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  ة على أكثر من جبهةاالستعداد لحرب شاملإلى   اإلسرائيليكنازي يدعو الجيشاش .1

دعا رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي غابي اشكنازي امس، الجيش الى االستعداد للحرب على : رام اهللا
 ازدياد قوة المعسكر الراديكالي على حساب المعسكر  جبهة وذلك على ضوء ما وصفه بأنهاكثر من

هرتسليا للمناعة واألمن »وقال اشكنازي في كلمة ألقاها في مؤتمر . « القيادة العربية التقليديةالمعتدل في
العالقة بين مكونات المعسكر الراديكالي تلزمنا خوض مواجهة على أكثر من جبهة، وهذا «إن « القومي

وأشار إلى . »فعيلهااألمر يعتبر بالغ األهمية بالنسبة للجيش وخاصة على صعيد تعزيز القوات وعقيدة ت
وقال . «الحرب باتت تختلف من نواح عديدة عن الحروب السابقة، كما أن ساحة المعركة تختلف»ان 

ال أستخف بحماس أو بحزب «: وتابع. «إن حماس وحزب اهللا ال يمكنهما احتالل إسرائيل»اشكنازي 
يختفي في محيط مدني، منطقة اهللا، ولكن حينما نتوجه اليوم لساحة المعركة ال نرى كتائب، فالعدو 

التغيير الكبير الذي حصل هو أن الحرب تدور رحاها في . شجرية، وفي مناطق طبيعية وتحت األرض
حاربت في يوم «ومضى رئيس األركان الذي ينهي مهام منصبه بعد أسبوع، قائال . »عمق دولة إسرائيل

لحرب حينذاك تعني خسارة السيطرة على كانت خسارة ا. الغفران وتغيرت ساحة المعركة منذ ذلك الوقت
. »مناطق، ولكن اليوم يدرك األعداء أن مواجهتنا في ساحة الحرب التقليدية هي أمر إشكالي بالنسبة لهم

حينما ننظر إلى الشرق األوسط نرى تغييرات تشبه «وتطرق اشكنازي إلى الثورة المصرية قائال 
السالم «وأضاف . »ع اللهب في مصر، فكم بالحري بعدها، كان قبل اندال«تكتونيات الصفائح»تغييرات 

ولكن من الصعب توقع .. مع مصر ذخر استراتيجي لدولة إسرائيل ، وآمل أن يسود االستقرار مصر 
ودافع عن فشل االستخبارات في عدم توقع االحداث الجارية في مصر مؤكدا ان اي محلل . »المستجدات

لتوقع ما حصل وحتى هيئة االركان المصرية لم تكن تتوقع هذه « كرة بلورية »استخباري ال يمتلك 
ان بناء القوة االسرائيلية ال يحتاج فقط لسالح «وفي اطار الدروس المستخلصة قال اشكنازي . االحداث

ولكنه يتطلب منا سالحا بريا قويا وال يمكن لهذه القوات ان » M-16«و , »F-16«جوي قوي وطائرات 
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تجد تحتها اهدافا عسكرية عالية االهمية ومن هنا يأتي دور االستخبارات التي احدثت تكون مؤثرة اذا لم 
  .«تغيرات كبيرة في طبيعتها 

  8/2/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  هنية يؤكد لوفد أردني رفضه مشاريع الوطن البديل  .2
نية، بجهود األردن ملكا أشاد رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل ه:  حامد جاد-غزة 

وحكومة وشعبا في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، وخصوصا غزة التي تعاني أزمة طبية وصحية 
وأكد هنية خالل لقائه أمس وفدا من الهيئة الخيرية األردنية .  متمثلة بنقص الدواء واألجهزة الطبية

ة الفلسطينية األردنية، مشددا على أن الهاشمية والخدمات الطبية الملكية األردنية على عمق العالق
األردن احتضن "لفلسطين واألردن تاريخا مشتركا ومسيرة من العطاء والتضحية المشتركة، وقال إن 

  ".جزءا من الشعب الفلسطيني فعاش فيه كريما عزيزا منتظرا العودة إلى وطنه
، مقدرا "المملكة األردنية الهاشميةبكل األشقاء الذين يتقاطرون إلى غزة من "وأعرب هنية عن سعادته 

بتجدد اللقاء تتجدد معاني األخوة، وتستحضر "كل ما تقدمه األردن من دعم للشعب الفلسطيني بقوله 
  ".مقومات العالقة االستراتيجية التي تجمع فلسطين واألردن والتي ال يمكن أن تضعف

 تنطلق من مقومات تاريخية وجغرافية العالقة بين األردن وفلسطين ال يمكن أن تضعف ألنها"وأضاف 
ووجه هنية شكره لجاللة الملك عبداهللا الثاني والحكومة األردنية، ". فاألردن األطول حدودا مع فلسطين

  .وبرلمان وشعب األردن والهيئة الخيرية الهاشمية على ما تقوم به من دعم وإسناد للشعب الفلسطيني
ني منذ اللحظة األولى للعدوان على غزة والذي ما يزال يعمل أن يكون هناك مستشفى أردني ميدا"وقال 

 من الفرق الطبية االردنية المتعاقبة، يعد ترسيخا للعالقة ويؤكد على 12حتى اللحظة ونستقبل الفرقة الـ
وأشار إلى أن غزة في هذه الفترة ". أن  الشعب الفلسطيني ليس وحيدا في مواجهة االحتالل والحصار

وقوف أشقائها إلى جانبها، حيث يعيش أهلها أزمة طبية وصحية كبيرة متمثلة بنقص بأمس الحاجة ل
الدواء واألجهزة الطبية، موضحا أنه تم التواصل مع جهات عدة من بينهم األشقاء في األردن ويوجد 

ن وجدد هنية االلتزامات السياسية بعدم التفريط في أرض فلسطي. استجابة إيجابية نأمل أن تتحقق قريبا
الكاملة وعاصمتها القدس الشريف، وبعدم التفريط بحق العودة، مشدداً على عدم التعاطي مع أي مشاريع 

نحن ال يمكن أن "وقال . إسرائيلية تتحدث عن توطين الالجئين الفلسطينيين أو إيجاد وطن بديل لهم
سطيني ضيف مكرم في نتعاطى مع أي مشاريع إسرائيلية تنتقص من سيادة األردن الشقيق، فالشعب الفل

  ".األردن، حتى يعود إلى أرضه
  8/2/2011الغد، عمان، 

  
  "الجزيرة"سنتوجه قريبا بشكوى لالتحاد الدولي للصحافيين بخصوص هجمة : عريقات .3

 قال الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمـة التحريـر            :غسان الكتوت  - خاص –نابلس  
انه سيتوجه قريبا بشكوى الى اتحاد الصحافيين الـدولي         " فتح"ة لحركة   الفلسطينية عضو اللجنة المركزي   

الفضائية لوثائق المفاوضات الفلسطينية االسرائيلية البداء رأيها فـي         " الجزيرة"حول طريقة عرض قناة     
  .مدى مهنيتها

ة وهدد عريقات بكشف عالقات تجارية واستثمارات قطرية في مستوطنات وشركات اسرائيلية، باالضـاف          
الى نشر افالم فيديو تظهر ما وصفه بحجم االنحطاط في االخالق لدى شخصيات قطرية، منتقدا من امر                 

  .برفع صور امير قطر في غزة
جاء ذلك خالل ندوة سياسية عقدت في مسرح االمير تركي بن عبد العزيز في جامعة النجـاح الوطنيـة                   

جاح الوطنية ومكتب وزارة االعـالم فـي محافظـة    بالتعاون ما بين دائرة العالقات العامة في جامعة الن 
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وشارك فيها الـى جانـب      " تداعيات الهجمة االعالمية على المشروع الوطني الفلسطيني      "نابلس، بعنوان   
االخبارية، بحضور رئـيس الجامعـة      " معا"الدكتور عريقات االعالمي ناصر اللحام رئيس تحرير وكالة         

  .يات والمهتمين وحشد من طلبة الجامعةالدكتور رامي حمد اهللا وعدد من الشخص
انا ال املك جزيرة وال حقول نفظ وال قواعد اميركية          : "ولقطر قائالً " الجزيرة"ووجه عريقات حديثه لقناة     

  ".انتم بدأتم الحرب الظالمة ولكن لن تستطيعوا انهاءها: للدفاع عني، ولكن اقول للجزيرة ومن وراءها
وقراءتها جيدا لمعرفة   " الجزيرة" الموقع الخاص بالوثائق التي نشرتها       ودعا عريقات الحضور الى زيارة    

حجم الحملة التي تعرضت لها القيادة الفلسطينية، والتي اعتبرها اكثر الحمالت ظلما وظالما في تـاريخ                
مضيفا ان الوثائق التـي نـشرتها       . العرب نظرا لحجم التحريف واالنتقائية واخراج الكالم عن مواضعه        

ورغم ما تعرضت له من تحريف وتزوير، فانها تبين حجم المعركـة التـي كـان يخوضـها                  " رةالجزي"
  .المفاوض الفلسطيني مع الجانب االسرائيلي واالميركي منذ بداية المفاوضات

وتعهد عريقات بان يتحمل وحدة المسؤولية الكاملة عن الضرر الذي لحق بالـشعب الفلـسطيني نتيجـة                 
ما تقرره لجنة التحقيق المكلفة، كما قدم اعتذاره لكل فلسطيني خدش نتيجة هذه             تسريب هذه الوثائق وفق     

  .الحملة
وشدد عريقات على ان الوثائق الرسمية للمفاوضات والتي تلزم المفاوض الفلسطيني موجودة لدى قطـر               

ا ان  مضيف. ولدى االمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وكذلك لدى االردن ومصر والسعودية            
  .هذه الوثائق تحتوي على ما ينص عليه القانون الدولي

مقتطفات الوثائق المسربة، موضحا السياق الذي جاءت به مواقـف          " الجزيرة"وفند عريقات ما عرضته     
  .المفاوض الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق باالستفتاء على حق العودة وتبادل االراضي والقدس

اسر عرفات مات مظلوما النه انتصر للقدس والالجئين والحدود، وان          وقال عريقات ان الرئيس الراحل ي     
  .الرئيس محمود عباس كان يعلم عندما اوقف المفاوضات انه سيدفع الثمن

اخطأت من الناحية المهنية في طريقة عـرض الوثـائق،          " الجزيرة"من جانبه، قال ناصر اللحام ان قناة        
  .وحسمت نفسها لصالح طرف على حساب طرف اخر

التي تبلغ ميزانيتها السنوية مليار دوالر، هـي تتبـع لـوزارة الخارجيـة              " الجزيرة"واكد اللحام ان قناة     
  ."القطرية، وبالتالي فهي ذراع اعالمية لدولة قطر

  7/2/2011القدس، فلسطين، 
  

   عنهلإلعالن تعديل وزاري وتنتظر الوقت المناسب إجراءغزة تنتهي من في حكومة ال: الحية .4
 خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس ان حركته التي تدير .دكشف  :اشرف الهور -غزة 

 تعديل وزاري، وانها تنتظر الوقت المناسب لالعالن عن إجراءالحكومة المقالة في غزة انتهت من 
  .تشكيلة هذه الحكومة التي سيبقى على رأسها اسماعيل هنية

ان الحكومة الفلسطينية اجرت تعديال وزاريا، 'س عن الحية قوله ونقلت مواقع اعالمية تابعة لحركة حما
  .'على الحكومة الحالية وانها تنتظر الوقت المناسب العالن تشكيلتها الجديدة

ديسمبر الماضي للتشاور مع الفصائل / واشار الحية الذي رأس لجنة شكلها هنية في شهر كانون االول
رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية سيتخذ القرار ' الى ان الفلسطينية بشأن مشاركتها في الحكومة

  .'المناسب العالن تشكيل الحكومة
، وتحدث 'اغلب فصائل منظمة التحرير ما زالت منحازة لقرار فتح بمقاطعة حماس في الحكم'وذكر ان 

  .في ذات الوقت عن موافقة فصائل اخرى على المشاركة في هذه الحكومة
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صائل الفلسطينية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية اعلنت عقب لقائها يشار الى ان الف
منفردة بوفد حركة حماس الى جانب حركة الجهاد االسالمي رفضها لالنضمام للحكومة التي تقودها 

  .الحركة في غزة
ورة ضد حركة وخالل حديثه اعتبر الحية دعوة بعض قيادات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية للث

دليال على التخبط الذي تعيشه فتح وتهدف لتشتيت الهجوم عنهم خشية ثورة المواطنين 'حماس في غزة 
  .'على جرائمهم بالضفة

كذلك تطرق الحية الى قضية اجراء انتخابات محلية وتشريعية جديدة في الضفة، وقال انه ايضا يمثل 
 ال يعرفون ماذا يفعلون، وحماس ال تخشى من نتائج واضح انهم'واضاف  .'دليال على تخبط سلطة فتح'

ال بد ان تجري في ظروف طبيعية 'واكد ان االنتخابات  .'االنتخابات النها جاءت عبر صندوق االقتراع
  .'ال نوافق على هذه االنتخابات ولن نشارك فيها ولن نعطيها الغطاء'، وقال 'تتكافأ فيها الفرص

  8/2/2011القدس العربي، لندن، 
  

  عباس يطوي صفحة التحقيق مع دحالن بطلب من عمر سليمان: الشرق القطرية .5
أنهى الرئيس الفلسطيني محمود عباس عمل لجنة التحقيق مع محمد دحالن، عضو اللجنة  :عمان

  .التي سبق أن قرر تشكيلها" فتح"المركزية لحركة 
لضغط حقيقي من قبل عمر وقالت مصادر فلسطينية إن عباس أقدم على هذه الخطوة جراء تعرضه 

وكشفت المصادر عن أن سليمان قال لعباس إن دحالن  .سليمان، مدير المخابرات المصرية في حينه
وأسرته موجودون في القاهرة، وأنهم ال يستطيعون أن يفعلوا شيئا ضده، ولم يعد هنالك من داع لمواصلة 

  .التحقيق في القضية
سر اللجنة المركزية للحركة من رئاسة لجنة التحقيق بسبب وكان عباس أقال محمد راتب غنيم أمين 

تلكؤه في إنجاز مهمة اللجنة، التي أسندت رئاستها لعزام األحمد من قبل غنيم، بصفته أمينا لسر اللجنة 
 الشهر الماضي، وفقا لتأكيدات عباس، 14المركزية في هذه المرة، على أن تقدم تقريرها النهائي قبل 

  .حتى اآلنوهو ما لم يحدث 
وفوجئ عباس لدى عودته من القاهرة إلى رام اهللا، بنشوب خالف بين األحمد، واللواء عثمان أبو 
غربية، عضو اللجنة المركزية، ولجنة التحقيق، على خلفية األحقية في رئاسة اللجنة، وهو ما طالب به 

  .من األحمد" فتح"أبو غربية، كونه أقدم في عضوية حركة 
مصادر فلسطينية موثوقة أن السلطات األردنية سحبت مؤخرا الجنسية األردنية من إلى ذلك، كشفت 

جميل شحادة، األمين العام للجبهة العربية الفلسطينية، ومنح بدال عن جوازه المسحوب، جواز سفر 
  .مؤقت، مرفقا ببطاقة جسور خضراء، تمنح للفلسطينيين
صيبت عالقته باألردن، بانتكاسة غير معلنة مؤخرا، يجدر بالذكر أن شحادة هو أحد حلفاء عباس الذي أ

على خلفية نشر قناة الجزيرة أنه طلب من اإلسرائيليين إنهاء الرعاية األردنية للمقدسات اإلسالمية 
  .والمسيحية في القدس

 8/2/2011الشرق، الدوحة، 
  

   المفوض السامي لحقوق اإلنسان على واقع االستيطان والجداريطلعفياض " .6
أطلع رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض المفوض السامي لحقوق اإلنسان السيدة           :  ماهر الشيخ  -هللارام ا 

نافي بيالي على تطورات األوضاع في األرض الفلسطينية المحتلة، واالنتهاكات اإلسرائيلية المـستمرة             
 الجدار، وهدم   للقانون الدولي ضد شعبنا، وإصرارها على مواصلة االستيطان ومصادرة األراضي وبناء          

  .البيوت وخاصة في مدينة القدس المحتلة
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ودعا فياض خالل اجتماعه مع المفوض السامي، إلى ضرورة أن يتحمل المجتمع الـدولي، ومنظمـات                
األمم المتحدة، ومؤسسات حقوق اإلنسان مسؤولياتهم الكاملة إللزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها، وإرهـاب             

تي يرتكبونها، واالعتداءات المستمرة ضد ممتلكات ومـزارع المـواطنين          المستوطنين، وجرائم القتل ال   
  .ومصادر رزقهم

ودعا رئيس الوزراء المفوض السامي للعمل من أجل التوصل إلى مذكرة تفاهم مع مجلس حقوق اإلنسان                
  .التابع لألمم المتحدة، تضمن تحقيق الشراكة والتعاون وبما يكفل تحقيق هذه المبادئ

  8/2/2011ين، القدس، فلسط
  

   الفلسطيني يواصل حملته ضد قياديي ونشطاء حماساألمن .7
تواصل أجهزة األمن الفلسطينية حملتها األمنية واالعتقاالت ، ففي محافظة جنين شمال الـضفة              : رام اهللا 

الغربية اعتقل األمن الوقائي الدكتور زياد عبد الغني العيسة بعد مداهمة منزله ليالً فـي بلـدة صـانور                   
صادرة حاسوب وأوراق ثبوتية وشخصية للعائلة ، علما أّن العيسة يعاني من عدة أمراض وهو معتقل                وم

وفي محافظة بيت لحم واصـلت أجهـزة        . سابق عند االحتالل وأسير محرر وأحد مبعدي مرج الزهور        
سن األمن الفلسطينية استدعاء العديد من قياديي ونشطاء حماس بشكل شبه يومي وهم غسان هرماس وح              

يذكر أّن األجهزة كانت قـد أفرجـت عـنهم قبـل قرابـة              . الورديان وعيسى ثوابتة وعادل الجواريش    
  .األسبوعين وحّددت لهم موعد محاكمة الخميس المقبل

وفي محافظة نابلس واصلت أجهزة السلطة اعتقال الطالب في جامعة القدس بشير حامد زيادة من قريـة                 
 أسير محرر ومعتقل من قبل االحتالل سابقاً عدة مـرات ، فيمـا ال                يوماً ، وهو   80مادما منذ أكثر من     

زالت تعتقل من نفس القرية كالً من المهندسين عبد الرحمن زيادة وأكثم نصار والطالـب فـي جامعـة                   
القدس المفتوحة أحمد فؤاد قط ، وتمنع عائالتهم من زيارتهم منذ اعتقالهم قبل حوالي الـشهر ونـصف                  

  .رى محررون ومعتقلون سابقون عند سلطات االحتاللالشهر ، وجميعهم أس
وفي محافظة سلفيت اعتقل جهاز األمن الوقائي قبل عدة أيام االسير المحرر األستاذ عبد الحميد الـشنار                 

وفي محافظة الخليل واصلت أجهزة السلطة اعتقال العديد من أنصار حماس فـي             . بعد استدعائه للمقابلة  
 منهم سمير محمد شاللدة وفهيم محمد شاللدة من سعير ومحمـد شـحادة              بلدتي سعير وبيت أوال عرف    

  .السراحين ونائل إسحاق العدم من بيت أوال
  8/2/2011الدستور، عمان، 

  
  األخيرلير يتحمل مسؤولية بيان اللجنة الرباعية ب: عبد ربه .8

ه اليوم مبعـوث اللجنـة      ياسر عبد رب  ) اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية    (اتهم امين سر    : غزة
دون "الرباعية الدولية للسالم في الشرق االوسط توني بلير بالمسؤولية عن بيان اللجنة االخير والذي جاء                

  ".التوقعات الفلسطينية
من المؤسف ان مبعوث اللجنة الرباعية      ) "كونا(وقال عبد ربه في اتصال هاتفي مع وكالة االنباء الكويتية           

مشيرا الى ان االخير هو الذي دفع االمور فـي هـذا            " ؤولية اساسية في هذا الشأن    توني بلير يتحمل مس   
   .االتجاه

جاء ذلك في تعليق لعبد ربه بشأن رؤية الفلسطينيين الحالية لبيان اللجنة الرباعية الدولية الـذي صـدر                  
 الفلـسطينيين   االلمانية والذي طالب بعودة المفاوضـات بـين       ) ميونيخ(عقب اجتماعها االخير في مدينة      

  .واالسرائيليين
  7/2/2011، )كونا(وكالة األنباء الكويتية 
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  السلطة تطلب ادراج بيت لحم على قائمة التراث العالمي .9
تقدمت وزارة السياحة واالثار الفلسطينية أمس بطلب ادراج مدينة بيت لحم حيـث             :  ا ف ب   -بيت لحم   

مسار "وتقدم بطلب ضم كنيسة المهد و     . لعالمي للبشرية ولد السيد المسيح ، على قائمة اليونيسكو للتراث ا        
الى قائمة التراث العالمي كل من وزارة السياحة واالثار وبلدية المدينة ومركز حفـظ التـراث                " الحجاج

  .الثقافي في بيت لحم على ما اوضحت السلطة الفلسطينية
هم المواقع التراثية في فلسطين تضم بعض ا"وقال المفاوض الفلسطيني صائب عريقات في بيان ان 

". ومن اهم هذه المواقع التي لها بعد عالمي هي مدينة بيت لحم القديمة ومكان والدة المسيح. العالم
الفلسطينيون يتطلعون الى تشاطر هذا التراث مع بقية العالم في اطار المواقع المحمية "واضاف 

بيت لحم ستكون الموقع االول بين "على ان وشدد ". والمعترف بها في قائمة التراث العالمي لليونسكو
  ".مواقع تراثية اخرى تنوي فلسطين ترشيحها

  8/2/2011الدستور، عمان، 
  

  الشيخ جراح بمثابة قرار للتطهير العرقيبحي  اإلسرائيليالمخطط : الفلسطينيةاإلعالموزارة  .10
نسخة منـه، الخطـط     " الغد " وزارة اإلعالم الفلسطينية، في بيان تلقت      توصف:  يوسف الشايب  –رام اهللا   

 وحدة في حي الشيخ     13إقامة مبنيين استيطانيين يشتمالن على      (االحتاللية المزمع المصادقة عليها حول      
، بإعالن رسمي آخر يعبر عن مضي االحتالل فـي          )جراح وسط القدس لصالح جماعات يهودية متطرفة      

سة األمر الواقع والهروب إلى األمام من       تطهير عرقي علني، القتالع البشر وطمس التاريخ وصبغه بسيا        
  .أي استحقاق سياسي

وأكدت الوزارة أن ما تنفذه وتخططه وتقره دوائر االحتالل في زهرة المدائن، بالرغم من اختالف توقيته 
وآليات اإلعالن عنه، يتجند كله في خدمة النوايا االستيطانية لتهويد القدس وشطب الوجود الفلسطيني 

أن قوى التطرف التي تسعى إلى وضع يدها على سائر البيوت الفلسطينية المتبقية بدعوى فيها، مضيفة 
  .ملكيتها لألرض المقامة عليها هذه المنازل، ليس إال ذريعة وتزويرا وطمسا لكل الحقائق

 ، التشكيالت الدولية واألطر القانونية والهيئات التي ترفع"المخطط األسود"وحثت الوزارة على وقع هذا 
شعار حماية البشر والحجر إلى إنقاذ القدس وحماية أهلها وتاريخها، بإجراءات ملموسة، وليس ببيانات 

  .رئاسية ال تقدم وال تؤخر
وطالبت الوزارة مجلس األمن الدولي باتخاذ تدابير عاجلة تفرض على االحتالل الكف عن التالعب 

رض األمر الواقع في أرض محتلة ينبغي أن بالشرعية الدولية، والتوقف عن فرض سياسات اإلمالء وف
  .تحميها القوانين الدولية، وتساندها الشرعية األممية للخالص وتصفية االستعمار

وقالت الوزارة إن قراءة عاجلة لخطة ما تسمى بلدية االحتالل، ستعني طرد عدد من العائالت الفلسطينية 
والً إلقرارها بهدم مبنيين في الجزء الغربي من التي تعيش في بيوتها، من أجل بدء أعمال البناء، وص

الحي وبناء اثنين من المباني الجديدة لليهود المتطرفين، فيما تعني خطط مصادرة المزيد من أراضي 
المواطنين جنوب القدس المحتلة؛ بهدف فتح طريق للوصول إلى مستوطنة جبل أبو غنيم، ردا عمليا على 

، ولم تر في محاوالت إضفاء الصبغة القانونية على مخططات تهويد إعالن الرباعية الدولية األخير
المدينة، من جانب المحاكم اإلسرائيلية، إال عملية تجميل لوجه يمارس كل أنواع القُبح السياسي 

  .واألخالقي
  8/2/2011الغد، عمان، 
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  الضفة مهيأة لثورة شعبية: التايم األميركية .11
الضفة الغربية تبدو في بعض النواحي مهيأة لثـورة شـعبها،           "يركية، أن   أكّدت مجلة التايم األم   : وكاالت

فالفلسطينيون هم أفضل الشعوب العربية من حيث التعليم، خاصة مع وجود كثير مـنهم يعيـشون فـي                  
  ". الشتات في أوروبا وأماكن أخرى

جموعات التي  في طرد الم  " حماس"، إلى نجاح    2011-2-7وأشارت المجلة في عددها الصادر، االثنين       
  . كانت تثير الفوضى في قطاع غزة

ونقلت عن أحد السياسيين بجامعة القدس في الضفة الغربية، اعتقاده أن سلطة رام اهللا، ستتأثر سلباً بسبب                 
األحداث في مصر وتونس واحتمال تمددها، من حيث كونها ستفقد مصداقيتها إلى حد ما لتحالفهـا مـع                  

  . نتمي إلى معسكر الدول المعتدلةالنظام اإلسرائيلي؛ وألنها ت
وأكدت أن سلطة رام اهللا تشعر بقلق بالغ من تطورات األوضاع في مصر، منوهةً إلى أن الضفة الغربية                  

  . التي تسيطر عليها مهيأة في بعض األحيان لثورة شعبية
اهرين في مصر   ودللت على قولها بقيام أجهزة األمن في الضفة بتفريق ثالثة حشود اجتمعت لتأييد المتظ             

وتونس، وكان آخرها حشد صغير تم تنظيمه عبر الفيس بوك بالقرب من الميدان الرئيسي في ميدان رام                 
اهللا، وفي اليوم التالي حذرت الشرطة على لسان قائدها عدنان الضميري من تجمعات غير مرخصة من                

  . شأنها أن تثير الفوضى
ت في هذه التجمعات، قولها إن قيادة السلطة تشعر بقلق،          وتنقل المجلة عن إحدى الفلسطينيات التي شارك      

  . مما سيحدث لها إذا ما قرر الشعب أنها قيادة مريضة وسئم من هذا الموقف
  8/2/2011موقع فلسطين اون الين،

  
  القيادة الفلسطينية ملتزمة بالثوابت الوطنية رغم الضغوط: الزعنون أمام مؤتمر الدوحة .12

لس الوطني الفلسطيني، رئيس االتحاد البرلماني العربي، سليم الزعنون، اليوم  افتتح رئيس المج:الدوحة
اإلثنين في العاصمة القطرية الدوحة أعمال المؤتمر السابع عشر لالتحاد، بحضور رؤساء البرلمانات 

وسلم الزعنون رئاسة االتحاد لدورته القادمة للسيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس  .العربية
  .رى القطريالشو

وفي بداية المؤتمر استعرض الزعنون أعمال االتحاد البرلماني العربي خالل فترة رئاسته له التي 
استمرت عاما واحدا، وألقى كلمة أكد فيها أن هذا االجتماع يعقد والقضايا األساسية التي تعاني منها 

فات ال تصل إلى نتائج مثمرة، شعوبنا وبلداننا تراوح في مكانها، ومحاوالت رأب الصدع وجسر الخال
مشيرا إلى أن ذلك  يأتي وسط حراك شعبي واسع في العديد من أقطارنا يعكس مشاغل الناس وهمومهم، 

  .ويؤكد حقهم في التطلع للحصول على عيش كريم في أوطانهم
وأكد أن من أطلق الثورة الفلسطينية، ومن حوصر وسمم قائـده ورمــزه لرفضــه التنــازل عن 

  .وابته الوطنية ال يمكن له أو لمن اختاره شعبنا خلفـا لرمزه أن يحيـد عن طريقــهث
ودعا إلى مساندة الجهد الفلسطيني في توجهه إلى مجلس األمن الستصدار قرار مندد باالستيطان 
ومطالب بإزالة ما هو قائم منه، وأهاب بالبرلمانات والحكومات إلى وقفة قوية داعمة، تحيد الموقف 

ألميركي وتنجح مسعانا في استصدار مثل هذا القرار، حيث بدأت اإلدارة األميركية بالتلويح باستخدامها ا
  .للفيتو ضد أي مشروع قرار من هذا القبيل

إن ': وبخصوص القدس عاصمة الدولة الفلسطينية القادمة وما تتعرض له من هجمة تهويدية شرسة قال
أنبه، إن لم أقل أحذر، من أن القدس في خطر حقيقي وأن للقدس في عقل وقلب كل منكم موقعا، و

  .المخططات اإلسرائيلية الهادفة إلى تهويدها تتقدم بخطى حثيثة وسريعة
  8/2/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  حماس تواجه صعوبات في الحصول على السالح بالضفة بسبب التعاون األمني:  إسرائيليتقرير .13

 تقرير للجيش الصهيوني أن المنظمات الفلسطينية المتواجدة في مناطق السلطة في الضفة الغربية،  زعم
تواجه صعوبات في الحصول على السالح بسبب نقصه، مشيراً إلى أن هذا األمر يدفع بالعناصر 

 السالح لدى وقال مسؤول عسكري رفيع إن". لإلرهابيين"لسرقة األسلحة وبيعها " إسرائيل"اإلجرامية في 
، وأنَّه ال يوجد سالح في المنازل، "إسرائيل"السلطة الفلسطينية يخضع ألمن مشدد حتى أكثر مما هو في 

مشيراً إلى أن السلطة تخشى قيام حماس أو مجموعات إسالمية أخرى بعصيان مسلح، خصوصاً في 
من صعوبات مالية تجعل من العمل كما زعم التقرير أن حماس تعاني . ضوء ما يحدث في العالم العربي

  .أمر صعب، مشيداً بالتعاون المشترك بين السلطة والجيش الصهيوني
  موقع القناة السابعة                                                    
 7/2/2011، 2176التقرير المعلوماتي 

  
  يطانية في القدسشركات مسجلة في أمريكا تقوم على مشاريع است: عضو في ثوري فتح .14

إن شركات مسجلة في الواليات المتحدة : "قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح ديمتري دلياني: غزة
 وحدة استيطانية في منطقة الشيخ جراح بالقدس العربية المحتلة، 13األمريكية قدمت مشروعا لبناء 

  ".للجنة التخطيط والبناء فيما يسمى ببلدية القدس
إن : "نشرته وسائل إعالم السلطة الفلسطينية في رام اهللا) 7/2(ي بيان أصدره، االثنين وأضاف دلياني، ف

أحد رموز الحركة االستيطانية االستعمارية في القدس المحتلة، حاييم سلفرستين، يتصرف باسم شركتين 
سية مسجلتين في أمريكا بموجب توكيل رسمي، وإن هذا المشروع يقضي بطرد عدد من العائالت المقد

وأفاد بأن االحتماالت ترجح أن تكون هاتان الشركتان واجهة لمجموعات ". من منازلها ليدخل حيز التنفيذ
إسرائيلية يمينية متطرفة، أقيمتا بهدف تحويل األموال لهذه المشاريع، وإن مالحقة الشركتين قانونيا 

  .سيطال القائمين عليهما
 األمريكية الضالعة في خرق القوانين الدولية وانتهاكات وأوضح أن القانون األمريكي يحاسب الشركات

حقوق اإلنسان، األمر الذي يستدعي مالحقة قانونية للشركتين كون االستيطان االستعماري في األرض 
  .الفلسطينية المحتلة خرقا للقوانين الدولية

اإلرادة السياسية األمريكية إن غياب : "ولفت دلياني االنتباه إلى المخاطر السياسية لهذا المشروع، وقال
لدفع العملية السياسية وانشغال العالم ووسائل اإلعالم الدولية والعربية بما يحدث في الشارع المصري، 
وعدم اكتراث قوى السياسة واالقتصاد العربية بالقضية الفلسطينية إجماال، وانتهاكات دولة االحتالل 

 القدس المحتلة،  توفر مناخا مريحا لحكومة االستيطان للحقوق الفلسطينية والعربية واإلسالمية في
واالستعمار برئاسة نتنياهو وأذرعها المختلفة بما في ذلك ما يسمى ببلدية القدس لتنفيذ أكبر قدر ممكن 

  .، على حد تعبير البيان"من مشاريعها التوسعية المنطلقة من أيديولوجية عنصرية
  7/2/2011قدس برس، 

  
  والعودة للتفاوض يعطي شرعية لالحتالل" غير أخالقي"لرباعية بيان ا: "الجهاد" .15

عبر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، الشيخ نافذ عزام، عن رفضه : ةغز
غير مقبوٍل "لبيان اللجنة الرباعية التي اختتمت اجتماعاتها في ميونخ باألمس، معتبراً أن ما ورد فيه 

  ".وغير منصف
غير مقبول، " الرباعية"إن بيان : "نسخة منه" قدس برس"ل الشيخ عزام في تصريحٍ مكتوب، وصل وقا

  ".واللجنة غير منصفة ومنحازة للكيان الصهيوني
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موقفٌ ال معنى له على اإلطالق، في ظل ما تكرسه "ورأى أن مطالبة الفلسطينيين بالعودة للتفاوض 
من خالل مواصلتها البناء االستيطاني ومصادرة األراضي حكومة االحتالل من أمر واقع على األرض 

واعتبر عزام تلك المطالبة بغير المنطقية، وذهب أبعد من ذلك بوصفه  ".وتهويد القدس وتشديد الحصار
 - تحت أي ذريعة كانت -، والعودة لها "خطيئةٌ"وأشار إلى أن المفاوضات . إياها بغير األخالقية

  ".الحتالل وسياساته التوسعية والعدوانيةستضفي شرعيةً على وجود ا"
  7/2/2011قدس برس، 

  
  "الممقوتة"هو تراجع نحو مواقف واشنطن " الرباعية"موقف ": الديمقراطية" .16

اللجنة الرباعية "، عن رفضها الكامل لموقف "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"أعربت : رام اهللا
 العملية التفاوضية بين تل أبيب والسلطة الفلسطينية، قبيل انتهاء الداعي إلى بذل الجهود الستئناف" الدولية

ال يعّبر عن "فيما اعتبرت الجبهة، أن هذا الموقف  .المقبل) سبتمبر(المّدة التي حّددتها اللجنة في أيلول 
ديم التوازن المطلوب، بقدر ما يتسم بمواقف واشنطن وإداراتها المتعاقبة في مبدأها الكيل بمكيالين، وتق

في بيان تلقّت " الديمقراطية"ورأت  .، وفق تقديرها"الدعم المطلق للكيان الصهيوني ولالحتالل الظالم
) يونيو(بحدود الرابع من حزيران " الرباعية"يبدأ باعتراف " التوازن"نسخة عنه، أن بداية " قدس برس"

مهيد للضغط على تل أبيب،  حدوداً لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار الت1967عام 
مشيرةً إلى أن األداء السياسي للجنة الدولية في اجتماعها الذي انعقد قبل يومين في مدينة ميونيخ 

فيما يخّص القضايا " المرفوضة والممقوتة"نحو مواقف اإلدارة األمريكية " التراجع"األلمانية، اتسم بـ
  .العربية

  7/2/2011قدس برس، 
  

  اوم االستيطان بالقدس بالوسائل المشروعةفتح ستق: القواسمي .17
 أكد المتحدث باسم حركة فتح، أن حركة فتح ستقاوم بالوسائل المشروعة سياسة ومخططات :رام اهللا

  .االحتالل الهادفة لتهويد القدس وفرض األمر بالقوة في المدينة المقدسة وأحيائها المختلفة
م والثقافة للحركة، أن هشاشة المواقف الدولية وأضاف القواسمي في تصريح صدر عن مفوضية اإلعال

  . تشجع إسرائيل على االستهتار بإرادة المجتمع الدولي والمضي بإجراءاتها االحتاللية االستيطانية
 13أن إعالن ما يسمى لجنة البناء والتخطيط لحكومة االحتالل اإلسرائيلي نيتها إقامة مبنيين و' :وأضاف

جراح في القدس وضم العديد من الوحدات االستيطانية لصالح جماعات وحدة سكنية في حي الشيخ 
يهودية متطرفة احتلت أربعة منازل في ذات الحي يؤكد رفض إسرائيل للسالم، ويفضح استغاللها 

  .'ألوضاع المنطقة وخاصة في الشقيقة مصر لتكثيف عمليات البناء االستيطاني في القدس والضفة
  7/2/2011، )وفا( الفلسطينية وكالة األنباء والمعلومات

  
   غير عربيشرق األوسطفي ال" مثلث القوة: "ليبرمان .18

أفيغدور ليبرمان خالل خطاب ألقاه أمام اجتماع ” اإلسرائيلي“زعم وزير الخارجية : آي.بي .يو 
، أمس، أن العالم العربي أخذ يضعف، وأن السبب الكبير ”إسرائيل”لدبلوماسيين أوروبيين مؤيدين ل

لة انعدام االستقرار اإلقليمي هو التوتر الداخلي ومشكالت داخلية في البلدان العربية، وأشار إلى لمشك
  .وجود ثالث دول قوية في الشرق األوسط وهي ليست عربية 

يوجد اليوم ثالثة العبين مركزيين في الشرق األوسط “عن ليبرمان قوله ” إسرائيلية“ونقلت وسائل إعالم 
  .” إسرائيل”لة عربية، وهم إيران وتركيا ووليس بينهم أية دو
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وهذا الصدام هو عملياً صدام بين “وادعى ليبرمان أن العالم منقسم إلى قسمين بين معتدلين ومتطرفين 
الرئيس (حضارتين تشكالن العالم الحر والمعتدل أمام العالم الراديكالي، وفي نهاية المطاف سيتضح ل

” إسرائيل“سالم فياض أيضاً العدو األكبر ليست ) رئيس وزرائه(وأبو مازن ) الفلسطيني محمود عباس
  . ” )اإلسالمي(والصهيونية وإنما حماس والجهاد 

  8/2/2011، الخليج، الشارقة
  

    أخطأنا حين اعتقدنا ان السلطة الفلسطينية ستصر على حق العودة: بيريز .19
ية والسلطة الفلسطينية ، إلى العودة فورا  دعا الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز الحكومة اإلسرائيل:القدس

وقال خالل كلمة االفتتاح التي ألقاها في مؤتمر هرتسيليا ، مساء امس االول .   إلى طاولة المفاوضات
وتطرق ".  إن التاريخ يفقد صبره ويمر بسرعة ، وهو كالسيف إن لم نقطعه سيقطعنا وسيمر ويتركنا"

تبرز بين الطرفين ، مذكًّرا الحضور بأن الفلسطينيين لطالما شككوا بيريز إلى الشكوك في النوايا التي 
حسب -في نوايا حكومة اليمين في إسرائيل بأنها لن توافق أبدا على حل الدولتين ، وقد أخطأوا في ذلك 

 مليون 5نحن بدورنا اعتقدنا بأن الفلسطينيين سيصرون على حق العودة الذي يشمل : "وقال . -قوله 
وطالب بيريز الفلسطينيين بالوصول إلى قاسم مشترك مع إسرائيل ". كننا أخطأنا في ذلك أيضاالجئ ، ول

لقد تعلمنا في إسرائيل بأنه ال يوجد "وأضاف . وإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية يسودها العلم والتكنولوجيا
دين يستطيع أن يواجه الفقر تناقض بين العلم والدين ، فالعلم يستطيع أن يواجه الفقر المادي ، كما أن ال

    ". الروحي
    8/2/2011، الدستور، عمان

  
  "ان تحذو مصر حذو ايران"نتنياهو يحذر من  .20

حذر رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء االثنين من ان حركة االحتجاج التي : القدس
ير على الطريق الذي تسير عليه يناير قد تجر هذا البلد الى الس/ كانون الثاني25تشهدها مصر منذ 

  .ايران
. من الممكن ان تكون هناك اصالحات ليبرالية وديموقراطية في مصر"وقال نتانياهو في الكنيست 

االحتمال الثاني هو ان ينتهز االسالميون فرصة االنقالب للسيطرة على البالد، وثالثا هناك امكان ان 
  ".تحذو مصر حذو ايران

 برلماني اوروبي 400 التصريح الذي نقلته وسائل االعالم االسرائيلية، امام اكثر من وادلى نتانياهو بهذا
  ".اصدقاء اوروبيون السرائيل"من ثالثين بلدا يقومون بزيارة نظمتها مجموعة الضغط 

وذكر نتانياهو بانه قبل عام ونصف عام نزلت المعارضة االيرانية الى الشارع والسلطات قمعت هذه 
  .التظاهرات

  ".لم يحصل اي حوار والناس قتلوا في الشارع"واشار الى انه 
يجب االحتفاظ بالسالم القائم منذ : ال اعرف ماذا سيجري في مصر ولكن مصلحتنا واضحة"وقال ايضا 

  ".واالستقرار في المنطقة) اسرائيل(ثالثة عقود وجلب الهدوء في الجنوب 
  8/2/2011، القدس، فلسطين

  
   مسؤولية توقف المفاوضات مع الفلسطينيينليفني تحمل نتنياهو .21

هاجمت زعيمة المعارضة البرلمانية في إسرائيل تسيبي ليفني أمس الحكومة برئاسة بنيامين نتانياهو 
واتهمته بالتسبب في توقف المفاوضات السياسية مع السلطة » اتخاذ قرارات مصيرية«بسبب عجزها عن 

  .الفلسطينية
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ميزان المناعة «تها في مؤتمر هرتسليا الحادي عشر المنعقد تحت عنوان وقالت ليفني خالل كلمة ألق
تبث االنطباع بنشوء وضع من عدم اليقين إلى درجة إثارة «إن األيام األخيرة » القومية اإلسرائيلية

المخاوف في قلوب اإلسرائيليين حيال سلوك الحكومة في مختلف القضايا، وعجزها عن اتخاذ القرار 
دمت مثاالً على ذلك ما حصل في شأن تعيين قائد جديد للجيش ثم إلغاء القرار وتعيين قائد وق. »الصائب

. »ما يؤشر إلى ان االعتبارات التي ترشد متخذي القرار ليست سليمة حتى في مسائل تبدو سهلة«جديد 
  .وأضافت أن اإلسرائيليين ال يستحقون مثل هذه الحكومة

بب في توقف المفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينية، وقالت إنها واتهمت ليفني رئيس الحكومة بالتس
ولم تنته العملية «مفاوضات مع السلطة لتسعة أشهر ) كوزيرة للخارجية في الحكومة السابقة(أجرت 

، مشيرة الى أنه كان يفترض بالحكومة الجديدة أن »بالوفاة، لكنها لم تستنفد بسبب تبكير االنتخابات العامة
وأضافت ليفني ان الفلسطينيين . »ويجب مواصلتها، فهذا النزاع قابل للحل«ل هذه المفاوضات تواص

إنهاء الصراع مسألة مصيرية ألنه ال يؤثر فقط في «قبلوا بمبدأ الدولة المنزوعة السالح، معتبرة ان 
هما في المنطقة ليستا العالقات بيننا وبينهم، إذ علينا أن ننتبه إلى حقيقة أن الدولتين اللتين تتعزز قوت

  .»)في إشارة إلى ايران وتركيا(عربيتين 
  8/2/2011، الحياة، لندن

  
  الشرق األوسطب وواشنطن تفقدان تأثيرهما "إسرائيل": مسؤولون في الجيش والخارجية .22

 من القادة اإلسرائيليين البارزين من فقدان تأثير الواليات المتحدة 3حذر :  نظير مجلي- تل أبيب
يل على تطور األحداث في الشرق األوسط وخرجوا باالستنتاج أن السبيل إلنقاذ الوضع هو في وإسرائ

  .تحريك مفاوضات السالم بين إسرائيل والفلسطينيين وبقية الدول العربية
وفي الجلسات االفتتاحية لمؤتمر هرتسليا لألبحاث االستراتيجية، تكلم رئيس قسم التخطيط في الجيش 

نرال أمير إيشل، فقال إن هناك جديدا في منطقتنا، فقد أصبح أصعب على إسرائيل أن اإلسرائيلي، الج
ومع أنه من غير الواضح إذا كان ممكنا التقدم مع الفلسطينيين في التسوية، . تتحكم في األحداث ونتائجها

بد وأن وهذه فرصة ال . إال أن هناك شريكا فلسطينيا إلسرائيل في صنع السالم، يعلن رفضه لإلرهاب
تستغلها إسرائيل لتغيير الوضع الحالي والتوجه نحو دفع عملية السالم، ودعا إلى خوض تجربة 

  .مفاوضات سالم مع سورية، مؤكدا أن مثل هذا السالم سيحدث انعطافا في األوضاع في المنطقة
الي يسيء إلى ووافق معه مدير عام وزارة الخارجية اإلسرائيلية، رافي باراك، الذي قال إن الوضع الح

واعترف بأن هناك . وحذر من التعامل مع مصر على أنها أصبحت بلدا معاديا. إسرائيل استراتيجيا
خالفات بين إسرائيل والواليات المتحدة حول تقييم الوضع في مصر، مؤكدا أن الموقف األميركي من 

ائيلي يسعى لتقوية هذا التأثير مصر يضعف تأثير الواليات المتحدة في المنطقة والعالم وأن الموقف اإلسر
  .من خالل توجه واقعي أكثر ليس فيه فرض آراء وقيم غربية على الدول العربية

وكان مسؤول كبير في حكومة إيهود أولمرت، قد صرح بأن فرصة ضاعت على شعوب المنطقة في 
رفض نشر اسمه، إن وقال هذا المسؤول، الذي . فترة أولمرت لتحقيق السالم مع الفلسطينيين ومع سورية

المفاوضات مع الفلسطينيين وصلت حد االقتراب من اتفاق سالم دائم، فيما مع سورية كاد الطرفان 
. يباشران مفاوضات مباشرة، بعد أن تقدما في المفاوضات التمهيدية غير المباشرة بالوساطة التركية

. لتي أجهضت هذه الجهودواعترف بأن الحرب العدوانية على قطاع غزة، في تلك الفترة، هي ا
فالفلسطينيون رفضوا القدوم إلى المفاوضات في وقت كان فيه شعبهم في غزة يعاني تحت القصف، 

  .وتركيا رفضت االستمرار في الوساطة مع سورية تحت القصف
  8/2/2011، الشرق األوسط، لندن
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   الجمود في عملية السالمسبببالعالقات اإلسرائيلية األميركية بتدهور خبراء إسرائيليون يحذرون من  .23
عدد  و، شبتاي شبيط»الموساد«حذر الرئيس األسبق لجهاز المخابرات الخارجية :  نظير مجلي- تل أبيب

من الخبراء والسياسيين السابقين في إسرائيل ، من تدهور في العالقات اإلسرائيلية األميركية في حال 
  .استمرار الجمود في عملية السالم

ور يوسي شاين، المحاضر اإلسرائيلي في جامعة جورج واشنطن األميركية، إن لدى فقال البروفس
صحيح «: وأضاف. الواليات المتحدة أدوات كثيرة لإلساءة إلى العالقات مع إسرائيل بشكل غير مباشر

وستعيش في . أن إسرائيل لن تنهار من جراء هذه الوسائل، ولكنها من دون شك ستتأثر بشكل خطير
  .»قة في العالمعزلة خان

وقال المدير العام األسبق لوزارة الخارجية اإلسرائيلية، أورس سفير، إن ما حدث في مصر يجب أن 
فالواليات المتحدة تهتم أوال بمصالحها وفقط بعد ذلك تنظر إلى مصالح . يشعل ضوءا أحمر لدى إسرائيل

. صالح االستراتيجية، سنكون مرغوبينفما دمنا نحن نشاطرهم الرؤيا والقيم المشتركة، والم«. اآلخرين
  .»ومصلحتهم اليوم تكمن في التوصل إلى تسوية سلمية في الشرق األوسط

  8/2/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   تبحث أسباب تخلّي واشنطن عن مبارك"إسرائيل" .24
ائيلي تعكف السفارة اإلسرائيلية في واشنطن، على ترتيب عّدة لقاءات بين وزير جيش االحتالل اإلسر

إيهود باراك وعدد من المسؤولين في اإلدارة األمريكية، للوقوف على األسباب التي دفعت واشنطن إلى 
  . عن الرئيس المصري حسني مبارك في ذروة األزمة السياسية بمصر" التخلّي"

، بأن رئيس وزراء 2011-2-7وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، في عددها الصادر، اإلثنين 
حتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أوعز لوزير جيشه التوّجه خالل األيام القليلة القادمة إلى الواليات اال

  . ، وفق الصحيفة"المتكّررة"المتحّدة بناء على مطالب الرئيس المصري 
اإلدارة األمريكية صراحةً عن " تخلي"وبّينت أن الموضوع المركزي الذي ستتناوله هذه الزيارة هو 

يعتبر "السائدة في مصر ضد النظام، في حين أن الرئيس المصري " االنقالب"بارك، والتسليم بمحاولة م
  ". منذ ثالثين عاما) إسرائيل(حليفاً مخلصاً ألمريكا والدول الغربية و

وكانت الحكومة اإلسرائيلية قد عرضت على السلطات المصرية مؤخرا، إدخال كتائب عسكرية إلى 
  ".مكافحة الشغب"ومنطقة شرم الشيخ، إضافة إلى معدات مختلفة من أجل شمال سيناء 

  7/2/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  "إسرائيل" بـضراب بسبب ارتفاع أسعار الماء والوقود والخبزاإل النقابات اإلسرائيلية تقرر .25
الن إضراب بسبب النقابات اإلسرائيلية للعمال ورجال الصناعة واإلدارة المحلية قررت التهديد بإع

 يوماً هي فترة نزاع بين 14ارتفاع أسعار الماء والوقود والخبز في إسرائيل وأمهلت الحكومة مدة 
  .الجانبين بانتظار تحقيق مطالب هذه النقابات

أن الحكومة مطالبة بإعادة األسعار إلى وضعها السابق وإال فإن ) عوفر عيني(وأعلن رئيس النقابات 
ري تنفيذها في جميع المرافق، ويذكر أن موظفي وزارة الخارجية اإلسرائيلية كانوا إضرابات شاملة سيج

قد أعلنوا إضراباً ضد وزارة المالية بسبب عدم كفاية رواتبهم أمام ارتفاع األسعار وتسببوا بإلغاء زيارة 
  .الرئيس ميدفيديف إلى تل أبيب ألنهم رفضوا إعداد مستلزماتها

  8/2/2011، الوطن، سوريا
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  فساد وتحقيق معه بقضية الجديد األركانهيئة رئيس محامي إسرائيلي يطالب بوقف تعيين  .26
سيتعرض هو أيضاً إلى شكوى باتهامه بالفساد المالي ألنه ) بيني غانتس(يبدو أن رئيس األركان الجديد 

 أرض الذي ألغي تعيينه بسبب قطعة أرض ضمها إلى بيته متهم اآلن بضم قطعة) غاالنت(على غرار 
وطلب المحامي .. تملكها الدولة متاخمة لمنزله وحولها إلى حديقة داخل حدود منزله بشكل غير قانوني

رئيساً لألركان قبل ) غانتس(من المستشار القضائي للحكومة عدم التصديق على تعيين ) أفيعاد فيسولي(
لحديقة وترك قطعة األرض كما هدم ا) غانتس(يذكر أن .. تصحيح هذه المخالفة ومساءلته قانونياً حولها

  .هي تابعة لمنزله إلبعاد الشكاوى عنه وعن مخالفته بشكل مؤقت
  8/2/2011، الوطن، سوريا

  
  يجب توخي الحذر في التحليالت بشأن ما يجري في مصر: القائد السابق للمنطقة الجنوبية .27

سابق للمنطقة الجنوبية، انّه قال الجنرال المتقاعد يوم طوف ـ سميا، قائد : الناصرة ـ  زهير اندراوس
يجب توخي الحذر في التحليالت بشأن ما يجري في مصر، الن اتفاق السالم بين اسرائيل ومصر 
مكسب استراتيجي بالنسبة للدولتين، ومن شأن التحليالت غير الحذرة، والتي تطلقها الشخصيات العامة 

 مليون نسمة 82 ان عدد سكان مصر هو وعلينا اال ننسى. او العسكرية، االساءة الى هذا االتفاق
معظمهم يعاني اوضاعا اقتصادية صعبة للغاية، وان اهم اربعة مداخيل لهذا البلد تعتمد على السالم، 

السياحة؛ العبور في قناة السويس؛ انتاج النفط بالقرب من القناة؛ المساعدة االمريكية عبر تقديم : وهي
يختلف الشعب :  االمنية التي شُيدت بأموال امريكية، وزادالمال، وتوفير فرص العمل في المصانع

فهو ال يشبه الشعب الفلسطيني في غزة . المصري في طبيعته عن الشعوب العربية االخرى في المنطقة
ان الشعب المصري يجمع بين االعتزاز بالنفس . وفي الضفة واالردن، كما انه ال يشبه الشيعة في لبنان

 بعدوى التطرف االسالمي على الرغم من الثورات االسالمية التي انتشرت في والتواضع، وهو لم يصب
وحتى . ومن هنا، فان احتماالت انضمام مصر الى محور الشر الذي تقوده ايران ضئيلة للغاية. المنطقة

لو وصل االخوان المسلمون الى السلطة في انتخابات ديمقراطية، فانهم سيكونون مختلفين عن حركة 
  .لن تسيطر الفورة الدينية على مصر مثلما هي الحال في اماكن متعددة من العالم العربيحماس، و

الفوضى في مصر ستجعل الوضع خطرا على حدودنا معها، وخصوصا فيما يتعلق بتدفق : وتابع
ان الكالم . الالجئين من افريقيا، لكن االمر االكثر اثارة للقلق هو وضع الحدود بين مصر وقطاع غزة

ي قلته في الماضي بشأن المشكالت الكثيرة الناتجة من عدم سيطرة الجيش االسرائيلي على هذا الجزء الذ
بين غزة ' الحدود المفتوحة'وبحسبه هناك من يرى في . من الحدود ما زال صحيحا اليوم وبحدة اكبر

 مثل هذا الحل وعلى الرغم من ان. ومصر، امكان بداية الدخول في حيز التنفيذ لحل ضم غزة الى مصر
ربما يكون جيدا السرائيل، فاني ال اعتقد انه ممكن التحقيق، النه يتعارض مع مصلحة الطرفين 
المصري والغزي، على دولة اسرائيل عامة والجيش االسرائيلي خاصة ان يكونا يقظَين تجاه الوضع في 

سللين، وان نكون مستعدين ويجب تشديد االجراءات في مواجهة المت. مصر، لكن من دون ان يتدخال فيه
  .للسيطرة على محور فيالدلفي في المنطقة الواقعة بين مصر

عالوة على ذلك، ينبغي لدولة اسرائيل السماح لمصر بادخال عدة كتائب من الجيش المصري الى سيناء 
عد االمر الذي ربما يشكل خروجا عن اتفاق السالم، في مقابل تعهدات امريكية بخروج هذه الكتائب ب(

، من اجل السيطرة على المكان واحباط عمليات حماس )انتهاء مهمتها او بناء على طلب من اسرائيل
  .والبدو الذين يفعلون في صحراء سيناء ما يحلو لهم، على حد تعبيره

  8/2/2011، القدس العربي، لندن
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  أزمة الغاز المصري تهدد شبكة الكهرباء االسرائيلية  .28
انفجار أنبوب الغاز المصري جعل من األزمة الداخلية في مصر أزمة شرق  : أحمد البديري- القدس

اوسطية بالنظر إلى أن اسرائيل واالردن ولبنان وسورية تعتمد على الغاز المصري وإن بنسب متفاوته 
  .ولكن االزمة تتجه لتصاعد خاصة في اسرائيل واالردن

سريعة حيث وضع الوزراء المعنيون عدة الحكومة االسرائيلية اجتمعت في محاولة اليجاد بدائل 
  . اقتراحات امام الحكومة لدراستها والعمل على الخروج من االزمة

اننا حضرنا أنفسنا للتعامل مع أي سيناريو " بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة االسرائيلية قال خالل الجلسة 
د من التفاصيل عن هذه االستعدادات وأطلب من وزير البنية التحتية السيد عوزي النداو بان يعطي المزي

  "والخيارات الموجودة لدينا
على أي حال، بسبب هذه الخطوات المسبقة التي اتخذناها ال نتوقع وقوع مشاكل في توفير "وأضاف 

  ".الغاز لدولة إسرائيل
 سريع اسرائيل تعتمد على الغاز المصري بنسبة أربعين في المائة خاصة في توليد الكهرباء وايجاد بديل

سيكلف الميزانية ماليين الدوالرات خاصة وان المنشأت التي تستخرج الغاز من البحر ما يزال انتاجها 
  .ضعيفا وال يلبي االحتياجات وعملية النقل مكلفة

على المدى القصير اسرائيل تعرف "عوزي لنداو وزير البنية التحتية المسؤول عن استيراد الغاز قال 
ع الغاز من مصر وعلى المدى البعيد علينا ايجاد بدائل والبدء فورا بتوصيل كيف ستتعامل مع انقطا

  ".منشأة ايتمار قبالة السواحل مع شبكة انابيب الغاز على اليابسة
بعض الوزراء اتهموا وزير البنية التحتية بالتقصير وعدم التفكير ببدائل مسبقا ، وهم يرون أن االعتماد 

يد الكهرباء وعدم وجود مولدات تعمل على الفحم او البترول هو امر الكلي على الغاز المصري لتول
  .خاطىء

فجلعاد اردان وهو وزير البيئة حمل الوزير لندوا مسؤولية االزمة والذي كان عليه اتخاذ عدد من 
علينا تعزيز العمل بالطاقة الشمسية في النقب " االجراءات االحترازية حتى قبل اندالع ازمة مصر فقال 

ادة وعي الجمهور لتوفير ولالسف ال يوجد منشاة تعمل بالغاز السائل لالستفادة من االسواق وزي
  ".عالميةال

قبل اربعة عقود عندما احتلت اسرائيل قناة السويس تاثر العالم كله اقتصاديا والتبعات االقتصادية كانت 
  .ل لفترةباهظة ليس فقط البترول بل كل التبادل التجاري بين الشرق والغرب تعط

تبقى اسرائيل تراقب قناة السويس وكذلك دول العالم فالقناة تعتبر اهم منطقة استراتيجية في مصر وان 
حدث طارىء هناك واغلقت القناة فان التبعات ستؤثر على العالم بأسره وتصبح االزمة المصرية أزمة 

  .عالمية
  8/2/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
  مرآة الكيان وليست عابرة" الليبرمانية": لمدى الكرم .29

بل مرآتها، وما تشهده اليوم هو فاشية ” اسرائيل“الليبرمانية سيرورة ال موضة عابرة في “: القدس
هذا ما قاله رئيس المجلس . ” وعنصرية تنم عن تعزيز اليهودية بدأت منذ قيامها على حساب الفلسطينيين

في مدينة حيفا الفلسطينية ” مدى الكرمل“ارة في ندوة نظمها مركز التربوي العربي بروفيسور محمد أم
وأكد أن بعض هذه المظاهر كانت في السابق مقنعة، لكنها اليوم سافرة وعلنية، بما  . 48المحتلة عام 

واكد المؤرخ . وترسيخها ” اليهودية“تعمل على تعزيز ” إسرائيل“وقال إن . ينذر بانفجار كل لحظة 
ورة وجود قاسم مشترك بين الفلسطينيين وتوحيد الجهود لمواجهة السياسات عادل مناع ضر
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” إسرائيل“وقال الخبير بالشؤون التربوية رباح حلبي إن كولونيالية . ، التي تتخذ منحا فاشياً ”اإلسرائيلية“
  .ولونيالياًيحمل فكراً ك” اليهودياليسار “العامل األساسي المسيطر والمسّير والمقرر، سيما وأن ما يسمى 

  8/2/2011، الخليج، الشارقة
  

   مكان المسجد األقصى"الهيكل"مفتي القدس يحذر من دعوة حاخامات إلى بناء  .30
 حذر الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب :إبراهيم كامل -القدس المحتلة 

العنصرية لالستعداد لبناء الهيكل مكان المسجد األقصى المبارك، من خطورة دعوة الحاخام دوف ليئور 
المسجد األقصى المبارك، والتي عبرت بوضوح عن الدعوة إلى تدمير المسجد األقصى المبارك بالكامل 
وبناء الهيكل مكانه، ودعا الحاخام ليئور إلى تكثيف التعاليم التلمودية، والدخول بمجموعات إلى المسجد 

 إلى خطورة هذه الدعوة خاصة أنها تصدر عن حاخام أكبر لمفتي اونبه .األقصى تحت غطاء الزيارات
وأكد أن سلطات . ، والمقامة على أراضي المواطنين في الخليل)كريات أربع(مستوطنات الضفة 

 وأشاراالحتالل اإلسرائيلي ترعى الجماعات المتطرفة التي تعيث فساداً في المسجد األقصى وباحاته، 
، بدعوى )سعد وسعيد(وقف الشيخ أحمد شمس الدين اليمللي المعروف باسم إلى محاولة االستيالء على 

  . وحدة استيطانية مكانه90ملكيته بوثائق مزورة، بهدف بناء 
  8/2/2011الرأي، عمان، 

  
   أذان المساجد في القدسلمنعخطط تشرطة االحتالل  :معاريف .31

س، أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي اإلسرائيلية أم" معاريف"كشفت صحيفة :  برهوم جرايسي-الناصرة
يقض مضاجع " ضجيجاً"ارتفاع صوت أذان مساجد القدس المحتلة، معتبرة إياه " لضبط"تخطط 

في شرطة االحتالل في القدس، المدعو " مستشار الشؤون العربية"المستوطنين، وقالت الصحيفة، إن 
، حسب تعبير "الضجة"إلى تخفيض ، أعد مبادرة لفرض أنظمة جديدة تهدف "الكابتن جورج"بكنيته 

أذان مساجد القدس في األحياء االستيطانية، وذكر منها األحياء الواقعة في شمال " يسببها"الصحيفة، التي 
، والمجاور لضاحيتي "التلة الفرنسية"المدينة، كالحي االستيطاني في حي المشارف، أو المسمى احتالليا 

  .القريب منها تلك المنطقة في المدينة" بسغات زئيف"طاني بيت حنينا والعيساوية، والحي االستي
 شرطة االحتالل، وتتضمن المبادرة ربط كافة مآذن القدس المحتلة بجهاز تحكم واحد، تسيطر عليه كلياً

، حسب التعبير، وهذا بقصد عصابات المستوطنين، التي "التخفيف على سكان المنطقة"وهذا من أجل 
، فإن هذا يعني المسجد "جميع المساجد"لمحتلة، وحينما يجري الحديث عن تستوطن في شرقي القدس ا

ويظهر من التقرير، أنه تزايدت في اآلونة األخيرة مالحقة المؤذنين في  . المبارك أيضاًاألقصى
  .المساجد، ومن بينهم من تم اعتقاله أو تغريمه بغرامات مالية، أو أن تم مصادرة األجهزة من المساجد

في نهاية المطاف فإن الشرطة "و مجلس بلدية االحتالل في القدس المحتلة، ياعيل عنتيبي، وتقول عض
 ما من أجل تخفيض صوت األذان، إال أنني كنت أتوقع من الشرطة أن تعمل على إسكات تفعل شيئاً
نون في ، وزعمت أن القا"المغرب وتركيا"، وادعت أن هذا ما هو متبع في دول إسالمية مثل "األذان كلياً

  .تلك الدول يمنع إسماع صوت األذان عبر مكبرات الصوت
  8/2/2011الغد، عمان، 

  
   منازل فلسطينيةأنقاض تشييد مساكن استيطانية في حي الشيخ جراح على يقر االحتالل :القدس .32

أقرت لجنة البناء والتخطيط التابعة لبلدية االحتالل في القدس ظهر أمس، :  يوسف الشايب–رام اهللا 
 وحدة سكنية في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة لصالح 13إنشاء مبنيين استيطانيين يضمان 

ولفتت أوساط  .جمعيات يهودية متطرفة تحتل أربعة منازل فلسطينية تعود لعائلتي الكرد وغاوي
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ن إسرائيلية في تصريحات إلذاعة جيش االحتالل، إلى أن الموافقة على هذا المخطط تعني طرد عدد م
العائالت الفلسطينية التي تعيش على الموقع من أجل بدء أعمال البناء، حيث من المتوقع ووفقا للخطة 
التي سيتم بحثها اليوم إلقرارها هدم مبنيين في الجزء الغربي من الحي وبناء اثنين من المباني الجديدة 

  .لتهويد المنطقة شقق واآلخر ثالث شقق كبداية 10لليهود المتطرفين أحدهما سيتكون من 
وفي اإلطار ذاته، اعتقلت شرطة االحتالل في القدس، أمس، ناشطة إسرائيلية من حركة التضامن مع 

  . في الحي حيا سكنيا13ًحي الشيح جراح خالل تظاهرة أمام بلدية االحتالل لحظة إقرارها إقامة 
  8/2/2011الغد، عمان، 

  
  جبل أبو غنيممقامة على فتح طريق لمستوطنة لراضي األبحث مصادرة المزيد من ياالحتالل : القدس .33

بحثت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء : الرحيم حسين، عالء المشهراوي وكاالت عبد –رام اهللا، غزة 
التابعة لبلدية االحتالل في القدس خطة لمصادرة المزيد من أراضي الفلسطينيين جنوب القدس لفتح 

وذكرت مصادر إسرائيلية أن هناك خطة لمصادرة . على جبل أبو غنيم "هار حوما"طريق إلى مستوطنة 
كما تنوي .  وحدة استيطانية فيها1400 ببناء "جيلو"مئات الدونمات في بلدة بيت صفافا لتوسيع مستوطنة 

سلطات االحتالل مصادرة عشرات الدونمات من أراضي جبل المكبر وبلدة صور باهر لتوسيع البؤر 
  .ااالستيطانية فيهم

  8/2/2011االتحاد، أبو ظبي، 
  

  بهدم مضارب وخيام تؤوي العشراتيقضي  أمراً 15صدر ياالحتالل : القدس .34
 التابعة "اإلدارة المدنية"أمرت ما تُسمى : الرحيم حسين، عالء المشهراوي وكاالت عبد –رام اهللا، غزة 

دي جنوب شرق القدس بإخالء للجيش اإلسرائيلي عائالت من عشيرة الصراعية البدوية في وادي أبو هن
  .مساكنهم تمهيداً لهدمها

 يقضي بهدم مضارب  أمرا15ًوقال مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر إنها أصدرت 
. وخيام تؤوي العشرات من أفراد العشيرة إضافة إلى حظائر مخصصة لتربية األغنام والخيول والدواجن

  .زم بأوامر اإلخالء حيث ستواجهها وستقاومها للمحافظة على أرضهاوأضاف أن العشائر البدوية لن تلت
  8/2/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  
  يناير/ خالل كانون الثاني اعتداء ضد أهالي القدس 130االحتالل نفذ أكثر من : تقرير .35

 شهراأل كثفت في اإلسرائيلي مصادر حقوقية االثنين بان سلطات االحتالل  أكدت:وليد عوض -رام اهللا 
  . استهداف المدينة وتهويدهاإطار من اعتداءاتها على القدس في األخيرة

 المزيد 2011 يناير /وحسب مركز أبحاث األراضي فان سلطات االحتالل اقترفت في شهر كانون الثاني
 اعتداء ضد أهالي المدينة المقدسة 130من االعتداءات على مدينة القدس، حيث وثق المركز أكثر من 

ذه االعتداءات هي االعتداء على الحق في السكن المالئم حيث اقترفت تلك السلطات أكثر من وابرز ه
  . مساكن3 انتهاكات منها هدم 104

 مسكناً في سلوان حيث ال زال القضاء اإلسرائيلي والمحكمة المركزية يصران 98ويتهدد الهدم أكثر من 
ناً في جلسة المحكمة التي عقدت في  مسك88على هدم وتشريد أهالي حي البستان والمكون من 

 في البلدة القديمة أصبحت مهددة باالنهيار بعد 3 مساكن في بيت حنينا و4، ويتهدد أيضا 25/1/2011
  . مساكن في شعفاط3 عاماً، وتهديد 35إزالة الدعامات الحديدية التي كانت مثبتة منذ 
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تمت مصادرة  و.شآت ومساحات من األراضي عملية هدم وتجريف لعدد من المن15كما قام االحتالل بـ 

  .2011 يناير/  مواقع من أراضي القدس خالل كانون الثاني4 دونماً في 560
  8/2/2011القدس العربي، لندن، 

  
   مبنى في مستوطنات بالضفة الغربية25على تشريع ما ال يقل عن باراك يصادق  .36

 مبنى في 25خراً على تشريع ما ال يقل عن  باراك مؤإيهودوصّدق وزير الحرب اإلسرائيلي : وكاالتال
مستوطنات بالضفة الغربية بناها مستوطنون سابقاً وزعم أنهم قاموا بذلك من دون الحصول على 

وكشفت إذاعة الجيش اإلسرائيلي، أمس، أن باراك أكد في تصريح قدمه إلى المحكمة العليا . تراخيص
 الواقعة جنوب نابلس، "نيطافيم"نى أقيمت في مستوطنة  مب15اإلسرائيلية مؤخراً أنه صّدق على تشريع 

  . قرب رام اهللا "نافيه تسوف" مبان أخرى في مستوطنة 10و
 على الموضوع  المناهضة لالحتالل واالستيطان ياريف أوبنهايمر معقباً"سالم اآلن"وقال سكرتير حركة 

اء الخط األخضر باإلمكان كل ما هو ممنوع عن اإلسرائيليين مسموح فقط للمستوطنين، وور"إن 
  ."االستيالء على األراضي والبناء بصورة غير قانونية ومن دون أي ترخيص

  8/2/2011الخليج، الشارقة، 
  

   دونم من أراضي بلدة بيت ُأمر600قرر مصادرة أكثر من تسلطات االحتالل  .37
الحتالل قراراً أصدرت سلطات ا: الرحيم حسين، عالء المشهراوي وكاالت عبد –رام اهللا، غزة 

 "غوش عتصيون" دونم من أراضي بلدة بيت ُأمر المحاذية لمجمع مستوطنات 600بمصادرة أكثر من 
وذكر رئيس مجلس قرية كفر قدوم شمالي الضفة الغربية المحتلة عبد  .جنوبي الضفة الغربية المحتلة
خريطة تظهر نية سلطات الحقوقية اإلسرائيلية سلمت المجلس " يش دين"الرؤوف حمزة، أن مؤسسة 

  . دونم من أراضي القرية300االحتالل االستيالء على 
  8/2/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  
   قوات االحتالل تهدم قرية العراقيب للمرة الثالثة عشرة:النقب .38

 13 قرية العراقيب في النقب للمرة "إسرائيل أراضيدائرة " هدمت جرافات : أحمد رمضان-رام اهللا 
وأجبر الجنود العائالت على الخروج من خيامها وتم تشريدهم في العراء للمرة الثالثة . يعلى التوال

  .عشرة على التوالي
 على كافة أجهزتجرافات الن أ فريح، أبوعواد . وأعلن الناطق بلسان لجنة الدفاع عن العراقيب، د

هناك  "أن فريح أبو وأضاف.  والنساء في العراء وسط البرد القارساألطفالبيوت القرية وتركت 
 في العراقيب وهناك تخوف اإلسالمية على مدخل المقبرة اآلن ترابط الخاصةدوريات للشرطة والقوات 

  ". البيوت بداخلهاأصحابوتوجس من محاوالت االعتداء على المقبرة لمنع احتماء 
  8/2/2011، بيروت، المستقبل

  
   فلسطينيين في الضفةعشرةالجيش اإلسرائيلي يعتقل  .39

 حملة اعتقاالت في أمس اإلثنين  يوم، فجراإلسرائيلي شن جيش االحتالل :إبراهيم كامل -القدس المحتلة 
  .مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة طالت عشرة فلسطينيين على األقل، بينهم عدد من األطفال

  8/2/2011الرأي، عمان، 
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  يناير/ ل كانون الثاني خال فلسطينيينخمسةقوات االحتالل قتلت : قطاع غزة .40
 يناير /ثانيال أفادت مؤسسة حقوقية فلسطينية، أن قوات االحتالل قتلت خالل شهر كانون :غزة

وأشار التقرير إلى أن عدد الجرحى  .المنصرم، خمسة فلسطينيين، في تواصل االعتداءات في قطاع غزة
العتداءات الموجهة ضد الصيادين  توغالت، وا8 من بينهم طفل واحد، وأن عدد التوغالت بلغ 8بلغ 

  . معتقلين8 حاالت فيما بلغ عدد المعتقلين 4بلغت 
، والذي "من الميدان"، بعنوان "مركز الميزان لحقوق اإلنسان"جاء ذلك في التقرير الشهري الذي يصدره 

ومات المتعلقة يوثق االنتهاكات اإلسرائيلية لقواعد القانون الدولي اإلنساني في قطاع غزة، ويتناول المعل
ويظهر التقرير استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان  . يناير، الماضي/ثانيالبشهر كانون 

وقواعد القانون الدولي اإلنساني في قطاع غزة؛ من خالل استمرار أعمال القتل وإطالق النار دون تمييز 
طاق القضاء؛ واستمرار االعتداءات الموجهة وتعمد استهداف المدنيين، بما في ذلك عمليات القتل خارج ن

ضد الصيادين، سواء بمواصلة حرمانهم من الصيد عبر منعهم من تجاوز األميال البحرية الثالثة، أو 
  .باعتقالهم واالستيالء على مراكبهم

  7/2/2011قدس برس، 
  

   انتهاكات يومية بحق األسرى:مركز األسرى للدراسات .41
 تنتهك حقوق األسرى، وقال "مصلحة السجون" األسرى أن ما تسمى أكد مركز متخصص بشؤون: غزة

االحتالل يمنع األهالي من الزيارات وهم بعمر السبعين "مدير مركز األسرى للدراسات رأفت حمدونة إن 
وذكر في بيان، أمس، أن  ." بذريعة األمن عارياًويفتش الزوجات خالل الزيارات، واألسيرات تفتيشاً

 فرق التفتيش على الغرف باألسلحة ويصادر محتويات األسرى وممتلكاتهم، ويمنع إدخال االحتالل يدخل"
الكتب ويفرض الزجاج العازل في الزيارات ويهمل المرضى حتى الموت، إضافة لمنع زيارات األقسام 

ن وأكد أن السياسة األمنية بحق األسرى تتنافى مع القانو ."والسجون والتنقالت فيها وممارسة العزل
برفع دعوى قضائية على سلطات االحتالل "وطالب المؤسسات المعنية . والمواثيق واألعراف الدولية

  ."وإدارة سجونه لدى محكمة العدل الدولية لتجريمه ومحاسبته على انتهاكاته
  8/2/2011الخليج، الشارقة، 

  
   الفلسطينياتاألسيرات القمعية ضد إجراءاتهصعد من ي االحتالل .42

 مصادر ، أن وليد عوض،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 8/2/2011العربي، لندن، القدس نشرت 
 األسيرات القمعية ضد إجراءاتها صعدت من اإلسرائيليثنين بأن سلطات االحتالل  اإلأكدتفلسطينية 

 وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع  وأوضح.الفلسطينيات القابعات في السجون اإلسرائيلية
، من سكان الخليل، والتي )عاما15(اإلثنين خالل زيارته لمنزل األسيرة المحررة الطفلة هديل أبو تركي 

  .أفرج عنها بعد قضاء ستة أشهر بالسجن تصعيد سلطات االحتالل من إجراءاتها القمعية بحق األسيرات
 مع قراقع بضرورة االهتمام بوضع األسيرات في ظل استمرار وطالبت األسيرة هديل خالل لقائها

إن إدارة السجن تماطل في إحضار الدواء : وقالت .الضغوط والتشديدات عليهن من قبل إدارة السجن
وإجراء الفحوصات الطبية لألسيرات، وتمنع األسيرات من إدخال أطباء من الخارج، ومن إدخال الكتب 

 إلى مماطلتها في إدخال األشغال اليدوية، وأن سياسة التفتيشات الليلية والمجالت لألسيرات، إضافة
  .مستمرة بالسجن مما يخلق عدم استقرار وضغط نفسي على األسيرات

 في قطاع  وزارة األسرى والمحررين، أنغزة من 1/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالموأضاف 
 أسيرة فلسطينية، في ظل 35حتجز في سجونها  أكدت بأن سلطات االحتالل الصهيوني ال زالت تغزة

، محرومات من حقوقهن األساسية التي "منتهى الطويل"ظروف قاسية بعد إطالق سراح األسيرة اإلدارية 
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نصت عليها المواثيق الدولية، وترفض إدارة السجون مطالبهن اإلنسانية، لذلك تتدارس األسيرات تنفيذ 
  .الل ضدهن وللمطالبة بتوفير مطالبهن العادلةخطوات احتجاجية على ممارسات االحت

إن االحتالل يمارس بحق األسيرات كل أشكال : "وقال رياض األشقر مدير الدائرة اإلعالمية في الوزارة
االنتهاك، ويرفض حتى اآلن تلبيه مطالبهن التي تتمثل في السماح لهن باالتصال الهاتفي مع ذويهن مرة 

من الزيارة، والسماح لهن بإدخال المالبس واألحذية والكتب عن كل شهر، كتعويض عن حرمانهن 
، )مقصف السجن" (الكنتين"طريق الزيارة، وكذلك السماح بإدخال نوعيات جديدة من األغراض إلى 

تتناسب مع احتياجات األسيرات الخاصة، باإلضافة إلى توفير الرعاية الصحية المفقودة لألسيرات 
همال الطبي المتعمد، كذلك وقف سياسة اقتحام الغرف المفاجئة والتفتيشات المريضات، ووقف سياسة اإل

العارية المذلة، ومن أهم المطالب لألسيرات كذلك السماح لألسيرات المتزوجات من أسري االلتقاء 
  ".أحالم التميمي، وايرينا سراحنه، ونيلي الصفدي:  وهن3بأزواجهن في زيارات خاصة وعددهن 

  
  أسيراً 129 إلى ترتفع سرىاألقائمة عمداء  .43

 "عمداء األسرى"قال مدير اإلعالم في وزارة األسرى والمحررين في غزة رياض األشقر إن قائمة : غزة
وذكر األشقر أن األسير .  أسيراً، وذلك بعد أن انضم إليها األسير أشرف حسن بعلوجي129ارتفعت إلى 

  .ن االحتالل بشكل متواصل في سجو21 ـبعلوجى دخل، أمس، عامه ال
وقال إن األسير بسيم محمد الكرد من سكان شمال قطاع غزة دخل عامه العشرين بشكل متواصل في 

 مرات بتهمة االنتماء إلى كتائب القسام، 8وأوضح أن الكرد محكوم بالسجن المؤبد . سجون االحتالل
  .وهو يقترب من دخول قائمة عمداء األسرى

  8/2/2011الخليج، الشارقة، 
  
  

   االحتالل يخطط لسرقة الغاز الفلسطيني في مياه غزة:ة الطاقة الفلسطينيةسلط .44
تخطط الحكومة اإلسرائيلية لسرقة الغاز الفلسطيني مقابل شواطئ غزة، :  نادية سعد الدين–عمان 

  .كمصدر طاقة بديل أو مكمل للغاز المصري، وذلك في أعقاب حادث تفجير أنبوب الغاز في العريش
الواقع قبالة شواطئ غزة على " غزة مارين"الحتالل خطة تنفيذية لالستيالء على حقل ووضعت سلطات ا

 كم منها في المياه اإلقليمية للبحر األبيض المتوسط، بما يمكنها من وضع اليد على احتياطي 35بعد 
، وكمية ) باليين دوالر4قدرت قيمته قبل سنوات بزهاء ( تريليون قدم مكعب 1,5الغاز فيه المقدر بزهاء 
  . مليون قدم مكعب200 - 150إنتاج مقدرة يومياً بنحو 

وذلك "وتستهدف خطة االحتالل تطوير الحقل القتناص إنتاجه على حساب الحق الفلسطيني الكامل فيه، 
 كم منها في الجهة الشمالية على حدود 35قبالة شواطئ غزة على بعد " نوا"بعدما استولى على حوض 

  .، بحسب رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية في غزة كنعان عبيد"ع القطاعالكيان اإلسرائيلي م
لدينا معلومات أكيدة أن سلطات االحتالل تسرق الغاز المستخرج من حوض  ":الغدجريدة وقال عبيد ل

سلطات "وأضاف إن  ".تريليون قدم مكعب, 15، والمقدر االحتياطي فيه بنحو 2000منذ العام " نوا"
 وتحرم الشعب الفلسطيني منه، رغم أنه يقع وإيراداتهلياً باالستفادة من مخرجات الحقل االحتالل تقوم حا

 مشتركة ويعتبر حقالً مشتركاً بموجب االتفاقيات، وبالتالي يتوجب االستفادة منه إقليميةفي مياه 
يالً، حيث سلطات االحتالل تسرق الغاز ل"وأوضح أن  ".باالشتراك بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي

نشاهد بوضوح كشافات اإلنارة واألجهزة والحركة المنبعثة من المكان، وهو أمر تؤكده أيضاً األجهزة 
الذي يشكل رصيداً " غزة مارين"والسلطات المعنية في رام اهللا، بينما تخطط حالياً لالستيالء على حقل 

  ."مستقبلياً مهماً ومجزياً اقتصادياً بالنسبة للجانب الفلسطيني
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، بما يشكل مادة %99,9الغاز الفلسطيني نقي حيث تبلغ نسبة نقاء غاز الميثان فيه حوالي "وأشار إلى أن 
مقترح فلسطيني سابق باستثماره عبر بيعه والتزود باالحتياجات الالزمة من "، الفتاً إلى "تصديرية غنية

 إلى مقترح بوضع إيراداته في الغاز من خالل االستيراد من مصر، بسبب الطلب العالمي عليه، إضافة
العمل في الحقل توقف منذ أيام "وبين أن  ".صندوق لتحسين البنية التحتية لغزة والضفة الغربية المحتلة

الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ولكن الجانب اإلسرائيلي يسرقه وينقض على العوائد المالية 
غزة كما الضفة من المحروقات والغاز المنزلي في ظل أزمة ، بينما تنحرم 2000المتأتية منه منذ العام 

  ".الكهرباء الخانقة بالقطاع والحصار المحكم عليه
  8/2/2011الغد، عمان، 

  
  العاهل األردني يدعو إلى إنهاء الجمود الذي تمر به عملية السالم .45

إنهاء حال الجمـود التـي      دعا العاهل األردني الملك عبداهللا الثاني إلى العمل من أجل           :  أ ف ب   -عمان  
وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي األردني بأن الملك عبداهللا           .تمر بها عملية السالم في الشرق األوسط      

ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي     «أكد خالل استقباله وزير الخارجية الهولندي أوري روزنتال أمس          
القضية الفلـسطينية تـشكل جـوهر       «، مشدداً على أن     »ةإلنهاء حال الجمود التي تمر بها العملية السلمي       

  .»الصراع في المنطقة، وأن حلها على أساس حل الدولتين هو شرط تحقيق األمن واالستقرار فيها
  8/2/2011، الحياة، لندن

  
  االردنيين من أصل فلسطينيالبرلمان االردني يندد بسحب جنسيات بالرجل الثاني  .46

الرجل الثاني في البرلمان االردني المهندس عاطف الطراونة النقاب عـن  كشف : ـ بسام البدارين  عمان
ان عددا من اعضاء الوفد الفلسطيني المفاوض والمسؤولين الفلسطينيين يحظون بالجنسية االردنية والرقم             
الوطني االردني في الوقت الذي تسحب فيه هذه الجنسية من مواطنين اردنيين بدعوى تثبيـت الـشعب                 

  . وتمكينه من الدولةالفلسطيني
واعاد نائب رئيس مجلس النواب الطراونة التأكيد على ان االصالح السياسي واالجتماعي في البالد لـن                
يحصل ما دامت جنسيات بعض المواطنين االردنيين تسحب من فئات اجتماعية اردنية متساوية بالحقوق              

  .والواجبات
انه ال اصالح حقيقيا في البالد بدون الحفاظ        ' جو سات  'وقال الطراونة خالل برنامج تلفزيوني تبثه محطة      

على الوحدة الوطنية وعدم المساس بالحقوق الدستورية للناس، مشيرا الى ان صدور قـرارات بحـسب                
  .جنسيات مواطنين اردنيين من اصل فلسطيني يمس بالوحدة الوطنية

حب من مواطنين اردنيـين بحجـة       وعبر الطراونة عن الشعور بالتناقض عندما اشار فيها لجنسيات تس         
الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية فيما يحظى مفاوضون وقادة فلسطينيون بجنسيات اردنية معتبـرا              

  .ان ذلك غير معقول
وتشير سجالت دوائر االحوال المدنية االردنية الى ان نخبة ال يستهان بها من قادة الـسلطة الفلـسطينية                  

ة اردنية بمعنى انهم يحتفظون بجنسيات اردنية فيما يطالبون الحكومة االردنية           مسجلون فعال بأرقام وطني   
  .بتكريس الهوية الفلسطينية

وقالت تقارير اعالمية محلية سابقا ان بين هؤالء الرئيس الفلسطيني محمود عباس نفسه واوالده وجميعهم             
لى شخصيات اخرى يعتقـد انهـا       يحملون جنسية اردنية وكذلك احمد قريع وجميع افراد عائلته اضافة ا          

  .تحمل وثائق اردنية رسمية من بينها محمد دحالن ونبيل ابو ردينة
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وحسب النائب الطراونة فان ذلك ال يجوز مشددا على اقوى انتقاد من شخصية رسمية معروفة الستمرار                
ـ    مـؤخرا  في وقت الحق بان الديوان الملكي استجاب بقـوة          ' القدس العربي 'سحب الجنسيات موضحا ل

  .للمظالم القانونية والحقوقية في هذا االتجاه
  8/2/2011القدس العربي، لندن، 

  
   طن من األعالف اإلسرائيلية3500رفض إدخال  .47

عبـر  " إسرائيل" ألف طن من األعالف قادمة من        3500 رفضت كوادر وزارة الزراعة إدخال       -السبيل  
ـ     وذ .المعبر الشمالي في منطقة الشونة الشمالية مؤخرا       أن " السبيل"كرت مصادر مطلعة في تصريحات ل

وعللـت   .الشحنة المحملة على شاحنات استوردها تجار أردنيون بغرض بيعها إلى شركات ومربي أبقار            
التقارير الفنية سبب رفض الشحنة بارتفاع نسبة التكسر فوق الحدود المسموح فيها، ووجود عفن يـؤثر                

ى، وقد تم إخطار صاحب الشحنة إلرجاعها إلـى المـزارع           على سالمة األعالف، ومالحظات فنية أخر     
  ".إسرائيل"القادمة منها في 

  8/2/2011، السبيل، عمان
  

  يلتقي سعد والبزري» تجمع أسر شهداء فلسطين« .48
لقاءاته في صيدا ومخيم عين الحلوة، حيـث        » التجمع الوطني ألسر شهداء فلسطين    «واصل وفد   : صيدا

في » التنظيم«وأكد مكتب   . أسامة سعد في مكتبه في صيدا     » شعبي الناصري التنظيم ال «التقى أمس رئيس    
جرى التأكيد خالل اللقاء على ضرورة معالجة أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنـان،             «بيان، على أنه    

خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة من خالل االحتضان الكامل ألسر الشهداء إن في لبنان أو في                 
  .»فلسطين

وشدد البزري إثـر اللقـاء علـى        . وكان الوفد قد التقى رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري          
واجب جامعـة الـدول     «، معتبراً ذلك    »ضرورة إيجاد آلية مستمرة للتعويض على أسر شهداء فلسطين        «

كما التقـى   . »طينالعربية، ألن الشهداء سقطوا دفاعاً عن األمة وكرامتها، وعليه فإنهم شهداء األمة وفلس            
  .الوفد ممثلين عن الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية في مخـيم عين الحلوة

  8/2/2011السفير، بيروت، 
  

  الفلسطينيون محكومون بالتوافق: قبالن .49
العودة إلى  "الشيخ عبد األمير قبالن الفلسطينيين الى       " المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى   "دعا نائب رئيس    

وطالب في كلمـة    ". موا العقل ويتنازلوا لبعضهم ليقفوا بوجه أداة االستعمار المتمثلة بإسرائيل         دينهم فيحكّ 
توحيد صفوفهم والتعاون في ما بينهم فيتحركوا مع إخوانهم العـرب والمـسلمين             "أمس، الفلسطينيين بـ    

لتوافق وعليهم  الفلسطينيين محكومون با  "، مشددا على أن     "لنصرة فلسطين وتحريرها من رجس االحتالل     
    ".أن يبذلوا الجهد لتحقيق المصالحة واالنخراط في مسيرة تحرير بالدهم

 8/2/2011المستقبل، بيروت، 
 

  مباركحسني ليمان الشخص المفضل لدى اإلسرائيليين لخالفة س عمر :لديلي تلجرافا .50
لمرشَّـح ليحـل    خط إسرائيل السري الساخن مع الرجل ا      "تحت عنوان مثير يقول     : ضاحي حسن  - لندن

كس بشأن  ي، تنشر صحيفة الديلي تلجراف تقريرا تتحدث فيه عن آخر تسريبات موقع ويكيل            "مكان مبارك 
  .عالقة عمر سليمان، نائب الرئيس المصري، مع إسرائيل
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يقول التحقيق إن سليمان دأب على الحديث مع اإلسرائيليين بشكل يومي عبر خط هاتف سري سـاخن،                 
الترحيب بغزو إسرائيل لمصر من أجل إيقاف تهريب األسلحة إلـى           "وما إلى حد    حيث وصل به األمر ي    
  ".حركة حماس في غزة

الشخص المفـضل   "وتقول الصحيفة إن البرقيات السرية المسربة لموقع ويكيليكس كشفت أن سليمان هو             
  ".لدى اإلسرائيليين لخالفة مبارك في رئاسة مصر

  8/2/2011، )سيبي بي (هيئة اإلذاعة البريطانية 
 

  وريا تمنح مئة ألف من الجئي غزة وثائق سفر فلسطينيةس :"المستقبل العربي" .51
أن الرئيس السوري بشار األسد قرر منح وثائق سفر الجئين فلسطينيين، سورية،            " المستقبل العربي "علم  

  .1967يونيو /لمئة ألف فلسطيني من أصول غزاوية يقيمون في سوريا، منذ ما بعد حرب حزيران
وبموجب هذا اإلجراء، الذي لم يصدر القرار الرسمي به بعد، سيتمتع الفلسطينيين من ابناء غزة بجميـع                 
الحقوق التي يتمتع بها الفلسطينيين الحاصلين على الوثيقة السورية، وهي تماثل حقوق السوريين باستثناء              

  .حق اإلنتخاب، وشغل المناصب السيادية
عد أن فاتحه قادة فصائل فلسطينية مقاومة باألمر، خاصة وأن سـلطة رام             وجاء قرار الرئيس السوري ب    

  .اهللا تمتنع عن منحهم جوازات سفر فلسطينية، كما أنهم يعانون حين يجدون وثائقهم المصرية
 8/2/2011، المستقبل العربي

  
  فتح تحقيق مع وزير الداخلية السابق بتهمة التورط في تفجير كنيسة القديسين: مصر .52

 أمر النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، بإحالة حبيب العادلي وزير الداخليـة               :هرةالقا
في الحكومة المقالة إلي نيابة أمن الدولة، بتهمة التورط في تفجير كنيسة القديسين باإلسكندرية ليلة رأس                

  .ن التفجيرالسنة، والتي اتهم فيها العادلي مجموعة فلسطينية في غزة بالمسؤولية ع
وكان المحامى ممدوح رمزي قد قدم بالغا للنائب العام يتهم العادلي بالتورط، والتسبب فى التفجير الذي                

  . آخرين97 شخصاً وإصابة 23أدى لمقتل 
جـيش  "الماضي بالالئمة في العملية على      ) يناير(وكان العادلي قد ألقى يوم السابع عشر من كانون ثاني           

نفى مسؤوليته عـن    " جيش اإلسالم " فلسطيني يوجد أعضاؤه في قطاع غزة، إال أن          ، وهو تنظيم  "اإلسالم
وأبدى متحدث باسم الحكومة الفلسطينية االستعداد للتعاون مع السلطات المصرية لكـشف   . تفجير الكنيسة 

  .مالبسات الحادث
  تأكيد بريطاني

الفرنسي، عـن سـبب إصـرار       يأتي ذلك؛ بعد أن كشف دبلوماسي بريطاني أمام دوائر قصر االليزيه            
بريطانيا على المطالبة برحيل الرئيس المصري وفريقه، خصوصاً أجهزة وزارة الداخليـة التـي كـان                
يديرها الوزير حبيب العادلي، والسبب هو أن المخابرات البريطانية تأكدت، ومن المـستندات الرسـمية               

لعدلي كان قد شكل منذ سـت سـنوات         المصرية الصوتية والورقية، أن وزير الداخلية المصري حبيب ا        
 ضابطاً، قُسموا إلى مجموعات حسب المناطق الجغرافية واالنتمـاء الـسياسي،            22جهازاً خاصاً يديره    

وهذا الجهاز قادر على أن يكون جهاز تخريب شامل في جميع أنحاء مصر في حال تعرض النظام ألي                  
  .اهتزاز

، بل إن عملية تفجير الكنيسة قـد  "قد كل مسوغات شرعيته  ف"وختم الدبلوماسي البريطاني أن نظام مبارك       
تدفع الكثير من المؤسسات الدولية واألهلية إلى المطالبة بمحاكمة هذا النظام، ناهيك عما فعلـه بالـشعب       

 ."المصري طوال ثالثين عاماً، واألهم ما قام به في األسبوع األخير
  8/2/2011، االخبار، بيروت



  

  

 
 

  

            26 ص                                     2050:         العدد       8/2/2011 الثالثاء :التاريخ

  
   مصريين بعد ضبط أسلحة في حوزتهمثالثةين وتوقيف فلسطيني: سيناء .53

 يومـاً علـى ذمـة       15 مـصريين    3أمرت نيابة شمال سيناء أمس بسجن فلسطينيين و       : )مصر(سيناء  
  .التحقيقات التي تُجرى معهم بعدما أوقفتهم السلطات األمنية في مدينة رفح وفي حوزتهم أسلحة وذخائر

)  سـنة  25(بل أيام الفلسطينيين حمدان مجدي كـوارع        وذكرت مصادر مطلعة أن قوات األمن اعتقلت ق       
 23(وأحمد جمعة سالمة    )  سنة 22(وثالثة مصريين هم سامي سالم أبو شباب        )  سنة 23(وإبراهيم سامح   

خالل مرورهم في حافلة ركاب أوقفها مكمن نصبته اللجان الـشعبية فـي             )  سنة 22(وأمين محمد   ) سنة
زتهم على خمسة قنابل يدوية وأسلحة آلية فأوقفتهم اللجان وسلّمتهم          وعند تفتيش الحافلة عثر في حو     . رفح

. وبعرضهم على النيابة باشر التحقيقات معهم فريق من النيابة برئاسـة عمـاد الدهـشان              . إلى الشرطة 
  . يوماً على ذمة التحقيقات15وقررت النيابة حبسهم 

 8/2/2011، الحياة، لندن
  

  لرباعية هي الستئناف المفاوضات وإقامة دولة فلسطينيةاألولوية بالنسبة للّجنة ا: فرنسا .54
صّرح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو خالل مؤتمر صحافي فـي بـاريس أمـس بـأن                  

لكن تحرك المجتمـع    . األولوية بالنسبة إلى اللجنة الرباعية مثل فرنسا هي الستئناف سريع للمفاوضات          «
ى اللجنة الرباعية أن تلعب دوراً أنشط خـصوصاً مـن خـالل تحديـد               فعل. الدولي يجب أال يتوقف هنا    

هذا ضروري للتقدم نحو هدف اللجنة وهو معاهدة سـالم بحلـول            «وأضاف   .»المعايير خالل التفاوض  
 مع احتمال تبادل األراضي تعيش إلـى        1967نهاية العام تسمح بإقامة دولة فلسطينية على أساس حدود          

  .»منة ومعترف بها على أن تصبح القدس عاصمة الدولتينجانب إسرائيل ضمن حدود آ
   8/2/2011، الحياة، لندن

  
  لفلسطينيي لبنان» األونروا«هبة بريطانية إلى دوالر  مليون 2.4 .55

أعلنت السفارة البريطانية في بيروت عن استجابة المملكة المتحدة لنداء األمـم المتحـدة، لجهـة تقـديم                  
 2 .4( لفلسطينيين في لبنان، قيمتها مليون ونصف المليون جنيه استرليني        مساعدات عاجلة إلى الالجئين ا    

  ).االونروا(» وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين«، عبر )مليون دوالر
تلك الهبة معّدة لمساعدة الالجئين الفلسطينيين في لبنـان         «وأوضحت وزارة التنمية الدولية البريطانية أن       

 عائلة ومـأوى    1172مواداً طبية تحتاج إليها     «ومن خاللها، ستقدم الوزارة     . »على مواجهة فصل الشتاء   
  .» عائلة عبر تقديم دعم الستئجار مسكن لمدة شهرين3500إلى 

الـصعوباتُ التـي تواجههـا      «وكان وزير التنمية الدولية البريطاني آالن دنكان قد أعرب عن قلقه من             
. » في لبنان، ال سيما تلك التي هجرت من مخيم نهـر البـارد             اآلالف من عائالت الالجئين الفلسطينيين    

الدعم الجديد الذي تقدمه المملكة المتحدة اآلن سيعين عائالت الالجئين األكثر فقـرا علـى               «واعتبر أن   
ولكن، يظل الحل الدائم الوحيد لالجئين الفلسطينيين في عموم منطقة الشرق           .. تجاوز فصل الشتاء الحالي   

مواصلة المملكة المتحدة العمل    «اعتبر دنكان أن    . » بالتفاوض على اتفاقية سالم مع إسرائيل      األوسط رهنا 
من أجل تحقيق حل عادل ومنصف مرتكز إلى قيـام          «تصب  » مع الطرفين كليهما ومع المجتمع الدولي     

  .»دولتين
جئ فلـسطيني    مليون ال  4.8ملتزمة بمساعدة   «وصدر بيان عن وزارته، أمس، أعلن أن المملكة المتحدة          

كما ذكـر بـأن الـوزارة       . »من أكبر الداعمين للوكالة   «، وأنها   »في مختلف أنحاء المنطقة، ومنها لبنان     
.  ماليـين جنيـه اسـترليني      110لألونروا بقيمة   ) 2011-2007(تلتزم بخطة تمويل خماسية أساسية      «



  

  

 
 

  

            27 ص                                     2050:         العدد       8/2/2011 الثالثاء :التاريخ

صـحة وتعلـيم    ( خدمات أساسية    وتُرصد هذه المبالغ في الصندوق العام التابع لألونروا لتنفق على تقديم          
 مليون جنيه استرليني    27وكانت وزارة التنمية الدولية قدمت      . »لالجئين الفلسطينيين ) وخدمات اجتماعية 

  .2010لالجئين الفلسطينيين عبر الوكالة خالل عام 
 8/2/2011السفير، بيروت، 

  
      للعام الحالي» األونروا« مليون دوالر موازنة 620 .56

 أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتـشغيل الالجئـين الفلـسطينيين    : زيد أبوخروب -  الدستور -عمان  
فيليب غراندي مؤخرا ان الوضع المالي للوكالة للعام الحالي أفضل حاال من العام الـسابق اذ                " األونروا"

ـ        620بلغت موازنة الوكالة للعام الحالي نحو        ة البـالغ    مليون دوالر لتلبية احتياجات الالجئـين االعتيادي
وأكد غراندي أن الوكالة سـتكثف مـن جهودهـا لالتـصال            .   مليون الجئ فلسطيني   4,7عددهم نحو   

بالمجتمع الدولي من أجل توسيع قاعدة المانحين للوكالة وذلك لسد العجز في الموازنـة لتلبيـة حاجـات               
ر ان العجز المتوقـع     وقال الناطق االعالمي باسم الوكالة مطر صق      .  الالجئين والعاملين على حد سواء    

 مليون دوالر قابل لالنخفاض من خالل توسيع قاعدة المانحين المتوقعة قياسا            60للعام الحالي يقدر بنحو     
  .  االولى من العام الماضي8 مليون دوالر لألشهر الـ 100بـ 

الغـوث   وأكد غراندي خالل افتتاحه مؤتمر العاملين العرب في عمان االسبوع الماضي استمرار وكالة              
واتفق المؤتمرون  . ما دامت قضية الالجئين قائمة    " األونروا"في تقديم دورها اإلنساني ، مشددا على بقاء         

على مجموعة من القضايا تتعلق بالصحة ، التعليم ، صندوق التـوفير ، التقاعـد الطـوعي المبكـر ،                    
واتب ، اضافة الـى المرحلـة        سنة ، سياسة االجور والر     62االجازات السنوية ، تمديد سن التقاعد الى        

وتم خالل المؤتمر االتفاق على السماح للموظفين الذين تتراوح اعمارهم مـن            .  الثانية من مكافأة الخدمة   
 سنة خدمة   25 سنوات خدمة في الوكالة او الموظفين الذين لديهم          10 سنة ولديهم على االقل      59 الى   50

في أي وقت من السنة فيما يتقدم الموظفون الـذين تتـراوح            في الوكالة بان يتقدموا بطلب التقاعد المبكر        
 سنوات خدمة في الوكالة او الموظفون الذين لـديهم          10 سنة ولديهم على االقل      49 الى   45أعمارهم من   

وتمت الموافقة علـى    .   سنة خدمة في الوكالة بطلب التقاعد المبكر حسب آلية تحددها الوكالة الحقا            20
 يومـا وتمديـد فتـرة       13 أيام الى    10زات التي يمكن ترحليها الى العام التالي من         زيادة عدد أيام اإلجا   

 كـانون   31 آذار من العام التالي بدال من        31استخدام االجازات السنوية غير القابلة للترحيل حتى تاريخ         
قصاه  سنة حسب طلب االتحادات وستكون اإلجابة في موعد أ         62االول من السنة وتمديد سن التقاعد الى        

 حيث سـيبقى    12% إلى   10%  وطالبوا بزيادة نسبة تعويض مكافأة نهاية الخدمة من           2011, نيسان   30
هذا المطلب مطروحا على جدول أعمال المؤتمر القادم ، وزيادة نسبة مساهمة الوكالة في قيمة بوليـصة                 

 الصحي فـي كافـة   وقد وعدت اإلدارة بدراسة شاملة للتأمين %. 60 بدال من    75%التأمين الصحي إلى    
المناطق وتم تعيين موظف لهذه الغاية اضافة الى المطالبة بصرف عالوة خاصة للعمال بـدل صـعوبة                 

    .  عمل لتعرضهم ألخطار المهنة والبيئة بحيث يكون هنالك مساواة وعدالة بين جميع العمال
  8/2/2011، الدستور، عمان

  
   في لبنان ويبحث أوضاع الالجئين  الفلسطينية وفد برلماني أوروبي يزور المخيمات .57

وكان الوفد قد وصل الـى       يزور وفد برلماني أوروبي لبنان تضامناً مع الجئي فلسطين،        : زينة برجاوي 
مركـز  «لبنان أمس األول، في إطار زيارة تضامنية مع الالجئين الفلسطينيين تستمر ليومين، ينظمهـا               

العالقات الفلسطينية األوروبية في بروكسل، وبالتنسيق      في لندن، بالتعاون مع مجلس      » العودة الفلسطيني 
ويتضمن الوفد سبعة برلمانيين، من بينهم أربعة أعضاء فـي البرلمـان            . لحق العودة » ثابت«مع منظمة   
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كذلك، حضر عضو البرلمان البريطاني فـي حـزب         . االوروبي، وثالثة أعضاء في البرلمان البريطاني     
عن نفسه بصفته يهودياً معادياً للصهيونية، يبلغ من العمر ثمانين عامـا            العمال جيرالد كوفرمان، يعّرف     

وكان كوفرمان قد ترأس الوفد البرلماني الذي شارك في         . ويكافح منذ سنوات من أجل القضية الفلسطينية      
  .رحلة كسر الحصار على قطاع غزة في كانون الثاني من العام الماضي

ن مرة في رحالت كسر الحصار، كما زاروا النـواب المقدسـيين            يذكر أن أعضاء الوفد شاركوا أكثر م      
الفلسطينيين األربعة المعتصمين في مقر الصليب األحمر في مدينة القدس تضامنا معهم ضد المحـاوالت               

  .اإلسرائيلية القتالعهم من أرضهم
ـ    » مركز العودة «ويشرح مدير    ـ    «، أن   »السفير»ومنظم الرحلة ماجد الزير ل دف الـى   زيارة الوفـد ته

مناقشة موضوع حق العودة للفلسطينيين مع المسؤولين في لبنان، باإلضافة الى طرح ملف إعادة مخـيم                
الوفد قد اقترح في اليوم األول من الزيارة التي استهلت بلقاء المـسؤولين،             «وأشار إلى أن    . »نهر البارد 

جـل تعزيـز الوضـع المعيـشي فـي      إمكانية تقديم دراسة الى حكوماتهم، لتدعم الحكومة اللبنانية من أ    
  .»المخيمات وإعادة إعمار البارد

بعد جولة في برج البراجنة، انتقل الوفد الى مقبرة صبرا وشاتيال في مخيم شاتيال، حيث كان بانتظـاره                  
محمد » األنروا«نائب رئيس بلدية الغبيري العميد عبد السالم الخليل، ومدير منطقة بيروت الوسطى في              

وبعد السماع، وضع الوفد إكليالً     . ، شرح تاريخ المجزرة   »ثابت« علي الدويهي من منظمة     وتولى  . خالد
أعضاء الوفد سيناضلون من أجل    «وألقى كوفرمان كلمة أكّد خاللها أن       . من الزهور على ضريح الشهداء    

الطقـس  ولم يـسعف    . »تحقيق حلم العودة للفلسطيني، من لبنان، وسوريا، واالردن، وبلدان الشتات كلها          
الماطر أعضاء الوفد للقيام بجولة طويلة في مخيم شاتيال، فانتقلوا الى منزل عائلة أحد شهداء المجـزرة،                 

  .حيث تولّى من تبقى من العائلة سرد أحداث المجزرة األليمة
تم البحث خالل زيارة الوفد للشخـصيات القياديـة الرسـمية           «وأشار بيان صادر عن المنظمة الى أنه        

  .» بأوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان في ضوء عدم توفير حقوقهم المدنية واإلنسانيةاللبنانية
 8/2/2011السفير، بيروت، 

  
   "حل الدولتين"هولندا تدعم  .58

أكد وزير الخارجية الهولندي يوري روزنثـال أن األردن لـيس دولـة بديلـة               :  رهام فاخوري  -عمان
أن » الرأي«وأوضح في مقابلة مع      . فلسطيينة إلى جانب إسرائيل    للفلسطينيين وان بالده تدعم إنشاء دولة     

زيارته للمنطقة جاءت لتقييم الوضع وما يدور من أحداث، وستشمل السلطة الفلسطينية وإسـرائيل فيمـا                
أن عملية السالم لم تنته كمـا يتـصورها         «وقال   .الغيت زيارته الى مصر بسبب األحداث الجارية هناك       

، مبينا أن االتحـاد األوروبـي       » اتخاذ خطوات واقعية إلعادة الحوار بين األطراف       البعض، ولكن علينا  
ووصف دور االتحاد األوروبي في علمية السالم        .يلعب دورا داعما لجهود اإلدارة االميركية بهذا الشأن       

 والتوصـل   بانه متواز مع الجهود التي تبذلها اإلدارة األمريكية للوصول إلى حل والعودة للعملية السلمية             
واعتبر روزنثال أن المستوطنات االسرائيلية تقف عائقـا أمـام           .67لدولة فلسطيينة مستقلة على حدود      

  .تحقيق تقدم في عملية السالم
  8/2/2011، الرأي، عمان

  
  للطالب الفلسطينيين في لبناناألميركية » فولبرايت«منح  .59

العـالمي  » فولبرايت«س، عن إطالق برنامج     أعلنت السفارة األميركية في بيروت، في بيان أصدرته أم        
يتوجه للطالب الجامعيين اللبنانيين والفلسطينيين المقيمـين فـي         «، الذي   2012للعلوم والتكنولوجيا لعام    
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لبنان، والراغبين بمتابعة دراسات الدكتوراه في الواليـات المتحـدة األميركيـة فـي حقـول العلـوم                  
  .»والتكنولوجيا

البرنامج يأتي برعاية وزارة الخارجية األميركية، ويغطي تكاليف الدكتوراه لمـدة           «ولفت البيان إلى أن     
أنشئ لتكريم العضو السابق في مجلس      «، مشيراً إلى أنه     »2012أقصاها ثالث سنوات تبدأ في شهر آب        

القـادة  الشيوخ األميركي وليام فولبرايت، وليؤكد التزام الواليات المتحدة األميركية باستضافة الباحثين و           
  .»المتفوقين لمتابعة دراساتهم في العلوم والتكنولوجيا في الجامعات األميركية

 8/2/2011السفير، بيروت، 
 

   تريليون دوالر2.2أموال الخليج في الخارج  .60
تحتضن إمارة الشارقة نهاية الشهر الجاري، ملتقى يناقش آليات استقطاب : غزالة  دالل أبو–دبي 

 تريليون دوالر وفق الغرفة الصناعية التجارية في 2.2اجرة التي تزيد على األموال الخليجية المه
  . السيولة التي تأثرت من أزمة المال العالميةإلىالشارقة، في وقت تحتاج المنطقة 

 من 28 و27 في "ملتقى الشارقة األول لألعمال «"وأعلنت الغرفة التي تنظم الملتقى الذي سيكون بعنوان 
المشاركين سيناقشون آليات تفعيل السوق الخليجية المشتركة، واآلفاق المتاحة أمامها "ن الشهر الجاري، أ

، "للتطور أكثر، وتحقيق األهداف التي يرنو إليها أبناء دول مجلس التعاون الخليجي من خالل هذه السوق
تتجاوز  شركة 631 الملتقى سيناقش أيضاً، صنع سوق مالية خليجية ضخمة تتسع لـ"مشيرة إلى أن 

  ."قيمتها الرأسمالية تريليون دوالر
  7/2/2011الحياة، لندن، 

  
  "إسرائيل"خفايا العالقة بين عمر سليمان و .61

" إسرائيل"الموثقة التي تطرقت لخفايا العالقة بين       " اإلسرائيلية"بعض التحقيقات والمقاالت    : صالح النعامي 
  :واللواء عمر سليمان

  ":اإلسرائيليين"العالقة مع 
عمـر  : "، يوسي ميلمـان، بعنـوان     "هارتس"في تحقيق كتبه معلق الشؤون االستخبارية في صحيفة         جاء  

يعتبر عمر سليمان معروفـاً     ": "الجنرال الذي لم يذرف دمعة خالل حملة الرصاص المصبوب        ...سليمان
 الجـيش   للعشرات من كبار العاملين في األجهزة االستخبارية الصهيونية، باإلضافة إلى كبار الضباط في            

ويضيف أنه منذ أن تـولي      . ، وموظفين كبار في وزارة الدفاع، ورؤساء حكومات ووزراء        "اإلسرائيلي"
، فإنه يقيم اتصاالت دائمة مع معظم قـادة األجهـزة           1993مهام منصبه كرئيس لجهاز المخابرات عام       

وينقل ". أمان"العسكرية  ، وشعبة االستخبارات    "الشاباك"، و "الموساد: "االستخبارية الصهيونية من ضمنها   
ميلمان عن رئيس الموساد األسبق، شبطاي شفيت، أن لقاءاته مع سليمان كانت أحياناً تتطـرق لقـضايا                 

  ".شخصية، حيث كان يتحدث له عن عائلته وأوالده الثالثة وأحفاده
  :كراهية عمياء لإلخوان المسلمين

" إسرائيل اليوم "مقال نشره في صحيفة     قدم وزير الداخلية الصهيوني األسبق، عوزي برعام، في           -
شهادة ذات داللة حول محاوالت عمر سليمان التودد لإلسرائيليين عبر الحديث عن الدور الذي يقوم بـه                 

، حيث يشير إلى أنه وخالل زيارته للقاهرة بصفته         "اإلخوان المسلمين "النظام المصري في ضرب جماعة      
ليمان الذي تفاخر أمامه بنجاح النظام المـصري فـي توجيـه            ، إلتقى بعمر س   1995وزيراً للداخلية عام    

ويضيف سليمان أن اإلخوان المسلمين أقوى بكثير مما هو متـصور لـدى             . ضربات لإلخوان المسلمين  
نحن نقطع الليل بالنهار في حربنا ضدهم، مـن أجـل           : "العالم الخارجي، ونقل عنه قوله بالحرف الواحد      
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ب، ألن المساجد تعمل في خدمتهم، وبعد ذلك تحدث بالتفـصيل عـن             وقف تعاظم قوتهم، وهذا أمر صع     
  ".اإلخوان"الطرق التي يتبعها النظام في محاربة 

الـذين  " إسرائيل"يوسي ميلمان فيستند إلى شهادات كبار ضباط المخابرات والجيش والساسة في              -
 هذا الجنـرال، الـذي يكـره        أن عيون إسرائيل تتجه اآلن وفي المستقبل الى       : التقوا عمر سليمان قولهم   

الجماعات اإلسالمية بشكل كبير، وينقل ميلمان عن معارف سليمان في إسرائيل قولهم أن سليمان كـان                
  .ويعتبرهم أنهم يشكلون التهديد األبرز على مصر" األخوان المسلمين"شديد الكراهية لجماعة 

إنه مـستعد للجلـوس مـع       : " يقول أحد الجنراالت السابقين في الموساد ممن تعاملوا مع سليمان          -
الشيطان من أجل تحقيق األمن لبالده، ويعتقد هذا الجنرال أن سليمان سيقبل الحوار مع اإلخوان، إال أنه                 

  ". سيدير لهم وجهه عقب هذا الحوار وسينفذ فقط ما يحقق األمن له ولمصر
إنه تعرف  " سويشر، يقول    ، كاليتون "ميدل إيست انستيتيوت  "الخبير والمحلل السياسي في صحيفة        -

على سليمان وتحدث معه عدة مرات، وحاول ذات مرة أن يجبره على الحديث عن اإلخوان المـسلمين،                 
وفوجئ بحجم الكراهية الشديدة التي يكنها سليمان لإلخوان، واألهم من هذا أنه يكره أن يتم دمج اإلسالم                 

وان وفتح الباب لهم للـدخول إلـى مجلـس          في السياسة وهو أول من حذر من خطورة التعامل مع اإلخ          
  .الشعب أو حتى الشورى

  :الموقف من حماس
وينقل ميلمان عن باحثين غربيين التقوا سليمان قوله أنه يرى في حركة حماس مجـرد ذراع لجماعـة                  

، وهو منتدى متخصص في حل تقريب       "منتدى حل النزاعات  "اإلخوان المسلمين، وينقل مليمان عن مدير       
لقد التقيت عمر سليمان بعيد     :" ظر بين الغرب والحركات اإلسالمية، مارك بيري، حيث يقول        وجهات الن 

االنتخابات التشريعية الفلسطينية التي فازت فيها حماس، وسألته مـا إذا كانـت حمـاس التـي فـازت                   
 قاطعـاً   باالنتخابات للتو يمكن أن تكون عنصر استقرار إيجابي في الحكومة الفلسطينية، فكان رد سليمان             

ال بكل تأكيد،  أنا أعرف هؤالء الناس، إنهم اإلخوان المسلمون، وهم لن يتغيروا، إنهم كـذابون،     : "وحاداً
  ". واللغة الوحيدة التي يفهمونها، هي القوة
بسليمان، فإنه يمكن القول بأن سليمان لـم يـذرف          " اإلسرائيليين"ويقول ميلمان أنه باالستناد إلى معرفة       

على قطاع غزة أواخر    " إسرائيل"لى مئات الفلسطينيين الذين قتلوا خالل الحرب التي شنتها          دمعة واحدة ع  
  . 2008عام 

  :تحمس لحصار عرفات
وينقل ميلمان عن أحد قادة االستخبارات الصهيونية قوله أنه التقى سليمان عندما كانت االنتفاضة الثانيـة                

الراحل ياسر عرفات بأقذع الشتائم ألنه لـم يـستمع          في بدايتها، حيث أن سليمان قام فجأة بسب الرئيس          
وأضاف هذا القائد أن سليمان انتقم من عرفـات أشـد االنتقـام،             . لنصائحه بالعمل على وقف االنتفاضة    

، اتصل عرفات بسليمان واستعطفه     2002عام  " السور الواقي " مشيراً إلى أنه عندما شنت إسرائيل حملة        
زي للتعبير عن رفضها السلوك اإلسرائيلي، لكـن سـليمان تجاهـل            أن تتدخل مصر وتقوم بإجراء رم     

عرفات ورفض الرد على اتصاالته، وسمح بتوفر الظروف التي أدت إلى حـصار عرفـات و انهيـار                  
  .السلطة في ذلك الوقت

  ":القاعدة"المساعدة في الحرب على تنظيم 
 حكم المؤكد أن عمر سـليمان أسـهم         وينقل ميلمان عن قادة االستخبارات الصهيونية قولهم أنه بات في         

بمحققـين  " إيـه . آي. الـسي "، حيث قام بتزويد     "القاعدة"بشكل واضح في الحرب األمريكية على تنظيم        
، وهو ما جعل المجتمع االستخباري األمريكي يشكر سليمان         "القاعدة"مصريين الستجواب عناصر تنظيم     

  ".الموساد" ألمريكا بشكل ال يقل عن ويرى في االستخبارات المصرية حليفاً استراتيجياً
  ":إسرائيل"سليمان وراء صفقة الغاز مع 
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ويؤكد ميلمان أن سليمان يعتبر أحد األشخاص الذين أسهموا في التوصل لصفقة بيع الغـاز المـصري                 
إلسرائيل، وهي الصفقة التي يعترض عليها ويرفضها المصريون، ألن مصر التزمت فيها ببيـع الغـاز                

األسـبق،  " الموساد"ويضيف ميلمان أن رئيس     . ية مقارنة مع سعر الغاز في السوق العالمي       بأسعار رمز 
شفتاي شفيت، الصديق الشخصي لسليمان استغل عالقته به وطلب منه تسهيل التوصـل لـصفقة بـين                 

  .يملك شفيت نسبة كبيرة من أسهمها" إسرائيلية"الحكومة المصرية وشركة 
  ":اإلخوان"ا بتمويل التحريض على السعودية واتهامه

وبحسب وزير الداخلية الصهيوني األسبق، عوزي برعام، فقد بدا سليمان في أحد لقاءاتـه بـه غاضـباً                  
من إدارة شؤونهم، حيث اتهـم      " اإلخوان"وحانقاً عندما تحدث عن وسائل التمويل التي يتمكن من خاللها           

قل برعام عن سليمان قوله أن األسرة المالكـة         ون". األسرة المالكة في السعودية بتمويل اإلخوان     "سليمان  
  ".اإلخوان المسلمين"في السعودية تحاول أن تكسب الجماعات اإلسالمية من خالل دعم جماعة 

  :مظاهر األبهة والتكبر
وينقل ميلمان عن أحد قادة االستخبارات الصهيونية الذين التقوا سليمان بشكل خاص انطباعـاتهم عـن                

ر األبهة والفخامة التي يتسم بها مكتبه الخاص، أو عن سلوكه الـذي يعكـس               حرص سليمان على مظاه   
نظرته لنفسه، حيث يشير هذا القائد أنه كان يجلس مع سليمان في أحد فنادق القاهرة برفقة ضابط كبيـر                   

، فإذا بأحـد    "في"، وفجأة رفع سليمان إصبعه بعالمة       "السي آي إيه  "في االستخبارات المركزية األمريكية     
  ".سيجار"ساعديه يخرج من مكان ما ويضع بين إصبعيه م

  :الرهان على عمر سليمان
بجامعة تل أبيب، الدكتورة ميرا تسوريف، أن تولي عمر سـليمان           " ديان  " وتقول المحاضرة في مركز     

 ، مشيرةً إلى أن طريقة حكم مـصر     "استمرارية مباركة "مقاليد األمور بعد مبارك يمثل بالنسبة إلسرائيلية        
  .عندها لن تتغير، بل تصبح فقط أكثر لينا ومرونة

 7/2/2011، موقع الجزيرة نت
  

  الثورة المصرية والقضية الفلسطينية .62
  هاني المصري

قبل أن أقف أمام تأثير ثورة اللوتس المصرية على القضية الفلسطينية ال بد من أن أتمعن فـي مغزاهـا                    
من الصحيح قول كلمة الشعب، ألن الماليـين ينزلـون          وداللتها، فالشعب المصري يريد إسقاط النظام، و      

 كانون الثاني الماضي، ويتظاهرون ويعتصمون في ميدان التحرير والساحات العامة           25إلى الشارع منذ    
، وقد بلغ عددهم يوم الجمعـة الماضـي         "الشعب يريد إسقاط النظام   " في مختلف المدن المصرية مرددين    

 ثمانية ماليين شخص، أي حوالي ثُمن الشعب المصري، بينما لم ينزل إلـى              وفقاً لوكالة األنباء األلمانية   
الشوارع سوى اآلالف، وفي أقصى التقديرات عشرات اآلالف تأييداً لمبارك، وليس كما ادعت صـحيفة               

  .في مانشيت رئيسي يوم السبت الماضي بأن الماليين نزلوا للشارع دعماً للرئيس مبارك" األهرام"
الشعب كلمته بهذه القوة واإلصرار واالستمرارية، يجب احترام إرادته، فالشعب هو مصدر            وعندما يقول   

وحتى نـدرك مـدى     . فوق كل الشرعيات التي انهارت    ) شرعية الثورة (السلطات والدستور، وشرعيته    
عمق ثورة اللوتس، علينا أن نتذكر أوالً أنها صمدت في وجه القمع الدموي الذي مارسـه النظـام فـي                    

داية، حيث قام مليون ونصف المليون من الشرطة واألمن المركزي يدعمهم ثالثة ماليين من الحـزب                الب
الوطني الحاكم؛ بالقتل واالعتقال ثم الصدمة والترويع من خالل انسحاب الشرطة وعناصر األمن، وبث              

واجهة بث الفتنة   الفوضى العارمة، التي انتصر الشعب عليها من خالل الوحدة والتنظيم، ثم الصمود في م             
والمناورات السياسية، تحت الفتة الدعوة إلى االستجابة لمطالب الشعب المشروعة دون تطبيـق سـوى               

  .القليل القليل منها
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الثورة المصرية ال تريد إصالح النظام، وال تقدم مطالب تتعلق بمعالجة الفقر والبطالة والغالء والـصحة                
  .في موقعها الطبيعي بحيث تسير على طريق المستقبلوالتعليم فقط، وإنما تريد أن تضع مصر 

، تختلف عن مصر قبل هذا التاريخ؛ ألن أي حاكم أو نظام سيحل             2011 كانون الثاني    25مصر ما بعد    
مكان نظام مبارك، حتى لو استمر هذا النظام، سيأخذ في حسابه إرادة وقوة الشعب المصري، وهذا أمر                 

اح التغيير في تونس ثم مصر وانتـشرت عـدواها لبقيـة البلـدان              فلقد بدأت ري  . لن يقتصر على مصر   
  .العربية، وستظهر العدوى بشكل أكبر في جميع البلدان العربية إذا كللت الثورة المصرية بالنجاح

معيار نجاح الثورة المصرية هو نجاحها في تغيير النظام، فتغيير األشخاص على أهميته وما يرمز إليـه                 
  .قغير كاف على اإلطال

وال يمكن تغيير النظام باالعتماد على أشخاصه وأدواته ومؤسساته، بل ال بد من رحيل النظـام القـديم                  
برئيسه ودستوره وقوانينه وحكومته ومجلسيه وحالة الطوارئ، ويقـود المرحلـة االنتقاليـة أشـخاص               

  .ومؤسسات تعبر عن إرادة الشعب والثورة
ا يجري في مصر على فلـسطين والمنطقـة العربيـة والـشرق             ال يوجد أي داعٍ لتبيان أهمية وتأثير م       

  .األوسط، وبالتالي في العالم كله، فمصر بلد مركزي وله تأثير قيادي عبر التاريخ
وحتى ندرك أهمية ما يجري في مصر؛ علينا أن نراقب التفاعالت في الواليـات المتحـدة األميركيـة                  

 كانون الثاني بأن النظام المصري صديق ومـستقر         25وإسرائيل، فبعد التعليقات األولى على تظاهرات       
وال خوف عليه، انتقلت إسرائيل إلى تحذير اإلدارة األميركية وأوروبا من التـضحية بنظـام مبـارك،                 
وانتقدت المواقف التي أوحت بذلك، ثم بدأت تصيح الحكومة اإلسرائيلية ويتردد صدى كالمها في البيـت      

 اإلسرائيلية وعدم المساس بهـا، وأصـبحت الرؤيـا          –لسالم المصرية   األبيض، بأن المهم هو معاهدة ا     
  .األميركية فيما يجري محكومة بمصلحة إسرائيل، ال بتحقيق إرادة ومطالب الشعب المصري الثائر

وهنا ال بد من تفسير الموقف األميركي الذي أصبح يطالب بإصالحات حقيقية، وبانتقـال الـسلطة اآلن،                 
  .لنظام المصري على سياساته وإجراءاته علناً وبشكل فجوالذي انتقد أيضاً ا

فما يدفع إدارة أوباما إلى هذا السلوك؟ على الرغم من أنها ال تريد تغيير النظام، بل على العكس، فهـي                    
فضلت مثل سابقاتها من اإلدارات األميركية االستقرار على الديمقراطية؛ ألن الديمقراطية سـتأتي إلـى               

 العربية بأحزاب وقيادات تعبر عن إرادة شعوبها ومصالحها، وهذا سيحد مـن النفـوذ               الحكم في المنطقة  
والسيطرة األميركية بما يعيد رسم خريطة المنطقة، بحيث تأخذ إسرائيل دورها الطبيعي كمجـرد دولـة                

تخلص صغيرة وليست الدولة المركزية المهيمنة في المنطقة، فاإلدارة األميركية تحاول بموقفها الداعي لل            
من مبارك إنقاذ النظام وقطع الطريق أمام تجذر الحركة الشعبية المصرية وامتدادها، وتحولها إلى قـوة                

  .مستدامة لن يستطيع أحد بعد ذلك القفز عليها
االنعكاسات األولى لما يجري في مصر على فلسطين ستكون سلبية؛ ألن إسرائيل ستلجأ للقوة والعـدوان                

 قوة الردع التي فقدتها وستصّر أكثر علـى الحـل اإلسـرائيلي للـصراع               العسكري وستحاول استعادة  
وخصوصاً وفق شروطها األمنية، بحجة أن إسرائيل واحة االستقرار في منطقة هشة وغير مستقرة، كما               

  .صرح بنيامين نتنياهو
ة، وتـصاعد   في هذا السياق الحظنا قرار الحكومة اإلسرائيلية اإلسراع ببناء الجدار على الحدود المصري            

، ووقـف المفاوضـات والمـساعي حتـى قيـام دول            )فيالدلفي(الدعوات الحتالل محور صالح الدين      
  .ديمقراطية في المنطقة تؤمن بالسالم مع إسرائيل

فإسرائيل تدرك أن النظام المصري القادم أياً كان، سيحتفظ بمسافة عن إسرائيل، وستكون قبضته ضعيفة               
  .تمرار بمحاصرة قطاع غزة، وال باتفاقية بيع الغاز المذلةعلى الحدود، ولن يرضى باالس

صحيح أن هناك أصواتاً قليلةً في إسرائيل دعت إلى تحقيق السالم رداً على ما يجري في المنطقة مـن                   
  .رياح التغيير، لكن هذه األصوات هامشية



  

  

 
 

  

            33 ص                                     2050:         العدد       8/2/2011 الثالثاء :التاريخ

ـ                زمن نحـو تراجـع     كما أن انشغال مصر والمنطقة والعالم كله بما يجري في مصر سيدفع لفترة من ال
االهتمام بالقضية الفلسطينية إلى الخلف، وسيؤثر بشدة على خطة السلطة لجعل العام الحـالي وتحديـداً                

  .أيلول موعداً حاسماً لقيام الدولة الفلسطينية
كما سيستمر تجميد ملف الحوار والمصالحة التي ترعاها مصر، ولن تكون مصر قادرة علـى متابعتـه                 

  .طوللفترة قد تقصر أو ت
أما على المدى المتوسط والبعيد فما يجري في مصر سيؤثر إيجاباً على القضية الفلـسطينية؛ ألن تبـوء                  
سدة القيادة في مصر من نظام يعكس إرادة الشعب المصري ويكون ديمقراطياً، فهذا سيعيد مصر إلـى                 

ية كامب ديفيد التي أخرجت     مكانتها التي فقدتها خالل السنوات األربعين الماضية، خصوصاً بعد عقد اتفاق          
مصر من الصراع العربي اإلسرائيلي، األمر الذي جعل من إسرائيل قادرة على االسـتفراد بفلـسطين                

  .وبقية األطراف العربية
مصر الحرة الديمقراطية، ستكون داعمة لفلسطين بشكل أكبر بكثير من مصر المكبلة بقيـود االسـتبداد                

  .والفساد والتبعية
طينية قضية عربية، وما يجري في فلسطين وما تقوم بـه إسـرائيل مـن دور عـدواني                  فالقضية الفلس 

استعماري استيطاني عدواني عنصري يمس األمن القومي المصري، ويضع حاجزاً أمام قيـام مـصر               
بدورها التاريخي والطبيعي كدولة مركزية مفترض أن تلعب دوراً حاسماً في المنطقة العربية ومنطقـة               

  .الشرق األوسط
ويجب أال تخشى القيادة الفلسطينية من التغيرات الحاصلة بمصر؛ ألن مصر الجديدة ستكون أفضل بمـا                

  .ال يقاس من مصر القديمة
أما ملف المصالحة فهو واقف أصالً قبل ثورة اللوتس لعدة أسباب، من ضمنها التمترس أمام ضـرورة                 

ف من عدم قيام الدولة هذا العام فـال يوجـد مـا             تلبية شروط اللجنة الرباعية الدولية المجحفة، أما الخو       
ففي ظل المعطيات التي كانت قائمة قبل عودة الروح لمصر فأقصى ما يمكن أن يحـصل عليـه                  . يبرره

يسمى دولة، يقوم على البقايا، ويكون محمية إسرائيلية، فال دولة حقيقية على            " حكم ذاتي "الفلسطينيون هو   
  .األبواب نهاية هذا العام

لتغيرات في مصر والمنطقة العربية تفتح الطريق أمام الشعب الفلسطيني ألول مرة ليسير بثقة علـى                إن ا 
طريق تحقيق أهدافه بإنهاء االحتالل ونيل الحرية والعودة واالستقالل، شـرط أن يـستخلص الـدروس                

لة، فال دولـة  والعبر، وتكف قيادته عن السير وراء أوهام الحل القريب والمفاوضات التي ستؤدي إلى دو       
  .قبل الخروج من اتفاق أوسلو وشق طريق آخر

عندما تكون مصر قوية يكون الوضع العربي قويـاً، ويكـون الفلـسطينيون أقويـاء، وعنـدما يكـون                   
  .الفلسطينيون أقوياء يكونون قادرين على تحقيق أهدافهم بسرعة أكبر وبتكاليف أقل

  8/2/2011، األيام، رام اهللا
  

  وتتحوط تراقب "إسرائيل" .63
  نبيل عمرو

لم أنتبه كثيراً إلى ردود الفعل الدولية، خصوصاً األوروبية واألميركيـة،           .. منذ بداية األحداث في مصر    
ذلك أن رد الفعـل     . فلن يكون هنالك من جديد يختلف عن ردود الفعل التي صدرت خالل أحداث تونس             

ا دامت المظاهرات والنظام لم يحسم أي       األميركي يتدرج انتهازياً مع التطورات، فهم في موقف الوسط م         
منهما الوضع، وهم في موقف التخلي عن الحلفاء حين تذهب تقديراتهم أو تقديرات من يساعدونهم علـى     

  .التحليل إلى أن النظام في سبيله ألن يهزم
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قع إبداء  اذاً، فما يجدر االنتباه إليه هو ردود الفعل في إسرائيل، ليس فقط على الصعيد الحكومي حيث يتو                
األسف على جار تتعرض سلطته لالهتزاز، ويتعرض معها األمن القومي اإلسرائيلي الذي بنـي خـالل                
العقود الماضية على معاهدة السالم المستقر مع مصر، وإذا ما تزعزع هذا السالم فال منـاص مـن أن                   

  . وحتى اقتصادياًيتزعزع االطمئنان، وتصبح إسرائيل مطالبة بالبدائل المكلفة سياسياً وعسكرياً
وإذا كان رد الفعل الحكومي في إسرائيل يبدو حذراً ومتحفظاً على صعيد اللغة واإلعالم، فإن ما تجـدر                  
قراءته جيداً هو ردود أفعال كبار كتاب السياسة والمفكرين، فهم أكثر تحرراً من المصادر الحكومية في                

  .مجال التحليل ووضع النقاط على الحروف الصريحة
  ي ألوان خريطة المواقف اإلسرائيلية على هذا الصعيد؟فما ه

اللون الرمادي يبدو من خالل االعتراف بعدم القدرة على االستخالص المبكر لألحـداث الجاريـة فـي                 
ذلك يؤدي إلى استنتاجات غير يقينية، إال أنها مليئة بالخوف مـن االحتمـاالت، خاصـة ذلـك                  . مصر

حدة نحوه بشدة، وهو استبدال نظام مبارك بنظام تعددي ال بد وأن يكون             االحتمال الذي تدفع الواليات المت    
لإلسالم السياسي فيه نصيب، وقد يكون نصيب األسد، ذلك بمشاركة تيارات وقوى ال ترى في المعاهدة                

وبالتالي، فإن  . كما ال ترى في صفقة الغاز مأثرة سياسية وأخالقية        .. المصرية أمراً نموذجياً  -اإلسرائيلية
  .م االميركيين لهذا االحتمال كفيل بحد ذاته بإثارة الرعب وليس مجرد المخاوف المألوفةدع

أما اللون األحمر الظاهر على الخريطة بوضوح شديد، فهو الخوف على الحدود البريـة مـع مـصر،                  
أن إن في إسرائيل شعورا قويا ب     . وتحديداً الشريط القصير المسمى بمحور فيالدلفي، أي الحدود مع غزة         

هذا الممر أضحى مصدر خطر أمني استراتيجي بفعل نشاط البدو المتصاعد هناك، وبفعل قدرة إيـران                
على  ضخ أسلحة متطورة إلى غزة من خالله، وكذلك بفعل اإلمكانات الموضوعية المتاحة لتنظيم مثـل                 

  .القاعدة، بالتسلل عبر األنفاق والكمون في غزة وبناء قوة عسكرية طالبانية هناك
هذا اللون األحمر في الخريطة يجد قرائن مادية تعززه وتوفر ما يشبه اإلجماع حوله، وذلك من خـالل        و

فالبعض يرى تواطؤاً مـصرياً     . ظاهرة األنفاق التي يحار العقل اإلسرائيلي في فهم فلسفة مصر تجاهها          
درة علـى إنهـاء   غير معلن في أمرها، والبعض اآلخر، ومهما تسلح بحسن النية، يرى أن مصر غير قا 

هذه الظاهرة المقلقة، لذا قد يتوجه الجيش اإلسرائيلي الحتالل هذا المحور ومن سيعترض والحـال فـي                 
  مصر كما نرى؟

أما اللون األخضر، فهو لون رسمه العقالء القالئل في إسرائيل، الذين يرون خطراً اكيـداً قادمـا مـن                   
وته هناك كما لو أنه حيال جبهة عادت للنـشاط مـن            الجنوب سيحتم على الجيش اإلسرائيلي إعادة بناء ق       

ولكي ال تجد إسرائيل نفسها داخل طوق خانق، فال مناص من أن تفتح ثغرة في الطوق إما شماالً                  . جديد
أي إما سالم مع سورية يخفف من أعباء الجيش اإلسـرائيلي هنـاك، وإمـا سـالم مـع                   .. وإما شرقاً 

  .الفلسطينيين يتم وفق ذات المنظور
 أصحاب هذا اللون ال يغفلون تأثير الشبح اإليراني الذي يطل برأسه من لبنان، وربمـا مـن أمـاكن                    إن

أخرى وبصور مختلفة، لذا فإن خريطة االحتماالت اإلسرائيلية ستزداد ألوانها مع كل تطور جديـد فـي                 
  .واقع النظم المحاذية إلسرائيل

ا ال تدع لالنتظار محـالً فـي رسـم سياسـاتها            إال أن في إسرائيل ميزة تختلف عن جيرانها، وهي أنه         
األساسية والطارئة وحتى الوقائية، لذا يبدو أنها دخلت طور وضع الخطط البديلة عسكرياً واسـتراتيجياً،               
وال أحد يعرف بالضبط هل تكون غزة كلها أم مجرد محور فيالدلفي هـي المحطـة القادمـة للجـيش                    

لية متنامية ومتكاثرة، جذرها األعمق واألهـم مـصر، مـع           اإلسرائيلي، وما يحركه من مخاوف إسرائي     
  .انتباهة استثنائية لالنقالب األخوي في لبنان

  8/2/2011، الغد، عمان
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  لوبي مناهض للعرب في روسيا .64
  إينا ميخائيلوفنا. د

االنفجار الذي وقع منذ أيام في مطار دومديدفا في موسكو أحدث حالة من الرعب والصدمة والـذهول،                 
يأتي بعد فترة من الهدوء األمني دامت ما يقرب من عام بعد حادث االنفجار االنتحاري في متـرو                  حيث  

موسكو في مارس الماضي، وفي أول تلميحات لإلعالم من مـصادر غيـر رسـمية قيـل أن الفاعـل                    
يحمل مالمح عربية، وعلى الفور تناقلت وسائل اإلعالم الروسية التـي يـسيطر عليهـا               « االنتحاري  «
موعات معادية للعرب في روسيا هذه التلميحات لينشروها في كل مكان، ولكن في اليوم التالي تأكـد                 مج

من مصادر رسمية أن االنتحاري ذو مالمح قوقازية، وأمكن التعرف على هويته، ولكن بقى السؤال الذي              
، علما بأن هـذا     »لماذا التسرع بطرح الشبهات حول العرب في هذا الحادث؟        «أثاره الكثيرون في روسيا     

األمر لم يحدث من قبل في أي أحداث إرهابية في روسيا، لم نسمع اسم العرب بالتحديد، وإن كنا نـسمع                    
عن إسالميين متطرفين، لكن ليسوا من العرب، ربما يكون الهدف من العملية بالفعـل تـشويه سـمعة                  

غالل الحدث بسرعة لتـشويه     المسلمين والعرب في روسيا، وربما أيضا أن يكون هناك من فكر في است            
سمعة العرب فأطلق شائعة المالمح العربية لالنتحاري، أيا كان األمر فإنه بالقطع هناك في روسيا من هم                 
غير راضين عن تقارب روسيا مع العرب والمسلمين بشكل عام، ويحاولون توجيـه النظـام الروسـي                 

ح ميول النظام الحاكم في روسيا للتعاون       للتعامل مع خصوم العرب، وبالتحديد إسرائيل، خاصة مع وضو        
مع العرب وتردده في التعامل مع إسرائيل، وهذا ما أكدته زيارة الرئيس ميدفيديف لـألردن والـسلطة                 
الفلسطينية األسبوع الماضي، والتي كان مقررا أن تبـدأ بزيـارة إلسـرائيل، لكـن بـسبب إضـراب                   

ئيل نظرا لعدم وجود جهات ترتب لها بسبب اإلضراب في          الدبلوماسيين اإلسرائيليين ألغيت الزيارة إلسرا    
أن يلغي الرئيس ميدفيديف رحلته     » يتمنى«الخارجية، وكان اللوبي الموالي إلسرائيل في روسيا يتوقع أو          

كلها للشرق األوسط أو يؤجلها لوقت آخر بعد أن تهدأ األوضاع في الخارجية اإلسرائيلية، لكن ميدفيديف                
ون إسرائيل إلى األردن وأراضي السلطة الفلسطينية، وغير معروف مـا إذا كـان              صمم على الرحلة بد   

سيزور إسرائيل فيما بعد أم ال، وصرح ميدفيديف أثناء الزيارة بتـصريحات مؤيـدة لدولـة فلـسطينية                  
  .عاصمتها القدس الشرقية، مما اعتبره اإلسرائيليون واللوبي الموالي لها في روسيا صفعة روسية قوية

 المالمح العربية لالنتحاري في تفجير مطار موسكو أعطت مؤشر واضح على وجود لوبي كبيـر                شائعة
معادي للعرب في اإلعالم الروسي، وهذا اللوبي أمامه بال شك مساحة كبيرة من الحرية والسهولة فـي                 
العمل في ظل غياب لوبي أو قوى مضادة له، سواء من العرب أو من المؤيدين فـي روسـيا للعـرب                     

  .ضاياهموق
لقد تأكد أن تفجير المطار وراءه جماعات من شمال القوقاز، وهذه الجماعات تتلقى أمواال مـن جهـات                  
أجنبية في الواليات المتحدة وبريطانيا لتقوم بهذه األعمال، وقد وقع خالف كبير بين قادة هذه الجماعـات              

 اليهودي األميركـي جـورج      في شهر أكتوبر الماضي بسبب نزاعهم على أموال أرسلها رجل األعمال          
سورس لهم واختلفوا في تقسيمها، كما تعطي بريطانيا حق اللجوء السياسي لقادة هذه الجماعات الشيشانية               
والداغستانية الهاربين من القضاء الروسي، والهدف من وراء هذه األعمال هو عرقلة مـسيرة التطـور                

عال الفتن الطائفية والعرقية داخل روسيا، وأيـضا       والتنمية التي انطلقت في روسيا منذ عشرة أعوام، وإش        
ومن المتوقع أن تتوالى هذه األحـداث       . إعاقة تطوير العالقات بين روسيا والعرب والمسلمين بشكل عام        

 والتـي   2012?المأساوية داخل روسيا في الفترة القادمة، خاصة على أبواب انتخابات الرئاسة في عام              
ا القوي فالديمير بوتين للرئاسة، وهو األمر الـذي تخـشاه الجماعـات             من المتوقع أن تعيد رجل روسي     

  .اإلرهابية المتطرفة في روسيا ويخشاه أيضا من يقف وراءهم ويمولهم في الغرب
ومن المتوقع أيضا أن يتكرر ذكر العرب والمسلمين مع أي حادث إرهابي قادم في روسيا، خاصـة وأن                  

ط ومنتشر في أكبر وسائل اإلعالم الروسـية، بـل إن بعـضهم             اللوبي المناهض للمسلمين والعرب نشي    
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موجود في أجهزة الحكم في الكريملين والحكومة، والمطمئن في األمر بعض الشيء أن الشعب الروسي               
ال يخلط بين اإلرهاب واإلسالم، وينظر لإلرهابيين من شمال القوقاز على أنهم مجرمون خارجون عـن                

ية معادية في األصل لإلسالم، وموقف الكنيسة الروسـية الـداعم دائمـا             القانون ومأجورون لجهات أجنب   
من ? 20?لإلسالم والمسلمين يساعد على زيادة هذا الوعي، خاصة وأن المسلمين يشكلون ما يقرب من               

الشعب الروسي، ويعيشون في مودة وسالم مع المسيحيين الروس منذ القرن التاسع الميالدي حتى اآلن،               
المية موجودة بشكل جيد وراسخ في الثقافة الروسية من خالل عظماء األدب الروسي مثـل               والثقافة اإلس 

تولستوى وبوشكين وليرمانتوف وجوجول وغيرهم، ولهذا ال تؤثر هذه األحداث اإلرهابية المتطرفة على             
ـ                سلمون أوضاع المسلمين في روسيا، وال يتسع المجال هنا لذكر االمتيازات العديدة التي حصل عليها الم

في عهد الرئيسين بوتين وميدفيديف، حتى أن اليهود وأعضاء الطوائف الدينية األخرى اتهموا الـرئيس               
 للمسجد الكبير في موسكو، وطلبـوا منـه زيـارة           2009?ميدفيديف بالتحيز للمسلمين بعد زيارته العام       

  .معابدهم،ووعد ولم يفعل
ن المسلمين الروس، ولكن الكراهية والعداء من أعـداء  الحقيقة أنه ال يوجد أي عداء أو كراهية لروسيا م     

روسيا من الخارج الذين يستخدمون بعض العناصر المتطرفة والمرتزقة المحـسوبة علـى المـسلمين               
ويغرقونهم باألموال بهدف إثارة القالقل واالضطرابات وزعزعة األمن واالستقرار داخل روسيا، وأيضا            

  .وسي تجاه اإلسالم والمسلمينلزرع الكراهية في نفوس الشعب الر
  8/2/2011، البيان، دبي

  
  الصراع على مصر بين أوباما ونتنياهو: "الحل الجزائري"مبارك واإلخوان ومؤامرات  .65

  عبدالوهاب األفندي. د
البريطانية ذات التوجه اليميني غير المعتدل نظرية المؤامرة تجـاه          ' الديلي تلغراف 'حينما تتبنى صحيفة    

حين تتحدث عن مؤامرات أمريكية لخلع الرئيس المصري، فال بد أن هنـاك مـؤامرة               أحداث مصر، و  
  .بالفعل، ونعني تلك التي طبخت في أروقة الصحيفة المقربة جداً من تل أبيب

فمنذ أن اتخذت أحداث مصر اتجاهها الجديد الذي لم يحسب حسابه أحد قبل الخـامس والعـشرين مـن                   
 هناك مكانا واحدا في العالم إضافة إلى قصر العروبة في قلب القاهرة ال              يناير الماضي، فإن  /كانون الثاني 

وفي األيام األولى،   . هذا المكان هو القدس المحتلة وصاحبها بنيامين نتنياهو       . يكاد النوم يغشى عيون أهله    
إلـى  ستنجلي، وأن األمور عائدة بـسرعة       ' الغمة'حين كان يساور نتنياهو وشيعته آماالً خادعة بأن هذه          

، فرض حاكم تل أبيب الصمت على كل إسرائيل الرسمية حتى ال تسمع آهة ألم تذكر من كان ال                   'نصابها'
  .يذكر بأن انتفاضة مصر هي عرس من عروس العروبة الزاهية، وبداية يقظة لألمة طال انتظارها

ـ             ة بعـد أن اتخـذ      ولكن الصمت آلم اإلسرائيليين وشيعتهم أكثر مما آلمتهم مشاهد ميدان التحرير، خاص
وهنـا سـارعت    . موقفاً حاسماً وقاطعاً في دعم الثورة المصرية      ) 'الساذج سياسياً '(الرئيس باراك أوباما    

األبواق التي أعدت لمثل هذا اليوم إلى الصراخ ضد ما وصفته بالكارثة القادمة في مصر، وتحذر مـن                  
ر الحملة اإلسـرائيلية الراميـة إلـى        الديلي تلغراف في إطا   ' تسريبات'وتدخل  . إيران محتملة في مصر   

ضرب الثورة، مستخدمة أنصاف الحقائق حول دعم رمزي لناشطي الديمقراطية الليبراليين، وذلك كجزء             
الذي تدعمه األنظمة العربية الموالية ألمريكـا باعتبـاره بـديالً           ' الشراكة من أجل المستقبل   'من برنامج   

 وكنت قد وجهت انتقادات حادة لهذا البرنـامج فـي وقتـه،             .للحراك نحو الديمقراطية وليس كجزء منها     
وبصورته الحالية فإن البرنـامج يمثـل       . باعتباره يفتقد الجدية، ويقدم بالعكس الدعم لألنظمة الدكتاتورية       

إساءة وإهانة للشعوب العربية بافتراضه أن أزمة الديمقراطية ترجع إلى جهل شعوب تحتاج إلى التثقيف               
  .للديمقراطية، ال إلى إجرام الحكامحتى تصبح مؤهلة 
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محمد حسني مبارك، الذي ال تنقصه الصراحة، وهـي         ) المخلوع حكماً (مهما يكن فإن الرئيس المصري      
صراحة مبعثها السذاجة السياسية أكثر منها األمانة، عاد ليقلب األمور على مؤيديه القالئل، ألنه ينـسى                

دما طلب منه مبعوث أوباما االستقالة، أجاب بحـزم، كمـا           فعن. في غمرة هذه الصراحة أال يناقض نفسه      
. يقول مساعدوه، بأنه رئيس منتخب من قبل شعب مصر، وأنه لن يبرح حتى يكمل فترة رئاسته الحاليـة             

فهل شعب مصر الذي . ولم يقل لنا الرواة لماذا ال يريد الترشح لفترة رئاسية جديدة إذا كان هذا هو الحال            
جأة إلى جهة غير معلومة؟ ولم يكد يمر يوم على هذا التصريح، حتى عـاد سـيادته                 انتخبه قرر السفر ف   

ليقول في مقابلة مع محطة أي بي سي بأنه لو سقط نظامه الدكتاتوري فإن اإلخوان سيصلون إلى السلطة                  
لقبول إذن الرئيس يعترف بأن الشعب لم ينتخبه ولن ينتخبه أبداً، ويدعو األمريكيين إلى ا             . في االنتخابات 

ثم نسمع في نفس اليوم أفراد حاشيته وهم يتشدقون باستقالل مصر           (به وبآلته القمعية كضمانة لمصالحهم      
  !).ورفضها لإلمالءات األجنبية

لسوء حظ السيد الرئيس فإن األمريكيين ملوا من هذا الموال ولم يعودوا يصدقون الحديث عـن فزاعـة                  
ن مقتنعون بأن مبارك ونظامه ليس الدرع الواقي المثالي ضد          وحتى لو كانوا يصدقون فإنهم اآل     . اإلخوان

وهنا أيضاً يناقض النظام نفسه، حين يقـول        . التطرف اإلسالمي، بدليل انهيار النظام الماثل أمام العيون       
وفـي  . لألمريكيين إنني سأحميكم من اإلسالميين وهو عاجز حتى عن حماية نفسه من غضبة الـشعب              

طالب به النظام هو أن يحميه األمريكيون ضد اإلسالميين، وهذه لم تكـن الـصفقة               حقيقة األمر فإن ما ي    
  .المتفق عليها بين الطرفين

وكان الجدل الذي احتدم في أوساط النخبة الحاكمة في أمريكا منذ بداية التسعينات حول الديمقراطية فـي                 
أي الغالب بين الخبـراء واألكـاديميين       العالم العربي والعالقة مع اإلسالميين، قد انتهى مبدئياً برفض الر         

ويرجع ذلك إلى أن حلفاء     . واألوساط الدبلوماسية بالقبول بالديمقراطية والتعامل مع اإلسالميين المعتدلين       
أمريكا في المنطقة أقنعوا اإلدارة بخطورة اإلسالميين على مصالح أمريكا، ثم حسم الجدل بعـد دخـول                 

ا ألي تقارب مع اإلسالميين على خلفية تخوفها مـن نتـائج صـعود              إسرائيل ولوبياتها الساحة، ورفضه   
  .حماس وحزب اهللا

سبتمبر هزت هذه القناعة بعد أن ظهر بـأن المهـاجمين           /المفارقة هي أن أحداث الحادي عشر من ايلول       
 فـي تحجـيم     - باعترافهـا  -كانوا جميعاً من السعودية ومصر واإلمارات، وتأكد فشل األنظمة الحليفـة          

ولكن إدارة بوش كانت منازعـة      . ميين، مقابل نجاحها في تحجيم القوى الليبرالية الموالية ألمريكا        اإلسال
، والحاجة إلى التعاون المخابراتي مع األنظمة القمعية، وبين الخطاب          'الحرب على اإلرهاب  'بين مطالب   

ه معـضلة ال تواجههـا إدارة   وهذ. المؤيد للديمقراطية، مما نتج عنه عملياً ما يشبه الشلل أمام هذا الملف           
أوباما، خاصة وأن التحدي أمامها في التعامل مع ثورات تفجرت فعالً، واقتنعت اإلدارة بأنها انتفاضـات                

لهـذا  . ديمقراطية حقيقية تقودها نوعية من الشباب هي عين ما تصبو أي إدارة أمريكية إلى التعامل معه               
لب التحول الديمقراطي العاجل في مصر وكـل العـالم          فإن أوباما شخصياً رمى بثقله الكامل خلف مطا       

  .العربي
وهنـاك دالئـل علـى الـدور     . ولكن أبناء العم في تل أبيب رموا، بالعكس بثقلهم الكامل وراء النظـام        

اإلسرائيلي في حملة العالقات العامة الماكرة التي انخرط فيها المتحدثون باسم النظـام، وتبنـي لهجـة                 
يقولون لكـل  . ع لمحات من نقد الذات، واعتراف حيي بعدالة مطالب الشعب   تصالحية وصوت خفيض، م   

من رضي االستماع لهم إن مبارك قد انتهى عهده وإن التوريث قد تودع منه، وأن عهداً جديداً قد أطـل                    
على مصر، سيكون ديمقراطياً ال لبس فيه، ثم يرددون في ذات النفس بأن وجود مبارك ضروري مـن                  

الدستورية الضرورية، وإن استمرار مجلس الشعب المزور ال غنى عنه إلسراع وتيرة            أجل اإلصالحات   
هذه الطريقة المستجدة والمراوغة في الحديث من نظام لم تعرف عنه إال العنجهية هي أكبـر                . اإلصالح

  .دليل على أن هناك جهات ماكرة تعمل وراء الكواليس إلعادة انتاج الخطاب الرسمي
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ستخدام الماكر الخبيث للجيش، لتطمين وتخدير المتظاهرين من جهة، وإلتمام تدبيرات           يتزامن هذا مع اال   
تعجز عنها أجهزة األمن التي هزمت من قبل المواطنين العزل وأجليت عن الشوارع كما أجليت قـوات                 

. ليساالحتالل اإلسرائيلي عن جنوب لبنان، ويتيح لها الفرصة إلعادة بناء قدراتها في أمان وراء الكـوا               
وأي حديث  . وهناك تقارير متواترة عن قيام المخابرات باتخاذ مقار جديدة في مبان غير معروفة من قبل              

فهنـاك  . عن دور مستقل للجيش هو ضرب من الخيال، ألن الجيش ما يزال يعمل تحت إمرة المخابرات               
ى الصحافيين األجانب   أيضاً تقارير متواترة، حتى من صحافيين أجانب بأن الجيش يعتقل المواطنين وحت           

ومـا لـم تقـع    . ويسلمهم إلى أجهزة المخابرات، التي تباشر معهم عادتها القديمة في التعذيب الوحـشي  
  .انتفاضة بين القيادات الوسيطة والدنيا للجيش ضد قياداته فإن هذا الوضع لن يتغير

جهة، وبين إدارة أوباما من     إذن ما نراه في مصر اليوم هو صراع بين نتنياهو واللوبيات الصهيونية من              
االولى تريد دعم النظام بأي ثمن، والثانية تدعم التحرك الديمقراطي على اسـتحياء وتريـد               . جهة أخرى 

على صعيد االستخبارات والتكتيـك     (األولى تقدم دعماً عملياً ملموساً وراء الكواليس        . تجييره لمصلحتها 
  . واالتصاالت الدبلوماسيةوالثانية تكتفي بالتصريحات) والعالقات العامة

هنا يأتي دور القوى الشعبية الصانعة للثورة والداعمة لها، ألن أهم جزء من المؤامرة هو محاولة تفريق                 
ويقع الدور األكبر هنا على حركة اإلخوان المسلمين، باعتبارها أكبر          . الناشطين وضرب بعضهم ببعض   

. ي يستخدمها النظام كفزاعة لتخويف الداخل والخـارج       الحركات المعارضة، وباعتبارها أيضاً الحركة الت     
حتى اآلن فإن الحركة قد تعاملت بذكاء واقتدار مع التطورات، حيث لحقت سريعاً بركـب االنتفاضـة،                 

ولكن الحركة ما زالت تعاني من مـشكلتين، األولـى          . ولكنها تجنبت أي اتهامات بمحاولة الهيمنة عليها      
وليست هناك مساحة هنا اليوم     . م، والثانية عدم تطوير برنامجها السياسي     استمرار عقدة الخوف من النظا    

التـي تقـدمها الحركـة للـداخل        ' التطمينات'لتناول معضلة البرنامج السياسي، ولكن يكفي أن نقول ان          
فحين تؤكد الحركة أنها لن ترشح أحداً لرئاسـة الجمهوريـة وال            . والخارج تمثل سقوطاً في فخ منتقديها     

وإذا كان األمر كذلك فإن هذه التطمينات       . كم مصر فإنها تعترف بأن حكمها لمصر سيكون مشكلة        تريد ح 
ال تكفي، وال بد أن تتخذ الحركة أو أحد قطاعاتها خطوة جذرية بتبني برنامج ال يجعل وصـولها إلـى                    

  .الحكم مشكلة لها وال للبلد
تجلت هذه العقدة مثالً فـي      .  وسريع وحاسم  فيما يتعلق بعقدة النظام فهذه مسألة تحتاج إلى عالج جذري         

تصريحات ظل يطلقها بعض القادة الذين أفرج عنهم من السجن بأنهم لم يفروا وأنهم يـضعون نفـسهم                  
تأتي مثل هذه التصريحات في وقت سقطت فيه شـرعية          . تحت تصرف األجهزة األمنية إلعادة اعتقالهم     

بحظر التجول، وأحرقت مقار الشرطة واألمـن       ' لعسكريالحاكم ا 'النظام وهيبته ورفضت الماليين قرار      
فأي رسالة خاطئة يرسلها مثل هذا الموقف الـذي يعـرض العـودة             . والحزب الوطني، وتجدت الجيش   

  طواعية لسجن النظام في وقت تمرد فيه الشعب بكامله على السجن الكبير؟
سليمان المـبطن وتلويحـه بجـزرة       نفس األمر ينطبق على القرار بالتفاوض مع النظام بعد تهديد عمر            

االعتراف من نظام فقد شرعية القوة بعد أن تمرد الشارع عليه، وهو قد كان أصالً فاقداً لشرعية القبول                  
أيضاً الوضع تغير اليوم ولم يعد االعتـراف        . والقانون، باعتباره قام على ثالثي القهر والتزوير والفساد       

 النظام يريد اليوم أن يستقي شرعية مكتسبة بالقول بأن المعارضة           من النظام يساوي شيئاً، بل بالعكس إن      
مـا لـم    (بالطبع ليست هناك غضاضة في التفاوض، ألن الحل النهائي لن يكون إال تفاوضـياً               . تفاوضه

ولعله من المفيد هنا أن يقـدم ممثلـو الـشعب           ). يتدخل الجيش، وهو احتمال وارد إذا تدهورت األمور       
ثل في العفو العام عن رموز النظام وعدم مالحقتهم إذا سلموا السلطة بدون إراقـة               عروضاً تصالحية تتم  

ولكن كل الدالئل تشير إلى أن النظام تحت قياداته الحالية لم يتقبل بعد الهزيمة، وأنـه                . المزيد من الدماء  
تحت واجهـة   ، أي التخلص من رموز النظام مع بقائه         'الحل الجزائري 'يسعى إلعادة اختراع نفسه بتبني      
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جديدة تحت غطاء الجيش ظاهراً، ولكن في قبضة المخابرات واقعاً، وفي تحالف مع إسـرائيل بحيـث                 
  .تصبح مصر تحت احتالل مستتر جديد

  .وهذا ما ال ينبغي السماح به تحت أي ظرف من الظروف
  8/2/2011، القدس العربي، لندن

  
  ن رئيساً لألركا"غانتس"أسباب سياسية تقف وراء تعيين  .66

  تحسين الحلبي
على الرغم من وسائل وإمكانات التدريب الواسعة التي يوفرها الجيش األميركي لضباط وقادة في الجيش               
اإلسرائيلي إال أن قيادة الجيش بدأت تتولد داخل هيئتها العليا مظاهر أزمة غير مسبوقة وخصوصاً قبيـل    

التـي ال   ) 2006(رية في حرب تمـوز      وبعد استبدال رئيس أركان بآخر وخصوصاً بعد هزيمتها العسك        
  .تزال آثارها ومضاعفاتها تالحق هيئة األركان وقادة الجبهات العسكرية

الذي يرافـق سـاحة     ) دان مارغليت (وفي هذا االتجاه يعترف أحد أبرز المحللين السياسيين اإلسرائيليين          
ركان العشرين بالترتيـب حتـى      اختيار رئيس األ  (التحليل السياسي منذ أكثر من أربعين عاماً بأن عملية          

أن رئـيس   ) مارغليـت (ورأى  ).. اآلن حملت معها مظاهر تمزق لثقة الضباط بقادة الجيش المرشـحين          
األركان المنتهية فترة خدمته بعد أيام غابي أشكنازي كان يتمنى تمديد فترة وجوده في هـذا المنـصب                   

ك لجأ أشكنازي بشكل سري إلى عرقلة تعيين        لسنتين أو أربع لكن باراك وزير الدفاع ال يرغب فيه ولذل          
الجنرال غاالنت مكانه واستخدم لهذا الغرض صديقاً له قام بعرض أحد مظاهر الفساد المالي لغاالنت ما                

.. جعل المحكمة العليا تفرض إلغاء تعيينه في هذا المنصب بعد افتضاح فساده أمام الجـيش والجمهـور                
منهما تجنيد أتباع له ضد اآلخر ما جعل الصف األعلى في الجيش            وكان االثنان المتخاصمان يحاول كل      

) بينـي غـانتس   (يتعرض الختالف تجاه كل منهما وفي النهاية قرر نتنياهو وباراك معاً تعيين الجنرال              
  .رئيساً لألركان وهو الذي كان يشغل منصب نائب رئيس األركان في عهد أشكنازي نفسه

المسرحين من الجيش حين قالوا إن      ) االحتياط(د من بعض الجنراالت     النتقا) غاالنت(وقد تعرض تعيين    
غاالنت لم يخدم مّرة في هيئة األركان وكان مجرد قائد منطقة جنوبية ال تواجه جيشاً نظامياً بل رجـال                   
مقاومة داخل قطاع غزة المحاصر وهذا ما يجعله بنظرهم محدود الخبرة في قيـادة جبهـات مـشتركة                  

  !ته البحرية والجويةوجيش بكافة أسلح
وظهر من سجل تعيينات رؤساء األركان منذ التسعينيات أن ثالثة رؤساء أركان سابقين كانوا قد تولـوا                 

الذي كـان   ) شاؤول موفاز (وهم موشيه يعالون، و   )  والجوالن -جنوب لبنان (منصب قائد الجبهة الشمالية     
قائداً للمنطقة الشمالية ونائباً لرئيس األركـان   وغابي أشكنازي الذي كان   1997نائباً لرئيس األركان عام     

قائداً للمنطقـة الـشمالية     ) بيني غانتس (وكان  .. وهذه الميزة كان غاالنت يفتقر لها     ) 2005-2002(بين  
لم يفضله على غاالنت في البداية ألسبابه الخاصة وليس لقلة خبرتـه            ) باراك(ونائباً لرئيس األركان لكن     

 بثقة قيادات كثيرة داخل الجيش وهذا ما جعل حكومة أولمرت ووزيـر الـدفاع               يتمتع) غانتس(فقد كان   
ويرى المحللـون   ).. 2006(في ذلك الوقت يكلفانه إعادة تأهيل قدرات الجيش بعد هزيمة تموز            ) موفاز(

داخـل الجـيش الجنـرال      ) بـاراك (العسكريون أن الجيش اإلسرائيلي فقد من خالل الدور الذي قام به            
قائد المنطقة الشمالية الذي رفـض      ) غادي آيزنكوت (لذي لن يبقى في الجيش اآلن والجنرال        ا) غاالنت(

كان رئيساً لقسم العمليات والتخطيط     ) آيزنكوت(منصب رئيس األركان بسبب اختالفه مع باراك علماً أن          
سـرائيلي أن   ويالحظ المختصون بشؤون الجـيش اإل     . في هيئة األركان قبل تعيينه قائداً للمنطقة الشمالية       

الذي عمل منذ اإلعـالن عـن   ) غاالنت(شعوراً باإلحباط سرى داخل قيادة الجيش العليا بعد إلغاء تعيين        
تعيينه قبل ثالثة أشهر على زيارة القواعد والقيادات العسكرية لتهيئة نفسه فقد سرت هزة داخليـة فـي                  

فيه عن ضـرورة إلغـاء التعيـين    الجيش وخصوصاً حين أعلنت المحكمة العليا عن السبب الذي تعرب  
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فقادة الجيش اإلسرائيلي يرون أمامهم فساداً مالياً تورط به أولمرت رئـيس حكومـة              . بسبب فساد مالي  
سابق وشارون وكذلك وزراء وما زالوا على رأس مهامهم السياسية ولم ترفض المحكمة العليا استمرار               

قبل ثالثة أشهر جرت إعـادة      ) غاالنت( اتخذ لتعيين    ويبدو أن القرار السياسي اإلسرائيلي الذي     .. خدمتهم
النظر فيه ألسباب سياسية أخرى وليس بسبب فساد يتعلق بقطعة أرض ضمها غاالنت لمنزله بشكل غير                

  .قانوني
  8/2/2011، الوطن، سوريا
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