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  :مقدمة .1

يمكن للمشاهد التلفزيونية التي تصور التضحية بالنفس في مصر والجزائر، واالشتباكات بين رجال 
الشرطة والمتظاهرين في اليمن والبحرين، والتعديالت الوزارية في األردن، وأولى مظاهر االحتجاج في 
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رق األوسط حيث باتت النظم االستبدادية الهرمة إيران أن تولّد انطباعاً بسريان تأثير الدومينو في الش
لكن استعراضاً دقيقاً للقالقل التي تحدث . على وشك أن تُقتلَع بفعل حماسة ثورية انطلقت شرارتها بتونس
  .في الشرق األوسط وفي شمال أفريقيا تُظهر صورة مختلفة تماماً
ل التي تقدم ذكرها، وهذا لوحده مصدر قلق يوجد قاسم مشترك بين العديد من االحتجاجات التي تعم الدو

فمعدالت البطالة المرتفعة في أوساط الشباب، وغياب التمثيل السياسي، . للعديد من النظم في المنطقة
والدول البوليسية القمعية، وعدم القدرة على تأمين المسكن وارتفاع أسعار السلع االستهالكية من بين أكثر 

وفي سياق ذلك، باتت األوساط . متظاهرون في شتى أرجاء المنطقة شيوعاًالشكاوى التي ردد صداها ال
وعلى العموم، تشهد المنطقة . االجتماعية أداة تنظيمية في حوزة المتظاهرين وأداة مراقبة في يد النظم

  .رداً شعبياً عارماً على مستويات الفساد التي تجذرت في تلك النظم على مر العقود الماضية
النظم على تلك الشكاوى متسقة نسبياً واشتملت على منح إعانات، وتغيير للحكومات أخذت جاءت ردود 

طابعاً تجميلياً في العديد من الحاالت، ووعود بتوفير وظائف، وإصالح القوانين االنتخابية، وإلغاء قوانين 
كما في مصر الطوارئ، واشتملت باإلضافة إلى ذلك على إسقاط الشعوب لخطط التوريث غير الشرعية 

ووجه المحتجون المعارضون للنظم الحاكمة في العديد من هذه البلدان بمناصرين . واليمن والجزائر
مأجورين للنظم غالباً كُلّفوا بتفريق المظاهرات، وكانت الهجانة في مصر المثال األبرز على هذا 

  .األسلوب
 بأغلب هذه النظم، يسود في كل من هذه ولئن كانت الظروف تبدو للوهلة األولى أنها تنذر بكارثة تحّل

بناء على ذلك، يمكن اعتبار االنتفاضة الشعبية في . الدول ظروف ال تشبه نظيراتها في الدول األخرى
تونس محلية إلى حد بعيد وناجحة، لكن النظم تملك في عامة تلك الدول أدوات تستخدمها في قمع مظاهر 

وفي دول أخرى، ال يعدو المشاركون في االحتجاجات . ث بالسلطةاالحتجاج، وشرذمة المعارضة، والتشب
وعلى العموم، تبقى . الشعبية عن كونهم أدوات في صراعات على السلطة تجري من وراء الكواليس

حصانة جهاز األمن الداخلي المفترضة من االختراق ووالء الجيش ونواياه عوامل حاسمة في تحديد 
  .حتجاجات الشعبيةاالتجاه الذي تسير فيه اال

 ترجمة، 17/2/2011،  واشنطن-مركز ستراتفور اإلستراتيجي ، االضطرابات تعّم الشرق األوسط
  19/2/2011، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية

  
  القصة لم تصل إلى خاتمتها بعد: تونس .2

المعلومات ، ترجمة مركز دراسات وتحليل 17/2/2011 واشنطن، -مركز ستراتفور اإلستراتيجي 
 أنه كان يوجد في تونس بعض الجماعات المطالبة بالديمقراطية  منرغمعلى ال: 19/2/2011الصحفية، 

، شهدت البالد واحدة من أكثر االنتفاضات ذات الطابع 2010قبل اندالع االضطرابات في كانون األول 
ار السياسي والمهني الذي سهمت سنين طويلة من اإلحباط بسبب الفساد واالحتكأ. المحلي في المنطقة

التي (فرضه نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ومعدالت البطالة المرتفعة في أوساط الشباب 
وارتفاع أسعار )  سنة29 و15 في المائة في فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 30قُدرت بنحو 

ت شرارة االحتجاجات إثر إقدام شاب مثقف كان انطلق. المواد االستهالكية في إشعال نار االضطرابات
يسعى لبيع الفواكه والخضار على إحراق نفسه، مما ساعد على تبديد الخوف الذي عمل جهاز األمن 

  .الداخلي بتونس طوال عقود على إشاعته
 وعائلته والتغيير الحكومي إلى تهدئة أغلب مظاهر االحتجاج إلى )14/1/2011في  (أدى رحيل بن علي

وبدأت األمور تعود لطبيعتها بالتدريج مع تطلّع التونسيين إلى االنتخابات التي لم يحدد موعدها بعد . آلنا
  .2011والتي من المزمع إجراؤها في سنة 
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 وشكل الذراع 1956حكم حزب التجمع الدستوري الديمقراطي البالد منذ أن استقلت عن فرنسا في سنة 
هذا ما جعل جماعات المعارضة قليلة الخبرة أو حتى عديمة الخبرة في و. السياسية األساسية لبن علي

وسارع السياسيون المنتمون إلى حزب التجمع . إدارة الشؤون السياسية، ناهيك عن الشؤون االقتصادية
إلى النأي بأنفسهم عن اسم بن علي على أمل المحافظة على ثرواتهم وعلى نفوذهم السياسي، فيما ال 

وتبقى المعارضة اإلسالمية بقيادة حزب النهضة التي كانت في . ة غير منظمة ومشرذمةتزال المعارض
وعلى األرجح أن ينتهي الحال بتونس بحكومة . المنفى هامشية إلى حد بعيد بخالف الحال في مصر

  .أخرى يهيمن عليها العديد من نخب بن علي السابقين وإن اكتست وجهاً ديمقراطياً
ة انطالق موجة أخرى من االضطرابات مما يثير التساؤالت حول دوافع الجيش وهذا يوجِد إمكاني

فقد سحب الجيش دعمه لبن علي قبل أقل من شهر من بدء االنتفاضة وبعد ثالثة أيام فقط من . التونسي
وعلى األرجح أن يتطلع الجيش . استدعاء بن علي الوحدات العسكرية لفرض األمن في شوارع العاصمة

لى االقتداء بالنموذج المصري حيث يمسك الجيش بزمام األمور ويستغل بعض اإلفرازات التونسي إ
في النهاية، يبقى الوضع متقلباً في تونس، وينبغي عدم . السياسية واالقتصادية التي تتمخض عن ذلك

  .استبعاد تدخل الجيش في المستقبل
نظام بن ب أطاحت التي واألحداث حتجاجاتاال أن إلى )2/2/2011الحياة، لندن، ( المتحدة شارت األمموأ

  . آخرين510 قتيالً وجرح 219 عن سقوط أسفرتعلي 
  

  الجيش" ثورة: "مصر .3
، ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات 17/2/2011 واشنطن، -مركز ستراتفور اإلستراتيجي 

 مدروس للحكم من لم تشهد مصر في األيام األخيرة ثورة شعبية وإنما استالم: 19/2/2011الصحفية، 
يناهز (كان سقوط النظام الحاكم بتونس ومشاعر اإلحباط االقتصادي االجتماعي المكبوتة . قبل الجيش

مصدر إلهام بالفعل للمظاهرات التي تراوح )  في المائة25معدل البطالة في أوساط الشباب المصري 
تها، فضالً عن خيبة األمل الشديدة من عدد المشاركين فيها بين مائتي ألف وثالثمائة ألف متظاهر في حمأ

  .نظام الرئيس السابق حسني مبارك
يتعين االعتراف بأن أزمة التوريث في مصر نشبت بين كبار الضباط في الجيش ومبارك قبل وقت 

في الواقع، كان المتظاهرون الذين تلقوا الدعم . يناير/  كانون الثاني25طويل من بدء االحتجاجات في 
داخلية وخارجية تطالب بالديمقراطية أداة حاسمة استخدمها الجيش إلزاحة مبارك من غير من جماعات 

وال يزال الجيش المصري متمسكاً بمظهر المتجاوب مع مطالب . أن يؤدي ذلك إلى سقوط النظام
لكن الفجوة بين قادة الجيش والمعارضة ستتسع بمرور الوقت بما أن الجيش يسعى للمحافظة . المعارضة

  .لى نفوذه في الشؤون السياسية للدولة والحتواء خطر إسالمي متصور أيضاًع
تحول أن  بعد 25/1/2011في  )26/1/2011السفير، بيروت، ( وكانت االحتجاجات المصري قد انطلق

، من مجرد دعوة وجهها معارضون غير حزبيين على شبكة االنترنت إلى حركة "يوم الغضب المصري"
ها مصر منذ سنوات طويلة، حيث خرج اآلالف إلى شوارع القاهرة وكبرى المدن في احتجاج لم تعرف

تظاهرات للمطالبة باإلطاحة بالرئيس حسني مبارك، في وقت بدا أن االحتجاجات مفتوحة على احتماالت 
 إنهاءالتصعيد، بعدما أصر المتظاهرون على البقاء في الشارع، متحدين دعوة السلطات المصرية إلى 

  . كهمتحر
 اإلسكندريةوكان آالف المتظاهرين احتشدوا في الميدان التحرير وسط القاهرة، وأماكن تجمع أخرى في 

  .والسويس واإلسماعيلية والمحلة والمنصورة وغيرها من المدن
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وذلك بعد سلسلة مواجهات بين المتظاهرين وقوات األمن انتهت بمقتل متظاهرين في السويس وشرطي 
أضخم التظاهرات كان في القاهرة، . ابة واعتقال العشرات في مختلف مواقع االحتجاجفي القاهرة، وإص

  . ألفا50ً إلى 40وتحديداً في ميدان التحرير، حيث قدر عدد المشاركين بما بين 
الملك ... يا مبارك يا مبارك"، و"ارحل ارحل يا مبارك"وردد المتظاهرون شعارات موحدة من بينها 

، فيما كتب آخرون على الجدران شعارات "كرامة إنسانية... حرية... عيش"، و"كالسعودي في انتظار
  . "يسقط حسني مبارك"

 التي الرئيس مبارك من الحكومةطلب ) 12/2/2011موقع الجزيرة نت، الدوحة،  (28/1/2011وفي 
  سليمان نائباًن مدير المخابرات العامة اللواء عمرعي 29/1، وفي  التقدم باستقالتهايرأسها أحمد نظيف

، وفي  وزير الطيران المدني الفريق أحمد شفيق بتشكيل الحكومة المصرية الجديدة مباركله، وكلف
 عمر سليمان بإجراء اتصاالت مع جميع وكلفمبارك أحمد شفيق ببدء حوار مع المعارضة،  كلف 31/1

  .ي والتشريعيالقوى السياسية بشأن حل كل القضايا المثارة المتصلة باإلصالح الدستور
احتشد أكثر من مليون شخص في ميدان التحرير في القاهرة تلبية لدعوة القوى السياسية  1/2وفي 

 وفي .مبارك أنه لن يترشح لوالية رئاسية جديدة، يعلن بعدها لمظاهرة مليونية للمطالبة برحيل مبارك
مبارك ، كما يصرح بات الرئاسةعمر سليمان أنه ال الرئيس وال ابنه جمال سيترشحان النتخايعلن  3/2

  .ن فعل ذلك اآلن أن تغرق بالده في فوضىإيصرح بأنه يود االستقالة من منصبه، لكنه يخشى 
 استقالة هيئة 5/2 وفي . أكثر من مليون شخص يؤدون صالة الجمعة في ميدان التحرير4/2وفي 

وي محل األمين العام للحزب المكتب السياسي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وتعيين حسام بدرا
  .صفوت الشريف وأمين السياسات، األمين العام المساعد للحزب جمال مبارك

  . مع عمر سليمان قوى المعارضة ومنها جماعة اإلخوان المسلمين تجري حوارا6/2ًوفي 
 المتظاهرون مقر البرلمان ومقر مجلس الوزراء غداة تظاهرات هي األضخم منذ بدء  حاصر8/2وفي 

يتجاوز عدد المتظاهرين المطالبين بتنحي مبارك في ميدان التحرير والساحات  10/2وفي . ثورةال
  .والجسور المحيطة به ثالثة ماليين متظاهر

 المجلس األعلى للقوات المسلحة المصرية في غياب الرئيس حسني مبارك ويعلن البيان ينعقد 10/2وفي 
، األهرام(الرئيس حسني مبارك  وأعلن .بعة األوضاع في مصررقم واحد ويقرر االنعقاد بشكل دائم لمتا

أنه قام بتفويض سلطاته لنائبه عمر سليمان وفق ما يحدده الدستور، وأنه لن  )11/2/2011مصر، 
 77 و76 هييترشح لفترة رئاسية جديدة، كما طلب من مجلس الشعب تعديل خمسة مواد من الدستور 

 الطوارئ بما يفتح الباب أمام إلغاء قانون 179 هيمادة سادسة  وتقدم بطلب إللغاء ،198 و93 و88
قدم و . رئاسية نزيهةانتخاباتوتعهد الرئيس مبارك بتهيئة الظروف إلجراء . فور عودة الهدوء إلى البالد

 أن دماء الضحايا لن تضيع هدرا وسيحاسب  اعتذاره ألهالي ضحايا المظاهرات، مؤكداًه خطابمبارك في
  .ن العنف، وأعلن أنه ال يقبل إمالءات من الخارجالمسئولين ع

عن تنحى الرئيس محمد حسنى يعلن عمر سليمان  )12/2/2011، مصر، األهرام( 11/2/2011في و
 للقوات المسلحة األعلى المجلس هفيكلتتخليه عن منصب رئيس الجمهورية و و..مبارك عن السلطة

 ويعلن فيه 2بيانه رقم ) 12/2/2011ة نت، الدوحة،  الجزيرموقع(الجيش  ويعلن .ون البالدؤ شبإدارة
 3البيان رقم ، وإنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية وضمان إجراء انتخابات رئاسية حرة

  . عن الشرعية التي يرتضيها الشعب المصري، الذي أطاح بنظام مباركويقول إنه ليس بديالً
 25 شهداء ثورة عدد إلى أن) 12/2/2011، المصري اليوم (نالمنظمة المصرية لحقوق اإلنساوأشارت 

  .  شهيدا340ًيناير بلغ عددهم 
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  ضبط الحشود، أسلوب القذافي: ليبيا .4

، ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات 17/2/2011 واشنطن، -مركز ستراتفور اإلستراتيجي 
 في اعتراض نادر فبراير/  شباط17في " ليوم غضب"خطط المتظاهرون بليبيا : 19/2/2011الصحفية، 

صحيح أن التغطية اإلعالمية لألحداث بليبيا ضيقة للغاية، لكن . على نظام الزعيم الليبي معمر القذافي
التقارير وأفالم الفيديو التي صورها شهود عيان وسربوها أظهرت اندالع اشتباكات مميتة بين المحتجين 

وفي هذه األثناء، هيمنت لقطات ُأخذت للقذافي، وهو يوزع . ضاءوقوات األمن في مدينتي بنغازي والبي
. القبالت من على شرفة تطل على حشد من مؤيديه بطرابلس الغرب، على التلفزيون الليبي الرسمي

 في بنغازي حيث فبراير/  شباط15ونشير إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين المحتجين والشرطة في 
  . سراح الناشط في الدفاع عن حقوق اإلنسان المحامي فتحي تربلطالب المتظاهرون بإطالق

 40تعتبر معدالت البطالة في أوساط الشباب بليبيا أعلى المعدالت في شمال أفريقيا حيث تتراوح بين 
وما يزيد من وطأة ذلك سوء إدارة النظام الفظيع للجهود الرامية إلى بناء اقتصاد ال .  في المائة50و

وصدرت دعوات تطالب بتوفير وظائف، وتأمين الخدمات األساسية، والمساكن، ورفع . نفطيعتمد على ال
الرقابة عن النشاطات اإلعالمية والسياسية على لسان جماعات معارضة حديثة العهد يقيم قادتها في 

  . الخارج، وهي الجماعات التي تواصلت مع المتظاهرين عبر مواقع التواصل االجتماعي
هرات شعبية في دولة بوليسية مثل ليبيا أمر جدير باالهتمام، لكن نظام القذافي يملك خبرة إن تنظيم مظا

وإذا كان النظام . واسعة في إخماد مظاهر االحتجاج في بلد صحراوي تنتشر فيه تجمعات سكانية متباعدة
سبيل المحامي سيعتمد على قبضته الحديدية في احتواء االحتجاجات، فقد قدم تنازالت محدودة بإخالء 

كما جرى تنظيم مظاهرات مؤيدة للحكومة، ويرجح . تربل وتقديم وعد بإطالق سراح مزيد من السجناء
توزيع إعانات محدودة ولجوء قوات األمن إلى قمع المحتجين بشدة في ما يؤدي القذافي وظيفة مؤثرة 

األهم من ذلك أن نظام القذافي و. بالتهكم على تلك االحتجاجات بمشاركته في مظاهرات مؤيدة لحكومته
حقق نجاحاً بعفوه عن أعضاء من الجماعة اإلسالمية الليبية المقاتلة وإعادة دمجهم لتجنّب تهديد إسالمي 

  . مسلّح وبرعايته عالقة وثيقة بين الجيش والعشائر الرئيسية في البالد
، مطالبة بتغيير ةليبيالمدن  من الغاضبة عدداً) 18/2/2011الشرق األوسط، لندن، (عمت احتجاجات و
لبى اآلالف نداء وجهته المعارضة عبر مواقع على و.  على سوء األوضاع المعيشيةم، واحتجاجاًانظال

 منهم 6 أشخاص، 10وأدت المواجهات إلى مقتل . اإلنترنت إلى التظاهر في إطار ما سموه يوم الغضب
  ).شرق( أشخاص في مدينة البيضاء 4و) شرق (في بنغازي

لى ذلك، ذكرت تقارير وشاهد عيان أن اشتباكات اندلعت في عدة بلدات ليبية أمس، حسب ما ذكرت إ
وقال صحافي يعمل في رويترز إن طرابلس لم تشهد أي مظاهرات سوى تلك التي شارك فيها  .رويترز

  .أنصار القذافي في الميدان األخضر بالمدينة رافعين صوره ومرددين شعارات مؤيدة له
 بين قوات األمن الليبية )21/2/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية  ( المواجهاتتتواصلو

وذكر شهود عيان أن  .والمتظاهرين المناوئين للزعيم الليبي معمر القذافي لليلة الثانية على التوالي
  .الطيران الحربي الليبي يقوم بقصف مناطق عدة في العاصمة الليبية طرابلس

 لتحديد أجنبية القذافي شكل لجنة تحقيق تضم جمعيات حقوقية اإلسالمتلفزيون الليبي أن سيف كما ذكر ال
 القذافي في اإلسالم سيف حذرو .خالل التظاهرات التي تشهدها البالد" سقوط العديد من الضحايا "أسباب

 إلىيم البالد  ومن خطر تقسأهلية حرب إلىخطاب على التلفزيون الرسمي الليبي من تحول االحتجاجات 
 سقوط إلىن ليبيا ليست مثل مصر وتونس فهي مجتمع قبلي مسلح مما سيؤدي أ  وأضاف.عدة واليات

  ".ستسيل أنهار من الدماء"مئات القتلى و
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 على  شرساًشن معمر القذافي هجوماً) 23/2/2011موقع الجزيرة نت، الدوحة،  (22/2/2011وفي 
ئصال على من نعتهم بالجرذان والمأجورين، وتوعدهم بعقوبة المطالبين برحيله، وهدد بخوض حرب است

 . بيتاً أنصاره لمواجهتهم في الشوارع وتنظيف ليبيا منهم بيتاً عليهم لعنة اهللا، وداعياًاإلعدام مستنزالً
، "صخرة صماء تحطمت عليها أميركا"وقال القذافي في خطابه إنه سيقاتل إلى آخر قطرة من دمه فهو 

أنا لو عندي  "، مضيفاً"قائد ثورة والثورة تعني التضحية دائما وأبدا حتى نهاية العمر"نه ولن يتنحى أل
وهدد  ". لكنت لوحت االستقالة على وجوهكم، لكن أنا ما عندي شيء أستقيل منهمنصب أو كنت رئيساً

رجاال ونساء القذافي في خطابه بإعدام كل من يستخدم القوة ضد سلطة الدولة، داعيا محبيه إلى الخروج 
، وطالب أهاليهم باعتقالهم "الجرذان، فأنتم ماليين وهم ال يتجاوزون مائة"وأطفاال من بيوتهم للقبض على 

  .وتسليمهم للشرطة
ن الرئيس الليبي معمر أوكالة لمصادر فلسطينية مطلعة ل أن 24/2/2011وكالة سما اإلخبارية، وذكرت 

 من أخرىلسطينيين ومصريين وتونسيين وجنسيات ف" العرب آالفالقذافي هدد بتصفية عشرات 
  ." قد خانوه ويشاركون بفعالية في التظاهرات المناوئة للنظامأنهم المقيمين في ليبيا زاعماً"

 بالذعر من تهديدات العقيد وحديث نجله سيف أصيبت السلطة الفلسطينية في رام اهللا أن المصادر وأكدت
 الكامل بقدرته إلدراكهافي الصورة الليبية " وفلسطينية ومصرية تونسية " عن مشاركة جاليات اإلسالم

 بيان يدعو الفلسطينيين إصدار إلى في طرابلس لذلك سارعت األمورعلى تنفيذ تهديداته في حال هدأت 
  . داخليأمر ما يحدث في ليبيا هو أن عدم التدخل في الشئون الليبية مؤكدة إلى

 مؤكدة ةاللبيب الثورة أيدتضب شديد من الفصائل الفلسطينية التي  القذافي شعر بغأنوتابعت المصادر 
  . مسؤولين ليبيين هددوا في اتصاالت هاتفية بوقف مشاريع ليبيا في قطاع غزةأن

 أن  إلى،)قشر(عاد لتوه من بنغازي  )24/2/2011الشرق األوسط، لندن، (وأشار طبيب فرنسي 
، وأكد جيرار بوفيه، الطبيب الذي عمل "من ألفي قتيلأكثر "المواجهات في هذه المدينة أسفرت عن 

 األسبوعية على "لوبوان"طوال عام ونصف العام في مركز بنغازي الطبي، في شهادة نشرها موقع مجلة 
 75ونقلت سيارات اإلسعاف لدينا في اليوم األول . بنغازي تعرضت للهجوم الخميس"شبكة اإلنترنت، أن 

في اإلجمال، أعتقد أن أكثر من ألفي شخص ": وأضاف ."500، ثم أكثر من 200قتيال، وفي اليوم الثاني 
  . في بنغازي، ثاني مدن البالد"قتلوا

  
   يحذر قيادات فتح ومنظمة التحرير من تداعيات األحداث في مصرعباس": الغد األردنية" .5

سطيني محمود كشفت مصادر مطلعة في قيادة حركة فتح، أن الرئيس الفل:  يوسف الشايب–رام اهللا 
عباس، حذر قيادات الحركة ومنظمة التحرير، من تداعيات الثورة المصرية على القضية الفلسطينية، 
خصوصا وأن لمصر دورا إقليميا بارزا، وما تلعبه مصر في العديد من ملفات القضية الفلسطينية، كملف 

القيادة " شدد على أن وقالت المصادر المطلعة إن عباس .المفاوضات، وملف المصالحة الوطنية
الفلسطينية تنظر إلى األوضاع في مصر على أنها أحداث داخلية، وأنه ال يجب ألي مسؤول في 

، الفتا إلى "المنظمة، والسلطة، وحركة فتح، الخروج بأي موقف يظهر وكأنه منحاز لطرف دون اآلخر
لحكم في مصر، بأن الساحة طمأن المتخوفين من وصول حركة اإلخوان المسلمين إلى سدة ا"أن عباس 

الفلسطينية متماسكة، وهذا ما عكسته ردود فعل الجماهير العريضة من أبناء الشعب الفلسطيني تجاه 
الحملة المضللة التي قادتها قناة الجزيرة القطرية ضد القضية الفلسطينية، والتي كانت تستهدف قيام ثورة 

  .ل بالنسبة للجزيرةشعبية ضد القيادة، وأن ما حدث كان مخيبا لآلما
  4/2/2011الغد، عمان، 
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 يكشف تورطه بالتحريض على الشعب الفلسطيني " القديسين"اتهام العادلي بتفجير كنيسة  :التشريعي .6
اعتبر المجلس التشريعي الفلسطيني، اتهام وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي، بتفجير كنيسة 

" التورط في التحريض"مطلع العام الميالدي الجاري أنه يكشف مدى في مدينة اإلسكندرية " القديسين"
 أحمد بحر، .ب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني دئوأكد النا. على الشعب الفلسطيني ومقاومته

دليل جازم على نقاء وطهر النضال الوطني الفلسطيني، وبرهان قطعي على عدم "على أن اتهام العادلي 
فلسطين أون "وشدد بحر في تصريح مكتوب وصلت ". سطيني في الشأن المصري الداخليالتدخل الفل

غير موجهة إال إلى صدر االحتالل "، على أن بنادق المقاومة الفلسطينية 8/2نسخة عنه، الثالثاء " الين
  ". فقط

القديسين، ووجهت نيابة أمن الدولة المصرية بشكل رسمي االتهام للعدلي في التورط في تفجير كنيسة 
، وذلك وفق أدلة حصلت عليها من أحد المحامين 90 وإصابة أكثر من 23والذي أسفر عن مقتل 

  . المصريين الذي رفع قضية ضد العادلي
إلى ذلك، أكد بحر أن اإلصالحات الجزئية التي تحاول بعض األنظمة العربية التمسح بها هذه األيام 

 وتشكل التفافاً واضحاً على مطالب الشعوب وال ترقى إلى تدخل في إطار الخداع والتضليل المنهجي،
  . مستوى طموحاتها في بلوغ تغيير نوعي يمس جوهر الحياة العربية في مختلف المجاالت

  8/2/2011، فلسطين أون الينموقع 
  

   غزةحكومة هنية تعّد نجاح الثورة المصرية كتابة لتاريخ جديد وترنحاً لحصار .7
 أن محمد مصطفى أبو شامةنقال عن مراسلها من القاهرة  12/2/2011دن، الشرق األوسط، لنقالت 
 يوما من ثورة شبابية صاخبة اجتاحت 18عن سدة الحكم، بعد تنحى  حسني مبارك  المصريالرئيس

وكلف الرئيس .  عاما30مدن مصر وقراها، مطالبة برحيله، لتعلن نهاية عهد مبارك الذي امتد لنحو 
فيما توجه , بإدارة شؤون البالد, لى للقوات المسلحة بقيادة المشير حسين طنطاويالسابق، المجلس األع

 .مبارك إلى منتجع شرم الشيخ
 نقالً عن غزةمن  12/2/2011فلسطين اون الين، نشر موقع  الرسميةوفي ردود الفعل الفلسطينية

إن مصر تكتب تاريخًا جديدا : "الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية قالت، أن  أدهم الشريفمراسله
ثورته التي عمت البالد، والتي بنجاح الشعب المصري بعد ". لألمة وأن الحصار على غزة بدأ يترنح

أجبرت الرئيس المصري محمد حسني مبارك أخيرا في التنحي عن منصب رئاسة الجمهورية، وتوكيل 
  . المجلس األعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البالد

تحيي الشعب المصري بكل "إن حكومته : المتحدث باسم الحكومة طاهر النونو في بيان مكتوبوقال 
فئاته على ثورته البيضاء وتتمنى له مرحلة جديدة من األمن والحرية واالستقرار وعودة مصر لريادة 

  ". وقيادة األمة نحو السيادة والكرامة
االنتصار التاريخي "ما وصفه ,  الدكتور أحمد بحراعتبر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي, بدوره

هو انتصار مؤزر للقضية الفلسطينية وبداية لمرحلة جديدة من الصعود , "للثورة المصرية المباركة
  . واالرتكاس اإلسرائيلي واألمريكي في المنطقة, الفلسطيني والعربي واإلسالمي

مة الفلسطينية في غزة، دعت القيادة  من غزة، أن الحكو11/2/2011قدس برس،  وكالةوأضافت 
المصرية الجديدة إلى رفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح معبر رفح بشكل كامل أمام حركة المواطنين 

  ". ليعود التواصل اإلنساني بين أبناء األمة الواحدة وإعادة إعمار قطاع غزة" والبضائع،
على أرواح الضحايا الذين   نسخة منه،"قدس برس"وترحمت الحكومة، في بيان للناطق باسمها وصل 

  .قضوا في الثورة المصرية، معربة عن أملها الشفاء العاجل للجرحى
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إن الحكومة الفلسطينية تابعت الثورة المصرية منذ بداياتها، وعاشت بمشاعرها، ووجدانها مع : "وقال
  ".يخ األمةجماهير مصر لحظة بلحظة، عشنا آالمه وآماله وصوال إلى لحظة فارقة من تار

تدعو الحكومة اهللا عز وجل ان تستعيد مصر دورها الرائد والقيادي على الصعيد العربي : "وتابعت
واإلسالمي والدولي، وأن تكون سندا لقضايا األمة وان تعود كما كانت في عهودها الزاهرة سندا لقضية 

  .، على حد تعبيرها"فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوأمريكي في المنطقة
 هنية أجرى اتصاال هاتفيا بمرشد ، إن إسماعيلغزة  من 12/2/2011، وكالة رويترز لألنباءوقالت 
  ".على نجاح الثورة" المسلمين في مصر وهنأه اإلخوانجماعة 

  
   مصر لتصعيد االستيطانأحداث تستغل "إسرائيل": مسؤول ملف القدس في الرئاسة الفلسطينية .8

مد الرويضي المسؤول عن ملف القدس في الرئاسة الفلسطينية امس ان  قال المحامي اح:القدس المحتلة
إسرائيل تستغل ما تشهده المنطقة من تونس الى مصر من اضطرابات وانشغال وسائل اإلعالم بها 

وقال الرويضي في . لتصعيد مخططاتها ضد مدينة القدس المحتلة بغرض تهويدها وتصعيد االستيطان
من خططها " بشكل غير مسبوق"لطات اإلسرائيلية صعدت أخيرا تصريحات صحفية امس إن الس
وأشار الرويضي في هذا السياق إلى مصادقة البلدية اإلسرائيلية في .  االستيطانية في المدينة المقدسة

القدس علي مخطط حديث إلقامة مشاريع استيطانيه جديدة في احياء مختلفة في القدس منها في احياء 
قة الواقعة ما بين جبل المكبر وصور باهر والشيخ جراح اضافة الى استمرار جبل الزيتون والمنط

  .   التهديد بهدم منازل عدة في القدس وخاصة في احياء الشيخ جراح والبستان في سلوان
 12/2/2011الدستور، عمان، 

  
  توقع أن يتراجع الدعم المصري للقضية الفلسطينية بعد التغييرنال : حكومة رام اهللا .9

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

كما قال القيادي في حركة فتح . »كان هناك دائما إجماع بين المصريين على دعم الفلسطينيين«على أنه 
بغض النظر عن طبيعة النظام في مصر ومن يحكمها فإن الشعب المصري سيبقى داعما «: عزام األحمد

  .»وحليفًا للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية
 13/2/2011البيان، دبي، 

  
  الفلسطينية ضيةالق مصلحة  يصّب فيالتغيير العربي الحاصل :بحر .10

أحمد بحر، أن . أكد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، د:  عبد اهللا التركماني- غزة
، مشدداً على ضرورة أن تكون أي "غير شرعي"إعالن حكومة رام اهللا إجراء االنتخابات المحلية، بأنه 

واعتبر المضايقات التي تمارس ضد النواب اإلسالميين في . ابات مقبلة بتوافق وطني فلسطينيانتخ
بمحاربتهم وتقييد حرياتهم، منوهاً إلى أن " جزء من التزامات السلطة لسلطات االحتالل"الضفة بأنها 

  ". تصب في مصلحة االحتالل"جميع االتفاقيات بين الطرفين 
ث في الوطن العربي يصب في صالح القضية الفلسطينية، ومشروع المقاومة وأكد على أن التغيير الحاد

بسبب الهواجس "والتحرير، مستبعداً في الوقت ذاته أن يشن االحتالل اإلسرائيلي حرباً قريبة على القطاع 
الدولية التي ال تزال تطاردهم والتي نشأت بعد مجزرة أسطول الحرية وتقرير غولدستون الذي أدانها 

  ". تكاب جرائم حرب ضد اإلنسانيةبار
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عن العديد من القوانين والتشريعات التي أقرتها، " فلسطين"بحر في حوار شامل مع صحيفة . وتحدث د
  . مشيراً إلى أن هناك توجهاً حقيقياً وتدريجياً للمجلس لتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية

  12/2/2011موقع فلسطين أون الين، 
   

  " الفاسد"على النظام " الراقية"دون يباركون انتصار الثورة المصرية نواب القدس الُمبع .11
على " الراقية"بارك النواب المقدسيين المهددون باإلبعاد، للشعب المصري انتصار ثورته : القدس المحتلة

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

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

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

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

 بالزعماء العرب تعجيل القيام بإصالحات واوأهاب .، وفق تقدير النواب"لها ما بعدها"ثورات متتابعة 
  .، كما قالوا"تنشد العزة والكرامة وتفادي الفتن"وفقا لمطالب الشعوب التي " جذرية"

  12/2/2011قدس برس، 
  

  عباس يهاتف أبو الغيط لالطمئنان على مجريات األمور في مصر .12
أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، اتصاالً هاتفياً مع وزير الخارجية المصري : )آي.بي.يو(

ة  إن عباس تمنى لقياد)وفا(وقالت وكالة . أحمد أبو الغيط، لالطمئنان على مجريات األمور في مصر
 . مصر ممثلة بالمجلس العسكري األعلى والحكومة وللشعب المصري العظيم االستقرار والنهوض

  14/2/2011الخليج، الشارقة، 
  

  ويخشى من عدوان على غزة .. يطمئن من أبو الغيط على األوضاع في مصر: عبد الرحيم .13
س، وزير خارجية مصر أحمد أبو  التقى أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، اليوم الخمي:وفا –القاهرة 

الغيط، وذلك في مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة بحضور سفير دولة فلسطين في مصر ومندوبها 
' وفا'وحول الهدف من الزيارة ومدلوالتها، قال عبد الرحيم لوكالة  .بركات الفرا. لدى الجامعة العربية د

على إرسالي لمقابلة معالي الوزير أحمد أبو الغيط، حرص فخامة الرئيس محمود عباس : عقب اللقاء
ومسؤولين آخرين في مصر الشقيقة؛ نظرا ألننا نتطلع إلى مصر دائما، وإلى دورها المحوري، ودورها 

  .القيادي في منطقة الشرق األوسط، ودورها الداعم دائما لقضيتنا
ريصون على استقرارها، وعلى أمنها نحن نعتبر أن مصر الداعمة الكبرى لنا، وبالتالي نحن ح: وتابع

وعلى أن تأخذ دورها الطليعي والقيادي في منطقة الشرق األوسط، وفي دعمنا، ودعم حقوقنا الثابتة في 
  .إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

لشعب المصري، نحن مع إرادة ا: وردا على سؤال بشأن الثورة المصرية ونتائجها، أجاب عبد الرحيم
واحترمنا قرار الرئيس مبارك، والتغيير السلس سنة الحياة، وفي الوقت نفسه واثقون تماما من أن مصر 
كما كانت وكما هي اآلن، ستظل في المستقبل الداعمة القوية للقضية الفلسطينية ألنها تشكل إحدى 

مصر ستعود لممارسة دورها وهي القضايا الرئيسية في صلب أمنها القومي، ومن هنا نحن واثقون بأن 
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تمارسه اآلن، وستلقي بكل ثقلها، وبكل ما لها من تأثير على الساحة اإلقليمية والدولية لدعم قضيتنا، ألن 
  .العام الحالي هو مفصلي، وهناك أكثر من استحقاق

ل العالم وردا على سؤال حول المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، وخصوصا أن إسرائيل تنتهز انشغا
بقضايا داخلية لمحاولة فرض وقائع على األرض والتصعيد ضد شعبنا كما جرى في غزة فجر اليوم، 

دائما نؤكد أن أي مشاكل في المنطقة أو في العالم توفر الظروف المناسبة : أجاب أمين عام الرئاسة
سرائيل بشن عدوان على غزة، إلسرائيل لالستفراد بنا، وبالتالي نحن نخشى في المرحلة المقبلة من قيام إ

أو عدوان واسع على أرض عربية أخرى ومن هنا، يجب أن نكون حذرين ويقظين دائما، وأن تكون 
  .الشعوب العربية متنبهة لمثل هذه المحاوالت

  17/2/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  المنتمنى للشعب الليبي األمن واالستقرار والس: أبو ردينة .14
 صرح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، الليلة، أن ما يجري في ليبيا هو شأن ليبي داخلي :رام اهللا

ودعا أبو ردينة الفلسطينيين المقيمين في ليبيا إلى  ."للشعب الليبي األمن واالستقرار، والسالم نتمنى"و
  .عدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية

  21/2/2011، )وفا(لومات الفلسطينية وكالة األنباء والمع
  

   الفلسطينيةلألراضيلسماح للفلسطينيين في ليبيا بالدخول ا" إسرائيل"من طلب تالسلطة  .15
الثالثاء بأن ' القدس العربي'اكد وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ لـ : وليد عوض-رام اهللا 

ي للحكومة االسرائيلية للسماح للفلسطينيين المتواجدين الجانب الفلسطيني تقدم صباح الثالثاء بطلب رسم
 .في ليبيا وال يحملون بطاقة الهوية او جواز السفر الفلسطيني السماح لهم بالدخول لالراضي الفلسطينية

نعم تقدمنا بطلب رسمي صباح الثالثاء للجانب االسرائيلي للسماح ' 'القدس العربي'واضاف الشيخ قائال لـ
، مشيرا الى ان القيادة الفلسطينية اجرت اتصاالت 'الفلسطينيين في ليبيا بالعودة للوطنلمن يرغب من 

نحن توجهنا 'عديدة مع اطراف دولية لتأمين عودة الفلسطينيين في ليبيا لالراضي الفلسطينية، وقال 
ائيلية مباشرة لجهات عديدة لمساندتنا في الطلب الذي قدمناه السرائيل والضغط على الحكومة االسر

  .، رافضا الكشف عن اسماء تلك الجهات الدولية'للموافقة على هذا الطلب
طالبنا اسرائيل بالسماح للفللسطينيين الذين ال يحملون هويات فلسطينية او جواز سفر 'وتابع الشيخ قائال 

خراج فلسطينيا بالعودة الرض فلسطين ونحن ننتظر اجابة على هذا الموضوع لما في ذلك من امكانية ال
وحول عدد الفلسطينيين الذين يطالب  .'الكثير من العائالت الفلسطينية هناك بحكم الظرف الراهن في ليبيا

حقيقة نحن ال نعرف ' بالسماح لهم بالدخول لالراضي الفلسطينية قال الشيخ إسرائيلالجانب الفلسطيني 
، 'اإلسرائيليث المبدأ من الطرف بالضبط العدد الذي يرغب بالعودة ولكن نحن طالبنا بموافقة من حي

  .'  لكن ال ادري من يرغب بالعودة- في ليبيا-هناك االفا من الفلسطينيين' ان إلىمشيرا 
ان االسرائيليين ابلغونا بانهم مبدئيا ينظرون بايجابية للطلب ولكن لغاية اآلن لم نأخذ ردا 'ونوه الشيخ الى 

  .'نهائيا منهم
  23/2/2011لندن،  القدس العربي،

  
  "الحرية"خطاب القذافي استهتار كامل بكرامة الشعب الليبي الذي يستحق : عشراوي .16

صفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي خطاب الزعيم الليبي و: رام اهللا
بأنه " لمقدسالزحف ا"معمر القذافي الليلة الماضية، الذي هدد فيه المتظاهرين من أبناء شعبه بالقتل و

  ".استهتار كامل بكرامة الشعب الليبي"
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وعبرت عشراوي، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم األربعاء، عن أملها في أن يحظى الشعب الليبي 
إن الشعوب العربية أثبتت قدرتها وإرادتها في مواجهة : "بالحرية والديمقراطية والكرامة اإلنسانية، وقالت

تؤمن بتداول السلطة، وحقهم في حياة كريمة تسودها الديمقراطية والحكم الرشيد األنظمة البائدة التي ال 
  ".وسيادة القانون

الذي يناضل من أجل حريته واستقالله الوطني، ويعاني "وأشارت عشراوي إلى أن الشعب الفلسطيني، 
أن يحقق أهدافه من القهر اإلسرائيلي والتنكر لحقوقه المشروعة، يتعاطف مع الشعب الليبي ويتمنى له 

  .، على حد تعبيرها"في الحرية والديمقراطية واإلصالحات التي تلبي مطامحه ومصالحه
  23/2/2010قدس برس،

  
  نظام بن عليفصائل فلسطينية تشيد بانتفاضة تونس ضد  .17

 عن دعمها وتأييدها النتفاضة 1\15عبرت فصائل فلسطينية في مقدمتها حركة حماس يوم السبت : غزة
  .تونسي ضد النظام المستبد الذي تربطه عالقات مشبوهة باالحتالل الصهيونيالشعب ال

وأكد المتحدث باسم حماس، على حق الشعب التونسي في اختيار سيادته التي يريدها من خالل عملية 
  . ديمقراطية تكفل ذلك بعيدا عن أي تدخالت أجنبية

نبارك للشعب "سالمي لوكالة  األنباء الفرنسية من جهته قال داوود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد اال
يدلل ان الجماهير العربية قادرة "واضاف ان ما حدث في تونس  ".التونسي انتفاضته بوجه النظام المستبد

رسالة للجميع بما فيها "واعتبر شهاب انها  ".على احداث التغيير من اجل الحرية ورفض االستبداد والظلم
داء ان النظام السابق تربطه عالقات مشبوهة بالكيان الصهيوني وعندما ينتهي اسرائيل والغرب نحن سع

  ".فهذا بشائر فجر حرية قادمة
وبعدما وصفت  .للشعب التونسي" االنتصار الكبير"واشاد ناطق باسم الجبهة الديموقراطية في بيان ب

جماهير الشعوب "، دعت "درس للجميع"الجبهة وهي عضو في منظمة التحرير الفلسطينية ما حدث بانه 
العربية لالنتفاضة في وجه حكامها الخونة وتحديدا في بلداننا العربية التي اصبحت مرتعا لتسويق 

  ".مشاريع الواليات المتحدة
  15/1/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  تحذر من التدخالت األجنبية في تونس وتؤكد احترامها إلرادة شعبها حماس .18

حماس من أي تدخالت أجنبية في تونس، في ظل الحالة التي تعيشها، عقب فرار حذرت حركة : غزة
الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي إثر المظاهرات الدامية التي شهدتها تونس على مدى 

وقالت حركة حماس في تصريح مكتوب مقتضب على لسان الناطق باسمها الدكتور سامي أبو  .شهر
احترامها إلرادة الشعب التونسي وخياراته، وعلى حقه في اختيار قيادته التي يريدها "زهري أنها تؤكد 

  ".من خالل عملية ديمقراطية، بعيدا عن أي تدخالت أجنبية
  16/1/2011قدس برس، 

  
   نظاماً صديقاً ومنح فلسطين سنداً حقيقياً لحريتها"إسرائيل"اإلطاحة بابن علي أفقد : الجهاد .19

لجهاد فلسطين أن اإلطاحة بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، افقد أكدت حركة ا: غزة
 محمد الهندي في .وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي د .الدولة العبرية نظاماً صديقاً

 :، تضامنا ودعما للشعب التونسي في مدينة غزة15/1كلمة له خالل مسيرة نظمتها حركته مساء السبت 
  ".إن إسرائيل تخسر اليوم نظاماً صديقاً، فيما فلسطين تكسب سنداً حقيقياً لحريتها"
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إن دماء األحرار التي تتدفق اليوم في عروق تونس تحيى األمة، وتسند فلسطين والشعوب، " :وأضاف
 ".وتربك أمريكيا والكيان المغتصب لفلسطين والذي يتربص باألمة ويحيك المؤامرات إلجهاض نهضتها

وأشار إلى أن نظام زين العابدين بن علي هو الذي منع التظاهرات المنددة بإسرائيل إبان الحرب على 
  .غزة قبل عامين، كما منع جهود شعب تونس لمساعدة غزة المحاصرة

إن الشرق األوسط الجديد يتشكل على وقع الشعوب الحرة بإرادة أبنائها وليس على : "وأضاف الهندي
قة التي تبشر بها أمريكيا وقتل آالف األبرياء في العراق وأفغانستان والصومال وقع الفوضى الخال

إن دماء أحرار تونس تضئ نفق العرب وشمس تونس تشرق في ظالم العرب، فال : "وتابع ".وغيرها
  ".تسمحوا لثورتكم أن تسرق أن تصادر أو تغتصب

  16/1/2011قدس برس، 
  

  لة للحكام العربما حصل في تونس رسا: الجبهة الشعبية .20
، على مساندتها ووقوفها التام إلى جانب الشعب التونسي  لتحرير فلسطينلجبهة الشعبيةاأكّدت : رام اهللا

في مسعى لتعزيز استقالله ونيل "وخياره الوطني وقواه الديمقراطية والتقدمية على وجه الخصوص، 
، أن ما تشهده تونس من 15/1السبت نسخة عنه يوم " قدس برس"ورأت الجبهة، في بيان وصل  ".حقوقه

رسالة للحكام العرب تحثّهم على أخذ "أحداث ومجريات وتحوالت تاريخية في هذه اآلونة، هو بمثابة 
العبرة واإلصغاء إلى رأي الشعوب وقواها السياسية واالجتماعية ومنظماتها األهلية، واالستجابة لحقوقها 

وأشادت الجبهة، بمواقف الشعب  ".الة االجتماعية والوحدةومطالبها في التحرر والديمقراطية والعد
ودوره في احتضان الثورة الفلسطينية ومشاركته في النضال الوطني ضد االحتالل " المشرفة"التونسي 

  .اإلسرائيلي، من أجل بلوغ الحرية واالستقالل والعودة والدولة المستقلة بعاصمتها القدس
  15/1/2011قدس برس، 

 
  التونسيين وتدعو المجتمع الدولي إلى احترام إرادته" انتفاضة "حماس تحيي .21

انتفاضة مباركة للشعب "رحبت حركة حماس بالتغيير السياسي الحاصل في تونس ووصفته بأنه : دمشق
، وأشارت إلى أنها انتفاضة أكَّد فيها الشعب التونسي إرادته في انتزاع حريته المسلوبة "العربي التونسي

وقال بيان للحركة أرسلت نسخة منه  .حرمان والفساد واالستبداد والظلم والقمع وتكميم األفواهوالتصدي لل
نعد هذه االنتفاضة معلماً بارزاً في تاريخ أمتنا العربية المعاصرة،  "16/1األحد يوم " قدس برس"لـ

 وشعبنا الفلسطيني  مع وتأكيداً على تطّلعها للحرية والكرامة، وفرض إرادة الشعوب، كما نؤكِّد  وقوفنا
إن ما حدث في تونس يؤكِّد أن طريق الكرامة . الشعب التونسي الشجاع، ودعم خياراته وإرادته السياسية

وانتزاع الحقوق والتصدي للظلم والجور والعدوان واالستبداد ال يتم باالستجداء، وإنَّما ببذل التضحيات 
إن إخواننا التونسيين الذين خرجوا في مسيرات الغضب الشعبي، و.. ودفع ثمن  العزة والكرامة والحرية

  ".وقدموا العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى كانوا جديرين بهذا اإلنجاز الكبير
إن مالحم البطولة والشجاعة التي سطَّرها المواطنون التونسيون خالل األسابيع : "وأضاف البيان

خصية التونسية التي ترفض الظلم والقهر واالستعباد، وهو ما يذكِّرنا بكفاح الماضية، إنَّما هي تجسيد للش
الشعب التونسي ضد االستعمار الفرنسي منتصف القرن الماضي، كما يذكرنا بمواقف الدعم والمساندة 

  ".التي قدمها وال يزال الشعب التونسي لشعبنا الفلسطيني في جهاده ومقاومته ضد االحتالل الصهيوني
كدت حماس وقوفها إننا إلى جانب الشعب التونسي في تحقيق مطالبه العادلة، بعيداً عن التدخالت وأ

  والوصاية الخارجية، وطالبت المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانبه واحترام إرادته، كما دعت الشعب 
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لثورة الشعبية التونسي إلى اليقظة والحذر وقطع الطريق على أولئك الذين يسعون إلى سرقة انتصار ا
  .الحرة، وتزوير إرادتها، على حد تعبير البيان

  16/1/2011قدس برس، 
  

   تستغل األحداث في تونس لترسيخ مشاريعها األمنية"إسرائيل": فتح .22
أكدت حركة فتح بأن االحتالل االستيطاني اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية والعربية، هو السبب : رام اهللا

 األحد  يوم"قدس برس"واعتبرت الحركة في بيان صحفي تلقته  .ستقرار في المنطقةالرئيس النعدام اال
بحث حكومة اليمين المتطرف بإسرائيل عن ذرائع بعيدة آالف األميال، لتبرير الترتيبات "، أن 16/1

األمنية التي يشترطها نتنياهو بأنه هبوط مريع في مستوى االستغالل السياسي لألحداث الداخلية في 
  ".قطار العربية، وتوظيفها من اجل إدامة االحتالل لألراضي الفلسطينية والعربيةاأل

يسعى لحرف أنظار الرأي العام العالمي بعيدا عن المشكلة األساس في "وأضافت الحركة، أن نتنياهو 
منطقة الشرق األوسط، أال وهو االحتالل، مستغال األحداث في تونس لتكريس االحتالل تحت ما يسمى 

  ".لترتيبات األمنية لمنع الشعب الفلسطيني من حق تقرير مصيره بالحرية واالستقالل والسيادةا
ولفتت الحركة إلى استهتار نتنياهو بوعي المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية وبمعرفته ألسباب الصراع، 

ادة الروح للمشروع من خالل محاولة حكومة نتنياهو المتطرفة  تزوير الحقائق  التاريخية، وسعيه إلع"
الصهيوني من خالل خطط الهيمنة والسيطرة على منطقة الشرق األوسط بكل الوسائل المتاحة العسكرية 

االحتالل وسياسة التمييز  والفصل العنصري، التي تنفذها وتشجعها "مؤكدة بأن ". منها واالقتصادية
التي تسود المنطقة وبقاع كثيرة في حكومة نتنياهو المتطرفة هي مصدر القلق وحالة عدم االستقرار 

  ". العالم
  16/1/2011قدس برس، 

  
  "اإلسالم السياسي"تحذّر الشعب التونسي من " الديمقراطية" .23

موجات اإلسالم "، الشعب التونسي مما أسمتها "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"حذّرت : رام اهللا
  .، على حد تعبيرها"مستنقع التطرف واإلرهاب"التي من شأنها أن تجر انتفاضته نحو " السياسي

" االنتصار الكبير"، أن في 15/1السبت  يوم نسخة عنه،" قدس برس"واعتبرت الجبهة، في بيان وصل 
الذي حققه الشعب التونسي، عامل تنشيط لحركة األحزاب والقوى الديمقراطية واليسارية والعلمانية 

ركوب موجات اإلسالم السياسي النتفاضة الشعب التونسي "العربية، وفق تقديرها، فيما حذّرت من 
، قوى المجتمع التونسي قطع الطريق "الديمقراطية"وناشدت  ".وجرها نحو مستنقع التطرف واإلرهاب

اإلسالم السياسي وشعاراته المضلّلة، حتى ال تتكرر تجربة قطاع غزة في تونس حيث تسود قوى "على 
الذي حققه الشعب " االنتصار الكبير"وفي سياق متّصل؛ أشادت الجبهة بـ .، وفق البيان"الرجعية والظالم

  ."الفرار المخزي للديكتاتور المخلوع زين العابدين بن علي"التونسي وتوجه بـ
  15/1/2011قدس برس، 

  
  جبهة اليسار تنظم اعتصاماً جماهيرياً تضامناً مع الشعب التونسي: غزة .24

، اعتصاماً جماهيرياً حاشداً تضامناً مع الشعب )18/1( ني، الثالثاءالفلسطي" جبهة اليسار"نظمت : غزة
التونسي في انتفاضته، وذلك في ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة، بحضور جماهيري وشعبي 

  .وفصائلي واسع
بدوره وجه طالل أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية في كلمة جبهة اليسار، التحية 

انتفاضة الديمقراطية والعدالة االجتماعية، "ضة الشعب التونسي، الذي وصفه بالشجاع، معتبرا أنها النتفا
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، منوها بمناصرة الشعب التونسي للشعب الفلسطيني "انتفاضة إسقاط الدكتاتورية واالستبداد والفساد
ن منظمة التحرير ونضاله وحقوقه ومقاومته ضد االحتالل اإلسرائيلي، في مراحل الكفاح كافة، واحتض

  .الفلسطينية  حتى في أصعب الظروف وأقساها، حسب قوله
وأكد أن انتصار انتفاضة الشعب التونسي كانت بفعل وحدة قواه السياسية واالجتماعية في الميدان بجميع 

فتحت الطريق إلى تونس الجديدة الحرة السائرة على "مكوناتها، والتي أسقطت الدكتاتورية والفساد، و
ق الديمقراطية والعدالة االجتماعية والعيش بحرية وكرامة في مواجهة كل صنوف الظلم والتعسف طري

  . ، حسب تعبيره"واالستبداد واالستغالل والقمع التي عانى منها شعب تونس الشقيق لسنوات طوال
نظمة وشدد المتحدث على أن انتفاضة الشعب التونسي هي رسالة ونموذج واضح إلى كافة الشعوب واأل

التي تستهين بقدرة الشعوب على التغيير الديمقراطي، وتدعو إلى تحوالت ديمقراطية شاملة لالنتقال إلى 
  .مجتمعات وأنظمة ديمقراطية وتحقق العدالة االجتماعية وإطالق الحريات والحقوق المدنية والسياسية

  18/1/2011قدس برس، 
  

  التغيير يجب المحافظة عليه إلرادة التونسيون قدموا نموذجاً: أسامة حمدان .25
في " ثورة التغيير السياسي"أشاد مسؤول العالقات الخارجية في حركة حماس أسامة حمدان بـ: بيروت

، ودعا إلى المحافظة على هذا االنجاز من "نموذج لما يمكن أن تفعله إرادة التغيير"تونس، ووصفها بأنها 
وحث حمدان، في  .شعب حكامه وطريقة حكمهمخالل تحويله إلى نموذج ديمقراطي يختار فيها ال

، التونسيين على مواصلة ثورتهم حتى نهاياتها من أجل تجسيد التحول "قدس برس"تصريحات خاصة لـ 
أعتقد أن أهل تونس قدموا نموذجا لما يمكن أن تفعله إرادة التغيير، : "الديمقراطي الحقيقي، وقال

حافظة على هذا التغيير من خالل تجسيده في تطبيقات عملية والمطلوب بعد أن أنجز هذا النموذج هو الم
الشعب التونسي يقدم . يختار فيها الشعب حكامه وطريقة حكمه، وهذا يتطلب مواصلة الثورة إلى نهاياتها

  ".نموذجا للتغيير، وهو نموذج يستوجب اتمامه بالكامل، وأعتقد أن األمور تحتاج إلى كثير من الحكمة
التعلم من المراحل السابقة، وتجسيد "نسيين بمختلف نوجهاتهم الفكرية والسياسية إلى ودعا حمدان التو

التجربة التي مرت في تاريخ تونس أكدت أنه ال أحد يستطيع أن يلغي : "، وقال"التعايش على األرض
أحداً، وأن المطلوب هو أن يعيش جميع أبناء تونس في سياق وطني عام، يضمن الحرية والمشاركة 

  .، على حد تعبيره"جميع وبهذا تكون الثورة قد حققت أهدافهالل
  23/1/2011قدس برس، 

  
  "الفوضى الخالقة األمريكية" ما يجري في مصر جزء من :األحمد .26

فتح عزام األحمد إن ما يجري في مصر من احتجاجات،  قال عضو اللجنة المركزية لحركة: رام اهللا
التغييرات التي جرت في "لم يستبعد دور أمريكا، وأشار إلى أن يعبر عن انشغاالت مصرية داخلية، لكنه 

تونس والتي تجري في مصر اآلن هي جزء من الفوضى الخالقة التي قال بأن أمريكا انتهجتها في 
من تأثير أي تغيير سياسي " قدس برس"وقلل األحمد في تصريحات خاصة لـ  ".المنطقة منذ عدة سنوات

حتى اآلن ال يمكن لي أن أقول شيئا عما : "لفلسطينية لدى المصريين، وقالفي مصر على موقع القضية ا
وبالنسبة للقضية . يجري في مصر من احتجاجات شعبية سوى أن أتمنى لمصر ولشعبها كل الخير

الفلسطينية فهي في ضمير وقلب وعقل كل مصري مهما كان انتماؤه السياسي أو الفكري، ومصر طول 
   ".فلسطينية وال خوف من ذلك إطالقاتاريخها مع القضية ال

  من : "وأشار األحمد إلى أن ما جرى في تونس ومصر هو جزء من الفوضى األمريكية الخالقة، وقال
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الواضح أن سياسة الفوضى الخالقة التي انتهجتها أمريكا منذ عدة سنوات ما تزال مستمرة في تونس 
  .، على حد تعبيره"لعربيةوفي المنطقة ا" الجزيرة"ومصر وفي غزة وفي قناة 

  30/1/2011قدس برس، 
  

  "وقاحة"واشنطن الحرص على حقوق اإلنسان في مصر " ادعاء: "الرجوب .27
اعتبر نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، أمس، أن : .)ب.ف.ا( –رام اهللا 

ألنها " وقاحة"حرص عليها ال" ادعاءها"تصريحات اإلدارة األميركية حول حقوق اإلنسان في مصر و
التصريحات "، ان "فرانس برس"وقال الرجوب لوكالة  .لحقوق الشعب الفلسطيني" تتنكر في الوقت ذاته"

األميركية التي تتحدث عن حقوق اإلنسان في مصر وتنكر حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية واإلنسانية 
  ".ى حقوق اإلنسانوالسياسية تدل على وقاحة أميركية وادعاء على الحرص عل

ضد االستيطان في األراضي ) الفيتو(ال تتردد في استخدام حق النقض "وأضاف، إن هذه اإلدارة 
الفلسطينية وضد القرارات الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني لحماية االحتالل اإلسرائيلي في فلسطين 

الواليات المتحدة ليست "وب ان وأكد الرج ".الذي يرتكب أبشع الجرائم اإلنسانية ضد شعبنا الفلسطيني
عدواً لكننا نستغرب ونستهجن إصرارها على حماية العدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني وعلى 

اننا نتألم من سلوك اطراف منها "وأضاف،  ".الكيل بمكيالين"، معتبراً أنها تتبع سياسة "الشرعية الدولية
 مليون فلسطيني تحت ظروف قهر واحتالل 11عن معاناة الواليات المتحدة التي تتناسى وتغض النظر 

الواليات المتحدة "وتابع، إن  ".ويعيش نصفهم في مخيمات منذ ستين عاماً في معاناة لم يسجلها التاريخ
دولة عظمى لكن يجب أن تعرف أن تحالفنا معها يجب ان يرتكز على احترامها لحقوق الشعب 

مها للمواثيق واألعراف الدولية والقرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطيني ومعاناته وعلى مدى احترا
وقال، . ضد مصر" مؤامرة"واتهم الرجوب أطرافاً عربية ودولية لم يسمها بالمشاركة في  ".الفلسطينية

  ".هناك مؤامرة من اطراف عربية ودولية ضد مصر رغم ان هناك حقاً وكالماً يراد به باطل"
  1/2/2011األيام، رام اهللا، 

  
  نظام مبارك" خلع"يحثّ المصريين على مواصلة تحّركاتهم لـ" حزب التحرير" .28

في فلسطين، على التحركات الشعبية في مصر للمطالبة بإسقاط " حزب التحرير اإلسالمي"أثنى : رام اهللا
تحقيق النظام الحاكم وتنحي رئيسه حسني مبارك، داعياً الشعب المصري إلى مواصلة احتجاجاتهم حتى 

نسخة عنه، على النظام " قدس برس"وحمل الحزب، في بيان تلقّت  ".خلع النظام من جذوره"مطالبهم و
إنه نظام مخادع أحاط الناس بالقهر والكبت، ورفعت سلطاته راية "، وقال "الموالي ألمريكا"المصري 

رت المسلمين في دولة يهودية في أرض الكنانة، وباعت سلطانها وسيادتها على أرض سيناء، وحاص
  ".غزة، ونهبت ثروة البالد هي وأمريكا وتركوا عامة الناس في فقر مدقع

وفي السياق ذاته، اتهم الحزب النظام المصري الحالي بالوقوف وراء عمليات التخريب والسلب والنهب 
منية إيجاد مبرر يمكّن حكومته األ"التي تشهدها األراضي المصرية خالل فترة االحتجاجات، لغاية 

ورأى الحزب أن كالً من عمر سليمان نائب  .، وفق تقديره"الجديدة من البطش بالناس بحجة إعادة األمن
ال يختلفان عن الرئيس المصري الذي يرمي من "الرئيس مبارك وأحمد شفيق رئيس الوزراء الجديد 

ت على الخط وتريد دخل"، فيما حذّر من جهات أخرى "خالل تعيينهما إلى خداع الشعب والتحايل عليه
  ".استغالل تضحيات المصريين ألغراضها الخبيثة

  31/1/2011قدس برس، 
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  لها تداعيات إيجابية على قضية فلسطين" ثورة مصر: "تحالف القوى الفلسطينية في لبنان .29
سيكون لها تداعيات إيجابية على "اعتبر تحالف القوى الفلسطينية في لبنان أن ثورة مصر : تبيرو

وأكد في بيان صادر عنه، عقب اجتماع  . اإلسرائيلي-القضية الفلسطينية والصراع العربي مستقبل 
" قدس برس"عقدته قيادة التحالف بمقر جبهة التحرير الفلسطيينية في مخيم مار الياس ببيروت، وصل 

 على التحوالت التي تقودها الشعوب في تونس ومصر سيكون لها تداعيات إيجابية"نسخة منه، على أن 
ثورة الشعب "وأعلن التحالف تضامنه مع  ". الصهيوني–مستقبل القضية الفلسطينية والصراع العربي 

المصري العمالقة إلسقاط رأس النظام الديكتاتوري المشارك مع اإلحتالل الصهيوني في حصار قطاع 
ليعود لمصر حق الشعب المصري الشقيق في اختيار قيادته دون تدخّل خارجي، "، مؤكدة على "غزة

ودعا قيادة السلطة الفلسطينية ومنظمة  ".دورها الرائد في الدفاع عن قضايا االمة وخاصة قضية فلسطين
أخد العبر من ثورة مصر وتونس وفك التحالف مع اإلدارة األمريكية، ووقف التنسيق األمني "التحرير لـ

الفلسطيني المتمسك بنهج المقاومة والكفاح مع اإلحتالل اإلحتالل الصهيوني، والعودة إلى مربع الشعب 
  ".المسلّح

  1/2/2011قدس برس، 
  

  تحذر من محاوالت أمريكية وإسرائيلية لاللتفاف على انتفاضة مصر" الشعبية" .30
دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجميع للوقوف إلى جانب الشعب المصري وخياراته : غزة

من المحاوالت األمريكية، اإلسرائيلية المحمومة إلجهاض مسيرته المستقلة دون تدخل من أحد، محذرة 
وأكدت الجبهة وقوفها التام والمطلق مع خيارات  .المظفرة، وااللتفاف على أهدافه النبيلة والمشروعة

الشعوب وقواها الديمقراطية والتقدمية في انتزاع حقوقها الوطنية والديمقراطية واالجتماعية، وبناء 
عصرية، التي تعكس إرادتها ومصالحها وتخدم أهدافها وطموحاتها، مطالبة األنظمة العربية مؤسساتها ال

  .ألخذ العبرة واإلصغاء لصوت الشعوب ومطالبها في الكرامة والحرية والسيادة الوطنية
  1/2/2011قدس برس، 

  
  والغرب يريد ضرب دورها.. ما يجري في مصر شأن داخلي: الزهار .31

محمود الزهار، ان حركة حماس تتطلع لمصر ودورها كحالة .  حركة حماس دلقيادي فيا: بيت لحم
ريادية في الوطن العربي وإنها مستهدفة من الغرب، كما تطرق لالنتخابات البلدية التي أعلن عنها، 

كالم في ( خالل حديثه لبرنامج ،ص الزهارشخّ و.واصفا إياها بأنها ستزور في ظل غياب حركة حماس
 أن ما يجري في مصر هو شأن داخلي مصري بين ،ي يعده ويقدمه الزميل محمد اللحامالذ) الممنوع

أطراف مصرية بحتة، متمنيا أن تستعيد مصر هدوءها ودورها العربي واإلقليمي، مضيفا انه ال يمكن 
  .التدخل في شؤون مصر الداخلية، خصوصا الشؤون األمنية وهذه السياسة التي اتبعت منذ زمن

أن معبر رفح أغلق من قبل حركة حماس " :ر أي عالقة لحماس فيما حدث في سيناء، قائالنفى الزهاو
ألن الطرف المصري أغلقه أوال وهناك تواجد امني على الحدود بين غزة ومصر ال يسمح ألي أحد 

  ".العبور أو الدخول حتى ال نسمع مثل هذه األقاويل التي تهدف إلى اإلساءة للعالقة بين حماس ومصر
أضاف أن حرب الخليج األولى أدت إلى رحيل الكثير من الفلسطينيين من الكويت، رافضا أن تكون و

سياسة حركة حماس تتبع المحاور الن القضية الفلسطينية بحاجة إلى جهود كل العرب بغض النظر عن 
طينية مجتمعة، الخالفات العربية العربية، فالجهود واإلمكانيات العربية أقل من إن تساند القضية الفلس

فكيف إذا اتبعت سياسة المحاور وتم خسارة بقية المواقف العربية، ودعا إلى الحفاظ على هذه السياسة 
كما هو في القطاع ألن مصلحة الشعب الفلسطيني تقتضي وقفة العرب " رام اهللا والشتات"فيما وصفه بـ

  .والمسلمين بمساندة المجتمع الدولي 
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 النظام المصري قال ان الموقف األمريكي من مصر هو نتاج الضغوط وحول الموقف األمريكي من
اإلسرائيلية على أمريكا ألن اليمين في إسرائيل والذي بدأ يميل إلى الشارع المصري، يضغط على 
الحكومة وألن موقف أمريكا لما حدث في تونس سبب لها حرجا دوليا وربما هي ال تريد إعادة هذا 

لك تحاول الحكومة الحالية أن تمسك العصا من النصف ورأى انه من الحكمة أن الموقف وما نتج عنه لذ
ال تتدخل أمريكا في الشأن الداخلي المصري ألن الموقف ال يحتمل أي ضغوط جديدة قد تحدث 

  .انفجارات فوق التصور اإلنساني
 شعب واستبعد أن تكون هناك أي خطط لتقسيم مصر كما حدث في السودان ألن الشعب المصري

متحضر ألقصى درجة وهذه المواصفات كلها ال تعجب الغرب فهم يريدوا لمصر أن يتراجع دورها 
فمصر كاألم وان كان لها هفوات فهي ذات تأثير كبير في الشأن الفلسطيني واإلقليمي والدولي، متمنيا أن 

  .تعافى مصر مما هي فيه لتستعيد هذا الدور 
 مع البرادعي بالرغم من الخالف االيدولوجي بينهما نفى الزهار وعن تحالف حركة اإلخوان المسلمين

أي تحالف بين اإلخوان المسلمين والبرادعي، مفسرا انه يوجد جمعية تشكلت من جميع الفصائل 
واألحزاب منذ أكثر من سنة وهدفها البحث في التوصل لموقف شعبي موحد لتحقيق مطالب معينة لذلك 

  . انتخابات وما تفرزه نتائج االنتخابات يخضع له الجميعالجميع يحتكم إن يكون هناك
  3/2/2011وكالة معا اإلخبارية، 

 
  حماس تطالب بإنهاء معاناة العالقين الفلسطينيين في مطار القاهرة .32

بقلق بالغ «وذكرت إنها تتابع . عبرت حماس عن قلقها إزاء الفلسطينيين العالقين في مطار القاهرة: غزة
يعانون أوضاعاً معيشية «، ولفتت الى أن العالقين »في مطار القاهرة منذ حوالي أسبوعينأنباء العالقين 

وإنسانية سيئة في ظل وجود أطفال ونساء ومرضى منهم ال ذنب لهم سوى كونهم فلسطينيين من قطاع 
  .»غزة أغلق في وجههم طريق العودة من خالل معبر رفح

 9/2/2011الحياة، لندن، 
 

  بل عملية السالم مرهون بنتائج االحتجاجات في مصرمستق: نبيل عمرو .33
أكد سفير السلطة الفلسطينية السابق في مصر نبيل عمرو أنه من المبكر الحديث عن عملية : رام اهللا

التسوية قد أصبحت في مهب الريح بعد اندالع الثورات الشعبية في تونس ومصر، لكنه أكد أن مستقبلها 
واستبعد عمرو في تصريحات خاصة  .ه االحتجاجات الشعبية في مصرمرهون بنتائج ما ستنتهي إلي

أن تقدم إسرائيل على أي خطوة باتجاه تفعيل الجهود الدولية الرامية لتفعيل عملية السالم " قدس برس"لـ
من المبكر الوصول إلى استنتاجات من نوع أن الثورات : "في الشرق األوسط في الوقت الراهن، وقال

الت عملية السالم في مهب الريح ألننا ال نعرف حتى اآلن كيف ستنتهي االحتجاجات الشعبية قد أح
  . الشعبية في مصر التي ال تزال أوضاعها غامضة بالنسبة للجميع

  9/2/2011قدس برس، 
  

  نجاح الثورة المصريةب الفلسطينية ترحب الفصائل .34
 أن محمد مصطفى أبو شامةهرة نقال عن مراسلها من القا 12/2/2011الشرق األوسط، لندن، ت نشر

 يوما من ثورة شبابية صاخبة اجتاحت 18عن سدة الحكم، بعد تنحى  حسني مبارك  المصريالرئيس
وكلف الرئيس .  عاما30مدن مصر وقراها، مطالبة برحيله، لتعلن نهاية عهد مبارك الذي امتد لنحو 

فيما توجه , بإدارة شؤون البالد, طنطاويالسابق، المجلس األعلى للقوات المسلحة بقيادة المشير حسين 
 .مبارك إلى منتجع شرم الشيخ
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 نقالً عن غزةمن  12/2/2011فلسطين اون الين، نشر موقع  الرسميةوفي ردود الفعل الفلسطينية
إن مصر تكتب تاريخًا جديدا : "الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية قالت، أن  أدهم الشريفمراسله

ثورته التي عمت البالد، والتي بنجاح الشعب المصري بعد ". الحصار على غزة بدأ يترنحلألمة وأن 
أجبرت الرئيس المصري محمد حسني مبارك أخيرا في التنحي عن منصب رئاسة الجمهورية، وتوكيل 

  . المجلس األعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البالد
تحيي الشعب المصري بكل "إن حكومته : يان مكتوبوقال المتحدث باسم الحكومة طاهر النونو في ب

فئاته على ثورته البيضاء وتتمنى له مرحلة جديدة من األمن والحرية واالستقرار وعودة مصر لريادة 
  ". وقيادة األمة نحو السيادة والكرامة

التاريخي االنتصار "ما وصفه , اعتبر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر, بدوره
هو انتصار مؤزر للقضية الفلسطينية وبداية لمرحلة جديدة من الصعود , "للثورة المصرية المباركة

  . واالرتكاس اإلسرائيلي واألمريكي في المنطقة, الفلسطيني والعربي واإلسالمي
 من غزة، أن الحكومة الفلسطينية في غزة، دعت القيادة 11/2/2011قدس برس،  وكالةوأضافت 

صرية الجديدة إلى رفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح معبر رفح بشكل كامل أمام حركة المواطنين الم
  ". ليعود التواصل اإلنساني بين أبناء األمة الواحدة وإعادة إعمار قطاع غزة" والبضائع،

على أرواح الضحايا الذين  نسخة منه،" قدس برس"وترحمت الحكومة، في بيان للناطق باسمها وصل 
  .وا في الثورة المصرية، معربة عن أملها الشفاء العاجل للجرحىقض
إن الحكومة الفلسطينية تابعت الثورة المصرية منذ بداياتها، وعاشت بمشاعرها، ووجدانها مع : "وقال

  ".جماهير مصر لحظة بلحظة، عشنا آالمه وآماله وصوال إلى لحظة فارقة من تاريخ األمة
 عز وجل ان تستعيد مصر دورها الرائد والقيادي على الصعيد العربي تدعو الحكومة اهللا: "وتابعت

واإلسالمي والدولي، وأن تكون سندا لقضايا األمة وان تعود كما كانت في عهودها الزاهرة سندا لقضية 
  .، على حد تعبيرها"فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوأمريكي في المنطقة

 هنية أجرى اتصاال هاتفيا بمرشد ، أن إسماعيلغزة  من 12/2/2011، وكالة رويترز لألنباءوقالت 
  ".على نجاح الثورة"جماعة االخوان المسلمين في مصر وهنأه 

نيابة عن الشعب تقدمت حماس  أن حركة 12/2/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، وجاء في 
حقيق أهدافه المنشودة، الفلسطيني بالتهنئة للشعب المصري العظيم، بنجاح ثورته الشعبية المباركة وت

داعية لمصر وشعبها الشقيق بكل الخير، واألمن، واألمان، والتقدم واالزدهار من أجل مصلحة ومستقبل 
إننا ": وقالت الحركة في بيان صادر عن مكتبها اإلعالمي .الشعب المصري واألمة العربية واإلسالمية

 الزكية هذا االنتصار العظيم، كما نتمنى الشفاء نترحم على شهداء الثورة المصرية، الذين رووا بدمائهم
أن تستعيد مصر الشقيقة دورها الرائد "وعبرت حماس عن أملها في  ".العاجل لكافة الجرحى األبطال

والقيادي على الصعيد العربي واإلسالمي والدولي، وأن تكون مصر الشعبية والرسمية سنداً لقضايا األمة 
  "."دمتها قضية فلسطين، والصراع مع العدو الصهيونيالعربية واإلسالمية، وفي مق

 نقال عن مراسله من غزة ادهم الشريف، أن القيادي في 11/2/2011موقع فلسطين أون الين، وذكر 
إن الشعب يستطيع أن يختار قيادته ": "فلسطين" في تصريح لـ قال صالح البردويلحركة حماس د

نتمنى أن تستعيد : "وقال, ورته هذه لتحقيق مطالبه في التغير، متمنيا أن تكتمل ث"بحرية ورضا كاملين
  ". مصر دورها بقيادة حكيمة يختارها الشعب ويرضى عنها

، "بداية انتصار الثورة المصرية" سامي أبو زهري، فاعتبر تنحي مبارك .دأما الناطق باسم الحركة 
لوقت القيادة المصرية الجديدة إلى رفع مؤكدا على وقوف حركته إلى جانب هذه الثورة، داعيا في ذات ا

انتصار إلرادة وتضحيات الشعب ) "خلع مبارك(وعد أبو زهري هذه النتائج  . الحصار عن قطاع غزة
. ، داعيا الجيش المصري إلى أن يكون ضامنًا لمطالب الشعب وأن ال يسمح بااللتفاف عليه"المصري
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ار فوري برفع الحصار عن غزة وفتح المعبر المصري إلى ودعا القيادة المصرية الجديدة إلى اتخاذ قر
  . األبد وتمكين سكان القطاع من البدء باإلعمار وحرية التنقل والحصول على االحتياجات

على مشاركة النظام المصري في حصار أهل غزة وزيادة   القيادي حماسلاألسطوأكد الدكتور يونس و
ط نظام مبارك هو سقوط لسلطة رام اهللا التي شاركت النظام إن سقو: "وقال .معاناتهم طيلة فترة حكمه

المصري السابق حصار غزة وزيادة معاناة شعبها وشن حرب الفرقان على غزة بعد زيارة وزيرة 
وندد األسطل بالتعاون األمني المشترك بين نظام مصر السابق والدولة  ". الخارجية اإلسرائيلية ليفني
  . اومة ومشروعها في المنطقةالعبرية الذي استهدفت المق

تؤكد فيها الشعوب قدرتها " لحظة تاريخية"في حين اعتبرت حركة الجهاد اإلسالمي ما جرى في مصر 
نحن نحتفي : "وقال القيادي البارز في الحركة نافذ عزام .على التغير، وتؤكد أن األمور يمكن أن يتحقق

صر وإرجاعها إلى موقعها الحقيقي في طليعة بالشعب المصري العظيم، ونثق أنه سيستطيع إنهاض م
نثق أن الجيش المصري سيكون كما "، "فلسطين"وأضاف عزام في تصريح لـ ".األمة دفاعا عن قضاياها

". كان دوما نبراسا يحمي مصر وشعبها يحافظ على انتمائه الوطني واالنجازات الكبيرة التي حققها
معتقدا أن ما جرى في تونس , "شعوب العربية واإلسالميةكل الخير لمصر وشعبها ولل"وتمنى عزام 

  . ومصر، سنعكس على القضية الفلسطينية، وعلى مجمل القضايا العربية
تجلي حقيقي لما يمكن أن " رأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في تنحي الرئيس المصري، من جهتها

ئرها ومقدراتها وتفرض قرارها على الجميع، تفعله إرادة الشعوب عندما تحسم أمرها وتمسك بيدها مصا
  . على ما جاء على لسان مسؤول بارز في الجبهة

هذه إرادة : "وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية النائب في المجلس التشريعي جميل المجدالوي
تتجاوز منطقتنا الشعب التي ستفتح باب التغير واسعا في كل منطقتنا العربية بما لهذا التغير من آفاق 

، أن "فلسطين"ورجح المجدالوي في تصريح لـ ". إستراتيجيةلتشمل العالم بأسره لما لهذه المنطقة أهمية 
يتبع ما جرى في تونس ومصر تأثيرات ايجابية في حالة الركود المميت الذي كانت تسميه الواليات 

دولة العبرية باعتبارها الدولة المحورية المتحدة األمريكية االستقرار في المنطقة والذي بدوره يرسخ ال
  ). السيطرة والهيمنة(والمقررة في المنطقة، وأيضاً تعزيز مكانة ودور القوى المعادية لإلمبريالية 

تقدمت بالتحية   الديمقراطية لتحرير فلسطينمن غزة أن الجبهة 11/2/2011قدس برس، وجاء في 
ورته الشعبية، التي قادها الشباب المصري، والتي أدت إلى والتهنئة إلى الشعب المصري الشقيق بنجاح ث

  .تنحية الرئيس مبارك
نسخة عنه، عن أملها في أن يكون ذلك انطالقة " قدس برس"وأعربت الجبهة في بيان مكتوب وصل 

اعتزازها بدور مصر وتضحيات الشعب "، وسجلت "لبناء مصر الحرية والديمقراطية والعدالة االجتماعية
  ".من اجل القضية الفلسطينيةالمصري 

التقدم واالستقرار، لتأخذ دورها الريادي في المنطقة والعالم، مما ينعكس بشكل "وتمنت الجبهة لمصر 
إيجابي على تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية واالستقالل والعودة وإنهاء االنقسام البغيض، ورفع 

  الحصار وفتح المعابر والحدود مع قطاع غزة
خالد االزبط، الناطق اإلعالمي باسم حركة المقاومة الشعبية الفلسطينية فبارك لمصر انتصار ثورتها، أما 

  ".انتصاراً ضد اليهود في معركة تحرير فلسطين"واعتبرها 
نبيل شعث .، أن د محمد جمال نقال عن مراسها من القدس12/2/2011الشرق، الدوحة، وأوردت 

 انه خيار الشعب المصري : قال تعقيبا على نجاح الثورة المصريةعضو اللجنة المركزية لحركة فتح
  . ها ونحترمهايوثورته نحي

 األوضاع في مصر حسم والتوصل الى اتفاق واالستقرار نالحظ ان انتفاضة الشباب أنويرى شعث 
ون جلبت الكثير تمنينا ان النظام نفذها منذ فترة لكن اعتقد ان مصر على اعتاب مرحلة مهمة سوف تك
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 ان الجيش بكل قوته رغم اهتزاز النظام المصري لكن ال يوجد انهيار إلىولفت . انطالقة لمصر العروبة
  .  تشديدوإنما

اما السبب الثاني للخوف كان من . وقال ان الوضع المصري لن يؤثر سلباً على الوضع الفلسطيني
لى مكاسب بعد الحوار معهم االخوان المسلمين والواضح انهم حجموا تماماً ودون شك سيحصلون ع
 أن وأوضح.  فوز األخوانإلىوسيكون لهم نواب في المجلس الجديد لكن لن تؤدي انتفاضة الشباب 

وتوقع شعث ان يخرج الشعب المصري قيادة مصرية . مصر بعافيتها واستقرارها ولكن على اسس جديد
عي للقلق كثيراً فاالستقرار يستعاد شابة وقال هناك ربيع جديد من الديمقراطية سيولد في مصر وال دا

  .واالمن سيستتب ومصر ستستعيد عافيتها ونتمنى لمصر التوفيق ولشعبنها
": قدس برس" إسماعيل رضوان القيادي في حماس تعقيباً على تنحي الرئيس مبارك لوكالة .دوقال 

لمباركة، برحيل يبارك للشعب المصري، نجاح ثورته، تحقيق أهدافه بعد انتفاضة ا" حماس"حركة "
  ".حسني مبارك ونظامه

نأمل أن يكون مستقبل مصر زاهرا، وداعما للحقوق العربية وللقضية الفلسطينية، وان يتم : "وأضاف
  .كسر الحصار العاجل عن قطاع غزة، وان يحق اهللا وحدة األمة العربية واإلسالمية

نهنئ ": "قدس برس"اصة لـ وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق في تصريحات خ
الشعب المصري بثورته الشعبية ونأمل أن يحقق كل أمانيه، وأن تستعيد مصر دورها الريادي لتكون 

، على حد "سندا لقضايا األمة كما كانت في عهودها الزاهرة وال سييما موقفها من القضية الفلسطينية
  .تعبيره

بو زهري الشعب المصري بما اسماه االنتصار، الدكتور سامي أ" حماس"وهنأ المتحدث باسم حركة 
  .معتبراً بأنه انتصار للشعب الفلسطيني

نسخة منه، القيادة المصرية الجديدة إلى رفع " قدس برس"ودعا أبو زهري في تصريح مكتوب وصل 
  .الحصار عن قطاع غزة، وفتح معبر رفح بشكل كامل، وضمان حركة التنقل واألعمال

 الشعب  العام لحزباألمينالنائب بسام الصالحي من غزة أن  11/2/2011بارية، وكالة معا اإلخولفتت 
 في تصريح لوسائل االعالم إن االنجازات التي حققتها ثروة الشعب المصري بشبابه وعماله قال

وكادحيه، تؤكد على عمق المخزون الكفاحي لدى الشعوب العربية ،ورفضها المطلق لكل اشكال 
  . واالستغالل والتبعيةاالستبداد والفساد 

 ".من جهتها قالت حركة االحرار قالت ان سقوط نظام مبارك بداية انهيار السلطة وكافة االنظمة الفاسدة
  .اما تجمع الشخصيات المستقلة تمنى ازدهار وتقدم واستقرار جمهورية مصر العربية

اريخي بتنحي مبارك، فيما حيت الت" النصر"وهنأت لجان المقاومة الشعبية الشعب المصري واالمة بهذا 
الجبهة الديمقراطية ثورة الشعب المصري، واعتبرت الجبهة الشعبية تخلي مبارك عن منصبه اعتبارا 

  .الرادة الجماهير
 الحركة العربية للتغيير بيانا حيت فيه الشعب المصري وشبابه الشجعان والوطنيين الذين أصدرت كما

 رفعوا فيها هامات االمة العربية واالسالمية عاليا واعادوا سطروا اسطورة مصرية وعربية مجيدة
  .لمصر مكانتها قلبا نابضا لالمة والعرب

  
   الشعب المصري وال تخشى اإلخوانخياراتفتح تحترم : األحمد .35

أكد عضو اللجنة المركزية في حركة فتح عزام األحمد احترامه لخيارات الشعب المصري في : رام اهللا
عامة، وأعرب عن أمله أن يقف الشعب المصري صفاً واحداً لترتيب أوضاع مصر إدارته شؤونه ال

  .وإعادة الهدوء واالستقرار لبناء مؤسساتها دون أي تدخل خارجي
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على أن استقرار مصر وقوتها هو من قوة " قدس برس"وشدد األحمد في تصريحات خاصة لـ 
وكل ما نتمناه اآلن أن تقف القوى الوطنية نحن نحترم خيارات الشعب المصري، : "الفلسطينيين، وقال

المصرية صفا واحدا لترتيب أوضاع مصر وإعادة الهدوء واالستقرار وبناء المؤسسات بالطريقة التي 
يختارها الشعب المصري، دون أي تدخل خارجي وخصوصا األمريكي، لتبقى مصر البلد األعظم في 

  ".للدفاع قضيته وقضية العرب جميعاالمنطقة ولتبقى السند الوفي للشعب الفلسطيني و
أي تخوف من احتالل اإلخوان لموقع مهم داخل الساحة السياسية " فتح"ونفى األحمد أن يكون لدى حركة 

نحن نعتقد أن مصر أكبر من اإلخوان ومن أي تنظيم سياسي مهما كان حجمه، : "المصرية الجديدة، وقال
العلم والثقافة، وبالتالي ال نخشى إطالقا من اإلخوان، نحن مصر تحتضن كل التيارات الفكرية، فهي منبع 

نحن : "وأضاف ".الفلسطينية نفكر في مصلحة مصر، ونريد أن مصر قوية ومستقرة هي قوة لكل القوى
لنا عالقات مع كافة القوى الوطنية في مصر، بما في ذلك اإلخوان المسلمون التي تربطنا بها عالقات 

ت في الفترة األخيرة فاترة، وال نفكر بهذه الطريقة السطحية، ألننا نعتقد أن مصر قديمة ومتقطعة وإن كان
  .، على حد تعبيره"كما قلت أكبر من اإلخوان ومن أي تنظيم سياسي

  11/2/2011قدس برس، 
  

  نستخلصه إلنهاء االنقسام أنما حدث في تونس ومصر هذا هو الدرس الذي يجب ": الديمقراطية" .36
) ابو ليلى(استهل عضو المكتب السياسي للجبهه الديمقراطية قيس عبد الكريم : ي علي سمود-جنين 

الشعب يريد : " بقوله النطالقتها42في جنين بمناسبة الذكرى الـ" الجبهة"كلمته التي القاها في مهرجان 
". دة الالجئينانهاء االنقسام نعم الن انهاءه سبيلنا النهاء االحتالل وتحقيق االستقالل واقامة الدولة وعو

في ظل ما حدث في تونس ومصر هذا هو الدرس الذي يجب ان يستخلصه الجميع في الساجة : "واضاف
الفلسطينية ورياح التغيير تهب على المنطقة لتصنع التغيير والنصر وما يجري هو انتصار الشعب ضد 

فلتحدد الشعوب مصيرها الطغاة واالستبداد والفساد واالستفراد بصرف النظر عن أي محور يتمحورون 
ومستقبلها بحرية، وعلينا ان نستوعب الدرس لنحقق الوحدة التي تقوم على قاعدة التغيير الديمقراطي 

  ".وتستند الرادة الشعب والتناغم مع ارادته
نتوجه اليهما النهاء هذا الصراع المرير والمدمر والطريق لذلك : "وخاطب حركتي فتح وحماس قائالً

هو استئناف الحوار الشامل ببغض النظر عن التوقيع او عدمه وهناك ما يكفي مما اتفقنا نعرفه جيدا و
اتوجه للرئيس محمود عباس ليطالب : "واضاف ابو ليلى ".عليه وان االوان لنلتقي لنتحاور على تنفيذه 

يا بمشاركة بعقد اجتماع طاريء للجنة العليا التي نص عليها اتفاق القاهرة لتعقد اجتماعا طارئا وفور
الرئيس واللجنة التنفيذية والمجلس الوطني واالمناء العامون للفصائل والشخصيات المستقله لتناقش اليات 
  التنفيذ الفوري لما اتفقنا عليه النه يشكل ركيزة للخروج من حالتنا وحماية مشروعنا الوطني وتحقيق 

شتركة من الطرفين لتعزيز ذلك ودعا لخطوات م". اهداف شعبنا وصون تضحياته ودماء الشهداء
  .كاالفراج عن المعتقلين ووقف االعتقاالت السياسية في الضفة وغزة

  18/2/2011القدس، فلسطين، 
  

  في األيام القادمة لنا قول سنقوله ولنا فعل سنفعله ومبادرات سنقوم بها: مشعل .37
 مشعل عن أن حركته خالد" حماس"كشف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية : دمشق

ستقوم بمبادرات جديدة، بالتشاور مع فصائل المقاومة الفلسطينية متعلقة بمستجدات القضية الفلسطينية، 
  . وتحديدا بعد الفيتو األمريكي على قرار لمجلس األمن يدين االستيطان الصهيوني في فلسطين المحتلة

في مخيم "  الحنون للمرأة والتراث الفلسطينيمركز زهر"وقال مشعل خالل كلمة ألقاها في حفل افتتاح 
  ". في األيام القادمة لنا قول سنقوله ولنا فعل سنفعله ومبادرات سنقوم بها: "اليرموك بدمشق
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حسبي القول إن هذه المستجدات والمتغيرات المباركة من حولنا مع ما ذقناه من : "وأوضح مشعل بالقول
عانيه فلسطين على كل الصعد، يفرض علينا مراجعة شاملة عنت الفشل والمراوحة في المكان وما ت

  ". للوضع الفلسطيني تتجاوز العناوين الجزئية التي يحاول البعض أن يغرقنا فيها
عمق األزمة التي صنعت في السنوات األخيرة على أيدي أناس اختاروا "وأضاف القيادي الفلسطيني أن 

له في أرضنا، وفي ظل االنحياز األمريكي، يفرض طريقا معوجا في ظل الصلف الصهيوني وما يفع
  ". علينا مراجعة جذرية شاملة بكل العناوين والتفاصيل للواقع الفلسطيني

نحن في حماس وفصائل المقاومة والكثير من الشخصيات الفلسطينية المحترمة نضع ذلك : وتابع مشعل
شعبنا الذي هو وحده صاحب القضية نصب أعيننا وسنبحث خياراتنا، وكل ذلك سيكون قريبا بين يدي 

  ". والشرعية والقرار والخيار
فرحون بالثورتين العظيمتين : "وتطرق مشعل في كلمته إلى ثوريتي الشعب التونسي والمصري، وقال

إذا : في تونس ومصر، فقد بعثتا فينا الروح والحياة، ومثلتا إرادة شعبين عظيمين، شعب قال شاعره
وللحرية الحمراء باب بكل يد : اة فال بد أن يستجيب القدر، وشعب آخر قال شاعرهالشعب يوما أراد الحي

  ". مضرجة يدق
نبارك الثورتين العظيمتين والتغيير المبارك لهذين الشعبين، ونترحم على الشهداء وندعو : وأضاف مشعل

  ". بالشفاء للجرحى والعودة للمغتربين والحرية للمعتقلين
الثورة المصرية العظيمة هي ثورة : "ى التغيير الذي حدث في مصر، وقالوركز مشعل في حديثه عل

فريدة، ولعلها أعظم ثورة شعبية سلمية في التاريخ اإلنسان، فبوركت تلك األيدي المباركة من شعب 
  ". مصر، مسلمين ومسيحيين، التي غسلت كل الدرن الذي زرع في الناس رغما عنهم

وقعها الطبيعي والطليعي، فاألمة مشتاقة إلى مصر التي تعرف قبلتها سعداء بعودة مصر إلى م: "وتابع
وانتماءها وحلفاءها وواجبها وعدوها وتعرف من يتآمر على واقعها ودورها، التغيير حصل في مصر 
وأتنمى أن يبلغ أهدافه الكامله، لينعم به الشعب المصري وتنعم به غزة وفلسطين، وتصبح مصر إلى 

  ". لمنطقة منارات هدى وعزة وكبرياء وانتاج وتنمية وحضارة جانب أخواتها في ا
: مركز زهر الحنون للمرأة والتراث الفلسطيني بالقول"وخاطب مشعل المئات ممن حضروا حفل افتتاح 

التراث ليس بعيدا عن المعركة، فمن ال تراث له ال حاضر وال مستقبل له، وما زال زهر الحنون كما "
زجا بالدم الفلسطيني، ونحن سعداء بهذا المشروع الذي أعادنا إلى تراثنا وهويتنا عرفته أحمر اللون ممت

  ". وأصالتنا وتاريخنا
حين تبعثن التراث ترزعن جذور االستقالل والعزة واالستغناء : "وحيا مشعل القائمات على المركز، وقال

ها الرجل نستبشر بالنصر، فمجتمعنا حين تقوم المرأة بهذا الدور العظيم مع أخي(..) االجنبي " الداعم"عن 
الفلسطيني برجاله ونسائه يقف في حمل قضية التحرير والعودة واستعادة الحقوق وإثبات الهوية 

  ". واألصالة
معركتنا صراع على األرض واالنسان والمقدسات والقرار واالستقالل والسيادة والثقافة : "وأضاف

اليوم نزرع  (..) أرضنارائيل تريد أن تسرق تراثنا كما سرقت والتاريخ والهوية واآلثار والمعالم، وإس
  ".الحنون مؤسسة في دمشق وغدا نزرعها زهورا في تراب فلسطين ان شاء اهللا 

  19/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  كل الملفات بانتظار استقرار مصر :الزهار .38
س محمود الزهار أن الخاسر جراء عد عضو المكتب السياسي لحركة حما:  رزق الغرابلي-غزة

" إسرائيل"الثورات العربية واختفاء األنظمة التي كانت تعادي القضية الفلسطينية وال تقف إلى جانبها هو 
وقال الزهار في تصريح . وأمريكا، وأن القضية الفلسطينية واألمة العربية هي الرابح على أي حال
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ن هو أفضل مما كان سابقا، انظر إلى ما جرى في واضح أن ما يجري اآل: "السبت" صفا"خاص لـ
مصر اآلن، كل الطيور المهاجرة من العلماء والقادة يعودون، اآلن أمامنا فرصة، ويمكن أن نقول هناك 

  ". عهد جديد قادم، انعكاساته مهما كانت ستكون أفضل بكثير مما كان عليه الحال سابقًا
  أولويات 

 المصرية المباشرة حاليا على الوضع في غزة، ولفت إلى انشغال وقلل الزهار من تأثيرات الثورة
المجلس أمامه مهمات : "وقال. المجلس العسكري الحاكم هناك في إنجاز مهامه الداخلية الكثيرة والشائكة

داخلية ال بد لها أن تنجح، حتى اآلن مثال تم تحقيق األمن في سيناء، وبمجرد ما حدث أمن في الطريق 
ة إلى رفح دخلت أفواج العالقين، وغزة موجودة على أولوية النظام الحاكم لكن هناك أولويات من القاهر
 أولويات للجيش، فغزة قد نكون األولوية العاشرة، عندهم قضايا 10إذا كان هناك "وأوضح ". أكثر أهمية

 مطالب حزبية إضرابات المؤسسات، وقضايا أصحاب المصالح السابقة الذين يلعبون بكل الوسائل، هناك
جديدة، هناك أولويات لتحقيق رؤيتهم حتى تحقيق مطالب الثورة، وبالتالي نحن جزء من األولوية لكن 

  ". األولوية المطلقة عندهم هي لألوضاع الداخلية
  العالقة مع مصر 

وعن شكل العالقة حاليا مع الحكومة العسكرية في مصر، نفى الزهار وجود أي عالقة أو حدوث أي 
، "انغماس الجيش حاليا في شأنه الداخلي والمهمات الذي يحاول تنفيذها"الت أو تواصل، بفعل اتصا

نحن نراقب هذه المهمات التي تحقق العديد منها، لكن الجيش ينتظره أيضا العديد من المطالب "وأضاف 
ج االنتخابات، من هذه مرتبطة بنتائ: "أما عن شكل العالقة المستقبلية بين حماس ومصر، فقال". الثورية

الذي سيأتي ليحكم مصر، وما هو برنامجه االنتخابي وما هي نظرته للقضية الفلسطينية ونظرته للقضايا 
  ". العربية، إلى غير ذلك، وبالتالي كل األمور مؤجلة حتى تحقيق التغييرات الجذرية في مصر

  ورقة مصرية مؤجلة 
ال بد أن يؤجل إلى ما بعد استقرار "جودها أو سقوطها كما أشار إلى أن الحديث عن الورقة المصرية وو

كثير من العوامل دخلت في اللعبة : "وقال". األوضاع على األرض من حولنا حتى نعرف إلى أين نسير
اآلن، التسوية وصلت إلى طريق مسدود، والجانب األمريكي أثبت ضعفه بل وانحيازه إلسرائيل، وداخليا 

صحاب التسوية حيث أصبحوا أعداء اليوم، وسقوط النظام المصري الذي كان هناك خالفات بين الحلفاء أ
وتابع ". يعادي قضايانا الوطنية، واحتمال كون الحكام الجدد مساندين لحماس التي قد يخف عنها الضغط

ن أنت اآلن ال تستطيع أن تقول أن الورقة انتهت أو أنها باقية، هي مؤجلة حتى يتم استقرار األوضاع م"
  ".لنا حتى نرى إلى أين سنذهبحو
  

  ضرب غزة 
واستبعد الزهار إقدام االحتالل في ظل األوضاع الراهنة على التفكير بضرب غزة، موضحا أن تغير 

واستدرك رغم . األنظمة بهذا الشكل يقلب الموازين والحسابات وتصبح عند الجميع مختلفة عن سابقتها
، وهي لم تكن فقط ضد الفلسطينيين فحسب، بل وجهت 1948منذ التهديدات اإلسرائيلية لم تهدأ "ذلك أن 

  ". تهديدات لمصر وسوريا ولبنان وإيران، فهذا الكيان الخائف ال بد أن يعيش على تخويف اآلخرين
  أزمة السلطة المالية 

وتعقيبا على تخوف السلطة الفلسطينية من أزمة مالية عقب دعمها مشروع قرار في مجلس األمن يدين 
هؤالء بنوا كل مشروعهم على أمريكا، وباعوا جزءا كبيرا من ثوابت الشعب الفلسطيني : "ستيطان قالاال

أمريكا طيلة تاريخها تعطي األموال بثمن، والثمن هو "وأكمل ". بالمال األمريكي، وعليهم أن يدفعوا الثمن
 على مستوى الشارع وعلى أمن إسرائيل وتمدد االستيطان، والذي وافق على أن يدفع هذا الثمن خسر

 على العمق العربي واإلسالمي على مسئوليتها، وأقنعته 2006غزة اعتمدت منذ "وتابع ". كل المستويات
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أن هذا البرنامج لمصلحة األمة العربية واإلسالمية، أما الطرف اآلخر فأقنع الغرب وأمريكا أن المشروع 
ي بما فيه الحركة اإلسالمية وبرنامج المقاومة يكسب لمصلحتهم، اآلن من سيفوز، واضح أن العالم العرب

  ". عناصر بينما الطرف اآلخر يخسر
السبت تخوفه من " صفـا"وكان القيادي بحركة فتح النائب عزام األحمد أبدى في تصريح خاص لوكالة 

ذلك على إثر دعم ، و"ال بد لنا أن نعتمد على إمكانياتنا: "أزمة مالية قد تعاني منها السلطة بعد ذلك، قائال
  .السلطة لمشروع قرار بمجلس األمن يدين االستيطان، رغم معارضة أمريكا

  19/2/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  مصر بعد الثورة ستعود لممارسة دورها الريادي عربيا وعالميا:  سعداتأحمد .39
عدات المعتقل في السجون اإلسرائيلية، حث األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد س: رام اهللا

رئيس السلطة الفلسطينية  محمود عباس بصفته رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على الدعوة لعقد 
 الستكمال مهمتها في إنهاء االنقسام 2009لجنة الحوار الوطني التي انبثقت عن حوار القاهرة عام 

أن بيان اللجنة التنفيذية  "قدس برس"في بيان صحفي تلقته واعتبر سعدات  .وتحقيق الوحدة الوطنية
أقل من مستوى االستحقاقات التي يفرضها التغيير النوعي "لمنظمة التحرير حول ما جرى في مصر بأنه 

وأكد سعدات أن االنجاز الذي حققه  ".الجديد في العالم العربي، بل جاء بشكل أو بآخر مخيبا لآلمال
ل البداية الحقيقية لإلطاحة وتصفية مجمل مؤسسات وجيوب النظام القديم التي يشك"الشباب المصري، 

  ."شكلت سنداً الستبداده وفساده ، مما يفسح المجال لبناء دولة ديمقراطية عصرية على أنقاضه
ستتيح  إقامة دولة مدنية تستند إلى مبادئ وقيم الحرية "ورأى سعدات أن الثورة الشعبية في مصر 

ية بكل تعبيرها ومضامينها والعدالة االجتماعية، وتكريس الشعب لمصدر الشرعية والديمقراط
واالنتخابات الديمقراطية النزيهة والشفافية التي يشارك فيها على قدم وساق كل أطياف الشعب 

عملت على  كسر أغالل التبعية واإللحاق "وأشار  سعدات إلى  أن ثورة المصريين  ".المصري
اسي بنظام العولمة االمبريالي، وستعمل على استعادة مصر لدورها ومكانتها التاريخية االقتصادي والسي

الطبيعية والحضارية كقيادة وحاضنة لحركة التحرير القومي والديمقراطي العربي، وأداة لتوحيد األمة 
  ".العربية وضمان استقاللها واستقرارها وتطورها وازدهارها على كافة الصعد

  20/2/2011قدس برس، 
  

  حماس تستنكر قصف الشعب الليبي بالطائرات وتدعو للتضامن معه .40
أدانت حركة حماس، واستنكرت بشدة قيام النظام في ليبيا بمواجهة أبناء الشعب الليبي الذين : دمشق

خرجوا في مسيرات سلمية، واستهدافهم وقصفهم بالطائرات الحربية والمدافع وتنفيذ مجازر جماعية 
ودعت في بيان لهاتعقيباً على تطورات الوضع  . فيها مئات الشهداء وآالف الجرحىبشعة ضدهم، سقط

شعبنا الفلسطيني المجاهد والشعوب العربية واإلسالمية وكل أحرار العالم الستنكار المجازر " في ليبيا 
  ".الوحشية التي ينفذها النظام في ليبيا، كما ندعو للتضامن مع الشعب الليبي العظيم

  21/2/2011الفلسطيني لإلعالم، المركز 
 

  واألمة تعيش عصراً جديداً .. قلقة"إسرائيل: ""الثورات العربية"مرزوق عن تداعيات  أبو .41
الدكتور " حماس"أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية : أحمد المصري -غزة 

تداعيات التغيير في مصر، وذلك خشية على من " قلقاً"موسى أبو مرزوق، أن الدولة العبرية أكثر الدول 
وأوضح أبو مرزوق في حوار خاص . مستقبل العالقة مع مصر واتفاقية السالم المبرمة بين الطرفين

تخشى من تحويل وجه األنظمة العربية نحو الديمقراطية والذي من شأنه أن ) إسرائيل(، أن "فلسطين"بـ
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" ألقى بظالله"ورأى أن سقوط النظام المصري .  مع تقادم الوقتيغير المواقف اتجاه االحتالل اإلسرائيلي
بعد أن كانت مصر السند الداعم لها باعتبارها أنها " أمامها خسارة كبيرة"على السلطة الفلسطينية، وشكل 

  .على حساب الفصائل الفلسطينية األخرى" الشرعية"
  العهد الجديد 

لعربية واإلسالمية تعيش في عصر جديد وتطلعات وفي سياق ذي صلة، أكد أبو مرزوق أن األمة ا
حثيثة للوصول إلى الحرية الكاملة، والقضاء على أوجه الذل واالستبداد التي عاشوها خالل الفترة 

إن األمة العربية استطاعت أن تكسر حاجز الخوف في مواجهة األنظمة : "وقال. الطويلة الماضية
، مشدداً على أن التغيرات التي تشهدها "بة لتطلعات الشعوب العادلةالمستبدة لدفعها نحو التغيير، واالستجا

ما زال هناك الكثير من :"وأضاف . األمة من شأنها أن تنعكس بشكل مباشر على القضية الفلسطينية
التدافع بين قوى التغيير والقوى المحافظة، ولكن وقد سقط حاجز الخوف تعيش الشعوب العربية مرحلة 

ا للحرية، والقضاء على المحسوبية والتصاق الكرسي بالحاكم، واستنزاف الثروات لصالح جديدة نحو ميله
إن عملية التغيير انطلقت ولن : "وتابع". الغرب، واستهالك المواقف السياسية وعالقاتها مع الصهاينة

مع إرادة تعود عجلتها إلى الوراء، فالصحوة العارمة تغير عقوداً من حكم الدكتاتورية والتي ترافقت 
، مرجحاً أن ينعكس التغير الجاري على مجمل المنطقة وعلى رأسها "مقيدة من قبل وجوه االستعمار

  . القضية الفلسطينية
  عالقات مميزة 

وعبر أبو مرزوق عن أمله في أن يرسم التغير الذي طال النظام المصري في العمل على وجود عالقات 
 والفصائل الفلسطينية المختلفة، منوهاً إلى سعي حركته أخوية مميزة بين النظام المصري والقوى

  . المتواصل إلى بناء عالقات مميزة مع الحكومة المصرية السابقة من أجل القضية الفلسطينية
لقد كان حرصنا على عالقات متميزة مع مصر دوماً إبان النظام السابق ونحرص على :"وأضاف 

يار لدينا في بذل ما بوسعنا من أجل إيجاد أحسن العالقات عالقات متميزة مع النظام القادم، فال خ
وتجاوز كل السلبيات، ولقد بذلنا من الجهد الكثير من أجل رسم عالقات صحيحة وسليمة تحول دون 

  ". الحصار وتفتح المعابر وال تخضع إلمالءات الرباعية ومخططات الصهاينة
 أحياناً، ونأمل مع نظام جديد تنعكس إرادته السياسية نجحنا أحياناً في سعينا وفشلنا:"وتابع أبو مرزوق 

التي " كامب ديفيد"، كما تبتعد عن "أوسلو"من اإلرادة الشعبية، أن تكون العالقة أفضل وأوثق وتبتعد عن 
  ". وقعت في عهد الرئيس أنور السادات

  ملف المصالحة 
طرحتها مصر إلنهاء الخالف وفي سياق المصالحة، أكد أبو مرزوق على أن ورقة المصالحة التي 

  . ، مشدداً على أن التعامل مع الورقة تغير بعد خلع مبارك"لم يعد لها أي موقع"الفلسطيني 
ولفت إلى أن طريقة التعاطي مع الورقة المصرية تغيرت بصورة جذرية منذ نشر فضائية الجزيرة 

سلطة ودولة االحتالل اإلسرائيلي، القطرية للتنازالت الخطيرة التي دارت في جوالت المفاوضات بين ال
  ". حماس"بالرغم من أن ملف إنهاء االنقسام من أهم أولويات حركة 

طريقة التعاطي مع الورقة المصرية تغيرت بصورة جذرية منذ نشر فضائية الجزيرة القطرية للتنازالت 
ي، بالرغم من أن ملف الخطيرة التي دارت في جوالت المفاوضات بين السلطة ودولة االحتالل اإلسرائيل

  أبو مرزوق , حماس"إنهاء االنقسام من أهم أولويات حركة 
إن المصالحة لن تكون أبداً مدخالً لتنظيف من باع القضية الوطنية وفرط بثوابت : "وقال أبو مرزوق
  ". شعبنا الفلسطيني
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لمصالحة بين وبخصوص بعض التقارير اإلعالمية التي تحدثت عن وجود مساع قطرية الستالم ملف ا
بعد زيارة الرئيس المصري السابق إلى قطر جرى حديث حول جهد : "، قال"حماس"و" فتح"حركتي 

  ". قطري باإلضافة إلى الجهود المصرية حول المصالحة
وذكر أبو مرزوق أن كافة المساعي التي جرت في ظل هذا السياق توقفت بعد اندالع األحداث المصرية، 

 أعقبت سقوط الرئيس عن سدة الحكم، مشيراً إلى أن حركته مع أي جهود وموجة االحتجاجات التي
  . عربية إلعادة اللحمة بين األشقاء الفلسطينيين وفق المصلحة الوطنية العليا

  مواقف هروب 
وحول استقالة صائب عريقات من رئاسة دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، وإقالة 

إن األحداث الجارية في البلدان العربية : "وتشكيل حكومة جديدة، قال أبو مرزوقحكومة سالم فياض 
دفعت السلطة الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير إلى اتخاذ عدد من مواقف الهروب إلى األمام في محاولة 

  ". لمعالجة االستحقاقات على الساحة الفلسطينية
فة اإلجراءات التي تتخذها السلطة الفلسطينية إن كانت وأكد أن الشعب الفلسطيني يدرك بصورة جيدة كا
، داعياً القوى "إرضاء المواطنين ودغدغة مشاعرهم"تسير وفق المصلحة الوطنية أو كانت محاولة لـ
  . والمنظمات والشخصيات لصنع الحدث في التغيير

 ورئاسية في شهر وفي سياق دعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلجراء انتخابات تشريعية
انعكاس لألحداث المتتابعة والتي بدأت في "أيلول القادم، رأى أبو مرزوق أن تلك الدعوة هي / سبتمبر

سقوط النظام التونسي، ونشر الوثائق عبر قناة الجزيرة، وأحداث مصر التي أسقط خاللها النظام 
  ". المصري برئاسة مبارك

المتعاقبة في البلدان العربية وموقفها من تجميد االستيطان إن الموقف األمريكي من األحداث : "وقال
اإلسرائيلي في مدن الضفة الغربية ومدينة القدس، كان العباً أساسياً في تشتت السلطة الفلسطينية، 

  ". وتضارب مواقفها التي تتخذها
جراء وأكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، على عدم قدرة السلطة الفلسطينية على إ

  . االنتخابات دون قطاع غزة وبعيداً عن إنهاء حالة االنقسام السياسي الدائر
إنهاء االنقسام إجراء طبيعي قبل أي انتخابات وهم يعلمون أنهم ال يملكون : "ومضى أبو مرزوق يقول

  ". القدرة على تنفيذ ما يقررون
  انتفاضة فلسطينية 

عمل بالطريقة المصرية والتونسية للضغط على وبخصوص بعض الدعوات التي انطلقت لضرورة ال
إن الشعب الفلسطيني الذي قام : "، أبدى أبو مرزوق استغرابه من هذه الدعوات قائالً"حماس"حركة 

  ". بانتفاضتين شعبيتين يستطيع أن يدعو النتفاضة ثالثة
قيقة هناك أسباب متعددة في الح(...) أين ستكون هذه االنتفاضة في الضفة أم القطاع ؟، : "وتساءل قائالً

تتجمع لتحدث التغيير، ونحن نحتاج إلى هذا في إزالة االحتالل وحلقاته في الضفة والحصار ومؤيديه في 
في طريق " حجر عثرة"ودعا أبو مرزوق إلى فضح ممارسات دولة االحتالل والواقفين ". قطاع غزة

لة أمد الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع إعادة اللحمة بين األشقاء الفلسطينيين، والراغبين في إطا
  . غزة منذ أكثر من أربع سنوات متواصلة

  22/2/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

 تعلن تأييدها لثورة ليبيا وتدين قتل المتظاهرين" الشعبية"و" الجهاد"حماس و .42
هرات نظموها هاجم أنصار حركة حماس والجهاد اإلسالمي يوم أمس خالل تظا : أشرف الهور-غزة 

تأييداً للثورة الليبية الرئيس معمر القذافي وأحرقوا صوره، واستنكرت الفصائل الفلسطينية التي أعلنت 
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تأييدها للثورة قيام الجيش الليبي بضرب المتظاهرين بالطائرات، في الوقت الذي دعا فيه الناطق باسم 
ناك لعدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية، متمنياً الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الجالية الفلسطينية ه

 .للشعب الليبي األمن واالستقرار
نصرة للشعب الليبي 'وخرج أنصار حماس من جامعات غزة في مسيرة طالبية حاشدة تحت عنوان 

 ، رفعوا خاللها الفتات مساندة لمطالب الشعب الليبي بإسقاط نظام الرئيس القذافي، كما ردد'المظلوم
، 'xوحمل المتظاهرون صوراً للرجل وقد وضعت عليها إشارة ا .المشاركون هتافات منددة بذات الرجل

 .وكتب على الفتات منددة بالقذافي اسيبزغ فجر الحرية يا ليبيا من جديدب
وقال حماد الرقب المتحدث باسم حركة حماس خالل التظاهرة التي تجمعت أمام مقر األمم المتحدة في 

كنا نتأمل منك أن تضرب تل أبيب بهذه الطائرات بعد موتها لمدة تزيد عن 'اً كالمه للقذافي غزة موجه
 .'أربعين عاما، والتي خرجت لتقتل أحفاد عمر المختار

قيام النظام في 'نسخة منه ' القدس العربي'واستنكر مصدر مسؤول في الحركة بشدة في بيان لها تلقت 
بي الذين خرجوا في مسيرات سلمية، واستهدافهم وقصفهم بالطائرات ليبيا بمواجهة أبناء الشعب اللي

 .'الحربية والمدافع وتنفيذ مجازر جماعية بشعة ضدهم، سقط فيها مئات الشهداء وآالف الجرحى
استنكار المجازر 'ودعا المصدر الشعب الفلسطيني والشعوب العربية واإلسالمية وكل أحرار العالم لـ 

  .'التضامن مع الشعب الليبي العظيم'، داعياً أيضا إلى ' النظام في ليبياالوحشية التي ينفذها
في مدينة غزة دعماً وتضامناً مع الشعب الليبي، وقال ' وقفة تضامنية'كما نظمت حركة الجهاد اإلسالمي 

 محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد خالل الوقفة ان ما يرتكبه القذافي ونظامه من جرائم
وقال الهندي منتقداً  .'ال يقل عما يرتكبه االحتالل بحق شعبنا، وما ترتكبه أمريكا في العراق وأفغانستان'

 .'أين كانت طائرات القذافي خالل العدوان الصهيوني على غزة'قصف المتظاهرين بالطائرات 
م من سياسته تجاه وخالل الوقفة التضامنية أحرق شبان صوراً للرئيس القذافي في مشهد دل على غضبه

ليبيا الحرة تنتفض من أجل '، و'يجب اسقاط الطاغية وعائلته'ورفعت الفتات كتب عليها  .المتظاهرين
 .'الطائرات التي تقتل شعبها عميلة'، و'الحرية

احتضان عربي وإسالمي لثورة أهلنا البواسل في ليبيا، ومساندتها بكل 'وطالبت الحركة في بيان لها بـ 
 .'سترداد مجدها الحضاري الزاهر ودورها العظيم الذي غيبه نظام القذافي القمعي والفاسدالوسائل ال

ثورات ضد أنظمة االستبداد 'واعتبرت الجهاد الثورة التي تشهدها ليبيا وما سبقها في تونس ومصر هي 
لها القهر ونهب ثروات البالد لصالح الحكام الذين تسلطوا على رقاب شعوبهم لسنوات طويلة مارسوا خال

  .'واإلذالل
، وأدانت 'وقف القصف الجوي والمجازر بحق الشعب الليبي البطل'من جهتها دعت الجبهة الشعبية إلى 

حماية الشعب الليبي 'وطالبت الجبهة بـ .عمليات القتل للمتظاهرين العزل التي يرتكبها نظام القذافي
دي بها أبناء ليبيا وشعوب الجماهير العربية ، وأعربت عن وقوفها إلى جانب المطالب التي ينا'وحقوقه

 .'في الحرية وكرامة اإلنسان واألوطان، وحقوقهم في الديمقراطية والعدالة ومحاربة الفساد والديكتاتورية
التحرك العاجل من 'ودعت في ذات الوقت لـ' البطش الدموي'وطالبت أيضاً بالوقف الفوري للعدوان و

 الميادين والساحة العربية ومحاصرة عناصر اإلجرام والسلطات أجل وقف نزيف الدم العربي في
 .'العمياء

  23/2/2011القدس العربي، لندن، 
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  "إسرائيل"  معاعصرالتطورات تدل على أن غياب االستقرار منبعه العرب وليس ال: نتنياهو .43
 " في العالم العربيتطورات األوضاع" في أجرى مجلس الوزراء اإلسرائيلي، أمس، بحثا أولياً: تل أبيب

وقرر استمرار األبحاث بشكل أعمق في جلسة سرية لمجلس الوزراء المصغر للشؤون األمنية، بعد غد 
  ).األربعاء(

تدل على أن عدم االستقرار في الشرق "واستغل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذه األحداث ليقول إنها 
وجه  و."ي، بل من األوضاع الداخلية في العالم العربي العرب-األوسط ال ينبع من الصراع اإلسرائيلي 

إننا نعيش في منطقة جغرافية غير مستقرة، فما يجري في تونس ": نتنياهو رسالة إلى دول الغرب، وقال
ونحن إذ يحدونا . ولبنان والسودان والعراق وإيران يدل على أن هناك عدة مراكز مهتزة وغير مستقرة

 واألمن في ربوع المنطقة، ال نستطيع إال أن نشير إلى أن إسرائيل تعتبر واحة األمل في استتباب الهدوء
وإسرائيل تريد السالم ولكنها تطالب وبحق بأن تتضمن اتفاقيات السالم . االستقرار الوحيدة في المنطقة

نظمة بنودا صارمة لالستقرار األمني والسياسي، فقد نوقع اتفاق سالم اليوم، وتتغير غدا أو بعد غد أ
ال نعلم تماما بأنه سيتم احترام اتفاق السالم الذي سنتوصل إليه، . الحكم في هذا البلد العربي أو ذاك

  ."ولذلك يجب إرفاق أي اتفاق من هذا النوع بترتيبات أمنية على األرض
قب  ترا"إسرائيل"وقال نائب نتنياهو، وزير التطوير اإلقليمي سلفان شالوم، وهو من مواليد تونس، إن 

عن كثب ما يجري حاليا في تونس، وتأمل أن تحافظ القيادات الجديدة هناك على سياسة معتدلة تجاه 
إسرائيل، وأال تسيطر قوى إسالمية متطرفة على الحكم فتتجه إلى العداء مع الغرب وتقطع العالقات 

 هو سبب عدم  العربي-لسنين طويلة نسمع أن النزاع اإلسرائيلي «: وأضاف. القائمة مع إسرائيل
االستقرار في الشرق األوسط، ولكننا نشهد مواقد لهيب في كل من العراق وتونس ولبنان والسودان، 

  .»وكلها انفجرت ألسباب ال تتعلق مطلقا بالنزاع
    17/1/2011، الشرق األوسط، لندن

 
   تخشى قطع العالقات بين تل أبيب وتونس"إسرائيل" .44

صادر سياسية عليا خشيتها من قطع العالقات غير الرسمية التي نقلت إذاعة الجيش أمس األول عن م
وكانت تونس قد ارتبطت بعالقات دبلوماسية مع إسرائيل . نسجت بين إسرائيل ونظام الحكم في تونس

. وبعد عامين افتتحت مكاتب ارتباط في تونس وتل أبيب.  سوية مع موريتانيا والمغرب1994عام 
اإلسرائيلية إلى أن العالقات مع دول بالمغرب العربي هامة وحيوية للسالم ويشير موقع وزارة الخارجية 

ويشار إلى أنه عقب االنتفاضة الثانية قطعت تونس والمغرب عالقاتهما الدبلوماسية . والتطبيع مع العرب
كما استمرت عالقات تعاون في مجاالت . مع إسرائيل، لكن العالقات التجارية والسياحية استمرت

  .أخرى
  19/1/2011، )الجزائر(الشعب 

 
  عربيةالبلدان الشعبية التونسية في النتفاضة االحذر من انتشار  إسرائيلية تدراسة .45

اعتبرت دراسة إسرائيلية أن إسقاط حاكم تونس بانتفاضة شعبية ال عسكرية عملية غير مسبوقة في العالم 
وصدرت هذه الدراسة عن . ردنمحذرة من تكرار التجربة في بلدان أخرى خاصة مصر واأل. العربي

ويرى معد الدراسة الدكتور شلومو بروم أن عهد . معهد دراسات األمن القومي في جامعة تل أبيب
االنقالبات العسكرية في العالم العربي انتهى بفعل تزايد قوة أجهزة األمن الداخلي واتساع حجم الجيوش 

  . وازدياد وتنوع وسائل اإلعالم
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ئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي يلهب حماس الجماهير العربية كما ويوضح أن سقوط الر
مشيرا إلى ظهور قوة وسائل اإلعالم الجماهيرية خاصة اإلنترنت . يظهر في اإلعالم ومظاهرات التأييد

  .خالل ثورة تونس، وهو ما حدث خالل مظاهرات إيران في العام الماضي
نسية على المدى القصير في بلدان عربية أخرى خاصة في تلك التي وال يستبعد أن تنتشر العدوى التو

. ويتسببون في سفك دماء لقمع االحتجاج في مرحلة مبكرة. قال إن حكامها يفرطون في استخدام القوة
. وعلى المدى البعيد يشير الباحث إلى أن تأثير انتفاضة تونس على بقية البلدان العربية مرهون بمستقبلها

  .نجاحها في بناء نظام ديمقراطي جديد سيجعلها قدوة لبقية العرب نحو تقليدهامبرزا أن 
  19/1/2011، )الجزائر(الشعب 

  
   تونس والسلطة فيها مستقرةأومصر ليست لبنان : اإلسرائيلية االستخبارات .46

 مسأقالت مصادر إسرائيلية استخباراتية رفيعة المستوى لصحيفة معاريف :  زهير اندراوس- الناصرة
 أنكما .  داع للقلقأي، وال يوجد اآلن فيها مستقرة حتى واألوضاع تونس، أو مصر ليست لبنان إن

 اللذين إيران ما زالت بعيدة عن احتمال اندالع عصيان مدني، وخالفا للرئيس التونسي وشاه األوضاع
عبه ويدرك  عن ش الهرب من بلديهما، فان الرئيس حسني مبارك ليس بعيداًإلى بهما واضطرا أطيح

  .نبض الشارع ويتخذ االحتياطات الالزمة، بحسب المصادر عينها
، تتابع ما يحدث في مصر "إسرائيل" عيون العالم كله، بما في ذلك أنمع ذلك تؤكد المصادر اإلسرائيلية 

  .  هائل في العالم العربي كلهتأثيربقلق كبير، وذلك لكونها دولة كبيرة ومهمة للغاية وذات 
  27/1/2011، عربي، لندنالقدس ال

 
  "إسرائيل" االضطرابات في مصر على عالقاتها مع تؤثرال أ يأمل شالوم .47

 تؤثر االضطرابات في مصر أال في األربعاء نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي سيلفان شالوم أمل: السبيل
نأمل ...  في مصرثاألحداإسرائيل تتابع تطور  "إن العامة لإلذاعةوقال  ."إسرائيل"على عالقاتها مع 

 تمنح السلطات المصرية الحرية والحقوق لمواطنيها وتبقى في الوقت نفسه على الطريق أنجميعا في 
 شالوم  وأضاف". من ثالثين عاماأكثرالصحيح وتحافظ على العالقات الجيدة التي تربطها بإسرائيل منذ 

 دول عربية ابات التي تشهدها حالياًن االضطرأ إلى، مشيرا " الوضع في مصر ليس بسيطاأنال شك في "
  .الفلسطيني - عدة غير مرتبطة بالنزاع اإلسرائيلي

  26/1/2011، السبيل، عّمان
  

   من حصول تغيير في النظام المصرياإلسرائيليةخاوف األجهزة األمنية م :يديعوت .48
مكن أن قال مصدر أمني إسرائيلي، يوم أمس، إن حصول تغيير جوهري في النظام في مصر من الم

  .يؤدي إلى انقالب في نظرية األمن اإلسرائيلية
 وبحسب المصدر نفسه فإن اتفاق السالم مع مصر يشكل ذخرا استراتيجيا مهما إلسرائيل بحيث أنه أتاح 

وقال إن الجيش سوف يضطر إلى تخصيص موارد كبيرة جدا في . للجيش التركيز على جبهات أخرى
  .حال حصل تغيير في النظام

مركز "أن األجهزة األمنية اإلسرائيلية تتابع بتأهب ما يحصل في مصر، مشيرة إلى أنها تعتبر  وجاء 
  .كما أن المخاوف اآلنية تكمن في ما قد يحصل على الحدود بين مصر وقطاع غزة". العالم العربي

ع نقل في موقعها على الشبكة أن أجهزة األمن المصرية عملت مؤخرا على من" يديعوت أحرونوت"وقال 
أسلحة إلى قطاع غزة، إال أنه بحسب مصادر أمنية فإن انتفاضة الشعب المصري في كافة أنحاء مصر 

  .على ما يحصل على الحدود مع قطاع غزة" أبعاد سلبية"من الممكن أن يكون لها 
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ذلك ال يعني عدم تدفق األسلحة إلى قطاع غزة، حيث أن مصر لن تحكم "وقال المصدر األمني إن 
". ا على الحدود، بل إن هذه ستكون المشكلة الصغرى بالنسبة إلسرائيل بالمقارنة مع المستقبلقبضته

  .وأضاف ليس سرا أن الجيش يتركز على جبهات أخرى، ليست مصر من بينها، ويخصص لها موارد
 إنها لن تتحول إلى دولة"وقال . وقال إنه في حال حصول ثورة في مصر فإن قواعد اللعبة سوف تتغير

  ".معادية فورا، ولكن بالتأكيد فإن مستوى االهتمام بها يجب أن يتغير
وقالت إن الجيش . وأضافت الصحيفة أنه من بين مخاوف األجهزة األمنية هو من الجيش المصري

المصري متطور ولديه آالف الدبابات ومئات الطائرات القتالية وعشرات السفن الحربية ووسائل قتالية 
  .أخرى

.. إن الجيش المصري هو جيش غربي يحصل على مساعدات أمريكية"مصدر أمني قوله ونقلت عن 
وفي حال كانت هناك جهات متطرفة في النظام المصري فإن األمر يضع إسرائيل في موقف آخر 

  ".تماما
 وبحسب األجهزة األمنية اإلسرائيلية فإنه في اتفاقية السالم مع مصر يوجد أفضليات أمنية كثيرة بالنسبة

وأضافت أنه يجب دراسة األوضاع جيدا . إلسرائيل، وحيث يكون االستقرار فإن أي تغيير هو دافع للقلق
  .ومتابعة األحداث في مصر حتى ال تخرج من مصر إلى األردن وإلى األراضي الفلسطينية

  29/1/2011، 48موقع عرب
  

   يطلب من وزرائه عدم التحدث عما يحصل في مصرنتنياهو .49
س الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو من كافة الناطقين الرسميين ومن الوزراء عدم طلب مكتب رئي

وكان قد أعلن المكتب، إضافة إلى وزارة  .التحدث إلى وسائل اإلعالم بشأن ما يحصل في مصر
إن الخارجية " هآرتس"وقالت  .الخارجية، مساء أمس الجمعة، أنهم يتابعون عن كثب التطورات في مصر

سرائيلية تجري مباحثات تقييم للوضع كل بضع ساعات، وأن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان تحدث اإل
وبحسب الصحيفة فإنه حتى  .مع السفير اإلسرائيلي في القاهرة يتسحاك ليفانون من أجل سماع تقديراته

  .اللحظة لن يتم إخالء الدبلوماسيين اإلسرائيليين وعائالتهم من القاهرة
ن مكتب رئيس الحكومة طلب من كافة المتحدثين الرسميين للحكومة ومن الوزراء عدم وأضافت أ

وقال مصدر سياسي إسرائيلي إن إسرائيل  .التحدث مطلقا إلى وسائل اإلعالم بشأن ما يحصل في مصر
ليست معنية بأن تكون متداخلة بأي شكل في ما يحصل في مصر، وطلب من كافة الجهات ذات الصلة 

  .دث عن ذلك إلى وسائل اإلعالمعدم التح
  29/1/2011، 48موقع عرب

  
  مبارك انتهى: نائب إسرائيلي .50

إن الرئيس المصري محمد :" قال الوزير اإلسرائيلي السابق والنائب في الكنيست أفيشاي بروفيرمان،
كم في ، مشيراً إلى أن أمله في توريث ابنه األكبر جمال مبارك للح"حسني مبارك في نهاية طريقه اآلن

  ". ربما تبدد"مصر 
كل ما ) إسرائيل(نحن في :" العبرية عن بروفيرمان قوله" معاريف"ونقل الموقع االلكتروني لصحيفة 

  ". نتمناه هو أن تبقى األوضاع مستقرة في هذه المنطقة بعد زوال مبارك ويخلفه رئيس جديد
  29/1/2011موقع فلسطين أون الين، 
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   الحفاظ على اتفاق السالم مع مصر"رائيلإس"نتنياهو يؤكد أّن هدف  .51
قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، صباح األحد، إن السالم بين :  زهير أندراوس-الناصرة 

  . عاما، وان هدف إسرائيل هو ضمان استمرار العالقات بين البلدين30إسرائيل ومصر استمر منذ 
. رسمي منذ اندالع المظاهرات في مصر المطالبة برحيل النظامويأتي هذا التصريح للمرة األولى بشكل 

وقال نتنياهو إنه تحدث الليلة الماضية مع الرئيس األمريكي باراك أوباما، ووزيرة الخارجية األمريكية 
وأضاف أنه أجرى مشاورات مع وزير األمن إيهود باراك، . هيالري كلينتون، بشأن األوضاع في مصر

مع بدء جلسة الحكومة، قال نتنياهو إن . يغدور ليبرمان، وقادة األجهزة االستخباريةووزير الخارجية أف
. إسرائيل تتابع التطورات في مصر والمنطقة، وانه يبذل جهده للحفاظ على االستقرار واألمن في المنطقة

اء عدم وأضاف أنه من واجب إسرائيل إبداء المسؤولية وضبط النفس، وأن هذا ما جعله يطلب من الوزر
إطالق تصريحات بشأن التطورات في مصر، مشيرا إلى أنه يجري مشاورات في إطار الهيئات ذات 

واكدت مصادر اسرائيلية االحد بأن هناك قلقا في الدوائر السياسية االسرائيلية من اصرار االدارة  .الصلة
  .االمريكية على تغيير نظام الرئيس حسني مبارك في مصر

 االسرائيلي عن مصادر رفيعة في مكتب رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو ونقلت اذاعة الجيش
قولها ان قلقا كبيرا يسود دوائر صنع القرار في تل ابيب في ظل معلومات وصلت اليها تؤكد اصرار 

  .واشنطن على تغيير النظام في مصر كامال دون تغيير سياسته وليس بعض رموزه فقط
اشنطن ابلغت تل ابيب خالل المشاورات الجارية انها لن تقبل بتغيير شكلي في وقالت المصادر ان و

  .النظام الرسمي المصري، مشيرة الى ان واشنطن ستعلن موقفها بشكل واضح
وتسود الدوائر االمنية في اسرائيل حالة من الترقب الحذر ازاء ما يحدث في مصر ويتوقع ان تستمر 

رات الموقف في ديوان نتنياهو ووزارة الخارجية واالجهزة المداوالت والمشاورات حول تقدي
  .االستخبارية

  31/1/2011، القدس العربي، لندن
  

  أي نظام سيحكم مصر سيحترم معاهدة السالم إال في حال وصول اإلخوان المسلمين: بن اليعازر .52
رائيلي بنيامين بن اإلس' العمل'أكد الزعيم البارز في حزب : وليد عوض ، أشرف الهور-رام اهللا  ،غزة

اليعازر ان أي نظام قد يحكم مصر سيحترم معاهدة السالم مع تل أبيب، إال في حالة وصول نظام 
مدعوم من حركة اإلخوان المسلمين، في الوقت الذي أعلن فيه في تل أبيب أن سفارة إسرائيل في القاهرة 

  .أغلقت يوم أمس األحد أبوابها بسبب االضطرابات
سيحترم معاهدة 'زر في تصريحات نقلها التلفزيون اإلسرائيلي ان أي نظام قد يحكم مصر وقال بن اليعا

السالم ويعتبرها تصب في مصلحة إسرائيل، إال في حالة وصول نظام مدعوم من حركة اإلخوان 
  .'المسلمين

 بهذا متمسك بقوة'وذكر أيضاً أن اللواء عمر سليمان الذي عين يوم السبت نائباً للرئيس المصري، 
  .'الموقف

كذلك قال بن اليعازر الذي يرتبط بعالقة طيبة مع الرئيس المصري حسني مبارك ان مبارك طمأنه على 
الوضع في بالده خالل تحادثهم سوياً، رغم االحتجاجات التي تشهدها مصر، والمطالبات باإلطاحة 

وهما العاصمتان العربيتان اللتان ، 'القاهرة ليست بيروت وال تونس'وقال ان مبارك أكد له ان  .بالنظام
  .شهدتا سقوط حكوماتهما خالل األيام الماضية

وذكر السياسي اإلسرائيلي الذي استقال قبل أيام من الوزارة اإلسرائيلية ان مبارك أكد له أن السلطات 
  .'تعرف ما يجري في الشارع، وأنها قد جهزت الجيش مسبقاً'المصرية 
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 إسرائيل في القاهرة أغلقت أبوابها يوم أمس األحد، بسبب عملية أعلن في تل أبيب أن سفارةو
  .االضطرابات والمظاهرات الشديدة التي تشهدها القاهرة وتطالب بإسقاط النظام

وأعلنت اإلذاعة اإلسرائيلية ان األمر تم في أعقاب جلسة تقييمية عقدت في وزارة الخارجية برئاسة 
  .الوزير افيغدور ليبرمان

قر السفارة اإلسرائيلية بالقاهرة يقع على مقربة من المظاهرات، وكانت إسرائيل شرعت في يذكر أن م
  .إجالء عائالت دبلوماسييها العاملين في مصر

  31/1/2011، القدس العربي، لندن
  

  مصالح الغرب تكمن في استقرار نظام مبارك: الواليات المتحدةوألوروبا في رسائل  "إسرائيل" .53
نهاية األسبوع الماضي برسالة إلى الواليات المتحدة وعدد من الدول الغربية مفادها بعثت إسرائيل في 

  .أنه يوجد مصالح للغرب في الحفاظ على استقرار النظام في مصر
 وتضمنت الرسالة أن إسرائيل ترى في استقرار النظام في مصر مفيد لالستقرار في الشرق األوسط 

  .لنية التي توجه للرئيس المصري حسني مبارككله، ولذلك يجب لجم االنتقادات الع
 وتأتي الرسالة اإلسرائيلية في أعقاب بيانات صدرت عن عدد من الدول الغربية مفادها أن الواليات 

  .المتحدة واالتحاد األوروبي مال نظام مبارك
إسرائيليين  وعلم أن وزارة الخارجية اإلسرائيلية أصدرت تعليمات، مساء السبت الماضي، لعشرة سفراء 

في عدة دول بينها الواليات المتحدة وروسيا والصين وكندا وعدد من دول أوروبا، تطلب منهم التوجه 
إلى كبار المسؤولين في وزارات الخارجية ومكاتب الرؤساء أو رؤساء الحكومات والتأكيد على أهمية 

  .االستقرار في مصر
وقال مسؤول . لذي اتخذه أوباما واالتحاد األوروبي وال تنظر إسرائيل بعين الرضا إلى الخط العلني ا

. إسرائيلي كبير إن األمريكيين واألوروبيين ينجرون وراء الرأي العام وال يفكرون بمصالحهم الحقيقية
". حتى لو كانت هناك انتقادات ضد مبارك، فجيب إعطاء الحلفاء الشعور بأنهم ليسوا لوحدهم" وأضاف 

 فإن السعودية واألردن تنظران إلى تخلي الغرب عن مبارك، وبالتالي وبحسب المسؤول اإلسرائيلي
  .سيكون لذلك أبعاد خطيرة جدا

 31/1/2011، 48موقع عرب
 

  "إسرائيل"كابوس إيقاف اتفاق الغاز مع مصر يؤرق : يديعوت .54
 على العبرية امس، أن إمداد إسرائيل بالغاز ما زال مستمرا" يديعوت أحرونوت"ذكرت صحيفة  :رام اهللا

الرغم من األحداث الجارية، وأنه لم يصدر أي بيان حتى اللحظة سواء من مصر أو إسرائيل بشأن 
وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أنه الرغم من األحداث في شمال . المساس بإمدادات الغاز إلسرائيل

از أيضا األردن علما أن مصر تمد بالغ, سيناء إال أن أنبوب إمداد الغاز الذي يمر من هناك لم يمس
  .وسوريا ومناطق في أوروبا

وأوضحت الصحيفة، أنه في حال المساس بإمدادات الغاز فإن لدى شركة الكهرباء في إسرائيل احتياطي 
وقد شدد الجيش , يكفي لمدة قصيرة فقط تمكنها من تبديل الغاز المصري بغاز من مناطق أخرى

ستراتيجية بما فيها خطوط إمداد الغاز والنفط التي المصري خالل األحداث الحراسة على المواقع اال
من الغاز % 40وأشارت الصحيفة، إلى أن مصر تمد إسرائيل بنحو . تعتبر بعيدة عن مناطق الفوضى

، "يام تتيتس"الذي تحتاجه إسرائيل، بينما تأتي بباقي الكمية من حقل غاز سائل بالقرب من مدينة أسدود 
  .2014سيفرغ في عام " يام تتيتس"غاز كالمعتاد فإن بئر وإذا تم اإلمداد المصري بال
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 وأكدت الصحيفة العبرية، أن استيراد الغاز من مصر يعتبر جزءا من رزمة كاملة من الميزات الحسنة 
وتجني إسرائيل أرباحا سنوية جراء اتفاق , لنظام الحكم في مصر وعالقاته االقتصادية مع إسرائيل

بينما تجني نحو مليار دوالر ,  مليار دوالر2، تقدر بنحو 2005ل ومصر عام الكويز الذي وقعته إسرائي
  .سنويا جراء بيع الغاز المصري في إسرائيل وللمناطق الفلسطينية

  31/1/2011، الراية، الدوحة
  

   طائرات إسرائيلية تحمل أسلحة قناصة وقنابل غاز وصلت لدعم مبارك ثالث: 48وموقع فلسطيني .55
 الدولية للحقوق والتنمية بأن دعما إسرائيليا لوجيستيكيا قد وجه لنظام الرئيس المصري أعلن بيان للشبكة

إذ أوردت ذات المنظمة .. حسني مبارك من أجل مواجهة احتجاجات مطالبيه بالرحيل عن الحكم بالبالد
 حاملة عتادا  طائرات إسرائيلية قد حطّت السبت بأرضية مطار ميناء القاهرة الدولي 3غير الحكومية بأن

  .قمعيا خطيرا
وكشفت الشبكة الدولية، ضمن بيان معمم عنها، بأن األمنيين المصريين قد استلموا منقوالت الطائرات 
اإلسرائيلية الثالث بالكامل، وأن العتاد المسلّم هو أساسا شحنة وافرة من غاز محرم دوليا لتفريق 

الرئيس المصري يستعد للسوء في الدفاع عن موقعه ما يعني بأن نظام .. التجمعات غير المرغوب فيها
  .رغما عن غرق البلد في حالة فوضى

  31/1/2011، 48موقع فلسطينيو 
 

  تهّدد تل أبيب بسبب فقدانها لحلفائها" ضائقة إستراتيجية"تحذّر من " هآرتس" .56
انها المستمر فقد"قد تشهدها تل أبيب في ظل " ضائقة إستراتيجية"حذّرت صحيفة هآرتس، من : الناصرة
وحلفاء جدد " المأزق الحالي"، داعية الحكومة اإلسرائيلية إلى التحرك سريعاً إليجاد مخرج لـ "لحلفائها

  .في المنطقة
إن األحداث في مصر وضعت إسرائيل في ضائقة "وقالت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم األحد، 

العزلة المتزايدة التي تواجهها تل "، وأضافت "وسطإستراتيجية، إذ أنها بقيت بدون أصدقاء في الشرق األ
أبيب في المنطقة والضعف البارز للواليات المتحدة سيضطران إسرائيل للبحث عن مخرج وعن حلفاء 

  .، وفق تقديرها"جدد
وفي سياق متّصل، أعرب مصدر أمني إسرائيلي مسؤول عن مخاوف تل أبيب وقلقها البالغ من تداعيات 

فعول الدومينو وأحجاره المتساقطة الواحد تلو اآلخر، وانتشار عدوى ما جرى في تونس م"ما أسماه بـ 
  .، على حد وصفه"ومصر إلى دول عربية أخرى في المنطقة

معقد وقد يؤثر على التوازن االستراتيجي في "ورأت مصادر إسرائيلية أخرى أن الوضع في مصر 
  .وضاع إلى مناطق أخرى خارج الحدود المصرية، فيما حذّرت من مغبة انتقال هذه األ"المنطقة

  إن إسرائيل بقي لها شريكان إستراتيجيان في المنطقة هما األردن والسلطة الفلسطينية، "وأضافت 
وكالهما يضمنان الجبهة الشرقية إلسرائيل ويعمالن على إحباط هجمات تستهدف إسرائيل، إال أن 

  .، على حد قولها"العالقات معهما معقدة
 30/1/2011 برس، قدس

  
  "حماية النظام المصري"سليمان لـعمر تل أبيب تضع إمكانياتها تحت تصرف :  إسرائيليةمصادر .57

كشفت مصادر إسرائيلية مطلعة، أن الدولة العبرية عرضت على اللواء عمر سليمان، نائب : الناصرة
، بما فيها "لنظام في مصرحماية ا"تحت تصرفه لـ " كافة إمكانياتها"رئيس الجمهورية المصرية، وضع 

  .، وطالبته بالعمل على منع تهريب السالح على قطاع غزة"عمليات نوعية إلجهاض الثورة الشعبية"تنفيذ 
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وذكر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أن األخير اتصل أمس األحد 
لعامة المصرية، وأبدى قلقه على الوضع ، بسليمان، الذي يشغل أيضاً منصب مدير المخابرات ا)30/1(

  .في مصر، وعرض عليه إمكانية قيام المخابرات اإلسرائيلية بعمليات نوعية وخاصة إلنهاء االحتجاجات
وأضاف أن نتنياهو وسليمان ناقشا سبل تأمين الحدود مع الدولة العبرية، وان رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

  . تحت تصرفه في حال شعر بخطر على النظام المصريعرض على سليمان وضع إمكانيات دولته
العبرية عن أن جهات رفيعة المستوى في مكتب بنيامين نتنياهو أجرت / معاريف/كما كشفت صحيفة 

خالل األيام األخيرة سلسلة مكالمات هاتفية مع سليمان، وطالبتهم بضرورة إجراء تنسيق أمني بخصوص 
  . عبر األنفاق على حدود مصر مع قطاع غزةعدة مسائل، منها منع تهريب السالح 

، إذ كان هدفها تنبيه المصريين من مغبة فقدان "طارئة"ووصفت الصحيفة المكالمة الهاتفية بأنها كانت 
  .السيطرة على األنفاق

وبحسب الصحفية؛ فإن تل أبيب تلقت تقارير حول اتساع النشاط في األنفاق ليشمل البضائع والذخائر، 
خفف من نشاطه لمنع عمليات التهريب نظرا للتطورات الحاصلة داخل "ن الجيش المصري مشيرة إلى أ

  .، حسب قولها"مصر، إضافة إلى ازدياد عدد المتسللين إلى إسرائيل من األراضي المصرية
إنه بعد تقييم للموقف في مصر؛ فإنها : "ونسبت الصحيفة لمصادر في وزارة الخارجية اإلسرائيلية قولها

بعد أن يضحي عمر سليمان بعالقاته مع إسرائيل من أجل أرضاء الشارع المصري وإضفاء صبغة ال تست
  ".شرعية على تعيينه بنظر عامة الشعب

ويشار إلى أن سليمان تربطه عالقات وطيدة مع المسؤولين اإلسرائيليين، حيث كان مكلفاً بعدة ملفات لها 
  .، وملف صفقة التبادل وغيرها من الملفاتعالقة بالدولة العبرية، بما فيها ملف التهدئة

 31/1/2011قدس برس، 
 

   بعد احداث مصر بات اسوأ "إسرائيل" وضع: بن اليعازر .58
قال وزير االمن االسرائيلي سابقا، بنيامين بن اليعازر، الذي يعتبر مقربا من :  زهير اندراوس-الناصرة 

سني مبارك، ان وضع اسرائيل اصبح اسوأ، القيادة المصرية واالسرائيلي االقرب للرئيس المصري ح
  .وان الوضع في مصر ليس بسيطا، بل هو خطير بالرغم من توقع القيادة المصرية واستعدادها لذلك

على االنترنت انّه اجرى محادثات مع ' يديعوت احرونوت'وتابع قائال في حديث ادلى به لموقع صحيفة 
وبحسب بن اليعازر .  االمور ليست بسيطة وتسير بتسارعالمسؤولين المصريين في االيام االخيرة، وان

فانه ال يوجد بديل لمبارك، وان االخوان المسلمين ليسوا في الصورة، وال توجد قيادة مقابل القيادة 
وقال ايضا للموقع االلكتروني ان الجيش يقف كالصخرة . على حد تعبيره. القائمة، وانما الشارع فقط
التقديرات تشير الى ان ذلك يستغرق وقتا طويال، حيث ان قائد . هو الى متىداعما لمبارك، والسؤال 

 عاما، وعمر سليمان معه كل 17الجيش المصري هو من عناصر مبارك، ووزير الدفاع يعمل معه منذ 
اعتقد انه .. حتى اللحظة لم يطلقوا النار، والدبابات تتجول بدون اطالق نار، وهذا امر مهم جدا.. الوقت
واضاف ان الوضع اآلن في مرحلة ما بعد خطاب مبارك، ويجب النظر الى ابعاد . مر بهذا االتجاهسيست
وبحسبه فانه سيكون من . وتساءل هل نحن امام عصر جديد ام ان نظام مبارك سيتجاوز ذلك؟. ذلك

  .الصعب على مبارك توريث الحكم النه سيجد صعوبة في ذلك الن الشارع لن يسمح بالتوريث
وبحسب بن اليعازر .  الى انه يعتقد ان مبارك سيتجه نحو االصالح ويقوم بتشكيل حكومة جديدةواشار

مبارك قوي، فهو قائد سالح 'واضاف ان . فان مبارك سوف يتجاوز االزمة، وان السؤال هو الى متى؟
مينو؟ والسؤال الى متى سيصمد؟ والى اي مدى سيعمل عامل الدو.. الجو، ونائب السادات ورجل معتدل

فمن الممكن ان تنتقل االحداث من القاهرة الى باقي المدن، ومن مصر الى باقي الدول العربية، وليس 
  .صدفة ان الملك السعودي يوفر الدعم الكامل لمبارك
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وقال الوزير المستقيل ايضا، وهو من اقطاب حزب العمال االسرائيلي، انّه قلق على مستقبل الشرق 
واضاف انه تحدث عن شرق اوسط جديد، وعن ضرورة .  حذر من ذلكاالوسط، وانه سبق وان

وتابع انه ال يمكن معرفة . وقال ايضا ان وضع اسرائيل اصبح اسوأ. االسراع في المفاوضات السياسية
ولفت الى ان العالقات مع مبارك . من سيتسلم السلطة، حتى لو كان هناك سالم فسيكون سالما باردا

. هو الذي صنع االستقرار في الشرق االوسط، وحارب حماس والجهات المتطرفةكانت دافئة وحميمة، ف
وقال ايضا انه تحدث مع مسؤولين مصريين كبار، وانهم يتحدثون بثقة، بيد انه تساءل اذا ما كان ذلك 

  .صحيحا، واذا ما كانت هذه هي الصورة الصحيحة، على حد قوله
  1/2/2011، القدس العربي، لندن

  
   تدين لمبارك حرصه على السالم"إسرائيل" أن يؤكد زبيري .59

واصلت إسرائيل يوم أمس متابعتها لمجريات األحداث في مصر، وقال شمعون  : أشرف الهور-غزة 
إن ' رئيس الدولة خالل حفل تسلمه أوراق اعتماد لعدد من السفراء األجانب الجدد في تل أبيب زبيري

 األوضاع في هذا البلد أفضل حاالً مما كانت عليه في نشوء نظام حكم ديني متشدد في مصر لن يجعل
  .'ظل النظام الحالي رغم عدم التزامه بالثوابت الديمقراطية

حرص على حماية السالم في الشرق األوسط مما 'وأكد بيريس أن الرئيس المصري حسني مبارك 
  .'يجعلنا مدينين له بالشكر

  1/2/2011، القدس العربي، لندن
  

  "إسرائيل" لـ في تونس ويحدث في مصر انذار استراتيجيما حدث: موفاز .60
 رئيس لجنة الخارجية واالمن البرلمانية االسرائيلية ، أنالقدس من، 1/2/2011، األيام، رام اهللاذكرت 

متوقعا "ما حدث في تونس وما يحدث في مصر بانذار استراتيجي بالنسبة السرائيل"شاؤول موفاز وصف 
  ".ة تحول في عدة اماكن اخرى بالمنطقة نقط2011ان يكون عام " 

يتوجب على اسرائيل اجراء تقييم استراتيجي جديد في ظل ما يحدث "وقال موفاز لمراسلين اسرائيليين 
يتوجب على اسرائيل " واضاف"في مصر ومتابعة االوضاع فيها وفي اماكن اخرى في المنطقة عن كثب

كيد رغبتها في الحفاظ على معاهدة السالم وفي استقرار كذلك تاكيد عدم تدخلها فيما يحدث في مصر، وتا
  ".الجيش المصري يتحمل حاليا على عاتقه مسؤولية الحفاظ على االستقرار"معتبرا ان "السلطة هناك

المحور الراديكالي الذي يضم سورية وايران وحزب اهللا وحماس سيحاول التاثير "واعتبر موفاز، ان 
  ".على مجريات االمور في مصر

موفاز شرع، بوضع عدة سيناريوهات متوقعة ، من الناصرة، أن 1/2/2011وكالة قدس برس، ونشرت 
لما قد تؤول إليه األوضاع في مصر، في ظل االحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط نظام الحكم وتنحي 

  .رئيسه حسني مبارك
وقفها، ال سيما في ظل افتقار و" أعمال الشغب"وأوضح موفاز، أن الرئيس المصري قد يصر على كبح 

التحركات الشعبية والمظاهرات لقيادة منظمة توجههم بشكل منسق، وفي حال حدوث ذلك سيتطلع مبارك 
المقبل وفقاً ألحكام الدستور المصري، وفق تقديره، مشيراً ) سبتمبر(إلى إجراء انتخابات عامة في أيلول 

  ".رائيلالسيناريو المفضل لدى إس"إلى أن هذا هو 
وتطرق إلى السيناريو الثاني المتمثّل بإصرار الجيش المصري على موقفه ورغبته بعدم اللجوء إلى 
استخدام القوة ضد المتظاهرين المدنيين، األمر الذي يلمح إلى إمكانية سيطرة الجيش على مقاليد الحكم 

  .في مصر
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تمال إقدام مبارك على االستقالة وسيطرة وأشار موفاز إلى أن السيناريو الثالث واألخير يشير إلى اح
مبعث قلق وتهديد "على الحكم، األمر الذي تنظر إليه الحكومة اإلسرائيلية على أنه " اإلخوان المسلمين"

  .، على حد تعبيره"بالنسبة لها
 

  الرئيس المصري حسني مبارك سوف يظل في رأس السلطة : "تايم" لمجلة إسرائيلي وزير .61
حديث على الرغم من ان رئيس الوزراء االسرائيلي، بنيامين نتنياهو، امر الوزراء بعدم االدالء بأي 

وصف وزير اسرائيلي االحداث في مصر ' تايم'لوسائل االعالم عما يجري في مصر، ففي مقابلة مع 
وقال . 'جمعة الغضب'بانها زلزال في الشرق االوسط، وذلك قبل التصعيد في اعمال االحتجاج منذ 

ير، وهو عضو في المجلس الوزاري بدون نشر اسمه، ان اسرائيل تعتقد ان النظام سوف يتغلب الوز
ونقل عن الوزير . على المظاهرات، وان الرئيس المصري حسني مبارك سوف يظل في رأس السلطة

ي قوله انه يجب النظر الى المستقبل، ورغم انه من المريح التعامل مع حاكم قوي في القاهرة ومع ملك ف
وبحسبه . عمان، اال انه من االفضل العيش بجوار ديمقراطيات، الن الديمقراطيات ال تبادر الى الحرب

  .فانه ليس من المؤكد انه حان الوقت لدمقرطة العالم العربي
وقال الوزير االسرائيلي ايضا انّه حصلت سابقة في قطاع غزة عندما سألوا الناس ماذا يريدون، 

وادعى ان العالم العربي بحاجة الى عملية طويلة من الدمقرطة .  السلطةوصعدت حركة حماس الى
وادعى الوزير انه ال يمكن فعل ذلك اآلن . بالتوازي مع اصالحات تربوية لتشجيع انتخاب جهات معتدلة

مع اجراء االنتخابات، وخاصة في الوضع الحالي مع جهات متطرفة، والذي يتيح للمنظمات االسالمية 
  .لوضع، على حد تعبيرهاستغالل ا

  1/2/2011، القدس العربي، لندن
 

   الدولي على ضمان التزام مصر بمعاهدة السالمالمجتمع يحث نتنياهو .62
عبر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تأييده لمحتجين يطالبون بالديمقراطية في : القدس

لي على ضمان التزام أي نظام جديد في مصر مصر للمرة االولى يوم الثالثاء لكنه حث المجتمع الدو
  .بمعاهدة السالم التي ابرمتها مصر قبل ثالثة عقود مع إسرائيل

لكن اذا حل " يشجع تقدم القيم الحرة والديمقراطية في الشرق االوسط"وقال بيان أصدره مكتب نتنياهو انه 
خرى فيمكن ان تكون النتيجة مثلما حدث في ايران واماكن ا"نظام متشدد محل الرئيس حسني مبارك 

  ."لطمة للسالم والديمقراطية
وقال ان المشاورات التي أجريت يوم االثنين بعد احتجاجات مستمرة منذ أكثر من أسبوع تهدد باالطاحة 

من مصلحة اسرائيل أن "بالرئيس حسني مبارك وهو حليف السرائيل منذ فترة طويلة وقال نتنياهو 
  ".تحافظ على السالم مع مصر
ترى اسرائيل أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يطالب أي حكومة مصرية "واضاف نتنياهو في البيان 

وكان نتنياهو أبدى قلقه يوم االثنين من أن ينتهي االمر بقيام  ."بالحفاظ على معاهدة السالم مع اسرائيل
  .نظام اسالمي متطرف في القاهرة مثلما هو الحال في ايران

  2/2/2011،  لألنباءوكالة رويترز
  

  األحداث في مصر أثبتت أن الواقع األمني اإلسرائيلي هش: أشكنازي .63
,  حذر رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي الجنرال غابي أشكنازي من أن األوضاع األمنية هشة:القدس

  .حسب تعبيره, بدليل ما يحدث في مصر, وأن الهدوء الذي تشهده الحدود قد يتغير في أي لحظة
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قبل أن " شيزفون"وأوضح أشكنازي خالل إشرافه على أحد التدريبات العسكرية للذراع البري في قاعدة 
إن الهدوء النسبي على طول الحدود بمختلف االتجاهات نابع من عدة أسباب أهمها قوة , يودع منصبه

  .إال أنه يمكن أن يتغير في أي لحظة ألنه هدوء هش, الردع اإلسرائيلية
نازي إلى المهام الصعبة الملقاة على الذراع البري والسيما أنه هو الذي يواجه الخصم في وتطرق أشك

  ".إن حسم المعارك دائما تكون من خالل األذرع البرية"وأضاف , خط النار األول
  2/2/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  دة المصريةعهد مبارك بات من ورائنا ومسألة توريث ابنه اسقطت عن االجن: تسفي مازئيل .64

قال سفير تل ابيب السابق في القاهرة، تسفي مازئيل، للقناة السابعة، معقبا  : زهير اندراوس-الناصرة 
على االحداث في مصر، ان موقف الواليات المتحدة من االحداث االخيرة في مصر كان خاطئا، متوقعا 

طرة على الشارع بمصر، على انّه بطريقة او بأخرى سيتمكن الرئيس المصري حسني مبارك من السي
حد قوله، وزعم ان الجيش ما يزال امينا ومخلصا للرئيس المصري، وان هذا االخالص، تحديدا من قادة 

  .الجيش المصري، ستمنح الرئيس مبارك الفرصة للسيطرة على زمام االمور في مصر
ا للعيان ان عناصر من حركة االخوان بالمقابل اشار الى ان ما يثير القلق انّه في االيام االخيرة بات جلي

المسلمين بدأت تتدخل في المظاهرات التي تعم مصر، ولهذا التدخل ستكون تداعيات سلبية على نظام 
  .مبارك، على حد تعبيره

وبحسب تقديراته فان مبارك يسعى الى تشكيل حكومة انقاذ وطني تكون المعارضة شريكة فيها الحتواء 
، وقال ان صورة مبارك في العالم ضربت ضربةً قاسية وقاصمة، واكد بشكل الغضب الشعبي العارم

غير قابل للتاويل ان الثورة المصرية كانت قادمة ال محال، مستغربا في نفس القوت ان الجميع عبر عن 
  .المفاجأة من اندالعها

ي المرجو، كما لفت الى ولفت الى ان الشعب المصري يعرف ان الثورة لن تحقق له االنتعاش االقتصاد
ان الشعب المصري يعرف ان بالده تمر في ازمة اقتصادية كبيرة، ومن غير المعقول ان تحل الثورة 

وحول امكانية التوصل الى حل وسط بين مبارك وبين . المصرية هذه المشاكل بين ليلة وضحاها
، وان مسألة توريث ابنه جمال اسقطت المتظاهرين قال السفير مازئيل بما ان عهد مبارك بات من ورائنا

عن االجندة المصرية، فقد بقي الجنرال عمر سليمان في موقع القوة الذي قد يؤهله الى قيادة مصر نحو 
  .االنتخابات، على حد قوله

وعبر مازئيل عن استيائه الشديد من موقف الواليات المتحدة والدول االوروبية وقال ان موقف هاتين 
 شكّل تشجيعا كبيرا للمتظاهرين، الفتا الى ان الموقف االمريكي كان خاطئا منذ البداية في المجموعتين

حين ال يوجد الوروبا موقف محدد من هذه القضايا، مشيرا الى ان االتحاد االوروبي يميل الى جانب 
بصفتها القوة المتظاهرين، في حين ال يعرف ماذا سيكون المستقبل، واشار الى ان الواليات المتحدة 

االعظم في العالم، فانّها لن تدفع ثمن الخطأ الذي ارتكبته في تعاملها مع مصر، مؤكدا على ان العالقات 
االمريكية المصرية ستعود الى سابق عهدها في ظل النظام الجديد الذي ستفرزه الثورة المصرية الجارية 

  .اآلن، على حد قوله
  2/2/2011، القدس العربي، لندن

  
  الشرق األوسطب ضد الحكومة في مصر ستؤدي الى زعزعة االستقرار التظاهرات: نياهونت .65

 رئيس الوزراء اإلسرائيلي ، انمحمد عطية عن مراسلها، 2/2/2011، المصريون، القاهرةذكرت 
بنيامين نتنياهو وصف يوم الثالثاء الذي شهد خروج ماليين المصريين إلى الشوراع مطالبين بإسقاط 

" كان يوما مأساويا"لحاكم، وإعالن الرئيس مبارك عدم ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة بأنه النظام ا
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وأبدى نتنياهو خالل جلسة للكنيست أمس قلقه من إمكانية وصول قوة .   في منطقة الشرق األوسط
البلد الذي معادية إلسرائيل للسلطة في مصر، معربا عن مخاوفه من اعتالء اإلسالميين سدة الحكم في 

في كل أنحاء العالم الديمقراطي "وأضاف شارحا .  1979يرتبط بمعاهدة سالم مع إسرائيل منذ العام 
يتحدث القادة والمحللون عن فرص لما يحدث في مصر يتحدثون عن فجر جديد، لو قامت مصر بتشجيع 

همية القصوى للنظام نحن في إسرائيل نعرف ونقدر األ. اإلصالحات الديمقراطية ستكون نورا للعالم
إن مصر التي تستند على مؤسسات ديمقراطية لن تكون تهديدا . الديمقراطي والمؤسسات الديمقراطية

واستدرك ".   على السالم مع تل ابيب، كلما كانت ركائز الديمقراطية قوية كلما كانت أسس السالم أقوى
خر ال يتحدث عن فجر جديد وإنما ظالم يحل هو السيناريو المتفائل لكن هناك سيناريو آ"قائال إن هذا 
أنا أتحدث عن طهران والنظام اإليراني ال يريد رؤية مصر مستنيرة، مصر مشجعة . على القاهرة

اإليرانيون يريدون إدارة مصر من قبل قوات راديكالية أصولية تمثل كل ما يرفضه . لركائز الديمقراطية
؟، وقال إن هذ السؤال مهما " سيفرض وجهة نظره في مصرمن: "وتساءل".  ويعترض عليه العالم الحر

موقفنا في تل أبيب واضح : "وأضاف.   ليس فقط للمصريين وإنما لمواطني المنطقة ومن بينها إسرائيل
وهو تشجيع القوات التي ستشجع السالم وسنعارض أي قوة تحاول السيطرة بأصوليتها الظالمية في 

باستخدام الوسائل " متطرفة"ط أن في حاالت كثيرة قامت عناصر مصر، علّمنا تاريخ الشرق األوس
نحن نعد إن هذا لن يتكرر مرة أخرى ونتعهد بأن السالم . الديمقراطية لفرض نظامها غير الديمقراطي

 عاما بالسالم على جبهتي مصر واألردن، تمتعنا 30لقد تمتعنا على مدار : "وتابع قائال".  سيتعزز أكثر
وجود حرب بل بعدم وجود حاجة للدفاع عن حدودنا، السالم القائم هو ضرورة لنا ونتوقع ليس فقط بعدم 

".  أن أي حكومة في مصر ستحترم السالم، كذلك نتوقع من المجتمع الدولي مطالبة القاهرة باحترام السالم
هي وال في هذا الوضع غير المستقر يجب أن ننظر بأعين مدققة ومتفحصة لفهم األحداث كما "وأردف 

نحاول أن نكيف صورة الواقع لما هو مناسب لنا، األساس لمستقبلنا هو تدعيم قوة الدولة اإلسرائيلية 
الدفاع عن أنفسنا في حال انتهاء : "وختم قائال".  علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا وال نقوم بجلد للذات

  ".  انب االخر هو إجراء أمنياتفاقية السالم مع مصر أو انتهاكه أو تغير في السلطة على الج
نتنياهو حذر من أن عدم االستقرار ، أن 3/2/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية ونشرت 

في منطقة " زعزعة االستقرار لسنوات"والتظاهرات ضد الحكومة في جميع انحاء مصر ستؤدي الى 
  الشرق األوسط

سيكون هناك صراع في مصر بين من "السرائيلي وقال نتنياهو في خطاب األربعاء امام الكنيست ا
  ".يؤيدون الديمقراطية ومن يريدون اإلسالم الراديكالي

وان يستمر انعدام االستقرار , لن تحقق فوزا على االخرى لوقت طويل"واعتبر أن إحدى القوتين 
  ".والغموض العوام عدة

ر وإصالحات بما يؤدي إلى إرساء لكنه أشار إلى أنه إذا انتصرت القوى التي تريد القيام بتغيي
  ".فإن هذا التغيير سيدفع قدما نحو السالم واسرائيل في العالم العربي" الديموقاطية في مصر 

أضاف في خطاب له أمام  نتنياهوأن  ،تل أبيب، من 3/2/2011، الشرق األوسط، لندنوأضافت 
لكنها تتابع التطورات عن كثب الكنيست اإلسرائيلي، أمس، أن إسرائيل ال تتدخل في شؤون مصر و

  .وتسعى لمعرفة تبعات ما يجري هناك وتأثيره على إسرائيل
وكان نتنياهو قد حاول استغالل أحداث مصر للقول إن إسرائيل باتت الدولة الوحيدة المستقرة في الشرق 

مكثفة مع وانتقد الواليات المتحدة على تخليها عن الرئيس حسني مبارك وفتح باب مفاوضات . األوسط
  .وقال إن الديمقراطية مسيرة وليست ثورة بضربة واحدة. أعدائه
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ل وجهته بعد أن نتنياهو، بد" يديعوت أحرونوت"موقع صحيفة ، عن 2/2/2011، 48موقع عربوأورد 
إعالن مبارك عدم ترشحه لوالية إضافية وغير من نبرة كالمه، لكنه ألمح إلى أن الحكومة اإلسرائيلية 

  .يزانية األمن بصورة جدية في أعقاب التطورات الحاصلة في مصرستزيد من م
 الديمقراطية غالية لنا، وهي حقيقية، ومن "ووصف نتنياهو أحداث أمس في مصر بالدراماتيكية، وقال إن

التاريخ ... الواضح ضمناً أن المصريين يريدون ديمقراطية ال تشكل تهديداً على السالم وإنما العكس
  ".ا بأنه كلما كانت أسس الديمقراطية اقوى كلما كانت أسس السالم أقوىالمعاصر علمن

قال ، أن نتنياهو الين فيشر ايالن - القدس، عن مراسلها من 3/2/2011، وكالة رويترز لألنباءوذكرت 
يرتكز اساس استقرارنا ومستقبلنا " في اشد رد له حتى االن على االحتجاجات التي تشهدها مصر 

السالم او توسيع نطاقه السيما في الظروف التي تتسم بعدم االستقرار على تعزيز قوة والحفاظ على 
  ."اسرائيل

ويبدو ان هذه التصريحات تلمح الى ان اسرائيل قد تحتاج الى توسيع قواتها المسلحة اذا لم تصمد معاهدة 
اق الدفاعي بدرجة ومكنت معاهدة السالم اسرائيل من خفض االنف، 1979السالم المبرمة مع مصر عام 

ويبلغ حجم االنفاق االمني في اسرائيل حاليا نحو تسعة في المئة من الناتج المحلي االجمالي وهو . كبيرة
  . في المئة التي كان عليها هذا االنفاق قبيل توقيع معاهدة السالم مع مصر30ما يمثل انخفاضا عن نسبة 

س الفلسطيني محمود عباس على ان يغتنم ما يرى وفي معرض حديثه عن الفلسطينيين حث نتنياهو الرئي
  .انها فرصة سانحة تمخضت عن االضطرابات في مصر الستئناف محادثات السالم المتوقفة

وقال نتنياهو في الوقت نفسه ان الفجوات القائمة في مواقف الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي ربما تكون 
  .برام اتفاقمن اجل ا" واسعة على نحو يتعذر معه جسرها"

بعيداً : "نتنياهو قال، أن  محمد هواش-رام اهللا ، عن مراسلها من 3/2/2011، النهار، بيروتونشرت 
وفي . من واشنطن وباريس ولندن، ولكن ليس بعيداً جداً عن القدس، يوجد أمر آخر في عاصمة أخرى

هتمين بتطلعات مواطني مصر هذه العاصمة طهران، ينتظرون اليوم الذي يسود فيه الظالم، وهم ليسوا م
النظام االيراني ال . إلى الحرية تماماً مثلما لم يكونوا مهتمين بدعوات كهذه من جانب الشعب اإليراني

هل هناك حرية في ايران؟ هل هناك ديموقراطية في غزة؟ . يريد نظاماً مصرياً يدافع عن حقوق االنسان
ر آخر يتمثل في رغبة ايران في إعادة مصر إلى هل يدعو حزب اهللا إلى حقوق االنسان؟ هناك تصو

يريدون تحويلها غزة أخرى تحكمها قوى متطرفة تعارض كل ما نريد، وكل ما يمثله . القرون الوسطى
  ".العالم الديموقراطي

معاهدة السالم ال "إلى الحكم في مصر، مشيراً إلى ان " اإلخوان المسلمون"وتحدث عن احتمال صعود 
م، ولذلك فإنه من أجل الدفاع عنه وعن أنفسنا، وفي حال غياب االتفاق أو خرقه أو تضمن وجود السال

وخلص ". حدوث تغيير في نظام الجانب اآلخر، فإننا سنحميه من خالل ترتيبات أمنية صلبة على األرض
ي أساس استقرارنا ومستقبلنا والحفاظ على السالم او توسيع نطاقه، وخصوصاً في الظروف الت"الى ان 

  ".تتسم بعدم االستقرار، يرتكز على تعزيز قوة اسرائيل
  

  "إسرائيل"وسيكون لذلك انعكاسات بعيد المدى على " انتهى" مبارك عهد: باراك .66
اعتبر وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك أن عهد الرئيس المصري الحالي حسني مبارك : الناصرة

  .كون له انعكاسات على الدولة العبرية، محذّراً في الوقت ذاته من أن ذلك سي"انتهى"
إن عهد الرئيس المصري مبارك قد انتهى، وأنه : "ونقلت اإلذاعة العبرية عن باراك قوله، مساء األربعاء

  .، على حد تعبيره"سيكون لهذه الحقيقة انعكاسات بعيدة المدى على الواقع الحالي الذي تعيشه إسرائيلي
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ال تحمل انعكاسات تستدعي "ال إن األحداث التي تشهدها مصر حالياً إال أن وزير الحرب اإلسرائيلي ق
تحركات عملياتية فورية في الوقت الراهن، وبالتالي فإنها ال تستوجب أن تتخذ إسرائيل استعدادات 

  .، على حد تعبيره"خاصة على مدى األسابيع القادمة
  2/2/2011قدس برس، 

  
  ويصف مبارك بالصديق األكبر... ت الضائعالوقبلعب اليوم ت" إسرائيل": إليعازربن  .67

 وزير الدفاع اإلسرائيلي األسبق، ، أنمحمد عطيةعن مراسلها ، 2/2/2011، المصريون، القاهرةذكرت 
عضو الكنيست بنيامين بن إليعازر حذر من أن رحيل الرئيس حسني مبارك عن السلطة في مصر، 

إلسرائيليين يمكن أن يجدوا أنفسهم في عالم آخر سيكون له تداعيات خطرة على إسرائيل، قائالً إن ا
وقال بن .  مختلف، بعد رحيله عن الحكم في غضون شهور، بحسب ما نقلت وسائل إعالم إسرائيلية

إليعاز إن رحيل مبارك عن السلطة سيكون له عواقب درامية ومأساوية على إسرائيل، موضحا أن 
 مع انتهاء واليته الرئاسية الحالية يعني أنه لن يترشح هو خطابه الذي أعلن فيه عزمه التقاعد عن السلطة

هل ستتوقف الجماهير المصرية : وتساءل.  أو نجله جمال في االنتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر
عن المطالبة برحيله؟، حتى بعد إعالنه رغبته بالتقاعد في بيان بثه التلفزيون المصري مساء الثالثاء 

ووصف بن ".  ن كل قلبي أن ينجح مبارك في انهاء وظيفته بكل االحترام الواجب لهأتمنى م: "مضيفا
 الرئيس المصري بأنه من - الذي يعتبر المسئول اإلسرائيلي األكثر قربا من الرئيس مبارك-إليعازر

 وقال".  أكبر االصدقاء إلسرائيل وأنه أحد مهندسي وصائغي ومشكّلي عملية السالم بين إسرائيل ومصر"
إنه برحيل مبارك عن السلطة ستفتقد إسرائيل قيادته اإلقليمية ألكبر دولة وعالقته الدافئة معها، وتدخله 
.  في عملية السالم بين إسرائيل والفلسطينيين، وستفتقد حفاظه على التوازنات الدقيقة بالشرق األوسط

نحن نلعب اليوم في : "مة، مضيفاودعا بن إليعازر إسرائيل إلى العمل على سرعة استغالل الظروف القائ
الوقت الضائع، ال بد لنا من القيام بإجراء سياسي حتى نجد أنفسنا في وضع يمكن مواجهته والتعامل 

، دون أن يحدد "معه، ألن البديل هو أن نجد أنفسنا في عالم مختلف ونظام آخر يتسم بمزيد من األصولية
إلى اتفاق مع الفلسطينيين على وجه السرعة قبل إقدام وشدد على ضرورة التوصل . طبيعة هذا اإلجراء

    . االدارة االمريكية على فرض حلولها على إسرائيل، على حد قوله
هناك شيء واحد واضح "زر قال ابن إليع، أن الناصرة، من 2/2/2011وكالة قدس برس، ونشرت 

لديها أقوى جيش وهي من أكبر بالنسبة لنا وهو أننا خسرنا خسارة فادحة فمصر دولة عظيمه بجوارنا و
إنه زعيم شجاع لم يأتي من مقاعد الدراسة بل وصل للحكم "، فيما أشاد بالرئيس مبارك وقال "الدول

كقائد لسالح الجو و نائبا للسادات والتزم بكل ما تعهد به السادات، كما أنه بلور عالقات شخصية وطيدة 
  ".وقوية مع الزعامات اإلسرائيلية المتعاقبة

  
  صعود اإلخوان في مصر سيقلب موازين القوى في المنطقة :  جلعادعاموس .68

عاموس " حذر رئيس الدائرة السياسية األمنية في وزارة الجيش اإلسرائيلية الجنرال احتياط :القدس
وأنه , من أن صعود اإلخوان المسلمين في مصر سيقلب موازين القوى في منطقة الشرق األوسط" جلعاد

  .طقة إلى دوامة من عدم االستقرارسيجر إلى المن
 سنوات على 10بمناسبة مرور " رمات إيفعال"وأكد جلعاد الذي كان يتحدث في احتفال في منطقة 

أن الديمقراطية يمكن أن تتحقق في كل دولة ولكن لألسف هناك من يستغل "قائال , االنسحاب من لبنان
  ".ندما أفرزت الديمقراطية حركة حماسوقد رأينا نموذجا واضحا في قطاع غزة ع, ذلك لألسوأ

وشدد جلعاد على إمكانية صعود اإلخوان المسلمين إلى سدة الحكم في مصر بدال من نظام حسني مبارك 
  . مؤكدا أن ذلك سيغير موازين القوة في المنطقة إلى األسوأ, الحالي
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مثل حركة حماس وهم , نطقةإن اإلخوان المسلمين يشكلون القوة الحقيقية في الم"وأردف جلعاد قائال 
  .على حد تعبيره, "يتطلعون إلى السيطرة على منطقة الشرق األوسط بأكملها

  4/2/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  بالشرق األوسط" إسرائيل"ـضائقة استراتيجية لاحداث مصر :  يخنرايتمار السياسي الخبير .69
ضائقة «ر، اعتبر األحداث في مصر  الخبير السياسي األمني، ايتمار يخن: آمال شحادة-القدس

وهذا الموقف يعكس حال القلق الذي تعيشه إسرائيل وهو ما . »استراتيجية إلسرائيل في الشرق األوسط
واقترح يخنر على نتانياهو . جعل المطلب الملح التقدم نحو عملية السالم مع السلطة الفلسطينية وسورية

فوراً مع محمود عباس والتوصل معه لمسودة اتفاق سالم أو فإما أن يجلس : أن يختار مخرجاً من اثنين
نزول من الجوالن مقابل انقطاع عن : يعلن تخليه عن الفلسطينيين ويعرض على دمشق صفقة حقيقية

  .إيران وعن حزب اهللا
والضائقة االستراتيجية التي يتحدث عنها اإلسرائيليون تنعكس في عالقاتهم المعقدة مع جميع الدول 

 بقيت إسرائيل مع نظام الملك عبد اهللا الشكاك الذي يتهم إسرائيل –من الشرق  :ا يخنر بالقولويدرجه
 في –وفي الشمال . بالجمود السياسي، يحذر من الكارثة ويرفض اللقاء مع نتانياهو، على حد تعبير يخنر

 المعتدل في فقد المعسكر «-أعقاب سقوط حكومة سعد الحريري وصعود حكومة يسيطر عليها حزب اهللا
في الضفة، االضطرابات في مصر تطرح تخوفاً من أن يتلقى . »الشرق األوسط محوراً مهماًوأساسياً

وإذا لم يكن هذا كافياً، يقول يخنر، . الشعب الفلسطيني شهية الخروج الى الشارع وإسقاط نظامه الفاسد
  .نها رفعت أيديها في الشرق األوسطفقد بقي الشرق األوسط مع إدارة أميركية ضعيفة، تعطي االنطباع بأ

  4/2/2011، الحياة، لندن
  

   إنقاذ نظام مباركأوباماوعلى ...مصر هي الدولة العربية األهم في العالم: يوسي بيلين .70
 طالب الرئيس السابق لحزب ميرتس، يوسي بيلين، أوباما بمد يد العون لنظام : آمال شحادة-القدس 

إن إسقاط نظام حكم حسني مبارك «:  أيدي اإلخوان المسلمين قائالًمبارك وإنقاذه من خطر وقوعه في
. »وسيطرة جهات إسالمية متطرفة على هذه الدولة الضخمة هو سيناريو احتماله على أرض الواقع كبير

فالجيش القوي . تعلمنا من الغليان في الشوارع مرةأخرى شيئاً ما عن كرات الثلج«: وحذر بيلين يقول
 والشرطة الصارمة واألجهزة السرية التي ال هوادة عندها قد تصبح نموراً ورقية عندما المطيع أيضاً،

  .»تخلص الجماهير الى استنتاج أن زمان نظام الحكم قد انقضى
وبحسب بيلين فان مصر هي الدولة العربية األهم في العالم، وهي تقود الجامعة العربية، ولها معاهدة 

وهي ليست دولة ديموقراطية على رغم أن فيها حريات في .  موالية للغربسالم مع إسرائيل وفيها قيادة
واعتبر بيلين الموقف االميركي تجاه مبارك . بعض المجاالت، وحرية تعبير ما ومجال محدود للمعارضة

إذ انهم يؤكدون على العالقة بين الدولتين والحاجة الى االستمرار فيها، لكنهم يتخذون موقفاً . غريباً
داً واضحاً من تظاهرات الشارع، ويدعون سلطات مصر الى عدم اتخاذ خطوات عنيفة ضد محاي

  .بيد أن الواليات المتحدة ال تزال القوة العظمى الوحيدة في العالم، ومن يرأسها ليس محلالً. المتظاهرين
: ل ويقو1979ويخلص بيلين الى تحذير أوباما من خطر تكرار خطأ الرئيس كارتر في إيران عام 

األجدر بأوباما أن يتذكر ما حدث للرئيس كارتر الذي مكّن من سقوط الشاه الفارسي ودفع عن ذلك ال «
. ال يجوز له أن يكرر ذلك الخطأ. بكرسيه فحسب بل ثمن تغيير بعيد المدى في وجه الشرق األوسط

  مباشراً في فالحديث هذه المرة عن عنصر حيوي في خريطة الشرق األوسط ستؤثر ضعضعته تأثيراً 
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إن الخروج األميركي من الشرق . خطط اإلدارة األميركية للخروج هذا العام من العراق وأفغانستان
  .»األوسط عندما ينتقل األمر الى أيد متطرفة سيكون عمالً غير مسؤول على نحو ظاهر

  4/2/2011، الحياة، لندن
  

  استقرار العالقاتبور رئيسي  هو ذخر وجيش مصر سيواصل لعب دالقاهرةالسالم مع : باراك .71
 إن ما يحدث في مصر  للكنيستقال وزير الدفاع، إيهود باراك، في الجلسة:  نظير مجلي- تل أبيب

وأضاف  . فورياً أمنياًينطوي على أهمية بالغة وستكون له تداعيات على المدى البعيد لكنه ال يمثل خطراً
وأشار إلى أن الجيش . "إسرائيل"فين، مصر وباراك أن السالم مع مصر هو ذخر مهم لمصالح الطر

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

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

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

  
  "ان تحذو مصر حذو ايران" يحذر من نتنياهو .72

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

  .ايران
. اك اصالحات ليبرالية وديموقراطية في مصرمن الممكن ان تكون هن"وقال نتانياهو في الكنيست 

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

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

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

جري في ال اعرف ماذا سي"وقال ايضا  ".لم يحصل اي حوار والناس قتلوا في الشارع"واشار الى انه 
يجب االحتفاظ بالسالم القائم منذ ثالثة عقود وجلب الهدوء في الجنوب : مصر ولكن مصلحتنا واضحة

  ".واالستقرار في المنطقة) اسرائيل(
  8/2/2011، القدس، فلسطين

 
  أحداث مصر تثبت للغرب أننا حليفهم الوحيد: ليبرمان .73

أمس إن األحداث األخيرة في مصر تثبت  قال وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان :القدس
  .للغرب أن إسرائيل هي الحليف الوحيد للغرب في الشرق األوسط

وأضاف ليبرمان خالل إستقباله األمين العام لحلف شمال األطلسي أندرس فوغ راسموسن أن تقلبات 
. ني مختلفاالوضاع االخيرة في الشرق االوسط تفرض التعامل معها بصورة غير تقليدية وادراك ام

وأشار ليبرمان إلى أن األحداث في مصر تؤكد أن إسرائيل هي الحليف الوحيد في الشرق االوسط للدول 
  .الغربية وحلف شمال األطلسي

  10/2/2011، وكالة سما اإلخبارية
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  األخوان المسلموني انتخابات سيكونون الفائزون ألر و وقت للتغييإلى مصر تحتاج :باراك .74

قال وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك يوم الخميس ان العالم يجب ان يشجع على  :االمم المتحدة
  ".المتطرفين"التغيير في مصر ولكن يتعين اعطاء مصر الوقت الكافي للحيلولة دون سقوطها في ايدي 

دور بقية العالم هو ابالغ "سي االخبارية العالمية .بي.وقال باراك في حديث لشبكة تلفزيون ايه
اننا مستعدون الن نكون هناك بجانبكم اذا (بكل صراحة ولكن خلف ابواب مغلقة وبنهج امن ) لمصريينا(

  ."تحركتم بشكل ملموس ومتماسك نحو التغيير
وقال باراك بعد ان اثار الرئيس المصري حسني مبارك غضب المحتجين بتسليمه صالحيات منصبه 

نحن نحترم حاجتكم لتجنب "توجيهها لمصر يجب ان تكون لنائبه ورفضه االستقاله ان الرسالة التي يجب 
  ."نحن ندرك انكم في حاجة الى بعض الوقت. في ايدي المتطرفين) البالد(سقوطها 

 يوما سيكونون 90الفائزون الحقيقيون الي انتخابات على المدى القصير ولنقل خالل "وأضاف باراك 
  )."المعارضين(االخوان المسلمون 
 في وقت سابق للصحفيين في االمم المتحدة بعد محادثات مع االمين العام للمنظمة وكان باراك قال

يعود للشعب المصري ان يحدد طريقه وان يفعلوا ذلك وفقا لدستورهم وقواعدهم "الدولي بان جي مون 
  ."واعرافهم

صر وقال انه ليس متشائما بشأن مستقبل عملية السالم في الشرق االوسط رغم االضطرابات في م
  .وأماكن اخرى من العالم العربي

رغم كل االضطرابات التي حولنا يتعين علينا ان نبحث عن فرص "وتابع ." ما زلت متفائال"وأضاف 
داخل تلك الصعوبات بدال من الدخول في دائرة حلزونية من عدم اليقين الشديد الذي يعرقلنا عن العمل 

  ."نحو اقامة منطقة افضل واكثر استقرارا
  11/2/2011،  رويترز لألنباءوكالة

  
   1973  يحذر من تكرار حربأشكنازي .75

إن تغيرات “: قال رئيس أركان جيش االحتالل المنتهية واليته غابي أشكنازي، أمس: )آي.بي .يو (
، في إشارة إلى األحداث في مصر وتونس وتظاهرات في دول عربية، ”كبيرة تجري في الشرق األوسط

   .1973حرب العام وحذر من تكرار مفاجأة 
إنه “عن أشكنازي قوله في حفل إنهاء دورة ضباط في جيش االحتالل ” إسرائيلية“ونقلت وسائل إعالم 

  .” في الفترة األخيرة نشهد تغيرات كبيرة من حولنا والتي تزيد الضباب في سماء الشرق األوسط
 كضمان لئال نكون مرة أخرى قوية ومستعدة” إسرائيل“واجبنا هو الحفاظ على “وأضاف أشكنازي إن 

كانت مهمته المركزية ” اإلسرائيلي“أنه خالل فترة واليته في رئاسة أركان الجيش “، وتابع ”غير جاهزين
ال تحاصر نفسها مرة أخرى بأوهام وعدم السماح بتكرار مفاجأة شتاء العام ” إسرائيل“االهتمام بأن “هي 

  . ول من ذلك العام تشرين األ/ في إشارة إلى حرب أكتوبر” 1973
  11/2/2011، الخليج، الشارقة

  
   خسائر فادحة"إسرائيل" الغاز المصري يكبد إمداداتوقف  .76

أكدت وزارة البنى التحتية اإلسرائيلية، الخميس، أن توقف إمدادات الغاز الطبيعي من مصر : وكاالت
  .  المليون دوالريكلّف االقتصاد اإلسرائيلي يومياً ما قيمته مليون ونصف" تل أبيب"إلى 

وأوضح مدير الوزارة شاؤول تسيمح، أن ارتفاع حجم هذه الكلفة مردها إلى ارتفاع تكاليف عملية إنتاج 
الكهرباء من الوقود السائل الذي يتم استخدامه حالياً كبديل عن الغاز المصري الذي تقرر قطعه مؤقتا 
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تضررت بفعل وقوع انفجار استهدف أنبوب الغاز إلى حين االنتهاء من عملية إصالح أنابيب الغاز التي 
  . الواصل إلى األراضي األردنية يوم السبت الماضي

، في حين أعلن أنه "تل أبيب"واعتبر تسيمح، أن عملية إعادة اإلمداد استغرقت وقتاً أكبر مما كانت تتوقع 
  . من المقرر أن يصار إلى استئناف عملية اإلمداد نهاية األسبوع المقبل

في حين دعت وزارة البنى التحتية الجمهور اإلسرائيلي إلى االقتصاد في استخدام الكهرباء والغاز 
  .لتعويض الخسارة اليومية التي تتكبدها الحكومة

  11/2/2011، الخليج، الشارقة
  

  اضطرابات مدنية ال تتوقف عند مصر ولن يسلم منها أي بلد عربيتوقع : مبارك عنبن اليعازر .77
بنيامين بن اليعازر، وهو عضو سابق في ، من القدس، أن 12/2/2011،  األوسط، لندنالشرقنشرت 

 دقيقة أمس 20الحكومة االسرائيلية، قال للتلفزيون االسرائيلي أمس انه أجرى محادثات هاتفية على مدى 
  . عاما قد أزفت نهاية عهده82وانه خلص إلى الشعور بأن الزعيم البالغ من العمر 

يعازر، وهو عضو في حزب العمل، وأجرى محادثات مع مبارك عدة مرات أثناء عمله وأضاف بن ال
  .»لقد قال أشياء قاسية جدا بشأن الواليات المتحدة«في حكومات اسرائيلية مختلفة 

أعطاني درسا في الديمقراطية وقال نرى الديمقراطية التي قادتها الواليات المتحدة في ايران ومع «وتابع 
  .»، وهذا هو مصير الشرق األوسطحماس في غزة

ربما يتحدثون عن الديمقراطية ولكنهم ال يعلمون ما يتحدثون بشأنه وستكون النتيجة تطرفا «وقال 
  .»واسالما راديكاليا

ما يتوقع حدوثه في الشرق «وقال بن اليعازر ان مبارك تحدث باستفاضة خالل المحادثة الهاتفية بشأن 
توقع أن يتضخم االمر بحدوث اضطرابات مدنية ال تتوقف عند مصر «وأضاف . »األوسط عقب سقوطه

قال مبارك لن أدهش «وتابع بن اليعازر . »ولن يسلم منها أي بلد عربي في الشرق األوسط وفي الخليج
اذا ظهر في المستقبل مزيد من التطرف واالسالم الراديكالي ومزيد من االضطرابات والتغيرات الجذرية 

وأضاف ان مبارك كرر الجملة . »يبحث عن خروج مشرف«ل بن اليعازر ان مبارك وقا. »والهبات
يريدون القائي في . لن أهرب.. هل يريدونني أن أهرب.  عاما61أنا خدمت بالدي مصر لمدة «

  .»اذا دعت الحاجة فسأقتل هنا. لن أغادر.. الخارج
  بن اليعازر، أن ـ وليد عوضرام اهللا، عن مراسلها من 12/2/2011، القدس العربي، لندنوذكرت 

  .ال إنه تحدث مع مبارك ووجده متماسكا، ووصفه بالشجاع والقويق
واشار بن اليعاز الى ان مبارك عبر عن مخاوفه من وصول جماعة اإلخوان المسلمين إلى الحكم وحذر 

ن، وحماس من تحول منطقة الشرق األوسط إلى منطقة شيعية، بسيطرة إيران وتقوية حزب اهللا في لبنا
في غزة، ولفت الوزير إلى أننّا أصبحنا في فترة ما بعد مبارك، وعلينا االهتمام بمن القائد الذي سيتولى 

  .منصبه، وما هو وضع جماعة اإلخوان المسلمين
أنا ملزم بالقول 'الجمعة عن بن اليعازر قوله بعد محادثته مع مبارك ' يديعوت أحرونوت'ونقلت صحيفة 

  .' شجاعاً وقوياً وحازماإنني وجدت رجالً
بن اليعزر قال أن ، أن  أ ف ب-  رويترز- أ ب، نقالً عن 12/2/2011، السفير، بيروتوأضافت 

الجيش الذي كان يعول «وقال بن اليعزر ان  .»أن عصر مبارك انتهى«الرئيس المصري كان يدري 
  .»عليه مبارك أبلغه انه ال يستطيع الدفاع عنه

مستقبل معاهدة السالم بين مصر « اتصال مع القناة العاشرة اإلسرائيلية أمس حول وتساءل بن أليعزر في
  .»وإسرائيل ومستقبل المنطقة برمتها
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   االستقرار في المنطقة أفضل من الديمقراطية: اشكنازي .78
في الشرق االوسط االستقرار افضل من "قال رئيس االركان اإلسرائيلي غابي اشكنازي اشكنازي : القدس
وأجرى امس الفريق .  في تقويم للوضع تناول التطورات االخيرة في العالم العربي-" يمقراطيةالد

في االونة االخيرة "اشكنازي الذي سينهي واليته االثنين ، تقويما أخيرا للوضع في المنصب موضحاً انه 
ظم الضباب نشهد تغييرات كبرى في محيطنا تونس ثم مصر وهناك مخاوف من دولتين في الجوار ، تع

من واجبنا الحفاظ على دولة اسرائيل قوية وجاهزة ، كضمانة كي ال يمسك بنا . في سماء الشرق االوسط
فيما حذر محللون استراتيجيون اسرائيليون من تحول مصر بعد حسني مبارك الى دولة ". غير جاهزين

البنود المجحفه في االتفاقيات قوية إقليمياً مثل تركيا او ايران وان تعيد التفاوض بخصوص مجموعة من 
  .المبرمة بين البلدين

  12/2/2011، الدستور، عّمان
  

  نأمل أن تقوم القيادة المصرية القادمة بالحفاظ على معاهد السالم:  اإلسرائيليةالحكومة .79
رفضت الحكومة اإلسرائيلية التعليق على قرار الرئيس المصري حسني مبارك التنحي عن : الناصرة

يف المجلس األعلى للقوات المسلحة المسؤولية عن إدارة البالد، لكنها أعربت عن أملها في منصبه وتكل
  .أن يتم الحفاظ على معاهدة السالم القائمة بين الجانبين اإلسرائيلي والمصري

ونقلت اإلذاعة العبرية عن بيان مقتضب صدر عن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حول التغيير 
 إسرائيل تعرب عن أملها في أن تقوم القيادة المصرية القادمة بالحفاظ على معاهدة السالم إن: "في مصر

  . ، دعياً األسرة الدولية إلى العمل نحو تحقيق هذه الغاية"القائمة بين البلدين
االمتناع عن "وفي السياق ذاته؛ أصدر رئيس الوزراء اإلسرائيلي تعليماته إلى أعضاء الحكومة بـ 

  ". بأي تصريح يخص التطورات الحاصلة في مصراإلدالء
  11/2/2011قدس برس، 

  
  الشعب اليهودي يقول شكرا لمبارك الذي منع قتل االف االسرائيليين :  رابينديوانرئيس  .80

اعلن االعالم االسرائيلي الجمعة، بصورة رسمية عن انتهاء فترة حكم  : زهير اندراوس-الناصرة 
ن وكتبة االعمدة على الحقبة التي ستلي حسني مبارك، حيث كتب ايتان الرئيس مبارك، وركّز المحللو

هابر، رئيس ديوان رئيس الوزراء االسرائيلي االسبق، اسحق رابين، في صحيفة ايديعوت احرونوتب 
مع السالمة لرجل السالم، مؤكدا باسمه وباسم جميع االسرائيليين على ان مبارك وضع سالحه جانبا 

  .مواختار طريق السال
شكرا : واضاف لو تمكنا نحن في اسرائيل عندما كان يلقي خطابه، ربما االخير، لهتفنا وبأعلى الصوت

لك، يا سيادة الرئيس مبارك، الفتا الى ان الرئيس المصري يستحق كل الثناء والتقدير واالعجاب والشكر 
السنوات االخيرة بفضل مبارك، على حد من االسرائيليين، وزاد قائال ان االف االسرائيليين لم يقتلوا في 

  .تعبيره
  12/1/2011، القدس العربي، لندن

  
  غّزة وحماسخصوصاً أعلى مستوياته وبعهد مبارك كان بالتنسيق األمني : باحث إسرائيلي .81

للدراسات ناثان براون في مقابلة مع » كاتو«رأى الباحث السياسي في معهد :  أ ف ب-  رويترز- أ ب
 اإلسرائيلي هو أصالً مجمد، ولم يحاول النظام المصري السابق تحريكه –لسالم المصري أن ا» السفير«

  .على الصعد االجتماعية
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غير أن التنسيق األمني والدبلوماسي كان على أعلى مستوياته في عهد مبارك، وال سيما في القضايا التي 
  .وقد يكون هذا التنسيق مهددا اآلن. تعني غزة وحماس

سبة للنظرة اإلسرائيلية لشخص مبارك، فيعتبر براون أن المشكلة لم تعد مبارك بحد ذاته أو عمر أما بالن
  .سليمان، إنما هم إسرائيل الرئيسي يكمن في تغيير النظام ككّل

فلو استمر النظام السابق، لكان باإلمكان الحفاظ على العالقات الدبلوماسية واألمنية الوطيدة، غير أنه مع 
  .تغيير، سيكون للشارع المصري دور أكبر بكثيرواقع ال

ويستبعد الباحث أن تؤدي التطورات الحالية إلى إلغاء اتفاقية السالم بين البلدين، غير أنه يرجح وقف كل 
  .أشكال التعاون األمني

  12/2/2011، السفير، بيروت
  

  مصر جديدة على الطراز التركي و.. حقبة مبارك قد انتهت: إسرائيليخبير  .82
انشغل المحللون االستراتيجيون اإلسرائيليون في قراءة المشهد المصري، وفيما اهتمت معظم : وكاالت

كاميرات العالم ووسائل اإلعالم المصري بميدان التحرير، راح اإلسرائيليون يبحثون عن ما هو أبعد من 
  . ميدان التحرير

 أحداث مصر خالل مقالة موسعة وكتب المحلل العسكري اإلسرائيلي المعروف رون بن يشاي، عن
إن مصر في طريقها إلى التحول إلى دولة إقليمية : "نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، قال فيها 

  ". قوية على الطراز التركي
واعتبر بن يشاي أن حقبة حسني مبارك قد انتهت فعالً، وأن الجيش ينتشر بشكل غير مسبوق في 

إنه : تخدم بن يشاي عبارات لوصف الحالة، وقال في وصف الرئيس مباركشوارع المدن المصرية، واس
  ". الجندي المصري العجوز العنيد والذي يدافع عن كرامته حتى آخر طلقة"

، محذرا من أن "أن تستعد لوجود تركيا جديدة على الحدود الجنوبية) إسرائيل(إن على :" ويقول بن يشاي
  . خالل فترة التظاهرات وأن الحدود مفتوحة تقريباًمعظم نقاط الجيش المصري قد أخليت 

وينصح المحلل اإلسرائيلي قادته أن ال يظنوا أن مصر القديمة في عهد مبارك ستعود ثانية، وإنما أن 
  .في طريق التكون بالمنطقة) إسرائيل(يستعدوا لمصر جديدة على الطراز التركي، وغير محبة لـ

  11/2/2011، موقع فلسطين أون الين
 

   ترحب ببيان مصري عن المعاهدات الدولية وباراك يهاتف طنطاوي"إسرائيل" .83
 رحب رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو امس ببيان صدر عن المجلس : وكاالت-القدس المحتلة

 لقد«وقال نتنياهو في بيان . األعلى للقوات المسلحة في مصر يؤكد أن البالد ستلتزم بالمعاهدات الدولية
عادت معاهدة السالم القائمة منذ وقت طويل بين اسرائيل ومصر بنفع كبير على البلدين وهي حجر 

الترحيب «واعرب رئيس الوزراء االسرائيلي عن . »الزاوية للسالم واالستقرار في الشرق االوسط كله
 وزير من جهة اخرى، اجرى. »بتأكيد الجيش المصري على احترام مصر اتفاق السالم مع اسرائيل

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

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

اعادة النظر في كل ) االسرائيلية(سيكون على هيئة االركان «محطات التلفزة االسرائيلية امس انه 
وقال زفي مازل سفير اسرائيل السابق . لدفاع، مشيرة الى زيادة متوقعة لميزانية ا»خططها االستراتيجية

لم يعد هناك . من وجهة نظر استراتيجية فان اسرائيل تجد نفسها اآلن في وضع عدائي«في مصر انه 
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من جهته قال الخبير البارز . »احد لقيادة دول براغماتية ومعتدلة في حين ان تركيا وايران تكسبان قوة
الجيش المصري ال يريد حربا مع «يث لالذاعة االسرائيلية ان في شؤون الدفاع رون بن يحاي في حد

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

    . »لعسكرية االميركيةدوالر من المساعدات ا
 13/2/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

 
   فوجئت بالتحركات الشعبية المصريةاإلسرائيليةاالستخبارات  .84

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

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

العالم يتغير ويتحرك ، "وقال .  ء وأهمهم بالنسبة السرائيلمع أن الواليات المتحدة هي أقوى الحلفا
فالصين بدأت تلعب دورا هاما في . وهناك حاجة السرائيل إلقامة عالقات حسنة مع الصين الصاعدة

". ولم نعد اآلن في عداء مع روسيا وهي بالطبع دولة مهمة. كما ان الهند دولة هامة. السياسة الخارجية
ر لالستخبارات بأن اسرائيل فوجئت باندالع الثورة الشعبية ضد النظام المصري واعترف مريدور كوزي

وأضاف إن التطورات الحالية . وقال إنه من السابق ألونه التكهن بشأن مستقبل معاهدة السالم. ومداها
وجعلتها تبحث عن شراكات استراتيجية جديدة مع الدول العربية " احتماالت جديدة"وفرت السرائيل 

وقال إن المصالح الجديدة تجلب عالقات جديدة بعضها ما يزال تحت الطاولة ، وبعضها فوق . عتدلةالم
  . الطاولة

  13/2/2011، الدستور، عّمان
  

   بعد مبارك باتت في أزمة استراتيجية واسعة النطاق"إسرائيل: "السابق" إسرائيل" سفير .85
بعد انهيار «ى مصر تسيبي مازل أن إسرائيل يرى السفير الصهيوني السابق لد: كفاح زبون - رام اهللا

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

 عاما انتهت، واآلن سينهار 30لحكومة المعروفة لمدة أن تنتخب حكومة ديمقراطية في مصر، ا
البرلمان، ألن الشعب لن يقبل ببرلمان مؤسس على الخداع والتزوير، أرى أن الجيش سيبقى ممسكا 

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

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

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

وهذا التباين في المواقف، واالرتباك انعكس أيضا على المحللين السياسيين والعسكريين، وأصحاب 
:  بن يشاي، إلى القولوبينما ذهب المحلل العسكري اإلسرائيلي المعروف رون. التجربة في إسرائيل

، وتوجه بالنصح إلى قادة »إن على إسرائيل أن تستعد لوجود تركيا جديدة على الحدود الجنوبية«
ال تظنوا أن مصر القديمة في عهد مبارك سوف تعود ثانية، وعليكم أن تستعدوا لمصر «: إسرائيل، قائال

  .»جديدة على الطراز التركي، وغير محبة إلسرائيل
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 13/2/2011، وسط، لندنالشرق األ
 

  ال خطورة على عالقاتنا مع مصر: باراك .86
على " أي خطر"أعلن وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك أن التطورات في مصر ال تمثل : الفرنسية

، مستبعداً أن تعتمد الدولة المجاورة النموذج اإليراني، وذلك في مقابلة مع شبكة )إسرائيل(العالقات مع 
  . 2011-2-13 األميركية بثت األحد "إيه بي سي"

ومصر، وليس هناك أي خطر علماني ) إسرائيل(ال أعتقد أن أي خطر يهدد العالقات بين :" وقال باراك
  ". ينتظرنا

واعتبر رئيس وزراء االحتالل األسبق أن االنتفاضة الشعبية التي أدت إلى تنحي الرئيس المصري 
  . 1979الثورة اإلسالمية في إيران العام " في أي شيءتشبه "وال " عفوية"حسني مبارك كانت 

إن التظاهرات لم تكن :" وأضاف". أعتقد أن المصريين يقومون باألمور على طريقتهم:" وقال باراك
  ". منظمة من قبل حركات متطرفة ذات أصول إسالمية وأعتقد أنه ينبغي احترام نوايا وحاجات المحتجين

ن األسبوع الماضي، إلى أن الحركة اإلسالمية المصرية، جماعة اإلخوان وأشار باراك الذي زار واشنط
المسلمين، ليست مجموعة متطرفة، لكنه حذر من تنظيم سريع النتخابات قد تستفيد منها هذه الحركة التي 

  . تتمتع بهيكلية أفضل من بقية أطراف المعارضة المصرية
نتخابات على المدى القصير، في غضون تسعين يوماً على إن الفائزين الحقيقيين في ا:" وحذر باراك قائال

  ". سبيل المثال، سيكونون اإلخوان المسلمين ألنهم على استعداد لخوضها
إن الحركة الوحيدة المتماسكة والتي يكون أعضاؤها على استعداد للقتل أو الموت عند :" وقال أيضا

يتعين تجنب ذلك في :" وأضاف. بان الثورةإ" الضرورة هي التي تأخذ السلطة في هذا الوقت أو ذاك
  ". مصر ألنه سيصبح كارثة بالنسبة لكل المنطقة

التي أعلنها الجيش المصري ومفادها أن القاهرة ستواصل احترام " الضمانات"ورحب نتنياهو، السبت، بـ
  .بعد تنحي الرئيس حسني مبارك) إسرائيل(معاهدة السالم الموقعة مع 

  13/2/2011، نموقع فلسطين أون الي
  

  رج خطة أعدت سلفا عن مرحلة ما بعد مبارك اإلسرائيلي يخرج من الدالجيش .87
في الوقت الذي أخرج فيه الجيش اإلسرائيلي من الدرج خطة كان قد أعدها :  نظير مجلي-تل أبيب 

ظيره سلفا لعهد ما بعد الرئيس حسني مبارك في مصر، هاتف وزير الدفاع اإلسرائيلي، إيهود باراك، ن
المصري، المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري األعلى، واتفقا على عمل كل ما في 
وسعهما من أجل الحفاظ على معاهدة السالم بين البلدين، وعدم السماح بتدهور األوضاع بينهما إلى ما 

  .كان عليه الحال، عندما كانا ضابطين يقود كل منهما جيشه إلى الحرب
 من باراك، أن المحادثة بين باراك وطنطاوي كانت طويلة نسبيا وطغى عليها وحسب مصدر مقرب

واتفقا على أن معاهدة السالم بين البلدين جاءت في أعقاب قرار استراتيجي صارم لدى . الطابع الجدي
  .كليهما بأن يتوقف سفك الدماء، وأن هذا القرار لم يتغير

صراعات اإلسرائيلية العربية، وفي مقدمتها الصراع وسيواصل الطرفان مسعيهما إلى تسوية جميع ال
ودعا طنطاوي الحكومة اإلسرائيلية إلى إحداث انعطاف في ملف هذا الصراع .  الفلسطيني–اإلسرائيلي 

لمصلحة المفاوضات والتسوية، بينما تمنى باراك للقيادة المصرية الجديدة أن تنجح في إحداث تغيير 
وقال إن ما يهم إسرائيل هو االستقرار في المنطقة، وتمنى أن . زدهارإيجابي نحو الديمقراطية واال

  .يستطيع طنطاوي ورفاقه الحفاظ على االستقرار في مصر
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 للمجلس العسكري األعلى في مصر، والذي أكد التزام 4وجاءت هذه المكالمة بعد صدور البيان رقم 
  . الجيش المصري بالمعاهدات الدولية

 اإليجابية، تستحوذ المخاوف على الموقف اإلسرائيلي الجوهري إزاء ما حصل وإلى جانب هذه اللهجة
ففي القيادة األمنية والعسكرية، ال يجازفون في التصرف . في مصر، وما قد يحصل في المستقبل

  . ويسود االتجاه بأخذ االحتياطات لتطورات مفاجئة قادمة. باطمئنان
 إسرائيلية إن أصوات التهدئة القادمة من مصر قد ، قالت مصادر»يديعوت أحرونوت«وحسب صحيفة 

وكتب رون بن يشاي، المعلق االستراتيجي . تصلح للفترة القريبة، ولكنها ليست مضمونة للمستقبل
للصحيفة والمعروف بقربه من األجهزة األمنية، حيث شغل في الماضي منصب الناطق بلسان الجيش، 

ن قضية محرقة تمنعه من إعادة النظر في معاهدة السالم، أن الجيش المصري مشغول حاليا في أكثر م
ضمنها تثبيت األوضاع الداخلية في مصر تمهيدا لوضع نظام جديد ال يعرف وجهه الحقيقي، وال يعرف 
سلم أفضلياته، والسعي لمنع الفوضى القائمة التي تشير إلى عبث قوى خارجية في األوضاع المصرية 

 وحزب اهللا اللبناني وحماس الفلسطينية، والتي تسعى لزيادة نفوذها بواسطة مثل الجهات المرتبطة بإيران
خاليا مسلحة في سيناء وقوى إسالمية تابعة لإلخوان المسلمين أو الجماعة اإلسالمية، التي اغتالت 
الرئيس األسبق، أنور السادات، ثم اضطرت للنزول إلى العمل السري وال يستبعد أن ترى في الفوضى 

ة فرصة للعودة إلى النشاط، هذا باإلضافة إلى مواجهة الخطر القادم من دول وادي النيل، الطامعة الحالي
ذلك الجيش المصري يخشى من أن تستغل هذه الدول الفوضى الحالية في . في زيادة كمية مياه نهر النيل

  .مصر التخاذ خطوات من جانب واحد تحرمها من كمية إضافية من المياه
عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن فترة من عدم االستقرار سوف تسود » وت أحرونوتيديع«ونقلت 

  . المنطقة برمتها في أعقاب األوضاع في مصر، وإن ذلك يتطلب متابعة جذرية للتغيرات التي تحصل
ولكن ما سمته . مقابل إسرائيل» هزات«وحسب المصادر ذاتها فإنه على المدى القصير لن تحصل أي 

الرسالة المركزية هي عدم االستقرار، وعدم الوضوح بشأن «تهب من دول الجوار، وأن » حا سلبيةريا«
وأضافت المصادر أن التقديرات اإلسرائيلية السائدة تشير . »ما سيحصل، وأن األمر يتطلب الرد المناسب

نية في حال األحداث في مصر من الممكن أن تخلق مستقبال جبهة أخرى أمام األجهزة األم«إلى أن 
  .»وصلت عناصر متطرفة إلى الحكم

تم إعدادها في السنوات األخيرة » خطة أدراج«وكشفت الصحيفة عن أنه يوجد لدى األجهزة األمنية 
. وتم وضعها في حينه على خلفية الوضع الصحي للرئيس المتنحي. لليوم الذي يلي غياب حسني مبارك

ع بناء الجدار على الحدود بين سيناء ومصر، ومراقبة الحدود واألمر األول الذي تقوم به حاليا هو تسري
بين قطاع غزة وسيناء، وانتظار التطورات التالية، جنبا إلى جنب مع مواصلة بناء خطة عملية تأخذ 

  .باالعتبار أسوأ االحتماالت
  14/2/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  ل االحتماالتالعالم العربي يتعّرض لزلزال والجيش مستعد لك: نتنياهو .88

طغت على تصريحات كبار المسؤولين في إسرائيل في حفلة تنصيب الجنرال :  أسعد تلحمي- الناصرة
بيني غانتس رئيساً جديداً لهيئة أركان الجيش اإلسرائيلي خلفاً للجنرال غابي أشكنازي تحديات أمنية 

خذها المؤسسة األمنية في تقديراتها جديدة، في إشارة إلى التطورات السياسية األخيرة في مصر التي لم تأ
  .2011للعام 

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

ية غانتس لرتبة جنرال عندما قال له إن حقيقة معرفته عن كثب ما يدور بنيامين نتانياهو في حفلة ترق
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داخل الجيش حيال حرب (داخل الجيش، ستساعده بالذات في هذه األيام في تحقيق االستقرار 
إذ ثمة زلزال يدهم العالم العربي وأجزاء من «وأضاف أن االستقرار هذه األيام مهم للغاية ). الجنراالت

بلدنا صغير، وأرجو أن نوسع دائرة السالم، لكننا ... ي، وال نعرف مآل هذه األحداث العالم اإلسالم
ندرك أنه في نهاية المطاف فإن السند الحقيقي الوحيد لقدرتنا على تعزيز وجودنا هنا وعلى إقناع جيراننا 

  .»هو الضمانة الحقيقية لتأمين مستقبلنا. ليكونوا معنا في السالم، هو جيش الدفاع
  15/2/2011، ياة، لندنالح

  
   التواضع بتقديراتنا للعالم العربيعلينا: اشكنازي .89

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

.  اشكنازي في خطاب أمام مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية األميركية المنعقد في القدسجاءت أقوال
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 رضاه . »دول أخرى في المنطقة
  .من موقف الجيش المصري في ما يتعلق بالتزامه بالمعاهدات الدولية واإلقليمية

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

السابق، عاموس يدلين، في المؤتمر ذاته إنه ) أمان(بدوره قال رئيس شعبة اإلستخبارات العسكرية 
يفضل ما وصفه بالجيران الديمقراطيين، ألن الدول الديمقراطية عادة ال تميل الى محاربة بضعها، الفتاً 

وقال إنه غادر منصبه قبل عدة اسابيع  .»موجة الثورات ليست بالضرورة سيئة إلسرائيل«ى أن إل
  .»الدولة قوية جداً، إذ لم تكن حدودها آمنة في السابق كما هي اآلن«و

  14/2/2011، 48موقع عرب
  

   االسرائيلي وتحديات ما بعد مباركالجيش .90
 العالقات مع مصر منذ سقوط الرئيس حسني يرى محللون ان الشكوك التي تلف مستقبل: )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 . ان يصبح شريكا اساسيا

يل من تهديد الجبهة الجنوبية على طول الحدود المصرية  والتي حررت اسرائ1979المبرمة في 
  .واعطتها حرية التصرف مع الفلسطينيين ، وكذلك على الجبهة الشمالية في وجه سوريا ولبنان

على اسرائيل ان توضح ان اي انتهاك "وقال مساعد رئيس هيئة االركان االسرائيلي السابق عوزي دايان 
لكنه اضاف ان بامكان اسرائيل قبل التحرك ان تطلب مساهمة ". حربالتفاقات السالم سيشكل سببا لل

  .حليفها االساسي الواليات المتحدة التي تقوم بتجهيز الجيش المصري
حتى وان كان على " ان الثورة المصرية ليست اسالمية"في االنتظار لفت دايان وهو جنرال احتياط الى 

وقال . ة االخوان المسلمين في مصر وتقوية حركة حماسغرار القادة االسرائيليين قلقا من تنامي قو
ازاء اي احتمال على الجيش االسرائيلي ان يحسن مرونته من خالل تجهيزه باسلحة يمكن نقلها بسرعة "

  ".من جبهة الى اخرى مثل مروحيات قتالية
ي االستخبارات من جهته، اعتبر جنرال االحتياط ياكوف اميدرور الذي كان يترأس سابقا قسم التحليل ف

ان على الجيش ان يفكر على المدى الطويل في اعادة تشكيل فرقة "العسكرية ، في مقابلة مع االذاعة ، 
  .بعد ان تم تفكيكها اثر توقيع السالم مع مصر" من الجيش للجبهة الجنوبية



  

  

 
 

  

            57ص                                                     25/2/2011 معةجال :التاريخ

انها تخدم "في المقابل رفض المحلل في شؤون الدفاع يوفن بيدتسور السيناريوهات الرهيبة، معتبرا 
ان اسرائيل ال "وقال ". السلطة االسرائيلية للتخويف ووزارة الدفاع لتنتزع اضافات جديدة في ميزانيتها

فان بقي النظام المصري قائما مع انتهاج الديمقراطية فسيكون االول في صون معاهدة : تواجه اي خطر
وفي اسوأ  ". مليار دوالر1,3السالم ، الن الجيش المصري لن يتخلى عن مساعدة اميركية بقيمة 

فستكون معرضة تماما للهجمات الجوية "الحاالت فان دخلت قوات مدرعة مصرية الى شبه جزيرة سيناء 
  .كما قال" االسرائيلية

  15/2/2011، الدستور، عّمان
  

  دول عربية معتدلة باتجاه التطّرف " جنوح" شالوم يحذّر من سلفان .91
دول محور االعتدال " جنوح"يس الحكومة اإلسرائيلية، سلفان شالوم، من حذّر النائب األول لرئ: الناصرة

، على ضوء السياسة التي انتهجتها الدول الغربية في التعامل مع النظام "التطرف"العربي باتجاه 
  .المصري الراحل برئاسة حسني مبارك

ة قد تعتبر الغرب جهة ال يعول إن الدول العربي"ونقلت اإلذاعة العبرية، اليوم الثالثاء، عن شالوم قوله 
في محور االعتدال " العبا أساسيا"، معربا عن قلقه البالغ إزاء انهيار النظام المصري الذي كان "عليها

  .العربي الموالي للغرب، على حد تعبيره
وكانت تل أبيب قد أعربت مرارا عن رفضها لموقف الدول الغربية، ال سيما الواليات المتحدة من 

للجانب اإلسرائيلي، " ذخر استراتيجي"ة المصرية، فيما لفتت إلى أن نظام مبارك هو بمثابة األزم
    .وسقوطه يؤدي إلى المساس بأمن واستقرار الدولة العبرية

  15/2/2011قدس برس، 
  

   خطة طوارئ في حال قيام مصر بإلغاء معاهدة السالملديها "إسرائيل": أشكينازي .92
 الجنرال غابي ، أنغزة ـ أشرف الهور عن مراسلها من ،16/2/2011، القدس العربي، لندننشرت 

أكد أن سقوط نظام الرئيس المصري حسني مبارك يعد  أشكنازي رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي السابق
  .ضربة لمعسكر االعتدال العربي

 المنظمات وقال أشكنازي الذي ترك منصبه أول أمس في كلمة ألقاها ليل االثنين أمام مؤتمر رؤساء
  .'إن األحداث في مصر تشكل ضربة للمعسكر المعتدل'اليهودية األمريكية المنعقد في مدينة القدس 

كان عامل استقرار في الشرق 'ولفت إلى أن حسني مبارك وبغض النظر عن االنتقادات الموجهة إليه 
  .'األوسط خالل ثالثة عقود

لن تكون نفس 'تواصال، إال أنه قال أن مصر ورجح أشكنازي أن تشهد الحلبة السياسية في مصر 
  .'الدولة

 أعلن اشكينازي، أن  محمد ابو خضير-القدس ، عن مراسلها من 16/2/2011، الراي، الكويتوذكرت 
من المهم «، مؤكدا أنه »خطة طوارئ حال قيام القاهرة بإلغاء معاهدة السالم«، امس، أن إسرائيل لديها 
  .»اإلبقاء على مصر كحليف

عن اشكينازي في أول ظهور له كمدني بعد تركه لمنصبه العسكري » جيروزاليم بوست«قلت صحيفة ون
معاهدة «أمام مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية األميركية الرئيسية، ليل اول من أمس، إنه يعتقد أن 

، »نا مستعدونالسالم مع مصر فاترة، لكن لها أهمية إستراتيجية لدولة إسرائيل وأمل أن تظل كذلك ولك
  .في إشارة إلى احتمال أن أي حكومة جديدة في مصر قد ال تعترف باتفاقية السالم مع إسرائيل

وقال إنه يعتقد أن الشعب المصري يجب أن يعترف . »لقد خططنا لمواجهة مثل هذا الموقف«: وتابع
  .»ى السلطةاستيالء عناصر متشددة عل«كما حذر من » بإنجازات الرئيس السابق حسني مبارك«
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  "زلزال تاريخي "بـ التطورات األخيرة في المنطقة  يصفموشيه يعالون .93
زلزال "وصف الوزير اإلسرائيلي موشيه يعالون يوم االثنين، التطورات األخيرة في المنطقة ب : القدس
 ، مشدداً على أنه يجب على إسرائيل أن تنظر لهذه األحداث من خالل ما قد تنطوي عليه من"تاريخي

  .تهديد إلى جانب ما تحمله في طياتها من فرص جديدة
وقال يعالون، وفقاً لإلذاعة اإلسرائيلية، إن هذه الثورات تشكل تعبيراً للتطلعات الطبيعية إلى الحرية 
والعدل، وإذا كانت ستؤدي إلقامة أنظمة ديمقراطية، واحترام حقوق اإلنسان فسيكون ذلك بمثابة تطور 

  .ايجابي
عناصر سلبية وخاصة اإلسالم المتطرف للوضع "شيته من استغالل ما وصفها من وأعرب عن خ

، مضيفاً أن التطورات األخيرة تثبت أن النزاع العربي اإلسرائيلي ليس سبب حالة عدم االستقرار "الجديد
  .ودول العالم أدركت ذلك

  21/2/2011وكالة قدس نت لألنباء، 
  

  شرق األوسط تدل على نهاية األنظمة الدكتاتورية االنتفاضات التي اندلعت في ال:بيريز .94
أن ” اإلسرائيلية“شمعون بيريز أمس االثنين في حديث مع االذاعة ” اإلسرائيلي“اعتبر الرئيس : )وكاالت(

واضح اآلن هو “وقال . ”األنظمة الدكتاتورية“االنتفاضات التي اندلعت في الشرق األوسط تدل على نهاية 
وأضاف . ”هم راحلون وفيسبوك باق.  دكتاتور أن يكون مطمئنا في الشرق االوسط أنه لم يعد بإمكان أي

. . يتعين على الطغاة من اآلن فصاعداً أن يجيبوا عما يراه العالم على الشاشات من الفقر والقمع والفساد 
  .”لقد بات كل شيء اليوم شفافاً إلى حد أنه لم يعد أمام الطغاة أي مكان يختبئون فيه
  22/2/2011، ج، الشارقةالخلي

  
  العدوى التي وصلت ليبيا تدفعنا إلى طرح السؤال عمن سيكون سيد الشرق األوسط: شالوم .95

نائب رئيس أن : رام اهللا ـ وليد عوض، عن مراسلها من 22/2/2011، القدس العربي، لندننشرت 
لمساعدة حلفائه، مضيفاً أن الوزراء اإلسرائيلي سيلفان شالوم قال ، إن العالم الغربي فشل في محاولته 

  .إيران تحاول القيام بدور نشط في تشكيل منطقتنا
إن “وقال . ندد بإيران مرة جديدة  شالومأن : وكاالتعن ، 22/2/2011، الخليج، الشارقةوذكرت 

محاولة إيران اليوم المشاركة بقوة أكبر في كل الثورات التي تحصل في منطقتنا ينبغي أن يدفع إلى 
على العالم أن يتحد بهدف منع إيران من تحويل هذه المنطقة إلى منطقة معادية ومن : احدةخالصة و

إن العدوى التي “وأضاف . ” وضع يدها على كل الموارد النفطية للسنوات المئة والخمسين المقبلة
  . ” وصلت إلى ليبيا تدفعنا إلى طرح السؤال عمن سيكون سيد الشرق األوسط

 
   تنتهج سياسة النعامة"إسرائيل"سط يشهد زلزاال تاريخيا وحكومة الشرق االو: موفاز .96

ان الشرق االوسط :"قال رئيس لجنة الخارجية في الكنيست االسرائيلي شاؤول موفاز من كاديما : القدس
يشهد زلزاال وتحوال تاريخيا اال ان حكومة اسرائيل تنتهج سياسة النعامة وتخفي راسها في الرمال وال 

  ".اطالق مسيرة سياسيةتبادر الى 
وقال موفاز في تصريحات لالذاعة االسرائيلية العامة اليوم الثالثاء انه لو كان رئيسا للوزراء لما كان 

  . يبقى مكتوف اليدين كما فعلت حكومة بنيامين نتنياهو على مدار العامين الماضيين
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 السالم مع الفلسطينيين والسوريين واتهم موفاز الحكومة بانها تتعلل باي حجة كانت كي ال تدفع عملية
  .محذرا من ان الوقت اخذ بالنفاد (..)الى االمام 

الجيش المصري تصرف بمنتهى المسؤولية وان المجلس :"وتطرق موفاز الى الوضع في مصر فقال ان 
واعرب مع ذلك عن اعتقاده بان حكم الزعيم الليبي معمر القذافي ". االعلى للقوات المسلحة مستقر

  .نتهي قريبا سي
  22/2/2011، وكالة سما اإلخبارية

 
  سقوط األنظمة العربية لبعدهم عن اهللا : يائير نافيه .97

الثورات وسقوط "إن : قال نائب رئيس األركان في الجيش اإلسرائيلي يائير نافيه:  ترجمة صفا– القدس
  ".نا به ال بقدرة دباباتنا وطائراتنااألنظمة العربية جاء بقدرة اهللا تعالى لبعدهم عنه، وعلينا أن نعزز إيمان

إن : العسكرية" تسريفين"اإلسرائيلية االثنين عن نافيه قوله خالل زيارته لقاعدة " هآرتس"ونقلت صحيفة 
إسرائيل الهادئة تقبع وسط عاصفة عربية من االضطرابات التي لم تكن متوقعة يوما ما رغم التزامات "

  ".القادة العرب الجيدة
على كل حال، إنه عقاب من اهللا، وال نعرف إلى أين ستؤدي بنا األمور، "ب أركان الجيش وأضاف نائ

  ".ولكن من المؤكد أن يد اهللا تطالهم من السماء
وأضاف في تصريحاته أن الشرق األوسط كان ال بد له أن يكون مرتعا للديمقراطية، ال أن يسيطر عليه 

  .عاليم دياناته المختلفة التي كلها مستوحاة من اهللالفساد والجور، وعلى جيشنا أن يتمسك بت
وكان الجيش اإلسرائيلي شهد خالل الفترة األخيرة تزايد عدد المتدينين من أوساط اإلسرائيليين 

  .والمستوطنين
  21/2/2011، وكالة سما اإلخبارية

 
  ة ترحبوالسلط,.. فلسطيني نازح من ليبيا بدخول الضفة300 ستسمح لـ "سرائيلإ":نتنياهو .98

 فلسطيني قادمين من ليبيا 300قال رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اسرائيل ستسمح بدخول 
  .الى المناطق الفلسطينية خالل االيام المقبلة

نتيجة للوضع الحالي في ليبيا، تلقيت طلبا : "وأضاف نتنياهو في تصريحات ادلى بها يوم االربعاء
طيني محمود عباس بأن تسمح اسرائيل لعدد من الفلسطينيين من الذين يغادرون شخصيا من الرئيس الفلس

  ." فلسطيني من الدخول للمناطق الفلسطينية300لذا ستمكن اسرائيل . ليبيا بالدخول للمناطق الفلسطينية
ابقة وقال مسؤول فلسطيني إن الفلسطينيين الذين ستسمح اسرائيل بدخولهم ذهبوا الى ليبيا من ديارهم الس

في االردن وسوريا ولبنان مصنفا اياهم بوضوح على انهم الجئون أو من أقارب الجئين فروا أو أجبروا 
  .1948على مغادرة ديارهم اثناء حرب عام 

ونقلت وكالة رويترز عن حسين الشيخ رئيس الشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية ان اولئك القادمين من 
  .ربية عن طريق االردنليبيا سينتقلون الى الضفة الغ

وقال نتنياهو الذي كان يتحدث الى جانب رئيس الوزراء البولندي الزائر دونالد تاسك ان هذه الخطوة 
  ."قلق على سالمتهم وارواحهم"تأتي كبادرة انسانية الن الفلسطينيين واقعون تحت تهديد، والن ثمة 

ائيل وعبر عن تقديره معتبرا اياه خطوة في وقالت وكالة االنباء الفلسطينية ان عباس رحب بقرار اسر
  .االتجاه الصحيح، اال انه طلب من نتنياهو ان يسمح بدخول المزيد

وقال نتنياهو .  الف فلسطيني يقيمون ويعملون في ليبيا30ويقدر مسؤولون فلسطينيون انه يوجد أكثر من 
  ."اشارة على رغبتنا في حسن الجوار والسالم"ان خطوة اسرائيل 
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ن نتنياهو قد قال في كلمة امام الكنيست االسرائيلي القاها في وقت سابق أن عدم االستقرار االقليمي وكا
  ."قد يستمر لسنوات عديدة"الراهن في الشرق االوسط 

  24/2/2011،)بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

   فصال جديدا في تاريخه يفتتحالشرق األوسط ...القذافي يتمنى سقوط باراك .99
قال وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك األربعاء انه يتمنى سقوط الديكتاتور الليبي معمر : واشنطن

  .في تاريخه" فصال جديدا"القذافي وأكد أن على إسرائيل أن تتحلى بالحزم في وقت يفتح الشرق األوسط 
ء ال يعرفون الشفقة، ال الضعفا. منطقتنا صعبة"األمريكية، قال باراك ) سي ان ان(وفي تصريح لمحطة 

  ".توجد فرصة ثانية للذين ال يعرفون كيف يحمون انفسهم
يجب أن نكون . آمل أن يكون هذا األمر لتغيير ايجابي. المنطقة بأسرها تبدأ فصال جديدا"واضاف إن 

  ".حازمين كي نحمي أنفسنا مع ايجاد الوسائل لدفع العملية السياسية والسالم
 إذا كان سيكون مسرورا لرؤية الزعيم الليبي معمر القذافي معزوال، اجاب وردا على سؤال حول ما

  ".آمل انه سيسقط"ايهود باراك 
ولم ينتقد باراك الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي تنحى عن السلطة بعد ثورة شعبية غير 

  .1979مسبوقة وكانت بالده أول بلد يوقع معاهدة سالم مع إسرائيل عام 
واضاف ". شعرت أن الصفحة األخيرة في فصل مهم بتاريخ مصر الحديث قد طويت"راك وقال با

  ".كان زعيما مهما لهذا البلد. شخصيا، أكن احتراما ونوعا من العاطفة لمبارك"
اعتقد انه . متمسكا بالسالم معنا بشكل كبير"وأوضح وزير الدفاع اإلسرائيلي أن حسني مبارك كان 

  ".ظ على كرامتهيستحق االحترام والحفا
  24/2/2011، القدس العربي، لندن

  
   للقذافي"لن يغفروا"الليبيون : بيريز .100

دان الرئيس االسرائيلي شيمون بيريز امس االربعاء بشدة العنف الممارس في ليبيا :  ا ف ب-مدريد 
  .لزعيمهم معمر القذافي' لن يغفروا'بحق المتظاهرين معتبرا ان الليبيين 

الناس لن تغفر للقذافي استخدامه السالح وقتله ' في مؤتمر صحافي في مدريد ان وصرح شيمون بيريز
  .'مئات االشخاص بشكل بشع، الن حق التظاهر من حقوق االنسان

التي اندلعت في عدة بلدان عربية ' لقد كان االعنف في رده على التظاهرات'واضاف الرئيس االسرائيلي 
 .'ان الناس يسخرون منه لكن الموضوع ليس مضحكا، انه خطير. القذافي يسخر منا جميعا'مؤكدا ان 

  .'اظن ان ما يجري االن رائع، انه امر ال رجعة فيه'وقال شيمون بيريز 
في اشارة الى التكنولوجيات ' قد ياخذ ذلك وقتا، ال يمكن للدكتاتوريين البقاء في زمن الشفافية'واضاف 

في السياسة االميركية بقيادة الرئيس ' بما تغير'يريز ايضا ورحب ب .الجديدة التي يستعملها المتظاهرون
انه ياتي بتغيير في السياسة االميركية واعتقد ان ذلك جيد، انه تحول من دعم القادة 'وقال  .باراك اوباما

  .'الى دعم الشعب وهذا ليس بالسهل، انه امر صعب جدا
  24/2/2011، القدس العربي، لندن

 
  " إسرائيل"تنشب في العالم العربي ستنعكس سلبا على ثورات قد : بن اليعيزر .101

، الذي كان وزيرا حتى "العمل"حذر النائب بنيامين بن اليعيزر، من حزب :  برهوم جرايسي-الناصرة 
قبل أسبوع في حكومة بنيامين نتنياهو، في حديث لإلذاعة اإلسرائيلية العامة أمس، من استمرار حالة 

 التفاوضية، وقال إن مسؤولية الحكومة تجاه األجيال الصاعدة أن تستأنف الجمود السياسي في العملية



  

  

 
 

  

            61ص                                                     25/2/2011 معةجال :التاريخ

المفاوضات مع الجانب الفلسطيني وتدفع في اتجاه الحل، وقال إن ثورات قد تنشب في العالم العربي، 
  . ستنعكس سلبا على إسرائيل

إنه "يلي قوله، أمس، اإلخباري اإلسرائيلي، واسع االنتشار، عن مصدر سياسي إسرائ" واال"ونقل موقع 
في حال تمترست إسرائيل في مواقفها دون أن تعرض مبادرة أو دفعا للمفاوضات مع الفلسطينيين، فقد 

  ".تصطدم بالعديد من دول العالم التي ستساند إعالن قيام الدولة الفلسطينية من جانب واحد
أمام " نفسا قصيرا" أوروبية، يبدون وتابع المصدر ذاته يقول، إن دوال عديدة في العالم، ومن بينها دول

السياسة اإلسرائيلية، وهم يعتبرون أن االجتماع السنوي للهيئة العامة لألمم المتحدة في شهر أيلول 
المقبل، سيكون الموعد النهائي النتظار مبادرة إسرائيلية، وإال فإنها ستؤيد المبادرة الفلسطينية ) سبتمبر(

  .العالن الدولة من جانب واحد
 26/1/2011، الغد، عّمان

  
  األوضاع في الدول العربية تدلّل على الحاّجة الملحة لدفع عملية السالم قدماً: فياض .102

رأى رئيس الحكومة الفلسطينية في رام اهللا سالم فياض أن التطورات األخيرة التي طرأت على : بيرن
على مدى الحاجة لتحقيق تقدم ملموس األوضاع األمنية والسياسية في عدد من الدول العربية، إنما تدلّل 

  .في عملية السالم بين رام اهللا وتل أبيب، وفق تقديره
" دافوس"، على ضوء مشاركته في منتدى 29/1وقال فياض، في تصريحات صحفية أدلى بها يوم السبت 

ما يحدث في مصر ولبنان ودول عربية أخرى يشير إلى "االقتصادي المنعقد حالياً في سويسرا، 
الضرورة الملحة إلنجاز التقدم في عملية السالم اإلسرائيلية الفلسطينية، وذلك قبل أن تأخذ القوات 

وأفاد رئيس الحكومة الفلسطيني، أنه يتعين على  .، كما قال"المتربصة بهذه العملية بزمام األمور بأيديها
الستقرار إلى المنطقة واستمرار الحكومات العربية االستجابة لمطالب شعوبها بالتغيير من أجل إعادة ا

  .استقطاب االستثمارات والمساعدات إليها، وفق تصريحاته
  30/1/2011قدس برس، 

  
   الفلسطينية يدعو إلى استئناف المفاوضات مع السلطةباراك .103

إيهود باراك، أول أمس، في نيويورك إلى استئناف ” اإلسرائيلي“دعا وزير الحرب : )ب.ف .أ (
وأضاف بعد لقاء مع االمين . ” بالرغم من كل التوترات المحيطة بنا“لطة الفلسطينية المفاوضات مع الس

” أعتقد أن السالم لن يتحقق إال بحوار بين الشركاء، بيننا والفلسطينيين“العام لألمم المتحدة بان كي مون 
إجراءات ثقة نحن في هذه المفاوضات منذ عشرين عاماً واعتقد أننا أقررنا مؤخراً سلسلة “وأوضح . 

على األرض ان في غزة وإن في الضفة الغربية للتقدم مع بناء مؤسسات ونوع من دولة جنينية بقيادة 
نحن “وقال أيضاً . ” فياض) سالم(ورئيس الوزراء ) محمود عباس(أبو مازن ) الرئيس الفلسطيني(

أمنية مع الدولة الفلسطينية مستعدون لبدء محادثات فورية حول الطريقة التي يمكن معها إقامة ترتيبات 
  .” المستقبلية
ما زلت متفائالً، أعتقد أنه بالرغم من كل التوترات حولنا يجب أن نبحث عن فرص بالرغم من “وأضاف 

  . ” الصعوبات بدل أن نغرق في جو من عدم االستقرار
  12/2/2011، الخليج، الشارقة

  
  موقفها من السالمب إعادة النظر "إسرائيل" العربية تفرض على التطورات :دانييل ليفي .104

تطورات أحداث الشرق األوسط يمكن أن تؤدي إلى تبدل جذري في موقف :  أحمد عبدالهادي-واشنطن
المستشار  إسرائيل من محاوالت التوصل إلى تسوية سلمية مع الفلسطينيين والدول العربية، حسبما أعلن
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نيو أميركا "احث في شؤون الشرق األوسط في معهد السابق لرئيس الوزراء اإلسرائيلي دانييل ليفي الب
وأضاف ليفي، الذي تبنى موقف الدفاع عن مبدأ إقامة الدولتين، أن الواليات المتحدة بدأت ". فاونديشن

بحثا شامال لحساب تداعيات أحداث المنطقة على عملية السالم وأن الضغط الذي تمارسه على 
رار يهدف إلى إدانة االستيطان في مجلس األمن يرمي إلى الفلسطينيين اآلن لتأجيل طرح مشروع ق

إفساح قدر من الوقت لتحديد ما ينبغي عمله في المرحلة المقبلة وما يسفر عن عملية مراجعة الموقف 
  .التي تجري اآلن في إسرائيل

 تشكيل وجود حكومات مختلفة في بعض الدول العربية والدوراألكبر الذي سيلعبه الرأي العام في"وتابع 
فإذا اتبع . السياسات يضيق الهامش الذي كانت تتحرك فيه السياسات القديمة سواء إلسرائيل أو ألميركا

النظام الجديد في مصر سياسة أكثر تشددا استجابة للرأي العام فإن ذلك يضع ضغطا على واشنطن 
  ".ة لجهود إحالل السالموالمشكلة أن هذا الضغط سيكون ملمحا دائما من مالمح الصورة العام. والقدس

وألمح ليفي إلى أن الفلسطينيين يفكرون اآلن في تأسيس حركة احتجاج سلمي قوية على غرار ما حدث 
بل ستكون . لن تكون تلك الحركة موجهة ضد الرئيس محمود عباس في المقام األول"في مصر، مضيفا 

  ".موجهة ضد االحتالل اإلسرائيلي
 إلغاء معاهدة السالم بين مصر وإسرائيل كما ال يتوقع وصول حكومة واستطرد، ليفي أنه ال يتوقع

  .إسالمية متشددة للسلطة في مصر ـ حسب قوله
كما أن العالقة بين أي . لكن الموقف مثال على حدود غزة لن يكون مشابها لما كان عليه"بيد أنه تابع 

 إن ما حدث يعني تبدال في آليات .رئيس للحكومة اإلسرائيلية والسلطات المصرية لن تكون كما كانت
وال أستطيع حتى اآلن أن أحدد حجم هذا التبدل إذ إن التقلبات ال تزال . المواقف السياسية في المنطقة

  ".مستمرة حتى في مصر
وأوضح ليفي أنه يعتقد أن على الحكومة اإلسرائيلية أن تنظر بجدية في ضرورة التوصل إلى اتفاق سالم 

فالمسألة اآلن لم تعد بحثا . أنها لحظة فارقة بالنسبة لإلسرائيليين"وأضاف . صف الحاليةبعد أن تهدأ العوا
المسألة هي ما إذا كانت إسرائيل . في األوضاع اآلنية القائمة لكنها اكتسبت بعدا استراتيجيا أصيال

ت بمرور ستتمكن من مواصلة استخدام الوسائل القديمة في التعامل مع وسط يتبدل على نحو غير موا
ولكنني أعتقد أن اإلسرائيليين سينتظرون بعض الوقت لتقييم موقفهم االستراتيجي من عملية . الوقت

  ".السالم حتى تهبط أتربة العاصفة الحالية
  19/2/2011، الوطن اون الين، السعودية

  
   على البدء فى عملية السالم فورا "إسرائيل" ستجبران وتونسثورتا مصر  :هآرتس .105

، "نحو انقالب سياسى"اإلسرائيلية فى افتتاحيتها التى حملت عنوان " هآرتس"عت صحيفة  د:القدس
  . حكومة نتانياهو إلى تغيير سياستها فى الشرق األوسط بما يوازى الواقع الجديد للشعوب العربية

يا وقالت الصحيفة إن ثورتى تونس ومصر والمظاهرات فى إيران والبحرين وهو ما يعد زلزاال ديمقراط
فى المنطقة منح إسرائيل فرصة جديدة لبناء الثقة مع الشعوب العربية من خالل البدء فى عملية السالم 

  . المتجمدة مع الفلسطينين
وأوضحت الصحيفة أن هناك خطوات على الحكومة اإلسرائيلية اتخاذها نحو السالم ومنها تفكيك 

قل تنسيق أمنى، وحينها فإن العالم سيمسك برأسه المستوطنات وترسيم الحدود مع الفلسطينيين أو على األ
  . من هول ما يرى أمام الديمقراطية الجديدة إلسرائيل

وأوضحت الصحيفة أن بعض الجماهير العربية التى نجت فى الخروج من سنوات الديكتاتورية، فليس 
تها الخارجية بل من المستبعد أن تطلب من حكوماتها القادمة أن تغير من الطريقة الممنهجة فى سياس

  . وإعادة النظر فى العالقات مع إسرائيل إذا ما التزمت بدفع مسيرة السالم 
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وأشارت الصحيفة إلى أن تل أبيب خسرت مبارك كحليف لها لكنها لم تخسر مصر ، كما أنها لم تخسر 
  . السلطة الفلسطينية الشريكة فى التفاوض التى تتغير هى األخرى إلى وضع جديد

 الفلسطينى من على مسرح األحداث فى –لصحيفة أنه عندما يختفى الصراع اإلسرائيلى وأوضحت ا
المنطقة فإن اإلدارة األمريكية لن يكون مطلوب منها أن تدفع فاتورة دعم الديمقراطية فى الشرق األوسط 

ماء ، حيث إن الرئيس أوباما يطمح فى إعادة بناء صورة الواليات المتحدة من جديدة فى طرد الزع
  . الديكتاتورين وكذلك األنظمة المحتلة 

وأشارت الصحيفة إلى أنه ينبغى على إسرائيل أال تنتظر حتى تضغط عليها السياسة الجديدة للدول 
العربية والواليات المتحدة األمريكية ، وان تغير من سياستها التقليدية وان تنظر إلى التغيرات التى 

  . ع فى اقتراح مبادرة جديدة للسالم طرأت على الشرق األوسط ، وان تسر
وأوضحت الصحيفة أنه بهذه الطريقة فإن إسرائيل ستثبت للدول العربية وللعالم كله أنها مستعدة أن تكون 

  . جزء من الواقع الجديد فى الشرق األوسط 
تقدم بخطة واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بأنه يجب على رئيس الوزراء اإلسرائيلى بنيامين نتانياهو أن ي

حقيقة محددة بجدول زمنى تسمح لمحمود عباس أبو مازن العودة مرة أخرى إلى طاولة المحادثات 
  .الستكمال المسيرة

 18/2/2011، وكالة سما اإلخبارية
 

   والبردويل ينفي  الورقة المصريةبدللالنتخابات  اقترح على حماس االحتكام يؤكد أن عباس زكي .106
 عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس ، أن بيت لحم من ،6/2/2011، ةوكالة معاً اإلخباريذكرت 
 صناديق االقتراع إلىأكد بأن الرئيس محمود عباس اقترح على حركة حماس االحتكام  زكي

  . من التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة لما تمر به مصر من أزمة استثنائيةواالنتخابات، بدالً
يجب شكر الرئيس أبو مازن على هذه "اإلذاعية أنه " معا"لنشرة أخبار شبكة وأضاف زكي خالل حديثه 

 انه وفي ظل إلىوأشار زكي  ".ن الوحدة مقدمة على كل شيءأالمبادرة، ألنه عندنا قانون ينص على 
 يتعاطى أنوبالتالي نأمل " تبقى قضية الوحدة معلقة، أنانشغال مصر في همومها الداخلية فال يجوز 

لفلسطيني باتخاذ كل اإلجراءات الديمقراطية لحسم هذا التباين الذي بات يهدد مستقبل القضية الوضع ا
  ".الفلسطينية

وحول سؤاله عن توقيت هذا التصريح من قبل الرئيس عباس، أضاف زكي بأن القيادة كانت تتمنى 
 انه رشحتنا في األخير خاصة"و الذي بعده، أو بعد غد او الشهر الحالي أوالجميع بأن نوقع الورقة غدا 

  ". التوقيعإلىأخبار بأنه إذا وصل مشعل والتقى األخ الرئيس أبو مازن في قطر يذهب فورا به 
لكن اآلن القاهرة في وضع استثنائي، يعني ظرفها ال "وتابع زكي بأن خالد مشعل جاهز لهذه العملية، 

 نلجأ نحن أن بالشأن الفلسطيني فال مانع يسمح وبالتالي اختصارا للطريق ولقطع الطريق أمام المتربصين
 تبقى معلقة نتيجة أن رأي الشارع وصندوق االقتراع وتكون العملية اكبر من إلىواإلخوة في حماس 

 خارطة إلى عدم توقيعها، ألنه بنهاية المطاف التوقيع على الورقة سيقود أوتوقيع الورقة المصرية 
  ". انتخاباتإلىطريق للوصول 
، ألنه فتح جاءت " من ليس وحدوياليس فتحاوياً: "لى مقولة الرئيس الراحل ياسر عرفاتوشدد زكي ع

، وفتح ليست صنما يعبد بالنسبة 48لكل الشعب الفلسطيني لتصويب األوضاع وتجاوز نكبة سوداء عام 
  ".لنا، ويجب ان تكون الحركة أداة استقطاب لكل الشعب الفلسطيني وفعال هذا ما حصل

 أن تكون حماس قد أدركت معنى توحيد الصفوف، وان يأخذوا حصتهم عبر ديثه متمنياًوأنهى زكي ح
صندوق االقتراع، ويجب أال يخافوا من هذا الموضوع، ولديهم إمكانية تحقيق ما يريدونه عبر الصندوق 

  ".فقط
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 صالح .د، إلى أن القيادي في حماس، غزة من، 5/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالموأشار 
رئيس عباس، يقضي باالحتكام لصناديق ال نفى عرض أي مقترح على الحركة من قبل ،لبردويلا

  .االقتراع بدل التوقيع على الورقة المصرية، مؤكدة رفضها إجراء أي انتخابات دون توافق وطني
ما صرح به عضو : "5/2مساء السبت " المركز الفلسطيني لإلعالم"قال في تصريح خاص أدلى به لـو
 في هذا الصدد، سمعناه فقط من وسائل اإلعالم، وال ندري )عباس زكي(جنة المركزية لحركة فتحالل

لماذا لم : "، متسائالً"مدى مصداقيته، فنحن ال نستطيع أن نثق بما يأتي على لسان قيادات فتح في اإلعالم
  ".نبلغ بطريقة رسمية بمثل هذا االقتراح؟

 من الورقة المصرية التي كانت لدى عباس الخيار األول واألخير التنصل"واستغرب البردويل ما اعتبره 
  ".عندما شعر باهتزاز النظام بدأ يتخلى عنه، وهذا غريب"عندما كان النظام المصري قوياً، وتابع 

 
  المنطقة ستصب لمصلحة المقاومة بالتغّيرات  و للخروج من حالة االنقسامال أفق منظوراً: مشعل .107

تب السياسي لحركة حماس خالد مشعل من خطورة التأثيرات الخارجية على المكرئيس حذر : دمشق
القضية الفلسطينية، مؤكدا أن استمرار حالة االنقسام أمر مؤلم يجب أن يحل عبر الحوار والقواعد المتفق 

  .عليها، وموضحا أنه ال يوجد أفق منظور للخروج من حالة االنقسام الفلسطيني
إن جلوس حركتي حماس ) 2-9(ا من جمعية الصحفيين الكويتية األربعاء وقال مشعل خالل لقائه وفد

وفتح مع بعضهم من شأنه أن يحل المشاكل القائمة وخاصة إذا وجدت النوايا السليمة، مشددا على أنه من 
  .دون استعداد الطرفين النجاز المصالحة على أسس وطنية محضة لن تتحقق المصالحة

م في القاهرة حول الورقة 2009ة الوطنية الفلسطينية كانت تدور منذ عام أزمة المصالح"إن :  وقال
، مؤكدا أن مطلب حركة حماس هو االحتكام إلى الديمقراطية "المصرية وكيفية تطبيقها على أرض الواقع

  .ومبدأ التشارك لتجنب نسف ما تم تحقيقه مع حركة فتح طوال تسعة أشهر في القاهرة
حوار المصالحة إلى طريق مسدود بعد أن تم في بادئ األمر في اجتماعات وأعرب عن أسفه لوصول 

  .دمشق االتفاق على كافة النقاط التي كانت محل خالف بين حماس وفتح
وأوضح أنه تم االتفاق على أن تتشكل لجنة االنتخابات بالتوافق وأن تتشكل المحكمة التي تبت في نتائج 

وافق بشأن اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، االنتخابات بالتوافق، وكذلك تم الت
  ".والتي اكتشفنا فيما بعد أنها حذفت من الورقة المصرية"وضرورة إعطائها مهام غير قابلة للتعطيل 

وأشار إلى أنه تم كذلك االتفاق على إعادة بناء وهيكلة األجهزة األمنية وتشكيل لجنة أمنية عليا تضع 
ية تشرف على قطاع غزة والضفة الغربية، شريطة أن تتشكل بالتوافق وتكون مسؤولياتها سياسات أمن

  .على الضفة والقطاع
كل النقاط التي تم االتفاق عليها أصال هي موجودة في الورقة المصرية وتم االتفاق عليها في "إن : وقال

  ".زمن قصير دون أي عناء
اع بين حركتي فتح وحماس في الثامن عشر من أكتوبر كما أكد أنه كان قد تم االتفاق على االجتم

  .الماضي إلتمام المصالحة إال أن المسألة تعطلت وظهرت اختالفات جديدة في وجهات النظر
وحول مصير الجندي الصهيوني األسير جلعاد شاليط، أكد مشعل أنه ال يوجد أي تقدم حقيقي بهذا الشأن، 

ة الحكومة الصهيونية ومحاولته وضع قواعد جديدة أفضل من وخاصة بعد تسلم بنيامين نتنياهو رئاس
  .سلفه إيهود أولمرت

نحن حريصون على اإلفراج عن الجندي شاليط، ولكن مقابل أن يفرج عن العدد والنوعية التي : "وقال
ي أردناها من األسرى الفلسطينيين، والعدد الذي طلبناه ليس كبيرا قياسا بعدد األسرى وهو حقنا الطبيع

  ".وإسرائيل تتالعب وتجادل في التفاصيل
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ولفت إلى أن الجيش الصهيوني كان حريصا على إتمام الصفقة باعتبار شاليط جنديا، وأن الجيش يحافظ 
على جنوده، لكن مسئولي األمن كانوا متشددين، بدعوى أن اإلفراج عن نوعية معينة من األسرى 

  .الً عسكرية في الضفة الغربيةالفلسطينيين قد يحدث فوضى وانتفاضة وأعما
وبين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أنه منذ ذلك اليوم جمدت األمور، وحاول الوسيط األلماني 

  .بعد فترة أن يقنع الحركة ويغريها بالعودة إلى أرضية العرض الصهيوني الذي رفضته في السابق
 10/2/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
  ء الورقة المصرية وتوافق على تحفظات حماس في اتفاق دمشق تعلن انتهافتح .108

حركة فتح، ، أن  كفاح زبون،رام اهللا نقال عن مراسلها من 14/2/2011الشرق األوسط، لندن، نشرت 
دعت حركة حماس إلى الشروع فورا في حوار وطني من أجل االتفاق على التوجه إلى انتخابات عامة، 

  .أيلول المقبل/ يتها تنظيمها قبل سبتمبركانت أعلنت منظمة التحرير ن
الورقة المصرية، وإعالنها أنها لم » انتهاء«وجاءت دعوة فتح المتكررة إلى حماس هذه المرة على خلفية 

  .تعد قائمة عمليا كما جاء على لسان عزام األحمد، عضو اللجنة المركزية لفتح
د قائمة بفعل التطورات األخيرة في مصر، وأنه وأكد األحمد، أمس، أن الورقة المصرية للمصالحة لم تع

، وأن أسس إنهاء االنقسام تعتمد على القوانين »ال تتضمن كل التفاصيل«باإلمكان تجاوزها، باعتبار أنها 
وفق هذا يمكننا إجراء انتخابات يلتزم الجميع «: وقال األحمد لإلذاعة الرسمية. الفلسطينية المعمول بها

ألحمد أن خيار التوجه المباشر إلى االنتخابات سيتيح الشروع في خطوات جدية واعتبر ا .»بنتائجها
، »إدراك صعوبة األوضاع الحالية في المنطقة«إلنهاء االنقسام الداخلي، متوجها إلى حماس بالدعوة إلى 

حالة هذه األوضاع ستنعكس على الساحة الفلسطينية، وعلينا أن نعتمد على أنفسنا، وننهي «مشيرا إلى أن 
  .»االنقسام لحماية قضيتنا الوطنية

نبيل شعث عضو اللجنة . دمن بيت لحم أن  14/2/2011وكالة معا اإلخبارية،  إلى ذلك ذكرت
 موافقة حركته كل التحفظات والتفاهمات التي حصلت في اتفاق دمشق، وغير  أعلنالمركزية لحركة فتح

 حماس على الورقة تحفظاتة فتح على كل  شعث موافق.دوعرض  .متراجع وال مختلف على اي منها
 انه باإلمكان الجلوس : الذي رد قائالإسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس. المصرية على د

  .الفلسطيني الفلسطيني إذا صدقت النوايا
  .على شبكة معا اإلذاعية " حديث الوطن"حديث شعث ورضوان جاء من خالل المشاركة في برنامج 

ا أتمنى وأرجو من حركة حماس اإلعالن من خاللكم ليقولوا لنا ما الذي يمنعهم من توقيع ان"وتابع شعث 
االتفاق الذي وصلنا إليه في دمشق، وانا شخصيا أريد ان افهم، نتكلم عن المصالحة وكأنها حلم أسطوري 

 ".رادتناال يمكن تحقيقه في زماننا وانه نحتاج الى معجزات وبينما هو في الحقيقة ال يخضع اال إل
وأضاف شعث ان القيادة الفلسطينية ال تشكك في قيادة حماس انها تابعة إليران وال لفتح والمنظمة انها 

وأشار شعث الى ان  ".الحركتين مستقلتين ووطنيتين تسعيان للصالح الفلسطيني"تابعة ألية جهة أخرى، 
وان تبنى األمور " أمر مزعج جدا، التباطؤ في العملية االنتخابية أو حتى رفضها من قبل حركة حماس

على بعضها بالذات مثل قضية االنتخابات حيث يقال انها تبنى على المصالحات والمصالحات أمور 
فإذا كانت " ".سرية ال يفهمها احد، فهذا غير معقول بان نظل بال مشاركة شعبية وال مجالس منتخبة

بتمبر القادم فهذا برأي الجميع وقت كاف جدا لحماس اللجنة التنفيذية قد أعلنت عن إجراء انتخابات في س
  ".الن تطلب ما تريد من ضمانات ومشاركة واسعة في كافة التفاصيل

فحماس أيضا ليست بريئة من هذه القضية، نريد منهم ان "وشدد شعث على ان التاريخ سيحاسب الجميع، 
وأشار شعث خالل حديثه المباشر مع  ."يعلنوا عن التحفظات جميعها وكل النقاط المفصلية لننهي األمر



  

  

 
 

  

            66ص                                                     25/2/2011 معةجال :التاريخ

اسماعيل رضوان القيادي في حماس الى كل التحفظات التي تم االتفاق عليها في اتفاق دمشق وكان . د
  :تلخيصه كالتالي

 تحفظتم على أربع نقاط، األولى أردتم ان يكون تشكيل لجنة مشرفة على االنتخابات بالتوافق وكنا :أوال
  .نا على تحفظكم وما زلنانريدها بالتشاور ووافق

 كنتم تريدون ان يكون لكم رأي في تشكيل محكمة لالنتخابات وكنا نريدها بمرسوم تشاوري ووافقنا :ثانيا
  .على تحفظكم

  . سنوات كاملة ووافقنا على تحفظكم3 كنتم تريدون تأجيل االنتخابات لـ:ثالثا
ونحن موافقون على تحفظكم ولم نتراجع عن اي لم يبق اال تشكيل اللجنة األمنية المشتركة، "وتابع شعث 

  ".شيء، وانا هنا أتحدث باسم اللجنة المركزية لحركة فتح
ال "وانهى شعث حديثه بالتأكيد على استعداد حركة فتح لالحتكام الى الجمهور والكل الفلسطيني وقال 

ل، نحن في عصر نريد أسرارا وال خفايا، نحن نريد من الجمهور ان يحكم وان يعرف كل التفاصي
  ".الشفافية وخلينا نخلص

من جهته أكد القيادي في حماس اسماعيل رضوان على استعداد حركته للجلوس ضمن نقاط معينة 
وأضاف انه باإلمكان الجلوس الفلسطيني الفلسطيني إذا صدقت النوايا وكانت اإلرادة صادقة، فسيكون 

نبيل . انا احترم كل ما تفضل به د" الحديث قائال وعلق رضوان على .باإلمكان الجلوس والتشاور حينها
شعث لكن نحن نريد موقفا واضحا من حركة فتح وبشكل جلي حتى ال تتعدد المواقف هنا وهناك، حيث 
حين أتى عزام األحمد الى دمشق وحينما تم طرح نقطة معينة قال لنا انها ليست من اختصاصه وبالتالي 

  ".يد ان نتوصل الى تفاهمات حقيقية على األرض وهذا ممكنتحول للرئيس محمود عباس، إذن نر
  

  لم يعد للورقة المصرية أي موقع اآلن: أبو مرزوق .109
 موسى أبو مرزوق؛ نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أنّه لم يعد أي موقع .أكّد د: دمشق
لثورة المصرية التي أطاحت للمصالحة االن، وأن التعامل مع هذه الورقة تغير إثر ا" الورقة المصرية"لـ

يجب أن تتحرك ضد ممارسات سلطة "بنظام مبارك، الفتاً إلى أن اإلرادة الشعبية في الضفة الغربية 
ما يجري في مصر ": "المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال أبو مرزوق في تصريحات خاصة لـ " .عباس

لفلسطيني، وطريقة التعاطي مع الورقة المصرية له انعكاساته على العالم العربي برمته، ال سيما الشأن ا
تغيرت، بالتالي فإن المشاورات تجاه التعامل مع تنازالت المنظمة ستأخذ أبعاداً أخرى، خصوصاً بعد 

  ".رصد التغيير الذي سيحدث على السياسة الخارجية المصرية وخاصة في التعامل مع الملف الفلسطيني 
الثورة جيدة إذا عبرت عن إرادة شعبية : "في غزة، قال" الثورة"ض لـوحيال الدعوات التي يطلقها البع

حقيقية، فقد تمت الدعوة إلى مظاهرة في غزة ولم يخرج سوى عشرات من الناس، األمر الذي يؤكد أنّه 
  ".ال توجد إرادة شعبية لتغيير الوضع في غزة 

، وتوجد سلطة تواجه المقاومة، واإلرادة في الضفة يوجد احتالل وتقطيع أوصال"إلى أنّه  وبالمقابل؛ أشار
الشعبية هناك تؤيد المقاومة وتحتضنها وعليه فإن الحراك الشعبي في الضفة مطلوب وإن كان يحتاج 

  ".عوامل إضافية حتى يظهر
  18/2/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   غزة لطي صفحة االنقسامإلىمستعد للذهاب : شعث .110

ث استعداده للذهاب الى قطاع غزة من اجل بحث ملف المصالحة الوطنية مع  نبيل شع.د ابدى :بيت لحم
وقال شعث لغرفة تحرير معا انه لم يجر اي . حركة حماس في حال كانت قيادة الحركة مستعدة لذلك
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ال يوجد اتصاالت سرية كل ما ": واضاف.اتصاالت سرية مع قيادات في حماس ال سيما اسماعيل هنية 
  ". وان الحديث عن اتصاالت مقبلة ستكون كلها في العلن ال داعي التصاالت سريةنصرح به هو معلن

لكنه قال انه مستعد للقيام بكل االتصاالت من اجل مساعدة حماس التوقيع على اتفاق المصالحة في ظل 
  .تجديد تاكيده على موافقة فتح على كل تحفظات حماس على الورقة المصرية 

 من اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح في اجتماع االمس بذل كل وكشف ان الرئيس عباس طلب
  .الجهود عبر مختلف الطرق التمام المصالحة الوطنية 

وسئل شعث عن مخاوف فتح جراء مغازلة امريكا لالخوان المسلمين وانعكاس ذلك على حركة حماس؟ 
 بان ال تجعل من ذلك عائقا اجاب القيادي في فتح ان حركته ليس لديها ان مخاوف ولكنه طالب حماس

 في المنطقة تمثل جزءا من الشعب سواء في اإلسالميةالتيارات ":  وأضاف.امام موافقتها على المصالحة
لكن ال نريد بمجرد ان تقوم امركيا بمثل هذه الخطوة كما حصل , مصر او فلسطين وهي تيارات وطنية 

  ".ة بسبب ذلكتجاه االخوان المسلمين بمصر ان تعلق حماس المصالح
نحن نريد لحماس كل خير ونريدها في حكومة وحدة وطنية قبل االنتخابات وبعد االنتخابات  ":وقال

  ".وطالبنا سابقا بان تخرج امريكا حماس من قائمة االرهاب 
  17/2/2011وكالة معا اإلخبارية، 

  
   االنقساموإنهاءالمطلوب اجتماع فوري لتنفيذ ورقة المصالحة : األحمد .111

 عن جاهزية الحركة لعقد األحمد اعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام : علي سمودي-ن جني
اجتماع فوري مع حركة حماس وكافة القوى للتوقيع واالنطالق نحو تنفيذ ورقة المصالحة المصرية 

توافق او القفز على كل شيء واالتفاق في اطار القانون والسلطة الواحدة ووفق "وصوال لالنتخابات، 
وطني للذهاب لالنتخابات في تاريخ محدد لتختار جماهير شعبنا من يمثلها النهاء االنقسام الذي يشكل 

  ".استمراره جريمة وطنية بحد ذاتها
في " الجبهة الديمقراطية" في كلمة منظمة التحرير الفلسطينية التي القاها اليوم في مهرجان األحمد،وقال 

في المسيرات واللقاءات والبيانات وكل المناسبات جميعنا من : "النطالقتها 42جنين بمناسبة الذكرى الـ
فتح وحماس والشعبية وغيرها نردد نفس الشعارات كلنا نريد انهاء االنقسام، وما دمنا جميعنا متفقين 

نقول لحماس كفى انقسام وهناك اصرار لدى : "واضاف ".على ذلك فمن الذي يريد استمرار االنقسام؟ 
نجاز ذلك والدليل ان الرئيس محمود عباس رعى وشارك في الحوار وانا وقعت على االتفاق فتح ال

 كنا نامل ان نطوي 12-28بعدما اجبرني الرئيس على ذلك من اجل المصلحة الوطنية وشعبنا، وفي 
فتح وقعت والفصائل وافقت وكانت تنتظر . الصفحة بعد حوارات دمشق النه لم يبق شيء نتحاور عليه

غم مالحظاتها ان توقع حماس، وهكذا اتفقنا على النقاط ولم يكن هناك خالف، فما الذي ادى الى الغاء ر
  ".بذلك النه ال يوجد قرار لديها النهاء االنقسام" حماس"واتهم االحمد ". اللقاء واالتفاق؟

ة وحقها في التعبير وبينما عبر االحمد عن احترام القيادة الفلسطينية وتقديرها لخيارات الشعوب العربي
عن ارادتها الحرة والديمقراطية، فانه حذر من االرتدادات السلبية للزلزال وان يكون في اطار الفوضى 

  .الخالقة التي خططت لها الواليات المتحدة االميركية 
اوجه نداء : "ووجه االحمد دعوة الى حماس لالستفادة من التغييرات والتحركات التي تجري، وقال

 لدعم جهودنا النجاز المصالحة فلسنا بحاجة للعودة لحوارات جديدة، وانما الرادة النهاء االنقسام، لحماس
وفي ميدان التحرير انتهت االمور بالتوجه لصندوق االقتراع على اساس ان يصاغ دستور وخطوات 

 االجهاد اخرى وفق ما يراه الشعب المصري مناسبا، لذلك ليس من حق فتح او حماس او الشعبية او
  ".وغيرها من الفصائل ان تفرض على شعبنا ما يريد
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الورقة المصرية كان هدفها لوصول لصندوق االقتراع ولياتي مجلس تشريعي يمكن ان يشرع : "واضاف
اما البرنامج الوطني . ويلغي ويقر الن ذلك ليس مهمة فتح وحماس وغيرها بل المجلس التشريعي

ه واذا كان بحاجة لتغيير لياتي مجلس وطني جديد ويشارك فيه الجميع الفلسطيني فالمجلس الوطني يحدد
  ".اما ان يبقى البعض يستند على هذه الدولة او تلك مستغلين حاجة شعبنا فهو اكبر ظلم وخطيئة

واكد انه لن يكون هناك بديل عن منظمة التحرير سوى منظمة التحرير نفسها ، ودعا حماس والجهاد 
  .2005في صفوفها والعمل معا العادة تشكيلها وتفعيلها وتطويرها وفق اتفاق عام  لالنخراط اإلسالمي

  18/2/2011القدس، فلسطين، 
  

  فتح وحماس في مهب عاصفة التغيير: احمد يوسف .112
احمد يوسف المستشار السابق السماعيل هنية من ان حركتي فتح وحماس لن تكونا . دحذر : بيت لحم

  .هبت على المنطقة واحدثت تحوال كبيرا في المنطقةبمنأى عن رياح التغيير التي 
ولم يخف يوسف مخاوف حركة حماس من رياح التغيير التي تعصف بالمنطقة العربية اذا لم يتم العمل 

كما ان يوسف لم يخف اعجابه بسياسة الواليات  .بسرعة على انهاء االنقسام بين الضفة وقطاع غزة
 ونظرتها الجديدة لجماعة االخوان المسلمين واستبعادها من ،مصريةالمتحدة االمريكية خالل الثورة ال

 مشيرا الى ان ما جرى في مصر سوف ينعكس ايجابيا على مستقبل حركة حماس ،المنظمات المتطرفة
حذر يوسف من ، وخالل المقابلة التي اجراها الزميل بسام ابو عيد .ازاء نظرتها للعمل السياسي مستقبال

 سوف تعصف بالجميع في غزة والضفة الغربية اذا لم تم العمل بسرعة النهاء االنقسام ان رياح التغيير
  .وتسوية الخالفات في ظل عدم فاعلية الورقة المصرية عقب سقوط النظام المصري

لكن يوسف دعا الى ضرورة االستفادة مما ورد فيها والجلوس سوية داخل الوطن والتفاهم على ورقة 
كما ايد يوسف الدعوات لتحركات شعبية في غزة  .لسطينية لطي صفحة االنقسامتفاهمات فلسطينية ف

انا مع اي تحرك شعبي في ": وقال .والضفة للضغط على الجهات المختلفة من اجل انهاء االنقسام
  ".الشارع الفلسطيني بشرط ان يكون تحركا ايجابيا ومتزامان ومحمودا للضغط على االطراف
  17/2/2011 وكالة معا اإلخبارية،

  
  حماس تؤكد استعدادها للقاء شعث في غزة لبحث المصالحة .113

 نبيل . عطااهللا أبو السبح، القيادي في حركة حماس اليوم الجمعة، استعداد حركته للقاء د.د أكد :غزة
وقال أبو السبح في حديث  .شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في غزة لبحث المصالحة الفلسطينية

، مشيرا إلى "أهال وسهال بالدكتور شعث ولنكمل ملف المصالحة عند آخر نقطة تم االنتهاء منها" ":معا"لـ
وأضاف القيادي في حماس ان  .وجود تناقض بين تصريحات قيادات حركة فتح في موضوع المصالحة

ة حركته لم تكن ترفض المصالحة، بل يجب ان تكون وفق رؤية وبرنامج فلسطيني، مؤكدا بان المصالح
السبح الى ان الفيتو األمريكي واإلسرائيلي هو  وأشار أبو .خيار استراتيجي وضروري لدي للحركة

  .المعطل لملف المصالحة
وكان شعث أبدى استعداده للذهاب إلى قطاع غزة من اجل بحث ملف المصالحة الوطنية مع حماس في 

  .حال كانت قيادة الحركة مستعدة لذلك
  18/2/2011وكالة معا اإلخبارية، 

  
   آليات شراكة حقيقيةوإيجادحماس تدعو إلعادة تقييم المصالحة  .114

أكدت حركة حماس ضرورة إعادة تقييم المصالحة الفلسطينية وفق المعطيات : نادية سعد الدين –عمان 
لم "وقال القيادي في حماس فوزي برهوم إن حركته  .الراهنة وايجاد آليات جديدة تؤسس لشراكة حقيقية
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، مؤكداً حرص حماس على "ى اآلن أي اتصاالت من فتح إلجراء حوار قريب حول المصالحةتتلق حت
حماس سمعت عبر وسائل "من قطاع غزة إن " الغد"وأضاف لـ  .إنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية

حماس اإلعالم عن رغبة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث بزيارة القطاع قريباً وااللتقاء مع 
  ".بخصوص موضوع المصالحة، ولكنها لم تتلق أي اتصال بهذا الخصوص حتى اآلن

وأوضح أن الحاجة تستدعي تقييم موضوع المصالحة والورقة المصرية بعد سقوط نظام الرئيس 
المصري السابق حسني مبارك، خاصة وأن الورقة تتضمن مغالطات كثيرة سبق لحماس اإلعالن عنها 

وأشار إلى أهمية انجاز المصالحة وليس فرض  .اء مالحظات وتحفظات عديدة حولهاأكثر من مرة وإبد
اعتماد استراتيجية "من دون توافق وطني، داعياً إلى ) المحلية والرئاسية والتشريعية(اجراء االنتخابات 

هناك حالة وأكد أن  ".وطنية لتحقيق المصالحة والتصدي للعدوان اإلسرائيلي والتعامل مع المرحلة المقبلة
  .من اإلرباك داخل صفوف فتح تجاه تبني قرار موحد بالمصالحة

  21/2/2011الغد، عمان، 
  

  لم نتلق مبادرات جديدة من فتح حول المصالحة: البردويل .115
أكدت حركة حماس حرصها على إتمام مصالحة فلسطينية قائمة على الشراكة الكاملة المرتكزة : غزة

بخيار المقاومة، مشددة على أنها لم تتلق من حركة فتح أو منظمة التحرير على الثوابت الوطنية والتمسك 
 صالح البردويل، القيادي في حماس وعضو كتلتها .دوقال  .أي مبادرة جديدة بشأن المصالحة 

تعقيباً على ما تردد في اإلعالم عن عرض " المركز الفلسطيني لإلعالم"البرلمانية، في تصريحٍ خاصٍ لـ
أو " فتح"لم نتلق رسمياً أي مبادرة من حركة : "كة حماس المشاركة في حكومة الضفةفياض على حر

ال يمثل قيادة "وشدد على أن سالم فياض  ".منظمة التحرير حول أي شكل من أشكال المصالحة
فلسطينية، تعبر عن طرف من األطراف المتعارضة، وهو شخص ألصقت به الحكومة بال شرعية، وهو 

وقال البردويل إن أي حل لألزمة يجب أن ينطلق من حل شامل ". يث في الشأن العامغير مخول بالحد
وتصور للقضية فالمشكلة ليست مشكلة حكومة، مشدداً على أن المطلوب حل شامل يبدأ بمنظمة التحرير 

وأكد أن أي حل ال  .وينتهي بتشكيل حكومة عبر انتخابات نزيهة للمجلس الوطني والمجلس التشريعي
 باإلفراج عن المعتقلين السياسيين وتحسين أجواء حرية الرأي والتعبير ووقف كبت الحريات، هي يبدأ

أما الحديث عن مفهوم العنف فهذا "وأضاف القيادي في حماس .مبادرة خداعة ال قيمة لها أو رصيد
  ".مفهوم خاص بفياض، وال عالقة لنا به وال يمكن القبول به

  20/2/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  " التسوية" الجميع مطالب بتكثيف الجهود إلنهاء االنقسام والتخلي عن :نافذ عزام .116
في فلسطين، على ضرورة اإلسراع في إنهاء االنقسام الفلسطيني، " الجهاد اإلسالمي"أكدت حركة : غزة

 المكتب السياسي وقال الشيخ نافذ عزام، عضو .ونفض السلطة الفلسطينية يدها من عملية التسوية بالكامل
للحركة، تعقيبا على تصريحات خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس حول أنه سيكون لهم 

الكل يدرك أن األزمة الفلسطينية الداخلية قد طالت، وان استمرارها  يعني : "مبادرات في المرحلة المقبلة
نحن ": "قدس برس"أضاف عزام لوكالة و ."مزيدا من المعاناة لشعبنا، ومزيدا من الهيمنة إلسرائيل

مطالبون جميعا بزيادة التحرك، وتكثيف الجهود إلنهاء هذه الحالة المؤسفة من االنقسام التي تعيشها 
   ".الساحة الفلسطينية

وكشف أن حركته بذلت جهودا كبيرة مع حركتي حماس، وفتح، وبقية الفصائل، إلنهاء االنقسام، 
دون أن تسفر هذه الجهود عن أي نتائج خالل الفترة الماضية، معربا عن أمله واستعادة الوحدة الوطنية، 

بان الرد على الفيتو " فتح"وحول تصريحات حركة  .أن يتم التوصل إلى نتائج أفضل في الفترة المقبلة



  

  

 
 

  

            70ص                                                     25/2/2011 معةجال :التاريخ

األمريكي في مجلس األمن لمنع إدانة االستيطان اإلسرائيلي يجب أن يكون باإلسراع في توحيد الصف 
نحن نعتبر تصريحات األخوة في حركة فتح ايجابية، : "سطيني، قال القيادي في الجهاد اإلسالميالفل

 ".ونأمل أن يبنى عليها باستعادة وحدة الموقف الفلسطيني، ونفض أيدينا مما يمسى مسيرة التسوية
عتبرنا نحن طوال الوقت ندرك انه ال يمكن الرهان على الموقف األمريكي، وطوال الوقت ا: "وأضاف

  ".أمريكا شريكا رئيسا في كل ما تقوم به إسرائيل ضد شعبنا، والفيتو األمريكي الخير لم يفاجئنا
  20/2/2011قدس برس، 

  
  يةإلى غزة إال بعد موافقة حماس على تشكيل حكومة وحدة وطنلن أذهب : شعث .117

شعث، أعلن أنه  أن عضو مركزية فتح نبيل ،نقال عن وكاالت 22/2/2011الخليج، الشارقة، نشرت 
على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو األمر الذي ” حماس“لن يذهب إلى غزة إال بعد تلقيه موافقة 

وقال شعت خالل ندوة في نابلس بالضفة الغربية إنه . اعتبرته الحركة دليالً على التخبط وعدم الجدية 
 على حكومة وحدة وطنية التي ستعزز لن يقوم بزيارة غزة إال بعد أن يأخذ رداً هاتفياً حول الموافقة“

بعدما أعلن في وقت سابق أنه سيذهب إلى القطاع خالل أسبوعين من أجل بحث ” الوحدة الوطنية
سنلح على حركة حماس مرة واثنتين ومائة مرة حتى “وقال شعت . استئناف جهود المصالحة مع حماس

اضية تحملت الجزء األكبر من المسؤولية ، حيث إنها خالل األربعة شهور الم”تحقيق الوحدة الوطنية
  .” لتعطيل الوحدة الوطنية

نبيل شعث، ، أن جيهان الحسيني،   نقال عن مراسلتها من غزة22/2/2011الحياة، لندن، وجاء في 
إن االنتخابات يجب أن «، و»نريد تشكيل حكومة وحدة وطنية، ثم نتوجه بعدها إلى االنتخابات«: قال

، ان الوفد »الحياة«وقال حسام زملط نائب شعث لـ .»بية وقطاع غزة والقدستجرى في الضفة الغر
المتوجه الى غزة سيلتقي شخصيات سياسية من مختلف ألوان الطيف الفلسطيني، وقال إن » الفتحاوي«
ستُجري اتصاالت مع مختلف األطراف في القطاع، بمن فيهم حماس، بحثاً عن أفكار خالّقة » فتح«

، »أن المرحلة الراهنة هي األفضل إلعادة توحيد الوطن والنظام السياسي«وأضاف  .سامإلنهاء االنق
كانت حماس تتحدث «وشدد على انه اذا  .مشيراً إلى تلقص الخالفات السياسية الى حد كبير بين الجانبين

فاوضات مع عن عقبات، مثل المفاوضات وعالقة السلطة مع الواليات المتحدة، فهذا لم يعد قائماً، فال م
إسرائيل اليوم، وال عملية سياسية، والسلطة تحدت السياسة االميركية ورفضت الخضوع لها، فما المانع 

الواقع من حولنا يتغير، وعلينا أن نتغير، وأن «: وقال .»من أن نلتقي ونبحث عن مخرج من االنقسام
  .ونحن موحدون) الدولةإقامة (نعمل على إنهاء االنقسام، وأن نتجه الى استحقاق سبتمبر 

  
  "الجدية والصدقية"تفتقر إلى تصريحات شعث : حماس تنفي تلقيها مبادرة إلنهاء االنقسام .118

نبيل » فتح«وصفت حركة حماس تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة :  محمد يونس–رام اهللا 
، ونفت أن تكون تلقت »قيةتفتقر إلى الجدية والصد«شعث عن المصالحة الفلسطينية وزيارته غزة، بأنها 

اعتبر المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري تصريحات شعث بأنها و. مبادرات جديدة إلنهاء االنقسام
تفتقر إلى الجدية والصدقية وبال معنى، في ظل استمرار االعتقاالت ومسلسل التعذيب في سجون فتح «

حقيقي للمصالحة هو وقف االعتقاالت المدخل ال«ورأى أبو زهري في بيان أمس، أن  .»في الضفة
الخيرية من استعادة دورها في خدمة الشعب ) حماس(واإلفراج عن المعتقلين وتمكين مؤسسات الحركة 

تشكيل حكومة وحدة وطنية يجب أن يأتي في سياق حل وطني شامل، «وشدد على أن  .»الفلسطيني
 موقفاً رسمياً لفتح، ألنها تتعارض مع وليس حال مجتزًأ، عدا عن أن تصريحات شعث يجب أن تمثل

  .في الحركة» تصريحات قيادات أخرى
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لم تتلقَّ حتى اآلن أي اتصاالت من فتح إلجراء «وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم، إن الحركة 
حرص حماس على إنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة «، مجدداً تأكيد »حوار قريب حول المصالحة

شعث بزيارة (...) حماس سمعت عبر وسائل اإلعالم عن رغبة «ف برهوم في بيان أن وأضا .»الوطنية
  .»القطاع قريباً وااللتقاء مع حماس في خصوص المصالحة، لكنها لم تتلق أي اتصال حتى اآلن

الحاجة تستدعي تقويم موضوع المصالحة والورقة المصرية بعد سقوط نظام الرئيس «واعتبر أن 
ني مبارك، بخاصة أنها تتضمن مغالطات كثيرة سبق لحماس اإلعالن عنها أكثر من المصري السابق حس

أهمية انجاز المصالحة وليس فرض إجراء «وأشار إلى  .»مرة وإبداء مالحظات وتحفظات عدة حولها
اعتماد إستراتيجية وطنية «، داعياً إلى »من دون توافق وطني) المحلية والرئاسية والتشريعية(االنتخابات 

  .»لتحقيق المصالحة والتصدي للعدوان اإلسرائيلي والتعامل مع المرحلة المقبلة
  .»هناك حاالً من اإلرباك داخل صفوف فتح تجاه تبنّي قرار موحد بالمصالحة«ورأى برهوم أن 

  في القاهرة، إن القيادة الفلسطينية فوضت شعث إجراء » الحياة«وكان قيادي في حركة فتح قال لـ
اتصاالت مع حركة حماس تمهيداً لزيارته الوشيكة الى غزة التي يحمل خاللها مبادرة الستئناف الحوار 

  .بين الحركتين من أجل إنجاز المصالحة
  22/2/2011الحياة، لندن، 

 
   في صفقة تبادل األسرى بعد تنحي مبارك"تجاوبا محدودا" أبدت "إسرائيل" :المزيني .119

كتور أسامة المزيني القيادي في حركة حماس ان حركته قررت أن تدير أعلن الد:  أشرف الهور-غزة 
، وأشار إلى أن تنحي الرئيس حسني 'سرية تامة'المشاورات حول صفقة تبادل األسرى مع إسرائيل بـ

  .على حماس' اإليجاب'مبارك الذي كانت حكومته تتوسط في الصفقة سيساهم بـ
الموالي لحركة حماس ان الحركة قررت أن تدير ' رسالة نتال'وقال المزيني في تصريحات نقلها موقع 

ال نريد عبر وسائل اإلعالم أن '، وأضاف 'سرية تامة'المشاورات حول صفقة التبادل مع إسرائيل بـ
  .'نغامر بمستوى أفضل في مفاوضات الصفقة أو بطرح أسماء إضافية لقائمة التبادل

عن صفقة تبادل األسرى مع إسرائيل عن وضع العملية وتحدث المزيني المخول من قبل حماس بالحديث 
بعد انهيار نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، الذي كان وسيطاً في تلك الصفقة، خاصة وأن 

  .حماس اتهمت مصر بعدم النزاهة، وقالت انها كانت تتعرض لضغوط
، 'أكثر من عام لدخول األلمان عليهالنظام المصري ترك احتكاره لملف صفقة التبادل منذ 'وقال المزيني 

داعماً وقوياً وأثر 'الفتاً إلى أن الدور المصري في الملف كان محدوداًن لكنه اتهم مصر بأن دورها كان 
سيضعف العدو 'ورأى أن انهيار نظام الرئيس السابق مبارك  .'بشكل إيجابي على نفسية االحتالل

  .'ن ذي قبلالصهيوني ويجعله أكثر تجاوباً في الصفقة ع
أبدت شيء من التجاوب المحدود فيما يتعلق 'وأشار إلى ان إسرائيل فهمت هذا األمر، وقال أنها 

  ، غير أن القيادي في حماس رفض اإلفصاح عن أي تفاصيل؟'بالصفقة
االحتالل ال يستطيع االنطالق نحو صفقة التبادل التي أصبحنا في وضع متفائل مقترن بتراجع من 'وقال 
  .'عدو أمام ثبات اإلخوة في قيادة الحركةقبل ال

  24/2/2011القدس العربي، لندن، 
 

   بين غزة وسيناء"امحور فيالدلفي"إلعادة احتالل  دعو األسبق ياإلسرائيلي وزير الدفاع نائب .120
 نائب وزير الدفاع األسبق، أفرايم سنيه، إلعادة احتالل الشريط الحدودي ما ادع:  نظير مجلي-ب تل أبي
وادعى سنيه، الخطر األكبر السرائيل اليوم هو من تعاون بين حكومة . طاع غزة وسيناء المصريةبين ق

حماس في غزة وحركة االخوان المسلمين وغيرها من قادة المتظاهرين في مصر، بغرض تهريب 
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ا وقال ان اسرائيل ستدفع ثمنا باهظ. »األسلحة المتطورة الموجودة بحوزة الجيش المصري وايران لغزة
ورد سنيه على . »قوة حماس ستتعاظم كثيرا إذا تركت الحدود كما هي«إن لم تفعل ذلك فورا، حيث ان 

هذا الثمن سيكون «: أولئك الذين يرون ان اعادة احتالل هذه المنطقة سيكلف هو أيضا ثمنا باهظا، فقال
. » لتعزيز قوتها العسكريةأقل بكثير من الثمن الذي سندفعه، إذا ما استغلت حماس الفراغ القائم حاليا

واستنتج سنيه أن على اسرائيل ان تسارع النجاز اتفاق سالم مع الفلسطينيين، وتحسين العالقات مع 
على اسرائيل ان تغير حساباتها االستراتيجية التي «وقال . األردن، كجزء من مجابهة التطورات الجديدة

ففي . مصر دولة مستقرة وملتزمة بمعاهدة السالمبنيت خالل السنوات الثالثين الماضية على أساس ان 
حينه الغي العديد من الوحدات العسكرية، واليوم هناك تطورات عديدة في الشرق األوسط تستوجب اعادة 

فالواليات المتحدة تنوي االنسحاب من العراق ولبنان يخضع لسيطرة حزب اهللا وايران تطور . تقويم
هذا كله يتطلب هجمة اسرائيلية مضادة، في صلبها تقوية المحور . السالح النووي ومصر غير مستقرة

  .»وهذا ال يتم إال بالسالم. االسرائيلي الفلسطيني األردني
  2/2/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  يروي تفاصيل معاناته بالسجون المصرية اعتقل لسبعة أعوام دون محاكمة فلسطيني .121

غرب مدينة غزة يسكن األسير المحرر معتصم القوقا وسط مخيم الشاطئ لالجئين :  جمال غيث-غزة
 أثناء قيامه 2004 عاماً، والذي اعتقله جهاز أمن الدولة المصرية بتاريخ الثامن عشر من أكتوبر عام30

، ثم اختطفته السلطات المصرية ليبقى قابعاً في (..)بمرافقة أحد أصدقائه المرضى للعالج في مصر
  . سجونها حتى لحظة تحريره

في مصر بعد أن هاجم عدد من أهالي المعتقلين المصريين " أبو زعبل"مكن القوقا من الخروج من سجن ت
السجون وقاموا بإخراج من فيها بعد مواجهة مع الشرطة أودت بحياة العشرات من المعتقلين، لكنها أدت 

  . في نهاية المطاف إلى فتح أبواب السجن على مصراعيها
  !! تفاصيل الرحلة

اعتقلت عندما كنت متوجهاً من غزة إلى مصر وبرفقتي ": فلسطين"فاصيل اعتقاله، قال القوقا لوعن ت
في :" وأضاف". أحد أصدقائي لتلقي العالج في المستشفيات المصرية، وتم سجني بعدها لمدة سبع سنوات

إلى التحقيق في مركز البداية تم اعتقالنا من بداية اجتيازنا الحدود المصرية مع قطاع غزة، ومن ثم نُقلنا 
، حتى "أبو زعبل"، حيث مكثنا هناك مدة أربعين يوماً ثم انتقلنا إلى سجن "نصر"أمن الدولة في مدينة 

  ". لحظة تحريري
" حماس"في البداية لم أعرف سبب اعتقالي، ولكنهم أخبروني فيما بعد ألنني أنتمي لحركة :" وتابع قائالً

  ". روهي من التنظيمات المحظورة في مص
اعتقلت في زنزانة انفرادية لمدة عشرين يوماً أضربت خاللها :" وعن ظروف اعتقاله، قال المحرر القوقا

، وانتهى بي المطاف في سجن أبو زعبل "مرج العمومي"عن الطعام، تم نقلي بعدها إلى سجن 
 وال توجد به ،"السيئة وال تتسع إال لشخص"ووصف القوقا السجون التي اعتقل فيها ب". االنفرادي"

أبو "وأوضح األسير المحرر أن ثمانية من السجناء الفلسطينيين كانوا برفقته في سجن . إضاءة أو تهوية
  ". زعبل

وذكر القوقا أنه كان يكثر السؤال لمسئول السجن عن سبب احتجازه دون محاكمة، مشيراً إلى أن الضابط 
  ". فضيحةإذا تمت محاكمتكم فسنتعرض ل:" كان يرد عليه قائالً

 - بالقرب من السجن-استطعت الخروج من الجحيم بعد أن تمرد عدد من األسرى وأهاليهم:" وتابع قائالً
، واصفا تلك "مما أدى إلى مقتل قرابة عشرة مساجين خالل محاولة أهالي المعتقلين تخليص أبنائهم

  . لبعض؛ نتيجة لخوف عدد من المعتقلين من تصفيتهم من قبل ا"السيئة"اللحظات ب
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بعد ساعات من االشتباكات فقد السجانون السيطرة على السجن، وبعدها قام األهالي :" وأردف قائالً
  ". وتمكنا بعدها من الخروج منه بحمد هللا" أبوزعبل"وأفراد يسكنون بالقرب من السجن بهدم جدران سجن 

لك المنطقة بنقلنا للحدود مع بمجرد خروجنا من السجن قام أهالي المعتقلين ومن يسكنون في ت:" وتابع
  ". قطاع غزة

  أفلت بصعوبة 
، "قناة السويس"ولفت المحرر القوقا إلى أنه تفاجأ في طريقه إلى غزة بوجود حاجز عسكري بالقرب من 

تمكنت أنا من اجتياز الحاجز، وأوقف الجيش المصري السيارة األخرى التي تتبعني والتي كانت :" مضيفا
  ".  اآلخرين، وتم إلقاء القبض عليهمتقل عددا من األسرى

نسأل اهللا عز وجل أن يمكن جميع :" وبابتسامة ممزوجة بالحزن رسمت على تفاصيل وجهه، قال القوقا
  ". األسرى من نيل حريتهم ويحقق حلمهم وعودتهم إلى ديارهم سالمين

 حقق حلمنا وأرجع معتصم الحمد هللا الذي:" ويجلس إلى جانب األسير القوقا والده والذي اكتفى بالقول
  ". إلى بيته وأسرته بعد غياب دام سبع سنوات

وتمكن خالل اليومين الماضيين معتقلين فلسطينيين كانوا محتجزين في السجون المصرية من الوصول 
  .ومن بينهم حسان وشاح وعمر شعث ومحمد عبد الهادي إضافة إلى القوقا, إلى قطاع غزة

  1/2/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  غزة تزود الجنود المصريين على الحدود بالغذاء .122
 قالت مصادر إن الجنود المصريين المعزولين على حدود قطاع غزة بسبب االضطرابات الداخلية :غزة

 من القطاع األساسية السلع الغذائية إمدادات يحصلون على الخبز وغيره من أيامالمستمرة منذ عشرة 
 في األمنوقال مصدر في مدينة رفح الحدودية إن قوات  .للمساعدات الغذائية الذي عادة ما يكون متلقياً

  . منذ ثالثة أيامباإلمداداتقطاع غزة تزود القوات المصرية 
 منطقة شمال سيناء متوترة وذلك في ظل االحتجاجات الحاشدة المطالبة بتنحي إنوقالت مصادر في رفح 
 .ن الطرق بعد اشتباكات مسلحة مع الشرطة المصريةويسيطر بدو على كثير م. الرئيس حسني مبارك

 بتهريب خضراوات وبيض وغيرها من  فلسطينيين في غزة يقومون أيضاًوقالت المصادر إن تجاراً
 بسبب االضطرابات مما اإلمداداتالمواد الغذائية إلى مصر حيث نفدت السلع من المتاجر بعد انقطاع 

  .عيعكس تغير اتجاه التدفق المعتاد للسل
  4/2/2011وكالة رويترز، 

  
  "سرائيلإ"تفجير محطة غاز مصرية تنقل الغاز الى : المستقبل العربي .123

محطة غاز مصرية على    ) السبت(افاد مصدر رسمي ان مجهولين فجروا صباح اليوم           : )فرانس برس (
  .، من دون االبالغ عن اصابات"اسرائيل"مقربة من قطاع غزة تنقل الغاز الى 

 نفسه ان المهاجمين فجروا المحطة واالنبوب في منطقة الشيخ زويد في سيناء على بعد               واضاف المصدر 
ويأتي التفجير بينما دخلت الحركة االحتجاجية التي تطالب بتنحي          .نحو عشرة كيلومترات من قطاع غزة     

  .الرئيس حسني مبارك يومها الثاني عشر
  5/2/2011المستقبل العربي، 

  
   في العريشخط أنابيب تصدير الغازر يفجبتحماس تنفي صلتها  .124

 وقالـت فـي     ،الغاز الطبيعي في مدينة العريش     نفت حركة حماس أي صلة لها بتفجير خط أنابيب        : غزة
نفياً قاطعاً أي   "، إنها تنفي    "رداً على أكاذيب العدو الصهيوني في شأن تفجير أنابيب الغاز في سيناء           "بيان  
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سرعة اتهـام العـدو لحمـاس       "واعتبرت أن   . "ي مصر الشقيقة  صلة لنا بمثل هذه األعمال التي تحدث ف       
بتفجير هذه األنابيب دليل على تورطه في هذا الحادث اإلجرامي بهدف زعزعة أمن مصر والوقيعة بين                

التدخل في الشأن الداخلي ألي دولة أخـرى وحرصـها          " رفضها    حماس وجددت ."مصر وحركة حماس  
قل المعركة عن مسارها الحقيقي وهو تحريـر فلـسطين مـن            على أمن مصر الشقيقة، وعدم السماح بن      

   ."االحتالل الصهيوني
  6/2/2011الحياة، لندن، 

  
   بعد ثالث سنوات من االعتقالةغزإلى القسام أيمن نوفل في كتائب وصول القيادي  .125

م ل العسكري في كتائب القسا    ؤوالمعتقل في السجون المصرية والمس    أمس،  عاد إلى قطاع غزة،     : وكاالت
وأكدت لجنة الدفاع عن نوفل وصـوله إلـى القطـاع، دون             .أيمن نوفل بعد ثالث سنوات من االعتقال      

وأوضحت اللجنة أنها دعت الجماهير      .اإلفصاح عن كيفية خروجه من السجن وطريقة وصوله إلى غزة         
  .إلى الخروج في مسيرات جماهيرية حاشدة الستقبال القيادي القسامي

5/2/2011، موقع فلسطين أون الين  
  

  كندرية يؤكد مصداقيتناسسين باإليتقرير المخابرات البريطانية حول انفجار كنيسة القد: حماس .126
قالت حركة حماس إن ما نشرته المخابرات البريطانية، حول تورط الداخلية المصرية ووزيرهـا              : غزة

الحركـة والتزامهـا    السابق في تفجير كنيسة القديسين باإلسكندرية، يؤكد علـى مـصداقية مـا قالتـه                
  .االستراتيجي بعدم التدخل في الشأن الداخلي ألي من الدول العربية

وكانت المخابرات البريطانية ذكرت في تقرير لها أن وزارة الداخلية المصرية متورطة في تفجير كنيسة               
  .القديسين في اإلسكندرية، مطلع العام الجاري

5/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم  
  

   بالغاز الطبيعي المصري لم تتعرض ألي هجوم"إسرائيل"محطة تزويد : بيبتل أ .127
نفت مصادر إسرائيلية ما تناقلته وسائل اإلعالم حول استهداف أنبوب الغاز المصري، الذي : القاهرة

 من حاجتها للغاز، مشيرة إلى أن التفجير وقع في األنبوب الخاص بكل %40يغذي الدولة العبرية بنحو 
  ."إسرائيل" من األنبوب الخاص ب كيلومترا20ًية، على بعد نحو وردن وسمن األر

 "إسرائيل"ن عملية تزويد إورغم ذلك؛ قال وكالة األنباء المصرية الرسمية نقالً عن مصادر لم تسمها، 
  .بالغاز توقفت في أعقاب االنفجار، وخشية استهداف األنبوب، كما قالت

قف عملية ضخ الغاز جاء في أعقاب الخلل الذي أصاب نظام الغاز إن تو"وقالت المصادر اإلسرائيلية 
  ".في تلك المنطقة فحسب، وأعلنت السلطات المصرية الحقا إصالح العطب

  5/2/2011قدس برس، 
  

  موقع استخباري إسرائيلي يتهم حماس بالوقوف وراء تفجير خط الغاز بالعريش .128
تخبارات اإلسرائيلي، حركة حماس، بتفجير خط المقرب من جهاز االس" ديبكا"اتهم موقع : الناصرة

أنابيب الغاز المصري الممتدة إلى األراضي األردنية، والموجودة قرب منطقة العريش بشمال شبه 
، كان مخطط له من 5/2ووفق ادعاءات الموقع؛ فإن االنفجار الذي وقع صباح يوم السبت  .جزيرة سيناء

سبوع الماضي بالتسلّل إلى سيناء عن طريق قطاع غزة، قبل فريق خاص من حركة حماس قام خالل األ
بين الجيش " السري"في التعاون " فشل"مشيراً إلى أن نجاح الحركة في تفجير خط الغاز هو بمثابة 

أذرعتها االستخباراتية في تأمين أنحاء شبه الجزيرة ضد محاوالت " فشل"اإلسرائيلي ونظيره المصري و
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ستقرار في منطقة إستراتيجية بناء على طلب من جماعة اإلخوان المسلمين زعزعة اال"حماس الرامية ل
  .، وفق الموقع"المعارضة

  5/1/2011قدس برس، 
 

  الزج بحماس والشعب الفلسطيني في األحداث الراهنة في مصر محاوالت البردويل يستنكر .129
القدس " تلقت  صالح البردويل، القيادي في حماس في تصريح صحافي.دقال  : اشرف الهور-غزة 
 في اإلعالمية المحاوالت المتكررة من بعض الجهات إن' نسخة منه في تعليقه على ما نشر "العربي

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

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

 البردويل كل االتهامات وأدان .'أخرىي ساحة أ إلىغير عربية، وعدم نقل المعركة من داخل فلسطين 
كف يدها ولسانها عن الشعب الفلسطيني وااللتفات 'ـ ب' األخبار'، وطالب صحيفة 'ملفقة 'إنها قال التي
  .'يكفي الشعب الفلسطيني ما به من حصار وعدوان وظلم'وقال  .' مطالب الشعب المصريإلى

  7/2/2011القدس العربي، لندن، 
  

      مصر اعتقلتني البتزاز حماس : نوفلأيمن " القسام"القائد في  .130
أكد أيمن نوفل القائد في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركةحماس، أن اعتقاله لدى : غزة

  .األمن المصري لثالث سنوات كان ورقة ضغط على حركته إلجبارها على تقديم تنازالت
  مساومة وضغط

لمصريين اإلفراج حماس طلبت مرارا من المسؤولين ا"وقال نوفل في مقابلة خاصة مع الجزيرة نت إن 
، رافضاً "عني لكنهم كانوا يرفضون ويطلبون من الحركة القيام ببعض المتطلبات مقابل اإلفراج عني

  ".تخدم األجندة األميركية واإلسرائيلية"الخوض في تفاصيل هذه المساومات لكنه قال إنها 
علومات عن المقاومة في وكشف نوفل أن المحققين المصريين حاولوا خالل التحقيق معه الحصول على م

غزة وخاصة حركة حماس وتجهيزاتها وتسليحها والصواريخ التي تمتلكها ومن أين تحصل عليها وكيف 
  .تجلبها لغزة
كذلك سعى المحققون من جهاز أمن الدولة لمعرفة مكان الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد "وأضاف 

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

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

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

  ".أنواع الذل والمهانة على يد المحققين
وأشار نوفل إلى أنه اعتقل على أحد الحواجز في مدينة العريش المصرية بينما كان واآلالف من سكان 

 مصر وقطاع غزة، مؤكداً أنه مكث في سجن غزة المحاصرين هناك عندما هدم الجدار الفاصل بين
  .ألمن الدولة في مدينة العريش تسعة أشهر ومن ثم حولوه إلى سجن المرج حيث أمضى باقي المدة
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وشدد على أن التحقيق معه كان قاسياً للغاية وأن المحققين وضعوه في غرفة مغلقة ليس بها تهوية 
هم أقفلوا الفتحة التي كانت موجودة في باب زنزانته، وعزلوه عن أي اتصال بالسجناء اآلخرين وحتى أن

  .على حد تعبيره
صادروا كل األجهزة الكهربائية الموجودة لديه خوفاً من أن يحصل على وسيلة اتصال "وبين أنهم 

، وكانوا يحرمونه من النوم ويخوفونه باستمرار ويضغطون عليه بكل الطرق والوسائل من أجل "عبرها
  .ومات عن حماسالحصول على معل

وذكر أنه لن ينسى أبدا أنه سأل أحد المسؤولين المصريين عن السجن عندما قرروا سحب جميع األجهزة 
، فرد عليه أحدهم بأنهم "لماذا تسمحون للمجرمين المعتقلين بإدخال األجهزة وأنا ال؟"الكهربائية من عنده 

  .ولهسيسمحون للجميع باستثنائه حتى يزداد قهرا وندما، وفق ق
  أرقام ال أسماء

وعن قضية العضو في حماس يوسف أبو زهري وشقيق الناطق باسمها الذي قتل في سجون مصر، قال 
قابلت أحد الشباب الذي كان موجوداً في غرف التحقيق عند الجهاز المركزي ألمن الدولة وهو "نوفل 

  ".الصعق بالكهرباءالمسلخ المشهور في مصر وأخبرني بأنه كان يسمع صوت يوسف وهو يعذب ب
سمعت صرخة الموت وخيم نوع من السكون على المكان وبدأ المعتقلون في "وقال هذا الشاب وفقا لنوفل 

السجن بالبكاء حتى إن أحد المحققين قال لهم أنتم عندي كأرقام، كل واحد له رقم وال يوجد لكم اسم، 
  ".وكل واحد يموت أدفنه

بعد الحمد هللا "عتقال والعذاب ووصوله لذويه، قال أيمن نوفل وعن شعوره بعد ثالث سنوات من اال
شعرت من استقبالي الحاشد . سبحانه وتعالى أشعر بالعزة والفخر ألني بين أهلي وإخواني المجاهدين

  ".العفوي أن الناس كلهم متمسكون بالمقاومة وخيار المقاومة
  7/2/2011نت، .موقع الجزيرة

  
  استقرار العالقاتب وجيش مصر سيواصل لعب دور رئيسي و ذخر مهم هالقاهرةالسالم مع : باراك .131

 إن ما يحدث في مصر  للكنيستقال وزير الدفاع، إيهود باراك، في الجلسة:  نظير مجلي- تل أبيب
وأضاف  . فورياً أمنياًينطوي على أهمية بالغة وستكون له تداعيات على المدى البعيد لكنه ال يمثل خطراً

وأشار إلى أن الجيش . "إسرائيل"م مع مصر هو ذخر مهم لمصالح الطرفين، مصر وباراك أن السال
أن باراك وأكد  . ومصر"إسرائيل"المصري سيواصل لعب دور رئيسي في استقرار العالقات بين 

 تدرك األهمية التي توليها القيادة األمنية في مصر للحفاظ على األمن والنظام في شبه جزيرة "إسرائيل"
وأشار إلى أن مصر طلبت إدخال قوات صغيرة الحجم إلى . "إسرائيل"على معاهدة السالم مع سيناء و

 تفهمت هذا الطلب، "إسرائيل"وقال إن . سيناء بشكل مؤقت للحيلولة دون انتشار االضطرابات إلى هناك
  . أن هذا الوضع هو وضع مؤقت يستمر إلى أن تستقر األوضاع في مصرموضحاً

  7/2/2011، دنالشرق األوسط، لن
   

   طلبا ثانيا من مصر لزيادة عدد قواتها في سيناءت رفض"إسرائيل: "جيروزاليم بوست .132
 ذكرت مصادر رفيعة المستوى في الجيش اإلسرائيلي أن إسرائيل رفضت في االسبوع :تل ابيب

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

  .ومكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي رفضا الطلب الذي تقدمت به مصر لنشر قوات اضافية في سيناء
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 جندي في 800وكانت إسرائيل سمحت في االسبوع الماضي للجيش المصري بنشر كتيبتين قوامهما 
يخ وبالقرب من رفح المقسمة بين سيناء وقطاع غزة وذلك للمرة االولى منذ توقيع منطقة شرم الش

  . على خلفية الفوضى المتزايدة في مصر1979معاهدة السالم في عام
  7/2/2011، القدس العربي، لندن

  
  "رفيقاً ليناً مع حماس"تترقب نظاماً مصرياً " إسرائيل .133

  تعقيبات عسكرية وسياسية
العـالم التـي أملـت،      فـي   الوحيدة  هي   أن حكومته    أكد:  بنيامين نتنياهو  رية، العب رئيس الحكومة  

حاً إلى زيادة   ممل ،الشعبيةالمظاهرات  خصوصاً في المحادثات المغلقة، أن يصمد نظام مبارك أمام موجة           
عـدم  وحـذّر نتنيـاهو مـن أن        . في مصر ميزانية األمن بصورة جدية في أعقاب التطورات الحاصلة         

صراع بعد نشوء    زعزعة االستقرار لسنوات في المنطقة     ؤدي إلى يي جميع أنحاء مصر س    االستقرار ف 
، زاعماً أن إيران ال تريـد نظامـاً مـصرياً           "الراديكالي"بين من يؤيد الديمقراطية ومن يريدون اإلسالم        

  ". يصبح غزة ثانية
يه الكفاية للتعامـل     قوي بما ف    الصهيوني الجيششدد على أن    : شكنازيأغابي  ،  رئيس هيئة األركان   

سيما في ظل تطورات الموقـف المـصري، واصـفاً الوضـع الـراهن           مع التحديات التي يواجهها، ال    
تتولى زمام األمور فيه،    " المحترفة"إلسرائيل، موضحاً أن هناك جهات وصفها ب      " االستثنائي والمحزن "ب

  .ألحداث في مصرومؤكداً في الوقت ذاته أن الجيش يواصل تقييم األوضاع على خلفية ا
 مفادها أن أحـداث مـصر ال        "اإلسرائيلي"أرسل رسائل طمأنة للشارع     : إيهود باراك ،  وزير الدفاع  

 "إسـرائيل "تحمل انعكاسات تستدعي تحركات عملياتية فورية في الوقت الراهن، وال تستوجب أن تتخذ              
 مبارك قد انتهـى، وأن لـذلك        استعدادات خاصة على مدى األسابيع القادمة، معرباً عن اعتقاده بأن عهد          

 .  انعكاسات بعيدة المدى على الواقع الحالي الذي نعيشه
 "اإلسرائيليين"أن لفت إلى : بنيامين بن إليعيـزر ، وزير الصناعة والتجارة السابق   ، و عضو الكنيست  

ـ               ه، يشعرون بالحزن واأللم ومن الصعب عليهم مشاهدة مبارك ينهار أمام المظاهرات التي تطالب برحيل
بعدما وقف إلى جانب إسرائيل خالل ثالثين عاماً، في ضوء أنه بلور عالقات شخصية وطيدة وقوية مع                 

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

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

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

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

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

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

  . حيث انتهت إمكانية أن يرشح نفسه، أو يورث ابنه جمال،فترة رئاسته
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 عن عدم معرفتها بوجهة األمور في مـصر، وفقـدانهم للتـصور             أعربت:  أمنية صهيونية  أوساط 
قد انتهت، وأن الحديث داخلياً وإقليمياً      " حقبة مبارك "ن  أ، لكنهم متفقين جميعاً على      واالستشراف المستقبلي 

 .ودولياً ينصب اآلن على طريقة خروجه من السلطة، ليس أكثر
ن إ على تصريحات للمعارض المصري محمد البرادعي قـال فيهـا            ركزت:  العبرية وسائل اإلعالم  

ضرباً مـن   "، معتبراً ما يشاع عن ذلك       "إسرائيل"ومريكا  ألمصر بعد مبارك لن تتحول إلى دولة معادية         
عبـر    منذ اشتعال أحداث مصر، إستراتيجية لتتبع وتـأطير مـشهدها          العبرياتخذ اإلعالم   وقد  . "الخيال

انتداب مراسلين وصحفيين إلى قلب القاهرة، حيث احتلت مشاهدها عناوين وسائل اإلعالم، فـي حـين                
محطات الرسمية والتجارية على الفضاء اإلعالمي، لنقل حقيقة ما يحصل،          سيطر البث الحي والمباشر لل    

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

   خطوات لمواكبة التطورات المصرية5ب الجيش الصهيوني ب جهات أمنية وعسكرية تطال
القيام بخمس خطوات على المـدى القريـب لمواكبـة          الصهيوني  طالبت جهات أمنية وعسكرية الجيش      
 :التطورات المصرية، على النحو التالي

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

 .تخلى عنها الجيش في أعقاب اتفاق السالم مع مصر، والتزود المتسارع بمنظومات حديثة
 التسريع بإقامة الجدار على الحدود مع مصر، ألنه يمكن االعتماد بقدر أقل بكثير على التعاون مـع                 .3

 .الجيش المصري في منع التسلل من شبة جزيرة سيناء
ن توقيف توريد الغـاز     ، أل "اإلسرائيلية"زيادة االعتماد على الغاز الطبيعي من آبار الغاز من المياه            .4

 .ن يكون من التعابير األولية عن السياسة الجديدةأمن مصر من شأنه 
، "األردن والسلطة الفلسطينية وإسـرائيل    "تعزيز محور االعتدال المتبقي في الشرق األوسط، وهما          .5

 لبنان، وتكون مصر معلقة بالمجهول، والواليات المتحدة تخرج من العراق،           "حزب اهللا "ألنه عندما يحتل    
 علـى حـد      محكوم عليها بالعزلة الدولية في وضع إقليمي تحتاج فيه جداً إلـى أصـدقاء              "إسرائيل"فإن  

 .زعمهم
 : التعامل مع مستقبل العالقة مع مصر الصهيوني حوللجيشلموقف تقدير 

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

، ما يعنـي    حرية المالحة اإلسرائيلية إلى إيالت    المصرية الغاضبة بالسيطرة على مضائق تيران، وتهديد        
إمكانية أن تعود إسرائيل إلى الوضع االستراتيجي الذي ساد قبل اتفاقية الـسالم معهـا؟ واالسـتعداد                 
لمواجهات على كافة الجبهات، وبناء جيش بري كبير، وزيادة المصاريف األمنية بما يتناسب مع ذلك،               

الشرق والشمال، وتركيز القوات أمام العدو الجديـد فـي الجنـوب            أم التوصل إلى اتفاقيات سالم في       
وتخشى األوساط من أن األوضاع الجديدة على إسرائيل لها ثمن في العجز في الميزانيـات،                ".المصري

وتراجع النمو، ورفع الضرائب، وزيادة األعباء العسكرية، وتتساءل ما إذا كان المجتمع اإلسرائيلي على              
هـل  ":الجيش الموسع "ا الثمن، وتناسي حلم االقتصاد الغربي، فضالً عمن سيخدم في هذا            استعداد لدفع هذ  

هم اليهود المتدينون أم العرب المعفيون من الخدمة العسكرية؟ أم المهاجرون من اريتريا والسودان الذين               
 يعرفون المنطقة؟

ي حال تحولـت القـاهرة إلـى        ماذا ستفعل تل أبيب ف    : السؤال األهم الذي يشغل بال المؤسسة العسكرية      
 ؟عاصمة إسالمية، فهل ستنسحب من الضفة الغربية والجوالن من أجل تركيز قوات رادعة في الجنوب

  ":كامب ديفيد"اتفاقية مستقبل 
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 ،فريم سـنيه  ، أ "نتانيا"األسبق، ورئيس مركز الحوار االستراتيجي بأكاديمية       الصهيوني  وزير الدفاع   رأى  
عروفة بانتقاداتها الشديدة التفاقية السالم مع تل أبيب، وسيكون لها تأثير قـوي             أن المعارضة المصرية م   

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

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

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

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

 .أبيب
  :اآلثار االقتصادية لألزمة المصرية

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

بأنه كلما تواصلت التشويشات في المـوانئ المـصرية، فـإن           ا  رجحو: خبراء في النقل البحري    -
  .الضرر في االقتصاد اإلسرائيلي سيزداد، خاصة موانئ اإلسكندرية، بور سعيد، دمياط

ن الموانئ المذكورة ذات صلة بالتبادل      إ"قال   :روفين تسوك  الصهيوني،   رئيس مكتب النقل البحري    -
يس جارية، لكنها أبطأ من ذي قبل، حيث أغلق جزء منها مع            التجاري مع أوروبا، والحركة في قناة السو      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .إلى القاهرة عن طريق الساحل لاللتفاف على مواقع المواجهات
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عن صحافيين إسرائيليين اعتقلـوا     أن السلطات المصرية أفرجت     الصهيونية  أعلنت وزارة الخارجية     -
في القاهرة، وسيستقلون الطائرة للعودة إلى إسرائيل، حيث اعتقلوا بتهمة خرق حظر التجـول، والعمـل                

 .بشكل غير قانوني، خصوصاً وأنهم دخلوا األراضي المصرية بتأشيرات سياحية
لمنطقة، إلـى الـسفارة     برفقة عدد من أرفع الضباط في ا      " شاحار أيالون "وصل قائد شرطة تل أبيب       -

المصرية بإسرائيل، لمناقشة إجراءات أمنية جديدة، والتي ستشمل مقر السفارة، والسفير نفسه وعائلتـه،              
، بـسبب إعـالن     48للحيلولة دون التعرض له، في ضوء وجود تجمعات وتظاهرات يقوم بها عرب ال            

 .الحكومة اإلسرائيلية دعمها لمبارك
،  من أعلى السارية التي يرفرف فوقها"إسرائيل" في القاهرة بإزالة علم     "اإلسرائيلية"قامت السفارة    -

في أعلى العمارة السكنية التي تحتل السفارة األدوار العليا فيها، في ظل اشتداد حدة المظاهرات، بحيـث                 
  .بقيت السارية خالية من أي علم

ت، موقع قضايا مركزية، موقع الجيش القناة األولى، المنتدى اإلسرائيلي للمخابرا: عن المواقع العبرية
  الصهيوني

  مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية: ترجمة
  5/2/2011 ،7 خاص إصدار ،مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية
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مة الداخلية في مصر أزمة شرق انفجار أنبوب الغاز المصري جعل من األز:  أحمد البديري- القدس
اوسطية بالنظر إلى أن اسرائيل واالردن ولبنان وسورية تعتمد على الغاز المصري وإن بنسب متفاوته 

  .ولكن االزمة تتجه لتصاعد خاصة في اسرائيل واالردن
الحكومة االسرائيلية اجتمعت في محاولة اليجاد بدائل سريعة حيث وضع الوزراء المعنيون عدة 

  . راحات امام الحكومة لدراستها والعمل على الخروج من االزمةاقت
اننا حضرنا أنفسنا للتعامل مع أي سيناريو " بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة االسرائيلية قال خالل الجلسة 

وأطلب من وزير البنية التحتية السيد عوزي النداو بان يعطي المزيد من التفاصيل عن هذه االستعدادات 
  "ارات الموجودة لديناوالخي

على أي حال، بسبب هذه الخطوات المسبقة التي اتخذناها ال نتوقع وقوع مشاكل في توفير "وأضاف 
  ".الغاز لدولة إسرائيل

اسرائيل تعتمد على الغاز المصري بنسبة أربعين في المائة خاصة في توليد الكهرباء وايجاد بديل سريع 
 خاصة وان المنشأت التي تستخرج الغاز من البحر ما يزال انتاجها سيكلف الميزانية ماليين الدوالرات

  .ضعيفا وال يلبي االحتياجات وعملية النقل مكلفة
على المدى القصير اسرائيل تعرف "عوزي لنداو وزير البنية التحتية المسؤول عن استيراد الغاز قال 
 ايجاد بدائل والبدء فورا بتوصيل كيف ستتعامل مع انقطاع الغاز من مصر وعلى المدى البعيد علينا

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

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

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

منشاة تعمل بالغاز السائل لالستفادة من االسواق وزيادة وعي الجمهور لتوفير ولالسف ال يوجد 
  ".العالمية
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قبل اربعة عقود عندما احتلت اسرائيل قناة السويس تاثر العالم كله اقتصاديا والتبعات االقتصادية كانت 
  .باهظة ليس فقط البترول بل كل التبادل التجاري بين الشرق والغرب تعطل لفترة

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

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

  
  تورط في تفجير كنيسة القديسينفتح تحقيق مع وزير الداخلية السابق بتهمة ال: مصر .135

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

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

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

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

  .مالبسات الحادث
  تأكيد بريطاني

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

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

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

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

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

  
   مصريين بعد ضبط أسلحة في حوزتهمثالثةتوقيف فلسطينيين و: سيناء .136

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

 8/2/2011، ، لندنالحياة
  

  يكشف مدى التوّرط في التحريض على شعبنا" القديسين"اتهام العادلي بتفجير كنيسة : حماس .137
 حركة حماس أن إحالة بالغ ضد وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي الى نيابة اعتبرت: غزة

يكشف مدى التحريض ضد «أمن الدولة في شأن صلته بتفجير كنيسة القديسين في مدينة اإلسكندرية 
  .»الشعب الفلسطيني ومقاومته
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هذا األمر يكشف مدى تورط العادلي وغيره من المسؤولين «وذكرت الحركة في بيان صحافي أمس إن 
في مصر في الوقوف خلف عدد من االتهامات السياسية الجائرة، التي كانت توجه ظلماً وبهتاناً ضد 

  .»المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة
اتهام المقاومة بالمسؤولية عن بعض التفجيرات اإلجرامية التي كانت تستهدف أمن «واعتبرت الحركة أن 

الشقيقة مصر كان بغرض تحريض وتأليب العالم على شعبنا الفلسطيني، وتشويه نضاله ومقاومته 
  .»كعقاب جماعي) على القطاع(الباسلة، والسعي الى تبرير وإدامة جريمة الحصار الظالم 

المصرية الشهر الماضي وجود أدلة تشير الى » يوم الشرطة«وكان العادلي أعلن في خطاب ألقاه في 
في تفجير كنيسة » القاعدة«في غزة الذي يستلهم فكر » جيش اإلسالم«تورط عناصر من تنظيم 

مانة هي ذاتها المتهمة بخيانة األ(...) وزارة الداخلية المصرية «أن » حماس«واعتبرت . القديسين
وارتكاب الفظائع والجرائم عن سبق إصرار وتدبير ضد الشعب المصري، واستباحة دماء أبنائه من 

  .»المسلمين والمسيحيين لتحقيق أهداف مشبوهة
سياسة التشويه والتضليل اإلعالمي والتحريض على شعبنا الفلسطيني لم تكن محصورة «وأضافت إن 

هذه «ولفتت الى أن . »مل لعدد من مؤسسات الدولة في مصربهذا الوزير، وإنما هي سياسة ومنظومة ع
السياسة ال تزال مستمرة، وهي تستغل اآلن ثورة الشباب والشعب لبث األكاذيب في اإلعالم المصري 

  .»الرسمي حول حركة حماس وشعبنا الفلسطيني
الحرص «وجددت . »بكشف جميع المتورطين في التحريض على شعبنا ومحاسبتهم«وطالبت الحركة 

على أمن الدول العربية واإلسالمية لتكون عمقاً استراتيجياً لقضيتنا الفلسطينية في مواجهة االحتالل 
  .»اإلسرائيلي الغاشم

  9/2/2011الغد، عمان، 
  

  فتح متورطين بتفجير أنبوب الغاز في سيناءحركة مالحقة عناصر من : قناة النيل .138
صرية، إن اللجان الشعبية التي تنتشر في العريش، تالحق عناصر          اإلخبارية الم / النيل/قالت قناة   : القاهرة

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

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

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

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

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

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

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

  ."بشكل حاسم" حماس"وهو األمر الذي ظهر في اتهامات صهيونية رسمية بعد التفجير نفتها حركة 
  9/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
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  واتهم قطر وسوريا بعرقلة صفقة شاليط.. .السالح إلى غزة بمنع تهريب مبارك أقّر ":ويكيليكس" .139
كشفت وثائق ويكيليكس عن أن الرئيس المصري حسني مبارك أقر بـأن بـالده              : سمير شطارة  -أوسلو

في حين اتهم قطر وسوريا     . أقامت جدارا عازال على حدودها مع قطاع غزة لوقف األسلحة المهربة إليه           
  .ندي اإلسرائيلي األسير لدى المقاومة الفلسطينية، جلعاد شاليطبإفشال جهوده إلطالق سراح الج

النرويجية بأن مبارك قـال فـي اجتمـاع فـي           " VG"وأفادت الوثائق التي نشرتها األربعاء صحيفة ال      
من أجل  " نشيط وفاعل " مع الجنرال األميركي ديفد بترايوس إن مصر قامت بدور           2009حزيران  /يونيو

  .حة من خالل األنفاق إلى غزةوقف عمليات تهريب األسل
 كال من سوريا وقطر بتقـديم عـرض بقيمـة           -في لقائه مع بترايوس   -وذكرت الوثائق أن مبارك اتهم      

مقابل احتفاظها باألسير اإلسرائيلي    ) حماس(خمسين مليون دوالر أميركي إلى حركة المقاومة اإلسالمية         
لكن الوثائق لم تذكر رد      . على ترتيبها بهذا الشأن    لديها، جلعاد شاليط، وذلك إلفشال صفقة عملت القاهرة       
  .فعل حماس بشأن العرض أو أي تفاصيل عن كيفية الدفع

 للرئيس المصري قوله إن سـوريا       -في مذكرة بعث بها إلدارته في واشنطن      -وعزا الجنرال األميركي    
  .وقطر حاولتا تعطيل الجهود المصرية من أجل الوصول إلى اتفاق بخصوص شاليط

وبحـسب  . شير الوثائق إلى أن مصر شاركت في دور دبلوماسي نشط من أجل اإلفراج عن شـاليط               وت
الوثائق فقد لعب عمر سليمان مدير المخابرات السابق ونائب رئيس الجمهورية الحالي دوراً محورياً في               

  .المحادثات التي تمت بين اإلسرائيليين واألميركيين بهذا الصدد
 كـال   -في أحاديثهما للمسؤولين األميركيين واإلسرائيليين    -ارك وسليمان اتهما    كما كشفت الوثائق أن مب    

وروى مبارك أن لقطر دوراً مهماً وبارزاً في دعـم          . من سوريا وقطر بدعمهما حركة حماس اقتصاديا      
  .2007حماس وفرض سيطرتها على قطاع غزة صيف 

 10/2/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  حديثة هي التي قطعت اإلنترنت عن مصرتقنياتنا ال: يديعوت .140
ال يمكن تجاهل ما فجرته صحيفة يديعوت أحرونوت مؤخرا حول استخدام المصريين للتقنيات 
اإللكترونية اإلسرائيلية من أجل تعطيل االتصال باإلنترنت، وهي المعلومة التي أكدتها الصحيفة 

  .دواعترفت بها بعض من الدوائر التكنولوجية العاملة بالبال
ويشير بعض من التقارير إلى أن الخبراء اإلسرائيليين في شركة نيروس نجحوا منذ فترة في تطوير 
منظومة برامجية لقطع االتصال بشبكة اإلنترنت حالة وقوع حروب أو أزمات بأي دولة، وتتميز هذه 

ته مرة أخرى في المنظومة بالكثير من المميزات أهمها أن قدرتها على قطع االتصال باإلنترنت وإعاد
الوقت نفسه دون أن تضرر األجهزة ووسائل االتصال المتحكمة في منظومة عمل هذه الشبكة، واألهم 
من كل هذا وذاك أن هذه المنظومة تحدد في الوقت ذاته المواقع التي من الممكن الدخول منها على شبكة 

  .اإلنترنت أو الخروج أيضا منها
ة يتم في إسرائيل خاصة األعمال ذات الطابع األمني مثل الحواسيب أو فإن الكثير من أعمال هذه الشرك

  .منظومات االتصال الخاصة التي تستخدمها األجهزة االستخباراتية المختلفة سواء بالمنطقة أو العالم
وعلم موقع األخبار أن الكثير من األجهزة األمنية واالستخباراتية في المنطقة يتعامل مع هذه الشركة 

مع جودة منتجاتها واألهم من كل هذا رخص ثمنها، مقارنة بالمنتجات اإللكترونية المماثلة التي خاصة 
  .تقدمها الكثير من دول العالم األخرى

ويحرص المصريون على االستفادة من التقنيات اإللكترونية اإلسرائيلية خاصة مع كفاءتها المتميزة، 
ط العالقات مع إسرائيل واالرتقاء بها في الكثير من باإلضافة إلى اهتمام السلطات المصرية بتنشي
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المجاالت الحيوية، ومنها التكنولوجيا على سبيل المثال، وهو ما دفعهم إلى اللجوء إلينا في هذه األزمة 
  .التي يواجهونها اآلن

ر عموما فإن التعاون المشترك بين الشركات اإلسرائيلية والمصرية ليس بالجديد خاصة مع اهتمام كبا
المسؤولين في القاهرة باالرتقاء بهذا التعاون وتعميقه، في ظل التقنيات المتميزة التي تتمتع بها الشركات 

  .اإلسرائيلية
  10/2/2011، العرب، الدوحة

  
  تحفّز صهيوني لفرضية نشر قوات أمريكية خاصة للتدخل العسكري في مصر .141

  :آراء صهيونية حول معاهدة السالم مع مصر
، "إسرائيل"زعم أن مصر وقعت على معاهدة سالم مع : صالت الصهيوني، يسرائيل كاتسوزير الموا -

" إسرائيلية"وهي جارة هامة لها، ونتوقع منها أن يظل السالم بيننا مستمراً، موضحاً عدم وجود رغبة 
  . للتدخل في األمور الداخلية للشعب المصري

أكّد على أن معاهدة السالم مع : تقاعد عوزي دايانالرئيس السابق لمجلس األمن القومي، الجنرال الم -
، "إسرائيل"مصر مهمة في ذاتها ألنها تعني بأنه ليس هناك حرب وال توتر على الحدود الجنوبية ل

  .معتبراً أيضاً بأنها تحافظ على توازن دقيق في الشرق األوسط
لى السالم الموجود منذ ثالثة شدد على وجوب الحفاظ ع: رئيس الحكومة العبرية، بنيامين نتنياهو -

  .واالستقرار على الصعيد االقليمي" إسرائيل"عقود وتأمين الهدوء في جنوب 
أكد أن السالم مع مصر مكسب استراتيجي أساسي : رئيس أركان الجيش الصهيوني، غابي أشكينازي -

ز، وعلى الجيش ، مشدداً على أن المعسكر المتطرف في الشرق األوسط يتعز"إسرائيل"بالنسبة إلى 
  . الصهيوني أن يكون مستعداً وأن يقاتل على جبهات عدة في شكل متزامن

أجمعوا على التحذير من احتمال إعادة النظر في معاهدة السالم مع مصر، : خبراء عسكريون صهاينة -
وا أن ورأ. في شكل خطير" إسرائيل"سيزيد من العزلة االقليمية ل" السيناريو الكارثي"مؤكدين أن هذا 

التخلي عن المعاهدة سيجبر القوة الدولية التي تضمن السالم في سيناء على الرحيل وسيعرض عبور 
لقناة السويس للخطر، في موازاة تأمين معبر لألسلحة اإليرانية الموجهة إلى حماس " اإلسرائيلية"السفن 

  ". حزب اهللا"و
 أيام، ووجد 4كشف بأنه تحدث إلى مبارك قبل : وزير التجارة الصهيوني السابق، بنيامين بن اليعازر -

القاهرة ليست بيروت أو تونس، أنا واثق أن األمور : "أنه ما زال متمسكاً بشدة للبقاء في منصبه، قائالً له
، لكن الوزير الصهيوني أعرب عن اعتقاده أن مبارك سيتنحى إذا ما "تحت السيطرة، فال داعي للقلق

  . شيراً إلى أن الجيش ال يزال على موقفه من دعمه، م"خروج مشرف"وجد سبيالً ل
  :متابعات ميدانية

أن إقامة الجدار البري على امتداد الحدود " اودي شاني"أعلن مدير عام وزارة الدفاع اإلسرائيلية  -
المصرية ستستكمل نهاية العام القادم، قبل الموعد المحدد بنصف عام، بفضل تسريع وتيرة " اإلسرائيلية"

  . ل البناء، حيث يتكون من سياج ومنظومات إنذار ومراقبةأعما
 700بزيادة إضافية لميزانيته تقدر ب" اإلسرائيلي"أقرت لجنة الموازنات الصهيونية طلب الجيش  -

مليون شيقل، ليتمكن من مواجهة أبعاد وتداعيات ما يجري في مصر، وهي المرحلة األولى من طلبات، 
  . طور األوضاع في مصر، واختالف التقديرات األمنية الصهيونيةسيتقدم بها الجيش في ضوء ت

في قطع خدمات اإلنترنت عن " إسرائيلية"كشف النقاب عن استخدام السلطات المصرية لتكنولوجيا  -
اإلسرائيلية، عبر جهاز يستخدم من قبل أجهزة " ناروس"أنحاء مصر مع بداية الثورة، من خالل شركة 

ى التنصت على المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو التي تجري في آن واحد، االستخبارات، قادر عل
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ويمكن لها تسجيل كل ما يمر في شبكة اإلنترنت، واستعادة الرسائل عبر البريد اإللكتروني، ورصد 
  .المواقع التي تم الدخول إليها، واستعادة المكالمات التي تجري عبر اإلنترنت

  اية قناة السويسأمريكية لحم" تدخل"قوات 
قبالة اإلسماعيلية، وهي حلقة " البحيرات المرة الكبرى"أفادت محافل أمنية صهيونية أن أمريكا نشرت في 

 بوارج حربية، لديها قدرة 6الربط اإلستراتيجية بين شمال وجنوب قناة السويس، قوة هجومية تضم 
رينز، كما تضم وحدة االستطالع خاصة على متنها لهبوط المروحيات التي تنقل وتنزل قوات الما

 عنصر، يحصلون على إمدادات من كتيبتي إنزال من القوات الخاصة، وتشمل 2200البحرية، بمشاركة 
وألمحت . غواصة قتالية سريعة، مخصصة في األساس لدعم قوة النيران خالل مهام القوات الخاصة

 حالياً أمام الضفة الغربية لقناة السويس، وقبالة المحافل األمنية إلى أن تركيبة القوات األمريكية التي تقف
، وستعمل في حال تعرضت المالحة في قناة "قوات تدخل"الضفة الشرقية لشبة جزيرة سيناء، تظهر أنها 

من البضائع حول العالم، في حال تعرضت للتعطيل، أو في حالة % 40السويس، التي يمر منها يومياً 
  .  تبرير التدخل العسكريحدوث تطورات في مصر، من شأنها

  موقع تيك ديبكا األمني+ موقع الكنيست 
  مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية: عن العبرية، ترجمة

  9/2/2011 ،10اصدار خاص 
  

   غزة بالكهرباء والبترولال أحد يطلب من القاهرة إلغاء االتفاقيات لكنها تستطيع مّد: الزهار .142
الشرق « محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس ل.دقال :  صالح جمعة- القاهرة
ال أحد يطلب من مصر إلغاء اتفاقياتها، مشيرا إلى أنها رغم ذلك تستطيع مد غزة «إنه » األوسط

بالكهرباء والبترول، وإلغاء ما وقع عليها من غبن في بعض القضايا أهمها إعادة انتشار الجيش المصري 
أبارك عودة الهدوء للبالد بأقل الخسائر وتحقيق أهداف الثورة بصورة «: وأضاف الزهار. »في سيناء

حضارية أصابت المتربصين بمصر والذين حاولوا زرع الفتنة بين المسلمين واألقباط بالخزي وخيبة 
  .»األمل

وأكد أن ما حققه المصريون أمر نعتز به كعرب وكفلسطينيين، والخاسر األكبر في هذه القضية هو 
 اإلسرائيلي، ومحاوالت التدخل األجنبي، الفتا إلى أنه في مؤتمر هرتسيليا األخير تحدثت تسيبي الجانب
عن الرعب الذي يعيشه اإلسرائيليون اآلن بعد مسار األحداث في ) رئيسة وزراء إسرائيل السابقة(لفني 
  .مصر

ت في مصلحة الوطن، وأوضح الزهار أنه ال أحد يطلب في مصر ومن مصر إلغاء االتفاقيات التي كان
ولكن هناك قضايا تم فيها غبن لحق المصريين، فالوجود العسكري الدولي في سيناء ال معنى له وهي 
أرض مصرية محررة، وأيضا مشاريع بيع الغاز الطبيعي إلسرائيل وفق الشروط القائمة قضايا تتطلب 

قتة أو الدائمة بعد االنتخابات على إنجاز التغيير متوقعا أن تعمل القيادة المصرية القادمة سواء كانت المؤ
  .هذه المهمة

معبر رفح بأسرع » العظيم«وأعرب الزهار عن أمله في أن تفتح قيادة الجيش المصري الذي وصفه ب
المعبر مغلق منذ أسبوعين ونحن من جانبنا حافظنا على انضباطه وأعتقد أن العالقة التي «وقت ألن 

وأضاف . »ية يمكن استثمارها في إعادة التواصل بين القطاع ومصرنشأت حول المعبر هي عالقة أخو
أن مصر ليست شريكا في اتفاقية المعبر وتستطيع أن تفتحه اآلن أمام حركة التجارة والبضائع واألفراد 
والسيارات، دون أن يكون إلسرائيل أي دخل، ألن هذه االتفاقية كانت بين أبو مازن وإسرائيل، ومصر 

  .ة بهاليس لها عالق
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وأشار الزهار إلى أن أهل غزة فهموا إن إغالق المعبر بهذه الطريقة هو نوع من أنواع الحصار، فمصر 
كانت تقول إن إغالق المعبر يعد احتراما من جانبها التفاق أبو مازن ممثل الشارع الفلسطيني مع 

يل بعض البنود المجحفة في إسرائيل، واآلن أبو مازن رئيس األقلية وبالتالي يمكن لمصر أن تقوم بتعد
. حقها مثل إعادة نشر قواتها في كل سيناء، وفتح المعبر للتجارة ومد قطاع غزة بالكهرباء والبترول

وحول دعوة من منظمة التحرير الفلسطينية إلجراء انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية قبل سبتمبر 
ت في ظل حصار حماس في الصفة الغربية، القادم، تساءل الزهار عن كيفية إجراء انتخابا) أيلول(

وكيف تجرى انتخابات وليس هناك مصالحة أو اتفاق على اللجان االنتخابية، وكيف تجرى انتخابات من 
  .دون غزة

، »ستكون انتخابات مزورة«وأعرب الزهار عن اعتقاده بأن أي انتخابات تجرى في ظل هذه الظروف 
ضاعهم الداخلية بفتح ملف المصالحة الفلسطينية على أساس وطالب المسؤولين في مصر بعد ترتيب أو

  .متعادل ومتوازن
إننا «: وأوضح أن حركة حماس لم تجر أي اتصاالت في الوقت الراهن مع أي مسؤول مصري قائال

  .»نعرف أن الجميع منشغل اآلن بترتيب البيت الداخلي وال نريد أن نثقل عليهم
  14/2/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  الجيش المصري يعذب سجناء فلسطينيين : "صفا"كالة و .143

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

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

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

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

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

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

  . اضطرهم إلدخاله المشفى بسجن العزولي
وأصيب الراعي بنيران االحتالل اإلسرائيلي وسافر لمصر قبل عام لتلقي العالج، لكنه اعتقل فيها، وقـد                

 25حذرت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان من خطورة وضعه الصحي في تقرير نشر قبل بـدء ثـورة                  
  . قد تتعرض للبتريناير الحالية، وأن قدمه 

وبين المصدر أن محمد السيد يعاني أصال من المرض، وقد رفض أمن الدولة سابقًا نقله للعالج واكتفـى         
بإعطائه عالج عن طريق طبيب األسنان، وبعد تعذيب الجيش أصيب محمد بدور وصداع يمنعـه مـن                 

  . الوقوف على قدميه أحيانًا
 على خلفية االنتماء السياسي، ولفق لهم تهما أمنيـة، لكـنهم             فلسطينيا 39وكان نظام مبارك يعتقل نحو      

جميعا حصلوا على قرارات إفراج من محاكم الدولة والنائب العام المصري لكن جهاز أمن الدولة رفض                
  . تنفيذ القرارات
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 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

الجهات الحاكمة بمصر اآلن لتطبيق أحكام القضاء واإلفراج عن         " صفا"ودعا السيد في تصريح خاص ل     
  . هؤالء الفلسطينيين، وإحقاق الحقوق

  13/2/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  المخابرات المصرية سألت حماس بشأن تفجير أنبوب الغاز : مصادر فلسطينية .144
عن أن االتصاالت لم تتوقف طوال      " الشرق"كشفت مصادر فلسطينية موثوقة ل       : شاكر الجوهري -عمان

  .بين النظام المصري السابق وحركة حماس , أيام الثورة الشعبية المصرية
وأحد مساعدي رئـيس   , هاتفية أجراها نائب مدير المخابرات المصري     وقالت المصادر إن عدة اتصاالت      

انصبت على التمني بعدم حدوث تدخل      " حماس"مع قادة في حركة     , المخابرات السابق اللواء عمر سليمان    
وأن ال تدخل عناصر فلسطينية من قطاع غـزة إلـى األراضـي             , فلسطيني في الشأن الداخلي المصري    

  .المصرية
بشأن الجهة التي فجـرت أنبـوب       " حماس" هذه االتصاالت أسئلة حول تصورات قيادة        وقد وجهت خالل  

  .الغاز المصري إلى كل من األردن وإسرائيل
وأنها ال تتدخل في الشؤون الداخلية      , حرصها على أمن واستقرار مصر    , وفقاً للمصادر , "حماس"وأكدت  

وعلى ذلـك   , وصية الوضع المصري الراهن   ولن تخل بأمن مصر، كما أبدت تفهماً لخص       , للدول العربية 
 وأن  ،فهي تقدر ضرورة عدم مطالبة الوضع االنتقالي المصري بإجراء تغيير كبير في السياسة المصرية             

  .مثل اتفاق كامب ديفيد وغيرها, تدخل القيادة االنتقالية في القضايا الكبرى
 الحاضر بين أحزاب مصرية     وكشفت المصادر عن وجود حوار حول ضرورة فتح معبر رفح في الوقت           

  .والمجلس العسكري األعلى للقوات المسلحة المصرية دون أن يجد ذلك طريقه لوسائل اإلعالم, معارضة
  16/2/2011، الشرق، الدوحة

  
   ومصادر فلسطينية تؤكد االفراج عنهمفلسطينيون معتقلون بمصر يعلنون إضراباً مفتوحاً .145

تجمع أهالي المعتقلين الفلسطينيين في السجون "، أن 19/2/2011، فلسطين أون الين موقع ذكر
والبالغ ) محافظة القاهرة الكبرى(بحلوان " العقرب"ن في سجن ين الفلسطينييالمعتقل أعلن أن "المصرية

 إضراباً مفتوحاً عن الطعام وذلك احتجاجاً على سوء المعاملة التي بدأواعددهم تسعة عشر معتقال، 
 باإلفراج عنهم فوراً، وتنفيذ قرارات اإلفراج التي صدرت بحقهم في العهد يتعرضون لها، وللمطالبة

  . السابق
الناطق باسم تجمع  عن مراسلها من غزة كامل ابراهيم، أن 20/2/2011الرأي، عّمان، في حين نشرت 

، أن السلطات المصرية أفرجت عن قرابة أكدأهالي المعتقلين الفلسطينيين في سجون مصر عماد السيد 
 كانت قد سجنتهم في سجونها بعد اعتقالهم ، معتقالً فلسطينياً من سجني العقرب وبرج العرب بالقاهرة14

الزال عشرات المعتقلين الفلسطينيين يقبعون في السجون  في حين .على الحدود الفلسطينية المصرية
  .مختلفةالمصرية حيث تعرضوا لالعتقال والتعذيب على يد النظام المصري السابق ألسباب 

المفرج عنهم أكد  مراسلها من غزة، أن أحد سمير حمتو عن 20/2/2011الدستور، عّمان، وأشارت 
  . الى أنهم اآلن يسعون للعودة إلى قطاع غزة نبأ خروجهم من السجن، مشيراًعماد السيدل
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  متحدث باسم العالقين الفلسطينيين في مطار القاهرة يطالب بالتدخل لتأمين عودتهم .146
 ناشد عشرات الفلسطينيين العالقين في مطار القاهرة، منذ أسبوع أصحاب الضمائر الحية : غزة،اهرةالق

التدخل من أجل عودتهم إلى قطاع غزة في ظل الحالة اإلنسانية الصعبة التي يعيشونها في المطار، في 
  .ظل رفض السلطات المصرية السماح لهم بالعودة إلى القطاع

إن عدد العالقين في "، "قدس برس"ث باسم العالقين في مطار القاهرة لوكالة وقال عمر صيام المتحد
 من النساء واألطفال والشيوخ  فلسطينيا60ًالمطار في ازدياد مستمر حيث وصل عددنا اآلن إلى 

إن الغرفة التي يحتجزنا فيها امن المطار غرفة سيئة للغاية، وال "مضيفا ". والشباب إضافة إلى المرضى
بها أي خدمات، حيث أننا ممنوعين من مغادرتها، الن األمن المصري يحتجز جوازات سفرنا، في توجد 

وأشار إلى أن السفارة الفلسطينية بعثت لنا  ".ظل عدم تحرك من قبل السفارة الفلسطينية في القاهرة
إلى المطار، ولين فيها ويدعى حسن أبو النصر والذي الم المسافرين لوصولهم ؤحد المسأالسبت الماضي 

 لهم، وانه فقط جاء لينقل رسالتهم إلى السفير وحملهم مسؤولية ذلك، وأكد لهم أنه ال يمكنه أن يفعل شيئاً
في القاهرة بركات الفرا، منوها إلى أن عدد من المحتجزين احتجوا على طريقة تعامله معهم، وابلغوه 

هم جاء بموافقة السلطات المصرية، أنهم لم يكونوا يعرفون أن الوضع هكذا في مصر، وأن وصول
إن "وقال صيام  .وشركة مصر للطيران التي ترفض نقل أي مسافر فلسطيني في ظل إغالق معبر رفح

الشرطة المصرية في مطار القاهرة أبلغتهم أن مغادرتهم المطار معلقة على قدوم السفير الفلسطيني في 
  ".، وإخراجهم من المطار على ضمانتهالقاهرة بركات الفرا إلى المطار وتوقيع على تعهد

  3/2/2011قدس برس، 
  

  أزمة وقود في غزة بسبب األزمة المصرية .147
أغلقت العديد من محطات الوقود في قطاع غزة أبوابها بعد نفاد مخزونها من الوقود، جراء تهافت : غزة

 المصرية إلى السكان على ملء خزانات سياراتهم وتخزين عبوات إضافية خشية من استمرار األزمة
وقال الفلسطيني محمد حماد إنه قضى أكثر من أربع ساعات بحثاً عن محطة وقود لشراء . وقت طويل

وقال أبو أسعد، صاحب نفق لتهريب الوقود، إنه  .بضع لترات من البنزين من أجل تشغيل مولد الكهرباء
وذكر أن جميع األنفاق . وقودعمل على تهريب مواد بناء خالل األيام الماضية، بعد توقف إمدادات ال

 منذ االضطرابات المصرية، ويقتصر العمل فيها على تهريب البضائع والمواد "بطيء جداً"تعمل بشكل 
وأكد رئيس جمعية موزعي  .الموجودة أصالً في مخازن في رفح المصرية، ولم تصل أية بضائع جديدة

تي السوالر والبنزين نفد بشكٍل تام من البترول في غزة محمود الخزندار أن مخزون الوقود من ماد
  .محطات التوزيع نتيجة استمرار األزمة المصرية

  5/2/2011الخليج، الشارقة، 
  

   379ارتفاع عدد شهداء الحصار إلى : غزة .148
أعلنت وزارة الصحة في الحكومة في قطاع غزة، أمس، عن ارتفاع عدد شهداء الحصار إلى : غزة
 52(وقالت الوزارة في بيان إن المريض حسن بريص . ابر المغلقة، بسبب نقص األدوية والمع379
، كان يعاني من سرطان مزمن في النخاع العظمي، وقد توفي جراء منعه من السفر للعالج )عاماً

بالخارج بالرغم من حصوله على تحويله للعالج، إال أن سلطات االحتالل منعته من الوصول إلى 
  .1948ينية المحتلة عام مستشفيات داخل المناطق الفلسط

  7/2/2011الخليج، الشارقة، 
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  لتخفف األزمة في القطاع.. أنفاق غزة تنجح في تهريب كميات قليلة من الوقود .149
أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لجريدة الشرق األوسط أن أنفاق التهريب على :  كفاح زبون-رام اهللا 

مين الماضيين للعمل، لكن بشكل جزئي وبطيء الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر عادت في اليو
وبحسب المصادر، فإن . للغاية، بعد أن توقفت تماماً بشكل كامل إثر انتفاضة التغيير التي تشهدها مصر

عدداً من هذه األنفاق عاد للعمل مجدداً، وقد شوهدت بضائع وكميات من الوقود تصل مدينة رفح 
وكانت األنفاق توقفت بعد أن امتنع التجار .  القليلة المقبلةالمصرية، بانتظار وصول أخرى في األيام

المصريون والمهربون من جهة مصر من توريد بضائع للقطاع، خشية من هجمات يشنها قطاع الطرق 
في سيناء، لكنهم أخيرا اضطروا إلدخال وقود للقطاع، بسبب األزمة التي بدأ يشكو منها السكان هناك، 

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

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

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

طر سكان غزة الستخدام الوقود الذي يقتنى من إسرائيل والذي يبلغ ما نفد مخزون البنزين والديزل سيض
  . أمثال الوقود المصري3سعره 

  7/2/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  حماس تطالب بإنهاء معاناة العالقين الفلسطينيين في مطار القاهرة .150
بقلق بالغ «ها تتابع وذكرت إن. عبرت حماس عن قلقها إزاء الفلسطينيين العالقين في مطار القاهرة: غزة

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

  .»غزة أغلق في وجههم طريق العودة من خالل معبر رفح
  9/2/2011اة، لندن، الحي

  
   هناك تعليمات بمنع دخول الفلسطينيين إلى مصر:مسؤول في الجوازات المصرية .151

:  حسام ابوطالـب   عن مراسلها ) مصر( ميدان التحرير     من   10/20/2011،  القدس العربي، لندن  ذكرت  
ر او  امس قرارا بمنع دخول الفلسطينيين لالراضي المصرية دون تفـسي           الحكومة المصرية اصدرت   أن

  .ايضاح
دخـول    مصر منعت  أن ):أ ف ب  (  عن القاهرةمن   10/2/2011،  الوطن اون الين، السعودية   ونشرت  

وأكد مسؤول في الجوازات المصرية  طلب عدم ذكر اسمه  أمس أن هنـاك               . الفلسطينيين إلى أراضيها  
  ".تعليمات بمنع دخول الفلسطينيين إلى مصر"

  ".حيلهم إلى الجهات التي قدموا منها تنفيذا لهذه التعليمات فلسطينيا تم تر12"وأكد المسؤول أن 
إنه تم إبالغ عدد من شركات الطيـران        : من جهة أخرى، قال مصدر مالحي مسؤول في مطار القاهرة         

  ".بمنع نقل الفلسطينيين إلى مصر
ي فلـسطيني   وأكد مصدر في السفارة الفلسطينية في القاهرة  طلب عدم ذكر اسمه  أنه بالفعل ال يتمكن أ                 

باستثناء من يحمل تأشـيرة إقامـة فـي مـصر أو الفلـسطينيات              "من دخول مصر في الوقت الراهن       
. أن هذا اإلجـراء موقـت     : وأضاف". المتزوجات من مصريين أو من يحملون جوازات سفر دبلوماسية        

ريش ورفح  وفي شمال سيناء، أفادت مصادر أمنية بأن تحقيقات بدأت مع فلسطينيين يقيمون في مدن الع              
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والشيخ زويد لالشتباه بتورطهم في تفجير خط أنابيب الغاز الذي يستخدم لتـصدير الغـاز إلـى األردن                  
  .وإسرائيل مطلع األسبوع الجاري

  
  المحتجزون في مطار القاهرة يناشدون المجلس األعلى للقوات المسلحة إنهاء معاناتهم .152

الدولي، المجلس األعلى للقوات المسلحة الذي تقلد  ناشد المحتجزون الفلسطينيون في مطار القاهرة :غزة
  .زمام األمور في مصر؛ إخراجهم من المطار المحتجزين به منذ عشرين يوماً

 كانوا عالقين في مطار القاهرة  فلسطينيا30ًوكانت السلطات المصرية سمحت قبل عدة أيام لحوالي 
  .طفلتان؛ محتجزين في المطار بدواعٍ أمنية، إال أنها أبقت على ستة آخرين بينهم  بالمغادرةالدولي

نوجه نداء إلى المجلس األعلى للقوات المسلحة، : "وقال عمر صيام الناطق باسم المحتجزين في المطار
، في ظل شح الطعام والماء، واحتجازنا في  يوما20ًأن ينظر إلى حالتنا المتردية في مطار القاهرة منذ 

": قدس برس"وأضاف صيام لوكالة  ".راجنا بأسرع وقت من هذا المكانغرفة سيئة للغاية، وان يتم إخ
أتمنى أن تكون هذه آخر معاناة للفلسطينيين في المطارات والمعابر المصرية، وأن يتم معاملتهم كبقية "

 تنتهي هذه المعاملة للشعب الفلسطيني، مع انتهاء النظام نتمنى أن : "وتابع". الجاليات العربية واألجنبية
وأشار المتحدث باسم المحتجزين في مطار القاهرة إلى  ".القديم، وبداية عهد جديد يعيد لنا العزة والكرامة

  ".تتردى يوماً بعد يوم، ال سيما الطفلتين الموجدتين مع والدهن"أن حالتهم الصحية والنفسية 
  13/2/2011قدس برس، 

  
  ح معبر رفحهيئة المعابر والحدود تناشد السلطات المصرية فت: غزة .153

دعت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية السلطات المصرية إلى العمل على فتح معبر رفح في أسرع : غزة
وقت كي ال تتفاقم المعاناة اإلنسانية للمواطنين الفلسطينيين، خصوصا المرضى الذين هم بحاجة إلى 

 أجل إعادة فتح معبر رفح، وقالت الهيئة في بيان صادر عنها إنها تواصل جهودها من. عالج سريع
وإنها مستمرة في إجراء االتصاالت مع المسؤولين المصريين، وجهات أخرى ذات عالقة، لرفع المعاناة 

  .عن المواطنين الذين تضرروا جراء إغالق المعبر، خصوصا المواطنين العالقين في مصر
  14/2/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
   التدخل لحل األزمة االقتصادية المتفاقمة في القطاعمصرناشد ت جمعية أصحاب شركات البترول :غزة .154

طالب محمود الشوا، رئيس جمعية أصحاب شركات البترول في قطاع غزة، المجلس العسكري األعلى 
 تزويد والحكومة المصرية، بسرعة التدخل لحل األزمة االقتصادية المتفاقمة في القطاع، خصوصاً

وقال الشوا في تصريحات . د وذلك بشكل رسمي وليس عبر األنفاقالقطاع بما يحتاجه من الوقو
. صحافية، إن للغزيين حقوق الجار على مصر نظرا للعالقة التاريخية المتميزة بين مصر وفلسطين

  . محطة غاز في القطاع، وال يوجد في أي واحدة منها غرام واحد من الغاز29وأشار الشوا إلى وجود 
  14/2/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
   بفك حصار غزة في مصر  األعلىصدقاء االنسان الدولية تطالب المجلس العسكريأمنظمة  .155

الى المجلـس االعلـى     في رسالة   طالبت منظمة اصدقاء االنسان الدولية يوم امس         :غزة  اشرف الهور   
ح للقوات المسلحة المصرية وحكومة تصريف االعمال بفك الحصار المفروض على قطاع غزة والـسما             

بالحركة الطبيعية على معبر رفح الحدودي الفاصل بين القطاع ومـصر، واطـالق سـراح المعتقلـين                 
  .الفلسطينيين المحتجزين في مصر وتمكينهم من العودة الى بلدهم
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ان سكان قطاع غزة يتعرضون     'نسخة منه   ' القدس العربي 'وقالت هذه المنظمة في تصريح صحافي تلقت        
، الفتة الى ان االالف     ' مبرر، وال يستطيعون ممارسة حياتهم بشكل طبيعي       منذ ستين شهرا لحصار غير    

من البيوت والمؤسسات التعليمية والصحية وغيرها في القطاع مدمرة بشكل كلي او جزئي وانها بحاجـة             
اخـذ  'واكدت انه ينبغي على السلطات المـصرية         .الدخال مواد البناء والحديد لترميمها او العادة بنائها       

  .'جات الطبيعية واالنسانية لسكان القطاع بعين االعتبارالحا
  16/2/2011القدس العربي، لندن، 

  
  مصر الجديدة سيكون لها دور كبير في كسر الحصار: ومحللونهنية مستشار حكومة  .156

أكد المستشار السياسي لرئيس حكومة الوحـدة الوطنيـة         : محمد جمال -ريما زنادة -غزة-القدس المحتلة 
أن النظام المصري الجديد، وسيكون أقرب لمطالـب الـشعب          " الشرق" زة يوسف رزقه ل   المقالة في غ  

المصري بالعمل على كسر حصار قطاع غزة، وقد ال يكون ذلك في األوقات الحالية نظـرا ألن األمـر                   
  .يحتاج بعض الوقت

لعالقات العربيـة   وقال رزقه إن مصر الجديدة ستستعيد دورها اإلقليمي، والدولي، والعربي، واالهتمام با           
  .والدفاع عن القضية الفلسطينية

له ردود قوية على    " تسونامي"بدوره؛ أكد المحلل السياسي أسعد أبو شرخ، على أن أحداث مصر أحدثت             
ال شك أن النظام السابق كان شريك في        " "الشرق"المنطقة العربية خاصة على القضية الفلسطينية، وقال ل       

 على حرب اإلبادة اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين وهذا بالتأكيد كان ضد           الحصار على قطاع غزة والصمت    
  ".تطلعات الشعب المصري

وأضاف أبو شرخ اآلن ذهب الطاغية وبدأت قوانين اللعبة تختلف وسوف يكون لها اختالف كبير لـدور                 
ل فـي  مصر بحيث تعود ألحضان األمة العربية خاصة لحضن القضية الفلسطينية لتكـون المـدافع األو            

، وأكد، على أن ما حدث سـوف        "المحافل الدولية عن فلسطين وتستخدم بذلك كافة اإلمكانات لنجاح ذلك         
يؤدي لكسر الحصار عن قطاع غزة لكن األمر يتطلب شيء من الوقت نظراً ألن مصر لها أولوية فـي                   

ل أجنبي في   ترتيب البيت الداخلي المصري من أجل أن تقف على أرض صلبة وتحمي نفسها من أي تدخ               
  .أمورها

ويجد المحلل السياسي ناجي شراب، أن الثورة التي شهدتها مصر سيكون لها انعكاسـات بـشكل كبيـر                 
  خاصة على القضية الفلسطينية وبالتحديد على قطاع غزة،

هذه االنعكاسات تكون لها تأثير كبير على قطاع غزة بحكم خصوصية العالقـة التـي               " " الشرق"وقال ل 
طاع غزة إضافة إلى أن معبر رفح هو المعبر الوحيد الذي يربط القطاع بالعالم الخـارجي             تربط مصر بق  
  ".من خالل مصر

ويرى شراب، أن من تداعيات الثورة المصرية اإلسراع في عملية إنهاء االنقسام الفلـسطيني الـداخلي                
  .وعودة المصالحة من أجل العمل على رفع الحصار

 17/2/2011الشرق، الدوحة، 
  

  تحه لفسلطات المصرية تفتح معبر رفح بعد ساعات من الدعوة التي وجهها القرضاويال .157
السلطات المصرية أعلنت عزمها فتح معبر      أن  : غزةمن   18/2/2011،  المركز الفلسطيني لإلعالم   نشر

رفح الحدودي مع قطاع غزة لعبور العالقين الفلسطينيين والحاالت اإلنسانية، وذلك بعد ساعات من دعوة               
  .العالمة يوسف القرضاوي إلعادة فتحه
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إن السلطات األمنية قررت فتح المعبر بشكل جزئـي         ) 2-18(وقالت وسائل إعالم مصرية اليوم الجمعة       
للسماح بعودة مئات العالقين، الذين احتجزوا في األراضي المصرية مع انطالق الثورة ضد نظام الرئيس               

  . المخلوع حسني مبارك
إن الفتح الجزئي يأتي تمهيداً لفـتح المعبـر         " المركز الفلسطيني لإلعالم  "لمراسل  وقالت مصادر مطلعة    

بشكل كامل كما كان في السابق، وذلك تتويجاً لالتصاالت التي أجرتها الحكومة الفلسطينية في غزة مـع                 
العديد من الجهات والفعاليات المصرية التي أكدت حرصها على إنهاء حصار غـزة وتـسهيل حركـة                 

  .طينيين، الفتة إلى أن ذلك يرتبط بتحسن األوضاع األمنية في مصرالفلس
القرضاوي لم ينس أهل غزة فدعا الجيش المصري إلى فـتح           أن   : 19/2/2011،  الحياة، لندن وأضافت  
افتحوا معبر رفح، افتحوا ما بيننا وبين إخواننا في غزة، فيجب أن تكون مصر درعاً               «وقال  . معبر رفح 
  .»وحصناً

  
  معبر رفح يجب ان يفتح ...هل غزة يجب ان يرفعأالظلم الواقع على :  المسلميناناالخو .158

ـ القاهرة قال عصام العريان المتحدث باسم الجماعة االخوان المسلمين في مقابلة أجرتها معـه  :رويترز  
  ."قرار المعاهدة هو قرار الشعب المصري كله.. قرار المعاهدة ليس ملكا لالخوان فقط"قناة العربية 

وقال العريان ان جماعة االخوان المسلمين تؤيد فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غـزة الـذي تفتحـه                   
انا اعتقد بان الظلم الواقـع علـى        "وقال العريان    .السلطات المصرية بشكل متقطع أمام عبور االشخاص      

 كامل تحت   يجب اال تشارك مصر في قتل وتجويع شعب       . يجب ان يفتح المعبر   . اهل غزة يجب ان يرفع    
  ."هذا شرف مصر والقوات المسلحة. الحصار

 19/2/2011موقع مصواري، القاهرة، 
  

  السلطات المصرية تعيد فتح معبر رفح في االتجاهين .159
قررت السلطات المصرية صباح أمس الثالثاء فتح معبر رفح فـي            :وكاالت - عبدالقادر مبارك  - رفح

وقد عبر القادمون من قطاع غزة      .م الرئيس حسني مبارك     االتجاهين بعد أن تم إغالقة أعقاب سقوط نظا       
عن فرحتهم وسعادتهم لفتح المعبر والسماح بعبور الفلسطينين إلى مصر عبر المعبر وناشـدو القـوات                

  . المسلحة المصرية بفتح معبر رفح بصورة دائمة
شـمال سـيناء أن     أكد اللواء محمد الكيكى السكرتير العام لمحافظـة         " الشرق"وفي تصريحات خاصة ل     

السلطات المصرية وافقت على فتح معبر رفح من الجانبين المصرى والفلسطينى ووافق المجلس األعلى              
  . للقوات المسلحة على فتح معبر رفح أمام الفلسطينين القادمين من قطاع غزة

رور إن سلطات مصر أعادت أمس فتح معبرها مع القطاع للسماح بم          ) حماس(من جانبها ، قالت حركة      
 نحن في ظرف    .لدينا أكثر من ثالثة آالف شخص سجلوا للسفر       "محدود للفلسطينيين منه وإليه ، وأضافت       

استثنائي خصوصا أن عدد الكادر الفني في الجانب المصري من المعبر قليل وال نريد أن نـشكل عبئـا                   
  ".عليهم ونود مساعدتهم دون إحداث أي إرباك في العمل

ل في حماس يدير المعبر من الجانب الفلسطيني إن مصر قررت إعادة فتح             وقال غازي حمد وهو مسؤو    
  . شخص من قطاع غزة بالخروج كل يوم300الحدود وستسمح لما يصل إلى 

  . مليون فلسطيني1.5ومعبر رفح هو المعبر الوحيد الذي يفتح بانتظام في قطاع غزة الذي يعيش فيه 
 معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة إلدخـال قرابـة            في السياق ، فتحت سلطات االحتالل صباح أمس       

  . شاحنة للقطاعين التجاري والزراعي والمواصالت220
  23/2/2011الشرق، الدوحة، 

  



  

  

 
 

  

            93ص                                                     25/2/2011 معةجال :التاريخ

   ألسباب أمنيةامصر ترفض منح االسرائيليين تأشيرات دخول ألراضيه: مصادر إسرائيلية .160
ت المصرية ترفض منح االسرائيليين اكدت مصادر اسرائيلية االثنين أن السلطا: رام اهللا  وليد عوض

  .تأشيرات دخول لمصر، وذلك منذ خلع النظام المصري السابق
واكدت وسائل إعالم إسرائيلية االثنين رفض الحكومة المصرية إصدار تأشيرات دخول لإلسرائيليين منذ 

  . كانون الثاني يناير وإسقاط نظام الحكم فيها، وذلك ألسباب أمنية25بداية أحداث 
اإلسرائيلية، إلى أن موظفي وزارة الخارجية المصرية يقولون إن ' يديعوت أحرونوت'أشارت صحيفة و

االسرائيليين يمكن أن يتعرضوا أكثر من األجانب اآلخرين للضرر األمني، وعليه فمن األفضل أن يبقوا 
  .في وطنهم

  22/2/2011، القدس العربي، لندن
  

  عبر معبر رفحمئات الفلسطينيين يغادرون قطاع غزة  .161
  إلى معبر رفح، بعد أن قررت أمس تدفق المئات من الفلسطينيين صباح : كامل إبراهيم-القدس المحتلة 

السلطات المصرية فتح المعبر باالتجاهين وسط حالة من الفرح سيطرت على المغادرين والقادمين من 
زة غادرت المعبر في الساعة وكانت أول حافلة للمسافرين من قطاع غ .وإلى قطاع غزة عبر المعبر

  .آخر إشعارالحادية عشرة بعد قرار المجلس العسكري المصري فتح المعبر في االتجاهين حتى 
من جانبه أفاد المقدم أيوب أبو شعر مدير معبر رفح أن المعبر سيفتح بشكل رسمي وحتى إشعار آخر 

 مسافر 300 المسافرين لن يزيد عن وان األولوية في السفر اآلن ألصحاب اإلقامات والمرضى ألن عدد
 .حسب االتفاق مع السلطات المصرية

  23/2/2011الرأي، عّمان، 
  

  واالتفاقيات الدوليةالمجلس العسكري يلتزم المعاهدات: مصر .162
 المجلس األعلى للقوات المسلحة احترام مصر لالتفاقات الموقعة في عهد تعهد:  محمد صالح-القاهرة 

 ".إسرائيل"ا في ذلك اتفاق السالم مع الحكومات السابقة، بم
  13/2/2011، لندن، )السعودية(الحياة 

  
  هو قرار الشعب المصري كله "لإسرائي"معاهدة السالم مع  :المسلموناإلخوان  .163

قالت جماعة اإلخوان المسلمين، أكثر القوى السياسية المصرية تنظيما، أمس، إن أي قرار بشأن  :القاهرة
وقال .  يرجع إلى الشعب المصري، وإنها لن تفرض وجهة نظرها عليه"سرائيلإ"معاهدة السالم مع 

 إن قرار المعاهدة ليس ملكا "العربية"عصام العريان المتحدث باسم الجماعة، في مقابلة أجرتها معه قناة 
اإلخوان المسلمون :  العريانأضافو. قرار المعاهدة هو قرار الشعب المصري كله..  فقط"اإلخوان"لـ
ال يمكن ألي أحد أن يشطب معاهدة بجرة ": وأضاف. ء من المجتمع يقبلون ما يقبل به المصريونجز
 كان قد مدير المخابرات القومية األميركية جيمس كالبرمما تجدر اإلشارة إليه في هذا السياق أن و ."قلم
  . أمام جلسة لمجلس الشيوخ، إن جماعة اإلخوان ال تؤيد معاهدة كامب ديفيدقال

  19/2/2011شرق االوسط، لندن، ال
  

  "إسرائيل"ينبغي لحكومة مصر القادمة احترام االتفاقات مع : واشنطن .164
ن من المهم أن أ ،11/2/2011 قال روبرت جيبز المتحدث باسم البيت األبيض يوم الجمعة: واشنطن

  ."سرائيلإ"تعترف الحكومة المصرية القادمة باتفاقات السالم المبرمة مع حكومة 
  11/2/2011ة رويترز لألنباء، وكال
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   غير قلقة على اتفاقات كامب ديفيد"إسرائيل"مع بداية إنطالقة شرارة التغيير في مصر : تقرير .165

 مبرراً للخشية على النظام "إسرائيل"لم تجد  يناير المصرية، 25في بداية إنطالقة شرارة ثورة : ا ف ب 
رغم إقرارها بأن نزول المصريين إلى الشوارع مسألة المصري وعلى اتفاقات كامب ديفيد مع القاهرة، 

 إذ.راهنت على قدرة النظام المصري على التصدي للمحتجينوهي قد . تستأهل المتابعة باهتمام كبير
مصر جيشاً وأجهزة أمنية قادرة على مواجهة أي  أن في مصر ر مسؤولون ومحلّلون إسرائيليونتبعا

  . اتفاقات السالم مع القاهرة عدم الخشية علىمما يبررتغيير، 
يوم  "فرانس برس" وزير إسرائيلي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة في هذا السياق اعتبرو

النظام المصري قوي بما فيه الكفاية، وإن مصر قادرة على الصمود أمام الموجة "ن أ، 29/2/2011
مبارك، ليس «لمصري حسني وبحسب الوزير اإلسرائيلي، فإن الرئيس ا. "الحالية من التظاهرات

زين العابدين بن علي، فالنظام المصري، بما في ذلك المؤسسة العسكرية، ) الرئيس التونسي المخلوع(
،  أيضاًمسؤول إسرائيلي آخر رفض الكشف عن اسمه كما قال ."راسخ بقوة وقادر على مواجهة الوضع

اتفاق "، مضيفاً أن "مور ال تبدو خطيرةالنظام المصري قد يكون اهتز بسبب االضطرابات، لكن األ"إن 
السالم الموقّع مع مصر ليس في خطر، ومن المهم للقاهرة أن تبقي على عالقاتها المميزة مع العالم 

  ."الغربي، وإسرائيل جزء منه
ن من الصعب فكان قد اعتبر أالرئيس السابق لشعبة االستخبارات العسكرية، أهرون زئيفي فركش، أما 

يمكن القول إن الحكم المصري لديه السلطة والقوة التي "ر األمور وإلى أين تتجه مصر، لكن معرفة تطو
المسألة تتعلق بكيف يمكن أن يقلص النظام بسرعة "، مشيراً إلى أن "تخوله مواجهة االضطرابات الداخلية

ة أمنية واستخبارية حجم المواجهات القائمة، إذ تملك القاهرة القدرة على المواجهة بما لديها من أجهز
ما يجري في تونس ومصر، وأيضا في لبنان، غير مرتبط بالصراع "وأضاف . "مركزة على الداخل

 الفلسطيني، وهي أحداث تجري في عمق العالم العربي، وقد تكون مرتبطة بعام التحول، -اإلسرائيلي 
ود إلى اإلرهاب وإلى القلق من ، ألن الواليات المتحدة ستغادر العراق وأفغانستان، وسوف نع2011عام 

  ."النموذج العراقي
ورد فركش ما يجري في البالد العربية، وال سيما مصر، إلى التوترات الداخلية والصراع القائم بين 

ال ركائز استقرار في "، مشيراً إلى أن "األمر الذي يثير توتراً كبيراً في الدول السنية"السنة والشيعة، 
 ستين في المئة من السكان هم ما دون الثالثين عاماً، وكل عام يجب إيجاد فرص الدول العربية، ألن

 بالمئة، وهذا كله يؤدي مع الوقت، الى عدم استقرار 40عمل لمليون شاب، فيما البطالة تصل الى 
  ."األوضاع في هذه الدول

حقيقي، ألننا نجد ألماً ال قيادة لدى المتظاهرين في مصر، وهذا هو الخطر ال"حينها إلى أن  فركش نوهو
استمعت قبل "، وأضاف "عمره سنوات، وفي الوقت نفسه شعوراً بعدم القدرة على الخروج من المأزق

عامين إلى شخصيات مقربة من الرئيس حسني مبارك، ووجدت أنهم خائفون من عدم القدرة على توفير 
 الباحث المختص اعتبرمن جانبه،  ."بلدالغذاء لثمانين مليون مصري، وهذه هي المشكلة األولى في هذا ال

مصر ليست ايران، "ن أفي شؤون االستخبارات والعالقات الدولية في جامعة حيفا، يوري بن جوزف، 
وأضاف . "وحتى بين اإلخوان المسلمين، هناك تيار معتدل، لن يخاطر برفض اتفاقات السالم مع إسرائيل

ائلته، إال أن جميع األوراق ستكون في يد الجيش، الذي قد تتجه األمور نحو تهميش الرئيس مبارك وع"
  ."سيبقي على التعاون األمني مع إسرائيل ضد الجماعات اإلرهابية وإيران

  30/1/2011األخبار، بيروت، 
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   ترجح أال تشهد معاهدة السالم مع مصر أية انتكاسة يةسرائيلالخارجية اإل .166
ارجية اإلسرائيلية أن ال تشهد العالقات الدبلوماسية رجحت مصادر في وزارة الخ:  أشرف الهور-غزة 

وأكدت أن عملية إعادة فتح مقر السفارة  .بين تل أبيب والقاهرة أية انتكاسة عقب الثورة المصرية
نتنياهو رحب  يشار إلى أن ."سيتخذ بناء على التطورات على الساحة المصرية"اإلسرائيلية في القاهرة 

  .ألعلى في مصر باحترام معاهدة كامب ديفيد للسالمبإعالن المجلس العسكري ا
تعود بالنفع على البلدين، كما أنها تخدم االستقرار في منطقة الشرق األوسط "وقال أن هذه المعاهدة، 

  ."برمتها
  13/2/2011القدس العربي، لندن، 

  
  محللون إسرائيليون يأملون الحفاظ على معاهدة كامب ديفيد مع مصر بعد رحيل مبارك .167

 رئيس ديوان رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق، إسحاق ، إيتان هابرحذر : زهير اندراوس-الناصرة 
 تنازل اإلدارة األمريكية بهذه السرعة عن  من خطوةفي صحيفة يديعوت أحرونوتله  مقاٍلفي  ،رابين

مستشرقين الذين الشرق األوسط يتغير في كل لحظة، وآالف ال وأشار إلى أن .نظام الرئيس حسني مبارك
 أن تكون جاهزة ألي "إسرائيل"موضحاُ أن على .  مصر لم يتوقعوا تهاوي نظام مباركأحداثيتابعون 

إلى أنّه  في هذا السياق، ولفت .اشتعال في المنطقة، ألن المنطقة باتت قريبة جداً من الحريق الكبير
على اتفاق السالم مع مصر، اتفاق كامب عندما وقّع رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق، مناحيم بيغن، 

 مليوناً، أما اليوم فإن عدد المصريين وصل إلى أكثر من ثمانين مليوناً، 32ديفيد، كان عدد سكان مصر 
، فأين السالم الذي كنا "إسرائيل"وحذّر من أن الكم سيتحول إلى الكيف، مشيراً إلى أن هذه الماليين تكره 

 البروفسور يورام ميطال، رئيس مركز حاييم هرتسوغ ألبحاث الشرق تبعداسعلى صلة، . نبحث عنه؟
، ولكن بالمقابل ستتوقف مصر "إسرائيل"بإلغاء اتفاق السالم مع في مصر األوسط، أن يقوم النظام الجديد 

عن لعب دور النجاة للدولة العبرية في محاوالتها للخروج من العزلة الدولية المفروضة عليها بسبب 
يديعوت  تها، وهو األمر الذي كان مبارك يمنحه دائماً للدولة العبرية، كما أشار في مقاله بصحيفةسياسا

أحرونوت إلى أن النظام الجديد سيقوم بتحسين عالقاته مع حركة حماس، األمر الذي سيزيد من عزلة 
، التابع لجامعة بار أما البروفسور هيلل فريش، من مركز بيغن السادات.  في الحلبة الدولية"إسرائيل"

إيالن، فقال ليديعوت أحرونوت، يكفي التفكير بما حصل في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية بعد الثورة 
أم .  نتيجة تغيير نظام الحكم في مصر"إسرائيل"ـ لكي نعرف مدى المأساة التي ستحل ب1979في العام 

ت إنّه على األرجح أن تعود العالقات ميرا تسوريف، فقال. االختصاصية في الشؤون المصرية، د
  .1966اإلسرائيلية المصرية إلى ما كانت عليه في العام 

  31/1/2011القدس العربي، لندن، 
  

  تجبر على السماح بنشر قوات من الجيش المصري خالفاً التفاقات كامب ديفيد" إسرائيل" .168
ي مبارك ونظامه، بدأت الثورة في اليوم السابع النتفاضة المصريين على الرئيس حسن: علي حيدر

 "سمحت"د أولى ثمارها من خالل ممارسة الدولة المصرية سيادتها على شبه جزيرة سيناء، بعدما احص
إسرائيل "وقال مسؤول أمني إسرائيلي إن  . بنشر وحدات عسكرية مصرية في هذه المنطقة"إسرائيل"

نطقة شرم الشيخ، لتمكينها من التصدي  جندي في م800سمحت للجيش المصري بنشر كتيبتين، أي نحو 
، علماً بأن اتفاق كامب ديفيد يسمح للقاهرة بنشر قوات من الشرطة فقط في "للتهديدات التي تواجهها هناك

  .شبه الجزيرة
  1/2/2011األخبار، بيروت، 
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   مع مصر قبل ثالثة عقود"إسرائيل"أن ال تتأثر معاهدة السالم التي أبرمتها نتنياهو يأمل  .169
 بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة  اإلسرائيلية رئيس الحكومةبدىأ: لي حيدرع

 بقيام نظام إسالمي متطرف كما هي الحال  في مصر أن ينتهي األمر عن خشيتهاأللمانية أنجيال ميركل
، "صر قبل ثالثة عقودال تتأثر معاهدة السالم التي أبرمتها إسرائيل مع م"عن أمله أن  وأعرب. في إيران

هذه الفترة هائجة جداً، وإسرائيل هي جزيرة االستقرار في منطقة تشهد تظاهرات وأنظمة "مشيراً إلى أن 
  ."متغيرة

تحدثت كانت قد ذكرت صحيفة معاريف أن مصادر رفيعة المستوى في مكتب نتنياهو من جهة أخرى، و
من منطلق التواصل نائب الرئيس المصري، نصب  بعد تعيينه في مفي اآلونة األخيرة مع عمر سليمان

القلق اإلسرائيلي من سليمان، وخصوصاً بعد تحذير محافل في الخارجية اإلسرائيلية من أنه الذي لم يمنع 
شرعيته وشرعية زمالئه في إدارة الدولة بنظر في سبيل ضمان " إسرائيل" بعالقاته مع "بالتضحية"كفيل 

أحد أصدقاء إسرائيل الكبار في النظام المصري، فهو كان "ليمان بأنه  س"معاريف"ووصفت . الجماهير
  ."مسؤوالً عن الحوار األمني الحميم بين الدولتين إلى جانب قضايا عديدة أخرى

  1/2/2011األخبار، بيروت، 
  

   الحفاظ بكل قوتها على معاهدة السالم"إسرائيل"على : موفاز .170
يحظر « إنه "كديما"لتابعة للكنيست شاوول موفاز من حزب رئيس لجنة الخارجية واألمن ا: علي حيدر

على إسرائيل الحفاظ بكل قوتها على معاهدة «، وإن »على إسرائيل التدخل في الشؤون الداخلية المصرية
  .»على إسرائيل أن تكون متيقظة حيال أداء اإلدارة األميركية في المسألة المصرية«: وأضاف. »السالم

  1/2/2011األخبار، بيروت، 
  

  التي سادت بعد معاهدة كامب ديفيدعقيدته االمنية  تغييرلالجيش االسرائيلي افرايم سنيه يدعو  .171
قال نائب وزير الدفاع االسرائيلي السابق، افرايم سنيه، ان مصر لن تواصل  : زهير اندراوس-الناصرة 

 في مقال نشرته صحيفة  بعد الثورة الشعبية التي حصلت فيها، موضحا"سرائيلإ"سياسة مبارك تجاه 
يديعوت احرونوت ان مناهضة الفصائل المصرية المعارضة للدولة العبرية ستؤثر سلبا على العالقات 
الثنائية مع مصر، وستنتهي مظاهر التطبيع، وستتعزز رؤية القاهرة لتل ابيب على انها تهديد 

ليوم الذي يلي الحالة المصرية ن تتطلع الى اأ "لسرائيإ"نه يتعين على أورأى سنيه،  .استراتيجي
وطالب الجيش االسرائيلي بتغيير فرضيات العمل لديه، التي سادت عقيدته االمنية طوال . الحاضرة

لى وجوب اعادة بناء إ، مشيرا "رائيلإس"ـاالعوام الثالثين الماضية، على خلفية خروج مصر من العداء ل
  . في اعقاب اتفاق السالم مع مصرفرق احتياط كان الجيش االسرائيلي قد تخلّى عنها

  3/2/2011القدس العربي، لندن، 
  

  لحفظ معاهدة كامب ديفيدالمصرية  يناير 25ثورة على وقع أحداث تحركات عسكرية أمريكية  .172
 مغادرة 2011يناير /  كانون الثاني24 يوم  األمريكيةكينتكيوالية شهدت : قسم الدراسات والترجمة

 التابعة لفروتون وذلك 185لقوات الحرس الوطني إضافة إلى سرب كتيبة الطيران الفصيلة الثانية التابعة 
باتجاه الشرق األوسط والتمركز في شبه جزيرة سيناء المصرية من أجل تقديم الدعم للمراقبين الدوليين 
لة والقوات المتعددة الجنسيات المتواجدة هناك، وما هو جدير بالمالحظة واالهتمام أن نفس هذه الفصي

والكتيبة كانت قد نُشرت ثالث مرات في العراق وأفغانستان خالل السبعة أعوام الماضية، وقد سعت 
مريكية الرفيعة المستوى إلى تبرير نشر هذه القوات على أساس اعتبارات أنه األوساط العسكرية اال
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زيرة سيناء والمسؤولة يهدف إلى تقديم الدعم والمساندة للقوات المتعددة الجنسيات المتمركزة في شبه ج
  ).كامب ديفيد(اإلسرائيلية  - عن مراجعة وضمانة إنقاذ متابعة تطبيق اتفاقية السالم المصرية

  7/2/2011موقع الجمل، 
  

  تستخدم فزاعة االخوان المسلمين لدى الغرب لحماية نظام مبارك ومعاهدة كامب ديفيد" إسرائيل" .173
 تصعيد المزاعم القائلة بأن جماعة األخوان المسلمين  ورموز نظام حسني مبارك إلى"إسرائيل"سعت 

إذ . لة عن تحريك االحتجاجات الشعبية المصريةؤووالجماعات اإلسالمية األخرى الحليفة لها هي المس
وجهة النظر اإلسرائيلية على الذرائع القائلة بأن نجاح حركة االحتجاجات الجارية في إسقاط نظام أن 

ضرورة  "إسرائيل"، األمر الذي ترى فيه سني أصولي -م نظام ديني إسالميمبارك سوف يؤدي إلى قيا
 وتعتبر .أن تسعى واشنطن بأي ثمن لجهة المحافظة على بقاء الرئيس المصري حسني مبارك ونظامه

 برأي هي الطرف الرئيسي الذي يقف وراء هذه االحتجاجاتوأن جماعة األخوان المسلمين " إسرائيل"
 أخوانية في مصر، -المزيد من الدعم الخارجي لجهة إنفاذ مشروع إقامة دولة إسالميةجد ست، "إسرائيل"

ويكون من أبرز أجندة جدول أعمالها تقويض عالقات مصر بأمريكا والغرب إضافة إلى تقويض اتفاقية 
  ).كامب ديفيد(اإلسرائيلية  - السالم المصرية

  8/2/2011موقع الجمل، 
  

  رائيلي ورصد خسائر تل أبيب مما يجري في مصر  مؤتمر هرتزليا اإلس: تقرير .174
فبراير العام / في مؤتمر هرتزليا الدولي لألبحاث الذي أنهى أعماله في التاسع من شباط: تحسين الحلبي

استعرضت أبحاث إسرائيلية التطورات التي طرأت في المنطقة منذ خروج مصر عن الصف ، 2011
 ومحاوالت عزل قيادتها بعد اتفاق كامب ديفيد بإجماع عربي 1979 عام "إسرائيل"العربي والصراع مع 

ثم كيف جرى استغالل حروب كثيرة وقعت في المنطقة ودفعت الرئيس مبارك إلى إنهاء العزلة واستعادة 
فقد اجتيح لبنان ووقعت مجابهة  .الجامعة العربية إلى القاهرة وكذلك مركز التأثير المصري في المنطقة

اسعة بين الجيش السوري والجيش اإلسرائيلي وتفجرت المقاومة اللبنانية، واندلعت بل حرب مباشرة و
كية ي وانهارت الكتلة السوفييتية ما وفر ظروفاً إقليمية ودولية أمر1991حرب الخليج األولى عام 

. "ئيلإسرا"وإسرائيلية فرضت انفراجاً عربياً على الرئيس مبارك ونظامه بعد اتفاقيات أوسلو والعربا مع 
بين مختلف الحكومات اإلسرائيلية والرئيس مبارك ) عسل(  مع مصر سنوات"إسرائيل"وشهدت عالقات 

كانت على حساب الشعب الفلسطيني وقضيته المركزية وحقوقه الشرعية ولذلك يرى شموئيل بار أحد 
زليا اإلسرائيلي المختصين اإلسرائيليين بالدراسات االستراتيجية والعسكرية والكثيرون في مؤتمر هرت

الدولي أن أي تغيير مهما كان قدره في النظام المصري لن تتمكن واشنطن وتل أبيب بعده من إعادة 
ويرسم هؤالء صورة المنطقة إذا ما تحسنت عالقات مصر الخارجة من رحم . القاهرة إلى ما كانت عليه

  ؟!س باتفاقية كامب ديفيداالنتفاضة الشعبية مع سورية وتركيا وإيران حتى لو لم يجر أي مسا
وفي االتجاه نفسه دعا بعض رجال األبحاث نتنياهو إلى تهيئة نفسه لالعب جديد في ساحة الملف 
الفلسطيني الذي كان الرئيس مبارك يمسك به على طريقته منذ أجبر عرفات على التوقيع على اتفاقية 

؟ !1997في قلب مدينة الخليل منذ عام والقاهرة مع نتنياهو وبشكل يدشن فيه حي استيطاني ) الخليل(
ومثل هذا الدور الذي كان يقوم به الرئيس مبارك لم تكن نصوص اتفاقية كامب ديفيد التي وقعها السادات 

 وعملية "إسرائيل"تفرض على أي مسؤول مصري القيام بالدور الذي قام به الرئيس مبارك تجاه 
ل ما يعترف به مختصون بموجب ما ذكروه في مؤتمر التفاوض مع السلطة الفلسطينية وهذا على األق

وال شك في أن الجماهير المصرية التي تدشن بعرقها ودمائها انتفاضة شعبية تدرك  .السنوي) هرتزليا(
مع قيادتها أن مصر دون نظام الرئيس مبارك لن تكون مصر األعوام الثالثين التي رأس فيها مبارك تلك 
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وسط كله سيهتز مع كل تغيير يطرأ بعد هذه الثورة وسيهتز بطريقة تقلق تل الدولة الكبيرة، فالشرق األ
  .أبيب وواشنطن

  10/2/2011الوطن، سوريا، 
  

  من غير المحتمل أن تلغي القاهرة معاهدة السالم اإلسرائيلية المصرية: روبرت ساتلوف .175
شرق األدنى، والذي  روبرت ساتلوف، مدير معهد واشنطن لسياسات الاعتبر:  من محمد سعيد-واشنطن 

سيأتي اليوم الذي لن تكون فيه مصر "أنه ، اإلسرائيلي في واشنطن-يمثل المؤسسة الفكرية للوبي اليهودي
كية في المنطقة إذا ما أدت المرحلة االنتقالية إلى حكومة جديدة تحظى بدعم يأحد أعمدة السياسة األمر

وهو أمر صعب ولكنه ليس -ع الواليات المتحدة شعبي وترى فائدة في مواصلة الشراكة االستراتيجية م
وفي ما يتعلق بالتكهنات حول دور الحكومة المصرية القادمة التي ستخلف نظام مبارك في ". مستحيال

وقال إنه بالرغم " محض تخمين" اعتبر أن أن ذلك "إسرائيل"ـاالنضمام إلى الجبهة العربية المناهضة ل
من غير المحتمل أن تلغي القاهرة معاهدة السالم اإلسرائيلية "مام، فإن وجود تقييمات معينة جديرة باالهت

ومن المرجح أن يؤدي تطلّع مصر إلى تعظيم . المصرية، فاألمن القومي المصري مرتبط جداً بها
 - إن أحد البنود القليلة التي تتفق عليها حالياً " وقال ."إسرائيل"مصالحها، إلى الحفاظ على عالقاتها مع 

دعا قد و".  أحزاب المعارضة المنقسمة في مصر هو وقف مبيعات الغاز إلسرائيل-ة فعلية بصور
ساتلوف المجتمع الدولي إلى إلزام أي حكومة مصرية تخلف مبارك بالحفاظ على معاهدة معاهدة كامب 

  . والتزم بها مبارك نصا وروحا1979ً العامديفيد التي أبرمها أنور السادات مع مناحيم بيغن في 
  9/2/2011القدس، فلسطين، 

  
  كيي اإلسرائيلية وسط قلق إسرائيلي أمر-مطالبات شعبية وحزبية بإلغاء المعاهدة المصرية  .176

 اإلسرائيلية من مكمنها الثالثيني الهشّ إلى – خرجت المعاهدة المصرية : نادية سعد الدين–عمان 
كي من يل أو اإللغاء، وسط قلق إسرائيلي أمربمطلب إعادة النظر فيها لجهة التعدي" ثورة التغيير"هتافات 

ولم ينحسر  .1979إعادة الصراع للدائرة األصعب التي احتضنت أول اتفاقية سالم مع االحتالل العام 
الحراك المطلبي بإعادة النظر في المعاهدة زمنياً، وإنما عكس حجم الهوة الممتدة بين قطبي الهرم 

" التعديل"وأصابت مطالبة  .قف خلف حادث المنصة باغتيال الساداتالمقلوب من القاعدة حتى الرأس، وو
الرد على ابتعاد النظام " اإللغاء"الجوانب العسكرية واالقتصادية من بنود المعاهدة، بينما أراد مطالبو 

/ 2008الرسمي المصري عن القضية الفلسطينية، بخاصة أثناء العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة 
وم، والتعبير عن رفضهم لتغييب المعاهدة للقدس المحتلة وحق عودة الالجئين  حتى الي2009

ويكتنف الغموض بنود المعاهدة عند الحديث عن الحدود والترتيبات األمنية، ومنح الكيان  .الفلسطينيين
 بحرية المحتل إمكانية السيطرة االقتصادية والسياسية واألمنية على الحدود الجنوبية والغربية مما سمح له

س سبينما طالت االنتقادات عصب االتفاقية وأ .القيام بأعمال عدوانية ضد المناطق والبلدان المحيطة
جوهرها، حينما وجدت عدم كفاية إطار كامب ديفيد لتحقيق تسوية شاملة تقوم على مبادئ العدل 

  .والشمول والديمومة
واالنتصار للحق الفلسطيني، ما يجسد رفضاً بمطالبات إلغاء المعاهدة " التغيير"وقد اختلطت هتافات 

مصرياً شعبياً البتعاد النظام الرسمي مؤخراً عن القضية الفلسطينية، بخاصة قطاع غزة المحاصر رغم 
  .ما يشكله من عمق استراتيجي حيوي للقاهرة

من "  وقلقباهتمام"لم تكن أعين االحتالل اإلسرائيلي بعيدة عن المشهد المصري، فأطلت عليه إلى ذلك، 
زوايا معاهدة السالم، والغاز، والحدود، والتيار اإلسالمي، والمصالح االقتصادية اإلسرائيلية في الساحة 

 مؤخراً برسم اإلسرائيلينشطت مراكز بحثية إسرائيلية مرتبطة بمراكز صنع القرار قد و .المصرية
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أي تطور سلبي بالعالقات الثنائية "ن سيناريوهات متعددة على خلفية الثورة الشعبية العارمة، معتبرة أ
وتوقعت تلك  ".سيؤثر على االستقرار االقتصادي اإلسرائيلي المتعلق بشكل مباشر باالقتصاد السياسي

حدوث تراجع في التبادل التجاري المباشر بين الجانبين وحجم االستثمارات المشتركة، وإغالق "المراكز 
  ".مصربعض المصانع اإلسرائيلية الموجودة في 

كان الجانب اإلسرائيلي اشتكى مؤخراً على لسان وزير الصناعة والتجارة بنيامين بن في هذا السياق، و
مع مصر التي أدت إلى تحجيم مدى العالقات التجارية الثنائية وجعلها " أجواء السالم البارد"اليعازر من 

  ". مليون دوالر في العام الواحد40ال تزيد على حوالي 
  11/2/2011ان، الغد، عّم

  
  االنتخابات المصرية قد تحمل قوى تعارض اتفاقية كامب ديفيد وعملية السالم: محلل فلسطيني .177

طبيعي أن تسود حالة أن من ال خليل شاهين،  الفلسطيني رأى المحلل السياسي:يوسف الشايب - رام اهللا
شابك العالقات مع مصر التي ، بسبب ت لألحداث المصريةمن الترقب والقلق أوساط القيادة الفلسطينية

القيادة الفلسطينية  ويعتقد شاهين أن .تتصدى لملف المصالحة الفلسطينية، فضال عن أنها بوابة قطاع غزة
إذ .. تدرك بأن تأثيرات ما يحدث في مصر سيكون كبيراً على القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني 

 على الساحة الفلسطينية عما حدث ا وتداعياتهاثيرهختلف من حيث تأت مصر أن التحوالت السياسية في
كون زلزاالً يعادل في شدته زلزال ثورة يوليو من حيث انتقال موقع ت، قد ألن الحالة المصرية. في تونس

وقال  .مصر إلى موقع جديد، وتغيير خريطة تحالفاتها على مستوى المنطقة، بل لربما على مستوى العالم
تغيير في سلوك النظام وليس في بنيته فإن هذا يعني أن التغييرات على صعيد إن اتجهت األحداث نحو 

السياسة الخارجية المصرية لن تكون كبيرة، بما فيها ذلك مواقفها إزاء القضية الفلسطينية، وإن كان 
ى سيشهد تراجعاً خالل الفترة المقبلة، أما إذا تطورت األمور باتجاه التوجه النتخابات ستحمل معها قو

جديدة في الحكم، هي في غالبيتها سواء أكانت علمانية أو إسالمية أو يسارية تعارض العملية التفاوضية، 
  .واتفاقية كامب ديفيد، فإن التغييرات حينها ستكون كبيرة للغاية

  1/2/2011الغد، عّمان، 
  

  لعبة استراتيجية في إطار اتفاقية دولية.. "إسرائيل"الغاز المصري و: تقرير .178
أعادت العملية التخريبية التي تعرض لها خط تصدير الغاز المصري إلى :  شريف اليماني- اهرةالق

، الجدل حول تصدير الغاز 5/2/2011، والتي وقعت يوم )شرق البالد(األردن عبر شبه جزيرة سيناء 
نها استهدفت ، وعما إذا كانت العملية التخريبية تمت بشكل عشوائي، أم أ"إسرائيل"الطبيعي المصري إلى 

يقول  وعلى هذا الصعيد، . وتعطيله"إسرائيل"ـإعالن موقف سياسي مناهض لتصدير الغاز المصري ل
 يأتي في إطار لعبة سياسية لتحقيق "إسرائيل"خبراء مصريون إن تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى 

بيع الغاز بثمن بخس ال مصالح استراتيجية ال تعلنها الحكومة المصرية، لكنها تكلف مصر الكثير مع 
 موجة من الغضب الشعبي، "إسرائيل"ـأثارت صفقة بيع الغاز المصري لوقد و. يناسب األسعار العالمية

 التي تعتدي على األراضي واألرواح العربية ال سيما الفلسطينية، "إسرائيل"كونها تمثل تطبيعا مع دولة 
.  في خسائر كبيرة لالقتصاد المصري من جهة أخرىكما أن االتفاق يتيح بيع الغاز بأسعار بخسة تسببت

 ومعاهدة كامب ديفيد، كما يقول السفير "إسرائيل"ـعالقة بين اتفاقية تصدير الغاز لوالجدير بالذكر أن ال 
المصري السابق والمحامي إبراهيم يسري الذي رفع الدعوى القضائية مطالبا بوقف تصدير الغاز 

  .المصري إلى تل أبيب
  6/2/2011الوسط، لندن، الشرق ا
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  العيون الصهيونية تراقب بدقّة تطورات المشهد المصري الداخلي وتبعاته الخارجية .179
  :إعداد قسم الترجمات العبرية بمركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية

  :تصريحات ومواقف
ميـدان   "أعربت عن قلقها من الخطبة التي ألقاها الشيخ يوسـف القرضـاوي فـي             : أوساط صهيونية  -

القنـاة العبريـة    . (، ودعا فيها المجلس األعلى للقوات المسلحة لفتح معبر رفح مع قطاع غـزة             "التحرير
  )العاشرة

دعت رئيس الحكومة العبرية، بنيامين نتانياهو، إلى تغيير سياسته في الشرق           : أوساط سياسية صهيونية   -
 أن ثورتي تونس ومصر والمظاهرات فـي        األوسط بما يوازي الواقع الجديد للشعوب العربية، في ضوء        

فرصة جديدة لبناء الثقة، والبدء فـي عمليـة الـسالم المتجمـدة مـع               " إسرائيل"إيران والبحرين، تمنح    
الفلسطينيين، بعد أن خسرت تل أبيب مبارك كحليف لها دون خسارة مصر والسلطة الفلسطينية كشركاء               

طة حقيقة محددة بجدول زمني يسمح لمحمـود عبـاس          وطالبت األوساط نتنياهو بتقديم خ    . في التفاوض 
  )موقع ويلال اإلخباري. (بالعودة مرة أخرى إلى طاولة المحادثات الستكمال المسيرة

حذر من احتمال وقف ضخ الغاز الطبيعي المصري بشكل         : مدير عام وزارة البنية التحتية الصهيوني      -
لكهرباء ثالثة أضعاف، باستخدام المازوت أو السوالر       نهائي، وما سيؤديه ذلك من ارتفاع لتكاليف إنتاج ا        

بدالً من الغاز المصري، في ضوء التقديرات التي تشير إلى أن مدينة تل أبيب ستعاني نقصاً شديداً فـي                   
  )االقتصادية" ذي ماركر"نشرة . (2013الغاز عام 

ة المصرية، وتحـدثت  شنت إسرائيل حملة مضادة ضد محاولة عمرو موسى الترشح النتخابات الرئاس        -
مع دول غربية وعربية حليفة لها، بعد تصريحاته المعادية إلسرائيل، ونجاحه الدبلوماسي في استـصدار               
قرار بإخالء منطقة الشرق األوسط من السالح النووي، إلى جانب تخوف تل أبيب من تغيير العالقـات                 

  )يةالقناة العبرية الثان. (بين مصر وإيران إذا ما تولى الرئاسة
في مـصر حـول اتفاقيـة       " اإلخوان المسلمين "التصريحات التي أدلى بها رموز      " اإلسرائيليون"فسر   -
  )موقع نعناع اإلخباري. (إلى إسرائيل" رسالة طمأنة"، على أنها "كامب ديفيد"

حالت اإلجراءات األمنية المعدة للرئيس المصري حسني مبارك في مدينة شرم الـشيخ، دون إجـراء                 -
. عن ظروف إقامته، حيث فشل الطاقم الصحفي في التأكد من وجـوده هنـاك             " إسرائيلي" صحفي   تحقيق

  ) موقع معاريف(
  :بدخول المزيد من القوات المصرية إلى سيناء" إسرائيل"قلق صهيوني من سماح 

أعربت أوساط عسكرية وإستخباراتية صهيونية عن قلقها من موافقة رئيس الحكومة، بنيـامين نتنيـاهو،         
ووزير الدفاع، إيهود باراك، على إدخال لواء ونصف من جنود المشاة الميكانيكية المصريين إلى شـمال              

ـ               آالف جنـدي مـن      3سيناء، بما في ذلك القوات الداعمة التي تشمل قوات مدفعية، حيث يتعلق األمر ب
سيناء منذ الثورة إلى    ، وقد وصل عدد الجنود المصريين الذين دخلوا         18الفرقة الميكانيكية المصرية رقم     

وأشارت إلى أن المصريين    ". كامب ديفيد " آالف، ما يعني التسبب في إنهاء الشق العسكري من اتفاقية            4
لم يلتزموا بأي تاريخ أو تقييم وضع حول خروج القوات مجدداً من سيناء وعودتها إلى مـصر، بحيـث                   

هيوني وقيادته الجنوبية ال تمتلك قـوات       يمكن أن تبقى هذه القوات بشكل ثابت، في ضوء أن الجيش الص           
عسكرية في تلك المنطقة الحدودية، يمكنها أن تواجه القوة المصرية في حال تدهور األوضاع في مصر                

وأفادت األوساط العسكرية أن القوات المصرية انتشرت علـى امتـداد طريـق الـساحل             . بشكل مفاجئ 
  نطرة الواقعة على الضفة الشرقية لقناة السويس، فيمـا         الرئيسي في سيناء، الذي يقود من العريش إلى الق        
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، كما سيطرت على جميع محطات الـشرطة فـي رفـح،            "فيالدلفيا"سيطرت وحدات أخرى على محور      

  . العريش، الشيخ زويد، التي تعرضت للهجمات، واحترقت بواسطة البدو
  "موقع تيك ديبكا"

  مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية
  19/02/2011) 2185 (العدد

  
  عوامل نجاح وإخفاق ثورة ليبيا .180

تحدثت التقارير واألخبار مؤخراً عن تزايد حركة االحتجاجات الـشعبية فـي            : قسم الدراسات والترجمة  
ليبيا، وتقول المعلومات بأن يوم أمس قد تزايدت فيه حدة هذه االحتجاجات بما أدى إلى اهتمـام إقليمـي                   

فمـا هـي حقيقـة هـذه        :  التطورات الجارية في الساحة السياسية الليبيـة       ودولي غير مسبوق بمتابعة   
االحتجاجات الشعبية الليبية؟ وما مدى احتماالت اتساع نطاقها وارتفاع شدتها بما يمكن أن يـؤثر علـى                 

  استقرار النظام السياسي الليبي؟
  توصيف المعلومات الجارية: المسرح السياسي الليبي* 

وث حركة احتجاجات شعبية وصلت إلى ذروتها نهار ومساء األمس، وانحصرت           تشير المعطيات إلى حد   
تحديداً في منطقة بنغازي الواقعة شمال شرق ليبيا المطلة على البحر األبـيض المتوسـط والمجـاورة                 

  .لألراضي المصرية من جهة الشرق
 على فرض المزيـد     تحدثت التقارير عن صعوبة رصد المعلومات والوقائع بسبب قدرة السلطات الليبية          

من القيود التي حدت من تحركات الصحفيين والمراسلين اإلعالميين، وبرغم ذلك، فقد تجمع عدد كبيـر                
  :من المعلومات، وفي هذا الخصوص يمكن اإلشارة إلى اآلتي

  .ال توجد واقعة محددة يمكن اعتبارها بمثابة الشرارة التي أطلقت نار االحتجاجات• 
ركت في االحتجاجات تضمنت السكان المحليين في المنطقـة الـشمالية الـشرقية             المجموعات التي شا  • 

  .وتحديداً في منطقة بنغازي والبيضا والمرج
تضمنت االحتجاجات رفع المطالب بضرورة إطالق سراح المعتقلين الـسياسيين وتـأمين الحريـات              • 

  .هزة الليبيةالديمقراطية إضافة إلى الحد من السلطات المطلقة التي تمارسها األج
سعت قطاعات من المحتجين إلى المطالبة بإسقاط نظام معمر القذافي ورحيله أسوة بزين العابدين بـن                • 

  .علي وحسني مبارك
حشد النظام الليبي عناصره ودارت العديد من المواجهات بين أنصار القذافي وخصومه بما أدى إلـى                • 

  .وقوع العديد من القتلى والجرحى
بات عن استمرار عمليات إطالق النار حتى ساعة متأخرة من مساء األمس وعلى وجـه               أكدت التسري • 

الخصوص في بنغازي وفي البيضا، وتقول المعلومات بأن المواجهات في البيضا كانـت األكثـر عنفـاً                 
  .ودموية

منـذ   من السجناء اإلسالميين الذين ظلوا في سجن أبو سليم           110أعلنت السلطات الليبية إطالق سراح      • 
  .تسعينات القرن الماضي

تضاربت المعلومات حول عدد القتلى والجرحى، وفي مدينة البيضا وحدها تحدث أحد شـهود العيـان                • 
 قتيالً مع احتمـال     13بالتلفون إلى إحدى القنوات الفضائية قائالً بأن عدد القتلى في المدينة وحدها قد بلغ               

  .المزيد
بواسطة السلطات الليبية، ولكن ما هو واضح يتمثل فـي تزايـد            حتى اآلن، ال توجد أي تقارير رسمية        

معدالت االحتقانات على الجانبين، فمن جهة، من المتوقع أن تزداد عمليات التعبئة السلبية الفاعلـة فـي                 
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أوساط خصوم النظام الليبي، وبالمقابل، فإن للنظام الليبي كما هو واضح لديه رصـيده فـي األوسـاط                  
  .ي أتاح للنظام القدرة على تعبئة أنصاره ودعمهم للقيام بمواجهة خصومه السياسيينالشعبية األمر الذ

  الليبي -مفاعيل الصراع الليبي* 
استطاع الزعيم معمر القذافي الصعود إلى سدة الحكم في ليبيا بعد االنقالب العسكري الناجح الذي قـاده                 

موجبه المملكة الليبية إلى الجمهورية العربية      وأطاح بالملك السنوسي وألغى النظام الملكي الذي تحولت ب        
  .الليبية، ثم إلى الجماهيرية العربية الشعبية االشتراكية الليبية

 وحتى اآلن، وخالل هذه     1969) سبتمبر( أيلول   1 عاماً امتدت من يوم      40استمر حكم القذافي ألكثر من      
خصومه الداخليين والخارجيين، وفي هذا     الفترة، خاض الزعيم القذافي العديد من المواجهات الصعبة مع          

  :الخصوص يمكن اإلشارة إلى االحتقانات ومخزونات العنف السياسي الليبي على النحو اآلتي
العـشائرية  -الليبية، وعلى وجه الخصوص بين المجموعـات القبليـة        - تزايد الخصومات القبلية الليبية    -

، )منطقة طـرابلس  (، شمال غرب ليبيا     ) بنغازي منطقة(الرئيسية الخمس الموجودة في شمال شرق ليبيا        
منطقتـي  (وجنوب غـرب ليبيـا      ) منطقة الكفرة (، جنوب شرق ليبيا     )منطقتي سبها والجفرة  (وسط ليبيا   

  ).مرزوق وأوباري
 تزايدت فعاليات الجماعات اإلسالمية المتشددة، وعلى وجه الخصوص المرتبطة بالجماعات اإلسالمية            -

  .ي مناطق غرب ليبيا وبالجماعات اإلسالمية المصرية في مناطق شرق ليبياالتونسية والجزائرية ف
الليبرالية المدعومة بواسطة أمريكا والغرب     - تزايد حركات المعارضة السياسية ذات التوجهات المدنية       -

  .وخصوصاً في أوساط المتعلمين والمثقفين المهاجرين الليبيين المتمركزين في أمريكا وبريطانيا وفرنسا
 تزايد الجماعات المنشقة عن النظام الليبي خاصة في أوساط حركة اللجان الثورية إضافة إلـى قيـام                  -

  .العديد من القبائل والعشائر الليبية بدعم أبنائها الذين كانوا مع القذافي ثم خرجوا عنه
 المنـشقة، وفـي   سعى النظام الليبي إلى استخدام سياسة العصا والجزرة مع الجماعات القبلية والعشائرية    

  .هذا الخصوص فقد نجح النظام في إحداث المزيد من االنشقاقات في أوساط خصومه المحليين
  لماذا حركة االحتجاجات الليبية الحالية* 

على أساس اعتبارات المعلومات المتاحة، وتحليل محتواها على ضوء معطيات خبرة الصراع الـسياسي              
  :تيالليبي، يمكن اإلشارة إلى اآل-الليبي

وتعتمد على عامل العدوى القائم على أسـاس اعتبـارات أن موقـع ليبيـا               : النظرية التفسيرية األولى  • 
الجغرافي بين مصر تونس إضافة إلى الجزائر قد جعل ليبيا تقع عملياً في وسط قوام جيوسياسي عصفت                 

  .يا هو أمر ال يمكن تفاديهبه موجات االحتجاجات الشعبية وبالتالي فإن انتقال عدوى االحتجاجات إلى ليب
وتعتمد على عامل مخزونات العنف الهيكلي الذي ظل مخفياً طوال السنوات           : النظرية التفسيرية الثانية  • 

الماضية داخل البنيات المجتمعية الليبية، وبالتالي، فقد برزت الفرصـة علـى خلفيـة مـصر وتـونس                  
أمام ظهور وصـعود هـذا العنـف متخـذاً شـكل           والجزائر، بما أدى إلى إفساح المجال والباب واسعاً         

  .االحتجاجات الدامية األخيرة
وتركز على عامل صدمة الحداثة، قائلة بأن انتشار وسائط التواصل الرقمي           : النظرية التفسيرية الثالثة  • 

المعلوماتي قد أتاحت لقطاعات واسعة من الشباب الليبي المتعلم، المزيد مـن عمليـات التفـاهم وبنـاء                  
اقف المشتركة المعادية للنظام الليبي، األمر الذي أدى إلى انفتاح المواجهات االحتجاجية على خلفيـة               المو

  .سيناريو المواجهات االحتجاجية المصرية والتونسية والجزائرية
وتركز على عامل الضغط الخارجي، وتقول بأن تعرض ليبيا لفترة طويلـة            : النظرية التفسيرية الرابعة  • 

العقوبات الدولية إضافة إلى القطيعة مع العديد من دول جوارها اإلقليمي قد أدت من جهة               من الحصار و  
إلى تزايد عزلة النظام الليبي ومن الجهة األخرى إلى تزايد العداوات الداخلية بسبب سعي النظام الليبـي                 

  .إلى االستخدام المفرط للقوة ضد خصومة الداخليين
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 سيناريو حركة االحتجاجات الشعبي الليبية يمكن اإلشارة إلى النقاط          هذا، وعلى أساس اعتبارات مستقبل    
  :اآلتية

 المنطقة التي نشأت فيها حركة االحتجاجات األخيرة تقع في شمال شرق ليبيا، وهي منطقة نفوذ تقليدي                 -
ة تجـاهر   للحركات اإلسالمية الليبية وللقبائل والعشائر الليبية التي ظلت على مدى األربعين عاماً الماضي            

  .بالعداء للزعيم الليبي معمر القافي ونظامه
 شهدت إحدى السجون الليبية عملية اغتيال جماعي نفذتها السلطات الليبية ضد عناصـر الجماعـات                 -

 تنتمي أغلبيتهم العظمى لقبائل وعشائر المنطقة الـشمالية الـشرقية،           1200اإلسالمية، وبلغ عدد القتلى     
عظمى من سكان هذه المنطقة مازال يتملكهم الحنق والغضب الشديدين ضد نظام            وبالتالي، فإن األغلبية ال   
  .الرئيس معمر القذافي

 يوجد حالياً المئات من المعتقلين ذوي التوجهات اإلسالمية في السجون الليبية وتنتمي أغلبيتهم العظمى               -
 المنقطة قد سـعوا لجهـة       للمنطقة الشمالية الشرقية، وفي هذا الخصوص تقول المعلومات بأن سكان هذه          

إشعال االحتجاجات الشعبية بما يرغم النظام على إطالق سراح أبنائهم المعتقلين والذين تجاوزت فتـرات       
  .وجودهم في المعتقل العشرة والخمسة عشر عاماً من السجن المتواصل

لليبية األخرى هو   تشير التوقعات إلى أن احتماالت اتساع حركة االحتجاجات الشعبية بما يشمل المناطق ا            
أمر ضعيف االحتمال، وذلك بسبب قدرة النظام الليبي خالل الخمسة أعوام الماضية على القيام بتوظيـف     
عائدات النفط في دعم الدخل الشخصي ألفراد المجتمع الليبي، وتقول المعلومات حاليـاً بـأن حـصيلة                 

 مليار دوالر تم إنفاق الجزء      96ضي حوالي   إيرادات عائدات النفط والغاز الليبي قد بلغت خالل العام الما         
األعظم منها في دعم دخل األفراد، إضافة لذلك، فقد نجح النظام الليبي في خلق مجموعة سكانية ضخمة                 
تتميز بوالئها الشديد للزعيم القذافي، ويبلغ قوام هذه المجموعة بين مليون ومليون ونصف ، وبالتـالي،                

ات الحسابات الحالية، تستطيع القيام بكل سـهولة بـاحتواء حركـة            فإن هذه المجموعة، وبحسب المعطي    
 مليـون نـسمة، يتمركـز       6.5االحتجاجات الشعبية خاصة وأن عدد سكان ليبيا اإلجمالي هو في حدود            

معظمهم في المناطق الساحلية ضمن مناطق تستطيع السلطات الليبية وضعها بكل سهولة تحت السيطرة،              
 انتشار عدوى االحتجاجات الشعبية في المناطق األخرى، فإن االحتمـاالت           هذا، وبرغم ضعف احتماالت   

  !واردة لجهة تزايد االحتجاجات واستهداف النظام طالما أن السياسة هي فن الممكن
  17/2/2011، الجمل بما حمل

  
  تركيز االنظار على مسألة دور الجيش المصري في مسيرة الثورة: راكز األبحاث األمريكيةم .181

حداث الثورة المصرية مسائل اخرى عالية األهمية لدى مراكـز الفكـر واالبحـاث، ال سـيما                 نافست ا 
ولتسليط الضوء على ارهاصات مراكز االبحـاث، ارتـأى         . الميزانية المقترحة من ادارة الرئيس اوباما     

  .المرصد تركيز االنظار على مسألة دور الجيش المصري في مسيرة الثورة
التحليل المرفق أهلية وصدقية المؤسسة العـسكرية لناحيـة التزامهـا تطبيـق             وفي هذا الصدد، يتناول     

االصالحات المعلنة، خاصة لما تحظى به من امتيازات حصرية والتي قد تشكل سببا في سـيرها بـبطء        
فهل التغيرات المقترحة من المؤسسة تشكل توجهـا حقيقيـا لالصـالح ام             . النجاز االصالحات الحقيقية  

  اء على الوضع الراهن بدون مبارك؟محاوالت لالبق
وفي ذات مساحة التحليل الذي صدر قبل اسبوعين، تمت االشارة إلى حدوث تغير اساسـي فـي فكـر                   

االمر الذي تم التأكيد عليه     . المؤسسة العسكرية الصهيونية نتيجة االحداث والتطورات التي شهدتها مصر        
ركز السياسات االمنية، وتـم نـشره فـي صـحيفة           في تقرير اعدته كارولين غليك كبير الباحثين في م        

  ." جروزاليم بوست"



  

  

 
 

  

            104ص                                                     25/2/2011 معةجال :التاريخ

وبالرغم من ان االهتمام آنذاك كان منصبا على هوية رئيس االركان الصهيوني المقبـل، اال ان تقريـر                  
ان التطورات السياسية في مصر، كالتخريب      "وجاء فيه   . السيدة غليك تناول تطورات االحداث في مصر      

 نقل الغاز في العريش، يدل على ان الجبهة الجنوبية اضحت نشطة مرة اخـرى               الذي تعرض له انبوب   
والجيش اإلسرائيلي بحاجة إلى التحضير المكانية نشوب حرب تقليدية فـي الجنـوب             . بعد ثالثون عاما  

وينبغي تطوير وشـراء    . وينبغي عليه اعادة تعلم كيفية القتال الحربي في ارض صحراوية         . وفي الشمال 
وينبغي ضـخ زيـادات     . والجيش النظامي سيكون مضطرا للنمو على نطاق واسع       . يح جديدة انظمة تسل 

اما الموارد االستخبارية، التي تعمل بكامل طاقتها، سـيكون لزامـا عليهـا             . ضخمة للميزانية العسكرية  
رائيلي باختصار، فان منظومة تفكير الجيش اإلس     . تطوير ذاتها بشكل ملحوظ والتأقلم مع التحديات الجديدة       

حول الحرب والتخطيط لها ورصد االسلحة المختلفة والتدريبات الحربية وشن الحرب، كلها ينبغـي ان                
وفي ضوء هذه التحديات الجمة، ينبغي على رئيس قـادة االركـان المقبـل              . تخضع للمراجعة والتغيير  

ئيلي، واالشـراف علـى     التحلي بمزايا الثائر في سعيه االشراف على التغيرات الهائلة في الجيش اإلسرا           
  .قيادتها في معارك معقدة وقد تكون ذات بعد وجودي

وشكل دور المؤسسة العسكرية المصرية مادة تحليلة مشتركة بين مراكز الفكر واالبحاث المختلفة هـذا               
 وضع المؤسسة بعد رحيـل مبـارك،        CSISاذ تناول مركز الدراسات االستراتيجية والدولية       . االسبوع

هناك قيادات عسكرية متقدمة وبعضها لديه خبرة عسكرية سابقة في خدمة مرافق الدولة             "ول  واستنتج بالق 
ومن . يحيطون بمبارك وممن يشغلون مناصب رفيعة ولديهم مصلحة ذاتية في صد مشروعات االصالح            

بين هؤالء البعض من يحمل رتبا عسكرية رفيعة وآخرين سبقوا ان خدموا في المؤسسة كـاللواء عمـر                  
ان، الرئيس السابق للمخابرات العسكرية ويشغل منصب نائب الرئيس، واحمد شفيق قائد سالح الجو              سليم

السابق ورئيس الوزراء الحالي، والماريشال محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع ونائب رئيس الـوزراء              
التطـور  وليس من بينهم اي شخص يرمز إلـى         .  اذ جميعهم يعتبر من الدائرة الضيقة لمبارك       –الحالي  

والتغيير، كما وانهم يمتلكون خبرة سياسية متواضعة وغير ملمين باالصالحات ويتمتعون بخبرة ضـئيلة              
  ."في االدارة المدنية الناجحة وفي االصالحات االقتصادية التي تتطلبها مصر

بدلوه حـول دور القـوات    Council on Foreign Relationsكما وادلى مجلس العالقات الخارجية 
للحظة، عبر المصريون عن ثقتهم  بان ضباط المؤسسة العسكرية          "وقال  . سلحة المصرية في االحداث   الم

راقبوا االحداث غير العادية طيلة االسبوعين الماضيين ولم يجرؤا االلتفاف على المطالـب الديمقراطيـة    
 ديموقراطيـة   وقد يكون حدسهم في محله بشأن تحول المؤسسة العسكرية إلى قـوة           . لماليين المصريين 

.  سنة الماضـية   60بالرغم من مهمتها السابقة كنقطة ارتكاز في خدمة نظام غير ديموقراطي على مدى              
وهناك شعور باألمل ان الديناميات السياسية في مصر قد تغيرت االن بشكل عميـق ممـا يجعـل مـن                    

وال يـسع   . طية المصرية المستحيل على المؤسسة العسكرية االقدام على اي خطوة سوى القابلة للديموقرا          
  ."المراقبين اال التأمل واالمل بأن حدس المصريين سيكون صحيحا

 موضوع المؤسـسة العـسكرية المـصرية        CSISبينما تناول مركز الدراسات االستراتيجية والدولية         
يعـرض  ان التزام المصريين واالردنيين بالسالم مع إسرائيل لـم          "واالتفاقية المصرية اإلسرائيلية، قائال     

فمصر . جهود اي منهما االستمرار في بناء قدرته القتالية لحين نهاية عقد التسعينيات من القرن المنصرم              
وعدد من الدول العربية االخرى احرزت تقدما في تطوير نوعي لقواتها البشرية، اال ان مصر تفتقر إلى                 

ى مأزقهـا فـي عـدم مرونـة         الخبرات القتالية الحديثة وتواجه معضالت سياسية وحضارية اضافة إل        
وفيما يخص مصر، استطاعت المحافظة علـى مـستويات         . البيروقراطية العسكرية وتحليها بعقلية الثكنة    

بينما تجني القيادة العسكرية المصرية الفائـدة       . 1979بشرية ثابتة ومعقولة منذ ابرام معاهدة السالم عام         
فية العسكرية، فان القوة البشرية تعـاني باسـتمرار         من برامج التدريب الدولي األمريكية وتدريبات الحر      

  ."االعتماد على التجنيد االجباري وعسكرة الضمان االجتماعي
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 عن قلقه مـن دور محتمـل للمؤسـسة    Carnegie Endowmentكما واعرب معهد وقف كارنيغي 
لمؤسـسة  لكـن ا  "وقـال   . وعن نيتها في رؤية مصر ديموقراطيـة      ) كما اسماه (العسكرية في االنقالب    

العسكرية لم تصدر اية اشارة لمشاركة اي كان عدا الخبراء المنتقين من الدولة لصياغة الدستور الجديد،                
واعلنت ان مسودته ستكون بين االيدي في غضون عشرة ايام يتبعها استفتاء عام يجري خالل شـهرين                 

مع المعارضة كـذلك لفتـرة      وشكل الجدول المعلن ال يتيح فرصة كافية لعقد مشاورات موسعة           . القراره
اذ بدون توفر االستشارات والمناقشات سيكون من غير المجدي اجراء استفتاء عـام             . نقاش عامة للوثيقة  

وان انعقدت االنتخابات في غضون ستة اشهر، كمـا اعلـن           . على شاكلة االستفتاءات السابقة في مصر     
 ومن ثـم    –معارضة المضطدة لزمن طويل     المجلس االعلى للقوات المسلحة، فانه لن يكون بوسع قوى ال         

فالخطة، بمعنى آخر، تبدو انها اعـدت       .  التحضير الجيد عند ذهاب الناخبين لصناديق االقتراع       –ضعفها  
  ."بعناية للحد من ادخال تعديالت بدال من تعزيزها

ـ Brookings Institutionبينما تحلّى معهد بروكينغز   . صرية بالتفاؤل لدور المؤسسة العسكرية الم
اذ ولفترة زمنية طويلة،    . ان دور المؤسسة العسكرية يدل على نجاح غير متوقع للسياسة األمريكية          "وقال  

حافظت الواليات المتحدة على عالقات ثنائية قوية مع المؤسسات العسكرية لحلفائها العرب لسباب أمنيـة      
هذه العالقة باسـتمرار، معللـين ان       وانتقد مؤيدوا الديموقراطية    . متعددة، اذ تصدرت مصر تلك القائمة     

اذ وعند االفراج عـن روايـة المؤسـسة العـسكرية           . جهود واشنطن تدعم الجانب القمعي للديكتاتورية     
 يناير، فعلى االرجح ان التوقف عند النفوذ األمريكي على مصر سيكون مرده هذه              25المصرية في ثورة    

للواليات المتحدة الضغط بقوة على الضباط المصريين في        العالقة العسكرية الثنائية بشكل كبير، مما اتاح        
وعلى اي حال، بتروي لكن بحزم، يتعين علـى الـساسة األمـريكيين التأكيـد               . سعيهم الخراج مبارك  

للمؤسسة العسكرية المصرية بأن نسج عالقات وثيقة في الوقت الراهن سيعتمد على اضـطالعها بـدور             
سكرية المصرية كضامنة للديموقراطية المصرية اضافة إلى مهمـة         اذ ينظر إلى دور المؤسسة الع     : جديد

  ."حمايتها ألمن الدولة
 Jewish Institute for National Security Affairsوجادل المعهد اليهودي لشؤون األمن القـومي  

ان "وجاء في دراسة صـدرت عنـه   . بانه يتعين على الواليات المتحدة االستمرار في تقديم الدعم لمصر    
المظاهرات واعمال السطو اثناء ذلك قد عادت بالخراب على االقتصاد المصري، ويتوقـع تـدفق رأس                

االموال المهربة قد ترسـل للخـارج اال ان     " مقياس حجم "فاالجابة على   . المال حال افتتاح البنوك ابوابها    
وباستطاعة دعم  . االقلاحدا ال يدري حقيقتها، حيث ان التقديرات تشير إلى مئات ماليين الدوالرات على              

أمريكي عاجل للغذاء واستقرار االقتصاد مساعدة الفرد المصري العادي النظر للواليات المتحدة كطرف             
ثانيا، ماذا استطاعت   . متبرع وازالة حدة العداء لألمريكيين التي زرعها االخوان المسلمون وإيران ايضا          

وان استطاع االخـوان المـسلمون      . ت المنصرمة المؤسسة العسكرية المصرية اقتنائه على مدى السنوا      
الفوز بموقع قيادي في حكومة مؤقتة متعددة االحزاب، االمر الذي سيتيح الفرصة لعدو شرس لكل مـن                 

ومن المرجح ان تلجأ    . الواليات المتحدة وإسرائيل البداء الرأي في كيفية استخدام تلك الموارد العسكرية          
امـا التلـويح والتهديـد بقطـع        . ي غضون االشهر القليلة المقبلة    واشنطن إلى السير بحذر مع مصر ف      

  ." من شانه ان يترك نتائج عكسية– في ظل بسط نفوذ محدود اآلن –المساعدات األمريكية 
 مسألة التنـوع الـديموغرافي   Council on Foreign Relationsوتناول مجلس العالقات الخارجية 

 المشاركين في تونس ومصر اضحوا رمـزا للمعارضـة ضـد            وقال ان الفتية من   . للمتظاهرين العرب 
فالمنطقة تواجه تضخما ديموغرافيا يشكل     . االنظمة االستبدادية القائمة في الوطن العربي منذ زمن طويل        

فهـوالء الـشباب،   . الفتية من سن الخامسة عشر إلى سن التاسعة والعشرين القطاع االكبر بين الـسكان          
ويفيـد البروفيـسور رجـوي      . مل، تقدموا صفوف المحتجين ضد االنظمة     المحبطين من ندرة فرص الع    

اسعد، من جامعة مينوسوتا ويعد من اكبر الخبراء في معهد بروكينغز، ان خيار المنطقة هو السير قـدما                  
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التاحة الفرصة امام قطاع الشباب للتنـافس       "نحو مزيد من االنظمة الديموقراطية واالقتصاديات المفتوحة        
واعرب عن توقعه بان هذا التضخم الشبابي سيشكل عامل عدم اسـتقرار            ." رأي حول مستقبلهم  وابداء ال 

ويضيف ان مسألة   . في اليمن وسيسهم في مزيد من االضطرابات في إيران والمطالبة بتغيير نظام الحكم            
كاني هرم  الهجرة ستبرز كاحدى القضايا الهامة لهذه القطاعات الشبابية في الشرق االوسط مقابل قطاع س             

  ."من الضروري التوصل التفاقيات دولية لتقنين تدفق المهاجرين"ومضى بالقول . في اوروبا
  وكالة أخبار الشرق الجديد، لبنان/ مركز الدراسات األمريكية والعربية

  
  "إسرائيل"مصر قد تعود الى حكم الجنراالت وستشهد فراغا سياسيا سيؤثر على السالم مع : دراسة .182

رأت دراسة اسرائيلية جديدة صادرة عن مركز بيغن الـسادات لالبحـاث   : هير اندراوسالناصرة ـ ز 
االستراتيجية، التابع لجامعة بار ايالن ان المجتمع المصري كان مختنقا في عهد الرئيس المخلوع، حسني               

ى مدار  مردخاي كيدار، وهو الذي خدم عل     . وقال الباحث د  . مبارك، واآلن افلت من هذه القبضة الحديدية      
ان الوضع الحالي في مـصر يـشبه        ) امان(ربع قرن في شعبة االستخبارات العسكرية بجيش االحتالل         

طنجرة الضغط التي تمت ازالة الغطاء فجأة، وارتفعت درجة الوعي العام للمواطنين في تجيير االدوات               
جتمع المـصري لهـا     المشروعة الدارة الصراع، بحيث ان كل مجموعة من المجموعات التي تكون الم           

المطالب العديدة، وهي تطور توقعات، كما انّها برأيه على استعداد للبدء بالنضال، النضال المسلح ايضا               
  .لتحقيق طموحاتها

وتابع قائال ان حاالت االعتداء على مراكز الشرطة، ونهب المتاحف والمكاتب الحكومية والمتاجر هـي               
فتا الى ان مثل هذا السلوك قد يسود في مصر لـبعض الوقـت،              نتيجة لخروج المواطنين عن القانون، ال     

، كمـا انّـه زعـم قيـام         2003وهو على غرار ما شهدناه في العراق بعد االطاحة بصدام حسين فـي              
  .مجموعات اسالمية راديكالية في بالد الكنانة بأعمال ارهابية، على حد تعبيره

 في تل ابيب، انّه في مصر ال توجد قواعـد وال            وزعم، نقال عن صديق مصري يعمل في سفارة القاهرة        
قوانين، ال قيود وال دكتاتورية النفس، كل شخص يفعل ما يريد يختار في اي لحظة مع اي ضبط النفس                   
او اعتبار لالخرين، فاشارة المرور الحمراء هي مجرد توصية، الرشوة هي المعيار، يمكن الي شخص               

ن يعين ابناءه وبناته واخوانه بـصرف النظـر عـن مـؤهالتهم،             بناء على ما يريد ما يريد، اي مدير ا        
واللجوء الى العنف ضد الضعيف هو السائد على نطاق واسع، من هنا يستنتج ان نظام مبارك كان هـشا      

  .وضعيفا ولم يخف الناس
كيدار قائال ان الجيش قام بتعليق الدستور المصري لمدة ستة اشهر من اجل فـرض النظـام،                 . وتابع د 

بعبارة اخرى، لوضع غطاء جديد على طنجرة الضغط، ومع ذلك ، فان الحزب الوطني الـديمقراطي،                و
حزب الوفد، الناصريين، االشتراكيين الشيوعيين، والجماعات الدينية المتطرفة، بطبيعة الحال، بمن فـي             

مر الـذي قـد     ذلك االخوان المسلمون، سيحاولون كل منهم ان يدير االمور لصالحه ولصالح مبادئه، اال            
يؤدي بحسب الدراسة االسرائيلية، الى اشتباكات في الشوارع، وهذه الصراعات الداخلية بـين مختلـف               
القوى السياسية الفاعلة في مصر، يمكن ان تخلق فراغا سياسيا، يسمح لقوى اجنبية بالتدخل، وزعم ايضا                

اس الفلسطينية ينتظرون بفارغ الـصبر      ان الجمهورية االسالمية االيرانية وحزب اهللا اللبناني وحركة حم        
ان تقوم هذه القوة المصرية او تلك بطلب المساعدة منهم لكي يتدخلوا في الـشأن الـداخلي المـصري،                   
                    االمر يتطابق تماما مع ما في العراق بعد االطاحة بنظام صدام حسين، مؤكـدا علـى ان مشيرا الى ان

ديد االستقرار السياسي الداخلي، والنظام ايضا ما زال غير         حتى يومنا هذا، ال يعرف النظام العراقي الج       
  .مستقر

وبحسب الباحث كيدار، المتخصص في شؤون العالم العربي واالسالمي فان ان الجيش المصري، حتـى               
االن، لم يبد اي رغبة في االستيالء على السلطة بشكل دائم، ولكن هذا االمر قد يتغيـر عنـدما يـذوق                     
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وقوتها ونفوذها، وبالتالي ال يستبعد عودة مصر الى حكم الجنـراالت، علـى حـد               الجيش طعم السلطة    
  .وصفه

واشار الى المطلب المبدئي لجماعة االخوان المسلمين باعادة االنتخابات التي تم تزويرهـا فـي شـهر                 
ت من العام الماضي، الفتا الى انّه في االنتخابات التي سـبقت االخيـرة حـصل              ) نوفمبر(تشرين الثاني   

الجماعة على اكثر من ثالثين بالمائة من المقاعد في البرلمان، وبالتالي، زاد الدكتور كيدار، فـي حـال                  
استجابة الجيش لمطلبهم باعادة االنتخابات، واجرائها بصورة نزيهة، فانّهم سيحـصلون علـى اغلبيـة               

سالمية، وال يستبعد الباحث    المقاعد، مثل الحال في تركيا، حيث سيتعين على الحكومة التعامل مع اجندة ا            
من ان يقوم االخوان في مصر بتغيير الدستور بشكل قانوني بعد فـوزهم باالنتخابـات لمنـع سـيطرة                   
العلمانيين على دفة االمور في مصر، على حد قوله، كما حدث في ايران بعد الثـورة االسـالمية عـام                    

1979.  
حدة مـن الفتـرات التـي ستـشهد االضـطرابات           واوضح ان الفترة المقبلة قد تكون في واقع االمر وا         

االجتماعية والسياسية في مصر، اذا امتنع المجلس االعلى عن اخذ زمام المبادرة بيديه لمدة اطول، كمـا         
وتابع قائال ان حالة االضطراب يمكنها ان تدفع لدى الكثير مـن            . انّه ال سلسلة من االغتياالت السياسية     

في ان تستجلب لمصر شخصية قوية يمكن االعتماد عليها، وال تتزعزع،         المصريين لالعالن عن رغبتهم     
وجدول اعمالها واضح، ويضيف ان االختيار سوف يكون على االرجح زعيما من قادة جماعة االخـوان           
المسلمين، مثل الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، مشيرا الى ان الدكتور القرضاوي يتمتع بنفوذ وتأييـد               

عربي واالسالمي، وبالتالي فانّه قد يستدعى الدارة االمور، ذلك انّه في خطبته االخيرة في              في العالمين ال  
وغني عن القول انّه سيقود البالد في االتجاه االسالمي، على حد           . مصر دعا الى انقاذ مصر من الفوضى      

  .قول الباحث االسرائيلي
تمع مصر يعاني من دوامـة مـن المكائـد          وخلص الباحث الى القول انّه في المدى القريب سيكون المج         

السياسية وعدم االستقرار، واالحداث التي ستشهدها مصر ستوفر عناوين مقلقة للغاية، وبالتـالي علـى               
حكومات العالم ان تكون في حالة تاهب وفي حال من اليقظة حيال التطورات القادمـة بمـصر، هـذه                    

م مع اسرائيل واالستقرار االقليمي في منطقة الـشرق         التطورات التي يمكن ان تهدد قناة السويس، والسال       
  .االوسط

 24/2/2011القدس العربي، لندن، 
  

  ى رقم قياسي جديد بذريعة الثورات العربيةإلموازنة الجيش االسرائيلي  .183
اختار وزير الدفاع االسرائيلي، ايهود باراك، الصناعات العسكرية الطالق         :  أمال شحادة  -القدس المحتلة   

يدة إلظهار قدراته العسكرية، فراح يجول حول مجسمات منظومة صواريخ حيـتس لمواجهـة              حملة جد 
حصل ذلك قبل سـاعات     . الصواريخ الباليستية، التي اجريت عليها تجربة مشتركة مع الواليات المتحدة         

س من اطالق حملة الترويج والتهديد التي رافقت عبور البارجتين العسكريتين االيـرانيتين قنـاة الـسوي               
والتقارير التي أعدتها قيادة الشمال في الجيش االسرائيلي وادعت فيها ان التطورات التي تشهدها ايـران                
قد تشكل االنعكاس االخطر على اسرائيل في حال قررت تخفيف حدة الحصار المضروب عليها عبر دفع                

حزب « عملية من قبل     ولدى اي حديث عن   . لتنفيذ عملية ضد اسرائيل عند الحدود الشمالية      » حزب اهللا «
، وفق التقارير التي تروج لها القيادة العـسكرية االسـرائيلية، قـد             »حماس«فإن ايران وسورية و     » اهللا

تشارك في مثل هذه العملية، وهذا يعني بالنسبة الى االسرائيليين دخول كل مناطقها في مرمى الصواريخ                
  .لتقليديةالطويلة والقصيرة والمتوسطة المدى، التقليدية وغير ا
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وأثارت المؤسسة العسكرية االسرائيلية، حملة تخويف أخرى للجمهور بسبب الثورات الشعبية في العـالم          
العربي، فأخذت تتحدث عن تغيير في السياسة واالستراتيجية االسرائيليتين وعن انهـا سـتعيد تـشكيل                

  .األلوية العسكرية التي تم تفكيكها بعد توقيع معاهدة السالم مع مصر
حملة التخويف والترهيب هذه اصبحت تقليداً سنوياً للجيش االسرائيلي ووزارة الدفاع، يتزامن مع موعد              

وخالل السنوات الثالث االخيرة شاء حظ المروجين لضرورة زيـادة          . المصادقة على الموازنة العسكرية   
وهي ذكرى ترفـع  . نيةعماد مغ» حزب اهللا«الموازنة العسكرية أن تتزامن مع ذكرى اغتيال القيادي في         

وهذه السنة بالذات جاءت االحداث التـي       . حال التأهب واالستعداد لدى مختلف اجهزة االمن االسرائيلية       
تشهدها المنطقة واالنقالبات في الدول العربية لترفع لهجة المطالبة بالمزيد والمزيد من حجـم الموازنـة                

طورات االخيرة في الدول العربية على اسـرائيل        العامة لمصلحة الموازنة العسكرية تحت شعار أثر الت       
وتجـاوزت قيمـة زيـادة      . وخطرها على امنها والجهود التي تبذلها ايران لتوسيع نفوذها في المنطقـة           

الموازنة بليوناً ونصف بليون دوالر لهذه السنة، وبهذا تسجل رقمـاً قياسـياً، فـي موازنـات الجـيش                   
 بليـون   18يمتها، في حال تمت المصادقة على الزيادة الى حوالى          االسرائيلي منذ قيام الدولة، اذ تصل ق      

  .دوالر
التي تواجـه الـصواريـخ االيــرانية       » حيـتـس«في تفـاخره بإنجـاز تـجـربة مـنظـومـة      

خالل المحادثات التي تـجـرى على مـدار الـسـنة في اطار الخطة          «: والسورية باألساس قال باراك   
نحن «: وأضاف. »على بلورة خطة تضمن حجم الموازنة وكيـفية توزيعها       المتعددة السنوات اتـفــق    

نعمل بالتنسيق على اربع منظومات منها القبة الحديد التي تهدف للدفاع عن اسـرائيل مـن التهديـدات                  
  .»اللتان استكملت تجربتهما وهذا امر مهم جداً» 2-حيتس«المستجدة، ومنظومة 

سنجد الموازنة وسنوزعها للدفاع عن مواطني الدولة       «:  معاً، يقول  وبرأي باراك فإن هذه االمور ستختبر     
  .»في حال الهدوء وفي االمن الدائم والطوارئ وفي حال االستعداد في هذين الوضعين

لكن حديث باراك هذا لم يقنع الكثير من االسرائيليين الذين عبروا عن وجهة نظر مختلفة تماماً وهم على                  
تشهدها مختلف الدول العربية تخفف من احتماالت الحرب بسبب االنقـسامات           قناعة بأن االوضاع التي     

وقد عبر في شكل واضح عن هذا الموقف        . وحال الفوضى وعدم قدرة اي من الدول على خوض حرب         
المدير العام السابق لوزارة المالية، دافيد بروديت الذي رأى ان االوضاع في الدول العربية تتطلـب اوالً                 

  .قرار االمني وتحسين االوضاع االقتصادية لسكان هذه الدول وليس شن حرب على اسرائيلتوفير االست
  :وجهة نظر بروديت لم تخفف من مطالب المؤسسة العسكرية بل واصلت طرح المزيد والمزيد

تامـار  « مليون دوالر يحتاجها سالح البحرية لتنفيذ خطة دفاع عـن حقلـي الغـاز                70 و 40 ما بين    -
.  كيلومتراً في سـواحل البحـر المتوسـط        130للذين اكتشفتهما اسرائيل على بعد اكثر من        ا» وليفياتان

وبحسب الجيش فإن االعتداء على خط الغاز الذي يزود اسرائيل بالغاز الطبيعي المصري أصـبح وارداً                
مـن تـنـظيمات معـاديـة السرائـيل تـهـدد بتنفيذ اعـتداء على خطوط النفط التي تـدعي انهـا               

وحماية حقلي الغاز يعني ان البحرية االسرائيلية تتكفل بحماية منطقة اكبر بمرة            . ل مـياهها االقليمية  داخ
ونصف المرة من مساحة اسرائيل حيث تم التخطيط لحفر العديد من اآلبار التي قـد تـشكل عـشرات                   

  .االهداف االستراتيجية المحتملة
اسرائيل وغزة واسرائيل ومصر وعلـى الحـدود         الحاجة لنصب معدات رقابة على طول الحدود بين          -

  .الشمالية مع لبنان لضمان عدم تسلل معادين
المحسنة والتي تم تحـديثها بعـد       » نمير« ضرورة تزويد سالح المدرعات بعشرات الدبابات من نوع          -

  .»همركافاه«حرب تموز على هيكل دبابة 
من خطر استهدافها بالصواريخ المتوقع ان       موازنة خاصة لضمان حماية القواعد العسكرية والمطارات         -

  .تتعرض لها اسرائيل في حال وقوع حرب
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وقائمة طويلة ال يخلو يوم في االسبوع اال وتجد المؤسـسـة الـعسكرية سبباً إلخراج المزيد منها وكلها                
  .»ضرورة مواجهة األخطار المحدقة بدولة اسرائيل«: تحت عنوان

  جيش ثري وأمن فقير
، بهذه العبارة وصف اكثر من خبير االسلوب الـذي يتبعـه المـسؤولون العـسكريون                »خدعة األمن «

والسياسيون للحصول على المزيد من حجم الموازنة استناداً الى ما كشف عنه في اثناء المصادقة علـى                 
لـغ   بليون شيكل بينما تب    53.4 بمبلغ   2011فقد اقرت الحكومة موازنة الدفاع للعام       . موازنة السنة الحالية  

الفارق بين طلب الدفاع وبـين      :  بليون شيكل  55موازنة النشاط الحقيقي الذي عرضه الجيش االسرائيلي        
ال يوجد ألي رقم آخر ينشر أي غطاء، وفي المناسـبة، طلبـت الماليـة               .  بليون شيكل  1.6ما اقر يبلغ    

  . باليين شيكل من موازنة الدفاع للسنتين الحالية والمقبلة7تقليص 
 بليـون   39 كانت   2000في عام   . »طبيعي«دفاع هي أمر يتطور في شكل ثابت، تدريجي و          وموازنة ال 

.  باليين شـيكل   10وفي غضون عقد من الزمان نمت بـ        .  بليون شيكل  49 باتت   2010في عام   . شيكل
ومن أجل مزيد من الموضوعية فإن ربع هذا النمو في الموازنة في العقد االخير ينبـع مـن تعهـدات                    

  .ل الدفعات لمتقاعدي جهاز االمن والجيش االسرائيلي الذين يزداد عددهم سنة بعد سنةالماضي، مث
 في المئة   10 باليين شيكل في السنة، أي أكثر من         5في السنتين االخيرتين جرى الحديث عن زيادة نحو         

قادرة حتى  هذه السنة تبين ان األجهزة غير       ). من دون المساعدات من الواليات المتحدة     (من نفقات األمن    
فما هي النفقات على القوى البشرية في الجيش االسرائيلي؟ وكـم           . على االتفاق على المعطيات االساسية    

نمت النفقات على االمن في السنوات االخيرة؟ الفوارق بين معطيات جهاز االمن والمالية تصل احيانـاً                
واذا كانت هذه هي    . يمكن الجدال فيها  الى عشرات باليين الشيكالت وذلك تبعاً لمعطيات الماضي التي ال           

  .الحال فكيف يمكن احداً أن يقول شيئاً مفيداً عن الموازنة للسنتين المقبلتين
 سننفق ماالً أكثر، وسنحصل على جيش ثـري         2012حتى نهاية   : وجواب الحكومة والجيش كان بسيطاً    

  .أكثر، ولكن على أمن فقير أكثر
  مركبات الموازنة العسكرية

حاجة «ة الفتة، يشير الباحث في معهد أبحاث األمن القومي في تل أبيب، شموئيل ايفن، الى ان                 في دراس 
من هنا تأتي ضرورة أن يخصص لألمن نصيب كبيـر         . اسرائيل الى جهاز أمن قوي هي مسألة وجودية       

 تحديـد سـلم     مع ذلك الحاجة ملحة الى    . نسبياً من موازنة الدولة، قياساً بالمعمول به في أكثر دول العالم          
أوليات وطني ينشئ نقاشاً متصالً يتعلق بمقدار الموارد االقتصادية المخصصة لألمن على حساب أهداف              

ففي نقاش عبء األمن تعرض مقاييس تعتمد على عناصر مختلفة لنفقات األمن، وتكـون              . وطنية أخرى 
 المنتدى االستشاري لـوزير     فمثالً قال البروفيسور عومر موآف، رئيس     . للمتناقشين استنتاجات متضاربة  

تتفق وزارة الخزانة العامة وجميع خبراء االقتصاد االعضاء في المنتدى االستـشاري            «: الخزانة العامة 
لوزير الخزانة العامة على أن موازنة األمن كبيرة جداً على الدولـة وتعـرض االقتـصاد االسـرائيلي                  

  .»للخطر
وازنات مكاتب الحكومة، ويصح االمر ايضاً اذا حسمنا        موازنة االمن هي الكبرى بين م     «: ويضيف ايبن 

مع ذلك يجب ان ننتبه الى ان موازنة االمن تشتمل علـى مـواد              . من الموازنة مساعدة الواليات المتحدة    
متميزة ال توجد في موازنة وزارة اخرى وال تتصل بتمويل النشاط العسكري، مثل دفع رواتب متقاعدي                

 بليون شيكل، ونفقات فروع التأهيل والعائالت الثكلى في وزارة الـدفاع            4.5جهاز االمن ومقدارها نحو     
  . باليين شيكل4ومقدارها نحو 

  :ويوضح ايبن تركيبة الموازنة العسكرية على النحو اآلتي
 مدفوعات اجور لجنود الخدمة االلزامية والدائمة، ولمواطنين يعملون في الجيش والعمال اآلخرين في              -

وتحويل نفقة تقاعد للجنـود     ) الطعام والمالبس واقسام مختلفة   (وتكاليف قوة بشرية اخرى     وزارة الدفاع،   
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والعمال الثابتين في جهاز االمن، ومدفوعات لمن يخدمون في قوات االحتياط بواسطة مؤسسة التـأمين               
  في المئة من االستهالك االمني غير الصافي فـي عـام           41.8كل هذه المدفوعات كانت تشكل      . الوطني
2009.  

 فـي المئـة مـن       39.2 شراء سلع وخدمات في البالد، ونفقات على البناء وغير ذلك، وبلغت قيمتها              - 
  .2009االستهالك االمني غير الصافي في عام 

يشتمل االستهالك األمني بحسب تقرير بروديت على نفقات الموساد والشاباك التي           :  االستهالك االمني  -
في مقابل ذلك ال يشتمل االستهالك االمني على عدد من الفـروع التـي              . ال تشتمل عليها موازنة االمن    

  :تشتمل عليها موازنة االمن او اماكن اخرى من موازنة الدولة مثل
 نفقات جهاز االمن التي عرفت في الحسابات الوطنية على أنها نفقات ترمي الى الرفاهيـة والـصحة                  -

وهبات مساعدة لعائالت الجنود؛ ومساعدة مـن صـندوق         ومكافآت وتأهيل للمعوقين وللعائالت الثكلى،      
  .استيعاب الجنود المسرحين وغير ذلك

الصناعة العسكرية  (مساعدة لمصانع امنية    :  النفقات التي يقتضي فصل العنصر االمني فيها بحثاً خاصاً         -
ير منتوجـات   واكثر انتاجها للتصدير، المتعدد الغايات، النها تشتمل على تمويل تطـو          ) ورفائيل وغيرها 
وكذلك الحال في ما يتعلق بتحويالت مالية الى االدارة المدنيـة فـي منـاطق االدارة                . تباع في الخارج  

 في مجاالت التربية والصحة والرفاهة وشـق        jpg.المدنية التي تقوم بأعمال مناورات للجيش اإلسرائيلي      
  .الشوارع االلتفافية في الضفة الغربية

: حديث عن مصاريف األمن كعبء على كاهل االقتصاد االسـرائيلي، فيقـول           ويختتم الباحث دراسته بال   
 يبين أن اسرائيل ال تزال تقع حقاً        – بمفاهيم االستهالك االمني المحلي قياساً باالنتاج العام         –عبء األمن   

فمنـذ منتـصف   . في قمة السلم العالمي لالنفاق على االمن، لكن الفرق أقل كثيراً مما كان في الماضـي     
. لسبعينات الى اآلن انخفض العبء االمني وهو اليوم يشبه الوضع الذي كان قبل حرب االيـام الـستة                 ا

ومع ذلك فـإن    . وعلى ذلك يبدو ان تأثير النفقات األمنية على صورة اقتصاد اسرائيل العام اليوم محدود             
 بليون دوالر فـي     2.775(ة  بيد ان لمساعدة الواليات المتحد    . للعبء األمني تأثيراً اكبر في القطاع العام      

  .تأثيراً جوهرياً في موازنة الدولة وفي مجال المناورة المالية للحكومة) 2010
  25/2/2011الحياة، لندن، 

  
خيار  لم تعد تمتلك سوى" إسرائيل"الخيار العسكري ضد إيران تراجع و: تقدير موقف صهيوني .184

  يين وحلفائهم في المنطقةالمبادرة نحو خطوات لتلقيص مخاطر المواجهة مع اإلسالم
  :استمرار اإلخوان على منهجهم الحالي سيحقق لهم أهدافهم

مازالت موجة اإلنتفاضات التي تـسود   :عن العبرية، ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية      
الشرق األوسط في ذروتها، لذا، مازال من غير الممكن وضع تقديرات حول تـداعياتها علينـا وعلـى                  

هو الفائز  " اإلسالم المتطرف "طقة، ومع ذلك، من الممكن أن نحدد عند هذه النقطة الزمنية الحالية أن              المن
فالحركات اإلسالمية هي العنصر المنظم الرئيسي في غالبيـة الـدول           . الرئيسي من الفوضى التي خلقت    

هكـذا  . تأثير السياسي التي تتأرجح أنظمتها، وهو العنصر المؤهل إلستغالل األزمة لكي يحشد القوى وال           
  . الحال في مصر، لبنان، تونس، والجزائر، وربما يكون الوضع نفسه في األردن

في مصر، تونس، والجزائر، هناك حقا تيارات سياسية علمانية قوية، مدعومة بواسطة الجيش وقـوات                
دولة، ولكـن لـو     األمن األخرى القادرة على المدى القصير على منع السيطرة الكاملة لإلسالميين في ال            

في مصر، على سبيل المثال،  العمل بحذر لكي توسع          "اإلخوان المسلمون  "–واصلت الحركات اإلسالمية    
من قاعدة تأييدها، ولم تطالب بتأسيس دولة شريعة إسالمية على الفور، فإنها ستحقق في نهاية المطـاف                 

" إسرائيل"ر، معاهدات السالم التي أبرمتها      وهذه الحقائق تهدد بإنهاء، حتى ولو لم يكن على الفو         . أهدافها
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مع مصر واألردن، فضالً عن تراجع إستعداد هذه الدول لمواصلة التعاون األمني والعالقات اإلقتصادية              
  . معنا

  :المجموعات اإلرهابية التابعة للجهاد العالمي تتحرك
الـسلطة المركزيـة فـي      إن ضعف السيطرة األمنية لمصر على سيناء في أعقاب اإلنتفاضة، وزعزعة            

اليمن، واإلنسحاب المتوقع للواليات المتحدة األمريكية من العراق، كل ذلك يـسمح لهـذه المجموعـات                
العاملة بوحي من القاعدة بتعزيز سيطرتها، تجنيد نشطاء، تهريب السالح، والعمل بحرية ضـد أهـداف                

جع واضح في قدرة الغرب على قتـالهم        كل ذلك في الوقت الذي بدأ فيه ترا       . متنوعة في المنطقة بأسرها   
بالتعاون مع األنظمة المحلية، ولو تزعزع النظام في األردن معاذ اهللا، من المتوقع حدوث تطور مماثـل                 

  . هناك
  : طهران تستكشف الميدان

تستخدم إيران في الوقت الحالي الشيعة من حلفائها في العراق بكامل قوتها، ومن الممكن اإلفتراض أنها                
، "حـزب اهللا  "د من مساعداتها للمتمردين الشيعة في شمال اليمن، وسوف تعـزز العالقـات مـع                ستزي

وستحاول ربط شيعة البحرين بها، وربما أيضا في دول عربية أخرى مجاورة لسواحل الخلـيج والتـي                 
أن هناك ثالثة أهداف لهـذه األنـشطة        " يشاي"توجد بها مجموعات شيعية كبيرة، كالسعودية على ويرى         

  : اإليرانية تتمثل على النحو التالي
  .تهديد النظم العربية الموالية للغرب، لتتوقف عن التعاون األمني والسياسي مع الواليات المتحدة •
  . تهديد مصادر النفط الغربية، لو حاول العمل ضد البرنامج النووي اإليراني •
ة اإليرانية الدينية والسياسية علـى الـشرق        زيادة هيمنة الشيعة على المنطقة بأسرها، ما يعزز الهيمن         •

  .األوسط
 1979ويعتبر إرسال سفينتين تابعتين لألسطول اإليراني للعبور في قناة السويس للمرة األولى منذ عـام                

ويعتبر إستغالل إيران لسقوط نظام مبارك في       . نموذج لخط العمل اإليراني المخصص لدفع هذه األهداف       
بعبور فرقاطة وسفينة إمداد في القناة أمر ال يغير ميزان القـوى فـي              مصر لكي تحصل على تصريح      

حوض البحر المتوسط لصالح طهران أو حلفائها في المنطقة، كما أنه ال يخلـق تهديـد مباشـر ضـد                    
  . إسرائيل، ولكنه يشكل سابقة تفتح أمام إيران خيارات عمل جديدة

جاه البحر المتوسط لهـا رزمـة أهـداف أمنيـة           إلى جانب ذلك، فإن السفن القادمة من شواطئ إيران ت         
  :وعسكرية وسياسية بآن واحد، هي

  .استخدامها كقواعد تنصت وتجسس، وإنذار لخدمة إيران وحلفائها إذا ما أبحرت قبالة إسرائيل •
  .تعاونها مع األساطيل التي ستحاول خرق الحصار على غزة •

  :أزمة النفط ستؤدي إلى استبعاد ضرب إيران عسكرياً
إن القفزة التي تشهدها أسعار النفط في هذه األيام نتيجة للغياب اإلستقرار في الـشرق األوسـط تخـدم                   
مصلحة إيران، فهي تحسن قدرة طهران على التعامل االقتصادي مع العقوبات التي فرضها مجلس األمن               

ويهدد إرتفاع أسعار   . بيعليها، وتمويل اإلمتيازات لسكانها لكي تلطف من حالة اإلستياء واإلحتجاج الشع          
النفط واإلضطراب المتوقع في إمدادات النفط الليبي أيضا على إنتعاش اإلقتصاد العـالمي مـن األزمـة          
األخيرة، وتتيح إليران إستخدام سالح النفط لكي تهدد الغرب في حال هاجمها، ومن المعقول اإلفتـراض                

 إسرائيل أو الواليات المتحـدة األمريكيـة        أن فرص إستخدام الخيار العسكري ضد إيران سواء من قبل         
  . تراجعت جدا في األيام األخيرة

وحتى لو قررت إدارة أوباما والغرب العمل العسكري ضد البرنامج النووي اإليراني، أو أن يـضطرون                
للبحث بأنفسهم عن قواعد عمل جديدة ضد اإلرهاب الجهادي في الشرق األوسط، هناك شكوك في أنهـم                 

فمثل هذا األمر سيقيم الشارع اإلسالمي ضد أمريكا، وسيزيد من التأييد           . ك من داخل إسرائيل   سيفعلون ذل 
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وكل ما ستحققه واشنطن    . الداخلي في الدول العربية والمصادر اإلسالمية وتأييد الشارع اإليراني لنظامه         
نه أن يضيع هباءا وحلفاؤها األوروبيون حين أيدوا مطالب المنتفضين وعدم إستخدام العنف ضدهم من شأ          

  . نتيجة للتعاون الوثيق جداً مع إسرائيل
وقد كان رد الشارع العربي على الفيتو األخير إلدارة أوباما في مجلس األمن ضد مشروع قرار إدانـة                  
اإلستيطان دليل على ذلك، لذا هناك شك في أن الغرب يرى في الوضع الحالي والعالقـات معنـا إرث                   

  . كس هو الصحيحإستراتيجي وسياسي، والع
  :  اإلسرائيلي أصبح حالياً قنبلة قابلة لإلنفجار ومعالجتها يجب أن تكون بالتسوية–الصراع الفلسطيني 

 اإلسرائيلي أصبح في هذه الساعة طاقة قابلة لإلنفجار، ومن شـأنه أن يحمـس      –إن الصراع الفلسطيني    
فإندالع مواجهات  . ي مازالت تحتفظ بوضعها   الشارع العربي أكثر، وأن يهدد األنظمة الموالية للغرب الت        

الرصـاص  "في الساحة الغزاوية، مثال على غرار تلك التي تحتم القيام بعمليـة واسـعة علـى غـرار                   
، من شأنه أن يخرج حشود غاضبة في شوارع عمان ورام اهللا، والتي مـن شـأنها أن تهـدد                    "المسكوب

الفلسطينيون في الضفة وربما عرب إسرائيل      . ئيلالنظام في حال لم يعمل بشكل قاطع وعملي ضد إسرا         
جماعيـة، بحيـث تحظـى    ) أيام غضب(أيضا قد يحاولون إبتزاز تنازالت من إسرائيل من خالل تنظيم        

بغطاء وسائل اإلعالم العربية والدولية والرأي العام األوروبي، وأيام غضب من هذا النوع، كما علمتنـا                
  . نتفاضة ثالثة أيضا حتى ولو لم يكن المنظمون يخططون لذلكالتجربة، من شأنها أن تتطور إلى إ

  ما العمل لتجنب ذلك؟
 الفلـسطيني عبـر     –هناك من يقترحون تحييد هذه الطاقة القابلة لإلنفجار الخاصة بالنزاع اإلسـرائيلي             

مفاوضات عاجلة للتوصل إلى إتفاق سالم، ولكن من الواضح أنه في الفترة القريبـة تـضعف فـرص                  
ل لمثل هذه التسوية، أو على األقل تسوية إطارية سياسية مع الفلسطينيين أو مع سوريا، فإسرائيل                التوص

ال يمكن أن تسمح لنفسها حالياً بالتنازل عن الميزة الدفاعية التي يوفرها غور األردن أو هضبة الجوالن                 
طالب الفلسطينيين والـسوريين،  لها، ولكن أيضا لو أبدى نتنياهو وحكومته إستعداد مبالغ فيه لإلستجابة لم 

 هناك شك في أن أبو مـازن وبـشار          –وحتى لو وافقت إسرائيل على تجميد آخر لإلستيطان في الضفة           
األسد مستعدان في األجواء السائدة حاليا في الشارع العربي للتوصل إلى إتفاق يلزمهمـا أيـضا بتقـديم                  

  . تنازالت مؤلمة في الموضوعات الخالفية
 رد فعل حماس، اإلخوان المسلمين في سوريا، والشارع ستردعهما، وهذا األمر صـحيح              فالمخاوف من 

حتى ولو كانت الواليات المتحدة األمريكية هي من ستقدم لألطراف رؤية خاصة بها لإلتفـاق، أو أنهـا                  
فمبارك لن يكون هناك لكـي يؤيـد أو         . ستحاول فرضها علينا وعليهم من خالل سياسة العصا والجزرة        

فقد تراجع وضع الواليات المتحدة األمريكيـة       . سط، وأيضا الملك عبد اهللا لن يسارع لتقديم المساعدة        يتو
في المنطقة، وهناك مخاوف من رد فعل اإلسالميين وهي مخاوف من شأنها أن تحيد أيـضا الزعمـاء                  

  . العرب الذين أيدوا مبادرة السالم العربية في الماضي
  :يل لتقليص مخاطر المواجهةتوصيات وخطوات مقترحة إلسرائ

ومن هنا وفي الشرق األوسط الحالي، لم يتبقى أمام إسرائيل خيار، سوى القيام بمبادرة خاصة من خالل                 
  : خطوات لتقليص مخاطر المواجهة، أبرز الخطوات المقترحة

  .تقديم تسهيالت إضافية لحركة الفلسطينيين في الضفة الغربية .1
حسين الوضع اإلقتصادي للفلسطينيين في الضفة وغزة، خاصة اإلمتناع عـن           إيجاد خطوات حقيقية لت    .2

  .القيام بكل ما يعتبره الفلسطينيين والعرب إستفزازاً
  . الحذر الكبير في كل ما يتعلق بالقدس وجبل الهيكل، وهو ما يعتبر حاجة ملحة .3
ة تحقيق نتائج غير كبيـرة،      محاولة إستئناف المفاوضات مع أبو مازن وطاقمه، حتى ولو كانت فرص           .4

  . وحتى الحوار غير المباشر من شأنه أن يبدد توترات إلى أن تهدأ األجواء خالل بضعة أشهر
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  :في المقابل، أوصي إسرائيل أن تستعد على المدى الطويل في مجالين
حل عبر تحفيز حقيقي لتنمية وإستخدام مصادر الغاز التي أكتـشفت قبالـة سـوا             : المجال اإلقتصادي  •

إسرائيل، األمر الذي سيتيح للكيان إستبدال الغاز المصري ومنع التأثير السلبي على اإلقتصاد اإلسرائيل              
  . كنتيجة إلرتفاع أسعار النفط 

على المدى الفوري هناك تهديد الصواريخ والقذائف والذي كـان ويظـل التهديـد              : المجال العسكري  •
فاقم لو تراجعت مصر واألردن عن إتفاقية السالم معنا، أو          الرئيسي على إسرائيل، ومن شأنه حتى أن يت       

لذا فإن النتيجـة الرئيـسية مـن        . دخولهما في جمود عميق، أو في حال تزودت إيران بالسالح النووي          
الوضع الجديد هي أنه ينبغي تحفيز عمليات تنمية النظم المختلفة إلعتراض الصواريخ والقذائف والتزود              

 والذي يحتاج إلى إصالحات شاملة وتغيير في جدول األولويـات، هـو الغطـاء               والموضوع الثاني . بها
وسيحتاج جيش الدفاع اإلسرائيلي إلى إعادة دراسة قدراته الهجوميـة البريـة والجويـة              . اإلستخباراتي

والبحرية، وأن يجري تدريبات لمواجهة التهديدات الجديدة والتي ربما تتطـور مـستقبال خـالل بـضع        
، أما عدم اليقين من جانب، والنقص في        2015ذلك سيتطلب إستثمار مالي طائل حتى عام        وكل  . سنوات

الموارد من جانب آخر، فيضع أمام مخططي جيش الدفاع والمؤسسة العسكرية تحد لـم تعـرف دولـة                  
  . إسرائيل مثلها في المجال العسكري منذ حرب يوم الغفران

  "يديعوت أحرونوت"
  24/2/2011، 2189التقرير المعلوماتي، ملحق 

  
  المالئكة لم تضع أسلحتها.. مصر وتونس .185

  محسن صالح. د
  أنصاف هزائم.. أنصاف االنتصارات

ال بد من الحذر من أنصاف االنتصارات، ألنها قد تكون وجهاً آخر ألنصاف الهزائم؛ وأنصاف الهـزائم                 
  .قد تكون مدخالً إلضاعة ما تحقق من مكاسب أو انتصارات جزئية

تعبيرين عـن حالـة نـضج       " الشعب يريد تطهير البالد   "، وشعار   "الشعب يريد إسقاط النظام   "كان شعار   
الجماهير العربية التي ترفض أن تتقزم عملية اإلصالح بمجرد تغيير رأس النظام، فرأس النظام عادة ما                

والفاسـدين  يكون تعبيراً عن منظومة من الفساد والظلم واالستبداد تحيط نفسها بمجموعة من المنتفعـين               
  .والمنافقين، وبترسانة من األنظمة والقوانين التي تضمن استمرارها وبقاءها

ال يكـون قـد     .. وبذهاب رأس النظام، واستمرار إمساك حاشيته بمفاصل القيادة وعملية صناعة القرار          
 غيـر  حدث شيء جوهري، سوى أن النظام المستبد الفاسد قد يعيد إنتاج نفسه من جديد، بعد أن يكون قد           

  .بعض ديكوراته أو زيه وربما جلده، دون أن يغير عقليته
ولذلك، إذا كان هذا هو الحال، فسيعمد من تبقى من رموز النظام إلى استيعاب مؤقت للثورة، وبتحقيـق                  

وما دام النظـام نفـسه      . جزئي للمطالب الشعبية، وتبريد األوضاع، وضمان عودة الجماهير إلى بيوتها         
األمور فسيغريه ذلك باستمرار بقائه، والعودة التدريجية لسلوكه القديم، بعد أن يكون قد أفقد              ممسكاً بزمام   

  .الثورة وهجها ومعناها، وحرف مسارها، وامتص ارتداداتها
إذن، ال بد للجماهير أن تستكمل مهمتها، وأن تطمئن إلى أن قيادة التغيير وبرنامجه ووسـائله وأدواتـه                  

لبها، وتعبر تماماً عن إرادتها؛ ليس فقط عند إجراء االنتخابات، وإنما فـي إدارة              متماهية معها ومع مطا   
المرحلة االنتقالية التي يجب أن يقودها مخلصون أكفاء يؤسسون لحكمٍ نهضوي عادل، ويضمن دسـتوراً               

  .نواب منتخباً بكل حرية وشفافية، وحكومة شرعية، وآليات حكم فاعل ونظيف/سليماً ومجلس شعب
تكمال المهمة والتأسيس السليم للمرحلة الجديدة أصٌل في عملية التغيير، ويقطـع الطريـق علـى                إن اس 

وفي منظومـات القيـادة     . مشاريع اإلفشال واإلسقاط واالمتصاص واالنحراف التي تواجه الثورات عادة        
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" لـسحرة ا"ال يكون هناك فرعون فقط، بل هناك من يلعب أدوار هامان وقـارون و             .. السياسية المستبدة 
  !!.وسدنة النظام، وجنوده وأعوانه؛ فحذار أن يفسح المجال لهامان حتى يلعب دور موسى وهارون؟

وباختصار فال يمكن لرموز الفساد أو منافقيه أن يقودوا عملية إصالحية؛ وإال فسيظل األمر موسداً إلـى                 
 المرحلة االنتقالية من قيادة     ولذلك ال بد في   . إن البرنامج اإلصالحي يجب أن يقوده مصلحون      . غير أهله 

  .صالحة، ورؤية إصالحية، وبرنامج إصالحي، وأدوات تنفيذ صالحة
وبالطبع فنحن عندما نتحدث عن مجتمعاتنا فنحن نتحدث عن مجتمعات عربية إسالمية، وليس كل مـن                

ة وقد يكون هناك عديدون ممن يملكـون المهـار        . عمل في النظام ومناصبه هو فاسد وسيئ بالضرورة       
وبالتالي فإن من تقصد استبعادهم هم قادة       . والكفاءة واإلخالص، أرادوا خدمة أوطانهم من خالل مواقعهم       

النظام وسدنته ومنظريه وأركانه، ممن ثبت ظلمهم وفسادهم، وممن طغوا وبغوا وأخذوا فرصتهم كاملة،              
  .ولم يعد هناك خير يرجى منهم

  استكمال المهمة
التـذكير بأهميـة اسـتكمال      " المالئكة لم تضع أسلحتها   "الل عنوان المقال    أراد كاتب هذه السطور من خ     

فعندما عاد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصحابته من غزوة الخندق            . المهمة، وعدم التنفيذ الجزئي لها    
ن بينما كا -، وبعد أن وفقهم اهللا في رد تحالف المشركين عن المدينة؛ نزل جبريل عليه السالم                )األحزاب(

أوضـعتم أسـلحتكم؟، فـإن      " ليقول للرسول عليه الصالة والسالم       -المسلمون يتجهزون لصالة العصر   
؛ وأخبره بضرورة استكمال المهمة بالهجوم على بني قريظـة الـذين نكثـوا              "المالئكة لم تضع أسلحتها   

 كان يؤمن باهللا    من"فنادى رسول اهللا    . عهدهم مع المسلمين، وأعدوا في أثناء الغزوة لطعنهم في ظهورهم         
؛ فنهض المؤمنون من فورهم السـتكمال مهمـتهم،       "واليوم اآلخر، فال يصلين العصر إال في بني قريظة        

  .حتى تحقق لهم النصر
والمشهد في البالد العربية ليس بالضرورة مشهد معركة أو قتال بالسالح، ولكن ال بد للمهام أن تكتمـل                  

ولعل البعض يـذكر قـول      . اهللا، وغير قابل للعبث أو اإلفشال     لتؤسس لتغيير حقيقي جديد مضمون بإذن       
  :الشاعر أبي أذينة

  إن كنت شهماً فأتبع رأسها الذنبا*** ال تقطعن ذنب األفعى وتتركها 
  :وقول المتنبي

  كنقص القادرين على التمام*** ولم أر في عيوب الناس عيباً 
  ال لكرزايات جدد

 تتواضع عندما تتاح لها فرصة اإلشـراف علـى عمليـة التغييـر              ال ينبغي لقوى التغيير واإلصالح أن     
، "...القوي األمـين  "ليس هذا موضع الزهد في المناصب، بل هو موضع ملء الثغرات بصنف             . وتنفيذها

هم أولئـك   ) إن تركها المخلصون  (، ألن الذي سيأتي لملء المواقع       "مباهج الدنيا "وليس هذا موضع ترك     
  .نا وربما آخرتنا طوال العقود الماضيةالذين أفسدوا علينا دنيا

لقد زهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في كل شيء من أمور الحياة، حتى إنه كـان يـضع الحجـر                       
والحجرين على بطنه من شدة الجوع، لكنه أنشأ دولة للمسلمين في المدينة وقادها، ولـم يـسمح لغيـر                   

  .نظام قاد الحضارة اإلنسانية قروناالمخلصين األكفاء بتولي المناصب العامة، وأسس ل
جديد، وعلى أي قادم على ظهر دبابة شـرقية أو          " كرزاي"وعلى هذا، فينبغي أن يقطع الطريق على أي         

  .غربية، وعلى أي انتهازي راكب لموجات التغيير
  قيادة التغيير

هـا فـي قيـادة    وقد يرى البعض أن من الحكمة أال تظهر بعض القوى ذات الشعبية الواسعة كامـل قوت        
، أو قوى خارجية    )كالجيش مثالً (المجتمع وفي عملية التغيير، حتى ال يتم استفزاز قوى متربصة داخلية            

  .تخشى من انفالت األمور ضد مصالحها
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إذ إن القنوع بتحقيق مكاسب مرحليـة محـدودة مـع    . وقد يكون هذا سليماً من الناحية النظرية المجتزأة    
 القرار في مجالس الشعب أو الرئاسة أو الحكومة؛ قد يبقي قوى اإلصـالح              تواجد غير فاعل في صناعة    

والتغيير في الهامش، في الوقت الذي يتسلق فيه االنتهازيون والمتربصون؛ ليعيدوا إنتاج أنظمـة الظلـم                
  .والفساد والتبعية نفسها

و القضاء على الخصوم؛    ومن الخطأ إثارة ذعر اآلخرين بخطابات نارية، أو بعمليات استئثار بالسلطة، أ           
وإنما المطلوب تقديم نموذج حضاري معتدل، يستوعب اآلخرين، ويـستوعب التعقيـدات واالختالفـات              
الطائفية والعشائرية والطبقية، كما يستوعب المصالح العليا للدولة، ويحترم االختالف، والتداول الـسلمي             

  . أداة التطور والتغيير-إن استطاع وإن استحق-للسلطة، ويراعي التدرج، لكنه يظل 
 لم يزهد بعد سنة فقط من إنشائه في أن    -على الرغم من خلفيته اإلسالمية    -حزب العدالة والتنمية التركي     

يفوز بأغلبية تقارب الثلثين في البرلمان، وأن يتابع برنامجاً طموحاً يصل فيـه إلـى رئاسـة الدولـة،                   
 بدولة مؤسسات مدنية تحتـرم تراثهـا ودينهـا          ويقصقص نفوذ الجيش ويفتح المجال للحريات، وينهض      

  .وتتبنى قضايا أمتها
 من القوى اإلسالمية والوطنيـة، أال       -في مصر وغيرها  -ولذلك، فربما كان على قوى التغيير المخلصة        

تتردد في التعبير عن اإلرادة الشعبية الحقيقية، وخصوصاً في مجلس الشعب، وأال يحرموا أنفسهم مـن                
تطاعوا الوصول إليها واستحقوها، وأن يضمنوا أن تتم عملية صناعة القرار بشكل يخـدم   األغلبية، إن اس  

  .مصالح األمة وأولوياتها
ولهم بعد أن يثبتوا وجودهم أن يرتبوا تحالفاتهم وتشكيل حكوماتهم بما يبعـث الطمأنينـة فـي نفـوس                   

اآلخرين، وبما يراعي التـدرج،     الجماهير وفئات المجتمع وطوائفه وطبقاته، وبما ال يستفز وال يستعدي           
ليكون إنجازهم وعطاؤهم هو الحكم في تحقيق مزيد من الثقة الجماهيرية، وفي االستمرار فـي العمليـة                 

  .اإلصالحية
  ال للفوضى الخالقة... نعم لإلبداع

هناك تيار أميركي يدعو إلى إحداث فوضى في المنطقة العربية، تؤدي إلى تفتيتها وتمزيقهـا جغرافيـاً                 
وهي تؤيد إسقاط عدد من األنظمة، مع السعي المباشر لتغذية عناصر الخالف بـين              . طائفياً وعنصرياً و

أبناء الشعب الواحد واألمة الواحدة، وتسهيل وصول العامة إلى السالح، وتغذية التفجيرات واالنتقامـات              
  .لمنطقةالطائفية والعنصرية والعشائرية، بما يؤدي إلى مزيد من إضعاف وتقكك وتخلف ا

وهو ما يفتح المجال إلنشاء كيانات أكثر هزاالً وأكثر تبعية كما يفتح المجال لتوسع النفوذ الصهيوني في                 
وكانت قد نـشرت قبـل بـضع        . المنطقة، وإلى مزيد من التوغّل والتغول األجنبي على األمة ومقدراتها         

... ثالثين كياناً عنصرياً وطائفياً   سنوات مخططات لتفتيت المشرق العربي ومصر والسودان إلى أكثر من           
هو بعض آثار سعي هذا التيار لتحقيـق مثـل هـذه    ... وربما كان ما حدث في العراق وجنوب السودان    

  .األهداف
أحد األهداف التي يرجو تحقيقها مروجو هذه الفكرة هو إحباط أي مساعٍ حقيقيـة لإلصـالح والتغييـر،                 

منطقة، واالدعاء بأن الشعوب فـي المنطقـة العربيـة ال           وقطع الطريق على المشروع النهضوي في ال      
تستحق الديمقراطية، وال تستحق أن تحكم نفسها بنفسها، وأن واحة الديمقراطية الحقيقية في المنطقة هـي   

  .الكيان الصهيوني اإلسرائيلي
ـ               تقاللها إن على الجماهير والتيارات السياسية المخلصة، التي ضحت بالغالي والنفيس لنيل حريتهـا واس

واستعادة كرامتها، أن تتنبه ألي مطبات من هذا القبيل، وأن تقطع الطريق على عناصر الفوضى ودعاة                
الفتنة الطائفية والعنصرية؛ وأال تسمح لعملية التغيير بأن تكون أداة للتـدهور والتراجـع، وأن تـسارع                 

جي، وأن تـضع الـضمانات ألن       لوضع اآلليات التي تضمن الوحدة الوطنية وتمنع التدخل والعبث الخار         
  .تكون عملية التغيير هي عملية إصالح ونهضة وارتقاء
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وفي مثل هذه الظروف قد يحسن أن تتشكل ائتالفات واسعة من االتجاهات اإلسالمية والوطنية المخلصة،               
حتى تضمن اجتياز المرحلة بسالم، وحتى تسد على المتربصين أي منافذ لإلفساد واالختـراق، وحتـى                

ن تشكيل نظام سياسي صلب يعيد لإلنسان كرامته وقدرته على اإلبداع، ويعيـد لـألرض عزتهـا                 تضم
  .ومنعتها، ويحرر مقدساتها ويحميها

  24/2/2011موقع الجزيرة نت، الدوحة، 
  

  آفاق دور الجيش المصري في مرحلة ما بعد مبارك .186
  جودت بهجت*

من كبار قادة الجيش، منذ تنحي مبارك فـي         يحكم مصر المجلس األعلى للقوات المسلحة، والذي يتكون         
وال يعتبر هذا الجيش الذي يبلغ تعداده حـوالي مليـون جنـدي             . شباط/ثاني يوم جمعة من شهر فبراير     

من أكبر الجيوش في العالم والشرق األوسط فحسب، بـل          ) نصفهم في الخدمة والنصف اآلخر احتياطي     (
  .ونفوذاً في مصرهو كذلك وبال منازع المؤسسة األكثر تنظيماً 

وخـالل  . كانون الثـاني  /في البداية، بقي الجيش محايداً عندما اكتسح االضطراب البالد نهاية شهر يناير           
بضعة أيام، اتخذ الجيش موقفاً إيجابياً برفضه إطالق النار على الجماهير، ثم أخيراً أشرف على تنحـي                 

وحدة وتحظى بتقدير أكبر مقارنـة بـشرطة        لذلك، اعتبر الجيش، بشكل كبير، قوة م      . مبارك من السلطة  
  .وزارة الداخلية

من هم الفـاعلون    : وهذا يطرح عدة أسئلة مهمة    . باختصار، يمسك الجيش بمفتاح حاضر ومستقبل مصر      
الرئيسيون؟ ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الجيش في المجالين السياسي واالقتـصادي؟ كيـف سـيتعامل                 

كيف سيكون رد فعل الواليات المتحدة وإسرائيل؟ وأخيراً، مـا النمـوذج            الجيش مع اإلخوان المسلمين؟     
  تركيا، أم إيران، أم إندونيسيا أم غيرها؟: الذي ستتبعه مصر

  الالعبون األساسيون 
يعتمد الجيش المصري التجنيد اإلجباري، بموجب القانون الذي يفرض االنضمام إلى صفوفه من جميـع               

ا يفسر ارتباطه الوثيق بالجماهير، حيث تـصبح الخدمـة العـسكرية            مشارب المجتمع المصري؛ وهو م    
غير أن الجيش ليس فاعالً موحداً، فهو يعكس مجموعة مـن الخلفيـات             . مفروضة على كل شاب راشد    

كما أن الجيش المصري يختلـف      . والمصالح، أساساً بين الجنود من جهة، والقيادة العليا من جهة أخرى          
ستُبعد هذا األخير من عملية توزيع الثروة، وبالتالي لم تكن له مصلحة فـي              عن نظيره التونسي، حيث ا    

جميـع الرؤسـاء   (أما في مصر، فالجيش ال يرتبط بالـسلطة الـسياسية فحـسب             . حماية نظام بن علي   
، بل إنه مرتبط أيضا بتدبير الشأن االقتصادي        )، قدموا من المؤسسة العسكرية    1952المصريين، منذ سنة    

  .وأرباحه
يجلس وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي على رأس المجلس األعلى للقوات المـسلحة، وهـو                و

، مـشواره   1935وقد بدأ طنطاوي، الذي ولد سنة       . يعتَبر أقوى شخصية عسكرية خالل الفترة االنتقالية      
ـ          1956في الجيش عنصراً في سالح المشاة سنة         ي ، وتابع دراسته للحصول على درجـة الماجـستير ف

كما شارك في حرب الخلـيج      .  ضد إسرائيل  1973 و 1967 و 1956وشارك في حروب    . العلوم الحربية 
ومنذ تلك السنة، وطنطاوي يشغل منـصب وزيـر الـدفاع واإلنتـاج             .  لتحرير الكويت  1991في سنة   

وهو معروف بوالئه لمبـارك ومعارضـته       . 1995الحربي، ثم أصبح القائد العام للقوات المسلحة سنة         
ولم يبد، خالل األسابيع األخيرة، أن لطنطـاوي        . صالح االقتصادي والسياسي، مفضالً استقرار النظام     لإل

مطامح سياسية، حيث آثر أن يتراجع بالقوات المسلحة لتأخذ مكانها وسط النسق الواسع والمريح للمجتمع               
عيفة يحدان أيـضاً مـن      ويبدو أن سنّه وحالته الصحية الض     . المصري، ويترك المدنين يتكفلون بالحكومة    

  .مطامحه السياسية
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وهناك الفريق سامي حافظ عنان الذي يشغل منصب رئيس هيئة أركان القوات المسلحة المـصرية منـذ                 
كما كان عضواً في قوات الدفاع الجـوي،        . 1967 وصار ضابطاً سنة     1948وقد ولد سنة    . 2005سنة  

، 2011شباط  / فبراير 10وفي  . ضد إسرائيل  1973كما شارك في حرب     . 1981وأصبح قائد كتيبة سنة     
ظهر عنان أمام حشد من المحتجين المناهضين للحكومة في ميدان التحرير في القاهرة، وتعهد بالحفـاظ                

  .على مطالب الشعب وأمنه
ومن بين أعضاء المجلس األعلى للقوات المسلحة، هناك الفريق عبد العزيز سيف الـدين، قائـد قـوات                  

فريق طيار أركان حرب رضا محمود حافظ محمد، قائد القوات الجويـة المـصرية،              الدفاع الجوي، وال  
  .والفريق مهاب مميش قائد القوات البحرية، واللواء حسن الرويني، القائد العسكري لمنطقة القاهرة

  المبادرات االقتصادية والسياسية 
ماد الثورة لم تكـن تُحـركهم أيـة         فالشباب والفتيات الذين مثّلوا ع    . شكل االقتصاد قلب الثورة المصرية    

توجهات أيديولوجية، بل إن كل ما أراده هؤالء الشباب المتعلمون والعاطلون عن العمل في معظمهم هو                
وقد وجه عدم االستقرار السياسي وغيـاب األمـن اللـذان           . تأمين مستوى عيش كريم ألنفسهم وأبنائهم     

؛ فخالل الثورة التي دامت ثالثة أسـابيع، خـسرت          صاحبا الثورة، ضربة قوية لالقتصاد الضعيف أصالً      
فقد تجمد القطاع السياحي تماماً، وهو من أهـم القطاعـات           . مصر أكثر من ثالثة مليون دوالر في اليوم       

  .االقتصادية في البالد
وال يبدو أن القادة العسكريين الحاليين في مصر سوف يدخلون أية تغييرات تذكر على التوجه االقتصادي                

أوالً، ألن طنطاوي كان من أكبر المدافعين عن تحكم الدولـة فـي األسـعار               . مصر لسببين على األقل   ل
أمـا بـاقي   . واإلنتاج، كما كان يعترض باستمرار على جميع الخطوات الرامية إلى تحريـر االقتـصاد            

ادية، إلـى   أعضاء المجلس األعلى للقوات المسلحة، فلم يعبروا عن أية آراء بخصوص القضايا االقتـص             
ثانياً، وبعد مرور فترة قصيرة على اإلطاحة بالملك        . جانب افتقارهم للمعرفة والتكوين المهني في المجال      

، اتسع دور الجيش في االقتصاد، حيث صار يسير المـصانع ومراكـز حـضانة األطفـال                 1952سنة  
أن الجيش ال يؤدي الـضرائب،      كما  . والمنتجعات الشاطئية، إلى غيرها من األنشطة االقتصادية المختلفة       

لذلك، يبدو أن القادة العـسكريين سيـسعون        . ويشغّل المجندين، ويشتري أراضي الدولة بشروط تفضيلية      
  .إلى االحتفاظ بهذه االمتيازات

ومن . وأخيرا، وبهدف تجاوز األزمة االقتصادية التي تلت تحويل السلطة، حظر الجيش إضرابات العمال            
اعدة مالية قصيرة األمد لدى المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصـندوق             المتوقع أن يطلب مس   

  .النقد الدولي والقوى الغربية الرئيسية
وبخصوص اإلصالح السياسي، كان الجيش بالنسبة للنظام القديم بمثابة العمود الفقري، حيث استفاد مـن               

كما أنه معـروف بكونـه      .  االستقرار والنظام  الوضع القائم، ولطالما عبر عن مصلحته في الحفاظ على        
بيد أنه، وفي الفترة األخيرة من نظام مبارك، اعتبر أغلب المصريين           . مؤسسة ال تشجع على الديمقراطية    

ويعـي القـادة    . ، وهو ما شكل سبباً رئيساً وراء االنتفاضة الـشعبية         "الركود"نوعاً من   " االستقرار"هذا  
ما حجمهـا وبأيـة     : لكن السؤال المطروح هو   . ات وتغييرات سياسية  العسكريون ضرورة إدخال إصالح   

  سرعة سيتم ذلك؟
وبنفس األهمية،  . لقد حّل الجيش البرلمان ووعد بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية حرة خالل ستة أشهر            

ـ . أنشأ الجيش لجنة لتعديل الدستور، وتعهد بعرض التعديالت على الشعب لالستفتاء      ن وقد رحب فريق م
المعارضة بهذا البرنامج على أنه دليل على استعداد الضباط لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية، بينما تـساءل                 

فقد ولّد ذلك قلقـاً مـن كـون    . فريق آخر عما إذا كان هذا البرنامج السريع ال يشكل إشارة على العكس          
دم منح األحـزاب الـسياسية      الجيش يحاول استغالل األحداث للحفاظ على سلطته عبر تسريع العملية وع          

  .والمرشحين الوقت الكافي لتنظيم انتخابات حقيقية وعادلة تنبثق عنها حكومة مدنية قوية
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ال سبيل لمعرفة النوايا الحقيقية للقادة العسكريين، وما إذا كانوا حقاً ينوون تحويل السلطة إلـى حكومـة                  
ر إلى سأم الشعب المصري من استحواذ القـادة         وبالنظ. مدنية أو يسعون إلى التالعب بالعملية السياسية      

العسكريين على السلطة السياسية، عالوة على الضغط الدولي في اتجاه إصالح سياسي، يبدو أن الحكومة               
  .لكن هذا ال ينفي أن الجيش سيحتفظ بنفوذ مهم. المدنية سوف تتحمل المسؤولية

  اإلخوان المسلمون 
 مبارك نفسه على أنه السد المنيع في وجـه األصـولية اإلسـالمية،      طوال العقود الثالثة األخيرة، نصب    

وليس مـن المـستغرب إذن أن    . ’’إما أن تساندونني أو يسيطر اإلسالميون على الحكم       ‘‘: جاعالً شعاره 
تتسبب استقالته في ظهور تكهنات عن الدور الذي يمكن لإلخوان المسلمين أن يلعبوه، وعـن عالقـتهم                 

القادة اإلسرائيليين كانوا األكثر توجساً من احتمال مشاركة اإلخوان المسلمين فـي            وال شك أن    . بالجيش
فالثورة . هذا النوع من التفكير يعكس عقلية عفا عنها الدهر منذ عقود قد خلت            . الحكومة المصرية القادمة  

و على المتظاهرين   كانت أساساً للمطالبة بالتشغيل، ولم تكن فيها أية شعارات إسالمية بالمرة، ولم يكن يبد             
ثانياً، لقد تغيرت حركة اإلخوان المـسلمين،       . أنهم تحت تأثير إيران أو السعودية أو أي بلد إسالمي آخر          
وخالل العقود األخيرة، دأبت الحركـة      . 1928حيث عرفت مراحل مختلفة من تاريخها منذ تأسست سنة          

  .ك في االنتخاباتوأن تشار" تلعب وفق القواعد"على التنديد بالعنف، وقررت أن 
وبينما يبقى الجيش أقوى مؤسسة في مصر، فإن حركة اإلخوان المسلمين تبقى أفضل حركة من حيـث                 

وبالتالي، لن يكون هناك من خيار آخر أمام الطرفين سوى التعاون فيما بينهما، إذ لـن يكـون                  . التنظيم
التخفيف من أية مخاوف محتملة،     إضافة إلى ذلك، ومن أجل      . بإمكان أحدهما التشكيك في شرعية اآلخر     

أعلن قادة اإلخوان المسلمين بأنهم لن يرشحوا أحداً منهم لمنصب الرئاسة، ولن يسعوا إلى نيل األغلبيـة                 
وعليه، وبالرغم من حالة الشك الشديد المتبادل بين الطرفين، فإنه من المرجح أن يتوصـل               . في البرلمان 

  .االثنان إلى طريقة للعمل فيما بينهما
  "إسرائيل"السالم مع 

اتفاقية السالم التي وقعتها مصر مع إسرائيل سنة        ) ومعه الحكومات المصرية المقبلة   (هل سيحترم الجيش    
؟ الجواب هو بالتأكيد نعم، ولكن من المحتمل أن تصبح العالقة بين القاهرة وتل أبيب أقل دفئاً مما                  1979

 ثالثة أسابيع، لم تُحـرق أيـة أعـالم أمريكيـة أو             خالل الثورة التي دامت   . كانت عليه في عهد مبارك    
باإلضافة إلى ذلـك، ومنـذ سـنوات    . إسرائيلية؛ فالمتظاهرون لم يكن دافعهم هو كراهية القوى األجنبية   

وال . السبعينات، كانت للمسؤولين العسكريين المصريين عالقات وثيقة بنظرائهم األمريكان واإلسرائيليين         
لي يبقى أقوى بكثير من الجيش المصري بالرغم من التـسليح المكثـف لهـذا               ننسى أن الجيش اإلسرائي   

وربما ستكون مصر ما بعد مبارك أكثر تعاطفاً مع محنـة الفلـسطينيين،             . األخير وتحسين جودة تدريبه   
فال عجـب إذن أن نـرى الجـيش         . ولكن من المستبعد أن تلجأ إلى إلغاء اتفاقية السالم مع اإلسرائيليين          

  .‘‘سوف يبقى ملتزماً بجميع معاهداته والتزاماته اإلقليمية والدولية’’ناً يؤكد فيه أنهيصدر بيا
  أي طريق ستتبعه مصر؟ 

فقد . منذ استقالة مبارك، عكف صانعو السياسة والمنظرون على مناقشة النموذج الذي سوف تتبعه مصر             
نية، وبأن دولة إسـالمية أخـرى فـي      ادعى القادة اإليرانيون أن الثورة المصرية استلهمت الثورة اإليرا        

ومـن بيـنهم    (في المقابل، ال يرى كثيرون في العـالم العربـي           . الشرق األوسط سوف تولد عما قريب     
فردة الفعل الرسمية الخشنة على الحركـة الخـضراء منـذ           . أن إيران تُعتبر نموذجاً ناجحاً    ) المصريون
  .ة عن النموذج اإليراني الرئاسية قد نزعت مزيد من المصداقي2009انتخابات 

. وعلى نحو مماثل، يمكن إلندونيسيا ما بعد سوهارتو أن تكون نموذجاً تحتذي به مصر ما بعد مبـارك                 
ربما . ولكن، بالنسبة لمصر، يبقى الجيش العباً مهما        . فبعد فترة انتقالية، أصبحت لجاكرتا حكومة مدنية      
ولكـن، مـن جهـة      . ويحتضنان معاً أقليات دينية كبيرة    يكون للبلدين وزنهما الثقيل في العالم اإلسالمي        
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أخرى، نجد أن حركة اإلخوان المسلمين تبقى أكثر قوة وأفضل تنظيماً مقارنة باألحزاب اإلسالمية فـي                
أما باكستان، والتي شهدت انقالبات عسكرية متكررة على الحكومات المدنية، فتبقى نموذجـاً             . إندونيسيا

وأخيراً، هناك رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وحزبـه الحـاكم            . أقل نجاحاً من إندونيسيا   
العدالة والتنمية، الذين تمكنوا من التوفيق بين الديمقراطية والفوز في االنتخابات والتنميـة االقتـصادية               

ضلهم باختصار، يبقى النموذج التركي أف    . واالستقالل الوطني، إلى جانب تعزيز القيم واألصالة اإلسالمية       
  .وانجحهم جميعاً

وبصرف النظر عن أوجه التشابه واالختالف بين مصر وباقي البلدان، فمن المحتمـل أن تتبـع مـصر                  
فالجيش لن يتخلى عن جميع سلطاته وسيسعى إلى االحتفاظ بجزء هـام منهـا فـي                . نهجها الخاص بها  

  .ين القصير والمتوسطصياغة السياسات الداخلية والخارجية لمصر، وذلك على األقل خالل المدي
  الطريق إلى األمام 

يمكن للجيش أن يقوم بتغييرات تجميلية واالحتفاظ باألساسات الحقيقية للنظام المخلوع فيما يمكن تـسميته          
ولكن يبقى من الصعب إحداث ذلك، ألن نظاماً من هذا النـوع لـن يكـون            ". المباركية من دون مبارك   "

وفي الغالب، سوف ينقل الجيش الـسلطة إلـى         . لدى المجتمع الدولي  مقبوالً ال لدى المصريين وال حتى       
. هذه األخيرة سوف تمثل القوى السياسية الكبرى في البالد، بما فيها اإلخـوان المـسلمين         . حكومة مدنية 

ومن المحتمل  . كما سيحافظ الجيش على دور هام في تسيير البالد، سواء بشكل مباشر أو خلف الكواليس              
  .لحكومة بنفسها عن الواليات المتحدة وإسرائيل، وإن كانت ستحترم التزاماتها الدوليةأن تنأى هذه ا

   واشنطن-أستاذ االستراتيجية بجامعة الدفاع الوطنية*
  22/2/2011، مركز الجزيرة للدراسات 

  
 سيناريوهات محتمله.. ثورة مصر وتداعياتها على القضية الفلسطينية  .187

 يوسف الطويل
لفلسطينية وسيبقى مرتبطاً سلباً او ايجاباً بالوضع العام في مصر، ليس فقط الن مصر ظل مسار القضية ا

تمثل مركز الثقل في المنطقة، السباب حضارية ودينية وجيوسياسية، بل وايضاً بسبب التقارب بين 
 فلسطين ومصر جغرافياً وثقافياً، بحيث اصبحت مقولة ان فلسطين هي البوابة الشرقية لالمن القومي

المصري مسلمه ال يستطيع انكارها احد، ونفس المقوله تنطبق على الجانب الفلسطينى، وبالتالى فان ايه 
 .تغييرات تحدث على جانبي الحدود البد وان تؤثر بقوه على الجانب االخر

كن من هذا المنطلق اعتقد ان الثورة المصرية سيكون لها اثار كبيره على القضية الفلسطينة ومستقبلها، ول
هذه االثار لم تتضح حتى اللحظه بسبب ان اجندة الثورة غير واضحة فيما يتعلق بالسياسية الخارجية، 
كما ان الثوره لم يكن لها قيادة موحدة لها مطالب محددة تشمل كافة المجاالت الداخلية والخارجية، بل 

 غموض الوضع المصري ومما زاد من. اثفق الجميع على حد ادنى من المطالب االصالحية الداخلية
القادم هو تعدد الجهات التى تريد اختطاف الثوره، فالشباب من ناحية، واالحزاب المعارضة من ناحية 

حيث الحظنا محاوالت من الجميع للبروز واظهار احقيته . الخ.. اخرى، ومنظمات المجتمع المدنى
لرغم من اعتقادى ان هذه تسمية ملتبسه بالثورة، وان اتفقوا في النهاية على تسميتها بثورة الشباب، با

وماكره، النها لم تحدد لنا من هم هؤالء الشباب وما هي مطالبهم الحقيقية ومن يقف ورائهم، ومن هم 
 .قادتهم

ولتوضيح هذا االمر الحظنا كيف تم تسمية بعض الشباب بانهم رموز للثوره ودفعهم بقوه سواء من 
زعم انهم يقفون وراء تنظيم هذه الثوره امثال وائل غنيم، وغيرهم خالل تسريبات اعالمية او مقابالت ت

واذا كنا ال ننكر دور هؤالء الشباب في الثوره اال اننا ال يجب ان ننسى ان غالبية . من شباب الفيس بوك
الشعب المصرى الذى خرج بالماليين ليعبر عن رفضه للنظام، ال يعرف كثير منه القراءه والكتابه حيث 
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، كما ان استخدام االنترنت في مصر ال % 30الحصاءات الى ان نسبة االمية في مصر تصل الىتشير ا
من اجمالى السكان، وبالتالى فان مستخدمى الفيس بوك الذى هو حكر على ابناء % 15يتعدى اكثر من 

 ابناء الشعب الطبقة الغنية، الذين يمتلكون كمبيوترات محموله وغيره ال يمكن ان تمثل اال نسبه قليله من
وهنا يظهر التضليل االعالمى وكأن هناك محاوله الستغالل عدم الرضى العام على االوضاع . المصري

في الشارع المصري، لتجنى ثمارها طبقه مجهوله ليس لها اهداف او قياده واضحه، وتثار حولها بعض 
النظام على مدى عقود من الشكوك، في نفس الوقت الذى يتم فيه تغييب رموز معارضه لم يثنها بطش 

 .الثباث في موقفها ومعارضتها للنظام والعمل على فضحه بكل الوسائل
هذا الوضع الغامض لمستقبل الثورة المصرية، وماهية القوه التى ستمتلك السلطه يضع عالمات استفهام 

 من البعض كبيره، ربما وجدت تعبيرات لها بحاالت تفائل ساذجه من البعض، او بحاالت حذر متعقله
وبعيداً عن التفائل الساذج او الحذر ونظرية المؤامره، البد وان نحاول استشراف السيناريوهات . االخر

المستقبلية لموقف الحكومه المصرية القادمه من القضية الفلسطينية بناء على فرضيات مختلفه تتنبأ بمن 
 .ستؤول له السلطه في مصر

البداية رافضا لتسمية هذه الثورة بثورة الشباب، فهى ثورة للشعب وحتى ال نذهب بعيدا فاننى كنت من 
المصري باكمله وبكافة شرائحه، وال يمكن حصرها او ادعاء ملكيتها لبعض الشباب الذين دعوا اليها، 
واال فاننا نتغاضى ونغفل تضحيات قوى المعارضة وكثير من الكتاب والمفكرين والوطنيين المصريين 

يله، حيث اعلنوا وفي مناسبات عديده عن رفضهم لممارسات النظام المختلفة ودفعوا على مدى عقود طو
كما ان نسبتها للشباب فيه ظلم . الخ.. ثمنا غاليا لذلك سواء بالسجن او التضييق في العمل والحركه 

وتهميش للغالبية الساحقة من الشعب المصري، والتى كانت صامته فيما مضى، ولكن الثوره حركتها، 
اذن ال يجب اعطاء . فكانوا وقودها وحماتها ولوالهم لما وجدنا هذه المظاهرات المليونية في كل مكان

الفرصه الحد باالدعاء بملكية الثوره، وبالذات الشباب منهم الذين بدأ يصدر منهم تصريحات وتوجهات 
طراف االخرى تبدو وكأن اطراف خارجية تقف ورائهم، ففى تصريحاتهم تبدو محاوالت تهميش لال

الفاعله على الساحة المصرية، فظهرت دعوات لتشكيل حزب للشباب فقط، ومطالبه بان ال يزيد عمر 
 عاما، بل ان بعضهم تجاوز في تصريحاته وكشف عن توجهاته المستقبلية، 50رئيس الجمهورية عن 

يديعوت «حيفة فهذا طارق غنيم الذى اريد له ان يكون مفجر الثوره وقائدها يجرى مقابله مع ص
، أجرته معه سمدار بيري، حيث قالت بيري إنها اجرت الحوار مع 18/2/2011العبرية » أحرونوت

أتريدين أن أقول لك ما «: غنيم عبر الهاتف، وبخصوص موقفه من دولة االحتالل، قال غنيم للصحافية
همك، حقك السؤال، لكن ال ، أتف)إسرائيل(وما رأيي في السالم وفي العالقات معكم ) إسرائيل(رأيي في 

أريد التصريح في هذا الموضوع، فقد قلت لك، لست سياسياً وأنا لست الشخص الذي يتخذ القرارات في 
أنا غارق بكاملي في الشؤون المصرية الداخلية، وما يهمني هو «: وأضاف. »المواضيع الخارجية لمصر

وقفا تجاه الدولة العبرية، لكن دون الكشف وأوضح أن لديه م. »كيفية توفير الكرامة للمواطن البسيط
 .عنه، وليس من مهمته كشفه تفادياً للخطأ، حسب تعبيره، ولن يكشف عن موقفه في الوقت الراهن

وفي الوقت الذي قبل فيه مفجر الثوره اجراء هذه المقابله مع صحيفه اسرائيلية، كان يرفض في البداية 
ة، وقد إستغرب الكثيرون بشكل كبير ما كتبه وائل غنيم على اجراء ايه مقابله مع وسائل اعالم عربي

بعد إطالق سراحه من قبل أمن الدولة في مصر متنكراً لوسائل اإلعالم " كلنا خالد سعيد"حائط صفحة 
يا ريت : العربية التي وقفت معه في أزمته وساندت الثورة المصرية منذ أول يوم، حيث كتب بالحرف

أنا مش باتكلم إال مع وسائل اإلعالم المصرية ..  مصرية تريح نفسها خالص وسائل اإلعالم اللي مش
ولو راجعنا توجهات قادة ما تسمى ثورة الشباب فاننا سنجد ان اغلبهم ذوى توجهات امريكية، ". بس

وغالبيتهم انهوا دراستهم في الجامعه االمريكية او في امريكيا، وحتى من قاموا بتشكيل ائتالف ثورة 
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مصر معضمهم اعضاء في الجمعية الوطنية من أجل التغيير التى يتزعمها البرادعي، الذى يتشكك شباب 
 .الكثيرون في نواياه الحقيقية ومن يقف خلفه ومن يمول مؤتمراته ونشاطه في مصر وخارجها

 على العموم ليس هدفي التشيك في صدق نوايا احد وكل املي ان تلبى هذه الثوره آمال الشعب المصري
وطموحاته في العزة والكرامه، ال ان يتم اخطتاف هذه الثوره باسم مجموعه هنا او هناك تشكلت في 
جنح الليل، وسلطت عليها اضواء االعالم لهدف في نفس يعقوب، لصناعه نجم او بطل مزيف والدفع به 

لكترونية تكشف الى واجهة االحداث، والرويات والقصص التى تتناثر على صفحات الجرائد والمواقع اال
عن حجم البلبله واللغط والغموض الذى يسود الساحه المصرية اآلن، في ظل تغييب متعمد للقيادات 
الحزبية والفكرية المصرية الوطنية، او تخويف منها والقول بانها عجزت عن احداث التغيير المطلوب 

مريكية تتعاطف معهم منذ اللحظة طوال عقود، ولذلك يجب ترك الساحه للشباب، الذين وجدنا االداره اال
االولى وتضغط على مبارك لتلبية مطالبهم، في حين انها ظلت لعقود تقف موقف المتفرج من بطش 
النظام وقهره للمطالب الشعبية المصرية واالحزاب المعارضه، ولكنها حولت موقفها بالكامل لصالح 

وا مصر، بعقليه جديده ستكون اسوأ في البرادعي وحملته، وثواره الذين يتم تصنيعهم بليل ليحكم
 .تداعياتها على المنطقة العربية والقضية الفلسطينية من فترة مبارك

من هنا فاننى اعتقد اننا امام سيناريوهات متعددة لتداعيات الثورة المصرية على المشهد المصري 
اذا تم ربط هذه الثورة بما الداخلى وعلى المنطقة العربية وبالذات على القضية الفلسطينية، وبالذات 

يحدث في العالم العربي من مغربه الى مشرقه من توثرات واحداث ومطالب للتغيير ربما تبعث االمل 
العربي من جديد، ولكنها في نفس الوقت تثير القلق والرعب من مرحلة تسودها الفوضى والقالقل، ربما 

كون نوع من الفوضى الخالقه التى تقدمها تقود او ال تقود للوصول الى الهدف المطلوب، وربما ت
واشنطن بشكل جديد، ستؤدى الى حدوث تحوالت كبيره وتغييرات في المنطقة ستخلق االوراق في 
المنطقة، ويمكن استغاللها من قبل اسرائيل وامريكيا لتنفيذ مخططات على االرض سواء ضد فلسطين 

 .ولبنان او ضد ايران
 ينيةالتداعيات على القضية الفلسط

في ظل التغيرات المتسارعه على الساحه العربية باتت مهمة وضع رؤيا واضحة وخطوط عريضة لما 
هو ات في مقبل االيام عملية صعبه ومعقده، وبالذات عند محاولة توقع ما ستؤول اليه هذه االحداث 

وعلى القضية وبالذات في مصر واالثار المترتبة عليها على المعادلة السياسية في الشرق األوسط 
الفلسطينية على وجه الخصوص، حيث ستلعب مجموعة محددات دوراً بارزاً في تأثير تغيير النظام 
المصري الحاكم على القضية الفلسطينية واألوضاع في األراضي المحتلة، وتتعلق هذه المحددات بتركيبة 

سرائيلي والدولي، ومنها ما يتعلق النظام الجديد وسياسته الخارجية تجاه القضية الفلسطينية، والموقف اإل
 .بالجانب الفلسطينى وكيفية قدرته على فهم التحوالت القادمه

تختلف عن مصر الخارجه من رحم الثوره، وأيا كان ) يناير (25فمنما ال شك فيه ان مصر قبل 
القادمة، حيث االختالف فان ذلك سينعكس على القضية الفلسطينية وكل القضايا المتعلقة بها خالل الفترة 

من المتوقع ان تعمل التغيرات المتسارعة في مصر على تغييب الملف الفلسطيني ولو شكلياً، وسيصاب 
 اإلسرائيلية والمصالحة الفلسطينية، وكثير –بالجمود، وليس مستبعداً طي ملف المفاوضات الفلسطينية 

الح ترميم ما تهتك من وضعية من القضايا االخرى، حيث ستتراجع أهميتها في األجندة المصرية لص
 .مجتمعية داخلية وإصالح بنية النظام وسيكون الهم الداخلي هو الهم االوحد الجدير باالهتمام

فالقيادة المصرية الجديدة ستكون في المرحلة القريبة القادمه ذات توجهات إصالحية داخلية، الن هناك 
د التنافس بين القوى السياسية، وسيضغط احتمال كبير الن تتعرض مصر لبعض القالقل، حيث سيسو

الشعب لتحقيق مطالب كثيره متراكمه، ربما ال تستطيع ايه قياده مصرية تلبيتها، الرتباطها بالتزامات 
دولية، او لعدم توفر االمكانيات، وهنا من الممكن ان تحاول ايد خارجية ان تفسد عملية التحول 
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وخالل هذه الفترة لن يستطع احد . ت لكي يستقر النظام الجديدوسيحتاج االمر قليل من الوق.الديمقراطي
ومن المرجح ان ايه شخصية . فتح الملفات الكبرى كاتفاقية كامب ديفيد وااللتزام بالسالم مع إسرائيل

مصرية ستتولى الرئاسة او الحكومه ستكون حريصه على الحفاظ على اتفاقية كامب ديفيد وعلى عالقة 
غرب، الن الجيش المصري لن يقبل بعكس ذلك، نتيجه لالختالل الرهيب في مصر مع واشنطن وال

توازن القوى لصالح اسرائيل، حيث تم اضعاف قدرات الجيش المصري خالل اربعة عقود متتالية، 
 .ويحتاج لفتره ليست بالقليله العادة هذا التوازن

طيني المتخم بجراح االنقسام، ونتيجه لعدم وضوح الرؤية المستقبلية في مصر سيدخل الجانب الفلس
والحصار، وفشل المفاوضات، والضغوط الخارجية والداخلية ليتعامل مع هذا الواقع الجديد، مفسرا ما 
يحدث وكأنه جاء ليصب في صالح هذا الفصيل او ذاك، حيث سيرى البعض ان ثورة مصر ستعزز دور 

اجع مكانة السلطة الفلسطينية لدى مصر، بينما فصائل المقاومة الفلسطينية وان الوحدة ستتحقق نتيجة لتر
سيرى آخرون أن مصر الجديدة ستتخذ نفس البعد عن حماس وفتح مما يفتح الباب الستعادة الوحدة 

وسيذهب آخرون البعد من ذلك، بالقول أن أي تغيير في النظام لجهة دور ما لجماعة األخوان . الوطنية
لضغوط عليها في ملف المصالحة، وفتح معبر رفح، المسلمين سيصب في صالح حماس وسيخفف ا

 .والضغوط االسرائيلية
وعلى الجانب االسرائيلى فمن الممكن ان تجد اسرائيل نفسها في وضع مثالي لتنفيذ ما تريد، وستعمل 
على اعادة خلط األوراق من جديد، في ظل عدم االستقرار الذى سيصيب المنطقة، بسبب عدم تبلور 

لذى ستفرزه عمليات التغيير، األمر الذي سيدفع إسرائيل الستغالل الفرصة لفرض واقع البديل القوى ا
 الى 48استيطان، تهويد القدس، القاء غزه لمصر، والضفه لالردن، ترحيل عرب (جديد على االرض 

، ويمكن مقارنة هذا )الخ.. اراضى السلطه ضرب ايران بالتعاون مع امريكا، شن حرب على لبنان
 .يو بما حدث للقضية الفلسطينية بعد الفوضى التى احدثها الصراع على السلطة بين حماس وفتحالسينار

اما على المستوى الدولى فلن يتغير الموقف االمريكي تجاه المنطقة، وستعمل كل ما بوسعها لفرض 
قه وانشغال هذه رؤيتها السلمية المطابقه للرؤية االسرائيلية، مستغله حالة عدم االستقرار في مصر والمنط

الدول بترتيب البيت الداخلى المهدد بخليط عجيب من عوامل عدم االستقرار، من فقر وبطاله وفساد 
وستكون هذه اللحظة هى افضل االوقات لفرض اجندات وحلول . الخ..وخالفات دينية وطائفية وقبلية 

تيار المحافظون الجدد خالقه من وجه النظر االمريكية على المنطقة، وليس مستبعدا ان يستغل 
والجماعات البروتستانتية في الغرب هذا الوضع، ويرون فيه عالمه لقرب قيام الحرب بين قوى الخير 

، تمهيدا لعودة المسيح الى االرض، بل من الممكن ان تدفعهم حاله الفوضى التى )هرمجيدون(والشر 
ظل فقدان رهيب لتوازن القوى بين يمكن ان تسود المنطقة الى التعجيل بحدوث هذه المواجهه، في 

وهنا لن يكون دور الدول الكبرى االخرى فاعال، لسبب بسيط هو . طرفي الصراع من كافة النواحي
 .رغبة هذه الدول في توريط امريكيا في صراعات متعدده الضعافها في النهاية
دث على انه مفتوح لكافة ومن هنا فاننى اطالب القيادات الفلسطينية، في رام اهللا وغزة ان تقرأ الح

السيناريوهات وليس انتصارا لطرف على اآلخر فكل االحتماالت واردة سواء عدم حدوث تغير كبير في 
السياسة الخارجية المصرية، او حدوث تغيرات كبيرة في المؤسسة الحاكمة في مصر أو حالة فوضى 

بل السلطة والمصالحه والعملية وعدم استقرار، حيث سينعكس كل ذلك على القضية الفلسطينية ومسق
السلمية، مما سيفتح الباب على مصراعية لسيناريوهات عديده قديمه اخطرها حسب رأيي هو تنفيذ 

، اى الخيار االردنى المصري، بضم غزة لمصر 1976مخطط اعادة االوضاع لما كانت عليه قبل 
ر، حيث طالبت دراسه امريكية والضفه لالردن، وارهاصات هذا الحل بدأت تظهر حتى قبل احداث مص

باقامة الدولة الفلسطينية في الضفه فقط، في نفس الوقت الذى قرر فيه نتنياهو قطع عالقة إسرائيل مع 
فاذا ربطنا ذلك بالقالقل التى بدأت في االردن، .  ماء وكهرباء–قطاع غزة فيما يتعلق بالبنية التحتية 
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الدعم المالى عنها، ووجود توجهات قديمه لحل السلطه، فانه وضعف سلطه رام اهللا، وتهديد امريكا بقطع 
اما بالنسبه لمصر فبغض النظر عمن . من السهوله تنفيذ هذا المخطط بسهوله في الضفة الغربية

 من فتح معبر رفح لتعويض -سيحكمها، فانه لن يجد امامه بداً، على االقل الرضاء الشارع المصري
سيصلب من موقف حماس التى تعتقد ان ما حدث في مصر جاء تخلى اسرائيل عن غزة، وهو ما 

لصالحها، وبالتالى لن تحصل المصالحه، وسيتعزز االنقسام، وستجد حماس بعد فتره انها عاجزه عن 
حكم غزة بسبب انقطاع الدعم المادي عنها الذي يصلها من معونات دولية عبر رام اهللا، فتحدث حاله من 

ا اما بقوات دولية او باخضاع غزة للحكم المصري، او باعادة اسرائيل الفوضى في القطاع يتم حله
 .احتالل محور فيالدلفيا

اضافه الى هذا السيناريو المتشائم، فان هناك سيناريوهات متفائله ترى بامكانية حدوث تغيير حقيقي في 
قوى االمه وتوحدها المنطقة، ينعكس بااليجاب على القضية الفلسطينية، يعيد للشعوب حقوقها ويستنهض 

تجاه االخطار التى تتهددها وتضع االمه العربية من جديد في مكانها الصحيح بين االمم، ولكن هذه 
السيناريوهات وامكانية تحققها يعتمد في النهاية على طبيعة االداء العربي والفلسطينى بمجمله شعوبا 

وامكانياتها المفتوحه على كل السيناريوها، ونخبا سياسية، وقدرتها على فهم خطورة المرحلة وحساسيتها 
ودور القوى الخارجية والداخلية واسرائيل بالذات في التأثير على االحداث وحرفها عن مسارها 
الصحيح، لتحويل هذه الثورات والمطالب العادلة للشعوب العربية، الى حاالت من الفوضى الخالقة التى 

 .قة تكافح شعوبنا لتحقيقهاتريدها امريكا، بدال من ديمقراطية خال
  عضو االتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين*

  23/2/2011القدس العربي، لندن، 
  

  آفاق التحوالت السياسية العربية وتبعاتها .188
  نبيل السهلي

بعد نجاح ثورتي تونس ومصر في اإلطاحة بنظامي بن علي ومبارك، وانطالقة انتفاضات شـعبية فـي                 
ى مطالبة بتغيير النظم السياسية القائمة، برزت أسئلة في الشارع العربي عـن مـستقبل               دول عربية أخر  

  .النظام السياسي العربي وإمكانية تحقيق حلم مجتمع الديمقراطية والحرية
ففي الوقت الذي تعززت وتترسخ فيه الخطوات في العديد من دول العالم لجهة بناء مجتمـع الحريـات                  

هلية، يلحظ المتابع السياسي لشؤون المنطقة العربية سيادة مبدأ الفرديـة فـي             والمؤسسات والمنظمات األ  
الحكم في غالبية الدول العربية، وتغييب دور الغالبية الساحقة من الشعوب العربية، هذا فضال عن فرض                
مصطلحات تخدم المبدأ المذكور، وذلك بغية االستمرار في الحكم لنهب المال العام على حـساب لقمـة                 

وقد توضح ذلك بشكل جلي بعد سقوط النظامين في كل من تونس ومصر، حيث قدر               . يش المجتمعات ع
  .المال المنهوب بعشرات المليارات من الدوالرات

فضال عن تفشي ظـواهر     , لقد أدت عملية الفساد المالي واإلداري إلى زيادة الفجوة بين األغنياء والفقراء           
ي مقدمة تلك الظواهر ظاهرة القطط السمان حول الـنظم الـسياسية            خطيرة في غالبية الدول العربية، وف     

الحاكمة، وتلك الشريحة ال يهمها إال تراكم رأس المال بعيداً عن القيام باستثمارات تعود بمنفعة مباشـرة                 
على األوطان والشعوب، وهذا بدوره أدى إلى ارتفاع وتيرة مؤشرات البؤس في غالبية الدول العربيـة،                

عدالت البطالة وازدادت قيمة الديون الخارجية وارتفعت معدالت الفقر والفقـر المـدقع إلـى               فتفاقمت م 
معدالت فلكية رغم وجود المصادر الطبيعية الوطنية الكبيرة، وهذا بدوره كان وسيكون مـن العوامـل                

  .الهامة النطالقة انتفاضات وثورات شعبية تنادي بالتحول الديمقراطي
  رات الدوليةالمشهد العربي والمتغي
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على الرغم من المتغيرات الدولية التي عصفت بجدار برلين واالتحاد الـسوفياتي الـسابق فـي بدايـة                  
التسعينيات من القرن العشرين، لم تبد األنظمة العربية أية نوايا على تغيير نوعي في مجاالت االقتـصاد                 

فساد المالي واإلداري فـي غالبيـة       والسياسة، بل على العكس اشتدت وطأة ظاهرة نهب المال العام واإل          
الدول العربية، في الوقت التي تتطلع فيه الشعوب العربية إلى بناء المؤسسات التي تعبر عن ديناميكيـة                 

  .المجتمع وقدراته وقواه الحقيقية وكفاءاته المتشعبة
 العربية، إال   صحيح أن ثمة نقابات ومنظمات مجتمع مدني برزت خالل العقد األخير في العديد من الدول              

أنها بقيت محكومة بقوانين لم تتعد توجهات النظام الحاكم، حيث تمت عملية مبرمجة لعدم ظهور قيادات                
ورموز وطنية لها امتدادها الجماهيري الذي تعبر عنه، وتبعاً لذلك بقي خطاب تلك النقابات والمنظمـات                

له أن ظاهرة الفساد عششت في داخل أهـم         وأدبياتها أسير توجهات النظام السياسي، واألخطر من ذلك ك        
سلطة في غالبية الدول العربية أال وهي سلطة القضاء، لتصبح الرشوة سيدة الموقف والموقف الفـصل،                
وليصبح الحق باطال والباطل حقا في غالب األحيان، وقد أسست هذه الظاهرة النتشار وتفـاقم ظـاهرة                 

  .التسلّط في مناحي الحياة
  الدول العربيةمؤشرات البؤس في 

لقد انعكست سياسات النظم السياسية العربية على كافة مناحي الحيـاة، ومـن بينهـا الحيـاة الـسياسية                   
واالقتصادية، وتجلى التعبير عن ذلك من خالل سوء توزيع الدخل القومي للدول العربية، حيث تـتحكم                

األكبر من الدخل القومي لهذه الدولة أو       أقلية من السكان التي تعيش في كنف النظام السياسي القائم بالقسم            
تلك، في حين بقيت أكثرية المجتمعات العربية عرضة لتفاقم ظاهرة الفقر والبطالة كما حدث في تـونس                 

  .ومصر والدول العربية األخرى
من % 20في مقابل ذلك يتوزع الدخل القومي بشكل أكثر عدالة نسبياً في الدول المتطورة، وباألرقام ثمة                

مـن الـسكان    % 80من الدخل القومي، األمر الذي يجعل       % 90 الوطن العربي يستحوذون على      سكان
  .تحت خط الفقر المدقع، ويضعف خياراتهم من صحة وتعليم ورفاه اجتماعي
كحـد  % 30كحد أدنى و  % 9وفي هذا السياق تشير دراسات مختلفة إلى أن معدالت البطالة تتراوح بين             

شار إلى أن نصف اإلناث العربيات البالغات ونحو ربع اإلناث المراهقات من            أعلى في الدول العربية، وي    
األميات، كما تشير بحوث متخصصة إلى أن معدل األمية بين البالغين في الدول العربية بقي في حـدود                  

، في حين سجل مؤشر األمية بين الشباب العربي بشكل عـام نحـو              2010 و 2009خالل عامي   % 36
19.%  

 عدم  -بسبب السياسات الفاشلة للنظم الرسمية العربية     - التي تعاني منها المجتمعات العربية       ومن األزمات 
االستفادة بالشكل المطلوب من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وثورة المعلومات، وتُعـزى الفجـوات             

ع معدالت األمية بين    الكبيرة في هذا المجال بين الدول العربية والدول المتطورة في دول العالم إلى ارتفا             
الشباب العربي، والتي كان مردها كما أسلفنا سياسات النظم العربيـة الرسـمية، حيـث لـم تخـصص       

  .الموازنات الكافية لالرتقاء بمستويات التعليم والبحث العلمي
والالفت أيضا أن المؤشرات تزداد سوءاً عند اإلشارة إلى ضعف المشاركة السياسية الشعبية في غالبيـة                
الدول العربية، فضالً عن ضعف مشاركة المرأة العربية في منـاحي الحيـاة الـسياسية واالقتـصادية                 
واالجتماعية كافة، هذا في وقت أصبحت فيه مشاركة المرأة من المعايير الرئيـسية لمـستوى التطـور                 

دول العربيـة هـو     إذاً المسؤول عن تدني مؤشرات التنمية البشرية في غالبية ال         . والتنمية في دول العالم   
  .النظم السياسية وسياساتها االقتصادية واالجتماعية

  آفاق التحول الديمقراطي وتبعاته 
وتبقى اإلشارة إلى أن االستمرار في حالة النظم السياسية العربية المترهلة سـيؤدي إلـى تراجـع فـي                   

لي أو الخـارجي، ويمنـع      المؤشرات كافة الدالة على تطور المجتمعات العربية، إن على المستوى الداخ          
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العرب من اللحاق في ركب الحضارة، ومن هنا فإن الدول العربية ستـشهد مزيـداً مـن االنتفاضـات                   
والثورات الشعبية للمطالبة ببناء مؤسسات ومنظمات اجتماعية حقيقية، فضال عـن المطالبـة بـالتغيير               

  . لفردية في الحكمالشامل وترسيخ مبدأ الديمقراطية وسيادة القانون عوضا عن مبدأ ا
وبطبيعة الحال فإن انتشار وترسيخ المبدأ المذكور سيهيئ الظروف السانحة لعودة رأس المـال المـالي                
العربي المهاجر من جهة، وكذلك ستكون الطريق معبدة لعودة األدمغة العربية المهاجرة إلـى أوطانهـا،           

األكـاديميين والبـاحثين العـرب فـي        حيث تشير دراسات عديدة إلى وجود خمسة ماليين من العلماء و          
  .أوروبا وأميركا

وبعودة رأس المال والقوى البشرية إلى الدول العربية وتوطينها في الوطن األم، يمكن التأكيد عندئـذ أن                 
ثمة قدرات وطنية حقيقية كامنة ستدفع باتجاه تعزيز وتنمية قدرات الوطن والمـواطن العربـي، وتاليـاً                 

قتصادي لكافة القطاعات االقتصادية في إطار االقتـصادات الوطنيـة وتحقيـق            تحسين شروط األداء اال   
وقد تـدفع  , معدالت نمو اقتصادي عال من شأنه تعزيز الخيارات للدول والشعوب العربية على حد سواء           

ويصبح رقماً ليس هامشياً فـي إطـار العالقـات          , تلك التغيرات إلى أن يتبوأ الوطن العربي مكانة هامة        
  .الدولية

من احتياطي النفط العالمي موجود فـي       % 60فالوطن العربي يزخر بالمصادر الطبيعية والبشرية، فثمة        
 80 مليون عربي، ومن بينها نحو       360الدول العربية، ناهيك عن قوة بشرية كبيرة يصل مجموعها إلى           

نجـزات شـعوبها    وهي الفئة األقـدر علـى حمايـة م        , مليونا من فئة الشباب الفاعلة في ميادين مختلفة       
  .وتطلعاتها

  23/2/2011موقع الجزيرة نت، الدوحة، 
  

  الذعر اإلسرائيلي بعد انتصار الثورة المصرية .189
  ياسر الزعاترة

في كلمتها أمام مؤتمر هرتسيليا للمناعة واألمن القومي، اعترفت زعيمة حزب كاديما وزعيمة المعارضة              
، "بانعدام اليقين إلى درجة الخوف    "ا يشعرون هذه األيام     في الدولة العبرية تسيبي ليفني بأن مواطني دولته       

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
بل خمسة أيام من النهاية السعيدة والعظيمة للثورة المصرية المباركـة، مـا يجعلنـا               جاءت كلمة ليفني ق   

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

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

ض لـه مـن     يتوقع أنه جاء نتاجا لتهديدات تتعلق بمصيره ومصير عائلته وثرواتها وما يمكن أن تتعـر              
  .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
 إنه لو جاءت كلمة المذكور بعد االنتصار الذي تحقـق، وبالتفاصـيل المعروفـة               وهنا يمكن القول أيضا   

لكانت مختلفة، ذلك أن زمن ما بعد االنتصار لن يكون هو ما قبله، ألن لعبة المفاوضات بعد الذي جرى                   
لن تمضي في ذات المسار وبذات الطريقة والروحية، مع العلم أن الجيش المصري بالنسبة لإلسرائيليين               
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ان مصدر إزعاج على الدوام، إذ كشفت وثائق ويكيليكس قلق تل أبيب من حقيقة أن العقيـدة األمنيـة                   ك
هي العدو رغم ثالثة عقود على توقيع اتفاقية كامـب          " إسرائيل"للجيش المصري ما زالت تنص على أن        

  .ديفد
ثـورة المـصرية علـى    المسؤولون اإلسرائيليون اآلخرون، وفي مقدمتهم نتنياهو ركزوا طوال أسابيع ال 

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               

لدولة العبرية والكثير من هواجسها السياسية أيضا، ومن        يتجاوز بكثير مسألة االتفاقية إلى االلتزام بأمن ا       
  .بينها دعم وتبني السلطة التي ورثت الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات

عودة إلى زعيمة كاديما التي يمكن القول بكل وضوح إنها لم تكن مبالغة في توصيفها للموقف من حيث                  
قود األخيرة، وباستثناءات ال تذكر على أنظمة آمنت        مخاوف مجتمعها، فقد حصل اإلسرائيليون طوال الع      

تمام اإليمان بأن الدولة العبرية قد وجدت لتبقى، وأن المشكلة معها تكمن في عملية السالم التي تجـري                  
  .67بخصوص سيطرتها على األراضي المحتلة عام 

ك، األمر الذي انطبق تماما     ولم تتسامح هذه األنظمة، ال مع الخطاب وال مع الممارسة التي تنادي بغير ذل             
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      
لي، وعلى نحو أدق من أجـل أن تفقـد          باالعتراف بشروط الرباعية من أجل الحصول على القبول الدو        

  .تميزها في عيون الجماهير
هنا ال يخفي قادة الدولة العبرية، وال مؤيدوها في العالم الغربي هذا الواقع، وهم يعترفـون بـأن هـذه                    
األنظمة القائمة قد وفرت لتلك الدولة سياجا من الحماية األمنية والسياسية، وإن بقي الحال في المنطقـة                 

مصطلح الحرب لم يعد واردا في قاموس األنظمـة خـالل           (ى المراوحة بين الالحرب والالسلم      قائما عل 
، وبالطبع ألن الطرف اإلسرائيلي هو الذي يرفض تطبيق قرارات الشرعية الدوليـة،             )العقدين األخيرين 

، مـع موافقـة الطـرف       2002بل ما هو دونها بكثير بعد شطب العرب لحق العودة في مبادرة بيروت              
لفلسطيني على كثير من البنود التي تمس سيادة الدولة ومساحتها مثل تبادل األراضي الذي يعني بقـاء                 ا

الكتل االستيطانية الكبيرة في الضفة، فضال عن ما كشفته محاضر التفاوض التي كشفتها الجزيـرة مـن                 
  . تنازالت مرعبة في قضية القدس

 يتوقف اإلسرائيليون عن التأكيد على أن نظـام حـسني           في هذا السياق، وتحديدا في الحالة المصرية، لم       
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                  

ل الوقت، وال سيما خالل األلفية الجديدة، مـع أن األصـل أال يفعلـوا               اإلطراء عليه لم يكن يتوقف طوا     
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
يليون أن الباب قد انفتح على مصراعيه أمـام          يدرك اإلسرائ  -وبعد الذي جرى في تونس ومصر     -اآلن  

 لن تغدو قابلة للتـداول      67وعندما 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"لقبول بالتنازالت التي قدمها المفاوض الفلسطيني       من فلسطين، فضال عن ا    % 78عن  
  .التفاوضية التي أشرنا إليها آنفا

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

  .الفلسطينيين بكل وسائل الدعم



  

  

 
 

  

            127ص                                                     25/2/2011 معةجال :التاريخ

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                

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

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

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                    

حـت فـي اإلطاحـة      قرارات الشرعية الدولية لن تكون ذات صلة في عقل الجمـاهير العربيـة إذا نج              
  .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                 
يظل يشير إلى   بالكثير من التحليالت التي تؤكد هذه الروحية في التعاطي مع الموقف، لكن واقع الحال س              

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

التونسيون بدؤوا المسيرة ولهم قصب السبق، لكن الثورة المصرية تبقى عنوان التحرير لما لمصر مـن                
  .   التاريخ والجغرافيا والديمغرافيا وفي وعي األمة في آنوزن في

  13/2/2011موقع الجزيرة نت، الدوحة، 
  

  تداعيات الثورة المصرية على المنطقة  .190
  فهمي شراب

تسارعت االحداث حتى باتت مهمة التنبؤ في العالقات الدوليـة او مـا يـسمى الدراسـات الـسياسية                   
ي باحث في هذا المجال اعقد واصعب من اي وقت مضى وذلك فـي              االستشرافية او علم المستقبليات ال    

  .محاولة لوضع رؤيا واضحة وخطوط عريضة لما هو ات في مقبل االيام
وتعتبر الثورة المصرية وسقوط نظام مبارك حدث جلل ومرحلة مهمة وفاصلة في التـاريخ المـصري                

ة التقدم في جميع مناحي الحياة ببطء       حيث بهذا السقوط السريع اسدل الستار عن مرحلة سارت فيها عجل          
شديد ال يتناسب مع مكانة مصر وتاريخ مصر حيث اعاد هذا التقدم البطيء مصر الى مراحل متـأخرة                  
جدا حيث باتت الهند وماليزيا وسنغافورة وتايلند افضل حاال من مصر التي كانت قبـل عقـود مبـارك                   

  .متقدمة بخطوات كثيرة عنهم
اقشة االثار المترتبة على التغبير الحاصل في مصر على االوضاع الفلـسطينية و             وما يهمني االن هو من    

تقديم رؤيا حول مصير فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص والن غزة شغلت العالم كله وكانت                 
  .محط انظار قوى وفواعل المجتمع الدولي

  :وتنقسم هذه الخطوط الى قسميناود االشارة الى جملة من الخطوط العريضة التي ارى بانها ستحدث، 
  :القسم االول 

 ان مصر مرشحة الن يكون فيها بعض القالقل في السنوات القليلة االولى حيث سيسود التنافس بـين              -1
القوى السياسية والن هناك خطوط مختلفة فسيواجه االنتقال السلس كثيـر مـن المـصاعب والتحـول                 

 وستحاول ايد خارجية ان تفسد عملية االنتقال ولكن كل هذا           كما. الديمقراطي دائما يسير عبر التضحيات    
لن يتخطى نضج الشعب المصري وستكون حكمة ودراية مؤسسة االخوان واليساريون وحـزب الوفـد               

وسيحتاج االمر قليل من الوقت لكي يـستقر        .والجبهة الناصرية حائط منيع ضج اي ايد خارجية مشبوهة        
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ارك قد خُلع من كرسيه على عجل ولم يكن هناك وقـت كـاف ليثبـت                النظام الجديد، ولكن الجيد ان مب     
  .الكثير من رجاله في الحكم

 سقوط نظام مبارك كسر ظهر السلطة الفلسطينية وافقدها حليف قوي واصبحت كالطفل الـذي فقـد                 -2
والده في وسط امواج بحر عاتية، فهي االن تخشى انتفاضات كبيرة في الضفة بسبب ممارسـات افـراد                  

جهزة االمنية مع افراد المعارضة وقادتها من ناحية، ومن ناحية اخرى تخشى من النجاح الكبير الذي                اال
حققه االخوان في مصر فجأة بسقوط مبارك، وكان االمر مكافأة على طول صبر، حيث من المؤكـد ان                  

ا في امدادها   عود حماس سيشتد وهي اساسا تحكم غزة بثقة وقد تكيفت وتأقلمت وكان الحصار عليها سبب              
  .وانقلب السحر على الساحر. بالقوة وطول البقاء

  :القسم الثاني
فقـد كـان جنـاح      .  بسقوط نظام مبارك نستطيع القول بان الحروب االسرائيلية على غزة انتهـت            -1

تشن الحروب على غزة واثقة مـن الجبهـة         " اسرائيل" االسرائليون اليساري مأمون الجانب، وقد كانت       
ها لن تسكت، بل سوف تقدم الغاز المصري فاتحة حدودها مع اسرائيل لـدخول البـضائع                المصرية بان 

والسياح وحرية الحركة، وكما ولن تسمح ايضا للقطاع بان يكون له منفذا ومتنفسا نحو العالم الخـارجي                 
ة، باغالق معبر رفح الحدودي، وستحاصره وتمنع قوافل المساعدات والوفود االجنبية المتعاطفة مع غـز             

  .لتكشف بانها كانت خير حليف السرائيل
 سيطرأ تحسن في العالقات بين مصر من جهة وسوريا وايران وتركيا وحتى قطر من جهة اخـرى                  -2

وذلك الن هناك قوى جديدة فاعلة ووازنة داخل المجتمع المصري وقد كان النظام السابق عبـارة عـن                  
ول بسبب اصـطفافه خلـف الواليـات المتحـدة          صخرة منيعة ضد اي انفراج في العالقات مع تلك الد         

  " .االعتدال" واسرائيل وما يسمى بدول 
اي الدول التي تستفيد من نهر النيل، حيث شهدت الفتـرة           " الحوض"  ستتحسن عالقات مصر بدول      -3

السابقة بسبب مبارك ازمة في العالقات مع دول الجوار بسبب المخاوف المصرية بتقلص نسبة حـصة                
بة العديد من الدول بزيادة كميات المياه وانشاء مشاريع تهدد مصر بشكل مباشر، ووصلت              مصر، ومطال 

  .لدرجة التهديد بشن حروب، فبسقوط النظام سيفتح باب جديد في العالقات وستسترجع مصر مكانتها
 ستلعب مصر دورا قويا وكبيرا وهاما في العالقات العربية العربية حيث ستعتبر مصر االقوى فـي                 -4

المنطقة اعتمادا على العالقات الجيدة والتحالفات الجديدة لها وستكون هذه التحالفات الجديدة ورقة كبيـرة               
التي كانت  " اسرائيل" ورابحة يمكن استعمالها في تحقيق مكاسب للطرف الفلسطيني في صراعه مع دولة             

صر مبارك علـى تحييـد   تعتمد على مصر مبارك في السكوت والتغطية على االعتداءات وايضا قدرة م   
  .وتجلى ذلك بموقف عمر سليمان من الحرب على غزة. العرب بشكل كبير عن القضية الفلسطينية

 حيث ان ملف المصالحة الفلسطيني مسؤلية مصر فاتوقع ان يحصل تقارب كبير بين فتح وحمـاس                 -5
 الدول وما كان عـدو      وان تزول نقاط الخالف والتنافر الن الخالف سيزول بشكل كبير بين مصر وباقي            

  .االمس سيكون صديق اليوم، وهذه هي السياسة
  17/2/2011القدس العربي، لندن، 

  
  الجيش والمخابرات اإلسرائيلية يطالبان بزيادة الميزانية بعد رحيل مبارك .191

  تحسين الحلبي
ة التسوية  يعترف أحد المسؤولين في إسرائيل أن قلق تل أبيب من سقوط مبارك يجب أن يزداد ألن اتفاقي                

الموقعة بين مصر وإسرائيل كانت اتفاقية مع رئيس مصر السادات ومن بعده مبارك ولم تكن مع الشعب                 
ويضيف آخرون في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية إن الجمهور المصري لم يتجـاوب قـط مـع                . المصري

 وإذا ما تغلـب رأي      اتفاقية كامب ديفيد والدليل على ذلك واضح من رفضه ممارسة التطبيع مع إسرائيل            
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الشعب على أي قيادة جديدة فمن الطبيعي أن تتدهور العالقات الثنائية بين القاهرة وتل أبيب بعد رحيـل                  
ويحدد عدد من المحللين اإلسرائيليين في الصحف العبرية ما سوف تخسره إسرائيل على جميـع               . مبارك

 سيحمل معه ابتعاد السياسة المصرية      في صحيفة هآريتس أن سقوط مبارك     ) ألوف بن (المستويات فيرى   
عن التوافق مع إسرائيل ضد إيران وابتعاد خطة ضرب إيران عن جدول العمل األميركـي اإلسـرائيلي     

وبالمقابل يتحدث رجال االقتصاد والمال في إسرائيل عن أضرار ستلحق باسـتثماراتهم            .. لفترة قد تطول  
 المصرية التي يملـك اإلسـرائيليون وخـصوصاً         السرية في مصر وخصوصاً في شركة الغاز الوطنية       
  ؟!ضباط الموساد المتقاعدين معظم أسهمها بفضل مبارك

ضابط موساد سابقاً وصاحب أغلبية أسهم القناة اإلسرائيلية العاشرة يملـك           ) يوسي ميمان (فالمعروف أن   
  ؟!من أسهمها بموافقة حسين سالم مدير الشركة المصرية وحسني مبارك% 26وحده 
فت صحف إسرائيلية وبريطانية أن مبارك كان قد اهتم أثناء األسبوعين الماضيين للثـورة الـشعبية                وكش

بالعمل على نقل بعض أمواله وأموال أسرته إلى جهات غير معلومة لكي يتجنب خسارتها ولعل هذا مـا                  
 واالطـالع   سوف يدفع الحملة الشعبية المصرية إلى فرض مصادرة على أموال عائلة مبارك أينما كانت             

  .على تفاصيل جميع استثمارات اإلسرائيليين في اقتصاد مصر وثرواتها
) حسين سـالم  (ففي األسابيع الماضية كشف بعض الصحف اإلسرائيلية عن وجود وسطاء مصريين مثل             

المقرب من مبارك عملوا على مساعدة اإلسرائيليين في امتالك أسهم في شركات وطنية مصرية تملكهـا                
  .الدولة
انت صحيفة جيروزاليم بوست قد حذرت في الثاني من شـباط الجـاري مـن الخـسارة المتوقعـة                   وك

لالستثمارات اإلسرائيلية في مصر بسبب الثورة الشعبية وخصوصاً إذا أصبح الجمهور المصري مطلعاً             
  .على أصحابها اإلسرائيليين

يلية التي يجري تـصديرها بأسـماء       ويتوقع اإلسرائيليون اآلن أن تتصاعد حملة مقاطعة البضائع اإلسرائ        
مختلفة إلى السوق المصرية ومنع وجود استثمارات إسرائيلية في سوق مـصر الـوطني بـشكل عـام                  
وخصوصاً للشركات اإلسرائيلية التي تقوم ببناء المستوطنات في األراضي المحتلـة بالـضفة الغربيـة               

  .والجوالن السوري
إلسرائيلي أال يتمكن طنطاوي، وسليمان وعنان من فـرض         وعلى المستوى العسكري يقدر قادة الجيش ا      

استقرار يقوم على استمرار نظام مبارك ضمن تغيرات شكلية تمتص رغبة الشعب وثورته ولذلك يـشير         
المراسل العسكري للقناة األولى العبرية إلى لجوء إسرائيل إلى االستعداد منذ اآلن لنتـائج سـيئة علـى                  

) ليمور(ويشير  .. قيادة الجيش بقيادة ال تستطيع إسرائيل التكهن بمواقفها       » بةتركي«إسرائيل إذا ما تغيرت     
إلى أن قادة الجيش طلبوا زيادة بميزانية المؤسسة العسكرية واألجهزة المخابراتية لمتابعـة التطـورات               

  .الجارية في مصر ومضاعفاتها على البنية العليا لقيادة الجيش بعد رحيل مبارك
ئيليون زيارة رئيس أركان جيوش الواليات المتحدة مع زوجته إلسرائيل للمشاركة           ويصف محللون إسرا  

بمحاولة أميركيـة لطمأنـة     ) أشكنازي(وتوديع  ) بيني غانتس (بتنصيب رئيس األركان اإلسرائيلي الجديد      
الجيش اإلسرائيلي من مضاعفات التغييرات المحتملة على الجيش المصري في أعقاب الثورة الشعبية فلم              

  .يحدث في الماضي أن يحضر رئيس أركان أميركي حفالً كهذا
ويبدو أن لجنة عسكرية أميركية إسرائيلية مشتركة جديدة بدأت تتولى متابعة كل ما يجري داخل قيـادة                 
الجيش المصري إضافة إلى لجنة سياسية أخرى تتولى متابعة وضع الحكومة المؤقتة برئاسـة الجنـرال                

يعقب أحد المراقبين على المزاعم اإلسرائيلية التي كانت تهدد بأن إسرائيل يمكن            ، و )أحمد شفيق (المتقاعد  
ألن تل أبيب وحدها بدت عاجزة عن متابعة ما يجري في           ) بالنكتة السخيفة (وحدها شن حرب على إيران      

  .مصر وشديدة الخوف من نتائج الثورة دون مساعدة واشنطن
  14/2/2011، الوطن، سوريا
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  الساسة وتغيير السياسة مصر بين تغيير  .192

   وليد عبد الحي
من الترف الفكري اجترار األسباب التي تقف وراء الثورة المصرية المعاصرة، إذ اجتمعت في مـصر                
المعاصرة كل األسباب التي عرفتها الثورات التاريخية، وقد يكون تأخر حدوث الثـورة هـو موضـع                 

معلش يا بلدنا إتأخرت    " الثوار في ميدان التحرير      التساؤل وليس حدوثها، وهو ما عبر عنه أحد شعارات        
  ".عليكي

  أما وقد انفجرت الثورة، فإن التساؤل اآلن هو إلى أين تسير القافلة الثورية؟
ثمة معسكران يدور الصراع بينهما في مصر، األول معسكر الثوار المستندين إلى جدار شعبي مرتفـع                

كتيكات النظام السياسي للهروب من مآزقه، وبصيص أمل        وعال، وتساندهم أحزاب لها خبرة طويلة في ت       
  .بخالص انتظره الشعب طويال، وتظهر أنواره من بين شقوق جدران النظام التي أخذت تتصدع

، وهم على صلة بـدوائر أمريكيـة تـسعى          "أيتام النظام السياسي  "أما المعسكر الثاني فيضم في صفوفه       
 خافتة وبأشكال عدة من أطراف إقليمية عربية وإسـرائيلية،          لتوظيف اللحظة وسرقة الثورة، مع مساهمة     

  .، أي خالل قرابة أربعة عقود1973وقد تم نسج هذا التحالف خالل فترة امتدت منذ 
وبين الفريقين تقف مؤسسة عسكرية حائرة بين صورة إيجابية يختزنها الشعب لها في وجدانـه، وبـين                 

ويبدو لنـا  . ت نسجت منذ كامب ديفيد، ومن الفطنة عدم نسيانها   تقاليد انضباطية قد تتوارى خلفها ارتباطا     
أن الجيش المصري لن يعارض التغيير الداخلي، لكنه قد يدفع باتجـاه بقـاء الخيـارات اإلسـتراتيجية                  
الخارجية للدولة على حالها، أي االرتباط بالواليات المتحدة والعالقة مع إسرائيل، وتكييـف الـسياسات               

ومـن  . نقطتين السابقتين مثل استمرار التضييق على إيران وحزب اهللا وحركة حمـاس           العربية لصالح ال  
تـشرين األول  /الضروري أن ال تأخذنا اللحظة فنغفل عن أن الجيش المصري عرف منذ حرب أكتـوبر  

من سالح  (، وتسلحه   )فليس كل من فيه من جنود حرب أكتوبر       ( تحوالت عميقة في بنيته البشرية       1973
، بل ومنظـوره    ) تسلح أمريكي في معظمه، ومعونات عسكرية تتجاوز المليار دوالر سنويا          سوفييتي إلى 
، كما أن الصالت مع الواليات المتحدة تشمل        )وهو ما ظهر جليا في الحرب على العراق       ( لألمن القومي 

قدرا كبيرا من الضباط الذين شاركوا في مناورات مشتركة مع القـوات األمريكيـة أو فـي العمليـات                   
العسكرية في الخليج أو مع قوات األطلسي، رغم أن الجيش أبدى عتابا للواليات المتحدة من عدم تناسب                 
الدعم األمريكي لكل من مصر وإسرائيل، وهو ما يؤدي إلى تآكل في قوة الجيش المصري، كما يقـاوم                  

 نـشرته وثـائق   عدد من كبار الضباط مثل المشير طنطاوي إجراء تغييرات جذرية في الجيش، طبقا لما  
  .ويكيليكس

أن فريق الثـوار يمـسك بزمـام        ) وحيرة الطرف العسكري  (ويدل مسار المنازلة بين الطرفين السابقين       
وبـين الثـوار    " غيـر المنتمـين   "المبادرة بشكل جيد، لكن ذلك ال ينفي وجود مسافة فاصلة بين الثوار             

  .سياسي" دفرسوار"تفيد منها لخلق بتصنيف ماركوزا، وهي مسافة قد يسعى النظام ليس" المنتمين"
أما الواليات المتحدة بشكل خاص واالتحاد األوروبي بشكل عام، فإنهما يسعيان إليجاد نقطة توازن بـين                
نقيضين هما الخيارات اإلستراتيجية الخارجية للدولة من ناحية، والديمقراطية من ناحيـة ثانيـة، أي أن                

. اطية شريطة أن ال تؤدي لإلضرار بالمصالح األمريكية اإلسرائيلية        الواليات المتحدة ال تمانع في الديمقر     
وتسعى الواليات المتحدة إلى إقامة نموذج ديمقراطي يطمس النموذج العراقي الـسيئ الـسمعة، ويقـوم                

  .بامتصاص النخب الجديدة في إطار قواعد دستورية ال تغير من المسار االستراتيجي الخارجي للدولة
فليس هناك  (اه في هذه الثورة أن الشعارات ذات التوجه الخارجي تكاد تكون غير موجودة              وما يلفت االنتب  

، كما ال توجد شعارات ذات إيحاء دينـي، بـل ذهـب             )الخ..شعارات معادية للواليات المتحدة وإسرائيل    
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ول بدولة  بعض قادة اإلخوان المسلمين إلى حد التأكيد على عدم ترشيحهم أحدا لالنتخابات الرئاسية والقب             
  .مدنية

ويبدو لي أن بعض أطراف الثورة تسعى لتطويق ذرائع السلطة لتهييج الخارج عليهـا، مثـل اسـتخدام                  
الخ، غير أن ذلك ال ينفي أن الدوافع الداخلية للثورة تفوق بدرجة كبيـرة              ..النموذج اإليراني أو اإلرهاب   

  .القة مع إسرائيلأية دوافع خارجية كالعالقة مع الواليات المتحدة أو حتى الع
  :من خالل ذلك كله، تبدو لنا المالمح التالية

أيذهب لشرم الشيخ، أم للعـالج فـي        (لقد سقط نظام مبارك ويدور الجدل حاليا حول مصير مبارك نفسه          
، وهي كلهـا ال تعـده بـشيء    )ألمانيا، أم يبقى لفترة أقل من الفترة الدستورية المقررة، أم يعتقل ويحاكم      

دل الدائر داخليا وخارجيا هو حول ما بعد مبارك الذي يبدو أن عنـاده لـيس إال محاولـة                   إيجابي، فالج 
  . لتحسين ظروف نهايته والحفاظ على حد أدنى من اإلهانة وليس الحد األدنى من الكرامة

إن قبول الثوار ببقاء أي ركن من أركان النظام السيما نائب الرئيس سيمثل من وجهة نظري انتـصارا                  
  .ت المتحدة، ألن ذلك سيمثل نقطة ارتكاز للواليات المتحدة لترتيب مرحلة ما بعد العاصفةللواليا

 عن تراجـع    2009شباط  /ومن الضروري التذكير بالتقرير اإلستخباري األمريكي الذي نشر في فبراير         
الثـة  دور مصر كقائد للعالم العربي خالل فترة ما بعد سقوط العراق، وأرجع التقرير هـذا التراجـع لث                 

أولها تقدم الرئيس حسني مبارك في العمر، وثانيها افتقاد مصر ألي مزايا تنافسية قياسا لبـاقي                : أسباب
الدول المحورية في المنطقة، بينما تمثل السبب الثالث في ضياع القاهرة بين تيـارات سياسـية إقليميـة                  

  .قتصادي جذابمتضاربة سحبت المنطقة من تحت نفوذها الفتقادها أي مخطط سياسي أو ا
البريطانية في نفس الفترة أن اللـواء عمـر سـليمان مـدير             " الديلي تلغراف "وبالمقابل ذكرت صحيفة    

، في ظل التراجع الحاد لـدورها       "مجد مصر "المخابرات العامة المصرية، ربما يكون األقدر على إعادة         
  .ا بقيادات شابةأمام التحديات الكبيرة في المنطقة، ومنافسة دول إقليمية يحظى أغلبه

واعتبرت الصحيفة في التقرير الذي أعده مراسلها في الشرق األوسط ديفيد بلير أن عمر سـليمان هـو                  
ال يـزور وزيـر     "، وأضافت الصحيفة على سبيل المثال أنـه         "رجل الظل الذي قد يبزغ كزعيم لمصر      "

" قدرات عمر سليمان االسـتثنائية    "، مشيرة في هذا الشأن إلى ما أسمته         "بريطاني القاهرة إال ويطلب لقاءه    
،  مما يعني ثانية أن الحوار في الدوائر الغربية حول ما بعد مبارك هو أمر سـابق                  "في معالجة األزمات  

للثورة، وهو ما أكدته صحف إيطالية نبهت إلى ترشيح سليمان للرئاسة السـيما لـصالته بالمخـابرات                 
  . عرضتها تلك الصحفالمركزية األمريكية عبر عدد من النشاطات التي

ويبدو لنا أن نائب الرئيس نجح في نسج شبكة عالقات دولية، السيما خالل دوره في المفاوضات الخاصة                 
  .بالملف الفلسطيني أو الملف اللبناني بعد اغتيال رفيق الحريري إلى جانب دوره في الملف السوداني

اة أهدافه البعيدة بقدرة كبيرة، األمر الذي       ومن المؤكد أن عمر سليمان كرجل المخابرات قادر على موار         
  .يجعل التفاوض معه بحاجة لخبرة عميقة

  :أما في مرحلة الثورة الحالية فقد نجح عمر سليمان في تأسيس شرعيته من خالل عدد من المؤشرات
  . تعيينه من قبل الرئيس، أي أنه تولى منصبه بطريقة دستورية وشرعية

ى معه، وكان آخر هذه االتصاالت تلك التي انضم لها اإلخوان المـسلمون             تفاوض القوى السياسية الكبر   
  ". شباب الثورة"والوفد وبعض من 

التواصل الدولي معه، وهو ما يتضح في االتصاالت األمريكية واألوروبية المتواصلة معـه مـع إبقـاء                 
  . الرئيس في قدر من الظل

  .ري واألمنيارتباطه الوثيق بالمؤسسة العسكرية بجناحيها العسك
لنائب الرئيس تمثل أول ثغرة في جدار الثورة، ويبدو أن سليمان وبالتنـسيق             " الشرعية"ويبدو لي أن هذه     

  :التام مع الواليات المتحدة سيعملون ضمن إستراتيجية المراحل قصيرة المدى على النحو التالي
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ف تأكيد شرعية سليمان من ناحية،      التفاوض مع القوى السياسية ألطول فترة ممكنة بهد       : المرحلة األولى 
  . وطمس تدريجي لدور حسني مبارك للوصول إلى عزله

استخدام هذا التفاوض الستغالل التباينات الداخلية وتفكيك الشارع، مع تقديم المزيد مـن             : المرحلة الثانية 
  ".تغيير الساسة ال السياسة” التنازالت التي قد تؤدي إلى 
 على الجانب االقتصادي والخدماتي مع استمرار الخيـارات اإلسـتراتيجية           وستعمل السلطة على التركيز   

الخارجية للدولة كما كانت، السيما أن درجة التوافق بين شرائح المجتمع على مبررات الثورة الداخليـة                
  ).رغم ترابطهما في التحليل االستراتيجي(أوسع وأعمق من التوافق على المبررات الخارجية 

 هذه المعطيات المتناقضة، أن الواليات المتحدة تسعى لجعل مصر نموذجا مكررا لكوريا             يبدو لنا في ظل   
، "الجنوبية، أي ليبرالية ورأسمالية داخلية مع ارتهان الخيارات اإلستراتيجية الخارجية للواليات المتحـدة            

عية مـن ناحيـة     وهو ما قد يحقق استرخاء داخلي من ناحية وانكفاء تدريجي عن البيئة اإلقليمية الصرا             
  .ثانية

 سنة، وهو ما يعني أن عمـره        75، أي أن عمره يصل إلى       1936غير أن عمر سليمان من مواليد عام        
السياسي سيكون قصيرا، ربما لن يتجاوز دورة رئاسية واحدة، إال إذا نجحت الثورة في تقييده بمرحلـة                 

أيلول القادم، أو ربما في انتخابـات       /برالمرشحين النتخابات رئاسية في سبتم    " أحد"انتقالية تؤسس لجعله    
  .مبكرة

إن الصراع القادم بين مختلف األطراف ليس على نظام بديل ألن البديل في طور التشكل، بل الـصراع                  
  .على الخيارات اإلستراتيجية الخارجية، وهو في تقديري أضعف جدران الثورة المصرية الحالية

ت اإلصالح كما يقول توكفيل، وهي فرصة للثوار، لكنها         إن أضعف لحظات الحكومات الفاسدة هي لحظا      
إلى أي مدى يربط الثوار بين إصالح يرضي المعدة المصرية وال يرضي الضمير             : تطرح سؤاال مركزيا  

الثوري، ويبدو أن الصراع يسير لدفع المعدة المصرية لتلوك الضمير الثوري بينما سيلهج اللسان العربي               
  .بالزغاريد

  8/2/2011 نت، الدوحة، موقع الجزيرة
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  براء ميكائيل

سقوط الرئيس التّونسي السابق زين العابدين بن علي السريع، لم يفاجئ مراقبي ومحلّلي الشّأن التونـسي                
والدولية ال بد أنها شـعرت وكـأن األحـداث          فحسب، بل إن الحكومات السائدة على الساحتين اإلقليمية         

التونسية أتت بمثابة زلزال مفاجئ وغير متوقّع ينبغي من ثم إيجاد سبل التّعامل السريعة والمالئمة لـه،                 
 سنة حين انهار حائط برلين بين ليلة وضحاها، فتـساءل العـالم             20وهذا يذكّرنا بما كنّا قد شاهدناه من        

  .علي لهذا الحدث المذهل ونتائجه المتوقّعة، وكذلك كيفية وسبل التعامل معهبأكمله عن المعنى الف
لكنه يبقى أيضا من الجدير بالذكر أن ما فُرض على الشعب التونسي من تعسف وسوء معاملة وتـضييق                  
وأوضاع معيشية بائسة يتحمل أيضا مسؤوليته قدر كبير من حكّام وحكومات العالمين العربي والغربـي               

وقد يكون هذا هو    . لى وجه الخصوص، فحقائق النظام التونسي طالما كانت معروفة للجميع وبالتفصيل          ع
السبب األساسي لالرتباك الّذي أصاب أغلب النظم السياسية الساعية إلى إيجاد طريقة تعامل سليمة وغير               

امل هذه الّتي لم تتّضح بعـد كـّل   غير أنّه ضمن طرق التع   . قابلة لالنتقاد مع التطورات القائمة في البالد      
مساعيها، تبقى التّساؤالت حول مستقبل التطورات التونسية الداخلية وتأثيرها المفتـرض علـى العـالم               

ومن ثم، يقودنا الوضع التّونسي وخصوصياته إلى طـرح قـضية           . العربي أو على جزء منه مطروحة     
ية بشكل عام، وكذلك التغييرات الجذرية الّتي باتت متوجبة         ماهيات طرق الحكم القائمة على الساحة العرب      

على اآلليات السياسية اإلقليمية، وذلك على األقّل إذا افترضنا أن أغلب حكّام المنطقة متمـسكون فعـالً                 
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دهم علـى   الّتي قد تمس بال   " تَونَسة"باجتناب الصورة المذلّة الّتي قد تفرض نفسها عليهم يوماً ما جراء ال           
  .المدى المتوسط أو البعيد

  السند الدولي واإلقليمي لنظام بن علي 
وال ينبعث هذا الشعور انطالقاً من الوضـع الـسائد فـي    . يبدو العالم اليوم وكأنّه انقلب رأساً على عقب 

ـ                    ى تونس فحسب، رغم أن األوضاع القائمة في هذا البلد تشير، على عكس ما كان قد قيل حتّى اآلن، إل
  .قدرته على تفعيل تغييرات جذرية في مجرى األحداث الشرق أوسطية

فالواقع هو أن أبرز العالمات على سرعة تحول المواقف المطروحة كانت انطالقا من ردة فعل من كانوا                 
من أشد المدافعين عن الرئيس التّونسي حتّى وقت قريب، وقرروا من ثـم التّـذكير باتّفـاقهم والـشّعب                   

ونسي على ضرورة إحداث تغييرات جذرية في بالدهم يكون فحواها إتمام مـسيرة تمتـاز بطابعهـا                 الت
  .الديمقراطي

وال يقتصر هذا الوضع على دول أغلبها عربية بل على العكس من ذلك، فقد يقتنع كّل من تعمـق فـي                     
 بأن ربمـا الحكومـات      المسألة وحاول التدقيق في مواقف الحكّام والحكومات المختلفة من حكم بن علي           

والدول الغربية، وبشكل أخص األوروبية منها، هي الّتي بدت األكثر تالؤماً وتأقلماً مع النظام الّذي أسسه                
بن علي، وذلك على الرغم من تمسك االتحاد األوروبي المعروف ـ أو المفترض ـ بـاحترام أسـس     

إلدالء بآراء سياسية مهما كان طابعها، وهـي جميعـاً          ومبادئ كحرية الصحافة وحقوق اإلنسان وحقّ ا      
  .مسائل افتقر النظام التّونسي الّذي ترأسه بن علي إلى ترسيخها ولو بشكل جزئي ومبدئي

ولكن هذا لم يمنع األوروبيين على وجه التحديد من تحبيذ سبل التعاون والشراكة الّتي طالمـا سـمحت                  
فكانت مسيرة برشلونة الّتي انطلقت باسـم تمـسك         . المجاورة لها لتونس أن تتميز عن الكثير من الدول        

األوروبيين بتقوية العالقات اليوروـ متوسطية، وكانت لتونس مرتبة متميزة في هذا اإلطار سواء مـن               
المنظور المادي أو على قاعدة تمسك األوروبيين بالحفاظ على عالقات طيبة مع نظام اعتبرته نموذجـاً                

 وهي عبارة عن هيئة يوروـ متوسـطية اصـغر حجمـاً،            5+5 وكانت موازاة لذلك عملية ال     .لالعتدال
جمعت بين خمس دول أوروبية وخمس دول من الضفة الجنوبية لحوض المتوسط، وهـي تـسعى إلـى           

أمـا قناعـة محبـذي      . تنشيط بعض من القضايا اليوروـ متوسطية الّتي لم تفلح برشلونة في تطويرها           
 فقد انطلقت من مبدأ إيمانهم بقدرة األجواء اللطيفة القائمة بين عدد قليـل مـن ممثّلـي                  5+5المجموعة  

وقد حصل هنا أن نالت تونس حـصة        . الحكومات اليوروـ متوسطية على إتمام قدر أكبر من المشاريع        
وروبيـين المبـالغ    األسد، كما برز ذلك مثالً على صعيد بعض االتّفاقات السياحية وما رافقها من دفع األ              

الطائلة إلقناع تونس بالقبول بمشاريع توحي وكأنّه للعالقات االوروـ متوسطية آفاق مثمرة تمتد إلى مـا                
  .غير أن الجهود األوروبية هذه كانت لها خلفيات أقّل صفاء مما بدا للوهلة األولى. ال نهاية

لت هو التأكّد من إيجاد الفرص الّتي تقود أنظمـة          في الواقع، ما كانت الدول األوروبية تسعى إليه وما زا         
كنظام بن علي إلى الدفاع عن رؤياها ومصالحها حول بعض القضايا الجوهرية، ومنها الحد مما يـسمى                 

لقد كسب الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي لقب االعتـدال ال             . المد اإلسالمي والراديكالية  
ياسات داخلية معتدلة ومتأقلمة ورؤى االتحاد األوروبي، بل كان هذا الوسام الّذي نالـه              لكونه متمسكا بس  

من قبل نظرائه الغربيين مكافأة لرفضه القوانين واألسس العائدة إلـى الـشريعة اإلسـالمية وتطـويره                 
ب المماثلة لحزب   السياسات الّتي تحد من نفوذ الحركات الراديكالية أو المعارضة له، ومن ضمنها األحزا            

ومن هنا برزت األسطورة الّتي قيل بموجبها أن بعض األنظمة القمعية أمثال نظام بن              . النهضة التّونسي 
علي تكمن ميزتها في قدرتها الفعالة على منع ما يعرف باإلسالم المتشدد مـن البـروز علـى الـساحة                    

روبية، وبدت وكأنّها، وعلـى الـرغم مـن         وهي قناعة راسخة في ذهن أغلب الحكومات األو       . السياسية
قونها مع الدول ذات األغلبية المسلمة بشكل خاصاعوجاجها، بوصلة للسياسات الّتي يطب.  
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ومن ثم يبقى من الصعب أن تسير السياسات األوروبية بشكل مختلف اآلن وقد ثار الشعب التونـسي، إذ                  
وضوع منع ما تسميه التطرف اإلسالمي مـن أن يـأتي           ستبقى اآلليات السياسية األوروبية معلّقة على م      

كما سيبقى من الصعب منع اغلب الحكومات العربية اإلقليمية         . بأنظمة مبنية على النموذج اإليراني مثالً     
فالعالم العربي طالما برز كسلسلة من األنظمـة الـسياسية          . من طبيعة دعمها ألنظمة مثال نظام بن علي       

فقة على أن التجديد المحدود أو المعدوم للطبقات السياسية الحاكمة يمثّـل أكبـر ضـمان                المتشابهة والمتّ 
فهل كانت هناك حكومات أشادت وعن قناعة بنهضة الشعب التونسي، وأقرت بأنّه يتّجه             . الستقرار البالد 

  نحو طريق سليم؟
 حدت من عالقاتها مع نظام بن       لقد رأى البعض استثناء ملحوظاً في وضع الواليات المتّحدة، الّتي طالما          

علي، وشددت مراراً ـ ولو بصورة غير رسمية وغير معلن عنها بصريح العبارة ـ على ضرورة أن   
يسود في البالد وضع يتالءم وطموحات الشعب التونسي، غير أن هذه الحالة المتأزمة نسبياً والّتي برزت                

فرؤيـة  . ن الماضي ينبغي علينا أن ال نبالغ في مسبباتها        بشكل أكثر وضوحاً في بداية التسعينات من القر       
واشنطن المتشائمة نسبياً إزاء نظام بن علي تعود جذورها إلى انعدام وجود قيمة إستراتيجية لبلد كتونس                

. من وجهة نظر األمريكيين أكثر مما هي عائدة إلى تمسكهم بأي نوع من األسس والمبادئ الديمقراطيـة                
نا مبررا لمحافظة واشنطن على عالقات طبيعية مع كّل من المغـرب والجزائـر أو حتّـى             وإال لما وجد  

وقد تفسر أيضاً خصوصية نوع العالقة التونسية األمريكية بتحبيذ بن علي تطوير            . مصر وليبيا إلى اآلن   
مـا يتعلّـق بحقـوق      العالقات السياسية والتجارية مع االتّحاد األوروبي الذي قلّما حاسبه على أداءه في             

 بالمائة من   80اإلنسان، وربما هذا ما ساعد في أن يصبح االتّحاد األوروبي العباً اقتصادياً أساسيا يمثل               
  .مجموع الصادرات واإليرادات التونسية

  من البركان التونسي إلى حيرة القوى الدولّية 
الغة في أهميتها وقـدرتها علـى تحديـد         االعتبارات االقتصادية هذه ال بد لنا أن نحرص على عدم المب          

مجرى األمور، إذ أن تمسك االتحاد األوروبي بعالقات متينة مـع تـونس حددتـه عناصـر سياسـية                   
ومن المنطلق نفسه، بدت سياسات الكثير من الدول المكونة         . وإستراتيجية أكثر مما هي اقتصادية ومادية     

ومن األدلـة   . يه من قبل األوروبيين، بل وكانت أكثر جرأة أحيانا        لالتّحاد األوروبي مماثلة لما جرت عل     
على ذلك ما ورد من قبل الدبلوماسية الفرنسية، الّتي طالما عرفت بتمسكها بعالقات متينة مع نظام بـن                  

كـانون  /فعلى سبيل المثال، حينما اندلعت المواجهات األولى في تونس في منتصف شهر ديـسمبر             . علي
تميزت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل اليو ماري، وهي حديثة عهد بهـذا المنـصب،              ،  2010األول  

بل ورد بعـد    . الّتي انطلقت حينئذ  " أعمال الشغب "بموقفها الداعي إلى إسناد ودعم الحكومة التونسية إزاء         
لى تونس، غير   ذلك خبر أن فرنسا كانت قد تهيأت إلرسال طائرة معبأة بأسلحة وأدوات مضادة للشغب إ              

أن هذه الشحنة تأخّرت عن موعدها إذ اضطرت إلى البقاء على أرض مطار باريس في اليـوم المحـدد                   
، وهو اليوم الّذي سقط فيه الرئيس بن علـي          2011كانون الثاني   / من يناير  14إلقالعها، أي في الجمعة     

  .رسمياً
لّتي طالما أصرت على سالمة سياسات نظام       وكان طبعاً سقوط بن علي المفاجئ مربكا ألغلب العواصم ا         

ولم تصب األمور هنا في مصلحة الدبلوماسية الفرنسية الّتي اضطرت إلى تصحيح موقفها من              . بن علي 
. التطورات التونسية دون الوقوع في تهم النفاق والتناقض مع ذاتها وحتّى اتباعها سياسة الكيل بمكيـالين               

المتّبعة من قبل فرنسا وبريطانيا وحتّى االتّحاد األوروبي بمجملـه، فكلّهـم            وهذا ما فسر طبيعة المواقف      
حاولوا أن يصروا بشكل أو بأخر على تمسكهم باالستقرار واستتباب األمن في تونس، وهي طريقة سعوا                
عبرها إلى التأكيد على حسن نواياهم تجاه الشعب التونسي دون أن يضطروا في الوقت نفسه إلى تبريـر             

وثمة مواقف أكثر شفافية برزت هنا في حالة ألمانيا مثالً الّتي أقرت بأن ما              . وقفهم من الرئيس المخلوع   م
غير أن العبارة األكثـر     . جرى في تونس وقع بسبب معاناة الشعب من الركود الّذي طالما ساد في البالد             
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هذا ما بدا حينما خرجت الناطقة باسم       شفافية وإخالصا ربما وردت على لسان اإليطاليين، أو على األقل،           
وزارة الخارجية اإليطالية، وقالت أنّها مقتنعة بأن التّاريخ قد يحكم على أداء الرئيس بن علي من منظار                 
جيد وإيجابي، إذا ما نظرنا إلى مدى التطورات البنّاءة، وإن لم تكن كافية، الّتي تمكّن من إتمامها علـى                   

  .والمدنية واالجتماعية والسياسية على حد سواءاألصعدة االقتصادية 
وتكون إيطاليا قد جرؤت هنا على اتّخاذ موقف قلّما وجدناه فيما ورد من قبل دول الشرق األوسط مثالً،                  
ما عدا ربما القائد الليبي معمر القذّافي الزعيم الوحيد الّذي أصر على قناعته بأن بن علي كان ومـا زال                    

أما الواليات المتّحدة، الّتي طالما شاب الفتور       . انه إرشاد البالد وجرها نحو اآلفاق السليمة      أفضل من بإمك  
عالقاتها مع تونس، فلم تجد أي مانع بعد مغادرة الرئيس بن علي البالد من التأكيد على دعمها الـشّعب                   

 إيجاد أمثلة جديدة تستطيع    التونسي وتطلّعاته، وكان لهذا الموقف معنى واضح وهو سعي إدارة اوباما إلى           
عبرها اإلصرار على تمسكها الفعلي بترسيخ األسس الديمقراطية أينما كان ذلك ممكناً، والمعنى هنا هـو                
اإلصرار على أن العمليات العسكرية الجارية في العراق وبشكل أخص في أفغانستان كانت وما زالـت                

ومن غير المستبعد بالطبع أن تكون      . قيمة يحملها األمريكيون  اعتباراتها تعود إلى مبادئ وقناعات شفّافة و      
واشنطن قد سعت هنا أيضا إلى اتّخاذ موقف يميزها عن االتّحاد األوروبي الّذي اتّضحت عـدم سـالمة                  

فانعدام وجود أي قيمة إستراتيجية مضافة لتونس من وجهة نظر الواليـات المتحـدة ال               . مواقفه السابقة 
شنطن في كسب أكبر عدد ممكن من الدول الّتي تهم األوروبيين إلى جانبها، وتكـون               يتناقض ورغبة وا  

  .حينئذ قد صدت طريقا جديدا أمام أوروبا حتى ال تتيح لها فرصة البروز السياسي واالستراتيجي
  الدالالت والمستقبل المتوقّع للتطّورات التونسّية 

 نضطر إلى انتظار مضي قدر أكبر من الوقت قبل أن نتمكّن            قد تكون للتطورات التونسية دالالت عدة قد      
ولكن ما يبدو أكيدا هو أن للنهضة الشّعبية، الّتي تلت إقدام محمد بوعزيزي             . من تحديد محصلتها الفعلية   

على إحراق نفسه احتجاجاً على الوضع المرير السائد في بالده، نتائج أكيدة سنتمكّن من تقييمها عاجالً أم                 
علـى مجمـل دول الـشرق       " الدمقرطة"قد يكون من المبالغ فيه أن نتوقّع هبوب موجة عامة من            . آجال

فعلى الرغم من أن هذا االفتراض ما زال قائمـاً          . األوسط خالل األشهر أو حتّى في بضع سنوات قادمة        
ال ما زال محكوما بمـا      ومعقوالً، يجب علينا أن نعي أيضا أن الكثير من التطورات المتبقّية في هذا المج             

  .سيستطيع التونسيون نيله على الصعيد السياسي الداخلي في المرحلة القادمة
ففي حال تمكّن التونسيون من إتمام مسيرة ديمقراطية فعلية تقودهم إلى تنظيم انتخابات مباشرة وشـفّافة                

ا قدرة التونسيين على التأثير على ذويهم     يعينون عبرها ممثّليهم السياسيين وقادتهم الفعليين، ستكون ساعته       
فالواقع، أن األوضاع القائمة إلى اليوم في العراق وأفغانستان أتت بمردود سـلبي  . في المنطقة كبيرة جداً   

فتردي األوضـاع األمنيـة والـسياسية       . على السير المفترض للعمليات الديمقراطية في الشّرق األوسط       
عية في هذين البلدين المحتلّين، وكذلك كّل ما عرف من حرص الواليات المتّحـدة              واالقتصادية واالجتما 

على الحفاظ على مصالحها قبل أن تنظر إلى تطلّعات الشعوب وأمنياتها، كّل هذه الخـصوصيات أتـت                 
الحالة أما  . لتحد من مقدرة العناصر الخارجية على نثر بذور الديمقراطية وترسيخها في هذا البلد أو ذاك              

التونسية القائمة فلها ميزة أساسية تكمن في أن الحركة انبثقت من مطالب جاءت من الـشعب التونـسي                  
ويبقى إذاً األمل هنا قائماً بأن تعم عمليات اإلصالح والديمقراطية          . مباشرة ودون أي تدخّل خارجي يذكر     

غبة في االنتقال إلى نظام مختلـف جـذرياً،        في البلد فتكون بشرى خير للعديد من مجتمعات المنطقة الرا         
سواء كان هذا في الجزائر أم المغرب و مصر وغيرها من البالد الّتي طالمـا افتقـرت إلـى احتـرام                     

  .مواطنيها وأخذ احتياجاتهم بعين االعتبار
تمنّون حدوث  أما إذا فشلت العملية التونسية، وهو افتراض وارد وما زال قائماً، فهذا ال يعني أن كّل من ي                 

عمليات مماثلة في المنطقة سيترددون في ذلك، بل على العكس، فاألحداث التونسية الجارية تكمن أهميتها               
أمـا  . في أنّها أثبتت بأن تهيئة الظّروف إلحداث تطورات جذرية في المنطقة هو أمر معقول ومطـروح               



  

  

 
 

  

            136ص                                                     25/2/2011 معةجال :التاريخ

ة بعض الشيء، وليس مـن الـضروري أن         عن إمكانية حدوث التغيير عاجالً أم أجال فهي مسألة مختلف         
فعلى الرغم من أن العمليات الديمقراطية بشكل عام        . تأخر التغيير سيقوض سير األمور في باقي المنطقة       

تحتاج إلى أجواء وظروف مهيأة سواء على مستوى التعدد الحزبي أم فيما يتعلّق بوجود آليـات مراقبـة                  
م، غير أنّه بات من الواضح اليوم أن رياح التغيير بدأت تهب علـى              ولوجستية مناسبة إلقامتها بشكل سلي    

أما الطّريقة المثلـى الّتـي سـيعم        . الشرق األوسط، وهذا ما ينبغي علينا أن نعيه ونعتبره مصدر تفاؤل          
عبرها التغيير فهي أيضا مسألة يتوجب على الشّعوب المعنية، ال على دول أجنبية كانت أم غير أجنبية،                 

  .راره حسب ما يتناسب مع طلباتهم وطموحاتهم الفعليةإق
  من النهضة التونسّية إلى رّد االعتبار العربي واإلسالمي 

لقد أكدت االنتفاضة التونسية أن الشّعوب العربية ليست أقّل ذكاء وحساً من غيرها بل أنّها على العكـس                  
ساهمت دول أجنبية وغير أجنبية في فرضـها علـى          من ذلك قادرة على فك القيود التعسفية الّتي طالما          

فالسيناريو المستحسن يكمن في حقّ التونسيين في تقرير مصيرهم بأنفسهم، بعيداً عـن             . شعوب المنطقة 
فقد ولّى العهد الّذي سـادت أثنـاءه        . أي تدخّل أجنبي أو أوروبي أو حتى عربي  في عملياتهم السياسية           

ات والطبقات السياسية غير العربية على مثيالتها من العرب، وكّل ما بـات             فكرة علو الشّعوب والمجتمع   
ناقصاً اآلن هو إتمام المسيرة التونسية بالشكل السليم الّذي ستقدم منطقة الشرق األوسط عبـره نموذجـاً                 

نئذ العالمـان   ويكون حي . إصالحياً طالما بحثنا عنه سواء في العالم العربي أم في الدول الشيوعية السابقة            
  .العربي واإلسالمي قد استعادا اعتبارهم بالفعل، بل ونالوا حقّهم من تاريخ كثيراً ما كان ظالماً بحقّهم

  30/1/2011موقع الجزيرة نت، الدوحة، 
  

  ! اإلسرائيلية إلى أين؟–العالقات الثنائية المصرية  .194
  ألون بن مئير. د.أ

باط بياناً يؤكد فيه مـرة أخـرى للـشعب المـصري             ش 12أصدر الجيش المصري يوم السبت الموافق       
وللمجتمع الدولي عن نيته في إفساح المجال لحكومة مدنية واحترام جميع معاهدات مصر الدولية، بمـا                

وبالرغم من أن هذا التصريح قد أعطى إسرائيل بعض اإلرتياح، غير أن            . فيها اتفاقية السالم مع إسرائيل    
رائيليين والمواطنين العاديين يبقون قلقين، ولربما لسببٍ وجيه، حـول التطـور   العديد من المسئولين اإلس 

ويدعو تحليٌل  . الفظيع لألحداث في مصر وتبعياتها المتوسطة والبعيدة األمد على إسرائيل والعالم العربي           
النسبة ألي  دقيقٌ لهذه األحداث إلى اإلعتقاد بشدة بأن دور الجيش المصري سيبقى على أية حال مركزياً ب               

 اإلسرائيلية عـام    –وبقياس التصرف العسكري ودعمه التفاقية السالم المصرية        . تطور سياسي مستقبلي  
 يبدو بأن الجيش سيستمر بحماية معاهدة السالم بثبات ليس فقط ألن الجيش يشعر بأنه ملزم لذلك،                 1979

  .راتيجية لمصربل ألن السالم مع إسرائيل سيستمر في خدمة المصالح الوطنية االست
وهناك أربعة أعمدة رئيسية لهذا الجدل وهي تشكّل معاً القاعدة لإلبقاء علـى، ولربمـا حتّـى لتحـسين                   

 – اإلسرائيلية، التي تفتح فرصاً جديدة لمزيد من تقدم عملية السالم العربيـة  –العالقات الثنائية المصرية    
  :اإلسرائيلية

لمصري بمعاهدة السالم اإلسرائيلية المصرية، علينا أن نتـذكر         ولإلحساس بتقدير أفضل اللتزام الجيش ا     
بأن الجنرال المصري أنور السادات هو الذي صنع السالم مع إسرائيل في صحوة حرب يـوم الغفـران                  

 فريدة نوعاً ما من نوعها حيث أنّها وجهت بعـد ذلـك بمعرفـة    1973وتعتبر نهاية حرب   . 1973عام  
 للسماح لمصر بأن تبرز منتصرةً سياسياً بصد اإلسرائيليين مـن سـحق             وزير الخارجية هنري كيسنجر   

وكان كيسنجر يدافع عن ذلك بقوله بأن هزيمة مصرية أخرى لن تقـود سـوى               . الجيش المصري الثالث  
لحربٍ أخرى وأن مصر، بصفتها قائدة العالم العربي، يجب أن تشعر بأنّها منتـصرة ومتـساوية مـع                  

وبالسماح للجيش في البقاء في سيناء عند نهاية األعمـال          . تي إلى طاولة المفاوضات   اإلسرائيليين لكي تأ  
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العدائية قد ُأدرك من طرف المصريين، كما هو مقصود له، على أنه ليس إالّ نصر عـسكري مـا زال                    
دت وقد تم التقيد بثبات بنفس معاهدة السالم هذه، ال بـل ازدا           . الشعب المصري مستمراً في االحتفال به     

قوة بفضل خليفة السادات نائب الرئيس آنذاك، حسني مبارك،الذي كان قائداً للقوات الجوية وأصبح رئيساً               
  .بعد اغتيال السادات

لقـد  : هذه اللمحة عن تاريخ الشعبين، المصري واإلسرائيلي، تدعونا لتأمل أربعة قضايا مهمـة وهـي              
لمصرية وحافظت عليها وحولتها نوعاً ما إلـى         ا –صنعت عناصر من الجيش معاهدة السالم اإلسرائيلية        

مؤسسات، وليس هناك ما يشير بأن للقيادة الحالية للجيش أي سبب للتقليل من شأنها أو إبطالها من جانبٍ                  
لم يسبق ألي من إسرائيل أو مصر أن انتهكت يوماً ما اإلتفاقية وقد تعاون جيشا كال البلدين على                  . واحد

أضف إلى ذلك، لقد استفاد كال البلدين إلى حد         . ا في ذلك المشاركة االستخباراتية    عدد من المستويات، بم   
بعيد من تخفيض النفقات العسكرية الناتجة عن التخفيض الجوهري في حـاالت التأهـب العـسكري أو                 

وأخيراً، وأخذاً  بعين اإلعتبار الجهود الضخمة الـضرورية إلخـراج           . الطوارىء تجاه بعضهما البعض   
ن وضع ركودها السياسي واالجتماعي واالقتصادي في الوقت الحاضر، فمـن الغبـاء بأحـسن               مصر م 

 حـسب التقـارير   –األحوال تجديد األعمال العدائية مع جارة تمتلك آلة عسكرية تقليدية هائلة مدعومـة    
لمجلـس  وعليه، فليس هناك أقّل من أن ينظر ا       .  برابع أكبر مخزون من األسلحة النووية      –اإلستخباراتية  

األعلى للقوات المسلحة المصرية التفاقية السالم المصرية نظرة إيجابية ألنهـا تخـدم مـصالح مـصر                 
  .االستراتيجية اإلقليمية

وعندما استمع الجيش لمطالب الشعب أدرك أيضاً أن تركيز الثوار الشباب كان على محنتهم االجتماعيـة    
لم يبحث الثوار عن كـبش فـداء   . ية وتعليم أفضلوحريتهم السياسية وفرصتهم االقتصادية ورعاية صح  

للومه على أوضاعهم المزرية، فهم لم يلوموا إسرائيل أو الواليات المتحدة إلخفاقات بلدهم، بل أشـاروا                
ومرة أخرى، وخالفاً لكثيـر     . باألحرى بأصابعهم إلى قادتهم من حيث تفشي الفساد والجمود االقتصادي         

تي تلوم إسرائيل بصورة خاصة لجميع الشرور التي تصيب مجتمعاتها، يبدو           من الدول العربية األخرى ال    
مـن الـشعب    % 70أضف إلى ذلـك،     . أن المصريين يقدرون بأن السالم مع إسرائيل هو شيء إيجابي         

 وهذه  1979المصري فتح عينه على الحياة منذ التوقيع على معاهدة السالم بين مصر وإسرائيل في عام                
وفي الوقت الـذي خيـب فيـه        . عب المصري ال تعرف شيئاً سوى السالم مع إسرائيل        األغلبية من الش  

الرئيس حسني مبارك آمال الشعب المصري بكبت أو بإعاقـة التطـورات االجتماعيـة واالقتـصادية                
وبـرغم  . والسياسية، فقد تمكّن من غرس اتفاقية السالم مع إسرائيل في الحس الوطني للشعب المصري             

د تم صنع السالم بعد انتصار عسكري وليس بالتأكيد بعد هزيمة، وهذا تراث يريد الجـيش                كّل شيء، فلق  
حتّى جماعة اإلخوان المسلمين أخذت على نفسها المحافظة على معاهدة          . بصورة خاصة أن يحافظ عليه    

اعيـة  وبالفعل، ال تستطيع ثورة القيـام بإصـالحات اجتم  . السالم مع إسرائيل في حالة استالمهم السلطة     
وسياسية واقتصادية في وقت تكون فيه معادية لجيرانها، وباألخص في هذه الحالة إسرائيل التي ال يوجد                

أضف إلى ذلك، فالثوار المصريون يدركون تماماً بأن كل بلد حـريص علـى              . خالف بينها وبين مصر   
ت للسلطات المـصرية أن     مصالحه الوطنية الخاصة، بما في ذلك إسرائيل والواليات المتحدة، وحان الوق          

حركة تغيير الوضع العربي المزري تستمد قوتها بالدرجة األولى         . تحرص على مصالح الشعب المصري    
من قوة وتماسك وإرادة الشعب المصري، وقد تكون مصر بهذا المعنى مثاالً يحتذى به من قبـل بـاقي                   

  .الدول العربية
المصرية يشتركان معاً بالمخـاوف حـول التطـرف         إسرائيل والجيش المصري الذي يتصدر السياسات       

وبالرغم مـن أن    . لقد تعاونا معاً في الماضي وسيستمران في التعاون معاً أيضاً في المستقبل           . اإلسالمي
جماعة اإلخوان المسلمين قد تكون بالفعل مختلفة تماماً عن اإلسالميين اإليرانيين المتزمتين وقد صرحت              



  

  

 
 

  

            138ص                                                     25/2/2011 معةجال :التاريخ

دية الحزبية السياسية، غير أن إسرائيل والجيش المصري يظالّن متـشككين مـن             بأنها تسعى وراء التعد   
  .النوايا النهائية لتلك الجماعة

إن نفوذ الجماعة على حماس قوي جداً، ولكن ال إسرائيل وال الجيش المصري يرى حماس جديرة بـأن                  
  .ائيل من حيث المبدأتكون شريكاً شرعياً في الحوار السلمي ما دامت مستمرة في رفض وجود إسر

 قد قـام هـو اآلخـر    – بنفس القدر كنظيره اإلسرائيلي –وتجدر اإلشارة أيضاً الى أن الجيش المصري       
أضف إلى ذلك، الجيشان اإلسرائيلي والمصري قلقان حـول تـصاعد           . بإحكام قبضته على حصار غزة    

كثر بعـد الثـورة المـصرية       التطرف اإلسالمي، وهي ظاهرة من غير المحتمل أن تتالشى إن لم تزد أ            
ويتوقف على الكيفية التي ستدور بها الثورة المصرية، غير أنـه مـن المؤكـد أن لمـصر                  . المعاصرة

وإسرائيل مصالح مشتركة أكبر بكثير من الخالفات وأن الجيش المصري مدرك بصفة خاصة للمكاسـب      
قاء على العالقات الممتازة بينـه      والجيش المصري راغب بصورة خاصة أيضاً باإلب      . والخسائر المحتملة 

وسيكون . وبين نظيره األمريكي واالستمرار في استالم المساعدة العسكرية التي تفوق قيمتها مليار دوالر            
 اإلسـرائيلية بـأي     –من المستحيل بالطبع االحتفاظ بأي منهما في حالة تقويض معاهدة السالم المصرية             

  .طريقة
 اإلسرائيلية مستقبالً هو خطر أن تصبح إيران        –القات الثنائية المصرية    وأخيراً، ما سيزيد من توطيد الع     

إيران كانت وستبقى القلق الرئيسي لكال البلدين،       . دولة مهيمنة إقليمياً ومجهزة على األرجح بأسلحة نووية       
فنفوذ إيـران المتنـامي فـي       . مصر وإسرائيل، ولكليهما مصالح قوية في منع إيران من تحقيق أهدافها          

فبالنـسبة  . العراق واستيالئها فعلياً على لبنان بواسطة حزب اهللا يعززان فقط من قلق مصر وإسـرائيل              
لمصر خصيصاً، إيران النووية ستلقي بظاللها المعتمة على الدور القيادي التقليدي لمـصر فـي العـالم                 

 الخيارين مـستقبالً    وليس لكال . العربي وقد تجبر مصر حتّى على السعي وراء برنامجٍ نووي خاص بها           
وبالفعل، آخر ما تحتاج إليه مصر في هذه المرحلة الحرجة هو الدخول في سباق نـووي                . زاهراً لمصر 

 فـي   –وإسرائيل، من الناحية األخرى     . مع إيران أو أن تكون مهددة بصورة دائمة من قبل وكالء إيران           
يران من حيازة أسلحة نووية ليس فقط خوفاً         ترغب في منع إ    –الوقت الذي تتمتّع فيه بقوة ردعها النووي        

من أن تعادل هذه أسلحتها النووية، بل ألنّها قد تمنع دوالً عربية أخرى، وباألخص في الخليج، من صنع                  
ولذا، فلمصر وإسرائيل مصلحة قوية جداً  في منع ايران مـن تحقيـق طموحاتهـا                . سالم مع إسرائيل  

تعاونهما معاً في هذه القضية المهمة جداً هو الكفيل الوحيـد ألمنهمـا             فبالنسبة لمصر وإسرائيل    . النووية
وتنظر مصر إلى إسرائيل في هذه الحالة بالذات على أنّها الحصن الذي قد يؤخر في النهاية، إن                 . القومي

  .لم سيوقف، مغامرة إيران النووية، األمر الذي سيضيف لبنة أخرى في توطيد عالقاتها الثنائية
ثورة في مصر اللعبة بالتأكيد من عدة أوجه، فال مصر وال الشرق األوسط سيبقى على ما كـان                  ستغير ال 

أقول هذا وأنا أعتقد بأن الشعب المصري سيحافظ على درب السالم مع إسرائيل ألن ثورة الشعب                . عليه
الـشعب  قد قامت إلحداث تطورات داخلية، اجتماعية وسياسية واقتصادية، ولنيل الحرية ولكي يـصبح              

والحفاظ على السالم مع إسرائيل، بتوجيه مـن القـوات المـسلّحة            . مواطنين منتجين وفخورين بأنفسهم   
المصرية، سيساعد الثوار الشباب على التركيز على رسالتهم المهمة والوصول إلى هدفهم بكرامـة فـي                

  .الوقت الذي يدركون فيه بأن نضالهم قد بدأ اآلن لتوه
  24/2/2011، القدس، فلسطين
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