
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  

    
  
  

  
  

    
  

  
  
  
  

  الحكومة الفلسطينية تستقيل وعباس يعيد تكليف فياض لتشكيل حكومة جديدة
  فياض ليس لها أي قيمة أو عالقة باإلصالح" حكومة"استقالة : حماس
  تكشف تسهيالت إسرائيلية لغزة" فلسطين"وثيقة لـ.. ر عن مكتب توني بليصادرة

  ٢٠٢٠ ماليين زائر العام ١٠استدراج و  وحدة استيطانية في القدس١٢٠مخطط لبناء 
  الجيش المصري يعذب سجناء فلسطينيين: "صفا"وكالة 

 "مصر الجديدة"لبلورة  خطة أوباما بالتعاون مع نتنياهو: اإلذاعة اإلسرائيلية

خــالل تنــصيب بينــي نتنيــاهو 
العالم العربـي يتعـّرض     : غانتس

لزلزال والجـيش مـستعد لكـل       
  االحتماالت

 ٤ص ...
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            ٢ ص                                     ٢٠٥٧:         العدد       ١٥/٢/٢٠١١ الثالثاء :التاريخ

    :السلطة
 ٥  الحكومة الفلسطينية تستقيل وعباس يعيد تكليف فياض لتشكيل حكومة جديدة.٢
 ٦  ن غزةال دولة بدون القدس وال دولة بدو: عباس.٣
 ٧  وال حل دون اإلفراج عنهم. .دوماقضية األسرى لها األولوية : عباس.٤
 ٨   االنتخابات غير شرعية...دويك يدعو عباس لزيارة قطاع غزة برفقته.٥
 ٨  ابات في ظل االنقسامنرفض إجراء االنتخ:  في غزة"الداخلية".٦
 ٨  صالح رأفت ينفي حل دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير.٧
 ٩  "مكر ودهاء"استقالة حكومة فياض : نائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي.٨
 ٩   نا بإسناد وزارة المالية الى مستقبلطالب: حاتم عبد القادر.٩
١٠    عاما١٥ًالسلطة تدفع تعويضات لعائلتي إسرائيليين قتال بعملية قبل .١٠
١٠  سفارة فلسطين في القاهرة ترتب عودة الفلسطينيين لألراضي المحتلة.١١
١٠  تدعو إلنهاء معاناة العالقين بمصر في غزة لحكومةا.١٢
١٠  استولى عليها مسؤولين سابقينأموالالسلطة تتوجه الى سويسرا ودول اخرى بطلب تجميد :"سما".١٣
    

    :المقاومة
١١  القة باإلصالحفياض ليس لها أي قيمة أو ع" حكومة"استقالة : حماس.١٤
١١  حماس ترفض االنتخابات الدراكها أن الشعب سيعاقبها: عساف .١٥
١٢  الحديث عن المصالحة والتوافق ال ينسجم مع دعوة حركة فتح لالنتخابات: ابو زهري.١٦
١٢  ب مصر وتونس رفعوا رأس األمةشبا: مروان البرغوثي.١٧
١٢  قنبلة أمام منزل قيادي في فتح: مخيم البداوي.١٨
١٣  يحيي ذكرى إعادة تأسيسه" حزب الشعب الفلسطيني".١٩
١٣   نتنياهو ينتهج أيديولوجية معادية للسالم: فتح.٢٠
١٣  لن تشارك في انتخابات تعمق االنقسام" الشعبية: "مزهر.٢١
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٤  علينا التواضع بتقديراتنا للعالم العربي: اشكنازي.٢٢
١٤   تكشف تسهيالت إسرائيلية لغزة"فلسطين"وثيقة لـ.. رصادرة عن مكتب توني بلي.٢٣
١٥  "إسرائيل"نتنياهو يسعى إلقامة حكم رئاسي في .٢٤
١٥  في المنطقة" الوضوح" يعرب عن قلقه إزاء تبّدد حالة شمعون بيريز.٢٥
١٦  'ارض عدو'ائمة المناطق المصنفة  ترفض طلبا لضم غزة لق"سرائيلإ".٢٦
١٦   حول تعيين السفراءليبرمان يعترف بخالفاته مع نتنياهو.٢٧
١٦   الكنيست يصادق على مشروع قانون بشارة.٢٨
١٧ خالل ايام» السويس«يتين لـ تراقب اجتياز قطعتين حربيتين إيران"إسرائيل".٢٩
١٧  الجيش االسرائيلي وتحديات ما بعد مبارك.٣٠
١٧ »ميدان التحرير« فهمت اآلن طبيعة ما حدث في "إسرائيل ": يناير٢٥الصحف العبرية بعد .٣١
    
    



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ٢٠٥٧:         العدد       ١٥/٢/٢٠١١ الثالثاء :التاريخ

    :األرض، الشعب
١٩  ٢٠٢٠ ماليين زائر العام ١٠استدراج و  وحدة استيطانية في القدس١٢٠مخطط لبناء .٣٢
٢٠  مؤسسة األقصى تحذر من اقتحام مكثف للمسجد.٣٣
٢٠  الجيش المصري يعذب سجناء فلسطينيين: "صفا"وكالة .٣٤
٢١  وطنون متطرفون يكتبون شعارات تسيء للرسول انتقاما لهدم بيوت استيطانيةمست.٣٥
٢١  حملة فلسطينية تدعو إلى إنهاء االنقسام وإحياء الوحدة.٣٦
٢٢  االحتالل يعتقل فلسطينيين ويقتحم مناطق في الضفة ويطلق النار على غزة.٣٧
٢٢ االحمر يطغى وسط إقبال على شراء الزهور والهدايا.. ..في غزة" فالنتاين": "لندنالحياة، ".٣٨
   

   :اقتصاد
 ٢٣  تحذيرات من وقوع أزمة غذائية بغزة نتيجة منع إدخال القمح واألعالف.٣٩
 ٢٣ سلع اإلسرائيلية إلى غزةوقف إدخال ال.٤٠
   

   : األردن
٢٣  "العقوبة"تصّر على " إسرائيل"و.. الدقامسة ما كان يجب أن يسجن أصال األردني يقول أنوزير العدل.٤١
   

   :عربي، إسالمي
٢٤    ٢٠٠٦ يب االنتخابات الفلسطينية عام سليمان وعد الجنرال عاموس جلعاد بتخر:ويكيليكس.٤٢
٢٤  خالفات في قيادة الجيش المصري حول سبل إدارة شؤون البالد: األجهزة األمنية اإلسرائيلية.٤٣
   

   :دولي
٢٥  "ر الجديدةمص"لبلورة  خطة أوباما بالتعاون مع نتنياهو: اإلذاعة اإلسرائيلية.٤٤
٢٥  "إسرائيل"الحكومة الحالية األكثر عزلة في تاريخ : توماس فريدمان.٤٥
٢٦  "فتح االسالم"اليونان تعتقل فلسطينيا مرتبطا بتنظيم .٤٦
    

   :تقارير
٢٦ الحلبة السياسية الصهيونيةتنحي مبارك يعصف ب" زلزال".٤٧
    

    :حوارات ومقاالت
٢٦  حسام الدجني... انعكاسات سقوط النظام المصري.٤٨
٣١  عوض عبد الفتاح... السلطة الفلسطينية في مواجهة منطق الثورة.٤٩
٣٣  ياسر الزعاترة... عد انتصار الثورة المصريةالذعر اإلسرائيلي ب.٥٠
٣٥ الوف بن... واقع مختلف ُمنعت حرب اسرائيلية مانعة.٥١
    

 ٣٦  :كاريكاتير
***  

  
  



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ٢٠٥٧:         العدد       ١٥/٢/٢٠١١ الثالثاء :التاريخ

  االتالعالم العربي يتعّرض لزلزال والجيش مستعد لكل االحتم:  خالل تنصيب بيني غانتسنتنياهو .١
تحديات أمنيـة   « الكلمات الثالث    ، أن  الناصرة  من أسعد تلحمي  عن   ١٥/٢/٢٠١١،  الحياة، لندن ذكرت  
طغت على تصريحات كبار المسؤولين في إسرائيل في حفلة تنصيب الجنـرال بينـي غـانتس                 ،»جديدة

لـى التطـورات    رئيساً جديداً لهيئة أركان الجيش اإلسرائيلي خلفاً للجنرال غابي أشكنازي، في إشـارة إ             
  .٢٠١١السياسية األخيرة في مصر التي لم تأخذها المؤسسة األمنية في تقديراتها للعام 

لم يعد يقتصر على قطـاع      » الجبهة الجنوبية «وخالفاً للماضي غير البعيد، فإن الحديث في إسرائيل عن          
إليه رئـيس الحكومـة     غزة، إنما أيضاً على متابعة التطورات في مصر والمنطقة عموماً، وهو ما أشار              

بنيامين نتانياهو في حفلة ترقية غانتس لرتبة جنرال عندما قال له إن حقيقة معرفته عن كثب مـا يـدور                    
داخـل الجـيش حيـال حـرب        (داخل الجيش، ستساعده بالذات في هذه األيام في تحقيـق االسـتقرار             

ال يدهم العالم العربي وأجزاء مـن       إذ ثمة زلز  «وأضاف أن االستقرار هذه األيام مهم للغاية        ). الجنراالت
بلدنا صغير، وأرجو أن نوسع دائرة الـسالم، لكننـا          ... العالم اإلسالمي، وال نعرف مآل هذه األحداث        

ندرك أنه في نهاية المطاف فإن السند الحقيقي الوحيد لقدرتنا على تعزيز وجودنا هنا وعلى إقناع جيراننا                 
  .»هو الضمانة الحقيقية لتأمين مستقبلنا. فاعليكونوا معنا في السالم، هو جيش الد

كذلك تمنى وزير الدفاع ايهود باراك لغانتس النجاح في دفع الجيش الى امام لمواجهة التحديات الجديـدة                 
نحن في فترة ليست سهلة، أيضاً إزاء التحديات        «: وأضاف. »مع التغير السريع في المنطقة المحيطة بنا      «

  .»الخارجية
وأيضاً فـي هـذه األيـام       ... إسرائيل، حتى قبل قيامها، واجهت تحديات أمنية صعبة          «وقال غانتس إن  

عندما ننظر حولنا ندرك أنه إلى جانب مناعتنا، ال تزال تخيم أخطار محتملة وربما تتطور تحديات أمنية                 
  .»جديدة، وكما في الماضي فإن الجيش اإلسرائيلي سيعرف كيف يواجهها

استعراض سماء الشرق األوسط الملبـدة      « وجهها الى الجنود، كتب غانتس ان        وفي رسالته الخاصة التي   
نواجـه  ... بغيوم التهديدات القريبة والبعيدة، يضعنا أمام واقع حساس ومتغير ومشبع بمخاطر التـدهور      

منظمات اإلرهاب التي ال تكف عن محاوالتها زرع الدمار والخراب في بيوتنا وزعزعة حـق الجـيش                 
نواجه دوالً عدوة متطرفة تواصل سـكب الوقـود   «: وزاد. »في الدفاع عن مواطني إسرائيلاإلسرائيلي  

على نار الكراهية والسعي بال كلل الى القضاء على إسرائيل، هذا الواقع يجسد التزام كل منـا الجنـود                   
  .»والضباط النجاح في المهمة

متـأهبين لنبـضات    «جنود بالبقاء   ، ال »كتاب األهداف في قطاع غزة    «ونصح أشكنازي الذي أهدى خلفه      
وال تغمضوا أعينكم، فالتغيرات الكثيرة الحاصلة في الفترة األخيرة لـدى جيراننـا تـضيف           ... المنطقة  

سحب ضباب كثيرة لسماء الشرق األوسط، وتذكّرنا بواجب أن ننظر إلى الوقع بأعين صاحية والحفـاظ                
  .»على إسرائيل دولة قوية ومستعدة

أن الفيلم القصير الذي عرض أول من أمس عن مسيرة اشـكنازي            » هآرتس«حيفة  على صلة، كشفت ص   
تضمن قصف الطيران الحربي اإلسرائيلي دير الزور السورية بداعي وجود مفاعل نـووي، والتخريـب      

، علـى   »ستوكسنت«الذي تعرضت له منشآت تخصيب اليورانيوم االيرانية من خالل فيروس الحاسوب            
  .ية لم تأخذ على عاتقها مسؤولية العمليتين المذكورتينرغم أن إسرائيل الرسم

أقـسم  الجنـرال غـانتس   ، أن ا ف ب، ا ب، رويترز، وعن ١٥/٢/٢٠١١السفير، بيروت،  وأضافت،  
اليمين بصفته القائد العشرين لهيئة أركان الجيش اإلسرائيلي في مقر القيادة العسكرية فـي تـل أبيـب،                  

  .ية المشتركة األميرال مايكل مولنبحضور رئيس هيئة األركان األميرك
ورجح اشكنازي أن تبقي مصر على معاهدة الصلح، لكنه أشار إلى أن الجيش اإلسرائيلي على اسـتعداد                 

  .»لقد فكرنا بمثل هذه السيناريوهات. لقد وضعنا خططا لمثل هذا األمر«وقال . إذا تم إسقاطها
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هديتي لك هي كتـاب بنـك       «تس كتابا قائال    أن اشكنازي سلم غان   » يديعوت احرونوت «وذكرت صحيفة   
وزار االثنان بعد االنتهاء من حفل التسلم والتسليم حائط البراق فـي القـدس              . »األهداف في قطاع غزة   

  .المحتلة
وشدد مولن، خالل لقائه الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز، على متانة التحالف العـسكري القـائم بـين                 

إن الروابط والعالقات القائمة مع القوات المسلحة اإلسـرائيلية تعـود           «قال  و. الواليات المتحدة وإسرائيل  
، »ان قوة هذا التحالف شيء مهم جدا خالل هذه األوقات العصيبة جدا           «وأضاف  . »إلى عقود من الزمن   

  .في إشارة إلى االنتفاضتين في تونس ومصر
ا المفضل، ونحن نكن االحتـرام الـشديد        بالنسبة إلينا إن الواليات المتحدة هي صديقن      «ورد بيريز قائال    

  .»للجيش األميركي العظيم
  
  الحكومة الفلسطينية تستقيل وعباس يعيد تكليف فياض لتشكيل حكومة جديدة .٢

استقالت الحكومة الفلسطينية  : وليد عوض- رام اهللا من ١٤/٢/٢٠١١ القدس العربي، لندن، ذكرت
يني محمود عباس الذي قبل استقالتها تكليف رئيس االثنين بشكل رسمي في حين اعاد الرئيس الفلسط
  .الوزراء الدكتور سالم فياض بتشكيل حكومة جديدة

واوضحت مصادر فلسطينية االثنين بأن استقالة الحكومة جاءت بناء على طلب من عباس الذي يرغب 
حة بتشكيل حكومة تشارك فيها حركة فتح وباقي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بصورة واض

  .القادم) سبتمبر(تحضيرا لالنتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر اجراؤها قبل ايلول 
وسلم فياض الرئيس عباس استقالة حكومته االثنين في اجتماع ضمهم في مقر الرئاسة الفلسطينية حيث 

جال لتشكيل أرجو أن تتفضلوا سيادتكم بقبول استقالة الحكومة، وبما يتيح الم: جاء في كتاب االستقالة
: فلسطين'حكومة جديدة قادرة على البناء على ما قامت به الحكومة الحالية والذي شكل إعداد برنامج 

  .وتنفيذ الجزء األكبر منه، أهم إنجازاتها' إنهاء االحتالل وإقامة الدولة
ل وكلي أمل في أن الحكومة القادمة ستحث الخطى وتستنهض كام: واضاف فياض في كتاب االستقالة

وبما يضمن ' موعد مع الحرية'الطاقات الستكمال تنفيذ هذا البرنامج واألولويات التي حددتها وثيقة 
' باستحقاق سبتمبر'تحقيق الجاهزية الوطنية إلقامة الدولة ويساهم في وضع العالم أمام مسؤولياته للوفاء 

 وإقامة دولة فلسطين المستقلة المتمثل في إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وتمكين شعبنا من تقرير مصيره
  . وعاصمتها القدس الشريف١٩٦٧على حدود عام 

ومن جهته اعاد عباس تكليف فياض بتشكيل حكومة جديدة، يكون من أبرز مهامها توفير متطلبات إجراء 
االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، إلى جانب مهامها في رعاية المواطن وتوفير متطلبات صموده 

  .وق أرض الوطنف
وشدد عباس في كتاب التكليف على أن الحكومة الجديدة يجب أن تركز في عملها على حشد كل الطاقات 

) سبتمبر(لتعزيز جاهزية المؤسسات الوطنية لقيام دولة فلسطين المستقلة ضمن اإلعداد الستحقاق أيلول 
  .القادم

 والمؤسسات والفعاليات ومكونات المجتمع وطلب عباس من فياض التشاور مع مختلف األطياف السياسية
  .المدني لتشكيل الحكومة الجديدة

واوضحت مصادر فلسطينية بأن فياض شرع بالتشاور مع جميع الفصائل الفلسطينية بغية تشكيل حكومة 
  .جديدة في غضون اسبوعين، مشيرة الى ان نصيب االسد في الحكومة المرتقبة سيكون لحركة فتح

بأن فياض عرض اغلب الوزارات على حركة فتح وخاصة ' القدس العربي'لعة لـواوضحت مصادر مط
الداخلية والخارجية اال انه ما زال متمسكا بموقفه الرافض التنازل عن وزارة المالية لصالح وزير من 

  .الحركة، مشددا على ضرورة احتفاظه بوزارة المالية الى جانب رئاسته لمجلس الوزراء
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 وزيرا عقدت اجتماعا طارئا لها االثنين حيث توافقت على تقديم ١٩ستقيلة التي تضم وكانت الحكومة الم
طلب االستقالة للرئيس عباس الذي سبق وان تعهد للمجلس الثوري لحركة فتح باجراء تغيير جذري على 

  .الحكومة القادمة
رير من الضفة واشارت المصادر الى أن الحكومة الجديدة ستكون ممثلة لجميع فصائل منظمة التح

  .الغربية وقطاع غزة والقدس ولشخصيات اكاديمية ومجتمعية تحظى بثقة كبيرة لدى المواطنين
مدير مكتب االعالم    أن    محمد يونس   نقالً عن مراسلها   رام اهللا  من   ١٥/٢/٢٠١١الحياة، لندن،   وأضافت  

ومـة قـادرة علـى      ان فياض يعمل على تشكيل حك     » الحياة«الحكومي الدكتور غسان الخطيب قال لـ       
واضـاف ان الحكومـة     . التعامل مع تحديْين هما االنتخابات وإستكمال بناء مؤسسات الدولة قبل أيلـول           

ستتميز بتمثيل أوسع للقوى والقطاعات وعدم وجود شواغر، مشيرا الى أن حقائب عدة فـي الحكومـة                 
 وزيرا، بعد ان اسـتقال  ٢٤اصل  وزيراً عامالً من    ١٦السابقة كانت شاغرة، علماً انه لم يكن فيها سوى          

  .وزيران وحوصر ستة في غزة
وكان فياض أعلن قبل نحو عام نيته إجراء تعديل على حكومته، لكن مهمته واجهت عقبات دفعت 

ان تجربته في الحكومة السابقة » الحياة«وقال مقربون من فياض لـ . بالرئيس عباس الى تأجيلها مرات
بناء وزاراته وإدخال إصالحات جدية في عملها، ما جعله يبادر الى بينت أن بعض الوزراء عجز عن 

بتقديم شخصيات متخصصة الى الحكومة، وانه ال » فتح«واضافوا انه يعمل على إقناع . طرح التعديل
، شخصيات »فتح«يعترض على حصص الفصائل، لكنه يتطلع الى أن تقدم له هذه الفصائل، وفي مقدمها 

  .لعمل المؤسسيمهنية ذات تجربة في ا
  
  ال دولة بدون القدس وال دولة بدون غزة: عباس .٣

ان  :وفا ووكالة نائل موسىنقالً عن مراسلها البيرة  من ١٥/٢/٢٠١١الحياة الجديدة، رام اهللا،  ذكرت
الرئيس محمود عباس، أكد أمس، انه ال يمكننا أن نقف مكتوفي األيدي ازاء المأزق الذي تقف فيه عملية 

واننا سنطالب بحقنا الذي ,  التعنت االسرائيلي، وأمام الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقةالسالم بفعل
فرضته لنا الشرعية الدولية بنضالنا السياسي والوطني الذي سيستمر ويتواصل على مختلف الصعد 

  .والمجاالت
 فلن نعود إذا لم يتوقف االستيطان وإذا بقيت إسرائيل ترفض المرجعيات:  بوضوحعباسوقال 

لن نذهب في ظلم وإلى .. للمفاوضات إطالقا، المفاوضات يجب أن تكون مبنية على أساس، وأردف 
هناك مرجعيات يجب أن تقر بها .. ظلم، نحن لن نقبل، ويجب أن تكون األمور واضحة ومحددة

  .األطراف لتكون مفاوضات مجدية ونافعة وتأتي بنتائجها
ب شامل هام ومطول القاه الرئيس خالل احتفال وزارة االوقاف جاءت هذه التأكيدات في صلب خطا

والشؤون الدينية بذكرى المولد النبوي الشريف بمدينة البيرة وحدد فيه ابو مازن مرتكزات استراتيجية 
العمل الوطني الوطني للمرحلة المقبلة من اجل توفير االمن واالمان والنماء للمواطن وانهاء االحتالل 

 ١٩٦٧اء مؤسسات الدولة واقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام واستمرار بن
  .مؤكدا ان ال دولة القدس ليست عاصمتها، او بدون القطاع.. واستعادة الوحدة الوطنية 

 في خطابه على ثبات موقف القيادة المعلن الرافض للدولة بحدود مؤقتة او العودة عباسوشدد 
ل وقف تام لالستيطان والتزام اسرائيل بمرجعيات عملية السالم معلنا بوضوح ان ال سالم للمفاوضات قب

  .١٩٤مع االحتالل واالستيطان، ودون إيجاد حل عادل لقضية الالجئين وفق القرار 
 إن من حق الشعوب وشعبنا أن تختار األنظمة التي تريدها، داعيا قيادة حركة حماس مجددا عباسوقال 

لعقل وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية والحزبية، النهاء االنقسام عبر االحتكام لالحتكام ل
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للشعب عبر انتخابات رئاسية وتشريعية، مؤكدا استحالة قيام الدولة الفلسطينية العتيدة في أحد شطري 
  .الوطن، وان الوحدة الوطنية هي األساس إلعالن الدولة

 زوال، وان االحتالل واالستيطان سيبقيان غير شرعيين، ولو بقيا ألف عام ورأى عباس أن االحتالل إلى
الفتا الى ان استمرار االحتالل واالستيطان اإلسرائيلي في أرضنا المحتلة يقوض كل األسس التي .. 

  .دخلنا التفاوض عليها ويجعل من إمكانية تحقيق السالم القائم على حل الدولتين أمرا بعيد المنال
من الضفة الغربية لقاء تأجيل % ٦٠بومازن من خطورة طرح الدولة ذات الحدود المؤقتة على وحذر ا

باقي القضايا إلى إشعار آخر بزعم أن بيننا وبين إسرائيل هدنة، مخاطبا البعض في الشارع الفلسطيني 
هما كان ممن يتجاوب مع المخطط انه يعني أن القضية طويت إلى األبد وهو ما لن نقبل به إطالقا م

  .السبب
واوضح عباس أننا نقف أمام جملة من التحديات واالستحقاقات والمتمثلة في المأزق السياسي الذي 
وصلت إليه عملية السالم بفعل التعنت اإلسرائيلي ورفض الحكومة اإلسرائيلية االعتراف بالمرجعيات 

ل من األراضي المحتلة والتي يجب أن تنسحب إسرائي: وأضاف. الدولية ورفضها المضي بعملية السالم
يقصد العالم كله بها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس العربية وحوض نهر األردن والبحر الميت 

  .واألرض الحرام
في اول تـصريح     ان عباس    :وكاالتال  نقالً عن    من رام اهللا   ١٥/٢/٢٠١١الخليج، الشارقة،   وأضافت  

 على حق الشعوب في اختيار األنظمة التـي تريـدها،           شدد رسمي له تعقيبا على ثورتي تونس ومصر،      
تونس ومصر قدمتا لنا الكثير الكثير من       “وأكد أن   . معبراً أمله في نجاح شعبي البلدين في تخطي األزمة        

اهللا أعلم من سيكون بعد ذلك ومن الممكن أن نكـون           “وتابع عباس   . ” أجل قضيتنا ونأمل أن يستمر هذا     
  . ” دة الشعوبعلى أي حال هذه إرا. نحن 

  
  وال حل دون اإلفراج عنهم. .دوماقضية األسرى لها األولوية : عباس .٤

إن قضية األسرى لها األولوية في كل المحادثات التي « قال الرئيس محمود عباس، -  وفا-رام اهللا 
أجريناها ونجريها مع مختلف األطراف الدولية، ألن تخلي اإلنسان عن حريته في سبيل وطنه هو من 

  .»ظم التضحيات التي يقدمها اإلنسانأع
، خالل استقباله األسرى المحررين وأهالي األسرى بمقر الرئاسة في مدينة رام اهللا، مساء عباسوشدد 

امس، بحضور وزير األسرى عيسى قراقع، الرئيس على أن قضية األسرى أصبحت من القضايا 
س والحدود، ولن يكون هناك حل دون اإلفراج األساسية التي يتم التفاوض عليها كقضية الالجئين والقد

  .عن كافة األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل
إننا لن ندخر جهدا في اإلفراج عن كل األسرى وتبييض سجون االحتالل، قبل التوقيع على أي «وقال 

  .»معاهدة سالم مع الجانب اإلسرائيلي، لذلك قمنا بربط الخطوات السياسية بقضية األسرى
وضح الرئيس أن الضغوط بدأت تمارس على الجانب الفلسطيني بسبب وقف المفاوضات، من أبرزها وأ

  .حملة الجزيرة، متوقعا حملة جديدة تهدف للضغط على القيادة الفلسطينية من أجل العودة للمفاوضات
ض كذلك ضرورة وقف االستيطان المستشري في األرض الفلسطينية ألنه يمنع تواصل األر«: وأضاف

  .»الفلسطينية وبالتالي يمنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة
وحول موضوع قضية المصالحة الوطنية، قال الرئيس إن المصالحة تأتي من خالل االحتكام إلى الشعب 
وصناديق االقتراع، لذلك نحن ندعوهم إلجراء االنتخابات وحل الخالفات الداخلية من خالل صندوق 

  .»االقتراع
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االنتخابات ستكون نزيهة وشفافة كما عهدناها وستكون هي الفيصل بيننا، والشعب «لرئيس أن وأضاف ا
هو الذي سيقرر وبالتالي إن وحدة الوطن أهم من كل المصالح الفئوية ولن يتحقق السالم قبل تحقيق 

  .»الوحدة الوطنية
 ١٥/٢/٢٠١١الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   االنتخابات غير شرعية...ة برفقتهدويك يدعو عباس لزيارة قطاع غز .٥

 دعا عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الرئيس الفلسطيني محمود عباس لزيارة لقطاع غـزة              :رام اهللا 
إن اإلنتخابات التشريعية والرئاسية التي دعـا       :" , وقال الدويك في مقابلة مع قناة القدس الفضائية        .برفقته

 ".إلنقسام الفلسطيني وأنها يجب أن تكون تحت وفـاق وطنـي            لها الرئيس عباس غير شرعية وتكرس ل      
بهدف تهيئة الظـروف إلنهـاء      , وأبدى الدويك إستعداده لمرافقة الرئيس عباس في زيارة إلى قطاع غزة          

  .اإلنقسام والتواصل مع حماس
  ١٤/٢/٢٠١١وكالة سما اإلخبارية، 

  
  منرفض إجراء االنتخابات في ظل االنقسا:  في غزة"الداخلية" .٦

رام اهللا إلجـراء    " حكومة"أكدت وزارة الداخلية واألمن الوطني، رفض الحكومة الفلسطينية دعوة          : غزة
انتخابات رئاسية وتشريعية خالل شهر أيلول من العام الجاري، معتبراً إياها بمثابة االلتفاف على القانون               

  .الفلسطيني
على موقع وزارة الداخليـة اليـوم االثنـين        وقال إيهاب الغصين، الناطق باسم الوزارة في تصريح نشر          

االنتخابات التي أعلنت عنها منظمة التحرير فاقدة للشرعية، وال تمثل إال أشخاصاً تنازلوا عن              ): "٢-١٤(
  ".الثوابت الفلسطينية، لذا فكل ما يصدر عنها فهو باطل

عمال القمعية في   نرفض إجراء انتخابات في ظل عدم وجود توافق وطني، وفي ظل تواصل األ            "وأضاف  
  ".الضفة الغربية المحتلة من قبل أجهزة فتح األمنية ضد المواطنين، والمجاهدين فيها

هذه الخطوة محاولة للتغطية على التنازالت التاريخية من قبل سلطة فتح عـن الثوابـت               "وشدد على أن    
 مبارك الذي كان يمثـل      الفلسطينية، في ظل خسارة سلطة فتح، الدعم األكبر لها، خاصة بعد سقوط نظام            
  ".لها العصا الغليظة لتهديد حركة حماس والحكومة الفلسطينية الشرعية في غزة

نحن نريد التصالح مع من يبحث عن مصلحة الشعب ويؤمن أن هناك احـتالل              : "واختتم الغصين بالقول  
  ".البد أن ينتهي ونرفض المصالحة مع من تنازل وفرط وتآمر على الشعب الفلسطيني

  ١٤/٢/٢٠١١مركز الفلسطيني لإلعالم، ال
  

  صالح رأفت ينفي حل دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير .٧
 نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، حل دائرة شؤون المفاوضـات،      - وفا -رام اهللا   

ماعها األخير حل دائرة    حسب ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم بأن اللجنة التنفيذية للمنظمة قررت في اجت            
  .المفاوضات في منظمة التحرير

أن المنظمة تعمل من أجل إعادة تنظيم الدائرة وترتيـب االوراق           » وفا«وأكد رأفت في حديث خاص بـ       
بشكل جديد وعلى أسس مختلفة إلى حين تعيين رئيس جديد للدائرة يكون ضمن إطـار المـسؤولية فـي           

  .عملية المفاوضات
  ١٥/٢/٢٠١١ رام اهللا، الحياة الجديدة،
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  "مكر ودهاء"استقالة حكومة فياض : نائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي .٨
، اختيار هذا التوقيت الستقالة رئـيس       ٢٠١١-٢-١٤، اإلثنين   "حماس"اعتبرت حركة المقاومة اإلسالمية     

السياسي لتغيير الوجـوه    نوعاً من الدهاء والمكر     "الحكومة الفلسطينية في رام اهللا سالم فياض وحكومته         
  ". في ظل معركة الثورة على الظلم والتغيرات الحادثة في الوسط العربي

إن اختيـار هـذا     :" وقال النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي يحيى العبادسة في بيان صحفي            
وجوه في ظل   التوقيت الستقالة فياض وحكومته الالشرعية هي نوع من الدهاء والمكر السياسي لتغيير ال            

  ". معركة الثورة على الظلم والتغيرات الحادثة في الوسط العربي
مشيراً إلى أن لعبـة     , "إن حكومة فياض الالشرعية تعترف بأنها حكومة تسيير أعمال        :" وأضاف العبادسة 

االستقالة تكررت مراراً المتصاص غضب الجماهير الساخطة على ممارسات سـلطة رام اهللا وحكومـة               
  ". فياض

االستقالة نوع من تلميع الوجوه وخصوصاً بعد فضائح كشف المستور التـي قامـت بهـا                "وأوضح أن   
  ". الجزيرة حيث أثبتت أن هذه العصابة قد أوغلت في التنازالت وسحق الحقوق الفلسطينية

ؤيد أن فريق رام اهللا ليس له خيار يسير فيه خصوصاً بعد ثورة مصر وانقالب نظامها الم               "وأكد العبادسة   
  ". لعباس سوى الحاضنة الصهيونية واألمريكية التي طالما رتعت السلطة في حضيرتها

  ١٥/٢/٢٠١١فلسطين اون الين،
  
  طالبنا بإسناد وزارة المالية الى مستقبل : حاتم عبد القادر .٩

الشرق "قال حاتم عبد القادر عضو المجلس الثوري لـ  ١٥/٢/٢٠١١ الشرق االوسط، لندن، ذكرت
طالبنا بإسناد وزارة المالية إلى مستقل، ال يجوز أن يسيطر فياض كرئيس وزراء على "": األوسط

  ".المالية، لكن طلباتنا لم تلب كما يبدو
نريد حكومة تضطلع : "وأكد عبد القادر، أن فتح ال تبحث عن حصة أكبر في الحكومة الجديدة، وأوضح

في ظل هذه الظروف الصعبة، نريد وزارة تقود بالتحديات التي تواجه الفلسطينيين وتقدم خدمات أكبر 
نريد حكومة . نموا اقتصاديا أفضل، نريد حكومة ترفع معاناة الفلسطينيين الذين يعانون من معاناة متعددة

تضع خطة استراتيجية واضحة للتعامل مع القدس، وليس فقط عبر الشعارات واألغاني، هذه هي 
  ".مطالبنا

، إن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم لبحث "الشرق األوسط"ية لحركة فتح، لـوقال مصدر في اللجنة المركز
مسألة مشاركة فتح في الحكومة، وما هو حجم هذه المشاركة ومستواه، إضافة إلى األسماء التي يمكن أن 

وكانت ثمة خالفات داخل المركزية نفسها حول ما إذا كان أعضاؤها سيشاركون في الحكومة أو . تشارك
 وزراء، ١٠فترض أن يدخل إلى الحكومة عدد ال بأس به من الوزراء الجدد، سيتجاوزون الـوي. ال

 وزارات كانت شاغرة في الحكومة السابقة، أهمها األشغال العامة والقدس والرياضة ٦باعتبار أن 
باإلضافة إلى نية فياض وفتح تغيير وزراء آخرين يشغلون وزارات مهمة مثل الخارجية والسياحة 

ويدور حديث غير مؤكد عن استحداث وزارة جديدة هي وزارة العمل المدني والمجتمعي، . لزراعةوا
  .وقالت مصادر إن المسألة شبه مؤكدة وشككت مصادر أخرى في ذلك

جمال محيسن  ' رام اهللا قال عضو اللجنة المركزية للحركة        ٣/١/٢٠١١القدس العربي، لندن،    وأضافت  
خطوة من الضروري القيام بها إلصالح الحكومـة فـي ظـل            'كل جذري   محيسن ان تغيير الحكومة بش    

  .'المتغيرات السياسية حولنا
الحكومة الجديدة يجب أن تشكل بمشاورات موسعة مع فصائل منظمة التحرير، ومن 'وأكد محيسن أن '

  .'الضروري أن تضم قيادات منها
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سة عباس اليوم الثالثاء لمناقشة التعديالت وأشار إلى أن هناك اجتماًعا للجنة المركزية لحركة فتح برئا
إنما 'الوزارية، منوها إلى أنه ليس من المتوقع أن يشارك أي من أعضاء مركزية فتح في الحكومة، 

  .'سيقتصر ذلك على أعضاء من المجلس الثوري
  
   عاماً ١٥ تدفع تعويضات لعائلتي إسرائيليين قتال بعملية قبل السلطة .١٠

افـرات  " السلطة الفلسطينية على دفع تعويضات لعائلتي الـزوجين اإلسـرائيليين            وافقت: القدس المحتلة 
  . عاما١٥اللذين بعملية إطالق نار قبل " ويارون اونغار

 ١٩٩٦وقالت إذاعة االحتالل، إن الزوجين قتال بعد أن أطلق مسلحون من حركة حماس النار في العـام                  
 .غربي مدينة القدس المحتلـة    " بيت شيمش "هما في منطقة    على السيارة التي كان يستقالنها الزوجان وطفل      

وأضافت بأن عائلتي القتيلين رفعتا دعوى قضائية إلى محكمة أمريكية بوالية رود ايالند ضـد الـسلطة                 
وأفيد انه تم التوصل أمس إلى تسوية قضائية حيث          .  مليون دوالر  ١١٦الفلسطينية بطلب تعويضهم بمبلغ   

  . على دفع تعويضات لم يعلن عن مبلغها ألبناء العائلتينوافقت السلطة الفلسطينية
  ١٥/٢/٢٠١١، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  سفارة فلسطين في القاهرة ترتب عودة الفلسطينيين لألراضي المحتلة .١١

 ترتب السفارة الفلسطينية في القاهرة حالياً مع السلطات المصرية المعنية لعودة          :  نادية سعد الدين   –عمان  
الماضي من دول أخرى ويريدون التوجـه       ) يناير( كانون الثاني    ٢٥الفلسطينيين الذين حضروا قبل ثورة      
  .لألراضي المحتلة عند فتح معبر رفح

ال يوجد حالياً أي فلسطيني     "وقال المستشار األول في السفارة الفلسطينية في القاهرة بشير أبو حطب إنه             
 تم حل المشكلة مؤخراً نتيجة جهـود الـسفارة وتعـاون وتنـسيق              عالق في مطار القاهرة الدولي بعدما     

  ".السلطات المصرية المختصة
 فلسطينياً كانوا عالقين في المطار قد غادروه مؤخراً وتـم           ٣٥"من القاهرة إن حوالي     " الغد"وأضاف إلى   

 طيلة تواجدهم   تأمينهم في فندق مستشفى الهالل األحمر الفلسطيني بالقاهرة والتكفل بمصروفات معيشتهم          
  ".هناك إلى حين فتح معبر رفح وتمكنهم من العودة

  ١٥/٢/٢٠١١الغد، عمان، 
  
  تدعو إلنهاء معاناة العالقين بمصر في غزة الحكومة .١٢

دعت الحكومة الفلسطينية، القيادة المصرية الجديدة إلى إنهاء معاناة العالقين الفلسطينيين في مصر : غزة
 أنها ٢٠١١- ٢- ١٤وأوضحت الحكومة في تصريح صحفي، االثنين . جراء إغالق معبر رفح الحدودي

تتابع باهتمام بالغ أزمة العالقين في مصر من مرضى وطالب ومغتربين عائدين إلى قطاع غزة 
  . ، مشيرة إلى بقاء بعضهم في مطار القاهرة الدولي"عاجزين عن العودة بسبب إغالق معبر رفح"

صرية الجديدة إلى تسهيل عودة جميع العالقين إلى ديارهم في قطاع وجددت الحكومة دعوتها للقيادة الم
  ".تلبية لحاجاتهم اإلنسانية"غزة 

  ١٤/٢/٢٠١١فلسطين اون الين،
  
   استولى عليها مسؤولين سابقينأموالالسلطة تتوجه الى سويسرا ودول اخرى بطلب تجميد : "سما" .١٣

طة الفلسطينية قررت الطلب رسميا مـن سويـسرا         ان السل " سما"اكدت مصادر فلسطينية لوكالة     : رام اهللا 
وبعض الدول االوروبية تجميد ارصدة مسؤولين فلسطينيين سابقين واسـترجاع امـوال طائلـة جـرى                

  .االستيالء عليها دون وجه حق ولم يتم االعتراف بها او التعرف على مصادرها
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شخاص باستثمارها في السوق    واوضحت المصادر ان الحديث يدور عن مليارات الدوالرات قام بعض اال          
لمصرية لحسابهم الشخصي رغم محاولة السلطة المتواصلة لمعرفة اصول تلك االموال والتي تـم مـن                

  .خاللها مشاركة رجال اعمال مصريين يجري التحقيق معهم حاليا في مصر او شركات خارج مصر 
فلسطينية منهوبة فـي زمـن      وتوقعت المصادر ان تسفر التحقيقات في مصر عن توضيح عالقة اموال            

وبعد رحيل الرئيس الشهيد عرفات والتي يقدرها البعض بالمليارات وبيع اسـتثمارات فلـسطينية فـي                
الخارج دون معرفة قيادة السلطة او حركة فتح حيث تم ضخ تلك االموال باسماء شخصية مـع بعـض                   

  .كبار رجل االعمال في مصر
  ١٥/٢/٢٠١١وكالة سما اإلخبارية، 

  
  فياض ليس لها أي قيمة أو عالقة باإلصالح" حكومة" استقالة :حماس .١٤

فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة أن : غزة من ١٤/٢/٢٠١١ المركز الفلسطيني لإلعالم، ذكر
، والتغيير الحاصل فيها هو تغيير )الالشرعية(أكد أن استقالة حكومة فياض " حماس"المقاومة اإلسالمية 

  .عالقة بالتغيير أو اإلصالح أو حتى رعاية مصالح شعبناشكلي وليس له أي قيمة أو 
نسخةً منه، إن األمر " المركز الفلسطيني لإلعالم"تلقى ) ٢-١٤(وقال برهوم في تصريحٍ له اليوم اإلثنين 

لتحصين نفوذهم مجدًدا في الضفة " فتح"ال يعدو أكثر من إعادة تموضع ألقطاب هذه الحكومة وتيار في 
  . غطاء لمسرحية االنتخابات المقبلةالغربية، وإعطاء

بالتالي مهما غيرت هذه الحكومة من جلدها فهي ستبقى فاقدة لألهلية والشرعية القانونية ألنها : "وأضاف
مشدًدا على أن المطلوب فلسطينيا ودوليا ضرورة " ليست خيار الشعب ولم تحظ بثقة المجلس التشريعي

مها أو ترسيخ نفوذها، ألنها قائمة على أساس تصفية التعددية عدم التعاطي مع هذه الحكومة أو دع
  .السياسية وقمع الحريات وانتهاكات حقوق اإلنسان

المطلوب من الدول المانحة عدم التعاون معها أو دعمها ألن أي دعم لها يعني غطاء لنظام : "وقال
  ".دكتاتوري استئصالي مغتصب للسلطة ومنتهك للحريات

سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة قال  ان من غزة، ٣/١/٢٠١١ربي، لنـدن،   القدس الع وأضافت  
إال بعد العرض على المجلـس التـشريعي        'في تصريح صحافي مكتوب إن أي حكومة ال تمنح الشرعية           

  .'ونيل الثقة منه، وهو ما لم يتحقق في حكومة فياض
راق بهدف قطع الطريق أمام أي حراك في خطوة استباقية ومحاولة لخلط األو'واعتبر أبو زهري أن هذه 

الشارع الفلسطيني ضد جرائم السلطة السياسية واألمنية وخاصة بعد الفضائح التي كشفتها وثائق الجزيرة 
  .'وفي ظل التطورات الحاصلة في تونس ومصر

ياسي أن هذه الخطوة لن تفلح في تحقيق أهدافها ما لم تقدم السلطة على تقويم انحرافها الس'وأضاف 
  .'ووقف جرائمها األمنية وتعاونها مع االحتالل وإال فمن الطبيعي أن تالحق من الشارع الفلسطيني

  
  حماس ترفض االنتخابات الدراكها أن الشعب سيعاقبها: عساف .١٥

على ارادته واستحقاقاته " الفيتو"وان استخدام , أكدت حركة فتح أن الشعب مصدر الشرعية : رام اهللا
وأوضح المتحدث باسم الحركة احمد عساف ". نون يعتبر مواجهة فعلية مع مصدر السلطاتالمكفولة بالقا

ان المصالح الوطنية العليا لشعبنا واستحقاقاته : في بيان صدر عن مفوضية االعالم والثقافة امس 
لسياسية القانونية فوق كل االعتبارات بما فيها المصالح الحزبية مشددا على ان المعيار الحقيقي للقوى ا

  ".في الوطن هو مدى التزامها باحترام ارادة الشعب الفلسطيني والقانون
ان سبب رفض حماس لالنتخابات هو ذاته الذي كان دافعها لرفض المصالحة، فحماس " وقال عساف 

تخشى عقاب الجماهير الفلسطينية بقانون صندوق االنتخابات بعد تكريسها واقع االنقالب واالنقسام 
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ان رفض حماس لكل الفرص الستعادة الوحدة الوطنية وتمتين الصف : "واضاف". الرصاصبصناديق 
الداخلي الفلسطيني، يؤكد باليقين انها التقيم اعتبارا لمصلحة شعبنا المحاصر في قطاع غزة، وال تتمتع 

  ".بقرار مستقل وال بالحد األدنى المطلوب الدراك المسؤولية الوطنية والتاريخية
  ١٥/٢/٢٠١١ديدة، رام اهللا، الحياة الج

  
  الحديث عن المصالحة والتوافق ال ينسجم مع دعوة حركة فتح لالنتخابات: ابو زهري .١٦

عقب الدكتور سامي أبو زهري الناطق باسم حماس على تصريحات شعث بالقول :  أشرف الهور- غزة 
ناقض مع ما جرى في إن تصريحات نبيل شعث ليس لها أي قيمة أو معنى وال تعكس الحقيقة ألنها تت'

لقاء دمشق األخير حينما تم التراجع عن بعض التفاهمات السابقة وتم رفض أي فتح للملف األمني من 
  .'قبل وفد فتح

لم 'وذكر أبو زهري أيضاً أن تصريحات شعث تتناقض مع ما قاله عزام األحمد بأن الورقة المصرية 
  .'تعد قائمة

ال ينسجم مع دعوة 'نسخة منه ان الحديث عن المصالحة والتوافق ' القدس العربي'وقال في تصريح تلقت 
  .'حركة فتح لالنتخابات بعيداً عن أي توافق وطني قبل حل الخالفات

محاولة فاشلة لدغدغة العواطف وخلط األمور للتغطية 'واعتبر الناطق باسم حماس تصريحات شعث 
النتخابات وتشكيل حكومة جديدة من طرف على الخطوات االستباقية التي تمارسها حركته كالدعوة ل

  .'واحد
 ١٥/٢/٢٠١١القدس العربي، لندن، 

  
  شباب مصر وتونس رفعوا رأس األمة:  البرغوثيمروان .١٧

 ينـاير   ٢٥أشاد األسير الفلسطيني النائب مروان البرغوثي، بما حققته ثورة           :  منتصر حمدان  -رام اهللا   
 وطبقاته وقواه وفي مقدمتهم الجيل الـشاب، وانتـصار          العظيمة التي صنعها الشعب المصري بكل فئاته      

الجيل الجديد رفع رأس مصر     “وقال البرغوثي في رسالة من زنزانته، وزعت أمس، إن          . الجيل الجديد   
واألمة العربية جمعاء في كل مكان، وهذا ليس غريباً على شعب مصر الذي كان نموذجاً وقـدوة عبـر                   

ر الثورة المصرية المجيدة وثورة الياسمين التونسية، تبشر بعهد عربي          ، مؤكداً أن انتصا   ”تاريخه الطويل 
جديد، وتشكل فاتحة للشعوب العربية نحو الحرية والديمقراطية واالستقالل الحقيقي، وتمهد الطريق نحو             

  .نهضة عربية تعيد لألمة العربية مكانتها الالئقة والرفيعة في العالم 
  ١٥/٢/٢٠١١الخليج، الشارقة، 

  
  قنبلة أمام منزل قيادي في فتح:  البداوييممخ .١٨

استفاق أبناء مخيم البداوي فجر أمس على دوي انفجار، تبين أنه ناتج عن قنبلة صوتية ألقيـت                 : البداوي
، اقتصرت أضرارها   )أبو حسن طراوية  (في الشمال سمير قاسم     " حركة فتح "عند مدخل منزل القيادي في      

  .على الماديات
ووفـق  . ، وبدأوا التحقيقـات   "اللجنة األمنية المشتركة  "و" فتح"ى المكان عناصر من     وعلى الفور حضر إل   

المعلومات، فإن القنبلة كان ملفوفة بقطعة اسفنج، وضعت في المبنى الذي يقطن به طراوية، وعمد مـن                 
  .قام بذلك إلى إشعالها إفساحا في المجال أمامه للهرب قبل انفجارها

  ١٥/٢/٢٠١١السفير، بيروت، 
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  يحيي ذكرى إعادة تأسيسه"  الشعب الفلسطينيحزب" .١٩
الذكرى التاسعة والعشرين إلعادة تأسيسه باحتفالين في " حزب الشعب الفلسطيني"أحيا : صور ـ البداوي 

في مخـيم البـرج الـشمالي       " المركز الثقافي الفلسطيني  "ونظم الحزب احتفاالً في     . صور والبداوي أمس  
وألقى عـضو قيـادة   . ب اللبنانية والفصائل الفلسطينية واللجان الشعبيةأمس، بحضور ممثلين عن األحزا 

الحزب في لبنان أبو فراس كلمة تناول فيها مسيرة الحزب على مدى العقود الماضية، والتضحيات التـي                 
جميع القوى والفصائل الفلسطينية إلـى الوحـدة والمـصالحة          "قدمها في سبيل القضية الفلسطينية، داعياً       

، مشدداً على أهميـة دور المقاومـة فـي          "ة، وصوالً إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعودة الالجئين       الحقيقي
  .التحرير

وفي مخيم البداوي، أحيا الحزب الذكرى، عبر مهرجان سياسي، شارك فيه ممثلو الفـصائل الفلـسطينية                
" الـشيوعي اللبنـاني   الحـزب   "وتحدث خالل المهرجان عضو اللجنة المركزية في        . واألحزاب اللبنانية 

، ومسؤول إعالم حركة فتح في الـشمال مـصطفى أبـو            "الحركة الوطنية اللبنانية  "طنوس شلهوب باسم    
  .في الشمال أبو وسيم مرزوق" حزب الشعب"حرب ومسؤول 

وأشادت الكلمات بمسيرة الحزب ودوره، ودعت إلى إنهاء االنقسام الداخلي الفلـسطيني والعـودة إلـى                
  . كما حيت ثورتي الشباب في مصر وتونساألسس الوطنية،

  ١٥/٢/٢٠١١السفير، بيروت، 
  

  نتنياهو ينتهج أيديولوجية معادية للسالم: فتح .٢٠
، اليوم االثنين، إن رئيس حكومة االحتالل بنيامين )فتح(قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني : القدس

ى حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية في إطار نتنياهو يساوم أعضاء ائتالف حكومته اليمينية المتطرفة عل
على إعالن بلدية االحتالل في القدس موافقتها ' فتح'جاء ذلك في رد لحركة . أيديولوجية معادية للسالم

 وحدة سكنية غير شرعية في مستعمرة راموت المقامة ١٢٠على مشروع استيطاني استعماري يضم 
 في مستعمرة بسغات زئيف المقامة على أراضي بلدتي على أراضي بلدة شعفاط، وأربع وحدات أخرى

  .بيت حنينا وحزما
وأضافت الحركة أن أيديولوجية نتنياهو تأتي من خالل انتهاك أذرع حكومته المختلفة للقوانين الدولية 
والحقوق المشروعة لشعبنا المناضل، ال سيما االستيطان االستعماري في كافة األرض الفلسطينية المحتلة 

  .، وخاصة مدينة القدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية٦٧ عام
وأكدت الحركة أن مقاومة االستيطان االستعماري مستمرة على المستويين الجماهيري والدبلوماسي حتى 
يتم دحر االحتالل، وأن الحركة تستند في مقاومتها لهذه المشاريع التوسعية واالنتهاكات لحقوق شعبنا، 

ية والثقافية والتاريخية، على الحق والشرعية التي تتمتع بها قضيتنا الوطنية، وتضحيات الوطنية والدين
  .شعبنا المناضل في جميع أماكن تواجده على مر سنوات االحتالل البغيض

  ١٤/٢/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
  لن تشارك في انتخابات تعمق االنقسام" الشعبية: "مزهر .٢١

 أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على لسان عضو اللجنة المركزية فيها جميل مزهر، أن :غزة
، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "سيعزز ويكرس االنقسام"إجراء االنتخابات دون توافق وطني فلسطيني، 

اص أدلى به وقال القيادي مزهر، في تصريح خ. الجبهة لن تشارك في انتخابات تعمق الشرخ الفلسطيني
نؤكد أن االنتخابات استحقاق دستوري ): "٢-١٤(مساء اليوم االثنين " المركز الفلسطيني لإلعالم"لـ 

وقانوني وهي طريق للديمقراطية، ولكن إجرائها بحاجة لتوافق وطني فلسطيني وإنهاء االنقسام واستعادة 
  ". وتكريس االنقسامالوحدة كمقدمة إلجراء االنتخابات ولكن بدون ذلك من شانه تعزيز
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يجب بذل الجهد لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام، ومن ثم التوافق على إجراء "وأضاف 
لن تشارك في انتخابات يمكن أن تكرس أو تعمق حالة االنقسام، "، مشدداً على أن الشعبية "االنتخابات

سية أو الجهد الوطني والجماهيري وبالتالي نحن سنسعى بكل الوسائل سواء من خالل االتصاالت السيا
  ".إلنهاء االنقسام بصفته المهمة الرئيسية والوطنية األولى

في الضفة الغربية المحتلة، قال عضو اللجنة ) غير الدستورية(فياض " حكومة"وفيما يتعلق بإعادة تشكيل 
 تشكيل وزاري أو حل الوضع الفلسطيني واألزمة الفلسطينية ليست بحاجة لتعديل أو: "المركزية للشعبية

وزارة، ولكنه بحاجة لتوجيه كل الجهد الوطني إلنهاء االنقسام  وتشكيل حكومة وحدة تمهد وتهيئة 
  ".األجواء إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية

  ١٤/٢/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
  علينا التواضع بتقديراتنا للعالم العربي: اشكنازي .٢٢

 ]أمـس  [أركان الجيش اإلسرائيلي المنتهية واليته، غابي اشكنازي، مساء اليومقال رئيس : رامي منصور 
  .»األحداث في مصر تثبت انه يتوجب علينا التواضع والحذر في تقديراتنا للعالم العربي«إن 

. جاءت أقوال اشكنازي في خطاب أمام مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية األميركية المنعقد في القـدس              
هناك، قائمة في   ) المصرية(المركبات التي تسببت بالثورة     «عن اشكنازي قوله إن     » هآرتس«ونقل موقع   

وأضاف إن السالم هو ذخر استراتيجي لمصر واسرائيل، معبراً عن رضـاه            . »دول أخرى في المنطقة   
  .من موقف الجيش المصري في ما يتعلق بالتزامه بالمعاهدات الدولية واإلقليمية

الحكام المعتدلين في المنطقة، المرتبط بالتراجع األميركـي فـي          « من تراجع مكانة     وأبدى أشكنازي قلقه  
ورداً على سؤال حول مخططاته المستقبلية بعد انتهاء واليته في قيادة الجيش اإلسرائيلي، قال               .»المنطقة
  .»بالضبط كما في القضية اإليرانية، كل الخيارات متاحة«: اشكنازي

السابق، عاموس يدلين، في المـؤتمر ذاتـه إنـه          ) أمان(ستخبارات العسكرية   بدوره قال رئيس شعبة اإل    
يفضل ما وصفه بالجيران الديمقراطيين، ألن الدول الديمقراطية عادة ال تميل الى محاربة بضعها، الفتـاً                

وقال إنه غادر منصبه قبـل عـدة اسـابيع           .»موجة الثورات ليست بالضرورة سيئة إلسرائيل     «إلى أن   
  .»ة قوية جداً، إذ لم تكن حدودها آمنة في السابق كما هي اآلنالدول«و

  ١٤/٢/٢٠١١، ٤٨موقع عرب
  
  تكشف تسهيالت إسرائيلية لغزة" فلسطين"وثيقة لـ.. ر عن مكتب توني بليصادرة .٢٣

ـ         أن الحكومـة اإلسـرائيلية     " فلسطين أون الين  "أفادت وثيقة صادرة عن اللجنة الرباعية الدولية خاصة ب
إمـداد القطـاع   " عدد من اإلجراءات في إطار مداوالتها مؤخراً مع اللجنـة، ومـن بينهـا          وافقت على "

وجود موافقة إسرائيلية على مقترح آخر يتـضمن        "، و "باحتياجاته من الكهرباء خالل ثالثة أشهر منذ اآلن       
دعم من الواليـات    خالل الفترة القريبة القادمة، وذلك ب     " بناء محطتين لتحلية المياه بالقطاع    "الموافقة على   

المتحدة والنرويج، فضالً عن بناء محطة ثالثة بدعم ألماني بمنطقة الشيخ عجلين لمعالجة مياه الـصرف                
  . الصحي

كما تحدثت الوثيقة التي تخص مكتب مبعوث اللجنة الرباعية بالشرق األوسط، توني بلير عـن موافقـة                 
المجاالت بقطـاع غـزة كـالتعليم والـصحة         على بناء عشرين منشأة تساهم في دعم مختلف         ) إسرائيل(

، ومن بينها مدارس وعيـادات صـحية، حيـث     "الحفاظ على البيئة  "واإلسكان، والبنية التحتية، ومشاريع     
ستشرف وكالة غوث وتشغيل الالجئين على بناء سبع مدارس فـي ثـالث محافظـات هـي الوسـطى                   

 وحـدة   ٤١ سكنية فقط، وإعادة بنـاء        وحدة ١٤٧وخانيونس ورفح، كما ستقوم األونروا أيضا بإصالح        
  . سكنية أخرى في مختلف مناطق القطاع
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" فلـسطين "وعلى الصعيد االقتصادي، وافقت الحكومة اإلسرائيلية، بحسب ما تقوله الوثيقة التي حصلت             
تصدير البضائع المنتجة محلياً بقطاع غزة من المنسوجات واألثـاث والمنتجـات           "على نسخة منها، على     

، حيث أكدت الوثيقة أيـضا علـى        "أبريل القادم /  إلى األسواق العالمية وذلك خالل شهر نيسان       الزراعية
موافقة السلطات اإلسرائيلية على زيادة الكميات المصدرة من البضائع إلى مختلف األسواق العالمية، بعد              

تمع الـدولي   طالبوا المج "مرورها عبر ماسح ضوئي خاص مخصص للبضائع، لتنوه إلى أن اإلسرائيليين          
  ". يونيو المقبل/ بتزويدهم بالماسح المذكور خالل شهر حزيران

فبراير الجـاري،   /  طبقاً للوثيقة التي صدرت في الرابع من شهر شباط         –كما قالت الحكومة اإلسرائيلية     
 بأنهـا بـصدد مناقـشة الـسماح         -)إسرائيل(وتحتوي حزمة التدابير المتفق عليها بين اللجنة الرباعية و        

تجات القطاع بالوصول إلى أسواق الضفة الغربية، وأنها ستعقد مناقشات مع الجهات الدولية إليجـاد               لمن
ترتيبات جديدة تسمح للقطاع الخاص العامل بغزة باستيراد مواد البناء إليها بشكل جزئي ومحدود وذلـك                

 ماهيـة ذلـك     ، دون الحـديث عـن     "أبريل القادم / الشروع في تنفيذ مشروع تجريبي في نيسان      "بهدف  
  . المشروع

ووافقت السلطات اإلسرائيلية، باإلضافة إلى ما سبق، على الـسماح بانتقـال أعمـال شـركة الوطنيـة                  
أما بالنسبة لشق التنسيق على الـصعيدين األمنـي والمـدني، فقـد قـرر               . لالتصاالت إلى قطاع غزة   

من الضفة الغربيـة    " ب"في المنطقة   اإلسرائيليون توسيع سيطرة السلطة الفلسطينية على المناحي األمنية         
 آالف مـن    ٥مارس من العام الحالي، ومنح      / لتشمل سبع مدن لم تحددها الوثيقة، وذلك بحلول شهر آذار         

  . ، مع تبديل عناوينهم بأوراق ثبوتيتهم"أصحاب بطاقات الهوية الغزية حق اإلقامة بالضفة
موافقتها الفوريـة علـى البـدء فـي         "الوثيقة،  وعلى صعيد آخر، أبدت السلطات اإلسرائيلية، كما تؤكد         

محادثات مع الجانب الفلسطيني لتطوير ميناء غزة، وحقول الغاز الطبيعي المتاخمة للمياه اإلقليمية التابعة              
في سد حاجاتها المتزايدة من الغاز عبر االستفادة من         ) إسرائيل(، فيما يبدو أنه رغبة من قبل        "لقطاع غزة 

  . حقول الغاز الغزي
استخدام الغاز مـن مينـاء غـزة،        "كما تشير الوثيقة المذكورة إلى أن الحكومة اإلسرائيلية وافقت على           

دون ذكر المزيد من التفاصـيل      " وتوريده إلى أي محطة طاقة قد يتم بناؤها مستقبالً على أراضي القطاع           
 مع العمل فـي الوقـت       بخصوص هذه النقطة، باإلضافة إلى تطوير محطة توليد الكهرباء الوحيدة بغزة،          

  .بعد موافقة السلطة الفلسطينية على ذلك" محطة طاقة أخرى"ذاته على بناء 
  ١٤/٢/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
  "إسرائيل" يسعى إلقامة حكم رئاسي في نتنياهو .٢٤

أقام رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لجنة خاصة لوضع دستور للدولـة العبريـة              : تل أبيب 
وقد فوجئ الكثير من اإلسرائيليين بهذه الخطوة، خـصوصا         . وتغيير نظام الحكم فيها إلى النظام الرئاسي      

أنهم يعلمون أن نتنياهو ونائبيه، وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، ووزير الدفاع، إيهود باراك، يؤيـدون               
هل يعقـل أن    «فا، دافيد برواديت،    وتساءل أستاذ العلوم السياسية في جامعة حي      . االنتقال إلى نظام رئاسي   

، ويقترح نظامـا    )مصر وتونس (يأتي نتنياهو في هذه األيام، التي تتهاوى األنظمة الرئاسية في المنطقة            
  »وال بد من إيقاظه. إن الرجل أصيب بمس على ما يبدو!! رئاسيا؟

  ١٥/٢/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
  
  في المنطقة" الوضوح" يعرب عن قلقه إزاء تبّدد حالة شمعون بيريز .٢٥

أعرب رئيس الدولة العبرية، شمعون بيريز، عن قلقه إزاء تداعيات التحوالت األخيرة التي : الناصرة
وقال بيريز خالل كلمة ألقاها في جامعة تل أبيب،  .شهدتها أنظمة الحكم في بعض دول المنطقة العربية
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شرق األوسط قد تبددت اآلن، والبديل لم يتبلور إن حالة الوضوح التي كانت تسود ال"، )١٣/٢(يوم األحد 
يجب علينا أن نترك "وحول األوضاع السياسية في مصر تحديداً، عقّب قائالً  .، على حد تقديره"بعد

  .، كما قال"للتاريخ أن يحكم أولئك الذين تنحوا عن الحكم، وأن نستقبل القادمين بشعور من األمل
  ١٤/٢/٢٠١١قدس برس، 

  
  "ارض عدو"فض طلبا لضم غزة لقائمة المناطق المصنفة  تر"سرائيلإ" .٢٦

المنتدى القضائي من اجل    'اعلنت وزارة المالية االسرائيلية رفضها لطلب تقدم به         : ـ اشرف الهور   غزة
لمنع اقامـة عالقـات     ' ارض عدو 'يقضي بضم قطاع غزة الى قائمة المناطق المصنفة         ' ارض اسرائيل 

قد ينطـوي   'در في وزارة المالية االسرائيلية فان اتخاذ هذه الخطوة          وبحسب ما ذكرت مصا    .تجارية معه 
ان هذا  'على ابعاد سياسية وامنية واقتصادية وقد يؤثر على العالقات الخارجية لدولة اسرائيل مشيرة الى               

ـ     .'القرار لو اتخذ سيعد خرقا لالتفاقية المرحلية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية           ي وكان المنتـدى اليمين
يستخدم قاعدة الطالق الصواريخ على اسرائيل ولذا يمكن        'زعم في طلبه المقدم لوزارة المالية ان القطاع         

  .'شمله في القائمة المذكورة
  ١٥/٢/٢٠١١، القدس العربي، لندن

  
   حول تعيين السفراء يعترف بخالفاته مع نتنياهوليبرمان .٢٧

قـال   وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان     ن أ نقلت وسائل إعالم إسرائيلية    :يو بي أي   - تل أبيب 
أظهرت حدا أقصى من الـصبر      "في الكنيست إنه    " إسرائيل بيتنا "خالل اجتماع كتلة حزب     ،  أمس اإلثنين 

بدءا من ألون بينكاس وحتى غلعـاد أردان        ) في األمم المتحدة  (والوالء والشراكة بكل قصة تعيين السفير       
لقد قرأت متفاجئـا أن     "وأضاف   ،"حاولنا طوال أكثر من سنة أن نماطل ونناور       ، و )منع نتنياهو تعيينهما  (

رئيس الحكومة قرر أنه تم إيفاد رون بروساور لألمم المتحدة وعوزي أراد إلى لندن، وأنا أحترم رئيس                 
الحكومة لكن ال ينبغي أن نتصارع على الرصيد، فهذا ليس مناسبا له وأنا أحسب حساب رئيس الحكومة                 

  ".جميع السفراء يعينون من قبل وزير الخارجية وأنا ال أعتزم التنازل عن هذا األمرلكن 
  ١٥/٢/٢٠١١، الشرق، الدوحة

  
   يصادق على مشروع قانون بشارة الكنيست .٢٨

صادق الكنيست اإلسرائيلي، اليوم االثنين، بالقراءتين الثانية والثالثـة علـى مـشروع             :  وفا –تل أبيب   
ويتيح القانون لحكومة االحتالل اإلسرائيلي عدم صرف راتـب أو           .'عزمي بشارة قانون  'القانون المسمى   

. 'فراره مـن العدالـة    'معاش أو مدفوعات أخرى، لعضو في الكنيست أو نائب سابق، في حال ما أسمته               
 نائبا، وأعقب التصويت نقاش صاخب وصف فيه رئـيس          ١١ نائبا، وعارضة    ٣٦وأيد مشروع القانون    

ـ    . طني الديمقراطي د  كتلة التجمع الو   تشريع سياسي، يـأتي اسـتمرارا      'جمال زحالقة مشروع القانون ب
، في حين وصف النائـب محمـد بركـة          'للمالحقة السياسية التي يتواجد عزمي بشارة في المنفى بسببها        

ـ   وقال رئيس لجنـة الكنيـست مـن حـزب الليكـود          . 'السرقة بدافع االنتقام السياسي   'مشروع القانون ب
إنه ال يجوز أن تستخدم ضرائب المواطنين لتمويل خونة يوجهـون الـصواريخ             ' ياريف ليفين    المتطرف
  .'باتجاههم

  ١٤/٢/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  خالل ايام» السويس« تراقب اجتياز قطعتين حربيتين إيرانيتين لـ"إسرائيل" .٢٩
أمس في تقرير امني واسـع ان الجهـات االمنيـة           ) تيديعوت احرونو (كشفت صحيفة   : القدس المحتلة 

المختصة في اسرائيل تتابع بترقب احتمال رسو سفن حربية إيرانية قريبا في موانئ بـالبحر المتوسـط،                 
علما بان قائد البحرية االيرانية كان اعلن في الشهر الماضي عن نية إرسال سفن حربيـة إيرانيـة مـن                

الى البحر المتوسط للرسو في أحد الموانئ بسوريا استجابة لطلب مـن            البحر االحمر عبر قناة السويس      
وحمل التقرير تهديدات مبطنة ولكنها غير مباشرة بإمكانيـة         . دمشق، بحيث تمكث في المتوسط لمدة عام      

  .استهدافها
وأكد مرجع مسؤول امنياً للصحيفة انه في حال اقدمت طهران على نقل سفن حربية الى المتوسط فـإن                  

ائيل ستعتبر ذلك استفزازا خطيرا شأنه شأن موقف طهران من تواجد سفن حربيـة اسـرائيلية فـي                  اسر
الى مراجع أمنية قولهـا ان نيـة        ) يديعوت(ونسبت  .  لو اقدمت اسرائيل على مثل هذه الخطوة       -الخليج  

  .طهران إرسال سفن حربية الى المتوسط تشكل جزء من مخطط ايران لترسيخ نفوذها في المنطقة
  ١٥/٢/٢٠١١الدستور، عّمان، 

  
   االسرائيلي وتحديات ما بعد مباركالجيش .٣٠

يرى محللون ان الشكوك التي تلف مستقبل العالقات مع مصر منذ سقوط الـرئيس حـسني                : »ا ف ب  «
مبارك، سترغم اسرائيل على مراجعة استراتيجيتها العسكرية في مواجهة بلد بقي عدوا لزمن طويل قبل               

 الذي يحدق باتفاقية السالم     - حتى ان لم يكن داهما       -ولفت الخبراء الى الخطر     . سياان يصبح شريكا اسا   
 والتي حررت اسرائيل من تهديد الجبهة الجنوبية علـى طـول الحـدود المـصرية                ١٩٧٩المبرمة في   

  .واعطتها حرية التصرف مع الفلسطينيين ، وكذلك على الجبهة الشمالية في وجه سوريا ولبنان
على اسرائيل ان توضح ان اي انتهاك       "رئيس هيئة االركان االسرائيلي السابق عوزي دايان        وقال مساعد   

لكنه اضاف ان بامكان اسرائيل قبل التحرك ان تطلـب مـساهمة            ". التفاقات السالم سيشكل سببا للحرب    
  .حليفها االساسي الواليات المتحدة التي تقوم بتجهيز الجيش المصري

حتى وان كان علـى     " ان الثورة المصرية ليست اسالمية    "هو جنرال احتياط الى     في االنتظار لفت دايان و    
وقـال  . غرار القادة االسرائيليين قلقا من تنامي قوة االخوان المسلمين في مصر وتقوية حركة حمـاس              

ازاء اي احتمال على الجيش االسرائيلي ان يحسن مرونته من خالل تجهيزه باسلحة يمكن نقلها بسرعة                "
  ".ة الى اخرى مثل مروحيات قتاليةمن جبه

من جهته، اعتبر جنرال االحتياط ياكوف اميدرور الذي كان يترأس سابقا قسم التحليل في االسـتخبارات                
ان على الجيش ان يفكر على المدى الطويل في اعادة تشكيل فرقـة             "العسكرية ، في مقابلة مع االذاعة ،        

  .يكها اثر توقيع السالم مع مصربعد ان تم تفك" من الجيش للجبهة الجنوبية
انهـا تخـدم    "في المقابل رفض المحلل في شؤون الدفاع يوفن بيدتسور السيناريوهات الرهيبة، معتبـرا              

ان اسـرائيل ال    "وقال  ". السلطة االسرائيلية للتخويف ووزارة الدفاع لتنتزع اضافات جديدة في ميزانيتها         
ا مع انتهاج الديمقراطية فسيكون االول في صون معاهدة         فان بقي النظام المصري قائم    : تواجه اي خطر  

  ". مليار دوالر١،٣السالم ، الن الجيش المصري لن يتخلى عن مساعدة اميركية بقيمة 
فـستكون معرضـة تمامـا      "وفي اسوأ الحاالت فان دخلت قوات مدرعة مصرية الى شبه جزيرة سيناء             

  .كما قال" للهجمات الجوية االسرائيلية
ـ        وقد عبر    الجيش المـصري   " تطمينات"رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت عن ارتياحه ل

مـستعد لكـل    "لكنه ذكر أمس بان الجيش      . بان مصر ستستمر في احترام االتفاقيات الدولية التي وقعتها        
ة االركان  ، وذلك اثناء حفل تنصيب رئيس هيئ      " يتعرض كل العالم العربي لزلزال    "في حين   " االحتماالت

  .الجديد الجنرال بيني غانتز
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 مـن   ١٩٨٢)في  ( اتفاقية سالم مع اسرائيل مقابل انسحابها        ١٩٧٩وكانت مصر اول بلد عربي يوقع في        
 وتترافق االتفاقية بضمان حرية عبور      ١٩٦٧,جميع االراضي المصرية التي احتلتها اثر حرب حزيران         

ان على البحر االحمر وبجعل سيناء حيث تتمركـز قـوة           السفن االسرائيلية في قناة السويس ومضيق تير      
  .مراقبة متعددة الجنسيات منزوعة السالح

  ١٥/٢/٢٠١١، الدستور، عّمان
  

  »ميدان التحرير« فهمت اآلن طبيعة ما حدث في "إسرائيل ": يناير٢٥ العبرية بعد الصحف .٣١
بعد تنحي الـرئيس    » ل وخوف بأم«تحدثت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن الثورة المصرية        : فرح سمير 

  .حسني مبارك
وقدمت في تعليقها وزيـر     . »مصر الجديدة «األكثر مبيعا عددها    » يديعوت أحرونوت «وعنونت صحيفة   

اإلدارة األمريكيــة مثــل «وقالــت إن   .»القائد الجديد«الدفاع المصري محمد حسين طنطاوي على أنه 
ه، ألن الجيش المصري ينظر إليه كضامن لالسـتقرار         الحكومة اإلسرائيلية تركز جل اهتمامها في اتجاه      

  .»واالستمرارية والسالم
انتقلنـا مـن الـذعر مـن        . الحكومة اإلسرائيلية تتكيف بسرعة مع مرحلة ما بعد مبارك        «وأضافت أن   

الحكومة اإلسرائيلية  «وتؤكد الصحيفة أن    . »االستقالة ونبوءات نهاية العالم في محاولة لتقبل األمر الواقع        
  .»انت تواجه صعوبة في فهم ما الذي حدث في ميدان التحرير إال أنها فهمت اآلنك

يأمل فـي   «وفي الصحيفة أيضا تحليل لقيادة الجيش المصري وكشفت عن صراع بين وزير الدفاع الذي               
  .»نقل السلطة للمدنيين في سبتمبر والعسكريين الذين يريدون استمرار الجيش في السلطة

ميـدان  «وفي افتتاحية بعنـوان     . »انتصار الثورة «اليمينية الوسطية فتحدثت عن     » فمعاري«أما صحيفة   
  .، تصر الصحيفة على حالة عدم اليقين في المنطقة»التحرير القادم

ال أحد يمكنه أن يقول إن تأثير الدومينو الذي بدا في تونس وانتشر في مصر وصل إلى نهايتـه                   «وتقول  
  .»أو سينتقل إلى أي بلد آخر

ماذا سيحقق كل هذا؟ ال أحد يعرف في الحقيقة ال المعلقين وال المـسؤولين فـي                «: »معاريف«تساءل  وت
  .»االستخبارات ال الشرق وال الغرب وال حتى المصريين أنفسهم، إنها مغامرة جديدة كليا بالنسبة إليهم

ين نتنياهو فتتحدث عـن     اليمينية المجانية المقربة من رئيس الوزراء بنيام      » اسرائيل هايوم «أما صحيفة   
المفتاح هو معاهـدة الـسالم      «وتؤكد أن   . في إسرائيل بسبب الثورة الشعبية المصرية     » األمل والخوف «

  .»الموقعة بين البلدين
يجب كبح جماح المتشددين ممن يسعون إلى فرض أحكام في مصر لقيـادة الكفـاح               «ويقول أحد معلقيها    

  .»م مع إسرائيل غير شرعيةضد العالم والذين يعتبرون معاهدة السال
المعارضة اليسارية فتقول إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي رحب بتأكيـدات قيـادة            » هآرتس«أما صحيفة   

مبـروك  «القوات المسلحة المصرية باحترامها معاهدة السالم مع إسرائيل أحد معلقيها مقـاال بعنـوان               
  .بالعربية» مصر

ـ     هذه الدولة ليست في صراع مع      «وقالت إن   . »بة جديدة لمصر  حق«وعنونت الصحيفة مقالها االفتتاحي ب
  .»إسرائيل وال ينبغي وصفها بالعدو

ينبغي على رئيس الوزراء نتنياهو أن يتحلى بضبط النفس وتحذيراته حول           «من أنه   » هآرتس«وحذرت  
يل فـي   تحول مصر إلى إيران جديدة ومناقشات زيادة الميزانية للدفاع التي تخلق توترات تضع إسـرائ              

  .»معسكر النظام السابق
  ١٥/٢/٢٠١١، عكاظ، جدة
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   ٢٠٢٠ ماليين زائر العام ١٠استدراج و  وحدة استيطانية في القدس١٢٠مخطط لبناء  .٣٢
أحد أعضاء مجلـس    ، أن   ”وكاالت“،  ”الخليج “-فلسطين المحتلة    ،١٥/٢٠١١،  الخليج، الشارقة  ذكرت

 وحدة استيطانية في مستوطنة     ١٢٠أمس، على بناء    بلدية االحتالل في القدس صرح بأن المجلس وافق،         
عن عضو المجلس البلدي بيبي االلو مـن حـزب          ” فرانس برس “ونقلت  . في القدس المحتلة    ” راموت“
 وحـدة   ١٢٠األنباء غير سارة، فقد وافقت اللجنة المحلية للبلدية علـى بنـاء             “المعارض قوله   ” ميرتس“

  .٦٤ مسكناً والثاني لبناء ٥٦األول لبناء ” ين للبناءسكنية في مستوطنة راموت بإعطائها تصريح
لفتح أبواب المدينـة    ” إسرائيلية“وحذر األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية حسن خاطر، من توجهات           

المقدسة أمام الحركة الصهيونية العالمية، بشكل متزامن مع تجديد الفتاوى والمواقف التي تحـرم زيـارة           
لمين والمسيحيين، مشيراً الى عزم بلدية االحتالل وضع خطة شاملة تهدف إلى تـرويج              المدينة على المس  

  .القدس على مستوى سياحي دولي واسع ومن منظور صهيوني
واشار الى أن رئيس بلدية االحتالل افتتح موقعاً الكترونياً كبيراً في المدينة ألهداف ترويجيـة تهويديـة،                 

م إلـى عـشرة     ٢٠١٠فع عدد السياح من ثالثة ماليين سائح عام         موضحاً ان الخطة تقوم على أساس ر      
  .م ٢٠٢٠ماليين عام 
الباحث المتخـصص فـي     أن   ، كامل ابراهيم  –القدس المحتلة    ،١٥/٢/٢٠١١،  الرأي، عّمان  وأضافت

 قال ان المصادقة على رخص البناء اليوم تعتبر مرحلة أولـى حيـث              ،شؤون االستيطان احمد صب لبن    
وحدة سكنية وفقا لهذا المخطط ما سيؤدي إلى توسيع المستوطنة باتجاه أراضـي بيـت                ١٨٠سيتم بناء   

  . حنينا القديمة شمالي القدس
واضاف أن العمل في مقطع الجدار الفاصل الذي عمل على عزل بلدة بيت حنينا القديمـة عـن القـدس       

ينية عن مـستوطنة رامـوت،      الشرقية قد تم االنتهاء منه مطلع العام المنصرم بحجة فصل البلدة الفلسط           
واليوم بدأت المخططات التي تهدف إلى توسيع المستوطنة باتجاه البلدة تمضي قدما خصوصا وأن مقطع               
الجدار عمل على عزل مئات الدونمات من األراضي الزراعية التابعة للبلدة لصالح محـيط مـستوطنة                

  .راموت
ع المستوطنة باتجاه الجدار وبالتـالي باتجـاه        ويشار هنا إلى وجود مخططان كبيران سيعمالن على توسي        

 وحدة سكنية جديدة هناك، وذلك من شانه أن يؤثر مـستقبال علـى              ٩٢٥بلدة بيت حنينا القديمة عبر بناء       
ومن شأنه أن يضع مزيـدا مـن العراقيـل أمـام            . الفرص المتاحة أمام بلدة بيت حنينا لتوسع العمراني       

  . المفاوض الفلسطيني
ية على مخططات البناء في مستوطنة راموت قال الباحث صب لبن يوجـد اليـوم فـي             وفي نظرة شمول  

 ١٥٦٠مستوطنة راموت ستة مخططات توسعية ستعمل على زيادة عدد الوحدات السكنية هنـاك بنحـو                
وحدة سكنية، أربعة من هذه المخططات تم المصادقة عليها بصورة نهائية وعبرها سـتتمكن الـسلطات                

ناهيك عن أن هنـاك     .  وحدة سكنية اليوم في المستوطنة بين الفينة واألخرى        ١١٣٠ناء  اإلسرائيلية من ب  
مخطط قريب جدا من مستوطنة راموت وهو المخطط التوسعي لمستوطنة ريتختس شعفاط والذي يـراد               

 وحدة باتجاه مستوطنة راموت وما زال هذا المخطط ينتظـر الموافقـة داخـل دوائـر                 ١٣٠٠منه بناء   
  .خطيط والبناء اإلسرائيليةالت

وفي نفس السياق توقعت صحيفة هارتس امس أن تقر لجنة تخصيص المباني العامة في بلدية االحـتالل                 
  .  كنيس يهودي في حي جبل أبو غنيم جنوبي المدينة١٩في القدس المجتلة ما ال يقل عن 

 -جبل أبو غنيم  -ار يعني نهاية    إن هذا القر  «ونقلت الصحيفة عن عدد من سكان الحي االستيطاني قولهم          
  .وسيكون في المستقبل حياً خالصاً للمتدينين اليهود, في أن يكون حياً متعدد االتجاهات
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يعيش فيه نحو   , وأشارت الصحيفة إلى أن الحي االستيطاني جبل ابو غنيم الذي أقيم في نهاية التسعينيات             
ولكن قد  , كنية الجديدة خالل السنوات المقبلة    وأن هناك مخطط ببناء آالف الوحدات الس      ,  ألف يهودي  ٣٠

  . يتم تأجيل البناء بسبب المعارضة الدولية لتوسيع الحي، الذي يقع خلف الخط األخضر
ويـرى  , »متدينون القـوميين  «والباقون  , ولفتت الصحيفة إلى أكثر من نصف سكان الحي من العلمانيين         

يقام في الحـي بنايـة دائمـة        , وحالياً, اليهود» قوميينللمتدينين ال «كثيرون في هذا الحي بمثابة عاصمة       
ومن المتوقـع أن    » للمتدينين القوميين «التي تعتبر إحدى المدارس البارزة      » هار همور «للمدرسة الدينية   

  .يصل عدد المتعلمين فيها نحو ألف طالب
  
  مؤسسة األقصى تحذر من اقتحام مكثف للمسجد .٣٣

 من تكثيف   ٢٠١١-٢-١٤ مؤسسة األقصى للوقف والتراث اإلثنين       حذّرت:  محمد القيق  -القدس المحتلة   
  .المستوطنين القتحاماتهم للمسجد األقصى المبارك خالل الفترة المقبلة

ـ      إن تقريراً أعدته القناة العاشـرة فـي التلفزيـون          " فلسطين أون الين  "وقالت المؤسسة في بيان وصل ل
الكشف عن صـلوات    "أداء صلوت توراتية تحت عنوان      اإلسرائيلي مساء األحد أظهر قيام المستوطنين ب      

، حيث اعتبر التقرير أن تنظيم مثل هذه الفعالية قد يشعل المنطقة، مبينة أنـه               "لليهود في المسجد األقصى   
  . شمل لقطات واضحة ألداء مجموعات يهودية صلوات متعددة في أنحاء متفرقة من المسجد

ذر لما يجري في القدس والمسجد األقصى خاصـة فـي ظـل             وطالبت المؤسسة بمزيد من االنتباه والح     
األحداث المتسارعة التي تجري في المنطقة، إذ أن االحتالل قد يستغّل االنـشغال العربـي واإلسـالمي                 
والعالمي في األحداث من أجل تنفيذ مزيد من االستهداف للمسجد، مبينة أنه يمكـن أن يقـوم بخطـوات                   

المسجد األقصى، كفرض مخطط لتقسيمه وفـرض إقامـة صـلوات           سريعة لفرض أمر واقع معين في       
  . يهودية وشعائر توراتية وتلمودية جماعية فيه

وقالت المؤسسة إن بث مثل هذا التقرير وهذه اللقطات ليست جديدة، حيث قامت بنشر العديد من التقارير                 
بقتها تبين إقامة شعائر دينيـة      المتلفزة والصور الفوتوغرافية في أوقات سابقة من السنة الماضية والتي س          

  . وشعائر توراتية وتلمودية داخل المسجد األقصى من قبل جماعات يهودية والمستوطنين
  ١٤/٢/٢٠١١، فلسطين أون الينموقع 

  
  الجيش المصري يعذب سجناء فلسطينيين : "صفا"وكالة  .٣٤

تعرض ثالثـة مـن     أكد مصدر مطلع على تطورات قضية السجناء الفلسطينيين في مصر           :  صفا –غزة  
 للتعذيب على يد الجيش المصري الذي اعتقلهم بعد إخراج أهالي سجناء مـصريين              -على األقل –هؤالء  

أن السجناء الثالثة رمزي الراعي     " صفا"وكشف المصدر لوكالة    . لهم من سجن أبو زعبل قبل عشرة أيام       
عذيب، الفتًا إلـى أنهـم كـانوا        وعبد اهللا أبو ريا ومحمد السيد يعانون من تدهور صحي خطير بسبب الت            

وبين أن الجيش قبض على ستة فلسطينيين بينهم هؤالء الثالثـة           . يتعرضون داخل السجن سابقًا للتعذيب    
أثناء محاولتهم اجتياز قناة السويس وصوالً لسيناء ثم لغزة واحتجزهم في سجن العزولي داخـل قاعدتـه        

ثم نقلهم مساء الخميس الماضـي      . وا خاللها للتعذيب  في محافظة اإلسماعيلية، تعرض   ) الجالء(العسكرية  
وأكد المصدر تعـرض الـسجناء      . على متن طائرة مروحية عسكرية إلى سجن العقرب في مدينة حلوان          

الثالثة للضرب واإلهانة أثناء عملية النقل بالطائرة، ورفض الجيش نقلهم لتلقي العالج خـارج جـدران                
  . السجن

 أبو ريا يتقيأ دًما بفعل التعذيب الذي تعرض له في اإلسماعيلية على أيدي              ولفت المصدر إلى أن عبد اهللا     
الجيش، فيما يخشى زميله الراعي أن تبتر قدمه، وقد زاد عليه تعذيب الجيش توقـف حركـة يـده مـا                     

  . اضطرهم إلدخاله المشفى بسجن العزولي
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لقي العالج، لكنه اعتقل فيها، وقـد       وأصيب الراعي بنيران االحتالل اإلسرائيلي وسافر لمصر قبل عام لت         
 ٢٥حذرت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان من خطورة وضعه الصحي في تقرير نشر قبل بـدء ثـورة                  

  . يناير الحالية، وأن قدمه قد تتعرض للبتر
وبين المصدر أن محمد السيد يعاني أصال من المرض، وقد رفض أمن الدولة سابقًا نقله للعالج واكتفـى                 

ه عالج عن طريق طبيب األسنان، وبعد تعذيب الجيش أصيب محمد بدور وصداع يمنعـه مـن                 بإعطائ
  . الوقوف على قدميه أحيانًا

 فلسطينًيا على خلفية االنتماء السياسي، ولفق لهم تهًما أمنيـة، لكـنهم             ٣٩وكان نظام مبارك يعتقل نحو      
م المصري لكن جهاز أمن الدولة رفض       جميًعا حصلوا على قرارات إفراج من محاكم الدولة والنائب العا         

  . تنفيذ القرارات
شقيق السجين محمـد    (بدوره، ناشد الناطق باسم تجمع أهالي المعتقلين في السجون المصرية عماد السيد             

  . المجلس العسكري األعلى والحكومة المصرية المؤقتة باإلفراج عن هؤالء المعتقلين السياسيين) السيد
ـ ودعا السيد في تصريح      الجهات الحاكمة بمصر اآلن لتطبيق أحكام القضاء واإلفراج عن         " صفا"خاص ل

  . هؤالء الفلسطينيين، وإحقاق الحقوق
  ١٣/٢/٢٠١١، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  مستوطنون متطرفون يكتبون شعارات تسيء للرسول انتقاما لهدم بيوت استيطانية .٣٥

رائيلي، وفي إطار حالة االنفالت المتواصلة، أقدم عـدد مـن           في عملية انتقام من الجيش اإلس     : تل أبيب 
المسوطنين على كتابة شتائم ضد النبي محمد، صلى اهللا عليه وسلم، على بيوت قرية فلسطينية في الضفة                 

  .الغربية
  ١٥/٢/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن

  
  حملة فلسطينية تدعو إلى إنهاء االنقسام وإحياء الوحدة .٣٦

 منظمات وقوى وطنية وُأطر شبابية فلسطينية حملة ترمي الـى انهـاء االنقـسام               أطلقت مجموعة : غزة
  ).الضفة الغربية وقطاع غزة(الداخلي واستعادة الوحدة الوطنية بين جناحي الوطن 

وتبلورت فكرة الحملة، التي يقودها خمسة أحزاب وقوى وطنية فلسطينية، ضمن اعمال مؤتمر الـشباب               
تجسيد ارادة الـشعب فـي      «ارة الشباب والرياضة نهاية العام المنصرم بهدف        الفلسطيني الذي نظمته وز   

رؤية موحدة تقوم على التمسك بالثوابت الوطنية والحقوق التاريخيـة          «، وذلك استنادا الى     »انهاء االنقسام 
المشروعة للشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القـدس، وتمكـين              

عب بوحدته من التعبير عن ارادته الحرة عبر انتخابات عامة ونزيهة وتكريس الديمقراطية والتـداول               الش
  .»السلمي للسلطة
» الشعب«، وحزب   »الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين   «والجبهتين  » الشبيبة الفتحاوية «وبدأت حركة   

» أوليـة «كيل ممثلين عنهم وضع وثيقـة       ، حوارا لتش  )فدا(» الديمقراطي الفلسطيني «الفلسطيني واالتحاد   
  .للقضية الفلسطينية» مدمرا داخليا«للحملة تعبر عن رفضهم لالنقسام الذي يعد أمرا 

ومنذ أيام، بدأ مئات الفلسطينيين في كافة أرجاء األراضي الفلسطينية المحتلة الخـروج فـي تظـاهرات                 
ـ  بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي واالنقسام الفلسطيني     ، مطالبين أيضاً    »الثورتين التونسية والمصرية  «مؤيدة ل

وتجمع المتظاهرون أمس قبالـة     . »الشعب يريد إنهاء االنقسام   .. الشعب يريد إنهاء االحتالل   «تحت شعار   
مقر البعثة المصرية المغلق في غزة رافعين األعالم الفلسطينية المصرية، إذ عكس الواقـع الفلـسطيني                

الشعب يريـد إنهـاء     «لمشاركون هتافات تنادي بالوحدة وإنهاء االنقسام منها        نفسه على التظاهرة فردد ا    
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وحدة، وحـدة وطنيـة بـدنا عدالـة         «، و »مهما طال صبر الجماهير راح ييجي يوم التغيير       «،  »االنقسام
  .»اجتماعية

اع كذلك، دعت منظمة حقوقية فلسطينية أمس إلى ضرورة العمل إلنهاء االنقسام بين الضفة الغربية وقط              
االنقـسام  «لحقوق اإلنسان في ورقة موقف عن االنتخابات الفلسطينية، إن          » الميزان«وقال مركز   . غزة

. »القائم في النظام القضائي في األراضي الفلسطينية يبرز كأحد عوامل تقويض حرية ونزاهة االنتخابات             
وفصائل اليـسار، العمـل   » حماس«و» فتح«وناشد القوى السياسية الفلسطينية كافة، وفي مقدمتها حركتا      

بأقصى سرعة إلنهاء حالة االنقسام السياسي، أو على األقل الوصول إلى توافق على إجـراء انتخابـات                 
  .»نزيهة وحرة«

  ١٥/٢/٢٠١١، البيان، دبي
  
  االحتالل يعتقل فلسطينيين ويقتحم مناطق في الضفة ويطلق النار على غزة .٣٧

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي امـس مـواطنين مـن          : د سمر خال  - كامل ابراهيم    –القدس المحتلة   
وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات االحـتالل داهمـت           .محافظة الخليل، واعتدت على آخرين بالضرب     

  .منطقة واد الهرية وسط الخليل، واعتقلت المواطن رائد الشوامرة 
 مازن محمد خضر مسودة، فـي     زمرة من المستوطنين اعتدت على منزل المواطن      ‹وأكد شهود عيان أن     

كما داهمت قوات االحتالل بلدتي بني نعيم وحلحول، وعدة أحياء في           . ›منطقة البويرة شرق مدينة الخليل    
وأفاد الناطق اإلعالمي باسـم      .مدينة الخليل واقتحمت قوات كبيرة من جيش االحتالل، امس، مخيم جنين          

ة بيت أمر محمد عياد عوض، بأن عددا من المـستوطنين           اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار واالستيطان ببلد     
  .المدججين بالسالح، اقتحمت، ظهر امس، بلدة بيت أمر شمال الخليل

وسقطت في منطقة المجلس اإلقليمي أشكول في النقب الغربي ظهر امس قذيفة قسام أطلقها فلـسطينيون                
  . من شمال قطاع غزة

أمس برصاص جيش االحتالل اإلسـرائيلي شـمال        ) ا عامً ٢٠(الى ذلك أصيب عامل حصمة فلسطيني       
وقال الناطق اإلعالمي باسم اللجنـة       .غرب بلدة بيت الهيا شمال قطاع غزة، أثناء قيامه بجمع الحصمة          

العليا لإلسعاف والطوارئ في القطاع أدهم أبو سلمية أن جنود االحتالل أطلقوا النار تجاه العمال الـذين                 
  .ى إلى إصابة أحدهم بالرصاص بإحدى قدميهكانوا يجمعون الحصمة ما أد

  ١٥/٢/٢٠١١، الرأي، عّمان
  
  االحمر يطغى وسط إقبال على شراء الزهور والهدايا.. في غزة" فالنتاين" ":الحياة، لندن" .٣٨

من دون  » يوم فالنتاين «احتفل آالف الفلسطينيين في قطاع غزة أمس بعيد الحب أو           :  فتحي صباح  -غزة  
على واجهات  » يوم فالنتاين « شراء الهدايا فقط، فيما طغى اللون األحمر الذي يميز           احتفاالت ومن خالل  

  .المحال التجارية، كما سيطرت زهرتا القرنفل والجوري الحمراوان على سوق الورود في القطاع
وعلى رغم أن االقتصاد الغزي مدمر بسبب الحصار االسرائيلي المحكم المفروض على القطـاع منـذ                

لة والسوق تشهد ركوداً كبيراً، فإن محال بيع الزهور والهدايا شهدت اقباالً مختلفاً عن األيام               سنوات طوي 
، خصوصاً الشبان والفتيات من المراهقين والمخطوبين، المياه الراكدة فـي           »المحتفلون«وحرك  . السابقة

اق وأصدقاء القبـل  واختلس أزواج وعش  . الحركة التجارية في معظم مدن القطاع، وفي مقدمه مدينة غزة         
  .والعناق في مكاتب أو أماكن مغلقة بعيداً من عيون رجال األمن والمباحث الملتحين

تراجعت بنحـو   «إن مبيعاته من الزهور     » الحياة«رامي المخلالتي لـ    » أزهار اللوتس «وقال مالك محل    
شية الـصعبة وتراجـع     األحوال المعي «وعزا هذا التراجع الى     . » في المئة عن يوم فالنتاين الماضي      ٣٠

وقال المخلالتي إن سعر باقة صغيرة مؤلفة من خمـس           .»القوة الشرائية وارتفاع معدالت الفقر والبطالة     
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 أو مئة شيكل أو حتـى أكثـر         ٥٠زهرات من القرنفل يبلغ خمسة شواكل، فيما قد يبلغ سعر باقة اخرى             
  .وفق أنواع وأعداد الزهور التي تضمها

في القطاع ألصحاب المحال التجارية المختـصة       » حماس« التي تقودها حركة     وسمحت الحكومة المقالة  
بعرض السلع والهدايا في واجهات محالهم أو خارجها شرط عـدم           » يوم فالنتاين «بالهدايا عموماً وهدايا    

لكن أجهزة األمن منعت مالكي الفنادق والمطاعم والعاملين فيهـا          . االخالل بحركة المشاة على األرصفة    
  .عدد منهم» الحياة«يوم فالنتاين، وفق ما أفاد لـ «نظيم أي احتفاالت غنائية أو سهرات لمناسبة من ت

  ١٥/٢/٢٠١١، الحياة، لندن
  
  منع إدخال القمح واألعالف نتيجة تحذيرات من وقوع أزمة غذائية بغزة .٣٩

ة نتيجـة   ، من وقوع أزمة غذائية في قطاع غز       ٢٠١١-٢-١٤حذرت وزارة االقتصاد الوطني، االثنين      
. انتهاج سلطات االحتالل اإلسرائيلي سياسة منع إدخال القمح واألعالف إلى القطاع في اآلونة األخيـرة              

إن االحتالل لم   : "نسخة عنه " فلسطين أون الين  "وقالت الوزارة في بيان صادر عن مكتب الوزير، وتلقت          
  ". ية في قطاع غزةيسمح هذا األسبوع بإدخال القمح واألعالف آمالً في خلق أزمة غذائ

ودعت الوزارة المؤسسات الدولية واإلنسانية وأحرار العالم للعمل الجاد على لجم االحـتالل الـصهيوني             
ورفع الحصار وفتح المعابر إلدخال كافة البضائع، والتأكيد على إنهاء هذه اإلجراءات التعسفية التـي ال                

  . لسطينيتساهم إال في استمرار المعاناة اإلنسانية للشعب الف
  ١٤/٢/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
  وقف إدخال السلع اإلسرائيلية إلى غزة .٤٠

أكد مسؤول ملف المعابر في وزارة االقتصاد الفلسطينية المقالة في قطاع غزة حاتم عويـضة أمـس أن                  
الوزارة قررت وقف إدخال بعض السلع اإلسرائيلية إلى القطاع لتشجيع المنتجع الـوطني الفلـسطيني،               

 سابقا إلى   %٩٠إدخال جزء كبير من المواد الخام بما يعادل         «وقال عويضة إن    . ودعم الصناعة المحلية  
قطاع غزة توقف بفعل الحصار اإلسرائيلي المفروض، ولذلك جاء قرار الوزارة لمساعدة بعض المصانع              

هناك «وأضاف أن   . »والمنشآت على بيع منتجاتها، وتشجيع المواطنين في القطاع على شراء تلك السلع           
سلع إسرائيلية مخالفة للمواصفات الفلسطينية، وجاء القرار بدخول تلك السلع شريطة أن تكـون مطابقـة          

  .»للمواصفات
  ١٥/٢/٢٠١١، البيان، دبي

  
  " العقوبة"تصّر على " إسرائيل"و..  الدقامسة ما كان يجب أن يسجن أصال يقول أناألردني وزير العدل .٤١

وزير العدل حسين مجلي اعتبر أن      ، أن   عمانمن  محمد الكيالي   ، عن   ١٥/٢/٢٠١١،  الغد، عّمان ذكرت  
قضية اإلفراج عن الجندي المسرح أحمد الدقامسة الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد لقتله سبع إسرائيليات               

 أولى أولوياته كوزير للعدل، مؤكدا أن هذه القضية طرحت في أول جلسة يعقدها مجلس               ١٩٩٧في العام   
  .اءالوزر

وقال مجلي خالل اعتصام نفذته أمس اللجنة الشعبية للدفاع عن البطل أحمد الدقامسة أمام وزارة العـدل                 
، "أنا مع مطالبكم وسابقكم فيها لإلفراج عـن الدقامـسة         "للمطالبة بإطالق سراحه، حيث انضم لالعتصام       

 االعتصام قال مجلـي     في تصريحات صحافية عقب    ".ما كان يجب أن يسجن أصال     "مضيفا أن الدقامسة    
  ".عفو خاص وهو من صالحيات جاللة الملك عبداهللا الثاني"إن اإلفراج عن الدقامسة يحتاج الى 

وذكر مجلي الذي تولى الدفاع عن الدقامسة في المحكمة الشهيرة التي جرت عقب قتله سبع إسـرائيليات                 
 أشـهر سـجين عربـي هـو         أنه صاحب أطول مرافعة دفاعية عربية عن      " استهزأن به خالل صالته   "
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ـ           مؤكدا انه تقدم بالعديـد     " أعدل قضية "الدقامسة، مؤكدا ثباته على مواقفه من هذه القضية التي وصفها ب
  .من الطلبات بهذا الشأن لكافة رؤساء الوزراء

وبين مجلي أن مطالبته باإلفراج عن الدقامسة لن تقتصر على أول جلسة لمجلس الوزراء، وأنه سيواصل                
 بذلك، مشيرا إلى أن الدقامسة وأسرته عانوا بما يكفي جراء حبسه منذ وقوع الحادثة في الثالـث              المطالبة

وقال إن اإلسرائيليين يتعاملون بطريقة مختلفة مـع الـصهاينة           .١٩٩٧من العام   ) مارس(عشر من آذار    
  ".طويلة في السجنحيث يقيمون تمثاال للقتلة، في حين يحبس الدقامسة عندنا، ويقضي فترة "قتلة العرب، 

وأعرب عن أمله بأن يتم اإلفراج عن الدقامسة في اقرب وقت ممكن، مؤكدا في تصريحات صحافية ان                 
الدقامسة يتحلى بخلق رفيع، وقد رسم على يده خريطة فلسطين تعبيرا عن حبه لفلسطين وأهلها، وتأكيدا                

  .على عروبة فلسطين
 وزارة الخارجية االسرائيلية تحفظـت      ، أن الناصرة، من   ١٥/٢/٢٠١١القدس العربي، لندن،    وأضافت  

خطورة هذا التصريح انه صادر عن وزيـر  'واضافت ،  'صدمتها'بشدة عن هذه التصريحات معربة عن   
اسرائيل طلبت توضيحات من االردن واكدت بوضـوح انهـا تنتظـر ان             . مسؤول عن القانون والعدالة   

  .'دنييمضي القاتل العقوبة الصادرة عن القضاء االر
  
   ٢٠٠٦  سليمان وعد الجنرال عاموس جلعاد بتخريب االنتخابات الفلسطينية عام:ويكيليكس .٤٢

كبرى - النرويجية " آفتن بوسطن"كشفت وثائق سرية أميركية عرضها موقع ويكيليكس وتناولتها صحيفة 
، تفيد ٢٠٠٥ معلومات سرية صدرت عن السفارة األميركية بتل أبيب المحتلة عام - الصحف النرويجية

بوعود من عمر سليمان الذي كان يشغل آنذاك رئيس المخابرات المصرية بأنه سيقوم بكل ما أوتي من 
في قطاع غزة، نظراً الستطالعات الرأي التي كانت ترجح فوز حركة " بتخريب عملية االنتخابات"قوة 

، عمر ٢٠٠٥ سبتمبر القاهرة،: "وجاء في الوثيقة حسب الصحيفة .بها) حماس(المقاومة اإلسالمية 
  ".لزيارته في القاهرة ألمر عاجل" إسرائيل"سليمان رئيس جهاز المخابرات المصرية يدعو زميالً له بـ

وتبين أن الضيف هو رئيس األمن في وزارة الدفاع اإلسرائيلية الجنرال عاموس جلعاد، وسجلت الزيارة 
لكن  .زيارة جلعاد للقاهرة غير مسئوليهبأنها بأعلى درجاتها من السرية والكتمان، حيث لم يعلم ب

الصحيفة أضافت أنه بمجرد عودة جلعاد من القاهرة أبلغ األميركيين بفحوى الزيارة وأهم ما حوتها، 
وأكدت  .وذلك من خالل وثائق مسجلة في السفارة األميركية في تل أبيب وحصل عليها موقع ويكيليكس

 إلى األميركيين أن أجواء محادثاته مع سليمان لم تكن مطمئنة الوثيقة السرية التي وجهها الجنرال جلعاد
  . وغلب عليها التشاؤم، وأن األيام القادمة تحمل أخباراً سيئة تنعكس على اإلسرائيليين والمصريين

  ١٤/٢/٢٠١١المستقبل العربي، 
  

  لبالدخالفات في قيادة الجيش المصري حول سبل إدارة شؤون ا:  األمنية اإلسرائيليةاألجهزة .٤٣
اتضح أنه وصلت معلومات ألجهزة األمن اإلسرائيلية تقول إن هناك خالفات في            : نظير مجلي : تل أبيب 

ففي حين يعتبر وزيـر الـدفاع       . قيادة الجيش المصري حول سبل إدارة شؤون البالد في المرحلة المقبلة          
يـتحفظ مـن    ورئيس المجلس العسكري األعلى، حسين طنطاوي، صاحب موقف مستقل عن الغرب، و           

عالقات حميمة مع إسرائيل، فإن سامي عنان، رئيس أركان الجيش، يعلق آماال عريضة على العالقـات                
ويرى عنان أن الجيش المصري ال يستغني أبدا عن          .مع الغرب عموما، ومع الواليات المتحدة خصوصا      

م عـن هـذه المـساعدة،        مليار دوالر، وعن التعاون العسكري الناج      ١,٣الدعم األميركي السنوي البالغ     
فبفضلها تم تحديث األسلحة ونقل الجيش إلى مصاف الجيوش المتطورة، وتزويده بخبرات غنية جـراء               

  . التدريبات والمناورات المشتركة
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 .وهو مستعد لدفع ثمن هذا التعاون بعالقات تعاون رتيبة، بل حميمة، مع إسرائيل
 ١٥/٢/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن

  
 "مصر الجديدة"لبلورة  خطة أوباما بالتعاون مع نتنياهو: رائيلية اإلساإلذاعة .٤٤

كشفت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة، النقاب عن أن اإلدارة األمريكية بعثـت مـؤخًرا، برسـالة               : وكاالت
للحكومة اإلسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو تطلعها على مخططها إلعادة بلورة البيئة السياسية المصرية             

وتـضمنت الرسـالة    . قوط الرئيس محمد حسني مبارك بما يخدم المصالح األمريكية واإلسرائيلية         بعد س 
ـ  حول مستقبل األوضاع في المرحلة المقبلة، تستند بشكل خـاص إلـى العالقـات              ) إسرائيل(تطمينات ل

فـي المجلـس    التي تربط اإلدارة األمريكية وتحديًدا البنتاغون بقيادة الجيش المصري ممثلًـا            " الحمائمية"
  . األعلى للقوات المسلحة الذي يدير مصر حالًيا

، إلى أن المخطـط األمريكـي       ٢٠١١-٢-١٤ونوهت اإلذاعة اإلسرائيلية الناطقة باللغة العبرية، االثنين        
اإلسهام في بلورة بيئة سياسية داخلية في مـصر تقبـل بمواصـلة             : يهدف إلى تحقيق عدة أهداف منها     

ر الذي قام به نظام مبارك ضمن اإلستراتيجية األمريكية في المنطقـة، السـيما              القاهرة االضطالع بالدو  
  . مواصلة مصر دورها في مواجهة إيران

أما المخطط الثاني فيهدف إلى أن تواصل القاهرة بهذا الشكل أو ذلك نفس الطريق الذي سلكه الـرئيس                  
" االعتـدال "ا مع ما يعرف بمحـور       المخلوع مبارك في عالقات مصر العربية، عبر اإلبقاء على تحالفه         

اللبناني، وضمن ذلك اإلبقاء على الحصار علـى قطـاع          " حزب اهللا "و" حماس"وعدم التقارب مع حركة     
وهـو الهـدف    , فقط" كامب ديفيد "وأن تواصل أي حكومة مصرية جديدة االلتزام واحترام معاهدة          , غزة
  . الثالث

إن تل أبيب ال تريـد أن تواصـل الحكومـة           : "قولهونقلت اإلذاعة عن مصدر عسكري إسرائيلي كبير        
المصرية القادمة احترام اتفاقية كامب ديفيد فقط، بل أيًضا مواصلة التعاون األمني الذي كان قائًما بـين                 

في كل المجاالت، وعلى األخص في مجال تبادل المعلومات االستخبارية والتنسيق بين            ) إسرائيل(مصر و 
  . الجانبين

هداف، العمل على إخراج العالقات المصرية اإلسرائيلية من الجدل الداخلي في مصر في             كما تتضمن األ  
ونوهت الرسالة إلى أنه تسود حالة من الرضا في أوسـاط           . ظل الحديث عن مستقبل األوضاع في البالد      

  . اإلدارة األمريكية لعدم تركيز المتظاهرين على ملف العالقات اإلسرائيلية المصرية
  ١٤/٢/٢٠١١، ن أون الينموقع فلسطي

  
  "إسرائيل"الحكومة الحالية األكثر عزلة في تاريخ :  فريدمانتوماس .٤٥

شن احد اركان اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة الكاتب الصحفي األمريكي الشهير            : القدس المحتلة 
ليـة بزاعمـة    توماس فريدمان هجوما الذعا في صحيفة نيويورك تايمز على الحكومة اإلسـرائيلية الحا            

. بنيامين نتنياهو ، مؤكدا أن سياساتها وممارستها جعلتها الحكومة األكثر عزلـة فـي تـاريخ إسـرائيل                 
أنا قلق أكثـر مـن أي فتـرة       : "وتطرق فريدمان لسلوك إسرائيل أثناء مجريات الثورة في مصر ، وقال          

ة ، فالحكومة اإلسرائيلية    سابقة على مستقبل إسرائيل خصوصا في فترة تغيرات كبيرة تجري في المنطق           
األكثر عزلة من بين الحكومات التي تعاقبت على دولة إسرائيل واألكثـر افتقـادا للحكمـة وتحركهـا                  

 في إشارة للتخلف السياسي الناجم عن التحالف بـين القـوى      -الشعارات فقط وهي نتاج لزواج األقارب       
  ".واج األقارباليمينية والمتطرفة والمستوحى من اإلعاقات الناجمة عن ز

إن اإلدارة األمريكية اشمأزت من نظرائها اإلسـرائيليين الـذين اتـصلوا بـاإلدارة              "وأضاف فريدمان   
األمريكية بصورة جنونية مطالبين في اتصاالتهم أال تتخلى اإلدارة عن حسني مبارك ، مؤكـدا أن تـل                  
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يدة المستقرة فـي المنطقـة ألنهـا        أبيب استغلت الثورة في مصر بهدف الترويج لنفسها بأنها الدولة الوح          
ولفت فريدمان إلى انه يتفهم المخاوف اإلسـتراتيجية        . الدولة الديمقراطية الوحيدة هنا ، على حد زعمهم       

إلسرائيل عقب خلع نظام مبارك ، مؤكدا أن سلوك الحكومة اإلسرائيلية خالل األزمة سيرتد عليها سلبا ،                 
  .جل بناء الديمقراطية في مصروأن إسرائيل ال تملك شيئا لتقدمه من أ

  ١٤/٢/٢٠١١، الدستور، عّمان
  

  "فتح االسالم" تعتقل فلسطينيا مرتبطا بتنظيم اليونان .٤٦
اعتقلت الشرطة اليونانية شابا فلسطينيا مرتبطا بتنظيم فتح االسالم الفلسطيني في           :  وكاالت األنباء  -أثينا  
اثينا وسيتم طـرده بتهمـة دخـول االراضـي          واوضح المصدر انه تم اعتقال غالب طالب في         . اليونان

وكانت صحيفة كوريري ديال سيرا االيطالية      . اليونانية بصفة غير شرعية بعد استجوابه حول سبل دخوله        
ذكرت اسم هذا الفلسطيني السبت على انه من عناصر تنظيم فتح االسالم ، مشيرة الى انه وصـل سـرا        

كما تعتقل السلطات اليونانية منذ اشـهر فلـسطينيا         . وروباالى اليونان قبل اشهر للتحضير لهجمات في ا       
اخر يشتبه بانتمائه الى فتح االسالم ذكرته الصحيفة ويدعى محمد موسى وتعتزم طرده هو ايضا بتهمـة                 

  .دخول االراضي اليونانية بصفة غير شرعية ، وفق المصدر ذاته
  ١٤/٢/٢٠١١، الدستور، عّمان

  
  لبة السياسية الصهيونيةتنحي مبارك يعصف بالح" زلزال" .٤٧

إبداء األسف، وخسارة الصديق، وهوية الرئيس القادم، عبارات تطغى علـى التحلـيالت والتقـديرات               
  المتوقّعة

تستمر بنهجها عدم التعقيب الرسمي على ما يحصل بمصر، تقـديراً           " إسرائيل"أكدت أوساط حكومية أن     
االت ماراثونية مع قيـادة الجـيش واالسـتخبارات         يجري اتص " نتنياهو"لما قدمه مبارك، ولفتت إلى أن       

كما أجرى اتصاالت مع العديـد      . وأقطاب حكومته، للتباحث في السبل لمواجهة هذه المرحلة وتداعياتها        
من قيادات الدول األوروبية، وحثّها للتدخل من أجل ضمان استمرار اتفاقية السالم مع القاهرة، والـسعي                

الت، وأوفد نتياهو مستشار األمـن القـومي الـصهيوني، عـوزي أراد،             الستقرار العالقات بكل المجا   
لواشنطن، والذي التقى مع نظيره األمريكي، توم دونيلون، وقادة أمريكيين آخرين لبحث تداعيات سـقوط        

ورغم الصمت الرسمي، فإن الكثير من األوسـاط        . مبارك على الكيان واإلدارة األمريكية على حد سواء       
  ".إسرائيل" لرحيل مبارك، واعتبروا ذلك خسارة فادحة لـ"بكوا"والمحافل 

  :تصريحات ومواقف سياسية
امتنع عن التعقيب على قرار تنحية مبارك، حيث قال         : ديوان رئيس الحكومة العبرية، بنيامين نتنياهو      -

ـ         : "مسؤول في الديوان   شدداً إنه من السابق ألوانه الحديث عن توقعات انعكاس هذا الوضع في المنطقة، م
  ". على أن مصلحة مصر وإسرائيل تكمن في صيانة السالم بينهما

اعتبر أن العالم يجب أن يشجع على التغيير في مـصر، مـع             : وزير الدفاع الصهيوني، إيهود باراك     -
ـ           ، مشيراً إلـى أن دور      "المتطرفين"إعطائها الوقت الكافي للحيلولة دون سقوطها في أيدي من وصفهم ب

أننا مستعدون  " إبالغ المسؤولين المصريين بكل صراحة وخلف أبواب مغلقة وبنهج آمن،            العالم يكمن في  
وأكّـد أن الفـائزين الحقيقيـين ألي        ". لنكون بجانبكم إذا تحركتم بشكل ملموس ومتماسك نحو التغييـر         

ون ، على الرغم من أنهم ال يظهـر       "اإلخوان المسلمون " يوماً هم    ٩٠انتخابات على المدى القصير خالل      
  )موقع ويلال اإلخباري. (أنفسهم حالياً



  

  

 
 

  

            ٢٧ ص                                     ٢٠٥٧:         العدد       ١٥/٢/٢٠١١ الثالثاء :التاريخ

في أن تكون الفترة اإلنتقالية التـي بـدأت فـي           " إسرائيل"أعرب عن أمل    : مسؤول حكومي صهيوني   -
مصر هادئة، من أجل مصر وجميع جيرانها أيضاً، مشدداً على ضرورة الحفاظ على معاهـدة الـسالم                 

  . ار في المنطقة برمتهاكونها تخدم مصالح البلدين وتشكل ضماناً لإلستقر
ال تعرف من سيقوم بتسيير األمور خـالل األشـهر          " إسرائيل"أشار إلى أن    : مسؤول صهيوني رفيع   -

أن المثال الوحيـد لمـا      : المقبلة في مصر، الفتاً إلى أن على الكيان أن يضع في االعتبار أمرين، األول             
انسحاب مصر بأي شكل من األشكال مـن        حدث في مصر هو الثورة في إيران، والثاني، أنه وفي حال            

اتفاقية السالم، فهذا سيثبط عزيمة اآلخرين في المنطقة ومن بينهم الفلسطينيين من اتخاذ خطوة لألمـام،                
  .وسيكون بالتالي التأثير االقليمي على الكيان عظيماًً

 الصهيونية فـي    رأت أن سقوط مبارك من الحكم يشكّل ضربة فعلية لإلستراتيجية         : مصادر صهيونية  -
وقدرت ". المجموعات اإلسالمية المسلحة  "الشرق األوسط المتبعة ضد أنظمة كإيران وسوريا والتي تدعم          

المصادر بأن مصر في الطريق إلى االنضمام إلى هذا المحور، موضحةً بأن هناك فرصةً لقيـام نظـام                  
  .التي تعززت منذ اتفاق السالم" إسرائيل"معاد إلسرائيل في مصر يقلّص العالقات الدبلوماسية مع 

رأوا أنه وعلى ضوء التطورات ينبغـي       : مسؤولون كبار سابقون في األجهزة االستخبارية الصهيونية       -
التخطيط بجدية إلى احتالل قطاع غزة من جديد أو على األقل عدة مناطق على امتـداده،                " إسرائيل"على  

  ".دخل إسرائيل في سنوات صعبة من القتالمن الجهة األخرى هناك من يدعي أن وضع كهذا سي
أكد أن المنطقة خسرت    : وزير الدفاع األسبق، بنيامين بن اليعيزر، الذي تربطه عالقات وثيقة بمبارك           -

أحد أكبر وأهم الزعماء الذين حافظوا على االستقرار في الشرق األوسط، طارحاً الكثير من األسئلة حول                
لس الشعب، ومصير معاهدة السالم، وما إذا كان سـيتم فـتح الجبهـة              هوية الرئيس القادم، وأعضاء مج    

الجنوبية في مواجهة إسرائيل، ناقالً عن مبارك، خالل اتصال معه قبل إلقائه خطابه األخير، تخوفه مـن                 
، وطلبه أخذ العبرة مما حـدث       "شيعي"إلى الحكم، وتحذيره من شرق أوسط       " اإلخوان المسلمين "وصول  

أننّا أصبحنا في فترة ما بعد مبارك، وعلينا االهتمام بمن القائد الذي            " ولفت الوزير إلى     .في إيران وغزة  
  )اإلذاعة العسكرية". (اإلخوان المسلمين"سيتولى منصبه، وما هو وضع جماعة 

رافقت مبارك وكانت علـى     " إسرائيل"أشارت إلى أن    : محافل مقربة من وزارة الخارجية الصهيونية      -
ى اللحظات األخيرة، حيث راهنت على بقائه، وسعت لتثبيت نائبه عمر سليمان خلفاً لـه،               اتصال معه حت  

عوضاً عن المجلس األعلى للجيش، كاشفة عن أن وفداً أمنياً إسرائيلياً رفيع المستوى قد زار القاهرة قبل                 
بارك قد تنحـى    لحقيقة أن م  " عدم تصديقها "أيام، واجتمع بمبارك، دون الكشف فحوى االجتماع، ومبديةً         

  )موقع الخارجية الصهيونية". (واستقال
أن نظام مبارك انتهـى بـال رجعـة، وأن          "أكد  : السابق في القاهرة، تسفي مازل    " اإلسرائيلي"السفير   -

الجيش سيحكم مصر لسنوات، األمر الذي سيضع إسرائيل في ظروف صعبة وحرجة، وأمام مشهد مـن                
ثابة زلزال ضرب الشرق األوسط، فمن يدري إلى أين تتجه مـصر            العداء لها، مشيراً أن ما حدث هو بم       

التي ستغيب عن الساحة السياسية، فإسرائيل ستصارع منذ اآلن إيران وتركيا، ومن يعلم أيـن سـيكون                 
قد باتت في أزمة إستراتيجية واسعة النطاق، وبقيـت وحيـدة،           " إسرائيل"وأضاف بأن   ". االنقالب القادم؟ 

، الفتـاً   "ا لن نجد أحداً آخر يقود مصر بصورة طبيعية براغماتية مرة أخرى بعد مبارك             لقد انتهين :" قائالً
إلـى  " اإلخوان المسلمين "أن الجيش المصري سيحافظ على معاهدة التسوية، وسيضمن عدم صعود           "إلى  

  )موقع نعناع اإلخباري. (سدة الحكم
  :موقف صهيوني ناقد لتعاطي أمريكا مع أزمة مصر

، حيـال تعاطيهـا     "باراك اوباما "انتقادات شديدة اللهجة إلى اإلدارة األمريكية ورئيسها        " لإسرائي"حملت  
عن مصادر مقربة مـن     " إيهود حيمو "وتصرفها مع أزمة مصر، وتخليها عن مبارك ونظامه، حيث نقل           

ها تعد ذلـك    مع الملف المصري، وأن   " أوباما"تنظر ببالغ الخطورة والقلق لتعامل      " إسرائيل"، أن   "نتنياهو"
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" كامب ديفيـد  "أخطر حتى من سقوط نظام مبارك، مشيراً إلى أن الجيش المصري يريد تحصين اتفاقية               
مع إجراء بعض التعديالت عليها، ما سيلزم إسرائيل بإحداث تغييرات جوهرية في إستراتيجيتها السياسية              

  )القناة الثانية العبرية. (بمنطقة الشرق األوسط
  :دائرة االهتمامالجيش المصري في 

أين سيتجه الجيش المصري؟ وهـل      : طرح عدداً من التساؤالت مثل    : المحلل العسكري، ألون بن دافيد     -
سيعمل بالتنسيق مع أمريكا؟ وإلى أين ستكون وجهة الجماهير؟، الفتاً إلى أن ضغوطاً خارجية مورسـت                

ب الرئيس سليمان، حـسب رغبـة       حتى اللحظات األخيرة على قيادة الجيش لنقل جميع الصالحيات لنائ         
  )القناة العاشرة العبرية. (مبارك، لكنها فشلت ليضطر الرجالن، بقبول حسم الجيش ورغبة الشعب

نوه إلى أنه في حال تحققـت التوقعـات         : رئيس جهاز االستخبارات العسكرية السابق، عاموس يدلين       -
 ميزانية جديدة للجـيش، وإعـداد خطـط    ستكون مضطرة إلعداد" إسرائيل"لنتائج الثورة في مصر، فإن   

عسكرية مختلفة تماماً، معرباً عن اعتقاده بأن عامل الردع أمام مصر يعد إستراتيجية بحد ذاته، وإذا مـا                  
فإن نظام تشكيالت األلوية للجيش الصهيوني يجب أن يكون مختلفـاً           " إسرائيل"عادت إلى صفوف أعداء     

وقت الكافي، ألن هذا األمر لن يحدث في ليلة واحـدة، ألن تغييـر            ال" إسرائيل"واستدرك بأن لدى    . تماماً
وفي إطار مقارنته للجبهتين المصرية     . الحكم سيأخذ وقتاً، وكل حكم جديد يحتاج إلى وقت لتركيز دعائمه          

على اختالفهما، ألن الردع على الجبهة السورية يتوجب أن يكون فعاالً قبل وقت             " يادلين"والسورية، شدد   
 وتمركز القوات الصهيونية، وهذا يختلف تماماً عن مفهوم الردع على الحدود المصرية، خاصة              من نشر 

  )موقع ويلال اإلخباري. (فيما يتعلق بشكل القوات، والحاجة إلى إعادة تموضعها وتمركزها
فـي  بالسماح للخوف بـالوقوف     " اإلسرائيليين"اتهم الساسة   : رئيس الوكالة اليهودية، ناتان شارانسكي     -

طريق إدراك الفوائد المحتملة من اإلصالح الديمقراطي الذي يطالب به المحتجون في مصر، معتقـداً أن                
ما حدث في تونس والقاهرة مؤشر طيب للغاية، ألنه يمكن إلسرائيل أن تستفيد من ذلك، مـستدركاً مـع                   

مة مصرية في المستقبل،    ، وإذا هيمنوا على حكو    "كامب ديفيد "ذلك أن اإلسالميين طالما عارضوا معاهدة       
موقع قـضايا   . (فإن المخاطر ستكون أكبر بالنسبة إلسرائيل ولوجودها أكثر منها بالنسبة للبلدان الغربية           

  )مركزية
  :آراء المحللين الصهاينة

إن مصر  "قال  : المحلل اإلسرائيلي للشؤون العربية، عوديد غرانوت، الذي يعد صديقاً شخصياً لمبارك           -
لمرحلة عن السبل للخروج من أزمتها االقتصادية، ولم يصرح أي من األحـزاب حتـى               تبحث في هذه ا   

، مشيراً إلى أن مبـارك اسـتعملهم        "إسرائيل"، بأنهم يريدون إلغاء معاهدة السالم مع        "اإلخوان المسلمون "
ه من  إلخافة أمريكا حتى تستمر بدعمه، وشرعنة سياسته وحكمه، مبدياً في الوقت ذاته مخاوف            " فزاعة"كـ

  )القناة األولى العبرية. (، في إشارة لإلسالميين"متطرفة"أن يؤدي هذا الحدث إلى سيطرة جهات 
رأى أنـه فـي حـال       : نائب رئيس مركز بحوث األمن القومي في جامعة حيفا، الدكتور دان شيفتان            -

" المـسلمين اإلخـوان   "خرجت الثورة المصرية إلى نتائج، وحظي محمد البرادعي بالسلطة، فإن منظمة            
ويحذر شيفتان من أنه في حال تحققت نتائج الثورة فـي مـصر،    . ستُعزز قبضتها على الجيش المصري    

ولبنان لن يقاس بما لدى مصر من تهديد، إذ أن الجيش الصهيوني سيضطر للقيـام               " حزب اهللا "فان تهديد   
نظام مصري جديد سيقلل    ، وفي أحسن الحاالت أي      "من جديد كجيش أكبر بكثير، مع موازنة ضخمة جدا        

في السنوات األخيرة عـن سـيناريوهات       " إسرائيل"يضيف شيفتان، أن ابتعاد     ". إسرائيل"من التعاون مع    
الحرب ضد قوة نظامية، والتركيز بشكل أساسي على مواجهة تنظيمات عصابية، قد يشكّل حالياً تحـدياً                

تلف التهديدات وفي مركز ثقل الجيش، والتهديـد        األمر يتعلق بتغيير عميق في مخ     : "وأوضح قائالً . عملياً
  )موقع االنتقاد، لبنان". (المصري، الذي كان منخفضاً جداً، قد يرتفع وحينها سيتغير كل شيء
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اعتبـر  : ، الدكتور هالل باريش   "بار إيالن "الباحث في مركز دراسات الشؤون اإلستراتجية في جامعة          -
المصرية هو قطار تحت األرض لتهريب وسائل قتالية، وعمالء         االنعكاس الفوري في حال نجاح الثورة       

الجبهة الجنوبية ستتحول إلى نقطة     "لتوسيع قوى اإلرهاب في غزة، مشيراً إلى أن         " القاعدة"وعناصر من   
يكفي أن المصريين سينقلون الجـيش إلـى        "ذات خطورة عالية جداً، أكثر من القطاع اللبناني، وأضاف          

حن سنعود إلى وطأة أيام االحتياط كما في السنوات السابقة لحرب الستة أيام، وأنا ال               سيناء بشكل دائم، ون   
إن :" ويقـول بـاريش   ". أعرف إلى أي مدى سيكون المجتمع اإلسرائيلي قادراً على البقاء في وطأة كهذه            

لكـنهم  سيحظون بالسلطة، فهم لن يستعجلوا في خرق اتفاقية السالم مـع إسـرائيل،              " اإلخوان المسلمين "
ويـرى بـاريش أن     . سيساعدون قدر اإلمكان حماس على السيطرة وتعزيز وضعها في قطـاع غـزة            

ـ   ، إن كانت النخبة المصرية ستبقى على حالهـا، أن يكـون التغييـر علـى                "إسرائيل"السيناريو الجيد ل
  ) موقع االنتقاد، لبنان". (المستوى االستخبارات السرية وليس على المستوى التنفيذي

نحن ذاهبـون   : "قال: ئيس مركز موشيه دايان للدراسات في جامعة تل أبيب، البروفسور إيال زيسر           ر -
إلى فترة من عدم االستقرار، ففي الثالثين سنة األخيرة كانت مصر جزيرة االستقرار، واليوم نتجه نحـو           

بالعمـل  " بيـة إرها"نظام مصري، في أحسن الحاالت، سيقلل من التعاون مع إسرائيل، وسيسمح لجهات             
موقـع االنتقـاد،    ". (على أرضه، وفي أسوأ الحاالت، سيشكل النظام الجديد تهديداً حقيقياً لدولة إسرائيل           

  )لبنان
دخلت في حالة من انعدام اليقين،      " إسرائيل"رأى بأن   : محلل القناة العاشرة الصهيونية للشؤون السياسية      -

ين في تل أبيب مستعدون لهذه اللحظة الدراماتيكية، وما         حيال ما يجري في مصر، مشيراً إلى أن المسؤول        
وأضاف أن من الجيد إلسرائيل أن األمور لـم تتجـه           . إمساك الجيش بالسلطة إال عامل تشجيع إلسرائيل      

  )موقع االنتقاد، لبنان.  (نحو فراغ أو فوضى سلطوية في مصر
ها للتحول إلى دولة قويـة علـى        إن مصر في طريق   "قال  : المحلل العسكري المعروف رون بن يشاي      -

أن تستعد لوجود تركيا جديدة على حدودها الجنوبية، وغير محبة لهـا،            " إسرائيل"الطراز التركي، وعلى    
ـ   اإلخوان "، معلالً عدم تقدم     "الجندي العجوز العنيد الذي دافع عن كرامته حتى آخر طلقة         "واصفاً مبارك ب

المتظاهرين العلمانيين، كما يخـشون تراجـع أمريكـا         لمنصة األحداث بسبب رفض وغضب      " المسلمين
والغرب والعالم عن تأييد التظاهرات في حال برزوا فيها، وأنهـم ال يمـانعون اآلن فـي قيـام شـباب        

بعملهم في إسقاط النظام، ومن ثم يملكون القدرة والطريقة لالستيالء على سدة الحكـم بكـل                " الفيسبوك"
ي أن وزير الدفاع المصري المشير طنطاوي، ورئيس أركانه سـامي           ورأى بن يشا  ". سهولة وبطريقتهم 

عنان، قد تركا نصف الباب مفتوحاً، وأنهما لم يحسما الخالف بين الشارع وتركا االمر مفتوحاً لتفاعالت                
ولفت المحلل أن قوة النظـام      . الشارع وتعقيداته، وال يزال، فهو ال يحسم القرارات وال يوضح المواقف          

ن والمتمثلة في أكثر من مليون عنصر من أمن الدولة والشرطة واألمن هم جميعهم اختفـوا                المصري اآل 
لكنهم في حال انقسمت البالد وساءت األوضاع ستجدهم في كل مكان حينهـا،      ) خاليا نائمة (وتحولوا إلى   

  . لكن الجيش حتى اآلن هو القادر على ترجيح كفة االتجاه
  )موقع نعناع اإلخباري(

  ١٢/٢/٢٠١١مركز المعلومات الصحفية،  ،تقرير،١٣ص اصدار خا
  

  انعكاسات سقوط النظام المصري .٤٨
  حسام الدجني

تصنف جمهورية مصر العربية بأنها دولة مركز، ولذلك فإن نجاح ثورة الخامس والعشرين من ينـاير،                
لـى وجـه    ستكون لها انعكاسات على مجمل الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية في قطاع غزة ع            
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الخصوص، كون قطاع غزة يرتبط ارتباطاً سياسياً وتاريخياً وجغرافيـاً ووجـدانياً وثقافيـاً وحـضارياً                
  . بمصر

فالنظام السابق كان يمسك بزمام عدة ملفات تخص الشأن الفلسطيني، ومنهـا ملـف المفاوضـات مـع                  
عامـل مـع الحركـة الوطنيـة        ، وملف المصالحة الوطنية، والتهدئة، وصفقة التبادل، وكان يت        )إسرائيل(

  . الفلسطينية بسياسة تعتمد على ازدواجية معايير واضحة، وتحديداً في العالقة بين فتح وحماس
إن التغيير السياسي في مصر سيكون له انعكاسات كبيرة على قطـاع غـزة، وسـوف نتنـاول تلـك                    

  : االنعكاسات من خالل
  :  االنعكاسات السياسية-١

ة التي يفكر فيها المجلس العسكري األعلى للقوات المسلحة فـي الوقـت الـراهن               من المؤكد أن األولوي   
سينصب نحو السياسة الداخلية لمصر، مثل األمن، والتحاور مع قوى المعارضة، والتحول الـديمقراطي،        
والتعديالت الدستورية، وحالة الطوارئ، ومستقبل مجلسي الشورى والشعب، وإعادة الثقة في االقتـصاد             

ي شبه المنهار، ونعتقد أن السياسة الخارجية ستكتفي فقط بإرسال تطمينات لألطـراف المعنيـة،               المصر
وهذا ما حصل في البيان الرابع للقوات المسلحة، ولكن يجب االنتباه إلى أن واقع ما بعد الثورة سـيعمل                   

  : على تغيير في السياسة الخارجية ولكن بشكل متدرج وبطيء، ويتم من خالل ما يلي
نعتقد أن الفرصة سانحة لمصر لتغيير وقائع سياسية وعسكرية على األرض فيما            :  اتفاقية كامب ديفيد   - أ

يتعلق باتفاقية كامب ديفيد، وتحديداً في نوعية التسليح وتعداد القوات العسكرية، فـاليوم تـرابط آليـات                 
 محافظة شمال سيناء، وهذا     مدرعة على الحدود وفي سيناء، وربما يدعم ذلك حالة الفلتان المستشري في           

  : ألن تكون بين خيارين أحالهما مر) إسرائيل(سيدفع 
السماح لمزيد من القوات المسلحة وبعض المعدات الثقيلة للمرابطة في سيناء وعلى الحـدود، لحمايـة                • 

  . العالقات السياسية واالقتصادية واألمنية مع مصر
بـشكل  ) إسرائيل(نظيمات الجهاد العالمي، وهذا يهدد أمن       ترك محافظة شمال سيناء مرتعاً للمهربين وت      • 

  . مباشر
ولذلك فإن مصير اتفاقية كامب ديفيد ستبقى، مع تغيير شبه جوهري فـي الوقـائع علـى األرض، ألن                   

  . ولو لفترة محدودة) إسرائيل(الخيار األول سيحقق األمن لـ
  ) ٢٠٠٥( اتفاقية المعابر - ب

م، وفيها يتم تنظـيم     ٢٠٠٥عام  ) إسرائيل(ة الفلسطينية واالتحاد األوروبي و    وهي اتفاقية وقعت بين السلط    
العمل بالمعابر، وخاصة معبر رفح، ولذلك مصر لم تكن جزءاً من تلك االتفاقية، وهنا ستنعكس عالقـة                 

ي النظام المصري الجديد إيجاباً مع الجانب الفلسطيني المتمثل بالحكومة الفلسطينية، وسوف يتم التغيير ف             
شكل العالقة مع قطاع غزة، كون الحصار الذي اشتركت فيه مصر على القطاع أحد األسباب التي دفعت                 

  . الشباب المصري الثائر إلسقاط نظام مبارك
  :  ملف المصالحة-ج

أعتقد أن ملف المصالحة سيكون على أجندة الحكومة المصرية التي سيأتي بها الشعب المـصري مـن                  
سية والتشريعية، وأعتقد أن شكل التعامل مع الملف الفلسطيني سيختلف عن النظام            خالل االنتخابات الرئا  

السابق، والذي تعامل مع الملف الفلسطيني كملف أمني، أما النظام السياسي الجديد فسيتعامل مع الملـف                
الفلسطيني كملف سياسي، وسيتعامل مع المصالحة بما يحقق بناء نظام سياسي فلسطيني وطني، يجتمـع               
عليه الفلسطينيون وأرى أن مؤشرات نجاح المصالحة الفلسطينية على يد الحكومـة المـصرية الجديـدة                

  . المنتخبة كبيرة جداً
  :  ملف تبادل األسرى-د
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أعتقد أن المرحلة الجديدة لمصر ستؤهلها للعب دور وطني قومي في الملفـات العربيـة بـشكل عـام                   
) إسرائيل( مصر في إنجاز صفقة التبادل، ألن حماس و        والفلسطينية على وجه الخصوص، ولذلك ستنجح     

سيدعمان الدور المصري الريادي، وذلك من أجل الحفاظ على العالقات االستراتيجية التي تحقق مصالح              
  . كال الطرفين

  ): إسرائيل( ملف المفاوضات مع -ه
وسـيعمل علـى تبنـي      أعتقد أن النظام المصري الجديد لن يكون أداة للضغط على الجانب الفلسطيني،             

المطالب والثوابت الفلسطينية في السر والعلن، ولكن هذا يتوقف علـى تركيبـة وأيديولوجيـة الـسلطة                 
  . الفلسطينية في رؤيتها للمتغيرات في المنطقة، وكيفية تعاطيها مع الملف السياسي

  :  االنعكاسات االقتصادية-٢
 على قطاع غزة، من حيث الشكل والمـضمون،         من المؤكد أن سقوط النظام المصري سينعكس اقتصادياً       

حيث يتوقع الشعب الفلسطيني من تلك الحكومة تزويد غزة بالغاز والكهرباء وإنشاء المنطقة الـصناعية               
بين رفح المصرية والفلسطينية، وكذلك ميناء بحري فلسطيني مصري لخدمة المنطقة الصناعية والتي قد              

  . طينيين والمصريينتستوعب مئات اآلالف من العمال الفلس
أما ملف األنفاق مع القطاع، فأعتقد أن الحكومة المصرية بقيادة المجلس العسكري األعلى لن تقوم فـي                 
محاربة األنفاق، بل ستقوم باستثمارها لخدمة مصالحها القومية في تغيير الواقع األمني في سيناء، والذي               

  . كامب ديفيدتم ترتيبه وفقاً للرؤية اإلسرائيلية ضمن اتفاقية 
  ١٥/٢/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
  السلطة الفلسطينية في مواجهة منطق الثورة .٤٩

  عوض عبد الفتاح
تقف السلطة الفلسطينية حائرة هذه األيام، أيام الثورة ورياحها العاتية التـي تهـز العـروش وتزعـزع                  

  .المعادالت القائمة والمعمول بها منذ حقبة من الزمن
كة بدفة السلطة، مثل طبقات الحكم األخرى في المنطقة، المستبدة والمقيدة بقيـود التبعيـة،               فالطبقة الممس 

شيدت نهجها على عقلية األمر الواقع، وافترضت أن المعادالت المتشكلة في رحاب التعاون بين االستبداد               
ّـ       . المحلي والهيمنة الخارجية، خالدة    قت، أكثر وأكثر،   ونشأت في ظالل هذه المسيرة مصالح وعالقات وث

  .تلك الطبقة بنهجها المدمر
لم يكن لهذه الطبقة لتصمت وتشعر باالرتباك لو لم تكن قد رهنت نفسها منذ فترة لشكل العالقة المهـين                   

ولهذا فـإن   . مع االحتالل، ولو لم تكن هي الطرف الضعيف والمستباح من قبل الشريك اآلخر، إسرائيل             
رئيس حكومتها ومسؤولين سياسيين وعسكريين آخـرين، للتعبيـر عـن           إسرائيل لم تنتظر، وعلى لسان      

صدمتهم إزاء ما ينطوي عليه نجاح الثورات العربية، وبشكل خاص، ثورة مصر من تـأثيرات بعيـدة                 
وبدأت نخبها السياسية واألمنيـة     . المدى على اإلستراتيجية الصهيونية إزاء المنطقة والقضية الفلسطينية       

تهيؤ لما هو قادم، وعلى لسان غابي أشكنازي رئيس أركـان الجـيش، لحـرب               تتحدث وتدرس خطط ال   
  .إقليمية شاملة

من المفترض أن تكون هذه الثورات العربية السائرة نحو تقويض أركان البنى السياسية والثقافية، التـي                
لمفتـرض  مهدت وكرست التخلف واالستبداد، وإخضاع المنطقة العربية للتجزئة واالحتالل والنهب، من ا           

وهي بالفعل كذلك، إذا ما فصلنا تلك الطبقـات         . أن تكون مصدر ارتياح كبير للحركة الوطنية الفلسطينية       
والنخب التي هجرت شعبها وحركته الوطنية وقيمها وتاريخها وحولت نفسها الى نظام فاسد شبيه بأنظمة               

  .العرب، بل أسوأ من عديدها
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لوطنية الفلسطينية منذ فترة طويلة على العرب هجـرهم للقـضية           لقد أخذت القيادة المتنفذة في الحركة ا      
الفلسطينية، مع أن هذا الكالم ليس دقيقا، فقد أخطأت هذه القيادات في المبالغة في البعد القطري للقـضية                  
الفلسطينية وساهمت بصورة منهجية، ربما من دون وعي، بنأيها عن البعـد العربـي وبـشكل خـاص                  

لزمن، وفي ظل هذا النهج، فصائل فلسطينية ذات جذور عربية قومية وحصرت            وانجرفت مع ا  . الشعبي
فال العرب تحرروا وبنوا دولهم الوطنية ـ دولة المواطنـة والتقـدم    . نفسها في البعد الوطني الفلسطيني

بطبيعة الحال، ال يستطيع أحد أن يجزم كيـف سـيكون           . والديمقراطية، وال الفلسطينيون حرروا أرضهم    
ذه الثورات، خاصة أن ثورة تونس ال تزال تواجه مخاطر االحتواء واالضطهاد مـن جانـب                مضمون ه 

قوى النظام السابق، وقوى انتهازية، وأطراف إمبريالية خارجية كالواليات المتحدة وفرنـسا وغيرهمـا              
  .وكذلك الثورة المصرية

رات سنوات لبلورة الـصيغة  ستعمل شعوب هذه الثو. لكن األمر الواضح واألكيد هو أن ما كان لن يكون         
ولكن أمرين أساسيين أصبحا واضحين؛ األول، أن ال حاكم بعد          . النهائية أو شبه النهائية لفحواها ومعالمها     

ثانيا؛ أن سياسة التبعية وتلقي األوامـر       . اليوم قادر على تجاهل الشعب الذي سيصبح هو مصدر السلطة         
  .من الخارج قد انتهى

فالدول التـي ال    .  مهم في معركة االستقالل الوطني ومواجهة الهيمنة الخارجية        وهذا األمر األخير عامل   
تخضع اقتصادها وسياساتها وجيشها إلرادة األجنبي تملك قرارها المستقل إزاء الصراع ضد الصهيونية؛             

 أن  فسورية مثالً رغم المكالب الكبيرة على سياساتها الداخلية التي تحتاج الى إصالح، لم يكـن بإمكانهـا                
تساند المقاومة اللبنانية وتساهم في صمودها، وفي مساندة المقاومة العراقية، لو كـان موقـف نظامهـا                 

في ' المساعدات'كتونس او كمصر أو األردن أو دول أخرى، أو لو كان اقتصادها أو عيشها معتمدا على                 
 ضعيفة في هـذا المجـال،       سورية ليست دولة قوية اقتصاديا، بل هي دولة       . الواليات المتحدة األمريكية  

ولكنها بقيادة بشار األسد وبموقفه الوطني المتماسك، صمدت أمام الضغوط الهائلة، ومنها التهديد بإسقاط              
طبعا يمكن أن يسأل السؤال اآلن وبعد ثورات تونس ومصر، هل يكفي هذا الموقـف الـوطني                 . النظام

ومن الواضح أن ما    . يير؟ هذا سؤال وجيه   لتحصين الدولة السورية والمجتمع السوري من عواصف التغ       
، يشير إلى أن القيادة تنظر بجدية الى التطورات         'الوول ستريت جورنال  'جاء في مقابلة الرئيس األسد في       

. العاصفة وتدرس متطلبات تفادي حدوث هزات اجتماعية تهدد مكانة سورية في ظل التهديدات الخارجية             
  .ربما آن األوان للقيام بذلك

ة الى السلطة الفلسطينية وموقفها إزاء ما يحصل في مصر وتونس، إن الثورة في هاتين الـدولتين                 وعود
أربكت قيادة السلطة، ألن هذه الثورة تعني أن المنطق الذي بنت عليـه نهجهـا، أي الـضعف العربـي                 

اءت هذه الثـورة    وقد ج . ، قد سقط  'الناس تريد أن تعيش   'والعجز، الذي أنتج المقولة البائسة والمهينة، أن        
في الوقت الذي قطعت قيادة السلطة الفلسطينية مشوارا طويالً وعميقا في مسار االرتهان الـى الخـارج                 

ويصدمها بالتحديد تكشف بؤس مقولة ان االنتفاضة والمقاومة دمـرت          . لحل القضية وإهمال الداخل كليا    
ة ـ شعبية عارمة، واستطاعت فـي   ألن المقاومة، أو الثورة في كل من تونس ومصر هي سلمي. شعبنا

كال البلدين االطاحة بالدكتاتورية بسرعة قياسية، فضالً عن نزول الماليين الى الشارع وكـسر حـاجز                
  .الخوف في مواجهة نظامين قمعيين وفاسدين

فسلطة رام اهللا ال تريد ال مقاومة مسلحة وال مقاومة شعبية العنفية وحولت ذلك الى قناعة بل أيدلوجيـة                   
  .وإذا لم تنجح المفاوضات فالمزيد من المفاوضات' المفاوضات'وامها ق

إذاً ما يجري في مصر وتونس وما هو متوقع أن يحصل في بلدان عربية أخرى، ينسف هـذه النظريـة                    
 االنهزامية التي هي غريبة ليس فقط على الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية وثورته، بل على               -البائسة  

ولم يكن  . التي خاضت نضاالً ال هوادة فيه، إما مسلحا أو ال عنفيا، لدحر القهر والبؤس             كل شعوب العالم    
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لجوء سلطة رام اهللا المتأخر إلى مجلس األمن أو إلى الساحة الدولية، رغـم أهميتـه، إال هروبـا مـن                     
  .ياستحقاقات النضال ـ المقاومة وفق استراتيجية تجمع بين العمل المقاوم والسياسي والدبلوماس

إذاً منطق الثورة ال يروق لمنطق قيادة السلطة، والسؤال هو هل بهذه النفسية والعقليـة المـسالمة التـي                   
كالتنسيق األمنـي   (تشكلت عبر سلسلة طويلة من التنازالت المهينة، والتآكل في القيم، وكسر المحرمات             

نهض وتنتفض على ذاتها وتراجـع      ، تستطيع هذه القيادة أن ت     )وعالقات الود مع المسؤولين االسرائيليين    
ال أعتقد أن رموز هذه السلطة، التي خطفت الحركة الوطنية أن تقود المرحلة الجديدة المطلـوب                . نهجها

ال بد أن تقوم فئات وشرائح جديدة لم تتلوث بهذا النهج، وظلت متحررة الى حد كبير من آثـار                  . خوضها
  .لى هذا الواقع البائس، وعلى واقع االنقسامالمرحلة الراهنة، لقد آن األوان لالنتفاض ع

  ١٥/٢/٢٠١١، القدس العربي، لندن
  
  الذعر اإلسرائيلي بعد انتصار الثورة المصرية .٥٠

  ياسر الزعاترة
في كلمتها أمام مؤتمر هرتسيليا للمناعة واألمن القومي، اعترفت زعيمة حزب كاديما وزعيمة المعارضة              

، "بانعدام اليقين إلى درجة الخوف    " مواطني دولتها يشعرون هذه األيام       في الدولة العبرية تسيبي ليفني بأن     
وجاء ذلك فـي سـياق      . مضيفة أن هذا األمر يميز دولة إسرائيل، وال يمر به غالبية مواطني دول العالم             

القلق الذي ينتابهم مما يحدث في الخارج، خاصة في مصر وتونس، وقنـاعتهم بـأن دولـتهم محاطـة                   
  .باألعداء
 كلمة ليفني قبل خمسة أيام من النهاية السعيدة والعظيمة للثورة المصرية المباركـة، مـا يجعلنـا                  جاءت

كان سيتغير لو جاءت بعد نهايـة الثـورة وغيـاب           ) حتى لو بقي المضمون   (متأكدين أن نبض كلماتها     
بـديل  الرئيس المصري حسني مبارك ومعه نائبه عمر سليمان الذي كانت تل أبيب تأمل في أن يكـون                  

مبارك، مع العلم أنها لم تكتف باألمل، بل عملت ليل نهار من أجل إنجاز المهمة لصالح الرجل، وهـي                   
ذاتها التي ربما أدت إلى الضغط على مبارك لكي ال يتنحى ويكتفي بنقل صالحياته لنائبه، األمر الـذي                  

 يمكن أن تتعـرض لـه مـن         يتوقع أنه جاء نتاجا لتهديدات تتعلق بمصيره ومصير عائلته وثرواتها وما          
  .مالحقة

وفيما حملت ليفني غريمها بنيامين نتنياهو مسؤولية الجمود في عملية السالم، فقد ذهب رئـيس الدولـة                 
شمعون بيريز إلى أن االضطرابات في مصر والشرق األوسـط تجعـل مـن الـضروري أن يعـود                   

  .اإلسرائيليون والفلسطينيون إلى المفاوضات لصنع السالم
كن القول أيضا إنه لو جاءت كلمة المذكور بعد االنتصار الذي تحقـق، وبالتفاصـيل المعروفـة                 وهنا يم 

لكانت مختلفة، ذلك أن زمن ما بعد االنتصار لن يكون هو ما قبله، ألن لعبة المفاوضات بعد الذي جرى                   
إلسرائيليين لن تمضي في ذات المسار وبذات الطريقة والروحية، مع العلم أن الجيش المصري بالنسبة ل              

كان مصدر إزعاج على الدوام، إذ كشفت وثائق ويكيليكس قلق تل أبيب من حقيقة أن العقيـدة األمنيـة                   
هي العدو رغم ثالثة عقود على توقيع اتفاقية كامـب          " إسرائيل"للجيش المصري ما زالت تنص على أن        

  .ديفد
وال أسابيع الثـورة المـصرية علـى        المسؤولون اإلسرائيليون اآلخرون، وفي مقدمتهم نتنياهو ركزوا ط       

ضرورة التزام النظام التالي لمبارك على اتفاقية كامب ديفد، لكن التزام القاهرة ببنود االتفاقية ال يخفـف                 
من الهواجس اإلسرائيلية، ألن دور مصر حسني مبارك وعمر سليمان، بخاصة خالل األلفية الجديدة كان               

لتزام بأمن الدولة العبرية والكثير من هواجسها السياسية أيضا، ومن          يتجاوز بكثير مسألة االتفاقية إلى اال     
  .بينها دعم وتبني السلطة التي ورثت الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات
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عودة إلى زعيمة كاديما التي يمكن القول بكل وضوح إنها لم تكن مبالغة في توصيفها للموقف من حيث                  
ليون طوال العقود األخيرة، وباستثناءات ال تذكر على أنظمة آمنت          مخاوف مجتمعها، فقد حصل اإلسرائي    

تمام اإليمان بأن الدولة العبرية قد وجدت لتبقى، وأن المشكلة معها تكمن في عملية السالم التي تجـري                  
  .٦٧بخصوص سيطرتها على األراضي المحتلة عام 

تنادي بغير ذلك، األمر الذي انطبق تماما       ولم تتسامح هذه األنظمة، ال مع الخطاب وال مع الممارسة التي            
على منظمة التحرير الفلسطينية التي صارت جزءا من النظام العربي الرسمي في شقه المعتدل، فـضال                

) حمـاس (التي طالما طالبت حركة المقاومـة اإلسـالمية         ) فتح(عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني      
ى القبول الدولي، وعلى نحو أدق من أجـل أن تفقـد            باالعتراف بشروط الرباعية من أجل الحصول عل      

  .تميزها في عيون الجماهير
هنا ال يخفي قادة الدولة العبرية، وال مؤيدوها في العالم الغربي هذا الواقع، وهم يعترفـون بـأن هـذه                    

نطقـة  األنظمة القائمة قد وفرت لتلك الدولة سياجا من الحماية األمنية والسياسية، وإن بقي الحال فـي الم   
مصطلح الحرب لم يعد واردا في قاموس األنظمـة خـالل           (قائما على المراوحة بين الالحرب والالسلم       

، وبالطبع ألن الطرف اإلسرائيلي هو الذي يرفض تطبيق قرارات الشرعية الدوليـة،             )العقدين األخيرين 
وافقـة الطـرف    ، مـع م   ٢٠٠٢بل ما هو دونها بكثير بعد شطب العرب لحق العودة في مبادرة بيروت              

الفلسطيني على كثير من البنود التي تمس سيادة الدولة ومساحتها مثل تبادل األراضي الذي يعنـي بقـاء       
الكتل االستيطانية الكبيرة في الضفة، فضال عن ما كشفته محاضر التفاوض التي كشفتها الجزيـرة مـن                 

  . تنازالت مرعبة في قضية القدس
ة المصرية، لم يتوقف اإلسرائيليون عن التأكيد على أن نظـام حـسني             في هذا السياق، وتحديدا في الحال     

مبارك كان جزءا أساسيا من سياج الحماية لهم، فضال عن اإلشارة إلى نائبه الجديد الذي حـصل علـى                   
الكثير من اإلطراء بعد نجاح الضغوط على مبارك في دفعه نحو تنصيب الرجل نائبا له، مـع العلـم أن                    

يكن يتوقف طوال الوقت، وال سيما خالل األلفية الجديدة، مـع أن األصـل أال يفعلـوا                 اإلطراء عليه لم    
حفاظا على مصداقية الرجل، لكنهم وصلوا مراحل متقدمة من االستخفاف بالناس، األمر الـذي ينطبـق                

  .على أصحابهم العرب الذين لم يعد بعضهم يخجل من عالقاته معهم
 يدرك اإلسرائيليون أن الباب قد انفتح على مصراعيه أمـام           -وبعد الذي جرى في تونس ومصر     -اآلن  

 لن تغدو قابلة للتـداول      ٦٧وعندما يحدث ذلك، فإن كل البضاعة التي راجت منذ العام           . عصر الشعوب 
في الشارع العربي، ذلك أن جماهير األمة العربية واإلسالمية لم تقتنع يوما بأن باإلمكان التنازل لليهـود                 

في جلساته  " الكريم"ين، فضال عن القبول بالتنازالت التي قدمها المفاوض الفلسطيني          من فلسط % ٧٨عن  
  .التفاوضية التي أشرنا إليها آنفا

هنا ستعود لغة الصراع الحقيقي إلى الواجهة من جديد، وهي لغة تعني من دون شك مرحلة استنزاف ال                  
أم اكتفت بدعم خيار المقاومة في أوساط       حدود لها، سواء شاركت الشعوب العربية مباشرة في المعركة،          

  .الفلسطينيين بكل وسائل الدعم
أما إذا كرت المسبحة كما هو متوقع، وتغيرت األنظمة المقربة من الغرب، وبالضرورة الدولة العبريـة،                
فإن الموقف سيتغير على نحو جذري، ولن يكون بوسع األنظمة أن تتجاهل مشاعر جماهيرها فيما يتصل                

ة مع دولة االحتالل، وحتى الدول التي قد ال تتغير أنظمتها بالكامل العتبارات معينـة، ستـضطر                 بالعالق
إلى تغيير موقفها من حصار الشعب الفلسطيني ومقاومته، ومن رفضها برنامج المقاومة والتضييق عليه              

  .بشكل عام
تغاثات الغريق، ذلك أن أية     هنا تبدو دعوات العودة إلى المفاوضات من قبل الطرف اإلسرائيلي أشبه باس           

مفاوضات لن تؤدي إلى نتيجة تمنح دولة العدو األمن واالستقرار، ليس فقط ألن حجم مـا تريـده مـن                    
تنازالت لتمرير التسوية يبدو كبيرا حتى على سلطة أوسلو ورموز الفي آي بي، بـل أيـضا ألن كـل                    
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لعربيـة إذا نجحـت فـي اإلطاحـة         قرارات الشرعية الدولية لن تكون ذات صلة في عقل الجمـاهير ا           
  .بالدكتاتوريات التي تجثم على صدورها، وهي تسير في طريق النجاح بإذن اهللا

ال حاجة للتدليل على أن الصهاينة يدركون ذلك، وستزدحم الصحف اإلسرائيلية خـالل األيـام المقبلـة                 
 واقع الحال سيظل يشير إلى      بالكثير من التحليالت التي تؤكد هذه الروحية في التعاطي مع الموقف، لكن           

أن رحلة التحرر قد بدأت، وأن التحرر من الحكام المستبدين هو المحطة المؤكدة لتحرير أراضي األمـة                 
  .من دنس االحتالل، من فلسطين إلى العراق، وحتى أفغانستان

مصر مـن   التونسيون بدؤوا المسيرة ولهم قصب السبق، لكن الثورة المصرية تبقى عنوان التحرير لما ل             
  .  وزن في التاريخ والجغرافيا والديمغرافيا وفي وعي األمة في آن

  ١٣/٢/٢٠١١، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  
  واقع مختلف ُمنعت حرب اسرائيلية مانعة .٥١

  الوف بن
معظم مواطني اسرائيل ولدوا أو هاجروا الى البالد في فترة حكم حسني مبارك في مصر، ولم يعرفـوا                  

في كل التقلبـات    . هذا هو معنى االستقرار الذي منحه مبارك للفهم االسرائيلي        . مغايرافي حياتهم واقعا    
. التي اجتازها الشرق االوسط في العقود الثالثة االخيرة، يتخذ النظام المصري صورة الصخرة المنيعـة              
ت زعماء اسرائيل عرفوا بأن جناحهم اليساري مأمون، حين انطلقوا الى الحـروب، بنـوا المـستوطنا               

االحتكاكات في عالقات القدس والقـاهرة، مهمـا كانـت    . وأداروا محادثات السالم في الجبهات االخرى   
  . المصري–مثيرة للغضب، لم تهز أسس الحلف االستراتيجي الذي نشأ في اتفاق السالم االسرائيلي 

ـ           ١٨استقالة مبارك بعد     ام واسـرائيل    يوما من المظاهرات في المدن المصرية، تُدخل المنطقة بشكل ع
الوالية الطويلة للرئيس المصري لم تخرج عن المعـايير         . بشكل خاص في عصر جديد من انعدام اليقين       

حافظ االسد قاد سوريا ثالثين سنة، مثل مبارك في مصر؛ الملـك حـسين              . الدارجة في الشرق االوسط   
لمنـصة، بقـي إرثهـم    ولكن، عندما نزلوا عـن ا . وياسر عرفات شغال منصبيهما أكثر من اربعين سنة   

. الحسين واالسد توجا مكانيهما ابناهما بعدهما، وعرفات حل محله نائبه القديم محمود عبـاس             . مضمونا
هذا هو السبب الذي يجعل تغيير األجيال في االردن، في سوريا وفي السلطة الفلسطينية، يلقـى القبـول                  

  .عروفا، فانه ال يخيفما كان متوقعا وم. بطبيعية وال يثير قلقا خاصا في اسرائيل
فقد خُلع مبارك من كرسيه على عجل، قبل ان يتمكن من اعداد أي مـن               . ليس هذا هو الوضع في مصر     

قادة الجيش الذين تلقوا منه صالحيات الحكم، يسعون الى تهدئة          . رجال بالطه أو ابنه لخالفته في الرئاسة      
تزمون اقامة طغمة جديدة في القاهرة، بـل أن         الجمهور في مصر واألسرة الدولية بالوعود في أنهم ال يع         

ولكن ليس ألحد، بمن فيهم الجنراالت      . يسلموا المسؤولية الى أيدي مدنية ويقودوا االمور نحو االنتخابات        
التجربة التاريخية تفيد   . في المجلس العسكري االعلى لمصر، أي فكرة كيف ومتى سينتهي تداول السلطة           

  . الى عدة سنوات من صراعات القوى الداخلية الى أن يستقر النظام الجديدبأنه بعد الثورات تكون حاجة
ردود فعله في االيام االولى من الثورة بثت قلقـا          . انعدام اليقين هذا يقلق رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو       

وقد حاول ان يؤخر قدر االمكان سقوط مبارك، دون جدوى، وأمس           . عميقا على انهيار السالم مع مصر     
  .رحب ببيان الجيش المصري الذي قال ان كل االتفاقات الدولية ستُحترم، بما فيها السالم مع اسرائيل

. نتنياهو يخاف ان تتحول مصر الى جمهورية اسالمية معادية السرائيل، مثابة ايران جديدة وأكثر قربـا               
الحفاظ على العالقـات  : وهو يأمل أال يحصل هذا، وان تقف مصر في المكان الذي توجد فيه اليوم تركيا       

الرسمية مع اسرائيل، السفارات وخطوط الطيران والعالقات التجارية، وذلك الـى جانـب انتقـاد حـاد        
السيناريو االفضل في نظره، حتى لو كان أقل معقوليـة، هـو ان             . للسلوك االسرائيلي تجاه الفلسطينيين   

  .ا تحت سيطرة جيشها دولة مؤيدة المريك–تكون مصر مثل تركيا قبل عصر اردوغان 
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فقد كانت مصر دولة أساسية في المحور       . نتنياهو تقاسم مع مبارك الخوف المشترك من تعزز قوة ايران         
، الذي وقف الى جانب اسرائيل والواليات المتحدة ضد محمود احمدي نجاد وحلفائه في              "المعتدل"السني،  

الثوار في ميدان   . غير هذا المنطق االستراتيجي   سقوط النظام في القاهرة ال ي     . لبنان، في سوريا وفي غزة    
مـن  . التحرير عبروا عن العزة الوطنية المصرية، وليس عن االعجاب بالثورة االسالمية فـي ايـران              

سيرث مبارك سيرغب في مواصلة هذا الخط بل وأن يعزز الوطنية المصرية ال أن يجر مصر الـى ان                   
  .تكون ملحقة بحكام طهران

: بـالعكس . رثة مبارك سيشجعون اسرائيل على مهاجمة المنشآت النوويـة االيرانيـة          هذا ال يعني ان و    
اسرائيل . اليران) الوقائية(سيكونون منصتين للرأي العام في العالم العربي الذي يعارض الضربة المانعة            

ـ                  ا مـن   ستجد صعوبة في أن تعمل بعيدا في الشرق عندما ال يمكنها أن تعتمد على موافقة هادئة لعملياته
من سيحلون محله سيخافون غضب الجماهير، فـي        . بدون مبارك، ال هجوم اسرائيلي في ايران      . الغرب

  .أن يظهروا كعمالء لمثل هذه الحملة
 مثـل نتنيـاهو ووزيـر       –من يعارضون الهجوم، او يخافون من نتائجه رغم أنهم يتظاهرون بانهم معه             

أردنا ان نهاجم ايران، سيكتبان في مذكراتهما، ولكن لم         . لقة نالوا االن الذريعة المط    –الدفاع ايهود باراك    
ومثلما يروي اولمرت كيف كاد يصنع السالم، سيرويان كيف كـادا           . يكن بوسعنا بسبب الثورة في مصر     

ولعل هذه هي على ما يبـدو مـساهمته         . في ذهابه، منع مبارك حربا وقائية اسرائيلية      . يصنعان الحرب 
  .القليمياالخيرة في االستقرار ا

  هآرتس
 ١٤/٢/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية

  
  :كاريكاتير .٥٢

  

    
  ١٥/٢/٢٠١١الدستور، عّمان، 

  


