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   أشهرستةانتخابات رئاسية وتشريعية في غضون : ة التحرير الفلسطينيةمنظم .1

الشعب 'أكدت اللجنة التنفيذية لمنطقة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، أن : ع.ف/ غ.ب -رام اهللا 
الفلسطيني والقيادة الفلسطينية يساندان الشعب المصري وإرادته وقراره في تحقيق التغيير وترسيخ 

الشعب الفلسطيني يتمنى لمصر أن تبقى دائما دولة عظيمة ومحورية في المنطقة والعالم . يةالديمقراط
  .'وهذه مصلحة حيوية لفلسطين وشعوب المنطقة بشكل عام

وقالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عقب اجتماع ترأسه الرئيس محمود عباس عقد في مقر منظمة 
مصر دولة 'وم السبت، في بيان تاله امين سر اللجنة ياسر عبد ربه، إن التحرير الفلسطينية برام اهللا، الي

عريقة وهي شريك أصيل للشعب الفلسطيني في نضاله لتحقيق الحرية واالستقالل وليس لدينا أدنى شك 
  . 'أنها ستبقى داعما رئيسيا ومحوريا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

مع مصر وشعبها المكافح تاريخية وذات روابط عميقة وراسخة فهو ان عالقتنا 'وأضافت اللجنة التنفيذية 
وإن شعوب المنطقة قادرة .. شريكنا في النضال والتضحية والعطاء في مسيرتنا الطويلة نحو الحرية

على معالجة قضاياها واالنتصار ألهدافها وحقوقها من خالل الوحدة والعمل السلمي والمسؤول، وفي هذا 
دة منظمة التحرير التزامها بتحقيق الوحدة الوطنية فهي هدف أساس للشعب الفلسطيني اإلطار، تجدد قيا

وهنا، تضم قيادة منظمة التحرير صوتها . وقيادته وهي الضمان لتحقيق تطلعاتنا في الحرية واالستقالل
ل ما للشباب الفلسطيني الذي هتف ليلة أمس ضد االنقسام وتؤكد في هذا الصدد أنها مصممة على بذل ك

  . 'من شأنه إنهاء هذه الحالة الشاذة
القيادة الفلسطينية تحضر إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خالل األشهر 'وأكدت اللجنة التنفيذية أن 

ومن هنا، ندعو كل األطراف أن تضع جانباً جميع تحفظاتها . القادمة تحقيقا إلرادة الشعب الفلسطيني
أما . ز معاً على إجراء االنتخابات في موعد ال يتجاوز أيلول القادموأية نقاط خالفية كذلك وأن نرك

الخالفات، سواء كانت متعلقة بأمور سياسية أو أمنية فيمكن إحالتها إلى المجلس التشريعي القادم للبت 
  . 'فيها

يحة، ندعو األسرة الدولية لقراءة المشهد الحالي في المنطقة بدقة واستخالص االستنتاجات الصح'وقالت 
وإن دعم الحقوق المشروعة للشعوب ليست موقفا يمكن اتخاذه بشكل انتقائي، وقوة الحق والكرامة 

لذا ندعو العالم التخاذ الموقف األخالقي وغير القابل للتمييع اتجاه . اإلنسانية هي بالفعل قوة ال تقهر
رية، فقد مضت أكثر من ستة لقد طال انتظار شعبنا لموعده مع الح. الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

آن األوان لصوته ومطالبه أن تسمع . عقود والشعب الفلسطيني لم يمل من المطالبة بحقوقه المشروعة
أآلن وقت الحرية لفلسطين وعلى العالم أن يدرك أن الصوت الفلسطيني واإلرادة الفلسطينية في . وتلبى

  . ' إسكاته أو تأجيل استحقاقهتحقيق الحرية واالنتصار للكرامة اإلنسانية لن يمكن
في هذا السياق، دعت اللجنة التنفيذية رئيس الواليات المتحدة األميركية باراك أوباما أن يترجم خطابه 

ال يجوز أن يبقى الشعب الفلسطيني 'في األمس عن قوة الحق والكرامة اإلنسانية إلى أفعال، وقالت 
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إن عجلة التاريخ والحق لن تقف عند . س يا سيادة الرئيسمستثنى من اإللهام الذي تحدثتم عنه في األم
  . 'فلسطين

. القوى الدولية لترجمة مواقفها المساندة للحقوق وتطلعات الشعوب المشروعة'ودعت اللجنة التنفيذية 
ويمثل مشروع القرار المقدم لمجلس األمن الدولي حول االستيطان اإلسرائيلي المستمر في األرض 

حتلة بما فيها القدس الشرقية فرصة ذهبية ألعضاء مجلس األمن الدولي الدائمين إلثبات الفلسطينية الم
هذا المشروع يعكس اإلرادة المجتمعة لغالبية شعوب العالم ومن غير . مصداقية وشمولية مواقفهم هذه

لذا نؤكد على ضرورة أن يجري التصويت على مشروع القرار . المقبول االنحياز ضد هذه اإلرادة
  . 'المقدم لمجلس األمن خالل هذا األسبوع

قواعد اللعبة السابقة قد انتهت، وعلى الحكومة اإلسرائيلية أن 'وختم اللجنة التنفيذية بيانها بالتأكيد على أن 
نقف اليوم على مفترق طرق تاريخي وعلى إسرائيل أن . تدرك أن أيام قمع إرادة الشعوب انتهت كذلك

لن يكون ممكننا بعد اليوم أن تبقى إسرائيل .  باالستيطان والعدوان واالحتاللتعي أن قوة الحق لن تقهر
استثناء للقاعدة الدولية وأن تحظى بالحصانة لتستمر في تحدي القانون الدولي واإلجماع الدولي المساند 

  . 'ليةإلنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية حسب قرارات الشرعية الدو
  12/2/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  عريقات يستقيل من دائرة المفاوضات على خلفية تسريب الوثائق للجزيرة  .2

أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمس، انه قدم استقالته من : يوسف الشايب –رام اهللا 
، وذلك على خلفية الوثائق المتعلقة بالمفاوضات والتي سربت 2003دائرة المفاوضات التي يترأسها منذ 

  .من مكتبه ونشرتها قناة الجزيرة القطرية
مضمون المواقف التي طرحت حول "نسخة منه، ان " الغد"وقال عريقات في تصريح صحافي تلقت 

ستندت بشكل كامل القدس والالجئين والمياه والحدود والقدس واالستيطان واالسرى ا: قضايا الحل النهائي
  ".وشامل للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية

استقالتي تأتي من منطلق تحملي كامل مسؤوليتي لخرق سرقة الوثائق من مكتبي وما لحقها "واوضح ان 
  ".من تحريف وتزوير

 رسمي بدوره اعلن امين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه استقالة عريقات، وذلك في بيان
تاله امام الصحافيين في مقر الرئاسة في رام اهللا بالضفة الغربية عقب انتهاء اجتماع اللجنة التنفيذية 

  .لمنظمة التحرير الفلسطينية
من جهته قال مسؤول فلسطيني لوكالة فرانس برس ان استقالة عريقات تمت بناء على نتيجة التحقيق 

  .قالذي اجرته السلطة في قضية تسريب الوثائ
لجنة التحقيق في قضية تسريب وثائق دائرة المفاوضات "وقال المسؤول طالبا عدم الكشف عن اسمه ان 

التي نشرتها قناة الجزيرة القطرية انهت تحقيقاتها وقدمت تقريرها للرئيس عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة 
ة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى ضوء النتائج قدم عريقات استقالته من دائر

  ".التحرير الفلسطينية
وكان عريقات كشف، األسبوع الماضي، عن تشكيل لجنة تحقيق فلسطينية عليا تتولى التحقيق في 

  .موضوع تسريب الوثائق الخاصة بالمفاوضات لقناة الجزيرة القطرية
وضات فانني ساكون انا المسؤول اذا ثبت ان عملية تسريب الوثائق من دائرة المفا"وقال عريقات حينها 

  "."األول واالخير عن هذا االمر، باعتبار ان هذه جزء من مسؤولياتي التي اتحملها شخصيا
  13/2/2011الغد، عمان، 
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  عشراوي تطالب الواليات المتحدة بدعم مشروع إدانة االستيطان في مجلس األمن  .3
ائرة الثقافة واإلعالم في منظمة التحرير  دعت عضو اللجنة التنفيذية ورئيسة د: ع.ف -رام اهللا 

حنان عشراوي، الواليات المتحدة األميركية إلى عدم تعطيل قرار مجلس األمن الدولي، . الفلسطينية، د
، المقرر طرحه 1967والمتعلق بإدانة االستيطان اإلسرائيلي في األرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 

  . األسبوع المقبل
امام لجنة ' جيمس ستينبرغ'ي، رداً على تصريح نائب وزيرة الخارجية األميركية وجاءت دعوة عشراو

إن واشنطن التي تلجأ باستمرار إلى حق النقض إلفشال أي قرار ': الخارجية في الكونغرس الذي قال فيه
قد أن مناهض إلسرائيل، تشجع المفاوضات المباشرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين لحل المشكلة، وال نعت

لقد نجحنا، حتى اآلن على األقل، في ': ، واضاف'مجلس األمن هو المكان األمثل لبحث هذه المسائل
  .'، وسنواصل بذل كل السبل المتاحة لكي يستمر ذلك)في مجلس األمن(تجنب بحث ذلك 

وأكدت عشراوي على موقف منظمة التحرير الفلسطينية الرافض العودة إلى المفاوضات في ظل 
يوجد إجماع دولي حول إدانة األنشطة االستيطانية، ألنها تشكل مخالفة واضحة ': يطان، وقالتاالست

  ، 1515وانتهاكاً لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار مجلس األمن 
تهدد وذكرت عشرواي، بأن وقف االستيطان هو ملزم إلسرائيل، وأن االنحياز والفيتو األميركي الذي 

واشنطن باستخدامه في مجلس األمن، سيشجع الممارسات اإلسرائيلية أحادية الجانب المتمثلة باالعتداءات 
المستمرة على أبناء شعبنا، واستمرار األنشطة االستيطانية في األرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في 

  . مدينة القدس
بنا العادلة، داعية الواليات المتحدة األميركية وأشارت عشراوي إلى تنامي الوعي الدولي تجاه قضية شع

إلى الكف عن تزويد إسرائيل بالغطاء القانوني إلسرائيل، وطالبت بتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته 
القانونية واألخالقية والمباشرة إلنهاء االحتالل، وإلزام إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي وقرارات 

، وفي مقدمتها الوقف الشامل والتام لكافة األنشطة االستيطانية، ورفع الحصار عن الشراعية الدولية
  .شعبنا، وتمكينه من تقرير مصيره والعيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
دارة ودعت عشراوي أشقاءنا العرب وكل قوى الحرية والديمقراطية والتقدم العالمية إلى الضغط على اإل

األميركية بعدم استخدام الفيتو في مجلس األمن ضد مشروعنا المقدم إليه بوقف االستيطان كامالً في 
  .األرض الفلسطينية

  12/2/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  الصراع بين إرادة شعبنا في الحياة والصمود وبين سياسة التدمير واالقتالع والتهجير : فياض .4
 سالم فياض أن مشهد الصراع يتلخص في إرادة شعبنا في الحياة .دأكد رئيس الوزراء : ع. ف- ابلسن

بالرغم ': والصمود والبقاء في مواجهة سياسة االحتالل اإلسرائيلي في التدمير واالقتالع والتهجير، وقال
قا من حقه في من ممارسات االحتالل وإرهاب مستوطنيه فإن شعبنا سيظل صامداً على أرضه انطال

  .'البقاء والعيش بحرية وكرامة عليها
جاء ذلك خالل تفقد رئيس الوزراء لخربة طانا التي دمرتها قوات االحتالل اإلسرائيلي، حيث شارك 
أصحاب البيوت المدمرة في إعادة بناء بيوتهم وخيمهم، وبمشاركة وزير الدولة لشؤون الجدار االستيطان 

العميد جبرين البكري، وأعضاء المجلس البلدي في بيت فوريك، وعدد من ماهر غنيم، ومحافظ نابلس 
ممثلي المؤسسات الرسمية واألهلية، ومستشار رئيس الوزراء جمال زقوت، وتم توزيع عدد من الخيم 

  .على أصحاب البيوت المدمرة
بنا في طانا وشدد فياض على أن السلطة الوطنية بقيادة الرئيس محمود عباس تقف إلى جانب أبناء شع

وفي كافة المناطق التي تواجه ممارسات االحتالل وإرهاب مستوطنيه لتمكينهم من الثبات والصمود 
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سياسة التدمير والتخويف اإلسرائيلية هدفها دفع أبناء شعبنا إلى الهجرة، ': والبقاء على أرضهم، وقال
ة طانا، ونحن هنا لنرد على هذه فهذه هي المرة الرابعة التي يتم بها هدم الخيم والبركسات في خرب

الممارسات من خالل إعادة بناء ما يدمره االحتالل، وتعزيز صمود أبناء وبنات شعبنا في هذا الجزء من 
وطنهم، وتأكيداً على حقهم في الحياة والبقاء والبناء إلى أن نصل في النهاية إلى دولتنا المستقلة على 

  .' غزة، والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية في قطاع1967كامل األرض المحتلة عام 
 فياض خالل افتتاحه ، مسجد الرحمن في مدينة سلفيت، أن الحكومة لن تدخر جهدا من أجل إلى ذلك قال

رعاية المساجد ودور العبادة، معبرا عن اعتزازه وفخره برعاية السلطة الوطنية للمساجد ومراكز 
  .التجويد وحفظ القرآن الكريم

السلطة الوطنية تسعى بكل جهد لتثبيت شعبنا على أرضه من خالل تعزيز الصمود 'إن : افواض
واالستمرار بالمقاومة الشعبية، من أجل استكمال بناء مؤسسات الدولة وتطبيق خطة الحكومة بإكمال بناء 

  .'المؤسسات
ين بالتمسك بتعاليم طالب الشيخ عكرمة صبري في خطبه الجمعة في المسجد المذكور، المسلم من جهته 

  .دينهم القائمة على العدل والمساواة مشيرا إلى أن اإلسالم دين تسامح وعدل
وهنأ صبري أهالي سلفيت خاصة والمسلمين عامة بافتتاح مسجد الرحمن شاكرا رجل األعمال عزيز 

  . اإلسالماسليم الذي مول بناء المسجد وكذلك كل من ساهم في اعمار المسجد ليكون منارة من منارات
  12/2/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  توقع أن يتراجع الدعم المصري للقضية الفلسطينية بعد التغييرنال : حكومة رام اهللا .5

قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية غسان الخطيب : وكاالت – ماهر إبراهيم - غزة
نأمل، ونتوقع أن يكون التغير لألفضل بالنسبة للمصريين «: لثورة المصرية عقب نجاح افي تصريحات
وأضاف أنه ال يتوقع أن يتراجع الدعم المصري للقضية الفلسطينية بعد التغيير، مشددا . »والعرب عامة

كما قال القيادي في حركة . »كان هناك دائما إجماع بين المصريين على دعم الفلسطينيين«على أنه 
بغض النظر عن طبيعة النظام في مصر ومن يحكمها «: عزام األحمد» فتح«ر الوطني الفلسطيني التحري

  .»فإن الشعب المصري سيبقى داعما وحليفًا للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية
  13/2/2011البيان، دبي، 

  
 عريقات مثّل نظاماً ومنهجاً فاشالً ومن الضروري أن يسقط: حكومة هنية .6

برت الحكومة الفلسطينية في غزة، استقالة صائب عريقات، مسؤول دائرة المفاوضات في اعت: غزة
  .، مطالبة بتغير نظام السلطة"فشل للمفاوضات"منظمة التحرير الفلسطينية، بأنه 

إن عريقات مثّل نظاماً ومنهجاً : "نسخة منه" قدس برس"وقالت الحكومة في تصريح مكتوب وصل 
تشير إلى ) عريقات(إن استقالته : "وأضافت .، على حد تعبيرها"أن يسقط ويزولفاشالً، ومن الضروري 

لصياغة "، داعية للتحرك "فشل للمفاوضات، ومن الضروري أن تغير النظام الذي يمثله عباس وفريقه
، معتبرة في الوقت ذاته دعوات السلطة إلجراء "مرجعية وطنية للشعب على قاعدة الحقوق والثوابت

  ".باطلة"رئاسة وتشريعية ومحلية بأنها انتخابات 
  12/2/2011قدس برس، 
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  "غير شرعي"وإجراء االنتخابات .. ضيةالق مصلحة  يصّب فيالتغيير العربي الحاصل :بحر .7
أحمد بحر، أن . أكد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، د:  عبد اهللا التركماني-غزة

، مشدداً على ضرورة أن تكون أي "غير شرعي" االنتخابات المحلية ، بأنه إعالن حكومة رام اهللا إجراء
  . انتخابات مقبلة بتوافق وطني فلسطيني

جزء من التزامات السلطة "واعتبر المضايقات التي تمارس ضد النواب اإلسالميين في الضفة بأنها 
تصب في "تفاقيات بين الطرفين بمحاربتهم وتقييد حرياتهم، منوهاً إلى أن جميع اال" لسلطات االحتالل
  ". مصلحة االحتالل

وأكد على أن التغيير الحادث في الوطن العربي يصب في صالح القضية الفلسطينية، ومشروع المقاومة 
بسبب الهواجس "والتحرير، مستبعداً في الوقت ذاته أن يشن االحتالل اإلسرائيلي حرباً قريبة على القطاع 

طاردهم والتي نشأت بعد مجزرة أسطول الحرية وتقرير غولدستون الذي أدانها الدولية التي ال تزال ت
  ". بارتكاب جرائم حرب ضد اإلنسانية

عن العديد من القوانين والتشريعات التي أقرتها، " فلسطين"بحر في حوار شامل مع صحيفة . وتحدث د
ولالطالع على .  الشريعة اإلسالميةمشيراً إلى أن هناك توجهاً حقيقياً وتدريجياً للمجلس لتطبيق أحكام

  : نص الحوار
16665/details/ps.felesteen.www://http/للقضية-مصلحة- الحاصل-العربي-لفلسطينالتغيير-بحر.htm  

  12/2/2011ين، موقع فلسطين أون ال
   

  " الفاسد"على النظام " الراقية"نواب القدس الُمبعدون يباركون انتصار الثورة المصرية  .8
على " الراقية"بارك النواب المقدسيين المهددون باإلبعاد، للشعب المصري انتصار ثورته : القدس المحتلة

  .رك عن منصب رئاسة الجمهورية، والتي اختتمت يومها الثامن عشر بتنحي حسني مبا"الفاسد"النظام 
، عن أملهم بأن تكون الثورة )12/2(نسخة عنه اليوم السبت " قدس برس"فيما أعربوا في بيان تلقّت 

ترضخ إلمالءات "على الشعوب العربية واإلسالمية التي تقبع في ظل أنظمة " فاتحة خير"المصرية 
الصهيوني البشع الذي تسبب ويتسبب في الغرب اللئيم الباحث عن مصالحه، وتخنع لضغط االحتالل 

  ".الكثير مما تالقيه البشرية اليوم من فساد وحروب وسوء في األخالق
وشدد البيان، على األهمية الكبرى لمصر في رسم الخارطة السياسية للمنطقة بأسرها، مجددين تأكيدهم 

ت؛ تنظيماً وتعاوناً وأخالقاً أرقى ما أنجبت البشرية من ثورا"على أن ثورة الشعب المصري هي إحدى 
على المستويين العربي واإلسالمي في " التغيير واإلصالح"، كما أنها تأتي في سياق مسيرة "واقتداراً

  .، وفق تقدير النواب"لها ما بعدها"ثورات متتابعة 
 القدس وفي السياق ذاته، أهاب النواب الثالثة والوزير السابق الصادر بحقهم قرارات إبعاد عن مدينة

تنشد العزة "وفقا لمطالب الشعوب التي " جذرية"المحتلّة، بالزعماء العرب تعجيل القيام بإصالحات 
  .، كما قالوا"والكرامة وتفادي الفتن

  12/2/2011قدس برس، 
  

  رئاسيةأي انتخابات تشريعية وإجراء  "منظمة التحرير" قرار حماس والجهاد والجبهتان ترفض .9
جددت فصائل فلسطينية، رفضها القاطع إلجراء أي انتخابات تشريعية أو : مانيعبد اهللا الترك - غزة

رئاسية في قطاع غزة والضفة الغربية، دون إنهاء لالنقسام الداخلي، أو بال إجماع وطني يجمع الكل 
  " غير شرعية"الفلسطيني، 

ضفة الغربية، بسبب وأكد حركة حماس، على موقفها الرافض إلجراء هذه االنتخابات في قطاع غزة وال
  ". غير شرعية"استمرار واقع االنقسام الداخلي الذي قد يجعلها انتخابات غير نزيهة أو شفافة، معتبرةً أنها 
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متمسكون بخيار االنتخابات، "إننا " فلسطين"سامي أبو زهري لـ.وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة د
، مشدداً على ضرورة عدم إجراء أي "غير شرعيةولكن نعتبر دعوة منظمة التحرير إلى عقدها بأنها 

  ". وليس باحتكار طرف فلسطيني"انتخابات إال بتوافق وطني فلسطيني 
وأوضح أبو زهري أن إجراء االنتخابات بحاجة إلى أجواء صحية غير متوفرة حالياً بسبب استمرار 

مؤكداً أن هذه الدعوة تتجاوز ما االنقسام الداخلي وعدم الوصول إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، 
اتفقت عليه حركتا حماس وفتح في حوار القاهرة في هذا الملف والداعي إلى إجراء انتخابات في الداخل 

  ). قطاع غزة والضفة الغربية وفلسطينيو الشتات(والخارج 
جميل صورة هذه دعوة غير شرعية وهي ملهاة سياسية وتخلق جدالً سياسياً، يستهدف إعادة ت: "وأضاف

  ". محمود عباس بعد ما لحقت به من فضائح حول الوثائق التي نشرتها قناة الجزيرة القطرية
وبين أبو زهري أن هذا اإلعالن عن إجراء االنتخابات في هذا الوقت بالتحديد، يهدف إلى قطع أي 

  . بيةمحاولة لوالدة حراك شعبي ضد السلطة الفلسطينية وحكم محمود عباس في الضفة الغر
  تعزيز االنقسام الداخلي 

من جهتها، أكدت حركة الجهاد اإلسالمي رفضها إلجراء انتخابات محلية أو تشريعية أو رئاسية في 
  . الضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب استمرار االنقسام الداخلي

 موقفنا على الرغم من": "فلسطين"وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي نافذ عزام لـ
الثابت من االنتخابات وهو عدم المشاركة في أي نوع من أنواعها، بسبب إيماننا بأنها تجري وفق اتفاق 
أوسلو ومقيدة ببنود هذا االتفاق، إال أننا ال نرى أيضاً أن األجواء تتناسب مع إجراء هكذا انتخابات في 

  ". الساحة الفلسطينية
قسام الداخلي وعدم تحقيق الوحدة الوطنية، من شأنه أن يزيد وأوضح أن إجراءها في ظل استمرار االن

  . من واقع االنقسام، مشيراً إلى أن هذه االنتخابات ستؤدي إلى نتائج سلبية عديدة في الشارع الفلسطيني
إن هذه االنتخابات ستزيد من حدة الخالفات الموجودة في الساحة الفلسطينية وستزيد األوضاع : "وأضاف

  ". عوبةً بالنسبة للمواطن الفلسطينيالمعيشية ص
  الكل الفلسطيني 

من ناحيتها، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنها لن تشارك في أي انتخابات تشريعية أو رئاسية 
تستثني قطاع غزة، مؤكدةً أن إجراء هذه االنتخابات بالضفة والقطاع يجب أن يتم بأسرع وقت ممكن، 

  ". ل الفلسطينيلكن في إطار يجمع الك"
نحن نرى أن االنتخابات ": "فلسطين"وقالت خالدة جرار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لـ

، داعيةً حركتي فتح "التشريعية والرئاسية يجب أن تتم في أقرب وقت بشرط أن تجمع الكل الفلسطيني
  . وحماس إلى إنهاء االنقسام الداخلي

، "ة المدخل األساسي إلنهاء االنقسام والتخفيف من معاناة الشعبوأوضحت أن االنتخابات تعد بمثاب
لن تشارك أيضاً في انتخابات المجلس الوطني إال بضم وبمشاركة كافة " الشعبية"مشيرةً إلى أن 

  . الفلسطينيين في الداخل والخارج
على حدود الرابع ونوهت إلى أن إعالن عقد االنتخابات التشريعية مرتبط بمساعي إقامة دولة فلسطينية 

إال "، والتي تسعى إليه منظمة التحرير الفلسطينية، مستبعدةً تحقيق ذلك المسعى 1967من حزيران عام 
  ". بوجود استراتيجية فلسطينية واضحة وكاملة تقوم على نبذ خيار التفاوض وإنهاء االنقسام

  حوار وطني 
إال بتوافق "اء أي انتخابات فلسطينية من جانبها، رفضت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إجر

  . ، كما وأكدت أنها لن تشارك في أي انتخابات يستثنى منها قطاع غزة"فلسطيني كامل
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نحن نرحب بإجراء االنتخابات التشريعية ": "فلسطين"وقال طالل أبو ظريفة عضو الجبهة الديمقراطية لـ
ي بما يساهم بتشكيل نظام ديمقراطي عصري يكفل والرئاسية من أجل إعادة بناء ركائز المجتمع الفلسطين

  ". حق الحرية والتعبير واختيار الشعب لقادته
وشدد على ضرورة إجراء حوار وطني شامل يحدد موعد االنتخابات وطرق إجرائها، مؤكداً أن ذلك ال 

  . يتحقق إال بإنهاء كامل لالنقسام الداخلي الفلسطيني
سبق هذه االنتخابات لخلق مناخ مريح وأجواء مناسبة، وهذه يجب أن يكون هناك حوار ي: "وأضاف

، داعياً إلى ضرورة اإلسراع بتحقيق المصالحة وإجراء "األجواء ال تكون إال بحكومة توافق وطني
  ". لتالشي الفراغ والجمود الديمقراطي في الساحة الفلسطينية"االنتخابات 

  12/2/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  "دليل على تورطه في شطب حقوق الفلسطينيين والتآمر عليهم"ة عريقات استقال: حماس .10
اعتبرت حركة حماس، استقالة صائب عريقات، رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير، من : غزة

دليل أكيد على تورطه في كل ما نشر في وثائق، ويكيليكس، وقناة الجزيرة، في شطب حقوق "منصبة 
  ".تآمر عليهالشعب الفلسطيني وال

نسخة " قدس برس"في تصريح مكتوب له، وصل " حماس"وطالب فوزي برهوم المتحدث باسم حركة 
مع كل المتورطين بقضايا الفساد والتآمر على الحق الفلسطيني من "منه، بتشكيل لجنة تحقيق وطنية 
، مؤكداً في الوق ذاته أن "غير كافية"، معتبراً هذه االستقالة بأنها "السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية

إعالن السلطة الفلسطينية لفشل كل أشكال التفاوض مع االحتالل، وإعالنها انتهاء كافة "المطلوب هو 
  ".أشكال التفاوض معه

، "بداية تغيير حقيقي وجذري بالسلطة الفلسطينية"وأعرب برهوم عن أمله أن تكون استقالة عريقات 
  .فة بأن يبدأ بإستراتيجية تغيير حقيقية ألقطاب السلطة وفضح سياساتهممطالباً الشعب الفلسطيني في الض

أي حديث من السلطة عن االنتخابات بكافة مستوياتها، هو ترسيخ لالنقسام ولالستفراد مجدداً "وأكد أن 
، ال "باطله"، معتبراً هذه االنتخابات "بمؤسسات وقضايا الشعب الفلسطيني من قبل طرف فلسطيني بعينه

ا وأن حكومة فياض، والرئيس عباس غير مؤهلين شرعياً وال قانونياً وال وطنياً التخاذ قراراتها أو سمي
  ".رعايتها
التأكيد أن الحركة لن تعترف بهذه االنتخابات، ولن تشارك فيها، ولن تعطي أي غطاء أو برهوم وجدد 

 طموحات ورغبات الشعب شرعية دون أن تكون ثمرة من ثمار المصالحة ونتيجة توافق وطني وتلبي
  ".الفلسطيني

  12/2/2011قدس برس، 
  

  عريقات بات يدرك أنه لم يعد لمنصبه أهمية بعد تعرقل المفاوضات: شعث .11
عريقات قدم صائب أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث، أن  :عبد اهللا التركماني - غزة

،، بسبب تعرقل جهود عودة المفاوضات 2003نذ عام من دائرة المفاوضات التي يترأسها م استقالته فعلياً
  . مع دولة االحتالل التي ال تزال تستمر في التوسع االستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلة

إن عريقات بات يدرك أنه لم يعد لمنصبه أهمية بعد ": "فلسطين أون الين"وقال شعث في تصريحات لـ
بعد أن أيقن أنه لن تكون هناك فرصة متاحة لعودة المفاوضات إلى ، و)إسرائيل(تعرقل المفاوضات مع 

  ". أجل غير مسمى
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بعملية التسوية والمفاوضات حول الوضع النهائي، واالعتراف بشروط ) إسرائيل(وبين أن عدم التزام 
امل الرباعية الدولية، أجبر عريقات على تقديم استقالته من دائرة المفاوضات كإجراء اعتراضي على تع

  . دولة االحتالل مع الخيار التفاوضي
والواليات المتحدة، مفادها أن فريق التفاوض ) إسرائيل(إن استقالة عريقات تحمل رسالة إلى : "وأضاف

  ". ليس تحت رحمة االحتالل ولن يستمر بمفاوضات عبثية
حينها ستتمكن االستيطان وأنهت حصارها على غزة، ف) إسرائيل(ونوه شعث إلى أنه وفي حال أوقفت 

  . من إعادة الروح للمفاوضات ولكن دون عريقات الذي قرر التخلي عن منصبة نهائياً، على حد قوله
من جهتها، أكدت حركة حماس أن استقالة صائب عريقات دليل على تورطه في كل ما نشر في وثائق 

  . ويكيليكس وقناة الجزيرة
، استقالة "فلسطين" في منظمة التحرير الفلسطينية لـبدوره أكد بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية

عريقات من دائرة المفاوضات، بسبب تسريبات قناة الجزيرة القطرية لعشرات اآلالف من وثائق ووقائع 
  . المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية

ية األدبية عن تسريبات الجزيرة لها عالقة مباشرة باستقالة عريقات، الذي فضل تحمل المسئول"إن : وقال
  ". اإلخفاق األمني في الحفاظ على سرية هذه الوثائق

  12/2/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  حزب الشعب يحتفل بذكرى تأسيسه: رام اهللا .12
دعا حزب الشعب إلى استخالص العبر من التجربة السابقة بما يضمن استمرار رفض :  وفا–رام اهللا 

السعي من أجل تفعيل اإلرادة الدولية لتنفيذ قرارات الشرعية التفاوض في ظل االستيطان واستمرار 
  .الدولية، داعياً إلى إنهاء االنقسام، والعودة وتحقيق المصالحة الوطنية

وأكد الحزب أن نجاح إنجاز االستقالل الوطني يستند إلى توسيع المشاركة الشعبية وتعزيز إرادة 
  .راطية واالجتماعيةالجماهير، دفاعاً عن حقوقها الوطنية والديمق

وشدد على أن اإلنجازات التي حققتها ثورة الشعب المصري بشبابه وعماله وكادحيه، تؤكد عمق 
المخزون الكفاحي لدى الشعوب العربية، ورفضها المطلق لكل أشكال االستبداد والفساد واالستغالل 

  .رار الغالء الفاحش والبطالة والفقروالتبعية، داعياً إلى المباشرة فوراً في اعتماد سياسات تحد من استم
 في مدينة رام اهللا، أمس، عن 29وأعلن حزب الشعب في مهرجانه المركزي بذكرى إعادة تأسيسه الـ

  .تأسيس شبيبة حزب الشعب
إننا متمسكون في : "وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول في كلمة منظمة التحرير

، االستيطان، وعودة الالجئين، وجميعنا نجمع على أن ال مفاوضات مع إسرائيل ثوابتنا الوطنية؛ القدس
  ".في ظل استمرار االستيطان

نعول على هذه الشبيبة التواصل : "وأعلن باسم اللجنة المركزية للحزب تأسيس شبيبة حزب الشعب، وقال
  .مع كل شبيبة بالدنا والعرب والعالم، ألجل مستقبل أفضل لنا وألبنائنا

وشارك في المهرجان المركزي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي، وعضو المكتب 
السياسي للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية خالدة جرار، 

ناصرين وأمين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي وعدد من الشخصيات الوطنية، ولفيف من الم
  .للحزب

  13/2/2011األيام، رام اهللا، 
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   ترحب ببيان مصري عن المعاهدات الدولية وباراك يهاتف طنطاوي"إسرائيل" .13
 رحب رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو امس ببيان صدر عن المجلس            : وكاالت -القدس المحتلة 

لقـد  «وقال نتنياهو في بيان     . معاهدات الدولية األعلى للقوات المسلحة في مصر يؤكد أن البالد ستلتزم بال         
عادت معاهدة السالم القائمة منذ وقت طويل بين اسرائيل ومصر بنفع كبير على البلـدين وهـي حجـر         

الترحيـب  «واعرب رئيس الوزراء االسرائيلي عن      . »الزاوية للسالم واالستقرار في الشرق االوسط كله      
من جهة اخرى، اجـرى وزيـر       . »تفاق السالم مع اسرائيل   بتأكيد الجيش المصري على احترام مصر ا      

الجيش االسرائيلي ايهود باراك محادثة هاتفية مع نظيره المصري محمد حسين طنطاوي، كمـا ذكـرت                
وفي وقت سـابق    . ، من دون توضيح مضمون المحادثة     )خاصة(القناة العاشرة في التلفزيون االسرائيلي      

الـسالم  ... هذا إعالن جيد    «تز للقناة الثانية في التلفزيون االسرائيلي       امس قال وزير المالية يوفال شتايني     
واكدت . »وإني سعيد جدا بهذا اإلعالن    . ليس في مصلحة إسرائيل وحدها ولكن في مصلحة مصر أيضا         

اعادة النظـر فـي كـل       ) االسرائيلية(سيكون على هيئة االركان     «محطات التلفزة االسرائيلية امس انه      
وقال زفي مازل سفير اسرائيل السابق      . ، مشيرة الى زيادة متوقعة لميزانية الدفاع      »اتيجيةخططها االستر 
لم يعد هنـاك    . نظر استراتيجية فان اسرائيل تجد نفسها اآلن في وضع عدائي         من وجهة   «في مصر انه    

من جهته قال الخبير البـارز      . »احد لقيادة دول براغماتية ومعتدلة في حين ان تركيا وايران تكسبان قوة           
الجيش المصري ال يريد حربا مـع       «في شؤون الدفاع رون بن يحاي في حديث لالذاعة االسرائيلية ان            

واضاف بـن يحـاي     . »يل، عليه ان يدير بلدا ويتعامل مع التوترات الخارجية ال سيما في السودان            اسرائ
 مليار  1,3يعرف الجيش المصري انه في حال ابسط مس بمعاهدة السالم فانه يخاطر بحرمان نفسه من                «

    . »دوالر من المساعدات العسكرية االميركية
 13/2/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

 
   تبحث خططاً لمرحلة ما بعد مبارك"سرائيلإ" .14

ذكرت مصادر عسكرية اسرائيلية ان الرؤية أمام الجيش غير واضحة بعد سقوط الرئيس المصري محمد               
  حسني مبارك، مشيرة الى ان الفترة المقبلة ستكون غير مستقرة

ناقشات مكثفة بعـد    امس، فإن قيادة الجيش االسرائيلي تجري م      " يديعوت أحرونوت "ووفقا لموقع صحيفة    
سقوط مبارك، حيث دعا قائد هيئة االركان غابي اشكنازي في ساعة متأخرة من ليل الجمعة ـ الـسبت   
رغم تحريم الشريعة اليهودية ما تسميه انتهاك حرمة يوم السبت قادة الجيش لبحث الوضـع، ومـستقبل                 

  .التنسيق األمني الذي كان بين إسرائيل والنظام المصري المخلوع
فقا لموقع الصحيفة االسرائيلية، تحدث قادة الجيش عن رياح سلبية تأتي من مصر والـدول العربيـة                 وو

  .األخرى
ووفقا لضباط آخرين، بعد سقوط مبارك وبعد مرور فترة على سقوطه فمن الممكن أن تتحول مصر من                 

اإلخـوان  (صديق الى مناوىء السرائيل في حال دخلت جهات إسالميه للحكومـة المـصرية القادمـة                
، واشار هؤالء الى إن الجيش االسرائيلي اعد خطة قبل سنوات لليوم التالي بعد مبارك حيـث                 )المسلمين

  .تم إعداد الخطة آنذاك على ضوء صحة حسني مبارك
وحسب المصادر االسرائيلية، حتى اآلن لم يعزز الجيش اإلسرائيلي قواته على الحدود مع مصر ولكـن                

  .حساسة، وسيتخذ الجيش خطواته المقبلة في ضوء تطورات الموقف في مصراأليام المقبلة ستكون 
الى ذلك، ذكرت االذاعة االسرائيلية العامة أن رئيس الوزراء بنيامن نتنياهو ووزير الدفاع ايهود بـاراك                
ووزير الخارجية افيغدور ليبرمان وقادة الجيش يجرون مشاورات مكثفة لبحث تداعيات سـقوط النظـام               

  ".المصري
  13/2/2011، المستقبل، بيروت
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   فوجئت بالتحركات الشعبية المصريةاإلسرائيليةاالستخبارات  .15

قال دان مريدور نائب رئيس الوزراء االسرائيلي والمسؤول عن ملف االسـتخبارات إن             : القدس المحتلة 
. حتجاجاتالمخابرات االسرائيلية فوجئت باالحتجاجات الشعبية ضد نظام مبارك في مصر وحجم هذه اال            

وأضاف إن األحداث في مصر وضعت اسرائيل أمام احتماالت جديدة وظروف تتطلب البحث عن حلفاء               
جدد وشراكات استراتيجية في العالم العربي ، ومع القوى الجديدة الصاعد في العالم مثل الصين والهند ،                 

العـالم يتغيـر ويتحـرك ،       "قال  و.  مع أن الواليات المتحدة هي أقوى الحلفاء وأهمهم بالنسبة السرائيل         
فالصين بدأت تلعب دورا هامـا فـي        . وهناك حاجة السرائيل إلقامة عالقات حسنة مع الصين الصاعدة        

". ولم نعد اآلن في عداء مع روسيا وهي بالطبع دولة مهمـة           . كما ان الهند دولة هامة    . السياسة الخارجية 
ئت باندالع الثورة الشعبية ضد النظام المصري       واعترف مريدور كوزير لالستخبارات بأن اسرائيل فوج      

وأضاف إن التطورات الحاليـة     . وقال إنه من السابق ألونه التكهن بشأن مستقبل معاهدة السالم         . ومداها
وجعلتها تبحث عن شراكات استراتيجية جديدة مـع الـدول العربيـة            " احتماالت جديدة "وفرت السرائيل   

ة تجلب عالقات جديدة بعضها ما يزال تحت الطاولة ، وبعضها فـوق             وقال إن المصالح الجديد   . المعتدلة
  . الطاولة

  13/2/2011، الدستور، عّمان
  

   بعد مبارك باتت في أزمة استراتيجية واسعة النطاق"إسرائيل: "السابق" إسرائيل" سفير .16
بعد انهيـار   «يرى السفير الصهيوني السابق لدى مصر تسيبي مازل أن إسرائيل           : كفاح زبون  - رام اهللا 

لن نجـد   «: وعقب مازل قائال  . »نظام مبارك، باتت في أزمة استراتيجية واسعة النطاق، إذ بقيت وحيدة          
أعتقد أن وقتا طويال سيمر قبل      .. أحدا آخر يقود مصر بصورة طبيعية براغماتية مرة أخرى بعد مبارك          

انتهـت، واآلن سـينهار      عامـا    30أن تنتخب حكومة ديمقراطية في مصر، الحكومة المعروفة لمـدة           
البرلمان، ألن الشعب لن يقبل ببرلمان مؤسس على الخداع والتزوير، أرى أن الجيش سـيبقى ممـسكا                 

اآلن نحن نمـر    «، موضحا   »فاألوضاع االستراتيجية قد تتغير   «ووفق مازل   . »بزمام األمور لفترة طويلة   
  . »بمشكالت عصيبة ومأزق كبير بعد مبارك

الموقف في إسرائيل، وأعربت مصادر سياسية كبيرة هناك عن اعتقادها بأنـه لـن              وبدا تباين في تقدير     
يطرأ تغيير جوهري في العالقات بين مصر وإسرائيل، إذ إنه من مصلحة البلدين الحفاظ على معاهـدة                 

ولكن مصدرا رفيعا آخر قال إنه من السابق ألوانه التحدث عن التوقعـات، إذ ال               . السالم المبرمة بينهما  
  .»االنتقال إلى الدمقرطة بسالسة«رف كيف ستجري األمور في مصر؟ متمنيا لها يع

وهذا التباين في المواقف، واالرتباك انعكس أيضا على المحللين الـسياسيين والعـسكريين، وأصـحاب               
: وبينما ذهب المحلل العسكري اإلسرائيلي المعروف رون بن يشاي، إلـى القـول            . التجربة في إسرائيل  

، وتوجـه بالنـصح إلـى قـادة         »إسرائيل أن تستعد لوجود تركيا جديدة على الحدود الجنوبية        إن على   «
ال تظنوا أن مصر القديمة في عهد مبارك سوف تعود ثانية، وعليكم أن تستعدوا لمصر               «: إسرائيل، قائال 

  .»جديدة على الطراز التركي، وغير محبة إلسرائيل
 13/2/2011، الشرق األوسط، لندن

 
  لن يطرأ تغّير جوهري على العالقات مع مصر:  عقب تنحي مباركتل أبيب .17

أكّدت مصادر سياسية إسرائيلية، على أهمية الحفاظ على اتفاقية السالم الثنائية بـين              ):فلسطين(الناصرة  
  .، وفق تقديرها"مصلحة للطرفين"مصر والدولة العبرية قائمة، لما فيها من 
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إن تغييـرا   " لسقوط النظام الحاكم في مصر وتنحي حسني مبـارك           وقالت المصادر، صبيحة اليوم التالي    
، مشددة على أن الحفاظ علـى معاهـدة الـسالم           "جوهريا لن يطرأ على العالقات بين القاهرة وتل أبيب        

  .المبرمة بين الجانبين وعدم المساس بها، ينطوي على مصلحة ثنائية لمصر والجانب اإلسرائيلي
يس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو عقد جلسات تشاورية مع عدد من           وفي سياق متّصل؛ يواصل رئ    

كبار المسؤولين في حكومته للتشاور بشأن األوضاع السياسية في مـصر وتـداعياتها علـى العالقـات                 
  . المصرية-اإلستراتيجية اإلسرائيلية

ة في واشـنطن مـع نظيـره        اإلسرائيلي، عوزي أراد، الليلة الماضي    " األمن القومي "كما اجتمع مستشار    
  .األمريكي توم دونيلون وغيره من المسؤولين الكبار في اإلدارة األمريكية، لتدارس األوضاع في مصر

 12/2/2011، قدس برس
  

  االحتالل يقمع تظاهرة مناهضة لالستيطان في بيت أمر  .18
 بيـت أمـر، شـمال    قمعت قوات االحتالل، أمس، التظاهرة األسبوعية المناهضة لالستيطان في : الخليل

الخليل، وذلك بإعالنها المنطقة، حيث نظمت التظاهرة، عسكرية مغلقـة، وإجبـار المتظـاهرين علـى                
  .مغادرتها بالقوة

وكانت التظاهرة التي شارك فيها عشرات المواطنين ونشطاء سالم إسرائيليون وأجانـب، إلـى جانـب                
بيت لحم ورام اهللا، رفعت األعالم الفلسطينية       ممثلين من لجان ناشطة في مقاومة االستيطان في محافظتي          

والمصرية، في داللة رمزية لتأييد الثورة المصرية وتنحية الرئيس مبارك، فيما عمد جنـود االحـتالل                
من الجهة الغربية، على طرد المتظـاهرين  " كارمي تسور"الذين تواجدوا على مقربة من سياج مستوطنة       

  .وطنين داخل السياج وأطلقوا هتافات عنصرية ومعادية للعرببالقوة، بينما تجمع عدد من المست
 13/2/2011، األيام، رام اهللا

  
   طفال فلسطينيا في سجون االحتالل االسرائيلي320 .19

إن :   قال وزير شؤون األسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقـع امـس            : كامل ابراهيم  –بيت لحم   
الحتالل من خالل سياسة االعتقاالت المكثفـة، ومـا         هناك سياسة وحربا ممنهجة ضد أطفال يخوضها ا       

  .'يتعرضون له من تنكيل وضغوط نفسية وتهديدات خالل اعتقالهم
وأشار قراقع خالل محاضرة في قرية األطفال في مدينة بيت لحم، إلى أن اسرائيل هي الدولة الوحيـدة                  

مل معهم كالبالغين وتفرض عليهم     في العالم التي تعتقل وتحاكم أطفال قاصرين في محاكم عسكرية وتتعا          
  .إجراءات ال إنسانية بما يخالف كافة الشرائع واالتفاقيات الدولية

وشرح قراقع خالل لقائه مع الطلبة الواقع الذي تعيشه الحركة األسيرة في سجون االحتالل من ظـروف                 
  .ومعاناة قاسية وحرمان من الزيارات وقمع متواصل

 طفال في سجون االحتالل، وما يتعرضون له        320سرى الذين يبلغ عددهم     وركز على معاناة األطفال األ    
بلغت حاالت اعتقال األطفال العـام      'من تعذيب وابتزاز وانتزاع اعترافات منهم خالل استجوابهم، وقال          

  .'المنصرم ألف طفل، قسم كبير منهم فرضت عليهم إقامات منزلية وغرامات عالية
  . القدس وسياسة فرض إقامات منزلية عليهم وإبعادهم عن أماكن سكنهموأشار الى ظاهرة مالحقة أطفال

وناشد قراقع المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق اإلنسان التدخل لفضح السياسة االسرائيلية فـي اعتقـال               
  .القاصرين، ووضع حد لمعاناتهم وإلزام اسرائيل باحترام المواثيق والمعاهدات الدولية واإلنسانية

  13/2/2011، نالرأي، عّما
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  غزة تواصل احتفاالتها بالثورة المصرية .20
مدن قطاع غزة شهدت أمس      أن   غزة حامد جاد   نقال عن مراسلها من      13/2/2011الغد، عّمان،    نشرت

ولليوم الثاني على التوالي مسيرات جماهيرية حاشدة شارك فيها آالف المواطنين احتفاال بسقوط النظـام               
شاركون األعالم المصرية والفلسطينية ورددوا هتافات مؤيدة لثورة الشعب         المصري البائد حيث حمل الم    

  .المصري
وطالب اآلالف ممن شاركوا في مسيرة تجمعت قبالة مقر التشريعي الفلسطيني في مدينة غـزة القيـادة                 
الجديدة للشعب المصري برفع الحصار عن غزة بشكل فوري فيما رددت أعداد كبيـرة مـن الطـالب                  

ن شاركوا في مسيرة في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة هتافات هنـأت الـشعب المـصري                 والنساء مم 
  .بنجاح ثورته وطالبت قيادته بإعادة فتح معبر رفح في االتجاهين

 الـسبت، فـي     نالمئات من النساء الفلسطينيات شـارك      أن   غزة من   12/2/2011قدس برس،    وذكرت
  . الرئيس المصري حسني مباركوقفتين تضامنيتين مع الشعب المصري، بعد إسقاط

، عنـد مـدخل     "حماس"ونفذت الوقفة التضامنية األولى والتي دعت إليها الحركة النسائية التابعة لحركة            
  .مخيم المغازي وسط قطاع غزة

وأعرب النساء المشاركات في الوقفة عن سعادتهم إلسقاط نظام مبـارك رافعـين األعـالم المـصرية                 
  .   المصرية، والمطالبة برفع الحصار عن قطاع غزةوالالفتات المؤيدة للثورة

، كذلك وقفتها التضامنية    "حماس"وفي خان يونس جنوب قطاع غزة، نفذت الحركة النسائية التابعة لحركة            
  .الثانية للتعبير عن السرور واالبتهاج بسقوط الرئيس مبارك

عامالت في مجال الدعوة والمؤسسات،     وشاركت في الوقفة مئات النساء والطالبات، والشرطة النسائية وال        
  .مهنئين بذلك شعب مصر ومثمنين للتضحيات الجسام التي قدموها من أجل الحرية

 
  بسقوط نظام مبارك 48احتفاالت في أراضي الـ  .21

، وعدة  48شهدت مدينة الناصرة كبرى المدن الفلسطينية في األراضي المحتلة عام           : )فلسطين(الناصرة  
ت بانتصار ثورة الشعب المصري، حيث خرج المئات من الفلسطينيين إلى شوارع            مناطق أخرى، احتفاال  

  .المدينة رافعين األعالم المصرية، مرددين هتافات مناصرة للشعب المصري واألغاني الوطنية المصرية
العشرات من المواطنين الفلسطينيين عن فرحتهم وتضامنهم مع الـشعب            وفي بلدة دير حنا القريبة؛ عبر     

والزغاريد تعبيـراً عـن      مصري بعد قرار تنحي الرئيس مبارك، وأطلق المحتفلون المفرقعات النارية         ال
مكبرات الصوت فـي مـساجد    عبر  فرحتهم بهذا القرار، فيما وجهت التهاني والتحية للشعب المصري      

هـذه المناسـبة    ، كما شهدت مدينة الطيبة العربية، مسيرات مماثلة ب        "انتصارهم على الظالمين  "القرية بـ   
  .رفعت خاللها األعالم المصرية

  12/2/2011، قدس برس
  

  »عقلية القلعة« إلى التخلي عن "إسرائيل"األردن يدعو  .22
دعا رئيس الوزراء األردني معروف البخيت أمس إسرائيل إلـى التخلـي عـن             :  جمال إبراهيم  -عمان  

  . نوإيقاف الخطوات أحادية الجانب، خاصة االستيطا» عقلية القلعة«
يجب علـى  »وقال خالل لقائه مساعد وزيرة الخارجية األميركية للشؤون السياسية وليام بيرنز في عمان             
وأضـاف  . »إسرائيل أن تنظر إلى المستقبل وتدرك بأن العدالة وكرامة الشعوب ضرورة ال غنى عنهـا              

 يزيـد مـن احتقـان       القضية الفلسطينية قضية مركزية ومن شأن الجمود الذي شاب العملية السلمية أن           «
  . »شعوب المنطقة نتيجة للشعور بالخلل في ميزان العدالة

  13/2/2011، االتحاد، ابوظبي
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   شكوى قضائية ضد شرطيين أردنيين اعتديا عليه بالضرب يرفعدبلوماسي فلسطيني .23

رفع دبلوماسي فلسطيني شكوى قضائية ضد شرطيين أردنيـين اعتـديا عليـه             :  جمال إبراهيم  - عمان
تابع للشرطة في عمـان أمـس       » كشك«رب المبرح وأصاباه بكسور في جسده أثناء وقوفه بجانب          بالض
وقال المستشار الدبلوماسي في السلطة الفلسطينية نافذ عبد الرحمن أبو إصليح إن شرطياً طلـب               . األول

 األردنيـة   منه رخصة قيادة سيارته وبعد أن قدم له رخصة القيادة الدبلوماسية، طلب منه رخصة القيادة              
أنـت فلـسطيني   : عندما رأى البيانات الشخصية المدونة على الرخصة، قال لـي «وأضاف . فأبرزها له 

وأوضح أنه جاء إلى عمان للعالج من       . »الجنسية وكيف تكون دبلوماسياً؟ فأبرزت له الهوية الدبلوماسية       
ه شرطيان وأنزاله من    أورام سرطانية وتعرض للضرب وهو جالس في سيارته حتى فقد وعيه، حيث قيد            

  .الشرطة» كشك«السيارة وضرباه بالهراوات في الشارع العام ثم في 
  13/2/2011، ظبي أبواالتحاد، 

  
  للسياسة الخارجية المصرية أسس محددة ومن أهمها التوجه نحو السالم: عمرو موسى .24

لخارجية المصرية أسساً إن للسياسة ا "،قال عمرو موسى، األمين العام لجامعة الدول العربية: القاهرة
، على "محددة، ومن أهمها التوجه نحو السالم، وسوف يتواصل هذا التوجه وسنستمر فى الدعوة للسالم

  .حد تعبيره
ولفت إلى أن الوثيقة األساسية التى يتم االستناد إليها فى هذا الشأن هى المبادرة العربية، التي تدعو 

إجماع الدول العربية عليها، وسوف نبنى جميع جهودنا للسالم مع الجانب اإلسرائيلي، وتحظى ب
الدبلوماسية على السالم الذي دعت إليه كافة الدول العربية، كما سيتم احترام أي اتفاق ثنائي فى هذا 

  ".الخصوص
إنه رغم "ورداً على سؤال بأن الثورة بدأت فى تونس، ثم فى مصر، فأين ستكون بعد ذلك، قال موسى، 

لتنبؤ باإلجابة على هذا السؤال، لكنه يرى أن رياح التغيير تجتاح منطقة الشرق األوسط أنه ال يمكن ا
 ".بأسرها

إن "عن ثقته في قدرات الجيش المصرى على إدارة األمور في المرحلة القادمة، وقال  أعرب موسى،و
  ".مناقشة مسألة ترشيحه للرئاسة فى الوقت الراهن سابقة ألوانها

روحاً جديدة "اإلخبارية األمريكية، أن هناك " سى إن إن"ث هاتفي مع شبكة وأضاف موسى، في حدي
رياح التغيير تجتاح منطقة الشرق األوسط برمتها، وأنه من "،، منوها بأن "تنتظم المجتمع المصري

الضرورى تركيز الجهود فى المرحلة المقبلة بمصر على بناء إجماع وطني بشأن كيفية التحرك نحو 
  ".المستقبل

سيكون بحاجة إلى انتخابات وحكومة وخارطة "وأشار األمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن هذا 
  ".طريق تكون قادرة على تحقيق ذلك

  12/2/2011، قدس برس
  

   يكون تنحي مبارك حافزا الستئناف محادثات السالمأنبريطانيا تأمل  .25
يغ امس عن أمله في ان يشكل تخلي الـرئيس           اعرب وزير الخارجية البريطاني وليام ه      :ب.ف.ا -لندن  

ويحث االسرائيليين والفلسطينيين على استئناف محادثـات       » حافزا«المصري حسني مبارك عن السلطة      
وقال هيغ الذي اختتم للتو هذا االسبوع جولة في شمال افريقيا والشرق االوسط، في حديث مـع                 . السالم

 لكنها لن تبقى على قيـد الحيـاة         ،)العملية السلمية (اة فيها   ال يزال هناك بعض الحي    «البي بي سي محذرا     
لالسف لم يبـد    «وقال  . »بالتسويات الضرورية «ان يقدم الطرفان    » انه المر حيوي  «واضاف  . »لسنوات
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) في تونس ومصر (اي من الطرفين في االشهر االخيرة استعداده للقيام بذلك وآمل ان تكون هذه االحداث               
    . »عهما في هذه الطريق بدال من جعلهما اكثر حذرابمثابة حافز وان تدف

 13/2/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  ثورة مصر وصراعاتها المقبلة .26
  بالل الحسن

أعلن الرئيس المصري تنحيه عن منصب رئاسة الجمهورية، وتحقق بذلك هدف أساسـي مـن               .. أخيرا
  .ودامت ثمانية عشر يوما) الثانيكانون ( يناير 25أهداف الثورة الشعبية التي بدأت يوم 

وبذهاب رئيس الجمهورية، وتولي الجيش إدارة البالد، يبدأ العمل الحقيقي لتحقيق أهداف الثورة، فتنحي              
وهنا نطرح مهمات من    . مبارك ليس سوى العنوان، أما تغيير طبيعة النظام فهو الهدف األساسي واألكبر           

  :نوع مختلف
لنظام، ليصبح نظاما يعبر عن مبدأي الحرية والديمقراطيـة، وباعتبـار أن      تغيير جوهر ا  : المهمة األولى 

هذا هو الهدف األساسي للثورة، وهو هدف يطال األشخاص، كما يطال آلية الحكم، بدءا من صـالحيات                 
رئيس الجمهورية، وانتهاء بالحزب الحاكم، وطريقة عمله التي أدت إلى إلغاء الحياة السياسية في مصر،               

لوجهة االجتماعية للنظام، ورعاية نظام اقتصادي جديد، يحقق مصلحة الشعب، ويبعد عن هـذه              مرورا با 
المصلحة رجال األعمال، وآلية الفساد المنظم الذي كان سائدا بينهم، مع ضرورة إعـادة النظـر بمبـدأ                  

  .تداخل رأس المال مع الحكم
في الدستور الجديد المنتظر، إذ إن المطلوب       أن تجد كل هذه األمور موقعا أساسيا لنفسها         : المهمة الثانية 

ليس تغيير بعض المواد في الدستور فقط، بل المطلوب إعادة صياغة الدستور ليكون بمثابة عقـد جديـد     
ينظم العالقة بين السلطة والشعب، ليصل إلى قضايا من نوع االنتخابات الحرة غير المزيفـة، وحريـة                 

  .العمل السياسي، واستقالل القضاء، وإلغاء حالة الطوارئالتعبير في الصحافة واإلعالم، وحرية 
إذ سينـشأ،   . إن الوصول إلى هذه األهداف، التي هي األهداف الحقيقية للثورة، لن يكون أمـرا سـهال               

علـى أنـه    » التغيير«موضوعيا، صراع بين األفكار واالتجاهات، وسيكون هناك فريق ينظر إلى شعار            
أنه يعني محاسبة ومحاكمة مجموعة من رجال األعمال الفاسدين، ومـن           يعني تغيير أشخاص الحكم، أو      

  .دون أن يكون تغيير األشخاص مدخال لتغيير بنية الحكم أو بنية النظام
طبيعة العالقة مع الواليـات المتحـدة       : وستواجه الثورة بدءا من اآلن، معضالت أساسية تتعلق بأمرين        

  .األميركية، وطبيعة العالقة مع إسرائيل
في العالقة مع أميركا، سيبرز اتجاه يدافع عن هذه العالقة وعن ضرورة استمرارها كما هي، وسـيركز                 

، وسـيركز علـى تـسليح       )المساعدة السنوية بنحو ملياري دوالر    (في دفاعه على المصلحة االقتصادية      
رب الجيش المصري وتدريبه، حيث أصبح سالح الجيش المصري بأكمله سالحا أميركيا، وحيـث يتـد              

وهذان أمران يـستدعيان اسـتمرار      . ضباط الجيش المصري بالعشرات في الواليات المتحدة األميركية       
 األميركية تحولت إلـى عالقـة       -وسيبرز بالمقابل رأي آخر مضاد، يقول إن العالقة المصرية          . العالقة

) الـسودان، إسـرائيل   العراق، فلسطين، سورية،    (تبعية، وإلى عالقة اندماج في االستراتيجية األميركية        
وإلى حد يهدد المصالح األساسية لألمن القومي المصري، وال بد من الخروج بها من هذا النـوع مـن                   
العالقة، لتصبح عالقة دولة بدولة، ثم تعود مصر لتبني سياستها الخارجية والعربية، بناء على مصالحها               

  .ال على أوامر اإلدارة األميركية
 سيبرز أيضا الرأي الذي يقول بضرورة الحفاظ على معاهدة السالم المعقـودة             وفي العالقة مع إسرائيل،   

مع إسرائيل، ألن مصر ملتزمة بالمعاهدة باعتبارها معاهدة دولية، وألن قرار االنتقال من الـسلم إلـى                 
الحرب ليس قرارا سهال، وألن الواليات المتحدة، وبما تمثله داخل مصر من وزن اقتصادي وعسكري،               
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وسيبرز بالمقابل الرأي اآلخر الذي يقول إن علـى         . اتجاه الحفاظ على العالقة القائمة مع إسرائيل      تدفع ب 
مصر أن تتعامل مع هذه القضية بناء على مصالحها، فاالتفاقية الموقعة مع إسرائيل تنص علـى إمكـان       

ن إعـادة نظـر     إعادة النظر بها بعد خمسة عشر عاما من توقيعها، وقد حل هذا الموعد مرتين ومن دو               
وهناك كثير من البنود التي يمكن إعادة النظر بها، لنقل سيادة مـصر علـى منطقـة سـيناء                   . باالتفاقية

وهـذا يتنـاول حـق      . بكاملها، من مجرد اإلقرار بالمبدأ كما هو اآلن، إلى تطبيق السيادة بكل مظاهرها            
، وعلى صعيد حركة النـاس      مصر في الوجود في سيناء بحرية، على صعيد األمن، وعلى صعيد الجيش           

وإنشاء مشاريع بناء سيناء، مدنا ومصانع، وكل ذلك قبل الوصول إلى موضوع بقاء المعاهدة أو اعتبـار      
  .أنها أنجزت وحققت ما أريد منها

ويمكن لهذا الرأي اآلخر أن يقول أيضا، إن المصلحة المصرية تقتضي النظر إلى العالقة مع إسـرائيل،                 
ئيل تجاه العرب، وتجاه الفلسطينيين بشكل خاص، فهذه السياسة تتسم بالعـدوان،            على ضوء سياسة إسرا   

وباالستعداد الدائم للحرب، وبرفض أي توجه جدي نحو التسوية السياسية، وهي تهدد لبنـان وسـورية                
واألردن، وهي تسعى إلى مواصلة احتالل الضفة الغربية، وانتزاع مدينة القدس وضمها إلى إسـرائيل،               

ال يمكن أن تكون هناك عالقة تحالف معها تبتعد عن العرب ومصالحهم، إلى الحد الذي حصل في                 ولذلك  
  .أيام حكم مبارك

ومن المؤكد أن هذين الرأيين إذ يتواجهان، فإن تواجههما سيثير قضايا حساسة تـنعكس آثارهـا علـى                  
 مصر العربي الـذي     الوضع العربي بأكمله، وعلى الوضع الفلسطيني بشكل خاص، وهذا ما يسمى دور           

  .تم التخلي عنه
ال نستطيع تجاهل الوضع الدولي وضغوطه، وبخاصة الضغط القادم من واشنطن، وقد اتسم هـذا               .. هنا

الضغط حتى اآلن بالذكاء، وبالمظهر اإليجابي، فهو تبنى بشكل مراوغ دعوة الرئيس مبـارك للتنحـي،                
ولكن هـذا   . لذي دعت إليه ثورة الشارع المصري     وأطلق مواقف لفظية توحي وكأنه يؤيد شعار التغيير ا        

الموقف األميركي كان يضمر وال يزال، دعوة لتغيير األشخاص، ودعوة لالسـتجابة لـبعض مطالـب                
 المـصرية   -الشارع، من أجل أن يبقى النظام قائما في جوهره، ومن أجل أن تستمر العالقة األميركية                

يركية ستتضح أكثر وأكثر في األيـام المقبلـة، وسـينتظر           ومن المؤكد أن هذه الوجهة األم     . على حالها 
  .الجميع طبيعة الرد المصري عليها

لقد أشاد الجميع بثورة الشعب المصري، وقالوا إنها ثورة فريدة من نوعها، في التاريخ المصري، وفـي                 
ون زعيم،  الوضع العالمي، وهي فعال كذلك، ألنها ثورة شعبية، من دون قيادة، ومن دون أحزاب، ومن د               

وهي ستحدث، إن نجحت، تغييرا فـي       . وألنها أيضا ثورة سلمية وصلت إلى هدفها األول بسرعة قياسية         
توازن القوى العالمية، من خالل عالقة هذه القوى بمنطقة الشرق األوسط التي تـضم العـرب وإيـران                  

ولهـذا سـيكون   .  اآلنوتركيا، وألن منطقة الشرق األوسط تمثل بندا أساسيا في صراع القوى العالميـة      
  .الصراع الذي سينشب داخلها بين االتجاهات والمواقف واآلراء، صراعا حادا ومصيريا

فقد انتصرت الثورة، ولكنها لم تنجز      . وهذا ما سيشكل جوهر العمل السياسي في مصر في األيام المقبلة          
  .بعد أهدافها الكاملة، أهداف بناء نظام الحرية والديمقراطية

   13/2/2011، وسط، لندنالشرق األ
  

  صحوة مصر  .27
  فهمي هويدي 
أول تهنئة هاتفية تلقيتها من خارج مصر بعد اإلعالن عن تنحي الرئيس مبارك كانت من موريتانيا، من                 

الثانية جاءتني من بيروت التي وجدت أنها تنافس القـاهرة  . صديق يعمل أستاذا للفلسفة بجامعة نواكشوط   
ن صنعاء، من أحد الصحفيين الذي فوجئت به وقد انخرط في البكاء وهو يقول              الثالثة كانت م  . في الفرحة 
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الخامسة كانت من محام بارز فـي       . الرابعة كانت من إسطنبول   . إنه وجيله يشعرون أنهم ولدوا من جديد      
صديقي األردني الذي   . الدار البيضاء قال إنه تمنى أن يكون في ميدان التحرير ليقبل يد كل من رابط فيه               

دثني من عمان قال إن مظاهرات حاشدة كانت قد خرجت احتجاجـا ضـد الحكومـة، وحـين علـم                    ح
المتظاهرون أن مصر الغاضبة انتفضت ضد الرئيس مبارك، فإنهم انفضوا بسرعة وعادوا إلى بيـوتهم               

  . ليتابعوا على شاشات التلفزيون وقائع ما يحدث في القاهرة
ركة الجهاد اإلسالمي إنه حين التقى الدكتور موسـى أبـو           من دمشق قال لي السيد رمضان شلح أمين ح        

مرزوق نائب المكتب السياسي لحركة حماس فإن األخير بدأ حديثا عن األوضاع في غزة، فما كان مـن                  
إال أن قال له إن مصر هي القضية اآلن وليست غزة، ألن مصر إذا صحت فإن تلـك                  ) أبوعبداهللا(األول  

  .فلسطين وليس حل مشكلة غزة وحدهاستكون الخطوة األولى لتحرير 
لست أشك في أن ما جرى معي تكرر مع غيري ممن يتاح لهم التواصل مع المثقفين العرب والطـواف                   

كما أنني لست أشك في أن المثقفين المصريين سمعوا         . بعواصم المشرق والمغرب في المناسبات المختلفة     
ل يتردد على األلسنة طوال الوقت حول أوان عـودة          مثلي حيثما ذهبوا في العالم العربي السؤال الذي ظ        

مصر من تغريبتها التي طالت، فضيعتها وضيعت معها العالم العربي الذي تحول إلى فريـسة توزعـت                 
وهو ما أشرت إليه من قبل في كتابات عدة، وما سجله آخرون ممـن لمـسوا كيـف                  . على موائد اللئام  

ا، وأصبح الغيورون والوطنيون يتحدثون عنها بمشاعر       صغرت مصر وهانت، حتى فقدت مكانتها وهيبته      
وباتوا يذكرونها باعتبارها فقيدا غاليا غيبه الموت، أو باعتبارها عزيز قوم           . يختلط فيها الحزن مع الرثاء    

  .انكسر وذل
لن أتحدث عن مشاعر الشرفاء واألحرار الذين أحبوا مصر واحترموها في العالم الخـارجي، وال عـن                 

فرح الذي انفجر في كل أرجاء وشاهد الجميع أصداءه على شاشات التلفزيون، ولكننـي ألفـت                بركان ال 
النظر إلى أن الحدث المصري الكبير الذي دوت أصداؤه في أرجاء العالم العربي، هو بمثابـة صـدمة                  
أفزعت كل إسرائيل، قادتها وشعبها، ممن استعلوا واستكبروا حين تصوروا أن مـصر أصـبحت جثـة                 

كنـزا  «وفي عجزها وخيبتها فإنها غدت فـي النظـر اإلسـرائيلي            .  وأماتت معها العالم العربي    هامدة
أما قيامة مصر، واستعادتها لكبريائها وكرامتهـا بمـا قـد           . يتعين اإلشادة به والحدب عليه    » استراتيجيا

يلية وتـستدعي   يستصحبه ذلك من أصداء في العالم العربي، فإنها تعد كارثة تهدد اإلستراتيجية اإلسـرائ             
  .إعادة النظر في مرتكزاتها

لم يعد سرا أن أبالسة السياسة اإلسرائيلية تحوطوا لذلك االحتمال أثناء توقيع معاهدة كامب ديفيد معهـم،                 
ومن ثم أخذوا على الرئيس السادات ونظامه الذي كان مبارك استمرارا له تعهدات وضمانات ال نعرفها،                

رائيل في حرب أخرى، بعد الصدمة التي تلقتها بالعبور الذي تم في عـام              أريد بها أال تدخل مصر مع إس      
وقد كانت تلك التعهدات حاضرة في خلفية إشارات السادات المستمرة إلى أن ما وقع بين مصر                . 1973

وال تفوتك في هذا السياق داللة ما حدث أثناء ثورة الـشعب المـصري              . »آخر الحروب «وإسرائيل هو   
للرئيس مبارك بإدخال بضع مئات من جنود الجيش المصري إلـى           » سمحت«يل أنها   حين أعلنت إسرائ  

وفي وقت الحق رفـضت     . ، وطلبت تحديد موعد لخروجهم    )التي هي جزء من التراب المصري     (سيناء  
طلبا مصريا بزيادة ذلك العدد، حيث يبدو أن حكومة الرئيس مبارك أرادت أن تحتاط لمواجهة أي تهديد                 

بذات القدر فينبغي أال تفوتك داللة التحليل أو التحذير الـذي نـشرته صـحيفة               (!!). ة  فلسطيني من غز  
يجـب علـى الجـيش    «في سياق مقالة كتبها زفاي بارئيل، وكان عنوانها   ) 12/2السبت  (هاآرتس أمس   

في دعوة صريحة لضم الجـيش بـدوره إلـى كنـز إسـرائيل              . »المصري أن يسير على نهج مبارك     
  !.االستراتيجي

ت من الداعين إلى فتح ملف العالقات مع إسرائيل اآلن، ولكن الحاصل أنهم هم الـذين يـستدعونه،                  لس
وكذلك الواليات المتحدة وحلفاؤها، بل إننا وجدنا أن السيدة ميركل المستشارة األلمانية حين علقت علـى                
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اهدة الـسالم مـع     ما حدث في مصر فإنه لم يشغلها في أمر الثورة المصرية سوى مدى تأثيرها على مع               
إن صحوة مصر تطرد النوم من عيون كثيرين، ممن يعرفون حقيقة قدرها، وهو ما لم يعرفـه                 . إسرائيل

لذلك لم يكـن  . أبدا نظام مبارك الذي ظل طوال ثالثين عاما عاجزا عن أن يفهم هذا البلد أو يعرف قدره                
  .غريبا أال يفهم ثورة شباب مصر وأن يعجز عن استيعاب رسالتهم

  13/2/2011، لشرق، الدوحةا
  

  الخطيئة األصلية .28
  مصطفى زين

منذ اليوم األول لالنتفاضة المصرية، وربما قبل ذلك، وإسرائيل تستعد لمرحلة ما بعد الـرئيس حـسني                 
فالحدث يرقى إلى مستوى التغيير اإلستراتيجي في الشرق األوسط، لم تمر بمثله منـذ انتـصار                . مبارك

 الواليات المتحدة إلى تنحي مبارك، إرضاء للشارع، والمحافظة على النظـام            سعت مع . الثورة اإليرانية 
كما هو، وال بأس في إدخال بعض اإلصالحات وتنفيذ بعض مطالب المنتفـضين، طالمـا لـم يرفعـوا                   

  .شعارات معادية للدولتين
مرحلـة  » لأبطا«راهنت إسرائيل وما زالت على أن االنتفاضة التي تحولت إلى ثورة لن تطيح رموز و           

، ومحرضاً فاعالً للـدول العربيـة       »شريكاً كامالً في السالم   «ما بعد كامب ديفيد، عندما أصبحت مصر        
. »السالم«وقد أثبت النظام منذ أنور السادات إلى اآلن أنه منحاز إلى            . على قبول شرعية الدولة العبرية    

 مباشرة شنت هجمات    1977قدس عام   بعد زيارة السادات لل   . اختبرته تل أبيب في أكثر من محطة حاسمة       
على لبنان ولم تحرك القاهرة ساكناً، وخالل مفاوضات كامب ديفيد، قبل توقيع االتفاق، احتلـت جـزءاً                 

كل ذلك  . ، وشنت هجمات على المخيمات الفلسطينية، وأقامت مستوطنات       )1978(كبيراً من جنوب لبنان     
  .لم يؤثر في سير المفاوضات

 أما في عهد مبارك، فاحتلت إسرائيل كل لبنان، مطمئنة إلى أن الضعف العربـي،               .هذا في عهد السادات   
العرب لم يستطيعوا فعل شيء، فيما لزمت       . وكانت رؤيتها في مكانها   . في غياب مصر، سيسهل مهمتها    

  .القاهرة الصمت كي تحافظ على تعهداتها
التي تعرضت لهـا مـصر تطـول        وسلسلة االختبارات   . سلسلة خرق إسرائيل روح اتفاق السالم تطول      

 شنت إسرائيل حربها الثالثة على لبنان، مراهنة على أن انقسام           2006عام  . يكفي أن نذكر أحدثها   . أيضاً
، عـدوها الجديـد، بعـدما       »عمـالء إيـران   «القاهرة اعتبرتها حرباً ضد     . العرب سيحول دون تدخلهم   

تعميم تجربتها لمواجهـة األعـداء الجـدد،        معاهدة السالم، ولم يعد أمامها سوى العمل على         » ترسخت«
أما موقفها من الحرب على غزة، وهي حرب في عقر دارها، فأذهـل حتـى               . »الهالل«المنتشرين في   

اإلسرائيليين الذين لم يصدقوا أن التعاون مع القاهرة يصل إلى حدود إقامتها الجدار الفوالذي على الحدود                
  .»حماس« المصرية لمحاصرة -الفلسطينية 

باختصار، تحولت معاهدة السالم إلى قيود حولت النظام المصري إلى مجرد حـارس لهـا، مـن دون                  
ربط النظام  . االلتفات إلى المصالح اإلستراتيجية المصرية الممتدة من إفريقيا السوداء إلى البحر المتوسط           

. مع المصالح العربيـة    اإلسرائيلية التي كثيراً ما تناقضت       -مصيره ومصير العرب بالمصالح األميركية      
وال ننسى في هذا اإلطار الموقف من احتالل العراق وتفكيك هذه الدولة العربية الكبيرة وتركها تقع فـي                  

  .أحضان إيران والواليات المتحدة
من الطبيعي إذاً، ان تصيب ثورة الشعب المصري إسرائيل بالرعب، فلن يطول الوقت قبل أن تتحول من                 

ام الفاسد إلى إلغاء معاهدة السالم أو تجميدها أو جعلها مجرد معاهدة ال تلزم مصر               المطالبة بإسقاط النظ  
  .وحدها وال تلزمها بأن تكون شريكاً في المخططات األميركية في المنطقة
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الرعب الذي أصاب إسرائيل أصاب أيضاً الواليات المتحدة التي أدركت فوراً أن ال مجال إلدامة النظـام        
 الوحيد إنقاذ ما يمكن إنقاذه، سواء عبر الجيش أو عبر أحزاب المعارضـة التقليديـة                وصار همها . القائم

التي لم تستطع أن تخطف الثورة، وظهر هزالها خالل مفاوضـاتها مـع             ) »اإلخوان المسلمين «بما فيها   (
  .النظام

الـشرق   اإلسرائيلي مبرر، فمصر بعد معاهدة السالم أصبحت الحليف الرئيسي في            -الخوف األميركي   
األوسط، خصوصاً بعد سقوط شاه إيران الذي كان شرطي الخليج، يشكل مع تركيـا وأثيوبيـا الـدرع                  

تجربة عبد  (الحامية لمصالح الطرفين، والسد المنيع في وجه أي محاولة عربية لرفض إمالءات واشنطن              
، إذا اخذنا في    يصبح الخوف األميركي من إمكان خسارة مصر رعباً       ). الناصر درس مهم في هذا المجال     

االعتبار تحول أنقرة من حليف ينفذ ما يطلب منه إلى مناهض لبعض سياسات واشنطن التي ال تنـسجم                  
  .ومصالحها

 اإلسرائيلي على بقاء الثورة المصرية محصورة في حدود المطالب المعيشية لـيس             -الرهان األميركي   
يؤسسوا نظاماً سياسياً اقتصادياً مرتبطاً بمـصالح       في مكانه، فالذين أفقروا الشعب استغلوا معاهدة السالم ل        

معاهدة السالم هـي     .، بكل رموزه وتوجهاته   »الشعب يريد إسقاط النظام   «و  . الواليات المتحدة وشركاتها  
  .الخطيئة األصلية

 12/2/2011، الحياة، لندن
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