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   والبردويل ينفي ن الورقة المصريةعالً يبدلالنتخابات  على حماس االحتكام عباس حااقتريؤكد زكي  .1

عباس  عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ، أن بيت لحم من ،6/2/2011، وكالة معاً اإلخباريةذكرت 
 صناديق االقتراع إلىأكد بأن الرئيس محمود عباس اقترح على حركة حماس االحتكام  زكي

  . من التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة لما تمر به مصر من أزمة استثنائيةواالنتخابات، بدالً
ن على هذه يجب شكر الرئيس أبو ماز"اإلذاعية أنه " معا"وأضاف زكي خالل حديثه لنشرة أخبار شبكة 

 انه وفي ظل إلىوأشار زكي  ".ن الوحدة مقدمة على كل شيءأالمبادرة، ألنه عندنا قانون ينص على 
 يتعاطى أنوبالتالي نأمل " تبقى قضية الوحدة معلقة، أنانشغال مصر في همومها الداخلية فال يجوز 
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لذي بات يهدد مستقبل القضية الوضع الفلسطيني باتخاذ كل اإلجراءات الديمقراطية لحسم هذا التباين ا
  ".الفلسطينية

وحول سؤاله عن توقيت هذا التصريح من قبل الرئيس عباس، أضاف زكي بأن القيادة كانت تتمنى 
خاصة انه رشحتنا في األخير "و الذي بعده، أو بعد غد او الشهر الحالي أوالجميع بأن نوقع الورقة غدا 

  ". التوقيعإلىلرئيس أبو مازن في قطر يذهب فورا به أخبار بأنه إذا وصل مشعل والتقى األخ ا
لكن اآلن القاهرة في وضع استثنائي، يعني ظرفها ال "وتابع زكي بأن خالد مشعل جاهز لهذه العملية، 

 نلجأ نحن أنيسمح وبالتالي اختصارا للطريق ولقطع الطريق أمام المتربصين بالشأن الفلسطيني فال مانع 
 تبقى معلقة نتيجة أنرأي الشارع وصندوق االقتراع وتكون العملية اكبر من  إلىواإلخوة في حماس 

 خارطة إلى عدم توقيعها، ألنه بنهاية المطاف التوقيع على الورقة سيقود أوتوقيع الورقة المصرية 
  ". انتخاباتإلىطريق للوصول 

، ألنه فتح جاءت "ويا من ليس وحدليس فتحاوياً: "وشدد زكي على مقولة الرئيس الراحل ياسر عرفات
، وفتح ليست صنما يعبد بالنسبة 48لكل الشعب الفلسطيني لتصويب األوضاع وتجاوز نكبة سوداء عام 

  ".لنا، ويجب ان تكون الحركة أداة استقطاب لكل الشعب الفلسطيني وفعال هذا ما حصل
أخذوا حصتهم عبر  أن تكون حماس قد أدركت معنى توحيد الصفوف، وان يوأنهى زكي حديثه متمنياً

صندوق االقتراع، ويجب أال يخافوا من هذا الموضوع، ولديهم إمكانية تحقيق ما يريدونه عبر الصندوق 
  ".فقط

 صالح .د، إلى أن القيادي في حماس، غزة من، 5/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالموأشار 
ضي باالحتكام لصناديق رئيس عباس، يقال نفى عرض أي مقترح على الحركة من قبل ،البردويل

  .االقتراع بدل التوقيع على الورقة المصرية، مؤكدة رفضها إجراء أي انتخابات دون توافق وطني
ما صرح به عضو : "5/2مساء السبت " المركز الفلسطيني لإلعالم"قال في تصريح خاص أدلى به لـو

ن وسائل اإلعالم، وال ندري  في هذا الصدد، سمعناه فقط م)عباس زكي(اللجنة المركزية لحركة فتح
لماذا لم : "، متسائالً"مدى مصداقيته، فنحن ال نستطيع أن نثق بما يأتي على لسان قيادات فتح في اإلعالم

  ".نبلغ بطريقة رسمية بمثل هذا االقتراح؟
التنصل من الورقة المصرية التي كانت لدى عباس الخيار األول واألخير "واستغرب البردويل ما اعتبره 

  ".عندما شعر باهتزاز النظام بدأ يتخلى عنه، وهذا غريب"عندما كان النظام المصري قوياً، وتابع 
 

  حداث مستوى توقعاتنا ومستوى األإلىلم يرق  الرباعية بيان :عريقات .2
االحتالل اإلسرائيلي هو  «أن، معتبرة »الرباعية« انتقاد بيان إلىسارعت السلطة الفلسطينية : رام اهللا
فرانس «وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة . »الوحيد على امن المنطقةالخطر 
 التي تشهدها األحداث مستوى ما توقعنا منه والى مستوى إلىالبيان اقل مما توقعنا ولم يرق  «إن» برس

ة بان تتخذ  التي تشهدها المنطقلألحداثكنا نأمل نتيجة «: وأضاف. »المنطقة وتتطلب اتخاذ قرارات
 عن التزام واإلعالننتنياهو وقف االستيطان ) بنيامين(الرباعية قراراً تاريخياً بإلزام إسرائيل وحكومة 

الخطر الحقيقي والوحيد على  «أنوشدد على . »حدود الدولة الفلسطينية العتيدة وعاصمتها القدس الشرقية
 الفلسطينية وعدم لألراضيل اإلسرائيلي  وسالمتها واستقرارها هو االحتالاألوسطامن منطقة الشرق 

  .» والسياسيةواإلنسانية الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية إعطاء
  6/2/2011، الحياة، لندن
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  ن عباس رجل خطير ويجب التخلص منهأ لإلعالنتمسك القيادة بالثوابت دفع نتنياهو : عباس .3
فلسطينية متمسكة بالبرنامج الوطني الذي أقره إن القيادة ال “أمسعباس، محمود  قال الرئيس : رام اهللا

  .”، ولم تتنازل عن أي ثابت من الثوابت كما يحاول أن يزيف البعض1988المجلس الوطني عام 
أن “وأضاف خالل استقباله كوادر حركة الشبيبة الفتحاوية في الوطن، في مقر الرئاسة بمدينة رام اهللا، 

ا، دفع نتنياهو إلى أن يعلن أن الرئيس عباس رجل خطير ويجب تمسك القيادة بالثوابت وصالبة مواقفه
وأوضح الرئيس، أن القيادة ما  .”التخلص منه، وأن هذا التمسك بالثوابت أدى إلى توقف المفاوضات

  .زالت متمسكة بالسالم العادل، المفضي إلى حل شامل لقضايا الوضع النهائي
قامت به من تشويه للموقف الفلسطيني في مرحلة بدأ يحقق ، وما "المشبوه"وتطرق إلى دور قناة الجزيرة 

فيها انتصارات دبلوماسية على الساحة الدولية، عبر االعترافات المتتالية بالدولة الفلسطينية، وانتظار 
المزيد من الدول لالعتراف بالدولة الفلسطينية، وكذلك ما تتعرض له القيادة الفلسطينية من ضغوط نتيجة 

  .دبلوماسية الناجحةلمعركتها ال
  6/2/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  نريد بعداً سياسياً لمؤتمر المانحين واتفاق الشراكة الوزارية مع فرنسا يطلق قريباً: فياض .4

قال رئيس الحكومة الفلسطينية سالم فياض ان لقاءاته مع المسؤولين :  رندة تقي الدين-باريس 
عالقة تلق «ام بها لباريس أسفرت عن تحول في العالقة بين الطرفين من الفرنسيين خالل الزيارة التي ق
 ان هذا ،وأوضح فياض خالل لقاء صحافي عقده في اختتام زيارته .»ودعم الى عالقات ثنائية وتبادل

 فلسطينية تشكل إطاراً للتعاون الجديد ويتم -التحول في العالقة يتجسد عبر اتفاقية شراكة فرنسية 
وذكر ان هذه االتفاقية تترافق مع تحسن في تقليص السلطة الفلسطينية . ي األشهر المقبلةإطالقها ف

تريد التعاون «مفادها ان فرنسا » رسالة فرنسية«العتمادها على المساعدات الخارجية، معتبراً انها بمثابة 
في إدارة العالقات ، وان الرسالة تجلت بوضوح من خالل االنتقال »مع فلسطين مثلها مثل الدول األخرى

  .عبر اتفاقية الشراكة الوزارية
:  أظهر استعداداً الستضافة مؤتمر ثانٍ للمانحين يقترن ببعد سياسي واضح، مضيفاًاوأكد فياض ان فرنس

لهذا » ال نريد مؤتمر باريس آخر فقط للحصول على تمويل، بل نريد ان يكون هناك بعد سياسي«
الجانب الفرنسي عبر عن استعداده «: وأضاف.  يونيو المقبل/المؤتمر المرتقب عقده في حزيران

وإنجاحه بحيث يترافق مع شعور مفاده بأن والدة الدولة الفلسطينية أصبحت ... الستضافة المؤتمر 
  .»ال بد بالتالي من مضاعفة الجهد منذ اآلن على الساحة الدولية إلنهاء االحتالل«، وان »وشيكة

 الجانب الفرنسي خالل محادثاته التي شملت الرئيس نيكوال ساركوزي ورئيس ولفت فياض الى انه أبلغ
ان لم يكن لالجتماع هذا البعد، فنحن «الحكومة فرنسوا فيون ووزيرة الخارجية ميشال آليو ماري، انه 

وسيلة لتفعيل الدور االوروبي بحيث يتجاوز «ورأى ان هذا االصرار هو ايضا . »لسنا بحاجة اليه
الى االستفادة من الظرف ليتحول هذا الموقف من مستوى اإلجماع األوروبي الى مستوى التمويل 

من «وذكر ان محادثاته في باريس تخللها أيضاً التركيز على آلية محددة لالنتقال  .»اإلجماع الدولي
، وان الطرف الفلسطيني ليس بحاجة الى »مرحلة الشعار والشكوى الى مرحلة التحرك على األرض

وعما إذا  .» لكي تكون لدينا دولة فعلية1967النات إضافية بل الى دولة كاملة السيادة على أراضي إع«
ليس «: كان هذا الطرح معناه ان الجانب الفلسطيني لم يعد يعول على دور الواليات المتحدة، قال فياض

 دور فاعل لالتحاد المقصود عدم التعويل على الدور األميركي وانما الشعور بضرورة ان يكون هناك
  .»األوروبي

  6/2/2011، الحياة، لندن
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  بأحداث مصرالفلسطينيين  المحاوالت المشبوهة لزج هارفضتعلن   بغزةالحكومة .5
اإلشاعات " حسن أبو حشيش، رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي، تحذيره من جملة .جدد د: غزة

ه الحية في قطاع غزة، مؤكدة موقف الحكومة ضد الحكومة الفلسطينية وضد أبناء شعبنا وقوا" المبرمجة
وأشار أبو حشيش في تصريح خاص أدلي  .القائم على احترام خصوصيات الدول العربية وغير العربية

، إلى أن بعض االتهامات المغرضة التي يتم نشرها في )أمس(، اليوم "المركز الفلسطيني لإلعالم"به لـ
المحلية، والتي تحاول الزج بأشخاص وجماعات فلسطينية من بعض وسائل اإلعالم العربية والمصرية و

هي محاوالت ضالة ومضللة هدفها حرف األنظار .. قطاع غزة في األحداث الحاصلة في مصر الشقيقة
وخلط األوراق واستجالب خطوات صهيونية ودولية عدوانية جديدة، خاصة وأن كل المواقع الميدانية 

  ".ن هذه االتهامات وكذبها وزيفهاوالحقائق تشير كل مرة إلى بطال
واعتبر أن ما نشرته وسائل اإلعالم حول الجهة التي تقف وراء تفجير كنيسة القديسين في اإلسكندرية، 
والتي أكدت أنها جهات داخل وزارة الداخلية المصرية، لهو دليل على فشل كل مخططات الزج بنا في 

الدعائية التي تعودت على جلد وحصار الشعب الفلسطيني لم وأكد أن األبواب  ".قضايا ال عالقة لنا فيها
تتعلم، ولم تتعظ، ومازالت تعيش في برجها العاجي البعيد عن احترام عقول الرأي العام، الفتاً النظر إلى 

  ".مازالت تزج بنا في أحداث مصر وخاصة تفجير أنابيب الغاز في سيناء"أن هذه األبواق 
المصرية التي أكدت أن االنفجار ناجم عن عمل فني وليس عمال وأضاف أن تصريحات الحكومة 

  ".دليال على كذب من يقف وراء هذه التسريبات ودليال على مصداقية رواية الحكومة الفلسطينية"إرهابياً "
  5/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  العيب في الضفة وغزة قبل اجتماع الرباعية باأل"إسرائيل"السلطة تصف تسهيالت  .6

قللت السلطة الفلسطينية من جدوى التسهيالت التي عرضتها إسرائيل، في خطوة :  كفاح زبون- رام اهللا
استبقت فيها اجتماعا للرباعية أمس في ميونيخ، في مسعى لتخفيف أي انتقادات قد تطالها، وحتى تظهر 

لفلسطينية، صائب ووصف رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير ا .كمن يسعى للسالم
إن المطلوب من نتنياهو إذا أراد بناء الثقة «وقال . عريقات، الخطوة اإلسرائيلية بأنها مجرد أالعيب

المتبادلة والسالم معنا، هو أن يوقف االستيطان فورا في الضفة الغربية والقدس الشرقية وأن يعترف 
لسطينية على األراضي الفلسطينية التي احتلت بمرجعيات عملية السالم وأولها االعتراف بحدود الدولة الف

  .»1967عام 
  6/2/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  وزير الخارجية الفلسطيني يبحث فتح قنصلية في أربيل .7

بحث مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، مع وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض  :أربيل
ونقل المبعوث . ليم كردستان وتطورات األوضاع في المنطقةالمالكي العالقات الثنائية بين السلطة وإق

  .الفلسطيني خالل اللقاء دعوة من رئيس السلطة محمود عباس إلى بارزاني لزيارة فلسطين
إن الوزير الفلسطيني يزور » الشرق األوسط«وقال مصدر خاص في ديوان رئاسة إقليم كردستان لـ

، وأكد أنه »طوير وتنمية العالقات الثنائية في الجوانب المختلفةللتباحث مع قادة اإلقليم حول ت«كردستان 
تقدم بطلب إلى حكومة اإلقليم لفتح قنصلية فلسطينية في كردستان لتكون جسرا رابطا بين الطرفين، 
ولتشجيع االستثمارات الفلسطينية في اإلقليم الذي تسعى الشركات ورجال األعمال الفلسطينيون إلى 

وفدا فلسطينيا يمثل الشركات «ونقل المصدر عن الوزير الفلسطيني أن . »سة فيهادخول سوق المناف
ورجال األعمال سوف يزور اإلقليم خالل فترة قريبة للتباحث مع المسؤولين فيها إليجاد سبل المساهمة 
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والمشاركة في المشاريع االستثمارية، حيث هناك رغبة شديدة من هؤالء لتشغيل رؤوس أموالهم في 
  .»ستانكرد

  6/2/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  نرحب بأية لقاءات مع الرباعية ونطالب بموقف حازم تجاه االستيطان: أبو ردينة .8
رحب الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، بأية لقاءات مع اللجنة الرباعية الدولية، وطالب : رام اهللا

  .' المفاوضاتحتى نتمكن من العودة إلى'بموقف حازم تجاه االستيطان 
وقال أبو ردينة تعقيبا على بيان الرباعية الدولية في أعقاب اجتماعها في ميونخ، اليوم السبت، إن 

  .استمرار األزمة في الشرق الوسط مرتبط باستمرار االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية والعربية
  5/2/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  لالحتالل " مطلوباً" تعاقب رجل أمن بالسجن لمساعدته فلسطينيةعسكرية محكمة  .9

األمن "قضت محكمة عسكرية فلسطينية في رام اهللا بسجن مصعب جميل خريوش، أحد عناصر : رام اهللا
، لمدة ثالث سنوات، بتهمة تقديمه مساعدة )شمال الضفة الغربية(من مخيم طولكرم ” الوطني الفلسطيني

  .ارد من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي والسلطةلقريبه المط
وقالت مصادر فلسطينية إن خريوش، متهم بتقديم  المساعدة لقريبه المطارد محمد مصطفى خريوش من 

  .لالحتالل وللسلطة" مطلوباً"، الجناح العسكري لحركة حماس، والذي كان "كتائب عز الدين القسام"
 /ام اعتقل من ِقبل االحتالل اإلسرائيلي في الخامس عشر من أيلوليشار إلى أن المطارد في كتائب القس

  .م، في بلدة صوريف في الخليل بصحبة مطارد آخر يدعى عدنان سمارة2009سبتمبر 
 5/2/2011قدس برس، 

  
   التي دعا إليها الرئيس عباسترفض إجراء االنتخاباتفي القطاع " فصائل الممانعة" .10

قاومة في قطاع غزة، إجراء االنتخابات التي دعا إليها رئيس الـسلطة             فصائل الممانعة والم   أمسرفضت  
 .الفلسطينية محمود عباس، في ظل االنقسام وعدم توافق وطني، مشددةً على أن نتائجها غير ملزمة لهـم               

وقال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الشعبية حسن الزعالن، في بيان مقتضب تاله عقب اجتماع               
فصائل الممانعة ترفض إجراءها، وتطالب بإنهاء االنقسام وإتمام المصالحة وفـق           "إن  : غزةالفصائل في   

 وبعد -، مشيراً إلى أن األجهزة األمنية في الضفة        "مشروع المقاومة والتمسك بمشروع الشعب الفلسطيني     
  . ما زالت تالحق المقاومين وتعذبهم-كشف الوثائق

ت التي تطالب بالخروج بمسيرات ضد الحكومة في غـزة هـي   وفي سياق آخر، أكد المتحدث أن الدعوا    
مع أي إجـراء تتخـذه      "، مشددا على أن فصائل الممانعة       "محاولة للعبث باألمن واالستقرار في القطاع     "

  ".الحكومة برئاسة هنية من أجل حماية أبناء شعبنا
5/2/2011، موقع فلسطين أون الين  

  
   في العريشير الغازر خط أنابيب تصديفجبتحماس تنفي صلتها  .11

 وقالـت فـي     ،الغاز الطبيعي في مدينة العريش     نفت حركة حماس أي صلة لها بتفجير خط أنابيب        : غزة
نفياً قاطعاً أي   "، إنها تنفي    "رداً على أكاذيب العدو الصهيوني في شأن تفجير أنابيب الغاز في سيناء           "بيان  

سرعة اتهـام العـدو لحمـاس       "واعتبرت أن   . "صلة لنا بمثل هذه األعمال التي تحدث في مصر الشقيقة         
بتفجير هذه األنابيب دليل على تورطه في هذا الحادث اإلجرامي بهدف زعزعة أمن مصر والوقيعة بين                

التدخل في الشأن الداخلي ألي دولة أخـرى وحرصـها          " رفضها    حماس وجددت ."مصر وحركة حماس  
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 مسارها الحقيقي وهو تحريـر فلـسطين مـن          على أمن مصر الشقيقة، وعدم السماح بنقل المعركة عن        
   ."االحتالل الصهيوني

  6/2/2011الحياة، لندن، 
  

  غزةإلى القسام أيمن نوفل في كتائب وصول القيادي  .12
ل العسكري في كتائب القسام     ؤوالمعتقل في السجون المصرية والمس    أمس،  عاد إلى قطاع غزة،     : وكاالت

وأكدت لجنة الدفاع عن نوفل وصـوله إلـى القطـاع، دون             .أيمن نوفل بعد ثالث سنوات من االعتقال      
وأوضحت اللجنة أنها دعت الجماهير      .اإلفصاح عن كيفية خروجه من السجن وطريقة وصوله إلى غزة         

  .إلى الخروج في مسيرات جماهيرية حاشدة الستقبال القيادي القسامي
5/2/2011، موقع فلسطين أون الين  

  
  النرويج مع حماس حول السالم والمصالحة مع فتحمشعل يؤكد تواصل وزير خارجية  .13

 أن وزير خارجيـة     ، خالد مشعل  ،حركة حماس المكتب السياسي ل   أكد رئيس    : عصام واحدي  - كوبنهاجن
النرويج يوناس جار ستورة كذب عدة مرات وأنكر لقاءه أو اتصاله مع قيادات من الحركـة فـي عـدة                    

 حول الـسالم فـي الـشرق         الوزير كان يتصل معه مراراً     النرويجية إن " 2تي في   "وقال لقناة    .لقاءات
  .األوسط والمصالحة بين حماس وفتح

وكانت القناة سألت ستورة عن لقائه أو اتصاله بقيادات من حماس، قبل أن تعرض عليـه المقابلـة مـع                    
، وعند عرض الشريط المسجل عليـه قـال         "ال لم اتصل ولم أجتمع البتة مع مشعل       "مشعل، فأنكر وقال    

  ".نعم"
6/2/2011، الوطن اون الين، السعودية  

  
  مسؤولية مواصلة الحصار واالستيطان " إسرائيل"الشعبية تدعو اللجنة الرباعية إلى تحميل  .14

 دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اللجنة الرباعية بعد فشلها الكامل فـي إلـزام االحـتالل     :  وكاالت
 وبتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلـسطينية           بإنهاء االحتالل واالستيطان   اإلسرائيلي

إلى تحميل االحتالل المسؤولية عن مواصلة االحتالل واالستيطان والحصار والعدوان، ونقـل مهمتهـا              
مـن والجمعيـة    المتعلقة بما يسمى الحل في الشرق االوسط إلى هيئة االمم المتحدة بما فيها مجلـس اال               

مات ذات الصلة، باعتبارها المؤسسة الدولية المعنية بتنفيذ قرارات الـشرعية وحمايـة             العمومية والمنظ 
  .من الدوليينالسالم واأل

6/2/2011، الدستور، عمان  
  

  تقرير المخابرات البريطانية حول انفجار اإلسكندرية يؤكد مصداقيتنا: حماس .15
تورط الداخلية المصرية ووزيرهـا     قالت حركة حماس إن ما نشرته المخابرات البريطانية، حول          : غزة

السابق في تفجير كنيسة القديسين باإلسكندرية، يؤكد علـى مـصداقية مـا قالتـه الحركـة والتزامهـا                   
  .االستراتيجي بعدم التدخل في الشأن الداخلي ألي من الدول العربية

ة في تفجير كنيسة    وكانت المخابرات البريطانية ذكرت في تقرير لها أن وزارة الداخلية المصرية متورط           
  .القديسين في اإلسكندرية، مطلع العام الجاري

5/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم  
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   ألركان الجيش اإلسرائيلي بيني غينتس رئيساًبتعيين ترجيحات: هآرتس .16
، نقال عن مصادر سياسية إسرائيلية أنه من المتوقع أن يعلن 5/2 ، يوم السبت"هآرتس"أفادت صحيفة 

  .األمن إيهود باراك، يوم غد األحد، عن نيته تعيين الجنرال بيني غينتس رئيسا ألركان الجيشوزير 
 وجاء أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وباراك ينويان تسليم لجنة تيركل خالل األسبوع القادم 

، أي 13/2 حدولم تستبعد الصحيفة أن تتم المصادقة على التعيين يوم األ. مصادقتهما على تعيين غينتس
كما جاء أن هذه الخطوة المرتقبة تأتي  .قبل نهاية والية غابي أشكنازي في هيئة األركان بيوم واحد

 لنوايا باراك ونتنياهو السابقة بتسليم لجنة تيركل قائمة بأسماء عدد من المرشحين لرئاسة أركان خالفاً
 الصحيفة أن تعيين غينتس من شأنه أن يكون وأضافت . مؤقتاًالجيش، وتعيين الجنرال يائير نافيه رئيساً

وأشارت إلى أن . عامل استقرار في الجهاز العسكري، وال يقتضي إجراء تغييرات كبيرة في الجيش
القائد "نافيه يبقى في منصبه نائبا لرئيس األركان، في حين يبقى الجنرال غادي آيزنكوط في منصب 

  .فة أن يتم تعيين األخير في منصب نائب رئيس األركانولم تستبعد الصحي". العسكري لمنطقة الشمال
  5/2/2011، 48موقع عرب 

  
   إلى لجنة تيركل تعيين رئيس األركان بإعادة ملفالحكومة غاالنت يطالب .17

، قضية رئيس أركان الجيش، 6/2 األحد تحسم الحكومة اإلسرائيلية في جلستها االعتيادية اليوم: تل أبيب
ن قرار المصادقة على يوآف غاالنت بعد فضيحة الفساد، وتحديدا االستيالء وما إذا كانت ستتراجع ع

وإذا ما فعلت ذلك فإنها ستقضي على فرصه في الوصول إلى هذا . على أراض بشكل غير مشروع
  .المنصب، وستفتح مجددا ملف التنافس والصراع على هذا المنصب على مصراعيه

وقال في مقابلة مع الموقع . لمنصب بل إنه له وهو جاهز لهويرى غاالنت أنه ليس فقط معينا في هذا ا
 إنه يتوقع من الحكومة أن تسعى إلعادة الموضوع إلى لجنة "يديعوت أحرونوت"اإللكتروني لصحيفة 

وحسب غاالنت، فإن هذه اللجنة هي التي تقدم التوصيات  .تيركل التي تبت في تعيين كبار المسؤولين
وأضاف أن تعيينه تم . يقرر في مثل هذه القضايا وليس وسائل اإلعالمللحكومة وهي المكان الذي 

. بتوصية من وزير الدفاع إيهود باراك وبدعم من الحكومة، وهي الوحيدة المؤهلة للتراجع عن قراراها
  .ويتوقع من الحكومة أن تتخذ القرار الصحيح

  6/2/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  ويلمح لتدمير األقصى" الهيكل"ء  لبنالالستعدادحاخام بارز يدعو  .18
" هيكل سليمان" دعا الحاخام اليهودي العنصري دوف ليئور، لالستعداد لبناء : برهوم جرايسي- الناصرة

المزعوم، مكان الحرم القدسي الشريف، ولمح بشكل واضح إلى تدمير المسجد األقصى والحرم، بقوله، 
 إسرائيل، وإذا لم نستطع بناء الهيكل حاليا ألسباب تتعلق علينا أن نحاول إنقاذ المكان وإعادته لملكية"

  ".بالشريعة، فهذا ال يعفينا من فعل كل ما بقدرتنا فعله حقا
ودوف ليئور، هو حاخام مستوطنة كريات أربع، المجاورة لمدينة الخليل، ويعتبر الحاخام األبرز في 

المستوطنين، وقد نشر هذه الدعوة، في  على عصابات مستوطنات الضفة الغربية، ومن أكثرهم تأثيراً
القناة "، ليوم أمس السبت، ونشرت في عدة مواقع الكترونية، ومن ضمنها موقع "عظته الدينية"إطار 
) األخير(وقال ليئور، إن ِسفْر التوراة المخصص لهذا السبت  .في باب الدروس الدينية اليهودية" السابعة

عوم، الذي يزعم اليهود أن الحرم القدسي الشريف والمسجد ، المز"الهيكل"يتخصص في مسألة بناء 
على الرغم من : "وجاء في العظة الدينية .األقصى المبارك، وقبة الصخرة المشرفة، بنيت على أنقاضه

أننا ال نستطيع في هذه األيام بناء الهيكل بشكل فعلي، فواجب علينا بالتأكيد، أن نهيئ أنفسنا بأقصى ما 
  ".ذي يتأهل فيه هذا الجيل ويكون ممكنا بناؤهيمكن للوقت ال
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، بمعنى اقتحام الحرم القدسي "الدخول إلى جبل الهيكل"ويدعو ليئور إلى تكثيف التعاليم الدينية، ودعا إلى 
منعها من تسليم "سيلزم الحكومة بالتفكير بشكل آخر، و" الزيارات"، وقال إن تكثيف "زيارات"على شكل 

أراد بناء ) النبي(إن الملك داود "ويتابع العنصري ليئور يقول،  .، بقصد العرب"األرض أليدي المخربين
الهيكل، ولكن قيل له إنك رجل حروب، ولهذا فأنت ليس مناسبا لهذا، ولهذا فعلى األقل فعل كل 

بني الهيكل، ) النبي(خرائط ومخططات ومواد بناء وأموال، وحين جاء عهد سليمان الملك : االستعداد
  ". في وقتنا هذا من المهم إنقاذ المكان، وعلى األقل أن نعيده لملكية شعب إسرائيلوأيضا

ال نستطيع بناء الهيكل، بسبب جهل مقاساته " أننا"ويقول ليئور، إن هناك من يعتقد أنه من ناحية الشريعة 
 ننقذ المكان، ولهذا فواجب علينا أن نفعل كل ما بإمكاننا فعله، أن"التي أوصت بها التوراة، ويضيف، 

وإعادته لملكية شعب إسرائيل، إذا كان مانع ديني لبنائه، فهذا ال يعفينا من أن نفعل ما بإمكاننا فعله، وهنا 
  .رغبة في إيصال هذا األمر إلى وعي أبناء شعبنا، لنحظى بإمكانية العمل في هذا األمر المهم
  6/2/2011، الغد، عمان

  
  على الحدود المصرية" ياج األمنيالس"نتنياهو يوعز بتعجيل إقامة  .19

 أوعز رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بتعجيل أعمال تشييد الجدار األمني على طول :الناصرة
 مع الجانب المصري، وذلك على ضوء األزمة الداخلية 1948حدود األراضي الفلسطينية المحتلّة عام 

 العبرية، في عددها الصادر اليوم "هآرتس"ادت صحيفة وأف ".الخطيرة"التي تشهدها مصر ووصفها بـ 
، أن نتنياهو سعى خالل العامين الماضيين إلى دفع مشروع إقامة السياج الفاصل لغايات وقف 6/2األحد 

عمليات تسلل المهاجرين األفارقة وعمليات التهريب التي تتم عبر الحدود المصرية، إال أنه لجأ اآلن إلى 
ل إقامة هذا السياج نظراً لما يحدث في مصر وما تشهده الجمهورية من أوضاع تعجيل وتسريع أعما

  ".خطيرة"أمنية 
 يسعى للتقدم في خطتين متوازيتين للتعامل مع األزمة المصرية نتنياهوفيما أوضحت الصحيفة، أن 

 من شواطئ وتداعياتها المتوقعة، وتتعلّق الخطة األولى بتطوير حقل الغاز الفلسطيني الموجود بالقرب
قطاع غزة كمصدر بديل للغاز المصري الذي يشكّل نحو أربعين في المائة من إجمالي استهالك الدولة 

توني بلير اتفقا على هذا " اللجنة الرباعية الدولية"العبرية، مشيرةً إلى أن كل من نتنياهو ومبعوث 
ت وأسدود اإلسرائيليين، في إطار وتتعلق الخطة الثانية بإنشاء سكة حديدية بين مينائي إيال .المشروع

  .مشروع إقامة يشكّل بديالً عن قناة السويس المصرية ما إذا تم إغالقها مستقبالً
  6/2/2011قدس برس، 

  
   بالغاز الطبيعي المصري لم تتعرض ألي هجوم"إسرائيل" تزويدمحطة : تل أبيب .20

استهداف أنبوب الغاز المصري، الذي نفت مصادر إسرائيلية ما تناقلته وسائل اإلعالم حول : القاهرة
 من حاجتها للغاز، مشيرة إلى أن التفجير وقع في األنبوب الخاص بكل %40يغذي الدولة العبرية بنحو 

  ."إسرائيل"ـ من األنبوب الخاص ب كيلومترا20ًية، على بعد نحو ورمن األردن وس
 "إسرائيل"ن عملية تزويد إ لم تسمها، ورغم ذلك؛ قال وكالة األنباء المصرية الرسمية نقالً عن مصادر

  .بالغاز توقفت في أعقاب االنفجار، وخشية استهداف األنبوب، كما قالت
إن توقف عملية ضخ الغاز جاء في أعقاب الخلل الذي أصاب نظام الغاز "وقالت المصادر اإلسرائيلية 

  ".في تلك المنطقة فحسب، وأعلنت السلطات المصرية الحقا إصالح العطب
  5/2/2011دس برس، ق
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   يتهم حماس بالوقوف وراء تفجير خط الغاز بالعريشإسرائيليموقع استخباري  .21
المقرب من جهاز االستخبارات اإلسرائيلي، حركة حماس، بتفجير خط " ديبكا"اتهم موقع : الناصرة

ل شبه أنابيب الغاز المصري الممتدة إلى األراضي األردنية، والموجودة قرب منطقة العريش بشما
، كان مخطط له من 5/2ووفق ادعاءات الموقع؛ فإن االنفجار الذي وقع صباح يوم السبت  .جزيرة سيناء

قبل فريق خاص من حركة حماس قام خالل األسبوع الماضي بالتسلّل إلى سيناء عن طريق قطاع غزة، 
بين الجيش " السري"في التعاون " فشل"مشيراً إلى أن نجاح الحركة في تفجير خط الغاز هو بمثابة 

أذرعتها االستخباراتية في تأمين أنحاء شبه الجزيرة ضد محاوالت " فشل"اإلسرائيلي ونظيره المصري و
زعزعة االستقرار في منطقة إستراتيجية بناء على طلب من جماعة اإلخوان المسلمين "حماس الرامية لـ

  .، وفق الموقع"المعارضة
 5/1/2011قدس برس، 

 
   المساعي الستئناف المفاوضاتبذل" الرباعية" بقرار تل أبيب ترحب .22

القاضي ببذل الجهود والمساعي " اللجنة الرباعية الدولية"رحب الجانب اإلسرائيلي بقرار : الناصرة
الستئناف العملية التفاوضية بين تل أبيب والسلطة الفلسطينية، حتى انتهاء مدة المهلة التي حددتها اللجنة 

  .القادم) مبرسبت(في أيلول 
وقرارها " الرباعية"وأعرب مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، عن ارتياح حكومة تل أبيب من موقف 

، وأضاف أنه كان يخشى أن تتبنى اللجنة الموقف الفلسطيني الداعي إلى إدانة االستيطان "المعتدل"
  .1967وإعالن االعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود األراضي المحتلّة عام 

، في )5/2(قد أكّدت في بيانها الختامي الجتماعها الذي عقد أمس السبت " اللجنة الرباعية الدولية"وكانت 
استئناف " وجوب"مدينة ميونيخ األلمانية، أن األزمة المصرية الراهنة ووضع المنطقة ككل تؤكدان 

 بين الدولة العبرية والدول المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية بهدف التوصل إلى اتفاق سالم شامل
  .العربية

 6/1/2011قدس برس، 
  

   تمعن في تهويد القدس"إسرائيل": التحريرمنظمة تقرير ل .23
أظهر تقرير عن المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة :  أحمد رمضان ووكاالت-رام اهللا 

هويد واالستيطان في القدس االستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، تصاعداً في عمليات الت
وأشار التقرير الذي صدر أمس، إلى أن بلدية االحتالل في القدس قامت خالل األسبوع  .المحتلة

المنصرم بالعديد من المحاوالت لتهويد المزيد من األرض وأبرزها وضع حجر األساس لمستوطنة جديدة 
 وحدة استيطانية لصالح 24جديد مبدئياً في حي الصوانة على جبل الزيتون، وسيضم الحي االستيطاني ال

كما صادقت ما تسمى لجنة  .في حي الصوانة في جبل الزيتون) بين اوروط(المدرسة االستيطانية 
 وحدة سكنية استيطانية في قريتي صور باهر وأم 180التابعة لبلدية االحتالل على إقامة " التنظيم والبناء"

ام الوحدات السكنية االستيطانية على مساحة تغطي ما يقارب ليسون جنوب القدس، ومن المقرر أن تُق
  . دونماً بحيث ستكون امتداداً للبؤر االستيطانية في تلك المناطق53

الحقوقية، عن خريطة تظهر نية سلطات االحتالل " يش دين"وفي نابلس، أشار التقرير إلى كشف مؤسسة 
  . دونم300 غرب نابلس، تقدر مساحتها بـاإلسرائيلي االستيالء على أراضٍ في قرية كفر قدوم

 600أما في الخليل، فقد أصدرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، قراراً يقضي باالستيالء على أكثر من 
  ".غوش عتصيون"دونم من أراضي بلدة بيت أمر المحاذية لمجمع مستوطنات 
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وسان ووادي فوكين ونحالين، ، المقامة على أراضي قرى ح"بيتار عيليت"وقي بيت لحم، قام مستوطنو 
غرب المحافظة، بضخ مياه عادمة في أراضي مواطني قرية نحالين، بهدف القضاء على األراضي 

كما قام موظفو شركة الكهرباء اإلسرائيلية بشق طرق،  .المزروعة بأشجار الزيتون والعنب واللوزيات
لكبارات وجبل أبو القرون وطور وزراعة أعمدة كهرباء ضغط عاٍل في أراضٍ زراعية تابعة لقرى ا

  .الزعفران وعين الفقية، ما يشكل ذريعة أخرى لالستيالء على مساحات شاسعة من األراضي الزراعية
  6/2/2011، بيروت، المستقبل

  
  إنشاء وحدات استيطانية جديدة دون متابعة وسائل اإلعالم النشغالها باألوضاع في مصر: التفكجي .24

سرعت قوات االحتالل اإلسرائيلي من تجريف :  وكاالت األنباء، جمال جمال- ميونيخ ة،القدس المحتل
 الفلسطينية في الضفة الغربية لصالح االستيطان وبناء الوحدات االستيطانية الجديدة، فقد األراضيوسرقة 

شوهدت جرافات االحتالل وهي تقوم بأعمال التجريف في قرى جنوب نابلس وشمال رام اهللا وسلفيت 
 طواقم هندسية إنخليل التفكجي أمس .وقال خبير االستيطان عضو الوفد المفاوض د. لخليلوقرب ا

وعمال بناء يقومون بإنشاء وحدات استيطانية جديدة داخل المستوطنات وحولها دون متابعة من وسائل 
يدة  أن أعمال التجريف تجري في مستوطنات عدوأكد.  المختلفة، النشغالها باألوضاع في مصراإلعالم

  . إلقامة مبان استيطانية جديدةأو توسيعها أوفي الضفة إلنشاء طرق 
  6/2/2011الدستور، عمان، 

  
   الغربيةإصابة ثالثة عمال في غزة واعتداء إسرائيلي على مسيرة في الضفة .25

قالت مصادر طبية فلسطينية أمس إن ثالثة عمال حصمة أصيبوا :  أحمد رمضان ووكاالت-رام اهللا 
  .حتالل اثنين منهم شرق الشجاعية والثالث شمال بيت الهيا في قطاع غزةبرصاص اال

وفي الضفة الغربية، هاجمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، مسيرة سلمية مناوئة للجدار واالستيطان 
وقال شهود إن جنود االحتالل اعتدوا بالضرب على المصور الصحافي . في بلدة بيت أمر شمال الخليل

وأضافوا أن جنود االحتالل أطلقوا قنابل الغاز . ، كما اعتقلوا المواطن صقر صادق أبو مارياحازم بدر
  .المسيل الدموع باتجاه المشاركين، ما أدى إلى إصابة العديد منهم بحاالت اختناق

  6/2/2011، بيروت، المستقبل
  

  يهددون بإضراب مفتوح" مجدو" أسرى سجن .26
" مجدو"هدد األسرى الفلسطينيون في سجن  :الشرق، ألنباءوكاالت ا -عمان ، فلسطين المحتلة

 بإعالن اإلضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على التصعيد المستمر بحقهم وتكرار حمالت اإلسرائيلي
وقال األسرى في رسالة موجهة للجنة الصليب األحمر الدولي . الدهم والتفتيش العاري والتنكيل بهم

سانية وللرأي العام بثتها وسائل إعالم فلسطينية أمس إن إدارة السجن تمارس والهيئات الحقوقية واإلن
بحقهم سياسة قمعية حولت حياتهم لجحيم، خاصة مع استمرار المداهمات الليلية التي أصبحت تنفذ بشكل 
شبه يومي ويتخللها إرغامهم على التفتيش العاري رغم البرد الشديد واالعتداء بالضرب بشكل تعسفي 

  . هم وإتالف أغراضهم ومالبسهمعلي
  6/2/2011الشرق، الدوحة، 

  
   عن غزة وإدخال جميع السلعالمطلوب رفع الحصار كامالً :رائد فتوح .27

 رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق البضائع بوزارة االقتصاد الفلسطينية اعتزام .أكد م:  ماهر إبراهيم-غزة
التجارية والسلطة الفلسطينية في رام اهللا جادة في إدارة السلطة الفلسطينية المشاركة في إدارة معابر غزة 
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باعتقادي : وأضاف. معبر كرم أبو سالم التجاري، لكن ال يوجد أي خطوات فعلية على أرض الواقع
  .الشخصي ال أحد يستطيع إدارة معبر كرم أبو سالم إال بعد إتمام المصالحة بين فتح وحماس

ة على االستعدادات الجارية من الجانب اإلسرائيلي بإغالق معبر وحذر فتوح بشدة من األضرار المترتب
 أوالً من حيث التكلفة المرتفعة للغاية حيث ستبلغ رسوم إدخال المنطار، وقال إنها ستكون كبيرة جداً

 شيكل غير شاملة لتكاليف النقل على أن تكون موزعة 1200الشاحنة الواحدة جارية لمعبر كرم أبو سالم 
أما تكاليف معبر   شيكل عند الجانب الفلسطيني،500كل من عند الجانب اإلسرائيلي و شي700بين 

أيضا الضرر األكبر هو حصر قطاع غزة  . شيكل دون تكاليف النقل700-600المنطار حالياً فتبلغ من 
بمعبر تجاري وحيد ذلك سيزيد من سيطرة الجانب اإلسرائيلي في التحكم في واردات وصادرات قطاع 

 على سكان قطاع غزة حيث سيكون هناك  إغالق معبر المنطار سيؤثر سلباًإن: وتابع فتوح قائال .غزة
 ستؤثر سلباً على حياة سكان ارتفاع في أسعار الدقيق بصورة خاصة جراء آلية ووسيلة نقل القمح أيضاً

للمسافرين قطاع غزة حيث سيتم نقل القمح من معبر كرم أبو سالم وذلك من خالل بوابة معبر رفح 
  . وهناك ستحدث أزمة كبيرة على هذا المعبر

 أن الرأي العام الدولي يرفض الحصار وإغالق معابر غزة، لذا فإن المطلوب هو رفع  فتوحوبين
  .وقد تجددت المناشدات الدولية لرفع الحصار وفتح المعابر.  جميع السلع إلى غزةوإدخالالحصار كامالً 

 إسرائيلي في إدارة معابر قطاع غزة، وقال ال "فساد"ى تقارير تتحدث عن بشأن التعليق علفتوح وتحفظ 
  .يوجد عندي معلومات مؤكدة بخصوص هذا الموضوع لكن أينما يتواجد الفساد دائماً يدفع ثمنه المواطن

أستطيع أن أؤكد بأنه قبل تشكيل لجنة تنسيق دخول البضائع لقطاع غزة كان التنسيق بيد : وأضاف
 ألف شيكل أما بعد تشكيل لجنة 60 إلى 30سرائيلي وحده وكانت أجرة النقل تتراوح بين الجانب اإل

  . آالف شيكل5 إلى 3التنسيق في غزة فيتراوح سعر أجرة النقل من 
  6/2/2011، البيان، دبي

  
   القاهرة أصبح فارغاً من كل المسافرين باستثناء الفلسطينيينمطار: متحدث باسم العالقين .28

اطنون فلسطينيون، عالقون في مطار القاهرة الدولي منذ نحو اثني عشر يوماً، أن المطار  أكد مو:غزة
أصبح فارغاً تماماً من كافة المسافرين، باستثنائهم، وذلك بعد تحرك كافة الدول إلخراج رعاياها من 

ناتهم، حسب مصر، في حين لم يبذل السفير الفلسطيني في القاهرة بركات الفرا جهودا كافية إلنهاء معا
 فلسطينياً في غرفة ضيقة بمطار القاهرة الدولي، كانوا قادمين من عدة 30وتحتجز مصر حوالي  .قولهم

  .دول إلى قطاع غزة، وترفض السماح لهم للمغادرة إلى معبر رفح الذي أغلقته منذ عشرة أيام
ار القاهرة، وذلك من خالل وكان الفرا أعلن أن هناك جهودا تبذل من أجل إنهاء معاناة العالقين في مط

  .إجراء االتصاالت مع كافة الجهات المختصة
لألسف الشديد لم نشعر باهتمام من السفارة ": "قدس برس"وقال عمر صيام المتحدث باسم العالقين لوكالة 

  جذرياًالفلسطينية في القاهرة إلنهاء معاناتنا، رغم تقديمها لبعض المساعدات القليلة لنا، إال أننا نريد حالً
نصف إلى الوأشار إلى أن عدد الفلسطينيين العالقين كان ستين، وتقلص إلى النصف بعدما عاد  ".لمعاناتنا

 يحملون تأشيراتها، إال أن العدد الباقي يريدون العودة إلى منازلهم في الدول التي قدموا منها، أو دوالً
نا في القاهرة بركات الفرا حول تحركاته أنا استغرب من التصريحات التي يطلقها سفير: "وقال .غزة

إلنهاء األزمة، في حين ما يحدث عن األرض غير ذلك، وكذلك ما يبلغنا به مندوبا الفرا عكس ذلك، 
وحتى اآلن لم يقم السفير الفرا بزيارتنا، في حين أن سفراء كافة الدولة وصلوا إلى المطار، وأنهوا 

إن أحد المندوبين اللذين أرسلهما الفرا : "وأضاف ".ى بلدانهممعامالت رعاياهم وأشرفوا على سفرهم إل
ال تطلبوا منا شيئا فالسفير ال يمكنه فعل شيء لكم، وفقط ما يمكن فعله بعث "لنا قال بالحرف الواحد 
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مع تقديرنا للمساعدات التي يقدمها الفرا، إال أنها ال ترقى لحجم : "وتابع ".بعض األغطية والطعام لكم
  ".التي نعيشها، ونحن ال نريد طعاماً وال شراباً، فقط ما نريده العودة إلى بيوتنا في غزةالمأساة 

  5/2/2011قدس برس، 
  

  الشعب يريد إنهاء االنقسام.. الشعب يريد إسقاط النظام: الفلسطينيون يهتفون .29
لمنارة، وسط ميدان ا، أن  يوسف الشايب،رام اهللانقالً عن مراسلها في  6/2/2011الغد، عمان، نشرت 
أمس، عنواناً العتصام جماهيري شارك فيه آالف الفلسطينيين، تضامناً مع عصر رام اهللا، كان مدينة 

وشارك  .الشعب المصري وثورته طلبا للحرية والكرامة، ورددوا هتافات مؤيدة لثورة الشعب المصري
ير الفلسطينية، حنان عشراوي، في االعتصام قيادات سياسية، منهم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر

واألمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي واألمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، 
  .مصطفى البرغوثي، وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني، خالدة جرار

صام إلى مسيرة جابت وكانت الغلبة للشبان والفتيات الفلسطينيين من طلبة الجامعات، الذين قادوا االعت
شوارع رام اهللا، حيث رفع المشاركون يافطات ورددوا شعارات تطالب بإسقاط الرئيس المصري حسني 

 حالة االنقسام بإنهاء، سرعان ما تطورت باتجاه المطالبة "المحايد"مبارك، وتبارك دور الجيش المصري 
  ".الشعب يريد إنهاء االنقسام"إلى " امالشعب يريد إسقاط النظ"وسرعان ما تحول الهتاف من . الداخلي

 إلى إضافةوتعالى هتاف ضد اتفاقية أوسلو، والتنسيق األمني مع االحتالل والمخابرات األميركية، 
، بينما أحرق متظاهرون علم "إيه.آي.ال تنسيق وال سي"و" جيه. بي.آر.. جيه . بي.آر"هتافات من قبيل 

  .الواليات المتحدة األميركية
اسة المشاركين في المسيرة آراء مختلفة، ففي حين تحدثت عشراوي عن أهمية التحركات وكان للس

الشعبية لتعزيز الديمقراطية، وهو ما شدد عليه الصالحي الذي أكد دعمه للمطالب العادلة للمتظاهرين 
مسيرة، الشباب هم من يقودون ال: أما خالدة جرار فقالت. المصريين، مطالباً بالحفاظ على مصر وأمنها
 الكلمة األولى في الشارع الفلسطيني والشوارع وأصحابونحن مع الشباب الذين هم نبض الشارع 

  .وجودنا اليوم لدعم مطالب الشباب المصري والكثير من أبناء شعب مصر بإسقاط النظام.. العربية 
وحضورها، نحن مع هذه الثورة المصرية التي من شأنها تعزيز دور مصر : وقال مصطفى البرغوثي

نحن هنا .. خاصة فيما يتعلق بالتضامن مع القضية الفلسطينية ونصرنا شعبنا في نضاله ضد االحتالل
للتأكيد على الوحدة الوطنية الفلسطينية بكل مكوناتها، وأننا ندعم مطالب الشعب المصري العادلة من أجل 

  .الديمقراطية، والتحرر، والتقدم
مصادر ، أن  منتصر حمدان،رام اهللانقالً عن مراسلها في  6/2/2011الخليج، الشارقة، وأضافت 

 تم بالتنسيق والتشاور مع مسؤولين كبار في  رام اهللالخليج، أن تنظيم مسيرةجريدة ارسمية كشفت ل
السلطة الفلسطينية بهدف إعطاء المجال للمواطنين للتعبير عن مواقفهم إزاء ما يجري في الساحة 

  ".يجب احترام إرادة الشعوب ورغبته في التغيير نحو األفضل: "للخليجوقالت عشراوي  .المصرية
ورغم حرص عناصر الشرطة على عدم التدخل واقتصار مهامهم على تنظيم حركة المرور، إال أن 
متظاهرين اشتكوا من تعرضهم للضرب من أشخاص يرتدون الزي المدني بين المشاركين في 

  .االعتصام
 بيت لحم، تظاهرة رفعت خاللها أعالم فلسطين ومصر وهتف المشاركون شهدت ساحة المهد وسطكما 

  .فيها تأييدا للمتظاهرين في مصر
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   في الناصرة دعماً لثورة الشعب المصرييتظاهرونفلسطينيو الداخل  .30
، في تظاهرة تضامنية مع 5/2، السبت 48 شارك العشرات من الفلسطينيين في أراضي الـ :الناصرة

وأعرب  .بإسقاط النظام الحاكم وتنحي الرئيس حسني مبارك" المشروعة"مصري ومطالبه ثورة الشعب ال
، خالل التظاهرة التي شهدتها مدينة الناصرة، "التجمع الوطني الديمقراطي"نحو مائة وسبعون من أعضاء 

رائيلي ، فيما ضم النائبين في البرلمان اإلس"الباسلة"عن تأييدهم ودعمهم الكامل للثورة المصرية 
  .حنين الزعبي وجمال زحالقة، أصواتهما المؤيدة إلى أصوات المتظاهرين" الكنيست"

ورفع المتظاهرون الفلسطينيون، الفتات وشعارات تدعو الرئيس المصري إلى التنحي والرحيل عن 
  .، على حد تعبيرهم"الديكتاتورية العميلة"البالد، معتبرين أن نظامه هو مثال لألنظمة 

  5/2/2011 قدس برس،
  

  منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية تسأل عن مصير تقرير غولدستون .31
 المتحدة العليا األمم مفوضة إلى رسالة أمس وإسرائيليةوجهت منظمات حقوقية فلسطينية : ).ب.ف.أ(

 على األخيرة اإلسرائيلية نافي بيالي تسأل فيها عن مصير تقرير غولدستون حول الحرب اإلنسانلحقوق 
 إلى األولى مؤسسة حقوقية الرسالة المفتوحة الموجهة لبيالي عشية زيارتها 13ووقعت  .طاع غزةق

  ."إسرائيل" الفلسطينية واألراضي
  6/2/2011، بيروت، المستقبل

  
  الموت يتهدد مئات المرضى بسبب عدم إيصال الدواء إلى غزة: وزارة الصحة .32

التي تلقي بظاللها على " جددت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة من خطورة استمرار أزمة األدوية، :غزة
وقالت الوزارة في  ".مرضى قطاع غزة، الذين أصبحت حالتهم الصحية قاب قوسين أو أدني من التدهور

ات، ال سيما إن الموت بات يهدد مئات الحاالت من مختلف الفئ: "نسخة منه" قدس برس"بيان لها، وصل 
وصلت أزمة الدواء بقطاع "وأضافت  ."مرضى السرطان واألورام والغسيل الكلوي والعناية المركزة

غزة إلى مستويات قياسية، تتفاقم يوما بعد يوم، خاصة في ظل الحاجة الكبيرة لمئات األصناف من 
 تتحدث عن انفراج األزمة الدواء والمستهلكات الطبية المطلوبة، مقارنة بمزاعم صحة رام اهللا، والتي

بإدخالها أطناناً من األدوية والمستهلكات إلى القطاع المحاصر بعد المطالبات الملحة، حيث أن الكميات 
  .، كما قالت"التي وصلت قليلة جداً، وال تغطي نسبة العجز الحالي

حية ،خاصة في األوضاع في المنطقة قد تؤدي إلى حدوث أزمة حقيقية عامة وكارثة ص"وأكدت على أن 
ظل العجز الدوائي الذي يتزايد بين الحين واآلخر، بسبب عدم التزام صحة رام اهللا بإدخال حصة غزة 

وناشدت كافة المؤسسات المحلية والدولية الضغط على وزارة الصحة التابعة لحكومة سالم ". من الدواء
إنقاذا لحياة مئات المرضى، الذين من أجل حل هذه األزمة، وإدخال الدواء على الفور، "فياض بالضفة 

  .، على حد تعبيرها"يناجون ربهم لحل هذه األزمة
  5/2/2011قدس برس، 

  
  األوضاع اإلنسانية والصحية في القطاع صعبة للغاية: لحقوق اإلنسان" سواسية"مركز  .33

ها القطاع لحقوق اإلنسان من األوضاع اإلنسانية والصحية الصعبة التي يمر ب" سواسية" حذر مركز :غزة
 صنفاً 165 صنفاً من األدوية، باإلضافة إلى 183الصحي في غزة، السيما جراء نقص ما يقارب من 

من المستهلكات الطبية للقطاع غالبيتها تتعلق بمرضى السرطان والدم ومرضى الثالسيميا، باإلضافة إلى 
  .منع إدخال اإلمدادات والمستهلكات الطبية الالزمة
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 إلى 5/2نسخة عنه، يوم السبت " المركز الفلسطيني لإلعالم"قي في بيان صحفي تلقى ونوه المركز الحقو
خطورة تجدد أزمة غاز الطهي ونتائجها على المواطنين، الذين يعيشون تحت الحصار، باإلضافة إلى 
 أزمة نقص القمح والدقيق نتيجة تحويل العمل من معبر كارني إلى معبر كرم أبو سالم، األمر الذي قلص

  .كميات القمح التي تدخل للقطاع المحاصر
وطالب المركز في نهاية بيانه بضرورة تدخل الصليب األحمر ومنظمة الصحة العالمية إلنقاذ حياة 
األسرى وخاصة المرضى منهم، مع ضرورة الضغط على دولة االحتالل للسماح ألهالي األسرى 

  .بادئ المتعلقة بحقوق اإلنسانبزيارتهم واالطمئنان على حالهم إعماال للقواعد والم
  5/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   األراضي الفلسطينيةزيارةبالتر يعتذر عن عدم  .34

أن رئيس االتحاد الدولي لكرة ) السبت( أعلن االتحاد الفلسطيني لكرة القدم اليوم .):ب.ف.ا( –رام اهللا 
سطينية في التاسع من الشهر الجاري بسبب القدم جوزيف بالتر اعتذر عن عدم زيارته لألراضي الفل

  ."الظروف غير المستقرة في الشرق األوسط"
 فبراير /وكان من المفترض أن يحضر بالتر مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في التاسع من شباط

الجاري إطالق أول دوري للكرة النسوية في األراضي الفلسطينية، وأن يشارك في وضع حجر األساس 
  .ت رياضيةلمنشآ

  6/2/2011الحياة، لندن، 
  

  ال سحب للجنسية األردنية : ن الفلسطينيينئرئيس الوزراء األردني المكلف يطم .35
أكد رئيس الوزراء األردني المكلف معروف البخيت أمس أنه  :.)ب.ف.أ(، شاكر الجوهري - عمان

ستمثل "الجديدة التي قال إنها قبل تشكيل حكومته " أكبر عدد ممكن من األردنيين"يريد االستماع آلراء 
إلى ذلك تساءل مراقبون في العاصمة األردنية عن العالقة بين تحول موقف اللجنة ". جميع األردنيين

الوطنية للمتقاعدين العسكريين من المطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، إلى تأييد حكومة البخيت، 
لجنة، بالموقف المنتظر لحكومة البخيت من مواطنة ، كما وصفه بيان صادر عن ال"رفيق سالح"باعتباره 

؟ ..األردنيين من أصل فلسطيني، الذين يتجاوز عددهم نصف مواطني األردن، وفقا لبعض التقديرات
وكانت آخر مرة أكدت فيها اللجنة على ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني ضمن البيان الذي صدر عنها 

الشعب يريد إسقاط " في حمأة المظاهرات التي كانت تهتف بتاريخ التاسع عشر من الشهر الماضي،
تم تخصيص ذلك البيان، كما يلفت مراقبون، لتحذير اتجاه حكومة سمير الرفاعي إلى إلغاء ".. الحكومة

دائرة المتابعة والتفتيش، التي استحدثت بعد اتخاذ قرار فك االرتباط بين األردن، وضفته الغربية، إنفاذا 
 فك االرتباط، المختصة بسحب الجنسية األردنية، من المواطنين ذوي األصول الفلسطينية، لتعليمات قرار

وتحويلها إلى قسم للتوثيق ضمن دائرة األحوال المدنية والجوازات غير أن رئيس الوزراء المكلف، يقول 
ه، لن يكون هناك سحب للجنسية، وإن أي مواطن تعرض للظلم فعليه مراجعت"في تصريح صحفي أمس 

  ".وسيكون ذلك متاحا وسهال، وسيرفع الظلم عنه فورا
  6/2/2011، الشرق، الدوحة

  
  الرباعية تكتفي باألسف على االستيطان وتشدد على مفاوضات تمهد التفاق سالم شامل .36

 مصر نفسها على اجتماع اللجنة الرباعية الدولية الذي أحداث فرضت ): رويترز( ،.)ب.ف.ا (- ميونيخ
 اإلسرائيلية المتعثرة، وخلص البيان - المفاوضات الفلسطينية أمامحث في العقبات كان سيخصص للب
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 استئناف المفاوضات "وجوب"ن األزمة تؤكد ألى إ أمسالذي صدر في ختام اجتماع اللجنة في ميونيخ 
  .  اتفاق سالم شامل بين الدولة العبرية والدول العربيةإلىبهدف التوصل 

 تحميلها مسؤولية تعثر المفاوضات، أو بوقف االستيطان "إسرائيل"انها مطالبة  في بي"الرباعية"وتجنبت 
 /أيلول العمل في "إسرائيل" لعدم تمديد "األسف"خصوصا بسبب استمرار االستيطان، بل اكتفت بتجديد 

 ىإل الفلسطينية المحتلة، ما دفع بالفلسطينيين األراضيسبتمبر بقرار تجميد البناء في المستوطنات في 
  .مقاطعة المحادثات
سيضر باحتماالت " في استئناف المفاوضات إضافي اللجنة اقتناعها بأن أي تأخير أبدتفي الوقت نفسه، 
على السالم ) في مصر (األحداث الرباعية في تبعات أعضاءبحث ": وأضافت. "السالم في المنطقة

 خالل " قصوىأولويةك كمسألة ذات  مزيد من المناقشة لذلإجراء اإلسرائيلي، واتفقوا على -العربي 
، بناء على هذا األطرافبقوة "كما حضت اللجنة .  مارس المقبل/االجتماعات المقبلة منتصف آذار

الهدف "ن أ ، مؤكدة مجدداً"، على التغلب على العقبات الحالية التي تحول دون تقدم عملية السالماألساس
. " دولتينإقامة أساس وضع حد للنزاع، على إلىما يؤدي ب... 1967 االحتالل الذي بدأ العام إنهاءهو 

من الملح الشروع ببذل جهود من اجل تسريع السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك " إنوتابعت 
 مؤسفة في أحداث تفادي وقوع أردنا إن ال بد منه أمربين إسرائيل والعالم العربي عموما، وهو 

  ."المنطقة
يلتقي ممثلوها في بروكسل على انفراد مع المفاوضين اإلسرائيليين والفلسطينيين، " أنوتتوقع اللجنة 

  . المنبثقة من الجامعة العربية" مندوبي لجنة متابعة مبادرة السالمإلى إضافة
 السلطة الفلسطينية على التقدم الذي حققته في مجال عمل المؤسسات، رحبت في "الرباعية" هنأت وإذ

 لألراضي رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلنها االقتصادية التي اءاتباإلجرالمقابل 
  .ضافية مماثلةإجراءات إ في اتخاذ أملها، مبدية أمس من أولالفلسطينية 

 لألمم العام واألمين هيالري كلينتون، األميركية كل من وزيرة الخارجية "الرباعية"وشارك في اجتماع 
 كاثرين آشتون، ووزير األوروبي ومسؤولة السياسة الخارجية في االتحاد المتحدة بان كي مون،

  .الخارجية الروسي سيرغي الفروف
  6/2/2011، الحياة، لندن

  
   لغزة مليارات دوالر أربعأين تعهدات شرم الشيخ البالغة :فيليبو غراندي مفوض عام األونروا .37

يليبو غراندي أن الوكالة تجاوزت عجز كشف مفوض عام وكالة األونروا ف : أسعد العزوني-عمان 
 عن أعرب لكنه اإلضافية مليون دوالر بفضل تبرعات بعض الدول 100ميزانيتها للعام الماضي والبالغ 

 مليون دوالر بسبب تخفيض بعض الدول 60 مواجهة عجز العام الحالي والبالغ إمكانيةتخوفه من عدم 
  .لتبرعاتها بسبب األزمة المالية العالمية

 مواد بإدخالعمار قطاع غزة أجاب المسؤول الدولي أن األونروا بدأت إ إعادةلدى سؤاله عن مشروع و
 الحياة إلى القطاع إلعادةالبناء الالزمة لكن العملية تسير ببطء، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك الجاد 

  يارات دوالر؟ مل4أين تعهدات شرم الشيخ البالغة : ، متسائالًالذي يعاني أهله كثيراً
وتحدث غراندي عن واقع الالجئين الفلسطينيين مؤكداً انه سيناشد مؤتمر القدس الذي سيعقد في الدوحة 

  .بداية الشهر المقبل عدم نسيانهم
أما ما يتعلق بمجريات األمور في القدس المحتلة، فقال أنه يقطن في حي الشيخ جراح بالقدس ويشاهد بأم 

رائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين وأنه شاهد الجرافات اإلسرائيلية وهي عينه ممارسات الجيش اإلس
  .تهدم فندق شيبرد

  2/2011/شء5، الراية، الدوحة 
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  موظفي السلطة الفلسطينية مليون يورو لدفع رواتب 25 بـ يساهماناالتحاد األوروبي وهولندا  .38
 مليون شيقل 100حوالي ( مليون يورو 20وفر االتحاد األوروبي، اليوم األحد، مساهمة بقيمة : القدس

لمساعدة السلطة الفلسطينية في دفع رواتب ومخصصات تقاعد شهر كانون ثاني لما يقرب من ) إسرائيلي
  . ألف موظف في الخدمة المدنية ومتقاعد في الضفة الغربية وقطاع غزة85
)  مليون شيقل إسرائيلي25 ما يقرب من( مليون يورو 5.1 قدمت الحكومة الهولندية مساهمة بقيمة كما

 ألف عنصر من عناصر الشرطة المدنية الفلسطينية والدفاع المدني وعمال 19لدفع جزء من رواتب 
  . اآللية األوروبية لدعم الفلسطينيين-وقد تم تسيير هذه المساعدات عبر الية بيغاس  .اإلنقاذ

  5/2/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   تختبر العالقات األمريكية اإلسرائيلية في مصراألزمة :ورك تايمزنيوي .39
تهز التظاهرات ضد النظام المصري العالقة القائمة بين الواليات المتحدة :  محمد المداح- واشنطن

 المستمر منذ "إسرائيل"وحليفها العربي، لكنها تهز بشكل أكبر عالقة أساسية بالنسبة إليها، أي تحالفها مع 
 األمريكية في عددها أمس عن مسؤول في اإلدارة األمريكية "نيويورك تايمز"ونقلت صحيفة  .نة س60

  .قوله إن مسؤولي اإلدارة يتصلون بشكل شبه يومي بنظرائهم اإلسرائيليين ويحثونهم على الهدوء
لكن الصحيفة رأت أن األزمة في مصر تطرح عدة أسئلة بشأن كيفية إدارة واشنطن لعالقتها مع 
إسرائيل، وخصوصا ما يتعلق بالموازنة بين التشجيع على إقامة حكومة ديمقراطية في مصر ورغبة 

وقال مسؤولون من  .واشنطن في عدم وجود حكومة جديدة تتخلى عن موقف مبارك تجاه إسرائيل
كانوا اإلدارة األمريكية إن مسؤولي الحكومة اإلسرائيلية بدأوا يحثون إدارة أوباما على دعم مبارك، و
  .غاضبين في البداية من دعوة الرئيس األمريكي علنا للرئيس المصري للموافقة على انتقال السلطة

اإلسرائيليين يقولون إن بعد مبارك يأتي "وقال مفاوض السالم اإلسرائيلي السابق دانيال ليفي إن 
ق بشأن احتمال أن يغلق يرتبط بالمصلحة األمريكية، إنها إسرائيل، وعدم القل"، وهذا بدوره "الطوفان

  ."المصريون قناة السويس أو من مسألة اإلرهاب
  6/1/2011، عكاظ، جدة

 
  "!المصرية"أخطرها .. جبهات أربع تنتظر االحتالل .40

يعيش االحتالل اإلسرائيلي حالة من الذعر والترقب لما ستؤول إليه ثورة الشعب            :  محمد األيوبي  - غزة
يعد أحد أهم األنظمة الحليفة له في الوطن العربي، خوفاً من عـودة             المصري ضد النظام الحاكم، والذي      

الجبهة المصرية إلى الواجهة من جديد بعد أكثر من سبعة وثالثين عاماً على آخر حرب خاضـها مـع                   
  .مصر

وانطالقاً من خشيتها لحلول نظام معاد لها محل نظام حسني مبارك، بدأت وسائل اإلعـالم اإلسـرائيلية                 
قوة الجيش المصري، وإمكانية تأثير هذا الجيش على مصالحها في حـال سـيطرت قيـادة                باستعراض  

  .سياسية معادية لها عليه
العبرية في عددها الصادر يوم األحد الماضي جدوالً قارنـت فيـه            " يديعوت أحرونوت "ونشرت صحيفة   

 الجو المصري مماثلـة     السورية، وجاء فيه أن نظام قوات سالح      -المصرية–القوى العسكرية اإلسرائيلية    
لتلك لدى الجيش اإلسرائيلي، إال أن مصر تتفوق في العدد بكل ما يتصل بالمدفعيـة والـسفن القتاليـة                   

من % 3.4وبطاريات الصواريخ المضادة للطائرات، وأن مصر تنفق على أجهزتها األمنية ما يصل إلى              
  .الناتج القومي الخام

 ألف جنـدي، مقابـل      468.5ش النظامي المصري يصل إلى      وأشارت الصحيفة إلى أن عدد أفراد الجي      
 ألف جندي في سورية، بينما يصل عدد جنود االحتياط في مـصر             325، و )إسرائيل( جندي في    176.5
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في حـين   .  ألف جندي في سورية    314، و   )إسرائيل( ألف جندي في     565 ألف جندي، مقابل     479إلى  
 108، و   )إسـرائيل ( آالف فـي     8.05 ألفا، مقابل    397يصل عدد جنود وطواقم المساندة في مصر إلى         

  .آالف في سورية
  "عدو"الجيش المصري 

أن يـصبح الجـيش     ) إسـرائيل (المتابع للشأن اإلسرائيلي، وديع أبو نصار، رأي أن الهاجس الذي يقلق            
المصري الذي يتمتع بمستوى عال من التسليح والتدريب، والذي يعد أقوى جيش عربي من حيث العـدد                 

لعتاد يقاد من قبل أشخاص يتنكرون التفاقيات السالم معها، ويتحول الجيش المصري من صديق إلـى                وا
ـ         عاماً األخيرة في موقع الحياد مـن الـصراع العربـي      30عدو، بعد أن كان الجيش المصري خالل ال

  .اإلسرائيلي
ـ      التحـديات الكبـرى    إن الجيش اإلسرائيلي الذي كان يـري أن         ": "فلسطين"وقال أبو نصار في حديث ل

تختصر على ثالث جبهات هي لبنان، وسوريا، وقطاع غزة، اآلن أصبح لديه مخاوف من جبهة كبـرى                 
  ".تضاهي كافة الجبهات األخرى

إذا لم يكـن انهيـار ألنظمـة        : "في العالم العربي، مضيفاً   " الدين"وأوضح أن الهاجس اإلسرائيلي اآلخر      
مـن شـأنه أن     ) إسرائيل(ظمة عن استعدادها إلقامة أي عالقة مع        االعتدال العربي، فإن تراجع هذه األن     

  .يحرجها وحلفاءها في الغرب
ـ     من وجهة نظر أبو نصار، هو الخشية من حدوث تحول جـذري            ) إسرائيل(أما الهاجس اآلخر بالنسبة ل

همـا فـي    في النظام المصري إما نحو األسلمة أو الديمقراطية، الفتاً إلى أن كال التحولين غير مرحب ب               
  ).إسرائيل(

رأي أن التعليمات التي أصدرها رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو لحكومته بـالتزام الـصمت،               
تحاول إظهار عدم اهتمامها بشكل مباشر بما يحدث في         ) إسرائيل(تحمل الكثير من المعاني، الفتاً إلى أن        

  .مصر
 بما يجري في مصر، وقد يحدث في دول أخرى، خاصـة            ال شك أن هناك قلقاً إسرائيلياً كبيراً      :" وأضاف

تفضل وجود أنظمة مستقرة، وال تكترث بالضرورة إن كانت هذه األنظمة ديمقراطيـة أم              ) إسرائيل(أن  
  ".ال، حتى في الدول العربية واإلسالمية التي ال تملك عالقات دبلوماسية معه

ألن هذه األنظمة تستطيع أن تتفاهم معها، لكنهـا         وبين أن االحتالل اإلسرائيلي يبحث عن أنظمة مستقرة         
  ".تفضل أال تكون هذه األنظمة ديمقراطية، ألنها ال تأخذ بالحسبان الكثير مما يقوله الرأي العام المحلي

إن المسؤولين العسكريين والسياسيين واألمنيين لم يناموا كثيـراً خـالل           : "وختم أبو نصار حديثه بالقول    
  ".اضية بسبب انشغالهم في دراسة ما يحدث في مصر، والمنطقة العربية من حالة ثانيةاأليام القليلة الم

 طائرة قتاليـة مـن طـراز        561وفي معلومات عسكرية نشرتها الصحيفة، أن بحوزة الجيش المصري          
علـى أنواعهمـا،    " 16أف  "و" 15أف  "من طراز   ) إسرائيل( طائرة لدى    461، مقابل   "16أف  "و" 4أف"

  ".سوخوي"و" 25ميغ "و" 29ميغ "ائرة قتالية لدى سورية من طراز  ط555ومقابل 
 80) إسرائيل(، وفي   110فإن عدد المروحيات القتالية الهجومية في مصر يصل إلى          , وبحسب الصحيفة 

  . طائرة لدى سورية70طائرة، مقابل 
  قوى تتعارض مصالحها

 محمود يزبك، أن االحـتالل اإلسـرائيلي   من جهته، رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا، الدكتور       
يخشى على مصالحه في مصر من صعود قوى تتعارض مع مصالحها، وترفض السالم معه، والهيمنـة                

خسائر فادحـة مـن     ) إسرائيل(األمريكية في منطقة الشرق األوسط، موضحاً أن ذلك قد يؤدي إلى تكبد             
  .ناحية موقعها ومصالحها اإلستراتيجية
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ـ وقال يزبك في ح    ال تعرف ماذا سيحدث غداً فيما لو تم تغييـر النظـام            ) إسرائيل(إن  ": "فلسطين"ديث ل
المصري عن طريق الثورة الشعبية؟، هل تصل إلى سدة الحكم في مصر قـوى تعـارض مـصالحها،                  

  !".وترفض السالم معها، أو ترفض المصالح األمريكية؟
، ومارس ذلك علـى     )إسرائيل(على السالم مع    النظام الحاكم في مصر أعلن انه يريد الحفاظ         : "وأضاف

 عاماً من الحكم، وبالتالي ال يمكن معرفة ما هو النظام الذي سيأتي بعد ذلك؟ وهل سيتسمر في                  30مدار  
  !(..)نفس الطريقة، أم سيكون له مسار آخر يتعارض مع المصالح األمريكية في المنطقة؟

ن أجل الضغط على الحكومـات األوروبيـة والواليـات    تعمل م ) إسرائيل(لذلك واضح أن    : "وتابع قائالً 
  ".المتحدة األمريكية لدعم موقف الرئيس مبارك في مواجهة األوضاع الحالية

المصالح اإلسرائيلية المنتشرة في كافة العالم العربي، مرتبطـة بـشكل           "وأشار المحلل السياسي إلى أن      
لح تل أبيب، والذي يعتبـر واجهـة العـالم          جدي بالحفاظ على النظام المصري، الذي يحافظ على مصا        

  ".العربي، السيما أن كافة الدول العربية تسير خلف السياسة المصرية
إذا حصل أي تغيير في مصر سيؤثر ذلك بشكل واضح على المصالح االقتصادية والعسكرية              : "وأضاف

ـ    اإلستراتيجية اإلسرائيلية في الدول العربية تجاهها، حيث إن مصر تمثل عمود           ، )إسـرائيل (اً فقريـاً لـ
  ".ورافعة أساسية للمصالح اإلستراتيجية اإلسرائيلية في منطقة الشرق األوسط

وعن تحرك الدولة العبرية في المرحلة المقبلة، ذكر أن ثورة الشعب المـصري كانـت مفاجئـة جـداً                   
 هناك هبة شعبية في     إن رئيس االستخبارات اإلسرائيلية استبعد قبل أسبوع أن تكون        : "، وقال )إسرائيل(لـ

لـن تعلـن    ) إسرائيل(مصر، وبالتالي ذلك يكشف أنه لم يكن هناك إستراتيجيات للتعامل، مشيراً إلى أن              
  .إستراتيجيتها للتعامل مع األحداث في مصر

وبخصوص االتصاالت اإلسرائيلية، أشار الى أن هذه االتصاالت تأتي للضغط على الحكومات األوروبية             
دة، لموازنة تصريحاتها بين الرئيس مبارك، والشارع المصري، بحيث ال تنحاز لألخير،            والواليات المتح 

، منوهاً إلى أن الموقف الغربي واألمريكي       "خاصة أن االنحياز للشارع المصري سيقوي لهيب االنتفاضة       
  .كان متخبطاً تجاه ما يجري في مصر

  تهديد ألمنها
عباس زكور، أن هناك تأثيراً كبيراً وواضحاً لألحداث فـي          من جانبه، أوضح المتابع للشأن اإلسرائيلي       

مصر على االحتالل اإلسرائيلي على كافة الصعد السياسية، والعسكرية، واالقتصادية، الفتاً إلى أن هناك              
  .ومصر) إسرائيل(ارتباطاً وثيقاً وقوياً جداً، وعلى كافة المستويات بين 

ـ     لها اكبر امتداد حدود على مصر، وهـي تخـشى أن           ) ائيلإسر(إن  ": "فلسطين"وقال زكور في حديث ل
تصبح هذه الحدود غير آمنة، ومصدر تهديد لها، كما أنها تسأل من الذي سيخلف نظام مبارك، وما هـو                   

  ".دور اإلخوان المسلمين في مصر؟
تم عما  بدأت تعيد حساباتها تجاه التعامل مع مصر، وهي تسأل مخابراتها، أين كن           ) إسرائيل(إن  : "وأضاف

، الفتـاً إلـى أن      "يجري في الشارع المصري، ولماذا اطمأننتم بأن نظام مبارك يسيطر علـى مـصر؟             
  .تعيش حالة تيه وعدم وضوح ، وحالة قلق وخوف كبيرين مما يجري في مصر) إسرائيل(

النـسبة لهـا،    تخشي اآلن من انهيار األنظمة العربية التي تعتبر سياجاً أمنياً ب          ) إسرائيل(إن  : "وتابع قائال 
مما ستؤول إليه األمـور إذا      ) إسرائيل(اآلن هناك تخوف لدى     (..) وأداة تنفيذ للواليات المتحدة وأوروبا      

سقطت هذه األنظمة، وماذا يجري إذا تحركت الشعوب في الدول العربية، وتغير مزيـد مـن األنظمـة                  
  ".الموالية لها
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 لمواجهة ما يجري في مـصر، خاصـة أن الـضعف            ال يمكن لها أن تتدخل    ) إسرائيل(وبين زكور أن    
المصري أمام الضغط الجماهيري ال يعطيها المجال للتحرك، حيث إن الشعوب إذا تحركـت ال يمكـن                 

  .إيقافها وتضعف قوة التأثير الخارجي
  5/2/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  "إسرائيل" مخاوف أميركا ويطلقالحدث المصري  .41

  بالل الحسن
أبرز ظواهر االهتمـام كانـت فـي الواليـات          . لمصري اهتماما كبيرا في عواصم العالم     أطلق الحدث ا  

  .اهتمام غير عادي في الصحافة، واهتمام غير عادي في المواقف الرسمية. المتحدة
وقد تعاملت واشنطن في السابق مع الكثير من االنتفاضات الشعبية، وبخاصة في أوروبا الشرقية، حيـث                

ية بالكامل للسياسات األميركية، وحيث تتالقى المصلحة األميركيـة مـع تحركـات             كانت األنظمة معاد  
الشارع الداعية للتغيير، وكانت ترغب بشدة في أن ينجح الشارع في إسقاط تلك األنظمة، حيث سـتكون                 

  .النتيجة التلقائية امتداد النفوذ األميركي إلى داخل تلك البلدان
اقضة، فالنظام المصري حليف قوي للواليات المتحدة، وسقوطه        في الحدث المصري كانت األوضاع متن     

أو تغييره يعني خسارة للنفوذ في ذلك البلد، وهي بالضرورة خسارة استراتيجية، لما لمصر مـن مكانـة        
ولـذلك اتخـذ التعامـل      . استراتيجية في كامل المنطقة العربية، بل وفي كامل المنطقة الجغرافية حولها          

  .منهجا غريبا في الظاهر، وطبيعيا في الجوهراألميركي مع الوضع 
وهي فعلت ذلك   . في الظاهر، بادرت السياسة األميركية إلى الضغط على النظام المصري بدال من دعمه            

وفـي  . بطريقة فجة ومكشوفة، إذ بدت وكأنها توجه له األوامر ليفعل كذا أو كذا، وليفعل بسرعة أيـضا                
  .ها تتعاطف مع مطالب الشارع المصريالظاهر بدت السياسة األميركية وكأن

أما في الجوهر فقد كانت هذه األوامر األميركية تعبر عن قلق كبير، قلق من سقوط النظـام المـصري،                   
وهي ارتأت ضرورة اللجوء إلـى تكتيـك جديـد          . وقلق من انحسار النفوذ األميركي بالتالي في مصر       

جوه، الوجوه الكبيرة والوجوه األصغر، والـدعوة       دعوة الحكم المصري إلى تغيير الو     : يتلخص فيما يلي  
للحكم المصري لكي يتعامل إيجابيا مع بعض مطالب الشارع الديمقراطية، وذلك من أجـل إيجـاد حـل       
سريع للوضع، يبقى فيه النظام المصري قائما ومتماسكا حتى بعد تغيير الوجـوه، ويبقـى فيـه النظـام            

 بعض مطالب الشارع، وكل هذا من أجل أال يطول التمـرد            المصري مقبوال ومتماسكا، ألنه تجاوب مع     
الشعبي، ومن أجل أال تصل األمور إلى نقطة القطيعة الكاملة، فيسقط النظام، وتتغير وجهته السياسية بعد                

  .فقدان القدرة على التحكم بها
هـذه الرؤيـة،    األولى أن الشارع لم يكن معنيا ب      : برزت في وجه هذا التكتيك األميركي المقترح عقبتان       

والثانية أن الرئيس المـصري     . وكان يعلن ويطلب تغييرا أساسيا في النظام، أشخاصا ومواقف وسياسات         
أنـت ال تفهـم الثقافـة       «: رفض منطق السقوط السريع، ورفض منطق الهرب، حتى أنه قال ألوبامـا           

 القانونية، فتتغيـر    وأعلن سياسة يجري فيها بعض اإلصالحات، ثم يغادر الحكم حسب المهل          . »المصرية
  .بذلك بعض الوجوه، ثم يبقى النظام على حاله، وهو نفس الهدف الذي تريده واشنطن رغم قلقها الشديد

  :طبق النظام المصري نهجه هذا في موقفين بارزين
نظم تحركا في الشارع يقول فيه هناك رأيان في مصر، رأي مع الـرئيس مبـارك                : في الموقف األول  

، ولكـن العنـف     )النزول بالعنف وباللباس المـدني    ( األجهزة األمنية سرا تنفيذ ذلك       ورأي ضده، وتولت  
المنظم الذي مارسته، وظهور الخيل والجمال في المشهد، أظهر فورا أن التحرك الداعم ليس شعبيا، بـل                

  .هو تحرك تقوده قوى األمن، والتي تمثل سياستها القمعية سببا أساسيا من أسباب االنفجار في مصر
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الحكم موجود ومـستقر،    : تدخل نائب الرئيس عمر سليمان ليصور األمور كما يلي        : وفي الموقف الثاني  
وهو استمع إلى مطالب المتظاهرين، وعليهم اآلن أن يذهبوا إلى بيوتهم، ليعالج الحكم معالجة األوضـاع                

 مطالـب، وليـست   وبهذا تظهر ثورة الشعب المصري وكأنها قضية مظاهرة لها . وصوال إلى االستقرار  
ولكن هذا الموقف الـذي أعلـن   . ثورة شعب يدعو إلى التغيير، وهو ما يلبي الرغبة األميركية المضمرة   

بالصدفة يوم الخميس، جاء بعده يوم الجمعة الثانية، حيث حملت مظاهرات يوم الجمعة األولـى شـعار                 
وهكذا أعلن الـشارع    ).  الرحيل جمعة(، بينما حملت مظاهرات يوم الجمعة الثانية شعار         )جمعة الغضب (

وأعلن أيضا أن دعوة الحكم هذه لن تنطلي عليه، والنتيجة أن األزمة ستستمر،             . الثائر أنه سيواصل عمله   
وأن األزمة ستتسع، وأن األمور لن تهدأ إال بحدوث التغيير الجذري المطلوب، وهو ما كانـت تخـشاه                  

  .الواليات المتحدة بالعمق
  .عن موقع إسرائيل في هذا المشهد كلهوهنا ال بد أن نسأل 

إن ركيزة العالقة األميركية مع مصر، تقوم أساسا على نجاحها، منذ اتفاق كامب ديفيد قبل ثالثين عاما،                 
 اإلسرائيلي، وفي قيام عالقة سالم متينـة بـين إسـرائيل    -في إخراج مصر من دائرة الصراع العربي      

صري تأكيدا لنفوذها، فإنها تهتم به أيـضا تعزيـزا لمكانـة            وهي إذ تهتم بالحدث الم    . والحكم المصري 
  فكيف تنظر إسرائيل إلى الحدث المصري، وكيف تنظر إلى الدور األميركي ومستقبله؟. إسرائيل

كان هناك موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي لعب على الوتر           : على الصعيد الرسمي اإلسرائيلي   
ن سقوط النظام المصري سيعني بروز نظام إسالمي على غرار نظـام            األميركي الحساس، وحذر من أ    

ثم دعا أميركا صراحة إلى ضرورة أن تضغط على أي نظام مصري جديد، لكي يعلن التزامـه                 . إيران
  . اإلسرائيلي-باستمرار فعالية اتفاق السالم المصري 

ي الرؤية وفي التحليـل، وعبـر       أما على صعيد الرأي العام اإلسرائيلي، فقد كانت هناك صراحة أكبر ف           
  :عنها كاتبان إسرائيليان بارزان

إن سقوط النظام المصري يبقي إسرائيل من       «: ألوف بن الكاتب السياسي المعروف، كتب صراحة يقول       
وهذا سيعني حسب قوله    . »دون أي حليف استراتيجي، بعد أن انهارت التحالفات السابقة مع إيران وتركيا           

بل وذهب إلى حد القول إن ضعف الواليات المتحدة في المنطقـة  .  المنطقة ستتزايدإن عزلة إسرائيل في 
ثم تطرق ألـوف  . أصبح ظاهرا، وإن إسرائيل سوف تضطر إلى البحث عن مخرج، ومغازلة حلفاء جدد  

  .»إن السلطة الفلسطينية لن تكون حليفا بديال لمصر«: بن إلى الوضع الفلسطيني وقال
إن عمليتـين ضـخمتين     «: ائيلي أرييه شافيط، الذي ذهب إلى ما هو أبعـد فقـال           ثم تاله الكاتب اإلسر   

وسـقوط نفـوذ    . تحصالن اآلن، ثورة التحرر العربية من تونس إلى مصر التي ستغير الشرق األوسط            
والنتيجة النهائية ستكون انهيار    . الغرب، وسقوط قدرة الردع الغربية، والذي سوف يؤدي إلى تغيير العالم          

وأضاف أن عصر الهيمنة الغربية آخـذ فـي         . »حلف األطلسي، خالل سنوات وليس خالل عقود      هيمنة  
  .التالشي

إن مشاهد تونس ومصر تشبه مشاهد االنتفاضة       «: ولم ينس شافيط أن يتطرق إلى المشهد الفلسطيني فقال        
  .»)1987(الفلسطينية األولى 

  .ث الراهن نحو استشفاف المستقبلتعبر هذه التحليالت عن قلق إسرائيلي عميق، يتجاوز الحد
وتطرح هذه التحليالت من جهة أخرى الموضوع الفلسطيني، وفي أي اتجاه سيتحرك في األيام المقبلـة،                

  .بعد أن كان النظام المصري الداعم األساسي له في نهج التفاوض الذي وصل إلى طريق مسدود
  6/2/2011الشرق األوسط، لندن، 
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  نية فلسطيبعيونثورة مصر  .42
  محمد هواش

صدمت ثورة مصر  الفلسطينيين وحيرت قياداتهم لجهة الخوف من ان اي تغيير مصري كبير قد يطاول                 
البنى السياسية الفلسطينية ويعيد رسم الخريطة السياسية الفلسطينية المنقـسمة داخليـا علـى خيـارات                

  .وتحالفات ال تسمح بالتقدم في اي اتجاه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا
الرئيس محمود عباس اتصل في االسبوع االول للتظاهرات الكبرى هاتفيا بالرئيس حسني مبارك مطمئنا              

وأعلن القيادي في حركة المقاومة     . الى مصر ومتمنياً لها وللرئيس مبارك الخروج من هذه االزمة بسالم          
معنية جدا بأمنها   حريصة على مصر ومشروعها القومي و     "محمود الزهار ان حركته     " حماس"االسالمية  
أن يتغلب المصريون على االزمة بمـا       "، في حين تمنى رئيس الوزراء سالم فياض وأعلن          "واستقرارها

  ".ينسجم مع مصالح مصر واستقرارها وزيادة التنمية والمشاركة الشعبية
ة اذ  وتبع ذلك ارتباك كبير في الخطاب السياسي واالعالمي الفلسطيني ظهر في وسائل االعالم الرسـمي              

، ولـم   )كي التزعج النظـام الرسـمي     (تجاهلت في معظمها مطالب المعارضة ومشاعر التضامن معها         
تتحدث عن تداعيات اي تغيير جذري يطاول السياسات على مـصير الـسلطة الفلـسطينية المنقـسمة                 

ـ                ة ومستقبلها، مع ان  الفلسطينيين رأوا ان الحركة االحتجاجية المصرية تجـازوت االحـزاب والحزبي
وعرضت مطالب وطنية عامة تتعلق اساسا بمستوى حياة الفرد اقتصاديا واجتماعيا من دون ان يطغـى                
عليها اي بعد سياسي استنادا الى بنية الحركة االحتجاجية وقربها من الليبرالية السياسية وابتعادهـا عـن               

.   لحكـم الفلـسطينيين    "حماس"اتجاهات سياسية تحمل على السلطة الفلسطينية وتفضل التعاون مع حركة           
وكان ذلك محل ارتياح لدى السلطة والرئيس عباس وخصوصا ان بعض المقربين منه اشاروا الى انـه                 

الفضائية القطرية ما قالت إنها     " الجزيرة  "خرج من حملة سياسية واعالمية كادت تطيحه عندما بثت قناة           
ت فيها السلطة الفلسطينية تنازالت خطيرة       اإلسرائيلية  قدم   -وثائق عن محاضر المفاوضات الفلسطينية      "

  ".في مواضيع القدس والالجئين والتنسيق االمني
عدوى الثورة المصرية غير مرشحة  اليوم الن تصيب الفلسطينيين السباب تتعلق بوجهة االحتجاجـات               

 فالفلسطينيون لديهم مشكالت كثيرة، لكن مشكلتهم الكبرى هي االحتالل وهم فـي صـراع             . وموضوعها
معه في شتى مناحي الحياة، ويشهد هذا الصراع موجات عنف ومواجهات كما يشهد مفاوضات وحراكـاً              
سياسياً بهدف انهاء االحتالل، ولكن ال احتمال النفجار شعبي فلسطيني كبير على غرار تونس ومـصر،                

 دمج جماعة   ولهذا تتركز مخاوف الفلسطينيين على ان يصيب التغيير في مصر بنية النظام ونجاح فكرة             
في الحكم المصري مما يؤثر على الموقف من السلطة الفلسطينية ورعاية مصر لهذه             " االخوان المسلمون "

مع ان تقديرات من هذا النوع      . السلطة وكذلك حمايتها سياسيا وديبلوماسيا من إسرائيل والواليات المتحدة        
سام ودمجهـا فـي النظـام الـسياسي         النهاء االنق " حماس"تفتح الباب على احتمال الضغط على حركة        

الفلسطيني من جديد، علماً ان تجربة حكومة الوحدة الوطنية لم تكن خيراً على الفلسطينيين بـل كانـت                  
  .مقدمة لالنقالب والبقية معروفة

الرئيس عباس الذي تحاصره إسرائيل باالستيطان وتتهمه برفض التفاوض وتحاصره واشنطن بـالتراجع            
يطان، وتحاصره جهات عربية بحجة انه ال يختار اليوم  مقاومـة عنيفـة ضـد                عن مطلب وقف االست   

إسرائيل، ويحاصره ضعف االعتدال العربي، ال يرغب فـي خـسارة راع عربـي مركـزي للقـضية                  
الفلسطينية قبل ان يتوافر راع اقوى من مصر حسني مبارك من دون التنكر لدعم دول عربيـة اخـرى                   

  باس مثل دول الخليج واالردن ودول المغربللقضية الفلسطينية وللرئيس ع
  .العربي

اكثر ما يخشاه الفلسطينيون ان تتسبب اطالة امد االزمة في مصر بارجاء برنامج اعالن دولة فلـسطينية                 
يجري االعداد له في نهاية السنة الى ما النهاية وتزيله من جدول االعمال الدولي وخـصوصا ان هـذا                   
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 حزيران  4تجديد االعتراف االممي بدولة فلسطينية حرة سيدة على حدود          الخيار قطع شوطا مهما لجهة      
وهكذا ستكون ازالة الموضوع الفلسطيني من جدول االعمال الدولي بتغيير مصري ال بأشـياء              . 1967

  .اخرى بمثابة مفارقة مؤلمة
وية، واالمل لديهم   الفلسطينيون اخذوا شهيقا عميقا من ثورة مصر ولكنهم لم يطلقوا زفيرا بعد، فالصدمة ق             

ان تنجح الحركة االحتجاجية في تقوية مصر ونظامها السياسي في اقصر مدى زمنـي ال ان تـضعفها                  
  .وتضعف قدرتها على رعاية القضية الفلسطينية في الربع االخير من رحلة مشروع اعالن الدولة

  6/2/2011النهار، بيروت، 
  

  اإلسرائيليعينة من الرُّعب  .43
  خيري منصور

 نطق الجنرال، فبعد ان صرح نتنياهو بان إسرائيل سوف تلتزم الصمت ازاء االحداث الجارية في                اخيرا
مصر، وطالب وزراء حكومته باالمتناع عن اي تعليق، لم يستطع الصوم عن التصريحات اكثـر مـن                 

فاعرب عن مخاوفه من الحراك الذي يعصف بالمنطقة على حدوده، امـا وزيـر الـدفاع                : اسبوع واحد 
ابق فقد قال بالحرف الواحد إن الديمقراطية اذا ما انتشرت عدواها في الشرق االوسط فانها تهدد امن                 الس

  .إسرائيل وقد تحول الشرق االوسط الى منطقة تحت نفوذ االسالميين والحركات االصولية
يد العـالم  هذه عينة جديدة من ذهنية سياسية في تل ابيب تضاف الى سابقاتها لتبرهن على ان إسرائيل تر              

العربي من حولها مستنقعا وحالة من المراوحة تتيح لها وحدها ان تصول وتجول سياسـيا واقتـصاديا                 
  .وثقافيا ان امكنها ذلك

ما من حركة او حتى ايماءة في هذه المنطقة ال تشعر إسرائيل بالهلع، الن الخائف يرى العـصا ثعبانـا                    
 النهاية اسم حركـي لتخلـف العـرب وفقـرهم وشـقائهم      واحيانا يراها بندقية، فإسرائيل تدرك انها في    

االجتماعي والسياسي، لذلك عليها ان تحرص وبكل السبل على ابقاء المشهد كما هو ومن مـصلحتها ان                 
يأكل العرب بعضهم ويستبدلونها كعدو تاريخي ووجودي باخوتهم وذويهم، كي تقف عى قمـة الكرمـل                

ان من يتابع التعليقـات     ..  تقدم لها بوليصة تأمين لعدة عقود قادمة       لتشاهد الكوميديا القومية السوداء التي    
والتحليالت اإلسرائيلية عبر مختلف قنوات الميديا يجد ان هناك قاسما مشتركا بين تعليقاتهم هو الخـوف                
من اي حراك عربي، او حتى من هبوب نسمة خفيفة تحرك ستائر النافذة، الن هذه النسمة هي حجر في                   

  .د تعقبها عواصف تخلع االبوابماء آسن، ق
لقد كان الرهان الصهيوني منذ بواكيره على ابقاء العرب في حالة من الدوران حـول انفـسهم، بحيـث                   
يتحولون الى رهائن لعصر لم يمتلكوا بعد تأشيرة الدخول اليه، وسوف تتصاعد وتيرة هذا الرعب فـي                 

م الذي دام عقودا، فهي تدرك اكثر من سواها         إسرائيل اذا قرر العرب ان يخرجوا من الكهف ومن سباته         
  كم يمتلكون من الثروة والقوة وقابلية التكامل اذا استيقظوا من هذا السبات السياسي،

لم يستطع نتنياهو احتمال الصمت الذي اوصى به وزراءه اكثر من بضعة ايام وذلك النتظـار منـسوب                  
  .الغضب، والكلفة المرشحة للرجحان

العادة وأعقبه وزير الدفاع السابق ليضع النقاط الحمر على الحروف الخضر ويـشوه             عندئذ نطق كفرا ك   
  .هي ان بقاء اي حال من المحال وان الثابت الوحيد في هذا الكون هو التغير: قاعدة ذهبية في التاريخ

لقد سبحت الصهيونية عقودا ضد هذا التيار وحاولت اختطاف التاريخ لصالح االسـطورة وقـد تكـون                 
تها الذاتية هي قصة هذا الفشل، فهي ليست المشروع الوحيد او االول في التاريخ الذي سـعى مـن                   سير

ولو كان التاريخ طيعا ورخوا وذا بعد       . اجل اختطاف التاريخ، لكن النتائج لم تكن سعيدة لمن حاولوا ذلك          
  واحد لمكث حتى االبد عند قدمي القيصر في روما القديمة،
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 اية قوة في هذا العالم راهنت على ديمومة العرب في حالـة اسـتنقاح آسـن                 وليس إسرائيل وحدها بل   
ومزمن ال بد ان تخسر الرهان اجال او عاجال، الن العرب، شأن كل عباد اهللا في هذا الكوكب، يصبرون                   

  .كالجمل ويجترون سنامهم مثله اذا جاعوا ويكظمون الغيظ لكن الى حين
  .ذهبية لثنائية التحدي واالستجابة وجدلية العواصف واالبوابالعرب ليسوا استثناء من القاعدة ال

  والرعب اإلسرائيلي الذي كان موسميا قد يتحول الى حالة يومية دائمة،،
  6/2/2011الدستور، عمان، 
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  محمد نور الدين. د
ها في كل اتجاه، سواء بقي النظام أو الرئيس أم          سوف تترك االنتفاضة الشعبية في مصر آثارها وتداعيات       

  .تغير الرئيس دون النظام أم تغير النظام برمته
 يناير وحتى اليوم من حركة اعتراض شعبية وشبابية ومدنية كان جديدا على التـاريخ      25فما حصل منذ    

هل : ر الكثيرين بل حتى في أهدافه التي ال تزال تحي       .المصري الحديث وغير مسبوق في طبيعته وطريقته      
سياسية أم اقتصادية تتصل بشؤون المعيشة أم أنها وطنية ببعد قومي متصل بالصراع العربي              " ثورة"هي  

  . اإلسرائيلي وبمجمل الدور المصري في محيطها وفي العالم العربي واإلسالمي–
  .األيام المقبلة سوف تفصل الخيط األبيض من الخيط األسود فيما يتعلق بهذه القضايا

لكن ما لن يطوى ولن يعرف كيف ستتداعى إفرازاته هو المواقف العربية واإلسـالمية والدوليـة ممـا                  
  .يحصل في مصر

كان واضحا أن الواليات المتحدة والغرب قد فوجئت باالنتفاضة لكن حصول انتفاضة تونس قبـل ذلـك                 
من جهة كانوا مستعدين    .لمصريةجعل الغرب يتعامل بطريقة أكثر ذكاء،ولكن خبثا، مع وقائع االنتفاضة ا          

إذ لم يكونوا ميالين إلى تسجيل سابقة خلـع رئـيس           .للتضحية بالرئيس حسني مبارك لكن ليس بأي ثمن       
موال لهم عبر الشارع،ألنها لعبة الدومينو التي بدأت في تونس وسعى الغرب إلى وقفهـا فـي القـاهرة                   

  .وإيقاف النظام على قدميه
ايفيد ومصر حارسة الكيان اإلسرائيلي ومصر سجان الفقراء والحفـاة          وبما أن مصر هي مصر كامب د      

لـذا أن قـول     .في غزة،فكل شئ يتغير ويصبح أمن الواليات المتحدة وأوروبا وإسرائيل من أمن مصر            
المسؤولين األمريكيين والغربيين أنهم يريدون التغيير في مصر واتخاذ خطوات ديمقراطية ليس،من جهة             

  .لوأد االنتفاضة ومصادرتهاأخرى، سوى خديعة 
ليس من بيان رسمي واحد يقول نعم لالنتفاضة وال للنظام          .العالم العربي حتى اآلن يلتزم الصمت المريب      

  .بل إن البعض أعرب جهارا عن دعمه لمبارك ونظامه.ورئيسه
  .دى الجميعالحرية والديمقراطية خط وخطر أحمران ل.النظام العربي بمختلف اتجاهاته متضامن فيما بينه

  .وحده الجوار العربي من إيران إلى تركيا كان صريحا في التعبير عن رأيه
فـالموقف المـصري مـن      .ال يمكن إخفاء سرور إيران من الضغوط التي يتعرض لها النظام المصري           

لـيس  .سياسات إيران في المنطقة كان األكثر حدة وعداء، ويفوق حدة وعداء موقف أي نظام عربي آخر               
ارض التوجهات السياسية بل ألن الدعم اإليراني لحركة حماس وقطـاع غـزة جعـل النظـام                 فقط لتع 

المصري يتحسس الحضور اإليراني داخل غرفة نومه أو هكذا تخيل وما يعنيه ذلك من تصاعد النفـوذ                 
  .الداخلي لإلخوان المسلمين

ويدعم معركة إيران مع الغـرب  اإلطاحة بالنظام المصري بتوجهاته السياسية الحالية هو مصلحة إيرانية       
لذا أبدت إيران بلسان بعض مسؤوليها وببيان لخارجيتها أملها في تحقيق التغيير في مصر              .وضد إسرائيل 
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في ظل التوتر والعداء المصري إليران من الطبيعي أن يكـون الموقـف             .من أجل شرق أوسط إسالمي    
  .اإليراني كما ظهر عليه وليس هو بجديد أو مفاجئا

 مصر كانت متحسسة من التوجهات الجديدة للسياسات التركية والتي من عناوينها إقامة عالقـات               مع أن 
النظام المصري مثل سوريا وإيران، واحتضان حركة حماس في غزة وإحراج مـصر             " أعداء"جيدة مع   

في محاولة كسر الحصار على غزة واتخاذ مواقف شديدة من إسرائيل في وقت تنسج فيه مصر مبـارك                  
  .الفا مع إسرائيلتح

وكـان  .رغم كل ذلك فإن القيادات التركية كانت حريصة على إبقاء الخطوط مفتوحة مع مصر مبـارك               
  .الرئيس التركي عبداهللا جول رمزا لذلك االحترام التركي لمصر

وكذلك كان وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو يحرص على تكرار زياراته إلى مصر وااللتقـاء                
ين المصريين والتأكيد على أن تركيا ال تصادر الدور المصري وال تريد أن تكون بديال منه بل                 بالمسؤول
  .مكمال له

ولم يخرج رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان عن هذه القاعدة فكان يراعي دائما العالقات الجيدة بين                
  .البلدين في العصر الحديث وال يحاول أن يستفز مصر في أي موقف

ت التركية الجديد كانت تتعارض عمليا مع السياسات المصرية في معظم الملفات من حماس              لكن السياسا 
  .والمصالحة الفلسطينية إلى سوريا وإيران واإلخوان المسلمين والعالقة مع إسرائيل
  .لذا فإن أنقرة ال يمكن إال أن تنظر بارتياح إلى أي سقوط للرئيس حسني مبارك

الب أردوغان،في موقف يذكّر بوقفته في دافوس تجاه شـمعون بيـريس،            لكن أحدا لم يكن يتوقع أن يط      
  .الرئيس المصري بالرحيل وأن ال حل خالف ذلك

وهي تؤسس لمرحلـة    .هذه سابقة في العالقات بين مصر وتركيا العريقتين في تقاليد الدولة والدبلوماسية           
أن يحتج على أي تدخل مصري فـي        جديدة من العالقات الثنائية بحيث ال يمكن ألي تركي في المستقبل            

  .المستقبل في الشؤون الداخلية التركية إذا ما قرر ذلك مسؤول مصري يوما ما
التي " الوطنية المصرية " المصريون بمختلف انتماءاتهم يختلفون على كل شئ لكنهم يجتمعون على أولوية          

ر الدول الخارجية فـي حـال   تجعل حتى التيارات المعارضة في مصر ومنهم التيار الديني تعارض أدوا          
الخالف " نجم"حتى لو كان ذلك بقيادة حسني مبارك ومن خلفه          " الوطنية المصرية "كان يمس أو يضعف     

  . المصري وزير الخارجية أحمد أبو الغيط-التركي
ووحده . وحده سقوط مبارك يمكنه إخراج العالقات التركية المصرية من النفق المسدود التي هي فيه اآلن              

 جديد بتوجهات جديدة تجاه الصراع مع إسرائيل يمكن أن يعيد العالقات التركيـة المـصرية إلـى                  نظام
  .سكّتها الطبيعية

أردوغان الجديدة وهو أن الدول تنتزع أدوارها بما تمتلك مـن فـائض             " وقفة"شئ واحد يمكن أن يفسر      
لعرب والمسلمين، مثل هذا الفـائض      وتركيا امتلكت، بسياساتها التاريخية واإليجابية تجاه فلسطين وا       .قوة

  .الذي ال يعرف حدودا ولو كان النيل الدافق حد هذه الحدود
  6/2/2011الشرق، الدوحة، 
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  جيمس زغبي
عندما يجد السياسيون األميركيون أنفسهم مضطرين إلى مناقشة أمر من أمور الـشرق األوسـط فـإن                 

باً ما تظهر جهالً فاضحاً بالحقائق، وتأثراً بالمنفعة السياسية ال بالواقع، أو            تعليقاتهم في معظم الحاالت غال    
ولعل تعليقات مسؤولي اإلدارة عن األحداث الجارية اآلن في مـصر    . لنقْل حتى غباء مطلقاً، بكل بساطة     
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بـي  المنظـور الحز  : فمعظم تلك التعليقات التي كانت تصدر عن منظورين       . تعد دليلًا واضحاً على ذلك    
  .ومنظور الوالء إلسرائيل، جاءت إما غريبة، أو خطيرة

رئيسة لجنة العالقات الخارجية بمجلس النواب      " ليتنين -إيلينا روس "وعلى سبيل المثال، ال الحصر، قالت       
إن السيد مبارك يجب أن يعد العدة إلجراء انتخابات شرعية حرة، معترف بهـا              ): "جمهورية(األميركي  

اليات المتحدة يجب أن تستفيد من أخطائها الماضية وتـدعم عمليـة تـشمل مرشـحين                وإن الو ... دولياً
يستوفون الشروط األساسية لزعماء الدول المسؤولة، ويشجبون اإلرهاب، ويلتزمـون بحكـم القـانون،              

تريد مرشحين يـستيجيبون    " ليتنين"وباختصار شديدة فإن النائبة     ". ويعترفون باتفاقية السالم مع إسرائيل    
  .عاييرنا، وليس لمعاييرهملم

ومع ذلك فإن ما قالته رئيسة لجنة العالقات الخارجية يبدو أفضل بكثير من ذلـك الهـراء ذي الـصبغة                    
  ). جمهوري(الحزبية الواضحة الصادر عن رئيس مجلس النواب األميركي األسبق نيويت جينجريش 

رئاسة القادمة عن حزبه يبـدو ضـحالً        فجنجريش الذي يقال إنه أحد الطامحين في الترشح النتخابات ال         
فقد قال عـن الوضـع فـي        . بشكل ال يطاق، وغير متسق في رأيه، بشأن معظم قضايا الشرق األوسط           

هناك احتمال كبير ألن تنضم مصر خالل أسابيع للبنان، وغزة، وأن تنضم لكافة األشياء التـي                : "مصر
  ".يمكن أن تشكل خطورة استثنائية علينا

لسذاجته، وألنه ذهب إلى القاهرة ليلقي خطابه الشهير الذي قال فيه إننـا             " الرئيس أوباما    وانتقد جنجريش 
 أن  -والكـالم لجنجـريش   -أنا أعتقد   . حسناً... جميعاً يجب أن نكون أصدقاء ألنه ليس هناك فرق بيننا         

  ".هناك فرقاً كبيراً بيننا وبين اإلخوان المسلمين
ركية ليس لديها دليل أو موجه إرشادي تستند إليه للعمل، وأن لديه            ولكي يظهر جنجريش أن اإلدارة األمي     

ثم افعل ما فعله ريجان وتجنب      .. ادرس ريجان وكارتر  : "هو مثل هذا الدليل وجه النصيحة التالية ألوباما       
  ".ما فعله كارتر

 إركنـسو  ولم يقتصر األمر على مثل هذه التصريحات الغريبة والخطرة، بل إن الحاكم الـسابق لواليـة               
اسـتغل  " مايك هاكـابي   "2008عام  " الجمهوري"والمتقدم السابق لترشيح انتخابات الرئاسة عن الحزب        

مناسبة األحداث في مصر ليقوم برحلته الخامسة عشرة إلى إسرائيل، حيث أدلى بتصريح قال فيه بنبـرة                 
ت المتحدة ألنها ال تثق بأنهـا       وهي ال تستطيع االعتماد على الواليا     ... إن إسرائيل تشعر بالوحدة   "أسيفة  

  "!ستقف بجانبها
فقد عبرا عن قلقهما من الديمقراطيات العربية،       ) ديمقراطيان" (أنتوني واينر "و" شيلي بيركلي "أما النائبان   

كيف أن تجربة ديمقراطية يمكن أن تـأتي إلـى          : "لماذا؟ ألن إسرائيل قد رأت من قبل، كما قال بيركلي         
إن الحاصل هو أن الديمقراطية التي نعرفها، والديمقراطية على         : "فقد قال " واينر"ما  ، أ "السلطة بأعداء لها  

  ".النحو الذي تطبق به في العالم العربي، أمران مختلفان أشد ما يكون االختالف
وأخفق فـي   (الذي حاول أن يبدو ذكياً، ومهتماً بالشؤون الدفاعية         " جيسي جاكسون "أما عضو الكونجرس    

ال يمكن السماح بأي حال من األحوال بسقوط التقنية         : "فقد تنطع هو أيضاً ليقول    )  يدعو للرثاء  ذلك إخفاقاً 
 في أيدي اإلخوان المسلمين، أو حلفاء الدول المارقة فـي           -يقصد المصريين -األميركية التي قدمناها لهم     

  ".المنطقة
 تمثله األحداث الحاليـة فـي       وهناك عدد آخر من أعضاء الكونجرس ركزوا على التهديد الذي يمكن أن           

مصر على حرية المالحة في قناة السويس، وبالتالي على أسعار النفط، واستغلوا الظرف للضغط علـى                
  .الرئيس األميركي لتجديد محاولتهم تمرير مشروع قانون الطاقة في الكونجرس
 كان يحدث دائمـاً خـالل       أما الشيء المقلق في هذا السياق فهو كون القادة السياسيين األميركيين، وكما           

العقود القليلة الماضية، أتيحت لهم فرصة لمعرفة المزيد عن العالم العربي، ولكنهم أخفقوا في االسـتفادة                
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منها، ونظروا إلى أحداث تونس ومصر على أنها تمثل إما تهديداً إلسرائيل، أو فرصة يمكن للواليـات                 
  .نما كان الواقع مختلفاً عن ذلك تماماًبي-المتحدة استغاللها لضرب القوى المناوئة لها 

والواقع هو أن االحتجاجات المصرية كانت مسألة مصرية داخلية، وتتعلق بمصر في المقام األول، ولـم                
  .، أو حتى من أوباما"جينجريش"يكن هناك أحد من المجتمعين في ميدان التحرير ينتظر مباركة من 

اإلخـوان  "يوني السخيف، الذي أجرى لقاء مع متحـدث باسـم           وينبغي أال أنسى أيضاً ذلك المذيع التلفز      
والشك ... وحاول قدر استطاعته أن يجبره على أن يقول إن الجماعة تعترف بالدولة اليهودية            " المسلمين

أن ما فعله هذا المذيع ال يمكن وصفه بشيء سوى السخافة الشديدة، وذلك لشدة خروجه عـن موضـوع              
  .األحداث

ـ     "إليوت أبرامز "خافة، ما قام به     وال يقل عن ذلك س     " المحـافظين الجـدد  "، وهو أحد العقائديين المنتمين ل
ممن خدموا في إدارة بوش، الذي كتب مقالًا حاول أن ينسب فيه فضل االحتجاجات المـصرية للـرئيس                  

  .السابق بوش على أساس أنه دافع عن الديمقراطية في عهده، أما أوباما فلم يفعل ذلك
لحقيقة مختلفة عن ذلك تماماً، فبوش، وإن كان قد تكلم عن الديمقراطية، إال أنه مضى بعـد                 والحال أن ا  

ذلك التباع سياسات إقليمية كانت مرفوضة على نطاق واسع لدى الجماهير العربية، وهـو مـا أحـرج                  
يـات  األنظمة الحليفة أمام تلك الجماهير، وجعلها تدرك أن المحافظة على الشراكة والتعـاون مـع الوال               

  .المتحدة ستكون أمراً مكلفاً لها من الناحية السياسية أمام شعوبها
إن السياسيين األميركيين بحاجة إلى إدراك أنهم ما لم يلموا بالحد األدنى من المعرفة السياسية عن العالم                 

إنه لـن    على تغيير سياسات أميركا في كافة أرجاء المنطقة، ف         -بناء على تلك المعرفة   -العربي، ويعملوا   
  .يكون لهم دور بناء يمكن أن يلعبوه

وهؤالء السياسيون قد يلجأون إلى التهديد بسحب المساعدات، وقد يطالبون بما هو أكثر من ذلك، ولكـن                 
النهج األكثر حكمة في نظري هو أن يعملوا ببساطة على التأكيد على مبادئنـا،وأن يكتفـوا بلعـب دور                   

  .اهامتواضع ثم يتركوا األحداث تأخذ مجر
  6/2/2011االتحاد، أبو ظبي، 
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  5/2/2011الدستور، عمان،                                                            


