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   المحليةاالنتخاباتحماس ترفض إعالن السلطة في رام اهللا عن موعد إجراء  .1

 نقال عن مراسلها من غزة رائد الفي، أن حركة حماس أعلنت 9/2/2011الخليج، الشارقة،  نشرت
 برئاسة سالم فياض إجراءها في  لالنتخابات المحلية التي قررت الحكومة الفلسطينية المؤقتةرفضها
وقال المتحدث باسم حركة . تموز المقبل، مؤكدة أنها لن تجرى في غزة من دون اتفاق مصالحة  /يوليو

  . هذه انتخابات باطلة ألنها من سلطة وحكومة فاقدة لألهلية والشرعية "حماس فوزي برهوم “
ه المسرحية الهزلية ولن نعترف ولن نحن في حماس لن نشارك في هذ"وأكد برهوم في بيان، أمس، 

. ال انتخابات من دون غزة وال من دون مصالحة “، مؤكدا أنه "نتعامل مع نتائجها ولن نعطيها غطاء
  ."لن تجرى انتخابات في قطاع غزة إال إذا كانت ثمرة من ثمار المصالحة“وتابع 

  إسماعيل رضواني في حماسأن القياد 8/2/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية وذكرت 
 أنه لن تجري هذه االنتخابات في غزة في ظل االنقسام وان االنتخابات التي ستجري ستكون فاقدة قال

  .للشرعية ألنها تجري في ظل رئيس وسلطة فاقدة الشرعية
 انه ال يجوز إجراء انتخابات في الضفة الغربية دون غزة على اعتبار "بي بي سي"ـوأضاف رضوان ل

ه تكريس لالنقسام وأن إجراء االنتخابات في هذا التوقيت هو لحرف األنظار عن فضائح مفاوضات أن
  .السلطة حول القدس والالجئين والتي كشفتها الوثائق التي عرضتها قناة الجزيرة

قال سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة . أن د 9/2/2011المركز الفلسطيني لإلعالم،  وجاء في
مع التأكيد على تمسكنا بمبدأ االنتخابات فإننا نرفض تحكم  "المركز الفلسطيني"خاص لـفي تصريح 

  " .حكومة فتح بهذا القرار باعتباره مسألة وطنية ويجب أن تتم بالتوافق الوطني
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وشدد على أنه ال يجوز ألي فصيل التحكم بهذا القرار بما يخدم مصالحه الخاصة، الفتاً إلى أن األجواء 
ة إلجراء االنتخابات غير متوفرة في ظل عمليات التصفية والمالحقة األمنية واالعتقاالت لآلالف المطلوب

وأشار إلى أن سلطة رام اهللا سبق وأعلنت عن  .من أبناء وكوادر حماس في الضفة الغربية المحتلة
  .االنتخابات ومن ثم تراجعت عنها بعد أن اتضح أن الظرف ال يناسبها

حوال نعتقد إن إثارة الملف في هذا الوقت هدفه التغطية على ما نشرته قناة الجزيرة في جميع األ"وقال 
، مضيفاً أن القرار يمثل محاولة من فتح وحكومتها للخروج من "من وثائق فضحت سلطة فتح وقادتها

  .يةاألزمة أمام الشارع الفلسطيني وحالة االستياء العارم  نتيجة الجرائم األمنية والفضائح السياس
إن االنتخابات :" على أن االنتخابات لن يكون لها أي قيمة طالما لم تجر في ظل توافق وطني، قائال وشدد

  ". يترتب عليها من نتائج باطلة وال تلزم شعبنا بشيءأنوما يمكن 
  

  "اآلليات والعناصر المؤثرة: صناعة القرار اإلسرائيلي"كتاب : جديد مركز الزيتونة .2
صناعة القرار "ز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت كتاب جديد بعنوان صدر حديثاً عن مرك

  .، للمؤلف كريم الجندي"اآلليات والعناصر المؤثرة: اإلسرائيلي
، مدير مركز محسن صالح. ويحاول الكتاب، الذي ترجمته عن اإلنجليزية أمل عيتاني وراجعه د

ي، وتحديد أهم عناصر القوة والضعف فيها، ويسعى إلى سد ، فهم عملية صناعة القرار اإلسرائيلالزيتونة
ثغرة في الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع، من خالل استقراء منظومة العوامل الداخلية والخارجية 

وهو يتميز عن العديد من الدراسات السابقة بمحاولته اعتماد مقاربة شاملة لعملية صناعة . وتداخالتها
  . فقط على عملية صناعة القرار في أثناء األزماتالقرار، دون التركيز

 صفحة من القطع المتوسط، كيفية تشابك العوامل والقوى داخل المجتمع 271ويشرح الكتاب، الواقع في 
اإلسرائيلي لتضغط على آلية صناعة القرار، وعلى الطريقة التي تؤخذ بها القرارات المتعلقة باألمن 

والواليات المتحدة األمريكية، " إسرائيل"ما يتطرق إلى طبيعة العالقة بين ك. القومي والسياسة الخارجية
والمجتمعات " إسرائيل"وكيف تؤثر هذه العالقة على عملية صناعة القرار اإلسرائيلي، وإلى العالقة بين 

  .اليهودية في الخارج
دولة ديموقراطية " رائيلإس"ويشير الكاتب إلى أنه على الرغم من أن القانون اإلسرائيلي ينص على أن 

برلمانية تتخذ قراراتها نظرياً على أساس القوانين واألنظمة التي تكفل الفصل بين السلطات، إال أن آلية 
عملية معقّدة، تحكمها المكانة الشخصية بدرجة عالية، وهي مسيسة إلى حد " إسرائيل"صناعة القرار في 

  .ير رسمية ال تحكمها سلطة واضحة وشاملةكبير، باإلضافة إلى كونها عملية مائعة وغ
ويضيف أن هذه اآللية تتأثر بالمؤسسات واألفراد ذوي النفوذ، من خارج اإلطار الرسمي لصناعة 

، موضحاً أن "إسرائيل"القرار، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبالبيئة الخارجية المعقّدة التي تحيط بـ
ية المختلفة هو الذي يقرر في نهاية األمر أي سياسة يجب التوازن بين هذه العوامل المحلية والخارج

  .اعتمادها، ويختلف الوضع باختالف طبيعة القضية المتناولة ومضمونها وظروفها وأبعادها وتوقيتها
وتجدر اإلشارة إلى أن النص األصلي للكتاب، والمعد باللغة اإلنجليزية، قد صدر ككتاب إلكتروني عن 

دور الترجمة المطبوعة بوقت قصير، وهو منشور على الموقع اإللكتروني مركز الزيتونة، قبل ص
  ./arabic/net.alzaytouna.www://http: للمركز

  8/2/2011، 48، موقع عرب 8/2/2011، )فاص(الفلسطينية صحافة وكالة ال
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   حقيبة وزارية13 ستتألف من زةالحكومة الجديدة في غ": الحياة" .3
 13الحكومة الجديدة ستتألف من «أن » الحياة» «حماس« فتحي صباح أبلغ مصدراً في حركة -غزة 

تم دمج عدد من الوزارات فيما بقيت وزارات أخرى منفردة بينها وزارة «، مضيفاً أنه »حقيبة وزارية
  .»الداخلية

الذي احتفظ بها منذ » وزارة المال ستظل في يد هنية«وأوضح المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه أن 
كما احتفظ هنية بحقيبة . استقال الدكتور سالم فياض من منصبه وزيراً للمال في حكومة الوحدة الوطنية

  .الخارجية، التي ظل عملها معطالً بسبب الحصار السياسي والمالي المحكم على الحركة وقطاع غزة
الحكومة التي » اً جديدة ستنضم إلى الحكومة، فيما ستغادر وجوه أخرىوجوه«وأشار المصدر إلى أن 

) الدستور الموقت(وينص القانون األساسي الفلسطيني  .2007منفردة منذ عام » حماس«تقودها حركة 
  . وزيراً، إضافة إلى رئيسها24على أن الحكومة تتألف من 

  9/2/2011الحياة، لندن، 
  

  للمجالس البلديةموز موعداً إلجراء انتخابات تالتاسع من حكومة فياض تحدد  .4
قررت الحكومة الفلسطينية برئاسة سالم فياض أمس إجراء انتخابات للمجالس البلدية في : رام اهللا، غزة

  . المقبل) يوليو( تموز 9
إن الحكومة اختارت التاسع من » الحياة«وقال الدكتور غسان الخطيب مدير مكتب اإلعالم الحكومي لـ 

وأضاف إن الموعد اختير بناء على عطلة .  المقبل موعداً بعد مشاورات مع مختلف الفصائلتموز
المدارس الحكومية، مشيراً الى أن الحكومة تستخدم المدارس إلجراء االقتراع والمعلمين في فرز 

رار نهائي ولفت الخطيب الى أن القرار جاء استجابة لقرار محكمة العدل العليا، معتبراً أن الق .األصوات
  .»ألن أركان النظام السياسي يحترمون قراراتها«

وقال الخطيب إن الحكومة طلبت من اللجنة المركزية لالنتخابات إجراء االنتخابات في كل من الضفة 
إذا تكرر رفض حماس السماح للجنة االنتخابات بإجرائها في قطاع غزة «: وأضاف. الغربية وقطاع غزة

  .»ة الغربية الى أن تسمح الظروف بإجرائها في قطاع غزةفسيتم إجراؤها في الضف
وتقول مصادر مطلعة إن االنتخابات واحدة من سلسلة خطوات قررت السلطة اللجوء إليها في ضوء 
التطورات في مصر، بينها إجراء تعديل وزاري والشروع في نقاش مع باقي الفصائل حول إجراء 

  . إجراء التعديل قريباً» فتح «وتوقع مسؤولون في حركة. انتخابات عامة
  9/2/2011الحياة، لندن، 

  
  "غولدستون"تقرير عباس يطالب األمم المتحدة بمتابعة توصيات  .5

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أول أمس، مؤسسات األمم المتحدة بضرورة :)آي.بي .يو (
المفوض السامي لحقوق اإلنسان وأكد خالل لقائه . متابعة توصيات تقرير غولدستون حول محرقة غزة 

نافي بيالي، بحضور عدد من المسؤولين في رام اهللا، ضرورة تنفيذ التوصيات التي جاءت في التقرير 
ونبه عباس إلى خطورة إجراءات االحتالل التي  . لحقوق اإلنسان ” اإلسرائيلية“والمتعلقة باالنتهاكات 

سكان الفلسطينيين من المدينة المقدسة، وانتهاكات تستهدف القدس، كهدم بيوت الفلسطينيين وطرد ال
وقال إن السلطة ماضية في جهودها لبناء  .االحتالل لحقوق الشعب الفلسطيني في األرض الفلسطينية

مل على إنهاء االنقسام مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة، والنهوض باالقتصاد الوطني، والع
  . الفلسطيني

  9/2/2011الخليج، الشارقة، 
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  مخيم شعفاط وعناتا  تسلِّم للفلسطينيين قريباً األمن في"إسرائيل: "الجريدة الكويتية .6
أن إسرائيل قررت تسليم السلطة األمنية في مخيم شعفاط وبلدة عناتا ' الجريدة'كشفت مصادر لـ: القدس

ت االستعدادات لنقل ، أن إسرائيل استكمل'الجريدة'وأكد مصدر لـ .قرب القدس قريباً للسلطة الفلسطينية
  .السيادة األمنية على مخيم شعفاط وبلدة عناتا في الضفة الغربية قرب القدس

وأشار المصدر الى أن إسرائيل قد نسقت مع السلطة قبل عدة اسابيع حضور قوات األمن الفلسطينية 
قدس بين إسرائيل بداية عملية لتقسيم ال'واعتبرت مصادر فلسطينية الخطوة . بلباس مدني لتسلم المنطقة

، على حد قول مصدر فلسطيني رفيع يشارك 'تتبعها خطوات أخرى قريبا'والسلطة الفلسطينية، على أن 
  .في التنسيق األمني

  9/2/2011الجريدة، الكويت، 
  

  ال شرعية لالنتخابات في ظل االنقسام": التغيير واإلصالح"كتلة  .7
لتشريعي الفلسطيني، أن قرار إجراء االنتخابات فـي        في المجلس ا  " التغيير واإلصالح "أكدت كتلة   : غزة

فياض، وهو ترسيخ لالنقسام الذي بات مـصلحة        " حكومة"باطل ببطالن شرعية    "الضفة الغربية المحتلة    
  ".لها

المركز الفلـسطيني   "وقال النائب مشير المصري، الناطق باسم الكتلة في تصريح صحفي مكتوب، تلقى             
ال شرعية لالنتخابات في ظل االنقسام وبدون قطاع غزة، لذا          ): "2-8(ثالثاء  نسخة منه، مساء ال   " لإلعالم

  .، على حد تعبيره"فالقرار باطل
إجرائها في ظل االنقسام ترسيخ وزيادة للشرخ الفلسطيني، الذي بـات واضـحاً أنـه هـدف                 "وأضاف  

لتفرد فـي القـرار،     إجرائها دون توافق وطني هو دليل على عقلية ا        "، مستدركاً   "ومصلحة لسلطة عباس  
  "."وإلغاء اآلخر وبرهان على عدم إيمان سلطة فتح بالشراكة السياسية

  8/1/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  على الشعب الفلسطيني ومقاومته اتهام العادلي يكشف تورطه بالتحريض :التشريعي .8
 حبيب العادلي، بتفجير كنيـسة      اعتبر المجلس التشريعي الفلسطيني، اتهام وزير الداخلية المصري السابق        

" التورط فـي التحـريض    "في مدينة اإلسكندرية مطلع العام الميالدي الجاري أنه يكشف مدى           " القديسين"
  . على الشعب الفلسطيني ومقاومته

دليـل  "وأكد الناب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور أحمد بحر، على أن اتهام العادلي               
اء وطهر النضال الوطني الفلسطيني، وبرهان قطعي على عدم التدخل الفلسطيني في الشأن             جازم على نق  

  ". المصري الداخلي
، علـى أن    2011-2-8نسخة عنه، الثالثاء    " فلسطين أون الين  "وشدد بحر في تصريح مكتوب وصلت       

  ". غير موجهة إال إلى صدر االحتالل فقط"بنادق المقاومة الفلسطينية 
 أمن الدولة المصرية بشكل رسمي االتهام للعدلي في التورط في تفجير كنيسة القديـسين،               ووجهت نيابة 

، وذلك وفق أدلة حصلت عليهـا مـن أحـد المحـامين             90 وإصابة أكثر من     23والذي أسفر عن مقتل     
  . المصريين الذي رفع قضية ضد العادلي

مة العربية التمسح بها هـذه األيـام        إلى ذلك، أكد بحر أن اإلصالحات الجزئية التي تحاول بعض األنظ          
تدخل في إطار الخداع والتضليل المنهجي، وتشكل التفافاً واضحاً على مطالب الشعوب وال ترقـى إلـى                 

  . مستوى طموحاتها في بلوغ تغيير نوعي يمس جوهر الحياة العربية في مختلف المجاالت
  8/2/2011، فلسطين أون الينموقع 
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  ارج إطار التوافق الوطني تكريس لالنقساماالنتخابات خ: وصفي قبها .9
أعرب الوزير المهندس وصفي قبها عن استيائه الشديد من تحديد موعد انتخابات المجالس المحلية : جنين

والبلدية في ظل االنقسام وخارج إطار التوافق واإلجماع الوطني، مؤكداً أنه ال يحق ألي فصيل فلسطيني 
  .ثيلي من طرف واحداتخاذ قرارات ذات بعد وطني وتم

إن كل من يحاول االستفراد بالقرار الوطني ) 2-8(وقال الوزير قبها في بيان صحفي اليوم الثالثاء 
الفلسطيني يضرب بعرض الحائط كل الجهود ذات الصلة بالمصالحة الوطنية، وإن تحديد التاسع من 

وإستهتار بالمصالحة الوطنية، وإن مثل تموز إلجراء االنتخابات البلدية والمحلية تكريس لحالة االنقسام 
  .هذه القرارات ستعمق الشرخ في المجتمع الفلسطيني وتعرض السلم األهلي للخطر

وأضاف معلقاً على قرار سلطة رام اهللا تحديد موعد االنتخابات أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى وقف 
قصاء الوظيفي، وأنه بحاجة أيضاً إلى المالحقات واالختطاف والتحقيق والتعذيب والتنسيق األمني واإل

تبييض السجون من المختطفين وإلى حالة من األمان واالستقرار في هذه المرحلة، وإلى إطالق وبسط 
الحريات ووقف االنتهاكات الصارخة والخطيرة لحقوق اإلنسان ورفع اليد األمنية عن المؤسسات العلمية 

م التدخل بشؤونها، وأن تطرح الوظيفة العمومية إلى التنافس واألكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني وعد
الحر والشريف المستند إلى المؤهل العلمي والخبرات، وفي إطار من الشفافية والمهنية والموضوعية في 

  .التوظيف
وأكد أن الحركة اإلسالمية الفلسطينية مع االنتخابات بكل أشكالها وأنها ال تخشى االنتخابات أيا كانت، 

كل ما تريده أن يكون تحديد مواعيدها في إطار من التوافق الوطني، وضمانات من الشفافية والنزاهة و
والحرية في الدعاية االنتخابية وحق االختيار وضمانات بعدم مالحقة ومحاسبة العاملين بهذه االنتخابات 

ع ال توفر األجواء في المستقبل، وأن ما تمر به الساحة الفلسطينية والممارسات على أرض الواق
  .االنتخابية الصحية وال التطمينات الالزمة والضرورية للتوافق على إجراء انتخابات حرة ونزيهة

  8/2/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  أجهزة أمن السلطة في الضفة تستدعي نائباً من حماس للتحقيق معه .10
، النائب عن محافظـة     )جناح الضفة الغربية   (استدعت أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية     : بيت لحم 

، للتحقيق معه، بالرغم    "حماس"، المحسوبة على حركة     "التغيير واإلصالح "بيت لحم أنور زبون من كتلة       
  .من أنه يملك حصانة نيابية

إن أفراداً من جهاز األمن الوقائي حضروا إلى منزله مساء أمس الثالثاء، وسلموا : "وقال النائب  الزبون
ائلته مذكرة استدعاء تطالبه فيها بالحضور لمقابلة النيابة في مقر الوقائي في المحافظة صباح اليوم ع

  ".األربعاء
يمثل خرقاً "نسخة منه، أن مثل هذا اإلجراء بحقه " قدس برس"وأوضح الزبون في بيان مكتوب وصل 

نصوص النيابية والدستورية، وهو أمر فاضحاً للحصانة البرلمانية للنواب، والتي كفلها القانون ومثبتة بال
  ".مستهجن وفيه تعد على حرية النائب

وضع حد لكل هذه التجاوزات الخارجة عن القانون والتي تمارس بحق "وشدد الزبون على ضرورة 
نواب الشرعية المنتخبين في محاولة يائسة للنيل من إرادتهم وتثنيتهم عن القيام بواجبهم عبر التضييق 

  ". الوسائل وغيرهاعليهم بهذه
انحطاط أخالقي "وصفت كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية استدعاء السلطة للنائب الزبون بأنه  من جانبها

ووطني ونيابة عن االحتالل، وجريمة جديدة من سلطة فتح تضاف إلى مسلسل الجرائم التي ترتكبها بحق 
  .، على حد تعبيرها"فلسطينيي الضفة المحتلة

  9/2/2011قدس برس، 
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   تسابق نفسها بنفسها الستكمال مخططات تهويد القدس "إسرائيل": قريع .11

 قال عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون القدس احمد قريع أبو : القدس المحتلة
عالء ان استمرار إسرائيل بمصادرة األراضي وبناء وتوسيع المستوطنات واالعتداء على أمالك 

 لتقويض كل المحاوالت الجادة إسرائيلإنما يكشف عن قرار واضح وصريح لحكومة , يينالمقدس
وأوضح ابو عالء  . بعاصمتها القدس67والحقيقية إلقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 

خلق واقع أن إسرائيل تتسابق مع االعترافات الدولية المتوالية بالدولية الفلسطينية بفرض األمر الواقع و
  .جديد في مدينة القدس يحول دون تحويلها لعاصمة فلسطينية

 9/2/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

    باطلةوتعّدهاترفض دعوة السلطة إلجراء االنتخابات " الجهاد" .12
في فلسطين رفضها إلعالن حكومة السلطة في رام اهللا، تحديد " الجهاد اإلسالمي"أعربت حركة : رام اهللا

  .المقبل موعداً إلجراء االنتخابات المحلية في الضفة المحتلة وقطاع غزة يوليو/ التاسع من تموزيوم 
هذا اإلعالن مرفوض، سيما وأنه صادر عن جهة "أن " قدس برس"وأكدت الحركة في بيان صحفي تلقته 

عوة لالنتخابات ورأت الحركة أن الد ".ال تملك حق اتخاذ هكذا قرارات كونها ال تمثل الشعب الفلسطيني
وإجرائها سيزيد من واقع األزمة القائمة، كونها تأتي خارج إطار التوافق الوطني، محملة السلطة 

  .مسؤولية تأزيم الساحة الفلسطينية
أي انتخابات ال تشكل مخرجاً من األزمة الراهنة، خاصة وأنها تأتي في ظل واقع "وشددت على أن 

  ". ي حقبته المريرةاالنقسام وعدم التوصل التفاق ينه
، هو "استحقاق ديمقراطي"إن محاوالت إسباغ اتخاذ القرار بأوصاف عديدة منها نعته بأنه "وقالت الحركة 

  .تغليف تضليلي للصورة السوداوية التي تعكسها ممارسات السلطة وأجهزتها في الساحة الفلسطينية
  8/2/2011قدس برس، 

  
  يكشف مدى التوّرط في التحريض على شعبنا" لقديسينا"اتهام العادلي بتفجير كنيسة : حماس .13

 حركة حماس أن إحالة بالغ ضد وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي الى نيابة اعتبرت: غزة
يكشف مدى التحريض ضد «أمن الدولة في شأن صلته بتفجير كنيسة القديسين في مدينة اإلسكندرية 

  .»الشعب الفلسطيني ومقاومته
هذا األمر يكشف مدى تورط العادلي وغيره من المسؤولين «الحركة في بيان صحافي أمس إن وذكرت 

في مصر في الوقوف خلف عدد من االتهامات السياسية الجائرة، التي كانت توجه ظلماً وبهتاناً ضد 
  .»المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة

لتفجيرات اإلجرامية التي كانت تستهدف أمن اتهام المقاومة بالمسؤولية عن بعض ا«واعتبرت الحركة أن 
الشقيقة مصر كان بغرض تحريض وتأليب العالم على شعبنا الفلسطيني، وتشويه نضاله ومقاومته 

  .»كعقاب جماعي) على القطاع(الباسلة، والسعي الى تبرير وإدامة جريمة الحصار الظالم 
رية الشهر الماضي وجود أدلة تشير الى المص» يوم الشرطة«وكان العادلي أعلن في خطاب ألقاه في 

في تفجير كنيسة » القاعدة«في غزة الذي يستلهم فكر » جيش اإلسالم«تورط عناصر من تنظيم 
هي ذاتها المتهمة بخيانة األمانة (...) وزارة الداخلية المصرية «أن » حماس«واعتبرت . القديسين

الشعب المصري، واستباحة دماء أبنائه من وارتكاب الفظائع والجرائم عن سبق إصرار وتدبير ضد 
  .»المسلمين والمسيحيين لتحقيق أهداف مشبوهة
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سياسة التشويه والتضليل اإلعالمي والتحريض على شعبنا الفلسطيني لم تكن محصورة «وأضافت إن 
هذه «ولفتت الى أن . »بهذا الوزير، وإنما هي سياسة ومنظومة عمل لعدد من مؤسسات الدولة في مصر

لسياسة ال تزال مستمرة، وهي تستغل اآلن ثورة الشباب والشعب لبث األكاذيب في اإلعالم المصري ا
  .»الرسمي حول حركة حماس وشعبنا الفلسطيني

الحرص «وجددت . »بكشف جميع المتورطين في التحريض على شعبنا ومحاسبتهم«وطالبت الحركة 
تراتيجياً لقضيتنا الفلسطينية في مواجهة االحتالل على أمن الدول العربية واإلسالمية لتكون عمقاً اس

  .»اإلسرائيلي الغاشم
 9/2/2011الغد، عمان، 

  
  تكيل بمكيالين وقراراتها تخدم االحتالل" الرباعية: "رضوانإسماعيل  .14

 إسماعيل رضوان بشدة في البيان الصادر عن اللجنة الرباعية .دندد القيادي في حركة حماس : غزة
دعو الستئناف المفاوضات بين سلطة فتح برام اهللا والكيان الصهيوني، مؤكدا أن الدعوة الدولية الذي ي

  .تخدم العدو الصهيوني
، إن )2-9(مساء الثالثاء " المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال رضوان في تصريح خاص أدلى به لـ

 التسوية المتهاوي بعد الهبات الرباعية تدعو للعودة إلى المفاوضات العبثية خدمة للعدو، وإنقاذًا لفريق"
  ".الجماهيرية ضد الظلم في المنطقة

ال أحد مخول بالحديث باسم الشعب الفلسطيني، وأية اتفاقيات يتم التوصل إليها لن تكون "وأضاف أن 
الرباعية تعمل لصالح العدو وتكيل بمكيالين في التعاطي مع "وتابع القيادي في حماس أن  ".ملزمة لشعبنا

لمنطقة فقد وضعت نفسها خادمة للعدو، لذا فهي ال تصلح ألن تكون راعية لما يسمى بالعملية قضايا ا
  ".السلمية

  9/2/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  حماس تطالب بإنهاء معاناة العالقين الفلسطينيين في مطار القاهرة .15
بقلق بالغ «وذكرت إنها تتابع . ةعبرت حماس عن قلقها إزاء الفلسطينيين العالقين في مطار القاهر: غزة

يعانون أوضاعاً معيشية «، ولفتت الى أن العالقين »أنباء العالقين في مطار القاهرة منذ حوالي أسبوعين
وإنسانية سيئة في ظل وجود أطفال ونساء ومرضى منهم ال ذنب لهم سوى كونهم فلسطينيين من قطاع 

  .» رفحغزة أغلق في وجههم طريق العودة من خالل معبر
  9/2/2011الحياة، لندن، 

  
  تقصف بالهاون مستوطنة وموقعاً عسكرياً شمال قطاع غزة" سرايا القدس" .16

، أمسالجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين " سرايا القدس"أعلنت :  سمير حمتو-غزة 
 من قذائف مسؤوليتها عن استهداف موقع عسكري صهيوني شرق بيت حانون شمال قطاع غزة بعدد

  .ملم120الهاون ، وكذلك استهداف معتصبة كفار عزا بقذيفة هاون من عيار 
نسخة عنه ، أن وحدة المدفعية التابعة لسرايا القدس " الدستور"وأوضحت سرايا القدس في بيان لها تلقت 

لدة بيت الواقع شرقي ب" 16"تمكنت من إطالق عدد من قذائف الهاون باتجاه الموقع العسكري الصهيوني 
العبرية إن صاروخًا فلسطينيا محلي الصنع أطلق من " معاريف"وفي غضون ذلك قالت صحيفة  .حانون

في منطقة النقب الغربي جنوب " كيبوتس"قطاع غزة صباح امس سقط قرب أحد القرى التعاونية 
  .محتلة ، دون أن يسفر ذلك عن أي إصابة أو ضرر في غربي النقب ال1948األراضي المحتلة عام 

  9/2/2011الدستور، عمان، 



  

  

 
 

  

            11 ص                                     2051:         العدد       9/2/2011 األربعاء :التاريخ

  
  إسرائيليعلى جيب عسكري " كوبرا" تطلق قذيفة "كتائب أبو علي مصطفى: "غزة .17

 الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - كتائب الشهيد أبو علي مصطفىأعلنت: غزة
ه بشكل مباشر شرق وإصابت" كوبرا"مسؤوليتها عن استهداف جيب عسكري لالحتالل اإلسرائيلي بقذيفة 

 االحتالل دفع بتعزيزات أن" سما"وقالت الكتائب في بيان وصل  .األربعاءحي الشجاعية صباح اليوم 
 الجنود، مؤكدة على التمسك بخيار المقاومة ومواصلة التصدي لالحتالل والرد على إلنقاذللمنطقة 
  .جرائمه

  9/2/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  

   والصهيونية"إسرائيل"حماس والجهاد وليس مع  فياض الحقيقية مع ومشكلة عباس: ليبرمان .18
استغرب وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، لماذا يتم الربط بين :  نظير مجلي- تل أبيب

 الفلسطيني، -األوضاع في الدول العربية في أعقاب التطورات في مصر وبين الصراع اإلسرائيلي 
فما هي العالقة بين .  الذي يجري في العالم العربي بعد أحداث تونس ومصرإنني أتابع ما«: وقال

إنني «: وأضاف ليبرمان أن هذا الصراع ليس الصراع المركزي في الشرق األوسط، قائلة. »!األمرين؟
ما العالقة بينها وبيننا؟ وما العالقة بين مشكالتنا مع : أتابع األوضاع في الجزائر وتونس وأسأل نفسي

إن الصراع مع الفلسطينيين ال يشكل أكثر . لسطينيين ومشكالت لبنان ومصر؟ يبدو أن هناك سوء فهمالف
لقد قتل وأصيب نحو . ضعوا األمور في حجمها الطبيعي. من واحد في المائة من الصراعات في المنطقة

ليمن والجزائر شاهدنا ونشاهد حربا أهلية في لبنان وا.  العراقية-مليون شخص في الحرب اإليرانية 
  .»!فما دخلنا بها؟.. وغيرها

والصدام هو بين حضارتين، . وادعى ليبرمان أن العالم مقسم اليوم إلى قسمين، معتدلين ومتطرفين
الرئيس (وفي يوم من األيام سيفهم أبو مازن . حضارة العالم الحر المعتدل وحضارة العالم المتطرف

أن مشكلتهم الحقيقية هي مع حركتي ) س الحكومة الفلسطينيةرئي(وسالم فياض ) الفلسطيني محمود عباس
رئيس حكومة (واألمر نفسه ينطبق على سعد الحريري . حماس والجهاد وليس مع إسرائيل والصهيونية

فاإلسالم السياسي هو الذي يسيطر . ، فمشكلته مع حزب اهللا وليس مع إسرائيل)تصريف األعمال بلبنان
  .د قوة إقليمية تصدهعلى الشرق األوسط وال توج

فال «: وقال. وانتقد ليبرمان دول الغرب التي تدير سياستها على أساس المصالح االقتصادية وليس القيم
وال أحد يوجه أسئلة . أحد ينتقد السعودية على رفضها بناء كنائس مسيحية أو كنس يهودية على أرضها

.. وهذا هو ما يجب أن يتغير في الغرب. ميعميقة حول دوس حقوق اإلنسان في العالم العربي واإلسال
  .»في العالم الحر

يذكر أن ليبرمان يعتبر من الشخصيات اإلسرائيلية األكثر عنصرية وعداء للديمقراطية، حتى في نظر 
والمستشار القضائي للحكومة . وهو أحد أبرز أصحاب فكرة التطهير العرقي للعرب. اإلسرائيليين

 تقديمه قريبا للمحاكمة لالشتباه بفساده المالي واالحتيال على سلطات الضرائب اإلسرائيلية يدرس إمكانية
  .وااللتفاف على القانون

  9/2/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  "محور االعتدال العربي"الوم يحذّر من محاوالت إيران للسيطرة على سلفان ش .19
أمس، ” هرتسليا“ر األمن اإلسرائيلي  حذر نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي سلفان شالوم في مؤتم:القدس

، ”خطر كامن في محاولة إيران لالستيالء على الدول العربية المعتدلة مثل مصر واألردن”مما أسماه بـ
  .وداعياً، الدول األوروبية إلى تقوية الدول العربية المعتدلة
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على مصر والدول طرة سي تساءل شالوم عماذا سيحدث إذا تمكنت إيران والقوى اإلسالمية المتشددة، 
وأضاف نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي مخاطباً الدول . العربية المعتدلة وأغلقت قناة السويس؟
إيران تحاول تغيير أنظمة الحكم كافة في الشرق األوسط، نظام “األوروبية والغربية بصفة عامة بالقول، 

من العراق، إيران تحاول االستيالء على تصوروا ما الذي سيحدث بعد االنسحاب األميركي .. تلو اآلخر
العراق، لبنان خاضعة لنفوذها، وكذلك األمر بالنسبة لسوريا، وإذا نجحت في تلك البلدان، فإنها ستحاول 

وتابع بقوله إن هذه . ”السيطرة أيضاً على مصر واألردن ودول أخرى بالمنطقة في مقدمتها السعودية
جغرافية والسياسية والعسكرية، وأهم من ذلك من الناحية االقتصادية، المنطقة مهمة للغاية من النواحي ال

إذا استولت إيران “وشدد بقوله .  القادمة تقع في الشرق األوسط150لكون احتياطات النفط األهم لألعوام 
على حقول النفط في المنطقة، فهذا األمر سيعطيها ضوءاً أخضراً لتطوير أسلحة نووية، وأن أحداً لن 

  . ”هذا األمر يجب التصدي.. ن من عرقلة تحولها إلى الالعب والعنصر األهم في العالميتمك
ووجه، شالوم نقداً مباشر لواشنطن التي مارست ضغوطاً على إسرائيل إلفساح المجال أمام حركة 

لالشتراك في االنتخابات في مناطق السلطة الفلسطينية، مذكراً بأن الحركة ال تعترف بدولة ” حماس“
إسرائيل وباتفاقات أوسلو، وتدعو للقضاء على دولة إسرائيل، مشيراً إلى أن واشنطن كانت تعتقد أن 
حركة فتح ستبقى في السلطة، وستكون هناك مسيرة ديمقراطية في المنطقة، ولكن حماس استولت على 

براً أن هذا الحزب في لبنان، معت” حزب اهللا“وذكر شالوم أن السيناريو نفسه طبقته ميليشيات . قطاع غزة
  . ”إرهابية“منظمة 

  9/2/2011، االتحاد، أبو ظبي
  

  بسبب األحداث في مصرة سرائيلي يرفع ميزانية منظومته األمنياالحتالل اإل .20
 صادقت اللجنة المالية في الكنيست اليوم على طلب طارئ لوزارة األمن اإلسرائيلية من أجل :القدس

وأكدت اللجنة بأن مصادر هذا التمويل الطارئ , إلى ميزانيتها مليون شيكل 700إضافة مبلغ يقدر بـ
  .ستكون من أموال احتياطية مختلفة

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت التي أوردت الخبر أن طلب وزارة األمن هذا جاء بسبب األحداث في 
ير تلك التي أقرت علما أنها ميزانية إضافية غ, مصر وتحسبا النهيار اتفاق السالم بين تل أبيب والقاهرة

  .لصالح الوزارة مطلع هذا العام
وتجدر اإلشارة إلى تفاصيل األسباب األساسية لهذه اإلضافة ستعرض على لجنة مغلقة خاصة لميزانية 

  .األمن والتي تكون عادة بمشاركة لجنة الخارجية واألمن البرلمانية التي يترأسها شاؤول موفاز
  9/2/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  عزمي بشارة من مخصصات التقاعد والمرتبالكنيست يصادق على حرمان  .21

 قانون 1 أعضاء مقابل 8 أقرت ما تسمى بلجنة الكنيست اإلسرائيلية أمس ، بأغلبية : سمر خالد- القدس
العنصري، والذي يقضي بحرمان عضو الكنيست السابق عزمي بشارة من مخصصات التقاعد » بشارة«

  .والمرتب
االسرائيلية فإن مشروع القانون الذي أقر في القراءة » معآريف« لموقع االلكتروني لصحيفة  وبحسب ا

األولى من المقرر أن يحال إلى القراءة الثانية والثالثة ويخرج إلى حيز التنفيذ في حال تمت المصادقة 
  .عليه بأصوات األغلبية

الكنيست السابق بالتجسس لصالح جهات  وزعم الموقع أن القانون جاء في أعقاب االشتباه في عضو 
والقانون المذكور هو واحد من سلسة قوانين عنصرية شرعتها الكنيست اإلسرائيلية  .معادية إلسرائيل
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، ومنها قانون منع إحياء ذكرى النكبة ولم الشمل وقانون لجان القبول للسكن في البلدات 48ضد فلسطينيي
  .اإلسرائيلية وغيرها
قترح على أن يتم حرمان عضو الكنيست من مخصصات التقاعد والمرتب وغيرها من وينص القانون الم

المخصصات التي يحصل عليها من الكنيست إذا اشتبه به أو أدين بارتكاب مخالفة جنائية تزيد عقوبتها 
  .عن خمس سنوات من السجن ولم يمثل للتحقيق أو لقضاء الحكم الواقع عليه

  9/2/2011، الرأي، عّمان
  

    أعوامعشرةنيست يصادق على خطة إلخالء حقول األلغام اإلسرائيلية الحدودية خالل الك .22
صادق الكنيست اإلسرائيلي، بالقراءة األولى على مشروع قانون يقضي بإخالء كافّة حقول األلغام 

  . الموجودة في األراضي المحتلّة خالل عشرة أعوام
سلطة "وع قانون مكمل للسابق يتم بحسبه إنشاء ويعتزم النائب اإلسرائيلي روني براون، طرح مشر

 أشهر، تتولّى مهمة إزالة كافّة األلغام المنتشرة في مرتفعات 6خالل مدة أقصاها " قومية إسرائيلية
  . الجوالن السورية وغور األردن والعربة

ناقشة مقترح ولفتت صحيفة معاريف العبرية، في عددها الصادر، الثالثاء ، النظر إلى أنه سيصار إلى م
 نائباً إسرائيلياً، في 70تساحي هنغبي إلى تقديمه، وصادق عليه " الكنيست"القانون الذي بادر عضو 

  . اجتماع لجنة الخارجية واألمن البرلمانية ليتم فيما بعد طرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة
 ألف دونم منها في 75 ألف دونم، 197يشار إلى أن حقول األلغام اإلسرائيلية تنتشر على مساحة 

 دونماً في 76 دونماً في غور األردن على الحدود الشرقية لألراضي الفلسطينية المحتلة و33الجوالن و
  . منطقة العربة

  8/2/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  يخشى فقدان الحكم في ظل تدهور اقتصادي وسط دعوات إلضراب عام" ليكود" .23
الحاكم من احتمال فقدان الحزب لرئاسة الحكم في " الليكود"ق وزراء ونواب حزب يتصاعد قل: الناصرة

االنتخابات القادمة، بسبب السياسات االقتصادية التي تتبناها الحكومة وموجة الغالء وارتفاع األسعار 
  .والضرائب المفروضة على اإلسرائيليين، في ظل دعوات إلضراب عمالي احتجاجي

شديدة "وزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير المالية يوفال شتاينيتص، لحملة فيما تعرض رئيس ال
البرلمانية، مساء أمس اإلثنين، " الليكود"عقدتها كتلة " عاصفة وصاخبة"خالل جلسة وصفت بأنها " اللهجة

وء رفضه لشتاينتص على ض" الالذع"إلى توجيه االنتقاد " الكنيست"حيث بادر أعضاء الحزب الحاكم في 
  .خفض أسعار المحروقات على الرغم من إعالن نتنياهو عزمه باللجوء لمثل هذه الخطوة

إننا "إلى مقاعد المعارضة، وأضاف مخاطباً نتنياهو " الليكود"فيما حذّر النائب حاييم كاتس من مغبة عودة 
نك لن تبقى في منصب نفقد تأييد الجمهور لنا، وفي حال االستمرار في نهج هذا الخط االقتصادي، فإ

، فيما رأى رئيس لجنة االقتصاد البرلمانية النائب كرمل شاما أن الجمهور اإلسرائيلي قد "رئيس الوزراء
  .بحكومة نتنياهو" ضاق ذرعا"

إننا نعي الصعوبات التي "وعقب رئيس الوزراء اإلسرائيلي على تصريحات نواب ووزراء حزبه، بالقول 
، داعياً أعضاء االئتالف الحكومي ال سيما وزراء "ت نتيجة ارتفاع األسعارتواجهها العديد من العائال

  .التي ستقرر حكومته انتهاجها" المسؤولة"إلى أن يكونوا شركاء في السياسة " الليكود"
  8/2/2011قدس برس، 
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  سرائيلي زار بريطانيا تحت اسم مستعارالمتحدث باسم الجيش اإل .24
ات المسلحة االسرائيلية يوم الثالثاء انه زار بريطانيا تحت اسم مستعار قال كبير المتحدثين باسم القو

  .وتحت حراسة بسبب الخوف من استهدافه من قبل محتجين مؤيدين للفلسطينيين
واثبتت حقيقة استخدام البريجادير جنرال افي بن ياهو وهو الوجه العلني للجيش االسرائيلي خالل حرب 

ء الدامي على اسطول مساعدات بحري تركي العام الماضي اسما  واالستيال2009-2008غزة عامي 
  .مستعارا عمق عدم ارتياح اسرائيل للحمالت الشعبية للتشهير بكبار شخصياتها اثناء وجودها في الخارج

وتعد بريطانيا مصدر قلق بشكل خاص السرائيل في ضوء القوانين المحلية التي تسمح للمواطنين 
اوامر اعتقال للمسؤولين االجانب الزائرين الذين يتهمونهم بارتكاب جرائم العاديين بضمان اصدار 

  .حرب
كنت ايضا في لندن ليس من فترة "وابلغ بن ياهو مؤتمر هرتزيليا وهو منتدى امني اسرائيلي سنوي 

انا نفسي ولم أحضر اكاديمية الضباط ولم أطلق رصاصة .. طويلة جدا بهوية مصطنعة وحارس شخصي
  ".في حياتي

  9/2/2011، وكالة رويترز لألنباء
  

  تخشى تعّمق عزلتها في العالم" إسرائيل" .25
، وبخاصة ”إسرائيل“قلقها من اتساع فعاليات الطعن بشرعية ” اإلسرائيلية“تبدي وزارة الخارجية : القدس

هذه ” إسرائيل“ برلماني من أوروبا بزيارة 400ورغم قيام . في دول أوروبية كالنرويج وبريطانيا 
في أوروبا بات ال يحتمل خاصة على مستوى ” إسرائيل“األيام، قالت إذاعة جيش االحتالل إن وضع 

الرأي العام والشارع، وأشارت لرفض شركات اإلعالن والعالقات العامة في النرويج القيام بحملة 
مق عزلة ونقلت اإلذاعة عن مصادر سياسية عليا قلقها من تع. مدفوعة الثمن ” إسرائيلية“ترويجية 

في بريطانيا والشتداد حمالت المقاطعة ” إسرائيل”في أوروبا ولفتت التساع األجواء المعادية ل” إسرائيل“
   .2005األكاديمية التي بدأت في 

وقال أمير موشيه طالب إسرائيلي يدرس في بريطانيا إن األجواء في الجامعات البريطانية معادية 
ضد من يقوم بنزع ” الالسامية“في بريطانيا الستخدام تهمة ” ائيلياإلسر“وودعا السفير . ” إسرائيل”ل

  .وشيطنتها في بريطانيا وغيرها ” إسرائيل“شرعية 
  9/2/2011، الخليج، الشارقة

  
   بانقالب سيارة عسكريةإسرائيليون جنود أربعةمصرع وإصابة  .26

ب سيارة عسكرية  آخرون جراء انقال3لقي جندي إسرائيلي مصرعه وأصيب : محمد جمال -فلسطين 
أثناء حملة عسكرية بالقرب من جدار الفصل العنصري في قرية بلعين غرب مدينة رام اهللا وسط الضفة 
الغربية المحتلة، وبحسب الجيش اإلسرائيلي كانت دورية تقوم بنشاط بالقرب من قرية بلعين وبمحاذاة 

  . رون آخ3، وأصيب ) عاما24(الجدار حين انقلبت وأدت إلى مصرع جندي 
  9/2/2011، الشرق، الدوحة

  
  األحداث التي تمر بها المنطقة أثبتت عدم قدرة الدول العظمى على حماية األنظمة: باحث إسرائيلي .27

رأى البروفيسور يحزقيئيل درور، المستشار السابق في وزارة األمن : الناصرة ـ زهير أندراوس
ألوسط يتوجه نحو أعاصير، سيكون لها انعكاساتها اإلسرائيلي إن األزمة في مصر تشير إلى أن الشرق ا

المهمة على السياسة اإلسرائيلية، ويفرض الفشل اإلستخباراتي اإلسرائيلي في عدم توقع األحداث في 
تقويم الوضع في مصر واإلخفاقات األخرى، إصالحاً داخلياً وجذرياً لألجهزة اإلستخباراتية، مع التشديد 
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وبرأيه، تدحض .  األحداث في العمق، وما تحمله من أعاصير مرتقبةعلى تطوير القدرة على فهم
الدراسة المتعمقة لما يجري كل البديهيات بشأن نفوذ القوى العظمى، فهذه القوى ال تستطيع منع وقوع 
األعاصير، وحتى التدخل العسكري الواسع مثلما حدث في العراق لن يؤدي إلى التهدئة، من هنا نرى 

مرغمة على التأقلم ) بما يخدم مصالحها(دالً من محاولة بلورة الوقائع على األرض الدول العظمى ب
ومغزى هذا الدرس القاسي أْن التأييد . وفقها، حتى لو فرض عليها ذلك التخلي عن صديق، مثل مبارك

دة األمريكي إلسرائيل في المدى البعيد ليس أمراً بديهياً، وهذا ما يفرض على األخيرة أْن تعمل جاه
  .للحفاظ على وجودها ولتعزيز قوتها

إستراتيجية -أضاف البروفيسور درور، فإن األعاصير التي تعصف بالمنطقة تزيد في األهمية الجيوو
لدولة مستقرة وديمقراطية وقوية مثل إسرائيل، في منطقة لها أهميتها العالمية، فعلى سبيل المثال، 

من هنا، . مة في ضمان تدفق النفط الذي تحتاج إليه أوروباتستطيع إسرائيل في أوقات األزمات المساه
 - على إسرائيل تدعيم مكانتها الدولية بناء على هذه الحقائق، مع التشديد على أن النزاع العربي

تثبت : عالوة على ذلك، قال. اإلسرائيلي ال يشكل السبب األساسي في عدم االستقرار في المنطقة
قة أن قوة الشارع تزداد، األمر الذي يبشر بصعود أطراف جديدة إلى األحداث التي تمر بها المنط

السلطة، وبالتالي، فإن االستعدادات اإلسرائيلية لمواجهة الوضع الجديد يجب أْن تعمل على التخفيف من 
عداء الجماهير لها، وذلك عبر التوجه إلى الشباب في الدول العربية من خالل وسائل االتصال 

نوات أخرى، مع التأكيد على تطلع إسرائيل إلى السالم، وقدرتها على المساهمة في تحقيق االجتماعي وق
تقدم المنطقة اجتماعياً واقتصادياً، كما أن من شأن جمع إسرائيل بين الديمقراطية وقوة المؤسسة الدينية، 

السياسة األمنية في وبحسبه، يجب أْن تنسجم  .أْن يقدم إجابة لها في الدول اإلسالمية، على حد قوله
إسرائيل مع الجوهر الجديد لهذه األعاصير، وعلينا أال نستبعد مواجهة حربية واسعة النطاق، من هنا 
ضرورة تعزيز الردع، بحيث يكون واضحاً للطرف اآلخر أن من يشن حرباً على إسرائيل سيسحق هو 

اكة من أجل احتواء عدوانية وفي الوقت نفسه، يجب تطوير قدرات غير فت. ومن يقدم المساعدة له
وخلص إلى القول إن أهم االستنتاجات التي يمكن استخالصها من التدقيق . جماهير غاضبة والتصدي لها

العميق في دينامكية التغيير في الشرق األوسط وغربي آسيا هي تلك المتعلقة بالعملية السلمية، إذ ال يمكن 
والمطلوب بدالً من ذلك .  بيئة تتجه نحو التغييرات السريعةاالعتماد على ثبات اتفاقات سالم محلية في

هو كتلة حرجة من اتفاقات السالم تقلص توجيه الطاقة الكامنة في األعاصير ضد إسرائيل، ولهذا 
الغرض على الدولة العبرية التقدم نحو اتفاق شرق أوسطي شامل األطراف اإلسالمية، يشمل دولة 

لية، وتسويق موضوع الالجئين، وإعطاء األطراف اإلسالمية مكانة خاصة فلسطينية، وانسحابات إسرائي
في الحوض المقدس، والسعي إلى تطبيع عالقات إسرائيل مع أغلبية الدول العربية واإلسالمية، مشيرا 

  .إلى أن هذا لن يمنع األعاصير، ولكن سنضمن عدم توجيه طاقتها ضد إسرائيل، على حد قوله
  9/2/2011 ،القدس العربي، لندن

  
  فبراير17 بالغاز المصري في "اسرائيل"استئناف تزويد  .28

المعنية باستيراد الغاز الطبيعي المصري الى " اميركان اسرائيل كوربوريشن-امبال" اعلنت شركة :القدس
  .فبراير بعد توقف ناجم عن انفجار انبوب في مصر/ شباط17اسرائيل، ان امداد الغاز سيستأنف في 

وكانت . في بيان انها تبلغت استئناف امدادات الغاز من الشركة الوطنية للغاز المصري وقالت الشركة 
امبال علقت امدادات الغاز بصورة وقائية اثر انفجار الحق اضرارا بانبوب الغاز الذي يربط مصر 

نفجار اما انبوب الغاز بين مصر واسرائيل الذي يقع على مسافة ثالثين كيلومترا من مكان اال .باالردن
  .فلم تلحق به اضرار

  8/2/2011، القدس، فلسطين
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  االضطرابات في مصر ساهمت في خفض عدد المهاجرين غير الشرعيين: "اسرائيل" .29

 ان االضطرابات الجارية في مصر ساهمت في خفض عدد )أمس ( قال مسؤول اسرائيلي يوم: سالقد
  .يقة غير قانونيةالمهاجرين الذين يعبرون الحدود من سيناء الى اسرائيل بطر

 مهاجر وصلوا الشهر الماضي 400وقال عودي شاني وهو مسؤول كبير بوزارة الدفاع االسرائيلية ان 
وربط شاني هذا التراجع باالنتفاضة الشعبية التي تشل معظم أنحاء .  مهاجر قبل عام1000مقارنة مع 
  .س يناير كانون الثاني في أعقاب انتفاضة مماثلة في تون25مصر منذ 

ومن  ".هذا التراجع جزء من االحداث الجارية في مصر"وقال شاني للقناة العاشرة بالتلفزيون االسرائيلي 
بين عشرات االف المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في اسرائيل جاء عدد كبير من السودان عبر 

  .مصر
  9/2/2011، وكالة رويترز لألنباء

  
  ات إسرائيلية على قطاع غزة عشرة فلسطينيين في سلسلة غارإصابة .30

 أصيب عشرة مواطنين فلسطينيين، في سلسلة غارات شنتها الطائرات الحربية اإلسرائيلية، في :غزة
  . وفي وقت متأخر من الليلة الماضية،9/2ساعة مبكرة من فجر اليوم األربعاء 
 مدينة غزة على اإلستراتيجية، قصفت ورشة للحدادة شمال" 16اف "وكانت طائرات حربية من طراز 

طول شارع صالح الدين، مما أسفر عن تدمير الورشة بالكامل وتطاير الشظايا على منازل المواطنين 
المجاورة، كما تم قصف أرض خالء شرق المدينة، والمستوطنات السابقة في رفح، وموقعاً لسرايا 

  .اع غزةالقدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي، غرب خان يونس، جنوب قط
وأفاد الناطق اإلعالمي باسم اللجنة العليا لإلسعاف والطوارئ الفلسطينية، ادهم أبو سلمية، أنه أصيب 
خالل هذه الغارات عشرة فلسطينيين، ثمانية جرحوا في قصف الورشة شمال غزة، فيما أصيب 

  ".سرايا القدس"فلسطينيان آخران في قصف موقع 
  9/2/2011قدس برس، 

  
   سنوات10-5تيطانية في الشيخ جراح خالل  وحدة اس200 .31

 10-5اعتقد انه في غضون "قال ارييه كينغ رئيس صندوق أرض إسرائيل :  الحالوةأبو زكي -القدس 
وجاء ذلك في تعقيبه على  ". وحدة سكنية لليهود في منطقة الشيخ جراح200سنوات سيتم بناء حوالي 

 13 القدس على مخطط إلقامة مستوطنة جديدة تضم مبدئياً مصادقة لجنة التخطيط والبناء اإلسرائيلية في
  .وحدة استيطانية ستقيمها على أنقاض منازل فلسطينية في حي الشيخ جراح في شرقي القدس

على تصريح " جمعية عير عميم"حمد صب لبن الباحث المتخصص في الشؤون االستيطانية في أوعقب 
خ جراح مستهدفة من قبل السلطات اإلسرائيلية والجماعات من المعلوم أن منطقة الشي: كنغ هذا بالقول

 وحدة سكنية في غضون السنوات الخمس 200االستيطانية، وليس غريبا أن يعلن كينغ انه سيتم بناء 
القادمة خصوصا وأن المنطقة مستهدفة بحوالي ثمانية مخططات استيطانية مختلفة ستعمل على تهويد 

 صب  وأضاف.ة السكانية بها بحيث تصبح األغلبية هناك للسكان اليهودحي الشيخ جراح وستقلب المعادل
داول  وحدة استيطانية جديدة يتم الت326اليوم نستطيع أن نقول أن هناك ما يقارب : جريدة القدسلبن ل

حولها في اللجنتين المحلية واللوائية للتخطيط والبناء اإلسرائيليتين باإلضافة إلى وجود مخطط مستقبلي 
 وحدة استيطانية على أراضي كرم المفتي شمالي حي الشيخ جراح 350د من خالله بناء قرابة يرا

باإلضافة لوجود مخطط لبناء مدرسة دينية وكنيس ومجمع تجاري ضخم من خمسة طوابق وكل هذه 
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ة  تعزيز الوجود اإلسرائيلي في األحياء الفلسطينيإلىالمشاريع ممولة من قبل جمعيات استيطانية تهدف 
  .وخصوصا في حي الشيخ جراح

  9/2/2011القدس، القدس، 
  

  مفتي القدس يحذر من التحكم اإلسرائيلي باألذان في المدينة المقدسة .32
حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد : بتراوكالة  ، محمود الفروخ-رام اهللا 

االحتالل فرض إجراءات جديدة تقضي األقصى المبارك سماحة الشيخ محمد حسين من عزم سلطات 
كما حذر من . بتحكم شرطتها بصوت اآلذان في مساجد مدينة القدس استجابة لضغوط المستوطنين

عواقب استمرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي في انتهاك حرمة المقدسات اإلسالمية في القدس 
ل سماحته سلطات االحتالل وحم .واألراضي الفلسطينية، وعلى رأسها المسجد األقصى المبارك

المسؤولية كاملة عن عواقب هذه االنتهاكات، وناشد الدول العربية واإلسالمية وجامعة الدول العربية 
ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ولجنة القدس، بضرورة التدخل العاجل لحماية المسجد األقصى المبارك قبل 

  .فوات األوان
  9/2/2011الرأي، عّمان، 

  
   الغربيةيواصلون االستيالء على أراضٍ في الضفةالمستوطنون  .33

 أراضي على مساحات واسعة من أمس استولى المستوطنون فجر :إبراهيم كامل ، سمر خالد-غزة 
 المستوطنين أنكد الناطق باسم حركة فتح في محافظة سلفيت عمر السلخي، أشمال الضفة الغربية و

 كفر الديك لتوسيع مستوطناتهم، حيث يقومون بالتجريف  بلدةأراضييواصلون االستيالء على المزيد من 
  .إليها من الوصول أصحابها الواقعة شمال وغرب البلدة، ويمنعون األرضي الزيتون في أشجاروتدمير 

 "بروخيم" وهي البلدة أراضي التوسعة تشمل ثالث مستوطنات مقامة على أعمال إنوقال السلخي 
 تجريف وسرقة واستيالء بأعمال  المستوطنتين يقومون حالياًأن لىإ  وأشار."علي زهاف" و"بدوئيل"و

  . بالزيتونالمشجرة األراضي دونم من 300 باتجاه الغرب بمساحة تقدر بنحو األرضعلى 
  9/2/2011الرأي، عّمان، 

  
  الغربية فلسطينياً خالل مداهمات إسرائيلية بالضفة 12اعتقال  .34

ن قوات الجيش إ  اإلسرائيليقال الناطق العسكري: نباءوكاالت األ، محمد جمال - فلسطين المحتلة
  رابعاًاعتقلت ثالثة مواطنين من مخيم جنين، خالل عمليات مداهمة طالت عدة منازل كما اعتقلت مواطناً

 7كما داهم الجيش بلدات الظاهرية والسموع واعتقلت   من مدينة الخليل،من بلدة سيلة الحارثية، وخامساً
  . سنوات9فل عمره مواطنين بينهم ط

  9/2/2011الشرق، الدوحة، 
  

   يوم لمحاكمته100االحتالل يسجن طفالً فلسطينياً  .35
 مددت محكمة عوفر العسكرية اإلسرائيلية، أمس، سجن طفل من قرية بلعين غرب رام اهللا،، :رام اهللا

ود عالء سمارة واعتبرت لجنة مقاومة الجدار في بلعين، سجن الطفل محم.  يوم لحين محاكمته100لمدة 
  .، انتهاكا صارخا للقانون الدولي) عاما14(

  9/2/2011الغد، عّمان، 
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   مليون متر مكعب سنوياً من الموازنة المائية للضفة الغربية600 تسرق "إسرائيل" :محمد اشتيه .36

تسرق  "إسرائيل"أكد محمد اشتيه وزير األشغال العامة واإلسكان في الحكومة الفلسطينية برام اهللا، أن 
وقال  .غالبية الموازنة المائية للضفة الغربية، وأنها تمنع في الوقت نفسه الفلسطينيين من حفر اآلبار

 مليون متر مكعب سنوياً من الموازنة 600إن إسرائيل تسرق حوالي : "اشتيه، في تصريحات صحفية
أن بعض قرى "وأضاف  ". مليون متر مكعب سنويا800ًالمائية للضفة الغربية والتي تقدر في مجملها بـ

الضفة وتحديداً بمنطقة األغوار ال تصلها المياه في الصيف في الوقت الذي يسبح فيه المستوطنون 
  ".اإلسرائيليون في برك سباحة متقدمة جداً

 ألف وحدة سكنية في الضفة الغربية، 12 إلى 10ولفت اشتيه النظر إلى وجود عجز سنوي يتراوح من 
اكم إلى نحو مائة ألف وحدة سكنية في الضفة، أما في قطاع غزة فقد دمرت ووصول العجز المتر

 دمرتها في "إسرائيل" في عدوانها نحو خمسة آالف منزل، تضاف إلى ستة آالف منزل كانت "إسرائيل"
  .اجتياحاتها السابقة

  9/2/2011الدستور، عّمان، 
  

   بالخليل الشهداء محل تجاري مغلق في شارع1500 :اللجان الشعبية الفلسطينية .37
محل تجاري مغلقة بفعل  1500 من أكثر إن عام اللجان الشعبية الفلسطينية عزمي الشيوخي أمينقال 

 بالخليل وأصحابها اإلبراهيمي في شارع الشهداء ومحيط الحرم اإلبراهيمياالحتالل منذ مجزرة الحرم 
 على اقتصاد در بالماليين وأثرت سلباً تقباهظة وفتح محالهم مما كبدهم خسائر إليهاممنوعون بالوصول 
  . محافظة الخليل برمتها

  9/2/2011الدستور، عّمان، 
  

  السكوت عن محاولة اغتياله مقابل العالج: االحتالل يساوم أسيراً فلسطينياً .38
كشفت وزارة األسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية، إقدام سلطات :  منتصر حمدان- رام اهللا

ساومة أسير فلسطيني بالسكوت عن محاوله اغتياله بالسم، وعدم فضحها لوسائل اإلعالم االحتالل على م
وحسب الوزارة فإن األسير هيثم عزات صالحية من . أو المؤسسات الحقوقية والمحامين، مقابل معالجته

لى رام اهللا المحكوم بالسجن المؤبد، تعرض لمساومة من االحتالل، لكنه رفضها، مؤكداً أنه يسعى إ
وأوضح مدير اإلعالم بالوزارة رياض األشقر، أن األسير . كشف هذا األسلوب الخبيث الغتيال األسرى

صالحية الذي تعرض لمحاولة اغتيال في سجن ايشل ببئر السبع قبل أسابيع بدس سم في القهوة عبر أحد 
وأشار األشقر  .لسمالعمالء المندسين بين األسرى، ما زال وضعه الصحي صعباً حيث يعاني من آثار ا

إلى أن سلطات االحتالل لم تنقل األسير صالحية إلى المستشفى رغم ما يتعرض له من أعراض خطيرة 
واعتبر أن المساومة اإلسرائيلية اعتراف . ناتجة عن السم، وترفض السماح لطبيب من الخارج بمعاينته

  .واضح ومباشر بالمسؤولية عن هذه العلمية الجبانة
  9/2/2011ارقة، الخليج، الش

  
  بيالي تلتقي الخميس وفداً من ذوي األسرى الفلسطينيين خالل زيارتها غزة: منظمة أنصار األسرى .39

أن مفوضة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان نافي بيالى تعتزم لقاء وفد " أنصار األسرى" أفادت منظمة :غزة
التفقدية إلى قطاع غزة يوم الخميس من ذوي األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل، خالل زيارتها 

، المفوضة 8/2نسخة عنه يوم الثالثاء " قدس برس"، في بيان تلقّت "أنصار األسرى"وطالبت . المقبل
األممية السامية باتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة لتفعيل قرارات األمم المتحدة المتعلّقة بحقوق اإلنسان 
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المواطن الفلسطيني وضمان حمايته من كافة االنتهاكات التي وتطبيقها والسعي للنهوض بمستوى 
  .مورست ضده، للحيلولة دون وقوع المزيد من االنتهاكات مستقبالً

فيما أعربت المنظمة، عن شكرها وتقديرها لبيالي التي استجابت سريعاً لدعوة المنظمة لقاء وفد مكون 
 عن الهيئات والمؤسسات الحقوقية المعنية من أربعة من ذوى األسرى الفلسطينيين إلى جانب ممثل

بقضية األسرى، في مسعى الطالع المسؤولة األممية على أوضاع األسرى الفلسطينيين وظروفهم 
  .التي يشهدونها خالل سنوات اعتقالهم" الصعبة"

  8/2/2011قدس برس، 
  

  أسطول حرية جديد لكسر حصار غزة .40
مايو المقبل أسطول حرية ثان لنقل / أيارق في نه من المقرر أن ينطلأأكدت مصادر فلسطينية 

المساعدات اإلنسانية إلى غزة، بعد األسطول األول الذي استهدفه هجوم للبحرية اإلسرائيلية في العام 
 من " مايو/ أيارسنبحر في النصف الثاني من": وقال منسق المبادرة في اسبانيا نانويل تابيال .الماضي

وأكد المنظمون، أن األسطول الثاني سيتألف من سبعة  .ال مرافئ االنطالقدون تحديد الموعد الدقيق و
وستشمل المساعدات المنقولة .  دولة وسيكون أضخم من األول25 ستنقل متطوعين من  مركبا15ًإلى 

  .على األخص مواد بناء ووحدات لتحلية المياه
  9/2/2011، البيان، دبي

  
  يعلنون اإلضراب عن الطعامالفلسطينيون العالقون في مطار القاهرة  .41

أعلن العشرات من الفلسطينيين العالقين في مطار القاهرة إضرابهم عن الطعام : صالح النعامي - غزة
 على استمرار معاناتهم المتمثلة في احتجازهم في غرف الترحيل في المطار ومنعهم من احتجاجاً

لمصرية أمرت الفلسطينيين كافة الذين وذكرت مصادر فلسطينية أن السلطات ا.  غزةالوصول إلى قطاع
  السلطةوتوجه العالقون إلى رئيس. وصلوا إلى المطار من الدول األخرى بالعودة من حيث أتوا

  . محمود عباس للتدخل لدى السلطات المصرية إلنهاء معاناتهمةالفلسطيني
ه يواصل اتصاالته مع  إنفي قطاع غزةحكومة ال غازي حمد رئيس سلطة المعابر في .من ناحيته، قال د

وكشف مدير معبر . المسؤولين المصريين في محاولة إلقناعهم بإعادة فتح المعبر بأسرع وقت ممكن
رفح البري أيوب أبو شعر عن اتصاالت تجريها الجهات المعنية في حكومة غزة وهيئة المعابر مع 

وأشار أبو شعر إلى أن . لعالقينالجانب المصري إلعادة العمل بالمعبر ووضع حد للمعاناة المتفاقمة ل
  .الجيش المصري هو من يقوم بحماية المعبر بعد إخالئه من عامليه منذ بدء األحداث

  9/2/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  لجنة المثقفين الفلسطينيين في تونس تدعو شعبها للوقوف مع نضال الشعب المصري .42
تضامنها مع جماهير الشعب المصري الشقيق عبرت اللجنة الثقافية الفلسطينية بتونس عن  :عمان

 التي يتعرض لها شباب مصر اآلثمةومطالبه العادلة في التغيير والكرامة، كما أدانت اللجنة االعتداءات 
واعتبرت اللجنة في بيان وقعته نخبة  .األخرىفي ميدان التحرير بالقاهرة والعديد من المدن المصرية 

 لحق الجماهير في التعبير السلمي عن حقوقها  صارخاًانتهاكاً تمن مثقفي فلسطين هذه االعتداءا
  . الوطنية وإرادتهاالسياسية والمدنية

  9/2/2011القدس العربي، لندن، 
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  "تثير الفتنةغير قانونية وقناة "لصالح  لعمله "القدس"مراسل يحتجز  األمن الفلسطيني :بيت لحم .43
 من األمن الوقائي قاموا يوم فلسطيني، إن أفراداً ال"دى م-مركز الحريات اإلعالمية " قال :رام اهللا
ممدوح حمامرة من تغطية اعتصام للمعلمين أمام مديرية " القدس"، بمنع مراسل تلفزيون 7/2االثنين 

وأفاد  . المصور الذي كان برفقته إلى مقر الجهازمعالتربية والتعليم في مدينة بيت لحم المحتلة، واقتادوه 
بأنه قد تم إخالء سبيل المصور بعد اإلطالع على المادة التصويرية، أما هو " مدى"دته لـ حمامرة في إفا

التي تتخذ من العاصمة اللبنانية " القدس"فبقي محتجزاً لمدة ساعتين تم استجوابه فيها حول عمله في قناة 
" القدس"في قناة وبحسب حمامرة، فإن الضابط الفلسطيني الذي حقق معه اعتبر عمله . بيروت مقرا لها

سنقوم باعتقالك في كل مرة : "غير قانوني وقام بتهديده باالعتقال في حال واصل عمله معها، قائالً له
تم توقيعي على تعهد جاء فيه عدم : "وأضاف حمامرة قائالً". تعمل لصالح قناة القدس التي تثير الفتنة

 ال اعمل في قناة غير قانونية في الضفة الغربية، اإلخالل بالنظام العام واحترام القانون الفلسطيني، وان
في إشارة منهم إلى قناة القدس، وحين طلبت بكتاب رسمي يوضح أن قناة القدس غير قانونية لم أتلق 

  ". ، فقد كان الرد اترك العمل في القناة وابحث عن عمل آخرجواباً
  8/2/2011قدس برس، 

  
  الدولية ألفضل مرافعات حقوق اإلنسان في فرنسافلسطين تفوز بالمركز األول في المسابقة  .44

 فازت فلسطين بالجائزة األولى في المسابقة الدولية ألفضل مرافعات في حقوق اإلنسان في :رام اهللا
وشارك في المسابقة التي تقام منذ اثنين وعشرين عاماً في مدينة كان الفرنسية، عشرة محامين  .فرنسا

وأظهرت النتائج فوز المحامي الفلسطيني محمود  .أكثر من ألفي شخصمن جميع أنحاء العالم وحضرها 
الحق في الحياة، إعدام (العرقان من مدينة الخليل المحتلة، بالجائزة األولى، حيث كانت مرافعته بعنوان 

والتي تتعلق بوليد فلسطيني ولد على حاجز عسكري بسبب منع أمه من المرور ) جنين في أحشاء أمه
 قبل وصوله إلى المستشفى، وهذه إحدى صور المعاناة المستمرة للمدنيين من أبناء الشعب وتوفي الطفل

  .الفلسطيني ومعاناة النساء الفلسطينيات على الحواجز العسكرية اإلسرائيلية
  8/2/2011قدس برس، 

  
   مليون دوالر60إطالق أول صندوق استثماري مخصص لفلسطين بـ  .45

 لها صندوق  التي تتخذ من مدينة رام اهللا في الضفة الغربية مقراً أطلقت شركة مسار العالمية:غزة
كأول صندوق خصص حصرياً لالستثمار في الشركات العاملة في فلسطين حيث تجاوز " سراج فلسطين"

 مليون دوالر في موعد اإلغالق األولي في 60مجموع التزامات المستثمرين في هذا الصندوق أكثر من 
 مليون دوالر عبر 80وتوقعت شركة مسار أن يصل رأس مال الصندوق إلى . اليالثالث من الشهر الح

  .مساهمة المزيد من المستثمرين قبيل موعد اإلغالق النهائي للصندوق خالل األشهر القليلة القادمة
ويشمل رأس مال الصندوق األولي التزامات مجموعة متنوعة من المساهمين من مختلف أنحاء العالم، 

، وهي مؤسسة حكومية أميركية، وصندوق "اوبك"مؤسسة االستثمار الخاص عبر البحار من بينهم 
سورس للتنمية االقتصادية المملوك للبليونير العالمي جورج سورس، وصندوق تقاعد مجلس الكنائس 
المتحدة األميركية، وشركة الهالل لالستثمار اإلماراتية، ومجموعة أخرى من مستثمرين دوليين بارزين، 

  .اإلضافة إلى العديد من األفراد والشركات الفلسطينيةب
  9/2/2011الغد، عّمان، 
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  ترشيح بيت لحم على قائمة التراث العالمي .46
لتكون على قائمة التراث العالمي  رشحت السلطة الفلسطينية مدينة بيت لحم: إبراهيم محمد -رام اهللا 
 للمنظمة الدولية للثقافة والعلوم  من أمس رسمياًوحمل ملف الترشيح الذي قدمته السلطة أول. لليونسكو
إن ": "البيان" خلود دعيبس وزيرة السياحة الفلسطينية لـ.وقالت د. كنيسة المهد ومسار الحجاج: عنوان

إعداد الملف، يعتبر من ناحية فنية، من أهم الملفات التي قُدمت للترشح لقائمة التراث العالمي، خالل 
إن الحفاظ على التراث الثقافي ومشاركة العالم فيه، هو جزء ال ": ومضت تقول. "ضيةاألعوام الثالثة الما

  ."يتجزأ من النضال إلنهاء االحتالل
بيت لحم، من أهم المدن في العالم، التي ": وقالت لويزا هاكسثايسين، مديرة مكتب اليونسكو في رام اهللا

  ."تستحق أن تُدرج على قائمة التراث العالمي
، مرشحة لقائمة  موقعا20ً حمدان طه وكيل وزارة السياحة واآلثار عن قائمة فلسطينية تضم .كشف دو

  .التراث العالمي
  9/2/2011، البيان، دبي

  
  " معارك الدفاع عن القرار الفلسطيني المستقل-الطريق إلى طرابلس ":لهيئة الوطنية للمتقاعدينلكتاب  .47

 معارك -الطريق إلى طرابلس"لمتقاعدين العسكريين كتاب  عن الهيئة الوطنية ل صدر حديثاً:رام اهللا
 244بواقع ) مازن عز الدين( للواء المتقاعد سالمة أبو القاسم "الدفاع عن القرار الفلسطيني المستقل

 1982تضمن الكتاب في أبوابه الخمسة مقدمة عن معركة بيروت في العام  و.صفحة من القطع المتوسط
 وردت أسماؤهم في  شخصا345ًوتضمن الكتاب قائمة تعريفية لـ .طينية منهاوخروج قوات الثورة الفلس

  . ياسر عرفاتالرئيس الراحل وثيقة موقعة من 26الكتاب، باإلضافة إلى 
  8/2/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  "المعلوم وغير المعلوم" بعنوان يصدر كتاب مذكراتهدونالد رامسفيلد  .48

الدالئل على " إن السابق دونالد رامسفيلد، األميركي قال وزير الدفاع : حسين عبد الحسين-واشنطن 
 االثنين أنوافرة، رغم ) رئيس حكومة لبنان السابق رفيق الحريري(تورط سورية وحزب اهللا في اغتيال 

، الحريري "مالمعلوم وغير المعلو"، بعنوان أمسووصف في كتاب مذكراته، الذي صدر  ."نفيا االدعاءات
وكتب رامسفيلد عن  ."رمز استقالل لبنان، وتهديد كبير الحتالل سورية حزب اهللا للبنان" كان بأنه

  .2005 التي تلت اغتيال الحريري في العام األحداث
 طاولة المفاوضات إلى، سورية )األمريكية(، دعت وزارة الخارجية2007في العام "كشف رامسفليد انه و

 الواليات المتحدة هي أن) األسد(عندما رأى ": وقال ." والفلسطينيينإسرائيلسالم بين  إلىسعيا للتوصل 
بسبب اغتيال زعيم لبناني ) الذي شاب العالقات( سوء المشاعر أن منه الجهة الداعية، واعتقاداً
 أنهاا  وسائلهم التي جربوها في السابق واعتقدوإلى غفرانها، عاد السوريون أوديموقراطي تم نسيانها، 

 الحصول على إلى، والسعي الخفي لإلرهابالتشويش والتأخير على طاولة المفاوضات، والدعم : نجحت
 في شرق سورية، هي "لمنشأة"  وتدميرها الحقاًإسرائيلاكتشاف " أنواعتبر  ." غير شرعيةأسلحةبرامج 

نوايا سورية " على ، كان الدليل"مفاعل نووي غير شرعي مطابق لذلك الموجود في كوريا الشمالية
، قد تكون جهود الواليات المتحدة الديبلوماسية هي السبب في جرأة، عوضا عن لألسف": وتابع. "الحقيقية

  ." في العالماألنظمةردع، واحد من اخطر 
 زيد، كان من أبو الجنرال جون األميركيوحسب رامسفيلد، فان القائد السابق للمنطقة الوسطى للجيش 

  ."إسرائيل" سالم بين سورية وإلى عن طريق التوصل إيران سورية عن إبعادلفكرة ابرز المؤيدين 
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كذلك يروي رامسفيلد، في مطلع الكتاب، عن لقائه الشهير مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في 
 كان في اتجاه وقف األميركي التفكير إنويبرر اللقاء بالقول .  كمبعوث لريغان1983 سنةبغداد في 

 االنفتاح على صدام، الذي بدا باألميركيين وسورية في المنطقة، مما حدا إيرانهديد الناجم عن الت
  ."معقول"لرامسفيلد، في ذلك االجتماع، على انه شخص 

 صفحة، يتحدث رامسفيلد عن حياته السياسية الطويلة التي بدأت 800 من أكثروفي الكتاب الذي يقع في 
وخدم  . سنة فقط30، وكان له من العمر 1962ية ايلينوي في العام  الكونغرس عن والإلىبانتخابه 

 األبيض عمله كمدير موظفي البيت أهمها للدفاع، كان من رامسفيلد في مناصب متعددة قبل عمله وزيراً
هذا الشاب كان اسمه ريتشارد تشيني، .  له ليعمل مساعداًلدى الرئيس جيرالد فورد، حيث استقدم شاباً

 للعمل كمتدرج لدى 1968يك تشيني نائب الرئيس السابق، والذي كان تقدم في العام المعروف بد
أبو  رامسفيلد تقدم باستقالته مرتين اثر فضيحة سجن أن، أيضاوفي الكتاب  .رامسفيلد في الكونغرس

 عن الجانب الشخصي من حياته، أيضاًويتحدث الكتاب . غريب في العراق، وان بوش رفض االستقالة
  . على المخدراتأوالده اثنين من إدمان مشكلة ويكشف

  9/2/2011الراي، الكويت، 
  

  مع وفد برلماني أوروبي  يتابع أوضاع الالجئين الفلسطينيينميقاتي .49
استقبل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي أمس، وفداً برلمانياً بريطانياً أوروبياً مشتركاً يزور              

جلس العالقات الفلسطيني ـ االوروبي، بهدف االطالع على أوضاع الالجئـين   لبنان حالياً بالتعاون مع م
  . الفلسطينيين في المخيمات، والنظر في سبل دعم الحكومة اللبنانية إلعادة إعمار مخيم نهر البارد

    9/2/2011، المستقبل، بيروت
  

  ناءفتح متورطين بتفجير أنبوب الغاز في سيحركة مالحقة عناصر من : قناة النيل .50
اإلخبارية المصرية، إن اللجان الشعبية التي تنتشر في العريش، تالحق عناصر           / النيل/قالت قناة   : القاهرة

، التي يتزعمها رئيس السلطة المنتهية واليته محمود عباس، لالشتباه بتورطها في تفجير             "فتح"من حركة   
  .أنبوب الغاز المؤدي إلى األردن قبل يومين

ن الشعبية رصدت تحركاً لعنصر     ، إن اللجا  )2-8(رتها اإلخبارية مساء اليوم الثالثاء      وقالت القناة، في نش   
في المنطقة التي وقع فيها التفجير في أنبوب الغاز، إلى جانب نشاط لعناصر أمنية تابعة               " فتح"من حركة   

وذكرت أن اللجان الشعبية تقوم بمالحقة هذه العناصر للتحقـق          . والمقيمة في مدينة العريش   " فتح"لحركة  
  .من تورطها في عملية التفجير

، المقيمين في مـصر،  "فتح"صادر إعالمية تحدثت في السابق عن اشتراك عناصر من حركة      يشار إلى م  
ضمن مجموعات البلطجية والمرتزقة الذين تصدوا للجماهير المصرية خالل التظـاهرات فـي األيـام               

  .األخيرة
يـة  ويتهم ناشطون مصريون النظام المصري بالوقوف وراء تفجير األنبوب من أجل إقناع الـدول الغرب              

  .بأنه النظام األمثل للحفاظ على األمن والمصالح الصهيونية واألمريكية في المنطقة
وأجهزتهـا  " فتح"الصهيوني جند بعض العناصر من حركة       " الموساد"ولم تستبعد مصادر أمنية أن يكون       

اشة األمنية التي تعمل مع الموساد من أجل حرف األنظار عما يجري من ثورة في القاهرة، وإظهار هش                
في قطاع غزة بالضلوع في التفجيـر،       " حماس"األمن في الوضع الحالي إلى جانب توجيه االتهام لحركة          

  ."بشكل حاسم" حماس"وهو األمر الذي ظهر في اتهامات صهيونية رسمية بعد التفجير نفتها حركة 
  9/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
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  حماسلـ سلحة االلوقف تهريب  ي لمصرعمر سليمان يرحب بغزو إسرائيل": ويكيليكس"
كشفت وثائق سرية مسربة أن نائب الرئيس المصري الجديد، عمـر سـليمان، مـن               : عمان -دنيا نيوز 

خـط  "الشخصيات المصرية المفضلة لدى إسرائيل منذ وقت، ويتحدث يومياً إلى حكومة تل أبيب عبـر                
شرق األوسط، فقد اقترح مرة بأن القـوات        وكالعب محوري في عملية السالم في ال      .  في القاهرة  "ساخن

في قطـاع غـزة     ” حماس“بها لغزو مصر لوقف تهريب اإلرهابيين أسلحة لحركة         ” مرحب“اإلسرائيلية  
  . المجاور

ديلـي  "وسلمت إلـى صـحيفة      " ويكيليكس"وتكشفت تلك التفاصيل، في ملفات سرية حصل عليها موقع          
احثات مع جماعات المعارضة بشأن الحكومة المـستقبلية         وذلك في أعقاب بدء السيد سليمان مب       "تلغراف
  .في مصر

 8/2/2011موقع دنيا نيوز، 
  

  )يفيالدلف(محور صالح الدين  حتاللإعادة اتجويع غزة وب إعترافات عمر سليمانأسرار : "ويكيليكس" .51
لـى   االلكتروني برقية دبلوماسية ذكرت أن إسرائيل تنظر منذ وقـت طويـل إ             "ويكيليكس"سرب موقع   

ديلـي  "سليمان على أنه األفضل بالنسبة لها لخالفة الرئيس حسني مبارك في الحكم، فيما عنونت صحيفة                
خط إسرائيل السري الساخن الى الرجل المرجح       : ويكيليكس" البريطانية في مقال عن التسريبات       "تلغراف

  ."أن يخلف مبارك
بإسرائيل بل كشفت ايضا عـن اجتماعـات        التسريبات التي طالت سليمان لم تقتصر على اظهار عالقته          

 اسرائيلية سرية وابتزاز المسؤولين االسرائيليين للنظام المصري، واعترافات لسليمان ووزير           -مصرية  
الدفاع محمد طنطاوي بتجويع غزة لكن ليس الى حد التسبب بمجاعة، وتأييدهما قيام اسـرائيل باعـادة                 

  .احتالل معبر فيالدلفي
طلبنا من السفارة في    "،  2008 آب   29ادرة عن السفارة األميركية في تل أبيب بتاريخ         وقالت البرقية الص  

القاهرة تحليال عن سيناريوهات خالفة الحكم في مصر لكن ال شك في أن إسرائيل ترتاح أكثر الحتمـال                  
ـ          . "تولي عمر سليمان السلطة    ادة ولخصت البرقية محادثات بين وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك وق

مصريين في مدينة االسكندرية، ناقلة عن احد مستشاري باراك، ديفيد هاحام قوله ان الوفد االسـرائيلي                
أشار إلى أن االسـرائيليين     "، وان هاحام    "صدم بمظهر مبارك المتقدم في العمر وطريقة كالمه المتثاقلة        "

وفي مبارك أو أصبح غيـر قـادر        يعتقدون أن سليمان يرجح أن يصبح الرئيس االنتقالي على االقل إذا ت           
الخط الساخن المفتوح بين وزارة الدفاع االسرائيلية       "وقال هاحام خالل اشادته بـسليمان ان       . "على العمل 

  ."وجهاز المخابرات العامة المصرية أصبح يستخدم اآلن بشكل يومي
ني مبـارك ورئـيس     باراك اجتمع مع الرئيس حس    "، قال هاحام إن     "سرية"وفي نص الوثيقة المصنفة      -

جهاز المخابرات عمر سليمان ووزير الدفاع محمد حسين طنطاوي النعاش مفاوضات اطـالق الجنـدي         
جلعاد شاليت، وبحث التقييم االسرائيلي لمساعي التهدئة مع حركة حماس في غـزة، وجهـود مكافحـة                 

. "وهري كان مع سليمان   التهريب المصرية، فضال عن النفوذ االيراني في المنطقة، غير أن التواصل الج           
المصريين اكدوا ان مفاوضاتهم مع حمـاس       "وقال هاحام، بحسب الوثيقة، عن التفاوض بشأن شاليت ان          

. "باءت بالفشل خصوصا أن االخيرة رفضت المشاركة في اجتماع حاول سليمان عقده قبل وصول باراك              
السرى بين اسرائيل وحزب اهللا مثاال      واضافت البرقية ان االسرائيليين يظنون أن حماس تتخذ من تبادل ا          

كما سرب عن لسان القـائم      . "على ما يمكن ان تقدمه تل ابيب من معتقلين في مقابل االفراج عن شاليت             
حماس تطالب مصر بضمانات تمنع اسرائيل من مهاجمة غزة بعد          «باالعمال المصري طارق الكوني أن      

  ."اطالق شاليت
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االسرائيليين يعتبرون أن حماس تبذل جهـودا جديـة         "، قال هاحام، ان     وعن مسألة التهدئة مع الحركة     -
 خدمت من جهة    "التهدئة"، مشيرا الى أن     "لثني بعض الفصائل العسكرية عن اطالق الهاون تجاه اسرائيل        

تعزيز قبضة حماس على القطاع وأرست من جهة اخرى قدرا كبيرا من السالم والهدوء بالنـسبة الـى                  
  ."ة االسرائيلية قرب غزةالتجمعات السكاني

باراك اثنى على   "كذلك، سرب عن هاحام قوله عن جهود مصر لوقف تهريب االسلحة الى حماس، إن                -
 فيما ضغط على المصريين للقيام بخطوات متقدمة في هذا المجال وتحديـدا             "تدمير مصر لبعض االنفاق   

  .الحمر عبر سيناء وصوال الى غزةالحؤول دون وصول االسلحة الى الحركة التي تأتي من البحر ا
وعن ايران، قال هاحام ان لمصر واسرائيل مصلحة استراتيجية مشتركة في الحد من تمـدد النفـوذ                  -

  .االيراني في المنطقة، فضال عن رؤيتهم المشتركة للتهديد الذي يفرضه البرنامج النووي االيراني
، سـربها   2006 شـباط    15 القاهرة، بتـاريخ     وتروي وثيقة اخرى صادرة عن السفارة األميركية في        -
روبرت مولر الـى    ) "اف بي آي  "(، تفاصيل زيارة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي األميركي         "ويكيليكس"

القاهرة حيث التقى كال من الرئيس مبارك وسليمان ووزير الداخلية حبيب العادلي ومدير امـن الدولـة                 
منية بين البلدين وامكان تعزيزها فضال عن تـداعيات فـوز           حسان عبد الرحمن، وتم بحث العالقات اال      

حماس باالنتخابات التشريعية الفلسطينية ونمو الحركات المتشددة وطبيعة عمل جماعة االخوان المسلمين            
رحب المصريون بدعوة مولر لتوسيع هامش التعاون االمني بين         "وقالت الوثيقة   . غير الواضح في مصر   
واضـافت  . " عبر التشديد على تبادل معلومات حول االرهابيين المـشتبه فـيهم        مصر والواليات المتحدة  

مولر اكد استعداد الواليات المتحدة الشراك المصريين بكل معلوماتنا وتقديم خبرتنا التقنية في             "الوثيقة ان   
ـ       . ، فيما نقل عن العادلي وعبد الرحمن ترحيبهما بالفكرة        "هذا المجال  ره وسرب عن مـولر دعوتـه نظي
لزيارة الواليات المتحدة على رأس فد من المسؤولين االمنيـين للتعـرف الـى التـسهيالت                "المصري  

  ."والتكنولوجيا التي يمكن الميركا تقديمها لحلفاء مثل مصر في حربها العالمية على االرهاب والتطرف
لي بحسب الوثيقة   ، عبر كل من مبارك وسليمان والعاد      2006وعن تداعيات فوز حماس في غزة العام         -

نصح مبارك بمقاربة براغماتيـة     "وجاء في البرقية    . المسربة، عن قلقهم من النتيجة لدى استقبالهم مولر       
الـضغط  «ولفت سليمان الى    . "لألمر، خصوصا أن ايقاف المساعدات للفلسطينيين قد يأتي بنتائج عكسية         

ا انه ابلغ حماس بأنه في حـال لـم          ، مضيف "المصري على حماس ودفعها النتهاج مواقف اكثر مسؤولية       
  ."فلن تحظى الحركة بالدعم المصري"تخضع للدعوات الدولية بالتخلي عن العنف واالعتراف باسرائيل 

ـ   "االخوان"كذلك، سرب في الوثيقة نفسها موقف متشدد لمبارك ضد جماعة            - . "الخطيـرة " ووصفها بـ
لجماعة وحركة حماس فضال عن فروعها في كـل         واشار الرئيس المصري الى االرتباط التاريخي بين ا       

جماعة االخوان ليست منظمـة دينيـة او        "اما سليمان، فاعتبر وفقا للتسريبات أن       . من االردن والكويت  
في قدرتها علـى    "، مشيرا الى أن خطورتها تكمن     "اجتماعية او سياسية بل تجمع بين العناصر الثالثة معاً        

 تنظيمـا  11االخـوان انتجـت   "واضافت البرقية عن سليمان قوله ان  . "استخدام الدين لتحريك الجماهير   
من جهته، قـال مـولر للقـادة        . "اسالميا آخر متطرفا، كالجهاد االسالمي في مصر والجماعة االسالمية        

المصريين ان واشنطن تراقب اداء االخوان وتمويله وتحركاته، واعداً بتقديم النصائح لمصر انطالقا من              
  . المكتب الفدراليمعلومات يجمعها

، ظهـر   2007 كـانون االول     17وفي وثيقة ثالثة صادرة عن السفارة األميركية في القاهرة بتـاريخ             -
 المصري في ادارة الحدود مع غزة فيمـا رفـضت مـصر هـذه               "التقصير"امتعاض االسرائيليين من    

سرائيلية بسبب اداء مصر     اال -تراجعت العالقات المصرية    "وجاء في النص الحرفي للبرقية      . االنتقادات
في ضبط الحدود مع غزة وعالقاتها مع حماس، واثر األمران على موقف الكونغرس األميركـي الـذي                 

وقالت الوثيقة ان االسرائيليين اعتبروا أن القاهرة ال تضغط         . "وضع شروطا امام تمويل مصر العسكري     
هم في هذا المجال، مـشيرين الـى أن         بشدة على حماس فيما قال المصريون انهم يقومون بكل ما بوسع          
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وألقى القادة المـصريون بـاللوم علـى        . "مصالحهم الوطنية واالمنية تفرض عليهم التواصل مع حماس       "
 مليـون  200اسرائيل، لحثها الكونغرس على اشتراط مساعدته مصر واهمها مساعدة عـسكرية بقيمـة          

  ."العدائي"ر، واصفين التصرف االسرائيلي بـدوال
كما نقلـت  . "المجاعة«" غزة، لكن ليس إلى حد  "تجويع" الوثيقة عن سليمان قوله إن مصر تريد         ونقلت -

 بقيام الجيش اإلسرائيلي بإعادة احتالل منطقـة فيالدلفـي          "يرحبان"انهما  "عن سليمان وطنطاوي قولهما     
  ."إذا كان يعتقد أن بإمكانه وقف التهريب) صالح الدين(

 9/2/2011، السفير، بيروت
 

   من التدخل في األحداث الجارية في مصر"إسرائيل"  يحذرردوغانا .52
وقال، للصحافيين  .  من التدخل في األحداث الجارية في مصر       "إسرائيل"حذّر اردوغان   : محمد نور الدين  

الذين رافقوه في زيارته إلى سوريا، انه ابلغ الرئيس األميركي باراك أوباما إن التدخل اإلسرائيلي يخلق                
  .سلبية، وهو تحريضيتأثيرات 

ووصف . وقال اردوغان انه وجه مثل هذا التحذير إلى أوباما ورئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو             
والشعب لـم يـستخدم     . انه مسار «وقال  . مطالب المحتجين في مصر وتونس بأنها مطالب ديموقراطية       

هـذه  . ات طراوة شهدناها حتـى اآلن     خالله العنف وال السالح، بل إن هذه االنتفاضة هي أكثر االنتفاض          
والى حينها يجب إعداد دستور جديد يتفق عليه الجميع         . العملية يجب أن تفضي إلى انتخابات نيابية جديدة       
  .»وإعداد قانون جديد لألحزاب وقانون انتخابي جديد

وقد قلت ذلك   . من المهم جداً جداً أن تبقى إسرائيل صامتة، وأال تتدخل في األحداث           «وقال اردوغان انه    
على إسرائيل أال تتدخل في العمليـة       . لكل من أوباما وباباندريو، وقلت لهما إن مسؤولية هنا تقع عليكما          

  .»القائمة ألنه سيؤدي إلى ردود فعل سلبية وتحريضات
لكن اردوغان دعا إلى تحرك دولي من اجل مساعدة مصر في مواجهة الفقر المنتشر والجوع الذي قـد                  

ورأى أن اجتماعا لألمم المتحدة ومجلس األمن الدولي وللمؤسسات الدوليـة           . تمرت األحداث ينشأ إن اس  
  .سيكون مهماً

أهمية الديموقراطية  «ونفى اردوغان أن يكون حزب العدالة والتنمية يسعى لتصدير نموذجه، مشيرا إلى             
تماعية فـي مواجهـة أيـة       والعلمانية التي تقف على مسافة واحدة من كل المعتقدات، ومبدأ الدولة االج           

  . »اهتزازات اجتماعية وهو الطريق الوحيد أمام شعوب الشرق األوسط
  9/2/2011، السفير، بيروت

  
   لمصريين على إحداث فوضى"إسرائيل"فصل صحفية ادعت تدريب : مصر .53

"  ساعة 48"سمير رجب أن الفتاة التي ظهرت في برنامج         /  ساعة 24/قال رئيس تحرير صحيفة     : القاهرة
وادعت أنها تدربت على    " ناشطة سياسية "الفضائية خالل تظاهرات مصر تحت مسمى       " المحور"على قناة   

 24/أيدي إسرائيليين في أمريكا وقطر من أجل احداث فوضى في مصر، هي صـحفية فـي صـحيفة                   
  .اسمها نجاة عبد الرحمن وأن ما قالته كذب/ ساعة

أبلغوه أنهم تعرفوا على الصحفية، التـي       /  ساعة 24 /أن المحررين بصحيفة  / الشباب/وقال رجب لمجلة    
لم تسافر يوما إلى الواليات المتحدة األمريكية، رغم إدخال المؤثرات الصوتية والبصرية على صـورتها               
خالل البرنامج، وأنها اعترفت له أن فريق إعداد البرنامج اتفق معها على أن تقول ما قالته ضمن دفاعهم                  

  .متظاهري التحرير عن الحكومة ونقدهم ل
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 سنوات وأنها عضو نقابة الصحفيين، وأنـه أعطاهـا    3وقال إن هذه الصحفية موجودة في الصحيفة منذ         
إجازة بدون مرتب وحولها إلى التحقيق، تمهيدا إلحالتها إلى لجنة خماسية، للبت في فصلها، وأبلغ نقيـب                 

  . ل تعسفيالصحفيين بما حدث منها وموقف الصحيفة حتى ال يقال أنه فص
 8/2/2011قدس برس، 

 
   عائلة في غزة128قطر الخيرية تملِّك مشاريع لـ  .54

 أسرة فلسطينية فقيرة بقطاع غزة على االعتمـاد         128نجحت جمعية قطر الخيرية في مساعدة        :الدوحة
وقـال  . 2010على نفسها معيشيا من خالل تمليكها مشاريع مدرة للدخل بقيمة مليون ريال خالل عـام                

رزاق الغرباوي، مدير مكتب الجمعية بقطاع غزة فى تصريح صحفي إن مشروع مكافحة الفقـر،               عبدال
الذي تمكنت قطر الخيرية من تنفيذه خالل العام المنصرم، ينسجم مع سياسة قطر الخيرية الراميـة إلـى       

  .تحسين الظروف المعيشية للذين ال يجدون فرص عمل، خصوصا من يعيلون أسراً كبيرة
 9/2/2011، دوحةالشرق، ال

  
   اجنحوا للسالم..الوقت ليس في صالحكم :"إسرائيل" ينصح جيمس جونز .55

أعلن مستشار األمن القومي السابق في البيت األبيض، جيمس جونز، أن رفض            :  نظير مجلي  - تل أبيب 
. رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تجميد البناء في المستوطنات هو سبب جمود المفاوضـات             

وقال إن اإلدارة األميركية الحالية، ما زالت ترى القضية الفلسطينية كأهم قضية صـراع فـي الـشرق                  
  .األوسط ويجب تسويتها بأسرع ما يكون

وأضاف جونز، الذي كان يتحدث في مؤتمر هرتسيليا للحـصانة القوميـة اإلسـرائيلية، أن الـصراع                 
ي لالستقرار من عدمه في الشرق األوسط، وهو بالغ          الفلسطيني بات عنصر التأثير األساس     -اإلسرائيلي  

التأثير على الساحة الدولية، بل هو المفتاح لعالج كل القضايا المحرقة في المنطقة، بما في ذلك التـسلح                  
  .النووي اإليراني وامتداد النفوذ اإليراني في المنطقة

: وقـال . القائم في عملية الـسالم    وحذر جونز من عزلة دولية خانقة إلسرائيل في حال استمرار الجمود            
وقد يؤدي إلى وضع يكون فيه عدد الدول التي تعترف بالدولة           . هذا الجمود ليس في صالح إسرائيل بتاتا      "

وستزداد التهديـدات   . الفلسطينية وتقيم معها عالقات، أكبر من عدد الدول التي تقيم عالقات مع إسرائيل            
فالوقت ليس فـي    .  يستشعر العرب أن احتماالت السالم تبتعد      وستضعف الدول المعتدلة عندما   . إلسرائيل

  ".صالحنا، بل هذا الوضع سيخدم إيران وأذرعها في المنطقة، خصوصا حزب اهللا وحماس
وتابع القول إن عددا كبيرا من اإلسرائيليين الذين يلتقونه يقولون إنهم يشعرون بأنهم يعيشون في وسـط                 

ولكن هذا الكالم يصلح لمناطق أخرى فـي        . ا لعدم التقدم في السالم    منطقة معادية ويجدون في ذلك مبرر     
وقال موجها كالمـه    . والطبيعي هو أن يعرف المرء كيف يتغلب على هذا الواقع ال أن يرضخ له             . العالم

". فإذا عملتم، من أجل صالح المنطقة، تتغلبون على هذا العداء وتجدون أصـدقاء جـددا              : "لإلسرائيليين
كم طريقان، فإما أن تواصلوا األمر الواقع وتتسببوا بذلك فـي التـوتر وتعميـق الـصراع                 أمام: "وتابع

واألخير هو البديل الوحيد    . والعزلة، وإما أن تتقدموا في مسيرة السالم نحو تحقيق مبدأ الدولتين للشعبين           
  ".أمامكم ولن يسامحكم ولن يسامحنا أحد إذا أضعنا الفرصة السانحة لتحقيقها

فهذا ليس الوقت للقنوط    "ز أن األحداث في مصر تحتم استئناف المفاوضات في أقصى سرعة،            وأكد جون 
قد يكون مغريا أن تتفرج من بعيد، ولكن صدقوني أن هـذا            . األخطار المحدقة بإسرائيل كبيرة   . والسلبية

  ".الوقت ليس مناسبا للوقوف على الحياد، خصوصا إذا كنت إسرائيليا
 عدد من الصحافيين من جونز يسألونه إذا كان قد أجـرى تنـسيقا مـع اإلدارة                 وفي نهاية خطابه، تقدم   

عليكم أن تـدركوا أن اإلدارة      : "ولكنه أضاف . األميركية الحالية حول مضمون خطابه، فنفى ذلك قطعيا       
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وإذا ما خير الرئيس باراك أوبامـا بـالتركيز علـى           . الحالية والعديد من األميركيين مقتنعون بما أقول      
ع واحد ينجزه خالل دورته الحالية، فإنه لن يختار موضوعا آخر سوى السالم في الشرق األوسط                موضو

فهذا هو األمر الذي ال يريده المتطرفون ويخافون منه كمـا نخـاف مـن النـار                 . على أساس الدولتين  
  ".الحارقة

ن البناء االسـتيطاني    إ: "وسئل جونز عن رأيه في مقولة إن نتنياهو ليس جادا في التوجه للسالم، فأجاب             
يجب أن يتم إطالق الخطوة األولـى حتـى تنـتعش           . في الضفة هو الذي تسبب في تجميد المفاوضات       

فحتى لو كان ذلك صعبا من الناحية الحزبية، فإن هنـاك مـا هـو أهـم مـن األحـزاب                     . المفاوضات
ت مسيرة السالم ويجب أن     واألمر يحتاج إلى روح قيادية وقدرات سياسية، فقد علق        . وااللتزامات الحزبية 

  ".تنطلق
   9/2/2011الشرق االوسط، لندن، 

  
   آثار التطورات في مصر على المنطقة"إسرائيل"يبحث في" الناتو"أمين عام  .56

وصل األمين العام لحلف شمال األطلسي، آندريه فوغ راسموسن، إلى إسرائيل، أمس، ليجري             : تل أبيب 
  .  على منطقة الشرق األوسطمحادثات تتعلق بالتطورات في مصر وأثرها

: وحسب مصادر سياسية، فإن راسموسن سيبحث في إسرائيل عدة قضايا تهم الحلف األطلسي، أبرزهـا              
التغيرات المقررة في الحلف في مجال نظم الدفاع الصاروخية، ومكافحة اإلرهـاب، والعالقـات بـين                

 والتطورات األخيرة في تونس ومصر      إسرائيل والحلف وإعادة توثيقها ووقف المماطلة في رفع درجتها،        
وأثرها على أوروبا والشرق األوسط، وإعادة تفعيل اتفاق التعاون في مراقبة سفن مشبوهة فـي البحـر                 

  .األبيض المتوسط
وكان األمين العام لحلف شمال األطلسي قد أعرب عن قلقه من التطورات فـي مـصر وأثرهـا علـى                    

ل إن هذه التطورات تهدد بخطر زيادة الهجرة العربية إلى أوروبا           وقال قبيل مغادرته إلى إسرائي    . أوروبا
  .وتعقيد األوضاع االقتصادية في معظم الدول األوروبية

وحذر راسموسن من خطر أزمة مالية قد يواجهها الناتو، وذلك جراء األوضاع االقتصادية في الواليات               
 كانوا يدفعون نـصف الموازنـة، خفـضوا         فاألوروبيون، الذين . من ميزانيته % 75المتحدة، التي تمول    
  .وواشنطن تلمح إلى أنها لم تعد تستطيع التمويل القائم حاليا. مساهمتهم إلى النصف

   9/2/2011الشرق االوسط، لندن، 
  

  مستوطنون يهاجمون وزيرة خارجية إسبانيا خالل زيارتها مدينة الخليل .57
 العشرات من المستوطنين اليهـود،      ، أن  اهللا راممن  يوسف الشايب   ، عن   9/2/2011،  الغد، عّمان ذكرت  

وزيرة الخارجية اإلسبانية ترينيداد خيمينز ومحافظ مدينة الخليل كامل حميد ووفدا مرافقا، خالل             هاجموا  
جولتها، أمس، في البلدة القديمة من مدينة الخليل، لالطالع علـى المـشاريع التـي تـدعمها الحكومـة           

أنا ال أكره أحدا،    " االسبانية ترينيداد خيمينز امتعاضها لما حدث، وقالت         أبدت وزير الخارجية   و .االسبانية
وقدمت لمنطقة الشرق االوسط لدعم عملية السالم، ولتقديم مزيد من الدعم للوضع االنساني الـسيئ فـي      
مدينة الخليل، ونحن في الحكومة االسبانية على أتم االستعداد لتقـديم المـساعدات للـشعب الفلـسطيني                 

  ".لطة الفلسطينية التي باتت جاهزة إلعالن قيام الدولة الفلسطينيةوللس
أن وزيرة الخارجية اإلسبانية، ترينيداد     ، من تل أبيب،  أن       9/2/2011الشرق االوسط، لندن،    وأضافت،  

، أمـس، إن  "هـآرتس "وقالت لصحيفة . خيمينيث، امتنعت عن لقاء باراك خالل زيارتها إلسرائيل، أمس        
وفي .  من حزب العمل وضعفه السياسي أدى إلى تدهور مكانته في نظر عدة جهات دولية              استقالة باراك 

  .القضايا السياسية اختارت الحديث مع نتانياهو وليبرمان
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  وحماس أذرعاً إليران" حزب اهللا " يعّدانمسؤوالن أميركيان سابقان .58

اللبنـاني  " حزب اهللا "ركية أن    مسؤوالن سابقان في وزارة الخارجية األمي      اعتبر:  أحمد غالب  -الرياض  
وقال رئـيس مجموعـة أوراسـيا        .لها في المنطقة  " ذراعين"الفلسطينية هما عبارة عن     " حماس"وحركة  

الرؤيـة  "البحثية المسؤول السابق في وزارة الخارجية األميركية فرانك غاردن ديفيـد فـي محاضـرة                
للبحوث والدراسات اإلسالمية بحضور األمير     ، التي ألقاها في مركز الملك فيصل        "األميركية تجاه إيران  

مطامع متزايدة في المنطقة، والعامل الحقيقي الموجه لبرنامجها هذا هو تصدير           "تركي الفيصل ان اليران     
  ". الثورة اإليرانية

اإلدارة األميركيـة   "من جهته، قال المسؤول السابق في وزارة الخارجية األميركية كليـف كوبـشان أن               
  ".ناع إسرائيل بعدم الهجوم على إيران وعدم الفائدة من ذلكنجحت في إق

   9/2/2011، الحياة، لندن
  

  من على زيارة الشرق االوسط لدفع عملية السالمروسيا تحث مجلس األ .59
 اقترحت روسيا يوم الثالثاء ان يقوم مجلس االمن الدولي باول زيارة للـشرق              :)رويترز(االمم المتحدة   

 عاما للمساعدة فـي اسـتئناف محادثـات الـسالم المتوقفـة بـين اسـرائيل                 30االوسط منذ اكثر من     
وقال فيتالي تشوركين السفير الروسي في االمم المتحدة انـه باالضـافة الـى اسـرائيل                 .والفلسطينيين

  .والمناطق الفلسطينية البد وان يهدف مجلس االمن الدولي لزيارة مصر ولبنان وسوريا
  9/2/2011، وكالة رويترز لألنباء

  
  "ثورة الياسمين" بليون دوالر خسائر تونس خالل 3.52 .60

 5 بــ    "ثورة الياسـمين  " تقدر قيمة الخسائر التي تكبدها االقتصاد التونسي خالل          .):ب.ف.أ( –باريس  
 من الناتج المحلي اإلجمالي، وفق ما قـال وزيـر           %4أي ما يوازي    )  بليون دوالر  3.52(باليين دينار   

  . الفرنسية"ليبراسيون"لمحلية في تونس أحمد نجيب الشابي لصحيفة التنمية الجهوية وا
 في المقابلة التـي  ، وهو معارض تاريخي يتبوأ منصب رئيس الحزب الديموقراطي التقدمي         ،وقال الشابي 
 هنـاك مفاعيـل     أن، إال   ) بليون دوالر  2,11( باليين دينار    3التقدير األولي للخسائر هو     ": نشرت أمس 

  ." باليين دينار5يمكننا تقدير هذا المبلغ في المحصلة بـ . لوقتتظهر مع مرور ا
 مـن النـاتج المحلـي       %6,5ويمثل القطاع السياحي التونسي الذي يعتبر أكثر القطاعات دراً للعمالت           

  . ماليين نسمة10 ألف شخص من أصل نحو 350اإلجمالي، ويعمل فيه أكثر من 
  9/2/2011الحياة، لندن، 

  
  الحادي عشر" هرتسيليا"ت في مؤتمر أبرز المداخال .61

  اإلستراتيجية" إسرائيل"الوضع اإلقليمي يسيطر على الكلمات في ضوء تراجع مكانة 
  دعوات متكررة إلطالق مبادرة سياسية صهيونية تحسباً من انحدار المنطقة إلى مواجهة كارثية

ملة من البـاحثين والـساسة      يشارك ج : مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية     عن العبرية، ترجمة  
لمناعة األمن القومي، في ظل سيطرة المـشهد بمـصر          " هرتسيليا"الصهاينة في المؤتمر السنوي لمركز      

على مجرياته؛ حيث ألقى عدد من صناع القرار كلمـات ومحاضـرات تناولـت المجـاالت الـسياسية                  
        تعيش مأزقاً استراتيجياً مفصلياً،    " ائيلإسر"والعسكرية واإلجتماعية واإلستراتيجية، نوهت جميعها إلى أن

وأشارت الكلمات التي تحدث بها رئيس الحكومة وزعيمـة         ". انفضاض الحلفاء "في ضوء ما أطلق عليه      
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المزيد " إسرائيل"المعارضة ورئيس هيئة األركان وقادة عسكريون إلى أن الوضع القائم حالياً يتطلب من              
قعة قد تندلع، أو تُشن عليها، من عدة جبهات في آن واحد، في ظل              من اليقظة، واإلستعداد ألي حرب متو     

  .يبدو على سياساتها العامة، على الصعيدين الداخلي والخارجي" ضعف"ما يعتبره أعداؤها 
  :وفيما يلي أبرز المداخالت والكلمات التي شهدها المؤتمر

  خوف غير مسبوق*
بزعامـة رئـيس    " اإلسـرائيلية "، الحكومة   "فنيتسيبي لي "فقد هاجمت زعيمة المعارضة عضو الكنيست       

ـ   "بنيامين نتنياهو "الوزراء   الضعيفة والعرجاء، قائلة إن وزراءها يريدون اتخاذ القرارات        "، واصفة إياها ب
  .تشهد فراغاً سلطوياً مما يدفع بالجهاز القضائي لملئه" إسرائيل"لمجرد قرارات، وأكدت أن 

" إسـرائيل "ة، فقد وصفته بعدم الوضوح، وأن الخوف ينتاب مـواطني       وحول الوضع اإلقليمي في المنطق    
إزاء مستقبلهم ومستقبل الدولة، في ضوء أنهم ينظرون بقلق لما يحدث بالخـارج خاصـة فـي مـصر                   

    محاطة باألعداء، ويشهدون عمليات تجريدها من شرعيتها، للدرجة التـي          " إسرائيل"وتونس، ويرون أن
  ".انعدام اليقين إلى درجة الخوف"م يصل إلى جعلت شعورهم هذه األيا

إلى سرعة إجراء مفاوضات سالم مع الفلسطينيين في ضوء األحداث التي تشهدها مصر،             " ليفني"ودعت  
، مؤكـدة أنـه     "بإسرائيل"، وإال ستعصف    "مرور العاصفة دون اتخاذ قرارات    "مؤكدة أنَّه ال يمكن انتظار      

  .كان مواصلتها، وإنهاء الصراع بين اإلسرائيليين والفلسطينيينينبغي مواصلة المفاوضات، وأن باإلم
  المشروع النووي اإليراني *

تحقق انتـصاراً فـي النـضال       " إسرائيل"إن  " إفرايم هاليفي "سابقاً  " الموساد"من جهته، قال رئيس جهاز      
ضها الجهات التـي    الدولي ضد المشروع النووي اإليراني، زاعماً أن إيران تتقهقر في أي مواجهة تخو            

، وفي مقدمتها حماس وحزب اهللا، مؤكداً أنها لم تشارك مباشـرة فـي أي               "إسرائيل"تدور في فلكها مع     
  . مواجهة مع إسرائيل

وطالب الحكومة اإلسرائيلية بأن تتخذ نهج الدولة الكبرى، وتعلن أنها ستقوم بكل ما هو ضروري لمنـع                 
زودت طهران بأسلحة نووية، فستجد أن األسرة الدوليـة توحـد   إيران من حيازة أسلحة نووية، ألنه إذا ت 

  .  صفوفها بمواجهتها، مثلما فعلته بمواجهة جنوب إفريقيا وليبيا
  أحداث دراماتيكية*

خصص معظم خطابه على أوضاع مصر، مؤكداً أن االضطرابات         " شمعون بيريز " "اإلسرائيلي"الرئيس  
والفلـسطينيون إلـى    " اإلسـرائيليون "ن الـضروري أن يعـود       التي تعم الشرق األوسط حالياً تجعل م      

المفاوضات لصنع السالم، وإن األحداث الدراماتيكية في الفترة األخيرة تظهر الحاجة إلى تحرير األجندة              
اإلقليمية من الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، ويجب القيام بذلك في أسرع وقت، ألن الصراع مستغل في               

الرئيس مبارك قام بأمور عظيمة من أجل السالم، لكن الـشباب           "راف، معتبراً أن    غير صالح جميع األط   
  ".يريدون الديمقراطية

  المناعة القومية*
لألمن القومي الحادي عشر، أن تراجعاً طرأ على منسوب المناعة القوميـة            " هرتسليا"وقد كشف مؤتمر    

 عـام  4.0 إلـى  2009 عام 3.9لقياس من  في ثالثة من خمسة من مركباته، رغم ارتفاع ا        " إسرائيل"في  
، وبحسب تعريفه، فإن المناعة القومية هي مصطلح نفسي يعكس قدرة صمود األفراد والمجتمـع               2010

في واقع صراع متواصل على مواجهة الضغوط والتحديات، وإبداء مرونـة كافيـة تمكـن مـن عـدم                 
األساسية التي تبني معا النسيج االجتمـاعي       االنكسار، وصيانة االستقرار من ناحية المعتقدات والمفاهيم        

  .الجماعي
ويقوم مقياس المناعة القومية الذي ينجزه المؤتمر سنوياً على استطالع واسع يفحص األساس االجتماعي              
للمناعة القومية من خالل خمسة أبعاد، حيث جاء مقياس الوطنية منخفضاً، أما الخـوف مـن العمليـات                 



  

  

 
 

  

            30 ص                                     2051:         العدد       9/2/2011 األربعاء :التاريخ

 سنوات، وهو ما أكدته أبحاث إسرائيلية سابقة علـى خلفيـة            10ى له منذ    المسلحة فوصل إلى أقل مستو    
مالحقة السلطة الفلسطينية للمقاومين في الضفة الغربية، ومصادرة أسلحتهم، أما الخوف من مهاجمة دولة              
معادية فانخفض، بخالف تقارير صحفية إسرائيلية، كما انخفض التفـاؤل القـومي، وتراجعـت الثقـة                

لة انخفاضاً حاداً، وهو ما أكدته استطالعات أخرى بعد الكشف عن فضائح مالية وأخالقية              بمؤسسات الدو 
  .لرموز من المؤسسة الحاكمة

وتظهر نتائج مقياس األمن القومي في إسرائيل ارتفاعاً في الناحية االقتصادية مقابل تراجع في الناحيـة                
تقاسم المداخيل، عالوة على تراجـع الناحيـة        االجتماعية، نتيجة ارتفاع نسب الفقر واتساع الفجوات في         

  .السياسية ونظام الحكم
  تراجعات مقلقة*

سجلت تحسناً في الناحية االقتصادية رغـم       " إسرائيل"ويشير القائمون على نتائج المقياس السنوي إلى أن         
البطالة، فيما  ، كما يظهر في ارتفاع الناتج القومي، وانخفاض نسبة          2009األزمة االقتصادية العالمية عام     

شهدت تراجعاً واضحاً في المجال السياسي خاصة فيما يتعلق بمراقبة الفساد، ونجاعة الحكم، واالستقرار              
  .السياسي، وقدرة المواطن على التأثير ونقد السلطة

كما تكمن مشكلة إسرائيل في تخلفها في النواحي االقتصادية، واالجتماعية، ونظام الحكم والسياسة، حيث              
، حيث تقـع إسـرائيل فـي        )OECD(في منزلة متأخرة ضمن قائمة منظمة دول التعاون والتنمية          تقع  

ـ  ـ   26المرتبة ال ، من ناحية االستقرار السياسي والفساد، واحتـرام القـانون والحكـم         31 ضمن الدول ال
  .الصالح، والتشريع الجيد، تتبعها تركيا فاألردن فمصر فسوريا فإيران

إن نتـائج االسـتطالع الجديـد تظهـر         " غبرائيل بن دور  "يات، قال البروفسور    وفي سياق تقديمه المعط   
انخفاضاً جوهرياً في منسوب وطنية اليهود في إسرائيل، وجاهزيتهم للقتـال مـن أجلهـا، لـم تـشهده                   
االستطالعات التي بدأها قبل عشرين عاماً، مشيراً إلى دور اتساع الفجوات االقتـصادية واالجتماعيـة               

زمة القيادات، كما تدلل على أن اإلسرائيليين يولون ثقة كبيرة للجيش، خاصـة مـن الناحيـة                 والفساد وأ 
  .األخالقية، وهي في رأيهم أعلى من قدرته على القتال

  التطورات المستقبلية*
أشار إلى استباق التطورات المـستقبلية فـي        " داني روتشيلد "رئيس المؤتمر البروفسور الجنرال احتياط      

  .تخاذ قرار حاسم وإنجاز صفقة مع الفلسطينيين، قبل أن ال يسعف الوقتالمنطقة، وا
إلى االستعداد للحرب على أكثر مـن       " غابي أشكنازي "من جهته، دعا رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي،        

جبهة، على ضوء ما وصفه بأنه ازدياد قوة المعسكر الراديكالي على حساب المعسكر المعتدل في القيادة                
لتقليدية، خاصة وأن العالقة بين مكونات المعسكر الراديكالي تلزمنا خوض مواجهة على أكثـر              العربية ا 

. من جبهة، ما يعتبر بالغ األهمية بالنسبة للجيش، خاصة على صعيد تعزيز القـوات، وعقيـدة تفعيلهـا                 
قائالً إن  وأشار إلى أن الحرب باتت تختلف من نواحي عديدة عن الحروب السابقة، كما ساحة المعركة،                

حماس وحزب اهللا ال يمكنها احتالل إسرائيل، مستدركاً أنه ال يستخف بهما، ولكن حينما نتوجه لـساحة                 
المعركة، فجنودنا ال يرون كتائب، ألن فالعدو يختفي في محيط مدني، منطقة شـجرية، وفـي منـاطق                  

. ي عمق دولة إسرائيل   طبيعية وتحت األرض، والتغيير الكبير الذي حصل هو أن الحرب تدور رحاها ف            
حاربت في يوم الغفران، وتغيرت ساحة المعركة منذ ذلك الوقت، وكانـت خـسارة الحـرب                : وأضاف

حينذاك تعني خسارة السيطرة على مناطق، لكن اليوم يدرك األعداء أن مواجهتنا فـي سـاحة الحـرب                  
  .التقليدية أمر إشكالي بالنسبة لهم

  "الذخر االستراتيجي"مصر *
السالم مع مصر ذخر استراتيجي إلسرائيل، آمالً أن يسود         : إلى الثورة المصرية قائالً   " كنازيأش"وتطرق  

االستقرار يها، لكن من الصعب توقع المستجدات، مدافعاً عن فشل االستخبارات في عدم توقـع الثـورة                 
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ان المصرية لم   لتوقع ما حصل، حتى هيئة األرك     " كرة بلورية "الجارية، ألن أي محلل استخباري ال يمتلك        
إن بناء القوة اإلسرائيلية ال يحتاج فقط لسالح جوي قوي          : وفي إطار الدروس المستخلصة، قال    . تتوقعها

، لكنه يتطلب منا سالحاً برياً قوياً، وال يمكن لهذه القوات أن تكون مؤثرة إذا               M-16و, F-16وطائرات  
تي دور االستخبارات التي أحدثت تغيرات كبيرة       لم تجد تحتها أهدافاً عسكرية عالية األهمية، ومن هنا يأ         

  ".في طبيعتها 
إلى ميزانية الدفاع التي ستحتاج المزيد من المخصصات في السنوات القادمة في أعقاب             " أشكنازي"ولوح  

تزايد قوية اإلسالم الراديكالي لدى الجيران، ربما يكون التغيير المركزي لنا والذي يعتبـر مهـم جـدا،                  
ـ       خاصة من النا   آخذ في االتساع، مقابل زيادة     " قوس الصراعات "حية الظاهرية، هو حقيقة أن ما وصفه ب

  .الرغبة في االنضمام للوحدات القتالية في السنوات األخيرة
وتطرق للعالقات بين إسرائيل والغرب، على ضوء تصاعد القوى المعادية، والرؤية المختلفة للواليـات              

ما يؤكد أنها فرصة للتأكيد على أهمية إسرائيل        "در المختلفة في المنطقة،     المتحدة األمريكية من قبل المصا    
  ".بالنسبة للغرب، فهي جزيرة االستقرار لهذه المنطقة بأسرها

  "اإلسرائيلية"ضرورة المبادرة *
، ومـدير عـام وزارة      "أمير إيـشيل  "من جهته، عرض رئيس شعبة التخطيط في هيئة األركان العامة،           

تقديرات متشائمة لألوضاع السياسية األمنية بشكل استثنائي، وتبـين أن الجـيش            " باراكرافي  "الخارجية  
من المتوقع أن يتفـاقم الوضـع اإلسـتراتيجي         "اإلسرائيلي ووزارة الخارجية يعتقدان أنه في العام القادم         

  . يليةإلسرائيل بشكل خطير، وعلى ضوء هذه الحقيقة، طالب االثنان بالقيام بمبادرة سياسية إسرائ
وطبقا للتقدير المقدم للمؤتمر، فسيكون من الصعب جدا على إسرائيل أن تمتلك زمام المسيرات المختلفة               
ونتائجها، ومن غير الواضح إذا ما كان من الممكن التقدم مع الفلسطينيين، ولكن هناك شـريك فعـال ال                  

، ستقف إسرائيل فـي وضـع       يتبنى طريق العنف، ويجب محاولة تغيير النزعات، وفي حال عدم النجاح          
  ".إستراتيجي بالغ الصعوبة أكثر من الوضع الحالي

وتطرق للمفاوضات مع سوريا، وطبقاً له، فإن إخراج سوريا من المحور المتطـرف سـيحمل مغـزى                 
دراماتيكياً، وهناك فرصة ينبغي محاولة استغاللها من خالل التمسك بالمصالح األمنية، لكـن يجـب أن                

احتمال أن نضطر مستقبالً لدفع ثمن باهظ جداً حين يكون المقابل الذي سنحصل عليـه               نظل يقظين أمام    
وحذر المسئوالن من ضعف الواليات المتحدة واألنظمة العربية المعتدلة في الشرق األوسـط، ألن              ". أقل

ق األوسط  هناك تآكالً في المواقف األمريكية في الساحة العالمية، وباتت قدرتها للعمل على استقرار الشر             
  ". مقيدة مقارنة بالماضي

  "العدو"مصر *
كما أطلقا تصريحات حذرة تتعلق بالملف المصري، ألن المسيرة ال زالت في خطواتها األولى، وينبغـي                
الحذر من عدم وصف مصر كعدو، ألنها في المستقبل ستركز على استقرار الوضع الداخلي، وسـتؤثر                

ى جانب وجود خالف في الرأي بين إسرائيل والواليات المتحـدة           بشكل أقل على المسيرات اإلقليمية، إل     
في الوضع المصري، وينبغي توضيح أن الخالف في النقاش يتم بشكل ودي، علينـا أن نـصبح العبـاً                   

وحول القضية اإليرانية، قـال     ". جماعياً مع الواليات المتحدة األمريكية، وأن نمكنها على الساحة العالمية         
ط الدولية على إيران تثمر عن نتائج، لكن من غير الواضح إذا ما كانت كافية، ومـع                 التقدير أن الضغو  

ذلك، ال يوجد شك في أن هناك خطوات من الضغط عليها لكنها ستؤثر علينا جميعاً، ما يتطلب أن تبقـى         
  ". على رأس جدول أولوياتنا، لكن التعامل العسكري يجب أن يظل الخيار األخير

  مخاطر كبيرة*
، الذي تولى حتى األشهر الثالثة األخيرة منصب مستشار األمن القومي للرئيس            "جيمس جونس "رال  الجن

األمريكي، قال خالل كلمة ضيف المؤتمر، أن النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني هو الموضوع المركزي الذي             
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به الكثيرون في   يؤثر على االستقرار في الشرق األوسط، وفي العالم بأسره، مكرراً الموقف الذي تمسك              
اإلدارة األمريكية في السنوات األخيرة، وأثار معارضة كبيرة في إسرائيل، ويقول بأن حل النزاع يمكنه               

وأشـار إلـى أن     . أن يؤثر على حل قضايا أخرى في الشرق األوسط، وعلى رأسها القضية اإليرانيـة             
ال للتشاؤم بهذه المرحلـة، فالمخـاطر       األحداث في مصر تحتم استئنافاً سريعاً لمسيرة السالم ألنه ال مج          

  .وهذا ليس الوقت المناسب لتنأى بنفسها" إسرائيل"كبيرة جداً أمام 
  متعدد المجاالت " هرتسيليا"موقع مركز 

  8/2/2011، مركز المعلومات الصحفية، 9اصدار خاص 
  

  آن األوان لحملة مفاتيح بيوتهم أن يثوروا .62
  سلمان أبو سته

فكلنا كان يعرف مـا هـي       . ، الوراق فلسطين التفاوضية   'الغارديان'و' الجزيرة'ليست المسألة تسريبات    
وما رشح من هذه المواقف كـان موضـع         . مواقف المفاوض الفلسطيني أمام إسرائيل على وجه العموم       

وللتأكيد على رفض هـذه التنـازالت عقـدت عـدة           . انتقاد شديد للتنازالت المفرطة في الحقوق الثابتة      
  .ت عشرات البيانات وسارت المظاهرات خالل السنوات الماضيةمؤتمرات وصدر

لكن التسريبات بينت الصورة الحقيقية لخنوع هذا المفاوض، والدرك الهابط الذي وصل إليه، واالستجداء              
المخزي الذي مارسه للحصول على دويلة يحشر مواطنوها في أقفاص منعزلة، ويتمتع فيها المفاوضون              

ولتذهب قضية فلسطين، بما فيها القدس وحق العودة، إلـى          .  في أبو ديس أو أريحا     بوظيفة كبيرة، وفيال  
  .الجحيم

 عاماً منذ كارثة أوسـلو،      18وهذا البعير كان صابراً لمدة      . كان هذا هو القشة التي قصمت ظهر البعير       
  .ولكن ثورته جاء أوانها اآلن

اخطائه الكثيرة، ورغم بطانته الفاسدة، بقيـت       وبعد استشهاد أبو عمار الذي تشبث بالثوابت الوطنية رغم          
لنا الفئة التي لم يجد العدو اإلسرائيلي مغنمأ من اغتيالها، مثل أبو جهاد وأبو إياد وغيرهما، بل ربما وجد                   

وهكذا قامت حكومة فيشي الفلسطينية بمهمتها األساسية، وهي مقـاول بـاطن            . منفعة كبرى من وجودها   
وبنظرة سريعة على ما كشفت عنه التسريبات نجـد         . الك ووتر وأكثر استجابة   إلسرائيل، أقل تكلفة من ب    

  :اآلتي
ان قضية فلسطين األولى، وهي قضية الالجئين، أزيلت من الجدول إال الستعمالها فقـط كفزاعـة عنـد                  

  .اللزوم
تقول األوراق، ويقول صائب عريقات نفسه، ان العرض الفلسطيني إلسرائيل هو إعطاء الالجـئ حـق                

لخيار، إما أن يعود رمزياً إلى فلسطين، بحيث ال يعود إال بضع آالف في مشروع لم الشمل القديم، بينما                   ا
 الف طفل كل سنة، وإما أن يختار الالجئ عنوان منفاه من االرجنتين إلى تشيلي،               215يتوالد للفلسطينيين   

والبديهية األولى فـي    . ي نابلس أو يغير عنوان مخيمه من مخيم عين الحلوة في لبنان إلى مخيم بالطة ف             
إلـى األرض أو    'وجدان كل فلسطيني، وفي القانون الدولي، أن حق العودة يتحقق فقط في عودة الالجئ               

  .' ولم يسمح له بالعودة إليه1948المنزل أو المكان الذي طرد منه هو أو عائلته عام 
بل للتصرف ال ينزعه أحد من رقبة       فحق العودة هو حق غير قا     . أما حق الخيار لالجئ فهو بدعة أخرى      

وهو ليس تـذكرة    . أي الجئ، فإذا ما تم تنفيذه قانوناً وفعالً، فلكل إنسان حق استعماله في أي وقت شاء               
حسب المادة  (وحق االختيار الي شخص في مغادرة وطنه أو العودة إليه           . سياحية ينقضى أجلها بعد حين    

 مشروع له، وال شأن ألحد به غيـره، فهـو لـيس مـادة               حق)  من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان     13
  .لالتفاقيات والمفاوضات
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أما التنازل عن أراضي القدس وعن القدس القديمة، فهو جريمة شنيعة ال غفران لها، وإن كانت قد زينت                  
 وإذا كان القانون الدولي رفضها، فكيف يقبلها من       . بادخال هيئات دولية وعربية في إدارة الحرم الشريف       

  يقول انه يمثل تراب هذا الوطن؟
فإسرائيل ال تملك األرض التي تبادلها غـرب        . أما تبادل األراضي فهو خطيئة وطنية وقانونية وجغرافية       

، وإن كانـت    1967 وال تملكها شرق خط الهدنة التي احتلتها عـام           1948خط الهدنة، التي احتلتها عام      
ضي مخالفة واضحة للميثاق الـوطني الفلـسطيني، الـذي          وتبادل األرا . تفرض عليها االحتالل والسيادة   

ومن المفارقة أن صك االنتداب نفسه يقضي بـأن فلـسطين           . يقضي بأن أرض فلسطين وحدة ال تتجزأ      
فهل المفاوض الفلسطيني أقل وطنية من بريطانيا التي قذفت باليهود إلى فلسطين؟ وماذا             . وحدة ال تتجزأ  

الفلسطيني؟ هل تلجأ السلطة إلى االستفتاء على انسالخ الوطن وهـو           لو قبل الطرف اإلسرائيلي العرض      
غير قانوني؟ ولو رفضه الشعب، وهذا أكيد إذا لم يكن االستفتاء مزوراً، ماذا يكون موقفنا الدولي عندما                 

  يعلن أن اتفاقاً تم التوصل إليه رفضه الفلسطينيون وقبله اإلسرائيليون؟
لس الوطني الفلسطيني الذي يختار قادة المنظمة هو أكبر وأهـم إنجـاز           منظمة التحرير الفلسطينية والمج   

فنحن لم نكسب عسكرياً، رغم تضحية اآلالف بأرواحهم، وكـسبنا          . للشعب الفلسطيني منذ انشاء المنظمة    
 11لكن الجالسين على كراسي المنظمة والمجلس منذ ربع قرن لم يعودوا يمثلون             . فقط اعتراف العالم بنا   

ولم يبق تحت قبضة السلطة     . سطيني، ونصفهم ولد بعد كارثة أوسلو، وثالثة أرباعهم في الشتات         مليون فل 
من الفلسطينيين، يحكمهم نظام بوليسي يحصي عليهم أنفاسهم إذا فكروا في المقاومـة، ويقطـع               ' 18إال  

  .رزقهم إذا اعترضوا على سياسة السلطة
ابتلعت المنظمة ولم يبق لها منها إال ختم مـضبطة          وقد تضخمت السلطة في حكومة فيشي الفلسطينية، ف       

وباستثناء المؤسسات الفلسطينية التي سـبقت الـسلطة، مثـل التعلـيم            . الشرعية الستعمالها عند اللزوم   
والصحة والبلديات، فإن ما جاء بعدها مثل القوات األمنية والمفاوضين السياسيين والناطقين اإلعالميين،             

  .ع األجر بالمال والنفوذ، لالحتالل والواليات المتحدةما هم إال امتداد، مدفو
  .من هنا البد من العودة إلى الجذور

، اثناء زلزال النكبة، كان الهدف األول لالجئين، الذين يمثلون اليوم ثالثة أرباع الـشعب               1949في عام   
 لم تقع تحت احتالل     وفي قطاع غزة، البقعة الوحيدة من فلسطين التي       . الفلسطيني، هو العودة إلى الوطن    

، وهدفه األول العودة إلى الوطن، من خالل  1950إسرائيل أو ضم األردن، عقد أول مؤتمر لالجئين عام          
اللجنة التنفيذيـة   'برنامج وطني يشمل المقاومة والتمثيل الشعبي لالجئين والتربية الوطنية، وانبثقت عنه            

 سنة من هذا التاريخ، وهي التـي كانـت          14نظمة بعد   ، التي بقيت تمثلهم حتى قيام الم      'لمؤتمر الالجئين 
وراء انشاء أول مجلس تشريعي في غزة في اوائل الستينات، وهي التي أرسلت أول وفد لالجئين إلـى                   

  .1961األمم المتحدة عام 
ة وفي السنوات األولى بعد النكبة، لم تكن المعونات األجنبية سبباً في التخلي عن الثوابت بالرشوة المباشر               

وغير المباشرة وإلقاء المحاضرات عن الواقعية السياسية كما هو اليوم، فقد أحـرق الالجئـون أنفـسهم                 
  .غذاءهم في مخازن وكالة الغوث، عندما عرضت عليهم المساعدات األجنبية مقابل التخلي عن الوطن

فجعـة بأوسـلو، أن     ولذلك فإنه ليس عجيباً، بعد سنوات طويلة من الحركة الوطنية التي انتهت نهايـة م              
حركة حق العودة قد انبعثت من جديد بعد كارثة أوسلو مباشرة، وهي اليوم قوة كبيرة فعالة فـي معظـم      

واعضاء حركة حق العودة الناشطين يصل عددهم       . العواصم األجنبية والبالد العربية ذات التوجه الوطني      
  .نطلق عقالهمإلى مليون ناشط، وهم في واقع األمر سبعة ماليين الجئ إذا ا

، الذين هم جـزء ال يتجـزأ مـن الـشعب            1948وهذا العدد من الالجئين يشمل المهجرين في فلسطين         
وهم جزء أصيل من حركة حق العودة، رغـم         . الفلسطيني، وقادتهم اليوم يقبعون في السجون اإلسرائيلية      

  .أن المنظمة، ويالألسف، تجاهلتهم واستبعدتهم
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شارات األولى إلهمال قضية الالجئين اثناء المفاوضات، اذ تم تهميش دائـرة            وكان يجب أن ننتبه إلى اإل     
  .الالجئين بغيابها الكامل عن هذه المفاوضات، مما دعا رئيسها آنذاك إلى االستقالة

) وقد حضرت بعضها  (واثناء المؤتمرات الدولية التي كانت ترعاها كندا في النصف الثاني من التسعينات             
ق العودة، هو االفراد والجمعيات الوطنية، وعلى الطرف المخالف كان يقف الطـرف             كان المدافع عن ح   

وكان يجـب  . اإلسرائيلي ومعه بعض االفراد المعينين من السلطة، وبعضهم ال يزال يشغل وظائفها اليوم 
ن ولكن العبء وقع على لجا    . أن يوأد هذا الموقف في بدايته من قبل من تبقى من المجلس الوطني القديم             

  .حق العودة الشعبية التي قامت بدور رائع في كل أماكن وجود الشعب الفلسطيني
 عاماً في خدعة أوسلو، وبعد استهالك مـا   18إن العودة إلى الجذور أصبح ضرورة ملحة، بعد استهالك          

 14يقرب من ربع قرن في جهاد وطني لم يثمر مؤسسات وطنية لها مصداقية لدى الشعب، وبعد مرور                  
  .1964من مؤتمر الالجئين األول في غزة إلى إعالن قيام المنظمة عام عاماً 

البد من ثورة يؤججها حملة مفاتيح بيوتهم، فهم أصحاب الحق وأصحاب البيت وهم الذين تحملوا العذاب                
ولذلك فنحن، الالجئين، نـدعو إلـى       . والتضحيات، وهم الذين فقدوا العزيز والغالي من ابنائهم الشهداء        

  :اآلتي
  .إقالة كل طاقم أوسلو من أعمالهم فوراً، ورفع الشرعية عنهم وعن كل أعمالهم السابقة

عقد مؤتمر جديد لالجئين حملة المفاتيح يضم ممثليهم في كافة انحاء العالم، ويدافع عن وطنهم فلـسطين                 
  .'مجلس الالجئين'وينبثق عنه . بكل الوسائل

يته بحكم الواقع وبحكم عجزه عن القيام بأي دور منـذ           دعوة المجلس الوطني الحالي، الذي انقضت شرع      
عقدين من الزمان، إلى االجتماع مرة واحدة لحل نفسه والدعوة إلى انتخاب مجلس وطني جديـد يمثـل                  

وااللتـزام بالميثـاق    ).  بترتيب خاص  1948بما في ذلك فلسطين     (كافة الشعب الفلسطيني في كل مكان       
 على  2005مارس  / نقبل االعذار التي عطلت اتفاق الفصائل في آذار        لم نعد . الوطني الفلسطيني األصلي  

عقد اللجنة التحضيرية لالنتخابات، أو ادعاء صعوبة اجراء االنتخابات، أو عدم معرفة أمـاكن وجـود                
  .هذه أعذار واهية غرضها االستمرار في طريق التصفية، والحفاظ على المناصب. الفلسطينيين

ي جديد، تنشأ عنه محكمة وطنية تحاسب كل من كان له دور، منذ اتفاقيـة                عند انتخاب مجلس وطن    - 4
أوسلو إلى اليوم، في مخالفة الثوابت الوطنية أو التعاون مع العدو أو الفساد المالي والسياسي أو إهـدار                  

  .المال العام
نقـاط المـذكورة   هذا قد أعلنت لجان حق العودة في العالم اليوم بيانات تدعو إلى برنامج سياسي يشمل ال     

وما ضـاع   . 'حق العودة 'وندعو كل الالجئين المهتمين بهذا الموضوع، إرسال رسالة إلى مؤتمر           . أعاله
  .حق وراءه مطالب

  9/2/2011، القدس العربي، لندن
  

  الدولة الفلسطينية ومأزق انسداد المسارات .63
  محمد السعيد ادريس

فمنذ توقيع  . ” انسداد المسارات “ يمكن أن نسميه بمأزق      يواجه خيار إقامة الدولة الفلسطينية مأزقاً خطيراً      
 وما بعدها من تطورات أبرزها دخول اللجنة الرباعية الدوليـة علـى خـط               1993اتفاقيات أوسلو عام    

تأسيس هذه الدولة، تحول هذا الخيار إلى خيار استراتيجي أو محوري، خصوصاً وأنه بـصيغته التـي                 
دولـة  “معظم قضايا التفاوض النهائي أو ما اسمته أوسلو بهذا المـسمى            جرى االعتياد عليها يكاد يشمل      

  .وعاصمتها القدس الشريف” 1967فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 
” اإلسرائيلية“هذا الخيار وصل إلى طريق مسدود بعد فشل مواصلة مسيرة المفاوضات الثنائية الفلسطينية              

فلسطينيين والعرب كبديل للمفاوضات المباشرة واستجابة لمطالـب        التي فرضتها الواليات المتحدة على ال     
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كان السبب المباشر لفشل هذه المفاوضـات هـو رفـض           . بنيامين نتنياهو   ” اإلسرائيلية“رئيس الحكومة   
رغم العـرض   ” اإلسرائيلي“التجديد المؤقت والمشروط لتجميد النشاط االستيطاني       ” اإلسرائيلية“الحكومة  

وما احتواه هذا العرض من دعـم عـسكري         ” لإلسرائيليين“ذي قدمته الواليات المتحدة     شديد اإلغراء ال  
  .وأمني واقتصادي غير مسبوق من جانب األمريكيين

لم ” اإلسرائيلية“هذا الفشل الخاص باستئناف المفاوضات الثنائية المباشرة وفشل سياسة االغراء األمريكية            
اهله وهو أن خيار إقامة الدولـة الفلـسطينية لـيس خيـاراً             يكن له غير معنى واحد حاول الكثيرون تج       

وأن أولوية االستيطان على صفقة اإلغراءات األمريكية تكشف أن االسـتيطان هـو جـوهر               ” إسرائيلياً“
هو إقامة الدولة   ” اإلسرائيليين“اآلن من منظور إقامة الدولة اليهودية، وأن ما يشغل          ” اإلسرائيلية“السياسة  

، أو وطن كل اليهود، وهو ما يفـرض علـى الحكومـة             ”األمة اليهودية “ لما يسمونه ب     اليهودية كوطن 
محاربة خيار إقامة الدولة الفلسطينية وإفشاله باعتباره خياراً بديالً ومنافـساً لخيـار إقامـة     ” اإلسرائيلية“

ب الدولة اليهودية، حيث تأكد أن الصراع بـين الخيـارين يـدور علـى أرض واحـدة، وأن االنـسحا                   
 ليس وارداً، نظراً ألن مـا تعمـل مـن أجلـه             1967حزيران  /إلى حدود الرابع من يونيو    ” اإلسرائيلي“

هو التمدد االستيطاني في الضفة الغربية وتهويد ما جرى االستيطان فيه، خاصـة             ” اإلسرائيلية“الحكومة  
 يصلح إلقامـة    في القدس ومستوطنات الضفة بحيث ال يبقى من أرض فلسطين إال مجرد جزء صغير ال              

دولة فلسطينية ومن ثم فرض الخيارات البديلة، أي خيارات إقامة دولة الفلسطينيين خارج أرض فلسطين               
  .في أرض أخرى بديلة قد تكون ضمن الدولة األردنية أو سيناء المصرية 

 مـن أجـل   ”اإلسرائيلية“لكل ذلك كان منطقياً أن يتوازى مع الجهود الضائعة التي بذلت إلقناع الحكومة           
القبول بتجميد االستيطان لستة أشهر معدودة قيام بلدوزرات االحتالل وجرافاته بتسريع مهامها للتوسـع              

في طرد وإغـالق بيـوت      ” اإلسرائيلية“في االستيالء على المزيد من األرض، ومواصلة أجهزة األمن          
يك عن تدمير قرى كاملة فـي  ومناطق في القدس لتهويدها حتى يكتمل مخطط التهويد الكامل للمدينة، ناه     

  .النقب
األهم من ذلك هو تحول الواليات المتحدة من داعم النجاح المفاوضات المباشرة وابداء االهتمام بوقف أو                

مـن نـاحيتين،    ” اإلسرائيلي“تجميد مؤقت لالستيطان من أجل انجاح هذه المفاوضات إلى داعم للموقف            
الكمال مخطط التهويد عن طريق السعي لفرض بديل تفاوضي         الالزم  ” الغطاء الزمني “األولى هي توفير    

بهدف إطالة أمد اهدار الوقت بالنسبة للفلسطينيين وإكـسابه         ” المفاوضات الموازية ”جديد، هو ما سمي ب    
والثانية من خالل التصدي ألي محاولة فلسطينية وعربية إلصدار قـرار مـن             . ” لإلسرائيليين“بالنسبة  

فقد هددت القائمة بأعمال المندوبة األمريكية      . ” اإلسرائيلية“ التوسع االستيطاني    مجلس األمن يدين سياسة   
في مجلس األمن باجهاض أي جهود عربية ترمي إلى إصدار قرار من مجلس األمن يدين سياسة التوسع                 

لفائت كانون الثاني ا  / يناير 20وقالت في خطاب لها أمام جلسة مجلس األمن يوم          ” اإلسرائيلية“االستيطاني  
قضايا الحل النهائي يمكن حلها فقط عبر المفاوضات بين األطراف، وليس عن طريق اللجوء لمجلس               “أن  

لذلك فقد عارضنا بشكل متسق أية محاوالت لنقـل هـذه القـضايا لمجلـس األمـن،                 “: وتابعت” األمن
ة نهائيـة عبـر     وسنواصل القيام بذلك ألن مثل هذه التحركات ال تقربنا من هدفنا وهو التوصل لتـسوي              

  .”التفاوض، ولكنها ستؤدي فقط إلى تقصير الجهود للوصول لذلك الهدف
هذا الموقف األمريكي يعني أن المفاوضات غير المشروطة عربياً هي الحـل، أي المفاوضـات غيـر                 
المرتبطة بوقف التوسع االستيطاني وما يعنيه هذا التوسع، وغير مقيدة بمرجعيـة سياسـية مـسبقة وال                 

 زمني، أي مفاوضات مفتوحة المدى الزمني وغير المقيدة بأي هدف، وهذا ليس له غير معنـى                 بتوقيت
واحد هو أن المفاوضات تحولت بذاتها إلى هدف وليس إلى وسيلة، وأن استمرارها هو النجـاح بعينـه                  

  .بغض النظر عن الوصول إلى شيء
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شيء والالهدف، وهذا مـا يريـده       مفاوضات من هذا النوع تعني الغرق في المجهول أو مفاوضات الال          
  .ويؤيده األمريكيون، وهكذا وصل هذا الخيار إلى طريق مسدود” اإلسرائيليون“

خيار الدولة الفلسطينية يبدو أنه سيصل حتماً إلى طريق مسدود أيضاً عبـر مـساره الثـاني الخـاص                   
لية كثيرة لحقيقـة التالعـب      فرداً على إدراك أطراف دو    . باالعتراف الدولي المباشر بالدولة الفلسطينية      

بمسار المفاوضات واالنحراف به عن هدفه األساسي الرامي إلى إقامـة الدولـة             ” اإلسرائيلي“األمريكي  
الفلسطينية، اتجهت دول عدة في أمريكا الالتينية لالعتراف بدولة فلسطين مـستقلة وعاصـمتها القـدس                

االتحاد األوروبي وروسيا يفكران جدياً في هذا        وبدأ   1967حزيران ، /الشرقية من حدود الرابع من يونيو     
التوجه، ولكن هذا المسار الثاني أو البديل لن يصل بنا إلى شيء لسبب أساسي هو أن االعتراف بالدولة                  
الجديدة ال يتم باعتراف الدول بها، ولكن بتوصية من مجلس األمن إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة ثـم                  

  .موافقة الجمعية العامة
في مجلس األمن ضد أي مـشروع       ” الفيتو“وفي ظل التهديد األمريكي الموجه من الكونجرس باستخدام         

قرار يقضي بتوجيه الجمعية العامة لالعتراف بالدولة الفلسطينية فإن هذا المسار سيبقى مـساراً معنويـاً                
ي بالدولة الفلسطينية   ليس له تأثير فعلي على الهدف النهائي وهو الحصول على االعتراف الدولي الرسم            

  .وفرضها كواقع على الكيان الصهيوني
انسداد هذين المسارين يفرضان اآلن إعادة ترتيب وقراءة األوراق فلسطينياً أوالً، وعربياً ثانياً من أجـل                

واألمريكـي،  ” اإلسـرائيلي “البحث عن مخرج بديل لفرض خيار الدولة الفلسطينية في مواجهة الموقفين            
ا إال عبر حزمة من السياسات والمهام الفلسطينية والعربية تبدأ بالوحدة الوطنيـة وإعـادة               ولن يتحقق هذ  

تفعيل خيار المقاومة وتمتد لخيارات أخرى كثيرة يكون من شأنها جعل خيار الدولة الفلسطينية مـصلحة                
  .وأمريكية ” إسرائيلية“

 لنا أن نجعل من خيار الدولة الفلـسطينية         كيف: من هنا يبدأ التفكير الحقيقي عبر اإلجابة عن هذا السؤال         
  وأمريكية؟” إسرائيلية“مصلحة 

إجابة عن هذا السؤال يمكن أن تبدأ منها المراجعة الحقيقية النسداد المسارات أمام خيار الدولة وفـرض                 
  .المسارات القادرة على تحقيق األهداف 

  9/2/2011، الخليج، الشارقة
  

  !اإلسرائيلي ياألمنتطورات مصر اذ تثير القلق  .64
  نواف الزرو 
المؤسسة االمنية االسرائيلية تقلق اكثر ما تقلق مما يجري في مصر ، بل ربما ال يثير القلق االستراتيجي                  
االسرائيلي اي تغيير في المنطقة الشرق اوسطية كما تثيرها احتماالت التغيير الـسياسي لـدى جارتهـا                 

  .الجنوبية
لمتابعة والمترصدة للداخل المصري والحريصة على الحفاظ على الوضع         والعيون االسرائيلية االمريكية ا   

الراهن هناك ، بمعنى ترسيخ وتثبيت النظام السياسي المصري ، تتصل كـذلك بالرؤيـة االسـتراتيجية                 
في اي لحظة تغييـر     " تهديدا وخيارا هجوميا  "االسرائيلية التي تعتبر ان مصر ما تزال تشكل بالنسبة لهم           

  . السياسية المصريةعلى الخريطة
الجنرال احتياط شلومو غازيت ـ رئيس شعبة االستخبارات االسبق كان عبر عـن القلـق البـالغ مـن      

خـروج  "  تحـت عنـوان  2010 ـ  1 ـ  12احتمالية التغيير في مصر حينما كتب مبكرا في معاريف 
الحوال ولكننا في اسرائيل    بالفعل ، النظام المعتدل لمبارك مهدد ومن شأنه ان ينهار في كل ا            :"قائال"مصر

ملزمون بان نفهم الخطر االكبر الذي يحدق بالنظام ، بالدولة المصرية وبالهدوء واالستقرار االقليميين ،               
  ".وحذار علينا أن نجلب هذا الخطر على رأسنا
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 كـان اطـر الرؤيـة       - رئيس الشاباك ووزير االمن الداخلي االسـرائيلي سـابقا           -كما ان آفي ديختر     
 فى معهد ابحـاث     2008 سبتمبر الماضي    4راتيجية االسرائيلية تجاه مصر في محاضرة القاها فى         االست

 ان انسحاب مصر من اتفاقية السالم وعودتها الى خط المواجهة خـط             -: االمن القومى االسرائيلى قائال   
  .احمر

  ". من مصلحة اسرائيل بالتأكيد الحفاظ على الوضع الراهن في مصر-
وننا وعيون الواليات المتحدة ترصد وتراقب بل وتتدخل مـن أجـل كـبح مثـل هـذه                  ان عي :"مؤكدا  

  " .السيناريوهات
واستباعا ، وفي ضوء التطورات الدراماتيكة الجارية في مصر ، فقد بات واضحا ان كل عيون العالم ،                  

يـرة والقويـة    ، تتابع بقلق المشهد المصري بقلق ألن مصر هي الدولة الكب          " اسرائيل"بما في ذلك عيون     
والهامة جدا ، وذات تأثير هائل في العالم العربي ، وما يجري في مصر ، بالتوازي مع ما يجري فـي                     
لبنان وفي تونس ، يثير القلق لدى اآلخرين المتربصين اكثر من اي وقت مضى ، فهذه هي المرة االولى                   

 الشارع في موجات وان بدأت عفويـة        التي ينزل فيها الماليين من المواطنين ومنهم الشبان والفتيان الى         
، وتعلق المصادر الصهيونية على ذلـك       " اال انها تحولت الى منسقة عبر الشبكات االجتماعية واالنترنت        

  ".ينبغي االنتظار لرؤية اذا ما كانت المظاهرات ستخبو في االيام القريبة المقبلة أم ستشتعل من جديد:"
رائيلية انها تتابع االحداث بيقظة ودقة شـديدة ، وتقـول مـصادر             الى ذلك ، حينما تقول الخارجية االس      

إنها تقدر بأن سلطات القاهرة     :"، مضيفة " بمبارك" نثق"نتابع بتحفز األوضاع في مصر و     :"اسرائيلية اخرى 
 ـ  2011قوية بما فيه الكفاية كي تجتاز الهزة بسالم ، وإن مصر ليست لبنان وليست تونس ـ معاريف  

 ذلك ال يعبر فقط عن موقف اسرائيلي روتيني تجاه االحداث ، وانما يعكس عمق القلـق   ، فان26" ـ  1
  .والتوتر واالستنفار االسرائيلي من تداعياتها

وحينما يعلق وزير الصناعة والتجارة االسرائيلي الجنرال احتياط بنيامين بن إلعيزر بأن األحداث الجارية              
ان ال خوف علـى اسـتقرار   "، و" لمصري بقيادة الرئيس مباركفي مصر ال تشكل تهديدا حقيقيا للنظام ا    

، فان هذا الجنـرال انمـا       " النظام المصري ، ألن النظام المصري قوي ويحكم سيطرته بقوة على البالد           
يعرب عن رغبته وامنيته ـ كما المؤسسة الصهيونية برمتها ـ في ان تنتهي االحداث بـالقمع المطلـق     

ه االحداث التي يخشى من جهتهم ان تتحول الـى تـسونامي يقتلـع النظـام                والسيطرة المطلقة على هذ   
  .ومعاهداته وتحالفاته في المنطقة

وفي هذا البعد االستراتيجي االمني ورؤية المؤسسة االمنية االسرائيلية لمصر باعتبارها تـشكل تهديـدا               
ري ، نستحضر ما كنا كتبناه قبل       استراتيجيا محتمال بشكل عام ، واكيدا اذا ما تغير النظام السياسي المص           

كانت تركز أنظارها على سيناء المصرية بينما كانت مصر تجـري منـاورة     " اسرائيل"سنوات ، من ان     
عسكرية مصرية ضخمة استغرقت خمسة أيام تدربت خاللها قوات برية وجوية من الجـيش المـصري                

 ، واعتبرت وسـائل اإلعـالم   1973على اجتياز قناة السويس مثلما في حرب أكتوبر ـ تشرين األول  
العبرية حينئذ ان هذا الموضوع يمؤشر الى أن مصر ما تزال تبقي على الخيار الهجومي وربما التهيـؤ                  
الحتمال إلغاء معاهدة السالم في ظل تطورات إقليمية معينة ، واعرب خبراء عن تقديرهم بأن الجـيش                 

، " إسـرائيل "مـع   " الـسالم "ت ، أحدها إنهـاء      المصري اجرى مناوراته العسكرية وفق عدة سيناريوها      
  .لسيناء في ظل الهجوم على أهداف في مصر" اإلسرائيلي"واجتياح متجدد من الجيش 

أن "لم تكن تلك التحذيرات التي اطلقها جنراالت الجيش االسرائيلي آنـذاك واعتبـروا فيهـا              : لذلك نقول 
أن مصر تحتفظ بخيـار     " اة السويس تشير إلى   المناورات العسكرية التي أجراها الجيش المصري عند قن       

، اال تعبيرا عن الرؤية االسرائيلية الجذرية لمكانة مصر ودورها المركزي السابق            " الحرب ضد إسرائيل  
والمحتمل في االطار العربي والشرق اوسطي ، ولم تكن كذلك اال مؤشرا لالجندة الصهيونية الخفية تجاه                
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هم احتمال حدوث تغيرات دراماتيكية مثل استبدال النظام فـي مـصر            مصر ، فقد كان واردا في حسابات      
  .واستبداله بتظام اسالمي او قومي عروبي آخر

وكأننا هنا امام سيناريوهات حربية بين دولتين متحاربتين وليس بين دولتين بينهما معاهدة سالم ، كما ان                 
سكرية االستراتيجية الـى ذلـك العهـد        جنراالت الجيش الصهيوني يحملوننا هنا عبر تلك التقديرات الع        

  .،..العدائي بين الدولتين
 9/2/2011، الدستور، عّمان

  
  المسؤول الفلسطيني وجواز السفر األردني .65

  عريب الرنتاوي
كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية ، يحرصون على االحتفاظ بجوازات سفرهم األردنيـة ، بـل أن                 

وجواز سفر لمدة خمـسة     " رقم وطني أردني  "، من أجل الحصول على      بعضهم ال يترك باباً إال ويطرقه       
أعوام ، مع أن معظم هؤالء يحملون جوازات سفر دبلوماسية وأرقاما وطنية فلسطينية ، وهم فـي قمـة                   
هرم السلطة والمنظمة ، بل وال يكفون عن إسماعنا شتى أنواع الموشّحات والتراتيل والتـرانيم ، عـن                  

 ألـف فلـسطيني     200، وعن نجاح السلطة الفلسطينية في إعادة أزيد من          " لسطينيالمشروع الوطني الف  "
  . الجئ إلى وطنه ، منذ أوسلو حتى اليوم؟،

، يقـدمون عليهـا مـن دون أن         " محاولة"بالنسبة لهؤالء ، فإن المشروع الوطني الفلسطيني ليس سوى          
، بل ويتركون ثرواتهم الرئيـسية      يحرقوا جسورهم ، هم ال يحتفظون بجوازات سفرهم األردنية فحسب           

في الخارج ، لقد اشتروا العقارات والبيوت ، واحتفظوا ألنفسهم بحسابات مصرفية في الخارج ، وأبقـى                 
الوجود على أرض الـوطن     ... الكثيرون منهم أبناءهم وبناتهم في مدارس عمان أو غيرها من العواصم          

  . دائما بالعودة إلى نقطة االنطالقوالذي ينتهي" نظام اإلعارة"بالنسبة لهؤالء يشبه 
ا الوظيفـة ،    وما أن غـادر   " الوطن"ا  وبعض المسؤولين السابقين ، من نفس الفصيلة والمدرسة ، غادر         

تنويـع مكـان    "بعضهم اآلخر يحرص علـى      ... إقامتهم الرئيسة في بيوتهم التي لم تغلق يوماً في عمان         
 وفقا لهواه الـسياسي وأصـله       -في دمشق أو القاهرة     تحسباً للظروف ، له بيت في عمان وآخر         " إقامته

 اما االستثمارات في دبي فتلك حكاية جديدة ، ال تشبهها سوى معلومة سربها لي موظف فـي                  -ومنبته  
عن مسؤول أمني سابق ، يحرص على إيداع مبالغ محترمة في حسابات أنجالـه ، تحـسباً          " مصرف ما "

  .لعاديات الدهر ، والحبل على الجرار
 مـن   - القديمة نوعاً مـا      -عض النواب األفاضل والمعلقين والصحفيين ، تناولوا مؤخراً هذه الظاهرة           ب

زاوية اإلشارة إلى ازدواجية وتناقض االجراءات األردنية في هذا االتجاه ، إذ في الوقت الذي تسحب فيه                 
لوطنيـة لمـسؤولين    جنسيات مواطنين عاديين وأرقامهم الوطنية ، تعطى هـذه الجنـسيات واألرقـام ا             

فلسطينيين كبار ، من غير وجه حق ، حسب هؤالء ، وهذا صحيح ونحن نوافق عليه ونعرف دوافعـه                   
  .وال نقبل بها أبداً

لكن ما يهمنا في هذا المقام ، مناقشة الظاهرة ذاتها من زاوية المشروع الوطني الفلسطيني ودرجة ثقـة                  
إنهم يعملون لهذا المـشروع طالمـا       ... ر يكذبون علينا  إنهم باختصا ... سدنته ورعاته به وبفرص نجاحه    

وسيقفزون من سفينته فوراً ومن دون إبطاء عنـد أول          ... ظل مصدراً للجاه والسلطة والثروة واألضواء     
، جـسورهم هـم وأفـراد       " مد الجسور الشخصية  "تعثر أو انعطافة ، ولهذا فهم حريصون على سياسة          

 خالل األردن ، فيه وعبره ، إنهم يرون في جواز السفر والجنـسية              عائالتهم وثرواتهم مع الخارج ، من     
  .األخرى ، طوق النجاة الذي سيستقلونه إذا ما جنحت السفينة وأشرفت على الغرق

قبل عشر سنوات أو يزيد ، كتبنا في هذه الزاوية بالذات ، معلقين على موقف قادة حماس المبعدين مـن                    
يومها أخذنا عليهم إصرارهم على أردنيتهم ، وقلنا        ... لسفر األردنيين األردن من مسألة الجنسية وجواز ا     
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كيف يمكن لزعماء ثاني تنظيم سياسي ـ عسكري على الساحة الفلسطينية أن يستمسكوا بجنسية وجواز  
ورقم وطني لدولة أخرى ، مع أنهم بحكم عالقاتهم الدولية ، لديهم جوازات سـفر مـن دول عديـدة ،                     

تماماً مثلما كان عليه حال قادة ومناضلي الفصائل الفلسطينية المختلفة ، وطوال ما يزيد              وبأسماء عديدة ،    
  .عن ربع قرن

إذ بالقياس لموقف قادة    ... ، وإن كنا ال زلنا غير قابلين بموقفهم ذاك        " العذر المخفف "اليوم ، نجد لهؤالء     
فلسطينية ال عادية وال دبلوماسية ،      السلطة الكبار ، فإن قادة حماس في الخارج ال يحملون جوازات سفر             

وليست لديهم أرقام وطنية ، ولهذا قد يكون استمساكهم بالجواز والرقم األردنيين مفهوماً نسبياً ، وأشـدد                 
ـ              ، ما بالهم ال    " VIP"على نسبياً ، لكن ماذا عن هؤالء الذين يحملون جواز السفر الدبلوماسي وبطاقة ال

  .ينهون عن فعْل ويأتون بمثله؟،يقنعون بما لديهم ، ما بالهم 
خالل السنوات العشر أو الخمس عشرة األخيرة استمعت لقصص كثيرة عـن المـسؤولين الفلـسطينيين                

كتـب  "وجواز السفر األردني ، بعضهم لم يحمل الجنسية األردنية طوال حياته ، لم يكف عـن إرسـال                   
أحدهم قرأ لي ذات مـرة الرسـالة        ... زللتجنس والحصول على الجوا   " سعاة الخير "وتوسيط  " االسترحام

التي كانت تطبع على غالف الجواز وفيها طلب باسم جاللة الملك إلى البعثـات الدبلوماسـية األردنيـة                  
لتسهيل مهمة حامله ، قرأها باعتبارها رسالة مكتوبة خصيصاً له ، قبل أن أظهر له جواز سفر والـدتي                   

لحج ، وعليه مطبوعة الرسالة ذاتها ، وبنفس درجة التشديد          الذي كنت قد جددته للتو لكي تؤدي فريضة ا        
على تقديم كل أنواع التسهيالت والعون والحماية كونها مواطنة فقط ، ومن دون حاجة ألن تكون صـنفاً                  

  .خاصاً من البشر
، ى الجنسية والجواز والرقم الوطني    صدمتنا اليوم ، أن األسماء التي تتردد في قوائم الساعين للحصول عل           

،  وإذا كان رب البيت للطبل ضـارباً       ...تمثل رجاالت الصف األول الفلسطيني ، وما فوق الصف األول         
 إن هم حرقوا في حفل جمـاعي جـوازات   - وحتى غزة   -فال يلومن أحد سكان الضفة الغربية والقدس        

  .سفرهم وهوياتهم الفلسطينية ، أو تقدموا بطلب التحاق جماعي باألردن
  9/2/2011، انالدستور، عّم
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  تحسين الحلبي
يخطئ من يعتقد أن القيادة اإلسرائيلية ومعها قيادة الحركة الصهيونية في الواليات المتحدة لن يخطر في                

سـواء أكانـت   اإلسرائيلي في أي دولة تشكل بالنسبة لها وألمنها أهميـة  ) اللوبي(ذهنها إنشاء ما يسمى     
أي مجموعة ضغط تعمل على تعزيز وضمان مصالح إسـرائيل  ) لوبي(حكوماتها محايدة أم صديقة فثمة  

إسرائيلي في بروكسل مقر االتحاد األوروبي وحلف األطلـسي         ) لوبي(وثمة  ) ايباك(في واشنطن وتدعى    
ي أوروبا وواشنطن فإنـه     وإذا كانت مجموعات الضغط هذه علنية ف      ). اللجنة اليهودية األوروبية  (ويدعى  

من البدهي أال تكون علنية في دول أخرى ال تتشابه عالقاتها مع إسرائيل بنفس القـدر مـن التحـالف                    
فروسيا االتحادية على سبيل المثال الحظت قيادتها أن        . والمتانة بين إسرائيل وأوروبا والواليات المتحدة     

ي في موسكو وأحبطت جهود إنشائه بـين اليهـود          إسرائيل) لوبي(إسرائيل سعت وال تزال تسعى إلنشاء       
داخل موسكو ولكنه غير معلن     ) لوبي(الروس ولذلك يرى محللون سياسيون في روسيا أن إسرائيل لديها           

) أردوغـان (وكان إلسرائيل مجموعة ضغط تعمل في أنقرة قبل التحوالت السياسية التركية التي تبناهـا              
من إزاحتها سواء داخل المؤسـسة العـسكرية التركيـة أم           ) انأردوغ(وحزبه منذ سنوات كثيرة وتمكن      

ورؤساء المنظمات اليهوديـة األميركيـة      ) ايباك(ورغم أن منظمة    .. البرلمان التركي بعد جهود مضنية    
يستثمرون ضغوطهم ونفوذهم داخل أروقة القرار السياسي األميركي لمصلحة إسرائيل إال أن ذلك النفوذ              

فقد .  لمصلحة دولة أخرى أو زعيم دولة أخرى ترتبط بالده بعالقات مع إسرائيل            لم يمنعهم من استثماره   
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ذكرت وسائل اإلعالم األميركية وكذلك اإلسرائيلية أثناء انشغاله بالساحة المصرية قبل شهور بالتنـافس              
نجل الرئيس مبارك اجتمع في واشنطن مع قادة المنظمـات          ) جمال(على الترشيح للرئاسة المصرية أن      

) إسـرائيل انـسايدر   (ليهودية األميركية مرات عديدة في السنتين الماضيتين بموجب ما نـشره موقـع              ا
وذكرت الصحف اإلسرائيلية في أكثر من مناسبة أن اجتماعات كهذه كان           ).. 8/7/2010(باإلنكليزية في   

مـات اليهوديـة    وبطريقة أصـبحت المنظ   ) جمال(من بين أهدافها إقناع اإلدارة األميركية بتأييد ترشيح         
  ).مبارك(أو مجموعة ضغط لمصلحة تسليم الرئاسة المصرية لجمال بعد ) لوبياً(األميركية تشكل 

ورغم هذه الوسيلة غير المباشرة التي تستخدمها القيادة اإلسرائيلية داخل واشنطن للتأثير والتـدخل فـي                
في عادة بما توجهه لواشنطن بـل       شؤون دولة أخرى عن طريق اإلدارة األميركية إال أن إسرائيل ال تكت           

  .تعمل على إيجاد مجموعة ضغط خاصة بها داخل الدولة المعنية ولو بشكل سري
 أميركية تشكلت لمتابعة الوضع في مـصر وتـستند هـذه            -ويقدر المراقبون أن لجنة مشتركة إسرائيلية     

 ومعلومات لتثبيت المصالح    اللجنة إلى استخدام كل ما يملكه الحليفان تل أبيب وواشنطن من أوراق تأثير            
  .المشتركة بينهما وخصوصاً اإلسرائيلية تجاه التطورات الجارية للنظام المصري

وال يستبعد المراقبون أن تكون تل أبيب قد سعت سواء نجحت في مسعاها أم لم تنجح إلى تشكيل نـوع                    
يحملها غياب مبـارك    داخل النظام المصري وبشكل سري تحسباً ألي نتائج أو مضاعفات           ) اللوبي(من  

عن الساحة في السنوات الماضية وخصوصاً منذ سفر الرئيس مبارك إلى ألمانيـا وخـضوعه لعـالج                 
  .وجراحة طبية مكثفة جرى التكتم في البداية على ظروفها

فقادة إسرائيل يرون أن غياب مبارك في أسوأ النتائج ينبغي أال يتبعه محاكمة أو تنديد سياسي مـصري                  
القوميـة  (ته لمصر خالل ثالثين عاماً وهذا ما أشار إليه أحد مراكـز األبحـاث األمنيـة                 بمرحلة رئاس 
 40، لكن األخبار التي جرى تداولها في األيام القليلة الماضية حول أموال قيل إنها بلغت بين                 )اإلسرائيلية

ـ              70إلى   ل مـا مثلـه      مليار دوالر تملكها عائلة مبارك لن تمر بسهولة ودون نتائج ومضاعفات على ك
ولذلك يرى محللون في إسرائيل أن طريقة خروج        .. الرئيس المصري خالل حكمه أمام الشعب المصري      

مبارك من الساحة السياسية ونتائجها المحتملة على صورته الشخصية ستحدد مدى األضرار التي ستلحق              
  .ها عن الحكمبإسرائيل وخصوصاً بعد خسارتها لزين العابدين بن علي والصورة التي أبعد في

  9/2/2011، الوطن، سوريا
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  رؤوبين بدهتسور

ما زال من غير الواضح الى أين ستفضي االضـطرابات فـي            . ال يضيعون في جهاز األمن زمنا ثمينا      
النـه يجـب ان     . شوارع القاهرة واالسكندرية، وقد أخذوا يبينون انه ال مناص من زيادة ميزانية األمن            

قد يتساءل شخص ما هل مئير دغان علـى حـق وهـل مـن               . دوا سريعا بديال عن التهديد االيراني     يج
اذا جزمنا، بنغمة   . وكلما خوفنا كان ذلك أفضل بطبيعة األمر      . المناسب ان نضائل ميزانية األمن شيئا ما      

قاهرة، فلـن تنـشأ   ذات سلطة كافية بأن التهديد المصري سيزداد زيادة كبيرة على إثر تبديل الحكم في ال       
  .اعتراضات على مقدار ميزانية األمن فضال عن ان أحدا لن يستطيع معارضة زيادتها

واذا تـولى   . غير ان الحقيقة ان التهديد المصري لن يزداد حتى لو تم اسقاط نظام حكم حسني مبـارك                
في االيام التاليـة    من شبه المؤكد أننا سنسمع      . االخوان المسلمون السلطة في مصر فسيتضاءل بقدر كبير       

غير قليل عن زيادة قوة جيش مصر بسالح غربي متقدم وعن التدريبات التـي يجريهـا والعـدو فيهـا       
هذا صحيح لكنه ال يغير الصورة القائمة، وميزان القوى مع الجيش االسـرائيلي، والظـروف               . اسرائيل

 منطق في الخـروج لمحاربـة       الجغرافية االستراتيجية في المنطقة والمصالح المصرية التي ترفض كل        
  .اسرائيل
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، لكن كما يقـول بحـث عـن وزارة          16 طائرة اف    220اجل إن سالح الجو المصري مسلح بنحو من         
ال تغيير في سالح الجو المصري لمستوى التدريبات منذ حدث االنتقال مـن الـسالح            "الدفاع االمريكية،   

". ستطيع استنفاد الطاقة الكامنة في نظم السالح      والنتيجة ان الطيار المصري ال ي     . الروسي الى االمريكي  
إن الفرق بين سالح الجو االسرائيلي وسالح الجو المصري باق الن سـالح الجـو المـصري مـسلح                   

 من طرز أدنى مما يحـصل  16 وفانتوم عالوة على ان طائرات اف    21بطائرات حربية قديمة فيها ميغ      
  .عليه سالح الجو االسرائيلي

.  دبابة امريكية متقدمة من طراز أبرامـز       700لمصري ايضا يزداد قوة وفيه نحو من        سالح المدرعات ا  
لكن اذا أراد المصريون الخروج لمحاربة اسرائيل فسيكون على هذه الدبابات ان تجتـاز شـبه جزيـرة               

ولما كان الحديث عن منطقة صحراوية، بـال        .  كم 300 – 200سيناء التي هي منطقة حاجزة عرضها       
واذا تجرأ الجيش المصري على اجتياز قنـاة        . مثالية" ارض قتل "ها سكان قليلون فانها تشكل      نباتات وفي 

السويس ودخول سيناء، فسيجد نفسه في شرك للجيش االسرائيلي فيه تفوق مطلق عليه بواسطة الـسالح                
  .الدقيق والتفوق الجوي

سكرية االمريكيـة، والتـدريبات   إن تولي االخوان المسلمين السلطة سيفضي فورا الى وقف المساعدة الع     
وستضعف قوة الجيش المـصري     . المشتركة والتزويد بقطع الغيار الضرورية لصيانة الطائرات الحربية       

الجيش المـصري   "نقول في سياق قدرة الجيش المصري على القتال والتطور إن           . في هذه الحال سريعا   
  ". نظريته العسكريةيطمح الى تجديد سالحه، لكنه ال يظهر أي دافع الى تغيير

ومن الصحيح ايضا ان الجيش المصري يتدرب على مخططات حرب في مجابهة اسرائيل، لكـن هـذا                 
والسلطة المصرية ترى اسرائيل عامال     . االمر ينبع في األساس من ان مصر ترى اسرائيل تهديدا حقيقيا          

في اسرائيل قوى متطرفة قد     تؤمن مصر بأن    . غير مستقر يميل الى استعمال القوة لحل مشكالت سياسية        
 من ان الجـيش     2001ويؤتى بتحذير افيغدور ليبرمان في سنة       . يفضي توليها السلطة الى العدوان عليها     

  .االسرائيلي يستطيع تدمير سد أسوان مثاال على الخوف المصري
ى الميزانية  كان من المناسب لذلك أال يستعملوا في جهاز االمن تعظيم التهديد المصري من اجل زيادة عل               

  .على كل حال، يحسن ان نعلم انه ال يوجد في التخويف المرتقب أي شيء حقيقي. ال حاجة اليها
  هآرتس

  8/2/2011، وكالة سما اإلخبارية
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