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***  

  
  "مفهوم أمني موحد"فياض يدعو حماس إلى مصالحة ترتكز على  .1

ن العرب، بصعوبة تحقيق المصالحة  أقر رئيس الحكومة الفلسطينية، في لقاء مع بعض الصحفيي:باريس
مع حماس بناء على رؤية سياسية، فدعا إلى مصالحة ال تتطرق إلى الخالف السياسي القائم لكن تضع 

، معتبراً "مفهوم أمني موحد"صيغة إلدارته كمظهر من مظاهر التعددية، على أن ترتكز المصالحة على 
 ،ي نفسها التي تمارسها حماس في غزة، ومن ثم يجبأن الممارسة األمنية للسلطة في الضفة الغربية ه

  .، وتشكيل حكومة وحدة وطنية على أساسه" ترسيم ما هو قائم على األرض،برأي فياض
ورفض . "تناقضاً بين رياح التغيير في المنطقة وضرورة السعي إلنهاء االحتالل"ولم ير فياض 

 ، برأيه،لمستقبل عملية السالم، على حين هينذير شؤوم "التحليالت التي ترى في التطورات األخيرة 
رغبة واضحة في التغيير والسير نحو حقوق المواطنة والبد أن تصب في نهاية المطاف في مصلحة 

 الحكم على دور مصر في مرحلة ما بعد مبارك، فياضولم يشأ . "االستقرار السياسي في المنطقة
من التسرع القول إن مصر ستخرج من أحداثها غير " وخاصة في إدارة جهود المصالحة الفلسطينية، ألنه

قادرة أو غير راغبة في التأثير في مجريات األمور، وإن ما يحدث في مصر سيؤدي إلى تراجع دورها 
  ."في المصالحة

  7/2/2011الوطن، سورية، 
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   لن يكون هناك مفاوضاتلالستيطاندون الوقف الفوري : شعث .2
 بيان اللجنة أن نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح .ح دصر:  جمال جمال-فلسطين المحتلة 

 االستيطان ولم تدنه الستمرار بالنسبة أسفها عن أعربتالرباعية مساء السبت عبر عن عجز اللجنة التي 
الدستور انه دون الوقف الفوري لالستيطان لن مع جريدة وقال شعث في لقاء خاص  .وتطالب بوقفه

ن كافة اإلجراءات التي تحدثت الرباعية عنها كان يجب أ إلى نتقدم، مشيراً أو يكون هناك مفاوضات
القيام بها في مرحلة مبكرة وهم متأخرون في هذا الطرح مؤكداً أن الحكومة اإلسرائيلية قاصرة عن تنفيذ 

  .ما تم االتفاق عليه سابقا
ش وجزئياً بعض الجمل التي  الرباعية كررت الجمل التي استخدمها الرئيس جورج بوأن شعث وأضاف

 التي ذهب بها ابعد من ذلك لوقف االستيطان بالكامل بما فيه ما تسميه أوبامااستخدمها الرئيس باراك 
 محاولة من الرباعية لإليحاء بان هناك إنها"ومضى يقول . إسرائيل بالنمو الطبيعي وبما في ذلك القدس

 تبحث في قضية االجتماعات إنلى القيادة الفلسطينية تقدما ولكن حقيقة األمر ال يوجد تقدم يذكر وع
  ".الفلسطينية مع اللجنة الرباعية بشكل منفصل عن اإلسرائيليين وهو موقف جديد

  7/2/2011الدستور، عمان، 
  

   تعيق إعالن االتحاد األوروبي االعتراف بالدولة الفلسطينيةأوروبيةدول هناك : المالكي .3
 أوروبية لم قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن دوالً : جمال جمال-فلسطين المحتلة 

 "إسرائيل"يذكرها تعيق إعالن االتحاد األوروبي االعتراف بالدولة الفلسطينية على الحدود التي احتلتها 
 وقال المالكي، في تصريحات إذاعية، إن السلطة الفلسطينية تتابع عن كثب مساعيها ،1967عام 

لكن لألسف ما زلنا نعاني من "راف جماعي من دول االتحاد األوروبي بالدولة الفلسطينية الستصدار اعت
  ".موقف دولة أوروبية على األقل تعيق هذه المساعي

  7/2/2011الدستور، عمان، 
  

  العرف القانوني والدولي يقتضي على االحتالل توفير البنية التحتية لألراضي المحتلة: رزقة .4
الغد من لجريدة قال مستشار رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة يوسف رزقة : لديننادية سعد ا –عمان 

العرف القانوني والدولي يقتضي على سلطات االحتالل توفير البنية التحتية الالزمة "قطاع غزة إن 
خر لألراضي المحتلة، ولكن الجانب اإلسرائيلي يزود القطاع جزئياً بالكهرباء، حيث يتم تزويد الجزء اآل

السلطات اإلسرائيلية تحاصر القطاع وتتحكم "وأضاف إن  ".من الشبكة الوطنية لتوليد الكهرباء في غزة
بحركة التصدير واالستيراد وتمنع استيراد المواد الغذائية والبنائية مباشرة، وبالتالي فإنها مضطرة 

ل تهدف من وراء تصريحها سلطات االحتال"ورأى أن  ".إلدخال بعض المواد الغذائية والتموينية إليه
األخير برفع المسؤولية عن القطاع إلى إشاعة حالة القلق واإلرباك في أوساط الشعب الفلسطيني بغزة 

التطورات على الساحتين اإلقليمية "، معتبراً أن "وعرقلة أي محاولة للعيش بروح مستقرة والتقدم لألمام
  ".جديد على غزةوالدولية قد تؤجل أي قرار إسرائيلي بشن عدوان 

  7/2/2011الغد، عمان، 
  

  أيار من األولاالنتخابات في النصف : بسام الصالحي .5
 عام حزب الشعب بسام الصالحي، عن توصل الفصائل والقوى الوطنية المنضوية أمينكشف : رام اهللا

قاقا  االنتخابات المحلية باعتبارها استحبإجراء، على مجموعة بنود لها عالقة )م،ت،ف(تحت لواء 
  : االتفاق اشتمل على عدة بنود منهاأن، )معا(موضحا لـ، ديمقراطيا البد من االلتزام به

  .اهمية ان تقوم الحكومة بتحديد موعد اجراء االنتخابات المحلية في النصف االول من ايار-
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  وفي حال وجود عائق عملي وجدي فان الموعد يجب ان يتجاوز منتصف تموز المقبل-
  راء االنتخابات المحلية بشكل شامل في الضفة وغزةاضافة الى اج-
وفي حال استمرت حماس رفض اجراء االنتخابات المحلية في قطاع غزة فان االنتخابات تجري دفعة -

  واحدة في الضفة
وقف التعيينات في المجالس البلدية ووقف دمج البلديات والمجالس القروية وعدم تغيير اية بنود في -

  .ت الذي اجريت عليه االنتخابات السابقةقانون االنتخابا
ال يوجد ما يمنع الحكومة من التجاوب مع هذا االتفاق الذي اجمعت عليه القوى الوطنية " وقال الصالحي

  ".خاصة ان الحكومة اعلنت التزامها بتنفيذ قرار المحكمة العليا 
، موضحا ان اجراء االنتخابات "موضحا ان االنتخابات المحلية سوف تجري وفق التمثيل النسبي الكامل 

  .المحلية يمثل خطوة باتجاه االلتزام باالستحقاق الديمقراطي 
  الموعد سيحدد الثالثاء:الحكومة

غسان الخطيب، ان تحديد موعد اجراء االنتخابات المحلية سيكون .اعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، د
لمقرر عقدها يوم الثالثاء المقبل في مقر رئاسة مطروحا على جدول اعمال الجلسة المقبلة للحكومة ا

  مجلس الوزراء في رام اهللا
، ان هناك اتصاالت ومشاورات اجريت مع القوى والفصائل الوطنية ولجنة االنتخابات )معا(موضحا لـ

  .المركزية من اجل تحديد موعدا الجراء االنتخابات المحلية
 القواسمي، قدم خالل الجلسة السابقة للحكومة تقريرا واشار الخطيب الى ان وزير الحكم المحلي،خالد

حول الجاهزية الجراء االنتخابات المحلية حيث تم مناقشة التقرير واتخاذ قرار بنقل قضية االنتخابات 
  .المحلية لالجتماع المقبل من اجل تحديد موعدا لعقدها امتثاال لقرار محكمة العدل العليا

تم االعالن عن موعد عقدها في كل محافظات الوطن بما يساهم في واوضح ان اجراء االنتخابات سي
اعادة تفعيل الحياة الديمقراطية الداخلية في هذه الهيئات والمجالس المحلية كونها على تماس مباشر 

  .باحتياجات المواطنين
  7/2/2011وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  "ولدستونغ" المتحدة بتطبيق توصيات األمم تطالب الحكومة في غزة  .6

 أمس، مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنـسان        في قطاع غزة  طالبت الحكومة المقالة    : رائد الفي  -غزة  
عبـر مالحقـة مجرمـي الحـرب        " تقرير غولدستون "نافي بيالري، بالعمل الجاد على تنفيذ توصيات        

ج الغـول إن الـوزارة      وقال وزير العدل في الحكومة محمد فـر       . وجلبهم للمحاكم الدولية  " اإلسرائيليين"
أصدرت تقارير عدة تمتعت بصدقية كبيرة حول االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان، والجرائم التـي              

وأكد أن مفوضة األمم المتحدة علـى       . ارتكبتها قوات االحتالل والزالت ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني       
ة إلى األمين العام لألمم المتحدة بـان كـي          وأشار إلى أنه بعث رسال    . إطالع عميق بتفاصيل االنتهاكات   

مون، ورئيس مجلس حقوق اإلنسان الدولي سيهاساك فوانغكيتكيو، ورئيس مكتـب المفـوض الـسامي               
  .ماثياس بينكي " المناطق الفلسطينية"لمجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة 

  7/1/2011الخليج، الشارقة، 
  

  مصرية من السجون البعودته" نوفل"هنية ُيهنئ  .7
هنأ رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية، القيادي في كتائب القسام أيمن نوفل، بسالمة العودة إلى 

، بيت نوفل برفقة 6/2وزار هنية، األحد .  أعوام3غزة آتياً من مصر بعد أن قضى داخل سجونها قرابة 
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اد، ووزير العمل والشئون  محمد عوض، ووزير الداخلية فتحي حم.كل من أمين عام مجلس الوزراء د
  . االجتماعية أحمد الكرد، ووزير العدل واألسرى محمد فرج الغول

 . يوسف رزقة، ومستشار رئيس الوزراء م.كما شارك في الزيارة، المستشار السياسي لرئيس الوزراء د
والشيخ  خليل الحية، .عيسى النشار، وعدد من نواب المجلس التشريعي وقادة حركة حماس من بينهم د

  . أبو أيمن طه، وأيمن طه
  . إلى أن كل فلسطيني بات سعيداً عندما سمع خبر وصول القيادي نوفل إلى بيته وأهلههنية أشارو

  6/2/2011فلسطين اون الين،موقع  
  

  الزج بحماس والشعب الفلسطيني في األحداث الراهنة في مصر محاوالت البردويل يستنكر .8
القدس "ح البردويل، القيادي في حماس في تصريح صحافي تلقت  صال.دقال  : اشرف الهور-غزة 
 في اإلعالمية المحاوالت المتكررة من بعض الجهات إن' نسخة منه في تعليقه على ما نشر "العربي

 والحراك الشعبي في مصر األحداثمصر للزج بحركة حماس وبالشعب الفلسطيني في غزة في خضم 
 لحركة حماس واستعداء الغرب عليها والهروب من التشخيص اءةاإلس مستغرب ليس له هدف سوى أمر

  .' قطاع غزةإلى األزمةالموضوعي لما يحدث في مصر، وتصدير 
 أو دولة عربية أليعدم التدخل في الشأن الداخلي 'ن حركة حماس باقية على سياستها الثابتة وهي أ وأكد

 البردويل كل االتهامات وأدان .'أخرىاحة ي سأ إلىغير عربية، وعدم نقل المعركة من داخل فلسطين 
 إلىكف يدها ولسانها عن الشعب الفلسطيني وااللتفات 'بـ' األخبار'، وطالب صحيفة 'ملفقة 'إنهاالتي قال 

  .'يكفي الشعب الفلسطيني ما به من حصار وعدوان وظلم'وقال  .'مطالب الشعب المصري
  7/2/2011القدس العربي، لندن، 

  
      مصر اعتقلتني البتزاز حماس : نوفلأيمن " سامالق"القائد في  .9

أكد أيمن نوفل القائد في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركةحماس، أن اعتقاله لدى : غزة
  .األمن المصري لثالث سنوات كان ورقة ضغط على حركته إلجبارها على تقديم تنازالت

  مساومة وضغط
حماس طلبت مرارا من المسؤولين المصريين اإلفراج "زيرة نت إن وقال نوفل في مقابلة خاصة مع الج

، رافضاً "عني لكنهم كانوا يرفضون ويطلبون من الحركة القيام ببعض المتطلبات مقابل اإلفراج عني
  ".تخدم األجندة األميركية واإلسرائيلية"الخوض في تفاصيل هذه المساومات لكنه قال إنها 

صريين حاولوا خالل التحقيق معه الحصول على معلومات عن المقاومة في وكشف نوفل أن المحققين الم
غزة وخاصة حركة حماس وتجهيزاتها وتسليحها والصواريخ التي تمتلكها ومن أين تحصل عليها وكيف 

  .تجلبها لغزة
كذلك سعى المحققون من جهاز أمن الدولة لمعرفة مكان الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد "وأضاف 

  وكيف تم أسره وأين يمكن أن تخفيه حماس ومعلومات أمنية أخرى عن المقاومة في غزة وعن شاليط
  ".حركة حماس بالتحديد

وذكر القائد في القسام أنه حصل على سبعة قرارات قضائية باإلفراج عنه طوال فترة اعتقاله من خالل 
  ".قها ويرمي بها عرض الحائطاألمن المصري كان يرفض تطبي"محام وكلته عائلته للدفاع عنه، لكن 

  تعذيب وحشي
جميع المعتقلين من غزة في سجون مصر تعرضوا لتعذيب شديد باستخدام الكهرباء وشتى "وقال إن 

  ".أنواع الذل والمهانة على يد المحققين
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وأشار نوفل إلى أنه اعتقل على أحد الحواجز في مدينة العريش المصرية بينما كان واآلالف من سكان 
المحاصرين هناك عندما هدم الجدار الفاصل بين مصر وقطاع غزة، مؤكداً أنه مكث في سجن غزة 

  .ألمن الدولة في مدينة العريش تسعة أشهر ومن ثم حولوه إلى سجن المرج حيث أمضى باقي المدة
وشدد على أن التحقيق معه كان قاسياً للغاية وأن المحققين وضعوه في غرفة مغلقة ليس بها تهوية 

عزلوه عن أي اتصال بالسجناء اآلخرين وحتى أنهم أقفلوا الفتحة التي كانت موجودة في باب زنزانته، و
  .على حد تعبيره

صادروا كل األجهزة الكهربائية الموجودة لديه خوفاً من أن يحصل على وسيلة اتصال "وبين أنهم 
ه بكل الطرق والوسائل من أجل ، وكانوا يحرمونه من النوم ويخوفونه باستمرار ويضغطون علي"عبرها

  .الحصول على معلومات عن حماس
وذكر أنه لن ينسى أبدا أنه سأل أحد المسؤولين المصريين عن السجن عندما قرروا سحب جميع األجهزة 

، فرد عليه أحدهم بأنهم "لماذا تسمحون للمجرمين المعتقلين بإدخال األجهزة وأنا ال؟"الكهربائية من عنده 
  .جميع باستثنائه حتى يزداد قهرا وندما، وفق قولهسيسمحون لل

  أرقام ال أسماء
وعن قضية العضو في حماس يوسف أبو زهري وشقيق الناطق باسمها الذي قتل في سجون مصر، قال 

قابلت أحد الشباب الذي كان موجوداً في غرف التحقيق عند الجهاز المركزي ألمن الدولة وهو "نوفل 
  ". وأخبرني بأنه كان يسمع صوت يوسف وهو يعذب بالصعق بالكهرباءالمسلخ المشهور في مصر

سمعت صرخة الموت وخيم نوع من السكون على المكان وبدأ المعتقلون في "وقال هذا الشاب وفقا لنوفل 
السجن بالبكاء حتى إن أحد المحققين قال لهم أنتم عندي كأرقام، كل واحد له رقم وال يوجد لكم اسم، 

  ".وت أدفنهوكل واحد يم
بعد الحمد هللا "وعن شعوره بعد ثالث سنوات من االعتقال والعذاب ووصوله لذويه، قال أيمن نوفل 

شعرت من استقبالي الحاشد . سبحانه وتعالى أشعر بالعزة والفخر ألني بين أهلي وإخواني المجاهدين
  ".العفوي أن الناس كلهم متمسكون بالمقاومة وخيار المقاومة

  7/2/2011نت، .ةموقع الجزير
  

   حيال االستيطان "الرباعية" بموقففصائل فلسطينية تندد  .10
 الموقف المتراخي الذي إزاءقوى وطنية عن استهجان شديد وصدمة رت عب:  نائل موسى–رام اهللا 

 األراضي المستمر في القدس وباقي اإلسرائيليعبرت عنه اللجنة الرباعية الدولية بشأن االستيطان 
 السالم العادل والدائم في إلحالل الموقف ينافي التوجه الدولي المعلن أن ةلمحتلة، معتبرالفلسطينية ا

 الرباعية التي تمثل المجتمع الدولي تتخلى عن أنورأت القوى في بيانات وتصريحات منفصلة  .المنطقة
لمتطرف  نتنياهو وحكومة اليمين اإلىدورها كوسيط نزيه وتنحاز بشكل سافر وهي بذلك تقدم هدية 

 ملموسة لحملها على وقف االستيطان كما تنص عليه خارطة الطريق إجراءات تتخذ أنإسرائيل بدل 
  .للعودة الى المفاوضات وفق المرجعيات المحددة

   ملموسةإجاباتالبيان لم يقدم : جبهة النضال الشعبي
 أحمد مجدالني، في .دووصف أمين عام جبهة النضال الشعبي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

 ملموسة النسداد أفق عملية إجابات بيان اجتماع اللجنة الرباعية الدولية، بالدبلوماسي ولم يقدم اإلطارهذا 
وطالب مجالني  .السالم ارتباطا بالتطورات واالجراءات التي تقوم بها حكومة االحتالل على األرض

 عملية وملموسة، تبدأ إجراءاتماسية الخجولة واتخاذ الرباعية بالخروج عما وصفه بلغة البيانات الدبلو
  .بضغط فعلي على حكومة االحتالل لوقف االستيطان واالنصياع لقرارات الشرعية الدولية

  تهرب من المسؤوليات: "جبهة التحرير الفلسطينية"
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 مال نظراً لآل ما تمخض عنه اجتماع الرباعية الدولية جاء مخيباًأنوأكدت جبهة التحرير الفلسطينية 
 تثبت أخرىمرة : وقال عضو المكتب السياسي للجبهة محمد السودي .للتطورات المتسارعة في المنطقة

 الدرجة القصوى إلى بينما تشدد من ضغوطها ... انحيازها المطلق لحكومة االحتاللاألميركية اإلدارة
  .ألخرى بقضايا الشعوب ااألمروتتدخل بالشؤون الداخلية بشكل سافر عند تعلق 

  بيان مخيب لآلمال: "الجبهة العربية الفلسطينية"
قل من المتوقع وال أواعتبرت الجبهة العربية الفلسطينية أن بيان اللجنة الرباعية انه جاء مخيباً لآلمال و

  .كحكم ووسيط نزيه. ينسجم مع الدور المفروض أن تلعبه اللجنة التي تمثل كل أطراف المجتمع الدولي
  بيان هزيل:  البرغوثيمصطفىالنائب 

 مصطفى البرغوثي بيان الرباعية الدولية بالهزيل .ووصف األمين العام لحركة المبادرة الوطنية النائب د
 تفعله اللجنة الرباعية أن اقل ما يمكن أنورأى  . مستوى المخاطر التي تمر بها المنطقةإلىوانه لم يرق 

  . وعاصمتها القدس67 المحتلة عام األراضيى جميع هو االعتراف بالدولة الفلسطينية وبحدودها عل
  7/2/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   عنها"إسرائيل" غزة بإعالن رفع مسؤولية احتالل ترفض تجميل "الشعبية" .11

عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ليلى خالد إلى قالت : نادية سعد الدين –عمان 
تصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي تبرأ فيه من المسؤولية اإلسرائيلية تجاه ى  تعقيبا عل" الغد"

 إسرائيلي من األراضي المحتلة أو ما يؤشر إلى انسحابنتنياهو لم يتحدث عن "البنية التحتية لغزة، إن 
كلياً وليس تحسين بفك الحصار "، مطالبة "قرب إنهاء االحتالل وإزالة الحصار، األمر المرفوض فلسطينياً

  ".شروطه وظروفه
  7/2/2011الغد، عمان، 

  
   ملحاًًأمراً ين الفلسطينيمع يجعل السالم اإلقليميعدم االستقرار : هرتسلياز مفتتحاً مؤتمر بيري .12

 عدم االستقرار في الشرق إن أمس ز اعتبر الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيري.):ب.ف.ا (– القدس
 إلىية في تونس ومصر، يجعل من الملح عودة الفلسطينيين واإلسرائيليين  الناجم عن ثورات شعباألوسط

 في هرتسليا األمن لدى افتتاح مؤتمر دولي حول بيريزوقال .  السالمإلىطاولة المفاوضات للتوصل 
 األعمالن نزيل من جدول ألى ضرورة إخيرة تشير يام األحداث المأساوية في األاأل"ن أبيب أقرب تل 
  ."سرائيلي الفلسطيني بأقصى سرعة ممكنة ألنه موضع استغالل على حساب الطرفينالنزاع اإل

زمة السياسية في لى الثورة في تونس وحركة االحتجاج الشعبي في مصر واألإ في خطابه زشار بيريأو
كل شيء يحصل . لقد فقد التاريخ الصبر"وقال . يران النوويإلبنان وانفصال جنوب السودان وبرنامج 

البعض ينصح بترك العاصفة .  سيكتب من دونناوإما نسير مع رياح التاريخ أن فإما.  جنونيةبسرعة
  ."تمر، لكن ال أحد يعرف متى تنتهي

  7/2/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   هي جزيرة مستقرة في وسط بحر هائج "إسرائيل" :نتنياهو .13
ن نتنياهو في مستهل الجلسة األسبوعية ي صرح رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيام:جمال جمال -القدس 

 ألي حدث في مصر، شبيه بما حصل بعد  كانت مستعدة مسبقاً"إسرائيل" أنللحكومة اإلسرائيلية أمس 
 الخيار "إسرائيل" أن لدى  بالغاز، موضحاً"إسرائيل" وقف إمداد إلىانفجار أنبوب الغاز الذي أدى 

ال نتوقع وقوع مشاكل في توفير الغاز لدولة  " مضيفاً مصادر أخرى لتوفير الطاقة،إلىباالنتقال 
 الزعزعة التي حدثت في منطقتنا تؤكد مرة أخرى أن إسرائيل هي جزيرة أنأؤمن "وأردف ". إسرائيل
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وسنواصل العمل بكل ما في وسعنا لنضمن أمن إسرائيل ومصالحها " هائج"مستقرة في وسط بحر 
  ".الحيوية أمام التحديات المرتقبة

  7/2/2011، ستور، عمانالد
  

   هو ذخر مهم وجيش مصر سيواصل لعب دور رئيسي في استقرار العالقاتالقاهرةالسالم مع : باراك .14
 إن ما يحدث في مصر  للكنيستقال وزير الدفاع، إيهود باراك، في الجلسة:  نظير مجلي- تل أبيب

وأضاف  . فورياً أمنياًه ال يمثل خطراًينطوي على أهمية بالغة وستكون له تداعيات على المدى البعيد لكن
وأشار إلى أن الجيش . "إسرائيل"باراك أن السالم مع مصر هو ذخر مهم لمصالح الطرفين، مصر و

أن باراك وأكد  . ومصر"إسرائيل"المصري سيواصل لعب دور رئيسي في استقرار العالقات بين 
ي مصر للحفاظ على األمن والنظام في شبه جزيرة  تدرك األهمية التي توليها القيادة األمنية ف"إسرائيل"

وأشار إلى أن مصر طلبت إدخال قوات صغيرة الحجم إلى . "إسرائيل"سيناء وعلى معاهدة السالم مع 
 تفهمت هذا الطلب، "إسرائيل"وقال إن . سيناء بشكل مؤقت للحيلولة دون انتشار االضطرابات إلى هناك

  .يستمر إلى أن تستقر األوضاع في مصر أن هذا الوضع هو وضع مؤقت موضحاً
  7/2/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   تستدعي باراك للبحث في تطورات مصرواشنطن: مصادر إسرائيلية .15

 قالت مصادر في وزارة الحرب اإلسرائيلية أمس، إن وزيرها إيهود باراك : برهوم جرايسي-الناصرة 
 إلى واشنطن، للتداول معها بشأن التطورات ريعاًتلقى أخيرا دعوة من اإلدارة األميركية للتوجه س

انعكاسات "وحسب تلك المصادر، فإن واشنطن تريد التباحث مع باراك في . الحاصلة في مصر
، وقالت وسائل إعالم "التطورات المقلقة في مصر على أمن إسرائيل واستقرار اتفاق السالم مع مصر

ائيلي على الموقف األميركي من األحداث الجارية في إسرائيلية، إنه قد يبحث أيضا رد الفعل اإلسر
وقال مكتب باراك لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية، إن القرار النهائي بشأن التوجه إلى واشنطن قد  .مصر

  .يكون خالل يومين، وقد ألغى باراك زيارة مخططة سلفا إلى العاصمة البريطانية لندن
  7/2/2011، الغد، عمان

  
  ة سابقة تقر بتسريب وثائق سرية لصحيفةمجندة إسرائيلي .16

 بأنها مذنبة في تسريب وثائق عسكرية أمس أقرت مجندة إسرائيلية سابقة : رويترز وكالة-تل أبيب 
  . صحيفة تحدثت الحقاً عن وجود سياسة الغتيال ناشطين فلسطينيينإلىسرية 

ها مذنبة في مقابل إسقاط بعض وأبرمت محكمة تل أبيب الجزئية صفقة مع أنات كام تقر بموجبها بأن
صلية عنها، بما في ذلك اإلضرار بأمن الدولة، لكنها دينت بحيازة معلومات سرية االتهامات األ

  .وتوزيعها
 في الجيش، وقدمت المعلومات اإللزاميةوكانت المجندة أخذت نحو ألفي ورقة عسكرية خالل خدمتها 

 كبار الضباط إن 2008وقالت الصحيفة الحقاً عام .  مراسل في صحيفة هآرتس اإلسرائيليةإلىالسرية 
  .في الجيش سمحوا باغتيال ناشطين فلسطينيين في انتهاك محتمل للقانون اإلسرائيلي

نها شابة ظنت في ذلك الوقت أنها عثرت على إ": وقال محامي المجندة أفيغدور فلدمان إلذاعة الجيش
 أقصى عقوبة للجريمة التي أقرت بها أنالحقاً، علماً وسيصدر الحكم على كام . "جرائم حرب) أدلة عن(

  . عاماً بموجب القانون اإلسرائيلي15هي السجن 
  7/2/2011، الحياة، لندن
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   طلبا ثانيا من مصر لزيادة عدد قواتها في سيناءت رفض"إسرائيل: "جيروزاليم بوست .17
يل رفضت في االسبوع  ذكرت مصادر رفيعة المستوى في الجيش اإلسرائيلي أن إسرائ:تل ابيب

  .الماضي طلبا ثانيا من مصر لنشر المزيد من قواتها في شبة جزيرة سيناء
في موقعها االلكتروني االثنين عن المصادر قولها إن وزارة الدفاع ) جيروزاليم بوست(ونقلت صحيفة 

  .سيناءومكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي رفضا الطلب الذي تقدمت به مصر لنشر قوات اضافية في 
 جندي في 800وكانت إسرائيل سمحت في االسبوع الماضي للجيش المصري بنشر كتيبتين قوامهما 

منطقة شرم الشيخ وبالقرب من رفح المقسمة بين سيناء وقطاع غزة وذلك للمرة االولى منذ توقيع 
  . على خلفية الفوضى المتزايدة في مصر1979معاهدة السالم في عام

  7/2/2011 ،القدس العربي، لندن
  

   تجمد خطة االنسحاب من شمال قرية الغجر اللبنانية"إسرائيل: "يديعوت .18
ونقلت  . جمدت خطة االنسحاب من قرية الغجر اللبنانية"إسرائيل"ول إسرائيلي أن ؤ صرح مس:تل أبيب

لم ول، الذي ؤ االثنين في موقعها االلكتروني عن المساألحدصحيفة يديعوت احرونوت اإلسرائيلية ليلة 
 الحكومة اللبنانية والتوترات إسقاطسمه، قوله إن تجميد خطة االنسحاب جاء نتيجة اتكشف النقاب عن 

  ".لن نعطى حزب اهللا منحا مجانية"ول ؤ المس وأضاف.في لبنان
  7/2/2011، القدس العربي، لندن

  
   أرض وقف اليملي ومحاالً ومباني ومسجداًالقدسصادر وسط االحتالل ي .19

السلطات اإلسرائيلية أمراً احترازياً باالستيالء على أراض في وقف اليملي ومحال أصدرت : لندن
ونقلت وكالة وفا الفلسطينية . تجارية ومبان ومسجد وسط القدس تمهيداً إلقامة مشاريع استيطانية عليها

س، عن مركز القدس للحقوق االجتماعية قوله في بيان أمس إن المواطن زياد محمود عبد الرزاق قوا
متولي أرض أوقاف الشيخ اليملي، ُأبلغ بأن سلطات االحتالل وضعت يدها على أرض الوقف الواقعة إلى 
الغرب من مقر القنصلية األميركية في شارع نابلس وسط القدس، إضافة إلى أمالك أخرى تضم مسجد 

  .سعد وسعيد ومحطة وقود ومرآباً ومباني ودكاكين جميعها وسط القدس
 متولياً ألرض وقف اليملي إنه فوجئ أخيراً 1993ي عينته المحكمة الشرعية عام وقال قواس الذ

بصدور أمر احترازي إداري له وللمواطن محمد الكلغاصي الذي يستأجر األرض ويقيم عليها معرضاً 
 الشهر 11وأوضح أنه التجأ إلى القضاء في . لبيع وتأجير السيارات، يقضي بإخراجهما من األرض

فض القرار اإلسرائيلي، إال أن المحكمة رفضت طلبه على رغم أن األرض مستخدمة منذ الماضي لر
أرض وقفية ال تباع وال تشترى، وال يستطيع متولي الوقف أن "أكثر من ثالث سنوات، وعلى رغم أنها 

  ".يؤجرها إال بقرار من القاضي في المحكمة الشرعية
نات عدة تنص على رغبتها في إقامة مشروع استيطاني وأضاف أن بلدية االحتالل في القدس نشرت إعال

وأكد أن لديه حجة شرعية . اإلسرائيلية للوقود" بازل"كبير في أرض الوقف، وهو مشروع تابع لشركة 
  هذه األرض هي وقفية : "وأوضح. العثماني" الطابو" عام، وهي مسجلة في 400بوقفية األرض عمرها 

لة فلسطينية، والذي أوقفها هو الشيخ أحمد شمس الدين اليملي، وهي  عائ15 عام وهي تابعة لـ 400منذ 
  ". دونم11.5عبارة عن 

  7/2/2011الحياة، لندن، 
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  لألحداث الجارية في مصر وتونس لهدم المسجد األقصى" إسرائيل"التميمي يحذر من إمكانية استغالل  .20
قضاة فلسطين رئيس المجلس األعلى حذر الشيخ الدكتور تسير التميمي قاضي :  وليد عوض-رام اهللا 

للقضاء الشرعي سابقاً أمين سر الهيئة اإلسالمية العليا من إقدام سلطات االحتالل اإلسرائيلي على تنفيذ 
وأكد التميمي في بيان صحافي إن . مخططها بهدم المسجد األقصى المبارك وبناء الهيكل المزعوم مكانه

اماتها في اآلونة األخيرة، وتتبع إجراءات سلطات االحتالل وحاخ" إسرائيل"استقراء تصريحات ساسة 
اإلسرائيلي في المدينة المقدسة، وإطالقها شائعة مرور جسم غريب فوق المسجد األقصى المبارك حير 
العلماء قبل أيام، وانشغال األمة شعوباً وحكومات وأحزاباً بما يجري في مصر وتونس من ثورات 

الدول العربية واإلسالمية من اضطرابات داخلية، واستغالل حكومة شعبية، وما تتعرض له بعض 
والجماعات واألحزاب اليهودية المتطرفة كل هذه المستجدات يؤكد أنها مقدمات تمهد لعدوان " إسرائيل"

  .وشيك على المسجد األقصى المبارك
ما يجري في القدس وما ودعا التميمي األمتين العربية واإلسالمية إلى اليقظة وأخذ الحيطة والحذر م

إليه من عدوان يمكن أن تنفذه في هذه الفترة الحرجة من تاريخ األمة، محمالً " إسرائيل"تسعى حكومة 
  .الحكومة اإلسرائيلية والمجتمع الدولي مسؤولية أي عدوان ضد المسجد األقصى المبارك وتداعياته

  7/2/2011القدس العربي، لندن، 
  

   مساحات واسعة من أراضي دير سمعان األثرية في بلدة كفر الديكرفتجقوات االحتالل : سلفيت .21
قامت قوات االحتالل، بتجريف مساحات واسعة في أراضي دير سمعان :  أحمد رمضان-رام اهللا 

وقال القائم بأعمال مدير السياحة واآلثار في سلفيت، منتصر . األثرية في بلدة كفر الديك غربي سلفيت
حتالل قامت بعمليات تجريف واسعة في أرض تابعة للموقع األثري دير سمعان موسى، إن جرافات اال

في أراضي كفر الديك وهي مناطق غنية باآلثار الرومانية، ومن أهم المواقع األثرية في محافظة سلفيت، 
ودعا المؤسسات والهيئات . بغرض توسيع مستوطنة علي زهاف المقامة عنوة على أراضي المواطنين

لمعنية بحقوق اإلنسان إلى التدخل لدى الجانب اإلسرائيلي لوقف أعمال التجريف، ووقف هذه الدولية ا
التعديات على حقوق الفلسطينيين، مشيراً إلى أن القوانين واألعراف الدولية تمنع سلطات االحتالل 

  .تجريف المواقع األثرية في األرض المحتلة
  7/2/2011المستقبل، بيروت، 

  
  في عدد المباني العربية المهدومة في الداخل الفلسطيني% 38سبة ارتفاع بن: 2010 .22

 مبنى عربي الملكية هدموا في 227أظهرت دراسة أعدها المركز العربي للتخطيط البديل، أن : ربيع عيد
رقماً " البناء"، حيث سجلت وزارة الداخلية ولجان التنظيم و)ال يشمل منطقة القدس(مختلف أنحاء البالد 

، بالمقارنة مع سنة %38ويشكل هذا زيادة مقلقة بنسبة . 2010 في هدم المباني العربية خالل قياسياً
كما توضح الدراسة أن القرى العربية غير المعترف بها في .  مبنى165، حيث هدمت السلطات 2009

  .نى فيها مب205النقب، حظيت مجدداً بحصة األسد من العام، حيث قامت سلطات التنظيم والداخلية بهدم 
  6/2/2011، 48موقع عرب 

  
  األسرى يعتبرون معتقل بئر السبع أسوأ السجون اإلسرائيلية: التضامن الدولي .23

قالت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان، إن الظروف في سجن بئر السبع بالغة القسوة، : نابلس
لتي استقت شهادات عدد من وبات األسرى يعتبرونه السجن األسوأ لدى االحتالل، وبحسب المؤسسة ا

األسرى فإن السجن يشهد سوء معاملة بالغة لألسرى باإلضافة لعدم توفر العديد من االحتياجات اليومية 
  .والمطالب الحياتية واإلهمال الطبي
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وذكر احمد البيتاوي الباحث في مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان، أن أكثر قضية ملحة يعاني 
، حيث قامت إدارة السجن مؤخراً باستبدال الساحة )الفورا(لسبع هي ضيق مساحة ساحة منها أسرى بئر ا

الكبيرة بأخرى صغيرة سقفها من الباطون الذي يحجب دخول أشعة الشمس، وذلك خالفاً لجميع الساحات 
على في بقية السجون اإلسرائيلية، هذا باإلضافة إلى ازدحام الساحة باألسرى وهو األمر الذي يجبرهم 

  . دقائق10عدم المكوث فيها أكثر من 
  7/2/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  لتخفف األزمة في القطاع.. أنفاق غزة تنجح في تهريب كميات قليلة من الوقود .24

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لجريدة الشرق األوسط أن أنفاق التهريب على :  كفاح زبون-رام اهللا 
ع غزة ومصر عادت في اليومين الماضيين للعمل، لكن بشكل جزئي وبطيء الشريط الحدودي بين قطا

وبحسب المصادر، فإن . للغاية، بعد أن توقفت تماماً بشكل كامل إثر انتفاضة التغيير التي تشهدها مصر
عدداً من هذه األنفاق عاد للعمل مجدداً، وقد شوهدت بضائع وكميات من الوقود تصل مدينة رفح 

وكانت األنفاق توقفت بعد أن امتنع التجار . ظار وصول أخرى في األيام القليلة المقبلةالمصرية، بانت
المصريون والمهربون من جهة مصر من توريد بضائع للقطاع، خشية من هجمات يشنها قطاع الطرق 
، في سيناء، لكنهم أخيرا اضطروا إلدخال وقود للقطاع، بسبب األزمة التي بدأ يشكو منها السكان هناك

  .بعد أن أغلقت عدة محطات أبوابها بسبب نقص الوقود
وقال تقرير لمكتب . وقالت المصادر، إن إدخال الوقود ساعد في تخفيف األزمة التي يعيشها قطاع غزة

، إن نقص الوقود في )أوتشا(األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة 
ى الخدمات داخل غزة، بما في ذلك تزويد الكهرباء والماء وخدمات الصرف قد يؤثر عل"قطاع غزة، 

وجاء في التقرير الذي نشر أمس، أنه على الرغم من عدم ارتفاع أسعار ". الصحي والخدمات الصحية
 لتراً كل مرة، ولكن إذا 20الديزل والبنزين، فقد تم تطبيق نظام تقنين يسمح بموجبه لكل شخص بشراء 

زون البنزين والديزل سيضطر سكان غزة الستخدام الوقود الذي يقتنى من إسرائيل والذي يبلغ ما نفد مخ
  . أمثال الوقود المصري3سعره 

  7/2/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   بتعديل سياسة األجور والرواتب ورفع سن التقاعديطالبون  بعمانعاملو األونروا .25
العاملين العرب في وكالة األونروا الذي اختتم أعماله طالب مؤتمر اتحاد :  نادية سعد الدين–عمان

مؤخراً في عمان، بتعديل سياسة األجور والرواتب ونظام التقاعد والتأمين الصحي المعمول به حالياً في 
وبحث المجتمعون، على مدى ثالثة أيام من نهاية األسبوع الماضي، .  ماليين دوالر5الوكالة بتكلفة 

باتصاالت "طالب العاملين في الوكالة، وسط تأكيد مفوض عام األونروا فيليبو غراندي القضايا المتعلقة بم
جهود الوكالة "وأشار خالل افتتاحه المؤتمر، إلى ". الوكالة مع المجتمع الدولي للبحث عن مانحين جدد

ي تقديم دورها المستمرة لسد عجز ميزانيتها لتلبية حاجات الالجئين الفلسطينيين والعاملين، واالستمرار ف
  ".اإلنساني، حيث ستبقى األونروا قائمة ما دامت قضية الالجئين قائمة

  7/2/2011الغد، عمان، 
  

  379ارتفاع عدد شهداء الحصار إلى : غزة .26
أعلنت وزارة الصحة في الحكومة في قطاع غزة، أمس، عن ارتفاع عدد شهداء الحصار إلى : غزة
 52(وقالت الوزارة في بيان إن المريض حسن بريص . غلقة، بسبب نقص األدوية والمعابر الم379
، كان يعاني من سرطان مزمن في النخاع العظمي، وقد توفي جراء منعه من السفر للعالج )عاماً
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بالخارج بالرغم من حصوله على تحويله للعالج، إال أن سلطات االحتالل منعته من الوصول إلى 
  .1948محتلة عام مستشفيات داخل المناطق الفلسطينية ال

  7/2/2011الخليج، الشارقة، 
  

  ملك األردن يبحث مع عباس عملية السالم في الشرق األوسط .27
 الـسلطة    في عمـان مـع رئـيس       أمساهللا الثاني     الملك عبد  األردنيبحث العاهل   .): ب.ف.أ( –عمان  

تين العربيـة    وسبل التحرك علـى الـساح      األوسط محمود عباس في عملية السالم في الشرق         الفلسطينية
اهللا   بأن الملك عبد   األردنيوأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي        .والدولية من اجل تحقيق التقدم المطلوب     

في اجتماع جاء في إطار عملية التنسيق والتشاور المستمرة بين القيادتين حيال األوضـاع              "التقى عباس   
الظروف التي تمر بها العملية     " الزعيمين بحثا    نأوأوضح البيان   . "اإلقليمية، وآخر التطورات في المنطقة    

السلمية، وسبل التحرك على الساحتين العربية والدولية من أجل تحقيق التقدم المطلـوب فـي الجهـود                 
 على أساس حل الدولتين، وفي سياق إقليمي يحقق السالم          اإلسرائيلي -المستهدفة حل الصراع الفلسطيني     

  ."الشامل
  7/2/2011، الحياة، لندن

  
     الميداني العسكري في غزةالمستشفى األردن يوسع .28

 توسـعة  أمـس  اللواء متقاعد احمد العميان األردنية عام الهيئة الخيرية الهاشمية     أمينافتتح  :  بترا –غزة  
  . في القطاعاألهل في غزة لتعزيز قدرته االستيعابية في خدمة األردنيالمستشفى الميداني 

  7/2/2011، الدستور، عمان
  

   تكريس الترابط مع الضفة الغربيةأوقوننة فك االرتباط : سيناريوهينحكومة البخيت بين  .29
 معـروف البخيـت     . د أدلى األردن فقط من تكليفه برئاسة الوزراء في        أيامقبل   : بسام البدارين  - عمان

ع وعلى هامش مناسبة اجتماعية بعبارة غامضة عندما سأله احد الحاضرين عن رأيه كخبيـر بالـصرا               
  .ومفاوض بتعليمات فك االرتباك وجدل سحب الجنسيات

 اعتبر الرجل بأن الطريقة التي صيغت فيها تعليمات فك االرتباط تنطوي على مؤامرة على المملكة                آنذاك
وبعد االستفسار امتنع الرجل عن التوضيح والشرح لكن من السياق يمكن تلمس قناعته بأن فك االرتباط                

  نون من البداية وليس كتعليمات عبر صيغة ملتبسة لقرار سياسي يصدر كقاأنكان ينبغي 
وفي كل حواراته التي سبقت التكليف ثم تشكيل الطاقم كان البخيت يأخذ على الـذين ينتقـدون سـحب                   

 بعـض الحكومـات     أن على تجاهل حقيقة موازية وهي       إصرارهم فلسطينية   أصول من   أردنيينجنسيات  
  . الضفة الغربيةأبناء من آلالف  توسعت في منح الجنسيةاألردنية

 البخيت وهو رجل مثقف ومتابع عن كثب لكل تفاصـيل الـصراع العربـي               أن يعتقد   آخر أوعلى نحو   
اإلسرائيلي من الداعمين الخلفيين لطروحات بعض رموز اليسار والحركة الوطنية والمتقاعـدين الـذين              

 حفاظـا   أيضاًليمات فك االرتباط بل ودسترتها      يعملون على االنفصال التام عن الضفة الغربية وقوننة تع        
  . وعلى الحقوق الوطنية الفلسطينيةاألردنيةعلى الهوية الوطنية 

ـ     ،البخيت ال يصرح بذلك علنا      لكنه يـؤمن باالنفـصال عـن        ،"القدس العربي " يقول احد المقربين منه ل
 عام  "القدس العربي "عندما رافقته    ف واآلخر بين الحين    لألمر من االلتصاق بها وينظر      أكثرالضفة الغربية   

مـا  : حد الالجئين وطرح عليه السؤال التـالي      أ مخيمات الالجئين وقف     ألحد في زيارة كرنفالية     2006
  . فلسطيني يريدونكم فهل تريدونهم؟أصل من األردنيين أنشاهدته اليوم في المخيم يثبت 
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 بأنها تستنج من الجولة بـان       "القدس العربي " أبلغته مباشرة على السائل، لكن عندما       إجابةتجنب البخيت   
، علق البخيت بعبارة واحـدة      األردنيةالالجئين يؤمنون بوحدة الضفتين والمصير الواحد ويريدون الدولة         

  .هذا كالم خطير للغاية:  حكومته المرافقين حيث قالأركان أمام
 بهـا عنـدما شـكل       أتىلسالم   خبير عملية ا   أن واضح الستراتيجة محددة يفترض      إطارواليوم ال يوجد    

 المعارض زكي بني ارشـيد ابلـغ        اإلسالميوزارته الطازجة وهي استراتيجية يترقبها الجميع، فالقيادي        
 بأن حواراته شخصيا وبعض رفاقه مع لجنة المتقاعدين التي تتخذ موقفا صلبا من قـصة                "القدس العربي "

 المزيد مـن الفلـسطينيين      "تجنيس" على رفض    وناإلسالميفك االرتباط انتهى لتسوية معقولة، فقد وافق        
  .مقابل موافقة المتقاعدين على وقف مطالباتهم بسحب المزيد من الجنسيات

 أصـبح حتى هذه التسوية قد ال تصمد ما دام المتقاعدون قد علموا اآلن بآن صديقهم ورفـيقهم البخيـت                
 بقصة قوننة االرتباط الستثمار العالقة      رئيسا للوزراء فهم على االرجح سيسعون مع القوى المؤمنة مثلهم         

 دائـرة   إلغـالق  دعـوة    أيمع وزارة البخيت لتكريس نظريتهم وتسويق موقفهم العلني الذي يربط بين            
  .األردنالمتابعة والتفتيش في وزارة الداخلية وبين مؤامرة على 

، كمـا تحـدث     "العربيالقدس  " سعد السرور مباشرة مع      األسبق تحدث عنه وزير الداخلية      اإلغالقوهذا  
عنه القصر الملكي في مشاورات مع النواب بعدما صدرت توجيهات لم يلتزم بها الموظفون الحقا تقضي                

  .بتجميد سحب الجنسيات وشطب القيود المدنية
 ومن الحكومة السابقة في     األخيرة التي تسربت من كل مشاورات وكواليس االجتماعات التشاروية          األجندة
 اآلن القرار السياسي اتخذ بأن ال تستغل تعليمات فك االرتباط بعد            أن تؤشر بوضوح على     األخيرة أيامها

  . القالقل في صفوف المجتمعوإثارةلسحب جنسيات الناس 
 البخيت العلنية تقرر بأن الرجل شخصا وممارسة في الخندق المناهض لمثـل             وأفكاروالمعرفة بشخص   

 على قناعاته بأنـه مـن الجبهـات         أصالارته الثانية تأسست     وتحالفاته حتى بعد تشكيل وز     األجندةهذه  
  .الوطنية الصلبة المنظرة لسحب الجنسيات ولقوننة فك االرتباط

ستعلق ما بين التـصورات     أو   وزارة البخيت الجديدة عالقة      أن حقيقة واحدة فقط وهي      إالوذلك ال يعني    
ن خـسائر وتـداعيات وبـين القناعـات        الملكية التي تحاول طي صفحة قصة الجنسيات بكل ما تثيره م          

 "فك االرتبـاط  "الشخصية لرئيسها وتركيبة تحالفاته لممارسة عمله وسط قناعة الجميع بأن مصير مسألة             
 يتقرر وبصورة حاسمة ونهائية ليس فقط بسبب ما يثيره من حساسيات وجداالت داخلية ولكـن                أنينبغي  
  .يرة في المنطقة والعالم والدولية الخطاإلقليمية بسبب التداعيات أيضاً

 العودة سياسـيا وتـشريعيا      أو تكريس فك االرتباط     فإماوهذا الحسم على صورة من اثنتين ال ثالث لهما          
لصياغات االرتباط وفي ابعد السيناريوهات االلتصاق، فبقاء ملف الجنسيات وفك االرتباط على وضـعه              

  .ي كل المؤسسات وحتى في القصر الملكيالحالي لم يعد ممكنا وهذا ما يقوله مسؤولون رفيعون ف
 من المقاومة البيروقراطية اليومية لتوجهات وتعليمـات مؤسـسات          األحوالوهو وضع يمكن تلمسه بكل      

القرار المرجعي فرغم صدور قرار سياسي قاطع بتجميد سحب الجنسيات في عهد الـوزير الـسرور ال                 
ن موظفين صغار تدعمهم تـصورات وطنيـة         وبقرارات م  األسباب أهونزالت الجنسيات تسحب وعلى     

  .وأجهزتهالماكينة البيروقراطية في الدولة 
 سـتتجه   أيـن لى  إ األهم..  للبخيت في هذا االتجاه؟    األخيرةما هي التعليمات    : وعليه يبقى السؤال النهائي   

  بوصلة البخيت مهما كانت التوجيهات؟
 7/2/2011القدس العربي، لندن، 
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   شرق أوسط منزوع السالحفشلتأ" إسرائيل: "الرياض .30
وراء الفشل في جعل منطقة الشرق األوسط منزوعة من أسلحة          " إسرائيل"أكدت السعودية أن    : ).أ.ب.د(

الدمار الشامل بسبب امتالكها أسلحة نووية وعدم انضمامها التفاقية منع االنتشار، واصفة وجـود أحـد                
ونقلت وكالة األنباء السعودية الرسمية      ".كارثة"ليج بأنه   المفاعالت النووية اإليرانية بالقرب من منطقه الخ      

، أمس، عن األمير تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجيـة للعالقـات متعـددة                  )واس(
األطراف، الذي رأس وفد المملكة المشارك في الدورة السابعة واألربعين لمؤتمر ميونخ األمني، الـذي               

المملكة كانت من أولى الدول التي تبنت ودعمـت الجهـود           " الشامل قوله إن     نظم عن نزع أسلحة الدمار    
هذا الهدف لم   "ولفت إلى أن     ".الهادفة إلى جعل الشرق األوسط منطقة منزوعة من أسلحة الدمار الشامل          

ألسلحة نووية وعدم انضمامها التفاقيـة منـع        " إسرائيل"يتحقق حتى اآلن وكان من أسباب فشله امتالك         
  ".شار وبقائها خارج نظام الرقابة الدوليةاالنت

 7/2/2011، الخليج، الشارقة
 

   دوالريمليونبغزة ب  يموالن مشاريعالبنك اإلسالمي للتنمية ومؤسسة الشيخ عيد: قطر .31
البنك اإلسالمي للتنمية صـباح     مع   مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية          توقع :اهللا مهران  عبد

 أسـرة   156 من مشاريع التمكين االقتـصادي لـصالح          مشروعاً 156ي بتمويل   أمس مذكرة تفاهم تقض   
 مليـوني دوالر أمريكـي،    شهرا24ًوتبلغ تكلفة المشروع الذي يستغرق تنفيذه  .فلسطينية في قطاع غزة 

  .تدفع مؤسسة الشيخ عيد مليون دوالر، فيما يتحمل البنك اإلسالمي للتنمية المليون اآلخر
 7/2/2011، الشرق، الدوحة

 
  وصي بتمويل ندوة حول االستيطان في فلسطين والجوالني العربياالتحاد البرلماني  .32

وافقت لجنة الشؤون المالية واالقتصادية لالتحاد البرلماني العربي على تخـصيص مبلـغ معـين       : )وام(
نقـدي  ويمثل المبلغ الجزء الباقي مـن الرصـيد ال        . لتنظيم ندوة حول االستيطان في فلسطين والجوالن      

 في ختـام اجتمـاع      ،واقترحت اللجنة .  دوالراً 769 و ألفاالخاص بندوة القدس والبالغ قدره تسعة وستين        
 أمس، في فندق شيراتون الدوحة في سياق اجتماعات المؤتمر السابع لالتحاد البرلمـاني العربـي                تهعقد

 الندوة خالل العـام الحـالي،        أن تستضيف إحدى الشعب البرلمانية العربية هذه       ،الذي يفتتح أعماله اليوم   
  .وذلك دعما من االتحاد في مواجهة االحتالل

  7/2/2011، الخليج، الشارقة
  

 "إسرائيل" رحالتها األسبوعية الثالث إلى  تلغيشركة سيناء للطيران .33
، أمـس إلغـاء رحالتهـا       )سـيناء للطيـران   (قررت شركة الطيران المصرية     :  نظير مجلي  - تل أبيب 

لكن هذا اإلجراء بدا مفهوما أيضا في إسرائيل، حيـث إن           .  إلى إسرائيل هذا األسبوع    األسبوعية الثالث 
  .عدد الداخلين من مصر إلى إسرائيل تضاءل إلى الحد األدنى عبر المنافذ البرية والجوية على السواء

  7/2/2011 الشرق األوسط، لندن، 
  

  ع الفلسطينيين باتفاق مإليران في التصدي ساعدونا: "سرائيلإ"ـبريطانيا ل .34
 تعـزز  أن يمكنهـا  "إسرائيل" إنحد  ألقال وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس يوم ا       : دان وليامز  - القدس

 الـسالم مـع     إحـالل  النووي من خـالل العمـل علـى          إيرانالجهود الدولية الرامية للحد من برنامج       
المملكة المتحـدة    "":إسرائيل" حول أمن    سنوي ىوقال فوكس في مؤتمر هرتسليا وهو منتد       .الفلسطينيين

 غض الطرف عن أهمية عملية السالم في الشرق         ينبغي لكن ال    إيرانتدفع نحو عقوبات اشد للتأثير على       
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 ودولة فلـسطينية     ومعترف بها عالمياً   آمنة إسرائيل ،التقدم نحو حل يقوم على دولتين     "وأضاف   ."األوسط
  ." الخبيث في المنطقةيرانياإل مهم لتفكيك النفوذ ،قابلة للحياة ومتماسة

 وهو ما يتناقض مع لـوم بريطـاني سـابق لحمـالت             "إسرائيل"لـوأشاد فوكس بالتكنولوجيا العسكرية     
هي عالقـة   . إسرائيلتجمعنا عالقات عسكرية ثنائية قوية مع       "وقال فوكس    .. على الفلسطينيين  "إسرائيل"

 الجنـود البريطـانيين فـي       أرواحتحفـظ    األحوالهي عالقة تعزز عملياتنا وفي بعض       . تنمو وتنضج 
  ."أفغانستان

  7/2/2011، وكالة رويترز لألنباء
  

  المنطقةب من تغيير الوضع االستراتيجي "إسرائيل" المصري يثير مخاوف النظامالموقف األميركي من  .35
  حلمي موسى

فة في إسرائيل   أثارت التطورات الجارية في مصر واآلثار المتوقعة لها في المنطقة العربية مخاوف جار            
فانتفاضة مصر لم تفلح فقط فـي إنهـاض         . من احتمال تغيير الواقع السياسي واالستراتيجي في المنطقة       

بل إن معلقين إسـرائيليين     . القاهرة من سباتها وإنما جعلت منها في رمشة عين مركزاً لالهتمام العالمي           
. إليراني على ألسنة القادة اإلسرائيليين    تساءلوا عن سبب غياب الحديث في األسابيع األخيرة عن الخطر ا          

وإذا كان لذلك من معنى فهو التحسب من احتمال انتهاء فترة الكبوة المصرية وانطالق واقع اسـتراتيجي           
  .جديد في المنطقة

ومن شبه المؤكد أن ما يشغل بال إسرائيل على هذا الصعيد أكثر من سواه هو أثر ما يجري في مـصر                     
وللمرة األولى منذ أكثر من ثالثة عقود يعود        . ها وعلى مستقبل الدول المحيطة بها     على مستقبل مصر ذات   

ـ  الحديث مجدداً عن احتماالت عودة الحياة إلى ما كان         ومن المؤكد أن هـذا     . »الجبهة الجنوبية « يعرف ب
الحديث يتسم بأهمية فائقة في ضوء ما تراكم عبر العقود األخيرة من مخاطر على الجبهتـين اللبنانيـة                  

وهنا يدخل القلق إلى التفكير االستراتيجي اإلسرائيلي ليس فقط على الصعيد اإلقليمي وإنمـا              . والسورية
  .يأيضاً على الصعيد الدول

فقد سمحت إسرائيل لنفسها بعد إبرام معاهدات السالم مع مصر واألردن واتفاقيات أوسلو مع الفلسطينيين               
وكـان  . تطوير نظرية أمنها القومي لترى في المحيط البعيد عدواً مباشراً وتتجاهـل محيطهـا القريـب          

 بعـد أن غـدت أغلـب        واضحاً أن هذا التطوير حرر إسرائيل من نظرية نقل المعركة إلى أرض العدو            
بل أن هذا التطوير اتجه نحو اعتبـار  . الجبهات المحيطة غير معادية وصار الخطر األول في موقع بعيد      

وحليفاً لهذه األنظمة حتى فـي مواجهـة        » المعتدلة«إسرائيل عامالً مساعداً في استقرار األنظمة العربية        
  .في الصراع العربي اإلسرائيليالمخاطر المتبقية مما غير المعادلة التي كانت قائمة 

فإسرائيل التي هرعت لمطالبة    . والواضح أن القلق اإلسرائيلي ال يقف عند حدود التعاطي مع هذا الجانب           
الغرب بالوقوف إلى جانب النظام الحاكم في مصر ومنع انهياره الحظت نوعاً من التهرب الغربي مـن                 

لتهرب خيانة يمكن أن تشكل سابقة وتكرر نفسها لـيس          وقد اعتبر البعض في إسرائيل هذا ا      . هذا النظام 
  .فقط مع أنظمة أخرى وإنما أيضاً مع إسرائيل نفسها

تهـاوي  «هـي إشـارة إلـى       » ثورة العرب «آري شافيت إيمانه بأن     » هآرتس«إذ لم يخف المعلق في      
 يـرتبط بتهـاوي     وهـو » بانهيار االتحاد الـسوفياتي   «ويعتقد أن انهيار األنظمة العربية أشبه       . »الغرب

وال يتردد في القول بأن خيانة الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر لشاه إيران             . االمبراطورية الغربية 
ليست هذه خيانة لمن    . وستكون لخيانة الغرب لمبارك عواقب ال تقّل خطراً       «جلبت للعالم نظام آيات اهللا،      

إنها خيانة لكل حليف للغرب فـي الـشرق         . دالكان موالياً للغرب فحسب وخدم االستقرار وشجع االعت       
والرسالة هي رسالة حادة واضحة وهي إن كلمة الغرب ليست كلمة، والحلف            . األوسط وفي العالم الثالث   
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لم يعد الغرب هو القوة القائدة التي تجعل العالم الذي نعيش           . مع الغرب ليس حلفاً، لقد أضاع الغرب هذا       
  .»فيه مستقراً

ر السياسي األبرز لرئيس الحكومة اإلسرائيلية األسبق أرييل شـارون، دوف فايـسغالس             كما أن المستشا  
وكتب فـي   . أعرب عن المخاوف اإلسرائيلية من السلوك األميركي تجاه الرئيس المصري حسني مبارك           

. موقف االدارة االميركية بالنسبة لما يجري في مصر غريب، على أقل تقـدير            «أن  » يديعوت أحرنوت «
 ولـيس   –فحتى لو اعتقدت اإلدارة بأن مبارك انتهى، فإن التخلي العلني عنه ليس مناسباً              . ضارغريب و 

فقط العتبارات اإلخالص او النزاهة، والتي وزنها في الحياة السياسية ليس كبيراً، بل بـسبب الحكمـة                 
  .»السياسية

قل لطفاً للواليات المتحدة،    الصفعة التي تلقاها مبارك في األزمة تكشف الوجه األ        «وأوضح فايسغالس أن    
ال ريب في أن على الحكام ان يفكروا مرتين قبل ان           . التي تهجر عند الضائقة حكاماً ودودين دون تردد       

التخلي عن مبـارك،    «ويخلص إلى أن    . »يربطوا مصيرهم الشخصي ومصير دولتهم بالواليات المتحدة      
ي الحكم المصري من شأنه أن يعرض للخطـر         وإدراج اإلسالم المتطرف ف   » انتخابات حرة «الدفع نحو   

واذا ما حصل هذا ال سمــح اهللا فسـتكون هـذه          .  المصري –استمرار وجود اتفاق السالم اإلسرائيلي      
يخيل أن الواليات المتحدة، بتسرعها، تتجاهل تماماً هـذا التخـوف           . مصيبة إلسرائيل والمنطقة بأسرها   

: بكلمات أخـرى  . »االلتزام بأمن إسرائيل  « التصريحات بشأن    الشديد، األمر الذي يلقي بشك على صدق      
مـن الـصعب    . كان ينبغي لكم أن تفكروا أيضاً بإسرائيل قبل ان تتسرعوا وتدعوا مبارك الى الـذهاب              

  .»مقلق بالتأكيد. التفكير بضرر أكبر جسامة بأمن إسرائيل من انهيار اتفاق السالم مع مصر
رائيل اليوم هي أنه كلما تعاظم المد الجماهيري العربي وأثر أكثر علـى             والمشكلة األكبر التي تواجه إس    

ويدفع هذا الواقع إسرائيل إلـى  . األنظمة كلما تشدد الجانب العربي أكثر تجاه حقوقه في مواجهة إسرائيل        
غـرب،  إبداء المزيد من التشدد، األمر الذي يجعل إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي، كما تريد أميركا وال   

ففي مواجهة وضع عربي يزداد تثويراً يميل اإلسرائيليون أكثر نحو التخنـدق            . أمراً أقرب إلى المستحيل   
  .وهذا ما يجعل اإلسرائيليين أشد قلقاً إزاء كل ما يتعلق بالمستقبل. في مواقع اليمين

ن أميركا أقـرب    فهم من ناحية عاجزون عن التوصل التفاقيات سياسية ومن الناحية األخرى يشعرون بأ            
وإذا كان لذلك من معنى فهو إغالق مـا كـان يعـرف      . من أي وقت مضى إلى فكرة التخلي واالنعزال       

  .وسوف يكون على إسرائيل، من اآلن فصاعداً، التفكير بشكل مختلف عن السابق» نافذة الفرص«بـ
  7/2/2011السفير، بيروت، 

  
  " حماسرفيقاً ليناً مع" مصرياً نظاماًتترقب " إسرائيل" .36

  توقع إسرائيلي بأزمة اقتصادية قادمة في مصر، مع تقدير حقيقي بأن مبارك إلى زوالتوقع إسرائيلي بأزمة اقتصادية قادمة في مصر، مع تقدير حقيقي بأن مبارك إلى زوال
  تعقيبات عسكرية وسياسية

العـالم التـي أملـت،      فـي   الوحيدة  هي   أن حكومته    أكد:  بنيامين نتنياهو   العبرية، رئيس الحكومة  
حاً إلى زيادة   ممل ،الشعبيةرات  المظاهخصوصاً في المحادثات المغلقة، أن يصمد نظام مبارك أمام موجة           

عـدم  وحـذّر نتنيـاهو مـن أن        . في مصر ميزانية األمن بصورة جدية في أعقاب التطورات الحاصلة         
صراع بعد نشوء    زعزعة االستقرار لسنوات في المنطقة     ؤدي إلى ياالستقرار في جميع أنحاء مصر س     

زاعماً أن إيران ال تريـد نظامـاً مـصرياً          ،  "الراديكالي"بين من يؤيد الديمقراطية ومن يريدون اإلسالم        
  ". يصبح غزة ثانية

 قوي بما فيه الكفاية للتعامـل        الصهيوني الجيششدد على أن    : شكنازيأغابي  ،  رئيس هيئة األركان   
سيما في ظل تطورات الموقـف المـصري، واصـفاً الوضـع الـراهن           مع التحديات التي يواجهها، ال    
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ـ  إلسرائيل" االستثنائي والمحزن "بـ تتولى زمـام األمـور   " المحترفة"، موضحاً أن هناك جهات وصفها ب
  .فيه، ومؤكداً في الوقت ذاته أن الجيش يواصل تقييم األوضاع على خلفية األحداث في مصر

 مفادها أن أحـداث مـصر ال        "اإلسرائيلي"أرسل رسائل طمأنة للشارع     : إيهود باراك ،  وزير الدفاع  
 "إسـرائيل "ملياتية فورية في الوقت الراهن، وال تستوجب أن تتخذ          تحمل انعكاسات تستدعي تحركات ع    

استعدادات خاصة على مدى األسابيع القادمة، معرباً عن اعتقاده بأن عهد مبارك قد انتهـى، وأن لـذلك                  
 .  انعكاسات بعيدة المدى على الواقع الحالي الذي نعيشه

 "اإلسرائيليين"أن لفت إلى :  بن إليعيـزر بنيامين، وزير الصناعة والتجارة السابق   ، و عضو الكنيست  
يشعرون بالحزن واأللم ومن الصعب عليهم مشاهدة مبارك ينهار أمام المظاهرات التي تطالب برحيلـه،               
بعدما وقف إلى جانب إسرائيل خالل ثالثين عاماً، في ضوء أنه بلور عالقات شخصية وطيدة وقوية مع                 

 وتطـرق   ، النقاب أنه تحـدث معـه مـرتين خـالل األسـبوع            كاشفاًالزعامات اإلسرائيلية المتعاقبة،    
هناك شيئ واحد واضح بالنسبة إلسرائيل، أنها خسرت        :  قائالً ،للسيناريوهات المتوقعة في أعقاب سقوطه    

مقـدراً أن   خسارة فادحة، فمصر دولة عظيمه بجوارنا، ولديها أقوى جيش، وهي مـن أكبـر الـدول،                 
ا على الشارع بأكمله، فإنهم سيحتلون نصف المقاعد على األقل، ما            إن لم يسيطرو   "اإلخوان المسلمين "

 ".الشرق األوسط الجديد"سيكون له تبعات خطيرة على 
أكثر في مـصر،    فأمنياً أكثر   تنهار  األمور  رأى أن   : ايال شاكيد ،   السابق في مصر   "إسرائيل"سفير   

 . لحسم األمر ضد مباركوأن الواليات المتحدة تدعم التظاهرات، وتحاول الضغط على الجيش
 المشرفان على بحث أعده خبراء في العلـوم الـسياسية           ،الباحثان تامير شابير وشاؤول شينهاف     

عامين، ما يزيد عن     أن األوضاع في مصر كانت تتجه نحو عدم االستقرار منذ            اعتبرا: بالجامعة العبرية 
 قريبـاً إلـى      الثـورات  ن تمتد وتوقعا أ   .وأن الثّورات العربية ستأتي تباعاً في عدة دول عربية إضافية         

في الجزائر واألردن، حيث يحصل الشعب هنـاك علـى حيـز            مع استبعاد قيامها    السعودية،  والمغرب،  
 أن نظام مبارك سينتهي هذا العام، سواء استقال اآلن أو بقي إلى أواخـر               اأكدو. إيجابي من الديمقراطية  

  .ح نفسه، أو يورث ابنه جمال حيث انتهت إمكانية أن يرش،فترة رئاسته
 عن عدم معرفتها بوجهة األمور في مـصر، وفقـدانهم للتـصور             أعربت:  أمنية صهيونية  أوساط 

قد انتهت، وأن الحديث داخلياً وإقليمياً      " حقبة مبارك "ن  أواالستشراف المستقبلي، لكنهم متفقين جميعاً على       
 .أكثرودولياً ينصب اآلن على طريقة خروجه من السلطة، ليس 

ن إ على تصريحات للمعارض المصري محمد البرادعي قـال فيهـا            ركزت:  العبرية وسائل اإلعالم  
ضرباً مـن   "، معتبراً ما يشاع عن ذلك       "إسرائيل"ومريكا  مصر بعد مبارك لن تتحول إلى دولة معادية أل        

عبـر   ر مـشهدها   منذ اشتعال أحداث مصر، إستراتيجية لتتبع وتـأطي        العبرياتخذ اإلعالم   وقد  . "الخيال
انتداب مراسلين وصحفيين إلى قلب القاهرة، حيث احتلت مشاهدها عناوين وسائل اإلعالم، فـي حـين                
سيطر البث الحي والمباشر للمحطات الرسمية والتجارية على الفضاء اإلعالمي، لنقل حقيقة ما يحصل،              

عالم والموقـف الرسـمي     حيث لوحظ التناغم بين وسائل اإل     ووضع الجمهور اإلسرائيلي في الصورة،      
 .للحكومة اإلسرائيلية المترقب بحذر، رغم تعقيدات المشهد المصري وتداعياته على المنطقة

   خطوات لمواكبة التطورات المصرية5جهات أمنية وعسكرية تطالب الجيش الصهيوني بـ 
واكبـة  القيام بخمس خطوات على المـدى القريـب لم        الصهيوني  طالبت جهات أمنية وعسكرية الجيش      
 :التطورات المصرية، على النحو التالي

 .إعادة احتالل محور فيالدلفيا على الحدود بين مصر وقطاع غزة منعاً لتعاظم قوة حماس العسكرية .1
بناء الجيش على أساس افتراض مختلف كان سائداً منذ ثالثين سنة، من خالل بناء فـرق احتيـاط                   .2

 .مصر، والتزود المتسارع بمنظومات حديثةتخلى عنها الجيش في أعقاب اتفاق السالم مع 
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التسريع بإقامة الجدار على الحدود مع مصر، ألنه يمكن االعتماد بقدر أقل بكثير على التعاون مـع                  .3
 .الجيش المصري في منع التسلل من شبة جزيرة سيناء

 توريد الغـاز    ن توقيف ، أل "اإلسرائيلية"زيادة االعتماد على الغاز الطبيعي من آبار الغاز من المياه            .4
 .ن يكون من التعابير األولية عن السياسة الجديدةأمن مصر من شأنه 

، "األردن والسلطة الفلسطينية وإسـرائيل    "تعزيز محور االعتدال المتبقي في الشرق األوسط، وهما          .5
،  لبنان، وتكون مصر معلقة بالمجهول، والواليات المتحدة تخرج من العراق          "حزب اهللا "ألنه عندما يحتل    

 علـى حـد      محكوم عليها بالعزلة الدولية في وضع إقليمي تحتاج فيه جداً إلـى أصـدقاء              "إسرائيل"فإن  
 .زعمهم
 : الصهيوني حول التعامل مع مستقبل العالقة مع مصرلجيشلموقف تقدير 

أن أية حكومة مصرية في المستقبل لن توافق علـى إعـادة القـوات              صهيونية  قدرت أوساط عسكرية    
نشرها خشية أن تقـوم الجمـوع       " نتنياهو" بعد أن فضل      الجانب الثاني من قناة السويس،     المسلحة إلى 

، ما يعنـي    المصرية الغاضبة بالسيطرة على مضائق تيران، وتهديد حرية المالحة اإلسرائيلية إلى إيالت           
ـ                 تعداد إمكانية أن تعود إسرائيل إلى الوضع االستراتيجي الذي ساد قبل اتفاقية الـسالم معهـا؟ واالس

لمواجهات على كافة الجبهات، وبناء جيش بري كبير، وزيادة المصاريف األمنية بما يتناسب مع ذلك،               
أم التوصل إلى اتفاقيات سالم في الشرق والشمال، وتركيز القوات أمام العدو الجديـد فـي الجنـوب                  

ز في الميزانيـات،    وتخشى األوساط من أن األوضاع الجديدة على إسرائيل لها ثمن في العج            ".المصري
وتراجع النمو، ورفع الضرائب، وزيادة األعباء العسكرية، وتتساءل ما إذا كان المجتمع اإلسرائيلي على              

هـل  ":الجيش الموسع "استعداد لدفع هذا الثمن، وتناسي حلم االقتصاد الغربي، فضالً عمن سيخدم في هذا              
سكرية؟ أم المهاجرون من اريتريا والسودان الذين       هم اليهود المتدينون أم العرب المعفيون من الخدمة الع        

 يعرفون المنطقة؟
ماذا ستفعل تل أبيب في حال تحولـت القـاهرة إلـى            : السؤال األهم الذي يشغل بال المؤسسة العسكرية      

 ؟عاصمة إسالمية، فهل ستنسحب من الضفة الغربية والجوالن من أجل تركيز قوات رادعة في الجنوب
  ":مب ديفيدكا"اتفاقية مستقبل 

 ،فريم سـنيه  ، أ "نتانيا"األسبق، ورئيس مركز الحوار االستراتيجي بأكاديمية       الصهيوني  وزير الدفاع   رأى  
أن المعارضة المصرية معروفة بانتقاداتها الشديدة التفاقية السالم مع تل أبيب، وسيكون لها تأثير قـوي                

مؤكداً في ذات الوقت أن مصر مـا        ،  "ئيلإسرا"وفعلي على عالقات النظام في مرحلة ما بعد مبارك مع           
بعد مبارك لن تستمر في نفس سياستها المتبعة مع تل أبيب، وستمحو عالمات التطبيع بـين القـاهرة                  

 .وتل أبيب، وستنظر إليها على أنها عدوة، بحيث تتعرض صفقات الغاز الطبيعي بين الجانبين للخطـر               
، وفي حين كان نظام      مع حماس ستكون أكثر رفقاً وليناً      عالقات النظام المصري القادم   أن  " سنيه"وتوقع  

في سياق متـصل،    . مبارك يؤيد ويدعم السلطة الفلسطينية وحركة فتح، فإن النظام القادم قد يؤيد حماس            
 في مصر مسيطرون على النقابات وجموع الطـالب         "اإلخوان المسلمين "أن  إلى   "إسرائيلية"محافل  لفتت  

، مؤكدة في ذات    "كامب ديفيد " لو وصل اإلخوان للسلطة؟ هل سيعترفون باتفاقية         ماذا: والمساجد، متسائلة 
الوقت أن التقديرات في إسرائيل تؤكد عدم إلغاء اإلخوان لالتفاقية، وأنهم سينتهجون نهجاً عملياً مع تـل                 

 .أبيب
  :اآلثار االقتصادية لألزمة المصرية

التي أصبحت تعاني من تشويـشات      " اإلسرائيلية"ئ  أثَّرت التظاهرات الجارية في مصر على عمل الموان       
  . وإليها"إسرائيل"قوية أثَّرت سلباً على حركة البضائع من 

بأنه كلما تواصلت التشويشات في المـوانئ المـصرية، فـإن           رجحوا  : خبراء في النقل البحري    -
  .الضرر في االقتصاد اإلسرائيلي سيزداد، خاصة موانئ اإلسكندرية، بور سعيد، دمياط
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ن الموانئ المذكورة ذات صلة بالتبادل      إ"قال   :روفين تسوك  الصهيوني،   رئيس مكتب النقل البحري    -
التجاري مع أوروبا، والحركة في قناة السويس جارية، لكنها أبطأ من ذي قبل، حيث أغلق جزء منها مع                  

ين إلـى أمـاكن      من التشويشات لعدم وصول عدد كبير من العامل        اًارتفاع حمى التظاهرات، عازياً جزء    
  ".الكارثية"عملهم، وأن مصر العب وسيط في هذا المجال، لكن األمور لم تصل لوصف 

أن أوروبا لديها قلق كبيـر مـن التشويـشات          لفت إلى    : الصهيوني ول في مجال النقل الجوي    ؤمس -
ائر الموجودة في عمل الموانئ المصرية، مشيراً إلى أن هذه التشويشات تُلحق الجهـات المعنيـة بخـس                

، وإذا مـا اسـتمر      "كبيرة، ومن الممكن أن تعمل جهات على إغراق سفن في قناة السويس، أو سـرقتها              
، ألن حجم البضائع التي تصل إليها       "إسرائيل"التشويش في عمل الموانئ، فإن أوروبا ستتضرر أكثر من          

 ".عن طريق قناة السويس أكبر
أن بعـض   كـشف   : داني كتريبس لصهيوني،   ا رئيس قسم التجارة الخارجية في االتحاد الصناعي       -

المصدرين وأصحاب المصانع ال يعلمون بأن بضائعهم التي يصدرونها أو يستوردونها تمر عن طريـق               
 مليـون   200من التبادل التجاري البحري إلسرائيل يمر عبر قناة السويس، وبتكلفـة            % 20مصر، وأن   

  .دوالر أسبوعياً
ن تؤدي تظاهرات مصر إلى رفـع       أع   توقّ :فيسور شلومو عوز   البرو  الصهيوني الخبير االقتصادي  -

سعر القمح في العالم، خصوصاً أن هناك فيضانات في استراليا سيؤدي الرتفاع أسعار مواد غذائية أكثر                
ن إ":  والمنطقة نهاية شهر أبريل القادم، قـائالً       "إسرائيل"وأكثر، وأن موجة ارتفاع أسعار هائلة ستضرب        

حملون هذا االرتفاع في األسعار، فيما المصريون سيعانون جداً، مؤكداً أن مصر ستشهد             اإلسرائيليين سيت 
 ."أزمة اقتصادية كبيرة، وسيعاني الفقراء كثيراً بعد انتهاء أزمة التظاهرات السياسية الحالية

 :مقتطفات ميدانية
هوا من األقصر   عادت إلى إسرائيل مجموعتان من السياح اإلسرائيليين قادمين من مصر، حيث توج            -

 .إلى القاهرة عن طريق الساحل لاللتفاف على مواقع المواجهات
أن السلطات المصرية أفرجت عن صحافيين إسرائيليين اعتقلـوا         الصهيونية  أعلنت وزارة الخارجية     -

في القاهرة، وسيستقلون الطائرة للعودة إلى إسرائيل، حيث اعتقلوا بتهمة خرق حظر التجـول، والعمـل                
 . قانوني، خصوصاً وأنهم دخلوا األراضي المصرية بتأشيرات سياحيةبشكل غير

برفقة عدد من أرفع الضباط في المنطقة، إلـى الـسفارة           " شاحار أيالون "وصل قائد شرطة تل أبيب       -
المصرية بإسرائيل، لمناقشة إجراءات أمنية جديدة، والتي ستشمل مقر السفارة، والسفير نفسه وعائلتـه،              

ـ          للحيلولة دون ال   ، بـسبب إعـالن     48تعرض له، في ضوء وجود تجمعات وتظاهرات يقوم بها عرب ال
 .الحكومة اإلسرائيلية دعمها لمبارك

،  من أعلى السارية التي يرفرف فوقها"إسرائيل" في القاهرة بإزالة علم     "اإلسرائيلية"قامت السفارة    -
، في ظل اشتداد حدة المظاهرات، بحيـث        في أعلى العمارة السكنية التي تحتل السفارة األدوار العليا فيها         

  .بقيت السارية خالية من أي علم
القناة األولى، المنتدى اإلسرائيلي للمخابرات، موقع قضايا مركزية، موقع الجيش : عن المواقع العبرية

  الصهيوني
  مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية: ترجمة

   5/2/2011 ،7 خاص رإصدا ،مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية
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  الخذالنالخوف من  .37
  سارة لفيفوفيتش

لقد انتهت سنوات طويلة مـن      . أدارت الواليات المتحدة هذا األسبوع ظهرها لحليفها األقدم حسني مبارك         
من الجائز أن الرئيس المصري كان يأمل       . العالقات الوثيقة عندما خرجت الجماهير إلى شوارع القاهرة       

هذا ما يحدث لحليف قريب وقديم إلى هـذا         . لقي التجاهل وبعد ذلك االبتعاد الصريح     وصول الدعم، لكنه    
الحد، نال من الواليات المتحدة الدعم العسكري طوال عشرات السنين، وال عجب أن في إسـرائيل اآلن                 

  .من يفكر في اليوم الذي سيحدث لهم األمر نفسه
اسية في جامعة تل أبيب وأستاذ العالقات الدوليـة         ويقول البروفيسور يوسي شاين، رئيس برنامج الدبلوم      

الواليات المتحدة تعيد بـين الحـين واآلخـر تقيـيم سياسـتها             «في جامعة جورجتاون في واشنطن إن       
بعد حرب األيام الستة أدارت فرنسا لنا ظهرها وكان ينبغي لنا أن نجد بسرعة              «وأضاف أنه   . »الخارجية

وعلى سبيل المثال   . د أن هذا قد يحدث مع األميركيين في ميادين معينة         ومن المؤك . بديالً للسالح الفرنسي  
كما أن الرئيس بوش األب أعاد النظر في ضمانات         . فإن الرئيس آيزنهاور قرر أن إسرائيل ليست ذخراً       

وإذا لم تخدم إسرائيل المصالح األميركية، فإن الواليات المتحدة قد تغير تعاملها وهذا خطـر               . القروض
  .»علينا

  ما هو مقدار الخطر؟
وإذا لم ترسل الواليات    . لن ننهار فوراً، لكننا سنصاب بكــبوة ووضعــنا سيغدو بالغ اإلشكالية جداً          «

لقد أنقذنا السالح األميركي من االنهيار فـي        . المتحدة لنا السالح فسنواجه إشكاليات في الدفاع عن أنفسنا        
كية فإن البطالة سوف تتعاظم، وأثمان الوقود سوف ترتفع،         ومن دون المساعدة األمير   . حرب يوم الغفران  

واألمن الوطني والفردي سوف يتضرر ألن الدول العربية ستفهم أنه ال ظهر لنا ألن الواليات المتحـدة                 
. توفر لنا المشروعية، وعندما تبدأ في تمرير قرارات في األمم المتحدة ضدنا سنتحول إلى دولة منعزلـة                

  .»بعيدين عن ذلك، ولكننا بالتأكيد ينبغي أن نكون وأصبعنا على النبضوحالياً ال نزال 
  القاعدة لن تهتز

إن الصلة الوثيقة بين إسرائيل والواليات المتحدة بدأت في الستينيات مع إعالن الرئيس جون كيندي فـي                 
ـ .  أن للواليات المتحدة عالقات خاصة مع إسرائيل في الشرق األوسط          1962كانون األول    ا أيـضاً   حينه

 تمت دعوة أول رئيس حكومة إسـرائيلي        64في أيار   . بدأت الواليات المتحدة في بيع السالح إلسرائيل      
لزيارة البيت األبيض، وتوثقت العالقات في حرب يوم الغفران حينما أرسـلت أميركـا قطـاراً جويـاً                  

اصـل تزويـد إسـرائيل       وعد الرئيس جيرالد فورد بأن الواليات المتحدة ستو        75وفي أيلول   . إلسرائيل
  .بالسالح وستحافظ على تفوقها النوعي

 دعمت الواليات المتحدة قرارات األمـم       1980في آذار   . ولم تهز فترة التوتر قاعدة العالقات الصــلبة      
المتحدة التي صادقت على سريان معاهدة جنيف الرابعة على األراضي المحتلة، بما فيها شرقي القـدس،                

وقد أخلت بتوازن العالقات الخاصة مـن دون المـساس بالمـساعدة            . ذلك الحقاً رغم أنها تراجعت عن     
، 1982األميركية مواقف عديـدة منها مهاجمة المفاعــل النــووي العراقي، عملية سالمة الجليـل             

، اإلعالن  2000مجزرة صبرا وشاتيال، قضية جوناثان بوالرد، بيع السالح اإلسرائيلي للصين في العام             
لي في العام الفائت عن بناء أكثر من ألف وحدة سكنية في القـدس وتأييـد الواليـات المتحـدة                    اإلسرائي

  .للتصويت في األمم المتحدة على تطهير الشرق األوسط من السالح النووي
كـذلك  .  مليار دوالر مساعدة سنوياً، كلها تقريباً مساعدة عسكرية   2,55وتقدم الواليات المتحدة إلسرائيل     

ح إسرائيل ضمانات بحوالى تسعة مليارات دوالر تسمح إلسرائيل باقتراض أموال فـي العـالم               فإنها تمن 
وقـد  . والعالقات التجارية بين إسرائيل والواليات المتحـدة وثيقـة        . بشروط مشابهة للقروض األميركية   

في الـدور   والتالي  .  مليار دوالر  11,6صدرت إسرائيل للواليات المتحدة في العام األخير بضائع بقيمة          
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 مليار  9,5وبلغت الواردات من أميركا في العام األخير        . هي بريطانيا، مع صادرات بقيمة ملياري دوالر      
  . مليار دوالر4,7دوالر وحلت الصين في المكان الثاني بقيمة 

واآلن يثير ابتعاد الواليات المتحدة عن حليفها القديم مبارك السؤال حول ما إذا كانـت سـتدير ظهرهـا          
ويعتقد رئيس الموساد األسبق، شبتاي شافيت، أن سيناريو كهـذا          . رائيل أيضاً، رغم الصداقة المديدة    إلس

االتجاه الذي تسير فيه الواليات المتحدة يمكن أن يؤثر بشكل غير جيد على عالقاتهـا            «ويقول إن   . ممكن
وصعود . لى عهد االنعزال  فإدارة أوباما تتحرك في مسار يمكن أن يعيد الواليات المتحدة إ          . مع إسرائيل 

لن تكون لكـل    . قوة الصين يمكن هو اآلخر أن يؤثر على الواليات المتحدة ويدفعها للتقدم نحو االنعزال             
  .»ذلك آثار جيدة على العالقات مع إسرائيل

: من ترومـان إلـى أوبامـا      «ويحذر البروفيسور أبراهام بن تسفي من جامعة حيفا، والذي صدر كتابه            
وهو . قبل أسابيع، من السيناريوهات المتــشائمة    » غروب العالقات األميركية اإلسرائيلية   صعود وبداية   

ومن شـأن وجـود إدارة      . إن هناك جيوب تآكل جوهرية، في األساس في صفوف يهود أميركا          «: يقول
 ولم نصل بعـد   . باردة وعديمة العواطف وأكياس التخلي والالمباالة أن تبقي إسرائيل مكشوفة في البرج           

  .»لهذه المرحلة، ولكن هذا قد يحدث
  هل يمكن أن يصل الوضع لدرجة التخلي، كما يحدث في مصر اليوم؟

أنا ال أؤمن أن الواليات المتحدة سوف تتنصل من إسرائيل، ولكنهم سيشرعون في لعبة فـرق تـسد،                  «
ة األميركيـة   وقد بـدأت اإلدار   . سيجندون قدرات انتقادية ضد مصر وسينقطعون عن التزامهم السياسي        

الحالية بفتح عدد من الصناديق السوداء عندما أثارت للنقاش موضوع الغموض النووي، األمر الذي كان               
  .»فهذه إدارة باردة يمكن أن تخلق لنا صورة صعبة. حتى اآلن محرماً

  هل يمكن أن تتضرر المساعدة إلسرائيل؟
ولـن  .  يزال متطرفاً في دعمه إلسـرائيل      غير منطقي أن تختفي المساعدات تماماً، ألن الكونغرس ال        «

لن نواجه تهديداً مادياً أو مـصيرياً ـ   . تكون هنا ضربة قاتلة، ولكن ستبرز مشكلة مع شرعية إسرائيل
ويمكن أن يفرضوا علينا اتفاق سالم غير مقبول على إسرائيل، ممـا يزيـد عزلـة                . وإنما خطر سياسي  

وإسرائيل ستحشر في الزاوية مـن دون       . من الشرق األوسط  إسرائيل في العالم، وينزع السالح النووي       
  .»هامش مناورة، وهو ما سيخلق لنا مشكلة صعبة

  إشارات برود
هل يمكن حالياً مالحظة اشارات تنبئ ببرود العالقات بين الواليات المتحدة وحليفتها إسـرائيل؟ يعتقـد                

وحسب كالمـه، فـإن تـدهور       .  ممكن القنصل اإلسرائيلي السابق في نيويورك، ألون بنكاس، أن األمر        
ويرى أن اإلدارة األميركية الحالية لن      . العالقات بين الدولتين ال يزال بعيداً، لكن التلميحات بشأنه تظهر         

تعلن فعلياً عن تغيير في موقفها تجاه إسرائيل، رغم أن بوسعها بالتأكيد إدارة ظهرها لـرئيس الحكومـة                  
  .بنيامين نتنياهو

رة تحمل نتنياهو وتكاد صدقيته في واشنطن تالمس الصفر، رغم أن ذلك ال يعني عدم               ليس بوسع اإلدا  «
وإذا واصل أوباما تعامله مع نتنياهو فإنه سيخلق وضعاً تتضرر فيـه مكانتـه       . قدرته على تغيير الوضع   

 1999وأيـضاً العـام     . وقد فعلت إدارة بوش األب ذلك إلسحق شـامير        . بشدة، إلى أن يضطر للرحيل    
إنهم ال يردون على هواتفـه، ولـيس        . لوا مع نتنياهو بشكل جعل باراك يتفوق عليه في االنتخابات         تعام

هناك لقاء بين الرؤساء، وفي النهاية سيفهم الجمهور اإلسرائيلي أن لرئيس حكومته عالقات إشكالية مـع                
 تغييـر المواقـف     ومع ذلك ال مجال ألن يعلن أوباما فـي خطـاب          . الواليات المتحدة وال يقوم بانتخابه    

  .»األساسية إلدارته تجاه إسرائيل
  ألن يحدث برود أبداً في العالقات؟
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والدعــم إلسرائيل يتآكل بسبب التغييرات الديمغرافية فـي        . سيحدث برود، لكن األمر سيتطلب وقتاً     «
ووزن . خارجيـة إذ يعيش حالياً في أميركا جيل أكثر شباباً وأقل اهتماماً بالمواضيع ال           . الواليات المتحدة 

إسرائيل في العالقات الخارجية يتراجع باستمرار منذ تفكك االتحاد السوفياتي، وجنراالت أميركيون، مثل             
الجنرال ديفيد بتراوس، ال يترددون في القول بأن مصالح الواليات المتحدة في الشرق األوسط تتـضرر                

 أن الكونغرس يمتلئ بأناس ليس لديهم التزام        كما. من غياب العملية السياسية بين إسرائيل والعالم العربي       
سياسي قيمي بإسرائيل وإسرائيل ال تهون األمور، ألنها ال تصغي بشكل متواصـل لمطالـب الواليـات                 

  .»المتحدة بتجميد البناء في المستوطنات
  أين سنكون عندما يحدث ذلك؟

ه في وضع كهـذا سـنحتاج إلـى         إذا كنا ال نزال نسيطر على األراضي المحتلة فسنقع في مشكلة، ألن           «
الحلف األميركي في التصويت في األمم المتحدة ونحتاج إلى السالح األميركي للمحافظة علـى تفوقنـا                

ولحظة أن يتـضرر    . النوعي، بما يعني أن إلسرائيل حق األفضلية في الحصول على منظومات السالح           
فمثـل هـذه    . ن هذا سـيناريو خيـالي     حتى اآل . ذلك، سنكون في مشكلة، لكن هذا لن يحدث صباح الغد         

تـصويتات فـي األمـم    : التغييرات في السياسة الخارجية تحتاج إلى سنوات وتظهر اشاراتها بوضـوح      
أو مشاريع قرارات مناهضة إلسرائيل تشارك أميركا       ) الفيتو(المتحدة ال تستخدم فيها أميركا حق النقض        

  .»ارك، وهذه اشارات أولية قائمةحتى اآلن أرى أن أميركا تمتنع وال تش. في صياغتها
  مصباح أحمر

والصحيح اليوم أن كثيراً من األميركيين يدعمون إسرائيــل، وصوتهم ال يـزال يـسمع جيـداً فـي                  
ويقـول الـسفير اإلسـرائيلي      . مؤسسات الحكم، األمر الذي يجعل من المتعذر على اإلدارة التخلي عنها          

إلسرائيــل معسكراً كبــيراً من المؤيـدين      «نوفيتش، إن   األسبق في واشنطن البروفيسور إيتمار رابي     
ولكنه يذكر بأن مثل هذا الدعم لم يحل في الماضـي           . »حتى بين األصوليين المسيحيين فضالً عن اليهود      

 أوضـحت إدارة    1992في العام   . دون اإلدارات األميركية والتصادم مع الحكومات القائمة في إسرائيل        
ها تفضل اسحق رابين على اسحق شامــير، فلم تصادق علـى ضـمانات             بوش األب وجيمس بيكر أن    

  .القروض وفهم الجمهور اإلسرائيلي التلميح هذا أثّر على االنتخابات
وقبل بضعة شهور، في قضية البناء في القـدس، وبخـت هـيالري             . وهذا يحدث اليوم جزئياً لنتنياهو    «

يس أوباما معه بـشكل غيـر ودي فـي زيارتـه            كلينتون نتنياهو طوال أربعين دقيقة كما تصرف الرئ       
وال تعلن اإلدارة ضـجرها مـن رئـيس         . بعد ذلك اهتما بتصحيح االنطباع وتقلصت األزمة      . لواشنطن

الحكومة، لكنني أرى وضعا تلمح فيه اإلدارة األميركية بأن رئيس حكومة هـذا أو ذاك غيـر مقبـول                   
  .»لديها

  ومتها، ممكن؟هل االبتعاد عن إسرائيل، وليس عن رئيس حك
والجيل اليهودي  . فوزن الطــائفة اليــهودية في أميركا يتراجع     . هذا ليس سيـناريو خياليــاً جداً    «

. ووزن الهيسبان والـسود يـزداد وسيغـــدو أكبـر         . الـشاب ليس عميــق االرتبــاط بإسرائيل    
، إذا استمر الصراع في  وفي وضع كهذا  . وبالتــأكيد أستطيع رؤية تباعد تدريجي بعد عقدين من الزمن        

وفـي أجـزاء    . الشرق األوسط، فسوف نعيش في وضع أقل جودة وسيضعف موقفنا بشكل حاد سياسياً            
  .»مختــلفة من العالم، كشرق أوروبا، أفريقيا وأميركا الجنوبية وضعنا جيد بسبب الدعم األميركي

في هذا السياق يقول المدير العام    و. ومع مؤيدين ومن دونهم، تنبــغي قراءة خريطة المصالح األميركية        
األسبق لوزارة الــخارجية، أوري سـابير، أن ما يجري في مصر ينبغي أن يـشعل فـي إسـرائيل                  

الواليات المتحدة تهتم أوالً وقبل كل شيء بمصالحها وفقـط          «ويشير إلى أن    . المصــابيح الحــمراء 
ـ     . بعد ذلك تهتم بمصالح اآلخرين     ايير القـيم المـشتركة، فـإن المـصالح         وطالما أننا نـستجـيب لمع
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. االستراتيجية والمصالح المشتركة للسالم في الشرق األوسط، فإن الواليات المتحدة لن تدير ظهرها لنـا              
  .»أما على المدى البعيد فإن الصدام ممكن حول موضوع السالم. والتخلي عنا في المدى القريب مستحيل
  سبب الصدام؟إلى أين سنصل إذا ابتعدت أميركا عنا ب

وهـذا  . إذا حدث أمر كهذا فإنه سيؤثر بشــكل كارثي على وضــعنا االقتصادي، األمني والدولي            «
. وينبغي إلسرائيـل أن تدرس خطواتهــا عبر فهم تعلقــها بأميـــركا         . سيكون كارثة استراتيجية  

وإذا لـم   . إلـى جانبنـا   وينبــغي علينا التوصل لتسوية مع الفلسطيـنيين طالما أن الواليات المتحـدة            
 مـع دولـة     67تكــن إلى جانبــنا، فإن األسرة الدوليــة سوف تفرض علينا العودة إلى خطـوط              

وكل شيء سيكون أكثر صعوبة إذا لم تكن الواليات المتحدة إلـى  . فلسطينية وعاصمـتها القدس الشرقية 
  .»جانبنا

  هل ثمة مجال للقلق؟
وقال نائـب   . أن الواليات المتحدة لن تتخلى البتة عن إسرائيل       رغم الوضع المصري، هناك من يعتقدون       

كل رؤساء أميركا عارضـوا وسيعارضـون       «وزير المالية في إدارة كلينتون، ستيوارت آيزنشتات، إن         
وحتى في حالة الصدام سـوف يتواصـل   . االستيطان، ولكن هذا ال يعني المساس بالمساعدات وبالتعاون     

  .»تدفق المساعدات
ير اإلسرائيلي السابق في تل أبيب ورئيس مؤسسة السالم األميركية، صموئيل لويس، فيقول إنـه               أما السف 

ويمكـن  . فالعالقات بينها وبين إسرائيل خاصة    . ال مجال البتة ألن تتخلى الواليات المتحدة عن إسرائيل        «
  .»ولكن ال تقلقوا بشأن الواليات المتحدة. أن تقلقوا مما يجري في مصر

   أوباما أن أظهر عدم امتالكه عواطف تجاه إسرائيل؟سبق للرئيس
أنـا أفهـم    . إن ألوباما شخصية مغايرة لشخصية الرئيس بوش، لكن هذا ال يعني أنه ال يدعم إسرائيل              «

  .»الواليات المتحدة ستواصل كونها حليفاً إلسرائيل. قلقكم ولكن هذا لن يحدث
  2011-2-4معاريف 
  7/2/2011، السفير، بيروت

  
  !ماليين وألوفا.. الصفوفرصوا  .38

  بثينة شعبان
 أمضى الرئيس حافظ األسد أكثر من خمس عشرة 1991من عام ) تشرين األول( أكتوبر 16 ـ  15في 

ساعة يناقش فيها العبارات التي يجب أن تستخدم في عملية مدريد للسالم للتعبير عن الحقوق المشروعة                
القدس الشرقية جزء ال يتجزأ مـن األراضـي         «ح بأن   للشعب الفلسطيني بما في ذلك التأكيد بشكل واض       

وحق العودة لماليين الفلسطينيين إلى أرضهم، وحقهم فـي قيـام دولـتهم             . »1967العربية المحتلة لعام    
 1978) آذار( مـارس    27ومن خالل االستشهاد برسائل من الرئيس جيمي كارتر في          . الوطنية المستقلة 

 حاول الرئيس األسد أن يبرهن لجـيمس بيكـر أن           1988) تموز( يوليو   29ورسائل من ريغان بتاريخ     
االعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها حقوقه السياسية كانت دائمـا سياسـة               «

العوامل المشتركة التي تجمع    «واستفاض األسد بالحديث عن     » الواليات المتحدة التي يعبر عنها رؤساؤها     
لسالم العادل والشامل وإعادة جميع الحقوق بما فيها القدس والالجئون هـو الـسالم              ا«وأن  » بين العرب 

ال أعلم كم سيكون العـالم العربـي   «وفي لحظة عفوية قال بيكر . »الوحيد الذي يمكن أن يكتب له الحياة    
  .»مهما لو أن العرب جميعا توافقوا على هذه الرؤية، إنها فكرة هائلة

ي بما قد يفصح عن نقاط القوة لدى العرب التي لم يحسن حكامهم استخدامها              نادرا ما ينطق مسؤول غرب    
تحت مسميات مختلفة ولكن    » الدولية«حتى اليوم والتي وضعت في طريقها االتفاقات الغربية والمعاهدات          

 22فبعد أن قطعوا جسد أمتنـا إلـى         . »إبقاء العرب مقسمين ومشرذمين   «الهدف الغربي منها جميعا هو      
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ها هم يزرعون الفتنة واالنفصال في كل دولة عربية، ونشهد كل يوم محـاوالت جديـدة لتقـسيم                  دولة،  
وكأن ذلك فـي    » أوال«البلدان العربية، وتفتح مشاريع فتنة جديدة، كما في ذلك وضع المصلحة القطرية             

التكفيريـة،  تناقض مع المصلحة العربية، وتم نشر العداء لألحزاب القومية في مقابل تشجيع المجموعات              
وفرشت مخيلة الشعوب بوعود االنتعاش االقتصادي في البلدان التي أنجزت اتفاقات سالم التي صـممت               

فـي مقابـل ذاك الـسالم       . لتكون ضمانة لهيمنة إسرائيل وغطرستها لتستمر في ابتالع فلسطين كلهـا          
أشده دموية وغطرسـة    االنفرادي، والخروج من صفوف األمة، بلغ الصلف اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين           

وإذالال فأصبح شهداؤهم أرقاما دون أسماء، وأصبح هدم منازلهم، واستيطان أرضهم، وقتـل الحوامـل               
على الحواجز، واعتقال نسائهم من بيوتهم، واغتيال قيادييهم وحرمانهم من الحرية ال تستحق أن تكـون                

الماضـية  » الـسالم «د طـوال عقـود   وسا. خبرا في الغرب الذي دفع بعض الحكام لهذا السالم المنفرد 
اإلحباط بين صفوف الماليين من أجيال متتالية من العرب وهم يرون الدم العربي رخيصا لدى الـبعض                 
من حكامهم الذين تمادوا في مصافحة األيدي اإلسرائيلية الملطخة بدماء العرب، وتمادوا بمهادنة مجرمي              

 لقد تمادى بعض الحكام في تزوير إرادة شـعوبهم          .حرب من أمثال بوش الذي شن الحرب على اإلسالم        
وفـي خـالل كـل هـذه     . وشعوبهم تلفظهم علنا» الشرعية«وصدقوا التزوير فتراهم يتكلمون اآلن عن     

السنوات العجاف التي جلبت المآسي المذلة على هذه األمة، ومنها حـرب تـدمير العـراق، والحـرب                  
كنت دائما أكرر سؤاال    » الشقيق«بها من قبل العدو و    المستمرة على لبنان والحرب على غزة وحصار شع       

إذا كنا نحن العرب غير جديرين بالحياة كما تروجون وتصورون فلمـاذا            : واحدا لوسائل اإلعالم الغربية   
  هذا االنشغال الدائم بنا وبمنطقتنا؟

 األميركيون  لقد تحفزت واشنطن خالل األسبوعين الماضيين بطريقة لم يسبق لها مثيل، وأخذ المسؤولون            
يعقدون اجتماعات لمجلس األمن القومي برئاسة أوباما، وأخذت وزيرة خارجية الواليات المتحدة تعطـي              
تصريحات كل ساعتين، كما أخذ غيبس الناطق باسم البيت األبيض، وفيليـب كراولـي النـاطق باسـم                  

 علـى أفغانـستان     الخارجية األميركية يظهرون على الشاشات أكثر مما ظهر نظراؤهم خالل الحـرب           
والحرب على العراق، ليس لدعم قضية الحرية، والديمقراطية، وحقوق اإلنسان العربي، بل إلطالة عمر              

هذا القلق غير المسبوق في الواليات المتحدة يعكس قلقا إسرائيليا حول أمنها الـذي              . »الصديقة«األنظمة  
المزيد من الحـروب، والجـرائم، والمجـازر،        كفلته اتفاقيات السالم المنفردة، فكافأت إسرائيل العرب ب       

  .واالغتياالت، واالستيطان، ورفض أي شكل من أشكال السالم مع الفلسطينيين
» متعـصبون «حضاريا، و » متخلفون«و» إرهابيون«الحرب اإلسرائيلية على العرب عبر اتهامهم بأنهم        

 أوال قبل غيرهم بأنهم غير جـديرين        إسالميون تهدف إلى تدمير الثقة العربية بالذات، وإلى إقناع العرب         
مـا  . بالحياة، فيصابون بالمزيد من اإلحباط، والعجز حين يعيث أعداؤهم بهم فسادا دون مقاومة مـنهم              

أعجز البعض من حكامنا عندما يشتركون في الحملة الغربية الهوجاء على المقاومة العربيـة لالحـتالل                
  اإلسرائيلي ومالحقة المقاومين كمجرمين؟

 أدرك أعداؤنا أن العروبة هي التي تجمعنا وتوحدنا، وأن القوة تكمن في تعاوننا، ولذلك فقد حـاولوا                  لقد
زعزعة رابط العروبة المقدس، واستبدلوه بالتناحر الديني، والعرقي، والطـائفي وصـوال إلـى تقـسيم                

جتماعي وحتـى   ومن هنا يأتي الضعف العربي السياسي واال      . األوطان، وزرع الفتنة في صفوف شعوبنا     
االقتصادي، فهل يمكن أن يتخيل المستثمر مثال فضاء استثماريا عربيا واحدا تحكمه القوانين واإلجراءات              

 فضاء استثماريا صـغيرا     22واألهداف ذاتها في سوق عربية لما يقارب أربعمائة مليون عربي بدال من             
ول العرب إلى قوة اقتصادية صاعدة      تحكمها قوانين وإجراءات وأوضاع مختلفة؟ كان هذا بحد ذاته سيح         

ويلحق ركبهم بركب الصين والهند والبرازيل وتركيا وهذا ما ال يريده لنا أعداؤنا في إسرائيل وحلفاؤهم                
في واشنطن والعواصم الغربية التي كنا نسمع صراخها عن الديمقراطية، وهاهي اليوم نراهـا متـرددة،                

  .خائفة من انتشار الديمقراطية العربية
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لحقيقة أن الدم العربي رخيص على أعدائنا، وال شاغل لهم سوى مصالحهم في أرضنا، وأطماعهم فـي                 ا
لهـم  » أصدقاء«فعلى ماذا يتباكى بعض حكام العرب على        . ثرواتنا، وقلقهم على أمن الكيان الصهيوني     

ا حـين  له» أصدقاء حميمين«في واشنطن؟ أولم يروا، مرة تلو أخرى، كيف لفظت واشنطن         » مخلصين«
أصبحت مصالحهم في دائرة الخطر؟ أولم يروا أن كل ما تحرص عليه واشنطن هو استمرار مـصالحها                 

  بغض النظر عمن يتمكن من اعتالء كرسي السلطة ديكتاتورا كان أم طاغية؟
لقد برهنت الجماهير بتصديها بصدرها العاري ألجهزة قمع، دربتها القوى الغربية، أن واشنطن تخـشى               

هل يمكن أن يحافظ نظام ديمقراطي      : ية في العالم العربي، فترى سياسييهم وإعالميهم يتساءلون       الديمقراط
عربي على العالقة ذاتها مع إسرائيل؟ لقد شاهدنا حين انتفض بعض اإليرانيين ضد النظام هناك كيف تم                 

ب، وخـرج   إلى شهيدة كونية للحرية، وتم نشر صورها في كل جرائد الغر          » ندى سلطاني «تحويل اسم   
أوباما بنفسه حزينا على موتها، بينما فشل اإلعالم الغربي أن يذكر إلى حد اليوم اسم شهيد مـن شـهداء      
الحرية العرب، فهم ال يعيرون قضية الحرية أي اهتمام، وال قضية الديمقراطية في العالم العربي، سوى                

لـت إسـرائيل الديمقراطيـة      ولـذلك قت  . اللهم كشعارات ضد من يقف ضد مشاريعهم المعادية للعـرب         
  لماذا نهض العرب اآلن مطالبين بالديمقراطية؟: الفلسطينية بدعم أميركي معلن، ولذلك تسمعهم يتساءلون

إن ما أثبتته الجماهير العربية هذه المرة هو ما أثبته العرب دوما على مر القرون، وهو أنهم شعب حـر                    
 بد أن يستجيب القدر، وال بد لليل أن ينجلي وال بد للظلم             أبي يعشق الحرية، وأنهم حين يريدون الحياة فال       

وال شك أن ما تقدمه الجماهير العربية اليوم ينير الطريق أمام أبناء هذه األمة، اليـوم وغـدا،                  . أن يندثر 
لتتمسك بقيمها السامية، وبعوامل قوتها، وترفض ذل رضوخ الحكام لمطامع االستبداد، والفساد، والتبعية             

 لقد حررت شعوب أميركا الجنوبية أوطانها التي كانت تسمى الحديقة الخلفية للواليات المتحـدة               .لألجنبي
من تأثير وهيمنة واستغالل قوة كبرى لشعوب أصيلة مضطهدة وأصبحت بعد عقود من الكفاح من أجـل      

عربية ومن أجل ذلك علينا أن نرص صفوفنا، لنواجه العالم أمة           . الحرية قوى صاعدة يحسب لها حساب     
  .واحدة جديرة بالحياة الحرة الكريمة، وبموقع الئق لنا تحت شمس الحرية واالزدهار والكرامة
  7/2/2011، الشرق األوسط، لندن
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  محمد السماك
لـسطينية   لو لم يسقط رئيس الحكومة االسرائيلية السابق إيهود أولمرت، هل كانت اسرائيل والسلطة الف             

-2007خالل مباحثات أنابوليس التي جرت في الواليات المتحـدة          . توصلتا الى حل للقضية الفلسطينية؟    
وقـد شـمل    .  توصل الطرفان االسرائيلي والفلسطيني الى صيغة تفاهم تتناول القضايا الجوهرية          2008

بمعدل (لتفاهم بعودة رمزية    قضى ا .  قضية الالجئين، وعددهم نحو خمسة ماليين      -1: التفاهم النقاط اآلتية  
وبالمقابل يحصل الالجئون على تعويـضات ماليـة يوفرهـا          ) عشرة آالف كل عام ولمدة عشرة أعوام      

أما بقية الالجئين، أو أكثـريتهم الـساحقة فتعـالج          . 194المجتمع الدولي استناداً الى قرار األمم المتحدة        
سطينية العتيدة، توطين قسم ثان في الـدول العربيـة          عودة قسم منهم الى الدولة الفل     : قضاياهم على قاعدة  

التي يقيمون فيها، استيعاب قسم ثالث في عدد من الدول غير العربية بما فيها كندا واستراليا والواليـات                  
ويكـون القـسم    . تقسم المدينة الى قسمين عربي ويهودي     :  قضية القدس  -2. المتحدة والبرازيل وسواها  

على أن يحفـظ لليهـود حـق اداء    . صمة لفلسطين، والثاني عاصمة السرائيل  عا) شرق المدينة (العربي  
أما األماكن المقدسة فتتولى اإلشراف عليها لجنة دولية تضم         ). حائط المبكى (صلواتهم أمام حائط البراق     

وبموجـب التفـاهم أيـضاً يحفـظ        . فلسطين واسرائيل والمملكة العربية السعودية والواليات المتحـدة       
تحتفظ اسـرائيل   :  قضية المستوطنات  - 3. ين حق التواصل البري بين القدس والضفة الغربية       للفلسطيني

أمـا  . 1967بالمجموعات االستيطانية التي أقامتها داخل األراضي الفلسطينية المحتلة والمحاذية لحـدود            



  

  

 
 

  

            27 ص                                     2049:         العدد       7/2/2011 اإلثنين :التاريخ

لـسطينية  المجموعات االستيطانية األخرى داخل الضفة الغربية فتبقى يهودية مـع التـزام الـسلطة الف              
 - 4. باإلعتراف للمستوطنين بحقهم وبحريتهم في ممارسة شعائرهم الدينية، داخل الدولـة الفلـسطينية            

على أن تعترف اسرائيل بحقـوق الفلـسطينيين        . يعترف الفلسطينيون بيهودية اسرائيل   : يهودية اسرائيل 
 5. ية، أو حملهم على الهجرة     وعدم معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثان      1948المتواجدين فيها منذ عام     

وإذا كان . يجري ترسيم الحدود بعد االتفاق على تبادل األراضي بين اسرائيل وفلسطين        :  ترسيم الحدود  -
، فإن التبادل سوف يؤدي الى تجاوز القرارين        1967 ينصان على حدود     338 و 242قرارا األمم المتحدة    

 واسعة من األراضي المحتلة، مقابل تقديم بديل عنهـا          رضائياً وبالتفاهم، بحيث تحتفظ اسرائيل بمساحات     
 2008في عام   . أما مساحة األراضي فانه بقي موضع جدال      . في مناطق أخرى للدولة الفلسطينية العتيدة     

فكـل  . والصياغة كانت تحتاج الى وقـت     . كان هذا التفاهم ال يحتاج اال الى صياغة نهائية للتوقيع عليه          
الفلـسطينيون  . ناولها تتطلب مراجعات ومداوالت مع أطراف اقليمية ودوليـة        قضية من القضايا التي يت    

يراجعون العرب والمسلمين ؛ واالسرائيليون يراجعون المنظمات الصهيونية الدولية واألحزاب المؤتلفـة            
، 2008واثناء العمل على هذه الصياغة سقطت حكومة إيهود أولمرت في عام            . في الحكومة والمعارضة  

وجاءت حكومة جديدة برئاسة بنيامين نتنياهو الذي يعارض بنود هذه التسوية، متسلحاً            . فرصةوضاعت ال 
وفي الواقع لم تتـضمن هـذه التـسوية أي جديـد            . بوزير الخارجية ليبرمان الذي يرفض مبدأ التسوية      

ة مـن   جوهري عن تلك التي سبق أن اقترحها الرئيس األميركي األسبق بيل كلنتون في األسابيع األخير              
يومها كان المفاوضان الفلسطيني المرحوم ياسر عرفات واالسرائيلي رئـيس الحكومـة    . واليته الرئاسية 

ويبـدو  . لم يستطع كلنتون أن يقنع عرفات بقبول أمرين أساسيين يتعلقان بالالجئين والقدس           . إيهود باراك 
ل كما يبدو له، هو المزيد من       أن الرئيس محمود عباس لم يجد بداً من قبولهما ولو على مضض ألن البدي             

ولذلك فانه يـردد    . والمزيد من التوسع االستيطاني اليهودي في الضفة الغربية       . التهويد االسرائيلي للقدس  
من السهل الرفض ولكن ماذا بعد الرفض؟ لم يشارك أحد الرئيس عباس في البحث عـن جـواب                  : دائماً

ـّع الـرئيس      1979في عام   .  طرح السؤال  بل ان أحداّ لم يشاركه حتى في هم       . لهذا السؤال   عندما وقـ
المصري الراحل أنور السادات مع الرئيس االسرائيلي مناحيم بيغن، على معاهدة الصلح مع اسـرائيل،               

منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت في ذلك       (ترك الباب مفتوحاً أمام تسوية بين اسرائيل والفلسطينيين         
ولكن المنظمة التي دانت اتفاق الـسادات       ). لشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني   الوقت تتمتع بصفة الممثل ا    

غيـر أن تـداعيات     . بيغن كارتر ما كان لها أن توافق على المفاوضات مع اسرائيل من حيـث المبـدأ               
اثـر االجتيـاح     (1982األحداث، ال سيما بعد الخروج القسري لمنظمة التحرير من لبنـان فـي عـام                

وقد فتح  . اضطرت المنظمة لالعتراف باسرائيل وللتخلي عن الكفاح المسلح       ) ل بيروت االسرائيلي واحتال 
ذلك الباب أمام الرئيس الراحل ياسر عرفات للعودة الى فلسطين حيث أقام في رام اهللا حتى وافته المنيـة        

ض وال شك في ان الموقف الفلسطيني المفـاوض تعـر         ). في عملية اغتيال اسرائيلية بطيئة كما يرجح      (
االنقسام الفلـسطيني الفلـسطيني، أوالً   : لعل من أخطرها. لالستضعاف، وضعف فعالً نتيجة لعدة عوامل  

الـداخل  (وتتردد اآلن أقاويل عن انقـسام بـين حمـاس وحمـاس             . بين فتح وحماس، ثم بين فتح وفتح      
ان على الخط من    ؛ ومن هذه العوامل التداعيات التي تهز األمن القومي العربي، ثم دخول اير            ) والخارج

ومن العوامل كذلك فشل أو عجز الرئيس األميركي        . جهة، وحرص تركيا على اللحاق بها من جهة ثانية        
باراك أوباما عن الوفاء بالتزاماته السياسية واألخالقية التي أعلنها في خطابه الشهير في جامعة القاهرة،               

قهم في اقامة وطن قابل للحياة، واضـطراره        وخاصة تلك التي تتعلق بالحقوق الفلسطينية وفي مقدمها ح        
ومن هذه العوامل أيضاً وجود حكومة اسرائيلية تعتبر        . لإلنكفاء تحت ضربات اللوبي اليهودي األميركي     

ال شك  .  األشد تطرفاً منذ إقامة اسرائيل حتى اليوم وأكثرها ميالً الستخدام القوة ورفض الحلول السياسية             
األمر الوحيد المشرق في    .  المفاوض الفلسطيني الى الكثير من االبتزاز      في أن ذلك كله عرض ويعرض     

كل هذا المشهد الظالمي هو اعتراف دول أميركا الجنوبية بالدولة الفلسطينية حتى قبل اعالنها وحتى قبل                
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علـى  ) ما عدا قبرص  (وهي دول كاثوليكية متمردة     ). اضافة الى قبرص  (تحديد معالمها ورسم حدودها     
، كانـت   1982ولكن الى متى والى أي مدى؟ قبل االجتياح االسرائيلي للبنان في عام             .  األميركية الهيمنة

وكانت موازنتها السنوية تزيد علـى المليـار        . منظمة التحرير تتخذ من بيروت عاصمة غير معلنة لها        
تيـاح ليقلـب   وقد جاء االج. وكانت تتمتع باعتراف دول يفوق عددها، تلك التي تعترف باسرائيل   . دوالر

فهل تستطيع السلطة الفلسطينية ان تسترجع تلك       . ودفع لبنان الثمن الغالي    .تلك الصورة رأساً على عقب    
أم أن ذلك هو مجرد دورة جديدة في الحلقة المفرغة التـي يطلـق              . الخسائر من بوابة التسوية السياسية    

  !؟"عملية التسوية السياسية في الشرق األوسط"عليها 
    7/2/2011، بيروتالمستقبل، 

  
   على السياسة الداخلية والخارجية للكيان الصهيوني   المصريةانعكاسات األزمة  .40

  يحزقئيل درور
  إعطاء األطراف اإلسالمية مكانة خاصة في المنطقة " إسرائيل"األحداث التي تمر بها المنطقة تُحتم على 

عاصير، سـيكون لهـا انعكاسـاتها       تشير األزمة في مصر إلى أن الشرق األوسط يتوجه نحو أ            .1
  . المهمة على السياسة اإلسرائيلية

يفرض علينا الفشل اإلستخباراتي في تقويم الوضع في مصر واإلخفاقـات األخـرى، إصـالحاً                 .2
داخلياً وجذرياً لألجهزة اإلستخباراتية، مع التشديد على تطوير القدرة على فهم األحداث في العمق، ومـا                

  .مرتقبةتحمله من أعاصير 
بشأن نفوذ القوى العظمى، فهـذه القـوى ال         " البديهيات"تدحض الدراسة المتعمقة لما يجري كل         .3

تستطيع منع وقوع األعاصير، وحتى التدخل العسكري الواسع مثلما حدث في العراق لـن يـؤدي إلـى                  
) ا يخـدم مـصالحها    بم(من هنا نرى الدول العظمى بدالً من محاولة بلورة الوقائع على األرض             . التهدئة

ومغـزى هـذا    . ، مثل مبـارك   "صديق"مرغمة على التأقلم وفقها، حتى لو فرض عليها ذلك التخلي عن            
في المدى البعيد ليس أمراً بديهياًن وهذا ما يفرض علـى           " إلسرائيل"الدرس القاسي أن التاييد األمريكي      

  . األخيرة أن تعمل جاهدة للحفاظ على وجودها ولتعزيز قوتها
اسـتراتيجية  -لكن من جهة أخرى، فإن األعاصير التي تعصف بالمنطقة تزيد في األهمية الجيو              .4

، في منطقة لها أهميتها العالمية، فعلـى سـبيل المثـال،            "إسرائيل"لدولة مستقرة وديمقراطية وقوية مثل      
من هنا،  . ه أوروبا في أوقات األزمات المساهمة في ضمان تدفق النفط الذي تحاتج الي          " إسرائيل"تستطيع  

 -تدعيم مكانتها الدولية بناء على هذه الحقائق، مع التـشديد علـى أن النـزاع العربـي                " إسرائيل"على  
  .ال يشكل السبب األساسي في عدم اإلستقرار في المنطقة" اإلسرائيلي"

 أطـراف   تزداد، األمر الذي يبشر بصعود    " الشارع"تثبت األحداث التي تمر بها المنطقة أن قوة           .5
لمواجهة الوضع الجديد يجب أن تعمل علـى        " اإلسرائيلية"جديدة إلى السلطة، وبالتالي، فإن اإلستعدادات       

التخفيف من عداء الجماهير لها، وذلك عبر التوجه إلى الشباب في الدول العربية مـن خـالل وسـائل                   
السالم، وقدرتها على المسهامة    إلى  " إسرائيل"اإلتصال اإلجتماعي وقنوات أخرى، مع التاكيد على تطلع         

بـين الديمقراطيـة وقـوة      " إسرائيل"كما أن من شأن جميع      . في تحقيق تقدم المنطقة اجتماعياً واقتصادياً     
  .المؤسسة الدينية، أن يقدم إجابية لها في الدول اإلسالمية

صـير، وعلينـا أال     مع الجوهر الجديد لهذه االعا    " إسرائيل"ويجب أن تنسجم السياسة األمنية في         .6
من هنا ضرورة تعزيز الردع، بحيث يكون واضحاً للطرف اآلخر          . نستبعد مواجهة حربية واسعة النطاق    

وفي الوقت نفسه، يجـب تطـوير       . سيسحق هو ومن يقدم المساعدة له     " إسرائيل"أن من يشن حرباً على      
  .قدرات غير فتاكة من أجل إحتواء عدوانية جماهير غاضبة والتصدي لها
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في الخالصة، إن أهم اإلستنتاجات التي يمكن استخالصها من التدقيق العميق في دينامية التغيير                .7
في الشرق األوسط وغربي آسيا هي تلك المتعلقة بالعملية السلمية، إذ ال يمكن اإلعتماد على ثبات اتفاقات                 

من اتفاقات  " كتلة حرجة "ك هو   والمطلوب بدالً من ذل   . سالم محلية في بيئة تتجه نحو التغييرات السريعة       
" إسـرائيل "ولهذا الغرض على دولـة      ". إسرائيل"السالم تقلص توجيه الطاقة الكامنة في األعاصير ضد         

، "إسرائيلية"التقدم نحو اتفاق شرق أوسطي شامل األطراف اإلسالمية، يشمل دولة فلسطينية، وانسحابات             
مية مكانة خاصة في الحوض المقدس، والسعي إلى        وتسويق موضوع الالجئين، وإعطاء األطراف اإلسال     

إن هذا لن يمنع األعاصير، ولكن سنضمن       . مع أغلبية الدول العربية واإلسالمية    " إسرائيل"تطبيع عالقات   
  ".إسرائيل"عدم توجيه طاقتها ضد 
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