناء الجالية الفلسطينية، واكد انها تقدم         
لقين من سكان غزة والمتواجدين بمطار القاهرة الدولي، والذين ينتظرون فتح معبر رفح للعودة              قضية العا 

ورفض الفرا االتهامات التي طالته بالتقصير في حل ازمة العالقين، واتهم وسـائل اعـالم                .الى منازلهم 
  .تابعة لحركة حماس بالوقوف وراء الحملة

  5/2/2011القدس العربي، لندن، 
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  فساد سلطة فتح يزيد مخاوفها من رياح التغيير : أبو زهري .5
أن تخوف سلطة حركة فتح " حماس"أكد الدكتور سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة : القدس المحتلة

في رام اهللا من وصول رياح التغيير إليها في الضفة الغربية، ناجم من فسادها وارتباطها باالحتالل ضد 
هناك تخوف لدى سلطة رام اهللا من وصول رياح التغيير إلى :"ل أبو زهريوقا. أبناء الشعب الفلسطيني

يعد من أفسد األنظمة في المنطقة، باإلضافة إلى االرتباط " فتح"الضفة المحتلة باعتبار أن نظام سلطة 
وأشار إلى أن ما وثق هذا التعاون ما عكسته وثائق . والتعاون مع االحتالل ضد مصالح أبناء شعبنا

ة عن مسار المفاوضات التي أظهرت حجم التنازالت والتنسيق األمني الذي وصل إلى حد التعاون الجزير
  . المشترك في اغتيال المقاومين

وشدد المتحدث باسم حماس أن هذا الخوف يفسر االجتماعات المكثفة لقيادات أمن الضفة وقرار منع 
ن تفلح في منع شعبنا في التعبير عن رأيه المسيرات والتظاهرات السلمية، مؤكداً أن كل اإلجراءات ل

نحن على ثقة أن هذا النظام الذي عرته هذه الوثائق لن يفلح في االستمرار في ظل :"واستدرك. بحرية
تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه وثوابته ورفضه السماح لهذه الفئة باغتصاب قيادته وتمثيله أمام 

  ".المؤسسات الدولية
  5/2/2011الشرق، الدوحة، 

  
  المطلوب فلسطينياً عزل عباس وسلطته بتهمة الخيانة : أنور رجا .6

 أنور رجا أن احتجاجات  القيادة العامة– أكد المسؤول اإلعالمي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: دمشق
الشعب المصري المستمرة منذ عشرة أيام أسقطت ثقافة كامب ديفيد وأعادت الحيوية للشعوب العربية، 

ونوه إلى أن ثورة الشعب الفلسطيني ضد فريق أوسلو الذي  . يها األمل باستعادة هويتها وإرادتهاوبعثت ف
هو من إفرازات كامب ديفيد تعترضه صعوبات كثيرة، ويحتاج إلى تفعيل الضفة المعتقلة وتوفير 

سلطته مقومات الصمود فيها ضد السلطة، مبيناً أن المطلوب من الفصائل الفلسطينية إسقاط عباس و
  ". بشكل نهائي؛ ألنه ارتكب الخيانة العظمى التي ال لبس في أدلتها

في مصر، مؤكداً أن " الثورة الشعبية"بما أسماه " قدس برس"في تصريحات خاصة لـوأشاد رجا 
  . الخارطة السياسية العربية بعدها لن تكون كما كانت قبلها

رطة السياسية في المنطقة بالكامل، وستكون لها إن الثورة الشعبية في مصر ستعيد تشكيل الخا:"وقال 
تداعيات مباشرة وغير مباشرة على مستقبل النظام العربي الرسمي، وبشكل خاص على مستقبل األنظمة 

  ".التي رهنت قرارها السيادي لإلدارات الغربية وللسيادة األمريكية
  4/2/2011قدس برس، 

  
   مسؤول من معاناة الفلسطينيينالتخاذ موقف" الرباعية "تدعو "الديمقراطية" .7

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اللجنة الرباعية الدولية للشرق األوسط، التي تلتئم غدا : رام اهللا
في ميونيخ، إلى اتخاذ موقف مسؤول من معاناة الشعب الفلسطيني الرازح تحت االحتالل ) 5/2(السبت 

  .اإلسرائيلي
 لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، وأكد عضو اللجنة التنفيذية

أن الوقت قد حان لتلزم الرباعية إسر ائيل بوقف سياساتها ) 4/2(تيسير خالد في بيان صحفي له الجمعة 
ء على الرباعية الدولية أن تقول بلغة واضحة أن الوقت قد حان اآلن ودون تأخير إلنها: "العدوانية، وقال

، وأن تلزم إسرائيل الدولة القائمة 1967االحتالل اإلسرائيلي لجميع األرض الفلسطينية المحتلة عام 
  ".باالحتالل بوقف سياسة الترانسفير والتطهير العرقي التي تمارسها ضد شعبنا
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ب المفروض على الشع" الظالم"ودعا خالد، الرباعية إلى إلزام إسرائيل برفع الحصار، الذي وصفه بـ 
يعاني منذ سنوات من اآلثار المدمرة للعقوبات الجماعية "الفلسطيني في قطاع غزة الذي قال بأنه 

المحرمة دوليا، وأن تتوقف كذلك عن أعمال القتل واالعتداءات اليومية واالعتقاالت الجماعية ضد أبناء 
  .، على حد تعبيره"شعبنا في الضفة

  4/2/2011قدس برس، 
  

  في القدس   ناشطين من فتحتعتقلقوات االحتالل  .8
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر أمس، أمين سر لجنة قيادة إقليم :  يوسف الشايب–رام اهللا 

القدس في حركة فتح عمر الشلبي، وعضو لجنة قيادة اقليم القدس في الحركة مأمون العباسي، بعد أن 
  .داهمت منزليهما

الغد نسخة منه، أمس، إن " تلقت"يمتري دلياني، في بيان وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح د
اعتقال الشلبي والعباسي يأتي في إطار استهداف قيادات وكوادر وعناصر حركة فتح في مدينة القدس 
المحتلة، وأن هذا االستهداف يعّبر عن سياسة قمعية يمارسها االحتالل في األرض الفلسطينية منذ العام 

1967.  
عتقاالت واالستدعاءات االمنية واإلبعاد عن االحياء والمقدسات لن تثني حركة فتح عن وشدد على أن اال

االستمرار في قيادة معركة الدفاع عن القدس ومقدساتها وأهلها وارثها الثقافي والحضاري الذي يشكل 
  .جزءا أساسيا من هويتها الوطنية الفلسطينية

 الترهيب التي تمارسها قوات االحتالل اإلسرائيلي في ولفت دلياني الى أن هذه االعتقاالت ومحاوالت
  .القدس تنتهك الحقوق االنسانية الطبيعية لشعبنا وتستهدف االبرياء المؤمنين بحقوقهم في مدينتهم المحتلة

  5/2/2011الغد، عمان، 
  

  سقوط صاروخ على النقب الغربي أطلق من غزة .9
ة الجمعة عن سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من أعلنت مصادر عسكرية إسرائيلي: أشرف الهور غزة ـ

قطاع غزة على احدى مناطق النقب الغربي، وبحسب المصادر فقد ذكرت ان نشطاء مسلحين من قطاع 
  .'سدود هنيغف' غزة أطلقوا صاروخا من قطاع غزة، سقط على منطقة المجلس اإلقليمي
  . في وقوع إصابات أو أضراروبحسب المصادر فإن الصاروخ سقط في منطقة خالء دون أن يتسبب
  .ولم يعلن أي تنظيم في قطاع غزة مسؤوليته عن إطالق هذا الصاروخ

  5/2/2011القدس العربي، لندن، 
  

    انتقادات الى نتنياهو وباراك لعدم تمديد والية أشكنازي يوجهون الوزراءالمعارضة وعدد من  .10
رئيس أركان مؤقت للجيش، بعد إلغاء تعيين  دخلت الدولة العبرية في نفق تجاذبات تعيين : علي حيدر

ووّجه . اللواء يوآف غاالنت على خلفية إثارة قضية شرائه أراضي بطريقة غير شرعية أمام المحاكم
عدد من الوزراء انتقادات شديدة لكل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك، 

  .ابي أشكنازيبسبب عدم تمديد والية الرئيس الحالي غ
ونجحت الضغوط التي مارسها عدد من الوزراء اإلسرائيليين في دفع رئيس الوزراء الى تأجيل جلسة 
الحكومة، التي كان يفترض أن تُعقد مساء أمس، من أجل التصديق على تعيين نائب رئيس األركان يائير 

  .نافيه رئيساً مؤقتاً ألركان الجيش، الى يوم األحد المقبل
قرار الحكومة «كتب رئيس الوزراء أن سبب التأجيل بيروقراطي، ويعود تحديداً الى أن وأعلن م

  .» ساعة48وملحقاته وّزعت عصر يوم األربعاء فقط، فيما من المفترض أن توّزع قبل 
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ولم يقتصر االستياء من المسار الذي سلكه تعيين رئيس جديد ألركان الجيش على الوزراء، إذ دخل 
وقف النزاع والعاصفة التي تشهدها قيادة المؤسسة األمنية «يريز على الخط، وطالب بـالرئيس شيمون ب

كل شيء يشتعل حولنا، وينبغي أن «، ودعا المسؤولين اإلسرائيليين الى االلتفات لحقيقة أن »فوراً
  .»نصحو

م به نشطاء يساريون، وبعد إزالة العقبة القانونية أمام تعيين نافيه عبر رفض المحكمة العليا استئنافاً تقد
كشفت تقارير إعالمية إسرائيلية أن عدداً من الوزراء وّجهوا انتقادات شديدة لنتنياهو بسبب عدم تمديد 

الديني، الذين أعربوا عن رفضهم لموقف » شاس« وزراء تابعين لحزب 5والية أشكنازي، من بينهم 
  .باراك القاضي بتعيين رئيس أركان مؤقت

في هذا الوقت بالذات، بينما تكون المنطقة أقل استقراراً، من المحظور « أتياس أنه ورأى الوزير أرييل
  .»أحد أفضل رؤساء األركان«وذكَّر بقول باراك الذي وصف فيه أشكنازي بأنه . »إجراء تعيين مؤقت

 كذلك رفض وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، ووزير الشؤون االستخبارية دان مريدور، ووزير الشؤون
وتساءل األخير عن األسباب التي تحول دون تمديد والية . االستراتيجية موشيه يعلون قرار باراك

  .أشكنازي أسابيع عّدة
. ، تسيبي ليفني، الى جبهة االنتقادات لقرار وزير الدفاع»كديما«وانضمت رئيسة المعارضة وحزب 

هديدات محدقة بإسرائيل، وتساءلت عما وذكّرته بأنه يقوم بهذه الخطوة في الوقت الذي يتحدث فيه عن ت
ورأت ليفني أن . »!هل نواجهها برئيس أركان مؤقت«يمكن أن يحصل في حال تحقق هذه التهديدات 

هذا » يشرح لماذا ينبغي على مواطني دولة إسرائيل االنشغال بمسألة مع وضد«على رئيس الحكومة أن 
ودعت . »ر، ينبغي أن يكون هناك شخص عقالنيهذا الجنون الكبي«وأوضحت أنه في . القرار أو ذاك

  .رئيس الحكومة الى تمديد والية أشكنازي لفترة قصيرة، الى حين العثور على بديل مالئم
 5/1/2011، االخبار، بيروت

  
  خالل الشهر الماضي بالضفة والقدسارتفاع عدد العمليات الفلسطينية ضد أهداف إسرائيلية : الشاباك .11

عن " الشاباك"كشف التقرير الشهري الصادر عن جهاز األمن العام اإلسرائيلي :  جمال جمال-فلسطين 
و قذيفة هاون ، انطلقت 26 صاروخا 17استعملت فيها عبوات ناسفة كما تم إطالق ) معادية( عملية 53

و قذيفة هاون خالل كانون ثاني ، مؤكداً 38 صاروخا 15من قطاع غزة خالل الشهر الماضي ، مقابل 
هر المنصرم شهد ارتفاعا في عدد العمليات التي نفذها فلسطينيين ضد أهداف إسرائيلية ، حيث أن الش
  . عملية في كانون أول الماضي73 عملية مقابل 83شهد 

وأوضح التقرير أن االرتفاع الملحوظ في عدد العمليات كان في الضفة الغربية مقابل ارتفاع طفيف في 
  .ع غزة فقد سجل هبوط في عدد العمليات المعاديةمنطقة القدس ، أما في منطقة قطا

  5/2/2011، الدستور، عّمان
  

  االحتالل في المدينة منطقة نفوذ بلدية توسعتظهر خارطة تهويدية للقدس  .12
أعدت جهات إسرائيلية أشد تطرفاً خارطة هيكلية توسع منطقة نفوذ بلدية القدس بهدف : فلسطين المحتلة

وذكرت  .رقي للقدس المحتلة في حال التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيينمنع االنسحاب من الشطر الش
 للخارطة فإن حدود القدس ستتسع بشكل كبير وستمتد من مستوطنة اإلذاعة اإلسرائيلية، أمس، بأنه وفقاً

 في الشمال والمالصقة لمدينة "بيت إيل" ومن مستوطنة  غرب القدس إلى البحر الميت شرقاً"بيت شيمش"
وقالت اإلذاعة إنه  . االستيطانية الواقعة بين القدس والخليل"غوش عتصيون" وحتى جنوب كتلة رام اهللا

وطور الخريطة الهيكلية مكتب . "وتمنع تقسيم المدينة" عقود 4سيتم تنفيذ الخارطة الهيكلية خالل 
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وزعم المبادرون .  وبين المبادرين إليها رجل األعمال األسترالي كيفين بريمايستر"غيرتنير"المهندسين 
  .إلى هذه الخارطة أنها ستعود بالفائدة على الفلسطينيين المقدسيين من خالل جذب السياح إلى القدس

  5/2/2011الخليج، الشارقة، 
  

  االحتالل يفرض إجراءات مشددة ويعيق وصول المصلين إلى األقصى: القدس .13
ي فجر أمس، إجراءات عسكرية مشددة فرضت سلطات االحتالل اإلسرائيل : محمد جمال-القدس المحتلة

وقالت مصادر إسرائيلية إن شرطة االحتالل بمدينة القدس . على المداخل الرئيسية لمدينة القدس المحتلة
 إضافة التي تشهدها مصر األحداثفي المدينة المقدسة، على خلفية " األمنية "إجراءاتهاعززت من 
. شرطة التي لم تفصح عن طبيعة هذه المعلوماتحسب ادعاءات ال" استخبارية محددة"لمعلومات 

 رافضة السماح بدخول المصلين األقصىوفرضت شرطة االحتالل قيودا على دخول المصلين للمسجد 
  .اإلسرائيلية يكونوا من حملة الهوية الزرقاء أن بشرط  عاما50ًالذين تقل أعمارهم عن الـ 

الف من الصالة في المسجد األقصى المبارك  التعسفية عن منع عشرات اآلاإلجراءاتوأسفرت هذه 
 الساهرة أبوابواالشتباك مع قوات االحتالل التي دفعت واعتدت على عدد كبير من الشبان في 

بين مدينتي "  عطروت-معبر قلنديا "كما وقعت اشتباكات في الحاجز العسكري اإلسرائيلي . واألسباط
وات االحتالل بالحجارة لمنعهم من الدخول ألداء صالة القدس ورام اهللا حيث قذف المصلون الغاضبون ق

  .الجمعة في المسجد األقصى المبارك
  5/2/2011الشرق، الدوحة، 

  
  االحتالل يقمع المسيرات المناهضة للجدار وتأييد فلسطيني لحركة الشارع المصري .14

 الجدار واالستيطان قمع جنود االحتالل اإلسرائيلي المسيرات األسبوعية ضد:  يوسف الشايب–رام اهللا 
التي انطلقت بعد صالة الجمعة أمس في كل من بلعين ونعلين وقرية النبي صالح قرب رام اهللا، وقرية 

وأطلق جنود االحتالل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي  .وادي رحال قرب بيت لحم
  ...باتجاه المتظاهرين لتفريقهم

رغم صعوبة األجواء فإننا سّيرنا "قرية بلعين راتب أبو رحمة إنه وقال عضو لجنة مناهضة الجدار في 
ورفع  ".مسيرتنا األسبوعية لتتقاطع مع مسيرات الشعب المصري في رفض الظلم والمطالبة بالحرية

المشاركون في المسيرة، األعالم الفلسطينية واألعالم المصرية، وصور الشهيدين جواهر وباسم أبو 
ليها صور األسير مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رحمة، وريات صفراء ع

وصور األسير عبداهللا أبو رحمة منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في بلعين، ورايات 
  .حركة فتح، وجبهة النضال الشعبي، وشعارات مناوئة لالحتالل والمستوطنين

طينيين الذين أدوا صالة الجمعة في خيمة االعتصام في حي البستان إلى ذلك، اندلعت مواجهات بين الفلس
  .ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك وقوات االحتالل المدججة بالسالح

  5/2/2011الغد، عّمان، 
  

  "األمن" مكتوبة لحفظ وزع خطباًتاألوقاف في رام اهللا وزارة  .15
، خطبة مكتوبة على أئمة المساجد إللقائها في خطب  وزعت وزارة األوقاف في حكومة رام اهللا:رام اهللا

الجمعة، تحض على حفظ األمن، ادعت فيها أن اإلسالم حث على حفظ األمن، وأن كل من يخالف ذلك 
  هو خروج على اإلسالم، إال أن بعض أئمة المساجد أعربوا عن تأييدهم لثورة الشعب المصري، واصفين 
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ستهجنين إصراره على التمسك لكرسي الحكم بالرغم من كل مبارك بأنه فرعون هذا العصر، م
  المظاهرات التي تجري والصفات التي يوصف بها على ألسنة المصريين

  4/2/2011قدس برس، 
  

   أمنية في محيط المساجد والميادين لمنع التضامن مع ثورة مصرتعزيزات: الصفة الغربية .16
إن قوات كبيرة من مختلف أذرع أجهزة األمن "تلة  قال شهود عيان في الضفة الغربية المح:رام اهللا

الفلسطينية، انتشرت في محيط المساجد وفي مفارق الطرق الرئيسة قبيل صالة الجمعة، لمنع أي 
إن أجهزة األمن الفلسطينية في "وقالت مصادر فلسطينية  ".محاوالت للتضامن مع ثورة الشعب المصري
تنظيم تظاهرات " جهات فلسطينية"ي مصر، تحسًبا من نية حالة تأهب قصوى منذ بداية المظاهرات ف

  .تضامنية مع ثورة الشعب المصري
  4/2/2011قدس برس، 

  
   اليوم مع تونس ومصر تظاهرات تضامنيةثالثفلسطينيون يتحدون السلطة ب .17

  تظاهرات في رام اهللا وبيت3 أعلنت جماعات فلسطينية نيتها تنظيم : عبد الرؤوف أرناؤوط- رام اهللا
 للتحركات الجماهيرية في تونس ومصر، وذلك على الرغم من قرار السلطة لحم والقدس اليوم تأييداً

استجابة للدعوة "وقالت في بيان . الفلسطينية منع التظاهرات ذات العالقة باألحداث في تونس ومصر
مجموعة من  للتضامن العالمي مع الشعب العربي في تونس ومصر، نحن العالمية لجعل السبت يوماً

الفلسطينيين في الوطن والشتات من جميع األطياف واألعمار ندعو جميع الفلسطينيين للمشاركة في هذا 
اليوم وتنظيم فعاليات تضامنية، إذ سيتم التجمع في رام اهللا في ميدان المناة وفي بيت لحم في ساحة المهد 

لتي ساقتها السلطة الفلسطينية لمنع ورفضت هذه الجماعات المبررات ا ".وفي القدس في باب العمود
، الفتة إلى أن "وقفة عز وتحية شعب وإيقاظ فكر"التظاهرات، مشيرة إلى أن مظاهرات اليوم هي 

  ".الخروج سيكون سلميا، وال للشعارات الحزبية، ورفع األعالم الفلسطينية والتونسية والمصرية فقط"
  5/2/2011، )السعودية( الين،أونالوطن 

  
  الوطني الديمقراطي في الطيرة يتظاهر تضامناً مع ثورة مصرالتجمع  .18

 الخميس تضامناً دعا إليه فرع التجمع والشبيبة تأييداً لثورة يومشهدت مدينة الطيرة مساء : حارث عيسى
الشباب المصري الذي انتفض إلسقاط نظام مبارك، حيثُ قاموا برفع شعارات منددة بنظام الرئيس حسني 

: ورفع المتظاهرون شعارات مثل. مؤيدة للشعب المصري الثائر ضد الظلم والطغيانمبارك وداعمة و
الشعب يريد إسقاط النظام، نيرون يحرق القاهرة، من الطيرة تحية لمصر الحرة اآلبية، آن األوان (

  ...).إلسقاط الطغاة، فلتسقط األنظمة الدكتاتورية الفاسدة، وآن لمومياء مصر أن تُدفن
  4/2/2011 ،48موقع عرب 

  
  القاهرةمطار ن بين العالقيالفلسطينية االتصاالت مستمرة إلنهاء معانا: حمد .19

أكد مدير هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة غازي حمد، وجود اتصاالت مكثفة :  جمال غيث- غزة
لك مع الجانب المصري إلنهاء معاناة العالقين في مطار القاهر الدولي، معبراً عن أمله أن تنجح ت

، أن الظروف الصعبة في مصر حالت دون فتح المعبر، "فلسطين"وأوضح حمد في تصريح لـ. الجهود
وبين مدير . مؤكداً على استمرار بذل الجهود من أجل إنهاء معاناة العالقين الفلسطينيين في مطار القاهرة

عالقين الفلسطينيين إلنهاء هيئة المعابر والحدود، أنه تم االتصال بهيئة المعابر الفلسطينية من قبل ال
 شخص في كال االتجاهين، فيما أغلق المعبر 200معاناتهم، مشيراً إلى أن المعبر يستقبل يومياً قرابة 
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وفيما يتعلق بتجاهل السفارة المصرية لمعاناة العالقين واالستهزاء . بشكل كلي بعد اندالع أحداث مصر
سطينية بواجبها في هذا الجانب من خالل التواصل مع من المفترض أن تقوم السفارة الفل: "بهم، قال
  .، معتبراً أن الظروف المتالحقة بمصر قللت من إمكانية فتح المعبر"المصريين

  4/1/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  أزمة وقود في غزة بسبب األزمة المصرية .20
نها من الوقود، جراء تهافت أغلقت العديد من محطات الوقود في قطاع غزة أبوابها بعد نفاد مخزو: غزة

السكان على ملء خزانات سياراتهم وتخزين عبوات إضافية خشية من استمرار األزمة المصرية إلى 
وقال الفلسطيني محمد حماد إنه قضى أكثر من أربع ساعات بحثاً عن محطة وقود لشراء . وقت طويل

 أسعد، صاحب نفق لتهريب الوقود، إنه وقال أبو .بضع لترات من البنزين من أجل تشغيل مولد الكهرباء
وذكر أن جميع األنفاق . عمل على تهريب مواد بناء خالل األيام الماضية، بعد توقف إمدادات الوقود

 منذ االضطرابات المصرية، ويقتصر العمل فيها على تهريب البضائع والمواد "بطيء جداً"تعمل بشكل 
وأكد رئيس جمعية موزعي  .ولم تصل أية بضائع جديدةالموجودة أصالً في مخازن في رفح المصرية، 

البترول في غزة محمود الخزندار أن مخزون الوقود من مادتي السوالر والبنزين نفد بشكٍل تام من 
  .محطات التوزيع نتيجة استمرار األزمة المصرية

  5/2/2011الخليج، الشارقة، 
  

   على الحدود بالغذاءالمصريينغزة تزود الجنود  .21
قالت مصادر إن الجنود المصريين المعزولين على حدود قطاع غزة بسبب االضطرابات الداخلية  :غزة

 من القطاع األساسية السلع الغذائية إمدادات يحصلون على الخبز وغيره من أيامالمستمرة منذ عشرة 
 في األمنوات وقال مصدر في مدينة رفح الحدودية إن ق . للمساعدات الغذائيةالذي عادة ما يكون متلقياً

  . منذ ثالثة أيامباإلمداداتقطاع غزة تزود القوات المصرية 
 منطقة شمال سيناء متوترة وذلك في ظل االحتجاجات الحاشدة المطالبة بتنحي إنوقالت مصادر في رفح 
 .ويسيطر بدو على كثير من الطرق بعد اشتباكات مسلحة مع الشرطة المصرية. الرئيس حسني مبارك

 بتهريب خضراوات وبيض وغيرها من  فلسطينيين في غزة يقومون أيضاًادر إن تجاراًوقالت المص
 بسبب االضطرابات مما اإلمداداتالمواد الغذائية إلى مصر حيث نفدت السلع من المتاجر بعد انقطاع 

  .يعكس تغير اتجاه التدفق المعتاد للسلع
  4/2/2011وكالة رويترز، 

  
  مازن قمصيةكتاب جديد ل" تاريخ من األمل والتمكين :المقاومة الشعبية في فلسطين" .22

: المقاومة الشعبية في فلسطين" يتحّدث الكاتب مازن قمصية في كتابه :اهللا ميزر عرض وترجمة عبد
 290 ضمن "بلوتو بوكس" عن دار النشر البريطانية 2011، الصادر في "تاريخ من األمل والتمكين

راحل التاريخية للمقاومة الفلسطينية المناهضة لألفكار والجرائم صفحة من القطع المتوسط، عن جميع الم
 عاماً منذ الحكم العثماني، وحتى الوقت الحاضر، بالوسائل كافّة، السلمية منها 130الصهيونية خالل 

والعنيفة التي جاءت كرّدات فعل على وحشية الكيان الصهيوني في التعامل مع أبناء فلسطين، ويتناول 
متالحقة التي قام بها األحرار من أطياف الشعب الفلسطيني كافة، كما يبين االتفاقيات التي الثورات ال

حثت على إقامة دولة يهودية ملغية كل تنوع عرقي وثقافي مترسخ في أرض فلسطين منذ بدايات 
ّد من التاريخ، ويبين الكاتب فشل الدولة القائمة على إلغاء اآلخر، كما نراه يدّون الدروس التي الب

نرى أّن هذا . االستفادة منها، ويكتب توقعاته وتحديات المرحلة المقبلة، والفرص التي البّد من استغاللها
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الكتاب المقّسم إلى ثالثة عشر فصالً بعد المقدمة، هو موجه إلى الغرب بالدرجة األولى، وذلك في 
ية المشروعة، وضرورة تفهم محاولة من الكاتب توضيح بعض األفكار الخطأ عن المقاومة الفلسطين

  .الواقع المرير الذي يعيشه أبناء فلسطين، والظلم الواقع عليهم بصيغة دقيقة وشاملة 
  5/2/2011الخليج، الشارقة، 

  
  استمرار تقديم المساعدات  للفلسطينيين من اجل تعزيز صمودهم: االردنيةالهيئة الخيرية  .23

االردنية الهاشمية برئاسة االمين العام للهيئة اللواء   وزعت الهيئة الخيرية : كامل ابراهيم–القدس 
المتقاعد احمد العميان المكرمة الملكية التي تتضمن مساعدات انسانية  امس على عدة جمعيات خيرية في 

  .محافظة القدس وجنين
تقديم ان هذه المكرمة الملكية ستشمل عدة محافظات مؤكدا استمرار الهيئة في » الراي«وقال العميان لـ 

  .المساعدات للشعب الفلسطيني بناء على توجيهات الملك عبد اهللا الثاني من اجل تعزيز صمودهم
وقال ان وجودنا في القدس يدل على اننا بين اهلنا ونشد على ايديهم ونقف معهم بناء على رسالة الهيئة 

ي التواصل مع االخوة في الخيرية االردنية الهاشمية والتي تاتي بموجب توجيهات من جاللة الملك  وه
  .فلسطين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة

لمدينة القدس خصوصية خاصة في نفوس وقلوب الهاشميين مؤكدا ان زيارتنا لمدينة « : واضاف ان 
القدس شملت مدرسة دار الطفل العربي ومدرسة هيلين كيلر للمعاقين بصريا وابناء الشهداء والحمد هللا 

  .«من زيارة المؤسسات وتقديم الدعم الالزم لهم تمكنا بفضل اهللا 
واشار الى ان توجيهات جاللة الملك تقضي بالتواصل مع اهلنا في فلسطين دائما وفي االوقات الصعبة 

  .خاصة التي يمر بها اخواننا الفلسطينيين
واصلين مع واوضح العميان  ان الحديث يدور عن مساعدات انسانية والتوجيهات لنا بان نبقى دائما مت

  .اخواننا الفلسطينيين وال نتقيد بوقت ومتى تدعو الحاجة يجب ان نتحرك فورا
نحن في فصل الشتاء وقدمنا  كسوة الشتاء لهؤالء االطفال ونقلنا لهم تحيات القيادة الهاشمية « : وقال 

االجتماعية ونحن ان شاء اهللا متواصلون مع اخواننا في القدس والضفة الغربية ومع وزارة التنمية 
  .»ووزارة االوقاف وكل حسب اختصاصه

واعلن  العميان ان افراد الهيئة سيتوجهون الى قطاع غزة صباح غد االحد وسنقوم بافتتاح توسعة 
المستشفى الميداني العسكري حتى يستوعب اكبر عدد من المراجعين علما انه يستوعب االن ما بين 

  .يكون هناك توسعة  مراجع يوميا والحاجة تدعو الن 600-700
واشار الى انه خالل زيارتنا للقطاع سنزور بعض دور االيتام في غزة ونقدم لهم الدعم الالزم كما سنقدم 

  . اطنان من االدوية الى المستشفيات التي تحتاج الى الدواء هناك3حوالي 
 5/2/2011، الرأي، عّمان

  
  ست سّريةلي" البارد"زيارتي والنائب كاظم الخير لـ: فتفتأحمد  .24

زيارته "أمس، ان " وكالة األنباء المركزية"النائب احمد فتفت، في حديث الى " المستقبل"أكد عضو كتلة 
والنائب كاظم الخير الى مخيم نهر البارد ليست سرية كما تردد من جانب بعض المواقع االلكترونية 

لإلطالع على المشاريع التي " وااألونر"وبالتنسيق مع ) اليوم(ووسائل اإلعالم وهي كانت ستتم غداً 
اال ان الزيارة أرجئت ألسباب ادارية وليس ". بصفتنا نواباً عن القضاء"ستقوم بها المنظمة في المخيم 

تم الغاء زيارة سرية كان فتفت والخير يعتزمان القيام "وكان موقع الكتروني، ذكر انه ". أمنية كما أشيع
ال الالجئين، اال ان الفصائل الفلسطينية في المخيم اتصلت بقيادة بها الى مخيم نهر البارد، لتفقد احو

    ".الجيش اللبناني وأبلغتها انها ليست مسؤولة عن سالمة فتفت والخير في حال دخال المخيم
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  5/1/2011، المستقبل، بيروت
  "إسرائيل" على معاهدة السالم مع ستحافظمصر : سليمانعمر  .25

 اللواء عمر سليمان ان مصر ستحافظ على معاهدة السالم مع  قال نائب الرئيس المصري:واشنطن
إسرائيل ولن تنتهكها أبداً، مشددا على ان الحكومة لن تستخدم العنف ضد المتظاهرين المطالبين برحيل 

  .الرئيس حسني مبارك
 إذا أمس الخميس عما" أيه بي سي"ورداً على سؤال من اإلعالمية األميركية كريستيان أمانبور من شبكة 

نعم لدينا معاهدة "كانت مصر ستبقى حليفاً قوياً إلسرائيل وتحافظ على معاهدة السالم، أجاب سليمان 
  ".سالم وسنحافظ عليها بشدة ولن ننتهكها أبداً

وأكد في المقابلة التي بثت الجمعة ان الحكومة لن تستخدم الجيش ضد شعبها حتى في أكثر األوقات 
  ".سنطلب منهم العودة إلى منازلهم ولكن لن نجبرهم على ذلك.  العنف ضدهملن تستخدم"وقال . اشتعاالً

  5/2/2011، القدس العربي، لندن
  

   خطورة الزلزال إذا عادت مصر إلى مكانتها الحقيقيةيدركون إلسرائيليونا: خامنئي .26
مصري ضد نظام اشاد المرشد األعلى للثورة االسالمية في ايران آية اهللا علي خامنئي بانتفاضة الشعب ال

  .»انفجار الغضب المقدس«حسني مبارك واصفا هذه االنتفاضة بأنها 
نشهد اليوم قلق المسؤولين الصهاينة اكثر «: وقال خامنئي الذي أّم المصلين في صالة الجمعة في طهران

ب ان الصهاينة هم اليوم اكثر قلقا من الرئيس الهار«وأضاف . »من المسؤولين الفارين من تونس ومصر
بن علي ونظيره المصري الالمبارك في مصر، مما يبين ان الصهاينة يدركون خطورة الزلزال الذي 
سيحدثه انتقال السلطة في مصر وعودة هذا البلد الى مكانته الحقيقية، وذلك ما أشار اليه وتوقعه اإلمام 

  .»الخميني
سالمية عرفت الثقافة الغربية ان مصر كانت اول دولة ا«الشعب المصري قائال » انتفاضة«ولفت الى 

ما من دولة عربية خاضت ما «وقال . »واالوروبية وسارت في هذا االتجاه، ومن ثم تصدت لهذه الثقافة
ان مصر كانت «، مضيفا »خاضته مصر من حروب ضد الكيان الصهيوني رغم انه لم يكتب لها النجاح

ان من يحكم «وقال . »كيان الصهيونياول بلد مسلم وقف الى جانب سوريا حين خاضت الحرب ضد ال
  .» عاما لم يعارض الحرية فحسب وإنما كان عميال وخادما للصهاينة30اليوم مصر منذ 

ان مصر كانت تحمل راية مواجهة المد الصهيوني لكنها في ظل مبارك فرضت «وأضاف خامنئي 
للصهاينة لما أمكن فرض لوال تبعية حسني مبارك «، وأردف يقول »الحصار على الفلسطينيين في غزة

عند هروب مبارك من مصر ستكون اول بوابة ستغلق بوجهه «ومضى يقول . »الحصار على قطاع غزة
ان ما يجري اليوم في المنطقة بإمكانه استعادة كرامة االمة «وأضاف . »هي الواليات المتحدة

  .»االسالمية
  5/2/2011، السفير، بيروت

  
  "سرائيلإ"از مصرية تنقل الغاز الى  محطة غتفجير: المستقبل العربي .27

محطة غاز مصرية على    ) السبت(افاد مصدر رسمي ان مجهولين فجروا صباح اليوم           : )فرانس برس (
  .، من دون االبالغ عن اصابات"اسرائيل"مقربة من قطاع غزة تنقل الغاز الى 

زويد في سيناء على بعد     واضاف المصدر نفسه ان المهاجمين فجروا المحطة واالنبوب في منطقة الشيخ            
ويأتي التفجير بينما دخلت الحركة االحتجاجية التي تطالب بتنحي          .نحو عشرة كيلومترات من قطاع غزة     

  .الرئيس حسني مبارك يومها الثاني عشر
  5/2/2011المستقبل العربي، 
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   المباشرة قد تكون الفرصة األخيرة للسالم المفاوضات: كلينتونهيالري  .28
حذرت وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون من أن محادثات السالم في :  أ د ب–واشنطن 

لتسوية » الفرصة األخيرة لفترة طويلة«الشرق األوسط التي انطلقت في واشنطن الخميس قد تكون 
  .النزاع

 ليست هناك إنه«: وقالت في مقابلة مشتركة مع التلفزيون الفلسطيني والقناة الثانية بالتلفزيون اإلسرائيلي
لألسف، أرى أن قوى التدمير والقوى «: وأضافت .خطة بديلة في حال ما إذا أخفقت هذه المحادثات

وقالت كلينتون، وفقا لنص المقابلة الذي نشرته وزارة الخارجية . »السلبية في الجانبين تكتسب قوة
ق السالم واألمن، وأشارت الوزيرة إن الوقت ينفد سريعا أمام اإلسرائيليين والفلسطينيين لتحقي: األميركية

األميركية إلى أن الجانبين المشاركين في المحادثات ومعظم العالم العربي يتعرضون على نحو متزايد 
هناك من يدعم هؤالء اإلرهابيين «: واستطردت. »اإلرهابيين الذي تدعمهم إيران«للتهديد من جانب 

إنها على ثقة من أنه : وقالت كلينتون في المقابلة. .»وهي إيران التي تقف وراء الكثير من أنشطتهم
بمقدور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو التوصل إلى اتفاق 

كان واضحا في حضوري أنهما يرغبان في العمل بجد «: وأضافت. سالم يقود إلى إقامة دولة فلسطينية
  .»للتوصل إلى اتفاق نهائي

ترغب الواليات المتحدة في دعم الزعماء واألشخاص الذين يرون أن هذه الفرصة ربما تكون «: وتابعت
ال أستطيع أن أمحو من كتب التاريخ وأغير كل ما «: وقالت .»األخيرة لفترة طويلة لتسوية هذا النزاع

  .»حدث بينكم على مدى سنوات كثيرة، ولكن ما يمكننا عمله هو عرض مستقبل مختلف
  5/2/2011العرب، الدوحة، 

  
  لتحديد مرجعيات التفاوض" الرباعية"باريس تدعو  .29

في بيانها " بعض مرجعيات التفاوض"دعت فرنسا اللجنة الرباعية للشرق األوسط، إلى تحديد : وكاالت
بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، كما أعلنت وزارة " للمساعدة في استئناف المحادثات"الختامي السبت 

   . 2011-2-4ارجية الفرنسية الجمعة الخ
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون ووزراء 
خارجية الواليات المتحدة هيالري كلينتون وروسيا سيرغي الفروف واالتحاد األوروبي كاثرين أشتون، 

بياناً جديداً حول الشرق "من في مدينة ميونيخ في ألمانيا سيتبنون خالل اجتماعهم على هامش مؤتمر األ
  ". األوسط

نأمل أن يدعو البيان األطراف إلى استئناف المفاوضات، وان يذكر بموقف : "وأضاف برنار فاليرو
  ". المجموعة الدولية حول االستيطان

 مرجعيات التفاوض نعتقد أيضاً مع شركائنا األوروبيين أن صدور بيان يحدد بعض: "وأكمل فاليرو
سيكون مفيداً للمساعدة في استئناف المفاوضات، مشيراً إلى أن فرنسا تأمل بأن يتطرق احد هذه 

وأوضح المتحدث أن فرنسا تأمل أيضاً في حصول  .  لتحديد الدولة الجديدة1967المرجعيات إلى حدود 
أكثر وضوحا لما تقوم به السلطة دعم "وتأكيد " تقدم ميداني على صعيد التنمية االقتصادية وفي غزة"

  ". الفلسطينية لتحضير أسس دولة فلسطين المقبلة
  4/5/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
     لتغطية جرائمه"إسرائيل"في زيارة لـائب أوروبي ن 400 .30
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تستمر أربعة أيام لتقديم الدعم لها، وقال ” اسرائيل “ـ نائب أوروبي، أمس، زيارة ل400بدأ اكثر من 
ننظم للمرة األولى “، إننا ”فرانس برس“ل ” االصدقاء األوروبيين“ام زينو المتحدث باسم مجموعة افير

من أجل تعزيز الصالت بين الجانبين ” إسرائيل“في ” اسرائيل“المؤتمر السنوي لألصدقاء األوروبيين ل 
رجية أفيغدور وسيستقبل رئيس الكيان شمعون بيريز ورئيس وزرائه بنيامين نتنياهو ووزير الخا. 

وسيشارك هؤالء النواب خالل زيارتهم في بضع . ليبرمان، النواب األوروبيين الذين أتوا من ثالثين بلداً 
نواجه صعوبات لتقديم صورة “وقال زينو . ألوروبا ” الكنيست“لجان نيابية االثنين اليوم الذي سيكرسه 

ومن . ”اسرائيل“ة إلظهار جوانب جديدة ل جيدة عن بالدنا في أوروبا، وتوفر لنا هذه الرحلة الفرص
المشاركين في هذه الرحلة رؤساء الحكومة السابقون اإلسباني خوسيه ماريا اثنار والمجري بيتر مدغيسي 
والبولندي الكساندر كواسنيفسكي، ورئيسة الجمعية الوطنية البلغارية تسيتسكا تساشيفا ونائب رئيس 

 الدفاع المجري كسابا هيندي ونائب وزير الخارجية اليوناني الوزراء السلوفاكي يان فيغل، ووزير
وقام بهذه الزيارة ايضاً ثالثون من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسيين . ميلتياديس فارفيتسيوتيس 

ومنهم الوزراء السابقون ارفيه ماريتون وكورين لوباج واريك روو والمتحدثة باسم المجموعة االشتراكية 
  . الوطنية اوريلي فيليبيتي في الجمعية

  5/2/2011الخليج، الشارقة، 
  

   كارتر بسبب كتابه عن فلسطينيقاضون إسرائيليون .31
يواجه الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر دعوى قضائية في الواليات المتحدة : واشنطن ـ يو بي اي

، لتضمنه 'الفصل العنصريالسالم ال : فلسطين' ماليين دوالر، بسبب كتابه 5تطالبه بتعويض بقيمة 
  .'معلومات خاطئة تهدف للترويج إلى أجندته المناهضة إلسرائيل'حسب الدعوى، 

سايمون ' أشخاص قدموا الدعوى ضد كارتر ودار النشر 5أن ' واشنطن بوست'وذكرت صحيفة 
  . ماليين دوالر5، يطالبون فيها بتعويض بقيمة 2006التي أصدرت الكتاب عام ' وساشتير

  5/2/2011 العربي، لندن، القدس
  

  ملكة بريطانيا ودوق أدنبرة يملكان أرضاً في القدس : وثائق أمريكية .32
كشفت وثائق دبلوماسية أمريكية سربت أخيرا أن دوق أدنبرة األمير فيليب :  محمد المداح- واشنطن

 ملكية قطعة أرض وزوجته ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ادعيا في ثمانينيات القرن الماضي حقهما في
  .شهيرة وسط مدينة القدس

البريطانية الصادرة أمس عن الوثائق أن قطعة األرض سيطر عليها من » ديلي تليجراف«ونقلت صحيفة 
قبل الرومان والعثمانيون واآلشوريون خالل التاريخ المضطرب لمدينة القدس، ولكن حين ادعت روسيا 

  .، نافسها على الملكية دوق أدنبرة2008ة سيرجي في عام ملكيتها على المنطقة التي تعرف باسم ساح
، واشتكى بوتين من أن ذلك 1948وذكرت أن إسرائيل وضعت يدها على األرض بعد إعالن قيامها عام 

تم بطريقة غير مشروعة لكن معارضيه طالبوا بنقل ملكيتها إلى دوق أدنبرة خشية تحويلها إلى قاعدة 
  .لالستخبارات

  5/2/2011عكاظ، جدة، 
  

  عدد مستخدمي االنترنت مليارا نسمة .33
 26/1األربعاء  يوم أعلنبلغ عدد مستخدمي االنترنت في العالم ملياري شخص على ما .): ب.ف.ا(

 كان ثمة نصف مليار ألفينفي مطلع سنة  ":وقال توري .حمدون توري رئيس االتحاد الدولي لالتصاالت
بلغ عدد " 2011مطلع العام "وفي  ".ليون مستخدم لالنترنت م250مستخدم للهواتف النقالة في العالم و
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   عدد مستخدمي االنترنت تجاوز أن من خمسة مليارات نسمة في حين أكثرالمنتسبين لخدمة الهاتف النقال 
  

  . المتحدةلألمم المدير العام لالتحاد التابع أوضحبقليل المليارين على ما 
  26/1/2011، 48موقع عرب 

  
   فقد إيران وأوباما فقد تركيا ولبنان ومصركارتر: محلل إسرائيلي .34

مبارك يتطلع شرقاً فيرى القلق في السعودية والكويت واألردن ويعرف أنه اإلصبع الذي يمنع انهيـار                
  السد

على الرغم من محاوالتهم المكثفة لكبح جمـاح الخـشية          : من زهير أندراوس  '  القدس العربي  -الناصرة  
لنظام األكثر صداقة في مصر، فلم يتمكن أركان الدولة العبرية من إخفـاء حالـة               التي تنتابهم من تغيير ا    

القلق والخوف وحتى الهلع من إمكانية رحيل الرئيس المصري حسني مبارك عـن الـسلطة واسـتالم                 
مقاليدها من قبل أحزاب وجماعات ال تكن الصادقة والمحبة إلسرائيل، فاالرتباك ما يزال مسيطرا علـى                

ي تل أبيب والسؤال الذي يشغل معظم الساسة والقادة األمنية يتعلق بتداعيات الثورة المـصرية               األجندة ف 
  .1979على اتفاق السالم الموقّع بين البلدين منذ العام 

فقد ارتبك قادة إسرائيل من انتفاضة الشعوب العربية وسعيها لتقرير مصيرها بيـدها وامـتالك زمـام                 
ومن األهمية بمكان يكمن القلق والتخوف اإلسرائيلي في إدراكها الفعلـي           استراتيجيات داخلية وخارجية،    

والعملي بأن القضية األساسية لدى الشعوب العربية وعموم شعوب المنطقة ليست مجرد قضية خبز وماء               
وقـد أكـد رئـيس      . وال حتى تعبيرات داخلية بل قضية تتعلق بالمستقبل الذي تحتل إسرائيل حيزا فيـه             

رائيلية بنيامين نتنياهو على متابعة إسرائيل لألحداث باهتمام كبيـر، وأشـار إلـى القلـق                الحكومة اإلس 
  .اإلسرائيلي من انهيار العالقات السلمية مع مصر في حال سقوط حسني مبارك

بموازاة ذلك، راهن بعض المسؤولين اإلسرائيليين على صمود النظام ولو تغّير الرئيس، فيمـا تحـدث                
تمال اضطرار إسرائيل إلى مراجعة استراتيجيتها العسكرية، ونـشر قـوات علـى    البعض اآلخر عن اح 

العبريـة، أن تنتقـل     ' يديعوت أحرونوت 'وتعتقد إسرائيل، كما كتبت الجمعة صحيفة       . حدودها مع مصر  
موجات االنتفاضات الشعبية إلى دول عربية أخرى مهيأة ذاتيا وموضوعيا لذلك، ما يعنـي بنظرهـا أن                 

ب سيضطرون للتعامل الجدي والحقيقي مع قضايا شعوبهم الن نجاح أي انتفاضة عربية في              الحكام العر 
تغيير الواقع السياسي القائم واالنتقال من حالة الدكتاتورية إلى حالـة الديمقراطيـة اخـتالل الـصورة                 

تعرض النتفاضة  ولفتت المصادر اإلسرائيلية الرسمية إلى أّن المملكة األردنية الهاشمية قد ت          . اإلسرائيلية
شعبية، وفي حال حصول هذا السيناريو فإّن تل أبيب ستفقد اتفاقيتي السالم الموقعتين مع كل من مـصر                  

وكشفت تصريحات القادة اإلسرائيليين الذين كانوا يمتدحون دور الرئيس المصري فـي تنفيـذ              . واألردن
ءات عملية في مصر وفي المنطقة عن       وتطبيق كل ما تتطلبه بنود العالقة اإلسرائيلية المصرية من إجرا         

تسوية مـع  قلق عميق وتأهب من لحظة الغضب، فالسفير اإلسرائيلي السابق ايلي شاكيد يرى أن اتفاقية ال 
ونوه الوزير اإلسرائيلي السابق يوسي بيلين أن اوباما فقد مصر ومن           . مصر أصبحت أمام خطر ملموس    

ألوف بن فـي مقـال      ' هآرتس'ثم ستفقد إسرائيل مصر أيضا ويتفق معه المحلل السياسي اإلسرائيلي في            
أوباما هو الرئيس األمريكي    لقد فقد جيمي كارتر إيران أثناء رئاسته وسوف تتذكر المنطقة أن            : جاء فيه 

  .الذي فقد تركيا ولبنان ومصر وانهارت منظومة تحالف واشنطن في الشرق األوسط
ان يظهر نظام حكم جديد في مصر يكون اقرب في سياسته لسياسة            ' هآرتس'وتوقع المحلل السياسي في     

 تجاه القضايا الحساسة فـي   اردوغان القائمة على المحافظة على العالقات مع الغرب لكن باستقاللية أكثر          
وال ريب فان إسرائيل تعتبر نفسها واحة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة وتتباهى بـذلك أمـام                . المنطقة

الغرب، ولكن أن تسود الديمقراطية البالد العربية فهذا هو الخطر بعينه الذي تخشاه إسـرائيل الن ذلـك                  
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 قبل حكامها وبالتالي التضامن مع الشعوب المعادية لها،         سيعني اخذ معاناة الشعوب في عين االعتبار من       
وبالتالي فإن الديمقراطية العربية المنتظرة ربما تختار شخصيات قيادية تمسك بسدة الحكم وتمتلك برامج              

عنـدما  ' هآرتس'واستراتيجيات معادية إلسرائيل، وهو ما أشار إليه أمس المحلل أنشيل بيبر في صحيفة              
  . تخشى فقدانها لصفتها الدولة الديمقراطية الوحيدة في منطقة الشرق األوسطكتب أّن إسرائيل

وبالرغم من ذلك فإن إسرائيل تدس السم في العسل من خالل إشاعتها بأن الفوضى القائمة في المنطقـة                  
العربية مرشحة للتصاعد مما يعني أن إسرائيل هي الوحيدة في المنطقة االكثر أمانا واسـتقرارا، ولكـن                 

ذا االستقرار المزعوم ال معنى له إال إذا وجد تمثالته في خدمة المصالح الغربية فـي المنطقـة ومـن                    ه
أهمها اإلبقاء على احتالل فلسطين وحماية األنظمة العربية التي تدور في فلـك المـشروع األمريكـي                 

ا له خطـوة    ويرى آخرون أن خطوة الرئيس المصري حسني مبارك بتعيين عمر سليمان نائب           . الصهيوني
ووزير األمـن الـداخلي     ) الشاباك(جيدة وتستحق التقدير حيث كتب آفي ديختر رئيس جهاز األمن العام            

تعيين عمر سليمان نائبا لمبارك جيـد جـدا لمـصلحة           : السابق من قيادة حزب كاديما مقاال قال فيه إن        
عرف جيـدا مـا إسـرائيل       اإلسرائيليين، وأعرب ديختر عن اعتقاده بان سليمان شخصية براغماتية وي         

  . وسيحافظ عليها1982وقدراتها وسوف يستمر على سياسة مصر التي انتهجت منذ العام 
تسفير بارئيل، فيشدد على أن مبـارك يتطلـع         . د' هآرتس'أّما محلل شؤون الشرق األوسط في صحيفة        

عرف أنه مسؤول عـن     شرقاً فيرى القلق في السعودية، الكويت، األردن ويسمع القهقهة في إيران وهو ي            
  .إنه اإلصبع الذي يمنع انهيار السد، على حد تعبيره. حقبة كاملة من الديناصورات

وهنـاك مـن    . ولذلك يراهنون في إسرائيل على أن مبارك سيلجأ إلى الحل األمني عبر استخدام الجيش             
مرة األولى فـي    يتحدث عن عسكرة الحكم بعد تعيين عسكري لرئاسة الحكومة وعسكري نائباً للرئيس لل            

في المقابل، أعرب مسؤول إسرائيلي رفيع عن قلقه من خطر إطاحة مبارك الـذي              . عهد مبارك الطويل  
  .يواجه انتفاضة شعبية غير مسبوقة

وقال المسؤول إّن ما يثير القلق بصورة خاصة هي أجواء الغموض التي تسود البلد األكثر نفـوذا فـي                   
على العالقات اإلستراتيجية واالقتصادية البالغـة األهميـة بـين          وشدد في هذا السياق     . الشرق األوسط 

لكـن المـسؤول توقـع أن       . إسرائيل ومصر، وهي أول دولة عربية توقع اتفاق سالم مع الدولة العبرية           
وذهب بعض المحللين إلى ما هو ابعد من الحـديث عـن            . يصمد النظام ولو اضطر إلى تغيير الرئيس      

الجبهـة  (تحليال بعنـوان    ' هآرتس' أمير اورن المحلل العسكري في صحيفة        المواضيع السياسية فقد نشر   
، ذكر فيه أن الجنرال اشكنازي رئيس األركان الحالي سـئل           )المصرية وأزمة رئيس األركان اإلسرائيلي    

إذا ما تزعزع السالم مع مصر فـي        ) المصرية(في الصيف الماضي عمن سيتولى قيادة الجبهة الجنوبية         
هد مبارك، في ذلك الوقت رشحت القيادة العسكرية العميد تال روسو قائدا جنوبيا لجبهـة،               حال انتهى ع  

ولإلجابة على سؤال اشكنازي قال احد المقربين منه إّن اشكنازي نفسه سيقود تلك الجبهة وليس روسـو                 
 ويتوقع أورن أن أحداث مصر ورحيل مبـارك       . وحده، فقد كانت خبرة روسو بحرب شاملة غير مكتملة        

  .بهذه الطريقة ستدفع الحكومة اإلسرائيلية إلى االحتفاظ باشكنازي رئيسا لألركان
ولكّن القاسم المشترك األعظم لجميع التحليالت اإلسرائيلية يؤكد على أّن انتفاضة تونس، التي أطاحـت               

 عنـد   في اقل من شهر بالرئيس زين العابدين بن علي ونظامه الديكتاتوري، كان لها اثر محفِّـز جـداً                 
الجماهير المصرية التي قالت لنفسها إنها تستطيع التغيير فهي األكبر عدداً بما ال يقـاس مـن جمـاهير                   
تونس واألكثر بؤساً منها بما ال يقاس أيضا، وتالياً األكثر قدرة على تحقيق األهداف، لكن هذا الـبعض                  

لى الشارع، مهما يكن من نتائج، فإّن       يعتقد أيضا أن لالقتصاد دوراً مهماً في دفع المصريين إلى النزول إ           
 لم تتوقع بالمرة حدوث ثورة في مصر،        2011التقديرات اإلستراتيجّية اإلسرائيلّية التي نُشرت حول العام        

ال بل أبعد من ذلك، لم تشر ال من قريب وال من بعيد إلى إمكانية حدوث هّزة في مصر تُلقي بظاللهـا                      
  . الشرق األوسط برمتهعلى العالقات الثنائية وعلى منطقة
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  5/2/2011، القدس العربي، لندن
  !! من فؤادة باطلعتريسزواج .. مصر  .35

  محسن صالح. د
يقول النقاد إنها كانت اللقطة األشهر في تاريخ السينما المصرية، عندما أخذت حشود أبناء قرية الدهاشنة                

ية المتجبر، الذي حكم قريته بالحديـد       ، الطاغ "عتريس"بقيادة الشيخ إبراهيم تتجمع حول بيت زعيم القرية         
عتريس مـن   ) زواج(جواز  "والنار والظلم والقهر من خالل عصابة لئيمة فاسدة، وأخذت الجموع تهتف            

وذلك أن عتريس طلب الزواج من الفتاة فؤادة فرفضته، ثم أكرهت على الـزواج بـشهادة                ". فؤادة باطل 
  .ها الخائف الضعيفزور من شخصين قاال إنها موافقة، وبموافقة والد

. لكن الفتاة كانت صلبة اإلرادة فمنعته من نفسها، وساعدت الفالحين على سقي مزروعاتهم بعكس إرادته              
وتدخل الشيخ إبراهيم ليقف إلى جانب الفتاة، فقام عتريس بقتل ابنه وبحرق مزروعاته، وبقمع كل مـن                 

، وقاد أبنـاء القريـة لحـصار بيـت          يعترضه، لكن الشيخ إبراهيم ازداد إصرارا وكسر حاجز الخوف        
  .عتريس، لينتهي الفيلم بإنقاذ فؤادة واحتراق البيت واحتراق عتريس فيه

الذي يحكي هذه القصة، وشاهده كاتب هذه السطور عندما كـان فتـى فـي               " شيء من الخوف  "إنه فيلم   
اسمه وبعضا مـن    سبعينيات القرن الماضي، وقد وجدتُ من بحث سريع في اإلنترنت، وأنا أحاول تذكر              

تفاصيل قصته أنه قد تم تصنيفه أحد أفضل أفالم السينما المصرية، وأنه من تأليف ثروت أباظة، وحوار                 
  .عبد الرحمن األبنودي، وقام ببطولته محمود مرسي وشادية ويحيى شاهين ومحمود ياسين

ن ذلك إسقاطا على شخص      رفضته في البداية الرقابة المصرية، خشية أن يكو        1969الفيلم الذي أنتج سنة     
الرئيس المصري جمال عبد الناصر، فقامت بعرض الفيلم عليه قبل السماح بتوزيعه على دور الـسينما،                

  .فوافق عبد الناصر على عرضه وقال إنه ليس عتريس، وإنه إذا كان كذلك فإنه يستحق الحرق
  مصر تستحق قيادة أفضل

ي والرائدة في محيطها اإلقليمي والعربـي واإلسـالمي،         مصر العظيمة بشعبها والكبيرة بدورها التاريخ     
لقد تقزم الدور الحكومي المصري وبهت في السنوات الماضـية ليـصبح ظـال              . تستحق قيادة تليق بها   

  . للمصالح األميركية، ومصالح رجال أعمال جشعين أو محدثي النعمة
انين مليون مصري، وتعكس مكانتها     نعم، مصر تستحق قيادة أفضل تعكس اإلمكانات الهائلة ألكثر من ثم          

... مصر ليست جزر الكنـاري أو ماكرونيزيـا       . الهائلة في قلوب مئات الماليين من العرب والمسلمين       
ليأتي البعض مثيرا للنعرات العنصرية متهما كل من ينتقد النظام الحاكم بأنه ضد مصر نفسها، ومكانـة                 

 إلى جانب الماليين من المصريين الذين خرجوا        مصر ودورها تدفعان كل مخلص ومحب أن يقول كلمته        
  . في الشوارع يعارضون النظام

معزوفة قديمة جديدة مشروخة يسعى منها البعض إلى عزل مـصر           " العداء لمصر "واللعب على معزوفة    
عن محيطها العربي واإلسالمي، وإلى االستفراد بمصر وشـعبها، واالسـتمرار فـي مـدارج الفـساد                 

 شاءت أم أبت العب أساسي مؤثر في الشأن الفلسطيني، وفي قيادة العـالم العربـي،                ومصر. واالستبداد
وفي الشأن اإلفريقي، وال يملك كل من يتأثرون بسياساتها ومواقفها إال أن يقولوا كلمتهم، سواء كان ذلك                 

  .حبا ووفاء أم رعاية للمصالح والعالقات
  في سنن اهللا" عتريس"نموذج 

وذج أنظمة االستبداد والسلطة التي تقوم على الخوف، وهي بعد أن تتمكن بقـوة  نم" عتريس"يمثل نموذج  
السالح والمال والخداع تأتي لتبحث لنفسها عن شرعية من خالل نظام سياسي ودستور وانتخابات تكيف               

  . ، وبما يضمن لها االستمرار"لزوم الديكور"الستكمال 
من سنن اهللا سبحانه في الكون، ترتبط أوالهما بمصائر         غير أن هذه األنظمة عادة ما تخالف سننا عظيمة          

فإذ ما انتشرت في قوم فإن ذلك مؤذن        . المفسدين وثانيهما بمصائر الظالمين، وثالثهما بمصائر المستبدين      
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فالفساد يؤدي إلى اخـتالالت     . بزوالٍٍ؛ وال يمكن ألصحابها أن يستمروا في السلطة مهما طغوا وتجبروا          
. ة، والظلم يؤدي إلى اختالالت حقوقية وأمنية، واالستبداد يؤدي إلى اختالالت سياسية           اجتماعية واقتصادي 

  .وكل منها يصب في النهاية في االختالالت التي يؤدي إليها اآلخر
وهذه االختالالت تؤدي إلى انتشار الفقر وحرمان الناس من حقوقهم، وقهرهم وإذاللهم، وتولـد الحقـد                

إذا ما وجدت فئة مؤمنة بربها، مصرة على حقوقها وكرامتها، تكسر حاجز            و. والعداوات واالضطرابات 
وفرعون ذي األوتاد، الذين    "الخوف وتتصدى للظلم والفساد فإن اهللا سيكون معها، وانظر إلى قوله تعالى             

  ".طغوا في البالد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد
، ومن أحكام الطوارئ، ومن مطاردة المخلـصين، ومـن هجـرة            "القطط السمان "وقد عانت مصر من     

األدمغة والكفاءات، ومن سرقة واستنزاف مواردها وثرواتها، ومن تراجع مستوى التعليم، ومـن إفقـار               
، وقد أدى ذلك إلى أن مصر التي كانت تتفوق علـى            ...الناس، ومن تزوير االنتخابات واإلرادة الشعبية     

ريا الجنوبية وماليزيا والهند في مجاالت االقتصاد والتكنولوجيا، وجدت نفسها بعد بضعة عقود             بلدان ككو 
تتراجع إلى آخر الطابور، وتتسع الفجوة بينها وبين دول كانت ترسل أبناءها يوما ليستفيدوا من الخبـرة                 

  .المصرية
  ال للوصاية على الشعب المصري 

نظام ليلقوا على المصريين درسا بأنه من المبكـر علـيهم           كان من المستغرب أن يأتي بعض منظري ال       
وأسوأ ما في هذا التنظيـر أنـه        . ممارسة العملية الديموقراطية بشكل كامل، وأن المسألة تأتي بالتدريج        

يسخر من شعب كان يقود الحضارة اإلنسانية منذ نحو ستة آالف عام، ثـم يـأتي هـؤالء المنظـرون                    
نه ال يزال قاصرا، بينما هناك شعوب كانوا حتى وقت قريب يعيشون فـي              ليفترضوا بعد كل هذه المدة أ     

  .الغابات ويغرقون في الجهل، يمارسون اآلن حقوقهم الديمقراطية وحريتهم الكاملة في االختيار
وهؤالء المنظرون لم يسألوا أنفسهم من وضعهم وكالء على شعوبهم، ومـن جـاء بأسـيادهم؟ ولمـاذا                  

  !صبا عنهم؟يتكلمون باسم الناس وغ
الرئيس بهـذا الـشكل ال يليـق بـه وال يليـق             " رحيل"وهؤالء المنظرون يأتون اليوم أيضا ليقولوا إن        

ولكنهم ال يسمعون لصيحات الجماهير المليونية التي تسألهم إن كان الرئيس قـام طـوال               !! بالمصريين
 ومكانتها واسـتنزاف ثرواتهـا      ثالثين عاما بما يليق به وبما يليق بالمصريين؟ وما إذا كان تراجع مصر            

أمرا يليق بمصر وأهلهـا؟     ... وهجرة أدمغتها وتولي الفاسدين وأحكام الطوارئ وتزوير اإلرادة الشعبية        
وما إذا كانت ثالثون عاما غير كافية لكشف ما في جعبة الرئيس وأعوانه؟ وما إذا بقي هنـاك احتـرام                    

ليقوموا بالتعاون  " البلطجية"اب السوابق، ثم يشتري      ألفا من السجون من المجرمين وأصح      17لنظام يطلق   
  .مع الشرطة السرية بمهاجمة المتظاهرين المسالمين بوسائل وأساليب بدائية مكشوفة

  التخويف باإلخوان المسلمين
، فهـو أمـر يثيـر الرثـاء،         "اإلخوان المسلمون "أما تخويف الناس واألنظمة الغربية من أن البديل هو          

 عن حالة شعبية واسعة أكبر بكثير مما لدى النظام ومؤيديه، وهم أكبر فئات المعارضة               فاإلخوان يعبرون 
وهم ليـسوا مجموعـة مـن    . وأكثرها مصداقية بين الناس، ومن أكثر من عانى من بطش النظام وقهره         

الدراويش أو مجموعة من المتطرفين كما يحاول البعض تصويرهم، وهناك من بينهم الكثير من أفـضل                
، وهم يقـرون بالتعدديـة     ....ءات المصرية في المجاالت السياسية واالقتصادية والتعليمية والقانونية       الكفا

فلماذا ... والتداول السلمي للسلطة والتسامح الديني، وقدموا رؤى واضحة في مجاالت اإلصالح المختلفة           
  . التخويف منهم؟ خصوصا إذا كانوا مستعدين لالحتكام للصناديق االنتخابية

إذا كانوا يستجيبون لنبض شعبهم في تبني اإلسالم، وفي الدفاع عن قضايا األمة، وفي رفض التـدخل                 و
  .األجنبي فال أقل من أن يأخذوا فرصتهم كغيرهم في العملية السياسية، وليكن أداؤهم هو الحكَم

  ال لسرقة الثورة
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تقاليـة، وأن يحـل مجلـسا       ليس كثيرا على شعب مصر الذي ثار لحريته وكرامته أن تتشكل حكومة ان            
الشعب والشورى المطعون فيهما، وأن يعمل دستور جديد لمصر يعبر عن وجهها الحضاري، ويـضمن               
قيام نظام يحترم الحريات والتداول السلمي للسلطة، وينهض بمصر ويفجر طاقاتها لتستعيد دورها الرائد              

  .في عالمها العربي واإلسالمي واألفريقي
ير من العقبات خصوصا ممن يحاولون سرقة انتفاضة الجماهير أو إجهاضـها أو             وال شك أن هناك الكث    

مـن ثـورات    % 80وهناك مخاوف حقيقية من ذلك، فأكثر من        . حرفها عن مسارها أو ركوب الموجة     
  .الشعوب في العالم تمت سرقتها أو حرفها عن مسارها

دافها، أو أن يأتي الـبعض علـى        وقد يكون من المخاطر أن تستنزف طاقات الجماهير قبل أن تحقق أه           
ظهر دبابة، أو بترتيبات خارجية، بحيث يحصل الناس على بعض الوعود والحريات في البداية، ثم يعيد                

وقـد ال ينطبـق النمـوذج       . النظام الفاسد المستبد إنتاج نفسه، معيدا الناس مرة أخرى إلى المربع األول           
  .طاه من دفعة معنوية هائلةالتونسي تماما على النموذج المصري، رغم ما أع

وقد يحتاج الوضع في مصر ربما وقتا أطول وجهدا أكبر، بسبب حساسية الوضع فيها، وبسبب مكانتهـا                 
وعندما حدث التغيير في بلد     . وتأثير التغيير فيها على الوضع في المنطقة، وتداخل المصالح األجنبية فيها          

فقد احتاج األمر مظاهرات مليونية ألشـهر       ) مثل إيران (بحجم مصر وأهميتها تقريبا للسياسة األميركية       
  .غير أن التغيير يستحق دون شك ما يبذل في سبيله. عديدة

  انعكاس التغيير في مصر على المنطقة
إن التغيير في مصر إذا ما اتخذ شكله اإليجابي الذي يؤسس لنظام سياسي يعبر عـن إرداة الجمـاهير،                   

ضوية شاملة، ويعبر عن شعب ملتحم بعروبته وإسالمه وقـضايا أمتـه،            ويضع اللبنات الحقيقية لحالة نه    
  .سيكون له تأثير هائل في المنطقة

وقد ال يكون هذا النظام جاهزا منذ البداية للدخول في الصراع مع العدو الصهيوني، ولكنه علـى األقـل           
إلسرائيلية في محاولة   سيكون له دور هام في رفع الحصار عن قطاع غزة وإغاثة أهلها وإفشال الجهود ا              

وألن النظام المصري يشكل أساسا في دعم الشرعية الفلسطينية، فقـد           . تركيع الشعب الفلسطيني وإذالله   
يكون له دور إيجابي في تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بنائها على أسس جديدة تكفل مـشاركة                 

  .كل القوى الفلسطينية، دونما خوف من حماس أو غيرها
العربي فإن إعادة تعريفها لدورها اإلقليمي والعربي سيكون حيويا في          " االعتدال"ألن مصر مركز دول     و

تقييم مسار العمل العربي وإعادة توجيهه وتفعيله بمشاكل يخدم األجندات الحقيقية لشعوب المنطقـة، وال               
ينطبق هذا األمر على    . ييعكس بالضرورة مصالح الواليات المتحدة وحلفائها وخصوصا الكيان اإلسرائيل        

  .دور مصر في منظمة المؤتمر اإلسالمي وفي منظمة الوحدة األفريقية
بالطبع سيحاول األميركيون وحلفاؤهم الدخول على الخط، كما سيحاول اإلسرائيليون ذلك، وسيسعون ما             

ئـل علـى    استطاعوا أال تتجه األمور وجهة تخالف مصالحهم، فالكل يعلم مركزية مصر وتأثيرهـا الها             
وال يستبعد أن يلجؤوا لدعم أطراف معنية أو تـشجيع االنقالبـات            . مجريات الصراع العربي اإلسرائيلي   

العسكرية أو تلميع شخصيات موالية لهم أو متوافقة معهم، أو إلى إثارة الفتن والقالقل وأشكال الحـصار                 
  .والعقوبات الجماعية إن خرج األمر من أيديهم

 صراع إرادات، والمارد المصري الذي خرج من قمقمه يجب أال يعـود، وعلـى               واألمر في النهاية هو   
العالم أن يفهم أنه يعلم مصلحته جيدا، وأن أحدا ال يستطيع فرض إرادته أو وصايته عليه، وأنه يـستحق                   

فهنـاك الماليـين مـن      " عتريس"حريته وكرامته واستعادة دوره الحضاري اإلنساني، وأنه إذا كان ثمة           
  ".إبراهيمالشيخ "

  4/2/2011موقع الجزيرة نت، الدوحة، 
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  "االعتراف"مفارقات  .36
  نقوال ناصر

بينما الحليف الرئيسي األميركي لمفاوض منظمة التحرير الفلسطينية قد انحـاز إلـى دولـة االحـتالل                 
قد حاصرها الـرفض الـشعبي      " عملية السالم "اإلسرائيلي وتخلى عنه، وبينما أركان ظهيره العربي في         

اساتها الداخلية والخارجية على حد سواء فسقط أحدها في تونس فيما يترنح بعضها اآلخـر وبالكـاد                 لسي
أولوية على جـدول    " عملية السالم "يحافظ على بقائه تحت ضغط المطالبة الشعبية بالتغيير، بحيث لم تعد            

االسـتقرار  "لحفاظ على   األعمال الدولي، وأصبحت األولوية في الدول العربية الداعمة لهذه العملية هي ا           
في الوقت الضائع، فوجد في شن حملة       " يلعب"في الداخل، لم يجد مفاوض المنظمة أمامه غير أن        " الوطني

دولي بدولة فلسطينية ملهاة خارجية، وها هو يسعى اليوم إلى ملهاة داخليـة             " اعتراف"دبلوماسية النتزاع   
يأمل في أن تصرف أنظـار      " في أقرب وقت ممكن   "في انتخابات محلية بلدية أعلن عزمه على إجرائها         

مواطنيه بعيداً عن فشله التفاوضي وعن التفاعل مع االنتفاضة الشعبية التي أيقظت الماليين من أشـقائهم                
  . العرب كي يخرجوا إلى الشوارع متمردين على واقعهم الراهن

ن الدعم األجنبـي واالعتمـاد      والدرس األهم لالنتفاضة الشعبية العربية، بخاصة في تونس ومصر، هو أ          
على األجهزة األمنية التي يمولها ويدربها هذا الدعم ال يمنح شرعية ألصحابه ولـيس ضـمانة كافيـة                  
الحتكار السلطة والقرار الوطني، وليس بديالً عن الشرعية الوطنية المستمدة من الوحدة الوطنية والدعم              

واالنقسام الوطني  . نبي ومهما بلغت سطوة أجهزة األمن     الشعبي في الداخل، مهما بلغ السخاء المالي األج       
  . الفلسطيني الراهن دليل دامغ على صحة العبرة من هذا الدرس قبل اندالع انتفاضة شعبية تؤكده

والمفارقة الدبلوماسية أن مفاوض المنظمة الذي يستجدي اعترافا دولياً بدولة لـه يجـد نفـسه مـؤهالً                  
بدولة تقوم على أساس عرقي ودينـي فـي الجنـوب           " يعترف" بأنه سوف    دبلوماسياً كي يتبرع متطوعاً   

السوداني، كما فعل وزير خارجية سلطة الحكم الذاتي اإلداري المحدود في الضفة الغربية المحتلة لنهـر                
رياض المالكي، في اليوم األول الستفتاء ستظهر نتائجه بعد شهر، دون مراعاة لمطالبة دولـة    . األردن د 
اإلسرائيلي له لالعتراف بها كدولة دينية، أو مراعاة لعالقات المنظمة مع الـسودان أو لميثـاق   االحتالل  

  . االتحاد اإلفريقي الذي يعارض الحركات االنفصالية
والمفارقة اإلستراتيجية أن مفاوض المنظمة قد منح دولة االحتالل اعترافًا مجانياً بشرعيتها مبدئياً عندما              

، ليقيد نفـسه باتفاقيـات      1993، ورسمياً بتوقيعه على هذا االعتراف عام        1988م  تبنى حل الدولتين عا   
وقعها معها تلزمه بعدم إعالن دولة له من جانب واحد وباشتراط موافقة دولة االحتالل عبـر التفـاوض                  
الثنائي فقط على أي دولة كهذه، متنازالً بذلك عن حق دولي له بإقامة دولته منحته لـه شـرعية األمـم                     

، ومتنازال كذلك طوعاً ومجاناً عن حقه في األراضي التـي           1947 لسنة   181لمتحدة بقرار التقسيم رقم     ا
منحتها األمم المتحدة لشعبه بموجب ذلك القرار، والتي اكتسبتها دولة االحتالل بالقوة العدوانية المـسلحة               

  . خالفا لميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي
 مفاوض المنظمة قد اعترف بدولة االحتالل وهي الدولة الوحيدة في العالم التي ال              والمفارقة السياسية أن  

يوجد لها دستور ينص على حدودها وهي تشترك في ذلك مع الواليات المتحدة األميركيـة باسـتثناء أن                  
لألخيرة دستور ال ينص على حدودها، وقد تبرع مفاوض المنظمة بتحديد خطوط وقف إطالق النار بين                

 حدوداً لها لكن المأساة أن دولة االحتالل ترفض تبرعـه،           1967ة االحتالل وبين الدول العربية عام       دول
  . وقد أفشلت مفاوضاتها معه ألنها تصر على مفاوضته على هذه الحدود أيضا

والمفارقة الوطنية أن مفاوض المنظمة يخاطر اليوم بانقسام وطني طويل األمد ألنـه يـصر علـى أن                  
 على شعبه القبول بكل هذه المفارقات وغيرها كشرط مسبق للوحدة الوطنية، مستقوياً علـى               يفرض قسراً 

شعبه ومقاومته لالحتالل وللمفارقات التفاوضية التي تمخض عنها بكل القوى الدولية التي ورطتـه فـي                
وعربـي  هذه المعادلة المستحيلة للسالم، وهي قوى حريصة أوال وأخيراً على انتزاع اعتراف فلسطيني              
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بشرعية االحتالل ودولته وأمنها، وال يعنيها السالم إال على هذا األساس، وفي رأس هذه القوى الواليات                
  . المتحدة

محمود عباس إنه في حال فشلت      " الرئيس"أكتوبر الماضي، قال    / في الثامن والعشرين من تشرين األول     
وقد فـشلت   . 1967ة فلسطينية على حدود     المفاوضات فإنه سيطلب من الواليات المتحدة االعتراف بدول       

صائب عريقات فـي    . فأعلن كبير مفاوضيه د   . وردت واشنطن على طلب عباس بالرفض     . المفاوضات
نهاية العام الماضي مؤكداً بأن مشروع قرار بشأن االعتراف بهذه الدولة كان سيعرض على مجلس أمن                

 ألن الواليات المتحدة هددت باستخدام حق النقض        وحتى اآلن لم يعرض   . األمم المتحدة مطلع العام الجديد    
  . ضده" الفيتو"

والمفارقة التكتيكية لمفاوض المنظمة أنه يسعى اآلن النتزاع اعترافات دولية مسبقة منفردة بدولته قبـل               
قيامها، أو بإعالن تجديد اعترافات سابقة لها بهذه الدولة كالً على حدة، بدل أن يلجأ إلى الجمعية العامـة                   

 وهو المصدر الوحيد الذي تـستمد منـه دولـة           1947 لسنة   181لألمم المتحدة بطلب تأكيد قرارها رقم       
االحتالل شرعية وجودها مشروطة بقيام دولة عربية فلسطينية إلى جانبها، وبعودة الالجئين الفلسطينيين،             

سطينية، طالما ظـل    دول يعترف بدولة فل   ) 108( بإجماع   1988أو في األقل بتأكيد قرار لها صدر عام         
  ". حل الدولتين"مصراً على 

والمفارقة المأساوية أن مفاوض المنظمة يسعى إلى هذه االعترافات الدولية المنفردة بدولته قبـل قيامهـا                
وهو يجد نفسه مقيدا باالتفاقيات التي وقعها مع دولة االحتالل التي تجعله عاجزا حتى عن إعـالن هـذه                   

ف بها من جانب واحد، بحيث يبدو موقفه مثيرا للسخرية عندما يطالب اآلخرين             الدولة التي يطلب االعترا   
اإلسـرائيلي فـي   "باعتراف بها، وهو نفسه عاجز عن إعالن اعترافه بقيامها، في األقل اقتداء بـشريكه               

الذي أعلن استقالل دولته من جانب واحد، دون أي اتفاق للسالم، وبينما النزاع كـان مـا                 " عملية السالم 
  . ال قائما بشأن حدودهاز

 الخديعة فتكمن في حقيقة أن مفاوض المنظمة يسعى وراء هذه االعترافات المنفردة لـيس               –أما المفارقة   
من أجل تعزيز إمكانيات إقامة هذه الدولة على األرض بل من أجل تعزيز موقفه التفاوضي، كما يعلـن                  

ناف التفاوض على إقامتها طبقا لمرجعيات مؤتمر       هو نفسه، إلجبار دولة االحتالل، كما يتوهم، على استئ        
 ومرجعيات اتفاقيات أوسلو التي بدأ توقيعها بعد عامين، وهي نفسها المرجعيات التـي              1991مدريد عام   

 قبل أن يدفنها في  1995نسفها رئيس وزراء حكومة دولة االحتالل بنيامين نتنياهو في واليته األولى عام             
  . واليته الثانية الحالية

دولة في أميركية الالتينية بدولـة      ) 12(والمفارقة اإلعالمية أن مفاوض المنظمة يستخدم اعتراف حوالي         
فلسطينية، ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي للمنظمة في ست دول أوروبية، وسـماح اإلدارة األميركيـة      

 المآخذ الوطنية على هـذه      برفع العلم الفلسطيني على مكتبها، باعتبارها انتصارات دبلوماسية، ويستخدم        
  . أداة لتعميق االنقسام الفلسطيني بين المفاوض وبين المقاومة الوطنية" االنتصارات"

إن تجديد قبرص كأول دولة عضو في االتحاد األوروبي ثم روسيا أثناء زيارة الرئيس مدفيديف األخيرة                
ه المقاومة الفلسطينية لالحتالل قبل وقت      ألريحا العتراف البلدين بالدولة الفلسطينية، وهو اعتراف انتزعت       

، مما يذكر بأن المقاومة انتزعت اعتراف عدد من الدول بمنظمة           "عملية السالم "طويل من بدء ما يسمى      
 يفوق عدد الدول التي كانت تعترف بدولة االحتالل، وانتزعت اعتـراف            1974التحرير الفلسطينية عام    

، بينما قاد اعتراف المنظمـة      1988عية العامة لألمم المتحدة عام      دول بدولة فلسطينية بقرار للجم    ) 108(
بدولة االحتالل في عهد التفاوض إلى سيل من االعتراف الدولي بها، وتبادل العالقات الدبلوماسية معهـا                

  . لم تكن تحلم به في عهد المقاومة
حرير ينطوي على تـضليل     إن تصوير االعترافات المنفردة األخيرة بأنها انتصارات لمفاوض منظمة الت         

إعالمي، فتشيلي وبيرو على سبيل المثال اعترفتا بدولة فلسطينية بال حدود، بينما اعترفت الدول األخرى               
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األهميـة القـصوى    "، لكنها جميعا نصت في بيانات ورسائل اعترافها على          1967بها ضمن حدود عام     
أكد بيان الحكومة القبرصية، مما يؤكد بأن       ، كما   "الستئناف المحادثات بين الطرفين في أقرب وقت ممكن       

واسـتئناف المفاوضـات، ولـيس إقامـة دولـة          " عملية السالم "الهدف من هذه االعترافات هو تسهيل       
  ... فلسطينية

خطـوة  "و" شيكات بال رصـيد   "، وهي بمثابة    "دولة ميكي ماوس  "، أو   "دولة فيسبوك "أي أنها اعترافات ب   
، وألن جهـود مفـاوض      "حمـاس : "م الدولة عملياً على األرض كما قالت      ألنها ال تساهم بقيا   " غير كافية 

رفـض اإلمـالءات   "طالما لم يترافق مـع   " رفع العتب السياسي  "المنظمة في هذا السياق يندرج في باب        
إعالن رسمي عن   "، ومع   "متاهة المفاوضات العبثية  "، ورفض الدخول مجددا في      "األميركية واإلسرائيلية 

جمال زحالقة رئيس حزب بلد وكتلة التجمع الوطني الديموقراطي في دولة           . كما قال د  " وقف المفاوضات 
  . االحتالل

  . مفاوض المنظمة بفشله وخطاياه وأخطائه عسى أن يشفع له اعتراف كهذا لدى شعبه" يعترف"ويبقى أن 
  5/2/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  !هل ُيطمئن عمر سليمان اإلسرائيليين؟ .37

  ترةياسر الزعا
من الواضح أن الجولة األولى من الضغوط األمريكية الغربية على حسني مبارك قد آتت أكلهـا تعيينـا                  
لعمر سليمان نائبا للرئيس ، في حين يعلم الجميع أن مبارك قد قاوم سائر الضغوط طوال ثالثـة عقـود                    

راد من خالل التعيـين     ما يمكن قراءته في السياق هو ان مبارك قد أ         .  وأصّر على رفض تعيين نائب له     
المذكور أن يكسب واشنطن والغرب إلى جانبه في المعركة مع الجماهير المصرية ، هو الذي يعلـم أن                  

وفيمـا اعتقـد مبـارك أنـه     .  مصلحة الدولة العبرية وهواجسها هي التي تحرك سائر المواقف الغربية      
قة أن سليمان هو األقرب إلـى قلـوب         سيسوق الدهاء بتمريره هذه الخطوة ، وبالطبع تبعا إلدراكه لحقي         

اإلسرائيليين ، فقد نسي أن يحسب حساب المنطق الغربي الذي ما لبث أن تبدى سريعا حين أدرك الجميع                  
ما ينبغي أن نذكره    .  من جديد على الشارع عبر إصالحات محدودة لم يعد ممكنا         ) أي مبارك (أن تسويقه   

لها األمريكان واإلسرائيليين لم يكن يغرد خارج الـسرب ،          هنا هو أن سليمان بمواقفه التي كسب من خال        
بل كان يتخذ تلك المواقف ألن رئيسه يريدها ، وبالطبع على أمل تمرير التوريث من جهة ، ومن أجـل                    

وفي حين كان سـليمان     .  سكوت واشنطن والغرب على قمعه للمعارضة المتنامية في الشارع المصري         
إن الرئيس لم يقصر في دفع نجله نحو تقديم أوراق اعتماده للخارج مـن              يحظى برضا الدولة العبرية ، ف     

أجل دعم وراثته للحكم ، وتبدى ذلك على نحو أكثر وضوحا إثر زيارة سرية لواشـنطن مـا لبثـت أن                     
  لكن عمر سليمان الطامع في منصب الرئاسة ، والذي يعتقـد ومعـه               2006,كشف أمرها في أيار عام      

نافذة أنه األكثر جدارة به ، لم يسلّم بالوضع الجديد ، وما لبـث يرتـب األجـواء      دوائر عسكرية وأمنية    
لنفسه طوال المرحلة الماضية ، وإن لم يدخل في حساباته ثورة شعبية كـالتي انـدلعت نهايـة الـشهر                    
الماضي ستدفع به نحو منصب نائب الرئيس ، وتاليا الرئيس إذا لم تحدث تطورات أخرى غيـر سـارة                   

نتـذكر هنـا    (وألنه كان يدرك أن العامل الخارجي له دور حيوي في تحديد هوية الرئيس              .  إليهبالنسبة  
مقولة مصطفى الفقي الشهيرة وهي أن رئيس مصر ينبغي أن يحظى بموافقة أمريكا وعـدم اعتـراض                 

مستندا ،  ) نجل الرئيس (، فقد مال سليمان إلى بناء عالقات جديدة تمنحه األفضلية على منافسه             ) إسرائيل
إلى وجود مخاوف لدى بعض الدوائر األمريكية واإلسرائيلية من أن وصول جمال للرئاسـة قـد يعنـي          

خـالل األلفيـة    .  وضعا أمنيا هشا يمنح المعارضة ، وبخاصة اإلخوان فرصة االنقضاض على السلطة           
دال األقرب إلـى    تحديدا منذ مالمح احتالل العراق ، قدم عمر سليمان نفسه بوصفه رجل االعت            : األخيرة

الرؤى األمريكية اإلسرائيلية في المنطقة ، في تغيير واضح لصورته القديمة كرجل وطني متـشدد فـي                 
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الدفاع عن مصر ودورها وأمنها القومي ، حيث لم يكتف بتمرير قتل ياسر عرفات وترتيب الخالفة لمن                 
برنامج احتالل العـراق ، ومختلـف       حاولوا االنقالب عليه بدعم أمريكي إسرائيلي ، بل تواطأ عمليا مع            

، ) يشمل ذلك موقفه من المقاومة العراقية ومساعي إجهاضها       (الخطوات التالية لتشريع الوجود األمريكي      
كما لم يتحرك من أجل وقف تدهور السودان نحو االنفصال ، ونشوء كيان متحالف مع تل أبيـب يهـدد                    

أبيب ، وإن نسبت من قبل البعض إلـى تيـار جمـال             قد نضيف هنا صفقة الغاز مع تل        (الدولة العبرية   
لكن األهم هو موقفه مـن      ).  مبارك في الحزب الوطني ، وقد نضيف أيضا موقفه من المقاومة اللبنانية           

الملف الفلسطيني الداخلي ، أوال بدعمه لخيارات السلطة المعروفة ، وثانيا مطاردته لحركة حماس منـذ                
وما رشح قبل العدوان اإلسـرائيلي      . هم منذ سيطرتها على قطاع غزة      ، واأل  2006فوزها في انتخابات    

حول مطالبته اإلسرائيليين باستهداف قادة حماس ، إلى جانب تهديده المستمر لقادة حماس ، إنما يـصب                 
في ذات االتجاه الرامي إلى تركيع الحركة لحساب البرنامج اإلسرائيلي ، وليس قناعة بأنها تهدد األمـن                 

وقد جاء مسعاه لفرض وقف إطالق النار علـى حمـاس أثنـاء عمليـة الرصـاص                 . مصريالقومي ال 
عموما يمكن القول إن الرجل     .  المصبوب لتغدو هي المهزومة في المعركة ، جاءت لتؤكد توجه الرجل          

هو الصديق الذي يشعر اإلسرائيليون بالثقة حياله ، وإن كان من الصعب القول إنه في الوضع الـسابق                  
يبقى القول إن مجيء عمر سليمان بديال لمبارك فـي حـال تنحيـه              .  و ذاته في موقع الرئيس    سيكون ه 

معطوفا على إصالحات سياسية معتبرة ال يعني أن الثورة قد فشلت ، فمن أسقط مبارك يمكن أن يـسقط                   
كـون  والنتيجة أن ما جرى لن ي     . سواه إذا سار عكس توجهات الجماهير في السياسة الداخلية والخارجية         

خيرا لإلسرائيليين بأي حال ، فكيف حين تمتد بركات الثورة المصرية إلى سائر ربوع الوطن العربـي                 
الذي ترى جماهيره أن فلسطين كانت وستبقى عربية إسالمية ال سيادة لليهود علـى أي شـبر منهـا؟،                   

    
  5/2/2011، الدستور، عّمان

  
  مستقبل النظام الفلسطيني بعد الثورة المصرية .38

   الدجنيحسام
انطالقاً من أهمية موقع مصر الجيوبوليتيكي، كونها دولة مركز لها ثقل سياسي وجغرافي في المنطقـة،                
فإن تداعيات ما يحدث على أراضيها سيتجاوز حدودها الجغرافية، وسيخترق عواصم عديدة من العـالم،               

 يحدث زلزاالً سياسياً، لـه      وخصوصاً في حال نجاح سيناريو إسقاط النظام الحاكم، فإن ذلك من شأنه أن            
ارتداداته، وربما تأخذ فلسطين نصيب األسد من ذلك، الرتباط فلسطين التاريخي والجغرافـي والثقـافي               
والديني والقومي بمصر، والمتالك مصر العديد من الملفات ذات العالقة بالشأن الفلسطيني، ومن أبـرز               

ينية، والتهدئة، وصفقة تبادل األسرى، وملف الحدود       تلك الملفات، ملف عملية السالم، والمصالحة الفلسط      
  .مع قطاع غزة والمعابر

تشكّل تركيبة النظام السياسي المصري بعد الثورة المحدد الرئيس في معرفة الخارطة السياسية للمنطقـة               
 ككل، والنظام السياسي الفلسطيني أحد أهم مكوناتها، ولذلك يتوقف مستقبل النظام الـسياسي الفلـسطيني              

  :على ثالث سيناريوهات
  .سيناريو بقاء الرئيس محمد حسني مبارك لسبتمبر من العام الجاري. 1

، وهذا السيناريو سـيتوقف     1/2/2011هذا ما طرحه السيد محمد حسني مبارك في خطابه مساء الثالثاء            
ياسي حول مدى مصداقية الوعود اإلصالحية، ومدى تطبيقها، وسيكون التأثير هنـا علـى النظـام الـس           

الفلسطيني محدود، بمعنى أن الحالة الفلسطينية ستبقى كما هي دون أدنى تغيير، ألن السياسة الخارجيـة                
المصرية ستبقى ثابتة، وسيكون جل االهتمام المصري منصباً في ترتيبات سياسية وحزبية داخل الحدود              

  .المصرية
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  .سيناريو اإلطاحة بالرئيس لصالح نائبه. 2
  .األول استقالة الرئيس وانتقال السلطة سلمياً لنائبه األول: واقعية، وهو يحمل خيارينوهو سيناريو أكثر 

أن يلجأ نائب رئيس الجمهورية السيد عمر سليمان لإلطاحة بالرئيس المصري وخلعه، وذلك بعد              : الثاني
ة السياسية  قراءة عمر سليمان للتطورات الجارية في الشارع، ومدى التطمينات التي قد ترسلها المعارض            

في مصر له، وحجم التفاف قيادة القوات المسلحة حول خيار اإلطاحة بـالرئيس، وهنـا يتـأثر النظـام                   
السياسي الفلسطيني بوتيرة أعلى، ألن السيد عمر سليمان هو من أكثر الشخـصيات المـصرية درايـة                 

خـوان المـسلمين فـي      بالملف الفلسطيني، ولكنه سيكون مكبالً بآراء المعارضة ومن أبرزها جماعة اإل          
التعاطي مع الملف الفلسطيني، لذلك سيكون السيد عمر سليمان أكثـر انفتاحـاً علـى كـل األطـراف                   
الفلسطينية، ولكن المدة التي سيتولى بها السيد عمر سليمان الرئاسة ستكون قصيرة وغير كافية وسيتركز               

  .االهتمام في السياسة الداخلية
  .لحاكم ككلسيناريو اإلطاحة بالنظام ا. 3

وهو ما يعبر عنه ماليين المصريين، وهو سيناريو بالغ التأثير على النظام السياسي الفلسطيني، وتلعـب                
  :مجموعة محددات دوراً بارزاً في تحديد مستقبل النظام السياسي الفلسطيني، ومن أبرز تلك المحددات

  ).إسرائيل(طينية وتركيبة النظام الجديد وسياسته الخارجية تجاه القضية الفلس.  أ
  .من النظام السياسي المصري الجديد) إسرائيل(موقف .  ب
  .موقف المجتمع الدولي.  ت
  .مدى انسجام النظام السياسي الفلسطيني مع المتغيرات السياسية المحيطة.  ث

هذا ولذلك سيتوقف مستقبل النظام السياسي الفلسطيني، حول ما تحمله األيام القادمة من تطورات، ولكن               
يستدعي من النخب واألحزاب السياسية الفلسطينية، قراءة األحداث من منظور وطنـي قـومي، ولـيس                
حزبي، حتى ال نقع ضمن شبكة تحالفات جديدة، تتغير فيها األسماء وأماكن النفوذ، وتبقى أهداف التفرق                

وعلى الجميع أن يركب    والتشرذم، فالمنطقة مقبلة على بزوغ فجر جديد يكون للمقاومة فيه كلمة الفصل،             
  .هذا المركب الذي سيرسي بنا إلى بر األمان

 3/2/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  وجه مقبول في واشنطن وتل أبيب: عمر سليمان .39
  سمدار بيري

في خضم التقارير الصحافية من ميدان التحرير في القاهرة، والتهديدات والوعيـد علـى رأس الـرئيس                 
بيض بأن يغادر اآلن وفورا، وفي مقابل ذلك معارك صد البلطجيـة الـذين تـم            مبارك، وإنذار البيت اال   

إرسالهم إلى الميدان باسم السلطة، دفع موضوع واحد فقط إلى الهـامش أال وهـو الوضـع الـصحي                   
. فمبارك بحسب معلومات حديثة، مريض بسرطان القلب مرضا خطيرا        . ابن الثانية والثمانين  " الرئيس"لـ

وهـو عـالم   ) سـبتمبر ( ال تضمن أن يبلغ إلى ما وراء نهاية واليته الرسمية في أيلـول               ومدة بقائه حيا  
  .بوضعه

، يقول إسرائيلي جمع    "الجنرال"هذا هو الموضوع الوحيد الذي ال يتحدثون عنه في األحاديث المغلقة مع             "
ات المـصرية   عشرات الساعات في العمل مع الجنرال عمر سليمان، في المكتب الواسع في مقر المخابر             

. حاولنا أن نتحسس، وطرحنا اسئلة مباشرة وانتقلنا إلـى الغـوامض          . "في حي مصر الجديدة في القاهرة     
لكن سليمان، وهو حاد وذكي جدا وسريع الرد مهما حاولتَ ان تقترب من هذا الشأن لن تحصل منه على                   

  ".جواب
  .من المحقق أن سليمان يدرك أن وضع مبارك يجب ان يقلقنا ايضا
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سمعنا منه ذات مرة مالحظة توبيخ، وفي مرة اخرى تهربا وفهمنا انه يجب أن نترك النبش وأن نبحث                  "
عالجا طبيا مخصـصا    "تقول المعلومات ان مبارك يتلقى      ". عن قنوات اخرى للفحص عن هذا الموضوع      

  .من فريق طبي مالزم له" للزعماء فقط
لمعلن في الطريق إلى المنافسة في والية الرئاسة        سيكون سليمان كما بدا األمر أمس صباحا وجه مصر ا         

فإذا اجتاز النظام االضطرابات فسيغير مجلس الشعب وجهه وتحصل المعارضة على موطئ قدم             . القادمة
بدأ أمس حوارا مع    . لن يمضي مبارك لكن سليمان سيخرج من وراء الستار        . ويتم تليين قوانين الطوارئ   

نجيب ساويرس إلجراء محادثات سرية مع حبات الجوز الصلبة لشق          حزب الوفد، وأرسل رجل االعمال      
  .المعارضة

إن جميع االسـرائيليين الـذين      . وجه سليمان معروف لكن صوته الهادر قد سمع في اوقات متباعدة فقط           
. حادثناهم هذا االسبوع عن سليمان اشترطوا شرطا صريحا وهو أال تُذكر أسماؤهم انهم قدموا معلومات              

ـ   فهذه كل  المصري، رئيس اجهزة المخابرات القديم الذي تم تعيينه هذا االسـبوع   " الجنرال"مة ثقة بذلوها ل
  .وريث الرئيس مبارك الرسمي ربما على نحو مؤقت فقط

انه قبل كل شـيء وطنـي مـصري، ومخلـص           . "، يقول أحد مجري الحوار معه     "انه شخصية آِسرة  "
العصر الحديث يقضي عليه منصب النائب أن يبقى فـي  في واقع مصر السياسي في ". كالصخرة لمبارك 

لكن سليمان، الذي تم انتخابه بعد ثالثين سنة من التلعثم والتهرب من قبل مبارك الذي قال                ". الرئيس"ظل  
مـصير مبـارك غـامض ويـضغط     . ، رمي به سريعا إلى عين العاصفة"لم أجد بعد المرشح المناسب    "

ريد الجماعة الدولية إخماد الحريق قبل ان تحترق مصر كلهـا وإبعـاد             وت". التغيير"األميركيون من أجل    
  .ال توجد شخصية اخرى في الميدان سوى سليمان". الرئيس"

يجب عليه حتى قبل ان تهدأ االضطرابات ان يجري حوارا مع من يبغضهم من أعداء النظام الـذين ال                   
أمرني الرئيس  " أعلن سليمان يوم االثنين ليال       .ينوون أن يتركوا مبارك وشأنه أال وهم اإلخوان المسلمون        

وهو لم يذكر اسـم حركـة اإلخـوان المـسلمين     ". أن ُأجري حوارا مع جميع القوى السياسية في مصر    
الصريح عامدا وهو الذي يطاردها منذ سنين بال حساب، ويرسل أعضاءها إلى السجون ويوثـق نتـائج                 

 أحد قادة الحركة انه مستعد للجلوس إلى مائدة التفـاوض           قال ضياء رشوان، وهو   . التحقيقات في الذاكرة  
بـأال يعاملنـا   "بعد ان يغادر مبارك مصر فقط، وبشرط أن يعـد سـليمان سـلفا           : لكنه يشترط شرطين  

  ".باستخفاف كما يعامل حماس في غزة
رات تجربة مرت عليه في مقر قيادة المخاب      " ميدل إيست انستيتيوت  "يستعيد كاليتون سويشر من صحيفة      

الكلمـات الـشديدة    : "إلى محادثة عميقة عن الحركة االسالمية     " الجنرال"المصرية، عندما حاول أن يجر      
فهـو يـبغض   . جعلتني ُأسقط قطعة البسكويت التي أمسكت بهـا  ) قبل سنتين (التي أسمعني سليمان إياها     

 كيف يجب   – كل مستوى     في –إدماج اإلسالم في السياسة، ولم يخجل قط من أن يقول لإلدارة األميركية             
  ".معاملة اإلخوان المسلمين وأشباههم

ايه على ثقة بـأن     .آي.، عندما كانت وكالة االستخبارات االميركية الـ سي       2002وفي فرصة أخرى في     
الجنود نجحوا بالقضاء على المصري أيمن الظواهري، نائب ابن الدن، وأمسكوا برأسه المقطوع، نُقـل               

ايه من شقيق الظواهري المسجون فـي       .ان.القاهرة ان تحصل على عينة دي     طلب إلى االستخبارات في     
وهكـذا  . ما المشكلة، أجاب سليمان، ال يحتاج إلى عينة، سنقطع ذراع الشقيق ونرسـلها إلـيكم              . مصر

سيكون تعيينه للمنصب الجديد رسالة شديدة اللهجة صارمة إلى اإلسالميين تقول ال تحلموا بأن أسير في                
هذا هو السبب الذي جعل حماس في غزة ترى سليمان وسـيطا غيـر نزيـه وعقبـة أمـام                    و. اتجاهكم

  .المصالحة مع السلطة الفلسطينية
. من معرفتي به أرى انه سيجلس إلى الـشيطان ايـضا          : "قال إسرائيلي يعرف سليمان جيدا هذا األسبوع      

انه يرتاب باإلسالميين ويراهم . مانه ال ينوي أن يريحه  . لكنه سيدير ويوجه ويداور ويخرج العصير منهم      
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خطرا على مصر، ويسميهم كذابين ال يفهمون سوى القوة، ومـن المؤكـد ان آيـات اهللا فـي إيـران                     
  ".يستعملونهم

  الجنرال يبرز للنور
، في ظهيرة أول أمـس      "الجنرال"خرج الدكتور طارق حميد وهو رجل أعمال ثري مقرب من مبارك و           

وعندما عاد، بعد أن تلقى     . ة المواجهة العنيفة بين أنصار مبارك ومعارضيه      إلى ميدان التحرير، في ذرو    
مع كل األسف، يجب ان يمضي مبارك       : "ضربات من جماعة بلطجية، هاتفني ليقاسمني استنتاجه القاطع       

واذا استمر على العناد فسيعوق سليمان      . فكلما تحصن أصبح عقبة بالنسبة لعمر سليمان      . في أسرع وقت  
ما تزال المعارضة لم تُشر إلى سليمان بالسوء، وهو يحظى لديهم باحترام       . زمام األمور في يديه   عن أخذ   

ال أريد أن أفكر في إمكانيـة ان تحتـرق   . ألنه لم يكن مشاركا في جرثومة الفساد وعالقة المال بالسلطة         
ن يبقى مبارك فـي     األميركيون ليسوا مستعدين حتى أل    . مصر وأن يبعدوهما معا أو يضطرا إلى الهرب       

يفضل أن يتخلى مبارك ليستطيع سليمان      . فهم يريدون سليمان ومستعدون لمساعدته    . منصب رئيس دمية  
  ".البدء في التشمير

ـ    إلى أن سليمان كان الوريث في التفضيل الثاني من جهة مبارك بعد ابن             " ويكيليكس"تشير وثائق جديدة ل
ُأرسل السفير األميركي في القاهرة، فرانـسيس       . سبوع في لندن  جمال الذي اختفت آثاره هذا األ     " الرئيس"

 لوزارة الدفاع األميركية مواد عن جمال وعن سليمان، وليبين احتمـاالت            2006ريكاردوني، ليجمع في    
ال . إن وراثة السلطة تشبه فيال داخل السياسة المـصرية        : "مرشحين آخرين لوالية الرئاسة وهذا ما كتبه      

يؤمن كثيرون ممن تحدثنا معهم في القاهرة انه        . مال هو الوريث ألنه بال ماض عسكري      ُأقدر ان يكون ج   
برغم تمسك مبارك الوالد بجمال فإن سليمان هو الذي سيأتي بعد مبارك، وعلى كل حال، سـيلعب دورا                  

يصر صديق لسليمان في ظـاهر االمـر        : "ويضيف السفير مالحظة ايضا   ". حاسما في كل إجراء وراثي    
  ".جمال مبارك" تمليك"سامعنا على ان سليمان يبغض فكرة على م

ال يقين  : "كما في المافيا اإليطالية يقدم السفير األميركي تقريرا لواشنطن يقول         " كونسلييري"تحت عنوان   
يبدو مبارك كمن يعتمد على أجهزتـه       . عند أحد في مصر فيمن سيحل محل مبارك وكيف سيحدث ذلك          

ات، وكل من سيتم انتخابه، االبن جمال أو الجنرال سـليمان أو األمـين العـام                األمنية وعلى االستخبار  
سيكون عليه  . للجامعة العربية عمرو موسى أو ضابط عسكري يستلونه فجأة، سيكون أضعف من مبارك            

وهنا يـضيف   ". ان يثبت نظامه ولهذا سيتخذ سياسة معادية ألميركا ومعادية إلسرائيل كي يهدئ الشارع            
إلى اإلخوان المسلمين في أشـهر      " غصن زيتون "قد يرسل الرئيس القادم لمصر      : "مالحظة تحذير السفير  

وكما فعل سلف مبـارك الـرئيس أنـور الـسادات           . واليته األولى، إلى أن يشعر بأنه مستقر في مكانه        
  ".فقد قربهم في البداية وزج بهم في السجون في نهاية واليته وقُتل على أيديهم: بالضبط

. سليمان ابن الخامسة والسبعين نشأ وترقى داخل الجيش المصري إلى ان انتقل إلى أجهزة المخابرات              إن  
يقـول متحـدث    .  العليـا  –في جنوب مصر، وابن لعائلة من الطبقة الوسـطى          " قنا"وهو من أبناء قرية     

فقـد صـلى    وإذا طال اللقاء فوق المخطط لـه        . في جميع لقاءاتنا طلب مهلة وخرج ليصلي      : "إسرائيلي
كان يثير االنطباع من جهة وغريبا من جهة أخرى، بعد الكلمات الشديدة التي سمعناها منه عـن                 . مرتين

  ".اإلخوان المسلمين
في سن التاسعة عشرة انضم إلى معهد عسكري في القاهرة، وجند للجيش المصري، واجتاز دورة ضباط                

  .عهد العسكري برونز في االتحاد السوفييتيمدرعات، وأثر في نفوس قادته وُأرسل الستكمال في الم
وفي مرحلة ما خرج للدراسة في جامعة عين شمس في القاهرة، ودرس في شيكاغو وعاد إلى الجـيش                  

  . في حرب يوم الغفران1973 في حرب االيام الستة وفي 1967 في اليمن وفي 1962وحارب في 
.  لمنصب نائب رئيس المخابرات العسكرية      عندما جاء سليمان   1986نشأت المعرفة بالرئيس مبارك في      

 كُشف عن اسـمه ألول      1995، عّينه مبارك مديرا ألجهزة المخابرات، وفي        1993بعد سبع سنين، في     
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" كان يركب مع مبارك في الليموزين المصفحة      . "مرة عندما أنقذ مبارك من محاولة اغتيال في أديس أبابا         
، كما استعاد ذلـك     )أن ينقلوا جوا سيارة مدرعة من القاهرة      أصر سليمان على أثر تحذيرات استخبارية ب      (

كان سليمان متأهبا، ينظر من النافذة، فرأى أنبوب الرشاش وأمر السائق بـأن             . "هذا االسبوع شاهد عيان   
كان مدبر محاولـة    ". يستدير فورا ويعود إلى المطار قبل لحظة من إطالق النار التي قتلت حراس القافلة             

  .وقي اإلسالمبولي، شقيق خالد الذي قتل الرئيس الساداتاالغتيال هو ش
ـ      "الرئيس"منذ ذلك اليوم توثقت العالقات بين        وأعطـاه يـدا حـرة      " الجنـرال "، الذي وثق ثقة كاملة بـ

 2001لكن شخصه أطل على الجمهـور فـي      . "وصالحيات كاملة ليوسع مدى نشاط أذرع االستخبارات      
نُشرت فجـأة صـورة     . "ل أحد سفراء إسرائيل السابقين في مصر      ، يقو " سبتمبر 11فقط على أثر أحداث     

، وكانـت رسـالة تقـول إن        "األهرام"سليمان على نصف الصفحة األولى من الصحيفة اليومية الرسمية          
  ".الجنرال يتحول إلى نشاط دبلوماسي، وبعثة مكشوفة وسرية باسم مبارك

، وكان مسؤوال عن العالقات في القدس وفـي         "ملف إسرائيل "أخذ سليمان من وزارة الخارجية المصرية       
مثل سيد مهذب بريطاني ذي شارب، في حلل زرقـاء  " الجاسوس الكبير"إن صورة   . الكرياه في تل ابيب   

فقد كـان ثمـة     . قاتمة، أصبحت حبيبة إلى سلسلة طويلة من كبار الشخصيات االسرائيلية الذين راودوه           
ومستشاروهم، ووزراء واعضاء كنيست ويوسي بيلين الذي       ، ورؤساء الحكومات    "أمان"رؤساء الموساد و  

وقد اهتم سليمان ايضا بأن يعين في السفارة المصرية في تل           . حصل في جميع مناصبه على باب مفتوح      
ابيب ممثال دائما يتصرف باستقالل ويبلغه مباشرة على نحو مواز لتقارير السفير المصري إلـى وزارة                

السياسة اإلسرائيلية، واالقتصاد وشؤون األمـن بطبيعـة االمـر          : شيء يهمه كل  . "الخارجية في القاهرة  
، "وهو ال ينسى وال يهمل    . عنده قدرة مدهشة على استيعاب كميات من المواد       . ومراكز االرهاب العالمية  

  .يقول عنه محادث من الكرياه
مة الجديد احمد شفيق،    بعد مبارك، تلقى سليمان مثل رئيس االركان المصري سامي عنان ورئيس الحكو           

تـضغط وزيـرة الخارجيـة      ". يجب أن يمضي الرئيس   "هذا االسبوع مكالمات هاتفية من واشنطن تقول        
وال . عن عنف بلطجية النظام على المتظاهرين في الميدان       " ليفحص عميقا "هيالري كلينتون على سليمان     

 فكيـف سـيترجم سـليمان إخالصـه         .توفر إدارة اوباما جهودا لبيان الموقف المصمم المواجه للرئيس        
ـ       ؟ ال شك في ان سليمان يعـرف        "يوم الرحيل "المحتذى لمبارك؟ وماذا سيحدث والمتظاهرون يستعدون ل

أيظهر والء لمبارك حتى النهاية أم يقعـد        . مالحظة ما يجري ويجب عليه ان يتخذ قرارا مصيريا صعبا         
  .في مقعده؟

ـ    نحن نعمل على نحـو     . "ي طويل مع االدارة االميركية    عن سلوك خف  " ويكيليكس"تكشف وثيقة أخرى ل
 إلى نائب وزيرة الخارجيـة كونـداليزا رايـس،          2006، كتب السفير األميركي في      "مالزم جدا لسليمان  

ونحن نفكر معا كيـف نـضائل    . صالتنا به هي األفضل واألنجح    . "روبرت زوليك، قُبيل زيارته للقاهرة    
ويعد بـأن تـستمر     ". مصر هي شريكتكم  : "ود سليمان ويؤكد لنا   ويع. وزن حماس والحركات اإلسالمية   

مصر على تزويدنا بالمواد والمعلومات وتجربة متراكمة لالستخبارات المصرية عن شـؤون حرجـة،              
  ". الفلسطيني بطبيعة االمر–وعن لبنان والعراق وعن الصراع اإلسرائيلي 

مصر مبارك هـي ديكتاتوريـة تعـاني        : "ائال، حذّر السفير االميركي في القاهرة ق      2007بعد سنة، في    
ويزعم . 2011لكننا نؤمن بأن والية مبارك ستنتهي في       . انفصاما، ويصعب على خبرائنا التنبؤ بالمستقبل     

صديق سليمان الشخصي على مسامعنا بأنه، أي سليمان، شعر باإلهانة حتى عمق نفـسه عنـدما وعـد                  
  ".ذلكمبارك بتعيينه نائبا قبل عدة سنين ورجع عن 

  "ليس صهيونيا"
يتذكر إسرائيلي تم إرساله إلى مقر قيادة المخابرات المصرية في مصر الجديدة المحادثات الطويلة فـي                

أراد سليمان أن يرى هذا االمـر       . كان ذلك موضوعا واضحا للطرفين    . "شأن اطالق سراح جلعاد شاليط    
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ي غزة وحافظ على صلة بمن يحتاج       وقد خصص للموضوع جهودا، واستعمل أناسه ف      . وراء ظهره كثيرا  
لكنني اذا أخـضعت األمـر      . قال لنا أكثر من مرة إن له التزاما شخصيا للرئيس أن ينهي القضية            . إليه

ال توجد جهة سـلبية     : "قلت عنده في المكتب   . المتحان النتيجة فإنهم لم ينجحوا في إعادة جلعاد إلى البيت         
  ".لكن عندنا، النتيجة وحدها في هذه القضية هي التي تقرر. تهمأنتم تجلسون على أورد. لم تجلسوا اليها

   واآلن، عندما سترتفع مكانة سليمان؟-
. في المرحلة االولى، بحسب سيناريوهاتنا، سيحافظ النظام في مصر على بعد من اسرائيل كي يـستقر               "

 تـسهيالت وال أراه     ثمة احتمال ما لتحول اذا قررت حماس في غزة فقط ان تتفضل كي تبتز من سليمان               
  ".يعطيهم في القريب

مصري فخور جدا، ومؤيـد قـوي للـسالم، ولـيس           "يصف أحد رؤساء الموساد السابقين سليمان بأنه        
فهم دائما ان اسرائيل عامل قوة في الـشرق         . عالمه مبني على نظرية المؤامرة    . صهيونيا على أية حال   

  ".و نفسه عامل قوة يبحث عن قوةاالوسط، ولهذا يجب ان يكون على صلة بنا، لكونه ه
إن مراكـز اهتمامـه     . إن عالقات سليمان في اطار امبراطورية االستخبارات التي بناها تحتضن العالم          

السودان، بسبب منابع النيل، وواشـنطن، كـأهم حليفـة          : المركزية الثالثة تدل على ما هو المهم لمصر       
ن ان يتبادل معها التقديرات واالنطباعات في شؤون        لمصر، واسرائيل، باعتبارها شريكة استراتيجية يمك     

االرهاب العالمي، والوضع في الدول العربية، والمؤامرات التي تُحاك تحت أنـف مـصر واالزمـات                
لكنه سيكون ذكيـا بمـا      "، كما يشهد متحدث اسرائيلي،      "ليس فاهما كبيرا لالقتصاد   . "االقتصادية المتوقعة 

التربية، وحلول العمل، والخدمات الصحية     : راء بشؤون مصر الساخنة   يكفي لتعيين فريق مستشارين وخب    
  ".والعالجية، والرفاه وكل ما يحتاج اليه العادة الشبان من الميادين

كُشف هذا االسبوع عن أن قوات االمن وشرطة تفريق المظاهرات قد تدربت قبل ثالثـة اسـابيع مـن                   
انتشرت القوات عند المفترقات، وفي ميدان التحريـر        . األحداث على سيناريو محاولة انقالب في القاهرة      

ايضا، وأحدقت بمكاتب الحكومة، وفتشت المعدات، وتلقى مستعملو خراطيم الماء لتفريـق المظـاهرات              
وسـليمان، ذو   . نجح التدريب لكن االمتحان الحقيقي في الميدان ُأصيب بفـشل ذريـع           . توجيهات أخيرة 

  .ذ يتعلم الدروسالخلفية االمنية االستخبارية، أخ
  يديعوت احرونوت                                                                             

  5/2/2011، الغد، عّمان
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