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  مقدمة
تتسارع األحداث في الدول العربية بشكل غير معتاد، ويستمر مسلسل االنتفاضات العربية، حيث ينتقل 
من بلد إلى بلد دون قيود، فحينا تندلع التحركات في شمال إفريقيا، وحينا آخر في الخليج العربي، وأحياناً 

 مصر، والصراع ما يزال قائماً في اليمن أخرى في بالد الشام، من تونس كانت البداية تالها التغيير في
  ...وليبيا، وشرارته تحاول االنتقال إلى البحرين واألردن وسورية

معمر ... ففي تونس ومصر كان التغيير، وفي ليبيا واليمن يبقى السؤال هنا محصوراً بمن يسقطُ أوالً
 واضح المالمح، خصوصاً مع وفي البحرين وسورية يبقى المشهد غير! القذافي أو علي عبد اهللا صالح؟

  .مجموعة إصالحات أعلنتها السلطات المحلية في كلتا الدولتين
وبعبارة . يقوم المشروع الصهيوني على أساس معادلة جوهرها أن شرط بقائه هو ضعف ما حولهو

أخرى فإن شرط صعود المشروع النهضوي العربي اإلسالمي هو إنهاء المشروع الصهيوني، الذي يجثم 
  . رطان في قلب األمة العربية واإلسالميةكالس

انعكاسات " اختار قسم األرشيف والمعلومات في مركز الزيتونة، أن يعد ملحقاً ثالثاً عن من هنا
  ".االنتفاضات العربية على الوضع الفلسطيني

  

  :أحداث الثورات العربية
  

  ثورة الياسمين.. تونس .1
الرئيس التونسي   من أقارب33، اعتقل )21/1/2011الحياة، لندن،  (عد مغادرة بن علي لتونسب

المخلوع زين العابدين، وبث التلفزيون صور حلي ومجوهرات وساعات وبطاقات مصرفية دولية 
وتم هذا اإلعالن عقب فتح  .ضبطت خالل اعتقالهم وكذلك أسلحة بشكل أقالم حبر تُطلق رصاصاً حياً

حيازة ممتلكات بطريقة غير " المخلوع وعائلته بتهمة القضاء التونسي األربعاء تحقيقاً ضد الرئيس
  ."إيداع أموال غير مشروعة في الخارج" و"مشروعة
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 اإلنتربول -أصدرت منظمة الشرطة الجنائية الدولية ) 26/1/2011الحياة، لندن، ( 26/1/2011وفي 
وذلك بناء على مذكرة  ألعضائها العتقال الرئيس السابق زين العابدين بن علي وستة من أقربائه بالغاً

موقع (17/1/2011في ، فمن المنفى التونسيون نوالمعارض كما عاد .اعتقال أصدرتها السلطات التونسية
عاد إلى تونس رئيس الشبكة األورومتوسطية لحقوق ، حيث )21/1/2011شفاف الشرق األوسط، 

وكالة أنباء (يناير / انيكانون الث 18وفي . 1994اإلنسان كمال جندوبي الذي لم يدخلها منذ عام 
عاد المعارض التاريخي لنظام الرئيس السابق منصف )18/1/2011، نوفوستي الرسمية الروسية

  .المرزوقي
 يناير زعيم حركة 30/1/2011في ) 30/1/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية ( كما عاد 

  .النهضة راشد الغنوشي
 اإلفراج عن 19/1/2011 قررت في قد) 19/1/2011، سدي برموقع ( التونسية الحكومةوكانت 
 والذين يشكلون أغلبية ، سجين، بينهم عدد من سجناء الرأي ينتمون إلى حركة النهضة اإلسالمية1800

سراح بقية ) 20/1/2011، مؤسسة دويتشه فيله موقع( وأطلق .المعتقلين ألسباب سياسية في تونس
ويتوقع . ة عقوبتهم ستة أشهر وذلك بمختلف السجون في البالدسجناء الحق العام الذين ال تتعدى مد

 ألف تونسي ويخص كل ضحايا مرحلة حكم بن علي 30سياسيين أن يطال قانون العفو العام قرابة الـ
  .وقد تمتد إلى مرحلة الرئيس األسبق الحبيب بورقيبة

 االنتقالية في تونس رئيس الحكومةأعلن ) 28/2/2011الشرق األوسط، لندن، (، 27/2/2011وفي 
محمد الغنوشي في مؤتمر صحافي عقده في تونس، استقالته من منصبه، غداة أعمال عنف في العاصمة 
أوقعت ثالثة قتلى، مما يفتح الباب أمام أزمة سياسية بعد شهر ونصف الشهر على سقوط نظام زين 

وأثارت استقالة . ة ثورة تونس في خدمهو االستقالة إلى أن قرار الغنوشي أشارو .العابدين بن علي
محمد الغنوشي ردود فعل على مستوى المشهد السياسي التونسي أجمعت في معظمها على تحقيق أحد 

  .مطالب التونسيين خالل الفترة الماضية، إال أن بعض المتابعين اعتبروا أن هذه الخطوة جاءت متأخرة
وفي  .بسي، رئيساً لوزراء تونس خلفا للغنوشيكما كلف الرئيس المؤقت فؤاد المبزع، الباجي قائد الس

قدم استقال ثالثة وزراء تونسيين يوم الثالثاء، مما يترك الحكومة المؤقتة ): 48موقع عرب (1/3/2011
ليعلن فؤاد المبزع أن . التي تولت السلطة بعد اإلطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي على شفا االنهيار

والمجلس التأسيسي من . يوليو/ تموز24ع دستور جديد سينتخب في المجلس التأسيسي المكلف وض
 حزبا 14المبادرات الرئيسية التي طرحها مجلس حماية الثورة الجاري تشكيله، والذي يضم حوالي 

وفي كلمة بثها التلفزيون قال المبزع، إنه . سياسيا، واالتحاد العام للشغل، وجمعيات المجتمع المدني
  .مال سيظالن في السلطة لحين إجراء االنتخاباتوحكومة تصريف االع

 حل القضاء التونسي اليوم االربعاء التجمع الدستوري الديموقراطي، حزب الرئيس 9/3/2011وفي 
 23المخلوع زين العابدين بن علي بطلب من السلطات التي تفكك تدريجيا النظام السابق الذي حكم تونس 

  .عاما
قررت حل التجمع الدستوري الديموقراطي وتصفية "اصمة التونسية انها واعلنت محكمة البداية في الع

عن طريق وزارة المالية، مما اثار فرحا عارما في القاعة حسب مراسل وكالة فرانس " ممتلكاته وامواله
  .برس
 أقال الرئيس التونسي بالوكالة فؤاد المبزع االثنين، وزير الداخلية فرحات الراجحي، 27/3/2011وفي 
الباجي (باقتراح من الوزير األول "وذكرت الوكالة أنه . ق ما ذكرت وكالة األنباء التونسية الرسميةوف

، قرر رئيس الجمهورية المؤقت، إجراء تحوير جزئي على الحكومة، تم بمقتضاه تعيين )قائد السبسي
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باب هذه اإلقالة ، ولم يتم اإلدالء بأي تفاصيل إضافية عن أس"السيد الحبيب الصيد وزيرا للداخلية
  .المفاجئة

 قالت وكالة تونس افريقيا 2011ابريل / ولم يترك الرئيس المخلوع في حال سبيله ففي منتصف نيسان
 قضية قانونية ضد الرئيس المخلوع زين العابدين بن 18لالنباء إن السلطات التونسية انتهت من إعداد 

  ".مخدراتاستهالك وترويج ال"و" القتل العمد"علي بما في ذلك 
واضافت الوكالة أن هذا االعالن أدلى به وزير العدل االزهر القروي الشابي في مقابلة بثها التلفزيون 

  ".التامر ضد أمن الدولة "األخرىومن بين االتهامات . التونسي مساء االربعاء
واسرته  قضية قانونية ضد بن علي 44ونقلت الوكالة عن الشابي قوله إن وزارته انتهت من اعداد 

  .ومعاونيه المقربين
 يناير كانون الثاني بعد 14 به في احتجاجات حاشدة في اإلطاحة الي السعودية عقب  غادروكان بن علي

واعتقل عدد من افراد اسرته وجهازه االمني وبعض اقرب حلفائه بعد وقت .  عاما23ان حكم تونس 
  . بهاإلطاحةقصير من 

  

     يناير25ثورة .. مصر .2
إلى تنحي الرئيس محمد حسني مبارك ) 11/2/2011موقع أخبار مصر، (  يناير في مصر25 دت ثورةأ

 أعلن نائب الرئيس عمر سليمان في بيان قصير عن تخلي الرئيس حيث ،11/2/2011عن الحكم في 
  .عن منصبه وأنه كلف المجلس األعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البالد

 انه فيه أعلن ، بيانه الرابعالمصريأصدر الجيش ) 12/2/2011 نت،.موقع العربية (12/2/2011وفي 
تطلع ي أنه ، وأكد كما ناشد المصريين التعاون مع الشرطة،يلتزم بكافة المعاهدات التي وقعتها مصر
كما كلف الحكومة المصرية الحالية بتسيير األعمال حتى ، لضمان االنتقال السلمي للسلطة في مصر

صر من الجيش بإزالة الحواجز من محيط ميدان التحرير وسط القاهرة الذي كان وبدأ عنا. تشكيل أخرى
مركز االحتجاجات الشعبية، فيما تعهد نشطاء في ميدان التحرير بالبقاء في الميدان إلى أن يقبل المجلس 

 وفي بيانين ، التي وضعوهااإلصالحاألعلى للقوات المسلحة الذي تسلم مهام السلطة في مصر وثيقة 
  .الطوارئالب منظمو االحتجاجات في مصر برفع حالة ط

بيانه المصرية أصدر المجلس األعلى للقوات المسلحة ) 13/2/2011موقع الحدود،  (13/2/2011وفي 
 انتخابات إنهاء أو حتى يتم ، أعلن فيه أنه سيتولى حكم البالد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر،الخامس

 وحل ، معلناً في ذات البيان تعطيل العمل بالدستور،سة الجمهوريةرئاانتخابات  و،البرلمان بمجلسيه
 وتشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد شروط االستفتاء عليها من ،مجلسي الشعب والشورى

 وأكد على أن ، كما أعلن المجلس أن رئيسه سيتولى تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج،الشعب
  .ي إصدار مراسيم بقوانين خالل الفترة االنتقالية التي يتولى فيها حكم البالدللمجلس الحق ف

أحمد و وزير الداخلية السابق، ،على حبيب العادلي) 18/2/2011نت، .موقع العربية(لقاء القبض وتم إ
أحمد عز األمين السابق للتنظيم في والمغربي وزير اإلسكان، ووزير السياحة السابق زهير جرانة، 

  .17/2/2011 في حزب الوطنيال
تجمع نحو ثالثة ماليين مصري بميدان التحرير ) 18/2/2011موقع المصريون،  (18/2/2011وفي 
 في ، رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يوسف القرضاوى.كد دوأ لالحتفال بجمعه النصر، أمس

مسلمين وحدهم إنما للمصريين جميعا ن يوم جمعة النصر ليس للأ ، بميدان التحريرألقاها التيخطبته 
 يناير 25 ميدان الشهداء، معتبراً ثوره إلىواقترح القرضاوي تحويل اسم ميدان التحرير  .وأقباطمسلمين 
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 بنظام اإلطاحةكانت انتصارا علي الظلم والسرقة وكل رموز الفساد ولم تكن ثوره عادية فقد استطاعت 
  .ديد يقوم علي الحرية والمدنية والعدالة االجتماعية في أقامة نظام جأمله عن وأعربظالم، 
 اعتذاراً للشعب  أحمد شفيققدمت حكومة) 25/2/2011موقع المصري اليوم،  (24/2/2011وفي 

  . تم ارتكابها في حقه طوال السنوات الماضيةالتي عن األخطاء المتراكمة المصري
عامة المصرية القبض على أنس الفقي، وزير مباحث األموال ال) 24/2/2011نت، .موقع العربية(ألقت و

اإلعالم السابق، على ذمة التحقيق معه في عدة قضايا، حيث نسبت إليه التحقيقات االستيالء على المال 
  . مليار جنيه، فضالً عن تضخم ثروته12العام لنفسه وللغير، وإهدار ما قيمته 

 الجزء الثاني واألخير من استكمالها ية المصرلجنة التعديالت الدستورية، أعلنت 27/2/2011وفي 
مهامها، المنوطة بها من جانب المجلس العسكري الحاكم، والمتمثلة في إجراء تعديالت على أربع قوانين 
تتعلق باالنتخابات الرئاسية والبرلمانية، كي تكون موائمة للتعديالت الدستورية، ويجري استفتاء شعبي 

وقد أثارت هذه التعديالت الدستورية المقترحة جدال كبيرا في الشارع .  مارس/عليها قبل نهاية شهر آذار
 وأن ال يكون قد أن يكون مصرياً"المصري، خاصة بعد اشتراطها على من ينتخب رئيسا للجمهورية 

  ."حصل أو أي من والديه على جنسية دولة أخرى
 لجنة التعديالت  المستشار طارق البشري رئيس)28/2/2011الشرق األوسط، لندن، ( وكشف

الدستورية أنه عقب االنتهاء من انتخاب مجلس الشعب والشورى، ستقوم لجنة تأسيسية بإعداد دستور 
  . يوما عقب االنتهاء من إعداده15 أشهر على أن يطرح لالستفتاء خالل 6جديد للبالد خالل فترة 

 أموال وجميع ى بالتحفظ علالمجيد محمود قراراً عبدالمصري أصدر النائب العام ، 28/2/2011وفي 
الممتلكات المنقولة والعقارية والنقدية واألسهم والسندات ومختلف األوراق المالية في البنوك والشركات 

 ونجليه عالء وجمال وزوجتيهما ، وزوجته سوزان ثابت،المملوكة للرئيس السابق حسني مبارك وغيرها
 وأسرته من مغادرة مبارك النائب العام منع )1/3/2011األهرام، القاهرة،  (كما قرر .وأوالدهما القصر

أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار النائب ) 8/3/2011موقع اليوم السابع،  (8/3/2011 وفي .البالد
  .العام

استجاب المجلس األعلى للقوات المسلحة لمطلب ) 3/3/2011موقع اليوم السابع،  (3/3/2011وفي 
علن قبول استقالة أحمد شفيق، رئيس الوزراء، وتكليف عصام شرف ، وأ يناير25  من ثورةرئيسي

  .بتشكيل الحكومة الجديدة
قرر المجلس األعلى للقوات المسلحة، إجراء عملية ) 4/3/2011موقع اليوم السابع، ( 4/3/2011وفي 

 المواد والتعديالت المقترحة ستكون على .19/3/2011االستفتاء على التعديالت المقترحة للدستور يوم 
، وإضافة فقرة أخيرة 179 من الدستور، بجانب إلغاء المادة 148، 139، 93، 88، 77، 76، 75أرقام 
  .إلى الدستور) 1( مكرر 189 مكرراً، 189 برقمي، ومادتين جديدتين 189للمادة 
 جرى االستفتاء على التعديالت التي اقترحتها) 21/3/2011الشرق األوسط، لندن،  (19/3/2011وفي 

في أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على االستفتاء ، والمصرية لجنة التعديالت الدستورية
، وبلغ عددهم "نعم"من المصريين قالوا % 77.2أن النتائج النهائية لالستفتاء أظهرت أن  20/19/2011
 187 و ألفا174ًماليين و 4 وعددهم "ال"، في مقابل إجمالي من قالوا  مواطنا77ً و ألفا192ً و مليونا14ً

 مليون مواطن، حضر منهم في االستفتاء 45ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت %. 22 بنسبة مواطناً
  . مليون18.5أكثر من 

أكد المجلس األعلى للقوات المسلحة أن ) 29/3/2011الشرق األوسط، لندن،  (28/3/2011وفي 
 ما تردد في وسائل  الجبرية داخل مصر، نافياًالرئيس السابق حسني مبارك، يخضع وأسرته لإلقامة

عن إجراء أعلن المجلس ) 29/3/2011الخليج، الشارقة، (كما . إعالم محلية عن مغادرته إلى السعودية
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 على قانون األحزاب، تتعلق بإجراءات إنشاء الحزب وشروط االنضمام إليها، وتضمنت النص  تعديال15ً
إلخطار وإلغاء الدعم الحكومي، وحظر إنشاء أي حزب على أساس على أن يكون إنشاء الحزب بمجرد ا

  .ديني أو طبقي أو جغرافي
أعلن المجلس األعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى زمام االمور في ، )48موقع عرب (30/3/2011وفي 

الجاري البالد منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك، ان االنتخابات الرئاسية ستجري قبل نهاية العام 
  .سبتمبر المقبل/بعد اجراء انتخابات مجلسي البرلمان، الشعب والشوري، في وقت واحد في ايلول

وقال اللواء ممدوح شاهين مستشار وزير الدفاع للشؤون القانونية عضو المجلس االعلى للقوات المسلحة 
االنتخابات في مؤتمر صحافي اعقب عرضه لمالمح االعالن الدستوري الذي اصدره المجلس ان 

  .من انتخابات مجلس الشعب" بعد شهرين او شهرين"الرئاسية ستجرى 
أعلنت السلطات العسكرية المصرية، قرار تشكيل لجنة للتحقيق في ثروة الرئيس  6/4/2011وفي 

  المخلوع حسني مبارك في إطار تحقيق شامل حول الفساد
جمعة، من الوصول إلى مكان قريب من تمكن المئات من الشباب المصريين اليوم ال 8/4/2011وفي 

  .السفارة االسرائيلية بالقاهرة، للمطالبة بطرد السفير وغلق السفارة، وفك الحصار عن غزة
أصدر النائب العام في مصر، عبد المجيد محمود، اليوم، قراراً باستدعاء الرئيس  10/4/2011وفي 

يق في اتهامات بقضايا فساد واالعتداء على المصري المخلوع، حسني مبارك ونجليه عالء وجمال، للتحق
المتظاهرين، وذلك بعد ساعات من بث تسجيل لمبارك يعرب فيه عن استعداده للتعاون مع النائب العام 

  .في هذه االتهامات، التي أعرب عن استياءه منها
حبوساً في  يوماً ونقله م15 أحمد نظيف،  رئيس الوزراء األسبققرر النائب العام المصري، حبسكما 

  .عربة مصفحة وسحب سيارته المالكي التي جاء بها إلى التحقيقات
 15قررت النيابة العامة احتجاز نجلي الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك مدة  13/4/2011وفي 

الرئيس المصري السابق حسني مبارك غرفة كما أدخل  .يوما على ذمة التحقيق في اتهامات بالفساد
مصادر قضائية إن جهاز الكسب غير المشروع وقالت . ة في مستشفى شرم الشيخ الدوليالعناية المركز

 يوما 15المصري أمر، اليوم األربعاء، بحبس رئيس مجلس الشعب المحلول، أحمد فتحي سرور لمدة 
   .على ذمة التحقيق

الرئيس المخلوع، قالت وكالة أنباء الشرق األوسط المصرية، إن النائب العام قرر نقل  15/4/2011وفي 
  .حسني مبارك، لمستشفى عسكري، وتعيين الحراسة الالزمة عليه

قررت المحكمة اإلدارية العليا في مصر،، حل الحزب الوطني الديمقراطي، الذي كان  16/4/2011وفي 
  .حاكما في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وتصفية ممتلكاته، وإعادة مقاره إلى الدولة المصرية

أعلنت لجنة تقصي الحقائق المعنية بأحداث الثورة المصرية أن الرئيس المخلوع  19/4/2011وفي 
حسني مبارك هو المتهم األول بجرائم قتل المتظاهرين األبرياء أثناء الثورة، وكشفت عن أن عدد شهداء 

 . على األقل6500 وعدد المصابين 846الثورة بلغ 
 العادلي هو من أصدر أوامره للشرطة وقوات األمن المركزي  وذكرت أن وزير الداخلية األسبق حبيب

بإطالق الرصاص الحي على المتظاهرين بعد أن حصل على موافقة مبارك على تلك الخطوة، وإطالق 
  .النار المستمر عدة أيام

أمر النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، الخميس، بحبس وزير  22/4/2011وفي 
الثروة المعدنية األسبق، سامح فهمي، وعدد من كبار العاملين السابقين في قطاع الطاقة في البترول و

 يوما على ذمة التحقيق معهم، بتهمة اإلضرار بمصالح مصر في اتفاق لتصدير الغاز 15البالد، لمدة 
  .الطبيعي المصري إلسرائيل
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 يوما، على ذمة التحقيق الجاري 15دة تجديد حبس الرئيس المخلوع حسني مبارك، موأمر النائب العام ب
    .معه بشأن قضايا فساد، وقتل متظاهرين أثناء الثورة التي أطاحت به

بتجديد حبس عالء وجمال، ابني الرئيس السابق حسني مبارك، لمدة  النائب العام أمر 26/4/2011وفي 
   يوما على ذمة التحقيقات معهما في تهم تشمل اإلضرار بالمال العام15
 مايو 13ائتالف شباب الثورة باإلسكندرية، إلى مسيرات مليونية حاشدة في  دعا 27/4/2011في و

والمطالبة بفتح الحدود أمام المساعدات الغذائية والطبية  المقبل، لمساندة االنتفاضة الفلسطينية الثالثة
  .واإلنسانية، وذلك تزامنا مع نظيرتها أمام كل سفارات وقنصليات إسرائيل

أكد وزير العدل المصري، المستشار عبدالعزيز الجندي، أن التحقيقات التي تجريها  30/4/2011وفي 
تتم وفقا "النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع، مع الرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته، 

األحداث وعن جريمة قتل متظاهرين سلميين خالل  ".لإلجراءات القانونية المعتادة وبالسرعة المحددة
إذا ثبت إدانته، وأدلة تقتنع "التي شهدتها مصر، أكد الجندي أن هذه الجريمة قد تصل به إلى حكم اإلعدام 

  ".مواطن عادي وسيطبق عليه القانون بعدالة"، مشيرا إلى أن الرئيس السابق "بها المحكمة
األسبق حبيب  عاما على وزير الداخلية 12قضت محكمة مصرية، بالسجن لمدة  5/5/2011وفي 

  ). مليون دوالر2.4( مليون جنيه 14العادلي عن تهمتي التربح وغسل األموال وتغريمه نحو 
أمر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود بتجديد حبس كل من عالء  9/5/2011وفي 

قضية تضخم  يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهما في 15وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق 
  .الثروات

محكمة مصرية سجن وزير السياحة السابق زهير جرانة لخمسة أعوام بعد  قررت 10/5/2011وفي 
إدانته باإلضرار عمدا بالمال العام عن طريق بيع قطعة أرض الى رجلي أعمال أحدهما إماراتي بسعر 

   .أقل من سعر السوق
  

  الثورة اليمنية .3
، ترجمة مركز دراسات وتحليل 17/2/2011 واشنطن، -ستراتيجي مركز ستراتفور اإل(يواجه اليمن 

حيث تبلغ معدالت (تحديات هائلة أصالً على صعيد إيجاد وظائف ) 19/2/2011المعلومات الصحفية، 
، وتطوير )%16 ويقدر معدل البطالة في عموم السكان بنحو %35البطالة في صفوف الشباب نحو 
فطية التي تخفف الصدمات وتتمتع بها الدول المجاورة له، واحتواء حركة اقتصاد يفتقر إلى الدوالرات الن

انفصالية في الجنوب، وتمرد الحوثيين في الشمال حتى قبل االندالع المفاجئ لالضطرابات، فضالً عن 
محاربة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وهو تهديد زادت من خطورته حقيقة أن المتعاطفين مع 

  . نوا من اختراق الجهاز االستخباراتي واألمني في اليمنالجهاديين تمك
بعد أن قامر الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح في الشهور األخيرة بتقديمه تنازالت سياسية محدودة 

، بقيادة حزب اإلصالح "اللقاء المشترك"الئتالف المعارضة الرئيسية في البالد، الذي يعرف باسم 
  . اآلن احتجاجات يومية في العاصمة صنعاء وفي عدناإلسالمي، يواجه الرئيس

  .وهناك عامالن تتوقف عليهما قدرة صالح على البقاء وهما العشائر والجيش
حاول امتصاص الغضب ) 4/2/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية (وكان الرئيس اليمني 

، أعلن 3/2/2011ات، التي بدأت في الجماهيري من خالل طرح مبادرة قبل يوم واحد من بدء االحتجاج
كما تعهد بعدم تسليم مقاليد ، 2013 فيه لن يسعى لفترة والية جديدة بعد انتهاء واليته الحالية فيها أن

 وتأجيل األخيرة، عن تجميد التعديالت الدستورية صالح وأعلن .الحكم البنه بعد انتهاء فترة واليته
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 وهي ، حتى يتم تصحيح السجل االنتخابي2011أبريل / نيسان في االنتخابات النيابية التي كانت مقررة
  . الماضيةاألشهرالنقاط التي كانت مثار خالفات حادة مع المعارضة طوال 

 3/2/2011 في  في اليمنثورة الشباب) 22/3/2011و21و18و12نت، .موقع الجزيرة(انطلقت 
اء والمدن اليمنية األخرى مطالبين بخروج عشرات اآلالف من المتظاهرين إلى شوارع العاصمة صنع

  . كما خرج عشرات اآلالف اآلخرين في مسيرات مؤيدة له،بتنحي الرئيس علي عبد اهللا صالح
 المعارضة تنحية جميع أقارب الرئيس من المناصب القيادية بالمؤسسة ت طلب15/2/2011وفي 

ستماع إلى مواطنيه ومناقشة قضاياهم، العسكرية واألمنية والحكومية، والرئيس اليمني يقرر فتح مكتبه لال
  .وسبع منظمات حقوقية يمنية تتهمه بالسعي إلثارة االنقسامات القبلية بين المجتمع

 مواطنين إثر صدامات بين متظاهرين مؤيدينال العديد منب يصقتلى وأ 19/2/2011و17و16 وفي
  . من جهة أخرىومعارضين لعلي عبد اهللا صالحمن جهة  واألمن اليمني

 الرئيس صالح المعارضة اليمنية مجددا إلى الحوار، ويعبر عن استعداده ا دع20/2/2011وفي 
  .، والمعارضة ترفض"إذا كانت مشروعة"لالستجابة لمطالب المعارضة 

 للرحيل شرط ضمان انتقال سلس للسلطة ويؤكد أن ادهستعداالرئيس اليمني مارس أعلن / وفي بداية آذار
  .تل أبيب، ويقرر إقالة حكام خمس محافظات تشهد اضطراباتاالضطرابات تدار من 

علماء الدين باليمن يطرحون مبادرة تضمن انتقال السلطة في اليمن بصورة سلسة خالل عام، والرئيس و
عن مبادرة لحل  10/3/2011 فيأعلن الرئيس اليمني أثناء افتتاحه أعمال المؤتمر الوطني  و.يرفض

د تدعو إلى االنتقال من نظام الحكم الرئاسي إلى نظام برلماني، واالستفتاء على األزمة السياسية في البال
   . وتوسيع نظام الحكم المحلي كخطوة أولى نحو الفدرالية،دستور جديد للبالد

  .18النواب المستقلين من المؤتمر الشعبي الحاكم إلى  عدد عالمعارضة اليمنية ترفض المبادرة، وارتفا
حداث، أعلن الرئيس اليمني في مؤتمر صحفي حالة الطوارئ في البالد لمدة شهر، أللفي تطور سريع و

 بإطالق نار على المتظاهرين في ساحة  شخصا40ًأكثر من وذلك بعد أن قتلت قوات أمن ومسلحون 
  .التغيير بالعاصمة صنعاء

ن الوزراء  الحكومة إثر تقديم عدد م20/3/2011 فيأقال الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح و
وفي رد على قرار اإلقالة، قال  . على استخدام العنف ضد المعتصمين بجامعة صنعاءاستقاالتهم احتجاجاً

ن اإلقالة جاءت في الوقت الضائع، والشعب هو من إالناطق الرسمي باسم المعارضة محمد الصبري 
ولى أن يقدم صالح استقالته هو وأضاف أنه كان من األ. يقرر مصير البالد والحكومة التي ستتولى تمثيله

  .لكي ينجو من محاكمة الشعب
 صادق األحمرصالح،  التي ينتمي لها ،شيخ مشايخ قبيلة حاشد اليمني أعلن ضربة القاصمة للرئيسوفي 
 انضمامهم للثورة، أكد العشرات من ضباط الجيش اليمني، كما  للثوار قبيلتهممانضا 21/3/2011في 
 العسكرية الشمالية الغربية وقائد الفرقة المدرعة األولى اللواء علي محسن صالح  أعلن قائد المنطقةحيث

  .تأييده ودعمه وضباط وأفراد قواته لثورة الشباب) األخ غير الشقيق للرئيس(األحمر 
رفضت المعارضة اليمنية عرض الرئيس صالح التنحي بعد تنظيم انتخابات برلمانية بحلول كانون كما 
  . ودون إبطاء، مؤكدة أن الساعات القادمة ستكون حاسمة،، وطالبت برحيله فورا2012ًر  يناي/الثاني

رفضه التخلي عن الحكم لمجلس انتقالي، الرئيس اليمني ) 28/3/2011الشرق األوسط، لندن، (كما جدد 
في حين رفضت اللجنة التنظيمية لثورة التغيير في صنعاء أي مبادرة ال تنص صراحة على التنحي 

حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن، أمس، تمسكه ببقاء وأكد حزبه . لفوري لصالح وأبنائها
  .2013الرئيس علي عبد اهللا صالح في منصبه حتى نهاية واليته في 
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 مع وصول أفق الحوار  خطيراًاليمن دخل منعطفاًأن ) 31/3/2011الشرق األوسط، لندن، (ويبدو 
 من معسكرات الجيش والمواقع د، وقد أفادت مصادر محلية متعددة أن عدداًالسياسي إلى طريق مسدو

العسكرية واألمنية غادرت مواقعها في أكثر من محافظة يمنية جنوبية نحو العاصمة صنعاء، في ظل ما 
  .، في أنحاء متعددة من البالد"التدهور األمني"يشبه 
مجلس التعاون الخليجي في اجتماع  وزراء خارجية دول دعا) 48موقع عرب (10/4/2011وفي 

 إلى االجتماع بالمملكة ونقل صالحيات الرئيس علي عبد  اليمنيةاستثنائي بالرياض الحكومة والمعارضة
 .اهللا صالح لنائبه وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة

أن " القربي على  وشدد بيان صدر في نهاية االجتماع الطارئ بحضور وزير الخارجية اليمني أبو بكر
يؤدي الحل الذي سيفضي إلى اتفاق الحكومة اليمنية والمعارضة إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه 

  ".واستقراره
قال بيان صادر عن مكتب الرئيس اليمني، علي عبد اهللا صالح، إن صالح يرحب  11/4/2011وفي 

ه ويجري تشكيل حكومة جديدة بقيادة بخطة الوساطة الخليجية التي يسلم بمقتضاها السلطة الى نائب
  .المعارضة

في المقابل، قال ائتالف المعارضة اليمني، إنه يرفض خطة مجلس التعاون الخليجي ألنها تضمن عدم 
  .محاكمة الرئيس صالح

سقط عشرات الجرحى، جراء إطالق النار الحي والغاز المسيل للدموع باتجاه  17/4/2011وفي 
لرئيس اليمني، علي عبد اهللا صالح، في العاصمة صنعاء، ومدينة ذمار جنوب محتجين يطالبون برحيل ا

  العاصمة اليمنية
، وفد ممثلي المعارضة اليمني، مكون من خمسة مسؤولين يمنيين  في نفس اليومصل الرياضوو

معارضين للرئيس اليمني علي عبداهللا صالح، لالجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون 
  .لتدارس األوضاع الحالية في اليمنالخليجي، 

قدم األمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، الخميس، في رؤية  21/4/2011وفي 
تشكيل حكومة وحدة "تتضمن  والوساطة الخليجية لحل االزمة في اليمن بعد المشاورات مع طرفيها،

.  بالمئة لالطراف اخرى10 بالمئة للمعارضة و40 بالمئة للحزب الحاكم و50وطنية تتشكل على اساس 
وبعد تشكيل الحكومة، ينقل الرئيس صالحيته الى نائبه، وبعدها تنتهي مظاهر االزمة، اي انسحاب 

 يوما يقدم الرئيس استقالته الى 30وخالل . ، بحسب هذه الخطة"المتظاهرين وانهاء التمرد العسكري
 وحكومة الوحدة بتحضير اجراء انتخابات رئاسية خالل ستين يقوم الرئيس المؤقت"ثم " مجلس النواب

  .، بحسب المصدر"يوما
 بينهم ستة عسكريين في معارك اندلعت بين وحدة من الحرس أشخاصقتل ثمانية  21/4/2011وفي 

  الجمهوري ومسلحين قبليين في محافظة لحج في جنوب اليمن
، إن الحزب  طارق الشاميبي الحاكم في اليمنمتحدث باسم حزب المؤتمر الشعالقال  22/4/2011وفي 

  .أبلغ مجلس التعاون الخليجي، الذي يرعى خطة النتقال السلطة في اليمن، بأنه يقبل الخطة بكاملها
، قال ائتالف المعارضة في اليمن، يوم السبت، إنه يرحب بمبادرة مجلس التعاون الخليجي، تهمن جه

ترحب : "وقال ياسين نعمان، الرئيس الحالي للمعارضة.لكنها لن تشارك في حكومة وحدة وطنية
  ."المعارضة بالمبادرة باستثناء تشكيل حكومة وحدة وطنية

وافقت المعارضة اليمنية، بشكل نهائي على المبادرة الخليجية، في حين دعاها شباب  25/4/2011وفي 
ات األمن بالرصاص ثالثة في غضون ذلك قتلت قو. الثورة إلى سحب موافقتها وإال سترحل مع النظام

  .محتجين مطالبين بإسقاط النظام في مناطق متفرقة من البالد
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 عدد الضحايا في صفوف المحتجين المشاركين في تظاهرة تطالب بتنحي الرئيس  بلغ27/4/2011وفي 
  . في حالة الخطر18 جريحا، بينهم 150 قتيال، ونحو 16علي عبد اهللا صالح في صنعاء، 

جدد الرئيس اليمني، علي عبد اهللا صالح، تمسكه بالسلطة، مستندا في ذلك إلى ما  29/4/2011وفي 
الشرعية الدستورية، فيما جدد األمين العام المساعد لحزب صالح، المؤتمر الشعبي العام، الدكتور "أسماه 

  .أحمد بن دغر، اتهام قطر بتمويل الفوضى في اليمن 
ل مجلس التعاون الخليجي لتسهيل خروج الرئيس علي عبد تعثر اتفاق توسطت فيه دو 1/5/2011وفي 

اهللا صالح من السلطة واصبح على وشك االنهيار اليوم، بعدما رفض صالح التوقيع عليه مما فاقم من 
  .خطر عدم االستقرار في اليمن

وجة  عاما ثالث حاكم تطيح به م33ومن شأن اتمام االتفاق ان يجعل صالح الممسك بتالبيب السلطة منذ 
وكان من المقرر ان يوقع . من االنتفاضات الشعبية المناصرة للديمقراطية التي تجتاح العالم العربي

  .30/4/2011االتفاق يوم 
وقالت المعارضة اليمنية الغاضبة من تغيير صالح موقفه في اللحظة االخيرة انها تدرس تصعيد الضغط 

  . الشوارع التي تطالب برحيلهعلى الرئيس كي يتنحى بعد ثالثة اشهر من احتجاجات
شهد اليمن، مظاهرات مليونية في مختلف المحافظات والمدن الكبرىظت المطالبة  6/5/2011وفي 

بتنحي الرئيس، علي عبد اهللا صالح عن الحكم، ومحاكمته على ما ارتكبه من جرائم بحق الشعب اليمني، 
  .، والتي دعا إليها الثوار الشباب"بجمعة الوفاء لشعب الجنو"وقد جاءت المظاهرات تحت عنوان 

هاجمت قوات األمن اليمنية مجددا فجر اليوم، اإلثنين، المعتصمين أمام مكتب التربية  9/5/2011وفي 
والتعليم في مدينة تعز جنوب اليمن، وأطلقت عليهم الرصاص الحي وخراطيم المياه، في حين دعا الثوار 

  . الرئاسي للمطالبة بتنحي الرئيس علي عبد اهللا صالحفي العاصمة صنعاء إلى الزحف نحو القصر
قوات االمن اليمنية، النار على محتجين يحاصرون مبنى حكوميا، مما أسفر عن مقتل مالك متجر وفتحت 

  .واثنين من المحتجين في تعز
غادر األمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد ) 19/5/2011نت، .الجزيرة (18/5/2011وفي 
ف الزياني األربعاء العاصمة صنعاء دون توقيع األطراف اليمنية على المبادرة الخليجية، في حين اللطي

  . جدد شباب الثورة رفضهم أي اتفاقات تمنح حصانة قضائية للرئيس علي عبد اهللا صالح
ت إلى واكتفت وكالة األنباء اليمنية الرسمية باإلعالن عن مغادرة الوسيط الخليجي الذي وصل مساء السب

  .صنعاء لتحريك خطة لنقل السلطة، دون التطرق إلى نتيجة زيارته
وأكد القيادي في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم ياسر اليماني مغادرة الزياني، وأضاف أن صالح رفض 

وبرر اليماني عدم توقيع صالح بقوله إنه لن . توقيع المبادرة قبل رفع االعتصامات ووقف االحتجاجات
  ".غير مستقر"ة طالما ال يزال الوضع األمني في البالد يترك السلط

من جهته قال المتحدث باسم المعارضة اليمنية محمد قحطان إن الزياني أخبر المعارضة بأنه سيغادر 
قد غادر "لعدم استطاعته الحصول على توقيع صالح، مضيفا أن الزياني لم يستطع التوصل إلى اتفاق و

  ".ولن يعود إلى صنعاء
ل بيان صادر عن البيت األبيض إن مستشار الرئيس األميركي لشؤون مكافحة اإلرهاب جون برينان وقا

حث صالح في اتصال هاتفي على توقيع وتطبيق االتفاق الذي اقترحه مجلس التعاون الخليجي كي يتمكن 
  ". مرحلة انتقالية سياسية"اليمن من المضي سريعا نحو 

 
  الثورة الليبية .4
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ة في ليبيا يختلف عنه في باقي الدول العربية، حيث استخدم نظام معمر القذافي القوة لقمع إن مشهد الثور
الثوار، حيث استخدم في معاركه كامل قوته العسكرية، مما دفع مجلس األمن التخاذ قرار حظر جوي 

  .لوقف المجازر التي ارتكبتها قوات القذافي
، والذي 17/3/2011في  الدولي األمنمجلس عن  1973القرار ) 17/3/2011وكالة رويترز، (وصدر 
كل " في اقتراع على فرض منطقة لحظر الطيران فوق ليبيا واستخدام األمنوافق مجلس بموجبه 
  .لحماية المدنيين في مواجهة القوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي"  الالزمةاإلجراءات

بدأت عملية فجر االوديسا، ضد قوات القذافي، ) 20/3/2011الخليج، الشارقة،  (19/3/2011وفي 
  .ثم تبعتها القوات األمريكية والبريطانية ،"القذيفة األولى "بإطالقفرنسا حيث قامت 

وصف هذه العملية ) 20/3/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية (غير أن معمر القذافي 
 ، انه سينتصر20/3/2011في ون الحكومي كد في تسجيل صوتي بثه التلفزيأو، "الحرب الصليبية"بـ

، وتوعد بالقضاء على الذين يتعاونون مع قوات التحالف ".مراجعة حساباته والتراجع "إلىداعيا الغرب 
، ولن نموت انتم ستموتون وسنبقى أبداًنحن لن نتراجع . المهاجمين مهزومون "إنوقال  .قاصداً الثوار

 أن ، مؤكداً"مواجهة برية "إلى" الطغاة"و" هاجمين المهزومينالم"سماهم أودعا من  ". وننتصرأحياء
  ".نحن نوزع السالح على الشعب الليبي كله "، موضحاً"الليبيين على استعداد لالستشهاد"
، فال الثوار الكر والفرالليبية الساحلية بين مدن المعارك بين الثوار وقوات القذافي في ال تاستمرو

  .لحتهم، وال استطاعت قوات القذافي القضاء على الثواراستطاعوا حسم المعركة لمص
عرض التلفزيون الليبي لقطات لمعمر القذافي في سيارة مكشوفة في طرابلس وقال  14/4/2011وفي 

  .ان اللقطات صورت اثناء قصف حلف شمال االطلسي للعاصمة الليبية
 عند المدخل الشرقي لمدينة مصراتة قال الثوار في ليبيا إنهم تمكنوا من تنفيذ كمين 21/4/2011وفي 

 آخرين، في حين أدى 40من جنود كتائب القذافي، وأسروا أكثر من 100غربي البالد وقتلوا أكثر من 
  . آخرين120قصف الكتائب للمدينة إلى مقتل سبعة مدنيين وجرح 

لجوية التي شنتها قال مايك مولن، رئيس هيئة األركان االمريكية المشتركة يوم الجمعة، إن الضربات او
 في المئة، لكن الصراع يتجه 40 و30قوات التحالف، قوضت القوات الليبية البرية بنسبة تتراوح بين 

  .فيما يبدو إلى حالة جمود
كشفت دراسة علمية أجرتها طبيبة نفسية ليبية في مستشفى بنغازي، أن جنود القذافي  27/4/2011وفي 

 منذ اندالع الثورة في بالدها، مشيرة إلى أنه في كثير من األحيان  فتاة وامرأة ليبية235اغتصبوا نحو 
" اآلن" الدكتورة سهام سرقيوة، في مقابلة مع قناة  وقالت.أصيبت الضحايا بمرض اإليدز بعد االغتصاب

، إنها أجرت دراسة نفسية معمّقة طبقتها على عدد من األسر في أجدابيا، والبريقة، ومن السلوم "الفضائية
  . أفراد لكل أسرة8 ألف أسرة بمتوسط 100ى بنغازي، واعتمدت على عينة إل

قال معمر القذافي، إنه إنه مستعد لوقف إطالق النار وإجراء مفاوضات شريطة أن  30/4/2011وفي 
 .يوقف حلف شمال األطلسي طائراته

ل نجل الزعيم علن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الليبية موسى إبراهيم عن مقت 1/5/2011وفي  
الليبي األصغر، سيف العرب، وثالثة من أحفاده في قصف جوي نفذته طائرات التحالف الدولي على 

 . منزل في طرابلس للعقيد معمر القذافي، الذي نجا وزوجته
  

  األردنيةاالحتجاجات  .5
عبر  ،14/1/2011  في بعد صالة الجمعةاالحتجاجات األردنية) 15/1/2011الشرق األوسط،  (انطلقت

مسيرات احتجاجية في العاصمة عمان والمدن الرئيسية األخرى مثل إربد والكرك والسلط وذيبان ومخيم 
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.  التي دعت إليها حركة التيار اليسار الحر في األردن،"يوم الغضب األردني"البقعة في يوم أطلق عليه 
 على االرتفاع المتالحق تجاجاً، اح، التي يرأسها سمير الرفاعيوطالب فيها المتظاهرون برحيل الحكومة

  .لألسعار الذي أرهق جيوب المواطنين
حكومة سمير الرفاعي وتكليف إقالة  1/2/2011 في األردني العاهل )2/2/2011الحياة، لندن، (وأعلن 

 مهمة أنوجاء في كتاب التكليف  ". سياسية حقيقيةبإصالحات"معروف البخيت بتشكيل حكومة تقوم 
اتخاذ خطوات عملية وسريعة وملموسة، إلطالق مسيرة إصالح سياسي حقيقي، "تكون الحكومة الجديدة س

 ."تعكس رؤية الملك اإلصالحية
القيادي اإلسالمي في األردن إرحيل غرايبة الملك األردني إلى  )23/2/2011نت، .الجزيرة(دعا و

ثورات الشعبية التي انطلقت في ظل ال"  للملك جيداًمخرجاً"إجراء إصالحات دستورية حقيقية، باعتبارها 
  .شرارتها من تونس وانتقلت إلى مصر وليبيا، ودول عربية أخرى أصبحت على قائمة االنتظار
إننا نشهد  ":وقال رئيس المكتب السياسي وعضو المكتب التنفيذي لجماعة اإلخوان المسلمين في األردن

كان ينبغي أن تكون حامية للشعوب تحولت  أن الجيش واألجهزة األمنية التي ، موضحاً" للصورةانقالباً
  . من محاسبة الشعوب لحكامها حصل العكسإلى درع منيع للحكام، وبدالً

آالف األردنيين للمطالبة بإصالحات سياسية تظاهر ) 26/2/2011الخليج، الشارقة،  (25/2/2011وفي 
حافظات كانت دعت إليها واقتصادية ودستورية شاملة، وانتظموا في مسيرات سلمية شملت عدة مدن وم

  .  جهة، وشاركت ضمنها أحزاب المعارضة وقوى وشخصيات وفعاليات شبابية واجتماعية20
وجدد األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي حمزة منصور مطالب الحركة اإلسالمية بإصالحات 

نحن نريد " كلمته وقال في. دستورية تحد من صالحيات الملك السيما فيما يتعلق بتشكيل الحكومات
  ."حكومة منتخبة تقوم بإصالحات سياسية حقيقية وفي مقدمتها إصالح قانون االنتخاب

 الذي يسمح للشعب 1952وقال القيادي العمالي محمد السنيد إن مطالبهم واضحة بالعودة لدستور عام 
  .األردني بمحاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة

زير الدولة األردني لشؤون اإلعالم الناطق باسم الحكومة طاهر و )25/2/2011، نت.الجزيرة(قال و
إن الحكومات األردنية عطلت اإلصالح السياسي في البالد، في الوقت الذي تستعد فيه أحزاب  العدوان

  .في العاصمة عمان" لجمعة غضب"ونقابات وحركات شعبية 
ب التكليف الملكية للحكومات كانت وقال العدوان في مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس الخميس إن كافة كت

  ".الحكومات لم تتقدم لإلصالح"تركز على أولوية اإلصالح السياسي، لكن 
المعارضة األردنية الذهاب خطوة أبعد في حركتها االحتجاجية، )27/3/2011الحياة، لندن، ( وقررت

ي حزب جبهة العمل وحذر عضو اللجنة التنفيذية ف،  في اإلصالحات"عدم الجدية"متهمة الحكومة بـ
) حال(الحكومة ستكون ارتكبت خطأ كبيراً جداً في "من أن  26/3/2011في اإلسالمي، زكي بني ارشيد 

النظام السياسي األردني "وقال إن على  ."عدم تقدير أو سوء تقدير الظرف السياسي الذي تمر به المنطقة
كلما تأخرت االستجابة " انه إلى، مشيراً "قاءأن يفهم أن اإلصالح السياسي الحقيقي هو الممر الوحيد للب

  ."ربما تزداد سقوف المطالبات
فبراير / في أواخر شباطمن سقف مطالبها  )28/2/2011نت، .الجزيرة(رفعت المعارضة األردنية 

التي تنادي بتقليص صالحيات الملك " الملكية الدستورية"من خالل سعيها إلى إحياء مبادرة ، 2011
وأصدرت لجنة مكونة من . ئيس للسلطات إلى رئيس للدولة يضمن التوازن بين السلطاتوتحويله من ر

وأنشأت هذه المبادرة صفحة لها .  تضمن رؤية هؤالء لإلصالحات المطلوبة في األردن شخصية بيانا24ً
ووقع على البيان قيادات بارزة في الحركة  .على موقع فيسبوك وقع عليها المئات من األردنيين

المية وال سيما المراقب العام السابق لجماعة اإلخوان المسلمين سالم الفالحات، ورئيس الدائرة اإلس
  .السياسية في الجماعة رحيل غرايبة
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 وإجراء ، حل مجلس النوابإلى اإلسالميدعا حزب جبهة العمل ) 9/3/2011الحياة، لندن، (كما 
ال يصلح إلقرار تعديالت قانونية أو " الحالي  المجلسأنانتخابات نيابية مبكرة في البالد، معتبراً 

 توجيهاته للحكومة من اجل إصدار األردني العاهل أردنيين، فيما ناشد خمسة كتاب وصحافيين "دستورية
  .األردنية المحلية اإلعالم المفروض عليهم في الصحف ووسائل "رفع الحظر"

بمواصلة االحتجاجات الشعبية  اإلسالميحزب جبهة العمل ) 10/3/2011الشرق األوسط، لندن، (وتعهد 
السلمية والضغط على الحكومة حتى تحقيق اإلصالحات السياسية واالقتصادية في األردن التي يطالب 

حق التعبير بالوسائل "لحزب أن اوأكد علي أبو السكر رئيس مجلس الشورى ، بها الشعب األردني
  . "دولية وال يصادره إال ظالمالسلمية مكفول وفق الدستور األردني والمواثيق ال

حرصها على مشاركة الحركة  15/3/2011في الحكومة األردنية ) 16/3/2011الحياة، لندن، (وأكدت 
أكد وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال الناطق باسم الحكومة و ،اإلسالمية في الحوار الوطني

ة ممثلي الحركة اإلسالمية والنقابات واألحزاب األردنية طاهر العدوان أن الحكومة زادت لهذه الغاية نسب
  .في اللجنة

عدم المشاركة في لجنة الحوار حتى يتم تصويبها بما "وجاء إعالن العدوان بعد رفض الحركة اإلسالمية 
، كما جاء في بيان للحركــة بعد اجتماع مشترك للمكاتب التنفيذية "يعزز قناعة الشعب بجدية اإلصالح

  .المسلمين وحزب جبهة العمل اإلسالميلجماعة اإلخوان 
قرر مجلس شورى جماعة اإلخوان المسلمين تبني ) 18/3/2011الغد، عمان،  (17/3/2011وفي 

برنامج إصالحي قائم على الدعوة إلى إصالحات دستورية، إضافة إلى تشكيل إطار جبهوي يتبنى 
ا الحركة اإلسالمية إقرار قانون انتخابي وتتضمن اإلصالحات الدستورية التي تنادي به .برنامج اإلصالح

  .جديد يلغي الصوت الواحد ويضمن ترسيخ مبدأ الحكومة البرلمانية، ومبدأ تداول السلطة
 العاهل األردني في رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء معروف )25/3/2011الحياة، لندن، (وحض 

لذلك أتوقع أن تجتث المؤسسات ... بهم وعزلهماجتثاث الفساد ومالحقة الفاسدين واإلطاحة "البخيت على 
المكلفة ذلك ما ظل من جيوب الفاسدين صغيرة كانت أم كبيرة، وأن يوقع عليهم القصاص الذي 

جملة من القضايا الرئيسة في مسيرة اإلصالح تحتاج إلى إجراءات سريعة وحاسمة "وقال إن . "يستحقونه
  ."ولويات في عمل الحكومةومتابعة وتقويم، وال بد من جعلها بين األ

 بتحقيق تهالتزام حكوممعروف البخيت، في رسالة للعاهل األردني، ) 25/3/2011الغد، عمان، (وأكد 
، في تقديم األفضل لألردن واألردنيين، والتصدي للتحديات وتخفيف األعباء عن  عبد اهللارؤى الملك

  أنالبخيت وأكد . مالمح المستقبل المشرقاإلنسان األردني، وتكريس شراكته في صنع القرار، ورسم
  زمن التدخل في شؤون الطالب انتهى وسنواجه الفساد بالعدالة واإلصالح

 اً آذار اعتصام24من حركة شباب   أردنيونشباببدأ ) 25/3/2011الرأي، عمان،  (24/3/2011وفي 
 ناشدوا فيه الملك عتصمون بياناًوأصدر الم ، أمام دوار الداخلية حتى تحقيق إصالح حقيقي وشاملاًمفتوح

 اإلصالحالفشل المتكرر والمتراكم للحكومات المتالحقة في تنفيذ برامج " الوطن مما أسموه إلنقاذللتدخل 
وطالبوا بإعادة االعتبار لمجلس األمة  ."في شتى المجاالت واستشراء الفساد في مختلف ومرافق الدولة

 مباشرة وسريعة إجراءات النيابية واتخاذ األغلبيةشكل من وبحكومة ت وتشكيل محكمة دستورية عليا
  . االقتصادية عن كاهل المواطناألعباءلتخفيف 

عتصام أن السلطات قامت بقطع الكهرباء عن االمشاركون في ال) 25/3/2011الغد، عمان، (ذكر و
اجدين في المنطقة، ما كانوا متو" البلطجية"منطقة الدوار، وتبع ذلك اعتداء بالحجارة نفذه مجموعة من 

  .أسفر عن إصابة تسعة معتصمين بجروح
، إلى نهاية مأساوية، توفي خاللها )26/3/2011الغد، عمان، ( آذار24آل اعتصام حركة شباب و

 آخرين، إثر فض قوات األمن لالعتصام الذي استمر يومين، على دوار 120مواطنان وأصيب أكثر من 



  

  

 
 

  

            22ص                                                     24/5/2011 الثالثاء :التاريخ

، سعد هايل السرور، فإن قوات األمن اضطرت إلى فض االعتصام، وبحسب وزير الداخلية .الداخلية
عقب التصعيد الذي حدث بين أطراف معتصمة، تبودلت فيه الشتائم وقذف الحجارة، األمر الذي كان 

  .يهدد بتفاقم الموقف وحدوث ما ال تحمد عقباه
هم من اللجنة، على  من أعضاء لجنة الحوار الوطني استقالت16 )26/3/2011الغد، عمان،  (أعلنو

  .خلفية أحداث دوار الداخلية
وقعت في اإلخوان المسلمين المسؤولية عن األحداث التي جماعة وحمل رئيس الوزراء معروف البخيت 

 آذار متهمة الحكومة وأجهزتها الرسمية باالعتداء عليهم 24 األمر الذي نفته حركة شباب دوار الداخلي،
  .الة وتشكيل لجنة تحقيق محايدةمطالبين رئيس الوزراء باالستق

ورد حزب جبهة العمل اإلسالمي على اتهامات البخيت وطلب من العاهل األردني التدخل مباشرة وإقالة 
  ."لفتح المجال أمام حكومة إصالح وطني وحل قوات الدرك"حكومة البخيت 

ه ت العنفَ الذي شهدردنياألدان العاهل ) 30/3/2011، الحياة، لندن، 30/3/2011الغد، عمان، (بدوره 
 عدم البقاء أسرى لما حدث، وضرورة إلىالجميع "عمان، وما تبعه من إساءة للوحدة الوطنية، داعياً 

الفوضى " أن، وأكد "التفكير بالمستقبل وفتح صفحة جديدة يكون أساسها الحوار وحماية النسيج الوطني
، مشدداً على أنه ال بديل من الحوار للوصول "الوحدة الوطنية مقدسة" إن :وقال ."والتخريب خط أحمر

فتح صفحة جديدة للعمل "دعا إلى  .إلى توافق على أسس اإلصالح الشامل الذي يلبي طموحات الجميع
أننا ال نخشى اإلصالح، وسنحترم توصيات لجنة الحوار الوطني في ما " وأكد ."بروح الفريق الواحد

كما أكد ضرورة  ."ير قانون االنتخاب والحياة النيابية والحزبيةيتعلق بأي تعديالت دستورية مرتبطة بتطو
  .أن يضمن قانون االنتخابات تحقيق التمثيل لجميع األردنيين في كل مناطق المملكة

 خرج آالف األردنيين في معظم مدن المحافظات الشمالية والجنوبية للبالد بعد صالة 15/5/2011وفي 
ة برحيل الحكومة وحل البرلمان وتسريع اإلصالح السياسي ومحاربة الجمعة في مسيرات حاشدة للمطالب

الفساد، في وقت حدثت اشتباكات باأليدي والعصي واألدوات الحادة بعد انتهاء مهرجان خطابي للتيار 
 91السلفي في مدينة الزرقاء شمال شرقي عمان للمطالبة باإلفراج عن معتقلي التيار ما أسفر عن إصابة 

 منهم تعرضوا للطعن بأدوات حادة، وفقا للرواية الرسمية، في 6نصراً من رجال األمن،  ع83بينهم 
  . سلفيا17ًحين اعتقل 

  

  الثورة السورية .6
، Eurasia Review/  مدير مركز دراسات الشرق األوسط بجامعة أوكالهوما-جوشوا النديس 

فتاح الذي يضمن نجاح ثورة إن الم: 28/3/2011ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 
 والتي تتألف من الضباط العلويين الذين يسيطرون ، هو وقوع شرخ بين النخبة التي تحكمهاةفي سوري

على القوى األمنية، ومن ُأسر التجار والصناعيين السنّية الكبيرة التي تهيمن على االقتصاد فضالً عن 
تحد مكونا هذه النخبة معاً، يستبعد تصور أن يؤدي اندالع إذا ا. ةعالم القيم األخالقية والثقافية في سوري

بيد أن حدوث شرخ بين العلويين والسنّة . ثورات شعبية واسعة النطاق ولكنها مشتتة إلى إسقاط النظام
داخل النخبة سيقضي على النظام، مع أن تماسك هذين المكونين مسألة تتعلق بالطبقة االجتماعية بقدر ما 

  .يدةتتعلق بالعق
ربما أدى الموقع المركزي لمدينة درعا في االنتفاضة إلى الحد من جاذبيتها في عيون النخب التي تسكن 

فهذه المدينة الحدودية التي يكثر فيها الغبار تتميز بوالءاتها القبلية، وفقرها ونزعتها اإلسالمية . المدن
عانون الفقر وجفافاً طويالً وبطالة، لكن  الذين يةالمحافظة التي ربما تُلهم سكان األرياف في سوري
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وحتى أولئك الذين . المظاهرات العارمة في درعا أفزعت النخب التي تسكن في المدن السورية
  .يشاطرون نظراءهم الريفيين تذمرهم من القمع وأملهم بالحرية، يخشون الفقراء وانهيار النظام العام

لكن الصورة في . م نفسه عبارة عن دكتاتورية أهل الريففي الواقع، ترى النخب في المدن أن النظا
والبطالة . فثلث السكان يقيمون أودهم بجني دوالرين أو أقل في اليوم. نظر األغلبية المحرومة قاتمة

متفشية، وأربع سنين من الجفاف حولت المناطق الريفية شرقي سورية إلى أرض قاحلة وبلدات ومدن 
يء يرغب فيه أبناء حلب وحمص ودمشق األثرياء هو اندالع ثورة توصل إلى وآخر ش. فقيرة مثل درعا

  . السلطة طبقةً سياسية جديدة قاعدتها الريف الفقير، أو غرق البالد في فوضى وربما حرب أهلية
وعلى األرجح . على األرجح أنه ال يوجد مخرج آمن للنظام السوري، سواء على المدى القريب أم البعيد

ويبقى أن . لقادة العسكريون العلويون حول الرئيس مخافة إزاحتهم عن السلطة والتنكيل بهمأن يلتفّ ا
نعرف إن كان المكون السنّي في النخبة الذي بقي يؤازر ُأسرة األسد طوال أكثر من أربعة عقود باسم 

  .رية خطرةاألمن واالستقرار سيبقى كذلك، أو ما إذا كان الرئيس بشار مستعداً إلدخال تغييرات جذ
قاد .  وإطالق سجناء الرأيباإلصالحمطالبة  15/3/2011 فيحملة احتجاجات شعبية انطلقت وكانت 

هذه االحتجاجات الشبان السوريون الذين طالبوا بإجراء إصالحات سياسية واقتصادية واجتماعية ونادوا 
  ".حرية... حرية: "بشعار واحد

عوات سابقة على المواقع االلكترونية للتظاهر في دمشق د) 18/3/2011موقع الجمل بما حمل، ( وبدأت
 شباط ثم 5 ثم في فبراير/  شباط4مطالبة باالصالح وإطالق سجناء الرأي، وتم تحديد مواعيد لها في 

 آذار بدأت تظاهرات 15، إال أن شيئاً لم يحدث جراء هذه الدعوات وابتداء من مارس/  آذار12في 
 دون إعالن مسبق، حيث خرجت تظاهرة محدودة من الجامع األموي محدودة تخرج من بعض الجوامع

تناقلت مواقع الكترونية خبر مظاهرات  و.وتمكنت قوات حفظ النظام من تفريقها خالل أقل من ربع ساعة
جرت في درعا ودمشق وبانياس إثر صالة الجمعة وأن اشتباكات حصلت بين قوات حفظ األمن 

ري في درعا، وفي باحة المسجد األموي في دمشق، وفي السوق والمتظاهرين أمام المسجد العم
  . المركزي ببانياس، وتضاربت األنباء حول عدد المتظاهرين والجرحى والمعتقلين

مدينة درعا سورية أكثر المدن انتفاضة ضد نظام الحكم في ) 30/30/2011نت، .الجزيرة(وكانت 
يل ما شهدته محافظة درعا من أحداث أدت لمقتل نت تفاص.لجزيرةموقع اوروى شاهد العيان لسورية، 

 عندما خرج أطفال مدارس مارس/ آذاروقال الشاهد خالد إن المشكلة بدأت مطلع  .وجرح وفقدان المئات
 سنة يقلدون ما يشاهدونه في تلفزيونات الدول العربية، ويرددون هتافات 14متوسطة ال تتجاوز أعمارهم 

 15جاء األمن وألقى القبض على "وتابع  ".الشعب يريد إسقاط النظام "بصورة أقرب للتسلية، مثل هتاف
 وتم إيداعهم فرع األمن السياسي في درعا، وبعد أيام على اعتقالهم ذهب األهالي لعاطف نجيب طفالً

  ".وطالبوه باإلفراج عن أبنائهم، لكنه هددهم باعتقالهم واعتقال نسائهم
 على ما يقول، فإن عدد القتلى عرض مقاطع مصورة عديدة دليالًوحسب الشاهد الذي استعان في حديثه ب
 مفقود ال يعرف إن كانوا من القتلى 400، فيما ال يزال هناك 200الذين سقطوا في درعا وصل إلى نحو 

  .في ثالجات المستشفى الوطني في المدينة، أو جرحى بداخله، أو معتقلين لدى قوات األمن
، ليتجهوا بعد ذلك لوزارة األطفال توجهوا للمحافظ الذي لم يستقبلهم أصالًيشير الشاهد إلى أن أهالي و

 فقط اعتقل منهم  شخصا150ًوكان عددهم .  مارس/ آذار17الداخلية حيث شاركوا في االعتصام في 
 . شخصا رغم نفي وزير اإلعالم السوري اعتقال أي شخص35

 شخص من األهالي في 400واعتصم نحو ثم توالت األحداث واالحتجاجات في درعا يوم الجمعة، 
تم قطع الكهرباء عن مدينة  23/3/2011 األربعاء  من يومفي الساعة الواحدة فجراً و.المسجد العمري

درعا، وبدأ اقتحام مسجد العمري عن طريق آالف العناصر األمنية والعسكرية، وكان عدد المعتصمين 
وبعد انتهاء عملية االقتحام  . الساعة الخامسة فجراً واستمرت العملية وإطالق النار حتى400أقل من 
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وإخالء المسجد تم إحضار أسلحة ونقود وذخائر وتصويرها وعرضها على التلفزيون والقول إن هناك 
 .، حسب الشاهد كان يحتل المسجد إرهابياًتنظيماً

وحماة، دمشق، وحمص، (مدن رئيسية في سورية  إلىاتسع نطاق االحتجاجات وامتد بعد ذلك، 
  ...).والالذقية

 عن تطورات "بث أكاذيب" بالعمل على "جهات خارجية"دمشق ) 24/3/2011الحياة، لندن، (اتهمت و
 وذلك بهدف تحريض األهالي، قبل أن تشير "االدعاء بوقوع مجازر"األوضاع في مدينة درعا تتضمن 

 اعتدت على طاقم طبي، ما "حةأفراد عصابة مسل" أهالي درعا مع قوى األمن في مالحقة "تعاون" إلى
  . قتلى وجرحىإلىأدى 

المستشارة اإلعالمية والسياسية في الرئاسة السورية بثينة ) 25/3/2011الشرق األوسط، لندن، (وأعلنت 
، على أن  أمس رزمة من اإلصالحات السياسية قالت إنه سيبدأ العمل بها فورا24/3/2011ً في شعبان

ة أمورها بنفسها وهذا جزء من التجييش اإلعالمي وإعطاء صورة بأن أمرا دولة قادرة على إدار"سورية 
 تنال عناية الرئيس بشار األسد والقيادة "المطالب المحقة"وقالت إن . "خطيرا جدا وغير متدارك يحصل

يصطاد في الماء العكر أو أن يقول كلمة حق يراد بها " محذرة ممن يريد أن "حرص"السورية بكل 
القيادة القطرية لحزب البعث العربي االشتراكي برئاسة الرئيس األسد، األمين "ن أنت شعبان وأعل ."باطل

العام القطري للحزب، انعقدت وأصدرت عدة قرارات تتعلق بأحداث درعا األخيرة، كتشكيل لجنة 
 "ي الدولةالقرارات تضمنت زيادة الرواتب للعاملين ف" ولفتت إلى أن "لمحاسبة المتسببين والمقصرين فيها

سورية مستهدفة بسبب التعايش بين أبنائها، وهذا النموذج " إن  شعبانوقالت .%30تصل إلى حد الـ
مستهدف ممن يدعي أنه يريد الحرية لشعوبنا، ونحن شاهدنا النماذج في العراق والمليون شهيد، وال 

 عليه قتل أي شخص يمكن ألحد أن يكون أحرص على الشعب السوري من الرئيس األسد وهو ال يهون
لكن ذلك ال ينفي وقوع أخطاء أو أن هناك ": ، وتابعت"وكان حريصا في تعليماته بعدم إطالق الرصاص

  ."بعض سوء تصرف أو سوء ممارسة أو سوء شخص مما، ولكن يجب أن ال يتم خلط األمور
مخيم الرملة بالتورط  لم تحددهم من "فلسطينيين"بثينة شعبان ) 27/3/2011االتحاد، أبو ظبي، (واتهمت 

 تعمدوا القيام بكسر المحال التجارية والبدء بمشروع الفتنة إنهم" التي جرت في الالذقية قائلة األحداثفي 
 العنف ضدهم خرج من ادعى انه من المتظاهرين وقتل رجل امن واثنين من األمنوعندما لم يستخدم 

  ."المتظاهرين
 برفع السلطات السورية قد اتخذت قراراًأن بثينة شعبان  )28/3/2011الشرق األوسط، لندن، (وأكد 

  . إصالحات تتضمن تعدد األحزاب وحرية الصحافةتحالة الطوارئ، وتوقع
 "مسيرات مليونية" 29/3/2011في شهد معظم المدن السورية ) 30/3/2011الحياة، لندن، (وشهدت 

بالوحدة " التمسك إلى الذي يقوده، إضافة "لدعم برنامج اإلصالح الشامل" واألسدتأييداً للرئيس بشار 
  . في سورية" الفتنةإثارة" ورفض المحاوالت الخارجية لـ"الوطنية

 الحكومة السورية برئاسة ناجي الرئيس السوري استقالة) 30/3/2011الشرق األوسط، لندن، (كما قبل 
  . يعطر

أول خطاب له بعد األحداث في الرئيس السوري بشار األسد، في ) 31/3/2011الحياة، لندن، (وحذر 
اإلصالح والحاجات هو واجب "، مؤكداً أن "الخلط بين الفتنة واإلصالح والحاجات اليومية"من سورية، 

وأد الفتنة واجب وطني وأخالقي وشرعي، وكل من "وقال إن . "الدولة، لكن ال يمكن أن نكون مع الفتنة
ال توجد عقبات في اإلصالح، يوجد "وإذ قال انه  ."ايستطيع أن يساهم في وأدها وال يفعل فهو جزء منه

علينا أن  "، قبل أن يؤكد"التحدي اآلن هو ما نوع اإلصالح الذي نريد؟"، شدد األسد على أن "تأخير
  ."نتجنب إخضاع عملية اإلصالح للظروف اآلنية التي قد تكون عابرة كي ال نحصد النتائج العكسية
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 نتعرض لمؤامرة كبيرة من دول قريبة  أن سوريةاألسدأكد ) 30/3/2011الشرق األوسط، لندن، (كما 
الشعب السوري شعب مسالم وودود، ولكننا لم .. المؤامرة كبيرة، ونحن ال نسعى لمعارك":  وقال،وبعيدة

  وسهالًوإذا فرضت علينا المعركة اليوم فأهالً.. نتردد يوما في الدفاع عن قضايانا ومصالحنا ومبادئنا
  ."بها
في دمشق أن ثالث لجان منفصلة تشكلت خطاب األسد أعلن ) 1/4/2011الحياة، لندن، (عد وب
 التخاذ قرار "تمهيداً" من الرئيس األسد، مهمة األولى إنجاز تشريعات قبل نهاية الشهر الجاري "توجيه"بـ

التي أودت بحياة  في األحداث "تحقيق فوري"وتتعلق اللجنة الثانية بإجراء .  حال الطوارئ"رفع"يتعلق بـ
مدنيين وعسكريين في محافظتي درعا والالذقية في األيام األخيرة، فيما تعمل الثالثة على تنفيذ توصيات 

  . في محافظة الحسكة، في شمال شرقي البالد1962سابقة تتعلق بحل مشكلة إحصاء عام 

  من جديد إلى الشوارعجوخرمن الالسوريون لم يمنع ) 2/4/2011 ،الشرق األوسط، لندن(غير أن ذلك 
 منهم في دوما القريبة من دمشق، واثنان 10 قتلوا، 12، وقالت وكالة األنباء األلمانية إن 1/4/2011في 

  .في درعا
علن نائبان سوريان استقالتهما اليوم السبت من منصبيهما،  أعلن )48موقع عرب( 23/4/2011وفي 

يوم  ضد النظام االحتجاجية سوريين في المظاهرات إضافة إلى مفتي درعا، احتجاجا على قتل مواطنين
  .13 اليوم الـ في هذا، وخالل تشييع جنازات ، إذ بلغ عدد 22/4/2011

التي اقتحمتها صباح ) جنوب سوريا( شخصا إثر قصف عنيف في درعا 25قتل   25/4/2011وفي 
 على حركة االحتجاج المناهضة اليوم االثنين قوات األمن السورية مدعومة بالدبابات والمدرعات للقضاء

  .للنظام المستمرة منذ ستة أسابيع، حسبما أفاد لناشط عبد اهللا أبا زيد من درعا
 من أعضاء حزب البعث الحاكم في سوريا، من محافظة 200ما يقارب الـ  استقال 27/4/2011وفي 

  .رعادرعا، والمناطق المحيطة بها، ، احتجاجا على هجوم قوات األمن على مدينة د
 مدنيا على األقل قتلوا في 62قال المرصد السوري لحقوق االنسان، في بيان، إن  29/4/2011وفي 

، الذي أطلق 29/4 االحتجاجات المؤيدة للديمقراطية، والمطالبة بإسقاط النظام، في سوريا، يوم الجمعة
  ، ومعارضين"سدالثورة السورية ضد يشار األ"، بدعوة من شباب مجموعة "جمعة الغضب"عليه اسم 

قالت منظمة سواسية السورية لحقوق اإلنسان إن قوات ) 1/5/2011نت، .الجزيرة( 1/5/2011وفي 
وتحدثت  . مدنيا على األقل منذ بدء االحتجاجات على نظام حكم الرئيس بشار األسد560األمن قتلت 

آذار / مارس18بية يوم المنظمة أيضا عن اعتقال اآلالف منذ تفجر المظاهرات في مدينة درعا الجنو
وذكر بيان سواسية أن المعتقلين يتركزون بسجون ومراكز اعتقال مكتظة بالفعل بآالف من . الماضي

  .سجناء الرأي
قالت بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري إن المرحلة ) 10/5/2011نت، .الجزيرة (10/5/2011وفي 

 .األخطر في ما يجري في سوريا قد انتهت
فرضت عقوبات تقضي بتجميد أي أموال في الواليات المتحدة ) 18/5/2011رويترز (المتحدة الواليات 

 وذلك فيما يتصل بانتهاكات 18/5/2011 في للرئيس السوري بشار االسد وستة من كبار مساعديه
لحقوق االنسان في تصعيد كبير للضغوط االمريكية على سوريا كي توقف حملتها العنيفة على 

 .المحتجين
أمام الرئيس "وقال مسؤول كبير في الحكومة االمريكية تحدث للصحفيين بشرط عدم الكشف عن اسمه 

 ."اما قيادة هذا االنتقال الى الديمقراطية أو الرحيل.. االسد خيار واضح
وقالت وزارة الخزانة ان العقوبات على االسد ونائبه فاروق الشرع ورئيس الوزراء عادل سفر ووزير 

حمد ابراهيم الشعار ووزير الدفاع علي حبيب باالضافة الى عبد الفتاح قدسية مدير المخابرات الداخلية م
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العسكرية ومحمد ديب زيتون رئيس شعبة االمن السياسي تستهدف اجبار الرئيس السوري على اجراء 
قتل االصالحات السياسية التي قاومها في سعيه لقمع احتجاجات شعبية مستمرة منذ أكثر من شهرين 

 .خاللها المئات
واستهدفت مجموعة أخرى من العقوبات اثنين من كبار أفراد الحرس الثوري االيراني تتهمهما واشنطن 
بمساعدة حملة القمع السورية وابن خال لالسد ورجل أعمال سوريا وأربع هيئات سورية وجميعهم 

 .متهمون بارتكاب انتهاكات لحقوق االنسان
تها وزارة الخزانة أيضا العقوبات التي فرضت في أبريل نيسان لتشمل ووسعت العقوبات التي فرض

 .عشرة مسؤولين وهيئات سورية أخرى بينها أجهزة المخابرات العسكرية السورية
كثير من المؤسسات المالية في "وقال المسؤول االمريكي الكبير للصحفيين بشرط عدم الكشف عن اسمه 

راء تكميليا وتقوم بتجميد أصول ومن ثم قد يكون االثر الموسع لذلك أرجاء العالم تتخذ أيضا طواعية اج
 ."كبيرا للغاية

 على تشديد العقوبات على القيادة السورية لكنها قالت انها 17/5/2011 في واتفقت حكومات اوروبية
وبحثت وزيرة الخارجية االمريكية هيالري .  ان كانت ستضم االسد الى القائمةبعد اسبوعستقرر 

ينتون مع كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية في االتحاد االوروبي الخطوات التالية بشأن كل
 .سوريا

 مسؤوال سوريا على قائمة العقوبات فيما وصفه بأنه اجراء لزيادة الضغوط 13ووضع االتحاد االوروبي 
 .تدريجيا

 العقوبات االمريكية حافظ مخلوف ومن بين الشخصيات والهيئات العشرة الجديدة التي أضيفت الى قائمة
ابن خال االسد ومسؤول باالدارة العامة للمخابرات السورية وأجهزة مخابرات الجيش والقوات الجوية 

 .ومكتب االمن الوطني السوري
وشملت القائمة أيضا قاسم سليماني قائد قوة القدس في الحرس الثوري االيراني ومحسن شيزاري وهو 

 .قوة القدسمسؤول كبير اخر في 
 األسدوضمت العقوبات الموسعة كذلك ثالث شركات ومسؤول في شركة مرتبط برامي مخلوف ابن خال 

والذي يملك أكبر شركة التصاالت الهاتف المحمول في سوريا وعددا من الشركات الكبيرة في قطاعي 
 .النفط واالنشاءات

 
  :المواقف الرسمية الفلسطينية

  
  لسند األساس لقضية فلسطينمصر ستبقى اعباس يؤكد أن  .7

الرئيس محمود عباس، نقالً عن الوكاالت، ان القاهرة من  8/4/2011 الحياة الجديدة، رام اهللا، نشرت
، جلسة مباحثات معمقة مع رئيس المجلس األعلى للقوات المسلحة المصرية المشير محمد أمسعقد 

 والتقى الرئيس عباس، رئيس وزراء .حسين طنطاوي، تناولت تطورات األوضاع في فلسطين والمنطقة
  .عصام شرف ووزير الخارجية نبيل العربي وشيخ األزهر أحمد الطيب والبابا شنودة الثالث. مصر د

الدور المصري ال يتقلص، وهو غير مرتبط بوقت أو بزمان أو بمكان، واليوم اطلعت « ان عباسوأكد 
لي باشا، وكلهم حريصون على العالقة مع على أسماء رؤساء األركان ووزراء الدفاع منذ محمد ع

فلسطين، ومصر تعتبر فلسطين جزءا من أمنها القومي، وهذا الموقف لن يتغير، فمصر ستبقى السند 
اواصر العالقات المصرية الفلسطينية متمنيا لمصر تخطي «وأكد عباس على  .»األساس لقضية فلسطين

  .كما اضافت الوكالة» يمياألوضاع الراهنة واستعادة دورها العربي واإلقل
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من جانبها أكدت القيادة المصرية موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية مصرية 
وأكد رئيس المجلس األعلى للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي دعمه . أيضا

 تأييده لمبادرة الرئيس محمود للموقف الفلسطيني بشأن المفاوضات وضرورة وقف االستيطان وأبدى
  . االنقساموإنهاءعباس للمصالحة 

كانت األجواء « ياسر عبد ربه  لمنظمة التحريروحول أجواء هذا االجتماع، قال أمين سر اللجنة التنفيذية
إيجابية، والمشير طنطاوي مطّلع بشكل عميق على كل جوانب القضية الفلسطينية، سواء فيما يخص 

   .»ملف السياسيالمصالحة أو ال
هناك كل التجاوب فيما «بشأن موضوع معبر رفح والتسهيالت لدعم أهالي قطاع غزة، رد عبد ربه 

يتعلق بتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، وهذا سوف ينعكس أكثر في الفترة المقبلة على أهلنا في 
لية، بينما االحتالل اإلسرائيلي القطاع، دون أن يعني ذلك أن مصر هي التي تتحمل كل العبء والمسؤو
  .»يعفي نفسه من أية مسؤولية، مع أنه هو الذي يفرض الحصار على القطاع

وقالت وكالة انباء الشرق االوسط ان الرئيس عباس بحث مع رئيس الوزراء المصري عصام شرف في 
ولة لرأب مجمل تطورات االوضاع على الساحة الفلسطينية خاصة ملف المصالحة والجهود المبذ«

االتصاالت التي تجريها القيادة الفلسطينية بشأن «كما تناول اللقاء  .»الصدع وتعزيز الوحدة الوطنية
  .»عملية السالم مع اقتراب عقد اجتماع اللجنة الرباعية الدولية والعالقات الثنائية

التصاالت  أجرى محادثات مع ووزير الخارجية نبيل العربي تناولت اعباسوأوضحت الوكالة ان 
وأضافت . الفلسطيني» الجارية لدفعة عملية السالم المتعثرة إلى األمام، والجهود المبذولة النهاء االنقسام

أكد استمرار دعم مصر للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة، فيما أشاد عباس «ان العربي 
  .»بالدعم المصري للقضية الفلسطينية«

مس، شيخ األزهر أحمد الطيب في صورة الجهود المبذولة إلنهاء ووضع الرئيس عباس، مساء ا
جاء ذلك في لقاء عقد في مقر مشيخة األزهر بالقاهرة، كرس . االنقسام، واستعادة الحقوق الفلسطينية

لمناقشة تطورات األوضاع في األرض الفلسطينية في ظل التصعيد اإلسرائيلي الدموي في قطاع غزة 
  .ستيطان وسياساتها العدوانيةواستمرار إسرائيل باال

نعتز بالوحدة الوطنية بين الشعب المصري، ويمثل هذه الوحدة «وقال عباس للصحفيين عقب اللقاء، 
فضيلة اإلمام األكبر، والبابا شنودة الثالث، وهذا يدل على أن هذا الشعب سيبقى موحدا متماسكا وكله 

مصر جميعها تاريخيا وفي المستقبل ستكون «: بعوتا .»يعمل من أجل فلسطين، وكله في خدمة فلسطين
هي السند األساسي للقضية الفلسطينية، وننتظر اليوم الذي تتحرر فيه القدس ليكون على يميننا فضيلة 

  .»اإلمام وعلى يسارنا البابا شنودة ونزور المدينة المقدسة سويا إن شاء اهللا
 تطورات األوضاع في األرض الفلسطينية، وذلك وأطلع الرئيس عباس، البابا شنودة الثالث على مجمل

وأشاد الرئيس، في تصريح للصحفيين عقب اللقاء، بمواقف البابا  .في مقر كاتدرائية العباسية بالقاهرة
البابا شنودة دائما يدعو للحل الذي يؤدي إلى «: شنودة المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية، وقال

  .»ن المقدسة وعندها سيزور فلسطيناستقالل فلسطين، وحرية األماك
رئيس دائرة ، أن جيهان الحسينينقالً عن مراسلها القاهرة  من 8/4/2011الحياة، لندن، وأضافت 

موسى تناولت المصالحة عمرو المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات ذكر أن المحادثات مع 
د عباس للذهاب إلى غزة إلتمام المصالحة، وتشكيل الفلسطينية وعملية السالم المتوقفة، مشيراً إلى استعدا

ورداً . حكومة تكنوقراط إلعادة إعمار غزة، وتنظيم االنتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني
ان «على سؤال حول استعداد حركة حماس للدخول في حوارات جديدة تتعلق بالمصالحة، أجاب عريقات 

 الحوارات، وال مجال للحديث على نقطة هنا أو هناك للتهرب من األمر لم يعد بحاجة إلى مزيد من
نحن «: ، مضيفاً»فلسطين والقدس أهم من فتح وحماس وكل الفصائل الفلسطينية«: وأضاف» المصالحة
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نؤيد ما قاله عمرو موسى بأنه ال يوجد أي مبرر لعدم قبول الرئيس أبو مازن للذهاب إلى غزة وتحقيق 
يقات إنه تم البحث في االتصاالت الجارية مع اللجنة الدولية الرباعية الفتاً إلى وأضاف عر .»المصالحة

عباس جدد مواقفنا المعلنة بضرورة وقف االستيطان بما يشمل القدس وتحديد مرجعيات عملية «أن 
السالم، وقال هذه ليست شروطاً فلسطينية، بل التزامات مترتبة على إسرائيل، وال بد من العمل 

  .»ابموجبه
  

   بشكل يفاجئ الجميع"إسرائيل"سقوط األنظمة العربية سيساعد على زوال : حمد يوسفأ .8
 أحمد يوسف المستشار السياسي السابق لرئيس الحكومة المقالة التي تديرها           .أكد د  :أشرف الهور  - غزة

ل حركة حماس في غزة ان سقوط األنظمة العربية بشكل سريع سيساعد في زوال دولة إسـرائيل بـشك                 
وجاءت أقوال يوسف خالل مشاركته في ندوة سياسية عقدتها كلية العلـوم والتكنولوجيـا               .يفاجئ الجميع 

جنوب قطاع غزة، أكد خاللها على أن المتغيرات الحاصلة على الساحة العربية ستأتي في صالح القضية                
ي تتبعه تلـك األنظمـة   إن الثورات في تونس ومصر جاءت لتغيير الواقع السياسي الذ   'وقال   .الفلسطينية

جراء استخدامها ألساليب قمعية بحق شعوبها أو من خالل ارتباط سياسـتها بـسياسات غربيـة خدمـة                  
  .'لمصالحها الشخصية

وأشار إلى أن ما يقوم به اآلن النظام الليبي يعد انتهاكاً لحقوق المواطنين المدنيين على اعتبار أن ليبيـا                   
  .موال التي تسخر لخدمة النظام وحماية ممتلكاتهدولة نفطية وتمتلك الكثير من األ

وربط يوسف بين سقوط األنظمة العربية، وبين واقع القضية الفلسطينية، وقال ان سقوط هـذه األنظمـة                 
سيساعد على زوال دولة إسرائيل بشكل يفاجئ الجميع خاصة في ظل وجود دراسات علمية              'بشكل سريع   

، وشدد على ضرورة    'عصب العالم العربي واإلسالمي   'لسطينية تعد   وأشار الى أن القضية الف     .'تؤكد ذلك 
إنهاء االنقسام وتحقيق شراكة سياسـية      'قيام الفلسطينيين باالستفادة من المتغيرات في المنطقة، من خالل          

  .'وتوحيد الصف الفلسطيني في مواجهة عونا وعدو األمة ما يسمى بإسرائيل
دها المنطقة العربية والممثلة في وصول اإلسـالميين إلـي سـدة            وتطرق أيضاً إلى التغيرات التي ستشه     

ال 'وأكد أن األنظمة العربية ستقول وضمن توجهاتها الجديـدة           .الحكم ضمن الخريطة المستقبلية للمنطقة    
  .'للسياسات الغربية لضمان حشد جماهيرها

 25/4/2011القدس العربي، لندن، 
  

  لسطين فعن بداية انهيار االحتالل نعيش: هنية .9
، أن الدماء الفلسطينية التي 2011-5-16أكد رئيس الوزراء إسماعيل هنية، اإلثنين :  حازم الحلو-غزة

سالت في ذكرى النكبة تمثل بداية االنهيار للحصار اإلسرائيلي على غزة، وبداية الحصار العربي 
  . ضطرابات في المنطقةواإلسالمي على الدولة العبرية، مشددا على أن وجود االحتالل يمثل أساس اال

وأشار هنية خالل حفل نظمته وزارة الزراعة بميناء غزة، لتسليم قوارب صيد لمجموعة من الصيادين 
الفلسطينيين، إلى أن ما حدث في إحياء ذكرى النكبة يؤكد على أن الشعب الفلسطيني بات أقرب من أي 

  . وقت مضى لحق العودة
 االحتالل على أرض فلسطين، وما شهدناه ذو داللة عظيمة لها ما نحن نعيش بداية انهيار: "وقال هنية

إن ذكرى النكبة في هذا العام تمثل دفنا : "، مضيفا"بعدها، إنها الروح التي تسري في الوطن العربي
للنكبة وبعثا للروح العربية األصيلة، وما شهدناه في الدول العربية وما شوهد من دماء أريقت يدلل على 

  ". الذكرى يبعث بتلك الروح الجديدةأن إحياء 
والشعب الفلسطيني يريدون الحرية، العربية ولفت إلى أن التوتر الذي يحيط بالمنطقة يدلل على أن األمة 

  . واالحتالل هو جوهر اإلشكال والمصيبة، وبزواله عن أرض فلسطين تنعم المنطقة باألمن واالستقرار
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  16/5/2011فلسطين اون الين، 
  

  في ذكرى إحياء النكبة" شهداء مسيرات العودة" تتبنى نيةهحكومة  .10
الذين سقطوا في " شهداء العودة"قررت الحكومة الفلسطينية في غزة، برئاسة إسماعيل هنية، تبنى : غزة

، في حين شاركت شخصيات "شهداء الشعب الفلسطيني"، كـ )15/5(مسيرات يوم األحد الماضي 
  .اء نظمها المجلس التشريعي الفلسطيني في مقره بغزةفلسطينية مساء اليوم في خيمة عز

نسخة عنه، أن قرار تبنى الشهداء يعني أن لهم كامل " قدس برس"وأكدت الحكومة في بيان لها، تلقت 
  .حقوق الشهداء، مكلفة الوزارات ذات االختصاص ببدء اإلجراءات القانونية لتطبيق القرار

  18/5/2011قدس برس،
  
  
  
 

  :موقف المقاومة
  

   نشعره في الساحة الفلسطينيةفي الدول العربيةير يالتغ: أبو مرزوق .11
 في كلمته في الدورة  موسى أبو مرزوق.دنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قال : بيروت

نحن نشعر في هذه االيام ان الغرس الذي : " االسالمي التي عقدت في بيروت–الثامنة للمؤتمر القومي 
هذه الجهود الضخمة و واالنتفاضات التي بدأت في الساحة الفلسطينية منذ الثمانينات، زرعته المقاومة

ترحل من كانت التي ولدت في كل المفكرين االحرار من القوميين واالسالميين عبر المؤتمرات، التي  
  ".عاصمة إلى عاصمة، ساهمت كثيراً في هذا التغيير الذي نعيش في ظالله هذه االيام

 في المنطقة، ولذلك بدا األمريكيةن أهم ما واجهناه في المرحلة السابقة هو االرتهان للرؤية أ: "وأضاف
 مواجهة هذا إمكانيةأن المشروع الصهيوني يتبدل في كل لحظة، واقتنع الكثيرون من الزعماء بعدم 

جه مشروع  ومن هنا كان الدعم لبرنامج التسوية والوقوف في و،المشروع، فكانت التسوية هي الخيار
  ." المقاومة والمقاومين في كثير من العواصم

هذا التبدل والتغير اليوم نشعره في الساحة الفلسطينية، ويجعل كل من يعمل في هذه الساحة، : "وتابع
وخاصة اخواننا في فتح وفي السلطة الفلسطينية، أن يراجعوا المرحلة على قاعدة ان اتفاقيات اوسلو قد 

التغير ان ينعكس على الساحة ترحيباً بالمقاومة وتبنياً لبرنامجها، وللعرب أيضاً ان وال بد لهذا . فشلت
ينهضوا بسياسات جديدة تجاه القضية الفلسطينية، وهذا احساس يعيشه العرب قبل هذه الثورات بنجاحاتها 

  ".وستبقى فلسطين عنوان كل سياسة
  17/4/2011قدس برس، 

  
  هامعبر رفح يسير وفق آلية مؤقتة لحين استقرار وصالحةلن تتخلى عن ملف الم مصر: الزهار .12

 محمود الزهار القيادي في حركة حماس نية القيادة المصرية التخلي عن ملف المصالحة .دنفى : غزة
الفلسطينية وإسناده لسوريا، مؤكداً أن حماس باتت تفضل أن تستضيف مصر المصالحة دون لعب دور 

  ". مسؤولية فشلهاكي ال تتحمل هي"الوساطة فيها؛ 
موال مختلف تماما عن ) دماغه(وقال الزهار عبر لقاءاتنا مع اإلخوة المصريين اتضح لنا أن لعباس في 

وهو يريد فقط أن يأتي لغزة في زيارة إعالمية ألسباب يريدها هو، ونحن لسنا في .. إطار المصالحة
  ".صدد الحديث عنها اآلن
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رة عباس التي أعلن عنها األخير قبل التصعيد الصهيوني منتصف أعرب الزهار عن اعتقاده من أن زياو
عباس يريد أن يبدأ الحوار في :  قائال وتابع،مارس الماضي، بأنها في غير إطارها المعلن المصالحة

الضفة الغربية، وهذا ما نرفضه لكونه تحركاً تحت وطأة االحتالل حيث سيستغل األمر ليفرض علينا ما 
  .يريده هو
ارة إلى تهديدات الكيان بمواصلة عدوانه على غزة، وما تناقلته بعض الوسائل اإلعالمية عن وباإلش

وجود دولة االحتالل بذاتها تهديد للشعب : "تأجيل الهجوم الصهيوني لما بعد عيد الفصح، أوضح الزهار
  ".الفلسطيني، وهم يجعلون رزقهم بأنهم يشنون حروبا على الفلسطينيين

تستغل الفترات ذات األبعاد الرمادية في السياسة العربية كما هو الحال في مصر، " يلإسرائ"مبينا أن 
كان هناك اتصاالت باألتراك : "لكنه استدرك. وأيضا حالة التواطؤ الغربي واألمريكي؛ لتنفيذ مؤامراتها

، "وان اإلسرائيليوالجامعة العربية وبمصر وبجهات دولية وباألمم المتحدة في الفترة السابقة؛ إليقاف العد
وليس الستجداء وقف إطالق النار، وهدفت "مبينا أن هذه االتصاالت مستمرة وكانت من باب القوة، 

  ".أيضا لحشد التأييد لبرنامج المقاومة الفلسطينية
زيارتنا جاءت لمناقشة الوضع الفلسطيني على : "وحول تقييمه لزيارته األخيرة لمصر، قال الزهار

، مشيرا إلى أن آخر جدول أعمال زيارتهم كان "، وعلى مستوى العالقات مع مصرالمستوى الداخلي
  . لإلمام األكبر لألزهر الشريف، ولمؤسسة األهرام اإلعالمية

الزيارة : "وأوضح أن األثر اإليجابي لزيارة وفد حماس لوزير الخارجية المصري نبيل العربي بالقول
كذلك توقع ".  القضايا، ولدينا تفاؤل بتجاوب مصري فعال معهاكانت إيجابية؛ حيث طرحنا فيها كثيرا من

القيادي في حركة حماس مشاركة فعالة لألزهر الشريف في القضايا الداعمة للشعب الفلسطيني خالل 
الفترة المقبلة، مؤكداً أن تعاطي وسائل اإلعالم المصرية مع القضية الفلسطينية والقطاع سيتغير لصورة 

  .إيجابية
المعبر "معبر رفح أشار الزهار إلى أن المعبر يعمل حالياً بآلية اتُفق عليها مع المصريين مؤقتا، وحول 

في مرحلة مؤقتة كالتي تعيشها مصر من حيث الحكم العسكري والحكومة المؤقتة، ولكن حتى ال يكون 
يرد بالقبول أو  مسافر عبر المعبر، حيث 300مغلقا تماما، اتفقنا على آلية بأن يقدم كشف يومي بـ

لكنه أوضح أن وضع قانون الرفض أو المنع للمسافرين من القطاع غير واضح ".  ساعة48الرفض بعد 
وعبر حواراتنا أوضح اإلخوة المصريون أنهم ال يستطيعون "السبب حتى اللحظة لدى المصريين أنفسهم، 

، لكنه أكد أن من "هذه القضية تماماحاليا تغيير هذا القانون، وسيعمل به في الوقت الحالي إلى أن تحل 
وستبقى سياسة المصريين على المعبر .. واآلن هو غير موجود"كان يمنع السفر هو جهاز أمن الدولة، 

  ".معموال بها كما هي إلى أن ينشأ جهاز أمني جديد، أو تراجع األسباب التي أدت للمنع
  20/4/2011الراية، الدوحة، 

  
  لبدء بحوار وطني شاملللقيادة المصرية رؤية جديدة قدم ل تالديمقراطيةالجبهة  .13

 الديمقراطيةالجبهة "عضو اللجنة المركزية لـ، أن القاهرةمن  20/4/2011الحياة، لندن، نشرت 
الجبهة قدمت للقيادة المصرية رؤية جديدة " النقاب عن أن ، زياد جرغون كشف أمس"لتحرير فلسطين

  ."ء حال االنقساممن أجل البدء بحوار وطني شامل إلنها
قدم المبادرة خالل لقاءات منفصلة جمعته مع األمين "وقال جرغون إن األمين العام للجبهة نايف حواتمة 

  . في القاهرة"العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ووزير الخارجية المصري نبيل العربي قبل أيام
ائل لحوار شامل في أي مكان وإن كان غير دعوة مصر أوالً لكل الفص"وأضاف أن المبادرة تنص على 

القاهرة، واالتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية والدعوة النتخابات تشريعية ورئاسية وللمجلس 
  ."الوطني الفلسطيني على أساس التمثيل النسبي، وبعد ذلك التوقيع على الورقة في أي مكان



  

  

 
 

  

            31ص                                                     24/5/2011 الثالثاء :التاريخ

 مع وزير األمن القومي المصري اللواء مراد  أن حواتمة اجتمع أيضاً"الديموقراطية"وذكر بيان لـ
ال تفتح على «موافي، وذكر البيان أن الجانبين أكدا أن الحكومة اإلسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو 

عملية سياسية تستند إلى مرجعية قرارات الشرعية الدولية، فيما تواصل سياسة التوسع االستعماري في 
  .»ينية المحتلة، والحصار والعدوان على قطاع غزة والضفةالقدس المحتلة والضفة الفلسط

ان مصر أن نايف حواتمة أكد ب ،أشرف أبو الهولنقال عن  20/4/2011األهرام، القاهرة، وذكرت 
وعدت الجبهة الديمقراطية بإستئناف جهودها على كافة المسارات الفلسطينية ومنها عملية المصالحة نافياً 

بأن مصر  . غزةفي الفصائل لممثلي حركة حماس في القياديحمود الزهار صحة ما ذكره الدكتور م
  . شامل وال استضافة حوار بين فتح وحماسفلسطينيغير مستعدة الستضافة حوار 

 التقى بها وفد الجبهة الديمقراطية أكدت التي القيادات المصرية إن "األهرام" حواره مع فيوقال حواتمة 
 ستتابع حواراتها مع الفصائل وإنها الفلسطيني االنقسام إنهاء ملف فيا  مصر ستتابع مجهوداتهأنله 

  . الحوار الشاملإنجاحالفلسطينية الكبرى وان مصر ستستأنف دورها من اجل 
 حتى اآلن مؤكداً تمسك الجبهة الفلسطيني فتح وحماس مسئولية فشل الحوار حركتيوحمل حواتمة 

.  سترفض العودة لحوار يبدأ من نقطة الصفروإنها الفلسطينية  القضيةفي المصريالديمقراطية بالوجود 
 وقف الصراع بين فتح وحماس على السلطة والتركيز على مواجهة االحتالل االسرائيلى إلىودعا 

  . االستيطانيةوسياساته
  

  الجبهة الشعبية القيادة العامة أرسلت ألف مقاتل فلسطيني لدعم القذافي: "االنتقالي الليبي" .14
 ،الحياة«قال رئيس المجلس االنتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل في مقابلة مع           :  رندة تقي الدين   -س  باري

 أحمد جبريـل  »  القيادة العامة  -الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين     «إن لديه معلومات بأن األمين العام لـ        
» أمل«وحركة  » حزب اهللا «تعاون مع القذافي وأدخل إلى طرابلس ألف فلسطيني ليقاتلوا معه، طالباً من             

  .أن يمنعا هؤالء المرتزقة الذين يستخدمهم القذافي، والذين اكتوى بنارهم التنظيمان اللبنانيان في السابق
22/4/2011الحياة، لندن،   

  
  ما يجري في سوريا شأن داخلي ولن يتم نقل القيادة من دمشق : حماس .15

كير لدى الحركة بنقل مقر قيادتها إلى خارج نفت مصادر قيادية في حركة حماس وجود أي تف :عمان
عالقتنا بالقيادة السورية "، و"تواصلنا مع القيادة السورية شبه يومي"وأكدت المصادر  العاصمة السورية

يجب أال ننسى وقوف سوريا إلى جانب المقاومة الفلسطينية، وحركة حماس، "، وقالت "جيدة جدا
ا تسليم أو طرد قادة حركتي حماس والجهاد اإلسالمي، والجبهة واحتضانها للمقاومة اللبنانية، ورفضه

  .القيادة العامة، من سوريا/ الشعبية
، وأعربت عن "ال تزال سوريا حاضنة للمقاومة، وما يجري فيها شأن داخلي سوري"وأكدت المصادر 

آمال الشعب أن تتجاوز سوريا الوضع الحالي، بما يحقق أمن واستقرار سوريا، وتطلعات و"األمل في 
  ".السوري، وتماسكها الداخلي، ويعزز دورها في المواجهة والممانعة

24/4/2011، الشرق، الدوحة  
  

  قيادة حماس بدمشق تجري اتصاالت مع الخرطوم وعمان والدوحة للبحث عن مقر بديل": القبس" .16
كة حماس في  قيادة حرأنعن " القبس"كشفت مصادر فلسطينية رفيعة لـ: الفتاح  أحمد عبد-القدس 

 تستعد فعلياً وأنها بديل لمقرها الحالي في العاصمة السورية، إقامةدمشق بدأت رحلة البحث عن مقر 
ووفق المصادر، فقد أجرت حماس  .الحتمال اضطرارها لمغادرة دمشق في ضوء التطورات المتسارعة

ن الدوحة والخرطوم أ توأضاف . بعضهاأو قيادتها إليواء واألردناتصاالت مع كل من السودان وقطر 
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 ستقرران وأنهما، إليهما إقامتهم القيادات والكوادر التي ترغب في نقل بأسماءطلبتا من قيادة حماس قوائم 
 ال، خاصة الدوحة التي ترى بعض أم باإلقامةوفق اعتبارات ومعطيات محددة من سيسمح له 

 بعض هؤالء أن، خاصة األمنيةطر  المخاإلى باإلضافةالشخصيات القيادية قد تسبب لها احراجات 
 األموال ولدول عديدة بسبب عالقتهم بالجهاز العسكري للحركة وشبكات تهريب سرائيلبون إلومطل

 نيران الفوضى أن أدركت أن تغييراً ما يجري في سياسة الدوحة بعد أن إلىولفتت المصادر  .والسالح
واجتازت حدود دول مجلس الخليجي كما  تخوم قطر إلى وصلت "الجزيرة"المرتبطة ببعض طروحات 

  . اشتعال الوضع في اليمنإلى باإلضافةجرى في البحرين، 
 المسلمين، وحزبها جبهة العمل اإلخوان عمان يكفيها صداع أنردن، فذكرت المصادر  بخصوص األأما

 حماس  عودة قياداتباألحرى أو وال ينقص عمان وجود األردنية، التي تتصدر االحتجاجات اإلسالمي
 بوشائج عميقة سياسية وتنظيمية تتدخل اإلخوانن حماس التي ترتبط بجماعة أ إلى، مشيرة األردن إلى

 الروابط التنظيمية التي إبقاء يدعم اإلخوان، وما زال هناك لوبي كبير داخل األردنيةفي شؤون الجماعة 
  . والفلسطينيةاألردنيةتوحد بين الجماعتين 

  28/4/2011القبس، الكويت، 
  

   قيادة حماس األراضي السوريةادرةمغالرشق ينفي  .17
 من غزة أن عضو المكتب السياسي لحركة حماس والمقيم 30/4/2011وكالة قدس نت لألنباء، نشرت 

في دمشق عزت الرشق، نفى األنباء التي تداولتها الصحف ووكاالت األنباء اليوم عن مغادرة حركة 
وأكد الرشق في تصريح خاص لمراسل وكالة قدس نت . يةحماس ومكتبها السياسي العاصمة السور

 نادر الصفدي، اليوم السبت، أن حماس ما زالت تمارس عملها من دمشق، وما تناوله اإلعالم ،لألنباء
  .بهذا الخصوص عارٍ عن الصحة تماماً

نها علمت  قد أوردت نقال عن مراسلتها من القاهرة جيهان الحسيني، أ30/4/2011الحياة، لندن، وكانت 
في غزة إن األردن رفض " الحياة"بأن حماس اتخذت قراراً بمغادرة سورية، وقالت مصادر فلسطينية لـ

طلباً من حماس لالنتقال إلى أراضيه، كما رفضت مصر استضافة الحركة، وإن وافقت على فتح مكتب 
مة القيادة السياسية في وأضافت أن الحركة تقدمت بطلب إلى قطر التي وافقت على إقا. لها في القاهرة

ورجحت المصادر عودة القيادة العسكرية إلى قطاع . الدوحة، لكنها رفضت استضافة القيادة العسكرية
أن رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل " الحياة"وكانت مصادر فلسطينية أخرى أكدت لـ. غزة

  . أبو مرزوق سورية إلى مصرسيغادر دمشق قريباً لإلقامة في قطر، بينما يغادر نائبه موسى
  

  وال تتدخل في شؤونها الداخلية.. حماس لم تتلقى أي إشارة بمغادرة سوريا: البردويل .18
نفت قيادة حركة حماس في غزة والخارج ما تردد عن اعتزام الحركة ومكتبها : حامد جاد-غزة 

دويل، الذي قال إن السياسي مغادرة العاصمة السورية دمشق، حسب القيادي في الحركة صالح البر
حماس لم تتلق أية إشارات من القيادة السورية بالرحيل، وال يوجد ربط بين ما يجري في سورية الشقيقة 

وأكد البردويل في تصريحات صحافية أمس أنه ال صحة لألنباء التي تحدثت  .وبين وجود الحركة هناك
كان واضحا "دا على أن موقف حماس عن قرار الحركة مغادرة دمشق بطلب من القيادة السورية، مشد

منذ البداية، وهو أنها تتمنى لسورية دولة وشعبا االستقرار والحرية والديمقراطية، وال تتدخل بشكل عام 
  ".في الشؤون الداخلية ألية دولة عربية، وال تسمح لنفسها بالتدخل في شؤون سورية الداخلية

  1/5/2011الغد، عمان، 
  

  طمأن القيادة السورية أن حماس باقية في دمشقمشعل :  فلسطينيةمصادر .19
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مصادر قيادية فلسطينية كشفت أمس النقاب أن رئيس المكتب  أن 2/5/2011الخليج، الشارقة،  نشرت
وقالت المصادر . السياسي لحركة حماس خالد مشعل طمأن القيادة السورية بأن الحركة لن تغادر دمشق 

يام القليلة الماضية مع كل من نائب الرئيس السوري فاروق إن مشعل تباحث في األ" أ.ب.د "وكالةل
الشرع ووزير الخارجية وليد المعلم حول وضع حماس وعالقتها وإقامتها في دمشق ووضع المسؤولين 

  .السوريين في أجواء المصالحة الفلسطينية التي سيجري التوقيع عليها األربعاء 
 ،اس لن تدير ظهرها للسلطات السورية وقت الشدائدوأكدت أن مشعل طمأن القيادات السورية أن حم
 ، وأن واقع المصالحة بات ملحاً بوصفه مطلباً فلسطينياً،وأن قيادة حماس لن تغادر إلى أي مكان حالياً
وأوضحت المصادر أن حماس . " ليس اآلن أوان طرحها،رغم وجود بعض الخالفات مع السلطة وفتح

 نظراً للظروف والمستجدات التي تمر بها ،إيران في اآلونة األخيرةتمر عالقتها بشيء من الفتور مع 
 التي ، في سوريا،أن حماس تؤدي دوراً غير معلن لدى بعض أئمة الجوامع والمشايخ"وكشفت . المنطقة

  " .لها صالت معهم بتهدئة األوضاع الداخلية
 خليل الحية  حماسادي في، أن القي."ب.ف.ا" نقال عن وكالة 2/5/2011المستقبل، بيروت،  وذكرت

هذه "أن  قطر، أو مصر إلى نقل مكاتب حركته من دمشق إمكان، في رد على سؤال حول أمس أكد
 الساحة وإرباك المصالحة إرباك لها من الصحة وهي جزء من الدعاية من اجل أساسدعاية مغرضة ال 

  ".الفلسطينية
  

  وشعباًقلقون على سوريا قيادة ":  العامةالقيادة -الشعبية  .20
تنظر " القيادة العامة رامز مصطفى إن الجبهة -قال المتحدث باسم الجبهة الشعبية :  نذير رضا- بيروت

القيادة السورية والنظام والشعب، كون "، مشيرا إلى أنهم قلقون على "إلى التطورات في سوريا بعين القلق
  ."يجيا لمحور المقاومةالنظام تبنى الدفاع عن القضية الفلسطينية، ويمثل عمقا استرات

وردا على االتهامات بأن القيادة العامة شاركت القوى األمنية في قمع االحتجاجات في المدن السورية، 
تهمة جوالة، وتستهدفنا كما استهدفت حزب اهللا " إن هذه األقاويل "الشرق األوسط"قال مصطفى لـ

المشاركة، ولم نشارك في أية عمليات أمنية، لم تطلب منا أساسا "، مؤكدا أن السلطات السورية "وإيران
البعض يحاول الزج بالفلسطينيين في "، مشيرا إلى أن "وال يحتاج النظام السوري مساعدة أي طرف

  ."الصراع، علما بأننا بعيدون عنه
تقف في السراء والضراء مع القيادة "وال يخفي مصطفى أن الجبهة الشعبية، في الجانب السياسي، 

أننا نقف " نافيا أن يكون للجبهة أي تحرك أمني أو عسكري في المدن السورية، مشددا على ،"السورية
  ."إلى جانب سوريا في هذه المحنة، لكننا ال نتدخل في ما يجري بالداخل

  2/5/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   للتنسيق مع مصر إستراتيجيا وتكتيكيامستعدون: مشعل .21
سياسي لحركة حماس خالد مشعل وعدد من قيادات الحركة نخبة من التقى رئيس المكتب ال: القاهرة

، وذلك ضمن اللقاءات التي تجريها الحركة مع )6/5(المثقفين والمفكرين المصريين في القاهرة الجمعة 
  .الفعاليات المصرية في أعقاب التوقيع على اتفاق المصالحة الذي رعته القاهرة

والشعب الفلسطيني لمصر قيادة وشعبا على الجهود التي " سحما"وعبر مشعل خالل اللقاء عن شكر 
بذلت إلنجاح المصالحة، مشيدا في ذات الوقت بالنموذج المصري للثورات الشعبية وما أفرزته من نتائج 

  .طيبة
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: حرص حركته على ضرورة استعادة مصر لدورها الريادي في المنطقة، وقال" حماس"وأكد زعيم 
ر إستراتيجيا وتكتيكيا، فإحدى مسؤوليات مصر الجديدة التي نأملها، رسم مستعدون للتنسيق مع مص"

  ".إستراتيجية جديدة للصراع
فخورون بما جرى في مصر من ثورة انعكست على روح التفاهم الفلسطيني : "وأضاف القائد الفلسطيني

  ".التي جاءت بالمصالحة، ونأمل أن تستعيد مصر عافيتها ودورها
لحضور التطورات المتعلقة بالمصالحة وتفاصيل االتفاق، وأجاب عن تساؤالتهم، واستعرض مشعل مع ا

في المصالحة، " حماس"وقال إن األثمان التي أبدت الحركة دفعها جاءت في إطار التدليل على جدية 
  .مؤكدا على ضرورة الشراكة الفلسطينية في القرار العسكري واألمني والسياسي

التي تنوي فعاليات شعبية فلسطينية ) مايو(ات الخامس عشر من أيار وإجابة على تساؤل حول مسير
تسييرها نحو الحدود الفلسطينية، أبدى مشعل تأييده لهذا التحرك الشعبي الذي سيكون عامل قوة بما يشكل 

  ".إحراجا لالحتالل
القاهرة وتعقيبا على أسئلة بشأن معبر رفح والوضع في غزة، كشف مشعل عن نقاش دار بين الحركة و

  .بشأن هذا الملف، مشيرا إلى أن حماس لمست روحا طيبة لدى المسؤولين المصريين
  6/5/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
نرحب بالحوار مع أميركا وأوروبا دون و..نريد الوصول لخريطة سياسية جديدة في المنطقة: مشعل .22

 شروط
 سوسن أبو حسين وصالح ها في القاهرة،نقال عن مراسلي 9/5/2011الشرق األوسط، لندن،  نشرت
 "الشرق األوسط"خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قال في حوار موسع مع ، أن جمعة

إن العالم العربي الجديد سوف يشهد تكامل األدوار العربية في حلقات ومصالح ال تتعارض وال تصطدم 
والعربي واإلنساني، وكلها حلقات ال تتعارض، نظرا لعمق البعد القومي واإلسالمي "بعضها ببعض 

وسوف يمكن من خالل ما أسميه الربيع العربي أن تتحقق تطلعات الشعوب العربية وهو ما سيدعم 
ما أريده هو أن تكون األمة العربية كلها مع االعتدال اإليجابي ": وأوضح مشعل. "القرار العربي

نريد أن نصل لخريطة ": وأضاف. " نترك قوى المقاومةواالنفتاح على العالم، وفي الوقت نفسه، ال
سياسية جديدة في المنطقة، وأن يتوحد الجميع في خندق واحد لنخرج بقرارات موحدة تعبر عن نجاح 

 ."عربي في السياسة الداخلية والخارجية
وأشار مشعل إلى وجود حرص متبادل من الجميع على طي صفحة االنقسام تماما وجعلها صفحة من 

لدينا إجراءات جادة لمنع تكرار ما حدث، ولدينا فرصة إللغاء التدخل الخارجي من ": الماضي، وقال
 ."خالل الدور المصري والعربي والتركي

في كثير من المواقف، خاصة ما ) القاعدة(نختلف مع ": وعن موقف حماس من قتل بن الدن، قال مشعل
عطي الحق ألميركا أن تمارس القتل خارج القانون ضد العرب يتعلق بقتل المدنيين األبرياء، لكن هذا ال ي

 ."والمسلمين
 عربية فلسطينية شاملة للخروج من حالة الجمود التي تضرب إستراتيجيةطالب مشعل بأهمية وضع و

، مؤكدا أنها تشمل تحركا دبلوماسيا اإلستراتيجيةعملية السالم منذ عشرين عاما، وكشف عن مالمح هذه 
ا ومقاومة ومالحقة قانونية ومطاردة إسرائيل في كل مكان النتزاع الحق الفلسطيني وإقامة رسميا وشعبي

 .الدولة الفلسطينية المستقلة
كما رحب بحوار غير "وقال  إن عالقة حماس بأوروبا إيجابية ولم نحسم موقفنا من واشنطن بعد 

الطريق للمصالحة الفلسطينية وشدد على أهمية الدور المصري في فتح . "مشروط مع القوى الدولية
، محمال رئيس الوزراء "أعتزم زيارة غزة ورام اهللا والقدس قريبا"وأضاف مشعل، . وإنهاء االنقسام
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اإلسرائيلي نتنياهو مسؤولية تدهور عملية السالم وإيصالها إلى طريق مسدود، كما حمله تعثر صفقة 
 .تبادل األسرى، مهددا باعتقال جنود آخرين

توجد انقسامات داخل حماس، ولكن يوجد تنوع في اآلراء، ومؤسساتنا على درجة كبيرة من ال : وقال
الديمقراطية، فالحركة يحكمها قيادات منتخبة، ولدينا المكتب السياسي ومجلس شورى منتخب يدرس 
القرارات التي تعرض عليه، وقد نتفق أو نختلف حول القرارات، وهي ظاهرة صحية، ولكن في النهاية 

 .ندما تطرح القضايا للتصويت يلتزم الجميع برأي األغلبية، يمكنني القول إن هذا هو منهجناع
الوضع الفلسطيني يختلف عن الدول التي تحدث بها ثورات، ألن الجميع ضد االحتالل وقال مشعل إن 

مكن تفسير ويدرك الجميع إن االنقسام شر ونحرص منذ اليوم األول لالنقسام على االنتهاء منه، ولكن ي
ما حدث أننا استفدنا من ربيع الثورات العربية وسلوك نتنياهو العدائي والصادم، وكلها متغيرات ساهمت 

 .في إصالح ذات البين الفلسطيني
اتفقنا على توفير عوامل المصالحة، وأن ندير عملية : وحول ارتباط نجاح المصالحة بالتهدئة قال

حة، وأن نوحد الخطاب اإلعالمي بعيدا عن المعارك اإلعالمية، وقد المقاومة بطريقة تراعي واقع المصال
ذكرنا بعد حفل المصالحة أننا نحتاج خالل هذا العام إلى أن ندير قرارنا السياسي واألمن العسكري 
بطريقة توافقية، وأن نجنب االتفاق أي مخاطر محتملة، واتفقنا على خطوات سريعة، منها اإلفراج عن 

ديد موعد قد يكون في األسبوع المقبل على األرجح الختيار اإلطار القيادي المؤقت ورئيس المعتقلين وتح
 .الوزراء وأسماء الوزراء، وللعلم فإن هذه الحكومة غير منشغلة بالموقف السياسي ولديها مهام محددة

ء في الوطن،  حق طبيعي للجميع ألننا شركاالى ذلك قال مشعل إن االنضمام لمنظمة التحرير الفلسطينية
وكذلك هو حق كل من في الداخل والخارج أن يكون في منظمة التحرير، وهو حق طبيعي ألننا لسنا 
أجانب، ولن ننتظر دعوة من أحد سيكون هناك إطار قيادي، واألمر ميسور، وسبق أن اتفقنا حوله في 

ي سياسي ويمكن أن اتفاق مكة وكل نصوص االتفاقيات السابقة بها نصوص سياسية ولدينا تراث أدب
 .نطوره ونضيف إليه على قاعدة من التوافق

 عاما، واليوم ومن أجل مصر واتفاق المصالحة 20اختبرنا النيات اإلسرائيلية وعن عملية السالم قال 
 ال بد أن نعد من اليوم الستراتيجية جديدة ليست إلعالن - ولكن -نعطي فرصة أخرى إلسرائيل 

ين إعالن الحرب واالستسالم مسافة كبيرة، ولكن إلضافة أوراق ضغط قوية الحرب على إسرائيل فما ب
في هذه الفترة الزمنية لدعم الحق الفلسطيني بوسائل متعددة، منها المقاومة والعمل الشعبي والتحرك ضد 
الجدار العازل والتحرك السياسي ومالحقة إسرائيل في كل مكان وتفعيل البعد االقتصادي عبر سالح 

هذه هي مالمح ما قصدت من ضرورة . طعة، ولدينا فرص ذهبية لمالحقة إسرائيل المعادية للسالمالمقا
وضع استراتيجية عمل يتم اإلعداد لها في المطبخ السياسي العربي والفلسطيني ونعلن جزءا منها ونخفي 

 .بعضها في إطار يخدم عملية السالم
ن، والمصالحة الفلسطينية ليست موضوعا لفرض لن نقبل بأن يفرض أحد علينا شروطه أيا كا: وقال

ولن نقبل هذه الشروط أبدا، وإذا قبلنا بشروطهم، فليقبلوا بشروطنا على . شروط أحد فهي خيار شعب
ال يحق ألحد كان أن يفرض علينا شروطا مسبقة ونحن مستعدون  و.نتائج انتخابات الكنيست المقبلة

 . قاعدة الشروط المسبقةللحوار مع أوروبا وأميركا ولكن ليس على
يمكنني تصنيف اتصاالتنا الرسمية مع أوروبا بأنها إيجابية ولكن مع أميركا نحتفظ بعالقة : وقال مشعل

غير رسمية من خالل جهود الرئيس األميركي األسبق كارتر واليوم لم تحسم اإلدارة األميركية خياراتها 
ذا الشأن، ونأمل أن تنجح في هذا، أما إسرائيل فال بالنسبة لنا بعد، ونحن ننتظر الجهد المصري في ه

 .ننتظر منها شيئا
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 عن أي سالم تتحدث، نحن نريد السالم للشعب : قالهي رؤيتكم للسالم مع إسرائيل؟وردا على سؤال ما
الفلسطيني في غزة والضفة والشتات وداخل الخط األخضر ونبحث أيضا عن حقوق الشعب الفلسطيني 

 . فلسطين عند ذلك يمكن أن تسألني عن السالم وعن إسرائيلوعندما نقيم دولة
 يجب أن ال نختزل حقوق الشعب الفلسطيني في : قال االعتراف الدولي المتزايد بالدولة الفلسطينيةوعن

/ االعتراف بالدولة الفلسطينية فقط، فاألهم أن تنسحب قوات االحتالل حتى حدود الرابع من يونيو
 فلسطينية على هذه األرض لتمارس الدولة الفلسطينية السيادة على أجوائها حزيران وأن توجد دولة

 وأرضها وثرواتها ومياهها، وأن تكون خالية من المستوطنين والمستوطنات
 ال صحة لما تردد في هذا الشأن على اإلطالق، :، قالمقر حركة حماس من سوريا إلى مصروعن نقل 

  .ستوجب نقل مقرنا من دمشقولم يطرأ جديد على وضعنا في سوريا ي
قال  نقال عن مراسلها من القاهرة محمد جمال عرفة، أن خالد مشعل 8/5/2011قدس برس، وذكرت 

إن : "بشأن وجود اتفاق على فتح معبر رفح للسلع، ال سيما مواد البناء" قدس برس"ردا على سؤال لـ 
، مشددا "بالتراضي والتوافق مع مصرتفاصيل فتح معبر رفح سنبحثها الحقًا مع مصر، واألمر سيتم 

، "تأمل أن تتعافي مصر أوال داخليا كي تلعب الحقًا دورا عربيا قويا وتقود العالم العربي"على أن حماس 
  .على حد تعبيره

إن غزة هي عمق أمني وخط دفاع عن مصر، وال نهدف أن نقذف مشكلة غزة في وجه مصر، "وقال 
رائيل، فغزة ال تزال في عنق إسرائيل كدولة احتالل، ولكن هذا ال يمنع كما يتخوف البعض، ونعفي إس

  ".من فتح معبر رفح
وقال مشعل، في رده علي أسئلة رؤساء تحرير صحف ومراسلي وكاالت أنباء، في لقاء خاص مساء 

نريد الخروج من جدلية محور الممانعة ومحور االعتدال في العالم ": "قدس برس"أمس السبت، حضرته 
العربي، وأن يكون هناك محور عربي جديد يدعم المقاومة والممانعة، وفي الوقت ذاته يتبنى االعتدال 

  ".اإليجابي والمنطقي
قد يفعل أي شيء "وفيما يتعلق بالتهديدات اإلسرائيلية عقب توقيع المصالحة؛ قال مشعل إن االحتالل 

إن اسرائيل قد تسعي "، وقال " من عدونالخلط األوراق وإرباك الساحة الفلسطينية، فكل شيء متوقع
  ".لعرقلة هذه المصالحة عبر استفزازات واعتقاالت في الضفة أو اغتياالت في غزة

لجنة أمنية عليا بين الفصائل، " وفيما يتعلق بتفاصيل اتفاق المصالحة الفلسطينية؛ أشار إلى أن هناك 
  ".ة معاسوف ترسم السياسات، وسيتم االلتزام بها في غزة والضف

هناك توافق على القرار النضالي والتعامل مع العدو مستقبالً، وأن هناك حرصا متبادلًا من الجميع، "وقال 
يحول دون العودة إلى الوراء ويسهم في تنفيذ االتفاق، ويحدده سلوك حماس وفتح معا، إضافة استمرار 

تشكّل اآلن فريقا مصريا "ى أن القاهرة ، مشيرا إل"الدور المصري والعربي في رعاية تطبيق المصالحة
  ".وعربيا لرعاية تطبيق االتفاق

االعتقاالت واالستدعاءات في الضفة تتنافى : "وحول استمرار االعتقاالت في الضفة الغربية؛ قال مشعل
  ".مع روح المصالحة، فالبعض غير مسرور بالمصالحة، وهو أمر غير مقبول ولن نقبل بالخطأ

أرجو في : "ظام السابق في مصر بين حماس وجماعة اإلخوان المسلمين، قال مشعل وبشأن ربط الن
، مشددا على أن اإلخوان شأن مصري، "في التعامل مع حماس" الفزاعة"العهد الجديد أن تنتهي هذه 

شأن فلسطيني، وعلى كل قوة أن تعمل في مساحتها الوطنية، مؤكدا أن الحساسية في العهد " حماس"و
  .ن هذه العالقة كانت كبيرة واليوم يجب أن تنتهي هذه الحساسيةالسابق م

 نقال عن مراسلتها من القاهرة ياسمين صالح، أن خالد 8/5/2011وكالة رويترز لألنباء، وجاء في 
حث الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي على تأييد اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس قائال مشعل 

 .يار الشعب الفلسطينيان االتفاق هو خ
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 ال يمكن النظر فيها سوى بإسرائيل مشعل لرويترز في مقابلة ان قضية االعتراف الفلسطيني وأضاف
 .بعد قيام دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة

الموقف الدولي خاصة االوروبي واالمريكي ما زال غير واضح لكن ما نأمله أن يحترم ارادتنا "وقال 
هذا شأن فلسطيني داخلي ال يجوز الحد أن يعطله أو أن "ومضى قائال  ."ية وقرارنا الفلسطينيالفلسطين

 ."يضع عليه شروطا
وقال  ."ننتظر أفعاال من االوروبيين واالمريكين ليدعموا حقنا الطبيعي وموقفنا ال أن يتدخلوا فيه"وقال 

وقال  .بالفلسطينيين وليس العكسانه يتعين على المجتمع الدولي الضغط على اسرائيل لالعتراف 
اليوم مطلوب أن يكون هناك مقاومة .. المطلوب اليوم أن نمتلك أوراق ضغط حقيقية على اسرائيل"

وسئل ما اذا كانت  ."بكل اشكالها هذه هي الوسيلة او االسلوب الحقيقي المؤثر.. مسلحة وشعبية.. شعبية
دائم فقال ان الشعب الفلسطيني يجب ان ينال حقه في حماس مستعدة لالعتراف باسرائيل في اطار اتفاق 

 .دولة مستقلة اوال
إنه ال مانع لدى حماس من أن  أن خالد مشعل قال 9/5/2011نت، الدوحة، .موقع الجزيرةوأورد 

يستفيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس من المصالحة والمقاومة في سبيل تحقيق المصالح الفلسطينية، 
 .اس تنازلت عن الشكليات من أجل الوصول إلى األشياء المهمةمشيرا إلى أن حم

وأوضح مشعل في مقابلة مع الجزيرة أنه ال مانع لدى حماس من أن يستفيد عباس من االتفاقية للضغط 
 .على أميركا وإسرائيل، وأكد أن االستفادة من المقاومة مطلوبة أصال للتوصل إلى الحقوق الفلسطينية

له بالجلوس بين الحضور بعد رفض عباس أن يجلس إلى جانبه، رد مشعل بأنه وعند سؤاله عن قبو
عندما يتوقف الطرف اآلخر عند قضايا، ال أقول شكلية، ألنها ليست كذلك إذ هي التي تعطي الرسالة "

الحقيقية بالمصالحة، وعندما يريد الطرف اآلخر أال يحترم هذا المنطق، وتصل األمور إلى حد أنها يمكن 
 ".تفسد، اخترنا أن ال نفسد على الشعب الذي ينتظر المصالحة وعلى مصر التي قامت بجهودهاأن 

، "ونحن مستعدون لدفع الثمن، وسنتحمل الكثير من أجل شعبنا"وأوضح أن حماس تجد تفسيرا لذلك 
 ".وعفا اهللا عما سلف"مضيفا أنهم يريدون فتح صفحة جديدة 

 الحقيقية، وفتح ستعود إلى روحها، ونتنياهو عامل مساعد ألنه أوصد أرى أننا كلنا سنستعيد روحنا"وقال 
 ".األبواب

وفي حديثه عن الخطوة التالية لتوقيع االتفاق، قال مشعل إن اجتماعا جرى بعد إعالن المصالحة بين 
حماس وفتح للحديث عن الخطوة التالية، فاتفقوا على ثالث نقاط أوالها البدء باإلفراج الفوري عن 

 .معتقلينال
 .والثانية تحديد موعد الجتماع اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية

أما الثالثة فتحديد موعد للبحث التفصيلي بين فتح وحماس مع بقية الفصائل للتوافق على تشكيل الحكومة 
 .وبقية القضايا كتشكيل اللجنة األمنية العليا وقضايا األمن

 
   2005 ال عودة التفاق معبر رفح:  علي بركةن في لبناحماسممثل  .23

أوضح ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة أن لجان تطبيق بنود اتفاق المصالحة الذي وقع األربعاء 
 لجنة عليا قيادية إلعادة تفعيل إلى إضافةالماضي ستعنى بتشكيل الحكومة واألمن والمصالحة الداخلية، 

  .منظمة التحرير
 حول معبر رفح باعتباره منتهياً ألنه 2005عدم العودة إلى اتفاق "من بيروت " الغد"وأكد بركة إلى 

يعطي الحق للكيان اإلسرائيلي بالتدخل في المعبر، ونحن نعتبر أن االتفاق فلسطيني مصري باعتبار 
المعبر يقع على الحدود المصرية مع قطاع غزة، وبالتالي ال نريد أي تدخل إسرائيلي في هذا 

  ".ضوعالمو
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األمن الفلسطيني سيكون على المعبر فيما ستشرف الحكومة المشكلة على فتح معبر رفح "وشدد على أن 
اللجان ستكون مشتركة بين كافة الفصائل الموقعة على االتفاق، وستعقد  "أنوأضاف بركة  ".وفق االتفاق

يحضر اجتماعات بعض الجانب المصري س"وأوضح أن  ".اجتماعاتها في القاهرة واألراضي المحتلة
اللجان، وبخاصة اللجنة األمنية العليا المشتركة التي ستجتمع بحضور وفد أمني مصري، حيث سيشارك 

وأكد بركة أن  ".الجانب المصري تلك اللجنة في عملية اإلشراف على إعادة تأهيل وبناء األجهزة األمنية
م االتفاق بين كافة الفصائل حول الحكومة ستكون حكومة كفاءات وطنية ووفاق وطني، حيث سيت"

  ".شخصيات مقبولة للجميع
  10/5/2011الغد، عمان، 

  
  
  

  والثورات تزيد من قوة األمة..  مهمة في عالقة الدول الغربية بحماساختراقات :حمدان أسامة .24
أسامة حمدان، مسؤول العالقات الخارجية  قال بيروتمن  16/5/2011و15قدس برس، نشرت 

أعتقد أن هناك اختراقات مهمة في العالقات بين ": "قدس برس"صريحات خاصة لـ في تلحركة حماس 
، لكن أعتقد أنه من المبكر "حماس"والعديد من الدول الغربية، وهناك تفهم أوروبي لمواقف " حماس"

االستعجال للوصول إلى استنتاجات، المطلوب أن نرى شيئا عمليا على األرض وليس مجرد 
  ".تصريحات
نحن سياستنا كحركة أننا لم نسلك في يوم من األيام سلوكًا يؤدي إلى مزيد من المشاكل في  ":وأضاف

مواقفها كانت مسؤولة وحريصة على مصالح األمة، وهذا هو تاريخ الحركة الذي " حماس. "العالم العربي
، وهي بالتالي تزيد ونعتقد أن الثورات الشعبية تزيد من قوة األمة ومناعتها. ال يستطيع أحد التشكيك فيه

التشكيك بعجز األمة عن مواجهة التحديات هو محاولة لخدمة االحتالل "، معتبرا أن "من قوة حماس
  .، على حد تعبيره"وإضعاف الروح المعنوية لألمة

" حماس"وجود أي تغير في عالقات " حماس"من جهة أخرى؛ نفى مسؤول العالقات الخارجية في حركة 
محاولة واهية ويائسة لإليقاع بين "يث عن وجود خالف في هذه العالقة بأنه بسورية، ووصف الحد

  ".وسورية" حماس"
 نقال عن مراسلها من غزة ماهر ابراهيم أن وكالة سما نقلت عن 16/5/2011البيان، دبي، وجاء في 

أبدت » حماس«الدول األوروبية التي أجرت اتصاالت مع «مصادر فلسطينية رفيعة المستوى أن 
وأوضحت . »ستعدادها الكامل للتعامل بشكل فوري مع الحكومة الفلسطينية المقبلة دون أي شرط أو قيدا

  .أن هذه الدول تعتبر من الدول البارزة ذات الوزن الثقيل وصاحبة قرار دولي
  

   العودة تشرع األبواب أمام مرحلة جديدة في الصراع مع االحتالل مسيرات: حماس .25
حركة حماس اعتبرت بأن مسيرات ، أن دمشق من 15/5/2011 لإلعالم، المركز الفلسطينيذكر 

العودة إلى فلسطين، التي انطلقت األحد في عدد من الدول العربية المحيطة بفلسطين وفي الضفة الغربية 
   ". تشرع األبواب أمام مرحلة جديدة في الصراع مع االحتالل الصهيوني"المحتلة وقطاع غزة، 
 بيان صادر عنها تعقيبا على سقوط عشرات الشهداء والجرحى اليوم في كل من وقالت الحركة، في

مجدل شمس في الجوالن السوري المحتل، ومارون الرأس في جنوب لبنان، وفي الضفة الغربية وقطاع 
 إننا نؤكد للعالم كله أن عودة الالجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم: "غزة خالل إحياء فعاليات النكبة

ستبقى على الدوام جوهر القضية الفلسطينية، وأننا سنعود حتما إلى أرضنا ومدننا وقرانا وممتلكاتنا التي 
إننا في حركة حماس نوجه التحية لجماهير شعبنا : "وتابعت ". أخرجنا منها طال الزمان أم قصر
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 مخيمات اللجوء ، وفي48الفلسطيني في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وفي األراضي المحتلة عام 
والشتات بلبنان وسوريا واألردن، التي سطرت ملحمة جديدة من مالحم الصمود والتمسك بحق العودة، 
لتشرع األبواب أمام مرحلة جديدة في تاريخ الصراع مع االحتالل الصهيوني، أبرز سماتها استعادة 

  ".الجئي الشتات لدورهم المحوري في مشروعنا الوطني التحرري
استنكر عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس بشدة قيام قوات االحتالل ه من جهت

الصهيوني، بإطالق النيران الحية على جموع أبناء الشعب الفلسطيني من المواطنين في فلسطين وعلى 
  ". إدانة تلك الجريمة، ووقف سياسة الكيل بمكيالين"الحدود العربية معها، مطالبا المجتمع الدولي بـ 

 خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة . أن د15/5/2011فلسطين أون الين، موقع إلى ذلك ذكر 
 ". حصار غزة انكسر في نفوس العالم ومتضامنيه، وبدأ يتصدع على أرض الواقع" ان قال حماس، 

 إلى أنها وشدد الحية على أن االنطالق نحو القدس سيكون من مساجد فلسطين بعد صالة الفجر، مشيرا
بشارة انطالق الزحوف العربية الهادرة نحو القدس واألقصى في عام مشهود، ينتصر فيه للقضية 

فليجتمع الصهاينة كيفما شاءوا، فهزيمتهم اقتربت، وعودتنا : "وأضاف . الفلسطينية وشعبها المناضل
  ".وعودة الالجئين حق مقدس ال فكاك عنه، وال يجوز ألحد التفريط به

  
   أخذ زمام المبادرة وسيتحرك من كل الجبهات العربيةشعبنا: المقدحمنير  .26

كتائب شهداء األقصى سترد «أكد قائد المقر العام لحركة فتح في لبنان اللواء منير المقدح، أمس، أن 
ورفض المقدح .»على المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في مارون الراس

هذا اليوم الدامي «واعتبر أن . »العدو سيتهاوى أمام ضرباتنا القاسية«رد، مشيرا إلى أن تحديد مكان ال
الشعب الفلسطيني لن يتراجع إلى الوراء وهو آخذ «، الفتا إلى أن »هو صفعة بوجه العرب المتخاذلين

  .»زمام المبادرة بالعودة إلى فلسطين بدءا من اليوم ومن كل الجبهات العربية
من عادة إسرائيل توجيه الرصاص الحي إلى «اللبنانية، اعتبر المقدح أن » الجديد«قناة وفي حديث ل

المجاهدين إلى تخطي كل الحدود ألنها بداية مرحلة جديدة، «، داعياً »الصدور العارية والتجمعات السلمية
  .»وقد ولى الزمن الذي يقتل فيه الفلسطينيون وحدهم

  16/5/2011الجريدة، الكويت، 
  

   في مسيرات ذكرى النكبة بغزةتشاركان وحماس فتح .27
 نقال عن مراسلها من رفح نادر القصير أن حركتي فتح 16/5/2011الجديدة، رام اهللا، الحياة نشرت 

تلبية لنداء العودة باتجاه معبر رفح الحدودي وردد المشاركون شعارات  مسيرةوحماس شاركتا في في 
ي تشكل صمام األمان لشعبنا في وجه االحتالل اإلسرائيلي تدعو إلى التمسك بالوحدة الوطنية الت

  .الغاصب
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي نافذ عزام في كلمته في ذكرى النكبة أن كافة مشاريع التوطين و

، مشيرا 194واالنتقاص من حق العودة باطلة ما لم تستند إلى عودة الالجئين الفلسطينيين وفق القرار 
 وهو على يقين أن هذا العام سيكون عاما حاسما 63لشعب الفلسطيني يحيي ذكرى النكبة الـإلى أن ا

  .بالنسبة للقضية الفلسطينية
أما القيادي في الجبهة الشعبية عماد أبو رحمة فأكد في كلمته أن الجماهير خرجت في ذكرى النكبة 

 الوقت الذي ستعود فيه هذه األرض لتقول لالحتالل ارحل عن األرض التي سيطرت عليها بالقوة، وحان
  .ألصحابها الشرعيين الذين شردوا عنها بقوة السالح

 زكريا .د نقال عن مراسلها من غزة أشرف الهور، أن 16/5/2011القدس العربي، لندن، وجاء في 
 أكد خالل مشيرة األغا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف الالجئين في منظمة التحرير
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 على حق عودة الالجئين إلى ديارهم التي هجروا منها، مشدداً على أن الشعب لقت نحو معبر أيريزانط
لن نتخلى عن حق العودة، فالشعب موحد واحد، والقضية 'وقال  .لن يسقط هذا الحق، ولن يتخلى عنه

 ولفت إلى أن .'194واحدة ال تتجزأ وجوهرها هو قضية الالجئين وإنجاز حق العودة وفق القرار الدولي 
  .'ال يمكن له أن ينجح' أي اتفاق سالم ال يتضمن تحقيق الحقوق الفلسطينية

ومن جهته انتقد الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس الدول التي تواطأت مع إسرائيل، 
ء من ال المسؤولية عن الجريمة اإلنسانية واألخالقية بإعطا'وخص منها بريطانيا التي قال انها تتحمل 

  .'حق له ما ال تملك
لن يتنازل ' ، وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني'تصحيح هذه الجريمة'وأكد رضوان أن بريطانيا مطالبة بـ

، الفتاً إلى أن حركته وحركة فتح وباقي الفصائل تحيي 'عن حقه، وسيبقى هذا الحق ماثال حتى العودة
  . االنقسامذكرى النكبة وهي موحدة بعد أن اتفقت على إنهاء

  
 حماس لن ترحل إلى قطر وما يحدث في سوريا شأن داخلي : مشعلخالدحوار مع  .28

 إن اتفاق المصالحة بين  رئيس المكتب السياسي لحركة حماسقال خالد مشعل:  جريشة   هاني  -  القاهرة 
حركتي حماس وفتح ال يتضمن االعتراف بإسرائيل، وكذب ما يشاع من أخبار عن اعتزام حركة 
المقاومة اإلسالمية الخروج من سوريا على خلفية االنتفاضة الشعبية المسجلة في هذا البلد، مؤكدا أن 

  به   يلتزم   كان   الذي   الممانعة   بخط   ذكّر   أنه   غير   حركة حماس تعتبر التطورات في سوريا شأنا داخليا،
  ثمرات   من   هو   الفلسطينية   المصالحة   اتفاق   أن   حماس   كةحر   في   األول   الرجل   واعتبر   السوري،   النظام 
   . العربية   الثورات 

هل السبب في .. إنذارماذا حدث كي تتم المصالحة الفلسطينية بين عشية وضحها ودون سابق .. بداية
 من انقالب توقيع المصالحة هو التغير الذي طرأ على مصر بعد الثورة، أم أنكم كقادة فصائل خفتم

 الشعب عليكم لعدم إنهاء االنقسام؟
ال شك أن تأثير حالة الثورات العربية على القضية الفلسطينية كان لها أثرها البالغ في الدفع بعجلة 
المصالحة، وال ننكر أن الشعب الفلسطيني مل من الجوالت المستمرة التي لم تثمر أي شيء من 

  عن   خرج   فلسطيني دورا كبيرا في إنجاز تلك المصالحة والذيالمصالحة، ونحن ال ننكر أن للشعب ال
  عليه   الخراب   جلب   الذي   االنقسام   وإنهاء   االستقرار   في   هبحق   يطالب   كي   المصرية   الثورة   بعد   أبيه   بكرة 
  في   والقيادة   الريادة   إلى   مصر   وعودة   صرم   إلى   الروح   عودة   أن   أقول   دعني   لكن    سنوات،   أربع   طوال 
    .الحقيقي   االنجاز   هذا   في   الرئيسي   السبب   كانت   المنطقة 
    الفلسطينية؟   المصالحة   تحقيق   في   عائقا   كان   السابق   المصري   النظام   أن   حديثكم   معنى   هل 

لسابق بجهاز مخابراته الذي كان يرأسه الوزير عمر سليمان بإيجابية لقد تعاملنا مع النظام المصري ا
وبكل دقة في جوالت الحوار السابقة وهم يشهدون لنا بذلك لكن العقدة في التعامل أن النظام كان ينظر 
إلى حماس من عدة أبعاد ويغير سلوكه مع الحركة وفق تلك األبعاد، البعد األول هو أننا امتداد لحركة 

 المسلمين، ونحن لم ننكر هذا األمر، لكننا حاولنا إفهام النظام السابق بأننا حركة تحرر وطني اناألخو
ومنفصلون تنظيميا عن الجماعة األم، وإن كنا نحمل فكرها، لكن يجب أال يحملنا النظام تبعات عالقته 

ية لحماس، بما في ذلك باإلخوان في مصر من حيث المد والجزر، أما البعد الثاني فهو العالقة اإلقليم
سوريا وإيران ونحن كنا نقول افتحوا األبواب لنا حتى ال يفتحها غيركم، ونحن وصلنا بعد تشكيل 
الحكومة األولى إلى حالة من الحصار لم نجد أي دعم من أي دولة سوى إيران بعد أن كان الدعم يصل 

  خضوعه   ومدى   حماس   قرار   أن   عن   أما   ان،إير   واستمرت   توقفت   جميعها   من ما يقرب من ستين دولة،
  قرار   أن   جيدا   يعلم   ألنه   األسلوب   بهذا   للحديث   السابق   المصري   النظام   يخرج   أن   العيب   فمن   إليران 
  . داخلها   من   نابع   حماس 
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  وال   عليها،   التوافق   تم   التي   المصرية   الورقة   ادإعد   في   الفضل   له   السابق   المصري   النظام   لكن 
    األمر؟   هذا   إنكار   تستطيعون 

نعم بالتأكيد نحن ال ننكر الفضل ومن العيب علينا إنكاره او انتقاد شخصا ترك سلطانه وإظهار العيوب 
 وإنما كانت أقل تسامحا وتقبال فيه، وال يمكن القول بأي حال إن النظام السابق لم يكن يريد المصالحة،

ها، وطلبنا إرفاقها بالورقة المصرية، لكن النظام المصري الالستماع لموضوع المالحظات التي أعلن
السابق تمسك بالورقة واعتبرها مقدسه، ولو كان رجال النظام تجاوزوا قداسة الورقة المصرية 

لماضية بذلت جهدا حقيقيا، ولكن الجديد اآلن هو والحساسية لتمت المصالحة قبل عام، والشك أن القيادة ا
  والرعاية   وفتح   نحن   ولذلك   المصالحة،   روح الثورة المصرية والتغيير التي انعكست إيجابيا على

  لسياسيا   الواقع   ألن   بها،   واحتفلنا   عليها،   ووقعنا   ساعة   خالل   تفاهم   إلى   توصلنا   أسبوع   قبل   المصرية 
 .  وتفاهما   أريحية   أكثر   أصبح   المصري 
  كتفاهمات   السابقة   االتفاقات   بقية   مثل   غيره   عن   االتفاق   هذا   نجاح   تضمن   التي   الحقيقية   األسباب   هي   ما 
    مكة؟   واتفاق   القاهرة 

ا تختلف عن المرات السابقة، فالكل قاسى من البد من التأكيد على أن روح الفصائل هذه المرة تحديد
تجربة االنقسام، والكل كان يحلم بالعودة إلى المصالحة بما فيها حماس، وأن اهللا ال يغير ما بقوم حتى 

 .يغيروا ما بأنفسهم
البعض يرى أن سرعة التوقيع على ورقة المصالحة كشفت اقتراب حماس من مربع المفاوضات نحو 

ما رأيكم؟ وكيف يمكن التزاوج بين .. ر من انجذاب فتح إلى مربع المقاومةفريق أبو مازن أكث
 المقاومة والتفاوض كما نص اتفاق المصالحة؟

القضية لم تكن في الخالف بين فتح وحماس حول البرامج، سواء كانت مفاوضة أو مقاومة، ففتح 
ور حركة البنا رحمة اهللا وحماس تعايشا منذ أعوام مضت وفتح جذورها هي نفس جذور حماس، فهي جذ

  في   كانت   وجذورها في حمل البندقية، ولم تكن المعضلة الرئيسية في فتح أو حماس، المعضلة الرئيسية
  أي   إضافة   أو   يمسها   تعديل   أي   إجراء   أو   بها   المساس   السابق   المصري   النظام   أبى   التي   المصرية   الورقة 
  . عليها   تطرأ   يدةجد   بنود 
لكن ما حدث اليوم هو ليس إال تفاعال مع النظام المصري الجديد الذي قبل بمالحظتنا على الورقة  

المصرية، فحماس لم تقبل بشيء كانت ترفضة أو أنها بدأت االنحراف عن نهج المقاومة، لكن روح 
  تعترض   لم   ماتها، إضافة إلى أن فتحالثورة المصرية هي التي أخرجت هذه المصالحة إلى النور قبيل م

  . ويسر   بسهولة   المصالحة   فتمت   كالسابق   مالحظاتنا   على 
 الفلسطينية؟   بالمصالحة   عجلت   التي   الرئيسية   العوامل   هي   ما 

الوزراء إضافة إلى ما سبق فإن حالة االنتفاضة العربية والثورات التي تعيشها الشعوب وسياسة رئيس 
الصهيوني بنيامين نتنياهو وعرقلته للمفاوضات كانت من بين العوامل األساسية في نجاح المصالحة 

 .والتعجيل بها
  مقر   نقل   إلى   حماس   ستسعى   وهل   األحداث،   تلك   من   موقفك   ما   كبير،   بشكل   تتسارع   سوريا   في   األحداث 
 بمصر؟   لحماس   مكتب   حول   تردد   ما   بشأن   وماذا   أخرى،   عاصمة   إلى   القيادة 

ال شك أن حركة حماس تتابع باهتمام وحرص بالغين التطورات التي تشهدها سورية الشقيقة في هذه 
األيام، وفي هذا السياق نود القول إن سورية وقفت مع مقاومة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، 

اومة الفلسطينية، وخاصة حماس، وساندتها في أحلك الظروف وأصعبها، وأخذت واحتضنت قوى المق
الرهانات والتحديات والمخاطر الكبيرة، وصمدت أمام كل الضغوط من أجل التمسك بدعم نهج الممانعة 

 فلسطين وشعبها ومقاومته بشكل خاص، والوقوف في خندق األمة ومساندةوالمقاومة في المنطقة، 
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ن نعتبر ما يجري في الشأن الداخلي يخص اإلخوة في سورية، إال أننا في حركة ومصالحها، ونح
حماس، وانطالقاً من مبادئنا التي تحترم إرادة الشعوب العربية واإلسالمية وتطلعاتها، فإننا نأمل بتجاوز 

اخلي الظرف الراهن بما يحقق تطلعات وأماني الشعب السوري، وبما يحفظ استقرار سورية وتماسكها الد
 .ويعزز دورها في صف المواجهة والممانعة

أما الحديث عن ما يتردد من شائعات عن انتقال حماس من دمشق بعد الثورة الشعبية هناك إلى قطر أو 
التفكير في اإلقامة في مصر، فال صحة لما نشر في هذا الصدد على اإلطالق وال نفكر في االنتقال، وال 

  في   لحماس   مكتب   فتح   كما لم يتم مناقشة المسؤولين المصريين في فكرةشيء يوجب االنتقال حتى االن، 
  . الثورة   بعد   أوال   تتعافى   أن   نريدها   فنحن   مصر   على   مستعجلين   غير   ونحن   القاهرة، 
 إسرائيل؟   مع   التهدئة   بشأن   وماذا 

 المصالحة وإنهاء االنقسام ومن خالل لقائنا باإلخوة  نريد من خاللها تثبيتمهمةنحن اآلن في مرحلة 
المصريين تناقشنا بشأن التهدئة وتوصلنا إلى عدم إعطاء إسرائيل ذرائع بطريقة تراعي الوضع الجديد 

  يخدم   بما   عليه   الرد   يتم   أن   وهو المصالحة، ولكن قلنا إن من حقنا أن ندافع عن أنفسنا وأن التصعيد ينبغي
  . مصالحةال 
 منتظمة؟   بطريقة   وعملة   رفح   معبر   بشأن   نهائية   صيغة   إلى   التوصل   تم   هل 

تفاصيل فتح معبر رفح سنبحثها الحقا مع مصر وال مصلحة من فتحها اآلن، واألمر سيتم بالتراضي 
ا قويا وتقود العالم والتوافق مع مصر، ونريد أن تتعافى مصر أوال داخليا كي تلعب الحقا دورا عربي
  . الخارجية   العربي، ونسعى إلى أن تتعافى مصر سريعا أمنيا واقتصاديا وتنمويا كي تتفرغ ألعبائها

 المصالحة؟   تجهض   أن   حماس   كوادر   ضد   الضفة   في   تجري   التي   لالعتقاالت   يمكن   مدى   أي   إلى 
في الضفة كانت تقف حائال أمام اتفاق المصالحة، لكن ال شك أن االعتقاالت التي كانت تجري 

االعتقاالت واالستدعاءات في الضفة اآلن تتنافى مع روح المصالحة، فالبعض غير مسرور بالمصالحة، 
 .وهو أمر غير مقبول ولن نقبل بالخطأ

 الفلسطينية؟   القيادات   بحق   اغتياالت   تنتظرون   هل 
أي شيء لخلط األوراق وإرباك الساحة الفلسطينية، فكل شيء متوقع من االحتالل الصهيوني قد يفعل 

 قد تسعى إلى عرقلة هذه المصالحة عبر استفزازات واعتقاالت في الضفة أو إسرائيلعدونا، وإن 
 .اغتياالت في غزة

 المصالحة؟   عقب   غزة   لقطاع   زيارتكم   بشأن   االتفاق   تم   هل 
  . المناسب   الوقت   في   غزة   لزيارة   شوقا   أتطلع   ولكني   وانه،أل   سابق   أمر   هذا 
 بإسرائيل؟   االعتراف   يتضمن   المصالحة   إتمام   هل 

المصالحة لم تتضمنه، وهناك أربع اتفاقيات أو وثائق سياسية تم التوقيع عليها، أولها اتفاق القاهرة 
 وجميعها 2007 ة وأخيرا حكومة الوحدة الوطنية عام ووثيقة الوفاق الوطني، ثم اتفاق مك2005

تضمنت بنوداً سياسية اتفقت عليها فتح وحماس، وال نريد أن يملي علينا أحد سياساتنا الداخلية، ولماذا 
دائما الفلسطينيون ينبغي أن يخضعوا دائما لشروط خارجية لدول أوروبية تتفق مع إسرائيل وتريد 

أي اتفاقات تلبي مصالحها، كما أن العرب هم الذين فتحوا األبواب لمثل خدمتها واسترضاءها وتحقيق 
  . بالديمقراطية   جديرين   وغير   قصر   هذا التدخل الخارجي، وتجرأ اآلخرون بأن يملوا علينا شروطا وكأننا

 لديها والخطأ الذي وقع فيه الفلسطينيون هو إقامة سلطة تحت االحتالل، ألن أهم شروط السلطة أن تكون
حرية وأن تبني السيادة على األرض، واألصل فى األولوية هو تحرير األرض وتخليصها من االحتالل 

  أمام   عائقاً   تمثل   ثم إقامة سلطة أو دولة، وما حدث هو وضع العربة أمام الحصان، حيث أصبحت السلطة
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  االحتالل   من   لتخليصهم   سحرية   عصا   اآلن   تملكان   ال   وفتح   حماس   ولذلك   أمنية،   التزامات   بوضع   التحرير 
  . الحالة   هذه   من   للخروج   الجميع   بمشاركة   وطني   إنقاذ   هو   اآلن   فلسطين   تحتاجه   ما   وأن 
 النتائج؟   في   سلبا   ستؤثر   االنقسام   تجربة   أن   أم   المقبلة   االنتخابات   في   حماس   فوز   تتوقعون   هل 

حماس ال تخشى االحتكام إلى صناديق االقتراع فى االنتخابات القادمة ردا على من يقولون إن حماس ال 
تعتقد في الديمقراطية، وتعتبر االنتخابات سلما للصعود ثم تنسفه، رغم أنهم لم يأخذوا بنتائج انتخابات 

2006. 
 الحالي؟   الوضع   ظل   في   االنتخابات   تأجيل   إلى   يرمي   اتجاه   هناك   لكن 

 تأجيل االنتخابات أمر وارد طالما لم يتم صنع واقع طبيعي في الضفة الغربية يتيح إجراءها مع اإلفراج 
عن الشباب المسجون وتوفير جو آمن إلجراء انتخابات نزيهة تعبر عن رأي الشارع الفلسطيني وأن يتم 

 .التسابق في ظروف مناسبة
 شاليط؟   جلعاد   اإلسرائيلي   األسير   صفقة   بشأن   التطورات   آخر   هي   ما   

هناك تحركات مصرية حثيثة تجريها مصر حاليا بشأن هذا الملف، لكن اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي 
يس  مرهون بموقف إسرائيل، والكرة اآلن في مرمى رئ2006جلعاد شاليط المحتجز فى غزة منذ عام 

  التأخير   مسؤولية   الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو، ألن العقبة هي الموقف اإلسرائيلي والذي يتحمل
  . نتانياهو   هو   شاليط   عن   اإلفراج   في 

  حصلت   ماضيةال   الشهور   في   ولكن   فترة،   منذ   توقفت   التبادل   قضية   حول   المفاوضات   في   الكبيرة   والجهود
  . حددناها   التي   المطالب   تحقيق   إلى   بعد   تصل   لم   لكن   التقدم،   بعض   حققت   استكمالية   إضافية   جهود 

  16/5/2011، الشروق اون الين، الجزائر
  

   جديدة رات المنطقة تفرض شروطاًييمثل حماس وتغي  مشعل من مهلة التسوية الموقف :الزهار .29
 محمود الزهار أن التصريحات .دحماس   اعتبر عضو المكتب السياسي في حركة:محمد األسطل –غزة 
 رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل خالل اتفاق توقيع المصالحة، في خصوص أطلقهاالتي 

يا ال يمثل موقف الحركة الرسمي الذي يعتمد المقاومة برنامجا اساس"إعطاء مهلة للتفاوض مع إسرائيل، 
  ".وليس التفاوض

نحن لم نعطى أبو مازن فرصة للتفاوض ولم نوافق على تفاوض ولم نشجعه عليه، بل على : "وقال
هذا الكالم لم نتفق عليه وفوجئنا به، لم يحدث : "وأضاف". العكس أحرجناه في قضية التفاوض ليل نهار

  ".تغير في موقف الحركة في ما يتعلق بقضية المقاومة كخيار أوحد
أكد الزهار أن رئيس الحكومة المقبلة يجب أن يأتي بالتوافق ثم يمتلك الخبرة والقدرة على حمل و

واستبعد تعرض الحكومة ". الدموي"األعباء، مشدداً على ضرورة أال يتولى األمن ما وصفه بالرجل 
قلية في أ" فتح"المقبلة لحصار في ظل تغير الظروف اإلقليمية والدولية، متوقعاً أن تكون حركة 

   .االنتخابات المقبلة
  id/view/article/news/com.alquds.www://http/266596: ولالطالع على نص الحوار

  17/5/2011القدس، فلسطين، 
  

   ثمار الثورة المصريةىالمصالحة أول اتفاق :  البرغوثيمروان .30
اللجنة المركزية  األسير الفلسطيني مروان البرغوثي عضوأجرت األهرام حوارا مع : الهول رف أبوأش 

المستجدات ، وشمل الحوار كافة عاما40 يقضي عقوبة السجن المؤبد خمس مرات و، الذيلحركة فتح
 بشكر هوأتوجأرحب بشدة باتفاق المصالحة الذي تم في القاهرة : ، وجاء فيهعلي الساحة الفلسطينية

خاص للشعب المصري العظيم وللقيادة المصرية الجديدة علي انجازها هذا االتفاق وأعتبره أولي ثمرات 
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: ولالطالع على نص الحوار. الثورة المصرية علي الصعيد الفلسطيني والعربي
aspx.78733/News/reporters-Journalist/eg.org.ahram.www://http  

  18/5/2011األهرام، القاهرة، 
  

   سورية لمغادرة دمشقلضغوط تعرضها تنفيحماس  .31
نفت حركة حماس تعرضها لضغوط من القيادة السورية على خلفية عـدم            : غزة - أحمد فياض  - دمشق

  .مغادرة العاصمة السوريةوضوح موقف الحركة من االحتجاجات في سوريا، أو نيتها 
 أن تلك األنباء إعالمية فقط ولم تلمس الحركة         -طلب عدم الكشف عن اسمه    -فقد أوضح قيادي بالحركة     

أي تغيير في مواقف دمشق إزاءها، مشيرا إلى صدور موقف واضح تجاه األحداث أكد الوقـوف مـع                  
  .سوريا لتجاوز األزمة

معلن وال يقبل التأويل في هذا الموضـوع، وينطلـق مـن            إن موقف حماس    "وقال القيادي للجزيرة نت     
  ". موقف مبدئي وعالقة إستراتيجية بين سوريا وحماس

 10/5/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  اآلن   بمطالب خارجيةهاوليس من حق أحد إرهاق  األمة العربيةلقيادةمؤهلة مصر : مشعل .32
 مطالب شعبه  في حوار مع األهراملحركة حماسأكد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي : محمد مطر

 ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني كما طالب إلي ودعا 67المشروعة بإقامة دولته المستقلة علي حدود عام
بوجود إستراتيجية عربية شاملة بديلة وأشاد بالدور المصري الذي وصفه بأنه أكثر من رائع وأن مصر 

م سياسات المنطقة لكنه أدان تماما األحداث األخيرة المتعلقة بالفتنة مؤهلة لقيادة األمة العربية ورس
 ونفي تماما فكرة تصدير اإلرهاب والتطرف ،الطائفية ورحب بقرار مصر فتح معبر رفح بطريقة دائمة

  .لمصر من قطاع غزة
سفة  أحداث مرفوضة ومؤ قال إنهااألحداث المؤسفة التي حدثت في مصر خالل األيام السابقةوحول 

 أنني ال أري أي ،وفتنة طائفية ال داعي وال مبرر لها وال تعكس إال ضيقا في األفق وعدم رحابة صدر
 التاريخ يؤكد أن شعب مصر هو نسيج واحد متناغم ومتعاون إن ،حواجز حقيقية بين أبناء الشعب الواحد

  .ومتحضر قدم للبشرية أفضل الثقافات والحضارات
ظيم الذي صنع ثورة من أعظم الثورات وكان نموذجا يحتذي به إقليما  الشعب المصري العوقال إن

 ظهر بكل ، لم يفرق أحد بين مسلم ومسيحي في هذه الثورة،ودوليا وأصبح ملهما لمعظم شعوب العالم
 ،وضوح التالحم والتعاضد وكان بارزا التكاتف والترابط وانبهر العالم بالشعب المصري بجميع طوائفه

 وهناك من يريد التربص بها وأن يجهد دورها اإلقليمي ، مرحلة انتقالية صعبةولكن مصر تعيش
 وعلي الشعب المصري أن يفوت ،والعربي والدولي وأن يجعلها ترتبك في توقيت محرج وصعب

 وأن يواصل تقديم النموذج في عملية البناء من الداخل علي قاعدة التغيير ،الفرصة علي الجهات الحاقدة
لتجديد واإلسهام في عملية اإلنقاذ التي ينبغي أن ينخرط فيها جميع المصريين بال استثناء واإلصالح وا

  .من أجل الخروج من المرحلة الحالية المحفوفة بالخطر والمشحونة بالقلق والتوتر
الشعب المصري بجميع طوائفه التي قلب العروبة النابض الذي تعلمت منه "ووجهة مشعل رسالة إلى 

تعلمنا منه كيف يبدأ من بناء اإلنسان ثم بناء العمران , ب العربية وخاصة الشعب الفلسطينيجميع الشعو
إنكم تمرون اليوم بمرحلة عابرة , وينتهي ببناء الحضارة التي هي جماع التقدم في مختلف مجاالت الحياة

المشكالت وحالة عارضة ومهما يكن حجم السحب التي تمأل السماء وتحجب الرؤية ومهما يكن حجم 
 التي تمرون بها الكبرىالمتراكمة التي تثقل كاهل األمة وتؤثر انطالقها نحو آفاق الغد ورغم التحوالت 

 أقوم السبل للتغلب عليها ولتجاوزها إلي شريطة أن تهتدي ،فإن الشعوب تقوي واألمم تتعافي باألزمات
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 والحرية وأن تكون رقما مهما في  نريد أن تكون مصر نموذجا للديمقراطية،وجعلها أثرا من الماضي
 وأن تكون قوة سياسية يعمل لها ،االقتصاد وأن تواصل ازدهارها في العلوم والمعارف والفنون واألدب

ألف حساب فهي القادرة علي القيادة في المنطقة العربية وهي األجدر علي رسم خارطة سياسات المنطقة 
  . مصر بمطالب خارجية اآلنقإرهاوقوتها تعزز قوة العرب وليس من حق أحد 

سنكثف العمل لترتيب عمل المؤسسات ونعقد ورش وحول األولويات بعد اتفاق المصالحة قال مشعل 
عمل إلنجاز ما تم االتفاق عليه خصوصا فيما يتعلق بحزمة التفاهمات الفلسطينية التي تم التوقيع عليها 

 وموضوع ، علي أن تتم بعد عام من المصالحةوتتضمن عدة محاور أهمها االنتخابات التي تم االتفاق
منظمة التحرير واألمن وتشكيل الحكومة ومهامها التي تنص علي اإلشراف علي معالجة القضايا الداخلية 

عمار قطاع غزة وإنهاء الحصار اإلسرائيلي ومتابعة تنفيذ ما ورد في اتفاق الوفاق إومتابعة إعادة 
 ثم ،لضفة وقطاع غزة وتسوية أوضاع الجمعيات والمؤسساتالوطني وتوحيد مؤسسات السلطة في ا

  .وضع المجلس التشريعي حيث اتفق علي تفعيله طبقا للقانون
ال يوجد أي ضمانات ولكن يوجد حرص من الجميع وتصميم وإجراءات جادة وحكيمة تمنع : وأضاف
 ،ريصا علي التمسك به الخلف ألن من اكتوي باالنقسام وشعر بالمشكلة البد وأن يكون حإليالرجوع 

 هناك أيضا الدور ،هناك أيضا سلوك حماس وفتح وهناك إرادة حقيقة لوحدة الصف وتعزيز المصالحة
حيث رعت مصر المصالحة بعد أن استعادت عافيتها ودورها , المصري صاحب البعد القومي والعربي

ناك أيضا الحرص علي منع التدخل  ه،القومي وستتواصل في رعاية هذا االتفاق ألنها معنية بتنفيذ بنوده
  .األجنبي تحديدا من الواليات المتحدة وإسرائيل وذلك من خالل الدور المصري والعربي واإلسالمي

مصر تستطيع أن تحمي هذا االتفاق وتوفر له شبكة األمان وتقول للعالم كله إنه مصلحة مصرية 
  .فلسطينية عربية

 وبغض النظر ، الظرف الفلسطيني استثنائي للغايةس قال إنوعن حديثه عن االنتخابات وحال فوز حما
عمن سيفوز في االنتخابات فإن التحدي األكبر الذي يواجهنا هو االحتالل الذي يجب أن نواجهه بالوحدة 

 حركة حماس في فلسطين شأنها شأن القوي السياسية في مصر لنا ،الوطنية المتماسكة والشراكة الكاملة
اب كما ألحزاب أخري جذور مع مثيالتها وإذا كانت هناك هواجس فيما مضي جذور مع بعض األحز

 وإذا لم نكن عونا ودعما لمصر فلن نكون عبئا عليها ،البد وأن تنتهي ونحن نطرق البيوت من أبوابها
 ونحن حريصون علي ،ولن نضرر بها أي مشكالت أو عراقيل وغزة هي عمق لمصر وخط دفاع أمني

 فتح معبر إلي نقدر ونحترم ونثمن قرار مصر الداعي ،يارات علي الساحة المصريةالتواصل مع كل الت
كما أنها ضرورة لتفعيل المعبر , فهي خطوة كبيرة تساعد علي إنهاء معاناة سكان غزة, رفح بشكل دائم

  .التجاري الفلسطيني المصري
  14/5/2011األهرام، القاهرة، 

 

  :المواقف الشعبية الفلسطينية
  

   في رام اهللا للمطالبة بصون الحريات ووقف االنتهاكات ينظمون اعتصاماًفلسطينيينالمئات  .33
، دعت إليه 11/4 وسط مدينة رام اهللا، عصر يوم االثنين  نظم مئات الفلسطينيين اعتصاماً:رام اهللا

ة، المنظمات األهلية الفلسطينية، والحراك الشبابي المستقل للمطالبة بصون الحريات الشخصية والعام
ورفع المشاركون في االعتصام، شعارات تطالب بوقف  .ووقف االنتهاكات التي يتعرض لها المواطنون

  .االعتقال السياسي، ووقف حمالت التحريض، وتطلب بالوحدة وإنهاء االنقسام
شعوان جبارين، بسن قوانين وتشريعات واضحة تحرم التعذيب " الحق"طالب مدير عام مؤسسة و

  .سي التعسفي، وتحاكم من يرتكبهواالعتقال السيا
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  11/4/2011قدس برس، 
  

   إلنهاء االنقسامعباسنحو ثلثي الفلسطينيين يؤيدون مبادرة : استطالع .34
 أظهر استطالع للرأي العام، أن نحو ثلثي أبناء شعبنا الفلسطيني، يؤيدون مبادرة الرئيس محمود :رام اهللا

وبينت نتائج االستطالع الذي أجراه مركز القدس  .يةعباس، إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطن
، ترى %65.0، في الضفة والقطاع، أن أكثرية المستطلعين أي ما نسبته )JMCC(لإلعالم واالتصال 

أن مبادرة الرئيس لزيارة غزة من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، خطوة في االتجاه الصحيح، مقابل 
من المستطلعين، ترى أن % 33.6وأشارت إلى أن  . في المصالحةقالت إنها ال تؤخر وال تقدم% 28.4

الحل األفضل إلنهاء االنقسام السياسي على الساحة الفلسطينية، يكمن في أجراء انتخابات رئاسية 
  .وتشريعية مبكرة

ستشارك في انتخابات المجالس المحلية والبلدية في الضفة، فيما % 63.4وبين االستطالع أن ما نسبته 
قالوا إنها تضر بالمصلحة % 8.2أن االنتخابات المحلية تخدم المصلحة العامة، مقابل % 55.6ى رأ

وبالنسبة لمعاير اختيار المرشحين في هذه  .إلى أنها ال تقدم وال تؤخر% 31.4العامة، في حين أشار 
سيختارون % 26.3إنها ستختار مرشحيها على أساس الكفاءة والمهنية، مقابل % 30.8االنتخابات، قالت 

أن تجري االنتخابات في موعدها المقرر في التاسع من % 47.3على أساس االنتماء السياسي، كما توقع 
  .توقعوا تأجيلها لموعد آخر% 41.3 المقبل، مقابل يوليو/ تموز

إجراءها % 46.7في المقابل أظهر االستطالع انقساما في التوقعات تجاه االنتخابات العامة، حيث توقع 
عدم % 49.5قالوا العكس، وبخصوص انتخابات المجلس الوطني توقع % 45.5لعام الجاري، مقابل ا

  .قالوا العكس% 38.5إجرائها هذا العام، مقابل 
% 1.7بالجبهة الشعبية، و% 3.0تثق بحماس، % 15.0يثقون بفتح، مقابل % 34.0وبين االستطالع أن 
  .ظ الرئيس عباس على أعلى نسبة ثقةوعلى مستوى الشخصيات حاف. بالجهاد اإلسالمي

وأشار االستطالع إلى زيادة في نسبة المعارضة للعمليات العسكرية كرد مناسب في الظروف الحالية 
 الحالي، وفي المقابل أبريل/ في نيسان% 51.8 إلى 2009 يناير/ ثانيالفي كانون % 38.1السياسية من 

في كانون % 53.3اسب في الظروف السياسية الحالية من انخفضت نسبة من يؤيدوها باعتبارها الرد المن
  . الحاليأبريل/ في نيسان% 37.1 إلى 2009 يناير/ ثانيال

، انخفضت نسبة الذين يقولون إنها تفيد "إسرائيل"وبخصوص الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة اتجاه 
 أبريل/ في نيسان% 25.4ى  إل2009 يناير/ ثانيالفي كانون % 50.8في تحقيق األهداف الوطنية من 

/ ثانيالفي كانون % 20.8الحالي، بينما ارتفعت نسبة من يعتبرون أنها تضر بالمصلحة الوطنية من 
  . الحاليأبريل/ في نيسان% 38.6 إلى 2009 يناير

إن أداءها % 52.2وتباينت انطباعات الجمهور حول أداء الحكومة برئاسة سالم فياض، فمثال قالت نسبة 
إن أداء % 47.6قالت العكس، وفي مجال الصحة قال % 17.3ل التعليم جيد جدا أو جيد، مقابل في مجا

قالوا إنه سيئ جدا أو سيئ، وبخصوص األمن والنظام قال % 18.2الحكومة جيد جدا أو جيد، مقابل 
 إنه %40قالوا العكس، وحول األداء المالي قالت نسبة من % 26.4إنه جيد جدا أو جيد، مقابل % 40.4

  .قالوا العكس% 29.2جيد جدا أو جيد مقابل 
إن لها تأثيرا % 41.1وحول تأثير الثورات الحاصلة في العالم العربي على القضية الفلسطينية، قال 

  .إنها لن تؤثر سلبا أو إيجابا% 35.2توقعت أن يكون لها تأثير سلبي، بينما قال % 22.2إيجابيا، مقابل 
  17/4/2011، )وفا( الفلسطينية وكالة األنباء والمعلومات
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  "االنتفاضة الفلسطينية الثالثة"لدعم صفحات " فيسبوك"بيه بـشتصميم موقع  .35

 قام مجموعة من الشبان الفلسطينيين في الواليات المتحدة األمريكية بإنشاء موقع شبيه بموقـع               :واشنطن
ـ    ، ويحمل الكثير من خصائصه، وذلك دعماً      "فيسبوك"التواصل االجتماعي    انتفاضة "للدعوة التي أطلقت ل

بإلغاء صفحة االنتفاضة   " فيسبوك"، بعد تعمد إدارة     )ذكرى النكبة ( من الشهر القادم     15فلسطينية ثالثة في    
  .الفلسطينية الثالثة

  .قمر القدس وعنوانه" القدس مون"وأطلق على الموقع الذي تم إنشاؤه اسم 
  20/4/2011قدس برس، 

  
  

  ون بياناً حول ما يجري في سورية فلسطينيون يصدرمثقفون .36
أصدر مثقفون فلسطينيون مقيمون في فلسطين والمهجر بياناً استنكروا فيه ما يحصل في : رام اهللا
يدين الموقعون على هذا البيان، من العاملين في الحقل الثقافي في فلسطين، : وجاء في البيان. سورية

تل التي يمارسها النظام السوري ضد المطالبين والنشطاء في مؤسسات المجتمع المدني، أعمال الق
بالحرية والكرامة في سورية، ويعبرون عن تضامنهم مع أشقائهم السوريين، الذين يناضلون من أجل أن 
تكون سورية دولة ديموقراطية حقيقية ولكل مواطنيها، تُصان فيها حقوق المواطنة والكرامة وحقوق 

ارس فيها الديموقراطية والتوزيع العادل للثروة وتُحترم فيها التعددية اإلنسان في التظاهر والتعبير، وتم
  .السياسية والثقافية، وآليات االنتقال السلمي للسلطة من طريق االقتراع

إن المشاريع القومية ال تستطيع أن تقوم بدورها إالّ إذا كانت ديموقراطية حقّاً وحقيقةً، يشارك فيها أبناء 
وي في ظّل دولة القانون، وال كرامة لألمة من دون الحفاظ على كرامة المواطن الشعب وبناته بالتسا

الفرد، وال معنى لحق تقرير مصير الشعوب إذا لم يكن مدخالً لحق الفرد في تقرير مصيره الشخصي، 
وري ولن تستطيع سورية استعادة دورها العروبي الريادي ثقافياً وسياسياً إالّ إذا استعاد المواطن الس

  .حريته وكرامته
ويرفض الموقعون على هذا البيان الزج باسم فلسطين والقضية الفلسطينية الذي يقوم به النظام السوري 

إن استخدام النظام السم فلسطين والقضية الفلسطينية لتبرير قمع الحريات في . لتبرير قمعه الشعب
النظام مواقف كثيرة دفع الفلسطينيون ثمنها ونذكِّر أن في سجل . سورية يلحق الضرر بفلسطين وقضيتها

مصير الشعوب العربية واحد والمواطنون العرب في كل مكان متضامنون في مسعى  .بالدم والدموع
. الحرية والكرامة وفي انتزاع حقوق أساسية عدة سلبتها منهم أنظمة صادرت حرياتهم وانتهكت حقوقهم

لبيان التحية إلى أبناء سورية وبناتها في هذه اللحظة الحاسمة ومن هذا المنطلق يوجه الموقعون على هذا ا
سورية الحرة والديموقراطية لن تكون إنجازاً مجيداً يضيفه السوريون إلى تاريخهم . من تاريخهم

وحسب، بل ستكون إضافة إستراتيجية ومعنوية وسياسية كبيرة إلى حاضر العالم العربي ومستقبله، وإلى 
  ."تها العادلةرصيد فلسطين وقضي

أنطون شماس، أنطون شلحت، إيليا زريق، رمزي سليمان، عزيز حيدر، حسن خضر، : ومن الموقعين
حنا أبو حنا، خالد الحروب، سليم تماري، حسن أبو حسين، أحمد سيف، سامية عيسى، عادل مناع، ليلى 

و دقة، محمد عروكي، فرسخ، عالء حليحل، نادرة كيفوركيان، محمد علي طه، سلمان ناطور، محمد أب
  .سامي أبو سالم، محمد حجازي، خليل شاهين

  28/4/2011الحياة، لندن، 
  

  المسجد األقصى لمكانتها الطبيعيةالثورات العربية أعادت قضية القدس و: صالحرائد  .37
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 الشيخ رائد صالح أن 1948توقع رئيس الحركة اإلسالمية في أراضي عام :  محمد النجار-عمان 
وقال صالح في . يسرائيل العربية مقدمة لتحرير القدس والمسجد األقصى من االحتالل اإلتكون الثورات

االحتالل سيزول يوم أن "تصريحات للجزيرة نت بعد لحظات من وصوله العاصمة األردنية عمان إن 
نت سلسلة المحاكمات واالعتقاالت .وعرض الشيخ صالح للجزيرة ".تملك الشعوب العربية إرادتها

إضافة لملفات  "، مايو المقبل/ايقات التي يتعرض لها، وقال إنه سيمثل أمام محكمتين خالل أياروالمض
ية بهدف استمرار مطاردتي ومحاوالت اعتقالي مرة والتحقيق معي مرة سرائيلجديدة افتعلتها المؤسسة اإل

  ".ثانية ووضعي في السجن مرة ثالثة
 مهرجان تقيمه الحركة اإلسالمية بمدينة العقبة جنوبي  قد وصل األردن للمشاركة فيرائدوكان الشيخ 

  .األردن إلحياء ذكرى الفتح العمري لبيت المقدس والذي ستشارك فيه شخصيات إسالمية من عدة دول
  28/4/2011الجزيرة نت، الدوحة، 

  
   في سورية يدينون قتل المتظاهرين"48مثقفي "مجموعة من  .38

أعمال القتل التي يمارسها " يدين  بيانا48ً يفلسطينيمن فين أصدر عشرات المثق:  نذير رضا- بيروت
التضامن مع األشقاء السوريين، "، ويعبر عن "النظام السوري ضد المطالبين بالحرية والكرامة في سورية

ا دولة ديمقراطية حقيقية ولكل مواطنيها، تصان فيها حقوق ةالذين يناضلون من أجل أن تكون سوري
 وحقوق اإلنسان في التظاهر والتعبير، وتمارس فيها الديمقراطية والتوزيع العادل المواطنة والكرامة

للثروة وتحترم فيها التعددية السياسية والثقافية، وآليات االنتقال السلمي للسلطة عن طريق صناديق 
  ."االقتراع

  2/5/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  طينيةالفلس" ائتالف حماية المصالحة "تشكيلاإلعالن عن  .39
 أطلقت مجموعة شبابية فلسطينية حملة تهدف إلى حماية المصالحة الداخلية، التي جرى التوقيع :رام اهللا

وقال القائمون  .، في احتفال حضرتها مختلف الفصائل الفلسطينية في القاهرة4/5عليها يوم األربعاء 
، "التجمع الشبابي الفلسطيني"ن ، المنبثق ع"ائتالف حماية المصالحة"على الحملة، إنهم قرروا تشكيل 

التي يأمل الشعب الفلسطيني أن "وذلك بهدف رصد أي خروقات من أي طرف فلسطيني لهذه االتفاقية، 
ولفتوا النظر إلى أن الحملة ستقوم بإصدار تقارير  ".تطوي مآسي االنقسام، الذي استمر أربع سنوات

  .ت أي طرف من أطراف المصالحة الفلسطينيةدورية عن حالة المصالحة الفلسطينية، لرصد انتهاكا
  5/5/2011قدس برس، 

  
   شهيداً ومئات الجرحى15 حصيلتها على ثالث جبهات حدودية" إسرائيل" تحاصر النكبةذكرى  .40

، بيروتودمشق، و ،غزةوالناصرة، ورام اهللا نقالً عن مراسليها في  16/5/2011الحياة، لندن، نشرت 
 بمسيرات "إسرائيل"مسبوق في الذكرى الثالثة والستين للنكبة، فوجئت في تطور استثنائي وغير أنه و

 التي حاصرتها على ثالث جبهات حدودية هي األراضي الفلسطينية والجوالن المحتل "يوم الزحف"
  .وجنوب لبنان، فردت بجرائم جماعية

 األراضي وانعكست مناخات المصالحة الفلسطينية والربيع العربي على أجواء ذكرى النكبة في
وتركزت المسيرات في المدن الرئيسة في الضفة، وشارك  .الفلسطينية، فجاءت استثنائية بكل المعايير

 في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات االحتالل اإلسرائيلي، فتحولت أما. فيها مئات آالف المواطنين
ن أعنفها على معبر قلنديا  نقاط احتكاك مع الجيش سقط فيها مئات الجرحى، وكاإلىالمواقع العسكرية 

كما جرت تظاهرات مماثلة في مخيم العروب ومدينة الخليل . العسكري الفاصل بين القدس وشمال الضفة
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وأقامت مؤسسات طبية فلسطينية مستشفى ميدانياً في مخيم قلدنيا قدمت فيه العالج ألكثر  .أخرىومناطق 
 المتنكرين "المستعربين"ومعهم عشرات ل االحتالوقام جنود  . مصاب، جروح بعضهم صعبة200من 

  .بزي مدني باعتقال العشرات من المتظاهرين
 طفالً، نتيجة إطالق 20 آخرين، من بينهم 90وفي غزة، استشهد شاب فلسطيني، وأصيب أكثر من 

ت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة حول الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة، النار وقذائف الدبابا
كما منعت األجهزة األمنية . على مسيرات سلمية إحياء للذكرى الثالثة والستين للنكبة التي صادفت أمس
  .التابعة للحكومة في غزة عشرات الفلسطينيين من اقتحام معبر رفح مع مصر

 فتح جبهتي الجوالن وجنوب لبنان عندما حاول العشرات عبور أمسفي موازاة ذلك، شهد يوم النكبة 
 عندما إسرائيليين برصاص جنود أشخاص 10ففي مارون الراس في الجنوب اللبناني، قتل . "حدودال"

  . آخرين بجروح112صيب أاقترب عشرات المتظاهرين من الشريط الشائك و
 عبد. تحدث في مهرجان خطابي في بلدة مارون الراس أعضاء اللجنة التحضيرية لمسيرة العودة دو

اهللا حالق  موعد ويوسف احمد، وألقى كلمة لجنة دعم المقاومة الشيخ عبدالملك سكرية وسيف الدين 
وطالب قادة الشعب .  إعطاء الالجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم ألنها تساعدهم على العودةإلىداعياً 

. طةالفلسطيني في لبنان بتحمل مسؤولياتهم إليجاد مرجعية سياسية له في لبنان لمتابعة ملفاتهم مع السل
  .وبارك المصالحة الفلسطينية

 النار على عشرات المتظاهرين الذين اخترقوا السياج الحدودي اإلسرائيليةوفي الجوالن، أطلقت القوات 
 مقتل شخصين إلىدى أفي ذكرى النكبة، ودخلوا منطقة مجدل شمس في الشطر المحتل من الجوالن، ما 

  .170وجرح 
 من الالجئين الفلسطينيين اً كبيراً عدد، أنوكاالتنقالً عن ال 16/5/2011القدس العربي، لندن، وأضافت 

 إلحياء بين سورية ومرتفعات الجوالن المحتلة وذلك "إسرائيل" على الحدود التي تسيطر عليها واتدفق
 أربعة استشهاد إلى أدى للنكبة حيث قام الجيش اإلسرائيلي بفتح النيران على الحشود مما 63ذكرى الـ 

  .170 وإصابة
 لمسيرة  مصادر المنظمين، إلى أنآمال خليلنقالً عن مراسلتها  16/5/2011األخبار، بيروت، وأشارت 

عداد المشاركين بما يزيد على أوقدرت .  باص وحافلة1700 أحصت المشاركين بنحو العودة في لبنان
  . مشاركألف 45

 

  :ردود الفعل اإلسرائيلية
  

  فلسطيني يبدأ من مصريوم الغضب ال: اإلسرائيلي اإلعالم .41
ركزت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أمس السبت على المظاهرات التي : محمد جمال - القدس المحتلة

خرجت الخميس والجمعة، أمام القنصلية اإلسرائيلية في اإلسكندرية، وعلقت على الخبر بأنه بداية ليوم 
  ". الفيسبوك" إحدى الصفحات على موقع  مايو القادم، على15الغضب الذي دعا إليه الفلسطينيون يوم 
لتقريرها، حيث نشرت " وم الغضب الفلسطيني يبدأ من مصري"اختارت الصحف بشكل منسق عنوانا 

الصحيفة مقطع فيديو للمتظاهرين، وهم يهتفون ضد إسرائيل، ويرفعون الفتات مكتوبا عليها باللغة 
الشعب يريد طرد السفير وتحرير "و"  بالماليينوعلى األقصى رايحين شهداء"، "إنهم قادمون"العبرية 
واستهجنت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية  . ، كما رفعوا األعالم الفلسطينية إلى جانب المصرية"فلسطين

الخطوة من قبل المصريين، ففي الوقت الذي تتم فيه محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وحبس نجليه، 
  .ينتخرج هذه المظاهرات من أجل فلسط

  17/4/2011الشرق، الدوحة، 
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  "منحى غير صحيح"المصرية  ثورةال أن تأخذ منيحذرز بيري .42

 رئيس الدولة في إسرائيل يوم أمس ز نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن شمعون بيري: أشرف الهور-غزة 
ية المصرية قوله عقب زيارات قام بها أمس لحاخامات إسرائيليين كبار تأكيده على أن العالقات اإلسرائيل

، محذراً من مغبة أن تأخذ الثورة التي أنهت نظام الرئيس السابق 'تاريخية وهامة بالنسبة للبلدين'تعد 
  .'منحى غير صحيح'حسني مبارك وغيرت نظام الحكم 

إن الشعب المصري هو الذي يسعى حاليا إلى ' في تعليقه على األحداث التي جرت في مصر يزوقال بير
  .'دية االستبداد متطلعا إلى الحرية الديمقراطيةاالنعتاق من عبو

  .'لكن الشعب المصري ال يعلم حتى اآلن أين تقع األرض الموعودة'وأضاف 
في هذا الوقت بالذات بمناسبة احتفال ' األرض الموعودة' استخدم مصطلح زوذكرت اإلذاعة أن بيري

  .ية وصوال ألرض الميعاداليهود بعيد الفصح الذي يرمز إلى االنعتاق من الرق والعبود
التي تواجهه في محنته الحالية وعلى رأسها ' كل الصعاب' للشعب المصري بأن يتغلب على زوتمنى بيري

  . مجابهة الفقر والفاقة والحرمان
  21/4/2011، القدس العربي، لندن

  
  تل أبيب ستخسر الممرات المائية بعد الثورات العربية: إسرائيليخبير  .43

استراتيجي إسرائيلي إن التحوالت في العالم العربي تنذر بحلول كارثة استراتيجية على قال خبير : غزة
إسرائيل، بعد أن تتحول السيطرة على المعابر البحرية المهمة في العالم إلى جهات معادية إلسرائيل 

ات ، أضاف البرفسور إليكساندر بلي أن أهم أربعة ممر»هآرتس«وفي مقال نشره في صحيفة . والغرب
قناة السويس، مضيق باب المندب، مضيق هرمز، ومضيق البحر : بحرية في العالم بالنسبة إلسرائيل هي

. األسود، محذرا من أن السيطرة على هذه المعابر البحرية توشك على التحول لجهات معادية إلسرائيل
اء على الصعيد موضحا أن إسرائيل ستواجه معضلة استراتيجية من الطراز األول في المستقبل، سو

وذكر بلي أنه تمت محاصرة إسرائيل عشية وخالل حرب أكتوبر . األمني والسياسي واالقتصادي
واعتبر أن االستنتاج الذي يتوجب أن تصل إليه .  بعد إغالق باب المندب أمامها1973) تشرين األول(

و التفكير بشكل جدي إسرائيل هو ضرورة إعداد خطة لتأمين وارداتها من النفط عبر ممرات أخرى، أ
  .في مضاعفة االستثمار في البحث عن النفط داخل إسرائيل وفي مجالها البحري

وحذر بلي من أن نظام الحكم القادم في مصر لن يلجأ إلى إلغاء اتفاقية كامب ديفيد، حتى ال يخسر 
عن إلغائها على الشرعية الدولية، لكنه في المقابل سيعمل على إضعافها على نحو تقع المسؤولية فيه 

  .إسرائيل
  21/4/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   قلق من مواقف رسمية مصرية معاديةنتنياهو: هآرتس .44

اعرب رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو عن قلقه من توجه معاٍد إلسرائيل :  أ ف ب-القدس 
اجتماع مغلق عقده االسبوع قوله خالل » هآرتس«ونقلت عنه صحيفة . في القيادة المصرية الجديدة

انا قلق جداً من بعض االصوات التي بدأنا نسمعها «: الماضي في القدس مع ممثلي االتحاد االوروبي
  .نبيل العربي» وأنا قلق خصوصاً من تصريحات وزير الخارجية المصري(...) اخيراً في مصر 

تي تساور موظفي وزارة الخارجية وأوضحت الصحيفة ان نتانياهو ردد على مسامع محادثيه المخاوف ال
االسرائيلية إثر تصريحات لمسؤولين مصريين اعتبرت معادية السرائيل، وأيضاً تظاهرات مناهضة 

  .إلسرائيل جرت امام السفارة االسرائيلية في القاهرة وأمام القنصلية االسرائيلية في االسكندرية
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  18/4/2011، الحياة، لندن
  

   يغادر الى تل أبيب في مصراإلسرائيليالسفير  .45
قالت وكالة انباء الشرق االوسط المصرية اليوم إن سفير اسرائيل لدى القاهرة إسحاق ليفانون : وكاالت

  .ةتوجها الى تل أبيب فى زيارة تستغرق أياما عدمغادر البالد 
رات ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل عن المغادرة التي جاءت بعد نحو اسبوع من تظاهرات عش

  .المصريين بالقرب من مقر السفارة االسرائيلية بمحافظة الجيزة مطالبين بطرد السفير االسرائيلي
  17/4/2011، 48موقع عرب

  
  قلق عارم في تل أبيب من التغيرات في السياسة الخارجية لمصر ما بعد مبارك   .46

ة، باراك رافيد، أمـس     العبري' هآرتس'كشف المراسل السياسي في صحيفة      :  زهير أندراوس  -الناصرة  
النقاب عن أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عبر عن قلقه الشديد من التغيرات في السياسة                

 خالل اللقاء الذي عقده األسبوع الماضـي مـع سـفراء االتحـاد              ، بعد رحيل الرئيس مبارك،    المصرية
ة قائلةً إن أقوال نتنياهو تتطابق مـع تـصريحات          وساقت الصحيفة العبري  . األوروبي في الدولة العبرية   

أخرى أطلقها العديد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية اإلسرائيلية، والتي جاءت كرد فعل علـى                
  . التصريحات التي يسمعها العديد من صنّاع القرار الجدد في القاهرة

قوله ) السباعية(السياسي واألمني المصغر    ونقلت الصحيفة العبرية عن وزير رفيع في المجلس الوزاري          
القادم سنشهد تطرفًا جديدا    ) سبتمبر(للصحيفة إنّه مع اقتراب موعد االنتخابات في مصر في شهر أيلول            

  .في المواقف المصرية ضد إسرائيل، بهدف حصول المرشحين على أكبر عدد من األصوات
 19/4/2011القدس العربي، لندن، 

  
  "سرائيلإ" مع السعودية وهاتغيير السياسة الخارجية المصرية سيلحق ضررا بعالقات : إسرائيليباحث .47

قال يوآل غوزنسكي، الباحث في معهد دراسات األمن : من زهير اندراوس' القدس العربي'الناصرة ـ 
لى القومي التابع لجامعة تل أبيب أمس الخميس إن نظام حسني مبارك اعتبر إيران منافسةً أساسيةً له ع

الزعامة اإلقليمية، وأنها تسعى لزعزعة استقرار النظام في القاهرة، وقد عملت مصر خالل حكم مبارك 
على وقف تهريب السالح من إيران، وكبح نفوذ المعسكر الراديكالي الذي تتزعمه، لكن تغيراً حدث في 

ومن .  التحالفات اإلقليميةالفترة األخيرة، ويبدو أن ربيع الشعوب العربية سيؤدي إلى إعادة رسم خريطة
األمثلة على ذلك، سعي مصر ما بعد مبارك للتقارب مع إيران، وبروز أصوات في القاهرة تتحدث عن 

  .الحاجة إلى إعادة العالقات الدبلوماسية بين البلدين
وبرأيه تقتضي المصلحة اإلسرائيلية مواصلة مصر العمل على وقف تهريب السالح عبر أراضيها، من 

دان في اتجاه سيناء وصوالً إلى غزة، وكبح محاوالت إيران تقوية نفوذ المعسكر الراديكالي، السو
  ما الذي سينتظرنا في المستقبل؟: متسائالً
ليس واضحاً ما إذا كانت مصر ستغير بصورة جوهرية السياسة الخارجية التي انتهجتها خالل : ويضيف

ن يلحق ضرراً بعالقة القاهرة مع إسرائيل فقط، بل أيضاً فمثل هذا التغيير ل. العقود الثالثة األخيرة
بعالقتها مع معسكر الدول المعتدلة وفي طليعتها السعودية ودول الخليج العربي التي تشهد تدهوراً كبيراً 

  .في العالقة مع طهران
و جزءاً وفي جميع األحوال، تابع غوزنسكي، فإن التوجه المصري الحالي إزاء إيران سيكون على ما يبد

من سياسة خارجية جديدة لمصر ما بعد الثورة تهدف إلى إقامة عالقات طبيعية مع مختلف الدول 
  .المجاورة لتحسين موقع مصر اإلقليمي الذي تراجع في األعوام األخيرة
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ولفت إلى أن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية تسعى من جهتها لتصوير التحول في السياسة المصرية 
ا على أنه إنجاز لسياستها الخارجية، وتحاول ان تبين أن مصر الجديدة هي التي تلح من أجل إزاءه

عالوة على ذلك، من الصعب أن تكون مصر مستعدة لدفع ثمن إعادة الحرارة . استئناف العالقات معها
اً مع إلى عالقتها مع إيران، ألنها تدرك أن ذلك سيضر ليس فقط بعالقتها مع دول الخليج بل أيض

  .الواليات المتحدة التي لن تنظر بعين الرضا إلى مثل هذه الخطوة، على حد تعبيره
  22/4/2011، القدس العربي، لندن

  
  
  

  "إسرائيل" الثورات العربية تنذر بكارثة استراتيجية على :إسرائيليخبير  .48
م العربي تنذر بحلـول  قال خبير استراتيجي إسرائيلي إن التحوالت في العال: الناصرة ـ زهير أندراوس 

كارثة استراتيجية على إسرائيل، بعد أن تتحول السيطرة على المعابر البحرية المهمة فـي العـالم إلـى                  
، أضاف البرفسور إليكساندر بلي     )هآرتس(وفي مقال نشره في صحيفة      . جهات معادية إلسرائيل والغرب   

 قناة السويس، مضيق باب المندب، مضيق       :أن أهم أربعة ممرات بحرية في العالم بالنسبة إلسرائيل هي         
هرمز، ومضيق البحر األسود، محذرا من أن السيطرة على هذه المعابر البحرية توشك علـى التحـول                 

  . لجهات معادية إلسرائيل
  23/4/2011، القدس العربي، لندن

  
  مع سوريا تخشى جرها إلى حرب "إسرائيل: "تقرير .49

سرائيلي التكتّم إزاء المجريات والتغييرات الحاصلة في العالم        يحاول المستوى الرسمي اإل   : فراس خطيب 
، أمر رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين      2010عند اندالع األحداث في مصر في تشرين الثاني         . العربي

  .نتنياهو وزراءه بعدم إطالق تصريحات عشوائية إزاء ما يجري في أرض الكنانة
سـوريا  . تحتل اهتمام معلقي الشأن العربي في الصحف العبريـة        كما مصر، األحداث السورية األخيرة      

يعي المسؤولون أنّ الـصراع     . ليست مصر، ومن المؤكد أنّ إسرائيل ال ترى العالم العربي بعين واحدة           
وحتى اآلن، لم يدل المـستوى الرسـمي   . اإلسرائيلي ـ السوري أعمق بكثير من خالفها مع مصر مثالً 

نما اإلعالم اإلسرائيلي مشغول بالمجريات والتظاهرات التـي تحتـّل العنـاوين            بأي تصريحات تذكر، بي   
ووصف خبير الشؤون العربية في جامعة تل أبيب إيال زيسر، موقفه من المجريات في سوريا               . الرئيسية
ـ        ) األسد(إذا كنت أقول سابقاً إنّ نظام بشّار        «: بقوله ضبة يعني استقراراً، نظاماً علمانياً وهدوءاً فـي ه

لـديك  . الجوالن، فيجب اليوم تعديل الصورة، مع هذا بشار هو حليف قريب إليران وحماس وحزب اهللا              
  .»هدوء من ناحية، وعدم هدوء في مكان آخر

، مقاالً موسعاً أمس تحت عنـوان       »يسرائيل هيوم «وكتب البروفيسور اليميني شلومو كيدار، في صحيفة        
 دام بحوزة النظام السوري وسائل عسكرية وبوليسية الستعمالها، فإنه        ، قال فيه إنَّه ما    »حيرة بشار األسد  «

ستوقع فيه ضربة مـن     «، موضحاً أنّ إسرائيل في مثل هذه الحالة         »جر إسرائيل الى معركة   «لن يحاول   
  .»شأنها أن تسحب منه القدرة على السيطرة على الجماهير

لطوية، ممكن ان يفكّر أحد من النظام الـسوري         مع هذا، وفي حال انهيار تام للمنظومة الس       «وأضاف أنه   
، موضحاً أنه في حـال   »، وأن يطلق أشياء ليست مريحة باتجاهنا      »تموت نفسي مع االسرائيليين   «بمنطق  
علـى إسـرائيل أن تكـون       . يصعب على إسرائيل الرد بفاعلية، فلن يكون هناك من يجب لجمه          «كهذه  

ذناً، على األقل، في مقابل سالح الدمار الشامل الموجـود بيـد            مستعدة لسيناريو كهذا، وأن تفتح عيناً وأ      
  .»سوريا
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 23/4/2011، االخبار، بيروت
  

  "إسرائيل"األزمة في سوريا تثير حيرة : " بوستواشنطن" .50
ان األوضاع في سوريا تثير حيرة إسرائيل التي " واشنطن بوست" ذكرت صحيفة : وكاالت–واشنطن 

ونقلت الصحيفة عن . فتها بتكوينات المعارضة السورية بشكل دقيقتخشى من المجهول بسبب عدم معر
مدير سابق لجهاز الموساد، إفراييم هاليفي قوله إنه ال يوجد تعليق رسمي إسرائيلي على األوضاع في 

ألنه ال يوجد أي شخص يمكنه اإلدالء بتصريح مماثل أو لديه البيانات المطلوبة للقيام بحكم "سوريا 
  ".مدروس

، "إننا نفضل شيطاناً نعرفه"إفراييم سنيه الذي شغل منصب النائب السابق لوزير الدفاع في إسرائيل وقال 
مشيراً إلى أنه على الرغم ان أن اإلسالميين ال يشكلون األغلبية في المعارضة إال أنهم األكثر تنظيماً 

عاد النظام العلماني في سوريا عن إن حلمنا في يوم ما أن بإمكاننا إب"وأضاف سنيه . واألكثر قدرة سياسياً
  ".المحور اإليراني، سيكون أصعب إن لم يكن مستحيالً في حال كان النظام إسالمياً

وشدد دوري غولد، المستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أهمية أن تراقب 
 المسلمون قد يختطفون ما يبدو على في سوريا لمعرفة ما إذا كان األخوان" من هي المعارضة"إسرائيل 

وأعرب غولد عن تخوفه من أن تستفيد إيران من األحداث الجارية في . أنه رغبة جادة في الحرية
  .الشرق األوسط

وقال شلومو بوم من معهد الدراسات األمنية الوطنية في جامعة تل أبيب إن الرئيس السوري بشار األسد 
ل وعلى الرغم من دعمه لحزب اهللا في لبنان إال أنه رد بحذر على حافظ على هدوء الحدود مع إسرائي

قصف إسرائيل لمنشئة نووية في سوريا، إال أنه اعتبر أن تغير النظام في سوريا سيلحق الضرر 
  . اإليراني مع حزب اهللا-بالمحور السوري

ألسد الجوالن إلسرائيل وقال مدير عام وزارة الخارجية اإلسرائيلية ألون ليال إنه لن يعطي أي خليفة ل
استغالل هذه االزمة لتغيير "ودعا أوري ساغي، المسؤول االستخباراتي السابق األميركيين إلى . كهدية

ال يمكن ان "وإخراج سوريا من حلفها مع حزب اهللا وإيران من خالل تقديم عرض لها " التوازن هنا
  .ظام، عبر دعم سياسي واقتصادي يعيد االستقرار إلى الن"ترفضه

وكان رئيس الحكومة اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إنه يريد رؤية إصالحاً حقيقياً في كل مكان ومن 
  .ضمنها سوريا

24/4/2011، الدستور، عمان  
  

  "خوان المسلميناإل"لى إسد وخائفة من انتقال السلطة مكانية سقوط األإ من قلقة أبيبتل  .51
 االحـد، نقـال عـن       ،'يديعوت احرونوت  'ةفيمراسل السياسي لصح  قال ال   : زهير اندراوس  -الناصرة  

مسؤولين رفيعي المستوى في المنظومتين االمنية والسياسية في تل ابيب، قولهم ان الدولة العبرية تتـابع                
عن كثب وبترقب حذر التطورات االخيرة في دمشق، معبرين عن عدم رضاهم من جميع السيناريوهات               

    ل الى كيد مرتد، فـسقوط              المحتملة، اذ اناالبتهاج والفرح من طرف اإلسرائيليين بسقوط االسد قد يتحو
ونقلت الصحيفة   .االسد قد يؤدي الى تسلم المتطرفين مقاليد السلطة، وهذا االمر لن يكون لصالح إسرائيل             

رية فـان   عن مسؤول إسرائيلي، قالت انّه رفيع المستوى قوله انّه في ظل االحداث المتسارعة في سـو               
  .امكانية تجديد المفاوضات على المسار السوري وصلت الى الحضيض

ولكن مع هذا تشير االوساط السياسية واالمنية اإلسرائيلية الى انّه على المدى البعيد سيسقط نظام االسـد                 
اك حقد كبيـر    ال محالة، ولكن هذا االمر ال يفرح اإلسرائيليين، النّه في سورية ال توجد ديمقراطية، وهن              

على النظام، عالوة على ذلك، فان السواد االعظم من السوريين هم من السنة، وبالتالي فان الطريق باتت                 
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شبه معبدة الستيالء جماعة االخوان المسلمين على مقاليد السلطة بعد القضاء على نظام حزب البعـث،                
  .على حد قول المصادر عينها

25/4/2011، القدس العربي، لندن  
  

  اإلنترنت" ثورات"أمريكا تمول ": إسرائيلية"تقارير  .52
" ثـورات "ـكشفت تقارير إسرائيلية، أمس، عن أن الواليات المتحدة تعتزم تخصيص تمويل ل  : )أ.ب  .د  (

وذكرت صـحيفة   . لمساعدة النشطاء في تحقيق التغيير المأمول لبلدانهم      " الدول االستبدادية "اإلنترنت في   
 مليـون دوالر    25ن إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما تعتزم إنفاق أكثـر مـن             أ" جيروزاليم بوست "

وقـال مـساعد    . لتسهيل استخدام االنترنت على النشطاء الذين تعوق حكومات بلدانهم خدمات اإلنترنت          
تـؤمن  "وزيرة الخارجية األمريكية للشؤون الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل مايكل بوسنر للصحيفة            

وقال بوسنر للصحيفة إن بالده      ".ارة الحالية بأن التغيير الديمقراطي ال بد وأن يكون نابعا من الداخل           اإلد
أنفقت المليارات على مدار عقود لتعزيز الديمقراطية، إال أن الطريـق األفـضل هـو دعـم نـشطاء                   "

اتصال دائم فيما بينهم عن     ويعني توفير   . الديمقراطية وإمدادهم باألدوات التي يحتاجونها لتكون لهم الغلبة       
  ".طريق اإلنترنت أن بإمكانهم التعبير عن نوع المستقبل الديمقراطي الذي يريدونه لمجتمعاتهم
25/4/2011، الخليج، الشارقة  

  
   أعضاء حكومته بأن يلزموا الصمت حيال األوضاع في سوريايوصينتنياهو  .53

اوصى الوزراء في ] يسرائيلئيس الوزراء اإلر[ان نتنياهو "ي سرائيلبثت اذاعة الجيش اإل: رام اهللا
ولكن . حكومته ان يلزموا الصمت في ما يتعلق بالشأن السوري، علما ان الغموض هو سيد الموقف هناك

ي تُعبر عن قلق من عدم االستقرار سرائيلبعيدا عن الخط الرسمي، ثمة اصوات داخل النظام السياسي اإل
ية على امكان لجوء الرئيس السوري بشار سرائيلور المخاوف اإلتتمح: "وقالت ".في الدولة المجاورة

 نتيجة لحال يأس في اخماد نيران إسرائيل، اي مواجهة إسرائيلاالسد الى تصدير الصراع في بالده الى 
  ".وقد تكون المواجهة من طريق شن هجمات من غزة او من لبنان وبدعم ايراني. الثورة

كما نقلت . إذا ما اتخذ األسد خطوة كهذه فإنها ستكون بمثابة االنتحار له"ية انه إسرائيلونقلت عن مصادر 
ان سوريا حاليا تتجه نحو التغيير على المدى البعيد، وأن هذا "عن الجنرال في االحتياط إيال بن رئوفين 

 لتي تنادي بترتيب شؤونهم كما الى جانب أصوات المتظاهرين ا، ألنهإسرائيلالتغيير ليس في مصلحة 
حاليا ال يمكن القول إن الحدود : "وقال". إسرائيل تبرز نداءات تطالب األسد بإرسال قواته لمهاجمة ،يجب
فالجيش السوري مشغول في حماية نظام . ية ستشهد تصعيدا من النظام السوري أو حزب اهللاسرائيلاإل

  ". الحكم
  27/4/2011النهار، بيروت، 

  
   67شّار والوضع اليوم شبيه بعشية اندالع حرب الـتل أبيب معنية ببقاء ب: يونإسرائيل .54

العبرية، في عددها الصادر أمس ' يديعوت أحرونوت'كشفت صحيفة :  زهير أندراوس-الناصرة 
 مؤخرا تخوفًا من سقوط نظام الرئيس إسرائيلالثالثاء، النقاب عن أن مداوالت أمنية داخلية جرت في 

العسكري، إليكس فيشمان، الذي اعتمد على مصادر رفيعة في وأشار المحلل  .السوري، بشار األسد
ية تتعاطف مع عائلة األسد التي التزمت طوال سرائيلاألجهزة األمنية بالدولة العبرية، إلى أن المؤسسة اإل
 بشروطهم، وتابع قائالً، نقالً عن المصادر إسرائيلالسنين بتعهداتها وحتى أنها تحدثت عن سالم مع 

دنا أيضا تقدر القيادة السياسية واألمنية أن النظام السوري بصورته الحالية سيتغير خالل أسابيع عينها، عن
أو شهور، فالعائلة والنخب المحيطة باألسد أدركت أن الرجل ال يستوعب أين يعيش وأن أعراض مبارك 
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 أجل أن يستخدم أصابت بشار األسد، وزعم أن إيران وحزب اهللا تمارسان ضغوطا عليه منذ أسابيع من
يدا قوية لقمع االحتجاجات، واعتبر فيشمان أن ثمة خيارين آخرين وهما إقامة نظام طوارئ عسكري 

  .يحكم سورية بيد من حديد أو انهيار النظام بشكل كامل وربما يؤدي ذلك إلى حالة فوضى
بق في الواليات المتحدة ي األسسرائيلفي نفس السياق، رأى البروفيسور إيتمار رابينوفيتش، السفير اإل

األمريكية، والمختص في الشؤون السورية، أمس الثالثاء أن هناك تشابها كبيرا بين األحداث التي أدت 
  ، وبين األحداث التي تعصف بسورية في هذه األيام، وقال 1967إلى اندالع حرب األيام الستة في العام 

  
إن السبب الرئيسي الذي أدى إلى اندالع ' ديعوت أحرونوتي'رابينوفيتش في مقال نشره أمس في صحيفة 

  . كان ضعف النظام السوري في ذلك الحين، وهو ما يميز النظام السوري في هذه األيام1967حرب 
  27/4/2011القدس العربي، لندن، 

  
  ي على المستوى االستراتيج"إسرائيل"مصر تؤثر على أمن بالتطورات األخيرة : مصدر إسرائيلي .55

 مـن قـرار مـصر    "قلقه" عبر الرجل الثاني في الحكومة اإلسرائيلية سيلفان شالوم امس عن       -ب  .ف.ا
انـه  "وقال وزير التنمية االقليمية لالذاعة العامة اإلسرائيلية        . اعادة فتح الحدود مع قطاع غزة بشكل دائم       

وارهابيين وعلينا االستعداد   اعادة فتح معبر رفح يمكن ان تسمح بمرور اسلحة          "، معتبرا ان    "تطور مقلق 
  . ، حسب تعبيره"لتغييرات كبيرة في مصر وعلى المستوى االقليمي

قلقـة مـن    "واعلن مسؤول إسرائيلي كبير طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان إسرائيل               
قارب والت) بين مصر وإسرائيل  (التطورات في مصر ومن االصوات التي تدعو الى الغاء معاهدة السالم            

  ."بين مصر وايران وتحسن العالقات بين مصر وحماس
 العبرية ان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو سيرسل مبعوثه الخـاص       "هآرتس"وذكرت صحيفة   

اسحاق مولخو الى مصر الجراء محادثات مع المسؤولين المصريين خصوصا مـع وزيـر الخارجيـة                
  . دث باسم نتنياهو مارك ريغيف التعليق على هذه المعلوماتورفض المتح .ومسؤولين في االستخبارات

 على موقعها االلكتروني التصريحات المصرية بشأن فـتح معبـر           "يديعوت أحرونوت "وأبرزت صحيفة   
ونقلـت  .  فلـسطينية  -رفح ، ومطالبة مصر إلسرائيل بعدم التدخل باعتبار أن القضية هـي مـصرية               

إسرائيل قلقـة مـن التطـورات       " إن   "وول ستريت جورنال  "ـالصحيفة عن مصدر إسرائيلي تصريحه ل     
وأضاف أن هذه التطورات من الممكن أن تؤثر على أمن إسرائيل علـى المـستوى               . األخيرة في مصر  

 إن إسرائيل توجهت إلـى عـدة        "وول ستريت جورنال  "وقال المصدر اإلسرائيلي لصحيفة     . االستراتيجي
 الذي تم توقيعه بين منـاحيم       "اتفاق السالم " بأن عليها أن تحترم      دول في العالم لتذكير الحكومة المصرية     

وأضاف المصدر أنه في الماضي، ورغم جهود مصر في منع ذلك، فإن حركـة              . بيغين وأنور السادات  
في حال أوقفت مصر جهودهـا فـي        "وبحسبه فإنه   . "بناء بنية إرهابية في قطاع غزة     "حماس تمكنت من    

  . ، على حد تعبيره" على إسرائيل سوف تتصاعدهذه القضية فإن التهديدات
  2/5/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

 
  ة الفلسطينيةلسلطة ومطالبات بضم الضفة رداً على اتفاق المصالحلتعلق تحويل الضرائب " إسرائيل" .56

  قالت يوم االحـد    "إسرائيل" ، أن  القدس  من  لويس أوري عن،  1/5/2011،  وكالة رويترز لألنباء  ذكرت  
 انها علقت تحويالت الضرائب الى الفلسطينيين ردا على محاولة الرئيس الفلسطيني محمود عباس              ]أمس[

وقال وزير المالية اإلسرائيلي يوفال شتاينتز       .تكوين تحالف مع حركة حماس المعارضة لمحادثات السالم       
ل إسرائيل من عائـدات     من قب )  مليون دوالر  88( مليون شيقل    300انه علق عملية تسليم روتينية لمبلغ       

وفي مقابلة   .الجمارك والمكوس االخرى التي تجمع باالنابة عن الفلسطينيين وفقا التفاقات السالم المؤقتة           
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مع راديو الجيش قال شتاينتز ان إسرائيل تخشى أن تستغل االموال لتمويل حماس التي يـدعو ميثاقهـا                  
انه ال يوجد صـندوق مـشترك       ... نيون أن يثبتوا لنا     اذا استطاع الفلطسي  "وقال شتاينتز   . لتدمير إسرائيل 

نطلـب مـن العـالم      "وتابع  ." اعتقد اننا سنعيد النظر في االمر     . بين السلطة الفلسطينية وحماس في غزة     
  ."بأسره أال يمول حماس لذا ينبغي أال نفعل نحن ذلك حتى بشكل غير مباشر

 نتنيـاهو رئيس الحكومة بنيامين    ، أن   لناصرةا من   أسعد تلحمي  عن،  2/5/2011،  الحياة، لندن وأضافت  
السالم ممكن فقط مع من يرغب فيه وفي العيش معنا،          "أعلن في مستهل االجتماع األسبوعي لحكومته أن        

، مضيفاً أن االتفاق بين حماس و فتح يجب أن يقلق ليس فقط إسـرائيل،               "وليس مع من يسعون لتدميرنا    
وتابع إن إسـرائيل تـصبو      .  تحقيق السالم بيننا وبين الفلسطينيين     إنما أيضاً كل من يصبو في العالم الى       

لكنها ستقف بصالبة في وجه كل من يحاول أذيتنا وتعـريض           "للسالم وتمد يدها لجميع شعوب المنطقة،       
  .وزاد أنه سينقل هذه الرسالة إلى بريطانيا وفرنسا اللتين يزورهما هذا األسبوع. "وجودنا للخطر
 موشيه كحلون إنه يتوجب على إسرائيل الـرد علـى مـساعي             "ليكود"صال القطب في    وقال وزير االت  

وأضـاف  . "خطوة إسرائيلية أحادية الجانب مالئمة    "الفلسطينيين لنيل اعتراف دولي بدولة مستقلة لهم بـ         
أنه ينبغي على إسرائيل أن تعلن عنها رسمياً، وأن تتمثل هذه الخطوة بضم المستوطنات في الضفة إلـى                  

ورأى وزير اإلعالم يولي ادلشتاين إن ضم المستوطنات يجب أن يـتم            . "بقرار أحادي الجانب  "إسرائيل  
  ."فضالً عن درس خطوات إضافية في حال واصل الفلسطينيون الدفع بمقترحهم في األمم المتحدة"فوراً، 

ق مولخـو إلـى      يدرس إمكان إيفاد مستشاره الخاص اسـح       نتنياهوإلى ذلك، أفادت تقارير صحافية أن       
حيال قلق إسرائيل من التقارب بـين مـصر وإيـران،           "القاهرة للقاء كبار المسؤولين المصريين، وذلك       

وكان نتانياهو نقل لزعماء    . "ورعايتها اتفاق المصالحة الفلسطينية، وإعالنها عزمها إعادة فتح معبر رفح         
رف التصريحات المصرية المتعلقة    تط"أوروبيين وأعضاء في مجلس الشيوخ األميركي قلق إسرائيل من          

  ."بإسرائيل ومن التقارب بين القاهرة وطهران
  

  نتنياهو يطالب عباس بإلغاء اتفاق المصالحة مع حماس .57
دعا رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الفلسطيني محمود عباس :  نظير مجلي- تل أبيب

وذلك قبل يوم من الموعد المقرر ) حماس( اإلسالمية إلى إلغاء اتفاق المصالحة مع حركة المقاومة
  .لتوقيعه

وقال نتنياهو في بيان بعد اجتماع مع مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للوساطة في السالم بالشرق األوسط 
  ."أدعو أبو مازن إلى إلغاء االتفاق مع حماس فورا واختيار سبيل السالم مع إسرائيل": توني بلير

وأشارت إلى إدانة حماس . ل إن االتفاق الذي أعلن األسبوع الماضي سيخرب جهود السالموتقول إسرائي
وقال . لقتل أسامة بن الدن زعيم تنظيم القاعدة على أيدي القوات األميركية على أنها سبب لبواعث قلقها

ل إلى سالم كيف يمكن التوص. االتفاق بين أبو مازن وحماس يوجه ضربة شديدة لعملية السالم"نتنياهو 
  ."..مع حكومة يدعو نصفها لتدمير إسرائيل بل ويشيد بأسامة بن الدن

  4/5/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   لتصفية قادة المقاومة الفلسطينيةيدعوموفاز  .58
دعا رئيس لجنة الخارجية واألمن البرلمانية اإلسرائيلية شاؤول موفاز، حكومة االحتالل إلى استهداف 

لسطينية، وذلك عقب اغتيال زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن في باكستان على أيدي قادة الفصائل الف
  . قوة كوماندوس أمريكية
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إن القضاء على بن الدن يدل على أن الواليات المتحدة تبنت :" ونقلت إذاعة االحتالل عن موفاز قوله
ابية والتي تم تبنيها بعد مقتل التي تقوم على استهداف قادة التنظيمات اإلره) إسرائيل(استراتيجية 

  ". 1972الرياضيين اإلسرائيليين خالل األلعاب األولمبية التي جرت في ميونيخ عام 
إذا استمرت المحاوالت الرتكاب هجمات "، مهدداً أنه "إن هذه االستراتيجية قد أثبتت نجاعتها" :وأضاف

س أن يعلموا بأنهم يشكلون هدفًا ضد أهداف إسرائيلية من قطاع غزة فيتعين على قادة حركة حما
  .، حسب قوله"للتصفية وأن هذا األمر يحظى بالشرعية المطلقة

  3/5/2011، موقع فلسطين أون الين
  
  

   االسد ستعجل بسقوطهقسوة: باراك .59
اعتبر وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك ان نظام الرئيس السوري بشار االسد : القدس ـ ا ف ب
  .التي يقمع بها حركات االحتجاج' القسوة'ال بسبب محكوم عليه بالزو

اعتقد ان االسد يقترب من الدرجة التي سيخسر 'وقال باراك االثنين للقناة العاشرة للتلفزيون االسرائيلي 
كما تتضاءل فرصه للخروج . ان قسوته توقع المزيد من القتلى وتضعه في مازق. فيها شرعيته الداخلية

  .'منه
ربما . اراقة الدماء ال اعتقد انه سيتمكن من استعادة شرعيته) االسد(تى اذا اوقف ح'واضاف باراك 

يتمكن من النهوض لكنه، من وجه نظري، لن يكون الشخص نفسه، واعتقد ان قدره يسوقه الى االنضمام 
  .العربية' لباقي زعماء الدول الذين اطاحت بهم الثورات
ال اعتقد ان بامكان اسرائيل ممارسة اي 'زير الدفاع بحذر وردا على سؤال عن رد فعل اسرائيل، قال و
اعتبر  و.'ومن ثم من االفضل ان نبقى قليال خارج كل ذلك. تاثير كان على مجرى االحداث في سورية

العملية التي بدات في سائر ارجاء (...) ليس على اسرائيل ان تفزع من امكانية استبدال االسد 'باراك انه 
  .'عدة جدا وتبعث اماال على المدى البعيدالشرق االوسط وا

  4/5/2011، القدس العربي، لندن
  

  المصالحة ضربة لعملية السالم : مريدوردان  .60
من التقارب الحاصل بين فتح وحماس، " دان مريدور"حذر وزير شؤون االستخبارات الصهيوني : القدس

  .ى حد زعمه، عل"هذا األمر قد يوجه ضربة مؤلمة لعملية السالم"قائالً إن 
ودعا مريدور السلطة الى االختيار بين رغبتها في انهاء النزاع مع دولة الكيان أو الوقوف مع حركة 

  .حماس في صف واحد
  3/5/2011، الرسالة، فلسطين

  
  "إسرائيل"يجابية تخدم مصلحة إاتفاق المصالحة الفلسطيني فرصة : اإلسرائيليةالخارجية  .61

اليوم، األربعاء، توصيات بشأن سياسة إسرائيل " هآرتس"، نشرته تضمن تقرير داخلي وسري: القدس
ويعتبر التقرير أن هذه الخطوة الفلسطينية بالذات فرصة . حيال إقامة حكومة وحدة وطنية فلسطينية

كما يتضمن التقرير توصيات تتعارض مع ما يطرحه . استراتيجية إيجابية من الممكن أن تفيد إسرائيل
في األيام األخيرة بشأن اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي سيتم التوقيع عليه اليوم، بنيامين نتانياهو 

  .األربعاء، في القاهرة
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الخطوة الفلسطينية ليست خطرا أمنيا فقط، وإنما فرصة استراتيجية لخلق تغيير "وبحسب التقرير فإن 
مصالح اإلسرائيلية على المدى حقيقي في الساحة الفلسطينية، وأن هذا التغيير من الممكن أن يفيد ال

  ".البعيد
اءا بحيث يحتد الصراع بين الفلسطينيين بشأن وتضمنت توصيات التقرير بأن تتخذ إسرائيلي توجها بنّ

  .البرنامج السياسي للحكومة الفلسطينية وعدم جاهزية حركة حماس لالعتراف بإسرائيل
يل تجاه الخطوة الفلسطينية سوف يعزز العالقات ويعتقد معدو التقرير أن التوجه اإليجابي من قبل إسرائ

مع الواليات المتحدة، وأنه على إسرائيل أن تعمل كالعب ضمن مجموعة وأن تنسق مع اإلدارة 
األمريكية الرد على حكومة الوحدة الفلسطينية، األمر الذي يعزز دور الواليات المتحدة ويخدم المصالح 

  .اإلسرائيلية
الخارجية إسرائيل إلى توخي الحذر في سياستها وتصريحات في هذه المرحلة كما يدعو تقرير وزارة 

وأنه يجب أن يكون الرد اإلسرائيلي على تشكيل حكومة وحدة . الحالية قبل المصادقة على االتفاق
فلسطينية مدروسا ويأخذ بالحسبان ضرورة مواجهة النوايا الفلسطينية بشأن طلب االعتراف الدولي 

  .سبتمبر القادم/ طينية في اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة في أيلولبالدولة الفلس
كما يتضمن التقرير عدة توصيات أخرى أولها مواصلة التنسيق األمني مع السلطة الفلسطينية التي تعتبر 

ويدعو التقرير أيضا إلى أن تطالب إسرائيل ". اإلرهاب"مصلحة إسرائيلية وأدت إلى تراجع حاد لـ
  .تمع الدولي بوضع معايير مفصلة بشأن الحكومة الفلسطينية الجديدةالمج

ويقترح التقرير أيضا إيفاد بعثة إلجراء محادثات في القاهرة من أجل تعزيز التنسيق مع الحكومة 
  .المصرية المؤقتة

  4/5/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  "حماس"و" حفت" الداخلي اإلسرائيلي يدعو إلى فرض عقوبات على األمن وزير .62
اإلسرائيلي، يتسحاق أهارونوفيتش، حكومته إلى فرض جملة من " األمن الداخلي"دعا وزير  :القاهرة

لتوقيعها اتفاقية المصالحة التي تنظر إليها تل أبيب بـ " حماس"و" فتح"العقوبات االقتصادية على حركتي 
  ".خطورة بالغة"

متناع عن تحويل أي استحقاقات مالية إلى السلطة وحثّ أهارونوفيتش، الحكومة اإلسرائيلية على اال
" إجراء عقابي"الفلسطينية، فضالً عن فرض عقوبات اقتصادية مختلفة على طرفي اتفاقية المصالحة، كـ 

  .على التحرك الفلسطيني الذي ينهي االنقسام الداخلي بعد أربع سنوات
رتبة على اتفاق المصالحة وشراكة السلطة المت" الخطرة"فيما أعرب عن قلقه البالغ إزاء التداعيات 

  .، حسب تعبيره"إبادة إسرائيل"التي تطمح إلى " حماس"الفلسطينية مع حركة 
  4/5/2011قدس برس، 

  
  "ضربة قاصمة للسالم ونصر كبير لإلرهاب "الفلسطيني اتفاق المصالحة يعدنتنياهو  .63

 مين نتنياهو األربعاء رفضه لالتفاقكرر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيا:رام اهللا ـ أشرف الهور
  .'ضربة قاصمة للسالم ونصر كبير لإلرهاب' واصفا إياه بأنه المصالحة

قبل ': وقال نتنياهو للصحافيين في لندن، حيث كان يعقد محادثات مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون
 في القاهرة، حقق نصرا، عندما اليوم.. ثالثة أيام، مني اإلرهاب بهزيمة مدوية باغتيال أسامة بن الدن

عانق أبو مازن حماس، تلك المنظمة التي تدين تحرك أمريكا ضد بن الدن وتدعو لتدمير إسرائيل 
  . 'وتمطر مدننا بالصواريخ

  5/5/2011، القدس العربي، لندن
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  "ذر للرماد في العيون" اتفاق المصالحة الفلسطيني بأنه يصف فلنائي .64

ذر "وصف وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي متان فلنائي اتفاق المصالحة بأنه : ى فادي أبو سعد- رام اهللا
حماس وفتح لن تتفقا على شيء، وأفضل مثال . لن يتغير شيء بعد هذا االتفاق"وقال . "للرماد في العيون

  .ين، مشيراً الى التعليقات المتناقضة الصادرة عن الطرف"مقتل أسامة بن الدن) ما حصل إثر(على ذلك 
محمود عباس ارتكب خطًأ في تمرير هذا "وقال فلنائي إنه يعتقد أن الرئيس الفلسطيني ورئيس حركة فتح 

وبرأيه، فإن عباس كان من . "االتفاق ألن حماس في موقف ضعيف، وهذا ما يبرر تقاربها مع فتح
  ."اب قبل التوقيعإصدار حماس إعالناً واضحاً لالعتراف بإسرائيل وإدانة اإلره"المفترض أن يشترط 

  5/5/2011، االخبار، بيروت
  
  

   المصالحة الفلسطينية فرصة حماس الختراق الضفة الغربية ومنظمة التحرير:موشيه يعالون .65
 الفلسطينية إسرائيل، وحتى المخابرات االسرائيلية –فاجأت المصالحة الفلسطينية : أحمد البديري -القدس

ذير االوساط السياسية االسرائيلية من احتمال انجاز اتفاق بين فتح فشلت في التنبؤ بها، او على االقل تح
وقد فتحت اسرائيل النار على المصالحة وهددت الرئيس الفلسطيني بالمزيد من العقوبات بعدما  .وحماس

  .علقت تحويل اموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية
واطلقت حملة دبلوماسية " ن التعامل معهامنظمة ارهابية ال يمك"تعتبر الحكومة االسرائيلية حماس و

  .تقودها السفارات االسرائيلية في عواصم العالم للتذكير بالتفجيرات التي كانت تنفذها داخل اسرائيل
ويقول موشيه يعالون نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون االستراتجية عن موقف الحكومة من المصالحة 

 ة استغالل اتفاق المصالحة الختراق الضفة الغربية كقوتحاول"في تصريح لـ بي بي سي ان حماس 
سياسية وارهابية والقناع السلطة الفلسطينية في اطالق سراح نشطاء االرهاب من حماس من السجون 

  ".اختراق منظمة التحرير"ويضيف أن حماس تسعى الى  ".الفلسطينية
  5/5/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
   يجب االستعداد لحروب على جميع الجبهات:بيني غانتس .66

بيني غانتس، الجيش إلى االستعداد ” اإلسرائيلي“دعا رئيس أركان جيش االحتالل : )آي.بي .يو (
  .كلها إلى جبهة واحدة ” إسرائيل“لحروب على جميع الجبهات معاً وأن تتحول 

باحة حائط البراق في البلدة القديمة عن غانتس قوله في خطاب ألقاه في ” إسرائيلية“ونقلت وسائل إعالم 
على الجيش “القتلى إنه ” اإلسرائيليين“بالقدس المحتلة، أمس، في مراسم ما يسمى ذكرى الجنود 

أن يكون مستعداً لتحديات متنوعة متزايدة في كل واحدة من الجبهات وربما في جميعها ” اإلسرائيلي“
واصل تنفيذ مهماته حامالً “وزعم أن جيش االحتالل . ” سوية وأن يصبح الشعب كله بمثابة جبهة واحدة

بيده بوصلة أخالقية صلبة وأثبتنا للعالم ميدانياً وبعشرات العمليات العسكرية أن جنودنا وضباطنا يحملون 
  .        ” في قلبهم قيم طهارة السالح وأعلى المبادئ األخالقية

  9/5/2011، الخليج، الشارقة
  

   ونعمل بأساليب خفية إلطالق شاليط لم ينته األوسط الشرقزلزال: نتنياهو .67
قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، لدى افتتاحه مراسم :  وكاالت-48عرب 

إحياء ذكرى الجنود والمدنيين الذين قتلوا في هجمات ضد أهداف إسرائيلية إنه حكومته تعمل بصورة 
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 الجنود األسرى والمفقودين وخص بالذكر الجندي األسير في قطاع غزة خفية عن األعين من أجل إعادة
  .غلعاد شاليط

ال يمر يوم ال نعمل فيه من أجل سالمة "وقال نتنياهو في خطاب ألقاه في موقع اللطرون قرب القدس إنه 
جز جنودنا األسرى والمخطوفين والمفقودين من أجل إعادتهم إلى الوطن وبضمنهم غلعاد شاليط المحت

  ".بأيدي عدو وحشي، ونحن نعمل بأساليب خفية عن األعين
قالعا انهارت وزعماء تغيروا والزلزال لم ينته "وتطرق نتنياهو إلى األوضاع في العالم العربي وقال إن 

وكلما مرت األيام ثمة أمر واحد آخذ باالتضاح وهو أن إسرائيل هي جزيرة معزولة من الحرية 
  ".ي مجال كبير ومظلموالديمقراطية والتقدم ف

لو تمكن القتلى من التواجد معنا لشاهدوا العجائب، وكانوا سيستغربون بالتأكيد كيف "وقال نتنياهو إنه 
تحولت إسرائيل من دولة فقيرة بالموارد وعند حدود الصحراء إلى إحدى الدول األكثر تقدما وازدهارا 

لوال الشبان والشابات الذين ضحوا بأنفسهم من أجل وتقدما في العالم وكل هذا لم يكن باإلمكان تحقيقه 
  ".ضمان وجودنا
ن ثالثة انجازات كبيرة جدا حققتها Y عاما الماضية باإلمكان القول 63بنظرة إلى الـ"وأضاف أنه 

الدولة وهي إعادة قوة الدفاع إلى الشعب اليهودي وبناء دولة يعتز بها وتنمية الديمقراطية كشعلة تضيء 
  ". األوسطسماء الشرق

أنني آمل أن تضيء الحرية والتقدم سماء بلدان أخرى ونحن نأمل بأن يعيشوا معنا بسالم "وتابع نتنياهو 
لكن حتى يأتي ذلك اليوم وبعده أيضا نحن نعرف أنه يوجد ضمان واحد لوجودنا ومستقبلنا وهو جيش 

  ".الدفاع اإلسرائيلي، القوة العامية العبرية المدعومة بروح الشعب
  9/5/2011، 48موقع عرب

  
   سيبقى حجر الزاوية في السياسة الخارجية األمريكية"إسرائيل"أمن : كلينتون .68

" إسرائيل"، على أن أمن     2011-5-9 ]أمس [شددت وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون، االثنين      
 وقالت كلينتون فـي بيـان       .سيبقى دائما حجر الزاوية في السياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية         

، مؤكدة على الموقف األمريكي     "هذا الموقف نحن ملتزمون به، وسوف يبقى كذلك في المستقبل         : "صحفي
  . وكامل جيرانها" إسرائيل" الساعي للتقدم في عملية التسوية بالمنطقة وتحقيق السالم بين 

نيابة عـن الـرئيس     : "، مضيفة "ستقاللاال"بمناسبة ما يسمى بيوم     " إسرائيل" وهنأت الوزيرة األميركية    
باراك أوباما وعن شعب الواليات المتحدة يسعدني أن أعبر عن أفضل التمنيات إلسـرائيل فـي العيـد                  

ـ  ، " من مايو، هذه دولة يافعة لكن لديها تاريخ غني يحمل معان عميقـة للكثيـرين               10 في   63الوطني ال
  . على حد قولها
 شهادة على مـواطنيكم المجـدين، واقتـصادكم المبـدع والتـزامكم             إن إنجازاتكم هي  : "وتابعت تقول 

  ". كانت منارة األمل والحرية للكثيرين حول العالم" إسرائيل" بالمؤسسات الديمقراطية، و
، وروح القرابة هذه    "إسرائيل" سنة كانت الواليات المتحدة أول دولة تعترف باستقالل          63قبل  : "وأضافت

وبلدانا موحدان بصداقة ورابط عميق وال يتزعزع، ومـا يربطنـا هـي قيمنـا               ما زالت مستمرة اليوم،     
  ". المشتركة وتاريخنا في السعي وراء الحرية والمساواة والديمقراطية

وأشارت إلى تطور العالقات بين الجانبين القائمة على الديمقراطية وتدعيمها والتعاون االقتصادي وكذلك             
رارها، مؤكدة أنه ومنذ ذلك الوقت تم تحقيق تقدم على كافة الصعد بين             واستق" إسرائيل"الحفاظ على أمن    

  . الجانبين
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بيوم االستقالل، فـإن الـشرق      " إسرائيل"في الوقت الذي تحتفل فيه      : "وجاء في بيان الخارجية األميركية    
م نحـو   األوسط يشهد متغيرات كبيرة وواسعة، وهذه أيضا فرصة إلسرائيل بأن تشكل هذه المتغيرات تقد             

  ".تحقيق السالم في المنطقة ومع كافة جيرانها
  9/5/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  التغيير في الشرق األوسط سيكون استراتيجياً إذا وصلت الثورة إليران :  يادلينالجنرال .69

، يبدو الفتاً جداً أن االحتجاج لم يطاول أهم بلدين في منطقة الشرق األوسط: الناصرة ـ زهير أندراوس
العربية السعودية وإيران، وبقيا في منأى عن رياح التغيير، ومع احترامنا لتونس واليمن والبحرين، إالّ 

  ان هذين البلدين أهم منهم بكثير، وسيكون لحلول ربيع عربي فيهما نتائج أخطر، هذا ما 
ية واليته، في محاضرة ألقاها مؤخراً في واشنطن صرح رئيس شعبة االستخبارات العسكرية المنته

  :، قائالالجنرال عاموس يدلين
هل هذا الربيع العربي ذو داللة؟ أجل، أظن أني ال : ما نراقبه في منطقة الشرق األوسط، يلح علي سؤال

إنه بكل تأكيد أهم حدث منذ سبعينيات القرن العشرين، لقد طبع عقد ! أتردد في القول إنه ذو داللة كبيرة
  . لشرق األوسط مدة أربعين سنةالسبعينيات تاريخ منطقة ا

إن األحداث التي تأخذ منحى . ليست هذه سوى البداية وال يمكن التكهن بما ستفضي إليه هذه التطورات
  .معيناً على المدى القصير قد تسلك اتجاهاً معاكساً في المديين األوسط والبعيد

ففي . ماالت، حتى في تونس ومصروفي الواقع، ال يزال الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام شتى االحت
مصر، على سبيل المثال، قال يدلين، ال أحد يستطيع أن يتكهن بما ستتمخض عنه نتيجة االنتخابات 

وال تزال مصر محكومةً من المؤسسة العسكرية . التي ستجري بعد أشهر قليلة) البرلمانية والرئاسية(
  . التي تتمتع بالسلطة والشرعية الشعبية

لكن المواجهات . بة إلى الحرب القائمة في ليبيا، فالجميع يأمل أن تؤدي إلى تغيير نظام القذافيأما بالنس
  . ال أحد يعلم من هم الثوار. قد تطول، وقد تفضي إلى حرب أهلية

يبدو أن الرئيس بشار األسد واثق جداً، . وبالنسبة إلى االحتجاجات في سورية، فال أحد يعرف وجهتها
لكن ثمة شك في ذلك، إذ قد يسلك التغيير هناك اتجاهاً . م األمور في قيادته سوريةوقابض على زما

  .معيناً وعكسه
وبحسبه فإن الدرس األول مفاده أن الثورات . الثورات العربية بال قيادة: وبرأيه هناك نقطة أخرى

  . عرضة للخطف والمصادرة خالل الموجة الثانية
الثاني، هو أن . ن تحوالً ديمقراطياً في منطقة الشرق األوسط مفيد إلسرائيلأوالً، إ: وتابع الجنرال قائالً

إسرائيل لم تَعد، بالنسبة إلى المجتمعات العربية، لب المشكلة في منطقة الشرق األوسط في اللحظة 
الثالث في إمكان حدوث شرخ في المحور الراديكالي الممتد من طهران، مروراً بسورية، . الراهنة

إلى حزب اهللا في لبنان وحماس في غزة، فطالما كانت سورية الحلقة األضعف في هذا المحور، وصوالً 
ألن النظام هناك، على خالف إيران، وحزب اهللا، وحماس، علماني ومستعد لالعتراف بإسرائيل وفق 

، أو عقد في حين لم تبد األطراف الثالثة األخرى أي استعداد لالعتراف بإسرائيل. الشروط اإلسرائيلية
لقد سعى كثيرون إلبعاد سورية عن هذا : لذا، أجزم أن سورية هي الحلقة األضعف، وزاد. صلح معها

  .المحور من دون جدوى
فإذا أدرك السوريون أن مستقبل . لكن من شأن الربيع العربي أن يغير هذا المحور على النحو المنشود

شأ نظام حكم ال يدعم حزب اهللا أو حماس، ستكون تلك بلدهم يكمن في االنفتاح السياسي والسالم، وإذا ن
ولعل أكبر الفرص، رغم ضآلة إمكان حدوثها، برأي يدلين، هي . فرصة كبيرة؛ فرصة عظيمة إلسرائيل
فهذه هي القضية اإلستراتيجية األولى بالنسبة إلى منطقة الشرق . في وصول ثورة الياسمين إلى إيران
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وإذا كان التغيير سيصل إلى إيران بطريقة أو . ، وربما إلى العالم أجمعاألوسط، وبالنسبة إلى إسرائيل
  .بأخرى، فإن مهمة من في يدهم اتخاذ القرارات بحق إيران ستغدو أسهل بكثير في األعوام المقبلة

وبحسبه فإن المكان الثاني الذي على تل أبيب مراقبته عن كثب هو األردن، وسيعتبر تغييراً جوهرياً 
اً أن يغدو األردن بلداً معادياً، وعلينا الحذر من الميل إلى تصدير المشكلة إلى إسرائيل، وإذا وخطير

أصبحت سورية بؤرة فوضى، وأصبحت الصواريخ واألسلحة الكيميائية في متناول الفصائل أو 
  .اإلرهابيين، ستكون تلك مسألة خطيرة ال يسعنا تجاهلها

  10/5/2011، القدس العربي، لندن
  

   واستقرارها"إسرائيل"الثورات العربية تهدد أمن : غانتسني بي .70
رح رئيس أركان جيش االحتالل اإلسرائيلي، الجنرال بيني غانتس، أن ثورات الشعوب ص: الناصرة

  .العربية تنطوي على تهديد ألمن واستقرار المنطقة ككل، والدولة العبرية على وجه التحديد
حتفاالت إحياء ذكرى قتلى المعارك اإلسرائيلية، مساء أمس األحد وقال غانتس، خالل مشاركته في ا

إن تطورات األحداث في الشرق األوسط تبعث بصيصاً من األمل، ولكنها تشتمل في طياتها "، )8/5(
التحديات التي يواجهها الجيش اإلسرائيلي ازدادت، "، وأضاف أن "تهديدات على االستقرار في المنطقة

، على حد "ها على أفضل ما يرام وسنلحق الهزيمة بكل من يسعى إلى االعتداء عليناولكننا سنتعامل مع
  . قوله

  9/5/2011قدس برس، 
  

   الشرق األوسطثورات  بعدغزةقطاع زيادة تهريب األسلحة من سيناء إلى : "إسرائيل" .71
ـ     :  وكاالت –األلمانية   دل تهريـب  أعلن جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي الشين بيت عن زيـادة فـي مع

  . األسلحة إلى قطاع غزة عبر شبه جزيرة سيناء في أعقاب األحداث التي يشهدها الشرق األوسط
بسبب ضعف إشراف الحكومة المصرية على      ): "يديعوت آحرونوت (وقال الجهاز في بيان نقلته صحيفة       

ل متواصل، بما فـي     شبه جزيرة سيناء واالنهماك في قضايا محلية؛ يمكن للمهربين أن يعملوا تقريبا بشك            
  ". ذلك تهريب األسلحة المضادة للدبابات والطائرات

  13/5/2011، الشروق، مصر
  

   البقاء مبارك في منصبه"سرائيلإ"سرار محاوالت أ..الحداد على رحيله: اإلسرائيلياإلعالم  .72
شها إسـرائيل   نشرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية تقريراً كشف للمرة األولى حالة الحداد التى تعي           : القدس

صـهيونياً  "على زوال فترة حكم الرئيس السابق حسنى مبارك، الذى اعتبره معظم اإلسرائيليين بأنه كان               
، ألنه أفضل حليف قدم لبالدهم خدمات جليلة، وكان صمام أمان لهـم خـالل سـنوات حكمـه                   "مخلصاً
  .الطويلة

ست، أن حكومة تل أبيب برئاسة وذكرت وسائل اإلعالم العبرية، وعلى رأسها صحيفة جيروزاليم بو
بنيامين نتانياهو بذلت مجهودات خارقة لمساعدة مبارك فى االحتفاظ بعرشه وعدم اإلطاحة به، ولكن 

 يناير أجهضت هذه الجهود، وأصبحت إسرائيل ومواطنوها يحاولون بصعوبة نسيان 25استمرار ثورة 
 الذى أصبح أمراً واقعاً بالنسبة لهم بعد نجاح مبارك، ويحاولون أيضاً التأقلم مع الوضع الجديد فى مصر

  .الثورة
وأشار اإلعالم اإلسرائيلى إلى أن الكثير من معارضى مبارك داخل وخارج مصر كانوا أيضاً يلقبونه 

وينتقدونه بحدة، نظراً للدعم والوالء الذى حرص على إظهاره إلسرائيل طوال سنين، مع " الصهيونى"بـ
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غضب المصريين وبعض اإلسرائيليين، ألن المصريين والعرب ينظرون إلى العلم بأن هذا اللقب ي
  .باعتبارها جريمة بشعة تلحق العار بصاحبها" صهيونى"الصهيونية ولقب 

وتناول اإلعالم العبرى، الجهود التى بذلها مبارك من أجل إسرائيل، ابتداء من تجاهله غضب المصريين 
 عالقات سالم رائعة مع حكوماتها المتوالية وعزز التطبيع من ممارسات إسرائيل بالمنطقة، وأقام

والتعاون االقتصادى معها، كما أنه سمح لإلسرائيليين بالدخول إلى أى مكان فى مصر واالستمتاع 
بالسياحة فيها، وسهل عالقات ومصالح إسرائيل مع الدول العربية، وكان يحتقر من ينفذ عمليات مقاومة 

، بجانب جهوده فى تحرير الجندى اإلسرائيلى جلعاد "اإلرهابية"هذه العمليات بـضد اإلسرائيليين ويصف 
  . سنوات3شاليط المختطف لدى حركة حماس منذ أكثر من 

ومن أجل كل هذا، كانت إسرائيل تتحسر وهى ترى مبارك يجبر على الرحيل من منصبه، واعتبرت أن 
للدولة اليهودية التى عمل مبارك " خيانة"أنها كانت ب" رحيله سريعاً"دعوة الرئيس األمريكى له بضرورة 

جاهداً للحفاظ على أمنها، لهذا قاطع إيران وشارك فى فرض الحصار اإلسرائيلى على قطاع غزة بسبب 
مخاوف تل أبيب من حركة حماس التى اعتبرها مبارك تهديداً على حكمه إذا تحالفت مع جماعة اإلخوان 

  .المسلمين فى مصر
ائل اإلعالم اإلسرائيلية، أن بعض اإلسرائيليين يرفضون إطالق لقب صهيونى على وأوضحت وس

مبارك، ألنهم يعتبرون أنه لقب عظيم ال يستحقه إال القليلين، ومبارك ليس من هؤالء بسبب عجزه فى 
 على" سالم بارد"للسالم مع تل أبيب، وفشله فى منعهم من فرض " كامب ديفيد"إقناع المصريين بمعاهدة 

  .إسرائيل، يخلو من أى عاطفة أو مشاعر
ورغم ذلك، فإن معظم الشعب اإلسرائيلى ال يزالون يقدرون مبارك بل ويحبونه، ألنه قوى عالقاته 

يرفضه المصريون وال يعترفون به، لذلك يغفر " سالم بارد"بإسرائيل، ودعم السالم معها، رغم أنه كان 
 عاماً من حكمه لمصر، باستثناء 30 مدار ما يقرب من له اإلسرائيليون رفضه لزيارة بالدهم على

الزيارة التى فاجأ بها تل أبيب عندما شارك فى مراسم تشييع رئيس الوزراء اإلسرائيلى األسبق إسحاق 
 على يد أحد المتطرفين اليهود، وهى الزيارة التى لن تحتسب سواء من قبل 1995رابين الذى قتل عام 

  .مبارك نفسهاإلسرائيليين أو من قبل 
  14/5/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  مصرون على حماية حدودنا وبكل ثمن: نتنياهو .73

صرح رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أحداث اليوم تدلل على أن الفلسطينيين يعتبرون قيام 
 وإنما 1967إسرائيل نكبة وكارثة وأنهم يصرحون علنا بأن نضالهم ليس إلقامة دولة على حدود 

  .على حد زعمه, لزعزعة االستقرار في المنطقة
يجب علينا أن ننظر لألمور بأعين مفتوحة "وقال نتنياهو خالل افتتاحه جلسة للمنتدى الوزاري السباعي 

  ".ونعلم جيدا حقيقة من نواجه ومن هم الذين يقفون أمامنا
د أو يخطأ فنحن مصرون على حماية إننا نأمل بأن يعود الهدوء سريعا ولكن كي ال يظن أح"وأضاف 

  ".حدودنا وبكل ثمن
نحن ما زلنا نمد أيدينا للسالم مع جيراننا العرب ووعدنا بالمساواة مع عرب الداخل في الحقوق "وتابع 

  .على حد زعمه, "وأنهم يحظون بالديمقراطية الكاملة, والمصير والشراكة
  15/5/2011، موقع عكا االخباري

  
   "سرائيلإ"سيشهد محاوالت كثيرة الختراق حدود المستقبل : باراك .74
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اعلن وزير الحرب االسرئيلي ايهود باراك ان المستقبل سيشهد محاوالت عديدة واكثر تعقيدا : القدس
الختراق الحدود مع اسرائيل في ظل ما حدث في يوم النكبة والذي اسفر عن سقوط العديد من القتلى 

  .الفلسطينيين
لوال التصرف بضبط النفس لكان عدد القتلى وصل "صرف بحكمة مشيرا الى انه وزعم باراك ان جيشه ت

 اشخاص في ظل 10سيحقق في احداث مجدل شمس التي اسفرت عن مقتل "وقال ان جيشه . الى المئات
  ".نجاح مئات المتظاهرين في اختراق الحدود والوصول الى داخل هضبة الجوالن

  15/5/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

   عالقة وثيقة بين يوم النكبة وبين اتفاق المصالحة هناك: زي الندوعو .75
من رئيس شركة الكهرباء ورئيس سلطة المياه، " عوزي الندو"طلب وزير البنى التحتية في إسرائيل 

  .بعدم التوقيع على أي اتفاق جديد مع السلطة الفلسطينية، ومواصلة المشاريع المشتركة التي بدأت فقط
ال لنقل ولو أغورة واحدة للسلطة الفلسطينية التي : "في لقاء مع اإلذاعة العامة، اليوم األحد" الندو"وقال 

  ".رمت نفسها في حضن حماس، وذلك حتى عودة جلعاد شاليط
، مدعياً "هناك عالقة وثيقة بين يوم النكبة وبين اتفاق المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحماس"وأضاف 

  .إسرائيل" دولة"ن محاوالت تصفية أن المبادرتين جزء م
  15/5/2011، موقع عكا االخباري

  
   بالوقوف وراء مسيرات العودة في سوريا ولبنان على الحدودسورياتهم  ت"إسرائيل" .76

اتهمت أجهزة األمن اإلسرائيلية سوريا بفتح جبهة توتر معها بغرض حرف األنظار عن الهبة : تل أبيب
وهددت هذه األجهزة بأن النظام السوري سيدفع ثمنا باهظا، . قاط النظامالشعبية في المدن السورية إلس

  .في حال عودته إلى خطوات شبيهة في المستقبل
كانت الحكومة اإلسرائيلية في حالة انعقاد جلستها األسبوعية العادية عندما انفجرت مسيرات العودة في 

. يل في كل من قطاع غزة ولبنان وسوريايوم النكبة الفلسطينية، التي اقتربت من الحدود مع إسرائ
النظام اإليراني وحزب اهللا اللبناني والنظام «واستمعت إلى تقارير أمنية وردت فيها التقديرات بأن 

هو إشعال الجبهة مع إسرائيل لحرف أنظار «، وأن هدفها »السوري تقف مجتمعة وراء هذه األحداث
أجهزة األمن السورية المدعومة من الحرس الثوري اإليراني الرأي العام عن القمع الدامي الذي تقوم به 

إن هذه : وقال مصدر أمني إسرائيلي كبير. »وحزب اهللا، للمظاهرات السورية المطالبة بإسقاط النظام
نشاط منظم ومنسق، الحظنا فيه قدوم الحافالت في رحالت منظمة من المخيمات «المسيرات هي 

  .»تجاه الحدودالفلسطينية في سوريا ولبنان با
وقد حذر اإلسرائيليون من مغبة العودة إلى مثل هذا النشاط في المستقبل، مؤكدين أن إسرائيل لن تسمح 
بعودة التوتر على حدودها الشمالية وأن لديها طرقا لمعالجة أي تدهور كهذا بصرامة وحزم، بحيث يندم 

  .السوريون على المبادرة إليها
  16/5/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  "إسرائيل"حل مشكلة الالجئين خارج حدود  والشرق األوسط يتغير بسرعة :نتنياهو .77

رئيس الوزراء اإلسرائيلي ، أن القدس، من 17/5/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية نشرت 
حديات، أمام ت" إسرائيل" المرحلة االنتقالية التي تعيشها منطقة الشرق األوسط تضع  أنبنيامين نتنياهو أكد

 1948محذرا من خطورة المسيرات التي نظمت أمس األحد تجاه األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
  .بمناسبة ذكرى النكبة
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وقال نتنياهو في خطاب له في افتتاح الدورة الصيفية للكنيست اإلسرائيلي مساء االثنين إن الشرق 
" إسرائيل" أمله في أن يكون هذا التغير في صالح األوسط يشهد حاليا تغيرا دراماتيكيا سريعا، معربا عن

  .ودفع عملية التسوية
، مؤكدا أن هذا يدل على أن "اآلالف حاولوا أمس محاولة دخول أراضينا والمساس بسيادتنا"وأضاف أن 

  .1967الفلسطينيين غير صادقين بأنهم يريدون بناء دولتهم على حدود عام 
في " اإلسرائيليين"ذين خرجوا أمس كانوا يحملون مفاتيح رمزية لبيوت وأوضح نتنياهو أن الفلسطينيين ال

  .يافا وعكا والرملة وأنهم يريدون االستيالء عليها، على حد زعمه
بإسرائيل كدولة "وادعى أن جذور المشكلة مع الفلسطينيين، ليست الدولة الفلسطينية وإنما عدم اعترافهم 

عدم تقبل قيادة الفلسطينيين التسوية مع اإلسرائيليين وعدم "ارثة ، مضيفًا أن الك"قومية للشعب اليهودي
  ".اعترافها بدولة إسرائيل لليهود

ذكرى تأسيس دولة إسرائيل "وبحسب نتنياهو فإن حركة حماس وتنظيم حزب اهللا اللبناني حاوال استغالل 
  ".للتحريض ضد وجودنا

على السالم مع األردن ومصر ومواجهة امتالك وأشار إلى أن اإلسرائيليين متفقون على ضرورة الحفاظ 
  .الفلسطينيينإيران السالح النووي وحول أمور تتعلق بعملية السالم مع 

وذكر رئيس الوزراء اإلسرائيلي أن هذه األمور هي أن يعترف الفلسطينيون بإسرائيل كدولة قومية 
، وأن حل مشكلة "إسرائيل"لمطالب من للشعب اليهودي، وأن يكون ينهي االتفاق مع الفلسطينيين النزاع وا

، وأن الدولة الفلسطينية التي ستقام خالل التسوية ال تمس "إسرائيل"الالجئين الفلسطينيين خارج حدود 
وأن تكون معزولة السالح، وأن يكون تواجد عسكري إسرائيلي طويل األمد على طول " إسرائيل"بأمن 

  .الحدود مع األردن
، وأن مدينة القدس "إسرائيل"يتم ضم المستوطنات اإلسرائيلية إلى داخل حدود وشدد على أن ضرورة أن 

  ".إسرائيل"المحتلة ستبقى العاصمة الموحدة لـ
أن سبب اعتبار الفلسطينيين يوم , نتنياهو قال، أن القدس، من 17/5/2011، وكالة قدس نتوذكرت 

طينية ال تعترف بالدولة اإلسرائيلية وبحقها في القيادة الفلس" تأسيس إسرائيل يوم نكبة وكارثة لهم هو أن 
  .حقيقية" نكبة"معتبراً أن عدم اعترافهم بالدولة اليهودية هو , "الوجود 

وقال نتنياهو إذا قرر الشعب الفلسطيني نبذ العنف واالتجاه للسالم سيجدون الشعب اإلسرائيلي موحداً 
  حسب قوله. حقيقيمستعداً للسالم ولتنازالت صعبة لكي نتوصل الى سالم

من يريد القضاء علينا ليس شريكاً . سنصنع السالم مع أولئك الذين يريدون السالم معنا فقط:" وقال 
معتبرا أن حكومة فلسطينية يصرح نصف أعضاؤها يوماً بعد يوم على نيتهم بتدمير دولة , "للسالم 

  كما قال.إسرائيل ليسوا شركاء للسالم
داعيا  الى توحيد " الثوابت"لشعب اإلسرائيلي تلتف حول ما وصفها بهذه وأوضح نتنياهو أن غالبية ا

  .األحزاب الصهيونية حول هذه المواقف
 نتنياهو قال ، أن جيفري هيلر-القدس ، عن مراسلها من 17/5/2011، وكالة رويترز لألنباءوأضافت 

تبارها شريكا للسالم مع ان حكومة الوحدة الفلسطينية التي تضم حركة حماس االسالمية ال يمكن اع
  .اسرائيل

لكن فيما يعد تحوال في مواقف تتمسك بها اسرائيل منذ فترة طويلة لوح الزعيم االسرائيلي اليميني 
باحتمال تسوية مستقبلية بشأن االراضي اذا تمت تلبية شروطه للسالم والتي قوبلت برفض فلسطيني في 

  .الماضي
هذه ليست أرضا . مة النها تعني على أي حال مساحات من وطننامؤل... هذه التنازالت"وقال نتنياهو 

  ."غريبة وانما أرض آبائنا ولنا حقوق تاريخية وليس مصالح أمنية فقط
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وقال نتنياهو في كلمة أمام الكنيست قبل محادثات في واشنطن مع الرئيس باراك أوباما يوم الجمعة ان 
  .ي محمود عباس هذا الشهر مع حماس عائق أمام السالماتفاق الوحدة الذي توصل اليه الرئيس الفلسطين

ان حكومة نصفها يتألف من اولئك الذين يعلنون يوميا نيتهم تدمير دولة اسرائيل ليست شريكا "وقال 
  ."للسالم

في المدى القصير أو المتوسط فان وضعنا قد ينطوي "لكنه حذر وهو يشير الى أحداث يوم االحد من انه 
  ."شاكلعلى مزيد من الم

  
  "إسرائيل"االعتراف بيهودية وعلى الفلسطينيين  67 إلى حدود االنسحابستطيع ن ال :نتنياهو .78

في كلمته فجر  قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن 24/05/2011، 48موقع عربنشر 
يل ولذلك فإن إسرائيل  إن أي تسوية يجب أن تحافظ على أمن إسرائ:إيباك"اليوم، الثالثاء، أمام أعضاء 

  . ألنه ال يمكن الدفاع عنها67ال تستطيع االنسحاب إلى حدود 
 وفي حديثه عن عالقات إسرائيل مع الواليات المتحدة وجه نتانياهو التحية للرئيس األمريكي 
والكونغرس مشيرا إلى الدعم والمساعدة األمنية التي منحتها اإلدارة األمريكية إلسرائيل، وشدد على 

  ".القبة الحديدية"تمويل منظومة اعتراض الصواريخ المسماة 
، تجاه أمن إسرائيل، وخاصة بكل "العميق"كما شكر نتانياهو باراك أوباما على التزامه، الذي وصفه بـ

كما دعا المجتمع الدولي إلى العمل من أجل . ما يتصل بدعم فرض العقوبات االقتصادية على إيران
  .سرائيلي األسير في قطاع غزة غلعاد شاليطإطالق سراح الجندي اإل

وقال . إلى خطابه المرتقب اليوم أمام الكونغرس، وقال إنه ينوي قول الحقيقة" إيباك"وتطرق نتانياهو أمام 
األحداث في المنطقة تكشف أن مصدر . نحن بحاجة إلى الوضوح اليوم أكثر من أي وقت مضى"

وادعى نتانياهو أن إسرائيل هي المكان الوحيد في الشرق ". المشكلة في المنطقة هو ليس إسرائيل
مليون مسلم في إسرائيل يحصلون على المساواة الكاملة في "األوسط الذي يوفر حرية األديان، وأن 

  ".الحقوق
نتنياهو أوضح أن إسرائيل تريد تحقيق السالم مع ، أن 24/5/2011، موقع عكا االخباريوذكر 

عين على الجانب الفلسطيني االعتراف بيهودية إسرائيل وخوض المفاوضات على الفلسطينيين، إال أنه يت
  .هذا األساس

، مشددا على أن إسرائيل ال يمكنها أن "إن هذا الموضوع هو لب النزاع المستمر بين الطرفين: "وقال
  . التي هي غير قابلة للدفاع67تعود إلى خطوط عام 

ان وليبيا وغيرها من دول المنطقة يريدون الحرية والتقدم وأشار إلى أن المتظاهرين في سوريا وإير
  .ونيل حياة أفضل، ويجب وقف اتهام إسرائيل بالمسؤولية عن كل مشاكل المنطقة

أن هذه المشاكل يمكن حلها من خالل انتهاج الديمقراطية الحقيقية، التي تقوم على حرية " نتنياهو"ورأى 
لمدنية للجميع، زاعما أن إسرائيل يمكن أن تكون نموذجا يحتذى التعبير وحرية الصحافة ومنح الحقوق ا

  .به في هذا المجال
وأكد على أن إسرائيل تقف جنبا إلى جنب مع الواليات المتحدة في صراعهما ضد األعداء والدفاع عن 

  .المصالح المشتركة، مشددا على أنه سيرسم رؤية سالم مؤكدة بين إسرائيل والفلسطينيين
إلى أنه سيستعرض في سياق الخطاب الذي سيلقيه أمام الكونغرس األمريكي مساء اليوم، " ياهونتن"ولفت 

رؤيته وسياسته فيما يتعلق بعملية السالم مع الفلسطينيين، مطالباً حركة حماس باإلفراج عن الجندي 
  ".جلعاد شاليط"األسير 

  
  الجوالنب "النكبة" اتمسيرلضفة خالل لضباط من حزب اهللا وسوريا تسللوا : تيك ديبكا .79
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 زعمت مصادر امنية اسرائيلية ان خمسة من عمالء االستخبارات التابعين لحزب اهللا وسوريا :القدس
تسللوا خالل اختراق الجئين فلسطينيين للحدود في منطقة الجوالن في الخامس عشر من مايو الحالي 

  .اثناء االحتفاالت بذكرى النكبة الفلسطينية 
ان هذه هي المرة االولى التي يتم فيها ارسال رجال امن سريين الى المناطق الفلسطينية وقالت المصادر 

المحتلة زاعمة ان وحدات اسناد تابعة لحركة حماس وحزب اهللا في الضفة الغربية وداخل الخط الخط 
  .هم بهااالخضر قامت بنقل ضباط االستخبارات المزعومين الى اماكن االختباء تمهيدا لمهمات يتم توكيل

ونقل موقع  تيك ديبكا المقرب من االجهزة االستخبارية االسرائيلية عن تلك المصادر قولها ان المهربين 
السحيق في عمليات التهريب اال انها المرة " حمية"في منطقة الجوالن كانوا يستخدمون سابقا وادي 

  .والجوالن الغراض امنيةاالولى التي تيم فيها تنظيم تظاهرات متوازية في جنوب لبنان وغزة 
وقالت المصادر ان االجهزة االمنية في الدولة العبرية تتوقع حدوث محاوالت اختراف كبرى للحدود في 

  .1967الخامس من يونيو القادم وذلك في ذكرى حرب عام 
 23/5/2011، وكالة سما اإلخبارية

 
  :"إسرائيل"المفاوضات بين السلطة الفلسطينية و

  
  المتسارعة في الشرق األوسط تستوجب تحقيق تقدم سريع في عملية السالماألحداث : بلير .80

األحـداث  "قال مبعوث اللجنة الرباعية في الشرق األوسـط تـوني بليـر، إن              :  وليد عوض  -رام اهللا   
  ".المتسارعة في الشرق األوسط تستوجب تحقيق تقدم سريع في جهود تحريك عملية السالم

اإلخبارية، أهمية تحديد تجاه عملية السالم لمعرفة ماذا نريـد          " سي إن إن   "وأكد بلير في مقابلة مع شبكة     
وكيف ننجز ذلك، مشددا على أن الجوهر يكمن في فهم أن الطريق الوحيدة هي التقدم نحو إقامـة دولـة    

  ".أمن إسرائيل"فلسطينية مستقلة، موضحا أن تحقيق ذلك سيوفر أيضا 
إسرائيل تتعامل مع أوضـاع ال يمكـن        : "لى إسرائيل، قال بلير   وحول انعكاس التغييرات في المنطقة ع     

التنبؤ بها على غرار ما كان يحدث في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك سـواء اختلفـت أو                   
  ".اتفقت معه

12/4/2011، القدس العربي، لندن  
  

  أنا ذاهب لألمم المتحدة ألطلب حقي: عباس .81
عندما نذهب إلى األمم المتحدة، ال يعني هذا أن القـرار منفـرد              ' قال الرئيس محمود عباس، إنه     :باريس

  .'وقرار أحادي الجانب، ال، أنا ذاهب إلى األمم المتحدة ألطلب حقي
، نحن نقول )الدولة(إننا ال نعلن من جانب واحد '، في مقابلة مع اليورونيوز بثتها، الليلة، عباسوأضاف 

بنا مؤخرا إلى مجلس األمن لطرح موضوع االستيطان ألن إننا نريد أن نذهب لألمم المتحدة، وذه
األبواب ُأقفلتْ في وجهنا، إلى من نذهب؟ من هي الجهة المخوَّلة في العالم التي يشتكي إليها شعب 

 الصادر عن الجمعية العامة، لماذا إذًا ال 181مظلوم؟ هي األمم المتحدة، وإسرائيل قامت على القرار 
  .'أحادي الطرف؟يقال إن هذا العمل 

إن اإلجراءات اُألحادية هي االستيطان وتغيير معالم البلد، هذا هو األحادي، نحن نريد أن ': عباسوقال 
سبتمبر إلى األمم المتحدة، على األقل ال أقول هناك وعد بالمعنى الواضح وإنما هناك /نذهب في أيلول

يد أن أرى في سبتمبر القادم دولة كاملة أر': قول واضح وصريح قاله الرئيس أوباما بهذه العبارات
، وها هو سبتمبر مقبل، وهناك شيء آخر، الرباعية الدولية قالت إن المفاوضات تبدأ في 'العضوية

  .سبتمبر وتنتهي في سبتمبر
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إن المطالب تتمثل في أمرين،  'عباسوحول المطالب الفلسطينية للعودة إلى طاولة المفاوضات، قال 
، مع 1967لمرجعية الدولية وهي تنص على أن األراضي المحتلة هي في حدود عام القبول با: األول

ففي مجال األمن، عندما تقوم الدولة لن يوجد . الحديث عن تبادلية بالقيمة والمثل وعلى األمن
 إسرائيليون، لذا، يمكن أن نقبل بتواجد طرف ثالث معنا، ال مانع، أقصد طرفاً ثالثا دوليا، هذا، إلى جانب

  .'باقي قضايا المرحلة النهاية، واألمر اآلخر هو وقف كامل لالستيطان
موقفنا إلى اآلن نحن نرفض، نرفضه 'وحول اشتراط إسرائيل االعتراف بيهودية الدولة، قال عباس، 

رفضاً قاطعاً، لكن نحن نعترف بإسرائيل، ربما يكون من أجل أن يضعوا عقبة في طريق المفاوضات 
  .'قلنا لهم نحن لن نقبل. لبيخرجون بهذا الط

قدمت مبادرة في السادس عشر من الشهر الماضي وقلت أنا 'عباس وفي الشأن الفلسطيني الداخلي، قال 
على استعداد للذهاب إلى غزة من أجل تشكيل حكومة مستقلين، حكومة تكنوقراط، تقوم بعملين، األول 

 العالم وافق عليها دون استثناء، إلى اآلن حماس لم إعادة بناء غزة، والثاني تحديد موعد لالنتخابات، كل
في أي لحظة تقول حماس . تعط جواباً إيجابياً، سمعنا ردود فعل سلبية، ال نأخذها، ننتظر جوابا إيجابيا

 ساعة ونضع القطار على السكة لندفع بكل القضايا 24نعم، سأذهب إلى غزة وننهي هذا الموضوع في 
  .'امإلى األمام وننهي االنقس

 21/4/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
  
  

   طرح مبادرة سالم خاصة بها "إسرائيل"على : شمعون بيريز .82
 شمعون بيريز إلى منتقدي رئيس الحكومـة بنيـامين           االسرائيلي انضم الرئيس :  أسعد تلحمي  -الناصرة  

طينيين، وقال إنه ينبغي على إسرائيل عرض       نتانياهو على عدم إطالق مبادرة سياسية للتفاوض مع الفلس        
» نيويورك تـايمز «خطة للسالم خاصة بها وعدم االتكال على خطط آخرين، في إشارة إلى نشر صحيفة     

  .أول من أمس نبأ عن نية الرئيس باراك اوباما إطالق مبادرة جديدة للسالم
نور بعد وأن الحـديث هـو عـن         بداعي أنها لم تر ال    » خطة أوباما «ورفض بيريز التطرق مباشرة إلى      

الطريق المثلى لتفادي فرض خطط علينا ال نرغب فيها هو أن نطرح خطـة              «تكهنات، لكنه أضاف أن     
وتابع أن المشكلة ليست في اقتـراح خطـة         . »من جانبنا، وإذا وجدت خطة كهذه فلن يطلق غيرنا خطة         

  .سالم إنما في تطبيق السالم
لكـن  حول خطة أوباما،    التعقيب على ما نشرته الصحيفة األميركية       والتزم مكتب نتانياهو الصمت وعدم      

أوساطاً قريبة من نتانياهو سربت إلى وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أمس أن إسرائيل لم تفاجأ من النـشر،                 
وأن حديثاً عاماً يجري منذ أشهر عن نية اوباما إطالق خطة سياسية جديدة، وأن مستشارين لـه زاروا                  

القريبة من نتانياهو عن    » إسرائيل اليوم «ونقلت صحيفة   .  األشهر األخيرة وبحثوا الموضوع    إسرائيل في 
  . أوساط األخير قولها إن الغرض من النشر هو محاولة ممارسة ضغط على إسرائيل

الذي يتزعمه نتانياهو الرئيس األميركي ووزيـرة خارجيتـه هـيالري           » ليكود«وهاجم نواب في حزب     
، كما قالـت النائـب   »يحاوالن طرح خطة هاذية وغير قابلة للتطبيق في الشرق األوسط        اللذين  «كلينتون  

يطرح خطة غير عملية وخطيرة لدولة إسـرائيل،        «تسيبي حوتوبيلي، مضيفة أن رئيس الواليات المتحدة        
  .»تتعارض وما قررته غالبية مواطني إسرائيل في االنتخابات األخيرة

لن يقبل بأي حـال مـن       «أمس إن نتانياهو    » معاريف«ة لصحيفة   وقال مصدر قريب من رئيس الحكوم     
وأضـاف أن االقتـراح لـن يرضـي         . »1967األحوال قبول دولة فلسطينية على أساس حدود عـام          

وتوقع أال تنجح   . »الفلسطينيين الذين سيطالبون بتجميد البناء في المستوطنات وسيطالبون بالقدس الشرقية         
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) سـبتمبر (قدم الحاصل نحو اعتراف األمم المتحدة بفلسطين، فـي أيلـول            الواليات المتحدة في وقف الت    
  .المقبل

  23/4/2011، الحياة، لندن
  

  إذا لم أسحب مشروع قرار يدين االستيطان" الئحة عقوبات"ـب  هددنيأوباما: عباس .83
نشرت تقريراً موسعاً " نيوزويك"مجلة  أن رام اهللا من 25/4/2011وكالة سما االخبارية،ذكرت 

مراسلها تضمن حواراً مع الرئيس محمود عباس، أستعرض فيها المحادثات الخاصة التي أجراها مع ل
صبح رئيساً وأنه كان يالرئيس األميركي، باراك وأوباما، وقال إن قيادة السلطة تعرف أوباما قبل أن 

  ".كان منفتحاً كثيراً"متعاطفاً مع الفلسطينيين وأنه 
ثر تشدداً بعدما أنتخب رئيساً للواليات المتحدة، وكشف عباس أن الرئيس لكن مواقف أوباماً أصبحت أك

األميركي هدد السلطة بفرض عقوبات عليها بسبب اصرارها للحصول على إدانة أممية إلستمرار 
  .اإلستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية، وإشتراط وقف اإلستيطان إلستئناف المفاوضات مع إسرائيل

، في إشارة إلى أن أوباما هو الذي "أصعدنا على الشجرة ومن ثم أسقط السلّم"وباما وقال عباس إن أ
وأضاف أن أوباما نزل الحقاً عن الشجرة . أقترح اشتراط تجميد اإلستيطان قبل إستئناف المفاوضات

  ".أقفز"وأسقط السلّم وقال لي 
ي الرئيس األمريكـي بـاراك      عباس عبر عن خيبة أمله ف     أن    26/4/2011الخليج، الشارقة،   وأضافت  

أوباما وتهديده بفرض عقوبات على السلطة إذا واصلت جهودها للحصول على إدانة دولية لالسـتيطان                
السلطة خالل زياراته إلى المنطقة     " أفكار“، واتهم المبعوث األمريكي جورج ميتشل بتجاهل        "اإلسرائيلي“

  .التي توقفت
 دقيقة قبل التصويت في مجلس 55أوباما اتصل به لمدة إن " نيوزويك“وقال عباس في حديث لمجلة 

شباط الماضي على مشروع قرار إلدانة مواصلة االستيطان واشتراط وقفه الستئناف  /األمن في فبراير
إذا جرى التصويت على " الئحة عقوبات"ـوهدده ب. المفاوضات، وضغط عليه لسحب المشروع

  .المشروع
اتصلت به وزيرة الخارجية هيالري كلينتون لنصف ساعة وحاولت وأضاف أنه بعد انتهاء المكالمة 

إقناعه بسحب المشروع، وتبع ذلك اتصاالت من مسؤولين أقل رتبة إلى شخصيات نافذة في رام اهللا 
وأكد أنه رغم كل شيء لم يكن يصدق أن الواليات المتحدة سترفض . للضغط بدورها على عباس

  .المشروع
ألميركي تجاه الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، وقال إن معاملة وتطرق عباس إلى الموقف ا

  ".لم يكن لطيفاً ولم يكن ذكياً"الرئيس األميركي لمبارك 
وقال عباس إنه أبلغ وزير الخارجية األميركية، هيالري كلينتون، خالل الثورة المصرية إنها ال تدرك 

أو قد يتولى األخوان المسلمين السلطة أو عواقب سقوط النظام المصري وأن الفوضى ستسود مصر 
  .األثنين معاً، واآلن لديهم االثنين معاً، حسب تعبيره

  
   إذا توافرت الشروطأيلول/  لالعتراف بدولة فلسطينية قبل سبتمبرمستعد نتنياهو .84

أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لدى عودته من زيارة :  نظير مجلي- تل أبيب
) أيلول(طانيا وفرنسا، أمس، أنه مستعد لالعتراف بالدولة الفلسطينية العتيدة حتى قبل شهر سبتمبر بري

أن تتوافر الظروف المالئمة من الطرف اآلخر بحيث يعترف "القادم، لكنه وضع لذلك شرطا هو 
ادر مقربة وفي الوقت نفسه، ذكرت مص. "بإسرائيل دولة يهودية ويعلن استعداده للسالم ونبذ اإلرهاب



  

  

 
 

  

            70ص                                                     24/5/2011 الثالثاء :التاريخ

رؤية الخطر على عملية السالم من جراء توقيع اتفاق "منه أن جهوده مع األوروبيين واألميركيين في 
  ."المصالحة الفلسطينية قد بدأت تؤتي ثمارها

وكان نتنياهو، يتكلم خالل لقائه مع الصحافيين في مطار اللد، أمس، فنفى ما تنشره الصحافة اإلسرائيلية 
إسرائيل تقول بوضوح إنها مستعدة للسالم مع ألد أعدائها، بشرط "وقال إن . وروبيةعن فشل جولته األ

أن يكونوا هم أيضا مستعدين بإخالص لهذا السالم، بينما الطرف اآلخر يقيم تحالفا مع اإلرهابيين الذين 
في "شرط وادعى أن الرئيس الفرنسي، نيكوال ساركوزي، يدعم ال. "يعلنون جهارا خطتهم إلبادة إسرائيل

، وأنه سمع أمورا مماثلة في لندن أيضا لدى لقائه "أن يعترف الفلسطينيون بإسرائيل دولة للشعب اليهودي
  .نظيره البريطاني، ديفيد كاميرون

وقال نتنياهو إن البلدين تعهدا باالمتناع عن فتح حوار مع حركة حماس، حتى بعد إقامة حكومة وحدة 
حركة برنامجها السياسي وميثاقها األساسي واعترفت بإسرائيل وتخلت عن إال إذا غيرت هذه ال"فلسطينية 

  ."اإلرهاب وقبلت باالتفاقيات الموقعة بين حكومات إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية
وأبدى نتنياهو استخفافا بالجمعية العامة لألمم المتحدة، التي يفترض أن تبحث في سبتمبر القادم اقتراحا 

 مع تعديالت 1967بيا لالعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على أساس حدود فلسطينيا وعر
فهناك، توجد أكثرية أوتوماتيكية، . في هذه المؤسسة في كل سنة قرارات معادية إلسرائيل"وقال . طفيفة

. هالذلك نحن ال نتأثر بقرارات. لو طرحت عليها اقتراحا يقول إن األرض مسطحة، سيحظى باألكثرية
وما يهمنا هو أال تنضم دول الغرب إلى القرارات المعادية، ولهذا التقيت المسؤولين البريطانيين 

  ."والفرنسيين
وقال مصدر مقرب من نتنياهو إن اإلدارة األميركية أكدت خالل االتصاالت الجارية للتحضير لزيارته 

لدولي، عند طرح أي مشروع قرار في مجلس األمن ا) الفيتو(إلى واشنطن، أنها ستستخدم حق النقض 
  .يؤدي إلى فرض عقوبات على إسرائيل ألي سبب كان

  7/5/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   بحدود مؤقتة  فلسطينية اقتراحه االعتراف بدولةيجددموفاز  .85
) كاديما( والقيادي في حزب اإلسرائيليرئيس لجنة الخارجية واألمن في الكنيست  أن – "األيام "- القدس

أنادي بتسريع اإلعالن عن دولة فلسطينية : "قائالفي نص مبادرته السياسية الجديدة تحدث اؤول موفاز ش
 مع الحفاظ على الكتل االستيطانية، 1967مستقلة منزوعة السالح في الحدود الثابتة وفق حدود عام 

من اجل بلورة تسوية وتحديد الترتيبات األمنية، بالمقابل يستمر التفاوض % 10تبادل األراضي بنسبة 
دائمة، تنفيذ هذه المرحلة يقابل فورياً باعتراف دولي، بدعم اسرائيلي باإلعالن عن دولة فلسطينية بحدود 

   ."مؤقتة
في أساس هذه :  قال موفاز. صفحة باللغة العربية وهي تتضمن مرحلتين18وجاءت تفاصيل الخطة في 

، 2011اسرائيلي مبكر بدولة فلسطينية قبل شهر أيلول المبادرة السياسية التي اطرحها هنالك اعتراف 
تقبل ) في اي تشكيل سياسي كان(وكشرط سيعلن الفلسطينيون، دون تحفظ، ان السلطة الفلسطينية 

الشروط الثالثة التي وضعتها اللجنة الرباعية، ستأخذ السلطة على عاتقها تحمل المسؤولية الكاملة لما 
المسؤولية عن مصير، سالمة وتحرير   األمنية والمدنية وبما في ذلك،يحدث في غزة من كافة النواحي

الجندي جلعاد شاليت، ستمكن هذه الشروط من الشروع في المفاوضات بشأن الحدود وتسويات األمن 
  ".وفق المخطط والفكرة السياسيتين الموصوفتين في خطتي

: الموافقة على شروط المجتمع الدولي) في اي تركيبة لها(في حال رفضت السلطة الفلسطينية "واضاف 
التوقف عن نشاطات اإلرهاب، االعتراف بدولة اسرائيل واالعتراف باالتفاقيات السابقة، وفي حال إعالن 
الفلسطينيين بشكل أحادي عن دولة، فيمكن السرائيل ان تعلن عن ضم مناطق المستوطنات كحدود قابلة 
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 لالطّالع على ".ا ان تتخذ كافة الوسائل بغية الدفاع عن نفسهاللدفاع من قبل دولة اسرائيل، كما ويمكنه
  :نص الخطة

2011/7/5=date&165450=did?aspx.article/template/site/znews/ps.ayyam-al.www://http  
  7/5/2011، رام اهللاأليام، 

  
  بقاء عباس رئيساً للسلطة مرتبط بدعم الجيش اإلسرائيلي له: نتنياهونائب  .86

اعتبر نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، موشيه يعلون، أن حركة حماس وقعت على اتفاق : وكاالت
لى تقييد إ" القبة الحديدية"، ال سيما بعد أن أدى انتشار منظومة "موضع ضعف"المصالحة مع فتح من 

وقال إنه يجب على إسرائيل أال توهم نفسها  .قدراتها على إطالق الصواريخ بشكل ملحوظ، كما زعم
إن القيادة : وأضاف يقول .إسرائيل" دولة"بشأن نوايا حماس التي ال تخفي رغبتها في القضاء على 

، "الحركة الصهيونية"ء ، وأنه منذ نشو"اإلرهاب"الفلسطينية برئاسة محمود عباس، تؤمن هي األخرى بـ
  .لم تكن هناك أي قيادة فلسطينية تؤمن بحق الشعب اليهودي في أن تكون له دولة خاصة به

ومضى يقول إنه إذا أقرت األمم المتحدة بصورة أحادية الجانب إقامة دولة فلسطينية، فإن هذه الدولة 
بدون دعم من الجيش اإلسرائيلي، ، ولن يكون بوسع محمود عباس البقاء "كيان فاشل"ستكون عبارة عن 

  .كما يعتقدون، وجاءت أقوال الوزير يعلون هذه في سياق ندوة في بئر السبع، نشرتها اإلذاعة اإلسرائيلية
  7/5/2011، 48موقع عرب

  
  

  ال عملية سالم مع دخول حماس إلى السلطة:  يقرر تغيير خطابه في الكونغرسنتنياهو .87
رائيلي، بنيامين نتنياهو، تصعيد معركته ضد اتفاق المصالحة قرر رئيس الوزراء اإلس :تل أبيب

الفلسطينية ووضع شروط جديدة على فكرة التعامل مع حركة حماس ومع السلطة الفلسطينية كلها في 
حال إقامة حكومة بمشاركة حماس، فطالب أمس بأن تسلم الحركة الصواريخ التي تحتفظ بها إلى الجيش 

  .لمتحدةاألميركي أو إلى األمم ا
وفي الوقت نفسه، ذكرت مصادر سياسية أن نتنياهو قرر تغيير مضمون خطابه المقرر أمام الكونغرس 

ال يوجد "األميركي بعد أسبوعين، وبدال من اإلعالن عن خطة لتحريك مفاوضات السالم سيقول إنه 
طينية بين حركتي فتح إمكانية للتوصل إلى سالم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بعد المصالحة الفلس

  ."وحماس
وكان نتنياهو قد تعرض النتقادات شديدة في إسرائيل نفسها بسبب خروجه المتسرع ضد المصالحة 

وعلى الرغم من أن قادة األجهزة األمنية اإلسرائيلية رأوا أنه يجب التروي وانتظار كيف . الفلسطينية
السياسي، فإنه يصر على التصعيد ضد تتقدم أمور المصالحة وكيف ستتعامل حماس مع الموضوع 

وفي يوم أمس، قال إنه لن يكتفي بالشروط التي وضعتها الرباعية الدولية . السلطة الفلسطينية والمصالحة
االعتراف "، وهذه الشروط هي "تنظيم إرهابي"على حماس لكي تصبح شرعية وتزول عنها صبغة 
نظمة التحرير والسلطة الفلسطينية ونبذ العنف بإسرائيل وقبول االتفاقيات الموقعة بينها وبين م

 آالف صاروخ تمتلكها حماس وتعهد 10تفريغ قطاع غزة من ": وأضاف شرطا جديدا هو. "واإلرهاب
  ."الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بتسليمها إلى جهة آمنة مثل الجيش األميركي أو األمم المتحدة

تنياهو سيقول أمام الجلسة المشتركة لمجلسي النواب  أن ن"معاريف"ومن جهة ثانية، ذكرت صحيفة 
ال يوجد احتمال للتوصل "والشيوخ في الكونغرس األميركي، في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، إنه 

إلى سالم ما دامت حركة حماس ال تعترف بشروط الرباعية، التي تتضمن االعتراف بإسرائيل، ونبذ 
ول إسرائيلي قوله إن اتفاق المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس ونقلت الصحيفة عن مسؤ. "العنف
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وأنه، أي نتنياهو، قد قرر تغيير خطابه المرتقب، وأنه سيمتنع . سيكون مركبا مهما وأساسيا في خطابه
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد ولى ظهره "عن تضمينه مسارا سياسيا جديدا، بادعاء أن 

  ." عندما وقع اتفاق المصالحة)عملية السالم(لـ
وحسب مصادر سياسية في تل أبيب فإن نتنياهو يستمد التشجيع في هذا الموقف من تحرك قوي في 

  . الكونغرس األميركي للحزبين الجمهوري والديمقراطي ضد المصالحة الفلسطينية
  9/5/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   وعدم عودة الالجئين دولة فلسطينية بل مقا" يهودية إسرائيل"ساركوزي يقترح : معاريف .88

اإلسرائيلية أمس، إن الـرئيس الفرنـسي نيكـوال         " معاريف"قالت صحيفة   :  برهوم جرايسي  - الناصرة
ساركوزي عرض على رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو خالل لقائهما في بـاريس األسـبوع               

لتحريك المفاوضات مـع    ) يونيو(ر المقبل حزيران    في فرنسا في نهاية الشه    " مؤتمر سالم "الماضي عقد   
  .الجانب الفلسطيني

، بمـا   1967انسحاب إلى حدود    : وحسب الصحيفة، فإن الخطوط األساسية التي يقترحها ساركوزي هي        
في ذلك تبادل لألراضي، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلـسطينية، مقابـل أن تكـون                  

 فـي   1948، وعدم عودة الالجئين الفلسطينيين إلى مناطق        "ومية للشعب اليهودي  الدولة الق "إسرائيل هي   
  .وطنهم، بل إلى الدولة الفلسطينية التي ستقوم

مبـدأ االعتـراف    "وتقول مصادر سياسية إسرائيلية، إن هذه المرة األولى التي تطرح فيها ما يسمى بـ               
ا لالقتراب من مواقف الطرفين من اجل تحريـك         ، ضمن بنود الحل، إال أن الفرنسيين سعو       "بدولة يهودية 

  .اإلسرائيليةالمفاوضات، حسب قول المصادر 
، بالتزامن مـع  )يونيو(إن ساركوزي يخطط لعقد مؤتمر السالم في نهاية شهر حزيران         " معاريف"وقالت  

وة وحسب التخطـيط الفرنـسي، فـان الـدع        . انعقاد مؤتمر الدول المانحة للسلطة الفلسطينية في باريس       
لالحتفال باستئناف المفاوضات ستأتي من اللجنة الرباعية الرباعية، إال أن أطراف اللجنة الرباعيـة لـم                

  .يقولوا كلمتهم بعد في هذا المجال
  10/5/2011، الغد، عمان

  
  السالم ممكن فقط من خالل مفاوضات سرية:  من االعتراف األحادي بفلسطينيحذربيريز  .89

ون بيريز إلى سدنة الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو بتحذير انضم الرئيس شمع: الناصرة
من دون موافقة (الفلسطينيين من أن نيل اعتراف دولي بفلسطين دولة مستقلة في خطوة أحادية الجانب 

  .، سيؤدي إلى استمرار الصراع وسفك الدماء)إسرائيل
قد أن التوصل إلى سالم بين إسرائيل  أمس إنه يعت"يديعوت أحرونوت"وقال في مقابلة مع صحيفة 

وأضاف أن الفجوات بين الطرفْين تقلصت . "فقط من خالل مفاوضات سرية"والفلسطينيين ممكن اليوم 
 بين إسرائيل والسلطة "الخالف هو على نسب ضئيلة جداً من األرض التي ستتم مقايضتها"جداً، وأن 

 في الضفة الغربية والقدس العربية المحتلتين إلى السيادة الفلسطينية، أي ضم التكتالت االستيطانية الكبرى
  .اإلسرائيلية في مقابل تعويض الفلسطينيين بأرض بديلة

واعتبر بيريز أن في إطار أي اتفاق مستقبلي بين إسرائيل والسلطة ستضطر إسرائيل إلى إخالء 
سيكون ) في قلب الضفة (مستوطنات، مضيفاً أن أمام المستوطنين في المستوطنات المرشحة لإلخالء

التي تصر إسرائيل (خيار تلقي تعويضات مالية أو االنتقال إلى واحدة من التكتالت االستيطانية الكبرى 
  ).على إبقائها تحت سيطرتها
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هناك ": وأوضح. "لكن ثمة مشكلة مع دعم اإلرهاب"وتابع أن إسرائيل ال تعارض الوحدة الفلسطينية 
وفي حال وافقت، سنطالبها بوقف إطالق النار ... ترفض التحاور معناطرفان للتفاوض، لكن حماس 

الرئيس (هذا كان الشرط الذي وضعناه لـ . علينا أوالً ألنه من غير الممكن التحاور وإطالق النار في آن
  ."ياسر عرفات، أن يتوقف عن اإلرهاب ويعترف بإسرائيل، وهو الموقف الذي قبله) الراحل

  10/5/2011، الحياة، لندن
  

   وعدم عودة الالجئين دولة فلسطينية مقابل " يهودية إسرائيل"ساركوزي يقترح : معاريف .90
اإلسرائيلية أمس، إن الـرئيس الفرنـسي نيكـوال         " معاريف"قالت صحيفة   :  برهوم جرايسي  - الناصرة

وع ساركوزي عرض على رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو خالل لقائهما في بـاريس األسـب              
لتحريك المفاوضات مـع    ) يونيو(في فرنسا في نهاية الشهر المقبل حزيران        " مؤتمر سالم "الماضي عقد   

  .الجانب الفلسطيني
، بمـا   1967انسحاب إلى حدود    : وحسب الصحيفة، فإن الخطوط األساسية التي يقترحها ساركوزي هي        
 الفلـسطينية، مقابـل أن تكـون        في ذلك تبادل لألراضي، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة          

 فـي   1948، وعدم عودة الالجئين الفلسطينيين إلى مناطق        "الدولة القومية للشعب اليهودي   "إسرائيل هي   
  .وطنهم، بل إلى الدولة الفلسطينية التي ستقوم

مبـدأ االعتـراف    "وتقول مصادر سياسية إسرائيلية، إن هذه المرة األولى التي تطرح فيها ما يسمى بـ               
، ضمن بنود الحل، إال أن الفرنسيين سعوا لالقتراب من مواقف الطرفين من اجل تحريـك                "دولة يهودية ب

  .اإلسرائيليةالمفاوضات، حسب قول المصادر 
، بالتزامن مـع  )يونيو(إن ساركوزي يخطط لعقد مؤتمر السالم في نهاية شهر حزيران         " معاريف"وقالت  

وحسب التخطـيط الفرنـسي، فـان الـدعوة         . فلسطينية في باريس  انعقاد مؤتمر الدول المانحة للسلطة ال     
لالحتفال باستئناف المفاوضات ستأتي من اللجنة الرباعية الرباعية، إال أن أطراف اللجنة الرباعيـة لـم                

  .يقولوا كلمتهم بعد في هذا المجال
  10/5/2011، الغد، عمان

  
  فقط من خالل مفاوضات سريةالسالم ممكن :  من االعتراف األحادي بفلسطينيحذربيريز  .91

انضم الرئيس شمعون بيريز إلى سدنة الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو بتحذير : الناصرة
من دون موافقة (الفلسطينيين من أن نيل اعتراف دولي بفلسطين دولة مستقلة في خطوة أحادية الجانب 

  .، سيؤدي إلى استمرار الصراع وسفك الدماء)إسرائيل
 أمس إنه يعتقد أن التوصل إلى سالم بين إسرائيل "يديعوت أحرونوت"ل في مقابلة مع صحيفة وقا

وأضاف أن الفجوات بين الطرفْين تقلصت . "فقط من خالل مفاوضات سرية"والفلسطينيين ممكن اليوم 
لطة  بين إسرائيل والس"الخالف هو على نسب ضئيلة جداً من األرض التي ستتم مقايضتها"جداً، وأن 

الفلسطينية، أي ضم التكتالت االستيطانية الكبرى في الضفة الغربية والقدس العربية المحتلتين إلى السيادة 
  .اإلسرائيلية في مقابل تعويض الفلسطينيين بأرض بديلة

واعتبر بيريز أن في إطار أي اتفاق مستقبلي بين إسرائيل والسلطة ستضطر إسرائيل إلى إخالء 
سيكون ) في قلب الضفة( أن أمام المستوطنين في المستوطنات المرشحة لإلخالء مستوطنات، مضيفاً

التي تصر إسرائيل (خيار تلقي تعويضات مالية أو االنتقال إلى واحدة من التكتالت االستيطانية الكبرى 
  ).على إبقائها تحت سيطرتها

هناك ": وأوضح. "م اإلرهابلكن ثمة مشكلة مع دع"وتابع أن إسرائيل ال تعارض الوحدة الفلسطينية 
وفي حال وافقت، سنطالبها بوقف إطالق النار ... طرفان للتفاوض، لكن حماس ترفض التحاور معنا
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الرئيس (هذا كان الشرط الذي وضعناه لـ . علينا أوالً ألنه من غير الممكن التحاور وإطالق النار في آن
  ."سرائيل، وهو الموقف الذي قبلهياسر عرفات، أن يتوقف عن اإلرهاب ويعترف بإ) الراحل

  10/5/2011، الحياة، لندن
  

  يرانإلفلسطينية المقبلة ستدور في فلك عباس حالف حماس ليبقى سياسيا والدولة ا: شالومسيلفان  .92
 قال نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي سيلفان شالوم األربعاء إنه ال يعقل أن يطلب من إسرائيل :القدس

  .ي الوقت الذي تقاطعها أغلب دول العالمالتحاور مع حماس ف
عقد حلفًا مع حماس "وأضاف شالوم في تصريحات صحفية بالكنيست أن رئيس السلطة محمود عباس 

  ". من أجل بقائه سياسيا
يحظر مشاركة منظمة تدعو إلى إبادة إسرائيل في االنتخابات "وزعم أن إسرائيل تعي اتفاق أوسلو الذي 

ستدور في فلك إيران، وأن إسرائيل باتت تدرك أن "إن الدولة الفلسطينية المقبلة وقال  ".الفلسطينية
  .على حد زعمه" االعتراف بهذه الدولة معناه االعتراف بكيان حماستان

  12/5/2011، وكالة سما اإلخبارية
  
  

  1967وال عودة لحدود " إسرائيل"االلتزام بأمن ": إيباك" في خطابه أمام أوباما .93
) ايبـاك (امام لجنة العالقات العامة األميركية اإلسرائيلية       في خطاب    االميركي باراك أوباما،     قال الرئيس 

 نتنياهو في    رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين    بعد أيام على خطابه حول الشرق األوسط ولقائه مع        وامس  
ناً، فإن الـروابط بـين      حتى في الوقت الذي قد نختلف فيه، كما يفعل األصدقاء أحيا          "البيت األبيض، إنه    

وأكـد ان   ". الواليات المتحدة وإسرائيل غير قابلة للكسر، والتزام الواليات المتحدة بأمن إسرائيل محصن           
، بما في ذلـك     "مستويات غير مسبوقة  "إدارته جعلت أمن إسرائيل أولوية، وزادت التعاون العسكري إلى          

  ".تفوق إسرائيل العسكري النوعي"الحفاظ على المضاد للصواريخ، متعهداً " القبة الحديدية"نظام 
التزام إدارته في دعم إسرائيل، من فيتو األمم المتحدة إلى تقرير غولدستون، اعتبـر              جوانب  وبعدما عدد   

وال يتوقـع مـن أي      . تشكل عقبة ضخمة أمام السالم    "ان المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس        
سنواصل الطلب مـن حمـاس      "وأضاف  ". يدعو ميثاقها إلى تدميرها   دولة أن تفاوض مع منظمة إرهابية       

االعتراف بحق إسرائيل في الوجود ونبذ العنف وااللتـزام بجميـع           : قبول المسؤوليات األساسية للسالم   
  ".االتفاقيات القائمة

ف مهما كان األمر صعباً لبدء مفاوضات جوهرية في ظل الظروف الحالية، علينا ان نعتـر              "وقال اوباما   
، مشيراً إلى ان ما طرحه في خطابـه         "بأن الفشل في المحاولة ليس خياراً، والوضع الراهن غير مستدام         

 ليس جديداً، بل اعتمدته كل اإلدارات األميركية الـسابقة، منـذ الـرئيس              1967األخير حول حدود عام     
  .األسبق بيل كلينتون على األقل

 الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني سيتفاوضان على الحدود،       وشرح اوباما موقفه من هذه القضية، قائالً إن       
العـالم  "وتابع  ". الحقائق الديموغرافية الجديدة على األرض واحتياجات كال الطرفين       "آخذين في االعتبار    

التأخير سيقوض أمن إسرائيل    . التحديات غير العادية التي تواجه إسرائيل ستزداد      . يتحرك بسرعة كبيرة  
. احترم هذا األمر  . اعلم ان البعض منكم يختلف مع هذا التقييم       . ستحقه الشعب اإلسرائيلي  والسالم الذي ي  

  ".وكمواطن أميركي وكصديق إلسرائيل، اعلم انه يمكننا ان نقوم بهذا النقاش
أعرف جيداً أن الشيء األسهل لفعله، ال سيما بالنسبة لرئيس يستعد إلعادة انتخابه، هو تجنـب أي   "وتابع  
 ولكن، كما قلت لرئيس الوزراء نتنياهو، أعتقد ان الوضع الحالي في الشرق األوسط ال يـسمح                 .إشكالية

  ".أعتقد أيضاً أن األصدقاء الحقيقيين يتحدثون بصراحة وبصدق مع بعضهم البعض. بالمماطلة
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د عدد الفلسطينيين الذين يعيشون غربـي نهـر األردن يـزدا          "وذكر أنه أبلغ نتنياهو خالل االجتماع أن        
ومـن دون   . بسرعة، ويعيد بشكل رئيسي صياغة الوقائع الديموغرافية لكل من إسرائيل والفلـسطينيين           

  ".تسوية، فإن هذا األمر سيجعل من الصعب الحفاظ على إسرائيل كدولة يهودية وكدولة ديموقراطية
جيالً "ا، كما ان    واعتبر أوباما أن التكنولوجيا أيضاً ستجعل من الصعب على إسرائيل أن تدافع عن نفسه             

لم يعد يمكن تحقيق سالم عادل ودائم مع واحد أو اثنين مـن             . جديداً من العرب يعيدون صياغة المنطقة     
ولهـذا الـسبب يـسعى      "ورأى ان المجتمع الدولي تغير أيضاً خالل السنوات األخيـرة،           ". القادة العرب 

ناك نفاداً للصبر من عمليـة الـسالم أو         إنهم يدركون ان ه   . الفلسطينيون إلى مصالحهم في األمم المتحدة     
ونفاد الصبر هـذا يتزايـد      . لغيابها، ليس فقط في العالم العربي، ولكن في أميركا الالتينية وأوروبا وآسيا           

  ".ويعبر عن نفسه في عواصم حول العالم
ي األمم  وأكد انه ال يمكن فرض السالم على طرفي النزاع، وأن واشنطن لن تقبل بإنشاء دولة فلسطينية ف                

المسيرة لعـزل إسـرائيل     "وتابع  ". سنخضع الفلسطينيين للمساءلة على أفعالهم وخطابهم     "المتحدة، مضيفاً   
دولياً، وتوجه الفلسطينيين للتخلي عن المفاوضات، سيستمران باكتساب المزيد من الزخم، فـي غيـاب               

ومع الدول العربية ومع المجتمع     لكي يكون لدينا نفوذ مع الفلسطينيين       . عملية سالم ذات مصداقية وبديل    
  ".الدولي، فإن أساس المفاوضات يجب ان يحوي احتمال النجاح

لن نتخلى أبداً عن السعي إلى سالم عادل ودائم ينهي هذا النزاع بدولتين يعيشان جنباً               "وختم اوباما قائالً    
 صعب ان السالم الحقيقي     إنه إدراك : وختم بالقول . هذه ليست مثالية أو سذاجة    . إلى جنب في سالم وأمن    

  ".هو الطريق الوحيد
  23/5/2011السفير، بيروت، 

 
  :مستقبل المصالحة الفلسطينية

  
  رعاية الحوار الفلسطينيمصر تعرض على سوريا ": الحياة" .94

أن مصر رشحت سورية الستـضافة      » الحياة«قالت مصادر فلسطينية لـ     :  فتحي صباح، القاهرة   -غزة  
وبقية الفصائل الفلسطينية للتوصـل إلـى اتفـاق حـول           » حماس»و» فتح«ي  جلسات الحوار بين حركت   

مصر عرضـت   «وقالت المصادر إن    . المصالحة، نظراً ألنها ال ترى حاجة لرعاية مصرية لهذا الحوار         
» ليس لديها أي مانع من تولي سورية هذا الملف        «الداخلي الفلسطيني، وأنها    » على سورية رعاية الحوار   

  .م المصري السابق يرفض قطعياً توليه من قبل أي دولة أخرىالذي كان النظا
وأضافت أن هذا الموقف عبر عنه جهاز المخابرات العامة المصرية، ووزير الخارجية الجديد الـدكتور               
نبيل العربي، الذي تبنى منذ توليه منصبه قبل أكثر من شهر مواقف مختلفة تماماً فـي شـأن القـضية                    

وأوضحت أن مسؤولي المخابرات العامة ونبيل العربي       . ن سلفه أحمد أبو الغيط    الفلسطينية والمصالحة ع  
أبلغوا هذا الموقف من المصالحة إلى الرئيس محمود عباس وقياديين فلسطينيين، من بيـنهم قـادة فـي                  

  .التقوا بهم خالل األسبوعين األخيرين» حماس«
حـوار  «وصول إلى المصالحة في إطار      تمكن من ال  » أي مساعدة «وأشارت إلى أن العربي وعد بتقديم       

االتفاق السياسي المبني على قيـام دولـة        «، وعلى قاعدة أن     »حماس»و» فتح«وليس ثنائياً بين    » شامل
ولفتـت المـصادر    . »، يشكل مدخالً إلى المـصالحة     67) يونيو(فلسطينية في حدود الرابع من حزيران       

سيساعد في الوحـدة الوطنيـة      «األمر الذي   » لحةضرورة إنجاز المصا  «الفلسطينية إلى أن العربي يرى      
  .»وااللتفاف العربي حول القضية الفلسطينية

المؤلف من عضوي المكتب السياسي الـدكتور       » حماس«وأضافت أن المسؤولين المصريين طالبوا وفد       
قسام كي  إنجاز المصالحة وإنهاء االن   «محمود الزهار والدكتور خليل الحية اللذين زارا مصر قبل أيام بـ            



  

  

 
 

  

            76ص                                                     24/5/2011 الثالثاء :التاريخ

وأشارت إلى  . »يتسنى لمصر اتخاذ قرارات من شأنها التخفيف على الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة            
بـين الـسلطة الفلـسطينية      » إدارة مـشتركة  «أن من بين األفكار المطروحة في شأن معبر رفح البري           

  .2007) يونيو(ن التي تديره من الجانب الفلسطيني منذ أن سيطرت على القطاع في حزيرا» حماس»و
: »الحياة«ورداً على ترشيح مصر لسورية لرعاية الحوار الفلسطيني، قال مصدر مصري موثوق لـ               -
، نافيـاً أن القـاهرة      »إن مصر معنية تماماً بإنهاء االنقسام في الساحة الفلسطينية وإنجـاز المـصالحة            «

: وقال المصدر المصري  . »اسحم»و» فتح«اقترحت أن ترعى سورية أو غيرها جلسة حوار تجمع بين           
ليس لديها أي إشكالية من تدخل أي طـرف         «، الفتاً في الوقت نفسه إلى أن القاهرة         »هذا شأن فلسطيني  «

  .»كان عربياً أو إقليمياً في هذا الملف لدفع الحوار قدماً إلى األمام بهدف إنهاء االنقسام
  11/4/2011، الحياة، لندن

  
  مل معا لتحقيق المصالحة الفلسطينية من مصر رسميا العتطلب تركيا .95

أكد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، أنه أبلغ مصر رغبه بالده في العمل معها عن قرب مـن                   
وقال إن تركيـا علـى اسـتعداد        . أجل حل القضايا اإلقليمية، وعلى رأسها تحقيق المصالحة الفلسطينية        

ى تحقيق هذا الهدف لجعل الشرق األوسط منطقة آمنـه          للتعاون مع مصر في الشهور القادمة للوصول إل       
  .ومستقرة، فيما أكدت القاهرة أهمية استمرار التنسيق حول قضايا المنطقة

وقال أوغلو في تصريحات له أمس في القاهرة عقب مباحثات أجراها مع رئـيس الـوزراء المـصري                  
ية أمر مهـم، والفلـسطينيين فـي        المصالحة الفلسطين «عصام شرف، ووزير الخارجية نبيل العربي، إن        

لقـد أجريـت   «وأضـاف  . »حاجة إلى هذه المصالحة، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الوصول إليهـا    
مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما تحدثت مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة               

على استعداد لكـي نـدعم بقـوة أي     حماس األسبوع الماضي من أجل العمل على إنهاء االنقسام، ونحن           
مقترح مصري في هذا اإلطار، كما يمكن وضع مقترح ثنائي مـصري تركـي للوصـول للمـصالحة                  

  . »الفلسطينية
  11/4/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  تركيا عرضت لقاء يجمع عباس ومشعل: األحمد .96

فدها في الحوار عزام األحمد ذكر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس و:  جيهان الحسيني–القاهرة 
تركيا أرسلت لنا اقتراحاً يتناول ترتيب لقاء في اسطنبول يجمع الرئيس الفلسطيني محمود  «أن "الحياة"لـ

 انتخابات المجلس الوطني إجراءعباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل باإلضافة الى 
، الفتاً إلى أن هذا الطرح تم رفضه ألن االنتخابات »اسيةالفلسطيني وتأجيل االنتخابات التشريعية والرئ

عباس ال يريد الذهاب إلى غزة إال من أجل وضع حد نهائي لهذا " إنوأضاف . يجب أن تكون شاملة
  ".االنقسام
 إن، وتابع "القيادي في حركة حماس محمود الزهار قال إن ال داعي لزيارة عباس غزة" أن إلىولفت 

 رحب باقتراح وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو مرافقته في زيارته المرتقبة الرئيس الفلسطيني
تكليف شخصيات في الضفة الغربية للتفاهم مع الرئيس عباس حول مبادرته " إلىإلى غزة، ودعا حماس 

واستبعد األحمد وجود . »وتشكيل حكومة من المستقلين، ألن ال حوار إال في ظل حكومة وحدة وطنية
رادة حقيقية لدى حماس إلنجاز المصالحة، ألنها تعتقد أن التغييرات التي تجرى في المنطقة، خصوصاً إ

في مصر، تصب في مصلحتها، لذلك فهي تترقب وتنتظر، إذ إنها تعيش في وهم أن اإلخوان المسلمين 
  . السلطة في مصرإلىهم القادمون 

  12/4/2011الحياة، لندن، 
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  فلسطينية علي رأس أولوياتنا الالمصالحة  : العربي .97

 مع وفد من مركـز كـارتر لتـسوية     ,  أمس , جتمع الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية   إ  : محمود النوبي 
 دورها في تيسير مهمة المركز في أثناء عملية المرور من           ى حيث قدم الوفد الشكر لمصر عل       , النزاعات

   . وإلي قطاع غزة
مشيرا الي أن مصر    ,  ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية في المرحلة المقبلة       ,خالل اللقاء , وأكد العربي 

التي تصب في مصلحة الشعب     , حريصة علي االتصال بجميع األطراف من أجل الوصول الي هذه الغاية          
  .الفلسطيني

  12/4/2011، األهرام، القاهرة
  

  الداخليمصر لم تعرض على سوريا رعاية الحوار الفلسطيني ": معا"مصادر لـ .98
أكدت مصادر مطلعة، أن جمهورية مصر العربية لم تعرض على سوريا رعاية الحوار الفلسطيني              : غزة

  .الداخلي
إن مصر ستبقى تجرى اتصاالتها مـع كـل         ": "معا"وقال المصدر الذي رفض الكشف عنه اسمه لوكالة         

مام المصالحة، وأنها لن تترك     اإلطراف إلنهاء االنقسام الفلسطيني، مضيفا أن مصر بذلت جهدا كبيرا إلت          
  .وأشار المصدر إلى أن مصر مكلفة من جامعة الدول العربية، إلنهاء هذا الملف ".هذا الملف

إن مصر رشحت سورية الستضافة جلـسات       : "على لسان مصادر فلسطينية   : وكانت الحياة اللندنية قالت   
ل إلى اتفاق حول المـصالحة، نظـراً        الحوار بين حركتي فتح وحماس وبقية الفصائل الفلسطينية للتوص        

  ".ألنها ال ترى حاجة لرعاية مصرية لهذا الحوار
انه واثناء اللقاءات التي تجرى في مصر، طالب البعض باشراك سوريا في ملف             : وقالت مصادر مطلعة  

  .المصالحة الفلسطينية، مشيرا ان مصر رحبت باي جهد عربي يساعد في انجاح المصالحة الفلسطينية
  .الى ان ظروف سوريا تجعلها تنكفئ لوضعها الداخلي وتتابع اصالحاتها الداخلية: ار المصدرواش

  12/4/2011وكالة معاً اإلخبارية، 
  

   الفلسطينياالنقسامشيخ األزهر يحذر من استمرار  .99
زهـر   استعداد األ ,  أبدي فضيلة اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر : كتب ـ محمد عبدالخالق 

  , الشريف للقيام بمبادرة للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية وإنهاء حالة االنقسام في الـصف الفلـسطيني              
   . محذرا من استمرار حالة االنقسام بين فتح وحماس

تتخذها , وأكد شيخ األزهر وجود مخططات إسرائيلية لتوسيع هوة الخالفات واالنشقاقات بين الفلسطينيين           
جـاء ذلـك    .  لوقف المفاوضات واستمرار إهدار الحقوق الفلسطينية والعدوان علي غزة         إسرائيل كذريعة 

  . خالل استقباله أمس للدكتور محمود الزهار القيادي بحركة حماس ووزير خارجية فلسطين السابق
  12/4/2011، األهرام، القاهرة

  
  صرها مالحقونال نستطيع الذهاب إلى مصالحة وحماس محظورة في الضفة وعنا: مرزوقأبو  .100

 موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن هناك اتصاالت تجري .دأكد : دمشق
في الوقت الراهن بين حركته وحركة فتح ومع رئيسها محمود عباس من أجل إنهاء حالة االنقسام 

ى تهيئة أجواء الحاصلة في الساحة الفلسطينية، داعيا في ذات الوقت حركة فتح ومحمود عباس إل
  .المصالحة في الضفة، ووقف مالحقة عناصر حماس، ورفع الحظر عن نشاطها
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حتى اللحظة ال يوجد تفاهم ": "المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال أبو مرزوق في تصريحات خاصة لـ
: ستدركًا، م"نهائي حول المادة المطروحة في اللقاء المقترح ومكانه، وأعتقد أن هذه المسألة ستحسم قريبا

كل ما أثير حول موضوع المصالحة في اإلعالم مؤخرا سواء اقتراح أن تكون برعاية أو في غيرها "
  ".معلومات ناقصة، وبعضها غير صحيح

  رؤية حماس إلنهاء االنقسام
أبو مازن قام باالتصال بعديد من : "وبشأن موقف حماس من المبادرة التي أعلنها عباس، قال أبو مرزوق

ثل سوريا وتركيا وروسيا ومصر وغيرها من أجل دعم مبادرته؛ مما أثار في اإلعالم الكثير من الدول م
الحديث حول هذا الموضوع سواء كان الحديث متعلقًا باللقاءات بين فتح وحماس أم على المستوى في 

  ".سورية أو تركيا أو مصر أو غزة أو أي أماكن أخرى
 المبادرة تحفظنا عليها؛ ألنها تقوم على نقطة واحدة، وهي أبو مازن أطلق مبادرة، وهذه: "وأضاف

تشكيل حكومة فلسطينية ذات مهمتين أساسيتين، وهما االنتخابات واإلعمار، بينما رؤية حماس تقوم على 
أن كل الملفات مطلوب الحديث حولها حتى يتم إنهاء االنقسام على أسس متينة، وال تتكرر التجارب 

  ".ربة اتفاق مكةالسابقة، ال سيما تج
إننا أردنا أن تكون : "وحيال موقف الحركة من رغبة عباس في زيارة القطاع قال القيادي الفلسطيني

الزيارة في ظل المصالحة وليس في ظل االنقسام، بمعنى أنه إذا انتهينا من االنقسام ثم كانت الزيارة فإننا 
 ستنشأ لو كانت هذه الزيارة في ظل االنقسام نكون قد جنبنا شعبنا وجنبنا أنفسنا كل السلبيات التي

والتجاذبات الداخلية، ومن هنا كانت الفكرة أن يتم حّل القضايا العالقة وإنهاء االنقسام، ثم بعد ذلك يقرر 
  ".كيفية ووقت الذهاب لقطاع غزة، ونحن بال شك سنكون مرحبين بهذه الزيارة) عباس(هو 

  الرعاية المصرية والدور التركي
ا بعد وردا على سؤال بشأن شكل الرعاية المصرية للمصالحة، في ظل ما يتردد عبر اإلعالم، وتحديد

ال "الزيارة التي قام بها وفد من حماس وفتح للقاهرة، قال أبو مرزوق إن القاهرة في الوقت الحالي 
إنهاء االنقسام ترغب في رعاية مباشرة للحوار، ولكنها ال تمانع في أن يأتي المتحاورون إليها بعد 

  ".لتحتفي وإياهم بالتوقيع، فهي تريد أن ترحب بالنهايات وليس باإلجراءات والحوارات بين الحركتين
تركيا حاضرة "وعن ما قيل بخصوص الحراك التركي األخير في ملف المصالحة، قال أبو مرزوق إن 

ية ألننا نعتقد بأنها تخدم الشعب في ملفات المنطقة، وال سيما الملف الفلسطيني ونحن نرحب بهذه الفاعل
الفلسطيني بشكل كبير وتقف إلى جوار الحق الفلسطيني فهي من الدول األبرز التي وقفت إلى جوار 

  ".الحركة بعد االنتخابات مباشرة ودافعت عن حقها في إدارة األمور بعد االنتخابات كاستحقاق انتخابي
  مختطفو الحركة في الضفة

ف مختطفيها في سجون عباس بالضفة، وهل تغير في ظل المعطيات الجديد، قال وعن رؤية الحركة لمل
نقول إنه ال بد أن تكون كل الملفات مفتوحة في الحوار ألنها مترابطة، ونحن ال نستطيع : "أبو مرزوق

الذهاب إلى انتخابات أو مصالحة والحركة محظورة في الضفة، وعناصرها مالحقون أو في السجون، 
  ". مغلقة وحركة قادتها مصادرةومؤسساتها

ال بد من تهيئة أجواء المصالحة في الضفة الغربية، وأنا ال أقول فقط في الضفة الغربية، ما : "وتابع
ينطبق في الضفة الغربية أيضا ينطبق في قطاع غزة ولكن الكل يعرف أن المالحقات األمنية في الضفة 

قًا، وفتح اآلن تتمتع بحرية كبيرة في القطاع في مؤسساتها الغربية فيها أشد كثيرا مما جرى في غزة ساب
وتحركاتها، وجرت انتخابات داخلية في أوساطها، ومتاح لعناصرها حرية الحركة واالجتماع، وبالتالي 

  ".نحن ال نقول شيًئا لينطبق في الضفة الغربية دون قطاع غزة
  13/4/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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   يسير وفق آلية مؤقتة لحين استقرار مصر رفحمعبرويريد الوحدة عباس ال  :الزهار .101
نفى الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حمـاس تخلـي            :  أيمن الرفاتي  -الرسالة نت   

مؤكدا أن حماس باتت تفضل أن      , وإسناده إلى سوريا  " الفلسطينية الفلسطينية "القاهرة عن ملف المصالحة     
  ".كي ال تتحمل هي مسؤولية فشلها"الحة دون لعب دور الوساطة فيها؛ تستضيف مصر المص

خالل لقاءاتنا األخيرة مع القيادة المصرية اتضح لنا أن عباس          " ،":الرسالة نت "وقال الزهار في حوار مع      
ال يريد الوحدة ويهدف من إعالنه زيارة غزة تحقيق اجندته الخاصة ، ونحن لسنا في صدد الحديث عنها                  

عباس يريد أن يبدأ الحوار في الضفة، وهذا ما نرفضه لكونـه تحركًـا تحـت وطـأة       " وأضاف   ".اآلن
  ".االحتالل؛ حيث سيستغل األمر ليفرض علينا ما يريده هو

  "قوة"من باب 
تستغل حالة التواطؤ الغربـي واألمريكـي؛       " إسرائيل"وفيما يتعلق بتهديدات العدو لغزة، أكد الزهار أن         

ولفت إلى وجود اتصاالت عربيـة ودوليـة لوقـف           .ها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني    لتنفيذ مؤامرات 
العدوان الصهيوني على غزة، مؤكدا أن هذه االتصاالت تهدف لحشد التأييد لبرنامج المقاومة الفلسطينية،              

  .لذا فهي لم تأتي من موقف ضعف بل قوة
  زيارات ناجحة

القيادي في حركة حماس انها كانت ناجحة، حيث ناقشنا مـع           وحول تقييمه لزيارته األخيرة لمصر، رأى       
مؤكـدا أن تعـاطي     . القيادة المصرية عدة ملفات من بينها المصالحة معبر رفح وكانت الردود ايجابيـة            

وتوقع الزهار أن تتغير     .وسائل اإلعالم المصرية مع القضية الفلسطينية والقطاع سيتغير لصورة إيجابية         
ة المصرية مع القضية بعد االطاحة برموز مبارك الذين كـانوا يحرضـون علـى        طريقة تعامل الصحاف  

كذلك توقع مشاركة فعالة لألزهر الشريف في القضايا الداعمة للـشعب الفلـسطينية              .الشعب الفلسطيني 
  خالل الفترة المقبلة، 

  آلية مؤقتة
 . عليها مع المـصريين مؤقتـا    وبخصوص معبر رفح، أشار الزهار إلى أن المعبر يعمل حاليا بآلية اتُفق           

اتفقنا مع القيـادة    " المعبر يعمل حاليا بصورة مؤقتة بسبب االوضاع التي تعيشها مصر، مضيفا            :" وقال
ـ           وتمنى الزهـار    ". مسافر عبر المعبر   300المصرية على آلية تسمح بان نُقدم لهم كشف يومي باسماء ب

ن السفر نهائيا، مطالبا بإنشاء جهازي امني مصري        أن تحل قضية الممنوعين م    " للرسالة"في ختام حديثه    
  ".جديد على المعبر، أو تراجع األسباب التي أدت للمنع

  13/4/2011، الرسالة، فلسطين
  

   تكون مصر رشحت سوريا الستضافة جلسات الحوارأنحماس تنفي  .102
 ترشيح مصر لسوريا  نفت حركة حماس الثالثاء ما تناقلته وسائل اإلعالم العربية مفاده: شينخوا– دمشق

الستضافة جلسات الحوار بين حركتي فتح وحماس، وبقية الفصائل الفلسطينية للتوصل إلى اتفاق حول 
وقال عزت الرشق عضو المكتب  .المصالحة، نظرا ألنها ال ترى حاجة لرعاية مصرية لهذا الحوار

" نباء شينخوا بدمشق إن  في حركة حماس في اتصال هاتفي مع وكالة أاإلعالميالسياسي والمسؤول 
  ".مازالت هي الراعية للحوار بين الفصائل الفلسطينية " ، مؤكدا أن مصر "هذه المعلومات غير صحيحة 

 أيةلم ترد "ومن جانبه، أكد الدكتور سمير رفاعه مسؤول حركة فتح في سوريا لوكالة شينخوا أنه 
  ".اآلنمعلومات بهذا الخصوص لحد 
  تكون القاهرة اقترحت أن ترعى سوريا أو غيرها جلسة حوار تجمع " ي أن من جهته، نفى مصدر مصر

مصر معنية تماما بإنهاء االنقسام في الساحة الفلسطينية وإنجاز "، مضيفا أن "بين فتح وحماس
  ".المصالحة
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  12/4/2011، شينخواوكالة 
  

   يقدم في مصر وثيقة جديدة للمصالحة الفلسطينيةالمستقلينوفد  .103
قدم وفد الشخصيات الفلسطينية المستقلة للمسؤولين المصريين اخيرا مشروع :  يوسف الشايب–رام اهللا 

وثيقة للمصالحة الوطنية، ويشتمل على محاور سياسية، وأمنية، واقتصادية، ويقدم معادلة للحل على 
  .، حسب مصدر في الوفد"ال غالب وال مغلوب"أساس 

المصري، أهمية استئناف الحوار الوطني الشامل على أن وأكد مشروع الوثيقة، وفق عضو الوفد هاني 
يكون هذا الحوار من خالل مؤتمر وطني فلسطيني يعقد في القاهرة ويكون محكوما بسقف زمني قصير، 
وأن ينطلق من النقطة التي وصل إليها الحوار السابق، وأن يتركز على النقاط العالقة، وأن يأخذ 

 العربية بالحسبان، وتحديد كيفية انعكاساتها وتأثيرها على الوضع المستجدات والمتغيرات والثورات
وقالت انه ال بد من تشكيل اللجنة األمنية العليا من خالل الوفاق الوطني، وإعادة تشكيل وبناء  .الفلسطيني

األجهزة األمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة برعاية مصرية وعربية؛ انطالقاً من عقيدة وطنية وعلى 
سس مهنية بعيداً عن الحزبية، بحيث تكون األجهزة األمنية للدفاع عن الوطن والمواطن، ولفرض سيادة أ

  .القانون على الجميع
وشددت على مراجعة مسيرة المفاوضات الثنائية ووصولها إلى طريق مسدود، واستخالص الدروس 

طنية، من خالل وضع أسس والعبر، بحيث يتم شق مسار سياسي جديد قادر على تحقيق األهداف الو
ومرجعية وطنية للمفاوضات من خالل عقد مؤتمر دولي فاعل كامل الصالحيات له، تكون مرجعيته 

  .القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة، بحيث يكون التفاوض لتطبيقها وليس حولها
التي يقرها القانون وأكد المشروع أهمية احتفاظ الشعب الفلسطيني بمقاومة االحتالل بجميع األشكال 

الدولي، إال أن ممارسة أي شكل يجب أن تخضع للمصلحة الوطنية والبرنامج السياسي في إطار مرجعية 
عليا للمقاومة كما جاء في وثيقة األسرى، وأي تهدئة يجب أن تكون متبادلة ومؤقتة وليست بديلة عن 

الى ضرورة االتفاق على ضمان حرية ولفت مشروع الوثيقة  .مسار سياسي قادر على إنهاء االحتالل
ونزاهة االنتخابات من حيث اإلشراف المحلي والعربي والدولي، والعمل على توفير شبكة أمان لحماية 
عقد وسير ونتائج االنتخابات للمجلس الوطني والرئاسية والتشريعية من تدخالت االحتالل، بحيث يتم 

ه الحماية، التي تجعل جميع الكتل ال تخشى من اعتقاالت االتفاق على إصدار قانون ملزم بتوفير مثل هذ
  .الفائزين منها وتعطيل عملها وشل المجلس التشريعي

وأكدت الوثيقة على إتمام صفقة تبادل األسرى على أساس إطالق أكبر عدد ممكن من األسرى ذوي 
الطابع الديمقراطي األحكام العالية، وجميع كبار السن واألطفال والنساء والمرضى، والحفاظ على 

االجتماعي للنظام السياسي الفلسطيني بمختلف مكوناته شرط ضروري إلنجاز مصالحة مستدامة، من 
خالل ترسيخ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وتحقيق التضامن االجتماعي والتكافل بين أبناء الشعب 

  .الفلسطيني
  14/4/2011الغد، عمان، 

  
   بشأن شاليط منذ أشهر"إسرائيل" مع لم تجر أي اتصاالت: الزهار .104

نفت حركة حماس أن تكون قد طلبت استبدال الوسيط األلماني في ملف تبادل :  كفاح زبون- رام اهللا
إن ما تردد "وقال عضو المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة، محمود الزهار، . األسرى مع إسرائيل

  ."مجمد اآلن"تبادل األسرى ، موضحا أن ملف صفقة "بشأن هذا األمر غير صحيح
لم يجر أي اتصال بين حماس وإسرائيل منذ أشهر بشأن مفاوضات "، أنه "األقصى"وأضاف الزهار لقناة 
  ."إتمام صفقة التبادل
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24/4/2011، الشرق األوسط، لندن  
  

  رعاية المصالحة ل حماسمسؤولين أمنيين أردنيين بادروا باالتصال مع ": البيان" .105
مسؤولين أمنيين أردنيين بادروا قبل أسبوعين باالتصال مـع         "ر مطلعة النقاب عن أن      كشفت مصاد  :غزة

وأوضحت تلك   ".حركة حماس، حيث عرضوا عليها بشكٍل مباشر رعاية المصالحة بينها وبين حركة فتح            
المصادر أن هذه االتصاالت تبعها ترتيب زيارة عاجلة قام بها عضو المكتب السياسي لحركـة حمـاس                 

صر للعاصمة األردنية عمَّان، وأجرى خاللها مباحثاٍت مكثفة مع مدير المخابرات العامة األردنية             محمد ن 
  .الفريق محمد الرقاد

وافقوا على طلب من إحدى الـدول       "وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق أكد أنهم           
  ".الستضافة ورعاية الحوار الوطني الشامل والمصالحة الفلسطينية

25/4/2011، بيان، دبيال  
  

   تتحقق حين يتحرر القرار الفتحاوي من الضغوط الدوليةالمصالحة: هنية .106
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أن محاوالت إعادة الفلتان إلى قطاع غزة باءت : غزة

ماعي ألبناء بالفشل الذريع، وأن األجهزة األمنية التي تمكنت من إعادة االعتبار لألمن الشخصي والج
  .قطاع غزة ال يمكن أن تسمح بفقدانه مرة أخرى تحت أي مسمى كان

أن قطاع غزة يعيش منذ " المركز الفلسطيني لإلعالم"وأوضح رئيس الوزراء خالل مقابلة خاصة مع 
عدة سنوات حالة من االستهداف المركّز والمتنوع والمعقد والمركب، وذلك أمنياً وعسكرياً واقتصادياً 

مياً وفكرياً، ومن العديد من األطراف على رأسها االحتالل الصهيوني وأعوانه، مشيراً إلى أن هذه وإعال
  .المحاوالت تتحطم أمام صمود ووعي الشعب والحكومة والقوى الحية؛ السياسية والمجتمعية

يقية وشدد هنية على حرص حكومته على إتمام مصالحة فلسطينية شاملة وواضحة وتحقق الشراكة الحق
مؤكداً على أن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى حالة من اإلجماع . بعيداً عن سياسات اإلقصاء والتهميش

  .الوطني على استراتيجية جديدة تضمن له الحقوق وتحافظ على ثوابته
نحن نسعى إلى مصالحة جدية وحقيقية لضمان نجاح كامل، حتى ال يصدم الشعب : "وقال رئيس الوزراء

، " واألمة بالشكليات والمظاهر والشعارات، ثم تكون االنتكاسة كما حدث في اتفاقيات سابقةالفلسطيني
مشدداً على أن المصالحة تتحقق حين يتحرر القرار الفتحاوي من الضغوط الدولية واألمريكية، وعندما 

  .تؤمن بأن منهج المفاوضات العقيم فشل
مصر بالنسبة لنا وبالنسبة لألمة هي التاريخ والجغرافيا  ":وبين هنية استراتيجية العالقة مع مصر، قائالً

  ".والقوة البشرية، والثقافية، والفكرية، والسياسية، واإلعالمية، والعسكرية، واألمنية، واالقتصادية
االستقرار واالزدهار والتقدم والتطوير في مصر له آثاره االيجابية علينا كشعب مجاور ال : "وأضاف

ينتظر المزيد من الخطوات المباشرة نحو "، الفتاً إلى أن الشعب الفلسطيني "رئة المصريةيتنفس إال من ال
فك الحصار عنه، وإعادة اإلعمار، وتسهيل حركة المسافرين من وإلى غزة عبر معبر رفح الحدودي، 

  ".وتزويد قطاع غزة بالحاجات األساسية من الكهرباء والغاز الطبيعي والوقود ومواد البناء
د هنية استعداد الحكومة الفلسطينية للتعامل بإيجابية مع أي دور مصري في ملف المصالحة، وقال وأك

نرى في مصر بأنها الدولة األم والكبرى، وأن دورها في المصالحة الفلسطينية مهم ومطلوب، والحكومة "
  ".ستتعامل بإيجابية مع أي دور وتحرك مصري إلنجاح المصالحة

تصعيد االحتالل الصهيوني بين الفينة واألخرى؛ لفت رئيس الوزراء النظر إلى ورداً على سؤال حول 
أن فصائل المقاومة وصلت إلى درجة عالية جداً من الوعي واالستشعار الكبير بمصلحة المواطنين، مبيناً 

  .في ذات الوقت أن البندقية الفلسطينية مبصرة وواعية ومسؤولة، ووصلت مرحلة الرشد
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 25/4/2011يني لإلعالم، المركز الفلسط
  

  فتح وحماس توقعان باألحرف األولى بالقاهرة اتفاق مصالحة يحسم القضايا الخالفية .107
وكاالت، أن حركتي حماس وفتح وقعتا ال نقال عن 28/4/2011نت، الدوحة، .الجزيرةنشر موقع 

لحكومة االنتقالية  اتفاق مصالحة حسم القضايا الخالفية كا27/4ف األولى بالقاهرة األربعاء باألحر
  . واالنتخابات واللجنة األمنية العليا، في تطور مفاجئ سبقته لقاءات سرية

ووقع االتفاقَ موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس وعضو اللجنة المركزية لفتح 
وضم وفد  .عزام األحمد بحضور رئيس المخابرات المصرية اللواء مراد موافي الذي نسق جهازه للقاء

 قياديْين من الداخل هما محمود الزهار وخليل الحية،  صخر بسيسو، في حين ضم وفد حماس القياديفتح
  .وأربعة من الخارج هم عزت الرشق ومحمد نصر وأسامة حمدان

وقالت وكالة أنباء الشرق األوسط المصرية إن االتفاق يتعلق بتشكيل حكومة وحدة انتقالية لها مهمة 
د تاريخا النتخابات تشريعية ورئاسية، ستكون متزامنة، وتنظم في الضفة الغربية وقطاع محددة وتحد

  .غزة
التي سترشح لها (وفصل الزهار باتصال مع الجزيرة بعض القضايا التي حلت كلجنة االنتخابات 

ة وتوقيت إجراء االنتخابات، وتشكيل حكومة مؤقتة من الكفاءات، ومنظم) الحركتان قضاة بالتوافق
  .التحرير الفلسطينية، واللجنة األمنية العليا، التي سيكون تشكيلها حسبه بتوافٍق ملزم لرئيس السلطة

وأشار إلى أن . وأكد الزهار اعتماد الطرفين للورقة المصرية وتجاوز القضايا العالقة بين الحركتين
ع الفصائل الفلسطينية ورفعها تحديد أسماء أعضاء لجنة االنتخابات المركزية باالتفاق م :االتفاق يشمل

وترشيح ما ال يزيد عن اثني عشر قاضيا . للرئيس الفلسطيني ليصدر مرسوما بتشكيلها وفقا لمبدأ التوافق
  .لعضوية محكمة االنتخابات واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لتشكيلها باالتفاق مع الفصائل

ة والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني متزامنة كما يشمل االتفاق تنظيم االنتخابات التشريعي
أما في ما يتعلق . بعد عام من تاريخ توقيع اتفاقية الوفاق الوطني من جانب القوى والفصائل الفلسطينية

  .بالحكومة، فسيتم تشكيلها من كفاءات وطنية على أن يعين رئيس الوزراء والوزراء بالتوافق
 نقال عن مراسلها من غزة، عماد اشتيوي، أن 27/4/2011، )صفا(الفلسطينية وكالة الصحافة وأوردت 

تم االتفاق :  عن تفاصيل االتفاق الذي توصلت إليه حركتا حماس وفتح، قائال" صفا"الزهار كشف  لـ
  .على القضايا العالقة التي لم يتفق عليها سابقًا وكانت معلقة، ويمكن تلخيصها في خمسة نقاط

 قضية االنتخابات، حيث يتم تحديد أسماء لجنة االنتخابات بالتوافق مع الفصائل ،الزهاروفق  ،أولها
 من القضاة لعضوية 12ويتم ترشيح ما ال يزيد عن . وترفع للرئيس محمود عباس ليصدر مرسوم بذلك

 تم االتفاق كما. محكمة االنتخابات لترفع لعباس إلتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة باالتفاق مع الفصائل
على إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني متزامنة بعد عام من تاريخ توقيع الفصائل 

وتشكيلها، ومهامها وأن ) اإلطار القيادي المؤقت(وتم االتفاق على تفعيل لجنة منظمة التحرير  .للمصالحة
كما تم االتفاق على تشكيل  .اللجنة التنفيذيةقراراتها غير قابلة للتعطيل بما ال يتعارض مع صالحيات 

حكومة وحدة وطنية من كفاءات يعين رئيسها بالتوافق، تقوم بمهام تهيئة األجواء إلجراء االنتخابات 
وفي ملف األمن، تم االتفاق على تشكيل  .وإطالق سراح المعتقلين السياسيين والمصالحة االجتماعية

اسي بالتوافق، كما اتفق على تفعيل المجلس التشريعي في هذه المرحلة اللجنة األمنية العليا بمرسوم رئ
وأضاف الزهار أن التوقيع النهائي على اتفاق المصالحة سيتم نهاية األسبوع ؛ طبقا للقانون األساسي

  .القادم بحضور كل الفصائل الفلسطينية
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التوقيع باألحرف األولى  أن عزت الرشق قال إنه تم 27/4/2011موقع فلسطين أون الين، وجاء في 
وأضاف أن مصر ستدعو . على اتفاق مصالحة بين حركتي حماس وفتح برعاية مصرية في القاهرة

  .الفصائل للتوقيع النهائي على االتفاق خالل أسبوع بحضور قائدا الحركتين خالد مشعل ومحمود عباس
، "تم التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي"من جهته قال القيادي في فتح عزام األحمد للتلفزيون المصري إنه 

أكتوبر / موضحاً أن حركة حماس وقعت على ورقة المصالحة التي كانت فتح وقعتها في تشرين األول
التوقيع على وثيقة تفاهمات حول المالحظات التي أبديت على "وأوضح األحمد أنه تم كذلك . الماضي

تم االتفاق على إجراء "وتابع أنه ". يات مهنيةالورقة المصرية واالتفاق على تشكيل حكومة من شخص
، موضحاً أنه سيعلن رسمياً في مؤتمر صحفي في "االنتخابات في وقت أقصاه سنة من إعالن هذا االتفاق

إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية "وبين األحمد أنه جرى االتفاق على . وقت الحق مساء األربعاء
  ". خالل سنة بحد أقصى

، نقال عن مراسلها من القاهرة، 27/4/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ت وأضاف
محمود خلوف، أن األحمد اعتبر أن توقيع حركتي فتح وحماس بالحروف األولى على اتفاق المصالحة 

صحفي وقال في مؤتمر  .يعني امتالكنا للقرار الوطني إلنهاء االنقسام حتى نستطيع إنهاء االحتالل
نشعر بالفخر ألننا امتلكنا القرار الوطني "مشترك مع القيادي في حماس موسى أبو مرزوق في القاهرة 

 قبل أن تسمع نتائج االتفاق بدأت إسرائيل"وأضاف  ".إلنهاء االنقسام حتى نستطيع أن ننهي االحتالل
من موسكو ) المرة األولىفي (بتحذير الرئيس محمود عباس من مغبة هذا االتفاق لكن الرئيس أجابهم 

 إسرائيل"وأضاف  ".أوال نريد حماس فهي جزء من النسيج الوطني الفلسطيني كما هي بقية الفصائل
حاولت على الدوام استخدام االنقسام للتهرب من التزاماتها وكذلك الواليات المتحدة وبعض األطراف 

  ". إنهاء آخر احتالل عرفه التاريخ المعاصرالدولية من القيام بواجباتهم تجاه الشعب الفلسطيني من أجل
وافقنا على محضر للتفاهمات حول ما جاء في بنود الورقة "وحول تفاصيل االتفاق أوضح األحمد 

مهنية مستقلة، وموعد االنتخابات، ) تكنوقراط(المصرية وأضفنا لها االتفاق على تشكيل حكومة فعاليات 
محضر التفاهمات أجاب على التساؤالت "وقال ". د االنتخاباتكما تحدثنا حول الشراكة الوطنية ما بع

الجامعة "وبين األحمد  ".حول بعض النقاط على الورقة المصرية وبالتالي محضر التفاهمات ملزم لنا
العربية كما هو متفق سترعى تنفيذ هذا االتفاق وستشرف عليه، وهذا هو أحد الضمانات من أجل تنفيذه، 

  ". هي األساس وسنبقى في حالة حوار دائم لحل أي إشكاالت تظهرولكن تبقى إرادتنا
الظروف اليوم تهيأت للتوصل إلى اتفاق بين "من جانبه، قال القيادي في حماس موسى أبو مرزوق إن 

االنتخابات، ومحكمة االنتخابات، وموعد (الحركتين، وانهينا تلك التفاهمات التي شملت على كل النقاط 
ملف األمني، وتشكيل حكومة من المستقلين، واستئناف أعمال المجلس التشريعي وغيرها االنتخابات، وال

هذا ليس نهاية المشوار، العمل الحقيقي يبدأ بلقاء لكل الفصائل نهاية األسبوع "وأضاف  ".من النقاط
نضال المقبل لنحتفل بتوقيع الفصائل كافة على تلك التفاهمات لتخرج بشكل حكومة جديدة وعصر جديد ل

وأوضح أبو مرزوق أن أكثر من طرف تحرك من أجل إنهاء هذا الملف على فترات متقطعة،  ".شعبنا
  ".هذا الهدف الذي كنتم تسعون إليه تحقق اليوم برعاية كريمة من األخوة في مصر"وقال 

نشكر مصر أوال وثانيا وثالثا على جهدها الذي بذلته وستبذله، وكذلك الدول العربية : "وأضاف
  ".واإلسالمية التي بذلت جهودا لتسوية هذا الملف

 من القاهرة، نص البيان المصري الرسمي حول لقاء المصالحة 27/4/2011وكالة قدس نت، ونقلت 
بناء على دعوة من مصر، التقى ممثلو حركتي فتح وحماس في : "الفلسطينية الذي عقد في القاهرة كاألتي
  .الموضوعات المتعلقة بالمصالحة الوطنية الفلسطينيةالقاهرة اليوم إلجراء مشاورات حول 

وقد أسفرت هذه المشاورات عن تفاهمات كاملة حول كافة النقاط محل البحث بما في ذلك تشكيل حكومة 
انتقالية ذات مهام محددة وتحديد موعد االنتخابات، األمر الذي يتيح الفرصة أمام مصر للدعوة لعقد لقاء 
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مات والقوى والفصائل الفلسطينية للتوقيع على اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني شامل يضم كافة التنظي
وتؤكد مصر أن هذه التفاهمات قد جاءت نتاجا لتوافر اإلرادة  .في القاهرة خالل األيام القليلة القادمة

 السياسية إلنهاء االنقسام وحرص الفصائل والقوى السياسية على طرح مبادرات ومقترحات وأفكار
  ".إيجابية تعكس الروح الوطنية الصادقة نحو استعادة وحدة الشعب والوطن

 من القاهرة، نقال عن مراسلها، صالح جمعة، أن مسؤوالً 28/4/2011الشرق األوسط، لندن، وأوردت 
مصرياً رفيع المستوى قال إن مصر ستوجه الدعوة إلى الرئيس محمود عباس أبو مازن وخالد مشعل 

سياسي لحماس وقادة الفصائل والتنظيمات الفلسطينية للحضور إلى القاهرة آخر األسبوع رئيس المكتب ال
القادم، من أجل إقرار اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه أمس بين حركتي فتح وحماس، وحضور 

  .حفل مراسم التوقيع على االتفاق الذي تستضيفه مصر
  
  
  

   المصالحة واستعادة الوحدة وإنهاء الحصارنشيد بالجهود المصرية من أجل تحقيق: هنية .108
رحب رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، والنائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد 

، بالجهود المصرية التي نجحت 2011-4-27بحر وفصائل فلسطينية، والشخصيات المستقلة، األربعاء 
  . فتح وتوصلهما إلى اتفاق مصالحة مبدئي بينهمافي تقريب وجهات النظر بين حركتي حماس و

وعبر هنية عن سعادته البالغة بالجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية في سبيل إنهاء االنقسام في 
وقال هنية في تصريحات صحفية تعقيبا على إعالن التوقيع المبدئي لالتفاق بين . الشارع الفلسطيني

  ". مصرية من أجل تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة وإنهاء الحصارنشيد بالجهود ال" :حماس وفتح
  27/4/2011 الين، أونفلسطين 

  
  لجنة عربية برئاسة مصر لإلشراف على اتفاق المصالحة: النونو .109

أعلن طاهر النونو المتحدث باسم حركة حماس أنه تقرر تشكيل لجنة عربية برئاسة : نجالء عبد الحافظ
. يذ اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي سيتم توقعيه بالقاهرة نهاية األسبوع المقبل مصر لإلشراف علي تنف

وذلك بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
بالجهد المصري الذي لم يكن " األهرام"وأشاد النونو في تصريحات خاصة لـ. وقادة الفصائل الفلسطينية

  . ولكنه كان نتاج سلسلة طويلة من الحوارات واللقاءات مع جميع الفصائل الفلسطينية، اللحظةوليد
  29/4/2011 األهرام، القاهرة، 

  
  مصر ترسل فريقا أمنيا للمساعدة في تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية: رويترز .110

يترز ان مصر سترسل يوم الخميس لرو" طلب عدم الكشف عن هويته"قال مصدر امني مصري : القاهرة
  .فريقا امنيا الى قطاع غزة للمساعدة في تنفيذ اتفاق للمصالحة توصلت اليه حركتا فتح وحماس

واعادة هيكلة وتوحيد قوات االمن في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس شرط رئيسي لنجاح 
قل المسعى الفلسطيني االتفاق الذي رعته القاهرة يوم االربعاء ويستهدف تجاوز الخالف الذي عر

وقال ان الفريق االمني سيسعى لدمج قوات االمن التابعة للفصائل الفلسطينية في غزة لكنه  .لالستقالل
ويتضمن االتفاق انشاء قوة امن محترفة ومستقلة عن الفصائل يشرف  .رفض توضيح كيفية حدوث ذلك

  .عليها المجلس التشريعي الفلسطيني
وكما حدث . لفريق االمني سيضم مختصين من عدة افرع بالجيش المصريوقال مصدر امني اخر ان ا
  . ستشرف المخابرات المصرية على عمل الفريق االمني في غزة2007في مهمة سابقة انتهت عام 
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  29/4/2011رويترز ، 
  

  تكشف التفاصيل المصرية حول التوقيع األولي للمصالحة الفلسطينية"  نتقدس" .111
,  المبدئي بين فتح وحماس إلتمام المصالحةاالتفاقسطينية مطلعة على سير كشفت مصادر فل: القاهرة

بعد سلسلة ,  السريع الذي تم بعيداً عن وسائل اإلعالماالتفاقالتفاصيل الدقيقة حول خبايا , اليوم الخميس
 فضلت عدم اإلفصاح عن وقالت المصادر التي .جوالت سابقة على مدار السنوات واألشهر الماضية

إن التداعيات في سوريا ومصر لعبت دوراً رئيسياً في تسريع التوقيع " :ها لوكالة قدس نت لألنباءهويت
 مكثفة واتصاالتوأكدت المصادر ذاتها أن مشاورات  ".على الورقة المصرية من قبل حركة حماس

ا بسبب  ال سيم، المصالحةتفاقاجرت من قبل أطراف فلسطينية وأخرى عربية للتسريع في التوصل إلى 
  .األوضاع المتوترة في الوطن العربي وخاصة سوريا الشقيقة

 على حماس إتمام المصالحة بصفتها الجهة التي تدير قطاع اشترطتوأوضحت المصادر أن القاهرة 
التي كانت ممنوعة في عهد نظام الرئيس , ليتسنى لها تقديم التسهيالت الالزمة, غزة في الوقت الراهن
ولفتت إلى أن القاهرة أبلغت حماس نيتها تقديم  . يناير25لتي أطاحت به ثورة محمد حسني مبارك ا

, إدخال كافة مواد البناء عبر المعبر, فتح معبر رفح بصورة دائمة( العديد من التسهيالت المتمثلة بـ
 ذلك بما في,  إدخال األموال المطلوبة إلعادة إعمار القطاع، رفح الحصار،إعادة فتح القنصلية المصرية

  ).رفع الحظر المفروض على حركة تنقل قيادات حماس من وإلى قطاع غزة
القاهرة أوضحت لقيادات فتح وحماس أن تعاملها لن يتغير مع غزة وأن تلك : "وأضافت المصادر

وأردفت المصادر الوضع  ".التسهيالت مرهونة بالتوافق الداخلي وتطبيق إتفاق المصالحة بين الطرفين
 ال سيما وأن تداعيات في سوريا ، يضفي نوع من المصارحة على الساحة الفلسطينيةالسوري حالياً

وتطرقت المصادر إلى مسألة حكومة الكفاءات الوطنية التي  .ستنعكس سلباً على الفصائل الفلسطينية
 وأن برنامج الحكومة ، مشيرة إلى أن مشاركة حماس فيها ستتم وفق التوافق الوطني،ينوى تشكيلها

  .اسي وكافة التفاصيل المتعلقة بالحكومة ستكون محض التوافق والمناقشات بين الفصائلالسي
  29/4/2011وكالة قدس نت، 

  
   المسلمون في مصر يرحبون بالمصالحة الفلسطينيةاإلخوان .112

 محمد بديع في بيانه األسبوعي باتفاق المصالحة .دم لجماعة اإلخوان المسلمين بمصر رحب المرشد العا
  .وحماس برعاية مصرية  توقيعه بين حركتي فتحالذي تم

  28/4/2011موقع الجزيرة نت، الدوحة، 
  

   الوفد العربي المصري يرحب بتوقيع المصالحة الفلسطينيةحزب .113
 السيد البدوي رئيس حزب الوفد العربي الذي تقرر تشكيله برئاسة مصر .دأعرب : جمال أبو الدهب

فلسطينية، عن تأييده لتوقيع اتفاق المصالحة بين فتح وحماس لإلشراف علي تنفيذ اتفاق المصالحة ال
كما رحب بتعزيز العالقات بين الوفد وحركة . مؤكدا إن ذلك يعد خطوة مهمة لحل القضية الفلسطينية

جاء ذلك خالل زيارة وفد . فتح والحواصل بين لجان الشباب والمرأة واإلعالم في الحزب والحركة
  . أمسحركة فتح لمقر حزب الوفد

  29/4/2011األهرام، القاهرة، 
  

  الجعبري في القاهرة وأنباء عن دور مصري في صفقة شاليط": الحياة" .114
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كتائب عز "في القاهرة بأن القيادي البارز في " الحياة"أفادت مصادر فلسطينية لـ:  فتحي صباح-غزة 
ارات المصرية، مرجحة أن أحمد الجعبري موجود في القاهرة حيث التقى رئيس االستخب" الذين القسام

ي األسير سرائيلالزيارة تعيد لمصر دورها في رعاية صفقة تبادل األسرى الخاصة بإطالق الجندي اإل
  .يةسرائيلجلعاد شاليط في مقابل اإلفراج عن آالف المعتقلين الفلسطينيين في السجون اإل

  30/4/2011الحياة، لندن، 
  

  نية تحقق بإشراف وضمانات من المجلس العسكرياتفاق المصالحة الفلسطي: القدس العربي .115
ان المجلس العسكري الحاكم في مصر قام بدور حاسم ' القدس العربي'قالت مصادر لـ:  وكاالت-غزة 

في التوصل للمصالحة بين الفلسطينيين، كما ان فتح وحماس ابدتا حرصا كبيرا على كسب مصر في 
واضافت ان  .لخالفات دون اي تعديل عليها تقريباصفهما، وقبلتا االقتراحات المصرية لتجاوز ا

  المخابرات العسكرية المصرية اشرفت على اتفاق المصالحة بين فتح وحماس، وسترسل فريقا أمنيا الى 
  

غزة قريبا لتنفيذه، ما يشير الى ان االتفاق سيطبق هذه المرة بضمانة المؤسسة العسكرية، التي يبدو 
  .الجميع حريصا على كسب رضاها

  30/4/2011القدس العربي، لندن، 
  

  ية بالقاهرة تندد بالتصريحات المعادية للمصالحة الفلسطينيةسرائيل أمام السفارة اإلمظاهرة .116
ية في القاهرة بعد صالة الجمعة اليوم، احتجاجا على تصريحات سرائيلتظاهر المئات، أمام السفارة اإل

وطالب  .ي الفلسطيني بين حركتي فتح وحماسيين، الرافضة لالتفاق الفلسطينإسرائيلمسؤولين 
 واألردن إسرائيل وإلغاء المعاهدات الموقعة بين إسرائيلالمتظاهرون بقطع العالقات السياسية مع 

ي وإغالق السفارة في مصر وإعادة البعثة الدبلوماسية سرائيلكما طالبوا بطرد السفير اإل. ومصر
ضرورة وحدة الصف الفلسطيني وتوحيد الفصائل ضد العدو كما أكد المتظاهرون  .إسرائيلالمصرية في 

وطالبوا بفتح معبر رفح لكسر الحصار . ي ودعم الفلسطينيين بالسالح والغذاء وأنواع الدعم كافةسرائيلاإل
  .عن قطاع غزة

  30/4/2011المصريون، القاهرة، 
  

  "إسرائيل"ترف بـوحماس لن تع.. المتغيرات العربية ساعدت في إنجاز المصالحة: أبو مرزوق .117
موسى أبو مرزوق في » حماس«قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة :  جيهان الحسيني-القاهرة 

إن عوامل عدة أنضجت الظروف التي جعلتنا نتوصل إلى ورقة التفاهمات الفلسطينية » الحياة«مقابلة مع 
حة العربية وجمود العملية السلمية والتعجيل في إنجاز اتفاق المصالحة، مشيراً إلى المتغيرات في السا

ويتوقع أن ال » أبو مازن«التي يسأل فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ) سبتمبر(واستحقاقات أيلول 
وأضاف أبو مرزوق أن الحراك على صعيد ملف المصالحة لم يتوقف لكنه جرى بعيداً من . تتحقق

  .ثيرين، لكننا كنا نتوقعهاإلعالم ولذلك كان التوصل إلى اتفاق مفاجئاً للك
وأوضح إن ورقة التفاهمات الفلسطينية طرحت منذ أشهر بمبادرة من رئيس االستخبارات المصري 

و » فتح«السابق اللواء عمر سليمان والذي تم على أثره عقد حوارات جمعت بين وفدي حركتي 
ه الحوارات ما عدا الملف في دمشق، موضحاً أن ملفات العالقة كافة تمت معالجتها خالل هذ» حماس«

األمر لم «: وقال. األمني الذي كان يعتبر إشكالياً، لكن تم حله في اللقاء الذي جمعنا أخيراً في القاهرة
ورأى أبو مرزوق أن إنجاز المصالحة هو نتاج هذه الحوارات  .»يحل فجأة بل استغرق نحو عشرة أشهر

ونفى أن تكون . اك الذي قام به من أجل إنهاء االنقساموكذلك المساعي التي بذلها وفد المستقلين والحر
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هناك مسائل ال تزال عالقة، موضحاً أن مسألة التنسيق األمني بين السلطة الفلسطينية وسلطات االحتالل 
في الضفة الغربية عولجت في الورقة المصرية، وكذلك مسألة إطالق سراح المعتقلين في سجون السلطة 

  .عالجتها أيضاً من خالل الورقة المصريةبالضفة الغربية تمت م
: وقال. وأوضح المسؤول الفلسطيني أن اللجنة األمنية العليا ومفهومها كانت قضية عالقة بين الجانبين

نحن من جانبنا في حماس أكدنا ضرورة أن تكون هناك شراكة كاملة في كل الجوانب والقضايا «
  .»أن تكون هناك شراكة في تشكيل اللجنة األمنية العلياوفي النهاية توافقنا على ضرورة «، »الوطنية

وحول ما إذا كانت أي اجراءات ستتخذ في غزة سيكون لها ما يقابلها في الضفة الغربية وفي شكل 
قد نتفق على أن يظل الوضع على ما هو عليه خالل الفترة االنتقالية، ولكن سنتوافق على «: متزامن، قال

  .»الضفة وغزة على أن تشرف اللجنة األمنية المشتركة على ذلكسياسات يتم تطبيقها في 
: ي، قالسرائيلوحول ما إذا كان ضمن هذه اإلجراءات وقف التنسيق األمني في الضفة مع الجانب اإل

نحن ما زلنا شعباً تحت االحتالل وهناك قيود وأمور ال يمكن أن (...) هذه القضية لها تفصيالت كثيرة «
  .»ها، لذلك سنتعاطى مع هذه القضية من خالل الورقة المصريةنغفلها أو تجاوز

وفي شأن مخاوف البعض من سيطرة حماس على الضفة الغربية في حال فوزها في االنتخابات أجاب 
الظرف الفلسطيني استثنائي للغاية، وبغض النظر عمن سيفوز في االنتخابات فإن التحدي األكبر «ان 

: لذي يجب أن نواجهه بالوحدة الوطنية المتماسكة والشراكة الكاملة، وأضافالذي يواجهنا هو االحتالل ا
  .، مشيراً إلى وجود سلطة وما زال االحتالل قائماً»كل ما يحدث في الساحة الفلسطينية غير مألوف«

ان «:  كاستحقاق دولي وارد في ميثاق األمم المتحدة، قالإسرائيلباالعتراف ب» حماس«وحول مطالبة 
موقفاً مبدئياً في هذه المسألة، وهو أننا لن نعترف بالكيان الصهيوني، فحقوقنا ما زالت مغتصبة لحماس 

ومن غير المنطقي أن يتم االعتراف بالكيان الصهيوني ألن ذلك على حساب أرضنا المسلوبة وشعبنا في 
دو الصهيوني والتعايش ، الفتاً إلى ضرورة التوافق فلسطينياً حول كيفية إدارة الصراع مع الع»المخيمات

  .معه في المرحلة المقبلة
وقال إن معظم .  والدولة الفلسطينية المستقبليةإسرائيلواعتبر أن ليست هناك عالقة بين االعتراف ب

الدول العربية ال تعترف بالكيان الصهيوني وتتعامل مع المجتمع الدولي، وكثير من الدول األوروبية لم 
  . لذلك يجب على المجتمع الدولي أن ينظر في هذه المسألة إال حديثاًإسرائيلتعترف ب

وحول عودة قيادات فتحاوية بعينها إلى غزة مثل عضو اللجنة المركزية محمد دحالن، قال إن أي 
مواطن فلسطيني من حقه الذهاب إلى غزة ولن يقف أي حجر عثرة في وجهه، مؤكداً أن هذا مبدأ ينطبق 

 ساخنة في المصالحة وحلها يحتاج إلى وقت ألنها تتعلق بدماء وال تتعلق لكن هناك قضايا«على الجميع 
وأشار إلى أن هذا الملف من أهم الملفات التي تحتاج إلى معالجة  .»بخالفات سياسية أو مسائل بسيطة

وأضاف أن تشكيل . ووقت، مرجحاً أن يتم تشكيل لجنة لحل جميع هذه القضايا في كل من الضفة وغزة
جل هذا الغرض قيد الدرس والبحث لمساعدة الحكومة التي ستشرف على إنجاز المصالحة، لجان من أ

باالضافة إلى المساعدة العربية تحت رئاسة مصر والتي ستقوم بإعادة تصحيح أوضاع األجهزة األمنية 
لى ما ال بد من إرجاع األمور إ«: وقال .وتوحدها بين الضفة وغزة حتى يتم استرداد اللحمة الفلسطينية

كانت عليه قبل االنقسام في الضفة وغزة معاً خصوصاً على صعيد المؤسسات سواء التي أغلقت أو 
  .، موضحاً أن كل هذه األمور يجب أن تعالج فوراً»الموظفين الذين فصلوا او المعتقلين في السجون

  1/5/2011الحياة، لندن، 
  

  تنازالت لفتحنظام مبارك ضغط علينا لتقديم :  في حوار الزهارمحمود .118
قال الدكتور محمود الزهار، القيادى بحركة حماس، إن اتفاق المصالحة مـع حركـة              : حوار أسامة خالد  

فتح، المزمع توقيعه صباح الغد فى القاهرة، إحدى أهم ثمار الثورة المصرية، التى قال إنها غيرت تماما                 
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ـ   "الزهار"ونفى   .طريقة إدارة مصر للملف الفلسطينى     ، تعرض الحركة ألى    "المصرى اليوم "، فى حوار ل
ضغوط من جانب السلطات المصرية إلتمام المصالحة، أو إمالء قيادات الحركة أى شروط على مـصر                

  .من أجل المصالحة
ـ     وقياداتها بتهريب السجناء الفلسطينيين من السجون المصرية أو التورط          "حماس"واستنكر اتهام البعض ل

  ."كالم فارغ"وقال إن مثل هذه االتهامات مجرد . ضد مصرفى ارتكاب أى عمليات إرهابية 
تـل  "وقـال إن    . وأعرب عن مخاوفه من ارتكاب إسرائيل أى أالعيب حاليا، إلجهاض توقيع المصالحة           

 للوصول إلى هدفها، وإن النظام المصرى الـسابق مـارس ضـغوطا             "أبومازن" قد تحاول اغتيال     "أبيب
  .. "فتح"لصالح حركة شديدة على الحركة لتقديم تنازالت 

  :  الذهاب إلى الرابط التالي نص الحوارولإلطالع على 
2124=IssueID&295550=ArticleID?aspx.2article/com.alyoum-almasry.www://http  

  3/5/2011ة، المصري اليوم، القاهر
  

  "إسرائيل" التمسك بالتهدئة مع ىتفقان علتفتح وحماس : األهرام .119
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة النقاب لألهرام عن أن حركتي فتح وحمـاس توصـلتا       : أشرف أبوالهول 

 تفاهم شفوي بضرورة أستمرار التهدئة بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل بعد توقيـع                ىإل
   .  المصالحة والمقرر أن يتم ظهر غدا األربعاء في احتفال كبير بمركز المؤتمرات بالقاهرةاتفاق

ـ              يـوم األربعـاء     ىوقالت المصادر أن ممثلي فتح وحماس الذين وقعوا اتفاقا للمصالحة باألحرف األول
ن إسـرائيل   الماضي ناقشوا مع المسئولين الفلسطينيين مسألة التمسك باتفاق التهدئة الـساري حاليـا بـي              

 أهمية أن تلتزم أي حكومة يتم تـشكيلها بعـد التوقيـع النهـائي               ىوالفصائل الفلسطينية بغزة واتفقوا عل    
والشامل علي المصالحة بالتهدئة في مقابل أن تلتزم إسرائيل من جانبها بها وتقوم بتسهيل حركة األفـراد    

  . المعابرىوالبضائع عل
  3/5/2011، األهرام، القاهرة

 
  لن تعيد جثث المقاومين الفلسطينيين ما دام شاليط محتجزاً في غزة" إسرائيل ":فلنائي .120

إن السلطات اإلسرائيلية لن تسلم جثامين المقاومين , قال نائب وزير الجيش اإلسرائيلي ميتان فيلنائي
  .الفلسطينيين إلى عوائلها ما دام الجندي جلعاد شاليط محتجزا في قطاع غزة

ه على استجواب كان قدمه النائب العربي في الكنيست سعيد نفاع لوزير الجيش جاء ذلك في سياق رد
لجثامين شهداء فلسطينيين وعرب سقطوا في مواجهات ) إسرائيل(إيهود باراك حول استمرار احتجاز 
  .مختلفة مع قوات االحتالل اإلسرائيلي

  2/5/2011موقع فلسطين أون الين، 
 

  القاهرة في مصالحةالاتفاق  وقعون يالفلسطينية الفصائل ووحماسفتح  .121
 "حمـاس " و "فتح"وقّعت أمس حركتا    ،   القاهرة  من جيهان الحسيني ، عن   4/5/2011،  الحياة، لندن ذكرت  

وكل الفصائل الفلسطينية اتفاق مصالحة، يتضمن ورقة المصالحة المصرية وورقة التفاهمات الفلسطينية            
 "حمـاس "اهرة، لينهي بذلك اربعة اعوام من االنقسام بين       الفلسطينية، في اجتماع عقد في أحد فنادق الق        –

  . الحاكمة في الضفة الغربية"فتح"التي تسيطر على قطاع غزة و
وبدأ االجتماع، الذي شارك فيه مساعدون لرئيس االستخبارات المصرية برئاسة وكيلها خالد العرابـي،              

فد كلمة موجزة تناول فيها وجهـة نظـره   بتوزيع االتفاق على رؤساء الوفود لتوقيعه، وألقى رئيس كل و  
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 خالد مشعل ثم رئيس     "حماس"وبدأت الكلمات بكلمة من العرابي واختتمت بكلمة لرئيس وفد          . ومالحظاته
  . عزام األحمد"فتح"وفد 

أنه ال محاصصة في اتفاق المصالحة، وطي صفحة االنقسام مـن دون رجعـة،              "وأكد مشعل في كلمته     
وقال  ."هذا االتفاق ثمرة عام كامل    "، مشيراً الى ان     "ضايا العالقة واالتفاق عليها   بعدما تمت معالجة كل الق    

  ."األحمد إن مرحلة جديدة بدأت وصفحة طويت وذهبت بال عودة
ومن المقرر ان يقام ظهر االربعاء احتفال رسمي باعالن المـصالحة الفلـسطينية بحـضور الـرئيس                 

 رمـضان   "الجهاد اإلسالمي "وكشف األمين العام لحركة      .الفلسطيني محمود عباس وخالد مشعل وآخرين     
اجتمعنـا عقـب    ": وقال.  عن أنه تمت إضافة فقرة كاملة في ورقة التفاهمات الفلسطينية          "الحياة"شلح لـ   

وصولنا أول من امس مع المسؤولين المصريين وتمسكنا بموقفنا بأننا شهود على هذا االتفـاق، ولـسنا                 
ناء على ذلك أضاف المصريون فقرة كاملة تتناول أن هذا االتفاق ملزم بقدر حجم              ، الفتاً إلى أنه ب    "شركاء

  .انخراط القوى ومشاركتها في بنود هذا االتفاق
 أن هذه اإلضافة تمـنح الحريـة        "الحياة" زياد نخالة لـ     "الجهاد اإلسالمي "وأوضح نائب األمين العام لـ      

 باالتفاق على قدر مشاركته في بنوده، الفتـاً إلـى أن            فكل فصيل يتحدد التزامه   . لسائر القوى والفصائل  
. الجهاد كان يعنيها التأكيد على عدم مشاركتها في الحكومة وعدم التزامها باسـتحقاقات هـذه الحكومـة                

باركنا هذا االتفاق لكن احتفظنا بحقنا بعدم االلتزام بكامل بنوده ألننا لـسنا أصـحاب عالقـة                 ": وأضاف
هذا االتفاق وقع ألن هناك مصلحة لدى حماس بالتوقيع وكسر الحصار على            "ة أن   ورأى النخال . "مباشرة

 وقعت ألن الـرئيس     "فتح"قطاع غزة وعدم تحمل مسؤولية العبء االقتصادي على القطاع، بينما حركة            
الفلسطيني يحتاج إلى الشرعية التي تمنحه الحق بالتحدث نيابة عـن الفلـسطينيين وأنـه يمثـل جميـع                   

  ."ين وليس فصيالً بعينه حتى يمكن أن يكون في األمم متحدة ممثالً عن فلسطينالفلسطيني
لقاء سـيجمع االربعـاء     " أن   "الحياة" ماهر الطاهر لـ     "الجبهة الشعبية "وذكر عضو المكتب السياسي لـ      

وقال الطاهر لــ    . "خالد مشعل ومحمود عباس قبيل بدء مراسم االحتفال بالتوقيع على اتفاق المصالحة           
إننا كجبهة شعبية طلبنا من مشعل ضرورة اجتماع األمناء العامين للفصائل ورئاسـة المجلـس               " "الحياة"

: مـضيفاً . "الوطني الفلسطيني لوضع آليات تنفيذية إلعادة االعتبار لمنظمة التحرير وتصحيح أوضاعها          
ـ             " ولفـت  . "دل والنقـاش  نريد وحدة وطنية حقيقية والتأكيد على المقاومة بأنها حق شرعي غير قابل للج

الجبهة الشعبية تريد أن تجري االنتخابات وفق النظام النسبي الكامل وليس المختلط كمـا              "الطاهر إلى أن    
تريد حماس، كما نرى ضرورة التوافق حول الرؤية السياسية بعد أن ثبت أن المفاوضـات عبثيـة وال                  

  . "يمكن إقامة دولة فلسطينية في ظل وجود نصف مليون مستوطن
وقعنا اتفاق المصالحة حرصاً على وحـدة       ":  عزت الرشق  "حماس"وقال عضو المكتب السياسي لحركة      

، معتبراً أن هذا التوقيع خطوة أولى في طريق استعادة اللحمة           "الشعب الفلسطيني ومن أجل إنهاء االنقسام     
هو االتفـاق   ) اليوم(ربعاء  الفلسطينية، الفتاً إلى أن الخطوة األولى عقب االحتفال الرسمي الذي سيتم اال           

على آليات تشكيل الحكومة ورئيس الحكومة واللجنة األمنية العليا ولجنة االنتخابات، مرجحـاً أن تـشهد                
  .األيام المقبلة ورشة عمل واجتماعات مكثفة لوضع آليات تنفيذ االتفاق

لمصرية في القـاهرة    وستجري مراسم االعالن عن اتفاق المصالحة في مقر جهاز االستخبارات العامة ا           
بعدما تم تغيير المكان الذي كان يفترض ان يتم فيه، وهو قاعة المؤتمرات في ضاحية مدينة نـصر، إذ                   
رأت القيادة المصرية انه من االفضل عدم اقامة احتفال كبير في ظل الظروف االستثنائية التي تمر بهـا                  

  .مصر
 والفصائل الفلـسطينية متطابقـة      "حماس" و "فتح"ا   أن ورقة المصالحة التي وقعتها حركت      "الحياة"وعلمت  

تماماً مع الورقة المصرية لكن تم تغيير في صياغة الديباجة في الفقرة التي تتعلق بذكر نظـام الـرئيس                   
  ."مصر"المصري السابق حسني مبارك كقيادة سياسية للبالد، واستبدلت بكلمة 
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فال، إذ فيما سيلقي عباس كلمة باعتباره رئيـساً         وثار جدل حول ترتيب القاء الكلمات خالل مراسم االحت        
 على القاء مشعل كلمتها ما يرجح أن تتجاوب مصر مـع هـذه              "حماس"لكل الفلسطينيين، أصرت حركة     

  .الرغبة
ووقعت جميع القوى والفصائل على الورقة المصرية وورقة التفاهمات بنسختين، ورقة جماعيـة وقـع               

ولن يـشهد احتفـال اليـوم أي        .  فصيل، ولم يوقع عليها عباس     عليها الجميع وورقة منفصلة تخص كل     
  .توقيعات لكنه مجرد إعالن على إنجاز اتفاق المصالحة

وسيحضر االحتفال اليوم وزير الخارجية المصري نبيل العربي وممثل قطر حمـد العطيـة والمنـسق                
يا أحمـد داوود أوغلـو      األعلى لالتحاد األوروبي للشؤون الخارجية كاترين آشتون ووزير خارجية ترك         

واألمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي أكمل الدين إحسان أوغلو واألمين العام للجامعة العربية أو ممثل               
  .عنه، وقد دعي لالحتفال ايضاً الرئيس االميركي االسبق جيمي كارتر

الشرق األوسط  وكالة أنباء   ، أن    غزة  من أشرف الهور ، عن   4/5/2011القدس العربي، لندن،    وأضافت  
 أن فتح وحماس ستتبادالن اإلفراج عن سجناء كل منهما بعد توقيع االتفـاق               ذكرت   الرسمية المصرية، 

  .وستبدآن محادثات تشكيل الحكومة
من مصدر موثوق أن التنظيمات الفلسطينية، خصوصاً فتح وحماس، شرعت          ' القدس العربي 'علمت فيه   و

  .في تشكيل هذه الحكومةمنذ مساء اليوم األربعاء في التباحث 
وبحسب ما توفر من معلومات من شخصيات قيادية تشارك في حوارات القاهرة التـي أفـضت أمـس                  

ـ       على اتفاقية انهاء االنقسام، فقد ذكرت هذه الشخصيات أنـه   13الثالثاء إلى توقيع الفصائل الفلسطينية ال
  .يبة الوزارية الجديدةطرحت بشكل غير رسمي عدة أسماء من المحتمل أن تكون في الترك

وبحسب ما ذكرت فإن اسم الدكتور سالم فياض يطرح بقوة من عدة جهات فلسطينية، وقـال مـسؤول                  
ـ  ، ان الرئيس محمود عباس سيطرح اسم هذا الرجل لتولي منـصب رئاسـة              'القدس العربي 'فلسطيني ل

  .الحكومة المقبلة
برزها منيب المـصري، رئـيس منتـدى        وإلى جانب الدكتور فياض يجري الحديث عن أسماء أخرى أ         

فلسطين، الذي يضم شخصيات مستقلة، وكذلك الدكتور زياد أبو عمرو من قطاع غـزة، الـذي شـغل                  
منصب وزير الخارجية في حكومة الوحدة التي شكلت بمشاركة الفصائل وانهارت بعد سيطرة حمـاس               

  .على غزة
جأ لتشكيل حكومة برئاسته في حـال تعـذر         وفي السياق أكدت مصادر فلسطينية ان الرئيس عباس قد يل         

  .تكليف شخصية فلسطينية بالمهمة المذكورة
المحلية عن مصادرها القول، ان حركتي فتح وحمـاس تـسعيان لتـشكيل حكومـة               ' سما'ونقلت وكالة   

وليس كما يحاول البعض من زج أسمائهم ضمن قوائم لم يتم           'تكنوقراط من شخصيات مؤيدة للحركتين،      
وأوضحت المصادر ان الحكومة المذكورة قد       .'ا مطلقا في ما بات يعرف باسم المستوزرين       الحديث عنه 

  .تضم بعض الشخصيات الفلسطينية الدولية الكبرى
  

   تتفقان على استبعاد فياض من الحكومةوحماسفتح  .122
أكد مصدر فلسطيني مطلع إن حركتي فتح وحماس توافقتا علـى اسـتبعاد رئـيس               :  وكاالت -القاهرة  

كومة المؤقتة في الضفة الغربية سالم فياض من رئاسة حكومة الوحدة المرتقب تشكيلها تنفيذاً التفـاق       الح
  .المصالحة

هناك توافق بين فتح وحمـاس      "وقال المصدر، لوكالة يونايتد برس إنترناشونال، مفضالً عدم ذكر اسمه،           
حة الفلسطينية علـى اسـتبعاد سـالم        تم تأكيده في مباحثات القاهرة التي أفضت إلى توقيع اتفاق المصال          

وأشار المصدر إلى أن استبعاد فياض من رئاسة الـوزراء ال يعنـي        ".فياض من رئاسة الحكومة المقبلة    
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استبعاده من الحكومة بشكل كامل، الفتاً إلى وجود بعض األصوات التي تطالب بتوليه منـصب وزيـر                 
  .الجهات المانحةالمالية بحكم قدرته على جلب تمويل دولي ونيله رضا 

 4/5/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

   غير معلنة بين فياض وحماس سبقت قرار المصالحةاتصاالت: "األيام" .123
 سنوات جرى العديد من جلسات الحوار بين الفـصائل الفلـسطينية   4على مدى نحو ": األيام"القدس ـ  

اشـارت  ) حماس(ر الداخلية في حركة     ثنائيا، غير ان مصادر تابعة للدوائ     ) حماس(و) فتح(مجتمعة وبين   
سالم فياض النهاء االنقسام وما سبقها وتبعهـا        .الى ان المبادرة التي طرحها رئيس الوزراء د       " األيام"لـ  

  .من اتصاالت غير معلنة، خلقت اجواء في داخل الحركة ساهمت في القرار النهائي بالتوجه نحو اتفاق
عبر مستـشار   ) حماس(فياض وقيادة حركة    . رسائل جرى بين د    للمرة االولى عن تبادل   " األيام"وتكشف  

احمد يوسف، شرح فياض من خاللها مواقفه من موضوع المصالحة ومتطلباتها            .رئيس الوزراء المقال د   
  ).حماس(والتي كانت الحقا موضع نقاش في قيادة حركة 

 قنوات اتصال   3زة عبر   في غ ) حماس(واستنادا الى مصادر مطلعة فان مواقف فياض وصلت الى قيادة           
   ).حماس(منها قناة احمد يوسف اما القناتان االخريان فكانتا عبر اطراف دولية تقيم اتصاالت مع حركة 

 نقاط من اجل انهاء االنقسام عمـد        7من  قدمها فياض لحماس تتض   مبادرة   على نسخة من  " األيام"حصلت  
يا دون االشارة الى اتصاالته غير المعلنـة مـع          فياض الحقا لتأكيد مصداقيته فيها عبر الحديث عنها علن        

ان فياض كان عبر عن مواقف، تقريبا مشابهة، في لقاء غير معلن عقده مـع               " األيام"وعلمت   ).حماس(
عمر عبد الرازق والحقـا      .في الضفة الغربية النائب ووزير المالية السابق د       ) حماس(القيادي في حركة    

الفلسطيني، حيث اكد ان     د صالح، رئيس الحركة االسالمية في الداخل      اكد الموقف في لقاء مع الشيخ رائ      
في الضفة انما هو نتاج لالنقسام وانه حال انهاء هـذه الحالـة فـان         ) حماس(ما يتخذ من اجراءات ضد      

  .الحركة ستعامل كأي تنظيم فلسطيني اخر في الساحة الفلسطينية
  4/5/2011، األيام، رام اهللا

  
  عباس ومشعل يعلنان طي صفحة االنقسام.. مصالحة رسمياً في القاهرةاالحتفال بتوقيع ال .124

بتوقيع اتفاق ، نبأ االحتفال عبد الرؤوف أرناؤوطنقال عن مراسلها  5/5/2011األيام، رام اهللا، نشرت 
مقر جهاز المخابرات المصرية في  وذلك في .المصالحة الفلسطينية، واإلعالن عن طي صفحة االنقسام

  .أمسالقاهرة 
وحضر الحفل الرئيس محمود عباس واألمناء العامون للفصائل الفلسطينية، وأمين عام الجامعة العربية 
عمرو موسى، ورئيس جهاز المخابرات المصرية الوزير مراد موافي، ووزير خارجية مصر نبيل 
ية العربي وعدد كبير من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى مصر وعدد من وزراء الخارج

  .العرب
 الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، طي صفحة االنقسام السوداء، وأعلن

مؤكدين العزم على تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية وان كانا لم يهونا من شأن المصاعب التي 
  .ستعترض عملية التنفيذ
الدم ما بصير مي "فيما قال مشعل " ام السوداء إننا نطوي والى األبد صفحة االنقس"وقال الرئيس عباس 

  ".وان صفحة االنقسام السوداء باتت خلف ظهورنا وتحت أقدامنا
  الرئيس محمود عباس

 إن"  نطوي والى األبد صفحة االنقسام السوداءإننا" في الحفل، ألقاهاوقال الرئيس عباس في كلمته التي 
 مصاعب وستنشأ خالفات ولكنني على ثقة أننا وبما أظهرناه أمامنا جدول أعمال حافالً، سنواجه بالتأكيد
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من إرادة وتصميم وباسترشادنا ببوصلة المصالح الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني قادرون على تجاوز كل 
وتوجه الى الفلسطينيين في غزة قائالً ". العثرات والتقدم لتكريس وحدة الوطن والشعب والمؤسسات

  ".قريب العاجل إن شاء اهللاسأكون بينكم في ال"
نلتقي اليوم هنا في القاهرة وهي األجدر بأن نعلن منها إلى شعبنا الفلسطيني أننا نطوي والى األبد "وقال 

صفحة االنقسام السوداء، نعلن البشرى لشعبنا من مصر التي تحملت على الدوام مسؤوليتها القومية 
ت بدأب وصبر ومنذ اللحظة األولى من أجل إنهاء والتاريخية لدعم الشعب الفلسطيني، والتي عمل

 سنوات سوداء ألحقت أبلغ الضرر بالمصالح الوطنية الفلسطينية للشعب 4االنقسام، وها نحن وبعد 
ها نحن نلتقي لنؤكد بإرادة موحدة وبصوت واحد طي صفحة االنقسام والتقدم سريعاً .. الفلسطيني

  ."الستعادة وحدة الوطن والشعب والمؤسسات
االنجازات التي حققناها على المستوى الدولي وعلى المستوى الداخلي تحتاج إلى دافعة إلى األمام، " وقال

 حصار أو إلىلسنا بحاجة .. تحتاج إلى رافعة مستمرة من أجل استكمال الوصول إلى الدولة الفلسطينية
ما ونحافظ على ما لدينا من حصارات أخرى هذا ما نحن بحاجة إليه، وهذا ما يجب أن نتفهمه لنسير قد
مطلوب من الحكومة الجديدة " مكتسبات دولية حصلنا عليها في السنوات األخيرة ويجب أن نحافظ عليها

  . الخلف، وال تتسبب بحصارناإلى األمام ال تشدنا إلى تدفعنا أن
فلسطين وكي استحقاق أيلول استحقاق واجب األداء من المجتمع الدولي كي تولد دولة "أن وشدد  على 

أيلول هو الشهر التاسع لكن إذا استمر االبتزاز سيتقدم ليكون الشهر الخامس أو "، وقال "ينال شعبنا حقوقه
ما عاد باإلمكان تقبل استمرار االحتالل  "وأضاف، " مبكر، نحن نرفض االبتزازأيلولالسادس، 

ل التصرف كدولة فوق القانون اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية، وما عاد مقبوال أن تواصل إسرائي
  ".ترفض االلتزام بالشرعية والقرارات الدولية

موقفنا الثابت بأن العودة للمفاوضات تتطلب االلتزام بالمرجعيات الدولية المحددة و "وجدد التأكيد على 
شعب نقول كفى، ال بد أن ينتهي هذا االحتالل االستيطاني، ال بد لل"وقال " المعروفة ووقف االستيطان

  ".هذا العامالفلسطيني أن ينال حريته وحقوقه وال بد لدولة فلسطين أن تولد 
لقد استمعنا خالل األيام القليلة " في الشأن الفلسطيني الداخلي، وقال اإلسرائيليوأكد رفض التدخل 

لن الماضية إلى الكثير من الصراخ والتهديدات من قبل المسؤولين اإلسرائيليين، نحن من جهتنا لم و
نطلب إذناً من أحد كي نمارس أي شأن داخلي فلسطيني، وكنا نقول على الدوام معلقين على االئتالفات 

فنحن ال .. الحكومية اإلسرائيلية وانتخابات الكنيست وغيرها بأن هذا شأن داخلي إسرائيلي ال نتدخل فيه
، ونحن دائما وأبدا ملتزمون نتدخل بشؤونهم وليس من حق أحد أن يقول لماذا تفعلون كذا وتفعلون كذا

  ".بالشرعية الدولية ونتحدى أن نكون خرجا يوما على هذه الشرعية
حماس إخواننا وأهلنا وجزء من شعبنا، قد نختلف ونختلف كثيرا ونتفق ونتفق كثيرا،  "أنوشدد، على 

نحن مختلفون لكن أعطوني شعباً ليس فيه تعدديات األفكار والعقائد والمشارب واالنتماءات وغيرها، 
جزء من شعبنا وأنتم أيها اإلسرائيليون العنوان " حماس"نبحث عن الحد األدنى الذي نتفق عليه، ولذلك 

نحن لم نقل من على رأس الحكومة ومن هو االئتالف ومن هو فالن وفالن في .. الذي نتفاوض معه
إلسرائيلي، لكن عليك يا سيد الكنيست وماذا يقولون وماذا يتكلمون، نحن نتعامل مع من يمثل الشعب ا
  ".نتنياهو أن تختار ما بين االستيطان والسالم واعتقد أن هذا هو األفضل لك

من موقع المسؤولية الوطنية كرئيس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حتى تاريخه "وجدد التأكيد 
الشرعية الدولية وقراراتها وأننا نؤكد وكرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية حتى تاريخه، أننا ملتزمون ب

، ونحث دول العالم على ضرورة وقف 1967االلتزام باالتفاقات الموقعة وبحل الدولتين على حدود 
  ".التهرب اإلسرائيلي الدائم من االلتزامات
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لتي ن حقوقنا ليست معروضة للمساومة أو االنتقاص، ومن هنا نؤكد مجدداً على المواقف الثابتة اإ"وقال 
حددتها الهيئات القيادية للمنظمة برفض جميع الحلول االنتقالية والجزئية وبخاصة الدولة ذات الحدود 

من البداية قلنا .. هذا مرفوض، واآلن ربما يعرضون هذا، ربما يبحثون عن حل شبيه بذلك..المؤقتة 
ر شرعي وغير قانوني وسنقول ورفضنا وسنرفض الدولة ذات الحدود المؤقتة ألن هذا الحل أوالً غي

وهذه الدولة ذات الحدود المؤقتة ستصبح ذات الحدود الدائمة وستنتهي القضية الفلسطينية بكل بنودها 
نقول بحسم لن نقبل تحت أي ظرف كان أن يكون هناك أي جندي إسرائيلي "وقال ". األخرى بدون حل

  ".على أراضي دولة فلسطين المستقلة
لقد أكدنا ونؤكد مجدداً موقفنا المبدئي بنبذ العنف واإلدانة " وقال اإلرهابة وشدد، على رفض العنف وإدان

 سالح إال لن نقبل ولن نسمح بالتعددية األمنية ولن يكون أنناالحاسمة لإلرهاب بجميع أشكاله، كما نؤكد 
 أي ألن  ونريده ونتمناه،إليهواحد في سلطة واحدة ومرجعية واحدة وسلطة سياسية واحدة، هذا ما نطمح 

 تكون بديهيات، إن شعبنا يخوض نضاالً يحظى بالدعم الدولي أن يجب األشياءبلد يحترم نفسه فان هذه 
الواسع من أجل الحرية وهو ضحية إلرهاب الدولة الذي يمارسه االحتالل اإلسرائيلي وإرهاب 

ضه تتعرض للنهب المستوطنين وشعبنا ضحية مخططات التطهير العرقي في القدس وتهويد المدينة، وأر
، وأضاف "عبر المصادرات وبناء المستوطنات وجدار الفصل العنصري ويتعرض إلرهاب المستوطنين

  ".إذاً العنف واإلرهاب في الحارة الثانية"
 إلىحكومة المستقلين سترى النور قريباً وستفعل ما يجب ان تفعل للتقدم دائماً  "أن إلى الرئيس وأشار
 شهور كفاية، ولكن عندما ذهب 3وعد االنتخابات، ولو عاد األمر لي سأقول بعد ثبتنا م"وقال  "األمام

إذاً من هنا إلى أقل ..  أشهر فقال ال الكل توافق على سنة ونحن مع التوافق6األخ عزام قلنا له بحدود 
 3من سنة خالل سنة فان هذه االنتخابات ستجري للمجلس التشريعي والمجلس الوطني والرئاسة، 

 واآلن 1996ابات في يوم واحد ونحن جربنا في الماضي انتخابات رئاسية وتشريعية في عام انتخ
تضاف االنتخابات للمجلس الوطني لنبدأ تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية من هنا ألننا نعرف أنه ربما ال 

أماكن أخرى يتاح لنا أن نجري انتخابات في بعض األماكن ولكننا أيضا يمكن أن نجري انتخابات في 
إنما في الوطن فلسطين، فيجب أن نجري انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني وهذا ثابت أيضا في 

  ".المبادرة
  رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل

 نتفرغ ونحن مصطفون معاً من اجل أننريد "مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس خالد  قالبدوره 
 نقيم دولة فلسطينية حرة أن الذي تقاطعت عليه برامجنا السياسية وهو تحقيق الهدف الوطني المشترك

 مستوطن وبدون تنازل عن أيوذات سيادة كاملة على ارض الضفة والقطاع وعاصمتها القدس بدون 
 نتفرغ لهذا المشروع أنشبر واحد وبدون التنازل عن حقنا في العودة، هذا هو الذي نسعى لتحقيقه، نريد 

  ". شعبنا في الداخل والخارجإليهنجز ما يتطلع الوطني حتى ن
 عاماً وأقول نحن 20 اآلن إلى للسالم منذ مدريد أعطينانحن "وخاطب مشعل القيادة المصرية قائالً 

 نتوافق فلسطينياً وبحضن وإسناد عربي على إعطاء فرصة إضافية نتوافق على كيفية أنمستعدون 
وألن إسرائيل رفضت كل مبادراتنا وألن إسرائيل متعنتة في إدارتها ولكن ألن إسرائيل ال تحترمنا 

 الشعب الفلسطيني وتريد أبناءرفض حقوقنا الفلسطينية وترفض الفتحاوي والحمساوي معاً وترفض كل 
  ". تريد السالمأنها واألمن وتزعم األرض
 نفتح صفحة أن هذا يوجب على مصر كقيادة وعلى الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي "وأضاف

 ننتزع حقوقنا، أن نعلن حربا على احد، نحن نريد أن جديدة، نحن ال نريد إستراتيجيةكيف نبحث عن 
 ينسحب من أن جديدة فيها كل أدوات وأشكال القوة التي تجبر نتنياهو على إستراتيجيةفلنرسم ألنفسنا 
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 هي الرسالة التي نؤكدها في هذه  وان يعترف بحقوقنا ونقول للمجتمع الدولي قفوا معنا، هذهأرضنا
  ".المناسبة

المصالحة الفلسطينية ليست بين فتح وحماس فحسب بل بين جميع قوانا نحن  "أنوشدد مشعل على 
الدم ما بصير مية وان صفحة االنقسام السوداء باتت  "وأضاف" لنفتح صفحة جديدة"وقال " الفلسطينيين

 المصالحة إتمام ندفع كل ثمن من اجل أنس أننا قررنا  باسم حماوأعلن أقدامناخلف ظهورنا وتحت 
 وليست اإلسرائيلي فمعركتنا الوحيدة والحقيقية هي مع المحتل األرض واقع على إلىوتحويل النصوص 

  ". الوطن الواحدأبناءبين الفصائل الفلسطينية وبين 
تفرغ لمشروعنا الوطني من نريد االستعجال في الخروج من هذه اللحظة الصعبة لن" مشعل على انه وأكد
 إطار السلطة الفلسطينية وفي إطار نوحد الصف وان نُلئم الجراح وان نرتب بيتنا الداخلي في أناجل 

 تكون لنا قيادة واحدة ومرجعية واحدة وسلطة واحدة ومؤسسات أنمنظمة التحرير الفلسطينية، نريد 
 تكون لنا سلطة ومنظمة وقرار أنال بد  واحدة فوأهدافواحدة، فنحن شعب واحد ولنا قضية واحدة 

  ".واحد ومرجعية واحدة 
، نحن اإلسرائيلي معركتنا مع المحتل إدارة قرارنا السياسي وعلى إدارة سنظل متفاهمين على إننا"وقال 

 مشتركة للمقاومة وللصراع مع وإدارة رؤية سياسية مشتركة إلىمستعدون للحوار والتفاهم لنصل 
 وانتزاع القرارات الدولية لصالح األنصار السياسي وللحركة الدبلوماسية ولكسب  وللقرار"إسرائيل"

 أشكالها وجبهة المقاومة بكل األرضشعبنا، نحن مع الحركة على كل الجبهات، جبهة النضال على 
وجبهة العمل السياسي والدبلوماسي وانتزاع القرارات الدولية في كل المناسبات، نحن حريصون على 

 مازن أبو األخحتى اطمئن " االنتخابات حال توفر الظروف الالئمة وقال إجراء مشعل على أكدو ".هذا
 يتوفر وضع طبيعي على أن االنتخابات في اقرب فرصة، ولكن نريد إلى نحتكم أننحن مستعدون 

 إلى صناديق االقتراع لنحتكم إلىوحماس وجميع القوى حتى نذهب   يعطي فرصاً متكافئة لفتحاألرض
 صناديق إلى كانت تلك النتائج، نحن ال نخشى من االحتكام أيالديمقراطية وسنقبل نتائج االنتخابات ا

 تلتقي اللجان تعالوا ننجز نصوص المصالحة في كل أن انه بعد أقولاالقتراع والشعب الفلسطيني، ولذلك 
 إلى نذهب أن ذلك وتوفرت ظروف طبيعية في غزة والضفة فنحن جاهزون أنجزنا وإذاالمجاالت 

 تحتاج مع وإسرائيل .إسرائيل كانت النتائج السياسية، فعدونا هي أيا أخوةصناديق االقتراع وسنبقى 
  ".الدبلوماسية كثيرا من القوة وكثيرا من الكي

  تفاصيل لقاء مشعل وعباس
ركة عضو المكتب السياسي لح من القاهرة، أن 4/5/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، في السياق ذكر 

عن جملة النقاط التي تمت مناقشتها بين رئيس المكتب السياسي للحركة خالد كشف  عزت الرشق حماس
مشعل ورئيس السلطة محمود عباس في االجتماع المغلق الذي جمع الطرفين في أعقاب حفل التوقيع 

  .على المصالحة في العاصمة المصرية القاهرة
أن أولى النقاط التي تم االتفاق عليها " لإلعالمالفلسطيني المركز "وقال الرشق في تصريحات خاصة لـ

   .متعلقة بالحكومة الفلسطينية، حيث تم التأكيد على ضرورة اإلسراع في تشكيل الحكومة بالتوافق
وأضاف أن النقطة الثانية هي عقد أول اجتماع لإلطار القيادي المؤقت المتوافق عليه في الورقة 

  .طار الذي يضم األمناء العامين للفصائل الفلسطينية والشخصيات المستقلةالمصرية  قريبا، وهو اإل
أما النقطة الثالثة التي تم االتفاق عليها بحسب القيادي الفلسطيني فهي تسريع اإلفراج عن المعتقلين في 

جاري  الضفة الغربية المحتلة، وختم الرشق بالقول إن لقاء سيجمع الطرفين حماس وفتح خالل األسبوع ال
  .لمتابعة تنفيذ هذه القرارات

  خالف بروتوكولي أخّر التوقيع
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االحتفال ، أن مراد فتحي، القاهرة نقال عن مراسلها من 5/5/2011الشرق، الدوحة،  إلى ذلك جاء في
رفض خالد مشعل إثر بسبب خالف نشأ   عن موعده افتتح متأخرا لنحو ساعةالرسمي باتفاق المصالحة

االحتفال، طالبا الجلوس بجوار محمود عباس، وهو ما احتوته القاهرة، بإقناع الجلوس أسفل منصة 
مشعل بالجلوس بجوار بقية رؤساء الفصائل، على أن يتم إعطاؤه الكلمة أعلى المنصة مثله، مثل أبو 

  . مازن، وهو األمر الذي وضع حال لالزمة الطارئة
  لقاء حماس وعباس األسبوع القادم

موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب . د نقال عن وكاالت، أن 5/5/2011نت، .الجزيرةوأورد موقع 
رئيس محمود عباس األسبوع القادم لبدء العمل ال قال إن زعماء الحركة سيجتمعون مع ،السياسي لحماس

  .بتنفيذ اتفاق المصالحة، مشيرا إلى أن االجتماع ربما يعقد في القاهرة
  

  اق المصالحة ترحب باتف التحرير منظمة فصائل .125
 رحبت فصائل منظمة التحرير في بيانات لها أمس بتوقيع اتفاق المصالحة الذي جرى أمس :محافظات

 إبرامبحضور الرئيس محمود عباس في القاهرة، وتقدمت الفصائل بالشكر الكبير لمصر على دورها في 
  .االتفاق

  5/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  وأدعو لتطبيق أمين التفاق المصالحة... كومة القادمة رئيسا للحأكونهنية لن  .126
، الفصائل الفلسطينية   2011-5-5طالب رئيس الوزراء إسماعيل هنية، الخميس       :  محمد أبو شحمة   -غزة

بتطبيق أمين ومتوازٍ التفاق المصالحة الوطنية في الضفة الغربيـة          " حماس"و" فتح"وعلى رأسها حركتي    
  . وقطاع غزة

 إلقاءه خطابا سياسيا في مركز رشاد الشوا بمدينة غزة، إلى عدم الخـضوع لالبتـزاز                ودعا هنية خالل  
السياسي والتهديد المالي وتكريس االحترام المتبادل، كما دعا الحكومة القادمة إلى العمـل علـى مبـدأ                 

  . الشراكة السياسية واألمنية واإلدارية
سنقدم الحكومة على طبق من فضة لكل من يعمـل          ": وأوضح أنه لن يكون رئيسا للحكومة القادمة، وقال       

ويريد أن يخدم هذا الشعب، وسندفع الثمن المطلوب من أجل انجاز المصالحة، وتشكيل حكومة الوفـاق                
  ". الوطني من المستقلين وانضمامهم للقيادة الوطنية المؤقتة

االتفاق على تـشكيل حكومـة      وبين هنية الخطوات العملية المطلوبة بعد توقيع اتفاق المصالحة، وأولها           
التوافق الوطني، التي من مهامها االتفاق على لجنة عليا لالنتخابات واإلشراف علـى ترتيبهـا، إعـادة                 

  . اإلعمار، إنهاء الحصار، إضافة إلى ملفات أخرى
  السياسيات األمنية 

صرية والتفاهمات، تكون   وأكد أهمية االتفاق على تشكيل اللجنة األمنية العليا، كما نصت عليه الورقة الم            
  . مهمتها رسم السياسات األمنية في المرحلة االنتقالية

الضفة وغزة وحدة واحدة، فالبـد      "إن  : وشدد على ضرورة التوافق على البرنامج األمني المشترك، قائال        
طقـة  ، مشيرا إلى أنه تم االتفاق على بقاء الوضع األمني في كل من            "أن يكون هناك سياسة أمنية مشتركة     

  . مع بحث السياسات المشتركة
وشـدد علـى    ". إن العمل األمني يجب أال يكون في سياق التعاون مع االحتالل اإلسـرائيلي            : "وأضاف

ضرورة وقف الحمالت اإلعالمية وإطالق الخطاب اإلعالمي الذي يرسخ مفاهيم الوئـام والمـصالحة،              
  . واالبتعاد عن التوترات والشحن للشارع الفلسطيني
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إن هذه القضية في غاية األهمية لبنـاء   : "ب بإطالق سراح كل المعتقلين السياسيين بال استثناء، قائالً        وطال
، الفتًا النظر إلى وجود اعتقاالت واستدعاءات حتى اللحظة في الضفة الغربية مـا أعتبـره                "جسور الثقة 

  ". أمر غير مقبول"
، من خالل تشكيل لجنة من الخبراء للنظـر فـي           وأشار إلى أهمية اإلجراءات اإلدارية للنظر في الواقع       

ورأى أنه يمكن إنجاز كل هذه الملفات       . القرارات والترقيات في الضفة وغزة، وتفعيل المجلس التشريعي       
  . خالل شهر

ودعا هنية الحكومة القادمة إلى المحافظة على المكتسبات وااليجابيات الحاصلة، ومعالجة سلبيات الواقع             
فظة على الشفافية في إدارة المال والمصداقية السياسية، وعدم السماح للخارج بالتدخل في             المعقدة، والمحا 

  . القرار مقابل المال
وتطرق إلى التخوفات في موضوع المصالحة، موضحا أنها تكاد تكون مشروعة، فالتحـديات موجـودة               

  . والطريق فيه ألغام وتحديات وعقبات، وهي راجعة للتجارب السابقة
هناك تخوفات وتحديات من االحتالل، وتصريحاته فيما يتعلق بالمصالحة تبين أنه لن يـروق              "أن  وذكر  

  ". لهم استمرارها، وهم يريدون بقاء شعبنا مفتتا
ولفت النظر إلى التخوف من التعاطي األمريكي واألوربي مع حكومة التوافق الوطني القادمـة، وهـل                 

فة إلى تخوفات حول القـدرة الفلـسطينية علـى اسـتيعاب            سيكررون سيناريو المقاطعة والعزلة، إضا    
  . االستحقاقات على هذه المصالحة إداريا ووطنيا

  تطور طبيعي 
وأوضح هنية أن التوقيع على المصالحة لم يكن مفاجئا للذين تابعوا المسائل وال للشعب الفلسطيني الـذي                 

يا لمسار الحوار الداخلي الفلسطيني الممتد منذ       كان يتوقع االتفاق قبل عام أو عامين، ولكنها تطورا طبيع         
  . ثالث سنوات على األقل

إن التوقيع على المصالحة انتصار إلرادة الوحدة الوطنية وانعكاس لطموحات ورغبات الـشعب              : "وقال
الفلسطيني الذي كان يتطلع إلنهاء االنقسام جغرافيا وسياسيا وطـوي صـفحة الخـالف، إضـافة إلـى                  

  ". كل نداءات كل الخيرين من أبناء األمة العربية واإلسالميةاالستجابة ل
ال مفر وال مناص عن تحقيق المصالحة العتبارها قيمة ثابتـة مـن الثوابـت               : "وأضاف رئيس الوزراء  

الفلسطينية وتصالحها مع الذات والقيم ومبادئ األمة، وتصالح مع الموروث القرآني والثقافي والفكـري              
  ". لهذه األمة

التدخل الخـارجي وقـصده   "السبب في تأخر المصالحة حتى هذه اللحظة إلى ثالثة أمور متمثلة في            وعد  
إفساد كل المحاوالت النجازها، والنظام المصري السابق الذي لم يكن في موقع الوسيط المحايد والنزيه،               

  . وغياب اإلرادة السياسية لتحقيق المصالحة
 ثالث أمور، وهي االتفاق على برنامج سياسي وطني يتوافق عليه           كنا دائما نريد مصالحة لتؤمن    : "وتابع

الجميع في هذه المرحلة، ونجمع بين هذه البرامج باتجاه هدف إقامة الدولة الفلسطينية وإنجاز حق العودة                
  ". واإلفراج عن األسرى، وتأمين المرجعية القيادية الناظمة

ة ضد االحـتالل علـى األرض ، شـاكرا فـصائل            وأكد هنية على ضرورة التوافق على إدارة المقاوم       
المقاومة التي أظهرت كثير من الوعي واالقتدار في إدارة المرحلة، داعياً في الوقت ذاته إلى ضـرورة                 

  . إعطاء الحكومة القادمة مجاال لحماية هذا التوافق حول المقاومة
طبيقه، مؤكدا أنهم سـيقدموا يـد       وطالب مصر راعية االتفاق القيام بدورها الكامل في رعايته وضمان ت          

العون والمساعدة وتذليل كل الصعاب من أجل انجاز المصالحة، مبينًا أن دور مصر ال يمس دور الدول                 
  . العربية والشقيقة بال إسناد له ومن أجل االطمئنان على تطبيقه

  إعادة االعمار 
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لقيادة المصرية على بدء إعادة إعمـار       تباحثت مع سمو أمير قطر وأكد لي توقيع اتفاق مع ا          : "وقال هنية 
، موضحا أن من أهم بنود المصالحة العمـل         "قطاع غزة من جديد من خالل زيارة وفد قطري إلى مصر          

  . على إعادة اإلعمار
وطالب األمتين العربية واإلسالمية بتوفير البديل المالي واالقتصادي أمام السلوك اإلسرائيلي الهادف إلى             

وطنية من خالل تهديدها للسلطة الفلسطينية في رام اهللا بعدم تحويل عائدات الضرائب             ضرب المصالحة ال  
  . كعقاب على توقيع اتفاق المصالحة

وتطرق هنية خالل كلمته إلى الصعوبات واألزمات التي تعرضت لها حكومته على مدار خمس سنوات،               
تين من الحرب على غـزة، وبعـد    سنوات من االنقسام وسن  4 سنوات من الحكم و    5مؤكدا صمودها بعد    

  . عام ونصف من أساطيل التضامن مع قطاع غزة
واجهنا من قبل المحتل اإلسرائيلي معركة ثالثية األبعاد، وهي البعد العسكري والبعـد الـسياسي               : "وقال

والبعد االقتصادي، وداخليا كان هناك وضع غير طبيعي ومضطرب وغير مـستقر واالسـتنكاف مـن                
  ". يشبه العصيان المدنيالوزارات بما 

كانت معركة غير سهلة وقاسية، وكان كثير من المراقبين والمتـابعين يؤكـدون أن أي كيـان                 "وأوضح  
يتعرض لما تعرضت له غزة لما صمد وثبت، لكننا واجهنا هذا الوضـع كـشعب فلـسطيني وحكومـة                   

  ". باالستعانة باهللا والصمود والتعامل مع البدائل
إلى حماية المجلس التشريعي ودوره الرقابي والقانوني وتفعيله للقيام بمهامه الكاملة           ودعا رئيس الحكومة    

  . كما نص عليه القانون األساسي، عازيا ذلك إلى أن التشريعي هو من يمنح الثقة للحكومة القادمة
ى أساس  وحث الحكومة القادمة على إيجاد نظام سياسي ديمقراطي محترم قائم على االحترام المتبادل عل             

أننا نعيش مرحلة تحرر من االحتالل، مبينًا أن الهدف األساسي واألولوية للشعب الفلسطيني هو تحريـر                
  . فلسطين وإقامة الدولة وعاصمتها القدس وتحقيق العودة وتحرير األسرى

د وسرد هنية األمور التي الذي سرعت إنجار المصالحة، وهي أن الحالة الفلسطينية وصلت إلى لحظة الب               
أن نقطف فيها ثمرة المصالحة، إضافة إلى الثورات العربية التي أوجدت بيئة سياسية مختلفة أسهمت في                

  . إحداث االختراق وتحقيق البداية األولى للمصالحة
وأشاد هنية بالثورة المصرية، وقال إنه كان لها أثر إيجابي على القضية الفلسطينة، عادا أن المصالحة 

وبين أن هناك ثالث أمور تطورت في العالقة مع مصر، فهم تمكنوا من . لمصريةمن بركات الثورة ا
تحقيق المصالحة برعاية مصرية، وحديثهم وتصريحاتهم الواضحة من أجل فتح معبر رفح بشكل كامل 

  .ونهائي وإنهاء معاناة غزة
  5/5/2011فلسطين اون الين، 

 
  يانالمصالحة والتنسيق األمني ال يلتق: حامد البيتاوي .127

قال الشيخ حامد البيتاوي، رئيس رابطة علماء فلسطين وعضور المجلس التشريعي، أن التنسيق              -نابلس  
أن ): 5/5(وأضاف البيتاوي، في تصريح تلفزيوني أدلى به مساء الخميس           .األمني والمصالحة ال يلتقيان   

المصالحة التـي سـاءت     ، والحسنة هنا هي     "إن تصبك حسنة تسؤهم   "المصالحة أغاظت نتنياهو باعتبار     
  ".نتنياهو"

  5/5/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  على خلفية االنقسام ين لقتالمعالسلطة تفرج عن عشرات ": قدس نت"وكالة  .128
علمت وكالة قدس نت لألنباء أن أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أطلقت               : غزة

وقالت مصادر خاصة لمراسلنا أن عمليـة        .ى خلفية االنقسام الفلسطيني   سراح العشرات من المعتقلين عل    
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اإلفراج تتم بشكل سري ودون اإلفصاح عن عدد السجناء المفرج عنهم أو هويتهم وذلك ألسباب أمنيـة                 
  .أبرزها ضمان عدم مالحقتهم من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي

 بحقهم بتهم مختلفة، وهذا ما يعيق اإلفراج عنهم         وأكدت المصادر أن هناك بعض المعتقلين صدرت أحكام       
بشكل سريع ألن ذلك بحاجة إلى عفو من قبل  الرئيس محمود عباس، ورجحت المصادر أن يتم إطالق                  

ملفتة أن هناك بعض المعتقلين طلبوا عدم الخروج مـن الـسجن وذلـك      , سراحهم خالل األسبوع المقبل   
  . قوات االحتاللتخوفاً من اعتقالهم أو اغتيالهم من قبل

  هذا وأكدت المصادر أن الحكومة في غزة أفرجت أيضا عن عدد من المعتقلين في سجونها على خلفيـة                  
  

معتبرة ان هذه خطوات عملية لتطبيق بنود اتفاق المصالحة الذي وقع فـي القـاهرة األسـبوع                 , االنقسام
  .صريةالماضي من حركتي حماس و فتح وكافة الفصائل الفلسطينية برعاية م

 6/5/2011، وكالة قدس نت
 

  واالعتقاالت تتنافى مع روح المصالحة...  ستتخذ بالتوافق مع الفصائلحماسقرارات : مشعل .129
 رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد       ، أن القاهرة من   7/5/2011،  المركز الفلسطيني لإلعالم  نشر  

دال في العالم العربي،  داعيا إلى محور        مانعة ومحور االعت  م من جدلية محور ال    جإلى الخرو  مشعل دعا 
وقال مـشعل    .عربي جديد يدعم المقاومة والممانعة، وفي ذات الوقت يتبنى االعتدال اإليجابي والمنطقي           

نحن واإلخـوة   : "7/5خالل لقائه برؤساء تحرير الصحف المصرية وممثلي الصحف العربية في القاهرة            
حرص "وأضاف مشعل بأن ثم      ". منتصرين في هذه المصالحة    في فتح اقتربنا من بعضنا، وخرجنا جميعا      

متبادل من الجميع يحول دون العودة إلى الوراء ويسهم في تنفيذ االتفاق، ويحدده سلوك حمـاس وفـتح                  
، مشيرا إلى أن القاهرة تشكّل      "معا، إضافة استمرار الدور المصري والعربي في رعاية تطبيق المصالحة         

  . لرعاية تطبيق االتفاقاآلن فريقا مصريا وعربيا
وردا على سؤال توقع رد الفعل الصهيوني على المصالحة واحتمالية تنفيذ اغتيـاالت بحـق القيـادات                 
الفلسطينية، قال مشعل إن االحتالل الصهيوني قد يفعـل أي شـيء لخلـط األوراق وإربـاك الـساحة                   

  ".فكل شيء متوقع من عدونا"الفلسطينية، 
 كانت حماس ستشارك في االنتخابات الرئاسية المتفـق عليهـا، وطـرح             إذاما  وبشأن المرحلة المقبلة و   

  ".هذا سابق ألوانه ولم نبحث هذا األمر في أطرنا القيادية"مشرح لها للرئاسة، قال مشعل إن 
المعتقلون السياسيون في الضفة واستمرار اعتقاالتهم، شأن طرقه أكثر من صحفي خالل اللقاء، وحـول               

االعتقاالت واالستدعاءات في الضفة تتنافى مع روح المصالحة، فـالبعض غيـر            : "مشعلهذا األمر قال    
  ".مسرور بالمصالحة، وهو أمر غير مقبول ولن نقبل بالخطأ

وعما إذا كان سيزور قطاع غزة، في ظل أجواء المصالحة، قال مشعل هذا أمر سابق ألوانـه، ولكنـي                   
  ". لزيارة غزة في الوقت المناسب شوقاًأتطلع

 القـرارات الـسياسية والنـضالية       أنخالد مشعل أكد    ، أن   غزة من   8/5/2011الحياة، لندن،   وأضافت  
 والى الرئيس محمود    إليهللحركة ستتخذ بالتوافق مع الفصائل الفلسطينية، في وقت وجهت حماس الدعوة            

 عباس خالل   إلىم   منزل الرئيس الراحل ياسر عرفات في المدينة رمم ويسل         أنعباس لزيارة غزة، معلنة     
 بعد توقيع اتفاق المـصالحة      "وول ستريت جورنال  " معه صحيفة    أجرتهاوقال مشعل في مقابلة      .الزيارة

، بما فيها متى وكيف يستخدم العنف، سيتم        "إسرائيل" القرارات المتعلقة بسبل النضال ضد       أنفي القاهرة،   
 عملية المقاومة، وأي    إدارةكيفية  "ت من قبيل     قرارا أن وأوضح. اتخاذها بالتوافق مع الفصائل الفلسطينية    

. " نتفق عليها كفلـسطينيين  أن النار، يجب    إطالق، ومتى نصعد ومتى نوقف      أهدافنا لتحقيق   أفضلالطرق  
 الـداخلي،   واألمـن ، والحكم المحلي، والشأن الخـارجي،       إسرائيلالمفاوضات مع   " قرارات   أن وأضاف
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ويعنـي  . األخرى ستتخذ بالتوافق مع الفصائل الفلسطينية       "رائيلإس" ضد   "والمقاومة وغيرها من األنشطة   
 مشعل تمسك   أن  من رغمال  على  من دون موافقة عباس،    "إسرائيل" حماس لن تشن هجمات على       أنذلك  

  ."إسرائيل"في المقابلة بشدة بحق حماس في الكفاح المسلح ضد 
  

  كثر قوة بعد المصالحةخياراتنا أصبحت أ.. فلسطينية متجددةموقف يقدم ورقة عريقات .130
صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، انه بتوقيع حركـة            .قال د : القدس

الموقف يصبح أكثر قوة فيما يتعلق بالخيارات الفلسطينية، اثـر          "على اتفاق المصالحة، فإن     ) حماس(
توجه الى الجمعية العمومية لألمم المتحـدة       الجمود في العملية السياسية، والتي يقع في الصلب منها ال         

في حال رفض مجلس االمن الدولي لهـذه        ) متحدون من اجل السالم   (لنيل االعتراف بالدولة في اطار    
  ).الفيتو(الدولة من خالل تصويت احدى او بعض الدول في المجلس ب

ـ         .ويسرد د  لخيارات الفلسطينية  ا"األيام"عريقات في ورقة موقف فلسطينية متجددة وصلت نسخة منها ل
  :هذه، وهي

  .وقف كافة النشاطات االستيطانية، وبما يشمل القدس الشرقية، الستئناف المحادثات المباشرة : أوال-
إذا استمرت الحكومة اإلسرائيلية بالنشاطات االستيطانية، فإن لجنة متابعـة مبـادرة الـسالم              : ثانيا-

     طالبة اإلدارة األميركية باالعتراف بدولة فلـسطين علـى         العربية ستدرس وتطرح اآللية المناسبة لم
، وعاصمتها القدس الشرقية، على أن تكون مطالبة اإلدارة األميركية باسم جميع الدول             1967حدود  

ما الذي قامت به أميركـا      : العربية، وإذا ما قالت اإلدارة األميركية إن فلسطين ليست دولة، فالسؤال          
  لشرقية ؟، وما الذي تفعله اآلن في جنوب السودان؟، وتيمور ا)كوسوفو(تجاه 
إذا لم توافق اإلدارة األميركية على هذا الخيار، فإن لجنة متابعة مبادرة السالم العربية، وبعـد                : ثالثا

التشاور والتنسيق مع الدول دائمة العضوية في مجلس األمن، وباقي األعضاء سـوف تهيـئ لقيـام                 
 1967، بتقديم طلب عضوية كاملة لدولة فلسطين على حدود          )مراقبالتي تحظى بوضع ال   (فلسطين  

وعاصمتها القدس الشرقية إلى مجلس األمن وفي حالة قبول الطلب، يصدر مجلس األمن قراراً بقبول               
  .دولة فلسطين عضواً كامالً، ويطلب من جميع الدول األعضاء االعتراف بدولة فلسطين

فـإن  . تحمل مسؤولياته لخالفات بين أعضائه دائمي العضوية      في حال فشل مجلس األمن في       : رابعا
القيادة الفلسطينية ستطلب من لجنة متابعة مبادرة السالم العربية، وبعد التـشاور مـع دول االتحـاد                 
األوروبي وروسيا والصين، والمجموعات اإلفريقية، واآلسيوية، ودول عدم االنحياز وغيرها الطلب           

  ).االتحاد من اجل السالم(تماع تحت مظلة من الجمعية العامة االج
، وبهدف اتخاذ خطوات عملية إلنهاء االحتالل       ) 377 (1950وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة لعام       

اإلسرائيلي، وبما يشمل االعتراف بدولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع مـن              
الـضفة   (1967 لألراضي الفلسطينية المحتلة عام      ، وإنشاء نظام وصاية دولية    1967حزيران عام   

  ).الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة
: إن نجاح هذا الخيار سيعني القدرة على دخولنا في الخيار الخامس، والمتمثل بطرح سـؤال              : خامسا

طة الفلـسطينية   إذا ما استمرت الحكومة اإلسرائيلية في التنكر لالتفاقيات الموقعة، وتدمير والية السل           
في المجاالت القانونية والسياسية واالقتصادية واألمنية والشخصية، فكيف ستتعامل منظمة التحريـر            

  .الفلسطينية مع هذا الوضع ؟
ان هذا السؤال ال يعني طلب حل السلطة الفلسطينية أو حتى التلميح بذلك، إن هذا الـسؤال                 :ويضيف  

وال بـد مـن اسـتعادة       . دى ثمرات كفاح الشعب الفلسطيني      يؤكد على أن السلطة الفلسطينية هي إح      
واليتها وصالحياتها كاملة، على اعتبارها الجسر الذي سيوصل الشعب الفلسطيني إلـى االسـتقالل،              
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والسيادة الكاملة لدولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام              
1967.   
ذلك أمام اإلدارة األميركية، واالتحاد األوروبي وروسـيا واألمـم المتحـدة            ال بد من وضع     : ويقول

لماذا ال تُعيد إسرائيل األوضاع إلى ما كانت عليه         : "عند ذلك يطرح سؤال   ). أعضاء الرباعية الدولية  (
إلى متى تستطيع منظمة التحرير الفلـسطينية       : ؟ وإذا لم تقم بذلك يطرح سؤال      2000 أيلول   28في  
  .؟" مرار في تنفيذ التزاماتها وخاصة األمنية منهااالست

هذا سيقود إلى إمكانية طرح إنشاء نظام وصاية دولية على كافة األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيا                
القدس الشرقية، مع استمرار السلطة الفلسطينية في عملها، وصوالً إلى إقامـة الدولـة الفلـسطينية                

 Uniting for(ك قد ُأقر نتيجة الجتماع االتحـاد مـن أجـل الـسالم     المستقلة، ونأمل أن يكون ذل
Peace. (  
في حال عدم نجاح خيار الوصاية الدولية، ولعدم إمكانية استمرار الوضع على ما هو عليه،               : سادسا

لكافة مسؤولياتها تجاه األراضي الفلسطينية المحتلة عـام        ) سلطة االحتالل (فإن خيار تحمل إسرائيل     
  .ار ال بد أن يكون مطروحاً، خي1967

فالوصـول  . مرة أخرى، هذه ليست دعوة لحل السلطة، وإنما دعوة لمنع إسرائيل من تدمير السلطة               
إلى ما وصلنا إليه يعني أن إسرائيل قد نجحت في تدمير السلطة الفلسطينية التي أنشئت لهدف بنـاء                  

  .لناجز والسيادة الكاملة لدولة فلسطينمؤسسات الدولة والوصول بالشعب الفلسطيني إلى االستقالل ا
إذا ما استمرت إسرائيل بالنشاطات االستيطانية، ورفضت الواليات المتحدة االعتراف بدولـة            : سابعا

ورفض مجلس األمن قبول دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في          . 1967فلسطين على حدود عام     
ورفـضت  .  وبعاصمتها القدس الـشرقية    1967األمم المتحدة، وعلى حدود الرابع من حزيران عام         

ورفـضت فكـرة     . 2000إسرائيل إعادة األوضاع على األرض إلى ما كانت عليه في شهر أيلول             
ولم تقبل الدول المتعاقدة فكرة الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقاً لميثاق جنيـف       . الوصاية الدولية 

تحمل مسؤولياتها  ) سلطة االحتالل ( من إسرائيل   عند هذه اللحظة ما الذي يعنيه الطلب        . 1949لعام  
الضفة الغربية بما فيهـا القـدس الـشرقية    (، أي 1967كافة على األراضي الفلسطينية المحتلة عام      

  .؟)وقطاع غزة
نأمل أن يتركز نقاشنا على ذلك، فمرة أخرى ال أحد يتحدث عـن حـل               "ويختم عريقات بهذا الشأن     

  ".تقوم بتدميرها فعلياً) سرائيلإ(السلطة، ألن سلطة االحتالل 
  9/5/2011األيام، رام اهللا، 

  
  اتفاقات ثنائية بين القاهرة وحماس تعقب المصالحة إلحياء صفقة شاليط .131

ـ    :  كفاح زبون  - رام اهللا  ، أن مصر استأنفت جهودهـا      "الشرق األوسط "أكدت مصادر فلسطينية مطلعة ل
سرائيل وحماس، بعد أن اتفقت مؤخرا مع الحركـة         من جديد فيما يخص ملف صفقة تبادل األسرى بين إ         

  .اإلسالمية على إحياء هذا الملف بقوة وإنهائه في أسرع وقت
وحسب المصادر، فقد بحثت مصر األمر مع حماس جيدا قبل توقيع اتفاق المصالحة، واتفقا على إعـادة                 

  .ني بالوصول إلى اتفاقالملف إلى الواجهة، بعدما ظل شبه مجمد لعدة شهور إثر فشل الوسيط األلما
وال يعني دخول مصر بهذه القوة استبعاد الوسيط األلماني، لكن مصر قررت أن تستعيد دورها، وفق ما                 
يعتقد مراقبون، وقد بدأت فعال بإجراء االتصاالت الالزمة بخصوص صفقة التبادل مع ألمانيا وإسـرائيل               

  .وحماس
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تمام الصفقة على أن تبحث بعناية مع كل من حمـاس           ومن المتوقع أن تقدم مصر صيغة اتفاق جديدة إل        
  .وتل أبيب في الفترة المقبلة

والتزمت حماس وتل أبيب الصمت، ولم تتحدثا عن جهود مصرية جديدة، غير أن اإلذاعة اإلسـرائيلية                
الرسمية، قالت إن موفد رئيس الوزراء الخاص، يتسحاق مولخو من المفترض أنه وصل إلـى القـاهرة                 

  .تماع مع القيادة المصريةأمس، لالج
وقالت مصادر إسرائيلية إن مولخو سيبحث ملفات الجندي اإلسرائيلي المحتجز لدى حماس غلعاد شاليط              
والمصالحة وجهود استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين ومسألة وقف تهريب الوسائل القتالية إلى قطـاع      

  .لى النبأورفض ديوان رئيس الوزراء اإلسرائيلي التعليق ع. غزة
وعندما سئل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل قبل أيام في مصر عن مـصير ملـف                   -

الكرة فـي مرمـى     "شاليط، قال إن اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي مرهون بموقف إسرائيل، معتبرا أن             
  ."رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو

 9/5/2011، الشرق األوسط، لندن
  
  
  

   مفاوضات تبادل األسرى برعاية مصريةاستئناف": لحياةا .132
 وافقت على استئناف األخيرةكشفت مصادر مسؤولة في حماس أن :  جيهان الحسيني–القاهرة 

مفاوضات تبادل األسرى مع إسرائيل بوساطة مصرية على قاعدة البدء من نقاط التوافق التي تم التوصل 
، والتي كانت تجري بوساطة ألمانية، وعدم البدء من نقطة الصفر  خالل جوالت المفاوضات السابقةإليها

  . لن تخوض في النقاش فيها مجدداًأنها الحركة أكدت النقاط الخالفية التي إلىأو العودة 
نحرص في بداية المفاوضات التي ستجرى مع العدو اإلسرائيلي على ": "لحياةا"وقالت المصادر لـ

 في مسألة إبعاد األسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم، وكذلك مسألة عدم استبعاد نقاط الخالف المتمثلة
أراضي (اإلفراج عن جميع النساء وأسرى القدس وأسرى المناطق الفلسطينية داخل الخط األخضر 

  ."، وكذلك استبعاد األسرى الرموز الذين كانت تطلق عليهم إسرائيل المهمين)48الـ
اح العسكري لحماس أحمد الجعبري والوفد المرافق له التقوا قيادة وكان القيادي البارز في الجن

االستخبارات العامة المصرية، وأطلعها على آخر التطورات في هذا الملف، علماً أنه ما زال موجوداً في 
كما اطلع الجعبري مشعل وقيادة حماس على آخر . مصر إلدارة هذا الملف مع الجانب المصري

نسيق المواقف مع المصريين، خصوصاً في ضوء انتهاء دور الوسيط األلماني في تطورات هذا الملف لت
  .رعاية هذا الملف واإلشراف عليه

  10/5/2011الحياة، لندن، 
  

   قد تعترف بالدولة الفلسطينية في الخريففرنسا: ساركوزي .133
ية تنشر اليـوم،    الفرنس" االكسبرس"لمح الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي في مقابلة مع مجلة          أ :باريس

اذا عادت عملية السالم خالل الـصيف،       : "وقال .الى ان فرنسا قد تعترف بالدولة الفلسطينية في الخريف        
واذا على  . طراف المعنيين يتفاوضون من دون استعجال برنامجها الزمني       ستقول فرنسا انه يجب ترك األ     

ستتحمل مسؤولياتها فـي شـأن المـسألة        ن فرنسا   إيلول ف أ بقيت عملية السالم تراوح مكانها في        ،العكس
  ".الرئيسية لالعتراف بالدولة الفلسطينية

4/5/2011، النهار، بيروت  
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   على المصالحة الوطنيةالفلسطينيين اتفاقب روسيا ترحب .134
رحبت روسيا باتفاق المصالحة، مشيرة الى أنها أسـهمت فيـه، كمـا             ):  وكاالت(،  "الخليج "-عواصم  

موسكو ترحب بتوقيـع هـذا      "وأضافت الوزارة، في بيان، أن      . لروسية، أمس   ذكرت وزارة الخارجية ا   
نحن مقتنعـون بـأن مـن       "وأوضحت  " . االتفاق الذي أدت إليه جهود مختلف األطراف وال سيما مصر         

، "الضروري القيام بكل ما هو ممكن حتى تكون العملية التي أنهت االنقسام الـداخلي راسـخة ونهائيـة                 
  " .ات حرة وشفافة وديمقراطيةانتخاب"وتؤدي الى 

  6/5/2011، الخليج، الشارقة
  

  "إخاء وخيم العواقب"تكاتف الفلسطينيين :  المصالحةاتفاق رداً على يهود ألمانيا .135
اعتبر المجلس األعلى لليهود فـي ألمانيـا أن المـصالحة الفلـسطينية             ): وكاالت(،  "الخليج "-عواصم  

س المجلس، ديتر جراومان، أمس، في تـصريحات إلذاعـة          وقال رئي . للخطر" عملية السالم "ستعرض  
وسعى الرئيس محمود عباس إلـى      " . إخاء وخيم العواقب  "تعد  " حماس"و" فتح"ألمانيا إن تكاتف حركتي     

التحدث مع المجلس األعلى لليهود في ألمانيا خالل زيارته للبالد، أمس، إال أن رئيس المجلـس رفـض                  
  . ذلك 

باس ستعني بالنسبة لنا أننا نعطي انطباعاً خارجياً بالشرعية لعمليـة المـصالحة   مقابلة ع "وقال جراومان   
  " .الهزلية

  6/5/2011، الخليج، الشارقة
 

  المصالحة الفلسطينية تعيد خلط األوراق والحسابات األميركية: أميركيةمصادر  .136
 الفلـسطينية، إذ    تعتمد واشنطن مقاربة حذرة في تعاملها مع موضوع المصالحة        :  جويس كرم  -واشنطن  

تنتظر كيفية ترجمة اتفاق المصالحة إلى واقع وتشكيل الحكومة المقبلة التي تشترط عليها قبول شـروط                
  .اللجنة الرباعية لضمان استكمال المساعدات بحسب تشريعات الكونغرس

ـ     "وبحسب مصادر أميركية موثوقة، أعادت المصالحة الفلسطينية         " ةخلط األوراق والحـسابات األميركي
بشكل ينقلها من السكة التي كانت تمضي فيها، وهي استباق اإلعالن االنفرادي للدولة الفلـسطينية فـي                 

المقبل بخطوات عملية بينها تقديم مرجعيات للسالم، إلى سكة أخـرى           ) سبتمبر(األمم المتحدة في أيلول     
  .تنتظر ما سيتأتى عن االتفاق الفلسطيني ووضع إطار للتعامل معه

نقلت عن مسؤولين في اإلدارة األميركية أن خطـاب الـرئيس بـاراك             " نيويورك تايمز "يفة  وكانت صح 
بسبب المـصالحة   " أرجئ"أوباما الذي كان مقرراً قبل زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو،            

بن الدن الـذي    أسامة  " القاعدة"الفلسطينية، والتحول في السجال السياسي األميركي بعد عملية قتل زعيم           
شكل ملح إلى خطاب عن عملية السالم في        ببات اليوم يتصدر النقاش، وبالتالي عدم حاجة البيت األبيض          

  .هذه المرحلة
الى حين بلورة تفاصيل    " يمكن أن ينتظر  "وترى المصادر األميركية الموثوقة أن وضع أفكار ومرجعيات         

وتنظر واشنطن في هذا الـصدد      . الحكومة المقبلة اتفاق المصالحة الفلسطينية على األرض ومعرفة شكل        
األول هو شكل الحكومة وماهية قوة حماس السياسية داخلها، وثانياً موقف هذه الحكومة من              : إلى عاملين 

شروط اللجنة الرباعية، التي تراها اإلدارة األميركية أمراً ضرورياً الستكمال أي مساعدات، إذ يحظـر               
حماس، بالمساعدات إال إذا    مع  حكومة مشاركة   " إمداد أي    ،32-111 الرقم    في إطار القانون   ،الكونغرس

  ".أمر الرئيس األميركي بذلك وطبقاً لشروط معينة، أبرزها نبذ اإلرهاب والعنف
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ويحاول مراقبون أميركيون، بينهم روبرت مالي من مجموعة األزمات الدولية، التأكيـد أن التطـورات               
 السوري باتجـاه    -عن المحور اإليراني    " حماس"لحة الفلسطينية وابتعاد    اإلقليمية هي التي تحرك المصا    

  .مصر ودول عربية أخرى أقرب إلى قاعدتها الشعبية
ويرى مالي أن هذا التحول يستحق إعادة نظر كبيرة من اإلدارة األميركية فـي مقاربتهـا ألي حكومـة                   

" أفعال حماس فـي المرحلـة المقبلـة       "أن  " الحياة"غير أن المصادر األميركية تؤكد لـ       . فلسطينية مقبلة 
الخاصة باالعتـــــراف  " الرباعية"وما إذا كانت ستقبل بحكومة تلتزم شروط    " هي االمتحان "ستكون  

  . وباالتفاقات الموقعة معها ونبذ العنف"إسرائيل"ـب
نـازالت  إما أن تكون حماس تتالعب سياسياً وغير جديـة بتقـديم ت           : وترى المصادر أن هناك احتمالين    

فعلية، ما سيحتم تصادماً مع األميركيين، أو أنها فعالً تتجه نحو إعادة تموضـع إسـتراتيجية سـتفرض                  
  .بالتالي إعادة حسابات أميركية

وترى مصادر ديبلوماسية أخرى في العاصمة األميركية أن السيناريو األفضل للتعايش بـين واشـنطن               
س يحظى بسمعة دولية جيدة، وفي التزام هذه الحكومـة          وحكومة الوحدة يكون في وزراء تكنوقراط ورئي      

  ".الرباعية"شروط 
7/5/2011الحياة، لندن،   

 
 

   الفلسطينية رداً على المصالحة أمريكيا يطالبون بقطع المساعدات عن السلطةيناتورس 29 .137
 الحـاكم، " الحـزب الـديمقراطي   "دعا نحو تسعة وعشرون سيناتور أمريكياً من        : محمد سعيد -واشنطن

اإلدارة األمريكية إلى اتخاذ قرار بقطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، رداً على التوقيع على               
وجـاءت دعـوة    .  واعتبروا أن اتفاق المصالحة يهدد عملية الـسالم        .اتفاق المصالحة مع حركة حماس    

ما، بادر إليها كل مـن      في رسالة موجهة إلى الرئيس األمريكي باراك أوبا       " الحزب الديمقراطي "أعضاء  
ورؤساء لجان  " الديمقراطيين"، ووقع عليها عدد من القادة       "روبرت كيسي "، و "روبرت منندينر "السيناتور  

  .برلمانية في مجلس الشيوخ األمريكي
يجب أن ال تذهب أموال     "وقالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب األميركي إلينا روز ليتنين            

  .إلى حكومة الوحدة الفلسطينية"  األميركييندافعي الضرائب
وتقول مصادر أميركية إن أحد السيناريوهات التي تبحثها الحكومة األميركية لتجاوز اتفـاق المـصالحة               
الفلسطيني الذي وقع في القاهرة األسبوع الماضي هو التعامل مع حكومة السلطة الفلسطينية التي تحظى               

  .ن أعضائهابدعم حماس ولكنها ال تضم أيا م
  9/5/2011، القدس، فلسطين

 
   توافق على منح الجنسية ألبناء المتزوجات من فلسطينيين المصريةداخليةلاوزارة  .138

وافق اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، على منح الجنسية المصرية ألبناء المصريات            : إيمان على 
  .المتزوجات من فلسطينيين

، ثـم   "بالروح بالدم نفديك يا شرف    : "غاريد والبكاء وظلوا يرددون هتافات    استقبل المتظاهرون الخبر بالز   
توجهوا إلى مجمع التحرير لمقابلة اللواء محمد وهبة مساعد وزير الداخلية لمصلحة الجـوازات لتفعيـل                

  .القرار
  مـايو  2 تاريخ   1231 منحهم الجنسية المصرية بقرار رقم       ىلع ذلك بعدما وافقت وزارة الخارجية       ييأت

  .، وأوصت وزارة الداخلية بسرعة تنفيذ القرار2011
  4/5/2011، اليوم السابع
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  السفير السوري في بيروت يشيد بالمصالحة الفلسطينية .139

اعلن السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي تأييد بالده للمـصالحة الفلـسطينية الفلـسطينية                 
كما طالب بالتوحد على الحق وقراءة      .  يبشر بالخير  واعتبرها عالمة خير، مشيدا بالموقف المصري الذي      

وقال في حفل تكريم االسير المحرر الشهيد سيطان الولي ابـن           . باطن االخرين في محاولتهم لزرع الفتن     
مجدل شمس في الجوالن المحتل في مركز توفيق طبارة الـذي نظمتـه الجمعيـة اللبنانيـة لألسـرى                   

وأعلن عن تمـسك    . " تسير نحو االفضل وهي تزداد منعة وقوة       ان االمور في سوريا   "والمحررين امس،   
كما طمأن الـى ان وضـع       . سوريا بموقفها الداعم لتحرير االرض العربية في الجوالن ولبنان وفلسطين         

سوريا قيادة وشعبا متماسك وهي قوية بوحدتها الوطنية، كما أنها غيورة على دماء ابنائها وتالحم شعبها                
  ."اد الوطن العربي ومع احرار العالم واالشقاء في الدول االسالميةمع اشقائه على امتد

 4/5/2011، السفير، بيروت
  

  غزة في مصر قطاع  يبحث إعمار قطرأمير  .140
, 2011-5-3الثالثـاء   , بحث أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني خالل زيارة قصيرة إلى مـصر              

مسئولين المصريين ورئيس المجلس األعلى للقوات      استغرقت يوما واحدا، ملف إعمار قطاع غزة، مع ال        
  . المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي

وعبر األمير خالل المباحثات عن سعادته بقرار مصر بفتح معبر رفح، عادا أنه يعكس حرص مـصر                 
  . زةبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير على تقديم كل عون للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غ

ورأى أن هذا األمر سيساهم في عملية إعادة إعمار القطاع بما يسهم في توفير فرصـة واسـعة أمـام                    
  . الشركات والعمالة المصرية والعربية للقيام بدورها في هذا الصدد

  4/5/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  الفلسطينية دعم بالده التفاق المصالحة يؤكدمجلس الشورى اإليرانيرئيس  .141
كد رئيس لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى اإلسـالمي اإليرانـي عـالء الـدين                 أ

 إلـى   "مهـر "ونسبت وكالة أنباء    . بروجردي أمس دعم بالده التفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح         
عتبـرا أن   بروجردي أن بالده أعلنت مرارا، وفي مناسبات مختلفة، دعمها لوحدة الفصائل الفلسطينية، م            

  ."وحدة وتضامن الشعب الفلسطيني المظلوم"اتفاق المصالحة يشكل خطوة مهمة على طريق 
وأضاف أنه نظرا ألن الفصائل الفلسطينية تتطلع إلى أهداف مشتركة، لذا يمكن اعتبـار هـذا االتفـاق                  

  ."خطوة إلى األمام في مواجهة الكيان الصهيوني"
ني مستاءان للغاية من هذا االتفاق الفلسطيني حتـى إنهمـا قطعـا             أميركا والكيان الصهيو  "ولفت إلى أن    

واعتبر أن هذا االتفاق الفلسطيني والثورة المصرية يمثالن خطوتين كبيـرتين           . "مساعداتهما لحركة فتح  
 ."تقربان الكيان الصهيوني من نهايته"

 4/5/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  سطينية يرحب بالمصالحة الفلاالردني مجلس النواب .142
 رحب مجلس النواب بإبرام المصالحة الوطنية الفلسطينية التي تم التوقيع عليها بين حركتي              :بترا–عمان  

فتح وحماس في القاهرة واعتبرها خطوة على الطريق الصحيح من شأنها إنهـاء االنقـسام الفلـسطيني                 
  .وتوحيد الصف والموقف الوطني الفلسطيني خدمة للقضية الفلسطينية
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لمجلس في بيان امس الخميس انه يدعم ويساند كل جهد أو عمل يؤدي إلى إنهاء حالة االنقسام بين                  وأكد ا 
  .الفلسطينيين التي الحقت ضرراً كبيراً بالقضية الفلسطينية برمتها

كما اعربت لجنة الشؤون العربية والدولية النيابية عن ارتياحها لتوقيع وثيقة المصالحة بـين الفـصائل                 
وقال بيان صادر عن اللجنة امس الخميس، ان اللجنة تعتبر هذه اللحظة اطاللة خير، وخطوة                .الفلسطينية

  .مهمة وجادة على طريق انهاء االنقسام الفلسطيني واقامة الدولة المستقلة
  6/5/2011، الرأي، عمان

 
   على مفاوضات التصالح مع حماس نالم تطلعالفلسطينية السلطة : األردن .143

بين األردن والسلطة الفلسطينية،    " صامتة"تتحدث أوساط سياسية أردنية عن أزمة       : جارمحمد الن  -عمان  
لألزمة، يرى آخرون أنها غير جدية لكون الطرفين يراهنـان          " أسباب جدية "وبينما يتحدث سياسيون عن     

  .على التسوية في حل القضية الفلسطينية
خيت األسبوع الماضي التي حذر فيهـا       وظهرت مالمح األزمة في محاضرة رئيس الوزراء معروف الب        

  .من أي تنازالت فيما يتعلق بالقدس وحق العودة والالجئين
وذهب البخيت إلى أبعد من ذلك عندما اعتبر أن القضية الفلسطينية بالنسبة لألردن هـي قـضية أمـن                   

 دولـة   وطني، وقال إن عالقة بالده بأي طرف ومنه السلطة تحكمه المصالح العليـا لـألردن، وإن أي                
  .فلسطينية بدون القدس والالجئين لن تكون هي الدولة التي ناضل من أجلها الفلسطينيون والعرب

وكشفت مصادر أردنية للجزيرة نت عن أسباب عديدة للخالف بين عمان ورام اهللا، منها قلق األردن من                 
، أيلـول المقبـل  / بتمبرعزم السلطة الفلسطينية اإلعالن عن قيام الدولة الفلسطينية من طرف واحد في س     

 كغيره بتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية، وهو الذي اعتاد على تنسيق سلطة رام اهللا الدائم                األردن تفاجأو
إضافة لتأكيد سياسيين بارزين أن األردن غير متفائل بصمود اتفاق المصالحة، خاصة بعد أن سمع                .معه

حمود عباس ما عزز التشاؤم األردني واقتناعـه بـأن          مسؤولون أردنيون من رئيس السلطة الفلسطينية م      
  .البحث في التفاصيل سيفجر االتفاق الوليد

وقال المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة العرب اليوم فهد الخيطان للجزيرة نـت أن فـشل عمليـة              
 يبـدي   السالم والقلق من خطوات السلطة خاصة ما يتعلق باستحقاق أيلول جعل مطبخ القرار في األردن              

التي طالما رفضها الفلسطينيون    " الدولة الفلسطينية المؤقتة  "انزعاجه من هذه الخطوة التي ستؤدي لوالدة        
  .ويرفضها األردن جملة وتفصيال لكونها تهدد أمنه الوطني

9/5/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة  
  

  الفلسطينية- المشاركة في عرس المصالحة الفلسطينيةيرفضاألردن  .144
فوجئت عمان الرسمية باإلعالن عن توقيع المصالحة بين حركتي فتح وحمـاس            :  بسام البدارين  -عمان  

في القاهرة ودعي وزير خارجيتها لحضور احتفال رسمي عربي بالمناسبة السعيدة وبعد مشاورات فـي               
حة مقر رئاسة الوزراء اتخذ القرار بأن تظهر عمان قدرا من االحتجاج على ترتيب أوراق هذه المـصال                

  .بدون علمها أو من وراء ظهرها
وعليه قرر وزير الخارجية ناصر جودة ان ال يذهب للمشاركة في عرس المصالحة الفلسطينية على حد                
تعبير نائب مخضرم وتقرر ان تحتج عمان لألطراف المعنية على نحو يكتفي بحضور دبلوماسـي مـن                 

  .القاهرة للمناسبة
9/5/2011، القدس العربي، لندن  

  
   هادعو إلى استثمارنرحب بالمصالحة ون: لدى السلطة الفلسطينية األردن سفير .145
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 أكد رئيس مكتب تمثيل المملكة األردنية الهاشمية لدى السلطة الفلسطينية السفير عـواد              :)بترا(- رام اهللا 
  .السرحان ترحيب األردن باتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس 

 أمس االحد بمناسبة تسلم مهامه الجديدة كسفير لدى السلطة الفلـسطينية ان هـذا    وقال السفير السرحان   
االتفاق هو بمثابة انجاز كبير لالشقاء الفلسطينيين ويجب استثماره لمصلحة القضية الفلسطينية السيما في              

ما االشـقاء   المقبل المتمثل بجاهزية إعالن الدولة الفلسطينية الذي ندعمه ك        ) سبتمبر(ظل استحقاق أيلول    
  .  العرب والمسلمين والعديد من دول العالم الحرة

9/5/2011، الغد، عمان  
 

  "رهابيةإمنظمة " حماس ليست  حركة: موسىعمرو .146
 منظمـة " اكد االمين العام لجامعة الدول العربية عمر موسى ان حركة حمـاس ليـست                : معا -بيت لحم 
  ".ارهابية"ول تعتبرها منظمة في نظر غالبية الدول، وان القليل من الد" ارهابية

وقد نشرت هذه المقابلة اليوم الثالثاء والتي تطرق فيها موسى لجملة من المواضيع المختلفة، حيث دعـا                 
لرفع الحصار عن قطاع غزة، مؤكدا ان سياسة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك التي              " إسرائيل"

ان تستجيب للمطلـب    " إسرائيل"ت خاطئة، وعلى    في الحصار على قطاع غزة كان     " إسرائيل"كانت تدعم   
  .الدولي الواضح برفع الحصار فورا عن قطاع غزة

  10/5/2011، وكالة معاً اإلخبارية
  

  لالعتراف بحكومة الوحدة الفلسطينية" إسرائيل"الضغط على بطالب بان كي مون ي أوغلو .147
 داود أوغلو، حثّ أمين عام األمـم         ذكر موقع تركي االثنين، إن وزير الخارجية التركي، أحمد         :وكاالت

لالعتـراف  " إسـرائيل " المتحدة، بان كي مون، في اجتماع ثنائي مساء أمس األحد، على الضغط علـى             
  .بحكومة وحدة وطنية، ستتشكل بناء على اتفاق المصالحة الفلسطينية

عبر بان كـي    " لإسرائي"التركي، إن االجتماع كان فرصة لتركيا لتوصل رسالة إلى          " زمان"وقال موقع   
  .مون، لمقاربة المصالحة التاريخية بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين، بإيجابية

أصـدرت  " إسـرائيل "وذكرت مصادر وصفها الموقع بأنها موثوقة، إن داود أوغلو قال في اللقـاء، إن               
تحمل مـسؤولياتها   على األمم المتحدة أن ت    .. بيانات سلبية حول اتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية       

  ".وتضمن عدم تفويت هذه الفرصة
، مشددا على   "هذه الفرصة ال يجب أن تفوت     "ورد بان، بحسب المصادر، مجددا الموقف نفسه، وقال إن          

  .أن على الدول األعضاء في اللجنة الرباعية أن تدعم بقوة اتفاق المصالحة
 10/5/2011، 48موقع عرب

 
  بادل األسرى برعاية مصريةاستئناف مفاوضات ت": الحياة .148

 وافقت على استئناف األخيرةكشفت مصادر مسؤولة في حماس أن :  جيهان الحسيني–القاهرة 
مفاوضات تبادل األسرى مع إسرائيل بوساطة مصرية على قاعدة البدء من نقاط التوافق التي تم التوصل 

ألمانية، وعدم البدء من نقطة الصفر  خالل جوالت المفاوضات السابقة، والتي كانت تجري بوساطة إليها
  . لن تخوض في النقاش فيها مجدداًأنها الحركة أكدت النقاط الخالفية التي إلىأو العودة 

نحرص في بداية المفاوضات التي ستجرى مع العدو اإلسرائيلي على ": "لحياةا"وقالت المصادر لـ
فلسطينيين الذين سيفرج عنهم، وكذلك مسألة عدم استبعاد نقاط الخالف المتمثلة في مسألة إبعاد األسرى ال

أراضي (اإلفراج عن جميع النساء وأسرى القدس وأسرى المناطق الفلسطينية داخل الخط األخضر 
  ."، وكذلك استبعاد األسرى الرموز الذين كانت تطلق عليهم إسرائيل المهمين)48الـ
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عبري والوفد المرافق له التقوا قيادة وكان القيادي البارز في الجناح العسكري لحماس أحمد الج
االستخبارات العامة المصرية، وأطلعها على آخر التطورات في هذا الملف، علماً أنه ما زال موجوداً في 

كما اطلع الجعبري مشعل وقيادة حماس على آخر . مصر إلدارة هذا الملف مع الجانب المصري
 خصوصاً في ضوء انتهاء دور الوسيط األلماني في تطورات هذا الملف لتنسيق المواقف مع المصريين،

  .رعاية هذا الملف واإلشراف عليه
  10/5/2011الحياة، لندن، 

  
  » تبادل األسرى« ترضي حماس إلتمام صياغةالقاهرة أتمت : فتح .149

  كشفت مصادر امنية فلسطينية أن جهاز المخابرات المصرية أتم كتابة صياغة ترتـضيها             : ةالقدس المحتل 
ماس إلتمام صفقة تبادل األسير اإلسرائيلي جلعاد شاليط مقابل أسرى فلسطينيين، وستقدمها إلى             حركة ح 

  . سيصل إلى القاهرة خالل األيام المقبلة-ً قد يكون إسرائيليا –تل أبيب عبر وسيط 
  11/5/2011، الدستور، عمان

  
  بنانجنوب ل  المتحدة الخاص في لبنان يأسف للخسائر في األرواحاالمممنسق  .150

أعلن منسق االمم المتحدة الخاص في لبنان مايكل ويليامز، في بيان، انه تابع مع بالغ القلق االحداث على                  
نأسف بشدة للخسائر التي وقعـت      : وقال. طول الخط االزرق الفاصل بين لبنان واسرائيل واماكن اخرى        

اخطر الحـوادث علـى الخـط       ان االحداث في جنوب لبنان اليوم تعتبر من         . في االرواح ) أمس(اليوم  
، وأحض جميع االطراف على ممارسة اقصى درجات ضبط النفس واالحتـرام            2006االزرق منذ العام    

  .1701الكامل لقرار االمم المتحدة الصادر عن مجلس االمن رقم 
وحـث علـى    . وتحدث ويليامز عن الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل الحتواء الموقف           

تمرار التنسيق والتعاون بين جميع االطراف المعنية لضمان عدم حدوث مزيد من التصعيد واسـتعادة               اس
  .الهدوء فورا

كما أعرب عن قلقه إزاء التطورات على الحدود اللبنانية السورية وغيرها من الحوادث الخطيـرة فـي                 
ال ان االمم المتحدة ستواصـل      وق. جميع انحاء المنطقة، والتي أدت الى مصرع العديد من االرواح اليوم          

جهودها للحفاظ على االستقرار على طول الخط االزرق والعمل على ضمان تلبية التطلعات المـشروعة               
  .للسكان المدنيين

  16/5/2011، المستقبل، بيروت
  

  "إسرائيل" غداة أحداث الحدود مع  مون يحض جميع األطراف على ضبط النفسكيبان  .151
الهدوء " مون جميع األطراف على      –ض األمين العام لألمم المتحدة بان كي        في نيويورك، ح  : علي بردى 

  .غداة األحداث الدامية في أكثر من مكان على الحدود اللبنانية والسورية مع اسرائيل" وضبط النفس
، قال الناطق بإسم األمم المتحدة فرحان حق إن األمين العام للمنظمـة الدوليـة               "النهار"ورداً على سؤال    

ينتظر اإلطـالع علـى تفاصـيل       "وأضاف أن بان    ". يحض جميع األطراف على الهدوء وضبط النفس      "
، "يعلن موقفاً منها بحلول غـد     "، مرجحاً أن    "الحوادث الكثيرة التي وقعت في أكثر من مكان على الحدود         

  .اليوم
قة المعونـات الطارئـة     الى ذلك، وزعت األمم المتحدة بياناً لوكيلة األمين العام للشؤون اإلنسانية منـس            

خـالل أحـداث    " وعدد القتلى والجرحى  ... قلقها البالغ من مستوى العنف    "فاليري آموس عبرت فيه عن      
  ".فالناس األبرياء هم من يخسرون أرواحهم. الوضع ال يمكن أن يستمر بهذه الطريقة"وقالت إن . أمس

  16/5/2011، النهار، بيروت
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  ر اإلسرائيلياآلالف يطالبون بطرد السفي: لندن .152

تجمع اآلالف من البريطانيين والفلسطينيين أمام السفارة اإلسرائيلية في العاصـمة           :  جمال شاهين  -لندن  
البريطانية، تأييداً للتظاهرات التي اندلعت في األراضي الفلسطينية المحتلة رافعين شعارات تطالب بطرد             

  .السفير اإلسرائيلي من لندن
م يتظاهرون تضامناً مع أبناء فلسطين، معتبرين في بيان لهم التظاهرات التي            وقال منظمو التظاهرة، إنه   

وان إسرائيل تمثل تهديداً لألمن الدولي ويجب على        . تعم أرجاء األراضي الفلسطينية أنها تطالب بالحرية      
  .جميع الدول فرض عزلة عليها وطرد سفرائها

  16/5/2011، البيان، دبي
  

   حماس ع بسبب المصالحة مالسلطةفرض عقوبات على لت  توقيعا: األمريكيالكونغرس .153
في الكـونغرس األمريكـي وصـول رئـيس وزراء          " إسرائيل"استبق محبو    : حنان البدري  -واشنطن  

 بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، بجمع توقيعات على مشروع قرار يتوقع أن يصدر خـالل أيـام                 "إسرائيل"
يين إذا ما استمروا في جهودهم للحصول على اعتـراف          قليلة، ينص على فرض عقوبات على الفلسطين      

  .بدولتهم، وإذا استمرت السلطة في مصالحتها مع حركة حماس
ونص مشروع القرار الذي تبناه كل من النائب الجمهوري إيريك كانتور والديمقراطي ستيني هوير على               

جع األخيرة عن اتفاقية المصالحة     حث اإلدارة األمريكية على قطع مساعداتها للسلطة الفلسطينية حتى تترا         
  .مع حماس

أو " إسرائيل"كما يؤكد مشروع القرار أن أي محاوالت فلسطينية لتفادي الدخول في محادثات مباشرة مع               
من شـأنه   " إسرائيل"محاولة السعي للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية قبيل التوصل التفاقيات مع            

  .فلسطينيةأن يؤذي العالقات األمريكية  ال
ويعتبر مشروع القرار أن السلطة الفلسطينية أبرمت مصالحة مع حماس بشروط غير واضحة ما يجعـل                
األمور غير واضحة، ومن شأن هذه المصالحة أن تكون خرقاً للقوانين األمريكيـة التـي تمنـع تقـديم                   

  .مساعدات لحكومات تضم أشخاصاً ينتمون لحماس كوزراء في الحكومة الفلسطينية 
17/5/2011، الخليج، الشارقة  

  
   لفتح معابر غزة بصورة دائمةيدعو األوروبي االتحاد .154

 مفوضة االتحاد األوروبي للتعاون الدولي كريستالينا جورجيفا، أمس، في ختام لقـاء             أكدت: )ب.ف  .أ  (
مـم  مع وزير الحرب إيهود باراك، برفقة فاليري اموس رئيس العمليات اإلنسانية فـي األ             ” تل أبيب “في  

االتحاد األوروبي واألمم المتحدة يدعوان إلى فتح فوري ودائم وغير مشروط لنقاط العبور             “المتحدة، أن   
وخالل زيارة إلـى األراضـي      . ”في غزة للسماح بتدفق المساعدة اإلنسانية والسلع التجارية واألشخاص        

وأضـافت  . ”عية إنـسانية  الحصار يبقي سكان غزة في حالة وهن وتب       “الفلسطينية، اعتبرت جورجيفا أن     
من خالل منع مرور األشخاص واستيراد البضائع وتصديرها، تنعدم عملياً فـرص            “المفوضة األوروبية   

  .”التنمية
  18/5/2011، الخليج، الشارقة

 
  لن يرى النور من دون صفقة مشرفة طشالي: حماس .155

شعب الفلسطيني في  للنكبة على حق ال63 ـأكدت حركة حماس، أمس، بمناسبة الذكرى ال: ا ف ب
األسير لديها غلعاد شاليت ” االسرائيلي“لتحرير األرض، مشددة على أن الجندي ” المقاومة بكافة أشكالها“
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برس “في بيان تلقت وكالة ” حماس“وقالت . من دون صفقة مشرفة لتبادل األسرى ” لن يرى النور“
لها كافة، فهو حق كفلته الشرائع السماوية نؤكد على حق شعبنا الفلسطيني في المقاومة بأشكا“منه ” نسخة

” االسرائيلي“وأضاف البيان ان الجندي  .” والمواثيق الدولية ولن نتنازل عنه حتى التحرير والعودة
  .” لن يرى النور اال ضمن صفقة مشرفة يحظى فيها أسرانا بالحرية“األسير جلعاد شاليط 

  16/5/2011الخليج، الشارقة، 
  

  ى لبحث التطورات وتبادل األسرالقاهرةب إسرائيليمسئول  .156
وصل الي مطار القاهرة أمس عاموس جلعاد رئيس الهيئة السياسية   : هشام الشامي -حسين الزناتي 

خاصة من تل أبيب في زيارة قصيرة لمصر   قادما علي طائرة , واألمنية بوزارة الدفاع اإلسرائيلية
احثات مع عدد من المسئولين المصريين تتناول ملف يجري جلعاد خالل زيارته مب.تستغرق عدة ساعات

حيث يتولي المسئول اإلسرائيلي , الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط األسير اإلسرائيلي لدي الفلسطينيين
  .ملف الجندي في أول مرة يتم فيها إثارة الموضوع بعد ثورة يناير

  16/5/2011، األهرام، القاهرة
  
  

  لية تشكيل الحكومةتوافق بين فتح وحماس على آ .157
توافق ، أن القاهرة أعلنت أمس يو بي آينقال عن وكالة  18/5/2011الخليج، الشارقة، نشرت 

ماس حول جميع القضايا التي تم بحثها خالل اليومين الماضيين في القاهرة، وبخاصة حو حركتي فتح
باحثات الحركتين إنهما وقال بيان مصري رسمي صدر، أمس، في ختام م. آلية تشكيل الحكومة المقبلة

اتفقتا على البلورة النهائية لما تم التوافق عليه عقب تشاورهما مع قيادتي الحركتين وبقية الفصائل 
  ."يتم التوافق عليه موضع التنفيذ وضع كل ما"وأضاف أن الطرفين اتفقا على . الفلسطينية داخل الوطن

 القاهرة على مدى يومين برعاية مصرية لتحديد يفعقدتا اجتماعات مكثفة "وذكر البيان أن الحركتين 
 الرابع من مايو فياآلليات الالزمة لتطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي تم التوقيع عليه في مصر 

قام الجانبان ببحث آلية تشكيل الحكومة ومعالجة آثار االنقسام، إضافة إلى تحديد "وأوضح البيان . "الحالي
. "اع األول للجنة منظمة التحرير الفلسطينية بمشاركة األمناء العامين للفصائلموعد انعقاد االجتم

سادتها أجواء إيجابية من كال الجانبين، وأظهر الطرفان تعاوناً وتفهماً "وأضاف البيان أن االجتماعات 
  .     " أقرب وقت ممكنفييتعلق بإنهاء االنقسام  كبيراً يعكس إصرارهما على اإلسراع فى تنفيذ كل ما

عزت الرشق عضو المكتب السياسي من القاهرة أن  17/5/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، وذكر 
لحركة حماس وصف األجواء التي سادت االجتماعات باإليجابية وبروح التفاهم والتعاون والحرص 

 . المشترك لترجمة وتنفيذ االتفاق الذي تم التوصل له
 رئيسة، وهي تشكيل الحكومة وترتيبات موعد اجتماع اإلطار القيادي وقد ناقش الطرفان أربعة عناوين

 . المؤقت للشعب الفلسطيني وملف المعتقلين السياسيين وتفعيل المجلس التشريعي
وأكد الرشق أن هناك متابعة حثيثة لملف المعتقلين السياسيين واتفاق على إنهاء هذا الملف، بحيث يتم 

ومن يتعذر اإلفراج عنه يجب تقديم األسباب لذلك، على أن يتم متابعة اإلفراج عن جميع المعتقلين، 
اإلفراج عن هؤالء بأسرع وقت، وقد سلم كل طرف للطرف اآلخر قائمة بأسماء معتقليه لدى األجهزة 

وقال إنه فيما يتعلق بتشكيل الحكومة فقد قدم كل طرف . األمنية، كما تسلم الراعي المصري نسخة منها
لمستقلين لكل وزارة، وكذلك المرشحين لموقع رئيس الحكومة، وسيتم دراسة هذه مرشحيه من ا

المقترحات لدى كل طرف مع قيادته إضافة للتشاور حولها مع الفصائل الفلسطينية لتكون حكومة توافق 
 . وطني
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واتفق الطرفان على عقد االجتماع األول لإلطار القيادي للشعب الفلسطيني بعد أسبوع من إعالن 
وكشف الرشق أن  .الحكومة، كما اتفقا على عودة المجلس التشريعي لممارسة مهامه في وقت قريب

االجتماعات القادمة للطرفين ستتم تحت رعاية جامعة الدول العربية، تنفيذًا لما ورد في اتفاقية المصالحة 
 . من مشاركة عربية إلى جانب مصر في متابعة تطبيق اتفاق المصالحة

، عضو األحمدعزام ، أن عبد الرؤوف أرناؤوط نقال عن مراسلها 18/5/2011ام، رام اهللا، األي وقالت
 حركتي فتح أنمن القاهرة عن " األيام"اللجنة المركزية لحركة فتح، كشف النقاب في اتصال هاتفي مع 

. لقادمة مرشحين لمنصب رئيس الوزراء والحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة اأسماءوحماس تبادلتا 
 تم طرحها لتولي حقائب وزارية وهناك عدد من المرشحين األسماءعشرات  "أن النقاب األحمدوكشف 

 أيولكنه رفض الخوض في " لتولي رئاسة الحكومة، ولكن الحسم سيكون في الداخل وليس الخارج
  . لحين االتفاقاألسماء ال يتم الخوض في أن انه تم االتفاق على إلى مشيرا أسماء
 اللجنة الخاصة بإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني التي تم االتفاق عليها في العام أن األحمد علنوأ

 من تشكيل الحكومة علما بأن الرئيس يترأس اللجنة أسبوع في القاهرة بعد األول ستعقد اجتماعها 2005
مة التحرير الفلسطينية  اللجنة التنفيذية لمنظوأعضاءالتي تضم في عضويتها رئيس المجلس الوطني 

  . العامين للفصائلواألمناء
 هو حسم موضوع األول للجنة وسيكون الموضوع األول االجتماع أعمالتم وضع جدول : األحمدوقال 

ال : وأضاف. أشخاص 5-4 يكون عددهم ما بين أن في اللجنة الذين تم التفاهم على األعضاءالمستقلين 
 رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل األخوةعدم تمكن  لعقد اللجنة في الداخل لإمكانية
 الداخل ولذا سيعقد االجتماع في إلى رمضان شلح من الدخول اإلسالمي العام لحركة الجهاد واألمين

  . كل االجتماعات ستعقد في القاهرةأنالقاهرة واعتقد 
 قضيتا المعتقلين والمنع من أبرزهاة ومن  االنقسام وبناء الثقأثارتم بحث معالجة " انه األحمدكما وذكر 

حول قضية المعتقلين تم االتفاق على لجنة : "وقال" السفر وقضايا الثارات والتعويضات والمصالحات
  ".لمتابعة ما تم االتفاق عليه بمتابعة من قبل لجنة مصرية

 يكون هناك تنسيق ما نأتم االتفاق على تفعيل المجلس التشريعي وفق القانون على "  انهاألحمد وأعلن
  ".بين الكتل والقوائم البرلمانية حول خطوات تفعيل المجلس

القيادي في حركة نقال عن مراسلها من غزة محمد جمال، أن  18/5/2011الشرق، الدوحة، وجاء في 
يتم البحث عن الشخصيات التي تكون مناسبة لمناصب الحكومة س صالح البردويل، أكد أنه .دحماس 
وحول إن كانت حركة حماس  .بحيث يتم تشكيل حكومة قادرة على تولي المهمات المطلوبة منهاالجديدة 

عملية االختيار ستكون وفق معيار : "ما زالت تطالب بأن يكون رئيس الوزراء من غزة، قال البردويل
ما بين المهنية ومن خالل اختيار مالمح الشخصية المناسبة لرئيس الوزراء والعمل على توفير توازن 

  ".الضفة الغربية وقطاع غزة وهذا األمر ليس كالم حركة حماس فحسب
عزت نقال عن مراسلها من القاهرة صالح جمعة أن  18/5/2011الشرق األوسط، لندن، وأوردت 
لقد تم تقديم عدد من األسماء لرئاسة الوزراء من فتح وحماس، وتم استبعاد عدد منهم وباق "  قالالرشق

 وزارة، 19ن المستقلين والتكنوقراط، وهي أسماء ال تتبع فتح وال حماس، واتفقنا على أربعة أشخاص م
وهذه الوزارات تم تقديم أسماء من المرشحين المستقلين لها، وقدمت الحركتان مرشحيهما لكل موقع من 

  ."هذه المواقع، وأعطي أكثر من خيار ليتم التوافق على أسماء محددة
طينية مطلعة شاركت في المحادثات بين فتح وحماس بالقاهرة إن الدكتور سالم مصادر فلسالى ذلك قالت 

فياض، رئيس الوزراء الفلسطيني الحالي ضمن الشخصيات األربع الموجودة حاليا في السباق على 
  .رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، والتي سيتم حسمها في اجتماع سيعقد خالل عشرة أيام في القاهرة
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مصادر من ) صفا( من القاهرة أنها علمت 18/5/2011، )صفا(لصحافة الفلسطينية وكالة اوبينت 
مقربة من الحوار الجاري بين حركتي فتح  وحماس في القاهرة أن األولى لم تطرح اسم سالم فياض 

وأوضحت المصادر أن وفدا فتح وحماس توصال ألربعة أسماء  .ضمن مرشحيها لرئاسة الحكومة القادمة
، وقد توافقت الحركتان على ) فتح  قبلحماس واثنين منقبل اثنين من (لرئاسة الوزراء ا تم ترشيحهم

  . مرشح حماس واآلخر مرشح حركة فتح، رافضة الكشف عنهما-اثنين من األربعة المرشحين
  

   ألنها دفعت حماس لتوقيع الورقة المصرية"درعا"دحالن يشكر  .158
يادي في حركة فتح، أن فترة االنقسام السابقة كانت وصمة أكد محمد دحالن، الق: صالح جمعة - القاهرة

عار في جبين كل فلسطيني، وخطأ شارك فيه الجميع، وأنه يجب تقديم الحلول بعد تقديم االعتذار للشعب 
أنا أول من يقدم االعتذار للشعب الفلسطيني فيما أخطأت، وال أنتظر الشكر على ما ": الفلسطيني، وقال

  ."أصبت
خبر توقيع المصالحة الفلسطينية برعاية المخابرات "ن، في تصريحات بالقاهرة أمس، إن وقال دحال

كانا ) فتح وحماس(المصرية هو أسعد خبر سمعته، بغض النظر عن التفاصيل من كسب ماذا؟ فالطرفان 
  ."خاسرين طوال السنوات الماضية، سواء ما يطلق على تسميته أهل المقاومة أو أهل المفاوضات

ف أن فتح لم تعطل المصالحة يوما، بل من فرط حرصها على المصالحة وافقت على كل شروط وأضا
حيث األهم «: وأكد أن كل االتفاقات التي تم التوقيع عليها كانت بشروط حماس، قائال. حماس دون تردد

بالنسبة لنا أن نصل إلى المصالحة، فكل المتغيرات كانت تخص حماس، فحماس هي التي رفضت 
وقيع على الورقة المصرية وكل ملحقاتها قبل ذلك، وهي التي قبلت بالتوقيع عليها اآلن بعد أحداث الت

أنا لست بصدد تسجيل نقاط على حماس إلحراجها، ما حدث في سوريا : وأضاف. "درعا، فشكرا لدرعا
  .ربما يكون عنصرا، وما حدث في الوطن العربي ربما كان عنصرا دافعا

  24/5/2011ن، الشرق األوسط، لند
 

  :حصار قطاع غزة
   الحصار على غزة ال يؤدي إلى تقدم في عملية السالم: موسىعمرو .159

شدد األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى على أن استمرار الحصار على غزة أمر ال يـؤدي        
لجديد واألساسـي   ا«: وحول مبادرات المصالحة، قال   . إلى تقدم في عملية السالم أو تحسن في الجو العام         

والجامعة العربيـة تـدعم     .. هو مبادرة الرئيس أبو مازن لزيارة غزة والدخول مباشرة في عملية الصلح           
وطالب موسى الرباعية باتخاذ المواقـف      . »هذا، وهي مستعدة لتقديم كل المساعدة للوصول لهذا الهدف        

  . »نحن معهمإن خرجوا بنتائج طيبة ف«: الجادة، التي تعطي دفعة للسالم، وقال
تقرير غولدستون جزء مـن وثـائق األمـم         «: وعن تراجع ريتشارد غولدستون عن تقريره، قال موسى       

. »المتحدة، وسنستمر بدعمها بغض النظر إن كاتب التقرير ماذا قال، ألنه قد يكون قد وقع تحت ضغوط                
مم المتحدة وال تراجع عن     إن تذبذبه في أقواله يطعن في مصداقيته، ولكن التقرير اعتمد في األ           : وأضاف

  . هذا
  8/4/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  غزة قطاع مقابل فك حصار" ببالش ""إسرائيل"ـسأصدر الغاز ل:  مصري للرئاسةمرشح .160

أكد الدكتور محمد محيى الدين المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية، أنه مستعد في حالة فـوزه               : القاهرة
  .ن تفكك المستوطنات وتفك الحصار عن غزة لتصدير الغاز إلسرائيل مقابل أ
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 أن الغـاز    -وأضاف محي الدين على هامش المؤتمر الشعبى الذي نظمه بمنطقة الحضرة باإلسـكندرية            
من احتياجات إسرائيل، ومن ثم فهو سلعة استراتيجية وال يمكـن تقـديم سـلعة                % 40المصري يشكل   

 الذى يقل عن نصف سعره العالمي، ومن ثـم فـإن          استراتيجية بدون ثمن استراتيجى، ناهيكم عن السعر      
الغاز المصري إلسرائيل إن كان مقابل فك المستوطنات وإقامة ممر آمن بـين الـضفة وغـزة ورفـع                   
الحصار عن غزة، وهي اإلجراءات التي تتيح إقامة دولة فلسطينية حقيقية تمثل امتداداً لألمـن القـومي                 

  . أولى بغازها لشعبهاالمصري فأهالً وسهالً، فإن لم يكن فمصر
وقال محي الدين أن موقفه بالنسبة إلسرائيل لو أصبح رئيساً هو االلتزام بمعاهدة السالم، طالما التزمـت                 
بها إسرائيل، وأي نقض ألي من بنودها من طرف إسرائيل يخوله كرئيس لدولة ذات سيادة الرد سياسياً                 

  ودبلوماسياً بما يتناسب مع الخرق اإلسرائيلى
 7/4/2011، برسقدس 

  
  حملة فلسطينية دولية تستنكر استمرار االحتالل في إجراءات تشديد الحصار على غزة .161

، بشبكة المنظمات األهلية "الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن قطاع غزة" استنكرت :غزة
اري، ومنع إدخال الفلسطينية، بشدة مواصلة قوات االحتالل اإلسرائيلي إغالق معبر كرم أبو سالم التج

  وحذرت الحملة، في بيان مكتوب  .البضائع والمساعدات اإلنسانية من خالله لليوم السادس على التوالي
  
  

نسخة عنه، من تداعيات استمرار إغالق المعبر على الواقع اإلنساني واالقتصادي " قدس برس"وصل 
  ". في قطاع غزةالمتدهور أصالً"

  11/4/2011قدس برس، 
  

  من التوجه إلى غزة" 2الحرية  " أسطولانوألمانيا تحذر" إسرائيل" .162
إلى عدم المـضي قـدماً فـي        " 2الحرية  "، أمس، الدعوات لمنظمي أسطول      "إسرائيل" قادت   :)د ب أ  ( 

الخطط الخاصة بنقل إمدادات إغاثة إلى قطاع غزة، الشهر المقبل، وقالت إن هذه الخطوة تصل إلى حـد              
  .االستفزاز السياسي 

 سفينة تحمل أكثر من ألف شخص من منظمات غير حكومية وجماعات أخرى             15السطول نحو   ويضم ا 
  .على غزة في النصف الثاني من الشهر المقبل " اإلسرائيلي"لكسر الحصار البحري 

إن جماعـات وأفـراداً     "لدى األمم المتحدة ميرون روبين أمام جلسة لمجلس األمن          " إسرائيل"وقال سفير   
، وأشار إلى   "سطول المقرر إطالقه لها صالت كثيرة بحماس ومنظمات إرهابية أخرى         على ظهر سفن األ   

مصممة على تطبيق الحصار البحري على غزة، وناشد األمم المتحدة والمجتمـع الـدولي              " إسرائيل"أن  
  .باتخاذ كل االجراءات الضرورية لمنع انطالق االسطول 

 األسطول ربما يؤدي إلى تصعيد التـوتر فـي المنطقـة،            إن إطالق : بدوره، قال سفير ألمانيا بيتر فيتيج     
  " . ندعو كل المنظمات المشاركة إلى ان تجد وسائل أخرى لتوصيل المساعدات إلى شعب غزة"وأضاف 

22/4/2011، الخليج، الشارقة  
  

   مليون طفل فلسطيني يعانون من االحتالل1.9": اليونيسف" .163
 مليون طفل فلسطيني ما زالوا 1.9أن أكثر من ) اليونيسف(أكدت منظمة األمم المتحدة للطفولة : غزة

يواجهون تهديدات بالقتل واإلصابة والفقر والتهجير واالعتقال والضائقة النفسية وانخفاض التحصيل 
في تقرير لها ) اليونيسف(وقالت  .التعليمي، وذلك بسبب إجراءات االحتالل الصهيوني بفلسطين المحتلة
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إن مواصلة الحصار على قطاع غزة والقيود على الحركة في الضفة الغربية "): 4-25(نشر اإلثنين 
مؤكدة أن الحصار ما زال قائما ". المحتلة تهدد سبل معيشة األسر ووصولهم إلى الخدمات األساسية

وأوضحت أنه على الرغم  .والتحسينات الصهيونية لم تساهم في تحسين األوضاع المعيشية ألهالي غزة
 بالمائة من األضرار التي لحقت بمدارس غزة، 82تين على الحرب إال أنه لم يتم تصليح من مرور سن

  .بسبب نقص مواد البناء الناتج عن الحصار المتواصل للقطاع
 حاجز 500وفي سياق متصل، أشارت إلى أن حواجز االحتالل التي تفصل مدن الضفة، والتي تقدر بـ

  .تعيق وصول األطفال إلى المدارس
25/4/2011ز الفلسطيني لإلعالم، المرك  

  
  "2أسطول الحرية"تحريض األوروبيين ضد في يفشل يز بير":  لكسر الحصارالدوليةالحملة  " .164

أكد الناطق الرسمي باسم الحملة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة أنور الغربي، على فـشل جولـة                  
لحثهم على منع رعاياهـا مـن المـشاركة    الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيرس، لعدد من الدول األوروبية  

: وأضاف الغربي في تصريحٍ لقناة األقـصى الفـضائية  ، المتوجه إلى قطاع غزة2ضمن أسطول الحرية   
، قوبـل   2لرؤساء هذه الدول بضرورة منع مواطنيها من المشاركة في أسطول الحرية            " بيرس"إن طلب   "

  ". كة فيه أمر قانوني ال يمكن منعهبالرفض الشديد على اعتبار أن أسطول الحرية والمشار
26/4/2011، موقع فلسطين أون الين  

  
   الدولة الفلسطينيةوإقامة غزة عن رفع الحصار إلىتهدف مصر تقوم بسلسلة جهود :  شرفعصام .165

 تعقيبا على االتفاق بين حماس وفتح كشف رئيس الوزراء المصري عصام شرف عن - معا-بيت لحم
  . حاليا على صعيد القضية الفلسطينيةسلسلة جهود تقوم بها مصر

وقال ان هذه الجهود تهدف الى رفع الحصار المفروض على غزة واقامة الدولة الفلسطينية والدعوة الى 
  .مؤتمر دولي لوضع حل للقضية الفلسطينية وليس الجراء مفاوضات مرة اخرى

  28/4/2011وكالة معاً اإلخبارية، 
  

  مهمة تساعد على تخفيف حصار قطاع غزةمصر ستتخذ خطوات : نبيل العربي .166
أكد وزير الخارجية المصري نبيل العربي أن مصر ستتخذ خطوات مهمة تساعد على تخفيف حصار 

وقال العربي في تصريحات  .قطاع غزة خالل األيام القليلة المقبلة، وأن األوضاع في غزة ستتغير جذريا
، معتبرا أن السياسة القديمة بهذا الخصوص كانت لقناة الجزيرة أمس إن معبر رفح سيفتح بشكل كامل

وأضاف أن مصر لن تقبل ببقاء معبر رفح مغلقاً، وهو المنفذ الوحيد لسكان القطاع على ". أمرا مشينا"
واحد، وعلينا جميعاً أن نقف "ونبه إلى أن األمن القومي المصري واألمن الفلسطيني  .العالم الخارجي

وأكد العربي  ".روف الراهنة، وما حدث مع غزة سابقاً أمر شائن وغير مقبولصفاً واحداً في مواجهة الظ
أن مصر لن تتجاهل المعاناة اإلنسانية لسكان القطاع، داعياً العرب إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه قضية 

وفي وقت سابق أمس، دعت جماعة اإلخوان المسلمين بمصر المجلس العسكري لفتح معبر . فلسطين
ئم أمام الفلسطينيين بقطاع غزة، والعمل على إنشاء منطقة تجارة حرة في منطقة رفح رفح بشكل دا

  .المصرية
  28/4/2011موقع الجزيرة نت، الدوحة، 

  
  الحكومة في غزة ترحب باستعداد مصر لفتح معبر رفح بشكل دائم .167
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سطينية رحبت  من غزة، أن وزارة الخارجية الفل29/4/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية ذكرت 
بتصريحات وزير الخارجية المصرية نبيل العربي الداعية لرفع الحصار كليا عن قطاع غزة وفتح معبر 

وأكدت الوزارة في بيان لها وصل . رفح البري بين مصر وقطاع غزة بشكل طبيعي أمام الفلسطينيين
 موضع التنفيذ نسخة عنه الجمعة على أهمية هذه التصريحات وضرورة اإلسراع بوضعها" صفا"

  .خصوصا في معالجة المعوقات التي تتعلق بتسهيل سفر المواطنين عبر معبر رفح
 من غزة، أن هيئة المعابر والحدود في حكومة حماس رحبت امس 30/4/2011الحياة، لندن، وأضافت 

 حركة أهمية هذا القرار الذي يأتي في ظل«بالموقف المصري، وأكد مدير الهيئة حاتم عويضة في بيان 
  .»ناشطة للمسافرين والمعاناة المستمرة نتيجة تحديد عدد أيام العمل والمسافرين يومياً

حجم التبادل التجاري «، موضحاً أن » المصري-ضرورة تفعيل المعبر التجاري الفلسطيني «ودعا إلى 
وياً، واألفضل ي يتجاوز بليوناً وسبعمئة مليون دوالر سنسرائيلالمفروض على قطاع غزة مع الجانب اإل

لن يكون إال من «وشدد على أن ذلك . »أن يكون هذا التبادل مع دول عربية وإسالمية بدالً من االحتالل
خالل فتح البوابة المصرية أمام الحركة التجاريَّة، والعمل إلنشاء مناطق تجارية وصناعية مشتركة 

  .»وإبرام اتفاقات تجارية
مصرية امس أن وتيرة المرور في معبر رفح ثابتة في األيام وذكرت وكالة أنباء الشرق األوسط ال

، ومغادرة )مرضى وطالب في مصر وحاملو جنسيات أجنبية( ألفاً إلى مصر 11األخيرة، وهي مرور 
  . إلى غزة925 آالف و10
  
  

  حق التدخل بقرار فتح معبر رفح" إسرائيل"ليس لـ: رئيس أركان القوات المسلحة المصرية .168
أكد رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق سامي عنان أن الكيان الصهيوني ال :  القاهرة-غزة 

  .يملك الحق في التدخل في القرار المصري بفتح معبر رفح البري
على صفحته على موقع الفيسبوك بعد ) 4-29(وقال عنان في تصريح صحفي له نشره اليوم الجمعة 

  ". فلسطيني-خل في قرار فتح معبر رفح فهذا شأن مصري  حق التدسرائيلليس إل): "تنبيه(كلمة 
  30/4/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  سيتم البدء فوراً في إعادة إعمار قطاع غزة:  الدول العربيةجامعة .169

المـشاورات  “أكد األمين العام المساعد لشؤون فلسطين بجامعة الدول العربية محمد صـبيح إن              : القاهرة
سيتم البدء فوراً فـي إعـادة إعمـار        “، وأكد أنه    ” الحكومتين في األراضي الفلسطينية    بدأت إلنهاء وضع  

 مليارات دوالر المخصصة لغزة، للبـدء       5أنه يتم اآلن تحويل     ” الخليج”وأضاف صبيح ل  . ” قطاع غزة 
 ألف أسرة تعيش فـي الخيـام حتـى اآلن منـذ العـدوان               30هناك  “الفوري في اإلعمار، الفتا إلى أن       

بعد استكمال خطوة تشكيل حكومة وحدة وطنيـة        “وأوضح أنه   . ” 2008على القطاع سنة    ” رائيلياإلس“
  .” سيتم اإلعداد لالنتخابات الرئاسية خالل سنة، وانتخابات المجلس التشريعي والمجلس الوطني
  5/5/2011، الخليج، الشارقة

  
  تدرس آليات جديدة لتشغيل معبر رفح مصر : » الحياة« .170

يعقد المسؤولون المصريون اجتماعات مكثفة لوضع آليات جديـدة لتـشغيل           : يهان الحسيني  ج -القاهرة  
في القاهرة إن تغييرات كبيرة ستجري في آليـة         » الحياة«قالت مصادر مصرية مطلعة لـ      و .معبر رفح 

التشغيل لضمان تقديم التسهيالت إلى أهالي قطاع غزة للتخفيف عنهم وضمان انسياب حركة المرور عبر             
  .المعبر، سواء في الخروج من غزة أو الدخول إليها
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وكانت السلطات المصرية استقبلت شكاوى وطلبات من شخصيات فلسطينية تناولت السلبيات التـي تـتم               
معنيون تماماً بدرس جميع هـذه الـشكاوى        «: وقالت المصادر . فيها إدارة معبر رفح في الوقت الراهن      

ة الفلسطينيين لدرسها ووضعها في االعتبار عند وضع اآللية الجديدة          والتحفظات التي استلمناها من األخو    
نريد إدارة المعبر في شكل يحفظ للفلسطيني كرامتـه ونتجنـب كـل             «: وزادت. »في إدارة معبر رفح   

  .»السلبيات السابقة لترك ذكرى طيبة في نفوس الفلسطينيين
سهيالت ستقدم إلى أهالي القطاع، منها علـى        هناك ت «: اإلجراءات الجديدة التي سيتم تناولها، قالت     ومن  

 سنة وتزيد على سن األربعين بال قيود، وكذلك         18سبيل المثال، السماح بالدخول لمن تقل أعمارهم عن         
، الفتة إلى أنه ستتم إعادة النظر في القوائم األمنية التي ال يزال العمل سارياً بها إلى هذا اليـوم،                    »النساء

اء ممنوعة من الدخول إلى األراضي المصرية منـذ الخمـسينات مـن القـرن               والتي أدرجت فيها أسم   
وأوضحت أنه سيجري تقنين الفئات التي لم يسمح لها بالدخول والتي تشكل فعالً مخاطر علـى                . الماضي

  .األمن المصري
هـذا شـأن    «: وعما إذا كان المعبر سيعمل في ظل مراقبين دوليين لإلشراف عليه، أجابـت المـصادر              

، مرجحـة   »نحن نتناول الجانب المصري فقط حيث ال وجود إال ألجهزة أمنية مصرية فقـط             . ينيفلسط
تشغيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح وفق آلية محددة تتناول وجـود حـرس للرئاسـة الفلـسطينية                  

  .»مع ذلك، معنيون فقط بالجانب المصري من المعبر«: وقالت. ومراقبين دوليين
  12/5/2011، الحياة، لندن

  
  
 

  :ة اإلسرائيلي-العالقات العربية 
  

  على غزةمصر تشجب التصعيد اإلسرائيلي  .171
 وزير الخارجية المصري ، أن)وكاالت( نقال عن القاهرةمن  10/4/2011االتحاد، ابو ظبي،  نشرت

. نبيل العربي أعرب أمس األول عن قلق بالده البالغ إزاء التصعيد العسكري اإلسرائيلي ضد قطاع غزة
أوضح في تصريح صحفي أن مصر تشجب الغارات الجوية اإلسرائيلية وإطالق قذائف المدفعية على و

وطالب العربي جميع األطراف بوقف األعمال العسكرية كافة على الفور، . مواقع مختلفة في القطاع
بين وذكر أن مصر بذلت جهداً وأجرت اتصاالت لوقف التصعيد . حفاظاً على أرواح وسالمة المدنيين

الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي من أجل حقن الدماء ومنع تفاقم الموقف، معرباً عن أمله في التزام 
  . الجميع بالتهدئة حرصاً على أمان مواطنيهم

مصادر مصرية ذكرت أن الحكومة المصرية إن  10/4/2011موقع فلسطين أون الين، في وجاء 
  . وقف فوري للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزةأجرت اتصاالت موسعة ومكثفة للضغط من أجل

إن مصر تجري اتصاالت عالية المستوى مع كافة :" عن مصدر مسؤول قوله" بوابة األهرام"ونقل موقع 
األطراف بما في ذلك سلطات االحتالل اإلسرائيلي والفصائل الفلسطينية، لوضع حد لهذه العمليات 

أن االتصاالت شملت االتحاد األوروبي والواليات المتحدة " ةالبواب"وعلمت ". العسكرية اإلسرائيلية
  .األمريكية

وأكد أن االتصاالت والجهد المصري يأتي من منطلق حرص مصر على حماية الشعب الفلسطيني 
  .ودورها التاريخي والمتواصل تجاه هذه القضية

  
  "إسرائيل"رب تضمن أمن األنظمة العربية المدعومة من الغ: سويشر "الوثائق الفلسطينية"سرب ُم .172
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القطرية " الجزيرة"في قناة   " وحدة الشفافية "ومدير  " الوثائق الفلسطينية "اتهم مسرب   :  يو بي آي   -تل أبيب   
  ."إسرائيل"األمريكي كاليتون سويشر األنظمة العربية المدعومة من الغرب بضمان األمن الذي تتمتع به 

لو توفرت للجمهور العربي    " اإلسرائيلية امس األحد إنه      "هآرتس"وقال سويشر في مقابلة نشرتها صحيفة       
اليوم إمكانية التصويت على تأييد سالم مع إسرائيل أو االتحاد كعرب والتعهد بتحرير فلسطين التاريخية،               

  ".فإني واثق من أنهم كانوا سيختارون اإلمكانية الثانية
لغرب وتضمن األمن الذي يتمتـع بـه   حكومات من ورق مدعومة من ا   "وأردف أن األنظمة العربية هي      

  ".اإلسرائيليون، لكن الوضع يتغير والمؤسسة األمنية اإلسرائيلية تعرف أنني محق
 فـي  )رئيسة حزب كديما المعارضة اإلسرائيلية تسيبي ليفنـي (لهذا السبب يكتب أشخاص مثل "وأضاف  
" الكـود األخالقـي  "أن توقع على  أن على األنظمة الديمقراطية العربية الجديدة       " واشنطن بوست "صحيفة  

الديمقراطي، أي التعهد بأنهم سيحبون إسرائيل ويتوقفون عن معارضة االحتالل، وأنـا ببـساطة ال أرى        
  ".هذا األمر يحدث
عن اتهامه بأنه عميل أمريكي وأنه ابلغه بمدى تمتعه من قـراءة    " عريقات تراجع الحقا  "وقال سويشر إن    

لكني أعتقد أن عريقات أخطأ عندما اعتقد فـي أعقـاب           "ات كامب ديفيد    كتاب سويشر األول حول محادث    
  ".كتابي األول بأني بين محبي السلطة الفلسطينية

لم تتطرق إلى السؤال الـذي      " حول الوثائق الفلسطينية  " الجزيرة"وأضاف أن ردود عريقات على ما بثته        
سلطة الفلسطينية؟ وخصوصا عنـدما     طرحه الكثيرون وهو إلى أي حد ألحقت ضررا باستقرار وجهود ال          

  ".اتخذوا قرارات بمحاربة فلسطينيين آخرين من أجل إرضاء إسرائيل والغرب
كررت أخطاء كثيرة بدءا من دعـم الـسياسيين         "ورأى سويشر أن إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما         

ـ             ة بوليـسية فـي الـضفة       الذين ال يتمتعون بشعبية في السلطة الفلسطينية وحتى مواصلة نهج بناء دول
  ".الغربية

 حصلوا على   من الذين ) والية الرئيس األمريكي األسبق بيل كلينتون     (تعيين أشخاص من فترة     "وتابع أن   
المبعوث الخاص إلى الشرق األوسط     (مصادقة اللوبي اليهودي، مثل دنيس روس والنائبة السابقة لميتشل          

ارثة، لكن في واشنطن ال توجد انعكاسات لألخطـاء         ميرا رودمان، ثبت هو األخر أنه ك      ) جورج ميتشل 
  ".المتعلقة بالشرق األوسط

أحد المفاوضين الفلسطينيين قال لي إن نزاهة إدارة أوباما تجاه الفلسطينيين مطابقـة             "ووفقا لسويشر فإن    
 باستثناء أنـه خـالل حكـم        )والية الرئيس األمريكي السابق جورج بوش     (للتعامل مع السلطة في فترة      

إذ أن إدارة بوش كانـت منحـازة بالكامـل إلسـرائيل            " لحزب الجمهوري كانوا يعرفون من يواجهون     ا
  .وبصورة علنية

رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسـبق     (يدعو  ) عباس(ألمر جنوني أن اقرأ أن أبو مازن        "وقال سويشر إنه    
  .2005شارون بأنه صديق جيد في العام ) أرييل

د عباس وعريقات أنهما ممثالن شرعيان للشعب الفلـسطيني فإنـه ينبغـي           إذا اعتق "وأضاف سويشر أنه    
عليهما أن يأخذا ثقتهما هذه إلى مخيمات الالجئين ليتحققا من مدى تقبل أفكارهما هناك، لكن لماذا يتعين                 

  ".عليهما أن يطلعا جمهورهما إذا لم يكونا ملتزمين بتقديم حساب له؟
ان رئيس المخابرات األردنية في فترة الملك حسين، قال لي مرة أنـه             عدنان أبو عودة، الذي ك    "وتابع أن   

يجب التفكير بالسلطة الفلسطينية على أنها صندوق تقاعد وعباس رئيسه واإلسرائيليين في مجلس إدارته              
ويمنحون راتب التقاعد للعاملين في السلطة الفلسطينية لقاء سلوك حسن وفيما األمم المتحـدة واالتحـاد                

  ".ي يمولون ذلكاألوروب
عندما نفكر بهذا على هذا النحو سندرك لماذا سيعتبر الخروج من العملية التي بـدأت فـي                 "وأردف أنه   

  ".أوسلو انتحارا اقتصاديا بالنسبة لموظفي السلطة الفلسطينية
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حمـاس كانـت    "وفي رده على سؤال ما هو سبب اعتقاده بأن حركة حماس هي البديل قال سويشر إن                 
، وهذا يظهر مما كتبوه هم أو مـن تقـارير           1967موافقة على هدنة ألمد طويل وحدود العام        مستعدة لل 

  "".ويكيليكس"اإلدارة األمريكية حول ذلك في 
أن يأخذ زمام األمور وإنشاء منطقة عازلة فـي الـضفة           ) حلف شمال األطلسي  (على الناتو   "وأضاف أن   

  ".1967د العام الغربية إلى حين تتراجع جميع المستوطنات إلى حدو
لماذا نفعل ذلك؟ فهذا سـيكون      " طرحت هذا األمر أمام دنيس روس وقال لي          2004في العام   "وتابع أنه   

  "".تعويضا للفلسطينيين على العنف
الوسطاء األمريكيين يعتقدون أن العرب أغبياء ويجب أن تكون هناك عملية سالم            "وشدد سويشر على أن     

 ال يدركون أن الجماهير ترى الحقيقة، وهؤالء الذين يعتقدون بأنه يجـب             ، وهم "لكي ال يكرهوننا  "كاذبة  
  ".؟)بالقاهرة(االستمرار في نموذج األعمال االعتيادي، ألم يروا الشعارات حول غزة في ميدان التحرير 

حتى إذا كانت تل أبيب وواشنطن يسيطر عليهما التوجس من إيران فإنه بالنسبة للعـرب فـان                 "وأكد أنه   
  ". القدس ما زال لب القضيةمصير

11/4/2011، القدس العربي، لندن  
  

   غزة قطاعالجامعة العربية تطلب من مجلس األمن فرض حظر جوي فوق: موسى عمرو .173
قال األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، إثر اجتماع         : صالح جمعة  -سوسن أبو حسين     - القاهرة

تكليف المجموعة العربية في    «ى المندوبين، أمس، إنه تقرر      طارئ للمجلس الوزاري للجامعة على مستو     
األمم المتحدة بطلب عقد جلسة لمجلس األمن لوقف العدوان على غزة وفرض حظر جوي على الطيران                

ـ        . »العسكري اإلسرائيلي فوق غزة     األعضاء فـي    22وأكد بيان صدر عقب االجتماع أن ممثلي الدول ال
 المجموعة العربية لدى األمم المتحدة بطلب عقد اجتماع لمجلس األمـن            تكليف«الجامعة العربية قرروا    

للنظر في العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة بصفة عاجلة، ووقف حصارها، وفرض حظر جوي على               
  .»الطيران العسكري اإلسرائيلي لحماية المدنيين في قطاع غزة
 للمطالبة بفرض حظر جوي على الطائرات       وحول قرار الجامعة العربية أمس بالتوجه إلى مجلس األمن        

اإلسرائيلية على غزة، قال العربي إن هذا مطلب عادل، وقد شاركت مصر فيه، مؤكدا على ضرورة أن                 
 عاما، وال بد من العمل على إنهائـه،         60يتم إيجاد حل أساسي للنزاع العربي اإلسرائيلي والمستمر منذ          

ار بين جميع األطراف، وعقد مـؤتمر جـدي للـسالم ألن            مضيفا أن هذا األمر يقتضي وقف إطالق الن       
استمرار السياسة الحالية لن يؤدى إلى أي شيء، بل يمثل إضاعة للوقت، في حين يقتـل المزيـد مـن                    

  .الفلسطينيين واإلسرائيليين، مؤكدا حقن الدماء للجميع وإقامة سالم دائم وعادل يعيش فيه الجانبان
  11/4/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  "يجب ان تستعيد مصر دورها الريادى في القضية الفلسطينية: " موسىعمرو .174

قال األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى وأحد الشخصيات التـي تعتـزم             :  صالح جمعة  -القاهرة  
لقد آن اآلوان لمصر ان تستعيد دورها الريادي والحقيقـي          : "الترشح إلنتخابات الرئاسة القادمة في مصر     

  ."منطقة، فمصر كانت الدولة االساسية في رسم سياسة الشرق االوسطفي ال
يجب ان تستعيد مصر دورها الريادى في القضية الفلسطينية، فمصر يجب ان تكون العبا اساسيا               : "وقال

، الننـا   1967فى القضية الفلسطينية، فنحن نريد دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية طبقا لحـدود              
لحة أمنا القومي حل القضية الفلسطينية الن استمرارها يؤدى الى اضطرابات علـى             كمصريين من مص  
، وطالب موسى من الفلسطينيين العودة الى المصالحة وانهاء االنقسام، كمـا شـدد              "حدود مصر الشرقية  
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على ضرورة استعادة دور مصر الحقيقي في قضايا االمن االقليمي ومياه النيل وان تقود مصر الـشرق                 
  .سط في استعادة حقوقهاالو

 11/4/2011، القدس، فلسطين
 

   تؤيدان فرض حظر جوي للطيران الصهيوني فوق غزةومصرتركيا  .175
، بالطلـب   )4-10(اتفقت القاهرة وأنقرة على تأييدهما لقرار جامعة الدول العربية، اليوم األحد            : القاهرة

ان الـصهيوني مـن ضـرب    من مجلس األمن الدولي، فرض حظر جوى على قطاع غزة لمنع الطيـر       
وقال الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية المصري إن طلب مجلس الجامعة العربيـة لمجلـس                .القطاع

  .األمن بفرض حظر جوي على قطاع غزة، هو طلب عادل، ومصر شاركت فيه
لدينا موقف وسياسات واضحة منـذ سـنوات        : "من جانبه قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو        

أن توقف االعتداءات والحصار على القطاع، وعلى المجتمع الـدولي أن يبـذل             " إسرائيل"طويلة، فعلى   
  ، مشيرا إلى أنه سوف يتحدث مع األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو             "قصارى جهده فى هذا األمر    

تقوم تركيا بدعمه   إذا كان هناك أي مقترح عربي في هذا الشأن، فسوف           : "موسى حول هذا األمر، وقال    
  ".ومساندته

  10/4/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  "إسرائيل"ـ  ل المصريعديل أسعار بيع الغازت": األهرام" .176
أكد المستشار القانوني الورداني التوني مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة البتـرول للـشئون               : طاهر سليمان 

  2010  فبرايـر   27  المحكمة اإلداريـة العليـا الـصادر فـي         القانونية أن قطاع البترول التزم بتنفيذ حكم      
  .بخصوص تعديل أسعار تصدير الغاز المصري إلسرائيل

وأشار الي أن هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المنـوط بهمـا تنفيـذ الحكـم                  
 المتوسـط المـشترية      وقبل صدور الحكم بالتفاوض مع شركة غاز شرق        2009/5/31القضائي قامتا في  

للغاز المصري لتصديره إلسرائيل وانتهيا الي االتفاق علي تعديل أسعار عقود تصدير الغاز بمـا يتفـق                 
وأكد أنه تم تطبيق هذا االتفاق بأثر رجعي علي كميات الغاز منذ بـدء              . وتطورات أسعار السوق العالمية   

كماأكد أن  . مح بزيادة السعر دون حد أقصي     التصدير فضال عن وضع آلية للمراجعة الدورية لألسعار تس        
وفي حالة زيـادة    . قطاع البترول يعطي األولوية لتلبية احتياجات السوق المحلية ويراجع كميات التصدير          

  .اإلحتياجات المحلية يتم توجيه جزء من كميات التصدير بشكل عام للوفاء بهذه اإلحتياجات
  11/4/2011، األهرام، القاهرة

  
   قلقة من تقارب القاهرة مع طهران"إسرائيل": مصريةالخارجية ال .177

إن :  قالت منحة باخوم، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية المصرية، أمس          :هيثم التابعي  - القاهرة
الذي أبداه رئـيس الـوزراء      » القلق«، رافضة الرد على     »قلقة من تقارب القاهرة مع طهران     «إسرائيل  

هو مؤخرا مما قال إنه توجه مصري معاٍد لبالده التي تحتفظ بعالقات دبلوماسـية              اإلسرائيلي بنيامين نتنيا  
  . عاما30مع القاهرة منذ نحو 

ـ   إن الخارجية المصرية لن تصدر بيانا بخصوص تصريحات نتنياهو؛         : »الشرق األوسط «وقالت باخوم ل
 أن كل مـا يقلـق       :يفةألنه ليس من المنطقي أن نرد على كل تصريح لرئيس الوزراء اإلسرائيلي، مض            

  .  اإليراني-إسرائيل هو تخوفاتها من التقارب المصري 
  18/4/2011الشرق األوسط، لندن، 
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   رفح معبر عبرالى قطاع غزة مصري إلدخال المواد األساسية استعداد .178
أكد وزير الخارجية المصري الدكتور نبيل العربي استعداد مصر الكامل للقيام بـأي دور مـن                : القاهرة

وأعلن العربي  . نه توصيل المساعدات اإلنسانية والمواد األساسية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في غزة           شأ
خالل لقائه، أمس، مع وفد من التحالف المصري الدولي إلنهاء الحصار على غزة برئاسة أحمد العاصي                

عبر معبر رفـح بعـد      على إدخال المواد األساسية إلى القطاع       ” السياسية“منسق التحالف، موافقة مصر     
عرض هذا الموضوع على رئيس الحكومة المصرية التخاذ اإلجراءات التي يراها الزمة ومناسبة فـي               

  .هذا الشأن
 فلسطيني تجمعواً بمطار القاهرة بعـد وصـولهم مـن           100وسمحت السلطات المصرية، أمس، بدخول      

  .لتيسيرات المقدمة ألهالى غزةالخارج على مدى يومين للتوجه إلى منفذ رفح لدخول غزة في إطار ا
  18/4/2011، الخليج، الشارقة

 
  بالغ للنائب العام يطالب بالقبض على باراك : مصر .179

تقدم محام مصري ببالغ إلى النائب العام المصري أمس، يطالبه بإصـدار            :  ناصر عبدالوهاب  -القاهرة  
دمه أرض مـصر، والتحقيـق      أمر بالقبض على وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك في حال وطئت ق           

معه حول ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية بشكل منهجي ومنظم خالل وجوده في منصبه على                
قمة جيش االحتالل اإلسرائيلي، وإصداره األوامر للقوات الصهيونية لشن هجوم منهجي وهمجي واسـع              

  .النطاق على أطياف الشعب الفلسطيني الكائن في قطاع غزة المحتلة
وقال المحامي أحمد الدبش في بالغه للنائب العام، إن ما ارتكب هو جميع الجرائم المنصوص عنها فـي                  

  . من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المسمى نظام روما األساسي8 و7 و6المواد 
  18/4/2011، ة، الكويتدالجري

  
  راء اغتيال قادة فلسطينيينكانت وو عميلة للموسادزوجة بن علي : رية الجزائالشروق .180

خرج عبد الرحمان سوبير، الحارس الشخصي للرئيس المخلوع زين العابدين بن علـي عـن               : أيمن. ج
حقائق خطيرة عن العهد السابق للرئيس التونسي زيـن         " الفايسبوك"صمته مرة أخرى وكشف من خالل       

وصهره سليم شـيبوب وعـدد مـن        العابدين بن علي وتوجيه تهم جنائية إلى الرئيس المخلوع وزوجته           
  .القيادات األمنية الكبرى

ليلى بن علي جندت عميلين بالمخـابرات التونـسية سـنة           "فإن  " الشهادة االلكترونية "وحسب ما جاء في     
 الغتيال رجل أعمال تونسي كان من األصدقاء المقربين من بن علي والذي عارض بشدة زواجه                1991
مخلوع كان وراء مقتل طفلة لم تتجاوز األربع سنوات من العمر سنة            أن صهر الرئيس ال   "، وأضاف   "منها

 بمنطقة الرديف، والتي أثبتت تحقيقات أمن الدولة حينها من خالل تقرير سلمه علي السرياطي إلى              1992
  ".جهاز أمن الدولة أن القاتل كان شخصا مكلفا من طرف صهر الرئيس المخلوع بذبح الفتاة

 جديدة عن وجود كنوز أخرى موجودة بقصر قرطاج أكثر بكثيـر ممـا تـم            كما كشف سوبير معلومات   
العثور عليه سابقا، مؤكدا أن هذه الكنوز مجموعة من األوسمة الموشحة بالذهب والياقوت وكـان يقـع                 
تجميعها من طرف ليلى وشقيقها بلحسن، إضافة إلى أسرار عن محمد العربي المحجوبي المعروف باسم               

 بتهمـة التواطـؤ     1990ذي كان يشغل منصب كاتب دولة لدى وزير الداخلية سـنة            الشاذلي الحامي ال  
، مشيرا إلى أن تلك العملية كانت وهمية ومفتعلة من قبل بن علي وزوجته لتهدئة               "الموساد"والتخابر مع   

  .الرأي العام التونسي
ساد ولها يد فـي عديـد       وأكد  أن بن علي وليلى الطرابلسي متواطئان مع إسرائيل، وان ليلى عميلة للمو             

  .االغتياالت التي استهدفت القادة الفلسطينيين في تونس
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  18/4/2011، الشروق اون الين، الجزائر
  

  خطوات جادة إلنهاء االنقسام الفلسطيني قريباًَ: مصر .181
قالت مصادر مصرية مطلعة إن األيام القليلة المقبلة ستشهد بدء خطوات جادة            :  جيهان الحسيني  -القاهرة  

  .و إنجاز المصالحة تلبية لتطلعات الشعب الفلسطيني بإنهاء االنقسام واسترداد اللحمة الفلسطينيةنح
وأوضحت أن مصر عاقدة العزم على التحرك على مسار المصالحة بالتضافر مع كل الجهود الفلسطينية               

أنـه تـم    وأشارت الـى    . المسؤولة والمخلصة من أجل تحقيق هذا الهدف الوطني في أقرب وقت ممكن           
 2009البحث عن أنسب السبل إلنهاء االنقسام انطالقاً من وثيقة المصالحة التي صـاغتها مـصر عـام          

  نتيجة الحوارات الفلسطينية الشاملة التي عقدت في القاهرة، وكذلك من خالل الرؤى واالقتراحات التـي               
ائل الفلسطينية خالل   وأوضحت أن مصر ستواصل جهودها ولقاءاتها مع باقي الفص        . طرحها بعض القوى  

  . الفترة المقبلة، معربة عن أملها في أن نشهد قريباً بدء خطوات جادة وحقيقية نحو المصالحة
  19/4/2011، الحياة، لندن

 
  وسط توتر في األجواء بين البلدين  في القاهرة يغادر لعدة أيام"إسرائيل"سفير  .182

 "إسـرائيل "ية الرسمية إلى خبر مغادرة سـفير        أشارت وكالة األنباء المصر   :  أحمد الغمراوي  - القاهرة
إسحاق ليفانون للقاهرة من دون مزيد من التفاصيل، إال أن تلك المغادرة تأتي في غضون قلق إسرائيلي                 

، الذي تمثل فيما شهدته السفارة اإلسـرائيلية        "إسرائيل"من تنامي التوتر الشعبي بالشارع المصري تجاه        
رية، من مظاهرات لمصريين يطالبون برحيل الـسفير اإلسـرائيلي وقطـع     بالجيزة، وقنصليتها باإلسكند  

  .العالقات المتبادلة إثر االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة ضد الفلسطينيين
كما شهد اإلعالم اإلسرائيلي مزيدا من التصعيد تجاه سياسـات وزارة الخارجيـة المـصرية، ووزيـر                 

قلق رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو من       » هآرتس«الخارجية نبيل العربي؛ حيث نقلت صحيفة       
  .توجه معاٍد إلسرائيل في القيادة المصرية الجديدة

 19/4/2011، الشرق األوسط، لندن
 

   عباس إلى تونس ليست انحيازا رسميا لحركة فتح على حساب حماسزيارة: تونس .183
 اإلنسان الكاتب واإلعالمي صالح الـدين       استبعد نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق       : تونس

الجورشي أن تكون زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى تونس اليوم، تعبيرا عـن انحيـاز                
، وأكد أن مراجعة العالقة بين الضفة والقطاع وإنهـاء          "حماس"على حساب   " فتح"تونسي رسمي لحركة    

  ".بية التي تجتاح مختلف أرجاء العالم العربيهي الثمرة المباشرة للثورات الشع"االنقسام 
أن زيارة عباس لو كانت بعد إنهاء االنقـسام         " قدس برس "وأوضح الجورشي في تصريحات خاصة لـ       

ال : "وإنجاز المصالحة، لكانت أكثر فائدة في التعرف على حقيقة المشهد السياسي التونسي الجديد، وقـال              
نية محمود عباس لزيارة تونس تدل على انحياز تونس لطـرف           أتصور بأن دعوة رئيس السلطة الفلسطي     

فلسطيني على حساب آخر، ولكن بما أن البيت الفلسطيني لم يقع إعادة ترتيبه بشكل ديمقراطـي؛ فـإن                  
عباس يبقى هو من يمثل السلطة الفلسطينية الحالية، وباعتقادي؛ فإن هذه الزيارة التـي تـأخرت كثيـرا                  

الغربية لتونس، ستكون مفيدة لمحمود عباس حتى يطل عن قرب علـى المـشهد              بالمقارنة مع الزيارات    
التونسي الجديد، وال شك أنه سيلمس أن الصك األبيض الذي كان يقدم لنظام الرئيس زين العابـدين بـن           

  ".علي أصبح ال يفي بالحاجة في وضع ثوري مختلف تماما
  18/4/2011، قدس برس
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  عاقدة العزم على إنهاء االنقسام الفلسطيني مصري رفيع يؤكد أن بالده مسؤول .184
أعلن مسؤول مصري رفيع المستوى أن بالده بدأت بإجراء مباحثات مع العديـد  : غزة ـ أشرف الهور 

من القيادات وممثلي الفصائل في إطار الحرص المصري على وحدة الصف الفلسطيني، وأكد أن القاهرة               
 الداخلي، في الوقت الذي تباينت فيـه مواقـف حركتـا فـتح             عاقدة العزم على إنهاء االنقسام الفلسطيني     

  .وحماس حول طلب إحدى الدول استضافة ورعاية الحوار الوطني
وقال المسؤول المصري في تصريح صحافي انه ضمن هذا اإلطار استقبلت القاهرة إلى جانب الفصائل                

ت ثنائيـة هامـة بـين مـسؤولين         الرئيس محمود عباس، الفتاً إلى أن القاهرة شهدت بعد ذلك عقد لقاءا           
مصريين وقيادات من حركة فتح، وحركة حماس، والجبهة الشعبية، والجبهـة الديمقراطيـة، وحركـة               

التأكيد على أن إنهاء االنقـسام الفلـسطيني لـه          'الجهاد، والمستقلين، والمقاومة الشعبية، وذلك في إطار        
  .'حاليةاألولوية الرئيسية في االهتمامات المصرية بالفترة ال

  20/4/2011، القدس العربي، لندن
  

  وتحكمنا وثيقة المبادرة العربية.. اتفاقية كامب ديفيد انتهت: موسيعمرو  .185
مـصراوي حـواراً بـين      "، نظم موقع    "مصر تتكلم "ضمن سلسة حوارات     : محرر مصراوى    -القاهرة  

المية دينا عبـد الـرحمن،      شباب مصر وعمرو موسى، األمين العام لجامعة الدول العربية، أدارته اإلع          
وأجاب موسى علي مجموعة من األسئلة التي طرحها الشباب المصري عبر الموقع وشبكات التواصـل               

   .موقفه من معاهدة كامب ديفيدوشملت وتنوعت األسئلة وتعددت، ".فيسبوك، تويتر، يوتيوب"العالمي 
وكامب ديفيد ال يحكم الوضع الحـالي،       .. إن كامب ديفيد انتهت   ": معاهدة كامب ديفيد  من   موقفه    عن قالف

العامة العربية اإلسرائيلية، والخاصـة التـي تخـتص         "فالذي يحكم هذا الوضع وثيقتي المبادرة العربية        
  .بالعالقات المصرية اإلسرائيلية

 21/4/2011، موقع مصراوي
  

   بن علي وزوجته الطرابلسي كانا عميلين للموساد االسرائيلي :التونسيالتلفزيون  .186
سبق وخرج عبد الرحمن سوبير، الحارس الشخصي للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، عن صمته               

وكانـت تقـف وراء     " الموسـاد "وكشف أن ليلى الطرابلسي، كانت عميلة لجهاز المخابرات اإلسرائيلي          
بحيـث  . عمل معهـا للموسـاد    " الطائع"لكن يبدو انها ليست لوحدها، وأنما زوجها        . اغتياالت فلسطينيين 

كشفت وثائق بثتها التلفزة الوطنية التونسية عالقة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علـي بالـصهيونية                
  .وتثبت تورطه في عمليات تجسس اقليمية لمصلحة اسرائيل

وطرحت التلفزة التونسية وثائق خطيرة تعرض للمرة األولى تؤكد ارتباط الـرئيس المخلـوع بجهـاز                
وتورطه في جمع معلومات تخص االمن القومي العربـي كمـا تثبـت             " الموساد"لية  المخابرات االسرائي 

تواطؤه في القصف االسرائيلي لمدينة حمام الشط عندما كان وزيرا للداخلية منتصف الثمانينات وتسهيل              
  .مهمة الموساد في اغتيال عدد من الشخصيات الفلسطينية فوق التراب التونسي

 الجديدة التي بثتها التلفزة التونسية صدمة جديدة الى الشارع التونسي بعـد             وينتظر أن تضيف المعلومات   
ويطالب القضاء التونسي ومنظمات حقوقية منـذ أشـهر         . أسابيع عن كشف ثروات ضخمة بأحد قصوره      

  .المملكة العربية السعودية التي تأوي الرئيس المخلوع لمحاكمته بتونس
 21/4/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
    من تجاهل ثورات العرب"إسرائيل" عبد اهللا غل يحذر التركييس الرئ .187
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حذر الرئيس التركي عبد اهللا غل إسرائيل من تجاهل الثورات العربية، مشيرا إلى أن عليهـا                : نيويورك
  .التوصل إلى سالم مع الفلسطينيين كاستجابة إستراتيجية لموجة االنتفاضات الشعبية بالعالم العربي

ال رأي بصحيفة نيويورك تايمز األميركية أن االتجاهات السكانية بالمدى البعيد ليست في             واعتبر غل بمق  
صالح إسرائيل، مشددا على أن إسرائيل ال يمكنها أن تتحمل أن ينظر إليها على أنهـا جزيـرة تمييـز                    

  .عنصري محاطة ببحر عربي من الغضب والعداء
كل العرب الغالبية العظمى من الـسكان بـين البحـر           في السنوات الخمسين القادمة سيش    : "وأوضح قائالً 

  ".المتوسط والبحر الميت، الجيل الجديد من العرب أكثر إدراكا للديمقراطية والحرية والكرامة الوطنية
االنتفاضات الشعبية بالشرق األوسط وشمال أفريقيا تعكس التلهف للديمقراطية من جانـب            "ورأى غل أن    

  ".ريائهم وكرامتهم الوطنية المسحوقة منذ فترة طويلةالعرب الساعين الستعادة كب
الحكومات الديمقراطية  : "وقال. وعرض استعداد بالده للمساعدة في محادثات سالم بشأن الشرق األوسط         

العربية التي قد تظهر ال يمكن أن تتحمل مواصلة سياسات خارجية ينظر إليها العامة على أنهـا غيـر                   
  ".نةعادلة ومخلة بالكرامة ومهي

التاريخ أثبت أن السالم الحقيقي يمكن أن يبرم فقط بين الشعوب وليس النخـب              "وأضاف الرئيس التركي    
  ".الحاكمة

 2002كما حث زعماء إسرائيل على إعادة النظر بمبادرة السالم التي طرحتها الجامعة العربيـة عـام                 
قامة دولـة فلـسطينية، ورأى أن        إل 1967والتي تقترح إقامة عالقات كاملة إذا انسحبت إلى حدود عام           

  ".التمسك بالوضع الراهن غير القابل لالستمرار ليس من شأنه سوى تعريض إسرائيل لخطر أكبر"
عليها مسؤولية طال تأخرها لالنحياز إلـى القـانون والعدالـة           "وتطرق غل إلى دور واشنطن، قائال إن        

" طينيين، وينبغي لها العمل كوسـيط نزيـه وفعـال         الدوليين فيما يتعلق بعملية السالم بين إسرائيل والفلس       
  .واعتبر أن دولة فلسطينية تتمتع بالكرامة وقابلة للحياة ستعزز أمن إسرائيل

 21/4/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

   إلعادة الجوالن"إسرائيل" في سورية سيضطر واشنطن للضغط على جديدةتشكيل حكومة  .188
ـ  : واشنطن إن المظاهرات المتصاعدة المناوئة للحكومة في سورية تضع        » شنطن بوست وا«قال تقرير ل

إدارة أوباما في مأزق، في وقت تحاول فيه اإلدارة تأمين نطاق عريض من المصالح األميركية مع دعم                 
  .ما تصفه بالطموحات المشروعة للشعب السوري

ة ديمقراطية جديدة في سـورية     ، فإنه من المنتظر أن يدفع تشكيل حكوم       »واشنطن بوست «وحسب تقرير   
، 1967أوباما إلى الضغط على إسرائيل من أجل إعادة هضبة الجوالن، التي استولت عليها في حـرب                 

  .ولطالما فضلت إسرائيل تحديد توقيت وشروط مثل تلك المحادثات. من أجل منحها الشرعية
23/4/2011، الشرق األوسط، لندن  

  
   تأسيس جماعة أنصار الثورة الفلسطينية طالبية مصرية تعلن إعادةمجموعات .189

، أعلنت سـت مجموعـات      "ثورة في فلسطين ومصر     ...ثورة ثورة حتى النصر     "تحت شعار   : القاهرة
وتتمثل  .طالبية مصرية نيتها إعادة تأسيس جماعة أنصار الثورة الفلسطينية داخل الجامعات مرة أخرى            

ون ومجموعة طالب حركة حقى ومجموعة طالب       مجموعة الطالب اإلشراكي  "هذة المجموعات الست فى     
حركة تحرير ومجموعة طالب حزب العمل و مجموعة رابطة الطالب الديمقراطيين ومجموعة طـالب              

  " .مصريون ضد الصهيونية
عاء القـادم   وجاء في البيان الذى أعلنته الجماعة، أن أولى فعالياتها هي تنظيم مسيرة احتجاجية يوم األرب              

الساعة الثانية والنصف من أمام باب جامعة القاهرة الرئيسي وحتى السفارة اإلسرائيلية إلدانة االحـتالل               
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اإلسرائيلي لألراضي العربية والمطالبة بإلغاء التطبيع بكافة أشكاله ووقف تصدير الغاز إلسرائيل وأيضا             
 الحدود المصرية الفلسطينية والمطالبة بالمساواة      للمطالبة بوقف أعمال بناء الجدار الفوالذي العازل على       

بين الفلسطينيين والمصريين على األراضي المصرية وإقرار حق الفلـسطينيين فـي اإلقامـة والعمـل                
  .والصحة والتعليم داخل مصر

وأكدت جماعة أنصار الثورة الفلسطينية في صفحتها التي أسستها على الفيس بوك أن هذا يأتي ردا على                 
  .الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز للشباب المصري للتطبيع مع إسرائيلدعوة 

23/4/2011، وكالة قدس نت  
  

  "إسرائيل"لـ فهمي وزير البترول األسبق في قضية تصدير الغاز سامححبس  .190
 حبس كل من أمـين سـامح        ىوافق النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أمس عل         : ناجي الجرجاوي 
يوما علي ذمة التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة في          15 ة  ي وزير البترول األسبق لمد    سمير أمين فهم  

 المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار عادل الـسعيد           وأوضح . قضية تصدير الغاز إلي إسرائيل    
 اإلسرائيلي بشأن   أن التحقيقات في تلك القضية تناولت ما شاب اجراءات التفاوض مع وزير البنية التحتية             

تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل من جريمة تشكل االضرار بمصلحة البالد وإهـدار المـال العـام                 
وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية وذلك بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصري إلي إسرائيل بسعر متدن                

وأضاف أن هـذا    , مع الجانب المصري  ال يتفق واألسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط تعاقدية مجحفة          
سنتا قيمة الفارق بين السعر الذي      86 دوالرا أمريكيا و   997 ألفا و  89 مليونا و  714أضر بالمال العام بمبلغ   

تم بيع الغاز الطبيعي المصري إلي إسرائيل واالسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت وتمكـين المـتهم                 
  .راء هذا التعاقدحسين سالم من تحقيق منافع مالية من و

22/4/2011، األهرام، القاهرة  
  

  "إسرائيل"ـ العامة تواجه مبارك باتهامات جديدة فى تصدير الغاز لالنيابة: مصر .191
جدد المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العـام،       : مصطفى المرصفاوى  -يسرى البدرى    -أحمد شلبى   

ة التحقيقات فى قضية التحريض على قتـل         يوماً أخرى على ذم    15حبس الرئيس السابق حسنى مبارك      
قرر النائب العام تشكيل لجنة طبية برئاسة كبير األطباء الشرعيين لتوقيع الكـشف الطبـى               . المتظاهرين

  .على الرئيس السابق، للتأكد مما إذا كانت حالته الصحية تتحمل نقله إلى مستشفى السجن من عدمه
وواجـه   فى قضية تصدير الغـاز إلسـرائيل،      » مبارك«، مع   فتحت النيابة العامة تحقيقات جديدة، أمس     

المحققون الرئيس السابق بما شاب إجراءات التفاوض مع وزير البنية التحتية اإلسرائيلى، والتعاقد علـى               
تصدير الغاز إلى دولة إسرائيل بسعر متدن يقل عن األسعار العالمية مما ترتب عليه اإلضرار بمصلحة                

  . البالد
ل كشفت تحريات الرقابة اإلدارية عن أن حسين سالم، رجل األعمال الهـارب وصـديق               فى سياق متص  

مبارك المقرب، حصل على مليارات الجنيهات من وراء اتفاقية تصدير الغاز إلسـرائيل مقابـل منحـه                 
  .فى شرم الشيخ» قصراً«مبارك 

 23/4/2011، المصري اليوم، القاهرة
  

   "إسرائيل"ـ ر الغاز لمبارك حمى صفقة تصدي:  تايمزنيويورك .192
إن شكوك المصريين المستمرة حول شبهات الفـساد وسـوء          : األمريكية" نيويورك تايمز "قالت صحيفة   

اإلدارة التي تشوب صفقة بيع الغاز المتكتم عليها بين مصر والكيان اإلسرائيلي، قد دفعت النائب العـام                 
  .ما للتحقيق معه حول هذه الصفقة يو15المصري إلى تجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك 
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وذكرت الصحيفة ـ في تقرير أوردته اليوم على موقعها اإللكتروني ـ أن إعالن تجديد حبس مبـارك    
جاء بعد اإلعالن عن حبس وزير البترول السابق سامح فهمي وخمسة من كبار المسئولين للتحقيق معهم                

  .مي الصفقة المشبوهةحول الصفقة نفسها، وهو ما يؤكد أن مبارك كان حا
وأوضحت الصحيفة أن بيع الغاز المصري إلسرائيل كان وال يزال يلقى رفضا جماهيريا بين المصريين               

ـ التي مثلت أحد أسباب انطـالق         ، غير أن الصفقة    2008منذ فتح خط أنابيب الغاز بين الجانبين عام         
لى مستويات الحماية من قبل نظام الـرئيس  احتجاجات ميدان التحرير في يناير السابق ـ كانت تحت أع 

  .مبارك السابق إلى أن غادر مكتبه
 كان المساهم الرئيسي    - الصديق المقرب لمبارك     -وأشارت الصحيفة إلى أن رجل األعمال حسين سالم         

في الشركة الخاصة التي تتوسط في تنفيذ الصفقة، كما كشف بعض المسئولين بعد انهيار النظام الـسابق                 
ا كان له نصيب منهاأنجهاز المخابرات أيض .  

وترتيبا على ذلك، أعلن مكتب النائب العام في بيان له بأن مبارك سيخضع للتحقيق بتهمـة بيـع الغـاز                    
، مشيرة إلى تصريح النائب العام      "مما أضر بمصالح الدولة   "المصري للكيان اإلسرائيلي بأسعار مخفضة      

  .  مليون دوالر بسبب هذه الصفقة714نفسه بأن مصر خسرت ما يزيد عن 
إنّه وعلى الرغم من سقوط الحماية التي فرضها نظام مبارك على           : ومضت صحيفة نيويورك تايمز تقول    

الصفقة، إال أنها ال تزال تبرز كورقة اختبار للعالقات بين القاهرة والكيان اإلسرائيلي خالل فترة حكم ما                 
  . بعد مبارك

 تخرج للعلن حتى اآلن، إال أن المسئولين المصريين الذين عاصروا الصفقة            ورغم أن تفاصيل الصفقة لم    
وتطوراتها أثناء توليهم مناصب هامة في عهد النظام السابق تحدثوا عن بعض تفاصيلها مع مراعاة عدم                
اإلفصاح عن هوياتهم، حيث أشاروا إلى أن بنود الصفقة كانت تنص على بيع الغاز الطبيعـي للـشريك                  

 دوالر لكل مليون وحدة حراريـة، ثـم ُأعيـد    1ر25ـ شركة غاز شرق المتوسط ـ مقابل  المصري  
 دوالرات لكل مليـون وحـدة       4 ليصل الطرفان إلى اتفاق البيع مقابل        2008التفاوض بشأن السعر عام     

حرارية، وفي كل األحوال يترك للشركة حق تحديد األسعار التي تقوم على أساسها ببيع الغاز للمـشتري       
  .سرائيلياإل

  23/4/2011، المصريون، القاهرة
  

  الشعب المصري ال يريد كامب ديفيد: ستطالع معهد أمريكيإ .193
، "إسرائيل"قال استطالع للرأي، نشر الليلة الماضية، إن غالبية المصريين معنية بإلغاء اتفاقية السالم مع               

  .1979، التي تم التوقيع عليها في العام "كامب ديفيد"
/  آذار 24ستطالع معهد أمريكي شمل ألفا من المصريين في كافة أنحاء مصر بين تاريخي              وقد أجرى اال  
  %.4وبلغت نسبة الخطأ . ابريل/  نيسان7مارس حتى 

 عقود ال تحظى بشعبية في وسط الشعب        3ويشير االستطالع إلى أن اتفاقية السالم الموقعة منذ أكثر من           
 غالبية المصريين متفائلون بشأن مستقبل مصر في أعقاب         وفي الوقت نفسه بين االستطالع أن     . المصري
  . الثورة

من المصريين معنيون بالحفاظ على اتفاقية السالم مع إسرائيل، في حـين            % 36وبحسب االستطالع فإن    
  . معنيون بإلغائها% 54أن 

اء، ذوي مـن الفقـر  % 60وبحسب االستطالع فإن النظرة إلى اتفاقية السالم تختلف طبقيا، ففي حين أن        
  .فقط من أصحاب الدخل العالي معنيون بإلغائه% 45الدخل المتدني يؤيدون إلغاء اتفاقية السالم، فإن 
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وبحسب االستطالع فإن نظرة الشعب المصري إلى الواليات المتحدة ال تختلف عن نظرته إلى إسرائيل،               
أنـه يجـب   % 15ينما يعتقـد  فقط إلى أنهم ينظرون باإليجاب إلى الواليات المتحدة، ب       % 20حيث أشار   

  .ال يرغبون بتوطيد العالقات% 43توطيد العالقات مع اإلدارة األمريكية مقابل 
26/4/2011، 48موقع عرب  

  
   صفقة الغاز بسبب قربه من مبارك إلتمامشارون اتصل بحسين سالم : يةإسرائيلتقارير  .194

ي السابق، دفع أية رشاوى في صفقة ائيلسرنفى بنيامين بن إليعازر وزير البنية التحتية اإل: محمد عطية
تصدير الغاز المصري التي وقعها مع سامح فهمي وزير البترول السابق قبل سنوات، ووصفها بأنها 

  ".شائعات ومزاعم مضحكة"
ية، عن تفاصيل جديدة فيما يتعلق بصفقة تصدير الغاز، سرائيلاإلخبارية اإل" ذا ماركر"وكشفت صحيفة 

  .يسرائيلبرز في هذه الصفقة هو يوسي ميمان رجل األعمال اإلموضحة أن الرجل األ
 آنذاك من الياخت الخاص بميمان مجريا يسرائيلاإل تحدث آرييل شارون رئيس الوزراء 2003ففي عام 

مكالمة هاتفية مع حسين سالم رجل األعمال المصري ذي النفوذ الواسع، والذي كان الوحيد القادر على 
صفقة المتجمد بفضل عالقاته وقربه من النظام المصري الحاكم وقتها، وباألخص إذابة جليد مشروع ال

  . عالقته مع مبارك ويده اليمنى اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة حينها
  27/4/2011المصريون، القاهرة، 

  
  

  "إسرائيل"حون يفجرون أنبوب الغاز الذي يصل إلى لمس: مصر .195
صباح اليوم األربعاء، إن مسلحين فجروا أنبوب الغاز الذي يوصل الغاز قالت مصادر أمنية مصرية، 

  .، وأدى االنفجار إلى اشتعال النيران في المكان ووقف تدفق الغاز"إسرائيل"إلى 
وأشارت المصادر ". عصابة مسلحة وغير معروفة هاجمت أنبوب الغاز"وقال المسؤول المصري إن 

ز األساسية لألنبوب، وأنه يجري العمل على إخماد الحريق الهائل ذاتها إلى أنه تم إغالق مصادر الغا
مخصص أساسا لشركة الكهرباء، " إسرائيل"حيث أن الغاز المصري الذي يصل . الذي شب في المكان

  .ي يتم بواسطة الغاز المصريسرائيلمن توليد الكهرباء للمستهلك اإل% 45حيث أن 
ألردن وسورية، إال أن االتفاقيات مختلف عليها بسبب سعر  وا"إسرائيل"ـيذكر أن مصر تزود الغاز ل

، وتجري محاكمة وزير الطاقة السابق سامح فهمي وستة "إسرائيل"الغاز المنخفض الذي تحصل عليه 
 714 التي أدت إلى خسائر مصرية تصل إلى نحو "إسرائيل"مسؤولين آخرين بسبب صفقات الغاز مع 

  .مليون دوالر
  27/4/2011، 48موقع عرب

  
   من دعوات في مصر إللغاء كامب ديفيدقلقنتنياهو  .196

 أعضاء 8بنيامين نتنياهو خالل لقائه مع وفد مؤلف من ” يسرائيلاإل“قال رئيس الوزراء ): آي.بي .يو (
في مجلس الشيوخ األمريكي في القدس أمس، إنه قلق من دعوات في مصر تطالب بإلغاء اتفاقية السالم 

ودعا نتنياهو المجتمع .  ممارسة ضغوط على مصر لمواصلة احترام االتفاقيةودعا إلى” إسرائيل“مع 
  .”توضيح التوقعات من مصر بشأن مواصلة احترام اتفاقية السالم“الدولي إلى 

  28/4/2011الخليج، الشارقة، 
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   مصر لالستمرار في تطبيق اتفاقية الغازتدعو" إسرائيل" .197
ي عوزي لنداو مصر أمس، لالستمرار في سرائيل التحتية اإلدعا وزير البنى:  برهوم جرايسي-الناصرة 

 هو ضعف السعر الذي تدفعه إسرائيل، زاعما أن السعر الذي تدفعه سرائيلتطبيق اتفاقية الغاز وضخه إل
ية الرسمية الشروع في البحث سرائيلوقال لنداو إنه طلب من شركة الكهرباء اإل .األردن وسورية ولبنان

  .لمصري، إلى حين إصالح األنبوبعن بدائل للغاز ا
، لبحث الوضع الناشئ إسرائيلوعقدت أمس سلسلة من االجتماعية التشاورية على أعلى المستويات في 

ي سرائيلونقلت إذاعة جيش االحتالل اإل .في أعقاب انفجار أنبوب الغاز، وللمرة الثانية خالل ستة أسابيع
 أن تسرع في إيجاد بدائل للغاز المصري، وبشكل يلإسرائيين قولهم إن على إسرائيلعن مسؤولين 

خاص، تحفيز شركات التنقيب عن الغاز والنفط التي عثرت على ثالثة حقول ضخمة جدا قبالة شواطئ 
  .2013، بتسريع مشروع ضخ الغاز، الذي من المتوقع أن يبدأ في العام 1948مناطق 

 ال تستطيع االستمرار إسرائيلداني يتوم، إن " سادالمو"وقال الرئيس األسبق لجهاز المخابرات الخارجية 
  .في االعتماد على الغاز المصري على ضوء القالقل في مصر

  28/4/2011الغد، عمان، 
  

   للحكومة المصرية بعد مهاجمتها شديداًترسل احتجاجاً" إسرائيل: "معاريف .198
 الماضية إلى الحكومة المصرية ، أن تل أبيب أرسلت احتجاجاً شديد اللهجة الليلة"معاريف"ذكر صحيفة 

  أضافت الصحيفة أن االحتجاج جاء فى . إسرائيلتطالب فيه بمنع المسئولين المصريين من الهجوم على 
  

يحيى الجمل نائب رئيس الحكومة المصرية تل أبيب بالمسئولية فى إثارة الفتنة بين .أعقاب اتهام د
  .إسرائيلة األولى التى يهاجم فيه الجمل المسلمين واألقباط، مشيرة إلى أنها لم تكن المر

  28/4/2011السبيل، عمان، 
  

  وأرفض إلغاء معاهدة السالم" إسرائيل"مبارك لم يقدم أي تنازالت لـ:  السابقمصرسفير  .199
 عشرين عاما إسرائيلقال السفير محمد بسيوني، الذي شغل منصب سفير مصر لدى : هيثم التابعي

إن » الشرق األوسط«ية في حوار أجرته معه سرائيل اإل– المصرية متواصلة، عن مستقبل العالقات
، وأنه لم ير الرئيس السابق يقدم لها أي تنازالت، إسرائيلمصلحة مصر هي التي حكمت عالقة مبارك ب

  . كانت تؤيد النظام السابق ألنه يحافظ على معاهدة السالمإسرائيلوأضاف أن 
، التي يقول معارضون مصريون إنها أرض مصرية "اشأم الرشر"وأضاف بسيوني قائال إن أرض 

يون بوجه عام لديهم عاطفة قوية تجاه سرائيلاإل: "وقال... ، ليست أرضا مصرية"إسرائيل"استولت عليها 
السبب الثاني، ألن .. 1977 عام سرائيلزيارة الرئيس السادات إل: مصر وكل ما هو مصري، لسببين

 عام، لذلك يوصون بحسن 400 مصر استقبلت سيدنا يعقوب وذريته يرون أن) إسرائيلفي (الحاخامات 
أما النظرة الخاصة . معاملة مصر الستضافتها اليهود كل تلك الفترة، وهي معلومات ال يعرفها كثيرون

  ."إسرائيل"ـوللتاريخ؛ لم أر أي تنازالت من مبارك ل. لحسني مبارك فجاءت ألنه يلتزم باتفاقية السالم
أنا ضد إلغاء المعاهدة : قال بسيوني، ف ومن إلغاء االتفاقية أو تعديلها من معاهدة السالمأما عن موقفه

أما بالنسبة للتعديالت التي . الذين يعارضون معاهدة السالم لم يقرأوها وأنصحهم بقراءتها أوال. تماما
ى، ووضع سيناء ولعلمك الترتيبات األمنية تحقق الحد األقص.. يمكن طرحها، هي الترتيبات األمنية
 وفي حال الحرب يمكننا تحريك عدد أكبر من 1967عام ) حزيران(دفاعيا أفضل من وضعنا قبل يونيو 

  .القوات من الضفة الغربية
  28/4/2011الشرق األوسط، لندن، 
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  وتحرير أم الرشراش المصرية" إسرائيل"تظاهرتان إلغالق سفارة : مصر .200

لقاهرة، أمس، مسيرة من داخل الجامعة إلى مقر سفارة الكيان نظم المئات من طالب جامعة ا: القاهرة
الصهيوني القريبة من الجامعة، مطالبين بإغالق السفارة وطرد سفير الكيان ووقف تصدير الغاز وقطع 

وقام الطالب بإحراق العلم الصهيوني مرددين هتافات تندد بممارسات الكيان  .كافة العالقات مع تل أبيب
أيار المقبل، مطالبين / مايو15شعب الفلسطيني، مهددين بالزحف إلى قطاع غزة يوم الصهيوني ضد ال

من فوق مبنى السفارة، كما رددوا الهتافات الداعمة للمقاومة وصمود الشعب ” يسرائيلاإل“بإنزال العلم 
  .ها الفلسطيني في غزة، فيما قامت قوات من الجيش بإغالق الشارع المؤدي إلى السفارة لمنع اقتحام

من ناحية أخرى نظم المئات من النشطاء والسياسيين وممثلي ائتالف ثورة يناير وحملة دعم البرادعي 
” إسرائيل“التي قامت ” إيالت“مظاهرة أمام مكتبة اإلسكندرية للمطالبة بإعادة قرية أم الرشراش المصرية 

” إسرائيل”موقعة بين مصر و ولم تتناولها المباحثات أو االتفاقات ال1967بضمها في أعقاب حرب ،
  . مطالبين بتحرك شعبي واسع السترداد هذه المنطقة المهمة من األراضي المصرية 1979عام،

  28/4/2011الخليج، الشارقة، 
  

  واألردن" إسرائيل"مصر غير ملزمة بتعويضات عن توقف الغاز لـ:  المصريالبترولوزير  .201
غراب أن بالده غير ملزمة بدفع أي تعويضات مقابل كشف وزير البترول المصري عبد اهللا ): .أ.ب.د(

   .ي واألردنسرائيلتوقف إمدادات الغاز للكيان اإل
نشرتها أمس أن السبب في ذلك يرجع ألن ما حدث ” الشروق“وأوضح الوزير في تصريحات لصحيفة 

  . ” حالة طارئة“يعد 
  29/4/2011الخليج، الشارقة، 

  
  "إسرائيل"بوقف تصدير الغاز لـ في مصر يطالبون المسلموناإلخوان  .202

دعت جماعة اإلخوان المسلمين في مصر في بيان لها حكومة الدكتور عصام شرف إلى تشكيل : القاهرة
لجنة مختصة لدراسة وقف تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني لتصحيح خطيئة النظام السابق في 

التضامن مع شعب فلسطين المحاصر في إمداد العدو الصهيوني المتربص بالغاز المصري، ولتأكيد 
  .الضفة الغربية وقطاع غزة 

  29/4/2011الخليج، الشارقة، 
  

  وإلغاء اتفاقية كامب ديفيد" إسرائيل"حزب الوسط المصري يطالب بوقف ضخ الغاز إلى  .203
طالب أبوالعال ماضي رئيس حزب الوسط الجديد، أمس، بوقف ضخ الغاز :  محمد سليم سالم-القاهرة 

  .79عام " إسرائيل"، وإلغاء اتفاقية كامب ديفيد الموقعة مع "إسرائيل"إلى 
وقال ماضي في المؤتمر الجماهيري لحزب الوسط، الذي عقد، أول أمس، بالعريش، إن فتح معبر رفح 
أمام األشقاء الفلسطينيين أصبح ضرورة ملحة، خاصة مع رحيل النظام السابق، وأكد أن حزب الوسط 

  .اً، بل حزب لكل المصريين على اختالف انتماءاتهمليس حزباً إخواني
أن عملية إصالح أنبوب " جاسكو"من جهة أخرى، أعلنت مصادر بالشركة المصرية للغازات الطبيعية 

  .الغاز بمحطة السبيل التي تم تفجيرها األربعاء الماضي تحتاج إلى ثالثة أسابيع على األقل
  30/4/2011الخليج، الشارقة، 

  
  العتبارات شخصية" إسرائيل" لحماس ومتحالف مع مبارك كان معادياًَ: ي مصرمسؤول .204
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وقال مسؤول مصري رفيع مشارك في وضع السياسات، إن السياسة المعادية لحماس والتحالف الوثيق 
 نبعا من حرص حكومة مبارك على تقديم المصالح الشخصية على إسرائيلمع الواليات المتحدة و

مبارك كان مشغوال بالشؤون الداخلية مثل ترتيب الخالفة لمجيء ابنه «: رد قائالواستط. المصالح القومية
  .»هذا حدد سمات سياسة حكومته. جمال

  30/4/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  تظاهرة مليونية أمام سفارة الكيان بالقاهرة الجمعة .205
تنظيم مظاهرة مليونية أمام أعلنت اللجنة التحضيرية لالنتفاضة الفلسطينية الثالثة في مصر اعتزامها 

  .           يوم الجمعة المقبل ” يةسرائيلاإل“السفارة 
  1/5/2011الخليج، الشارقة، 

  
  "إسرائيل"ـاتفاقية السالم ال تفرض علينا بيع الغاز ل: وزير المالية المصري .206

رض على مصر أكد وزير المالية المصري سمير رضوان أن اتفاقية السالم ال تف.): أ.ب.د( –القاهرة 
 أو "إسرائيل"وقال إن تعديل األسعار ليس محل جدال مع الجميع سواء األردن أو . "إسرائيل"ـبيع الغاز ل

  .سورية واسبانيا وسيتم تطبيق األسعار العالمية
  2/5/2011الدستور، عمان، 

 
  مصر أصبحت خطراً كبيراً على أمن الدولة العبرية اإلستراتيجي:  إسرائيليمسؤول .207

نقلت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي، أمس الخميس، عن مسؤول : ناصرة ـ زهير أندراوسال
رسمي في تل أبيب، وصفته بأنّه رفيع المستوى قوله إن مصر أصبحت خطراً كبيراً على أمن الدولة 

  . رفحالعبرية اإلستراتيجي، خاصة بعد التغيير األخير في سياستها الخارجية، وفتح معبر
وطالب المسؤول، بتحجيم تلك السياسة الجديدة، التي من شأنها إدخال العالقات المصرية اإلسرائيلية إلى 
أزمٍة حقيقيٍة، والوصول بها إلى حالة سيئة للغاية، مشددا بشكٍل غير قابٍل للتأويل بأن أمن الدولة العبرية 

  .يب ألي أحد بأن يمسه، على حد تعبيرهالقومي واإلستراتيجي هو خط أحمر، ولن تسمح تل أب
ولفت المسؤول إلى أن تلك التغييرات جعلت أمريكا تشعر بنوع من القلق، خاصة التقارب الحالي بين 

  .مصر وحماس، وتدعيم العالقات مع طهران
  6/5/2011، القدس العربي، لندن

  
  ئيلي الإلسرا السفارة الصهيونية في مصر تطالب بطرد السفيرأمامتظاهرة  .208

ذكرت وسائل اإلعالم المصرية أن مئات من المواطنين نظموا وقفة احتجاجية أمـام الـسفارة               : القاهرة
استعداداً لمليونية  ” جمعة التمهيد “الصهيونية بالعاصمة المصرية في القاهرة، أمس، فيما عرف بمظاهرة          

ستعداد لالنتفاضـة الفلـسطينية     مايو الحالي، للمطالبة بطرد السفير الصهيوني، واال       / أيار 13حاشدة في   
  .الجاري) مايو( أيار 15الثالثة المقررة 

وقد جاءت الوقة االحتجاجية بتنظيم من النشطاء المصريين واللجنة التحضيرية لالنتفاضـة الفلـسطينية              
  .الثالثة

 يـا : "وردد المتظاهرون، الذين طالبوا بالرحيل الفوري للسفير الصهيوني وإخالء الـسفارة، شـعارات            
، فـى إشـارة     "الشعب يريد وقف التصدير   "، و "بكره المصري هيحفر قبرك   .. صهويني صبرك صبرك    

  .منهم للمطالبة بوقف تصدير مصر للغاز للكيان الصهوينى
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، كما حـرق    "أول مطلب للجماهير حل السفارة وطرد السفير      "الشعب يريد طرد السفير، و    : "وقالوا أيضا 
  . ونية أمام السفارةالمتظاهرون قرابة عشرة أعالم صهي

  6/5/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   وسعر الغاز أمر تجارى"إسرائيل"مصر ملتزمة بمعاهدة السالم مع : العربينبيل  .209
 أكد وزير الخارجيـة      , في حوار شامل مع صحيفة واشنطن بوست األمريكية         :  وكاالت األنباء   - واشنطن

 وأكـد    , قية ومعاهدة وقعتها بما في ذلك اتفاقية السالم مع إسرائيل         نبيل العربي أن مصر ملتزمة بكل اتفا      
   .  وإن كان تحديد سعره أمرا تجاريا بحتا , أنها ستستمر في بيع الغاز لها

 أن الهدف من كل االتفاقات هو االلتزام بها وهـذا مـا            - في الحوار الذي نشر أمس     -وذكر نبيل العربي  
لكـن  , ه سابقا من أن التفاوض مع إسرائيل أمـر بـالغ الـصعوبة            وأكد صحة ما نسب إلي    , تفعله مصر 

  .الطرفين يلتزمان ببنود االتفاق تماما وحرفيا ما أن يتم التوقيع عليه
: وبسؤاله عن احتمال تفاوض مصر وإسرائيل بشأن إقامة عالقات طبيعية مع إسرائيل قـال العربـي                -

وأضاف أنه قد تحدث بعض الخالفـات  .  بهذا الشكل  وستستمر, توجد عالقات طبيعية بالفعل بين الدولتين     
ولذلك فقد تختلف مصر مع إسرائيل بشأن معاناة شعب         , كما تحدث خالفات بين أي دول أخري مجاورة       

  .لكن مصر تسعي إلي تخفيف هذه المعاناة, غزة
ـ               - ع الغـاز فـإن     وعن مسألة بيع الغاز الطبيعي إلسرائيل أكد أنه مادامت هناك اتفاقية بين الدولتين لبي

لكنه في النهايـة    , وأضاف أنه قد تحدث بعض الخالفات بشأن تحديد السعر        , مصر ستستمر في بيعه لها    
  .أمر تجاري بحت

المصالحة األخيرة بين فتح وحماس في فلسطين أعرب العربي عـن تأييـده الكامـل التفـاق                  وعن   -
ي مصر أوضحت منذ اليوم األول أنهـا        وأكد أن الحكومة الجديدة التي تشكلت عقب الثورة ف        , المصالحة

  .وهذا ما فعلته مع حركة حماس, تريد فتح صفحة جديدة مع كل دول العالم
موضحا أن منظمة التحرير ولـيس      , ونفي تماما أن اتفاقية المصالحة ستعوق أي اتفاق آخر مع إسرائيل          

 كثيرة من بينها تـشكيل      حماس هي التي ستجري المفاوضات مع إسرائيل وقد وافقت بالتالي علي أشياء           
  .حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات

 دهشته من تحول موقف الواليات المتحدة من فاتر إلي عدائي بهذا الشأن باعتبـار أن حركـة                  أبدىو -
أوضح العربي أن جورج واشـنطن نفـسه        ,  قائمة المنظمات اإلرهابية لدي الواليات المتحدة      ىحماس عل 

وكل من مناحم بيجين    , وكذلك كان نيلسون مانديال في جنوب أفريقيا      , ريطانيينكان يعتبر إرهابيا لدي الب    
,  لكنهم جميعا عملوا في النهاية من أجل تحقيق السالم         - رئيسي وزراء إسرائيل السابقين    -وإسحاق رابين 

 ,وطالب بالسماح للذين يحاربون من أجل قضية برؤية الضوء في نهاية النفق والدخول في عملية السالم               
  .مشيرا إلي أن هذا ما يسجله تاريخ كل الشعوب

وبسؤاله عن موقف مصر في سبتمبر المقبل بشأن االعتراف بدولة فلسطين في األمم المتحـدة أكـد                  -
وبخاصـة  , مشيرا إلي أن مصر تواصل دفع الجهود مع الدول الصديقة         , العربي دعم مصر الكامل لذلك    

 التي تم االتفاق عليها مع الرئيس األسبق بيل كلينتون          1967ملالعتراف بفلسطين وفقا لحدود عا    , أوروبا
  .في اتفاقية كامب ديفيد

أكد أن مصر ستوفر كل االحتياجـات اإلنـسانية         , وعن استعدادات مصر لتخفيف معاناة الفلسطينيين      -
اطني مشيرا إلي أنه تم السماح بالفعـل لمـو        , خاصة أن األمم المتحدة وأوروبا طالبتها بذلك      , لشعب غزة 

  .غزة بدخول مصر
وعن العالقات مع تركيا أجاب أن نظيره أحمد داوود أوغلو سيتوجه إلـي القـاهرة بـشأن اتفاقيـة                    -

  .المصالحة الفلسطينية
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  9/5/2011، األهرام، القاهرة
 

  مصر صادقت على تعيين سفير إسرائيلي جديد بعد انتهاء مهمة السفير الحالي .210
إلسرائيلية أن مصر صادقت على تعيين السفير اإلسرائيلي يعقـوب          ذكرت اإلذاعة ا  :  د ب أ   -تل أبيب   

وأوضحت اإلذاعة أن أميتاي سيخلف السفير يتسحق ليفانون الذي سينهي مهامه فـي             . أميتاي في القاهرة  
وعمل أميتاي قبل ذلك سفيرا إلسرائيل في إثيوبيا كما عمـل فـي مركـز               . نوفمبر القادم /تشرين الثاني 

  .ارة الخارجيةالبحوث التابع لوز
  9/5/2011، القدس العربي، لندن

 
  يصل مصر للمطالبة بتثبيت سعر الغازإسرائيلىوفد  .211

ذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أن وفداً رفيع المستوى برئاسة يتسحاق مولخو المستـشار             : حاتم عطية 
 عدة قضايا مـع كبـار       السياسى لرئيس الوزراء اإلسرائيلى بنيامين نتانياهو، وصل إلى القاهرة، وبحث         

  .، وعلى رأسها، عدم تغيير أسعار الغاز المصرى المصدر إلى إسرائيلين المصريينمسئولال
وأشارت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية إلى أن الوفد اإلسرائيلى بحث أيضاً مع األجهزة األمنية المصرية 

 إسرائيل وحركة حماس، صفقة تبادل األسرى بين، واتفاق المصالحة الذى نجحت مصر فى إتمامه
والذى أعلن أن مصر تضع اللمسات األخيرة لها وتنسق مع عدة دول غريبة التمامها حتى يتم بمقتضاها 

  .إطالق سراح مئات األسرى الفلسطينيين مقابل تحرير الجندى اإلسرائيلى جلعاد شاليط
  9/5/2011، اليوم السابع

  
  وف الصعبة للشعب الفلسطيني لتقديم تنازالت باستغالل الظر"إسرائيل"ـ لن نسمح ل: البخيت .212

 قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت خالل كلمة له في حفل احيـاء              : ماجد الخضري  -الزرقاء  
 والذي اقامته لجان خدمات المخيمات والفعاليات الشعبية في مخيم حطين امـس ان              63ذكرى النكبة ال    

 تصديه وعلى كل صعيد لكافـة المخططـات والمحـاوالت           االردن بقيادته الهاشمية الشجاعة سيواصل    
المأزومة لتصفية القضية المقدسة والغاء الحقوق الشرعية او انتزاع تنازالت من اي طرف كـان علـى                 

كما اكد ان الدولة االردنية سـتثبت انهـا االكفـأ            .حساب المواطنين االردنيين والمصالح االردنية العليا     
 مواطنيها وعدم السماح باي تنازالت قد يقدمها اي كـان علـى حـساب               واالصلب في الدفاع عن حقوق    

  .الحقوق التاريخية للمواطنين االردنيين من الالجئين
وقال رئيس الوزراء لن نسمح الي كان بان يحتكر تمثيل هذا الملف فالدولة االردنية هـي مـن يمثـل                    

االردنية وواجب الدولة هو الـدفاع عـن        مواطنيها، والالجئون الفلسطينيون في غالبيتهم جزء من الدولة         
حقوقهم واقرارها وهو ما يمثل مسؤولية دستورية وتاريخية تحملها الحكومة وتتحمل تبعات اي تقـصير               

  .او تهاون في قيامها بواجبها وعلى كل صعيد
 16/5/2011، الرأي، عمان

  
   لليوم الثانيمن التوجه إلى جسر الملك حسين" حق العودة"األمن يمنع مسيرة : األردن .213

 فرقت قوات األمن العام والدرك بالقوة مـسيرة  : هديل غبون وحابس العدوان- الشونة الجنوبية -عمان  
، في منطقة الكرامة مساء أمس، بإطالق الغازات المسيلة للدموع          " أيار 15"التي نفذها شباب    " حق العودة "

الت االختناق بين المشاركين، واعتقـال      واستخدام الهراوات، ما أسفر عن وقوع عشرات اإلصابات وحا        
  .عدد منهم
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وجرى احتكاك بين عدد من أبناء الشونة الجنوبية وبعض المشاركين في المسيرة، الذين تجمعـوا فـي                 
ساحة الجندي المجهول، حيث قامت قوات األمن بالتدخل والتفريق بين المتشاجرين، وأطلقـت القنابـل               

  .المسيلة للدموع
  .لى تعرض أجهزة وسيارات بعض الفضائيات إلى أضراروأشار شهود عيان إ

ومنعت قوات األمن وصول المسيرة التي انطلقت من محافظات عدة من المملكة إلى معبر جسر الملـك                 
حسين لليوم الثاني على التوالي، إحياء لذكرى النكبة الثالثة والستين، فيما وقعت مناوشات عـدة خـالل                 

ة ساحة الجندي المجهول في منطقة الكرامة، على مدار نحـو ثـالث             محاوالت المشاركين تجاوز منطق   
  .ساعات

وشارك في المسيرة التي تحولت إلى اعتصام في ساحة الجندي المجهول، مـا يقـارب األلفـي ناشـط                   
 مـن   4 مـن الناشـطين األتـراك، و       40 أيار، إضافة إلى     15وعشرات العائالت األردنية من ائتالف      

برازيل، فيما قدرت بعض مصادر من االئتالف عدد المـشاركين بثالثـة آالف             الناشطين القادمين من ال   
  .مشارك

مشاهدات إطالق قوات الدرك قنابل الغاز المسيلة للدموع، حيث انهـال أفرادهـا علـى               " الغد"ورصدت  
المشاركين بالضرب، باستخدام الهراوات لتفريقهم، فيما قام عدد من أهالي الـشونة الجنوبيـة بتحطـيم                

كما صادرت قـوات     .ات الناشطين، ونثر زجاج السيارات على جوانب الشوارع المحيطة بالساحة         سيار
  .األمن عددا من كاميرات القنوات الفضائية

  16/5/2011، الغد، عمان
  
  

  مجلس األمنلشكوى بحق المتظاهرين الفلسطينيين ويقدم  اإلسرائيليةلبنان يدين المجزرة  .214
 جيش االحتالل االسرائيلي بالمدنيين المتظاهرين في مارون الراس في          صدرت إثر المجزرة التي أوقعها    

كما تقدم لبنان، عبر بعثته لدى األمم المتحدة في نيويورك، بشكوى           . جنوب لبنان أمس إدانة لبنانية شاملة     
لدى مجلس األمن الدولي ضد إسرائيل، على خلفية قيام هذه األخيرة بقتل وجرح عـدد مـن المـدنيين                   

  .»ين في بلدة مارون الراسالمحتشد
أن هذا االعتداء يشكل عمال عدوانيا ويؤكد مجددا انتهـاك إسـرائيل للـسيادة اللبنانيـة                «واعتبر لبنان   

وطالب مجلس األمن الدولي بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم واألمن          . واستهتارها بقرارات األمم المتحدة   
 اإلقالع عن سياستها العدوانية واالسـتفزازية تجـاه   الدوليين والضغط على إسرائيل من أجل حملها على 
  ».لبنان وتحميلها مسؤولية قتل المدنيين واالعتداء عليهم
الممارسات االسرائيلية االجرامية ضـد المـدنيين       «كما استنكر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان        

 عشرات األبرياء وإصابة المئات     المسالمين في جنوب لبنان والجوالن وفلسطين، والتي أدت الى استشهاد         
، واضعا هذا التصرف برسم المجتمع الدولي، وال سيما من خالل قـوات             »بجروح برصاص جنود العدو   

وتلقى سليمان اتصاال من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تناول             . العاملة في الجنوب  » اليونيفيل«
  .التطورات الراهنة جنوبا

  16/5/2011، السفير، بيروت
  

  عودتكم لفلسطين أقرب لالنجاز من أي وقت مضى:  ذكرى النكبةلمتظاهرينصراهللا حسن  .215
الحدود اللبنانية ـ السورية   توجه االمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصراهللا الى متظاهري االمس على

ئك الذين تظاهروا   يجب أن ننحني إجالالً وإكباراً أمام شجاعة وبسالة وايمان كل أول          "مع اسرائيل بالقول    
باألمس على الحدود اللبنانية والسورية مع فلسطين وفي داخل فلسطين، والذين واجهوا بصدور عاريـة               
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ورؤوس شامخة جبروت وطغيان جيش العدو فاستشهد العشرات وجرح المئات وصرخوا عالياً بـصوت              
هنَه المجازر وال تقادم الـسنين وال       دمائهم الزكية ليسمعوا العالم كله موقفهم الحاسم والقاطع والذي لن تو          

  ". قلة الناصر وكثرة المتآمر
وأثبـتم  . أنتم أيها الشرفاء حولتم باألمس يوم النكبة إلى يوم آخر، وبدلتم معانيها بمعان جديـدة       : واضاف

للعدو والصديق ان تمسككم بحقكم غير قابل للمساومة وال للنسيان وال للتضييع، وان عودتكم الى دياركم                
قولكم وأرضكم والمقدسات حق وهدف وغاية وامل ويقـين، تبـذل مـن أجلهـا الـدماء والنفـوس                   وح

  . والتضحيات الجسام
رسالتكم القوية للصديق أنكم ال ترضون عن فلسطين وطنا بديال، فال يخافن أحد من              "وتوجه اليهم بالقول    

  أنكم مصممون على تحرير األرض     ورسالتكم المدوية إلى العدو     . التوطين ألن قراركم الحازم هو العودة     
  

مهما غلت التضحيات، وان مصير هذا الكيان الى زوال ولن تحميه مبادرات وال معاهدات وال حـدود،                 
  . وان عودتكم الى فلسطين حق ال ريب فيه، وأنها أقرب الى االنجاز من أي وقت مضى

  16/5/2011موقع ليبانون فايلز، 
  

  لفلسطينية ضمن األولويات العربيةإلى اعتبار القضية ا يدعو اللبناني رئيس مجلس النواب .216
اننا في هذه   : "الذكرى الثالثة والتسين لنكبة فلسطين    ،   رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان له امس         قال

الظروف العربية الدقيقة ندعو الى اعادة ترتيب االولويات العربية في صنع السياسات بمواجهة التهديـد               
لقومي العربي، انطالقا من اعتبار القضية الفلسطينية قضية العرب المركزيـة االولـى،             المستمر لألمن ا  

 االسرائيلي وجوهره التاريخي والـسياسي  –والتصدي لكل محاوالت تحويل االنتباه عن الصراع العربي     
واعتبار القضية الفلسطينية قضية شعب يستحق الحياة العزيزة الكريمة فـي دولتـه، ورفـض الخطـة                 

هيونية الجارية لفرض يهودية الكيان االسرائيلي والتأثير على الطـابع العربـي والعـالمي للقـدس                الص
  . السموية" لالديانالقبلة االولى "باعتبارها 

  15/5/2011، النهار، بيروت
  

    في ذكرى النكبة رفضه التوطينيجدد" المستقبلتيار " .217
تمعن الحكومة االسرائيلية في توسيع االسـتيطان،       تأتي في وقت    "ان ذكرى النكبة    " تيار المستقبل "الحظ  

وطالب في بيان امس المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية بحقوق اإلنـسان            ".بهدف وأد الدولة الفلسطينية   
، مشددا على وجوب تنفيذ قرارات الشرعية الدولية        "بمزيد من التحرك لوضع حد للممارسات االسرائيلية      "

ان ثمة اقتناعاً لدى جميع اللبنانيين بـأن        "اذ جدد رفضه التوطين، شدد على       و ".194وفي مقدمها القرار    
حقوقاً مدنية وانـسانية    "، الفتا الى ان لهؤالء      "الفلسطينيين ضيوفنا حتى يعودوا إلى دولتهم الحرة المستقلة       

  ". وما زال، بعيدا من المزايدات" تيار المستقبل"دعمها 
  15/5/2011، النهار، بيروت

  
   في ذكرى نكبة فلسطين المصريين من الزحف إلى غزةتمنعجراءات أمنية إ: مصر .218

خرج مئات المصريين في تظاهرات متفرقة، خصوصا في القاهرة والعريش،          : ـ عماد األزرق    القاهرة
بذكرى نكبة الفلسطينيين، وطالبوا بطرد السفير االسرائيلي وقطع العالقات مع اسرائيل، وسط اجراءات             

  .منعت اي تحرك شعبي نحو قطاع غزةامنية مشددة 
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واتخذت القوات المسلحة المصرية واألجهزة األمنية إجراءات امنية مشددة لمنع الناشطين مـن الزحـف               
إلى األراضي الفلسطينية في ذكرى يوم النكبة، وأقامت العديد من نقاط التفتيش واألكمنـة األمنيـة فـي                  

  .ر مسبوق لقوات الجيش واألجهزة األمنية والشرطةالطريق إلى رفح، كما شهدت سيناء انتشارا غي
ومنعت األكمنة ونقاط التفتيش الموجودة عند مدينة اإلسماعلية وجسر السالم ومناطق العبور إلى سـيناء               
آالف المصريين من العبور إلى سيناء، ولم تسمح سوى ألبناء شمال سيناء فقط بـالمرور، بينمـا أقـام                   

علية وبالقرب من جسر السالم؛ مطالبين بالعبور للزحف إلى قطـاع غـزة             المعتصمون عند بوابة اإلسما   
  .لدعم االنتفاضة الفلسطينية الثالثة ودعم القضية الفلسطينية

واكدت القوات المسلحة واألجهزة األمنية على أنهما ال يرفضان التوجه الشعبي بدعم القضية الفلـسطينية              
الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع، وأن نقطة الخالف        باعتبارها قضية كل العرب والمسلمين، ودعم       

هي في ترتيب األولويات، مشددة على ضرورة ترتيب البيت المصري مـن الـداخل، وإعـادة األمـن                  
واالستقرار، وعودة عجلة االنتاج للدوران قبل أن يتم التوجه لدعم القضايا القومية حتى يكون هذا التوجه                

يق على أعداء األمة بالعبث بالداخل المصري وإضعافه، وهو اضـعاف           من مصدر قوة، ويتم قطع الطر     
  .لألمة العربية كلها

في المقابل فض المعتصمون اعتصامهم، حرصا على عدم الدخول في خالفات مع القـوات المـسلحة،                
وتأكيدا على تفهمهم ألهداف القوات المسلحة من منعهم من الوصول إلى الحدود الفلسطينية، خاصة وأن               

سالتهم قد وصلت إلى األطراف المختلفة، وقرروا العودة للمشاركة في فعاليات أخرى في ذكرى النكبة               ر
  .بالقاهرة لتأكيد وقوف مصر بكل طوائفها وفي أصعب الظروف التي تمر بها مع أشقائها الفلسطينيين

الميـدان، مـرددين    وفي القاهرة تجمع المئات بميدان التحرير بقلب القاهرة، ونظموا وقفة احتجاجيـة ب            
مـش رؤسـاء دول     «،  »الشعب المصري قالها قويـة    .. إسرائيل ملهاش شرعية  «هتافات كان من بينها     

، وطالب المتظاهرون، بطرد السفير اإلسرائيلي من مـصر، وإغـالق           »دول عمالء صهيونية  .. عربية
  .السفارة اإلسرائيلية، وإعطاء الحق لالجئين العرب للعودة لفلسطين

ارة اإلسرائيلية بالقاهرة تظاهر المئات لليوم الثالث على التوالي فى ذكرى النكبة الفلـسطينية،              وأمام السف 
للمطالبة بطرد السفير اإلسرائيلي، وقطع العالقات بين مصر وإسرائيل، وفتح معبر رفح للتضامن مـع               

  .الشعب الفلسطيني في انتفاضته الثالثة
خالل األيام القليلة الماضية قبل تشديد األجراءات األمنيـة،         وفي االثناء نجح عدة مئات من دخول سيناء         

وانضموا إلى نشطاء سيناء، وحاولت مجموعات منها الخروج من العريش متوجهة إلى رفح، غيـر أن                
نقاط التفتيش التي أقامتها القوات المسلحة على الطريق الدولي قامت بإعادتهم، وحاولوا سـلوك طـرق                

إال أنهم فوجئوا بوجود أكمنة ونقاط تفتيش لم تكن موجـودة مـن قبـل، مـا                 بديلة أخرى غير معتادة،     
  .كما تجمع العشرات من سكان رفح وعدد قليل من الناشطين أمام معبر رفح. اضطرهم للعودة

 آالف شخص   0003الى ذلك خرجت تظاهرة حاشدة في مدينة العريش، بلغ عدد المشاركين فيها حوالي              
وطالـب  . ية في سيناء، ورفعـوا الفتـات تنـدد بـاالحتالل االسـرائيلي              بينهم فلسطينيون وقوى وطن   

  .المتظاهرون بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف، وبفتح معبر رفح للدخول الى قطاع غزة
 16/5/2011، البيان، دبي

 
  نكبة فلسطين في تركيا في ذكرى "سرائيلإ"ـتظاهرات معادية ل .219

 من االتراك تلبية لدعوة منظمات اسالمية االحد فـي الـذكرى   تظاهر بضع مئات: اسطنبول ـ ا ف ب 
ـ    متظاهرا امام القنصلية االسـرائيلية      150وفي اسطنبول تظاهر حوالي      .'نكبة فلسطين 'الثالثة والستين ل

بحسب مـصور فـرانس     ' مافي مرمرة قادمة  ) سفينة(استعدي يا اسرائيل    'و' اللعنة على اسرائيل  'وهتفوا  
  .برس
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 انباء االناضول ان حوالي مئة شخص تظاهروا امام مقر اقامة السفير االسرائيلي في انقرة               وذكرت وكالة 
  .حيث وضعوا اكليال من الزهر االسود

  16/5/2011، القدس العربي، لندن
  

   حرب مفتوحة على الفلسطينيين"إسرائيل"ممارسات : أكمل الدين إحسان أوغلي .220
منظمة المؤتمر اإلسالمي، البروفيسور أكمـل الـدين إحـسان          اعتبر األمين العام ل   :  براء العتيق  - جدة

أوغلي، الممارسات اإلسرائيلية غير الشرعية في فلسطين بمثابة حرب مفتوحة على الشعب الفلـسطيني              
  .والعالم اإلسالمي، باإلضافة إلى أنها تثير قلقا شديدا على مصير القدس الشريف

 لمجلـس وزراء    38كبار الموظفين التحضيري للدورة الــ       وجدد أوغلي في الكلمة االفتتاحية الجتماع       
خارجية دول المنظمة، بمقر المنظمة في جدة، دعوة إلى المجتمع الدولي التخاذ قرارات عملية لتجـسيد                
قيام الدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل، كحد أقصى للدخول في مرحلة جديدة تمكن الفلـسطينيين مـن                 

  .ولتهم المرتقبة، وعاصمتها القدس الشريفالتمتع بحريتهم وإقامة د
  16/5/2011، الوطن اون الين، السعودية

  
   الرئيسية لألعمال اإلرهابية في العالمالبؤرة تمثل "إسرائيل": نجاد .221

أكد الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد، أن إسـرائيل تمثـل البـؤرة             : 2011 أحمد حسن    - طهران
لعالم، مؤكدا على ضرورة إزالة هذا الكيان من أجل مكافحة اإلرهـاب            الرئيسية لألعمال اإلرهابية في ا    

التحالف العـالمي ضـد   "وقال نجاد خالل استقباله الضيوف المشاركين في مؤتمر         . على الصعيد العالمي  
أمس في طهران، إن المستعمرين وبذريعة الحرب العالمية الثانية         " اإلرهاب من أجل تحقيق السالم العادل     

 عامـا   63ست قاموا بتنصيب أكثر عمالئهم إرهابا ووحشية في أرض فلسطين، وعلى مـدى              والهولوكو
 حروب في المنطقة، وكانت المنطقة خالل هذه        5الماضية كانت المجازر ترتكب يوميا وأشعل الصهاينة        

  .الفترة تعاني من أجواء التهديد وعدم االستقرار
  16/5/2011، الوطن اون الين، السعودية

  
  االعتداءات اإلسرائيلية ضد المتظاهرين الفلسطينيين في ذكرى النكبةين  تداسوري .222

ـ مجدل شمس ـ دمشق  تدفق عدد كبير من الالجئين الفلسطينيين على الحدود التـي تـسيطر   :  وكاالت 
عليها إسرائيل بين سورية ومرتفعات الجوالن السورية المحتلة في عمل غير متوقع من أعمال التحـدي                

 للنكبة حيث قام الجيش اإلسرائيلي بفتح النيران على الحشود مما ادى الـى              63كرى الـ   وذلك الحياء ذ  
  .170استشهاد اربعة واصابة 

تدين بشدة الممارسات االسرائيلية االجرامية التـي       ' وزارة الخارجية السورية في بيان ان سورية         وقالت
لتي راح ضحيتها عدد مـن الـشهداء        قامت بها اليوم ضد شعبنا في الجوالن وفلسطين وجنوب لبنان وا          

  .'المجتمع الدولي بتحميل اسرائيل كامل المسؤولية عما قامت به من ممارسات'، مطالبة 'والجرحى
الحراك الشعبي الفلسطيني هذا اليوم ناجم عن استمرار تنكر اسرائيل          'واعتبر بيان الخارجية السورية ان      

الرض والحقوق وتهربها من استحقاق الـسالم العـادل         لقرارات الشرعية الدولية ومواصلة اغتصابها ل     
  .'والشامل

 16/5/2011، القدس العربي، لندن
  

  مصدر المشاكل في الشرق األوسط" إسرائيل ":أردوغان .223
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ندد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اإلثنـين بإصـرار الكيـان اإلسـرائيلي علـى            : أنقرة
ونقلت وسـائل إعـالم تركيـة عـن          .ن العقبة األولى أمام السالم    السياسات العنيفة، مؤكدا أن هذا الكيا     

الفلسطينيين أجبروا مجـدداً    "أردوغان قوله اليوم في كلمة أمام المؤتمر العام التحاد الغرف التجارية إن             
 فلسطينياً أمس وأصيب المئات برصـاص جـيش         20واستشهد   ".على إحياء ذكرى النكبة بالدم والدموع     

يلي في مارون الرأس بجنوب لبنان وفي مرتفعات الجوالن الـسورية المحتلـة وفـي               االحتالل اإلسرائ 
  .63األراضي الفلسطينية خالل إحيائهم ذكرى النكبة الـ

إصرار إسرائيل على السياسات العنفية، وحتى رفعها إلى مستوى القرصنة من خالل            "وقال أردوغان إن    
، في إشارة إلى هجوم إسرائيل الدموي على قافلة         "وفنااستهداف سفن في البحر المتوسط، ال شك يثير مخا        

   .2010أسطول الحرية اإلنساني نهاية مايو 
ووصف رئيس الحكومة التركي إسرائيل بأنها المصدر الرئيسي للمشاكل اإلقليمية، مضيفاً أن المـشاكل              

  .تشكل العقبة الرئيسية أمام السالم في الشرق األوسط" إسرائيل"التي تسببها 
 17/5/2011، )صفا(لة الصحافة الفلسطينية وكا

  
   في الوجود وفق دولتين لشعبين"إسرائيل" بحق دولة نعترف: وزير الخارجية المصري  .224

مصر تعترف بحق دولة إسـرائيل      "قال وزير الخارجية المصري نبيل العربي الثالثاء إن         :  صفا –روما  
ـ   ، مشيرا إلى قرارات األمم المتحدة حول هذه       "في الوجود  ضـرورة أن يكـون هنـاك       " المسألة، ونوه ب

  . ، أي الدولتين العبرية والفلسطينية"دولتين لشعبين
  ".أن استقالل دولة إسرائيل الحقيقي يكمن في اعترافها بحق فلسطين بأن تكون دولة مستقلة"ورأى 

  18/5/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  
  

 سالمالستؤثر في خطط أوباما لتحريك عملية أوضاع سوريا ": الخليج"مصدر أمريكي لـ .225
أن األوضاع الحادثة في سوريا اآلن ستؤثر في        " الخليج"ـأكد مصدر أمريكي ل    :حنان البدري  -واشنطن  

خطط تفكر بها حالياً إدارة أوباما لتحريك عملية سالم شاملة، وأن إدارة أوباما تعكف حالياً على إعـداد                  
، وأن األمر لن يكون بمنـأى عـن         "اإلسرائيلي"ية على الصعيد الفلسطيني     لتحريك العمل " أفكار أمريكية "

والعرب على السواء قبيل طرح الرئيس األمريكي ألفكاره في خطاب يعتزم إلقاءه            " إسرائيل"التشاور مع   
  .في غضون أسابيع قليلة

ـ                سار الـسالم   ورفض المصدر التعليق على سؤال عما إذا كانت هناك أفكار أمريكية لتحريك منفـرد لم
إن المسارين اللبناني اإلسرائيلي    "في سوريا اآلن، واكتفى بالقول      ما يجري   اللبناني اإلسرائيلي في ضوء     

  .والسوري  اإلسرائيلي كانا دوماً مرتبطين ألسباب داخلية في هذين البلدين
صر والـسعودية،   أن ملف عملية السالم وإمكانية أن يلعب األردن دوراً ما إلى جوار م            " الخليج"وعلمت  

سيكون أحد أهم بندين على جدول أعمال اللقاء المرتقب بين العاهل األردني والرئيس األمريكي بـاراك                
 لم تتغير بـل     "إسرائيل"أوباما الثالثاء المقبل، وأن القناعة األمريكية بمطالبة العرب باالعتراف بيهودية           

ون أحد األفكار المرشحة لمقايضة العرب بهـا    للحوار مع حماس قد يك    " إسرائيل"على العكس، وأن قبول     
  ".إسرائيل"مقابل اعترافهم بيهودية 

11/5/2011، الخليج، الشارقة  
 

   تحاصر السفارة اإلسرائيلية تضامناً مع االنتفاضة الفلسطينية الثالثة" أبريل6 "حركة .226
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سية التي لعبـت دوراً     ، إحدى أبرز الحركات السيا    ' أبريل 6'أعلنت حركة شباب    :  هيثم عسران  -القاهرة  
 15محورياً خالل الثورة المصرية، مشاركتها في انتفاضة الشعب الفلسطيني الثالثة المقررة األحد المقبل              

كـرم  'و' رفح'مايو الجاري، إذ تشارك الحركة بمئات الشباب الذين أعلنوا اعتزامهم التوجه إلى معبري              
 أيام، حيث أعلنوا    3ئيلي في القاهرة، ومقر السفارة      لمحاصرتها ومحاصرة منزل السفير اإلسرا    ' أبو سالم 

وقالت الحركة، في بيان لها، إن هذه المشاركة تأتي لتأكيد حق العودة لجميع الالجئين              . االعتصام أمامها 
بشكل كامل أمام األفراد والبضائع والمطالبة بوقف تصدير        ' رفح'والمهاجرين الفلسطينيين والمطالبة بفتح     

بشكل نهائي، وبغض النظر عن األسعار ودخول الفلسطينيين بدون تأشيرة لمصر وإنشاء            الغاز المصري   
سوق حرة بين غزة ورفح للتنشيط التجاري بينهما، ورفع المعاناة عن أهل غزة، والمطالبة باإلفراج عن                

  .جميع المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية
  11/5/2011، النهار، بيروت

 
  رح جهداً عربياً مشتركاً لعقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينيةنبيل العربي يقت .227

طالب وزير الخارجية المصري نبيل العربي بجهد عربي جماعي للعمل على عقد مؤتمر دولي              : رام اهللا 
  . سبتمبر المقبل لحل القضية الفلسطينية/في أيلول

 محمـود عبـاس القنـصل       لفلـسطينية  السلطة ا  جاء اقتراح العربي هذا في رسالة نقلها أمس الى رئيس         
  المصري في رام اهللا ياسر عثمان،

وقال العربي في رسالته، إنه ال بد من إيجاد الوسائل واألفكار إلنهاء النزاع من خالل اسـتحقاق أيلـول                   
وأضاف، أن مصر ترى ضرورة دعم المساعي الفلسطينية الرامية للحصول           .واقتراح عقد مؤتمر دولي   

 واعتراف الجمعية العامة لألمم المتحـدة       1967عدد من الدول على أساس حدود عام        على اعتراف أكبر    
بذلك، مستندا إلى شهادة المجتمع الدولي بوجود المقومات األساسية للدولة الفلسطينية وذلك في حال فشل               

  .تحرك المسار التفاوضي خالل األشهر المقبلة
 االستقالل ليس إجراءا أحادي الجانب، حيث سـبق         وأكد وزير الخارجية المصري في رسالته، أن إعالن       

 الصادر عن الجمعية العامة لألمم      1947 وتأسست على قرار التقسيم عام       1948وأن قامت إسرائيل عام     
وأشار العربي إلى أن اللجوء لألمم المتحدة يعد اعترافا بحل الدولتين وسيمثل دولة معترفا بهـا                 .المتحدة

  .حتالل بدال من أن تكون أراضي متنازعا عليهادوليا تقع أراضيها تحت اال
وشدد، على أنه ال بد من وجود سقف زمني للمسار السياسي لمنع فرض حقائق جديدة من قبل االحتالل                  

  .تؤدي في النهاية إلى إجهاض تطبيق حل الدولتين وحلم قيام الدولة الفلسطينية
لتنسيق مع األشـقاء العـرب لطـرح موضـوع      وقال العربي، إن مصر تتطلع في المرحلة المقبلة إلى ا         

المؤتمر الدولي على الدول الكبرى لصياغة محددات واضحة للتسوية، تكون مدخال للتسوية العادلة التي              
  .تشكل مدخال حقيقيا لألمن واالستقرار في المنطقة

  13/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  التحرير لدعم  االنتفاضة الفلسطينية الثالثة فى ميدان اآلالفعشرات : مصر .228
جمعـة  «احتشد عشرات اآلالف، أمس، فى ميدان التحرير بالقاهرة والعديد من المحافظات، فى مليونية              

التصدى لمحاوالت إجهـاض     ، داعين إلى  »دعم االنتفاضة الفلسطينية  «و» الوحدة الوطنية وأمن المواطن   
  .الثورة

علـى القـدس رايحـين، شـهداء        « األعالم الفلسطينية، ورددوا هتافات      فى التحرير حمل المتظاهرون   
، وارتدى عدد كبير منهم شارات خضراء فوق رؤوسهم         »الشعب يريد العودة إلى فلسطين    «، و »بالماليين

  .»جيش محمد«كتبوا عليها 
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ة فى مظاهرات   وتوافد مئات السلفيين واإلخوان المسلمين والجماعة اإلسالمية إلى ميدان التحرير للمشارك          
  .دعم االنتفاضة الفلسطينية

  14/5/2011المصري اليوم، القاهرة، 
  

   اإلسرائيلي السفير يطالبون بطرد في ميدان التحريرالمتظاهرون: مصر .229
أن العشرات مـن متظـاهرى ميـدان        :  عن مراسلها أشرف عزوز    14/5/2011اليوم السابع،   ذكرت  

يا، أمام مقر السفارة اإلسرائيلية، للمطالبة بطـرد الـسفير،          التحرير تنظم إلى المئات من المعتصمين حال      
وإنزال العلم من فوق السفارة، وقرر المتظاهرون المبيت أمام السفارة حتى صباح الغد لحظة االنطـالق                

  .من ميدان التحرير باتجاه رفح لمحاولة الدخول إلى قطاع غزة
كة المرور أمام السفارة، ولتوزيع بيانات على       وفى الوقت نفسه شكل المتظاهرون لجان شعبية لتسيير حر        

 وتطالب بالمشاركة فى االنتفاضة الفلسطينية، كما قـام المتظـاهرين           48المارة، تحتوى على قصة نكبة      
  .بإحراق العلم اإلسرائيلى أمام السفارة

ن أ:  من القاهرة عن مراسليها محمد عبده ومحمود محسن        14/5/2011الشرق األوسط، لندن،    وأضافت  
جنود من الجيش المصري أطلقوا النار في الهواء، أمس، لتفريق مظاهرة أمام سفارة إسرائيل في القاهرة                
كان المشاركون فيها يطالبون بطرد السفير وقطع العالقات مع إسرائيل، حسبما أفـاد مراسـل وكالـة                 

  .الصحافة الفرنسية
ياء ذكرى النكبة الفلسطينية، أي ذكـرى       وتجمع عشرات المصريين أمام سفارة إسرائيل في القاهرة إلح        

  . وتهجير الفلسطينيين1948) أيار(قيام دولة إسرائيل في مايو 
» حنـدخل .. حنـدخل «: وبعد إطالق النار غادر المحتجون المكان، قبل أن يتجمعوا من جديد هـاتفين            

: ة وهـم يهتفـون    وأشار المحتجون إلى علم إسرائيل المرفوع فوق السفار       . »سلمية.. سلمية«السفارة، و 
  .»احرقوه.. نزلوه«

وطالب المتظاهرون السلطات المصرية بطرد السفير اإلسرائيلي وقطع العالقات الدبلوماسية الرسمية مع            
، مؤكدين أن المصالحة لن تـتم أو        »شهداء بالماليين .. على القدس رايحين  «: الدولة الصهيونية، مرددين  

  .مفروض عليهمتكتمل حتى يتحرر أبناء غزة من الحصار ال
  

   مئات الناشطين والمعونات من الوصول إلى غزةتمنعقوات األمن : مصر .230
منعت قوات األمن المصرية المئات من الناشطين، من الوصول لقطاع          :  جمال حراجى  -عبد الحليم سالم    

أمام بوابـة الرسـوم     " ميكروباص "13 أتوبيسات و  7غزة، حيث كثفت قوات األمن من تواجدها ومنعت         
 كوبرى السالم، أعلى قناة السويس، قبل الوصول لسيناء، فيما نجح المئات فى الوصـول بـصورة                 على
  .فردية

وقامت أجهزة األمن بإتخذت إجراءات مشددة فى التفتيش وفحص الهويات والسماح بعبور أبناء المنطقة              
  .والعاملين فى سيناء والمرتبطين بأعمال فقط

  14/5/2011اليوم السابع، 
  

  تحرير األسرى الفلسطينيين مقابل شاليط: عربيالنبيل  .231
 أبلـغ الوفـد     العربـي ذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، أن وزير الخارجيـة نبيـل           : كتب حاتم عطية  

 القاهرة، أن مصر تعمل على إنجاز صفقة تبادل األسرى بين إسرائيل            في التقى به اليوم     الذي اإلسرائيلي
 الجنـدي طالق سراح مئات األسرى الفلـسطينيين مقابـل تحريـر            يتم بقتضاها إ   والتيوحركة حماس،   

وأوضحت إذاعة صـوت     . سنوات 3 جلعاد شاليط المختطف لدى حركة حماس منذ أكثر من           اإلسرائيلي
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 جمـع بـين     الـذي ، أنه خالل اللقاء األول من نوعه        "جالى تساهال  "اإلسرائيليإسرائيل، وإذاعة الجيش    
، برئاسـة رئـيس     "إسرائيل تبادر " المعروف باسم    اإلسرائيلي المنتدى    وبين أعضاء  العربيالوزير نبيل   

 العربـي ، وسفير إسرائيل باألمم المتحدة، أكد       "الشاباك"الموساد السابق ورئيس جهاز األمن العام السابق        
  .أن مصر تجرى اتصاالت عديدة سعياً إلنجاز صفقة تبادل األسرى بين إسرائيل وحماس

 قـال إن    العربـي  زيارتهم لمـصر، أن      في اإلسرائيلييليون الذين رافقوا الوفد     وأكد الصحفيون اإلسرائ  
 اإلسرائيلي الجندي سيتم بقتضاها تحرير     التيالخارجية المصرية ليست مسئولة عن صفقة تبادل األسرى         

المخـابرات  " مـصر    فـي جلعاد شاليط مقابل األسرى الفلسطينيين، ولكن الصفقة تابعة لألجهزة األمنية           
  .، وأكد أنها تسعى إلتمام الصفقة فى أقرب وقت ممكن"مةالعا

  20/5/2011اليوم السابع، 
  

   لن تعرف األمن بعد اليوم"إسرائيل": إخوان مصر .232
لن تهنأ بالنوم بعد اليوم     ” إسرائيل“ محمد بديع إن     .قال المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين د      : القاهرة

دامت تستهين بحقوق الفلسطينيين وال تحترم المعاهدات وتـدنس         ولن تعرف طريق األمن واالستقرار ما     
المقدسات اإلسالمية والمسيحية، مؤكداً أن الكيان الصهيوني وفي ظل الثورات الشعبية العربيـة سـوف               

وأضاف في رسالته األسبوعية، أمس، أن الثورات        .”يشرب من نفس الكأس الذي طالما أذاقها لآلخرين       “
باألنظمة القمعية الفاسدة تمثل مقدمة إلنهاء الظلـم والعلـو الـصهيوني وتحريـر              العربية التي أطاحت    

  .المقدسات ووضع حد لالستكبار الصهيوني
  20/5/2011الخليج، الشارقة، 

  
  
  
  

   مصرإلىجمال مبارك كان بوابة لرجال أعمال الصهاينة : ذا ماركرجريدة  .233
ول هواجس رجال األعمال الـصهاينة عقـب         ح الصهيونية تقريراً " ذا ماركر "نشرت صحيفة   : الناصرة

الثورة المصرية، سيما في ظل العالقات االقتصادية الوطيدة التي كانت تربط أركان النظام السابق برجال               
جمال مبارك كان بالنسبة لهم بمثابـة األب        "وقال رجال أعمال صهاينة للصحيفة إن        .األعمال الصهاينة 

نـشعر بأننـا    : "وأضاف هؤالء  ،"رية وتسهيل صفقاتهم التجارية   حيث كان عراب دخولهم لألسواق المص     
يتامى وبال أب بعد دخول جمال مبارك السجن؛ فبدونه كـان مـن الـصعب علينـا تحريـك األمـور                     

نحن ندفع اآلن الثمن؛ ثمن عالقاتنا ودعمنا لنظام جمال ووالده، من خـالل             : "وأردف هؤالء  ".والصفقات
  ".يبديها الشعب المصري الثائر ضدناموجات العداء والكراهية التي 

ول التجاري بين القاهرة والكيان الصهيوني بوزارة الخارجية الـصهيونية، إن           ؤوقال اليران ملول، المس   
حالة من الجمود في العالقات االقتصادية تسود هذه األيام بين الجانبين المصري والصهيوني فـي ظـل                 

، وأضاف أن الصهاينة العاملين بمصر يشعرون بقسوة الحيـاة          المالحقات القضائية لوزراء النظام السابق    
  .هناك

 شركة صهيونية على األقل تبيع      100إلى أن   " تل أبيب "وأشار يتحساق جال المحاضر بجامعة تل الربي        
بضائع للدول العربية ومن بينها مصر عبر شركات أجنبية كنوع من التمويه على صفقاتها حيث تخلـو                 

  ).صنع في إسرائيل(بضائعها من عبارة 
إنها تسبب الـذعر فـي الكيـان        : "ونقلت الصحيفة التخوفات البالغة على اتفاقية الغاز مع مصر وقالت         

 مليار شيكل، مشيرة إلى أن      1.7الصهيوني وفي األوساط االقتصادية؛ ألنها توفر على الكيان الصهيوني          
  ". فساد وتربح متعلقة بهاجمال مبارك كان أحد مسهلي هذه االتفاقية ومتورطًا في قضايا
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  23/5/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  "إسرائيل"األسد اقترح على واشنطن استعداده الستئناف مفاوضات مع ": أحرونوتيديعوت " .234
نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية، أمس، نقال عن مصادر أميركيـة           : نظير مجلي : تل أبيب 

ر األسد، بعث خالل األسابيع الماضية برسائل إلى اإلدارة األميركية أبدى           قولها إن الرئيس السوري، بشا    
وقالت الصحيفة اإلسرائيلية إن الـرئيس األسـد قـال           .فيها استعداده الستئناف المفاوضات مع إسرائيل     

 من المواضيع المختلف عليها بين سوريا وإسرائيل تم االتفاق حولهـا،            %98لألميركيين في رسالته، إن     
وحسب المصادر األميركية، فإن األسد سـيقترح اسـتئناف         . راحل المفاوضات المختلفة بين البلدين    في م 

وأشارت المصادر إلى أن الرسالة أثارت نقاشا       . المحادثات مع إسرائيل بعد أن تهدأ األوضاع في سوريا        
طاعات واسعة  بين المسؤولين في واشنطن حول مدى صدق النوايا في رسائل األسد، ولكنها أثرت على ق              
  .منهم، ولذلك قررت اإلدارة األميركية تليين الموقف تجاه االحتجاجات المتواصلة في سوريا

  23/5/2011 الشرق األوسط، لندن، 
 

  :ملف األمن والحدود الفلسطينية المصرية
  

  ن في الجامعات المصرية المرفوضين أمنياً في تزايديفلسطينيالطلبة  العدد .235
 لحل مشكلتهم، المتعلقة سطينيون في الجامعات المصرية مناشدة عبر وكالة معاًوجه طلبة فل: بيت لحم

 إن عدد معاًوكالة وقال طلبة في رسائل تلقتها  .بالرفض األمني من قبل األجهزة األمنية في مصر
 في جامعة قناة السويس  أمنياً مرفوضا20ً في تزايد، مشيرين إلى وجود أكثر من منياًأالمرفوضين 

 آخرين يدرسون في جامعة عين شمس، مشيرين إلى أن هؤالء الطلبة سيحرمون من تقديم 6 من وأكثر
  .2011االمتحانات النهائية لعام 

 مكتبه من إلىووعد السفير السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان ببحث كل شكوى تصل 
 أن الى مكتب السفير برام اهللا، متوقعاً 2977774 شكواهم عبر الفاكس إلرسالقبل الطلبة الذين دعاهم 

  .تجد جميع هذه المشكالت الحلول المرضية للطلبة
  19/4/2011وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  حكومة هنية تدعو مصر لتفعيل اتفاقية إقامة مناطق صناعية حرة على الحدود مع غزة .236

إلى ضرورة تفعيل االتفاقية دعا وزير االقتصاد الوطني في غزة، الدكتور عالء الرفاتي، مصر :غزة
الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والمصري والتي تنص على إقامة مناطق صناعية، وحرة على الحدود 
المصرية الفلسطينية، معرباً عن أمله أن تلعب التغيرات اإلقليمية في المنطقة دور مهم في رفع الحصار 

  .عن الشعب الفلسطيني
، لعدد من الصحفيين، شملت 28/4ية نظمها الوزير الرفاتي يوم الخميس جاء ذلك في ختام جولة ميدان

المنطقة الصناعية في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، ومنطقة الكسارات في مدينة خان يونس 
جنوب القطاع، والتي يتم خاللها تدوير مخلفات ما دمره االحتالل الستخدامها في إنشاء الطرق، ومعبر 

  .ي رفح جنوب القطاع، الذي يدخل االحتالل من خالله البضائع للقطاعكرم أبو سالم ف
  28/4/2011قدس برس، 

  
   برصاص مهربين مقتل جندي مصري على الحدود مع قطاع غزة .237
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يوم السبت أن جنديا من قوات حرس الحدود المصرية لقي حتفه ذكرت مصادر أمنية :  د ب أ-رفح 
برصاصة في /  عاما22/وأصيب الجندي، محمد رضا . على يد مهربين على الحدود مع قطاع غزة

ونقل الشرطي . الصدر خالل تبادل الطالق النار مساء الخميس مع مهربين كانوا يحاولون اجتياز الحدود
إلى مستشفى رفح المركزي حيث لفظ انفاسه االخيرة متأثرا بجراحه، بينما الذ المهربون بالفرار في 

  .الصحراء
 وغزة كثيرا ما تشهد تبادال الطالق النار بين المهربين وقوات إسرائيلصرية مع يذكر أن الحدود الم

  . وقتل أكثر من خمسة من قوات الحدود العام الماضي. حرس الحدود
  30/4/2011القدس العربي، لندن، 

  
   للبحث عن أنفاق مع قطاع غزة على الحدودمصريةحملة أمنية  .238

منية على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، للبحـث          شنت أجهزة األمن المصرية، أمس، حملة أ      
عن فتحات أنفاق بالجانب المصري، وذلك بعد مقتل فلسطيني وإصابة آخر في انهيار فتحه نفق بالجانب                

وتمكنت أجهزة األمن من ضبط فتحتي أنفاق بالجانب المصري، فيما لم يتم ضبط بضائع أو               . الفلسطيني
  .وتم تعيين حراسة عليهما لحين إغالقهمامهربين بالفتحات المضبوطة، 

  24/5/2011الخليج، الشارقة، 
  

  تقارير
  

  األحداث السورية في المنظور الصهيوني األمريكي .239
شهدت بعض المناطق السورية حركة توترات متزايدة بما أدى إلـى حـدوث             : قسم الدراسات والترجمة  

 التوترات لفترة أسبوع كامل تقريبـاً وإن  بعض المواجهات التي أسقطت القتلى والجرحى، واستمرت هذه   
كان تواترها بشكل متقطع، وخالل  األيام الثالثة الماضية برزت بعض التحليالت السياسية األجنبية، في               
العديد من الصحف العالمية ومراكز الدراسات السياسية واالستراتيجية المعنية بالشأن السوري والـشرق             

ات، وما هي وجهات النظر التي تطرقت لهـا لجهـة مقاربـة ملـف          أوسطي، فما هي أبرز هذه الدراس     
 التوترات السياسية السورية؟

 نموذج المحلل السياسي الصهيوني يوسي ألفر: المقاربة الصهيونية
، وذلك لعدة أسباب منهـا خبرتـه الطويلـة    "اإلسرائيليين"يعتبر يوسي ألفر من أبرز المحللين السياسيين     

، إضـافة لـذلك     "اإلسرائيلي" "الموساد" سياسي يقوم بإعداد التخمينات في جهاز        خالل فترة عمله كمحلل   
اعتماده على منهج الواقعية السياسية، والذي يقوم على أساس رصد المعلومات الجارية وتحليل المواقف              

 .ثم بناء المشاهد المستقبلية المحتملة على أساس معطيات نظرية السيناريو
هل االضطراب الجاري فـي     :  سعى من خالله لجهة اإلجابة على السؤال القائل        أعد يوسي ألفر تحليالً،   

 من التطورات المماثلة الجارية في أماكن العالم العربي األخرى؟" إلسرائيل"سوريا أكثر أهمية بالنسبة 
 :يقول يوسي ألفر مشيراً إلى النقاط اآلتية المتعلقة باإلدراك الصهيوني لسوريا

رات الجارية في سوريا ـ أياً كانت ـ تمثل تطورات تجري فـي بلـد مجـاور      التطو: جغرافياً  �
 ".إلسرائيل"

تعتبر سوريا بلد ما زال في حالة حرب مع إسرائيل، برغم االحتماالت القائلة بإمكانيـة               : رسمياً  �
اسـية،  إضافة لهذه المحددات الجيوسي   . أن تكون سوريا بلداً مرشحاً للدخول في اتفاقية سالم مع إسرائيل          

 :أشار يوسي ألفر إلى النقاط اآلتية
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ال توجد اضطرابات في الضفة الغربية أو قطاع غزة، أما بالنسبة لمصر واألردن فهما يرتبطان                 �
 ".إسرائيل"باتفاقيات سالم مع 

تمتلك سوريا ترسانة أسلحة كبيرة بما في ذلك األسلحة الصاروخية والرؤوس الحربية الكيماوية               �
، وإذا وقعت هذه الترسانة العسكرية في يد المتطرفين ـ اإلسالميين ـ   "إسرائيل"لى ضرب ذات القدرة ع

أو العناصر غير المسؤولة، فمن الممكن أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى اندالع حرب شرق أوسطية كبيرة                
 .جديدة

شـدات دمـشق   المتعلقة بما إذا كانت منا    ") اإلسرائيلية("يوجد ارتفاع متزايد في سقف التساؤالت         �
 .القائلة لضرورة استئناف محادثات السالم مع إسرائيل ما زالت مناشدات سارية وتتمتع بالجاذبية

على مدى الخمس سنوات الماضية ظلت المؤسـسة األمنيـة اإلسـرائيلية تطالـب الحكومـات                  �
ذي دفع المؤسـسة    اإلسرائيلية المتعاقبة بضرورة تلبية نداءات دمشق المطالبة بإحالل السالم، والسبب ال          

بأنَّ التوصل إلى اتفاق سالم ناجح مع سوريا وإن كان          : األمنية اإلسرائيلية لذلك هو إدراك هذه المؤسسة      
فرصة إبعاد سوريا عـن إيـران       " إلسرائيل"سوف يكون ثمنه إرجاع الجوالن لسوريا، فإنه سوف يتيح          

ة، وهذا أمر سوف يتيح إلسـرائيل       وحركة حماس وبقية حركات المقاومة الفلسطيني     " حزب اهللا "وضرب  
 .تعزيز أهدافها االستراتيجية الكبيرة

على النقيض من رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهـود أولمـرت، فـإن رئـيس الـوزراء                   �
الحالي بنيامين نتانياهو ما زال يقـاوم رافـضاً توصـيات وضـغوط المؤسـسة األمنيـة                 " اإلسرائيلي"
 .لجهة القيام بالتفاوض مع دمشقالتي تطالبه " اإلسرائيلية"

على الجانب اآلخر، ما هو واضح يتمثل في أنَّ دمشق تفترض التفاوض من أجل الصفقة وليس                  �
 .مجرد التفاوض من أجل التفاوض

إن التوصل إلى الصفقة يمكن أن يعزز االستقرار في دمشق، خاصة إن دمشق قادرة على اإليفاء                  �
شق مثل القاهرة، مهما كان الوضع الموجود، فإنه ال يـستطيع سـوى إنفـاذ        بالتزاماتها، وبالتالي فإن دم   

 .االلتزامات التي تم التوصل إليها
وإضافة لهذه النقاط، يطرح المحلل السياسي اإلسرائيلي يوسي ألفر الـسؤال الفـائق األهميـة بالنـسبة                 

ي مدى سوف يكـون أفـضل أو        ما هو نوع النظام الذي يمكن أن يكون، وإلى أ         : والقائل". لإلسرائيليين"
 ؟"لإلسرائيليين"أسوأ بالنسبة 

 :يجيب المحلل يوسي ألفر على هذا السؤال من خالل النقاط اآلتية
يرى اإلسرائيليون بأنَّه لم يكن لهم في أي يوم من األيام سيطرة على ما يحـدث فـي دمـشق،                      -

 . التي حدثتوبالتالي يفترض اإلسرائيليين بأنه ليس لهم أي دور في التوترات 
ـ يتمثل في اإلدراك بأن سيناريو القضاء بالقوة علـى  " لإلسرائيليين"االحتمال الوحيد ـ بالنسبة    -

 .التوترات سوف يتيح تحقيق الهدوء واالستقرار لفترة أطول يتم خاللها تنفيذ اإلصالحات المطلوبة
وتفهم بأنه ال بديل أمامها     إن ردع الخطر الداخلي واستقرار النظام، سوف يجعل إسرائيل تدرك             -

 .سوى الدخول في مفاوضات سالم جادة مع سوريا
توجد في سوريا معارضة علمانية ومعارضة سنية إسالمية، ولسوء الحظ فإن حركـة اإلخـوان                 -

المسلمين السورية مثل نظيرتها حركة اإلخوان المسلمين المصرية، هي األكثر تنظيماً واألكثر سـيطرةً              
وبالتالي إذا حدث االفتراض القائل بسيطرة اإلخوان المسلمين على دمـشق فإنـه مـن               على المعارضة،   

 .المستحيل جداً أن يكون إلسرائيل أي أمل في إجراء أي مفاوضات جادة تؤدي إلى السالم في المنطقة
إن هناك احتماالت غير ممكنة لجهة االفتراض بإمكانية صعود أي تحالف علماني معارض فـي                 -

 . ألن المجموعات السياسية العلمانية صغيرة وتتميز بالهشاشةدمشق وذلك
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إن سيناريو صعود المعارضة السنية اإلسالمية أو العلمانية السياسية، سوف يؤدي الحقـاً إلـى                 -
حالة تشبه الحالة اليمنية الجارية أو الحالة الليبية الجارية، وذلك طالما أن أجزاء من السكان سوف تكتفي                 

مع مالحظة أن االضطرابات الحالية قد عبرت عن تمركز جغرافـي        .  مناطقها الجغرافية  بالتمركز ضمن 
خارج منطقة العاصمة دمشق، والتي لم تعاني من أي اضطرابات، وذلك علـى العكـس مـن نمـوذج                   

 .االضطرابات التي حدثت في العاصمة التونسية تونس، والعاصمة المصرية القاهرة
تمارس حضورها المؤثر بشدة على لبنان، وفـي حالـة سـوريا            حالة النظام في سوريا سوف        -

حزب "اإلسالمية السنية، فإن العالقات السورية ـ اإليرانية سوف لن تكون جيدة، وال حتى العالقات مع  
فإنه من الجهة األخرى يضر بمـصلحة       " إسرائيل"وإن كان هذا األمر يصب من جهة في مصلحة          ". اهللا
يطلق يده لجهة السيطرة علـى كامـل        " حزب اهللا "هذا السيناريو سوف يجعل     طالما أن حدوث    " إسرائيل"

 .الساحة اللبنانية
 نموذج المحلل السياسي أندروجيه تابلر: المقاربة األمريكية

توجد العديد من المقاربات األمريكية المتعلقة بأحداث وتوترات سوريا، ولكن وبسبب التأثير الكبير الذي              
لجهة القيام بالتأثير على عملية صنع واتخاذ قرار السياسة الخارجيـة           " اإلسرائيلي"تلعبه جماعات اللوبي    

األمريكية الشرق أوسطية، وعلى وجه الخصوص فقد ركزنا على نموذج المحلل الـسياسي أندروجيـه               
تابلر، الذي يعمل خبيرا لشؤون الشرق األوسط في معهد واشنطن، وفي نفس الوقت يعتبر أندرو تـابلر                 

ن العارفين بالشؤون السورية، وذلك بسبب إقامته لفترة طويلة نسبياً في سوريا، هذا وتجدر اإلشارة               من بي 
إلى أننا استبعدنا مقاربة المحلل السياسي ديفيد شينكر، ألنها تعتمد على العامل النفـسي األكثـر تـأثراً                  

 . سوريابتوجهات زعماء حركة القوات اللبنانية وزعيمها سمير جعجع المعروفة إزاء
 :سعى المحلل السياسي أندرو تابلر، لجهة التأكيد على النقاط اآلتية

 .استمرت التوترات لفترة سبعة أيام ـ من الجمعة إلى الجمعة  .1
ظلت مدينة درعا والمنطقة المحيطة بها تمثل مراكز التوترات، إضافة إلـى بعـض المنـاطق                  .2

 .حمص ـ الالذقية ـ وحماة: حالةاألخرى التي شهدت توترات تعد أقل، كما هو في 
 .حدثت زيادة ملحوظة في عدد القتلى والجرحى  .3
تحدثت المسؤولة السورية الرفيعة المستوى بثينة شعبان، بشكل علني ورسمي، أكدت من خالله               .4

ـ      ـ تحرير قـانون    )  عاماً 47والتي استمرت لفترة    (رفع حالة الطوارئ    : على نوايا دمشق لجهة القيام ب
 ).ظل قيد الدراسة لفترة حقبة كاملة تقريباً(زاب الجديد األح

 :إذا استمرت التوترات واالحتجاجات، فإن ذلك سوف يشكل تحدياً لدمشق، وذلك لسببين  .5
احتماالت تزايد عدد القتلى والجرحى في وحول منطقة درعا بما يمكن أن يـؤدي إلـى                : األول  -

 .ة التي ظلت موالية لدمشقتآكل شعبية دمشق في هذه المناطق التقليدي
احتماالت انتشار عدوى التوترات واالحتجاجات إلى المدن والمنـاطق األخـرى بـشكل             : الثاني  -

 .يستصحب معه تزايد استخدام القوة بواسطة األجهزة الرسمية
وعلى خلفية هذه النقاط، يطرح المحلل السياسي أندرو تابلر، ما أطلق عليه تسمية المـشكلة الرئيـسية،                 

إذا تم تطبيق  وتنفيذ اإلصالحات التي تم اإلعالن عنها، فإن دمـشق سـوف               : قائالً بأنها تتمثل في اآلتي    
ولكن، مع مالحظة أن تطبيق وتنفيذ هـذه اإلصـالحات          . تنجح في تعزيز شعبيتها في كل أنحاء سوريا       
اخـل  وهذا أمر سوف يـؤدي إلـى حـدوث الـصراع د           . سوف يقود إلى حدوث المواجهات مع الفساد      

 .المؤسسات الرسمية
بأنه يتوجب على الواليات المتحدة األمريكية الـسعي لجهـة          : أضاف المحلل السياسي أندرو تابلر قائالً     
 :فرض الضغوط على دمشق تحت مبررات

 .ملف احترام حقوق اإلنسان والحريات السياسية  -
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 .ملف تأسيس حكم القانون في كافة المناطق  -
ط، أضاف المحلل أندرو تابلر، محدداً لواشنطن الوسيلة األمثل لجهة إنفاذ فـرض             واستناداً إلى هذه النقا   

 :العقوبات ضد دمشق، باعتبارها تتضمن
 .إنفاذ مخططات وزارة الخزانة األمريكية المتعلقة باستهداف المسؤولين السوريين  -
ية علـى دمـشق    التعاون مع حلفاء أمريكا األوروبيين وتركيا من أجل فرض الضغوط الدبلوماس            -

 .لجهة حثها على تطبيق اإلصالحات
 .فرض مبدأ المحاسبة على دمشق باعتبارها المسؤولة عن تنفيذ االلتزامات اإلصالحية  -

هذا، وأشار المحلل السياسي أندرو تابلر إلى أن نجاح واشنطن في وضع قائمة من المشروطيات التـي                 
أمريكا األوروبيين وتركيا، جميعها سوف تتيح ألمريكا       تحدد اإلصالحات المطلوبة، مع التعاون مع حلفاء        

 .فرض نفوذ أكبر على عملية صنع واتخاذ القرار السياسي الداخلي السوري
المقاربـة  (نالحظ أن التحليالت السياسية، وتحديداً وجهات النظر التي وردت في تحليـل يوسـي ألفـر     

ركزت جميعها على التعامل مع التـوترات التـي         ) المقاربة األمريكية (وتحليل أندرو تابلر    ) اإلسرائيلية
حدثت األسبوع المنصرم في سوريا من خالل رصد وتحليل سطح األحداث، ولكنها لم تشر ال من بعيـد                  

 :وال من قريب إلى بعض الفعاليات الهامة والتي من أبرزها
 .دور األطراف الثالثة الخارجية في دفع مفاعيل هذه التوترات  -
 . العدوى اإلقليمية لما حدث في تونس ومصرتأثير عملية  -

يندرج نموذج دور األطراف الثالثة في العمليات السرية، التي ظلت تشهدها منطقـة الـشرق األوسـط،                 
إضافة إلى تأثير عامل تكنولوجيا االتصاالت الذي أثـر         . وبكثافة منذ أيام االستعمار البريطاني والفرنسي     

ية فمن الممكن التعرف على مالمحه ومكوناته بكل سهولة ويسر من           بشكل واضح في نقل العدوى اإلقليم     
وهما من أبرز النظريـات البـسيطة الدارجـة         ". نظرية تأثير الحطام  "و".. نظرية الدومينو "خالل تطبيق   

  وبالنـسبة لموضـوع    . االستخدام في عمليات التحليل السياسي الخاصة بعـدوى األزمـات والنزعـات           
  

صائب، ألن الجميع متفق على ضرورة هذه اإلصـالحات، والعمـل علـى             فهو موضوع   . اإلصالحات
 .إنفاذها بأسرع ما يمكن

 31/3/2011، موقع الجمل اإلخباري، سوريا
  

  قراءة صهيونية حول الدالالت اإلقليمية للثورات وتأثيرها على الدولة العبرية .240
ات التي طـرأت علـى العـالم    التغير: مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية: عن العبرية، ترجمة  

العربي خلقت حتى اآلن تطورات واتجاهات خطيرة بالنسبة إلسرائيل، القوة الراديكالية لكل مـن الـسنّة                
والشيعة في الشرق األوسط تعززت وهي تعرض اتفاقيات السالم اإلسرائيلية مع كل من مصر واألردن               

سبتمبر بالموازاة مع اعتراف    / بيل شهر أيلول  إسرائيل تواجه أيضا خطر نشوب انتفاضة ثالثة ق       . للخطر
  .67األمم المتحدة بدولة فلسطينية في حدود 

إسرائيل ال يشار إليها تقريبا في شعارات واصطالحات الثورات والتغييرات في العالم العربي، أكثر من               
 األسـد   مرة حاول الحكام العرب مثل الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح أو الـرئيس الـسوري بـشار                 

ومستشارته بثينة شعبان الزج باسم إسرائيل كمن تقف خلف هذه المظاهرات واالضطرابات في بالدهم،              
  .لكن العالم العربي ال يستوعب هذه الروايات والقصص

النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني والحالة اإلنسانية للفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية وغزة اختفت تماما             
المشكلة الفلسطينية بكل جوانبها وهي لب الـصراع بـين          . ل الثوريين في العالم العربي    من جدول أعما  

العالم العربي وإسرائيل دفع بها إلى الزاوية، ويبدو أنّه لدى الجيل الشاب في الدول العربية الذي يحـرك                  
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 الحيـاة   هذه الثورات أجندة خاصة به مرتبطة بإحداث التغيير في الوضع االقتصادي وتحسين ظـروف             
  .والحفاظ على حقوق اإلنسان وحرية التعبير وإدخال إصالحات سياسية

الجيل الشاب في الدول العربية قلق ومنهمك بالدرجة األولى بمشاكله وليس بالمشكلة الفلسطينية، لكن هذا               
 أن تستقر   ال يعني أن القضية الفلسطينية لن تعاد إلى تموضعها في جدول أعمال العالم العربي الجديد بعد               

  .األنظمة الجديدة
الفلسطينيون يحتجون علنا ألنّه حتى المسائل اإلنسانية األساسية مثل الحصار على غزة وفتح معبر رفح               
والمعاناة الشديدة لسكان قطاع غزة اختفت من أجندة المتظاهرين في العالم العربي ومن جدول األعمـال                

  .اإلعالمي لوسائل اإلعالم العربية
. را التقدير كيف ستتأثر عالقات إسرائيل مع الدول العربية إزاء االنقالبات في العالم العربـي              مازال مبك 

السكوت النسبي اإلسرائيلي الرسمي منذ الثورة في تونس أسهم بال شك في نجاح إسرائيل في هذه األثناء                 
ات خطيـرة بالنـسبة     أن تبعد نفسها من التغييرات في العالم العربي، لكن مع ذلك تبرز تطورات واتجاه             

  .إلسرائيل
موقع إيران تعزز، إبحار بارجتين حربيتين إيرانيتين في مياه قناة السويس ألول مرة منذ عشرات السنين                
جسد ذلك بشكل جيد، هناك في العالم العربي إحساس بأن الواليات المتحدة ضعفت، الواليـات المتحـدة                 

يه لحظة الضائقة، وكمن تطعن بالخنجر ظهر عـدد مـن   تبدو في نظر العرب كعامل ال يمكن الركون إل   
  .الحكام الديكتاتوريين الذين كانوا موالين لها وعلى رأسهم مبارك

نشأت معادلة بأنّه كلما تضاءلت قوة الواليات المتحدة في الشرق األوسط كلما تصاعدت وعظمـت قـوة            
يبدو أن النظام اإليراني نجح في هذه       فيروس الثورة العربية نجح في مالمسة إيران بشكل جزئي و         . إيران

المرحلة في قمع وبيد من حديد وبنجاح جميع مظاهرات قوى المعارضة، التي لـم تـنجح فـي إقنـاع                    
  .قطاعات كبيرة من السكان بأنّها يمكن أن تشكل بديل سلطوي مناسب

ي حـاكم ليبيـا معمـر       وإزاء التدخل العسكري للدول الغربية في الحرب األهلية في ليبيا فإن حقيقة تخل            
القذافي خالل السنوات الماضية عن خيار التزود بالسالح النووي فسر في العالم العربي على أنّه خطـأ                 
خطير ارتكبه القذافي، ألنّه لو كان يحتفظ بذلك السالح النووي في الوقت الحاضر لكان من المشكوك فيه                 

لي، من الجائز االعتقاد أن إيران ستستفيد من هـذا          وبالتا. أن تتجرأ الدول الغربية على مهاجمته عسكريا      
الخطأ الذي ارتكبه القذافي، فتسرع من وتيرة تطوير سالحها النووي لردع الدول الغربية عن مهاجمتهـا                

  .في المستقبل
إسرائيل تقف في الوقت الحاضر معزولة أكثر في العالم العربي على ضوء العملية السياسية التي تقـف                 

مسدود وعلى األخص على المسار اإلسرائيلي الفلسطيني وعدم قدرتها على إنتـاج مبـادرة              أمام طريق   
ما يحدث في   . جديدة وعملية سياسية يمكن تشبيهها بجزيرة منعزلة من االستقرار داخل محيط عربي ثائر            

 الفـرص   العالم العربي حتى اآلن يولد مخاطر جديدة بالنسبة إلسرائيل، لكن من الجائز أيضا أن تتـوفر               
لكن من الصعب حتى اآلن أن نشير إلى فرص ماثلة للعيان، يبدو أنّه تتولد اآلن في الشرق األوسط بيئة                   

  .أقل استقرارا وأقل إمكانية لحدسها
هناك مخاوف أن تنشأ في عدد من الدول العربية الظاهرة التي يطلق عليها الثـوريين العـرب عبـارة                    

  .ن قبل عناصر معادية إلسرائيل ومعادية للغربوالسيطرة عليها م" اختطاف الثورة"
الثورة في مصر واالضطرابات المستمرة في األردن تطرح عالمة استفهام بالنسبة لمـستقبل العالقـات               

  .اإلسرائيلية مع كل من مصر واألردن ومستقبل اتفاقيات السالم
يران الشيعية إلى تعزيـز وتعظـيم       التغييرات في العالم العربي أدت في هذه األثناء وبموازاة تعزز قوة إ           

  .التي تشجب وتنقض وجود دولة إسرائيل) السنّية(قدرة حركة اإلخوان المسلمين العالمية 
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هذه الظاهرة تعززت في اآلونة األخيرة في دول مثل تونس ومصر واألردن، الظهور العلني األول ومنذ                
موعظة يوم الجمعة التي ألقاها أشّـرت       سنوات للشيخ يوسف القرضاوي في ساحة التحرير في القاهرة و         

  .إلى ذلك أكثر من أي شيء آخر
من مجموع سكان الدولة صوتوا في االستفتاء األخير لـصالح          % 77في مصر هناك نظام انتقالي، لكن       

تغيير الدستور وبذلك تم تعبيد الطريق أمام إجراء انتخابات حرة للبرلمان والرئاسة خالل نصف الـسنة                
 أعوام فقط، ويمكنه أن يشغل واليتين وليس أكثـر مـن            4آلن منصب الرئيس سيكون لمدة      منذ ا . المقبل
  .ذلك

الجيل الشاب والعلماني في مصر الذي قاد الثورة مازال بعيدا عن أن يشكّل المحرك السياسي الذي يقود                 
 نشأ يبـدو أن     التغييرات في مصر، وشيئا فشيئاً بدأ يتضح أنه فقد السيطرة على الثورة، في الوضع الذي              

قيادة الجيش برئاسة المشير طنطاوي توصلت إلى تفاهمات هادئة مع حركة اإلخوان المـسلمين حـول                 
  .هدوء اصطناعي لحين إجراء االنتخابات

حركة اإلخوان المسلمين الذي كانت في الماضي خارج القانون هي اآلن حركة سياسـية شـرعية بـأتم                 
 التي صاغت التعديالت في الدستور الجديد والمجموعة العـسكرية          معنى الكلمة ممثلها شارك في اللجنة     

  .الحاكمة على وشك أن تعيد لها مبالغ ضخمة تمت مصادرتها من أعضائها خالل السنوات األخيرة
حركة اإلخوان المسلمين أعلنت أنّها لن ترشح أحدا من قبلها في انتخابات الرئاسة لكنها ستـشارك فـي                  

األمر يتعلق بحركة منظمة جيدا والتقديرات السائدة في مصر تظهر بأنّها سـتحقق             . االنتخابات البرلمانية 
نجاح هذه الحركة يعرض اتفاق السالم بين مصر وإسرائيل  للخطر على            . مكاسب كبيرة في االنتخابات   

  .يها مصرالرغم من بيان النظام االنتقالي بأنّه سيحترم جميع االتفاقيات الدولية واإلقليمية التي وقعت عل
كبار المسؤولين في حركة اإلخوان المسلمين المصرية الحركة األم لحركة حماس أعلنوا صراحة عـن               
الحاجة إلى تجميد أو إلغاء اتفاقية السالم مع إسرائيل، في نظر الكثيرين من المصريين فساد نظام مبارك                 

ـ      . يعزى إلى اتفاقية السالم مع إسرائيل      دث اآلن بالنـسبة التفـاق تزويـد      أحد نواقيس اإلنذار هو ما يح
إسرائيل بالغاز، محاوالت الهجوم على خط أنابيب الغاز في سيناء ووقف تزويد إسرائيل بالغـاز لعـدة                 
أسابيع واآلن االتجاه لرفع أسعار الغاز المصري خالفا لما اتفق عليه في الصفقة، كّل هـذه مؤشـرات                  

  .مثيرة للقلق
ح حتى اآلن في الصمود، لكنّه في نفس الوقت يتأرجح، الملك ينتمـي             في األردن نظام الملك عبد اهللا نج      

  .إلى األسرة الهاشمية من آل البيت، األمر الذي يمنحها شرعية معينة في نظر الجمهور في بالده
المعارضة اإلسالمية والنقابات المهنية وحركات الشبيبة تطالب بإصالحات سياسية وهي تحـاول تقييـد              

منظمات المعارضة تريد أن يكون للملك وضع رمزي        . داث تغيير في أسلوب الحكم    صالحيات الملك وإح  
  .فقط وأن تؤدي االنتخابات إلى إقامة حكومة يكون رئيسها هو الحاكم في الدولة

حركة اإلخوان المسلمين التي تسمى في األردن جبهة العمل اإلسالمي رفضت اقتراح رئيس الحكومـة               
وال تزال الحركة تواصـل     . المشاركة في لجنة تتولى مسألة اإلصالحات     معروف البخيت بإجراء حوار و    

تنظيم المظاهرات وتحاول تقويض عرش الملك عبد اهللا، هناك في األردن معارضة قوية التفاق الـسالم                
وفي اآلونة األخيرة تعززت هذه المعارضة على       . مع إسرائيل تقودها الحركة اإلسالمية والنقابات المهنية      

يق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات مع الفلسطينيين واستمرار اعتقال عدد من المخربين             ضوء الطر 
  .األردنيين في السجون اإلسرائيلية

  ماذا يحدث في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة؟
في المناطق حدث شيء ما في أعقاب االنقالبات في العالم العربي، حيث ظهرت حركة من الجيل الشاب                 

مارس نجحت عن طريق الفايسبوك تنظيم مظـاهرات        /  آذار 15ني الذي يطلق على نفسه حركة       الفلسطي
  .ضخمة في الضفة الغربية وغزة
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األول إنهاء االنقسام بين الضفة وغـزة وتحقيـق         : هذه الحركة رفعت شعار تحقيق هدفين على مراحل       
  .ئيليمصالحة وطنية، وفي المرحلة الثانية إنهاء ما وصف باالحتالل اإلسرا

سـبتمبر  / يبدو أن نشطاء الجيل الشاب الفلسطيني لن يتخلوا عن نيتهم في إحداث التغيير، شهر أيلـول               
 67القادم حيث تنعقد الجمعية العامة لألمم المتحدة لمناقشة مسألة إقامة دولة فلسطينية في حدود أراضي                

لمظاهرات العنيفة ضد إسـرائيل     هو الموعد الذي ستتزامن معه سلسلة من عمليات االحتجاجات وربما ا          
سيناريو االنتفاضة الثالثة بمالمـح مـشابهة       . في محاولة لجر عرب إسرائيل لهذه العمليات االحتجاجية       

  .لالنتفاضة األولى ممكن بالطبع
النظـام  . وبالنسبة للوضع في سوريا فإن سقوط نظام بشار األسد يحمل في طياته خلق تغيير إستراتيجي              

ألسرة األسد حافظ على الهدوء التام في الجبهة مع إسرائيل لكنه في ذات الوقـت بنـى                 السوري العلوي   
  .جيشا قويا وسلّح حزب اهللا وحاول أن يطور قدرة نووية

أدى إلى تزايد نفوذ إيران في لبنان وقطاع غزة وإخراج تركيا           ) الذي تقوده إيران  (االرتباط بمحور الشر    
على الرغم من ذلك حاول بشار األسد التوصل إلى تسوية سياسـية مـع              من الدائرة الموالية إلسرائيل، و    

  .(أولمرت(إسرائيل عن طريق مفاوضات غير مباشرة وسرية مع حكومة 
الرئيس السوري األسد ليس على استعداد للتخلي عن نفوذ سوريا في لبنان وسقوط نظامه قد يؤدي إلـى                  

ر اآلن فيما إذا كان سقوط نظام األسد سيحسن من          ومن الصعب أن نقد   . سيطرة كاملة إليران على لبنان    
  .وضع إسرائيل أو يزيده سوءا

االنقالبات والتقلبات في العالم العربي أضعفت إلى حد كبير من مكانة الجامعة العربية ومن الجائز أيضا                
  .من مبادرة السالم العربية

رات في تونس ومصر، وارتعدت مـن       الجماهير في الدول العربية تضامنت مع الطابع غير العنيف للثو         
العنف وأعمال القتل التي مارسها حاكم ليبيا معمر القذافي ضد معارضيه، بيد أن لجوء الجامعة العربيـة                 
إلى المجتمع الدولي لفرض حظر جوي على ليبيا بحجة حماية المدنيين األبرياء قوبل من قبل الجمـاهير                 

 العربية أمام الغرب وإعطـاء ضـوء أخـضر للتـدخل            في الوطن العربي على أنّه نقطة ضعف للدول       
  .العسكري األجنبي في الشؤون الداخلية للدول العربية

المعلقون العرب يقولون إن الجامعة العربية أفلست وبدال من أن تبذل جهدا جادا إليجـاد حـل  سـلمي                    
هدم بنى الدولـة عـن      للحرب في ليبيا أيدت التدخل العسكري األجنبي في الشؤون الليبية مما أدى إلى              

طريق الغارات المكثفة واإلضرار بالمواطنين األبرياء، وبذلك فشلت الجامعة العربية  في الـدفاع عـن                
  .حقوق مصالح الشعوب العربية وعلى أمنها

   مركز دراسات وسائل اإلعالم واإلذاعة والتلفزة العبرية-يوني بن مناحيم 
  2/4/2011، 2219التقرير المعلوماتي، ملحق 

  
 قراءة لرئيس اإلستخبارات العسكرية الصهيونية السابق حول الثورات في الشرق األوسط .241

/  آذار 30ألقى اللواء احتياط، عاموس يادلين، في معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى، محاضرة فـي               
 حدث  ، أهم "ربيع الثورات العربية  "وقد اعتبر يادلين أن     . مارس الماضي حول األمن في الشرق األوسط      

وقع في الشرق األوسط منذ سبعينيات القرن الماضي، وأن له أهمية كبرى إلسرائيل، ولكن مسارها لـم                 
يتحدد حتى اآلن، موضحاً بأن من المبكر جداً التنبؤ بتبعات االنتخابات المصرية، أو الحرب في ليبيا، أو                 

الكاد قـد تأثرتـا مـن هـذه         وفضالً عن ذلك، فإن إيران والسعودية عالوة ب       . االضطرابات في سوريا  
 . االضطرابات وفق رأيه

رأى يدلين أنه ومن أجل تقييم التبعات المترتبة عن الثورة التي تجتاح المنطقة، يجب أن تحلّل كل دولـة                   
سوف يترسخ، ألن كل دولة تُواجـه تحـديات وانقـسامات          " الدومينو"على انفراد، مع افتراض أن تأثير       
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ي حين تعاملت بعض الدول مع المظاهرات بإقالة مسؤولين، أرسلت أخرى           وف. وسياقات تاريخية مختلفة  
 . قوات عسكرية إلى الشوارع، بينما دفعت دول أخرى المليارات لمواطنيها لقمع رياح التغيير

ثورة بال قيادة، وال يزال العالم ينتظر ظهـور         " الربيع العربي "وقد لفت يادلين إلى أنه وحتى اآلن، يبقى         
الربيـع  "دة الذين سيحددون مستقبلها، مع اإلشارة هنا إلى أن عدداً من البلدان قد انضمت إلـى              أولئك القا 
وبالفعل، دفعت لبنان، والعراق، والشعب الفلـسطيني       . لكن ليس لديها الحماس للقيام بثورة فعلية      " العربي

على استعداد للتـضحية    ثمناً باهظاً عن المواجهات التي دارت بين فصائلها المحلية وهذه الشعوب ليست             
 . باستقرارها عن طريق تجديد هذه االضطرابات

 :دروس ومحاذير من الثورات العربية من الناحية التاريخية
، وإيـران عـام     1917، وروسيا عام    1789إن الثورات يمكن خطفها كما حدث في فرنسا عام            •

ثورة بمثابة انتفاضة شعبية مستوحاة     وفي مثل تلك الحاالت، غالباً ما تكون الموجة األولى من ال          . 1979
. من النوايا الحسنة، بيد تجلب الموجة الثانية زعيماً يبرهن أنه حتى أكثر قمعية من النظام الـذي سـبقه                  

 . ثورة مضادة" الربيع العربي"وبالتالي، يجب أن نكون حذرين أن ال تكون الموجة الثانية من
عـام  " ربيـع "فعلى الرغم من أن     . لى المدى البعيد  إن التغيير الجوهري قد يصبح ظاهراً فقط ع         •

 في أوروبا كان قد فشل على المدى القريب، إال أن األفكار الليبرالية والوطنية التي ولدت من تلك                  1948
 . الحركة قد أثرت على مسار التاريخ األوروبي طوال القرن العشرين

ية النفوذ الذي ال يمكن التنبؤ به حتـى اآلن          إن تحليالتنا وتوقعاتنا يجب أن تأخذ في االعتبار روا          •
وعلى الرغم من أن الثورة التي بدأت عن طريـق          . والذي تتمتع به وسائل االعالم االجتماعية والشاملة      

تسمح بقيام اتصاالت سريعة بصورة يصعب تـصديقها وتـستطيع          " فيسبوك"موقع التواصل االجتماعي    
 بكثير من قابلية الحكومات على اتخـاذ القـرارات وتعبئـة    أسرع(حشد الناس في الشوارع بأعداد كبيرة   

 . إال أنها ليست ظاهرة يمكن وحدها أن تقرر مصير الثورة) قواتها
من المهم عدم الهلع، فال يمكن إلسرائيل أن تبقى غير مبالية لعملية الدمقرطة التي تشجع تبنـي                   •

حتـى لـو تبـدو هـذه        )  القانون والديمقراطية  الحرية والعدالة وسيادة  ( ، أال وهي  "إسرائيل"قيم تؤيدها   
وبما أنه نادراً ما تدخل الدول الديمقراطية في حروب مع بعـضها            . التغييرات خطرة على المدى القريب    

 . البعض، تشكل عملية التحول الديمقراطي العربي بصورة عامة تطوراً إيجابياً للغاية بالنسبة إلسرائيل
 ": إسرائيل" يمكن أن تكون لها أيضاً آثار إيجابية بالنسبة لـهناك عدد من الفرص األخرى التي

.  يتنامى اإلدراك في الشارع العربي بأن إسرائيل ليست المشكلة األساسية في الشرق األوسـط               �
وفي حين يواجه العالم العربي مشاكله الخاصة به، بدأ يرى أن العلل اإلقليمية لن تتوارى عن األنظـار                  

 . والفلسطينيين" اإلسرائيليين" فقط حل القضايا بين ببساطة، إذا ما تم
 -- إذا كان السوريون يدركون أن مستقبل بالدهم يكمن في تحقيق انفتاح سياسي وإحالل السالم                �

ومنظمات إرهابية أخرى ،فبإمكانهم أن يحفزوا حـدوث        " حزب اهللا "عوضاً عن التوكؤ على إيران ودعم       
واألهم من ذلك كله أنه إذا ما انتشرت الثورة إلى إيران، فعندئـذ             . قةتدهور في محور التطرف في المنط     

 . يمكن التغلب على المشكلة األولى التي تواجه إسرائيل والشرق األوسط
 ":إسرائيل"التهديدات التي تهدد 

 . أن تواصل دراسة النتائج األقل تفضيالً واالستعداد لها" إسرائيل"وبالرغم من هذه الفرص، يجب على 
وعلى الرغم من أن أي من البلدين ال يريد تجدد إراقـة            . العودة إلى المواجهة العنيفة مع مصر       .1

أن تقوم بدراسة هذه اإلمكانيـة      " إسرائيل"الدماء أو إعادة تخصيص الموارد ألغراض الدفاع، يجب على          
 . لكي تبقى مستعدة

 أطول حدودها، ومع ذلك، فقد أبدت       "إسرائيل"عدم االستقرار المحتمل في األردن التي تشاركها          .2
 . ممالك المنطقة حتى اآلن، اهتماماً باحتياجات شعوبها، وصمدت أمام ضغط الثورة
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فعلـى  . ، سواء بالقول أو القوة   "إسرائيل"الحذر من ميل األنظمة العربية إلى تصدير مشاكلها إلى            .3
ابات الداخلية، بقيامها بأعمال عنف في      سبيل المثال، يمكن أن تحاول سوريا تحويل االنتباه عن االضطر         

 . إثارة صراع في شمال إسرائيل" حزب اهللا"مرتفعات الجوالن أو طلبها من 
فعلـى سـبيل    . مهددة إذا أدت أي من هذه الثورات إلى قيام حالة من الفوضى           " إسرائيل"ستكون    .4

ها إلـى أجـل غيـر مـسمى،         المثال، إذا ما تم حل الحكومات المصرية والسورية واألردنية أو إضعاف          
فبإمكانها أن تفقد السيطرة على الترسانات العسكرية التي تشمل في بعض الحاالت صـواريخ باليـستية                

 . وأسلحة كيماوية
ومن ناحية صياغة السياسة اإلسرائيلية، إن أولى تداعيات هذه الدروس والتي يجب أن تأتي في المقـام                 

وال تـستفيد   . يتجنب االعتراض والتدخل على حـد سـواء       " ياستراتيجيات سلب "األول هي اتخاذ موقف     
يجب على إسرائيل أن تكـون حـذرة    . إسرائيل من فرض نفسها في عملية هي ليست فيها محور الهدف          

، ال سيما إذا كانت هذه األعمال تهـدف         "حزب اهللا "أيضاً في استجاباتها الستفزازات إيران أو حماس أو         
 . ابات في مجتمع معين، مثل لبنان أو غزةإلى تحويل االنتباه عن االضطر

وبطبيعة الحال، ال بد من رسم خطوط في مكان ما، وإذا ما ُأجبرت إسرائيل علـى اتخـاذ إجـراءات،                    
كما يجب عليها أن تواصل التخطيط على المدى الطويل، وتحافظ على           . ستحتاج أن تقود تحركاتها بحكمة    
على إسرائيل أن ال تفترض حدوث أسوأ النتائج، ولكـن يجـب            ينبغي  . الردع االستراتيجي القائم بالفعل   

 . عليها أن تبدأ باألعمال التحضيرية في حالة بروز مثل هذه المشاكل
وفي أعقاب اندالع الثورات العربية، سقطت بعض األنظمة وتنحى بعض الحكام، لكن ال تـزال معظـم                 

ورغم أن إسرائيل قد تظهر اآلن بأنها       . ى ما هي  المشاكل التي يعاني منها الشرق األوسط تقليدياً قائمة عل        
ال تشكل سوى قلق سطحي وسط األحداث الجسام التي تمر بها المنطقة، يجب علينـا أال نـسمح لهـذه                    

طموحات إيران النووية وعمليـة     : التطورات أن تنتقص من المسألتين اإلقليميتين األكثر إلحاحاً أال وهما         
يجـب أن ال    " الربيع العربـي  " إسرائيل لوضع سياسات فعالة خالل       إن سعي . السالم في الشرق األوسط   

 . يطغي على األهمية الحاسمة لهذين الموضوعين أو الفرص الجديدة لمعالجتهما
 4/4/2011، معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى

  
  االضطرابات في سورية من وجهة نظر المعهد اليهودي لشؤون األمن القومي .242

سعى المعهد اليهودي لشؤون األمن القومي إلى إبراز وجهة نظره من خـالل             : رجمةقسم الدراسات والت  
ورقة التحليل التي نشرها على موقعه االلكتروني الخاص، والتي حملت عنوان االضطراب في سـوريا               

وكيـف  . فما هي حقيقة موقف المعهد اليهودي لشؤون األمن القومي        : يمكن أن يعود بالنفع على المنطقة     
  هم المقاربة التي سعى العتمادها تقرير المعهد إزاء سوريا؟يمكن ف

  توصيف محتوى التقرير* 
نشر الموقع االلكتروني الخاص بالمعهد اليهودي لشؤون األمن القومي تقريراً مختصراً، ولكنـه بـرغم               

 هـذا   اإليجاز احتوى على مقاربة أحداث سوريا ضمن وجهة نظر تحليلية مثيرة لالهتمام واالنتباه، وفي             
  :الخصوص نشير إلى أبرز النقاط الواردة في التقرير على النحو اآلتي

كان ظهور األحداث األخيرة مفاجئاً، وذلك بسبب االعتقاد السائد بأن سوريا ظلت مستقرة منذ فترة               •    
  .طويلة من الزمن

 والمنح األمريكيـة    ظلت إدارة أوباما تنظر إلى دمشق على أساس اعتبارات أن الوسائل الدبلوماسية           •    
  .تستطيع إبعادها عن إيران وحزب اهللا من جهة، ومن الجهة األخرى تقريبها إلى الغرب وأمريكا

سعت واشنطن إلى إعادة السفير األمريكي لدمشق، وإلى تخفيف الحظر التجاري واكتفت فقط بإبقاء              •    
  .ة فوغيو إلى امتداح دمشقسوريا ضمن قائمة البلدان الراعية لإلرهاب، وإضافة لذلك سعت مجل
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ظلت السياسة األمريكية دائماً براغماتية إزاء سوريا، وذلك لجهة النظر إلـى دمـشق باعتبارهـا                •    
  .مستعدة للتفاوض مع إسرائيل

  : م، وعلى خلفية ذلك1963ظل قانون الطوارئ سارياً منذ عام •    
  .داخلـ ظلت دمشق قادرة على التعامل ضمن صالحيات واسعة في ال

  .ـ ظل النفوذ السوري في لبنان أمراً واقعاً
سعت دمشق إلى دعم حزب اهللا اإلسالمي الشيعي في لبنان من أجل استهداف اإلسرائيليين، وإلـى                •    

  .دعم الجماعات المسلحة اإلسالمية السنية في العراق، من أجل استهداف األمريكيين
  :هودي لشؤون األمن القومي إلى النتائج اآلتيةوعلى خلفية هذه النقاط خلص تقرير المعهد الي

إن حدوث االضطرابات في سوريا سوف يؤدي إلى تهديد انقطاع الدعم واإلمدادات لكل من حزب                •    
اهللا اللبناني اإلسالمي الشيعي الذي يستهدف اإلسرائيليين والحركات اإلسالمية الـسنية المـسلحة التـي               

  .تستهدف األمريكيين
 االضطرابات في سوريا سوف يؤدي مهما كانت النتيجة أو البديل إلى اسـتمرار الـدعم                إن توقف •    

  .لحزب اهللا الذي يستهدف اإلسرائيليين، والجماعات المسلحة السنية التي تستهدف األمريكيين في العراق
. ائيليينإن جعل االضطرابات تأخذ شكالً مستمراً في سوريا هو الخيار األفضل لألمريكيين واإلسر            •    

وذلك ألنه سوف يجعل حزب اهللا الشيعي اللبناني والجماعات السنية العراقية واقعان تحت خطر انقطـاع            
  .بما سوف يؤدي بالضرورة إلى إضعاف جميع هذه األطراف. الدعم
إن إضعاف حزب اهللا اللبناني والجماعات المسلحة العراقية سوف يؤدي إلـى تقليـل خطـر هـذه          •    

  .األطراف
سيساً على ذلك يخلص تقرير المعهد اليهودي لشؤون األمن القومي إلى مطالبة واشـنطن بـضرورة                وتأ

طالما أن استمرارية هذه االضطرابات     . العمل من أجل جعل االضطرابات في سوريا تأخذ شكالً مستمراً         
وهو اإلضعاف الذي سوف يؤدي بالـضرورة       . هي الشرط الحصري إلضعاف خصوم أمريكا وإسرائيل      

  .لى استقرار وضمان المصالح األمريكية واإلسرائيلية في المنطقةإ
  مقاربة المعهد اليهودي لشؤون األمن القومي* 

يعتبر المعهد اليهودي لشؤون األمن القومي الطرف الرئيسي المعني من دون سـائر منظمـات اللـوبي                 
العالقات والـروابط األمريكيـة ـ    اإلسرائيلي لجهة القيام بمعالجة الملفات األمنية ـ العسكرية الخاصة ب 

اإلسرائيلية، هذا وقد درجت العادة على أن يركز المعهد اليهودي لشؤون األمن القومي علـى معالجـة                 
  :القضايا اآلتية

  .ملف الدعم العسكري األمريكي إلسرائيل•    
  .ملف التعاون األمني األمريكي ـ اإلسرائيلي•    
  .منية التي تهدد أمن أمريكا وإسرائيلملف المخاطر العسكرية ـ األ•    
  .ملف المساعدات العسكرية األمريكية لدول الشرق األوسط وتأثيرها على أمن إسرائيل•    
  .ملف تعزيز التفوق العسكري اإلسرائيلي•    

وبرغم انحصار اهتمامات جدول أعمال المعهد اليهودي لشؤون األمن القومي نالحظ أنه وسـع دائـرة                
. وذلك بفعل اتضاح شهية خبراء المعهد إزاء التقدم بوجهة نظر المعهد إزاء أحـداث سـوريا               . اهتماماته

ووكالـة  ) وزارة الدفاع األمريكيـة   (هذا، وبسبب النفوذ الكبير الذي يتمتع به المعهد في أروقة البنتاغون            
 وجهة نظـر هـذا      فمن المتوقع أن تجد   . المخابرات المركزية األمريكية ومجلس األمن القومي األمريكي      

. المعهد حضوراً ونفوذاً أكبر في عملية صنع واتخاذ قرار السياسة األمريكيـة المحتملـة إزاء دمـشق                
وبالتالي يمكن أن نتوقع قيام األجهزة األمريكية باستغالل المزيد من الملفات الشرق أوسـطية وقـدرات                
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 السرية التـي يمكـن أن تـستهدف    حلفاء محور واشنطن ـ تل أبيب من أجل تنفيذ المزيد من العمليات 
  .استقرار دمشق

  13/4/2011، الجمل بما حمل
  

  خطّة الجيش الصهيوني للسنوات الخمس المقبلة ترجح احتمال حصول مواجهة متعددة الجبهات .243
كشف المراسل العسكري في القناة العبرية العاشرة، أور هيلر، عن تفاصيل خطّة الجـيش الـصهيوني                

التـي  " تفن"، مشيراً إلى أنه هذه الخطة ستحل مكان خطّة          "حلميش"لة، والتي تُدعى    للسنوات الخمس المقب  
" إسـرائبل "وتعرض الخطة لمجموعة من المحاور في سياق التهديدات التي تواجه           . شارفت على اإلنتهاء  

 . إلى جانب تطوير القدرات العسكرية للجيش الصهيوني
 : في مجال التهديدات

يل اإلستراتيجي الحالي في الشرق األوسط وسط االضطراب الحاصـل فـي            تلخص الخطة موقع إسرائ   
المنطقة وخصوصاً إثر تغير النظام في مصر والتأثير الذي سيخلفه على الجيش الصهيوني وبنيته، حيث               

فعلية، إال أنه من غير المتوقـع أن        " إرهابية"تقدر الخطة انعدام الثقة مع مصر وتحول سيناء إلى مشكلة           
 . الخطة أي تغييرات رئيسية جراء التطورات المصريةتتضمن 

" حـزب اهللا  "في السنوات القادمة منبعها إيـران ويليهـا         " إسرائيل"إن التهديدات التي ستُواجهها       -
جبهة الحرب األساسية   ") حزب اهللا "سوريا و (وسوريا وحماس في قطاع غزة، مع اعتبار الجبهة الشمالية          

عليهوهو ما تم إعداد الخطة بناء . 
، واحتمـال حـصول مواجهـة       "إسرائيل"رجحت الخطة حدوث تصاعد في التهديد األمني على           -

 .2011متعددة الجبهات في العام 
 :في مجال اإلعداد العسكري

الموجودة حالياً في ترسـانتها     " حيتس"من عدد الصواريخ االعتراضية من نوع       " إسرائيل"ستزيد    -
المعدة العتراض الصواريخ متوسطة المدى بحلول العام       " رمح داوود "وع  وستستلم البطارية األولى من ن    

2013. 
القبـة  "حول إمكانية استالم البطارية الثالثة من نوع        " رافائيل"يعمل الجيش الصهيوني مع شركة        -

 . 2012، وثالث بطاريات أخرى ستُسلّم مع نهاية العام 2011في نهاية العام " الحديدية
المبنية على هيئة   " نمير"الصهيوني جهوده للحصول على حاملة الجند المدرعة        سيواصل الجيش     -

 . باإلضافة إلى قدرات جديدة لكتائب المشاة ما يجعل الجنود أكثر فتكاً في القتال" 4المركافا "دبابة 
 التي يشغلها وقد نشرها في مرتفعـات        MLRSسيبحث سالح المدفعية عن زيادة عدد بطاريات          -

 نظاماً متعدداً إلطالق الصواريخ وله مديات طويلة وقدرة فتاكة عاليـة            MLRSتُعد بطاريات   . الجوالن
 . ودقة إصابة عالية المستوى

، خطة جديدة متعددة السنوات تهـدف لوضـع         2012سيصوغ الجيش الصهيوني في العام القادم       -
 مستقبلية من بلدان كإيران التـي       دفاعات للبنية التحتية العسكرية الهامة التي قد تتعرض لهجمات انترنت         

 . يعتقد بأنها تعمل على الحصول على هكذا قدرات
تبحث البحرية الصهيونية عن إمكانية تصنيع سفينتين جديدتين بناء على تـصميم ألمـاني فـي                  -

في األشهر المقبلة، سيتوجب على رئيس هيئة األركان الفريـق بنـي            ". إسرائيل"حوض بناء السفن في     
ذ القرار حول ما إذا كانت البحرية اإلسرائيلية ستتلقى الميزانية من أجل شراء سفينتي صواريخ               غنتس أخ 
 قبل الخطة الحالية لكن جراء الـثمن البـاهظ          2007لقد صدق على امتالك السفينتين في العام        . جديدتين

 .للسفينة في الواليات المتحدة علّق الجيش الصهيوني عملية الشراء
   موقع االنتقاد، لبنان+موقع النشرة 
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  15/4/2011، 2230التقرير المعلوماتي، ملحق 
 

 زلزال الشرق األوسط وتداعياته: الصهيوني )INSS(رؤية إستراتيجية لمعهد  .244
حـول  ) 2011أبريـل   (دراسـة جديـدة     ) INSS(صدرت عن معهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي        
 على ضوء التطورات التي يشهدها العـالم العربـي          المستجدات اإلستراتيجية في منطقة الشرق األوسط،     

. بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، ومدى إنعكاس موجة التغييرات في المنطقة على األمن اإلسـرائيلي              
.  صفحة، وشارك في إعدادها مجموعة من الخبراء اإلسـرائيليين، ومـن بيـنهم د              95الدراسة تقع في    

شلومو بروم، إفرايم الفي، دان شيفتان، يوئيـل نوجنـسكي،          ميخائيل ميلشتاين، إفرايم كام، رون تيري،       
وقد شارك كل منهم في إعداد فصل من فصول الدراسة التي تركز على عـدد مـن        . جيليا ليندنشتراوس 

 :النقاط
 زلزال في الشرق األوسط وتداعياته على إسرائيل :  قديم–شرق أوسط جديد   .1
 حقبة عدم اليقين : الشرق األوسط الجديد  .2
 الواليات المتحدة تهزم نفسها في الشرق األوسط : المثالية ومجموعة الميكافيليين  .3
  هدؤ في قلب العاصفة –الساحة الفلسطينية   .4
 بناء دولة في غياب شرعية السلطة : تحد السلطة الفلسطينية  .5
  أمر غير مطروح -دولة فلسطينية في إطار إتفاق   .6
 . بالضرورة وجود شراكة مثالية ال يشترط –تركيا وإيران   .7

 صفحة، حول زلزال الشرق األوسط وتداعياته على إسرائيل، أعده          21الفصل األول من الدراسة يقع في       
 تحـت   2009ميخائيل ميلشتاين، وهو خبير في تاريخ القضية الفلسطينية، وصدرت له دراسة عـام              . د

ويوفر هذا الفصل رؤيـة مهمـة حـول         ). يليصعود تحد المقاومة وتأثيرها على األمن اإلسرائ      (عنوان  
طريقة متابعة التطورات في الشرق األوسط من وجهة النظر اإلسرائيلية، وبالتالي يقدم رؤية ربما تكون               
أكثر واقعية لطريقة تلقي المؤسسة السياسية والعسكرية واإلستخباراتية اإلسـرائيلية لتطـورات العـالم              

عض الخيوط المهمة التي من الممكن بناء موقـف موحـد علـى             العربي خاصة مصر، وبالتالي تحديد ب     
مستوى الشارع السياسي والثقافي في العالم العربي وفي مصر على وجه التحديد حـول كيفيـة نظـر                  
إسرائيل للتطورات العربية، خاصة وأن الرؤية التي تقدمها الدراسة أكثر موضوعية من مقاالت الـرأي               

 والتي لم تخل من وجهة النظر الشخصية مـا بـين مـن يرحـب بهـذه            والتقارير الصحفية اإلسرائيلية  
وفيما يلي إستعراض ألهم الخطوط العريضة، التي وردت في         . التغييرات، ومن ينظر إليها نظرة أخرى     

 : الفصل األول من هذه الدراسة
 زلزال في الشرق األوسط وتداعياته على إسرائيل:  قديم–شرق أوسط جديد 

 :مقدمة
ر األخيرة شهد الشرق األوسط إضطرابات عميقة، بعضها غير مسبوق فـي سـماته وقوتـه،     في األشه "

ويتعلق األمر بأحد اإلضطرابات الدراماتيكية للغاية والتي تحدث في هذه المنطقة منذ تـشكيل صـورتها                
 الزلزال ضرب دول كثيرة في المنطقة بشكل منفرد، ولكـن  . العصرية في أعقاب الحرب العالمية األولى     

تراكم األحداث بالتزامن وعلى نفس الخلفيات، حيث وفرت كل منها وحياً لألخرى، منحها طابعا جعـل                
وحتى اآلن لم يتضح في أي مرحلة يوجد الزلزال وكيف سـيتطور، ولكـن              . منها موجة إقليمية واسعة   

 . واضح أنه غير وجه المنطقة
 سياسـي علـى الـصعيد       –نها الجيو   أبرز عناوين الزلزال هي ثورة مصر، وذلك ليس فقط بسبب وز          

الدولي، ولكن أيضا بسبب المفاجئة اإلستراتيجية التي تسببت بها الثورة لجميع المصادر التي ترصد مـا                
سواء المراقبين الخارجيين، أو من العالم العربي أو من الغرب، وسـواء مـن الالعبـين                : يحدث هناك 
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راماتيكية في مصر تعتبر بشكل كبير مقدمة لما يحدث في          البدائل الد . المحليين، خاصة النظام في القاهرة    
فهي تحمل تغيير جذري في أداء وقوة جزء من الالعبين األساسـيين فـي العـالم                . معظم العالم العربي  

 . العربي، وكذلك ظهور مصادر جديدة لم تكن معروفة حتى اآلن، أو أن مستوى معرفتها كان محدودا
خضرمة ولديها قوة هائلة، كانت توصف على مـر الـسنين علـى أنهـا               التغيير األبرز كان لدى نظم م     

المعسكر المعتدل في الشرق األوسط، والذي يقف إلى جوار الواليات المتحدة األمريكيـة ويـساعد فـي      
 . ترسيخ اإلستقرار اإلقليمي، ولكنها فجأة أصبحت توصف على أنها ديكتاتوريات مستبدة

تكين وغير مبالي، ظهر كعنصر محفز يحمل تأثيراً هائالً، يستطيع          الشارع العربي الذي بدا خاضع ومس     
أما الجيوش في العالم العربي التي أعتبرت على أنها خاضعة تماما للـنظم،             . أن يغير نظام إمتد سنوات    
الحركات اإلسالمية التي وصفت بصفة عامة على أنها تهديد مركزي علـى            . فقد أبدت قوة غير متوقعة    

اإلتحاد األوروبي الذي   .  منضبطة تماما  – على األقل في المرحلة الحالية       –طقة، ظهرت   األنظمة في المن  
أبدى معظم أعضاؤه تحفظا من إستخدام القوة في الشرق األوسط، أصبح عمود فقري للمعركة ضد نظام                

لمخضرمين، الواليات المتحدة األمريكية تفاجئ بإعطاء ظهرها لحلفائها ا       ). بقيادة فرنسا (القذافي في ليبيا    
 . وبذلك فهي تظهر أنها لم تستخلص الكثير من دروس الماضي

وإلى جانب التغييرات التي بدأت لدى العبين مخضرمين، ظهر العبون جدد لديهم قوة كبيـرة، وعلـى                 
رأسهم الشبكات اإلجتماعية على اإلنترنت، الميديا العصرية وجمهور الشباب، والـذين كـانوا عنـصر               

إجمالي البدائل من شأنه أن يـدل علـى الحاجـة لتغييـر جـزء مـن         .  األخيرة مركزي في التطورات  
المصطلحات األساسية والرؤى التي سادت حتى اآلن في وصف الواقع والمسيرات األساسية في الشرق              

 . األوسط
. هدف الدراسة هو تشريح سمات الزلزال في الشرق األوسط، خاصة وأنها ما زالت في مرحلة التـشكل                

اإلطار ستبذل محاولة لتحديد البدائل الحالية والمستجدات الثورية التي تغير وجه المنطقة، مـع              وفي هذا   
 ".وضعها على بقايا الماضي التي مازالت قائمة في المنطقة وتؤثر على صورته

 ):الجمهوريات الملكية(نهاية عهد الجوملكية : ُبعد الدولة
رق األوسط أدى إلى نهاية حقبة زمنية قامت على عـدد           يحدد هذا الجزء من الدراسة أن الزلزال في الش        

زعماء مخضرمون، حزب حاكم يستأثر بجميع مناحي الحياة، بيروقراطية متشعبة لخدمـة            : من العناصر 
غير أن جميع هذه العناصر تزعزعـت وإختفـت         . الصفوة الحاكمة، وجيش قوي يبدي والء تام للحاكم       

وتحدد الدراسة أن الظاهرة األبـرز كانـت        . من أسلوب إدارته  تماما في األشهر األخيرة، وبعضها غير       
خروج آالف المتظاهرين ضد أنظمة كانت تفتخر بأنها تقود مجموعة من اإلصـالحات فـي الـسنوات                 
األخيرة، خاصة األنظمة التي كان طابعها جمهوري في المظهر، ولكنها في الحقيقة كانت أشبه بملكيـة                

ة مستبدة يورث فيها الحكم لألبناء، وهو ما ألصق بهذه الـدول مـصطلح              تقليدية، تحولت أيضا إلى أنظم    
، وهو مصطلح يدمج بين كلمتي جمهورية وملكية، غير أن رحيل زين العابدين بن علي فـي                 )جوملكية(

 . تونس وحسني مبارك في مصر يبشر باختفاء هذا النظام تدريجيا
ى األنظمة األخرى في سوريا وليبيا وكذلك فـي         وتسرد الدراسة العديد من التصورات لما كان يحدث لد        

موقـف  (دول الخليج، وركزت على موقف الجيوش العربية التي ظهرت في التطورات األخيـرة بــ                
، حيث جاء هذا الموقف على خالف الصورة التي رسمت في العقود الماضـية، حيـث كانـت                  )مفاجئ

ية خاصة في سنوات السبعينات تميل إلـى أن         التحليالت في السنوات التي شهدت إستقرار األنظمة العرب       
الجيوش العربية هي السند الرئيسي الذي تعتمد عليه األنظمة العربية، غير أن موقف الجيش المـصري                

حيث أبدت هذه الجيوش قـوة كبيـرة وأظهـرت قوتهـا            . والتونسي وكذلك الليبي يزعزع هذه النظرة     
لسياسية، وكيف أن هذه الجيوش كانت حذرة جدا فـي          وإستقاللها أيضا ضد الحاكم وعادت إلى المنصة ا       

 . تعاملها مع المحتجين، وكيف أن الشعوب العربية أبدت تعاطفا كبيرا مع الجيوش العربية
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وركزت الدراسة على وضع الجيش المصري في التطورات الجديدة، خاصة وأنه يدير شئون البالد حاليا               
والبحرين واألردن يمثل الجيش مصالح األقلية الحاكمـة،       وفي دول أخرى مثل سوريا      . بعد سقوط النظام  

ولكن بصفة عامة أثبتت الجيوش العربيـة       . لذا فهو يواجه نظرة عدائية من القطاع األكبر من المواطنين         
وبذلك سـيكون  . أنها تعود لتحتل المكانة السياسية األهم بصفتها المؤسسة األكثر تنظيما في العالم العربي           

 أشبه بوضع الجيش التركي الذي حافظ على الطابع العلمـاني وقيـد مـن صـعود                 وضع هذه الجيوش  
 . اإلسالميين

كما تركز على إنهيار األحزاب الحاكمة في كل من مصر وتونس، وهو ما يذكر بإنهيار حزب البعث في                  
لى العراق بعد اإلحتالل األمريكي، وتتساءل عن مدى مقدرة حزب البعث السوري على مساعدة النظام ع              

 . البقاء
 ديمقراطية معادية للغرب : الُبعد اإلجتماعي

وما هي المطالب الفعلية للمجتمـع،      ) الشعب يريد إسقاط النظام   (تتساءل الدراسة عن المغزى من شعار       
والذي في النهاية أظهر قوة وتأثير كبيرين، وكيف ان الثورة في تونس كانت األولى، غير أن الثورة في                  

وعلى الرغم من خلع رأسي النظام في مصر وتونس، غيـر           . ألكثر تغطية إعالمية  مصر كانت األهم وا   
ومع ذلك من الـصعب     . أن الجيش مازال يسيطر على مقاليد األمور، وبذلك فإن األمور لم تُستكمل بعد            

تحديد سمات القوة اإلجتماعية الجديدة، والتي تقوم في األساس على الشباب، وهي ظاهرة لم تحدث سوى                
ثورة اإليرانية، لذا فإن الشعوب العربية لم تنضج بعد لترسـيخ نظـام سياسـي عـصري وإدارة                  في ال 

 . ديمقراطية سليمة، مع أنه أثبت نفسه في األحداث األخيرة
ومع ذلك ال تعتبر الدراسة أن تطلع الشعوب العربية للديمقراطية مصحوب بتطلع للغـرب فـي البعـد                  

صحيح، حيث أن قسم بارز من الحركة اإلحتجاجيـة، حتـى غيـر             الثقافي والفكري، ولكن العكس هو ال     
وكيف . اإلسالمية تحمل عداءا للغرب بصفة عامة، وللواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل بصفة خاصة           

أن قسم كبير من المتظاهرين هم من اإلسالميين، وأنه من الصعب العثور على فارق جوهري بينهم وبين           
) معسكر سـالم  (أن يكون هناك حذر في قياس األمور، خاصة وأنه لم يتم مالحظة             العلمانيين، لذا ينبغي    

كما أن جماعة اإلخوان المسلمين في مصر وتونس إندمجت بين          . بالمفهوم الذي تعرفه إسرائيل والغرب    
 . التظاهرات الشعبية وحصلت على إعتراف غير مسبوق

إلحتجاج في العالم العربي مماثلة لما يعرفونـه        وحذرت الدراسة المحللين من التسرع في إعتبار موجة ا        
فما حدث ال يشترط أن يكون ما يريده الغرب من الشرق األوسط، وال يحـتم أنـه                 . من تجارب الماضي  

معـسكر  (توجه فكري وثقافي نحو القيم الغربية، أو العلمانية والتعددية الفكرية، وليس دليال على تبلـور        
. لعالم العربي واإلسالمي، خاصة إسرائيل والواليات المتحدة األمريكيـة        يريد التصالح مع أعداء ا    ) سالم

إنه تطلع لديمقراطية أخرى، منعزلة بشكل كبير عن الوصـف العـالمي أو الغربـي،               : "وتقول الدراسة 
 ".وتغيير أساسي، جزء كبير من سوابقه من الصعب تحديد صورتها بدقة

 ومكاسب معسكر المقاومة : البعد اإلقليمي
في الشرق األوسط، والذي تقوده إيران، علـى        ) معسكر المقاومة (ا تزعم الدراسة أن التطورات تخدم       كم

خاصة وأن الزلزال ضرب في األساس دول من المعسكر المعتدل وعلى رأسـها مـصر،               . حد وصفها 
دة وهذه الدول المعتدلة كانت تقف في وجه معسكر المقاومة، وهو أمر يضعف من موقف الواليات المتح               

أيضا، خاصة وأن هناك دالئل على قوة وضع المعسكر اإلسالمي خاصة في مصر، في ظـل إنـشغال                  
وعلى الرغم من أن الثورات في العالم العربي لم تكن بمبـادرة            . العالم أيضا عن الملف النووي اإليراني     

 المعسكر  من المعسكر اإلسالمي، ولكنها تسهم في إحداث زخم يصب في مصلحته، وتضعف في المقابل             
 . المعتدل الذي ينهار تماما
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وتشير الدراسة إلى أن األحداث في الشرق األوسط ستؤدي إلى إنغالق معظم الالعبين األساسيين داخليا،               
وهو ما يزيد من عجزهم على اإلحتشاد والعمل ضمن تكتل عربي، ومن يملئ الفراغ تدريجيا هي قـوة                  

وهـذه الـدول    . ربي، وعلى رأسها إيران، تركيا وإسرائيل     غير عربية كانت توجد على هامش العالم الع       
تعمق تدريجيا من تأثيرها على الساحات األساسية في العالم العربي وعلى رأسها العراق والخليج العربي               

هؤالء الالعبون، خاصة إيران، سـوف يـرون فـي          . والساحة الفلسطينية ولبنان، وساحة البحر األحمر     
إضافية لزيادة نفوذهم في الساحات التي شهدت اإلضطرابات األكبر خاصة          زلزال الشرق األوسط فرصة     

 . في مصر وشمال إفريقيا وشبة الجزيرة العربية
 للشرق األوسط " فؤاد عجمي" األمريكي –رؤية المستشرق اللبناني 

ـ                ي الـشرق   تقول الدراسة اإلسرائيلية أن التأكيد األهم للتحليل اإلشكالي لإلدارة األمريكية لمـا يـدور ف
، والذي نشر قبل شهر واحد من إندالع الثورات في المنطقة فـي             "فؤاد عجمي "األوسط يوجد في تحليل     

ويعترف عجمي أنه قبل نصف عقد، قدر أنه برعايـة          ). البقاء الغريب لألنظمة العربية اإلستبدادية    (مقاله  
في لبنـان   ) ثورة األرز (كز على   ور). ربيع ديمقراطي (اإلدارة األمريكية سوف يسير العالم العربي نحو        

في أعقاب إغتيال رفيق الحريري التي قادت إلى إنسحاب الجيش السوري من لبنان، اإلنتخابات الحـرة                
، والضغط الذي مارسته اإلدارة على مصر للقيـام بإصـالحات           2005األولى للبرلمان في العراق عام      

فـالعراق  :  الرؤية األمريكية ليست حـذرة     ويعترف أنه بعد نصف عقد،    . سياسية منتصف العقد الماضي   
أبعد عن الديمقراطية المستقرة التي تعتبر مثاال يحتذى به في باقي دول المنطقة، تطور دراماتيكي فـي                 

 . ، والسلطة الفلسطينية إنقسمت إلى قسمين2006لبنان وصل إلى ذروته عبر حزب اهللا عام 
ديمقراطية في العالم العربي أدت إلى تراجع كل مـن          ويرى عجمي أن النتائج المظلمة لمحاولة فرض ال       

العرب وواشنطن على السواء عن دفع هذا األمر، من خالل إدراك أن المجال غير مالئـم لمثـل هـذه                    
وتقول الدراسة أن عجمـي لـم       . لهذا تقرر أنه ينبغي أوال زعزعة اإلستقرار في هذه المنطقة         . التجارب

ريات مقابل حماس شعبي للتغيير، وكذلك عدم إستعداد الواليـات          يقدر جيدا مدى ضعف معظم الديكتاتو     
 . المتحدة األمريكية للعودة للتمسك بفكرة تأسيس الديمقراطية في المنطقة مع تجاهل مدى تعقديها

 :الزاوية اإلسرائيلية
 تقول الدراسة أن التطورات في الشرق األوسط خاصة في مصر تحمل أبعاد إستراتيجية كبيرة بالنـسبة               

 : إلسرائيل، ولخصتها في عدد من النقاط كالتالي
 كأساس إستراتيجي مهـم جـدا       -تقف مسألة إستقرار إتفاقية السالم بين مصر وإسرائيل         : أوال  -

إلسرائيل، والذي قامت عليه نظرية األمن اإلسرائيلي في العقود الثالثة الماضية، وأي تغيير في النظام،               
. ن المسلمين، يعطي إمكانية كبيرة لتغيير نظرية األمـن اإلسـرائيلي          خاصة إمكانية صعود نفوذ اإلخوا    

وعلى المدى القصير، وطالما يتولى الجيش المصري زمام األمور، يبدو أن إتفاقية السالم ستستمر، ولكن               
تدرس إسرائيل بدقة مدى تداعيات الوضع الداخلي في مصر وتأثيره على السياسات الخارجية ونظريـة               

 .  بعد اإلنتخابات المتوقعة في نهاية العام الحالياألمن، وخاصة
إنشغال العالم، خاصة الواليات المتحدة األمريكية بما يحدث في الشرق األوسـط، يـشتت              : ثانيا  -

اإلنتباه عن قضية البرنامج النووي اإليراني، كما أنه يدفع عدد من الدول إلى وقف خطواتها ضد إيـران                  
 . اسي، والعسكري، خشية تفاقم عدم اإلستقرار في المنطقةعلى الصعيد اإلقتصادي والسي

تزعم الدراسة أن معسكر المقاومة يستمد طاقة وقوة من ضعف األنظمة العربية المعتدلـة،              : ثالثا  -
ومن الورطة العميقة للواليات المتحدة األمريكية، وسوف ترى عناصر المعارضة في ذلك بداية لمجـال               

صعدة خاصة العسكري، وفرصة لتعميق تأثيرها على دول المنطقة التـي           عمل مريح جدا على جميع األ     
توجد حاليا في مرحلة إعادة التشكل من جديد، ويحاولون اآلن دراسة مجاالت عملهم، مثال عن طريـق                 

، أو محاوالت إرسال شحنات سالح      )2011فبراير  /شباط(إرسال سفينتي حرب إيرانيتين للبحر المتوسط       
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 زعزعـة   –، وفي المقابل    )2011مارس  /آذار(ع غزة عبر الممرات البحرية والبرية       من إيران إلى قطا   
نظام بشار األسد سوف يمس بقوة وتكتل معسكر المقاومة بصفة عامة وتأثير إيران على المنطقة بـصفة               

وفي حال إقترب نظام األسد من نهايته، فإن جزء من جماعـات معـسكر المقاومـة سـيحاول                  . خاصة
 . ل إسرائيل في محاولة لمنع إنهيار نظام البعث في دمشقالتصعيد مقاب

 الزلزال األخير من شـأنه أن يعمـق مـن الـشعور بأزمـة               –على الساحة الفلسطينية    : رابعا  -
إستراتيجية يواجها نظام أبو مازن، خاصة على ضوء فقدان حليف إقليمي كبير في صورة نظام مبارك،                

وجميع هذه النزعات تصب في مصلحة حماس، التـي         . مريكيوشكوك عميقة حول إستقرار الراعي األ     
تشعر مثل باقي الجبهات في معسكر المقاومة، أن البدائل في المنطقة تخدم مصلحتها، خاصـة ضـعف                 
النظام المصري الذي كان يمارس ضغوطا على حماس في قطاع غزة، وإحتمـال أن تحـصل جماعـة                  

زء كبير من السلطة المصرية، وفي هذه الحالة، يبدو أن          اإلخوان المسلمين، الحركة األم لحماس، على ج      
 .  تقول الدراسة–أبو مازن يخشى مصير مماثل لمصير مبارك 

 اإلعالمي، يبدو حتى اآلن أن زلزال الشرق األوسط غير قادر           –على الصعيد السياسي    : خامسا  -
خاصة، والذي ينص على أن     على زعزعة األساس السائد لدى المجتمع الدولي والواليات المتحدة بصفة           

 الفلسطيني هو مصدر عدم اإلستقرار اإلقليمي، لذا، فإن البدائل الحاليـة ال تخفـف               –النزاع اإلسرائيلي   
الضغط السياسي على إسرائيل لدفع المسيرة السياسية مع الفلسطينيين، كما أنها لم توقف مـسيرة سـلب                 

  .الشرعية المتزايدة عن إسرائيل على الصعيد الدولي
ضعف قوة فرض سيادة القانون في مصر على شبة جزيرة سيناء يسهل            : الصعيد األمني : سادسا  -

حاليا من عمليات تهريب السالح والنشطاء العسكريين إلى قطاع غزة، األمر الذي يسهم في تحفيز بنـاء                 
ل، خاصة  القوة العسكرية لحماس والمنظمات األخرى، من خالل التزود بأسلحة ذات قدرات إصابة أفض            

الصواريخ بعيدة المدى والصواريخ المضادة للدبابات والطائرات والبوارج، وهو ما قد يقيد مجال عمـل               
 . الجيش اإلسرائيلي في قطاع غزة

وتقول الدراسة أيضا إن التطورات في الشرق األوسط خاصة في مصر وسوريا تضع أمـام إسـرائيل                 
كما أن الـسنوات األخيـرة      . السياسية بالنسبة إلسرائيل  تحديات أمنية أكثر، وتقلل فرص دفع المسيرات        

شهدت تطور إسرائيلي كبير في المجال التكنولوجي واإلقتصادي، ولكن حاليا هناك تطور تعتبره سـلبيا               
أمام المنطقة، تمثل في زيادة التهديدات ضدها خاصة وضع إيران في المنطقة وإمكانية إمتالكها قـدرات                

 المقاومة، وفي المقابل تقلص الفرص للمـسيرات الـسياسية علـى الـصعيد              نووية، وكذلك قوة معسكر   
 . السوري والفلسطيني

وتعترف الدراسة أنه سيكون من الصعب وضع رؤية إستراتيجية على المدى الطويل، ولكن ما يحـدث                
ربما يكون مزج بين ظواهر جديدة في الشرق األوسط وظواهر قديمة، وأن أفضل طريقة هي الرصـد                 

يق للتيارات الجديدة في الشرق األوسط، والتحرر من المصطلحات والرؤى القديمـة أو التحلـيالت               الدق
 . السابقة لما يدور في المنطقة

 18/4/2011، صحيفة الرأي نيوز المستقلة
 

  باكستانوتقدير صهيوني بأن تُشكّل البحرين بوابة لحرب إقليمية تشمل دول الخليج وإيران  .245
ألمحت أوساط إستراتيجية صـهيونية     : ركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية    عن العبرية، ترجمة م   

بين السعودية وإدارة أوباما، بطريقـة تمـس الوضـع اإلسـتراتيجي            " خالفاً غير مسبوق  "إلى ما أسمته    
األمريكي في الخليج العربي والشرق األوسط، بعد أن نصبت األسرة المالكة السعودية نفسها علـى رأس                

ي الجبهة ضد إيران، وبرنامجها النووي، عقب يأسها النهائي من أن واشنطن وتل أبيـب لـن                 الحربة ف 
  .تعمال ضد البرنامج النووي اإليراني، وضد محاوالت السيطرة اإليرانية على الشرق األوسط
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  :فتور أمريكي سعودي
للـضغط عليـه،    " أوبامـا "رفض الملك السعودي عبد اهللا في األسبوعين الماضيين محاولتين من قبـل             

  :للتراجع، وتنسيق سياساته مع واشنطن
نيسان الحالي خالل زيارة وزير الـدفاع األمريكـي، روبـرت           / إبريل 6يوم  : المحاولة األولى  •

   .غيتس، للرياض
   .بعدها بستة أيام، خالل زيارة مستشار األمن القومي األمريكي، توم دونيلون: المحاولة الثانية •

يونية إلى أن الملك السعودي نوه للمبعوثين أنه على ضوء التـورط األمريكـي              وأشارت المصادر الصه  
المباشر في إسقاط الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، والتورط المباشر في الثورات العربية، ومـا               
بدا بالنسبة للسعوديين كتخلي أمريكي عن المعركة ضد البرنامج النووي اإليراني، فقد قرر الـسعوديون               

الكويت، البحرين، سلطنة عمان، إدارة سياسـات إسـتراتيجية         : معهم دول الخليج العربي وعلى رأسهم     و
وعسكرية مختلفة ومستقلة مقابل إيران، تقف في مركزها مواجهة مباشرة مع طهران، يمكنها أن تـصل                

   .لو كانت هناك ضرورة إلى مواجهة عسكرية
ليج ضمن منظمة التعاون الخليجي، بطلب إلـى مجلـس          يأتي ذلك، عقب توجه وزراء خارجية دول الخ       

ـ     ، وما بات يـشكل     "وقف التدخل المستفز من قبل إيران في شؤونها الداخلية        "األمن التابع لألمم المتحدة ل
تهديداً أمنياً خطيراً ينذر بإشعال صراع ديني بين السنة والشيعة في دول المجلس، التي لن تتـردد فـي                   

   .ل، أو الطرق السياسية الضرورية مقابل التدخل اإليرانياستخدام جميع الوسائ
  :خطوات متبادلة

تدل على أن الرياض ودول الخليج، قـد        " جميع الوسائل "إلى أن استخدام كلمات مثل      " إسرائيل"وألمحت  
من جهتهـا، قـدرت أوسـاط عـسكرية         . تبدو على استعداد الستخدام القوة العسكرية أيضاً ضد إيران        

متابعة لموازين القوى السائدة في المنقطة الخليج العربي، أن القوة العسكرية المشتركة لـدول              إسرائيلية  
الخليج، خاصة نظم الصواريخ، أسلحة الجو والبحرية، التي يمتلكونها، قادرة علـى توجيـه ضـربات                

   .عسكرية في عمق األراضي اإليرانية
  :في المقابل ردت إيران على تلك التطورات بخطوتين

، "الباسـيج "فقد قام آالف الطالب اإليرانيين، معظمهم من عناصر الحرس الثـوري ووحـدات               -1
بمحاصرة السفارة السعودية في طهران، ويقومون من آن إلى آخر باالنقضاض عليها، ويلقون الحجـارة               

   .والزجاجات الحارقة، لكنهم حتى اآلن لم يقتحموها من الداخل
لومات حول استعدادات عسكرية سعودية ضدها، محذرة مـن أن          نشر إيران بصورة متعمدة لمع     -2

نتائج خطيرة للغاية ستحدث في حال لم تتوقف عن حشد شخصيات عسكرية سابقة في باكستان، للتوجـه                 
للخدمة في البحرين، حيث تزعم أن ألف من العناصر العسكرية الباكستانية السابقة تم تجنيدها بواسـطة                

   . رواتب كبيرة، وقد وصلت فعالً إلى البحرينالسعودية، بعد حصولها على
  :الميدان يشتعل

على الصعيد الميداني، أشارت المصادر الصهيونية إلى بدء طهران في تعزيز قواتها العـسكرية علـى                
امتداد الحدود مع باكستان، وتلوح بصورة علنية تقريباً أنه في حال أرسلت باكـستان قـوات عـسكرية                  

ال اندلعت مواجهة عسكرية في الخليج بين الرياض وطهران، فإن إيران ستشن            لمساعدة السعودية في ح   
   .هجوماً على أهداف عسكرية داخل باكستان

ورغم أن االنعكاس العلني األول لسياسات السعودية الجديدة جاء قبل شهر، حين دخلت قواتها العسكرية               
ـ مع قوات خليجية أخرى إلى البحرين لمساعدتها على إحباط ما و           ، ومنـذ ذلـك     "التمرد الشيعي "صف ب
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 كلم  320الحين تواصل تدفق قواتها، في المقابل، فإن هناك قوات تستعد مقابل إيران، تبعد عن البحرين                
  .فقط

 أرض، صـواريخ مـضادة للطـائرات،        –كما نصبت السعودية في البحرين وحدات صـواريخ أرض          
  .نها بوارج صواريخوأرسلت إلى ميناء المنامة وحدات أسطول مختلفة، من بي

  موقع تيك ديبكا األمني
  20/4/2011، 2234التقرير المعلوماتي، ملحق خاص 
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نشر مركز دراسات إنيستيتيوتو أفاري إنترناشـيونالي ورقـة بحثيـة مثيـرة             : قسم الدراسات والترجمة  
قاربة التوترات ووقائع األحداث الشرق أوسطية الجارية من خالل محاولة اإلجابـة       لالهتمام، سعت إلى م   

كيف يمكن إلسرائيل استغالل وتوظيف االضطرابات الشرق أوسطية الحالية         : على سؤال مركزي مفاده   
  بما يتيح إلسرائيل الفرصة من أجل صنع وتحقيق السالم الذي تريده تل أبيب؟

  لمحتوى والمضمونا: توصيف الورقة البحثية* 
  :يمكن توصيف محتوى ومضمون الورقة البحثية، على أساس االعتبارات اآلتية

  :التوصيف الشكلي للورقة البحثية •
كيف يمكن إلسرائيل تحويل االضطراب في الشرق األوسط إلى فرصة من أجل صنع             : ـ عنوان الورقة  

  .السالم
ي، الباحث في شعبة دراسات الحرب التابعـة لكليـة          الخبير السياسي ماسيميليانو فيور   : ـ مؤلف الورقة  

  .كينغيز كولدج البريطانية، ورئيس تحرير صحيفة هيبتاغون بوست
  . صفحة من القطع المتوسط13تقع الورقة البحثية في : ـ حجم الورقة

) ليةمعهد الشؤون الدو  (تم نشر الورقة بواسطة مركز دراسات إنستيتيوتو أفاري إنترناشيونالي          : ـ الناشر 
  ).11(ضمن سلسلة أوراق العمل، وحملت الورقة رقم 

  :التوصيف التحليلي للورقة البحثية • 
  .ـ ملخص تنفيذ مختصر

  .ـ مقدمة الورقة
  .المسار اإلسرائيلي ـ الفلسطيني، المسار اإلسرائيلي ـ السوري: ـ المفاصل التحليلية

  .ـ االستنتاجات
 مع مكوناتها التحليلية، وذلك لجهة الحجم، وغزارة المعلومات،         نالحظ أن المكونات الشكلية للورقة تنسجم     

ودقة التحليل، إضافة إلى قدرة الباحث ماسيميليانو فيوري على اإلفصاح والشفافية والتعامـل المباشـر               
المنفتح مع معطيات األحداث والوقائع، وذلك بدءاً من عنوان الورقة نفسها، والذي أوضـح ـ وبـشكل    

ه ـ أن المطلوب هو فهم ومعرفة كيف يمكن إلسرائيل استغالل فرصة األحداث الشرق  مباشر ال لبس في
  .أوسطية الجارية لتعزيز موقفها في المنطقة

  ماذا قال الخبير ماسيميليانو فيوري؟* 
سعى ماسيميليانو فيوري إلى مقاربة اإلجابة على تساؤل الورقة حول كيفية استغالل إسرائيل لألحـداث               

 كفرصة لصنع السالم الذي تريده تل أبيب في المنطقة، وفي هـذا الخـصوص يمكـن                 الشرق أوسطية 
  :استعراض مقاربة ماسيميليانو على النحو اآلتي

  :وتضمنت النقاط اآلتية: المقدمة •
ـ في تونس ومصر، سعت الحشود الجماهيرية إلى اإلطاحة بنظام الرئيس التونسي زين العابـدين بـن                 

ي مبارك، واستطاعت أن  تحقق ذلك، بما أدى إلى تفشي موجة اضطرابات             علي والرئيس المصري حسن   
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في كافة أنحاء منطقة الشرق األوسط والمطلوب من إسرائيل السعي بأسرع ما يمكن لجهة توجيه وإعادة                
توجية حركة هذه االضطرابات بما يؤدي إلى اإلطاحة بخصوم إسرائيل الموجودين في المنطقـة وفـي                

رائيل أن ال تتخلى عن القاهرة وتونس، وذلك عن طريق الـسعي للـسيطرة علـى                نفس الوقت على إس   
القاهرة وتونس عن طريق تعزيز قوة حلفاءها الموجودين ودعم صعودهم بحيث ال يؤثر التغييـر سـلباً                 
على مصالح إسرائيل في تونس والقاهرة، وإضافة لذلك على إسرائيل السعي لتوطيد قوة حلفاء واشنطن               

  .يين المهددين بالسقوط حالياً وعلى وجه الخصوص في صنعاء، والمنامةالشرق أوسط
ـ في تونس توجد العديد من العوامل المواتية لحدوث سيناريو عدم اإلضرار بالمـصالح اإلسـرائيلية،                
وذلك وفقاً للمقارنة القائلة بأن الثورة اإليرانية أطاحت بحليف إسرائيل شاه إيران وأحلت اإلمام الخمينـي         

الً عنه، أما في مصر، وإن كانت الثورة قد أطاحت بحليف إسرائيل الزعيم حسني مبارك، فـإن هـذه                   بد
الثورة من الصعب أن تأتي ببديل يضر بالمصالح اإلسرائيلية، وعلى سبيل المثال ال الحصر فـإن كـل                  

 وجـه   البدائل المصرية المحتملة لحسني مبارك والمطروحة حالياً ليـست معاديـة إلسـرائيل، وعلـى              
  .عمرو موسى، والبرادعي: الخصوص

ـ القول بقوة نفوذ جماعة اإلخوان المسلمين المصرية هو قول افتراضي بعيد عن الحقيقة، وفي أحـسن                 
وهـي  . من دعم الرأي العام المـصري     % 20األحوال ال تستطيع هذه الجماعة الحصول على أكثر من          

وإضافةً لذلك، فـإن  . اسية وال في االنتخابات البرلمانية    نسبة ال تكفي لفوز الجماعة ال في االنتخابات الرئ        
التيـار اإلسـالمي    : هذه الجماعة تعاني من خالفات داخلية بسبب وجود ثالثة تيارات متصارعة داخلها           

والحقاً من المتوقع أن تواجـه هـذه   . المحافظ ـ التيار اإلسالمي البراغماتي ـ التيار اإلسالمي التقدمي  
بما سوف يؤدي بدوره إلى تفكيك هذه الجماعة إلى         .  الهزائم في االنتخابات المصرية    الجماعة المزيد من  

  .ثالثة تيارات على األقل
ـ األكثر احتماالً في مصر وهو أن تشهد فترة ما بعد االنتخابات المصرية العامة القادمة قيـام حكومـة             

وقع أن تصعد قوى إسالمية مـصرية       ائتالفية تجمع بين قوى الوسط ويمين الوسط وبالتالي فمن غير المت          
أنـه  : ضمن سيناريو يشبه سيناريو صعود حزب العدالة والتنمية التركي في أنقرا، وذلك لسبب بسيط هو     

  .ال يوجد في مصر زعيم إسالمي على غرار الزعيم اإلسالمي التركي رجب طيب أردوغان
 تستخدم ورقة القضية الفلـسطينية،      ـ من المعروف بأن القوى السياسية المصرية المعارضة ظلت دائماً         

ولكن عندما تصعد القوى السياسية المصرية المعارضة       . كخلفية لتوجيه االنتقادات ضد السلطة المصرية     
وتسعى إلى المطالبة بالحفاظ على اتفاقية كامب ديفيد وعدم التفريط          . للسلطة فإنها تتخلى عن هذه الورقة     

ة مصر لشبه جزيرة سيناء وعائدات المالحة في قناة الـسويس           فيها طالما أن ذلك سوف يؤدي إلى خسار       
والمعونات الغذائية األمريكية ونفط وغاز خليج السويس على يد إسرائيل وذلك بشكل يجعل من الصعب               

  .جداً على المصريين استعادته مرة أخرى
  :وتضمنت النقاط اآلتية: المسار اإلسرائيلي ـ الفلسطيني •

ية لجهة الضغط من أجل استئناف مفاوضات السالم اإلسـرائيلية ـ الفلـسطينية،    ـ تسعى اللجنة الرباع
فالمطلوب منـه أن يتجـاوب مـع اسـتئناف          : وهذا معناه أن بنيامين نتانياهو يواجه حالياً مأزقاً حرجاً        

وأي . المفاوضات عن طريق تقديم عرض إسرائيلي مقبول بواسطة اللجنة الرباعية وبواسطة الفلسطينيين           
وبالتـالي كيـف يـسعى      .  من هذا النوع سوف يكون مرفوضا بواسطة حلفاء نتانياهو المتشددين          عرض

نتانياهو لتقديم عرض مقبول بواسطة المجتمع الدولي والفلسطينيين ويضمن في نفس الوقت عدم انهيـار               
  ائتالف نتانياهو الحكم في إسرائيل؟

سطينيين ليكونوا أكثر انشغاالً بخالفـاتهم الداخليـة،        ـ الخيار األفضل لنتانياهو هو العمل باتجاه دفع الفل        
وعلى وجه الخصوص خالفات حماس ـ فتح وتوظيف االضطرابات الشرق أوسطية، بما يـدفع إلـى    
إشعال خالفات حماس ـ فتح، وتصعيد وتائرها بما يجعل كل طرف يتجاوز نقطة الالعودة لجهة التفاهم  
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واسعاً أمام قبول فتح ألفضلية خيار إقامـة دولـة فلـسطينية            مع اآلخر، األمر الذي سوف يفسح المجال        
  .خاصة بها في الضفة الغربية، وقبول حماس ألفضلية خيار إقامة دولة خاصة بها في قطاع غزة

هذا، ويعلق ماسيميليانو قائالً بأن المطلوب من إسرائيل القيام به على المسار الفلسطيني قد تبـدو فكـرةً                  
ولكن برغم ذلك فقد أثبتت حقائق التاريخ بأن العديد من النماذج المثالية قـد وجـد                مثالية وغير واقعية،    

  .طريقه إلى التنفيذ عن طريق استخدام القوة
  :تضمن النقاط اآلتية: المسار اإلسرائيلي ـ السوري •

  .ـ يتميز المسار اإلسرائيلي ـ السوري بعمق انعدام الثقة المتبادلة بين الطرفين
ل إلى سوريا باعتبارها تمثل مصدر الخطر االستراتيجي الرئيسي المهدد ألمن إسرائيل،            ـ تنظر إسرائي  

قوة سوريا ـ تحالفات سوريا مع إيران وحزب اهللا وحركـة حمـاس وبقيـة     : وذلك لتوافر عدة أسباب
  .الفصائل الفلسطينية

ن وحتـى شـاطئ     ـ تمسك سوريا بمطلب استعادة كامل األراضي السورية الممتدة من مرتفعات الجوال           
  .بحيرة طبرية

ـ تمسك إسرائيل بمطلب أن التوصل إلى اتفاق سالم مع سوريا يتطلب إنفاذ المزيد من الترتيبات األمنية                 
  .اإلسرائيلية المتشددة لجهة عدم تخلي إسرائيل عن مرتفعات الجوالن ومياه بحيرة طبرية

  :ـ اقتربت إسرائيل وسوريا من التوصل إلى اتفاق سالم مرتين
م، وتحديداً في الفترة التي أعقبت مباشرة التوقيع على اتفاق أوسلو، وذلـك قبـل               1993في عام   : األولى

  .اغتيال رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إسحق رابين
م، عندما قامت إدارة كلينتون الديموقراطية برعاية استئناف مفاوضـات الـسالم            2000في عام   : الثانية

  .ةالسورية ـ اإلسرائيلي
المشكلة التي تواجه تل أبيب تتمثل في أن الرأي العام اإلسرائيلي ال يدعم مسار مفاوضات السالم مع                 _ 

كلما وجدت هذه الحكومة معارضة أغلبيـة       . سوريا، وكلما حاولت حكومة إسرائيلية التفاوض مع دمشق       
  .الرأي العام اإلسرائيلي

بيب أن تسعى من أجل تعزيـز موجـة الفوضـى           يخلص الخبير ماسيميليانو فيوري، إلى أن على تل أ        
واالضطرابات المتفشية في منطقة الشرق األوسط، بالتركيز على دعم االضـطرابات التـي تـستهدف               
دمشق، وذلك وصوالً إلى إضعاف قوة دمشق وقدراتها الداخلية والخارجية، بما يؤدي بدوره إلى تحويل               

وى القبول بمشروع السالم اإلسرائيلي، والذي بال       دمشق إلى عاصمة هشة وضعيفة ال يكون بمقدورها س        
شك سوف تسعى إسرائيل إلى فرضه وفقاً لمبدأ السالم بالقوة الذي يفرضه الطرف القوي، والـذي هـو                  

  .إسرائيل
  23/4/2011، الجمل بما حمل

  
   حول مصير النظام السوري وسط اتساع رقعة االحتجاجاتمتباينةتقديرات صهيونية  .247

  رك األسد الجبهة على حدود لبنان لصرف األنظار عن الداخل ترجيحات بأن يح
  إلى الحكم" اإلخوان"إجماع صهيوني حول فرضية تصاعد التظاهرات وقلق من وصول 

  :مقدمة
أكدت أوساط سياسـية صـهيونية أن       : عن العبرية، ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية       

مدن السورية قبل نحو شهر أصبحت ما يشبه موجة عاتيـة           موجة االحتجاجات التي انطلقت في بعض ال      
ـ   ، في إشارة إلى أن األحداث في مدنيتي دمشق وحلب هي التـي             "المد البحري التسونامي  "مما وصفتها ب

ستحسم المعركة، في حين رأت مصادر أخرى أن الرئيس بشار األسد اقترب مـن نهايتـه المحتومـة،                  
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زعهما الحنق عليه، وفي نفس الوقت الخوف من تداعيات سقوطه، في           يتنا" إسرائيل"معتقدة بأن أمريكا و   
  ".شبه ضائع"ظل أنه يبدو فاقداً للسيطرة و

ـ       األخيرة لم يكن إليران حليف ضعيف ومطيـع أكثـر مـن             12وأضافت األوساط بأنه وفي السنوات ال
ند لمساعدته، وتوصـيه    سوريا، التي أصبحت محطة انتقال وملعباً إليران، ولذلك تريد له أن يبقى، وتتج            

  .جديداً من شأنه أن يخلق مشكلة عسيرة لطهران" سنياً"بقمع االضطرابات بعنف، ألن رئيساً سورياً 
فمن جانبه، رأى محلل الشؤون العربية في القناة العبرية األولى، عوديد غرانوت، بـأن يـوم الجمعـة                  

ألولى بسقوط النظام بعد أن كانت مطـالبهم        األخير كان مفصلياً في سوريا، فالمتظاهرون طالبوا للمرة ا        
تقتصر على اإلصالح والحرية، والنظام من جانبه استخدم أعلى درجات العنف، وحنث بوعده لوجهـاء               
المدن، فما كان من بعضهم إال أن قدموا استقاالتهم احتجاجاً على القتل الجماعي على يد القناصة وقوات                 

طأ حين ظن أن ما حصل في تونس ومصر لن يحصل له، وأخطأ             األسد أخ ": "غرانوت"واستطرد  . األمن
في خطابه  " ضحك كالطفل "لعدم تقديره استعداد أبناء شعبه للمخاطرة، وكسر حاجز الخوف، وأخطأ حين            

  ". أمام البرلمان، منتعشاً بهتافات التأييد المعدة سلفاً من جانب أعضائه
  :تحليل لتعامل األسد مع المظاهرات

لفتا إلى أن نظام األسد يتزعزع، على       : ، عاموس هارئيل وآفي سخاروف    "هآرتس"صحيفة  المحلالن في   
اعتبار بأنه كلما تسربت المزيد من مقاطع الفيديو التي تُظهر ذبح المتظاهرين، كلما تزايـدت عالمـات                 

وأضافا بأن سياسـة القبـضة القويـة التـي          . اإلستفهام حول قدرته على وقف موجة اإلحتجاجات ضده       
ستخدمها قوات األمن فاشلة، فاإلحتجاج يزداد قوة وينتشر في مدن أخرى، مرجحين بأن األسـد، طبقـا         ت

  . لوجهة نظره، ال يمتلك إال خيار مجزرة حماة وإال فإنه لن ينجو
وأوضحا بأنه وعلى الرغم من بوادر ذهاب األسد في نفس طريق مبارك إال أنه ال ينبغي تجاهل بعـدين                   

  : مية يعمالن لصالحه حتى اآلنعلى قدر من األه
أنه وعلى الرغم من أن ضواحي دمشق إشتعلت في نهاية األسبوع، إال أن المدينة العاصمة نفسها لـم                   -

  .تسجل سوى تظاهرات محدودة
وكذلك ال  ) مثلما حدث في اليمن وليبيا    (كما هو معروف لم يبدأ في الجيش إنشقاق من قبل ضباط كبار              -

امر إطالق النار بإتجاه المتظاهرين، ومع إستمرار التظاهرات، سـوف تتغيـر            يوجد رفض جماعي ألو   
  . األوضاع أيضا

  :دمشق وحلب ستحسمان المعركة لصالح المتظاهرين
رأى بأن سوريا تدخل اليوم فـي       : المتخصص الصهيوني في الشؤون السورية، البروفيسور آيال زيسر       

لياً السيطرة على أجزاء كبيرة مـن الدولـة، وهنـاك           حالة من الفوضى، ألن السلطة المركزية فقدت عم       
طرق رئيسية أغلقت مجدداً بواسطة المتظاهرين، والحياة االقتـصادية توقفـت تقريبـاً بـشكل كامـل،              

  . والمواطنون الخائفون يسحبون ودائعهم من البنوك، والطلب على الدوالر في السوق السوداء يتعاظم
رى، دمشق وحلب، ممن يشكلون القلب والعمود الفقري للدولـة،          وأوضح زيسر بأن مواطني المدن الكب     

ويمثلون نصف السكان، ما زالوا يجلسون على الحياد، ويراقبون من الهامش ما يـدور، مـشيراً بـأنهم                  
يمنحون النظام، بشكل غير مباشر، تأييداً ال يقدر بثمن، ألنه لو خرج الماليين إلى شـوارعهما، فـإنهم                  

المعركة، ورغم أن هذا األمر لم يحدث، لكن من غير المـستبعد أن يخرجـوا فـي                 سيتسببون في حسم    
  )صحيفة القدس العربي. (األسابيع القريبة

إلى أن النظام السوري قد فقد الشرعية التي امتلكها، وفقد جميع مؤيديه خارج سـوريا،               " زيسر"وخلص  
له قاعدة تأييد غير قليلة بين أبناء الطائفة        وأنه اآلن يصارع بما تبقى لديه من قوة من أجل حياته، وتبقى             

العلوية التي يأتي منها رؤساء النظام، ممن يخشون حمام دم متوقع في اليوم الذي سيلي األسـد، وفـي                   
  . الحالتين، القتال على سوريا حالياً في ذروته، ومن المتوقع أن يكون طويالً وملطخاً بالدماء
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  :سلوك األسد يذكر بسلوك مبارك
أشار إلى أن األسد يذكّر بسلوك الـرئيس المـصري          : المحلل العسكري الصهيوني، عاموس هرئيل    أما  

السابق، حسني مبارك، الذي جرب في أيامه األخيرة كل مناورة ممكنة لالستمرار باالحتفاظ بالـسلطة،               
ارز بـين   وأضاف بأن ثمة فرق آخر ب     . لكنه ال يرى نفسه مضطراً لتعيين نائب له، ونقل صالحيات إليه          

الرجلين، فاألسد حتى الساعة، يحظى بوقوف الجيش إلى جانبه، وهو يفترض الحكمة تكمن في استخدام               
أقصى الوحشية، وتجاهل االحتجاجات األمريكية، للبقاء في السلطة، مع العلم أنه وعناصـره يحـاولون               

سع، ألنه فـي حـال      إبقاء دمشق خارج دائرة االضطرابات، حيث لم يسجل فيها احتجاج على نطاق وا            
امتدت االضطرابات إليها، فإنه وزوجته وبقية أفراد عائلته سيضطرون للتفتيش عن ملجأ من الجمهـور               

  !الغاضب، وطهران قد تكون حالً مالئماً من أجلهم
أن األقلية العلوية، التي ينتمي إليها األسد، وإن كانت تمسك بمعظم           " هاريئيل"على الصعيد الطائفي، يرى     

ب ذات األهمية في الجيش، ولكن يوجد ما يكفي من الضباط السنة في مواقع حساسة، سـيفكرون                 المناص
ويرى بأن التبعات الميدانية المتوقعة لما يحصل في دمشق يجد أصداءه           . بهجر الرئيس إذا واصل التورط    

وإيران متخوفـة،   ،  "يعاني المخاض "، فيما المحور المعادي إلسرائيل      "تشتعل"داخل الطائفة العلوية التي     
، وأنقرة قلقة، ألن أحداً من هؤالء ليس واثقاً من أن األسد يفهـم مـاذا يفعـل     "بطنه متقلصة "وحزب اهللا   

  .بالضبط، وأين من شأنه أن يصل في غضون وقت قصير
، بفعل مقاطع الفيديو والصور التـي       "حمام دم "وأوضح هارئيل بأن سوريا تشهد فعلياً ما يمكن أن يسمى           

عبر الشبكات االجتماعية على شبكة اإلنترنت، وتم بثها في وسائل اإلعالم العربية، حيث يظهر              انتشرت  
رجال الشرطة والجيش، بعضهم يرتدي الزي المدني، يطلقون النار بال رحمة ضد المتظاهرين، ويبـدو               

  .المتظاهرون يفرون منهم
  :لى المدى المنظور والثورة ستشتداألسد سيبقى ع: تقديرات للمنظومة األمنية والسياسية الصهيونية

يراقب مسؤولون رفيعو المستوى في المنظومتين االمنية والسياسية في تل ابيب، بترقب حذر التطورات              
االخيرة في دمشق، معبرين عن عدم رضاهم من جميع السيناريوهات المحتملة، إذ أن االبتهاج والفـرح                

حول إلى كيد مرتد، فسقوط االسد قـد يـؤدي إلـى تـسلم              بسقوط االسد قد يت   " اإلسرائيليين"من طرف   
وانتقد المسؤولون موقف إدارة الرئيس     ". إسرائيل"المتطرفين مقاليد السلطة، وهذا االمر لن يكون لصالح         

ضائعة بين انتقاد األسـد والخـوف       "تجاه التطورات السورية، باعتبار أنها تبدو       " باراك أوباما "األمريكي  
، بين العلويين والسنة، أو تدخل من إيـران وحـزب اهللا            "ي انهيار حكمه إلى حمام دم     الكبير من أن يؤد   

  .إلنقاذ النظام العلوي
وتُقدر االوساط السياسية واالمنية في تل ابيب اْن يتمكن نظام األسد من البقاء في المستقبل المنظور النّه                 

كن بمـوازاة ذلـك، توصـلت االجهـزة         ول. يعتمد على جيش قوي وعلى قوات مخابرات قامعة وقوية        
االستخبارية اإلسرائيلية إلى نتيجة حتمية مفادها ان الشعب السوري اجتاز حاجز الخوف، وانّـه خـالل                

  .االسابيع القلية القادمة ستشتد الثورة السورية، االمر الذي سيضع النظام امام امتحان البقاء او االنكسار
  ":إسرائيل"ضي السوري في الحضيض واألسد سيشدد مواقفه تجاه إمكانية تحريك المسار التفاو

وقد اعتبر مسؤول صهيوني رفيع المستوى وفي ظل األحداث المتسارعة في سوريا أن امكانيـة تجديـد     
المفاوضات على المسار السوري وصلت إلى الحضيض، وذلك الن األسد درج علـى التـصريح فـي                 

ها مؤخراً أن شعبه يدعمه ألنّه ما زال مصراً على مواقفه المعادية للدولة             األحاديث الصحافية التي أدلى ب    
العبرية، خالفًا لما جرى في تونس ومصر، وما زال جارياً في ليبيا، وبالتالي يرى صنّاع القرار في تل                  

  .ان االسد سيتشدد اكثر في مواقفه المعادية للدولة العبرية' يديعوت احرونوت'ابيب، كما قالت 
  ":اإلخوان"وسيدفع نحو صعود " حزب اهللا"سقوط األسد سيشكل ضربة قاسية إليران و
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تشير األوساط السياسية واالمنية الصهيونية إلى انّه على المدى البعيد سيسقط نظام االسد ال محالة، ولكن                
في سورية ال توجـد     ، النّه   "حزب اهللا "، بسقوط نظام يتعاون مع إيران و      "اإلسرائيليين"هذا االمر ال يفرح     

ديمقراطية، وهناك حقد كبير على النظام، عالوة على ذلك، فان السواد االعظم من السوريين هـم مـن                  
على مقاليد السلطة بعد    " االخوان المسلمين "السنة، وبالتالي فان الطريق باتت شبه معبدة الستيالء جماعة          

لن تكون على استعداد البـرام      " اإلخوان"جماعة  وأضافت األوساط بأن    . القضاء على نظام حزب البعث    
وزعمـت  . ، بل على العكس فإنها ستسعى إلزالتها عن خارطة الشرق االوسط          "إسرائيل"اتفاق سالم مع    

بـدعم تـسليم    " اإلرهابية"التقديرات الصهيونية الرسمية بأن هناك سيناريو آخر يتمثل في قيام الحركات            
  ".ارهابية"السلطة إلى جهات 

، االمر الذي يعنـي  "حزب اهللا"فتت األوساط إلى أن سقوط األسد سيشكّل ضربةً قاسيةً لكٍل من إيران و      ول
بعشرات االف الصواريخ القادمة من إيران، وبالتالي يسود االعتقاد في تل ابيب            " حزب اهللا "توقف إمداد   

وخلص .  تزويد حزب اهللا باالسلحة    انّه كلّما واصل النظام الحالي حربه من اجل البقاء فانّه لن يعمل على            
المسؤولون في تل ابيب إلى القول ان سقوط نظام االسد سيكون بمثابة صفعة قاسية لكـل الـدول التـي                    
سارعت إلى تأييده مثل إيران وحزب اهللا وتركيا والعديد من الدول االوروبية، فسقوط النظام سـيوجعهم                

  .كثيرا
على الحكـم، معتبـراً بـأن       " اإلخوان المسلمون "زيسر بأن يستولي    من جانبه، استبعد البروفسور آيال      

وأردف أن  . قد يشاركون في الحكم لكنهم لن يكونوا النظام الذي سيحكم سوريا في المـستقبل             " اإلخوان"
إسرائيل تخاف دائما من كل شيء، وبالتأكيد هناك من يشيرون إلى حقيقة أن اإلخـوان المـسلمين هـم                  '

ظمة في سورية، لكني ال أعتقد أنهم سيصعدون إلى سدة الحكم، وإنما ربما سيكونون              حركة قوية جدا ومن   
  ".جزءا من الصورة في الحكم

  ":إسرائيل"األسد قد يحاول فتح الجبهة مع 
أستاذ تاريخ الشرق األوسط المتخصص في الشؤون السورية في جامعة تل ابيب، البروفيـسور ايتمـار                

 النظام في سوريا فإن المتضررين األساسيين سيكونون إيـران وحمـاس            رأى بأنه إذا سقط   : رابينوفيتش
واعتبر انه من الجهة االخرى قد يحاول االسد والرئيس اإليراني محمـود احمـدي نجـاد                ". حزب اهللا "و

من أجل صرف النيران عنهما، الفتًا إلى انّه في جميع االحوال فانه في هذه              " إسرائيل"تسخين الحدود مع    
  .تم ازالة احتمال اتفاق إسرائيلي مع سوريا عن االجندةاالثناء سي

ولفت إلى أنه وفي ظل الوضع الحاصل فان المطلوب ان تكون هناك سياسة صهيونية يكون في صـلبها                  
قراءة صحيحة للتطورات الداخلية في سورية إلى جانب تأهب امني وحوار وتنسيق وثيقين مع الواليات               

وادعى رابينوفيتش ان استمرار    . ح تجاه الفرص الكامنة في الوضع الجديد      المتحدة وشركاء آخرين، وانفتا   
االحتجاجات واحتماالت قمعها بعنف سيضع معضلة امام الواليات المتحدة وحلفائها، الن التدخل في ليبيا              
 تم تبريره بعدم السماح للقذافي بارتكاب مجازر ضد مواطني ليبيا الذين يطالبون بالحرية والديمقراطيـة،              

بينما سيطالب الرئيس األمريكي باراك اوباما وشركاؤه بتفسير عدم تدخلهم من اجل منع سفك الدماء في                
  .سوريا

، عاموس هارئيل وآفي سخاروف، اعتبرا بأن هناك شـكوكاً          "هآرتس"من جانبهما، المحلالن في صحيفة      
فـي  " إسـرائيلي "بير ضد هدف    ، بإعتداء إنتقامي ك   "حزب اهللا "في أن األسد يمكنه أن يسمح لنفسه بقيام         

. الخارج ألن األمر من شأنه أن يشعل ردود فعل متتالية، نهايتها ستكون حرب عند الحـدود الـشمالية                 
ولدى األسد حاليا ما يكفيه من المشاكل لإلنشغال بها، لكي يكون في المقابل شريكا نشطا في خطر جديد                  

صوب الداخل، نحو المدن السورية، ولـيس نحـو         فأنظار كتائب الرئيس السوري حاليا      . من هذا النوع  
  .  اللبنانية–الخارج، إلى هضبة الجوالن والحدود اإلسرائيلية 
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/ وفي الوضع الراهن، يتقادم تعهد األمين العام حسن نصر اهللا لإلنتقام لموت زميله عماد مغنية في شباط                
 وعلى  –م عن تنفيذ إعتداء إنتقامي      ، ومن المحتمل أنه على الرغم من المخاطر التي قد تنج          2008فبراير  

 لكن الضغوط علـى     –رأسه إشعال الحدود الشمالية في توقيت يبدو وأنه غير مريح لدمشق أو لطهران              
  .نصر اهللا للعمل، والتي تأتي من داخل منظمته، ستتضح على أنها عنصر قوي للغاية

  :علوية أخرىتوقعات بأن تستبدل المؤسسة األمنية السورية بشار األسد بشخصية 
توقّع أن تستبدل المؤسسة األمنية السورية الرئيس بشار األسد         : دبلوماسي صهيوني سابق رفيع المستوى    
  .بأحد أفراد عائلته أو من الطائفة العلوية

توقع بأن تتمكّن المؤسسة األمنيـة      : المدير العام السابق لوزارة الخارجية الصهيونية، الدكتور ألون ليئيل        
تي عدها الجهة األقوى في البالد من استبدال األسد في حال رأت أن ثمـة ضـرورة لـذلك                   السورية وال 

  )صحيفة القدس العربي". (تقني"ووصف حدوث تغيير كهذا بأنه 
  القناة العاشرة

  25/4/2011، 2238التقرير المعلوماتي، ملحق خاص 
  

  لحرب جديدة" إسرائيل"حماس تدفع : قراءة استخبارية أمريكية .248
رأت قراءة استخبارية أمريكية أن حركة حماس تدفع الكيان اإلسرائيلي نحو الخيار العـسكري              : واشنطن

في قطاع غزة من أجل تحقيق أهداف سياسية وعسكرية لصالحها، عادة أن هذه الحرب ستجذب حـشودا           
  .أكبر إلى الشوارع وسترغم النظام المصري الضعيف على تقديم تنازالت تعني الكثير لها

االستراتيجي فـي واشـنطن جـورج فريـدمان         " ستراتفور"ت القراءة الصادرة عن مدير مركز       وأشار
وترجمها مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحافية أن حماس تملك الوسائل نفسها التي كانت تملكهـا               

  .2006 والتي كان يملكها حزب اهللا قبل عام 2008قبل الحرب على غزة نهاية 
 أبرز رجاالت الفكر السياسي االستراتيجي والتكهن بالمستقبل في أمريكا، وهو           وجورج فريدمان يعد من   

  .العالم االستراتيجي األمريكي األشهر، ومعروف بقربه من وزارة الدفاع األمريكية
وكان األكثر جدال في عام     " تكهنات للقرن الحادي والعشرين   .. المائة عام القادمة  "ومن آخر مؤلفاته كتاب     

2009.  
  ريدمانرأي ف

ال تُلحـق أذى    ) الهـاون (على الرغم من أن صواريخ القسام المحلية وقذائف المورتر          : ويقول فريدمان 
في عامة األحوال لكن بعضها يصيب أهدافًا، وإطالقها بشكل متواصل تحت أي ظرف كان              " إسرائيل"بـ

 -تل أبيـب  ( م جنوب    كل 32سيؤجج غضب اإلسرائيليين، مشيرا إلى حادثة سقوط صاروخ على مسافة           
  ).تل الربيع

" تأثير الثورات العربية علـى حمـاس وإسـرائيل        "وعد الخبير االستخباري األمريكي في دراسته حول        
يوضح أن حمـاس تهيـئ      "تواصل هذه الهجمات من غزة إضافة إلى الهجمات من الضفة الغربية أيضا             

  ".الظروف التي ال تترك لإلسرائيليين خيارا سوى مهاجمة غزة
) الرصاص المـصبوب  (ربما يولّد هجوم إسرائيلي آخر على غزة قوة نافعة لحماس، فأثناء عملية             "وتابع  

استطاعت الحكومة المصرية االلتفاف على الدعوات التي طالبتها برفع حـصارها عـن غـزة وقطـع                 
 بمثـل   2011عالقاتها بإسرائيل، وربما لن تكون مقاومة هذه الدعوات إذا ما اندلعت حرب أخرى فـي                

  )".الرصاص المصبوب(سهولتها غداة تنفيذ عملية 
مع تبدد زخم االنتفاضة المصرية ربما تُسهم حرب أخرى بغزة فـي إلهـاب حمـاس    "وبحسب فريدمان  

وتُغريها باستخدام ما يمكن وصفه بالوحشية اإلسرائيلية لجذب حشود أكبر إلى الشوارع وإرغـام نظـام                
  ".تعني الكثير لهامصري ضعيف على تقديم تنازالت 
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وأكد أن مصر عنصر أساسي في حسابات حماس، وإذا تحولـت القـاهرة إلـى نـصير لهـا وعـدو                     
ال شك أنـه سـيكون      "، مضيفًا   )تل أبيب (، يعود قطاع غزة لسابق عهده حربة مصوبة نحو          "إسرائيل"لـ

 في إطار أعم مـن ذلـك        قاعدة عمليات وبديالً مهماً لفتح، لكن اندالع هذه الحرب سيكون نافعا لحماس           
  ".أيضا

وأشار فريدمان إلى أن الحرب األخيرة على غزة تُستخدم كرمز بالعالم العربي وأوروبا إلذكاء مـشاعر                
ـ  ، الفتًا إلى تصريحات القاضي األمم ريتشارد غولدستون عـن تقريـره حـول هـذه                "إسرائيل"العداء ل

  .الحرب، عادا هذا التراجع هزيمة لحماس
 اتضاح القرار الذي اتخذه المتظاهرون العرب بعدم التركيـز علـى إسـرائيل، وإخفـاق                بعد"وأضاف  

االنتفاضة المصرية الواضح في إحداث تغييرات سياسية حاسمة، وتراجع غولدستون، يتبين أن حمـاس              
شعرت بأن فرصة قد ضاعت، وأن تغيرا ربما يحدث في الرأي العام الغربي رغم أنه اعتبار ثانوي في                  

  ".انظره
لكن يمكن التخمين بأن تلك هي      "، مضيفًا   "دون معرفة سبب لذلك   "ولفت إلى أن حماس استأنفت هجماتها       

فرصة تاريخية لها، فإذا عادت مصر إلى الوضع الراهن، تعود حماس إلى مصيدتها، وبصرف النظـر                
حرب مؤلمـة، لكـن     عما قد يقوله أصدقاؤها أو حلفاؤها، سيكون تضييع تلك الفرصة عمالً طائشًا، إن ال             

  ".الهزيمة فيها قد تتحول إلى نصر سياسي
  ضبط نفس إسرائيلي

لكـن الواضـح أنهـم      "وبين فريدمان أنه لم يتضح السقف الذي حدده اإلسرائيلي للتصعيد بغزة، مضيفًا             
  ".يحاولون تجنّب شن هجوم شامل على غزة واقتصر الرد على تنفيذ بضع غارات جوية

ـ " القبة الحديدية "ورأى أن نصب نظام      بعض الراحة النفسية، بيد أن هناك سنين تفصلها        " إسرائيل"يوفّر ل
  .عن إكمال نشره، مشيرا إلى أن فاعليته لم تتأكد بعد

تراجع غولدستون يمنح اإلسرائيليين براءة بدرجة معينة توفر لهم حيزا أكبر للمناورة، ويبـدو أن               "وتابع  
  ".ريخ، سوف تستخدمها في شن هجمات إلى أن ترد إسرائيل عليهافي حوزة حماس الكثير من الصوا

" إسـرائيل " الردَّ اإلسرائيلي في إثارة حركة عربية واسعة تُركّز على           -وفق فريدمان -وستوظّف حماس 
فوق هذا كلّه تأمل حماس بإسقاط  النظام المصري على يد حركة            "وعلى النظم التي تتعاون معها، مضيفًا       

  ".م، وهذا آخر شيء ترغب إسرائيل في حدوثهحديثة التنظي
لذلك ستمتنع عن الرد على حماس طالما أنها تستطيع ذلك، لكن قدرتها علـى ضـبط الـنفس                  "وأضاف  

  ".محدودة بالنظر إلى الوضع السياسي بداخلها، وهذا بالضبط ما تعول عليه حماس
  حماس تشعل الحرب

ممارسة ضبط النفس، فهما ال تستطيعان      " إسرائيل"تُريدان من   وعد فريدمان أنه إذا كانت أمريكا وأوروبا        
ضبط حماس، لذلك فإن اندالع حرب أخرى ليس أمرا مستبعدا، وعليه فإن القرار الـذي سيـشعل تلـك      

  .الحرب في النهاية بيد الحركة
ل وأشار فريدمان إلى أن هناك تحوالً في نظرة تركيا إلى قطاع غزة طرأ منـذ الهجـوم علـى أسـطو                    

ـ           ترديا، ويحمل مصر وتركيا    " إسرائيل"الحرية، موضحا أن حرب جديدة على غزة ستزيد عالقة تركيا ب
  .على تبنّي موقف عدائي منها، مما سيحسن موقف حماس

إذا استطاعت حماس إقناع حزب اهللا بالمشاركة في القتال على الجبهة الشمالية، تُصبح إسرائيل              "وأضاف  
 بالتحديات، وربما يدفع ذلك أمريكا التي تخشى انهيار نظام تحالفاتها اإلقليميـة             في وضع عسكري مليء   

  ".إلى إرغام إسرائيل على الموافقة على تسوية ال ترتضيها
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ولفت الخبير االستراتيجي إلى أن المظاهرات والثورات في العالم العربي لم تتمحـور أي منهـا حـول                  
 قضية هامشية بالنسبة إلى المتظاهرين الذين آثروا التركيز على          كانت"بل  " إسرائيل"القضية الفلسطينية و  

  .إسقاط حكامهم البغيضين
ورأى أن من أسباب ذلك التركيز على إسقاط األنظمة، وربما أيضا أن أغلب تلك االنتفاضات فشلت إلى                 

الـدعم  هذه اللحظة على األقل في إحداث تغيير جوهري، والقائمين عليها أدركوا أنهـم بحاجـة إلـى                  
في قائمة مآسيهم سيضعف علـى      " إسرائيل"األميركي واألوروبي على األمد الطويل، وفهموا أن إدراج         

  .األرجح الضغطَ الغربي على أهداف انتفاضاتها
وذكر أن العديد من قادة االنتفاضة المصرية مثالً وثيقو الصلة بحماس لكنّهم تعمدوا التقليل من شأن تلك                 

شديدو العداء إلسرائيل بالتأكيد لكنهم لم يرغبوا في أن تكون تلك قضية محوريـة،              "هم  العالقة، مضيفًا أن  
  ".ولم يشأ هؤالء القادة تنفير الجيش أو الغرب، ولديهم من الذكاء ما يكفي للسير باألمور خطوة خطوة

  االنتفاضة المصرية فرصة ذهبية
 االنتفاضة المصرية وفـرت فرصـة       وقال فريدمان إن حماس تعيش عزلة وحصارا بغزة، موضحا أن         

  .ذهبية لها وأتاحت لها إمكانية إيجاد واقع جديد بغزة
لو أن المظاهرات نجحت بفرض تغيير حقيقي للنظام ال في إسقاط حسني مبارك فقط، لشرعت               "وأضاف  

  ".األبواب أمام حماس لزيادة قدراتها وهامش المناورة المتاح لديها بدرجة كبيرة
عرفت حماس أن لها مناصرين وسط شريحة من المتظـاهرين الـذين أرادوا تغييـر               "وبحسب فريدمان   

السياسية المصرية تجاه إسرائيل وغزة، لكنّها قنعت باالنتظار سيما أن السلطة الفلسطينية ليست مـستعدة               
ت إلشعال انتفاضة في الضفة، وألن اندالع انتفاضة جديدة بغزة لم يكن ليحدث أثرا كبيرا، لـذلك آثـر                 

  ".االنتظار
وأوضح أن حماس ترى أن تغير السياسة المصرية بمثابة فرصة تسمح لهـا بزيـادة فاعليتهـا علـى                   

لكن ذلك لم يحصل، واألحداث التي جرت في الشهور القليلـة           "الصعيدين العسكري والسياسي، مستدركًا     
يير سياسته تجاه غزة، مع أنه      الماضية دلّت على أن الجيش غير مستعد لقطع العالقات بإسرائيل، وال لتغ           

  ".أراد إسقاط مبارك
 أن األحداث التي وقعت إلى اآلن أظهرت أن المتظاهرين ليسوا فـي             -بحسب فريدمان -واألهم من ذلك  

وفي ما عدا إرغام مبارك علـى       . وضع يمكّنهم من إرغام الجيش المصري على فعل شيء ال يريد فعله           
  . السياسات األساسية لنظامه على حالهاالتنحي وربما إخضاعه للمحاكمة، بقيت

وفق الخبير االسـتراتيجي    -كما اتضح في األسابيع القليلة الماضية للعديد من المراقبين منهم قيادة حماس           
  . أن آمالهم المتعلقة بمصر لن تتحقق قريبا بل قد ال تتحقق على اإلطالق-األمريكي

استطاعت الجمـع بـين العـداء       "تبدد بعد، مضيفًا إذا     وأشار إلى أن شعبية حماس في العالم العربي لم ت         
التاريخي إلسرائيل واالضطرابات الحالية، ربما تتمكن من إحداث تغييرات في سياسات العـالم العربـي     

، الفتًا إلى أن االكتراث بالقضية الفلسطينية لم يعد كما كان فـي هـذه               "بأكمله ال في سياسات مصر فقط     
  .المنطقة

 25/4/2011، )صفا(لفلسطينية وكالة الصحافة ا
  

   فجأة العالقة اإلستراتيجية مع األردن ال تلغي التخوف من تغير األوضاع:"ويكليكس" .249
" ويكلـيكس "كشفت وثائق جديدة لموقع     : عن العبرية، ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية       

لحة التي تبيعها الواليات المتحدة إلى      في تحديد حجم ونوع األس    " إسرائيل"عن عمق النفوذ الذي تتمتع به       
الدول العربية، من خالل اطالعها على قوائم األسلحة التي تطلبها، والتنسيق المتواصل مع األمـريكيين،               

  .لضمان استمرار التفوق العسكري الصهيوني على بقية دول المنطقة العربية
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يد بعض الـدول العربيـة بعـدد مـن          وتظهر الوثائق العسكرية أن قيادة الجيش الصهيوني رفضت تزو        
أن الحصول عليها يقلص الفارق النوعي بين القدرات القتالية لجيـشهم           " اإلسرائيليون"األسلحة التي يرى    

  .وبقية الجيوش العربية
  منظومات تسلح مصرية

ـ       " اإلسرائيلي"كما طلب الجيش     صواريخ مـضادة   "من نظيره األمريكي رفض تزويد الجيش المصري ب
، حتى لو وقّعت مصر اتفاقية تضمن بموجبها هذه النظم، وكيفية استخدامها، ألنهـا ذخـائر                "اتلإلشعاع

  ."اإلسرائيلية"هجومية تمثل تهديداً رئيسياً للتفوق النوعي اإلسرائيلي، وموجهة حصراً ضد القدرات 
خ مضادة  وصواري" جو-جو"على تزويد المصريين بصواريخ     " اإلسرائيليون"أكثر من ذلك، فقد اعترض      

، وجيل جديد من طـائرات      " بي 2تاو  "للطائرات تُطلَق عبر الكتف، وصواريخ مضادة للدروع من نوع          
   .األباتشي

طلبـت  " إسرائيل"متطورة، فإن   " باتريوت"وبالنسبة ألي صفقات مستقبلية لحصول مصر على صواريخ         
، فيما  "كامب ديفيد " الملحقة بمعاهدة    ضمان عدم نشرها في جزيرة سيناء، باعتباره خرقاً لالتفاقية األمنية         

  . ملم155لم تبد اعتراضاً على حصولها على مدافع ذاتية الحركة من عيار 
  السعودية وقاعدة تبوك

تزويد السعودية بأنظمة اتصال متطورة، وأنظمة تسمح بتحديـد األهـداف مـن             " إسرائيل"كما رفضت   
قـدرات االعتـراض، وتـوفر معلومـات مباشـرة          الطائرات، ألنها تحسن من أداء هجماتها الجوية، و       

، وهو ما يتوافر للسعودية مـسبقاً مـن     "إلسرائيل"، وسترفع من مستوى التهديد      "إسرائيل"للسعوديين عن   
  . في قاعدة تبوك الجوية15خالل نشر طائرات أف 

اتـصالها  من الواليات المتحدة األمريكية بخفض مستوى هذه النظم، وضمان عدم           " إسرائيل"وقد طالبت   
بأجهزة االستشعار األميركية المصرية األردنية، وعدم حصولها على معلومات عـن المجـال الجـوي               

  ."اإلسرائيلي"
عدم منح السعوديين أنظمة متطورة لتحديد أهداف الطـائرات، فـضالً عـن        " اإلسرائيلي"وطال الرفض   

   .ة، ومضادة لإلشعاعات أرض متطور-جو، وجو-خفض وتيرة تزويد السعودية بكمية من صواريخ جو
  التعاون األردني

في االستقرار اإلقليمي،   " شريكاً استراتيجياً "ترى فيه   " إسرائيل"أما بالنسبة لألردن، فقد كشفت الوثائق أن        
ـ         ، بعكس مصر، ما يحتم     "الشفافية واالنفتاح "والعالقة الخاصة المتبادلة على الصعيد األمني، التي تتميز ب

تمرار في االلتزام بسالمة المملكة وأمنها ومصالحها، والمساهمة بطريقـة مباشـرة            االس" إسرائيل"على  
  .وغير مباشرة في تحقيق ذلك

تحمـل  " إسـرائيل "ومع ذلك، ونظراً للتقارب الجغرافي، والتغيرات اإلستراتيجية المحتملة، فال تستطيع           
ها رفـضت تجهيـزه بـصواريخ       واألردني، ومن ذلك أن   " اإلسرائيلي"تقليص الفارق النوعي بين الجيش      

، وأي أنظمة أخرى تغطي فضاءها الجوي بالكامل، كما ال تحتمـل المخـاطرة بقواتهـا الجويـة                  "سام"
   .ومالحتها المدنية

  العسكرية" بمحانيه"مجلة 
 26/4/2011، 2239التقرير المعلوماتي، ملحق خاص 

  
   ديمقراطيات غير اسالميةالثورات في العالم العربي ستفرز: دراسة استراتيجية اسرائيلية .250

معـسكر  (ان التطورات االخيرة في العالم العربي، اْي الثـورات، تخـدم   : الناصرة ـ زهير اندراوس 
في الشرق االوسط، والذي تقوده ايران، خاصة وان الزلزال ضرب فـي االسـاس دوال مـن                 ) المقاومة

تقف في وجه معسكر المقاومة، وهـو       المعسكر المعتدل وعلى رأسها مصر، وهذه الدول المعتدلة كانت          
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امر يضعف من موقف الواليات المتحدة ايضا، خاصة وان هناك دالئل علـى قـوة وضـع المعـسكر                   
  .االسالمي خاصة في مصر، في ظل انشغال العالم ايضا عن الملف النووي االيراني

المي، ولكنها تسهم فـي     وعلى الرغم من ان الثورات في العالم العربي لم تكن بمبادرة من المعسكر االس             
كمـا ان   . احداث زخم يصب في مصلحته، وتضعف في المقابل المعسكر المعتدل الـذي ينهـار تمامـا               

االحداث في الشرق االوسط ستؤدي النغالق الالعبين االساسيين داخليا، وهو ما يزيد من عجزهم علـى                
 غير عربية كانت توجـد علـى        االحتشاد والعمل ضمن تكتل عربي، ومن يملئ الفراغ تدريجيا هي قوة          

هامش العالم العربي، وعلى رأسها ايران، تركيا واسرائيل، وهذه الدول تعمق تدريجيا من تأثيرها علـى                
الساحات االساسية في العالم العربي وعلى رأسها العراق والخليج العربي والساحة الفلـسطينية ولبنـان،               

ان، سوف يرون في زلزال الشرق االوسـط فرصـة       هؤالء الالعبون، خاصة اير   . وساحة البحر االحمر  
اضافية لزيادة نفوذهم في الساحات التي شهدت االضطرابات االكبر خاصة في مصر وشـمال افريقيـا                
والجزيرة العربية، هذا ما جاء في دراسة جديدة اعدها مركز االمن القومي االسرائيلي التابع لجامعة تل                

ة من الباحثين المختصين في شؤون الشرق االوسط، وتـم نـشرها            ابيب، والتي شارك في اعدادها كوكب     
  .على الموقع االلكتروني للمركز

وتابعت الدراسة قائلةً ان الشارع العربي الذي بدا خاضعا ومستكينًا وغير مبالي، ظهر كعنـصر محفـز          
ربي التي اعتبـرت    اما الجيوش في العالم الع    . يحمل تاثيرا هائال، يستطيع ان يغير انظمة امتدت سنوات        

على انها خاضعة تماما للنظم، فقد ابدت قوة غير متوقعة، الحركات االسالمية التي وصفت بصفة عامـة               
على انها تهديد مركزي على االنظمة في المنطقة، ظهرت، على االقل في المرحلة الحاليـة، منـضبطة                 

م القوة في الشرق االوسط، اصـبح       االتحاد االوروبي الذي ابدى معظم اعضاؤه تحفظا من استخدا        . تماما
الواليات المتحدة االمريكية تفاجئ باعطاء     ). بقيادة فرنسا (عمود فقري للمعركة ضد نظام القذافي في ليبيا         

  .ظهرها لحلفائها المخضرمين، وبذلك فهي تظهر انها لم تستخلص الكثير من دروس الماضي
وما هي المطالـب    ) الشعب يريد اسقاط النظام   (عالوة على ذلك، تتساءل الدراسة عن المغزى من شعار          

الفعلية للمجتمع، والذي في النهاية اظهر قوة وتأثيرا كبيرين، وكيف ان الثورة في تونس كانت االولـى،                 
وعلى الرغم من خلع رأسي النظـام فـي         . غير ان الثورة في مصر كانت االهم واالكثر تغطية اعالمية         

سيطر على مقاليد االمور، وبذلك فان االمور لم تُـستكمل بعـد،            مصر وتونس، غير ان الجيش ما زال ي       
ومع ذلك من الصعب تحديد سمات القوة االجتماعية الجديدة، والتي تقوم في االساس على الشباب، وهي                
ظاهرة لم تحدث سوى في الثورة االيرانية، لذا فان الشعوب العربية لم تنضج بعد لترسيخ نظام سياسـي                  

ومع ذلك ال تعتبر الدراسة ان      . راطية سليمة، مع انه اثبت نفسه في االحداث االخيرة        عصري وادارة ديمق  
تطلع الشعوب العربية للديمقراطية مصحوب بتطلع للغرب في البعد الثقافي والفكري، ولكن العكس هـو               

ة الصحيح، حيث ان قسما بارزا من الحركة االحتجاجية، حتى غير االسالمية تحمل عداء للغرب بـصف               
وكيف ان قسما كبيرا من المتظاهرين هـم        . عامة، وللواليات المتحدة االمريكية واسرائيل بصفة خاصة      

من االسالميين، وانه من الصعب العثور على فارق جوهري بينهم وبين العلمانيين، لذا ينبغي ان يكـون                 
لذي تعرفه اسـرائيل    بالمفهوم ا ) معسكر سالم (هناك حذر في قياس االمور، خاصة وانه لم تتم مالحظة           

كما ان جماعة االخوان المسلمين في مصر وتونس اندمجت بين التظاهرات الشعبية وحـصلت              . والغرب
  .على اعتراف غير مسبوق

وركّزت الدراسة على وضع الجيش المصري في التطورات الجديدة، خاصة وانه يدير شـؤون الـبالد                
والبحرين واالردن يمثل الجيش مـصالح االقليـة        وفي دول اخرى مثل سورية      . حاليا بعد سقوط النظام   

الحاكمة، لذا فهو يواجه نظرة عدائية من القطاع االكبر من المواطنين، ولكن بصفة عامة اثبتت الجيوش                
العربية انها تعود لتحتل المكانة السياسية االهم بصفتها المؤسسة االكثر تنظيما في العالم العربي، وبـذلك       
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 اشبه بوضع الجيش التركي الذي حافظ على الطابع العلماني وقيد من صعود             سيكون وضع هذه الجيوش   
  .االسالميين

وحذّرت الدراسة المحللين من التسرع في اعتبار موجة االحتجاج في العالم العربي مماثلة لما يعرفونـه                
انـه  فما حدث ال يشترط ان يكون ما يريده الغرب من الشرق االوسط، وال يحـتم                . من تجارب الماضي  

توجه فكري وثقافي نحو القيم الغربية، او العلمانية والتعددية الفكرية، وليس دليال على تبلـور معـسكر                 
  .سالم يريد التصالح مع اعداء العالم العربي واالسالمي، خاصة اسرائيل والواليات المتحدة االمريكية

وصف العالمي او الغربي، وتغيير     انه تطلع لديمقراطية اخرى، منعزلة بشكل كبير عن ال        : وتقول الدراسة 
  .اساسي، جزء كبير من سوابقه من الصعب تحديد صورتها بدقة

واضافت ان التطورات في الشرق االوسط خاصة في مصر تحمل ابعادا اسـتراتيجية كبيـرة بالنـسبة                 
سـاس  استقرار اتفاقية السالم بين مصر واسـرائيل، كا       : السرائيل، ولخصتها في عدد من النقاط كالتالي      

استراتيجي مهم جدا السرائيل، والذي قامت عليه نظرية االمن االسرائيلي في العقود الثالثـة الماضـية،             
واي تغيير في النظام، خاصة امكانية صعود نفوذ االخوان المسلمين، يعطي امكانية كبيرة لتغيير نظرية               

  .االمن االسرائيلي
الشرق االوسط، يشتت االنتباه عـن قـضية البرنـامج    انشغال العالم، خاصة امريكا بما يحدث في    : ثانيا

النووي االيراني، كما انه يدفع عددا من الدول الى وقف خطواتها ضد ايران على الـصعيد االقتـصادي    
وتزعم الدراسة ان معـسكر المقاومـة       . والسياسي، والعسكري، خشية تفاقم عدم االستقرار في المنطقة       

لعربية المعتدلة، ومن الورطة العميقة للواليات المتحدة االمريكية،        يستمد طاقة وقوة من ضعف االنظمة ا      
وسوف ترى عناصر المعارضة في ذلك بداية لمجال عمل مريح جدا على جميع االصعدة خاصة الصعيد               
العسكري، وفرصة لتعميق تأثيرها على دول المنطقة التي توجد حاليا في مرحلة اعادة التشكل من جديد،                

عزعة نظام بشار االسد سوف يمس بقوة وتكتل معسكر المقاومة بـصفة عامـة وتـأثير       وفي المقابل، ز  
وفي حال اقترب نظام االسد من نهايته، فان جـزءا مـن جماعـات              . ايران على المنطقة بصفة خاصة    

وتقـول  . معسكر المقاومة سيحاول التصعيد مقابل اسرائيل في محاولة لمنع انهيار نظام البعث في دمشق             
ان التطورات في الشرق االوسط خاصة في مصر وسورية تضع امام اسرائيل تحـديات امنيـة           الدراسة  

  .اكثر، وتقلل فرص دفع المسيرات السياسية بالنسبة السرائيل
  26/4/2011، القدس العربي، لندن

  
  "األمن اإلستراتيجي"تزايد المخاوف الصهيونية من التطورات المصرية وتأثيرها على  .251

أعربت أوساط صهيونية عن انزعاجها     : جمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية     عن العبرية، تر  
حق التدخل  " إلسرائيل"من تصريحات سامى عنان رئيس أركان الجيش المصري، التي قال فيها إنّه ليس              

في قرار فتح معبر رفح، ألنّه شأن مصري فلسطيني، باعتبارها تزيد من حدة التوتر في العالقات بـين                  
لطرفين، الذي ظهر خالل األسابيع األخيرة، خاصة بعد أن أعرب مسئولون مصريون عن استيائهم من               ا

  .مع دول الجوار" إسرائيل"سياسة 
الرسمية التطرق لهذه التصريحات، إال أن ضابطاً بـارزاً فـي المؤسـسة             " إسرائيل"وفي حين رفضت    

" عنـان " خاصة عقب العالقات الطيبة التي جمعت        ،"تطوراً مزعجاً "العسكرية الصهيونية قال أنّها شكلت      
  ."غابي أشكنازي"ورئيس األركان اإلسرائيلي السابق 

اإلسـتراتيجي،  " إسـرائيل "على أمن   " خطراً كبيراً "فيما قال مسؤول صهيوني رفيع بأن مصر أصبحت         
ك السياسة الجديـدة،    خاصة بعد التغيير األخير في سياستها الخارجية، وفتح معبر رفح، مطالباً بتحجيم تل            

العالقات المصرية الصهيونية، والوصول بها إلى حالة سيئة للغاية، ولفت إلى أن            " تأزيم"التي من شأنها    
تلك التغيرات جعلت أمريكا تشعر بنوع ما من القلق، خاصة التقارب الحالي بين مصر وحماس، وتدعيم                
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" تل أبيـب  "مي واإلستراتيجي خط أحمر، ولن تسمح       القو" إسرائيل"إن أمن   : "العالقات مع طهران، مهدداً   
  ."ألي أحد أن يمسه

  "حماستان"دولة 
من جهته، عبَّر رئيس الهيئة األمنية والسياسية في وزارة الدفاع، عاموس غلعاد، عن اعتقاده، بأنّه لـيس        

ه ذلك من خالل    هناك أي نوايا لدى المصريين بتغيير النظام المعمول به حالياً في معبر رفح، وقد تبين ل               
الفحص والتدقيق في القنوات المعتمدة، ألن إغالق المعبر قائم باتفاق دولي، واألمر يتعلق بأمور أمنيـة،                

  ."وعليه يجب أن نكون حذرين جداً بالحكم على الواقع، وعدم استباق األحداث
إلـى داخـل    " وع الثقيل الن"من أن فتح معبر رفح من شأنه أن يستَغل لتنقل المطلوبين من             " غلعاد"وحذر  

غزة وخارجها، وعليه يجب أن تكون هناك رقابة في المكان تتناسـب مـع روح االتفاقـات الموقعـة،                   
في " دولة حماستان "موضحاً األبعاد واألهمية السياسية لفتح المعبر، ألنه يدلل على االعتراف بما وصفها             

 في المنطقة، ومن الصعب التعايش معها       غزة، وهي كيان معادي ليس فقط إلسرائيل، بل لجميع األنظمة         
  .في حدوٍد آمنة

أن فتح معبر رفح من جانب مـصر        " جيكي خوجي "في حين اعتبر المراسل اإلسرائيلي للشئون العربية        
ـ       في الحـصار  " الشراكة الرسمية المصرية اإلسرائيلية"دون قيود سيكون بمثابة إعالن فض لما وصفها ب

  .المفروض على قطاع غزة
  ب السالحتهري

قـدرة الجـيش    " تضرر"ومما يعزز الرفض الصهيوني للقرار المصري بفتح معبر رفح، ما ذكر حول             
المصري على مكافحة التهريب للوسائل القتالية في األشهر األخيرة بسبب الفوضى األمنية في سيناء التي               

 بالغارات الجوية، واآلن    تسود منذ الثورة، لكن الجيش الصهيوني واصل مكافحة التهريب عبر أنفاق رفح           
من أن ينقل عبر رفح ليس وسائل قتالية فقط، بل أموال ومـواد             " اإلسرائيلي"تخشى أوساط جهاز األمن     

   .بناء ستستخدمها حماس لبناء تحصينات وخنادق
من جانبها، قالت زعيمة المعارضة، تسيفي ليفني، إن مصالح مصر تختلف حالياً عن تلك التي كانت في                 

استغالل أي فرصة لتقيم عالقات مع نظام الحكـم الموجـود فيهـا، أو       " إسرائيل"ارك، لكن على    عهد مب 
التوجه للواليات المتحدة التي تربطها اتفاقية مشتركة مع مصر لمحاربة تهريب السالح إلى قطاع غـزة،              

ـ               حيـب وكيـل    الن"مشيرة إلى الكثير من الخطوات السياسية التي يمكن القيام بها عوضاً عما وصفته بـ
  ."االتهامات

من جهته، قال نائب رئيس الحكومة، سيلفان شالوم، إن فتح معبر رفح بشكل دائم سيـسمح للمنظمـات                  
للخطر، معرباً عن خوفه من     " إسرائيل"المسلحة بالدخول إلى قطاع غزة، ومعهم أسلحة، مما يعرض أمن           

ات الراهنة في الشرق األوسـط بـصفة        التقرب بين مصر وحماس، مشيراً إلى أن تل أبيب تتابع التطور          
  .عامة، والقاهرة بصفة خاصة

البارز، حاييم بارنيع، إن األسبوع المنصرم هو األشد سخونة في العالقات           " اإلسرائيلي"وقد اعتبر المحلل    
 ،"لكمتين قاسيتين "، حيث تلقت األخيرة من األولى       "كامب ديفيد "منذ توقيع اتفاقية    " تل أبيب "بين القاهرة و  

وهما إعالن المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وفتح معبر رفح بـشكل دائـم، مـستعرضاً سلـسلة                  
اإلجراءات التي اتخذتها القاهرة ضد تل أبيب، وموضحاً أن المسئولين في مصر ال يكفون عن مهاجمـة                 

  .تل أبيب، بالتصريحات واإلجراءات والمظاهرات
تـل  "هم، فنائب رئيس الوزراء يكتفي بالتصريحات التي تتهم         المصريون يتقاسمون األدوار فيما بين    : وقال
بأنها السبب الرئيسي في الثورة المضادة، وتثير الفتنة بين المسلمين والمسيحيين، بينما يقوم وزير              " أبيب

الخارجية باإلجراءات، أما المصريون في الشارع فال يغيبون عن المسرح، ويتظـاهرون بـين الحـين                
  .رة اإلسرائيلية في القاهرة واإلسكندرية لقطع العالقات، وسحب السفيرواآلخر أمام السفا
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فاتورة شـهر   "عن اعتقاده أن إسرائيل تدفع      " مردخاي كيدار ."فيما أعرب المستشرق اإلسرائيلي الشهير د     
بين حماس ومصر، الذي أخذ مظاهر مختلفة مثل التعامل اإليجابي مـع اإلخـوان المـسلمين،                " العسل

ان سياسي شرعي، والسماح إليران بإرسال سفن حربية للبحر المتوسط عبر قناة الـسويس،              وقبولهم ككي 
   .والتقدم نحو استئناف العالقات الدبلوماسية الكاملة بين مصر وإيران

أن هناك أصوات واضحة في مصر تجهز البنية الشعبية والـسياسية لتخفـيض     " كيدار"في المقابل، يرى    
في القاهرة، إلغاء اتفاقية الغاز، وشطب معاهدة السالم، معتبراً أن التوقيـع            " ياإلسرائيل"مستوى التمثيل   

من قبـل األخيـرة للحكومـة       " اعتراف بالجميل "على اتفاق المصالحة بين فتح وحماس في القاهرة، هو          
   .المصرية على تغييرها األجواء، والتعامل مع اإلخوان المسلمين، ومع حماس وإيران وإسرائيل

أن القلـق واالضـطراب الـذي يـشعر بـه           " غرشون أكـشتاين  "، اعتبر الكاتب اإلسرائيلي     من جهته 
بالتوجـه إلـى الجهـات      " إسـرائيل "، مطالباً متخذي القـرارات فـي        "مبرراً ومفهوماً " "اإلسرائيليون"

بقوة، وإنـشاء أو    " دولة مواجهة "اإلستخباراتية على ضوء الوضع الجديد، وينظرون إلى مصر على أنها           
رسال فرقة مدرعات نظامية إلى الجنوب، واألكثر أهمية، تذكير مصر الجديدة، أن حرب األيام الـستة                إ

 أوقفوهم علـى خـط      1973، وصلت الفرق إلى الطريق المؤدية لقناة السويس، وفي حرب           1967عام  
ـ  قـوة أمـام   الوقوف ب:  من القاهرة خالل محاصرة الجيش الثالث، مختتماً حديثه بالقول101الكيلومتر ال

  ."مصر ضروري، حتى ال يكثروا من التفكير بالحرب
  إيجابيات مهمة

أخرى هذه اللهجة، وقالت إن فتح أبواب معبر رفـح، يـأتي مثـل              " إسرائيلية"في حين رفضت أوساط     
الضغط على حماس لتوقيع اتفاق المصالحة، وهما يعبران عن طموح مصر إلحداث سياق يمكّـن مـن                 

؛ مما سيجعل القافلة البحرية الكبيرة إلى غزة ال حاجـة إليهـا،             "إسرائيل" للتفاوض مع    إعادة الفلسطينيين 
وفي حين أن هناك تـداعيات سـلبية لفـتح          . ويضر بصناعة األنفاق التي تعتاش منها حماس، كما قالت        

كـن  المعبر، كالدخول والخروج الحر للنشطاء المسلحين في القطاع، ونقل األسلحة من سيناء إلى غزة، ل              
في استمرار انفصالها عن غزة، وسيقلل الضغط الـدولي حـول           " إسرائيل"هناك أبعاداً إيجابية، وسيخدم     

  .تصدير بضائع من غزة عبر إسرائيل
إرسال مبعـوث خـاص لعقـد      " بنيامين نتنياهو "والستدراك تدهور هذه العالقات، يبحث رئيس الحكومة        

، الذي سيلتقي وزير الخارجية     "يتسحاق مولخو ."يه د محادثات مع الحكومة المصرية، وهو أقرب مستشار      
نبيل العربي ومسئولين في االستخبارات المصرية، ومن غير الواضح إذا ما كان سيلتقي رئيس المجلس               
العسكري األعلى، محمد طنطاوي، أو مع رئيس الحكومة عصام شرف، رغم زيارة القاهرة مـن قبـل                 

عـاموس  "، ورئيس الدائرة السياسية العسكرية في وزارة الدفاع         "رافي باراك "مدير عام وزارة الخارجية     
  ."غلعاد

  موقع قضايا مركزية
  3/5/2011، 2244التقرير المعلوماتي، ملحق خاص 

  
   الحدث السوري على السياسات اإلقليمية والدوليةتداعيات .252

 وصـباح اليـوم     تشير التقارير والتسريبات الصادرة مساء األمـس الثالثـاء        : قسم الدراسات والترجمة  
م إلى أن تداعيات الحدث السوري قد بدأت تأخذ طابعاً عابراً للحدود، فمـا           2011) مايو( أيار   4األربعاء  

هي حقيقة هذه التداعيات ولماذا الطابع العابر للحدود، وما هو نطاق امتداد هذه التداعيات على المستوى                
  اإلقليمي والمستوى الدولي؟

  يةنطاق التأثيرات اإلقليم* 
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بدا واضحاً منذ أيام االحتجاجات السورية األولى، بأن البيئة اإلقليمية الشرق أوسطية الـسورية، وعلـى                
وجه الخصوص دول الجوار اإلقليمي السوري، قد أظهرت قدراً أكبر من االهتمـام لجهـة احتمـاالت                 

  :التداعيات السلبية واإليجابية المحتملة، وفي هذا الخصوص نشير إلى اآلتي
انطوى األداء السلوكي التركي الرسمي على قدر كبير من االرتباك، فقد سعت أنقرا من جهة               :   تركيا  •  

إلى الرغبة في التعاون مع دمشق لجهة تحقيق التهدئة، وفي نفس الوقت سعت أنقرا لجهة التفـاهم مـع                   
ئع الحـدث   واشنطن وبعض األطراف األوروبية الغربية األخرى حول كيفية التعامـل إذا شـهدت وقـا              

  .السوري المزيد من التصعيدات الجديدة
االرتباك وعدم االنسجام الذي أظهرته أنقرا، فسره المراقبون، على أساس اعتبارات أن أنقرا لـم تكـن                 
تمتلك أي تخمين يحدد بوضوح مدى تداعيات مخاطر انتقال عدوى االحتجاجات التونسية ـ المصرية ـ   

اطق الشرق األوسط وعلى وجه الخصوص إلى سـوريا والتـي تـؤثر    اليمنية ـ البحرينية إلى بقية من 
احتماالت أن  : بدورها بشكل مباشر على تركيا، وأشارت التسريبات إلى أن أسباب مخاوف أنقرا تضمنت            

تنتقل عدوى التصعيدات إلى مناطق التمرد الكردي التركي، وأيضاً إلى احتمـاالت أن تـسعى القـوى                 
 لحكومة حزب العدالة والتنمية لجهة القيام بعمليات التعبئة السياسية الـسلبية            السياسية التركية المعارضة  

الفاعلة بما يخلق قدراً من الفوضى واالضطراب يمكن أن يتيح لجنراالت المؤسسة العـسكرية التركيـة                
المزيد من ذرائع ومبررات القيام بعمل عسكري ضد الحكومة التركية، وإضافة لذلك، تدرك أنقرا جيـداً                
بأن قدراً كبيراً جداً من استراتيجية السياسة الخارجية التركية الشرق أوسطية يقوم على تـأثير العامـل                 
السوري، وإضافة لذلك تشير بعض التسريبات إلى أن أنقرا سعت إلى التفاهم مع واشنطن لجهـة بنـاء                  

الحيويـة خـالل   موقف مشترك أمريكي ـ تركي استباقي يتيح ألنقرا الحفاظ على توازنات مـصالحها   
  .الفترات القادمة

تعاني الساحة السياسية اللبنانية أصالً من حالة انقسام ثنائي، بين طـرف مـرتبط بأمريكـا                : لبنان•    
والغرب األوروبي وطرف وطني أكثر اهتماماً بتعزيز الروابط مع سوريا، وعلى هذه الخلفية نظر حلفاء               

 لالحتجاجات السورية على افتراض أنها مؤشـر سـوف          واشنطن اللبنانيين، والذين هم خصوم سوريا،     
ينعكس إيجابياً على موقفهم في الصراع اللبناني ـ اللبناني الداخلي، وبالفعل فقد سعت هذه األطراف إلى  
تقديم المزيد من الدعم الساعي إلى رفع وتيرة االحتجاجات وتصعيد عمليات التعبئة السلبية الفاعلة داخل               

حلفاء سوريا اللبنانيين لجهة العمل بنشاط وهمة لجهة دعم جهود دمشق           ) بعض(سعى  سوريا، وبالمقابل   
  .الرامية الحتواء المخاطر بما ينسجم مع مبدأ تحقيق استقرار المنطقة

ظلت الساحة السياسية األردنية تعاني من أزمة سياسية متزايدة الضغوط منـذ أكثـر مـن                : األردن•    
 أن القوى اإلسالمية األردنية المعارضة للنظام الملكي األردني، ظلت طوال           عامين، وما كان الفتاً للنظر    

  .فترة الحدث السوري وهي أكثر اهتماماً لجهة معرفة ما يمكن أن يؤدي إليه
وبرغم أن القوى األردنية المعارضة لنظام عمان، ظلت أكثر اهتماماً بـالتوافق مـع توجهـات دمـشق                  

رائيلي ـ األمريكي في المنطقة، فإن ردود أفعال هذه القوى األردنية  المعارضة والرافضة للمشروع اإلس
إزاء الحدث السوري، حملت بين ثناياها قدراً كبيراً من مشاعر عدم التجاوب اإليجابي لجهة دعم جهـود                 
دمشق الرامية إلى حفظ االستقرار، وحتى اآلن، ال نستطيع القول بأن مواقف المعارضة األردنية كانـت                

ـ         من قبيل  على ما يحدث ويجري    ) عين الرضا ( االهتمام بصراعها الداخلي، أم أنه الصمت الذي ينظر ب
  !في درعا المجاورة للحدود األردنية ـ السورية

أما بالنسبة إلسرائيل، فقد خيمت المزيد من األجواء الكابوسية، وذلك بما تضمن حالة من االرتباك، الذي                
سياسية التي نشرتها الصحف اإلسرائيلية والمواقـع االلكترونيـة         انعكس بدوره في محتوى التحليالت ال     

مركز أورشـليم   : الخاصة بمراكز الدراسات السياسية واالستراتيجية اإلسرائيلية، وعلى وجه الخصوص        
  .للدراسات السياسية العامة، ومعهد دراسات األمن القومي اإلسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب
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  ةنطاق التأثيرات الدولي* 
التدقيق الفاحص في محتوى ومضمون خلفيات ردود األفعال الدولية، وأداءها السلوكي الدولي خالل فترة              
الحدث السوري، يشير بكل وضوح إلى وجود نوعين من التأثيرات، يمكن اإلشارة إليهما علـى النحـو                 

  :اآلتي
  :وتضمنت اآلتي: التأثيرات الجزئية•    

وداخـل  ) السلطة التنفيذيـة (ريكي ـ أمريكي داخل اإلدارة األمريكية  حدثت حالة انقسام أم: ـ واشنطن
، وفي هذا الخصوص سعت اإلدارة األمريكيـة إلـى اعتمـاد            )السلطة التشريعية (الكونغرس األمريكي   

تصريحات أقل حدة من تصريحاتها السابقة ضد ليبيا ومصر، وبالنسبة للكونغرس األمريكي، فقد سـعت               
غرس المرتبطين بجماعة المحافظين الجدد واللوبي اإلسـرائيلي لجهـة المطالبـة            أقلية من أعضاء الكون   

بضرورة أن تسعى اإلدارة األمريكية من أجل ممارسة الضغوط أكثر فأكثر ضد دمشق، وكان السيناتور               
  .الجمهوري جون ماكين، واليهودي األمريكي السيناتور جو ليبرمان من أبرز المطالبين بذلك

كثر اهتماماً بمتابعة تطورات الحدث السوري، وفي هذا الخصوص تقول التـسريبات            ظلت أ : ـ موسكو 
التي أوردتها مؤسسة جيمس تاون األمريكية، بأن المخاوف الروسية بلغت أشدها من احتماالت تـصاعد               

الشيشان ـ أنغوشـيا   (تداعيات الحدث السوري بما يؤدي إلى انتقال العدوى إلى مناطق القوقاز الشمالي 
كازاخـستان ـ أوزبكـستان ـ     (ومناطق آسيا الوسـطى  ) داغستان ـ شركيسيا ـ كاباردينو بلغاريا  ـ 

األمر الذي دفع بموسكو إلى التأهب من أجل إعداد وتفعيل ). طاجكستان ـ تركمانستان ـ كيرغيزستان  
  .الترتيبات الالزمة لصد انتقال العدوى

  : هماويمكن حصرها ضمن نطاقين،: التأثيرات الكلية•    
أكثـر  ) فرنسا ـ بريطانيا ـ ألمانيا  (ظلت دول االتحاد األوروبي الثالثة الرئيسية : ـ االتحاد األوروبي

اهتماماً بإطالق التصريحات التي تنسجم مع تصريحات اإلدارة األمريكية، لجهة مطالبة دمـشق بعـدم                
، فما كان الفتاً للنظر تمثل      استخدام العنف ضد المتظاهرين، واإلسراع بإجراء اإلصالحات، وبرغم ذلك        

في قيام األطراف األوروبية بإعداد مسودة بيان وتقديمها لمجلس األمن، بما يتضمن دفع المجلس من أجل                
إصدار قرار دولي توقع الخبراء والمراقبون بأنه سوف يشكل الخطوة األولـى لجهـة تـدويل الحـدث                  

  .السوري، ضمن سيناريو أشبه بسيناريو الحدث الليبي
سعى األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون لجهة إطالق التصريحات المنسجمة مـع              :  األمم المتحدة  ـ

التصريحات األمريكية واألوروبية، وما كان الفتاً للنظر أن مسودة مشروع قرار البيان الدولي المقدمـة               
  .سي القاطعبواسطة األطراف األوروبية لم تجد طريقها إلى المجلس وذلك بسبب الرفض الرو

هذا، وتقول التسريبات، بأن واشنطن ظلت أكثر اهتماماً بالتصعيد أكثر فأكثر سواء داخل سوريا، أو في                
مجلس األمن الدولي، ولكن، وبحسب التسريبات والتحليالت، فقد سعت واشنطن إلـى اسـتخدام أكثـر                

  :، وذلك تفادياً لآلتي)ةالمهمة القذر(األساليب خبثاً، لجهة ترك حلفاءها األوروبيين يقومون بـ
المواجهة مع موسكو، وذلك بما ال يفسح المجال أمام المزيد من الخالفات الروسـية ـ األمريكيـة    •    

التي قد تلحق المزيد من األضرار بالتفاهمات الروسية ـ األمريكية التي سبق وأن تحققت في مجـاالت   
  .ملفات نشر شبكات الدفاع الصاروخيالحد من انتشار األسلحة النووية وشؤون ضبط التسلح و

عدم إشاعة مشاعر الكراهية ضد أمريكا في منطقة الشرق األوسط، خاصة وأن اإلدارة األمريكيـة               •    
تفهم جيداً مدى معاداة الرأي العام العربي واإلسالمي لتوجهات واشنطن الداعمة إلسـرائيل والمعاديـة               

  .لطموحات شعوب المنطقة
ثل في أن واشنطن سعت إلى استخدام حلفاءها األوروبيين لجهة القيام بالمزيد مـن              ولكن، ما هو مهم تم    

عمليات ابتزاز موسكو، خاصة وأن واشنطن أصبحت تدرك جيداً أن موسكو تسعى إلى االمتنـاع عـن                 
معارضة مشروعات القرارات الدولية التي تتقدم بها األطراف األوروبية في مجلس األمن الدولي وذلـك               
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على سالمة مصالح موسكو االقتصادية والتجارية واألمنية مع األوروبيين، وإضافة لـذلك تقـول              حفاظاً  
بعض التسريبات، بأن أبرز تداعيات الحدث السوري على موسكو تمثل في دفع بوتين ـ مدفيديف إلـى   

ـ    ة طي صفحة خالفاتهما، وبكلمات أخرى فقد سعى مدفيديف إلى دعم التوجهات األمريكيـة ـ األوروبي
ضد نظام القذافي، بينما سعى بوتين إلى معارضة ذلك، ولكن، وعلى خلفية تطورات الحدث الـسوري،                
أدرك مدفيديف مدى خطورة األمر، وبالتالي سارع إلى دعم موقف بوتين الرافض لفكرة تدويل الحـدث                

ق بعـض   السوري، وأيضاً إلى التراجع عن الموقف السابق إزاء الحدث الليبي، بما دفعـه إلـى إطـال                
التصريحات التي تتهم التحالف الدولي بأنه تجاوز حدود الصالحيات المخولة له بواسطة القرار الـدولي               

هذا وتقول آخر التـسريبات بـأن مخطـط         . الخاص بإقامة منطقة حظر الطيران ضد ليبيا      / 1973/رقم  
 الـرفض الروسـي     تدويل الحدث السوري بواسطة مجلس األمن قد تم إحباطه تماماً، وذلك ليس بسبب            

القاطع بتمرير القرار، وإنما لسبب بسيط تمثل في انحسار مفاعيل الحدث السوري في الداخل، بعـد أن                 
اتضحت بقدر كاٍف مدى عمق تورط األطراف الخارجية لجهة القيام بدفع األحداث نحـو االضـطراب                

  .وتقويض االستقرار على المستويين السوري واإلقليمي الشرق أوسطي
  4/5/2011، بما حملالجمل 

  
  من مختلف الجهات" القاعدة" "شبكات"بـ" إسرائيل" "إحاطة"مزاعم صهيونية عن  .253

زعمت محافل استخباراتية صـهيونية     : مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية    : عن العبرية، ترجمة  
ـ    ا في الشمال، األردن    لبنان سوري : من ثالثة اتجاهات  " بإسرائيل"تحيط  " القاعدة" "شبكات"أن ما وصفتها ب

والعراق من الشرق، قطاع غزة وشبة جزيرة سيناء من الجنوب، وهي شبكات مرتبطـة، وتعمـل مـن          
تجـاه هـذه المعطيـات، بـدليل أن         " إسرائيل"التي تبديها   " التجاهل"خالل تنسيق فيما بينها، منتقدة حالة       

في تقاريرهم، مستبدلين   " القاعدة"حدة كلمة   ، بمن فيهم العسكريين، لم يذكروا مرة وا       "إسرائيليين"متحدثين  
  ". الجهاد العالمي"إياها بمصطلح مجرد هو 

في أعقاب اغتيال بن الدن، ذكرت وسائل إعالم صهيونية أن تنظيم القاعدة لم يشن هجوماً على                : وقالت
  هجومـاً ضـد    20، ولو مرة واحدة، بالرغم من أنه خالل ست سنوات مضت، شن التنظـيم               "إسرائيل"
على األقل، خاصة من خالل إطالق صواريخ من لبنان، األردن، ومصر، إلى جانب أن العام               " إسرائيل"

قامت بها خاليا فلسطينية مسلحة من قطاع غـزة عنـد الـسياج األمنـي               " هجمات كبرى "الماضي شهد   
  ". للقاعدة"الصهيوني، في مستوطنات محيط غزة، وتمت معظمها بواسطة وحدات تابعة 

  من العملياتسلسلة 
فقط قبل أسبوعين، قامت عناصر القاعدة باختطاف مواطن إيطالي، وقاموا بإعدامه في غزة،             : وواصلت

مما اعتبر تذكرة أخرى لتجاهل الغرب وإسرائيل حقيقة أن الكثير من مجموعات القاعدة في قطاع غـزة                 
و أردنيون عبروا سيناء مـن      من اليمنيين الذين وصلوا عبر السودان من اليمن والصومال، وعراقيون أ          

  . العراق عبر األردن، وعدد من عناصر القاعدة فروا من لبنان وسوريا
وقبل ستة أشهر، نجحت أجهزة اإلستخبارات األمريكية والصهيونية والمصرية في تصفية قادة العمليات             

ـ    لـشن  " القاعـدة "بها  ، الذين وقفوا على رأس اإلستعدادات التي يقوم         )جيش اإلسالم (في سيناء التابعة ل
موجة مسلحة في سيناء، حيث يتم الهجوم في األساس على أهداف عسكرية أمريكية توجد في إطار القوة                 

، ونقلهم إلـى غـزة      "إسرائيليين"الدولية فيها، داخل مدينتي العريش وشرم الشيخ، واختطاف أمريكيين و         
  . كرهائن

وحدات التابعة للقاعدة في قطاع غـزة تتركـز فـي           وقالت المحافل بناء على معطيات أمنية إن معظم ال        
الجنوب، الوسط، والشمال الشرقي، وهناك تجمع واحد في األحياء الشمالية والجنوبيـة لمدينـة              : مناطق
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 كيلومترا مـن حـدود   1.5 كيلومترات شرقي البحر المتوسط، وقرابة       4خان يونس، الواقعة على مسافة      
  . ألف فلسطيني220إسرائيل، وتضم 

  عات عسكريةتجم
 ألـف غـزي،     150وهناك تجمع آخر يسيطر على المدينة بأسرها في دير البلح وسط قطاع غزة، تضم               

والتجمع الثالث يوجد في أحياء الزيتون والنصيرات في مدينة غزة نفسها، وفي هذه التجمعـات الـثالث                 
 من هذه البنايات في حي      3،   بنايات مماثلة للفيال المحصنة التي كان يقطنها بن الدن في باكستان           6هناك  

  .الزيتون، دير البلح، وخان يونس، وتعتبر أكبر وأكثر تأميناً من فيال بن دالن
وتنتقد المحافل تجاهل واشنطن لوجود شبكات القاعدة في قطاع غزة سيناء، لنفس السبب السياسي الـذي                

يطلقون عليه حماس، ألنّه لو اتـضح       يدفع القيادة السياسية والعسكرية اإلسرائيلية لتجاهلها، وهذا السبب         
أنها ال تؤيد فقط دخول عناصر القاعدة سراً من مناطق الشرق األوسط المختلفة إلى قطاع غـزة، حـين                   

  .يستخدمون أنفاق التهريب الخاصة بها
لو تكشف علناً أن شبكات التهريب الخاصة بإيران وحماس تعمل في شبة جزيرة سيناء، وأنها               : وتواصل

جزأ من شبكات القاعدة المنتشرة في اليمن والصومال، عبر أريتريا والـسودان، حتـى شـبه                جزء ال يت  
جزيرة سيناء، فإنه من غير الممكن أن يتم عرض حماس وقطاع غزة على أنهما جزء من مسيرة السالم                  

  .والفلسطينيين" إسرائيل"بين 
  المنتدى اإلسرائيلي للمخابرات

  05/05/2011) 2246(العدد 
  

  للسلطة في بعض الدول العربية" اإلخوان المسلمون"هيوني حول توقّع صعود تقدير ص .254
رفض مستـشرق صـهيوني بعـض       : عن العبرية، ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية       

" اإلخوان المـسلمين  "من تبعات الثورات العربية ألنها قد تسفر عن تولي جماعة           " اإلسرائيلية"التخوفات  
ن البلدان العربية، على غرار ما يحدث في إيران أو قطاع غزة، بـدعوى أنّـه مـن                  للسلطة في عدد م   

، لكنه مستقر ومعروف، على نظام غير متوقع خاضع بالكامـل لمـؤمنين             "وحشي"األفضل وجود نظام    
بالدين، ممتلئين بالكراهية، مشيراً إلى عجز صهيوني حقيقي عن تشجيع أو منع استبدال تلك األنظمـة،                

  .  فائدة من تخويفنا ألنفسنالذا، فال
، المحاضر في قضايا الشرق األوسط بالجامعة العبرية، أنه ينبغي علـى دوائـر              "رافي يسرائيلي "ويرى  

ـ   " إسرائيل"صنع القرار في     ، الذي يضمن هدوء وسكينة، مستشهداً      "أسطورة االستقرار "نسف ما وصفها ب
 عاماً مستقراً، وكل ما رغب فيه الرئيس األمريكي         70على ذلك بالنظام الشيوعي العالمي الذي كان لمدة         

  ". محور الشر"هو وضع نهاية له، ألنه كان مرتبطاً بـ" رونالد ريغان"
واليوم، تحدث الثورات في العالم العربي في أيامنا هذه في أنظمة مستقرة إلى حد كبير، فالقذافي في ليبيا                  

 عاماً لكل منهما، واألسد في سـوريا        30 ألكثر من     عاماً، ومبارك في مصر، وصالح في اليمن       42منذ  
 عاماً، وفـي البحـرين      20عبر حلقة ثانية في سلسلة األربعين عاماً وأكثر، بن علي في تونس أكثر من               

الملكية إلى األبد، وكلما كانوا موالين للغرب تم اعتبارهم معتدلين، ما يعني ترسيخ موقفهم، واستقرارهم               
بتهم الموجات الشعبية، رفع عنهم التأييد الغربي، وأصـبحوا يمثلـون اسـتقراراً             كان حيوياً، لكن من غل    

  .سلبياً، ونجم عنهم عدم استقرار جديد
  حجر الزاوية

العالم العربي، تطير األحداث التي تشهدها النـوم        " حجر زاوية "بأنها  " يسرائيلي"في مصر، التي يصفها     
، أكثر من األحداث في أي مكان آخر، خاصـة          "إسرائيل"من أعين متخذي القرار في الغرب، ومن بينهم         

، الذين يبدو أنهم منقـسمون مـع منافـسيهم          "لإلخوان المسلمين "وأن الجميع يتحدث عن صعود محتمل       
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المستقلين، مثل عمرو موسى، ومحمد البرادعي، في العديد من القضايا، كدولة الشريعة، لكن في عالقتهم               
دة األمريكية، وعملية السالم في الشرق األوسط، ال يوجد فارق كبير بينهم،            والواليات المتح " إسرائيل"مع  

فجميعهم يريدون إعادة دراسة اتفاق كامب ديفيد الذي امتد ثالثة عقود، وهو أمر ليس بالـضرورة فـي                  
  ". إسرائيل"مصلحة 

 تمثل بإخراجها   ، تهديداً عليها  "جورج بوش "واليوم سوريا تشتعل، بعد أن شهدت في عهد الرئيس السابق           
من لبنان، ما تسبب بانعزالهم في الساحة الدولية، وواجهت زعامتهم إدانة دولية علـى اغتيـال رئـيس                  

فقد أعـاد الـسفير     : عكس التشكيل الجاري  " باراك أوباما "الحكومة اللبنانية رفيق الحريري، لكن مجيء       
ـ األمريكي إلى دمشق، وسمح لسوريا بالخروج من عزلتها، وحول تمسك          ألمر مقبـول   " محور الشر "ها ب

ـ              في " المزيف"على ضوء تفكيره الخاطئ بأنها، بتأثيرها الحاسم في لبنان، توفر االستقرار الذي وصفه ب
  .الشرق األوسط

  "اإلسرائيلي"الميزان 
، بأنّه لو نجحت الثورة الشعبية في سوريا، فإن هناك فرصـاً كبيـرة لـسيطرة                "يسرائيلي"ولذلك، يتنبأ   

 30، لنظام علماني مستقر، كما كان طيلـة         "أوباما"على السلطة، بالرغم من تفضيل      " ان المسلمين اإلخو"
  .عاماً مضت، أكثر من نظام إسالمي يرفض الغرب تماماً

فال : ، فإن الميزان واضح كالشمس، وال ينبغي الوقوع في خطأ بدا يتبلور نصب أعيننا             "إلسرائيل"بالنسبة  
بأنواعهم على أساس آرائهم القومية أو الطائفية، ألنهم يحـصلون          " إسرائيل"فارق جوهري بين رافضي     

معهم، بأن تخلع عنهـا إرثهـا وثوراتهـا،         " إسرائيل"على تأييد من الغرب كمعتدلين، وينبغي أن تتنازل         
  . فالضغط عليها للقيام بذلك سيتزايد، خاصة وأن قيمة هؤالء المعتدلين غالية للغرب، ووسائل إعالمه

وفروعهم مثل حماس، ما زالـوا لـبعض دول الغـرب حركـات             " اإلخوان المسلمين "المقابل، فإن   في  
لو لم تتنازل لهم، وسيدركون أنها لو تمسكت بحقوقها واعتباراتها          " إسرائيل"، وستؤيد هذه الدول     "إرهابية"

السالم أو خرقهـا  األمنية، فإنها محقة، حتى لو وصل األمر أخيراً ألن تضطر في أعقاب إلغاء معاهدات             
  . بشكل أحادي الجانب

  موقع قضايا مركزية
  7/5/2011، 2248التقرير المعلوماتي، 

  
  تقدير استخباري صهيوني يقيم نتائج الثورات العربية المتالحقة في المنطقة .255

ألمـح رئـيس جهـاز االسـتخبارات        : عن العبرية، ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية       
السابق، عاموس يادلين، إلى أن اإلحتجاجات العربية إذا قدر لها أن تطـال أهـم               " سرائيلياإل"العسكرية  

ـ           فيهمـا نتـائج    " الربيع العربي "بلدين في المنطقة، العربية السعودية وإيران، فسيكون لحلول ما وصفه ب
 عقد السبعينيات   أخطر، معتبراً ما يحصل من تطورات إقليمية بأنها ذات دالالت كبيرة تشبه إلى حد بعيد              

ومصر، وارتفاعاً حاداً في أسعار النفط الخام عـدل         " إسرائيل"من القرن العشرين، الذي شهد حرباً بين        
  .ميزان الموارد االقتصادية في الشرق األوسط، ثم ثورة إسالمية في إيران

اك مـسارات   ، تعجز عن إدر   "إسرائيل"ما يجعل دوائر االستخبارات في مختلف الدول، ومنها         : وأضاف
األمور وخواتيمها، هو أن ما يحدث ليس سوى البداية، وال يمكن التكهن بما ستفضي إليه التطورات، ألن            
األحداث التي تأخذ منحى معيناً على المدى القصير، قد تسلك اتجاهاً معاكساً في المديين األوسط والبعيد،                

نس ومصر، اللتان ال يستطيع أحد أن يـتكهن         والباب ال يزال مفتوحاً أمام شتى االحتماالت، حتى في تو         
  . بما ستتمخض عنه نتيجة االنتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستجري بعد أشهر قليلة

  مصر والجهوزية العالية
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، في حـال لـم      "جهوزية عالية "أعتقد أن السالم مع مصر سيبقى سارياً، مع ضرورة اإلبقاء على            : وقال
اً، واالستعداد لمستقبل قد يضطرنا إلى رؤية مصر من منظور مختلف، فعلـى             يكن تقويمنا لألوضاع دقيق   

الجبهة المصرية، التي لدينا معها اتفاقية سالم، ال يوجد هناك إنـذارات عمالنيـة مبكـرة، بـل إنـذار                    
  .استراتيجي مبكر يقاس باألعوام، وهو ما علينا مناقشته اآلن

 ليبيا، فالجميع يأمل أن تؤدي إلى تغيير نظـام القـذافي، لكـن              بالنسبة للحرب القائمة في   ": يادلين"وقال  
  .المواجهات قد تطول، وتفضي إلى حرب أهلية

ويبدو أن االحتجاجات السورية ال أحد يعرف وجهتها، ألن األسد واثق جداً، وقابض على زمام األمـور                 
  !في قيادته، لكن قد يسلك التغيير هناك اتجاهاً معيناً وعكسه

الممتد مـن إيـران،     " المحور الراديكالي "أن تسفر الثورات العربية عن حدوث شرخ في         " دلينيا"وتوقع  
الحلقـة  "مروراً بسورية، وصوالً إلى حزب اهللا في لبنان، وأخيراً حماس في غزة، طالما كانت سـورية                 

  .فيه نظاماً علمانياً مستعداً لالعتراف بإسرائيل" األضعف
ـ وصول ما وصف  " يادلين"ويستبعد   إلى إيران، رغم رغبة العالم أجمـع بـذلك، ألن          " ثورة الياسمين "ها ب

وصولها هناك يعني أن مهمة من بيدهم اتخاذ القرارات بشأن إيران ستغدو أسهل بكثيـر فـي األعـوام                   
المقبلة، بحيث ستبقى إيران، من منظور إسرائيلي، على رأس قائمة المشكالت، وبالرغم من أهميـة مـا           

مصر وسورية، فستظل إيران التحدي األكبر الذي على إسرائيل مواجهته في غمـرة             يجري في تونس و   
  .رياح التغيير التي تعصف في المنطقة، سواء نجح هذا التغيير، أو انتهى بالفشل

  السياسة االستباقية السلبية
هرياً وخطيراً  وبحسبه، فإن المكان الثاني الذي على إسرائيل مراقبته عن كثب هو األردن، ألن تغييراً جو              

يتمثل في أن يغدو بلداً معادياً، وهنا علينا الحذر من الميل إلى تصدير المشكلة إلى إسرائيل، بحيـث إذا                   
أصبحت سورية بؤرة فوضى، وباتت الصواريخ واألسلحة الكيميائية في متنـاول الفـصائل المـسلحة،               

  . فستكون تلك مسألة خطيرة ال يسعنا تجاهلها
اع القرار في تل أبيب بأن عليهم لمواجهة التغيرات اإلقليميـة المتالحقـة، بلـورة               صن" يادلين"ويوصي  
ـ    "استباقية"سياسة   ، بحيث ال تتدخّل وال تشوش، بل تلتزم الصمت،         "السلبية"، وتبنّي استراتيجي وصفها ب

ـ                  ع وترك العالم العربي يعالج قضاياه، مع وجود خط أحمر لالستفزاز، يستلزم تجاوزه الـرد عليـه، م
  . ضرورة أن يكون الرد مدروساً بعناية فائقة، ومالئماً للحدث

ملزمة بالتخطيط للمدى األبعد، بما في ذلك تحويل جزء من المـوارد            " يادلين" كما قال    –كما أن إسرائيل    
  . االقتصادية والمالية نحو األمن

  موقع تيك ديبكا األمني
 10/05/2011) 2250(العدد 

  
   اإلسرائيلي حول األحداث السوريةتقرير مجمع االستخبارات .256

تحدثت بعض المصادر األمريكية نقالً عن تسريبات إسرائيلية، عن قيام أجهزة           : قسم الدراسات والترجمة  
المخابرات اإلسرائيلية بإعداد تخمين لتطورات الوقائع الجارية حالياً ضمن فعاليات الحـدث الـسوري،              

 اإلسرائيلي قد تم تقديمه للجهات اإلسرائيلية العليا المعنيـة          وأشارت التسريبات بأن التخمين االستخباري    
  فما هي حقيقة التخمين اإلسرائيلي وما هي الخطوط العامة التي تطرق إليها؟: باألمر

  أبرز المعالم والخطوط العامة: تخمين المخابرات اإلسرائيلية* 
بيب، عن قيام اإلسرائيليين بإعـداد      تحدثت صحيفة وورلد تريبيون األمريكية نقالً عن مصادرها في تل أ          

تخمين استخباري، لجهة تحديد واقع الحدث السوري وتطوراته المحتملة، وفي هذا الخصوص نشير إلى              
  :النقاط اآلتية
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تم إعداد تقرير التخمين االستخباري بواسطة ما أطلقت عليه الصحيفة تسمية مجمع االسـتخبارات              •    
)  األمن الخارجي (الموساد  :  ممثلين عن كل أجهزة المخابرات اإلسرائيلية      اإلسرائيلي أي الكيان الذي يضم    

  ).األمن العسكري(أمان )  األمن الداخلي(الشين بيت 
تعاونت أجهزة المخابرات اإلسرائيلية في إعداد التخمين مع العديد مـن أجهـزة األمـن اإلقليميـة                 •    

يلية، وعلى وجه الخصوص في مجال تبادل المعلومات        والدولية، ذات العالقة والصلة بالمخابرات اإلسرائ     
  .وما شابه ذلك

  .أشار التخمين إلى أمل اإلسرائيليين بأن يحدث انهيار في دمشق•    
  .افترض التخمين حدوث تراجع في قدرة دمشق على السيطرة•    
  .افترض التقرير حدوث إحباط في أوساط حلفاء دمشق•    
  .فاء دمشق  أصبحوا أكثر سلبية لجهة دعم دمشقافترض التقرير بأن حل•    

  ماذا تقول مقاربات التخمين االستخباري اإلسرائيلي للحدث السوري* 
من الواضح، وباالستناد على المعلومات التي أوردتها التـسريبات نالحـظ أن التخمـين االسـتخباري                

  :اإلسرائيلي قد سعى إلى بناء منظور إدراكي  قيمي من خالل اآلتي
وصف التخمين البيئة السياسية الـسورية الداخليـة علـى أسـاس            : مقاربة البيئة السياسية الداخلية   : الًأو

  :اعتبارات الفرضيات اآلتية
  .يوجد تراجع في قدرة دمشق لجهة القيام بالسيطرة، وهو تراجع يؤدي إلى تآكل هذه القدرة•    
ورموز النخبة السياسية، إضـافة إلـى عـدم         لم تنجح دمشق في مقابلة توقعات العديد من عناصر          •    

  .النجاح في مقابلة توقعات حلفاء دمشق في المنطقة وعلى وجه الخصوص إيران
توقعات النخبة السياسية، وتوقعات الحلفاء اإلقليميين تتمثل حصراً في قدرة دمشق علـى احتـواء                •    

  .االحتجاجات وإنهاءها
وصف التخمين البيئة السياسية السورية الخارجية علـى أسـاس          : يةمقاربة البيئة السياسية الخارج   : ثانياً

  :اعتبارات الفرضيات اآلتية
وجدت حركة االحتجاجات السورية الجارية حالياً، قوة الدفع الكبرى والرئيسية بواسطة العديد مـن              •    

  .األطراف الخارجية، وعلى وجه الخصوص األطراف اإلقليمية
رة إلى داخل سوريا عبر الحدود األردنية والعراقية واللبنانية، إضافة إلـى            حدثت عمليات تسلل كبي   •    

  .عمليات تهريب كبيرة لألسلحة والمتفجرات عبر نفس هذه الحدود
األطراف اإلقليمية الرئيسية التي قامت بدعم عمليات تسلل العناصر وتهريب األسلحة والمتفجرات            •     

  .لبنانيةسعودية  عراقية  أردنية  : هي أطراف
تضمن الدعم اإلقليمي الخارجي، قيام بعض األطراف اإلقليمية، بعمليات تمويل كبيرة لجهة تغطيـة              •    

  .النفقات اليومية بالقدر الكافي لتسيير حركة االحتجاجات، بما يؤمن استمرارها يومياً
ر وبثها عبر أجهـزة     تتضمن ميزانية النفقات اليومية، مبالغ مخصصة لتمويل عمليات التقاط الصو         •    

الخليوي المتطورة الخاصة، إضافة إلى تمويل المحادثات التي تسعى لفبركة الوقائع، إضافة إلـى تقـديم                
الحوافز والمكافآت الكبيرة لعمليات االغتيال التي يتم تنفيذها، وعلى وجه الخصوص ضد رجال الجـيش               

  .واألمن والشرطة
رائيلي قد سعى إلى االكتفاء برصد مالمح البيئـة الـسياسية           هذا، ونالحظ أن التخمين االستخباري اإلس     

  .السورية الداخلية والخارجية على أساس مقاربتها من خالل هذه المعطيات
  دمشق إلى أين؟: توقعات التخمين االستخباري اإلسرائيلي* 

 احتمـاالً   تحدث التخمين االستخباري اإلسرائيلي بشكل مباشر سعى من خالله إلى تحديد الحدث األكثـر             
  :لجهة الحدوث في دمشق، قائالً اآلتي
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  .األكثر أهمية بالنسبة لإلسرائيليين في الوقت الحالي هو انهيار دمشق•    
  .االحتمال األول، المتوقع إسرائيلياً هو حدوث انقالب قصر داخل دمشق•    
ع طرف داخلـي لجهـة تنفيـذ        المتوقع إسرائيلياً هو قيام طرف إقليمي بالتنسيق م       : االحتمال الثاني •    

  .االنقالب، بما يؤدي بالضرورة إلى ضمان استمرارية مصالح الطرف اإلقليمي الشديد االرتباط بدمشق
هذا، ونالحظ أن التخمين االستخباري اإلسرائيلي، قد اكتفى بتحديد التوقعـات دون أن يقـدم التسلـسل                 

لحدوث خالل الفترات القادمة، على النحو الذي       المنطقي المتعلق بمجريات األحداث والوقائع المفترضة ا      
  .يعطي قدراً كبيراً من المصداقية الحتماالت حدوث التوقعات اإلسرائيلية

وإضافة لذلك نالحظ أن سياق التوقعات التي حددها التخمين، تتميز بضعف البناء السيناريوي، بحيـث               
  :يمكن تقييمها على النحو اآلتيعلى سبيل المثال ال الحصر أشار التقرير إلى جملة فرضيات، 

في السابق كانت توقعات اإلسرائيليين تقول بأن دمشق سوف تحصل بشكل فوري ومباشر على دعم               •    
بما يمكن دمشق بالضرورة القيام بالقضاء الفوري الـسريع         . حركة حماس الفلسطينية وحزب اهللا اللبناني     

وذلك ألن دمـشق    . البناء السيناريوي معكوس تماماً   على حركة االحتجاجات، ونالحظ في هذه النقطة أن         
لم يحدث أن اعتمدت في بناء قدراتها على حركة حماس أو على حزب اهللا اللبناني، وذلك ألن الـصحيح             

. هو أن حركة حماس وحزب اهللا اللبناني كانا وما زاال يعوالن على دعم دمشق في عملية بناء قدراتهما                 
.  المخابرات الغربية وعلى وجه الخـصوص المخـابرات األمريكيـة          وهي حقيقة شهدت بها كل أجهزة     

إضافة إلى تقارير المخابرات اإلسرائيلية السابقة التي ظلت تتهم دمشق بدعم حركة حماس وحـزب اهللا                
  .اللبناني وليس العكس

بعيـداً  في الوقت الحالي تبين لإلسرائيليين أن حركة حماس وحزب اهللا اللبناني قد اختارا الوقـوف                •    
ونالحظ في هذه النقطـة، وجـود قـدر مـن     . وترك دمشق تقف منفردة في مواجهة خطر االحتجاجات      

المصداقية، فقد وقفت هذه الحركات بعيداً، وذلك لسببين، األول أن دمشق لم تسع إلى طلب المساعدة من                 
أما بالنـسبة لحركـة     هذه الحركات، والثاني أن حزب اهللا موجود في الساحة اللبنانية وليس في سوريا،              

  .حماس فهي موجودة في سوريا، وحصراً في أوساط الالجئين الفلسطينيين وليس المواطنين السوريين
هذا، ونالحظ أن وزير الدفاع اإلسرائيلي الجنرال إيهود باراك، قـد تحـدث علـى خلفيـة التخمـين                   

  :االستخباري اإلسرائيلي، مشيراً إلى النقاط االستنتاجية اآلتية
 كلما استمرت حركة االحتجاجات كلما ضعفت قدرة دمشق على السيطرة والمطلوب إسرائيلياً هـو               •   

  .العمل من أجل دعم استمرار هذه االحتجاجات
كلما سقط المزيد من القتلى والضحايا كلما تزايدت معدالت التصعيد والكراهية والمطلوب إسرائيلياً             •    

  .تعزيز استمرار ذلك
ت المباشرة التي سعى التخمين االستخباري اإلسرائيلي إلى محاولة تأكيدها، فإنه فـي             وبرغم االحتجاجا 

  :نهاية األمر، انطوى على قدر كبير من التناقض االستنتاجي، من خالل اآلتي
أعطت دمشق فرصة أسبوعين للمتورطين في االحتجاجات لجهة القيام بتـسليم أنفـسهم للـسلطات               •    

  .السورية
  .اء األسبوعين، سوف يصبح من الممكن تحديد ما الذي سوف يحدث في دمشقبعد انته•    

نالحظ هنا، أن نقطة ضعف التخمين االستخباري تمثلت في أنه لجأ إلى التأسيس على ما يطلـق عليـه                   
، وحتى النهاية المفتوحة التـي أشـار إليهـا          "سيناريو النهاية المفتوحة  "خبراء نظرية تحليل النظم تسمية      

، !"االنتظار ريثما تكتمل فترة األسـبوعين     "، هي نهاية غير واضحة المعالم ويرتبط شكلها بعملية          التخمين
وعلى ما يبدو، فإن التخمين االستخباري اإلسرائيلي قد سعى إلى تجاهل المعطيات الواقعية واتجه نحـو                

 مع النوايا اإلسرائيلية    بناء المعطيات االفتراضية، بما يتيح بناء التوقعات ضمن سيناريو افتراضي ينسجم          
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ابتزاز خصوم دمشق الشرق أوسطيين بما يدفعهم أكثر فأكثر لجهة القيام           : غير المعلنة والتي من أبرزها    
  .بدعم فعاليات االحتجاجات 

  10/5/2011، الجمل بما حمل
  

  للمتغيرات في المنطقة" اإلسرائيلية"توصية صهيونية بضرورة مالءمة السياسة األمنية  .257
أكّد المستـشار الـسابق فـي وزارة        : مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية    : رية، ترجمة عن العب 

الحرب الصهيونية، يحزقيئيل درور، على ضرورة أن تنسجم السياسة األمنية الصهيونية مـع الجـوهر               
 الجديد للتغييرات التسي تشهدها المنطقة عبر تعزيز قوة الردع، دون استبعاد مواجهـة حربيـة واسـعة                

ـ             جماهير غاضبة،  " عدوانية"النطاق، بالتزامن مع تطوير قدرات غير فتاكة من أجل احتواء ما وصفها ب
ـ     . والتصدي لها  الـصهيوني فـي عـدم توقـع        " الفشل اإلستخباراتي "وطالب درور بمعالجة ما وصفه ب

 لألجهزة  األحداث في مصر وباقي الدول العربية، واإلخفاقات األخرى، من خالل إصالح داخلي وجذري            
اإلستخباراتية، مع التشديد على تطوير القدرة على فهم األحداث في العمق، وما تحملـه مـن أعاصـير                  

  .مرتقبة
  :ليس أبدياً..التأييد األمريكي

وبرأي درور، فإن نفوذ القوى العظمى لم يستطع منع وقوع األعاصير، وحتى التدخل العسكري الواسع               
 بدالً من محاولة بلورة الوقائع على األرض بما يخـدم مـصالحها،             كما حدث في العراق، من هنا نراها      

مرغمة على التأقلم وفقها، حتى لو فرض عليها التخلي عن صديق، مثل مبارك، ما يشير إلـى مغـزى                   
في المدى البعيد ليس أمراً بديهياً، مما يفرض عليها العمـل           " إلسرائيل"خطير يتمثل بأن التأييد األمريكي      

  . على وجودها، وتعزيز قوتهاجاهدة للحفاظ
 -، أن هذه األعاصير التي تعصف بالمنطقة تزيد فـي األهميـة الجيـو             "درور"من جهة أخرى، أضاف     

، في منطقة لها أهميتها العالمية، حيث تستطيع في أوقـات        "إسرائيل"إستراتيجية لدولة مستقرة وقوية مثل      
يه أوروبا، وهنا عليها تدعيم مكانتها الدولية بنـاء  األزمات المساهمة في ضمان تدفق النفط الذي تحتاج إل   

 اإلسرائيلي ال يشكل األساس في عـدم اسـتقرار          -على هذه الحقائق، مع التشديد على أن النزاع العربي        
  .المنطقة

عالوةً على ذلك، فإن األحداث التي تمر بها المنطقة تثبت أنَّ قـوة الـشارع تـزداد، وبالتـالي، فـإن                     
سرائيلية لمواجهة الوضع الجديد يجب أن تعمل على التخفيف من عداء الجمـاهير لهـا،               االستعدادات اإل 

عبر التوجه إلى الشباب في الدول العربية بوسائل االتصال االجتماعي وقنوات أخرى، مع التأكيد علـى                
  .تطلعها للسالم، وقدرتها على المساهمة في تحقيق تقدم المنطقة اجتماعياً واقتصادياً

 القول إن أهم االستنتاجات التي يمكن استخالصها من التدقيق العميق في دينامكية التغيير في               وخلص إلى 
الشرق األوسط هي تلك المتعلقة بالعملية السلمية، إذ ال يمكن االعتماد على ثبات اتفاقات سالم محلية في                 

من اتفاقات السالم تقلـص     " كتلة حرجة "بيئة تتجه نحو التغييرات السريعة، والمطلوب بدالً من ذلك هو           
  ".إسرائيل"توجيه الطاقة الكامنة في األعاصير ضد 

ولهذا الغرض عليها التقدم نحو اتفاق شرق أوسطي يشمل األطراف اإلسالمية، وإقامة دولة فلـسطينية،               
وانسحابات إسرائيلية، وتسويق موضوع الالجئين، وإعطاء األطراف اإلسالمية مكانة خاصة في الحوض            

، والسعي لتطبيع عالقاتها مع أغلبية الدول العربية واإلسالمية، مشيراً إلى أن هـذا لـن يمنـع                  المقدس
  .األعاصير، لكن سنضمن عدم توجيه طاقتها ضدنا

  المنتدى اإلسرائيلي للمخابرات
  18/5/2011، 2257التقرير المعلوماتي، ملحق خاص 
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258. ة والشرق ا: باحث إسرائيليألوسط يتجه نحو أعاصيرمواجهة حربية واسعة متوقع  
رأى البروفيسور يحزقيئيل درور، المستشار السابق في وزارة األمن : الناصرة ـ زهير أندراوس

اإلسرائيلية، أن منطقة الشرق األوسط ستشهد أعاصير سياسية كبيرة، وبالتالي يجب أْن تنسجم السياسة 
اد الباحث اإلسرائيلي قائالً إن األزمة في األمنية في إسرائيل مع الجوهر الجديد لهذه األعاصير، وز

مصر تشير إلى أنَّ الشرق األوسط يتوجه نحو أعاصير، سيكون لها انعكاساتها المهمة على السياسة 
اإلسرائيلية، ويفرض الفشل اإلستخباراتي اإلسرائيلي في عدم توقع األحداث في تقويم الوضع في مصر 

خرى، إصالحاً داخلياً وجذرياً لألجهزة اإلستخباراتية، مع التشديد وباقي الدول العربية واإلخفاقات األ
  .على تطوير القدرة على فهم األحداث في العمق، وما تحمله من أعاصير مرتقبة

وبرأيه، تدحض الدراسة المتعمقة لما يجري كل البديهيات بشأن نفوذ القوى العظمى، فهذه القوى ال 
التدخل العسكري الواسع مثلما حدث في العراق لن يؤدي إلى تستطيع منع وقوع األعاصير، وحتى 

) بما يخدم مصالحها(التهدئة، من هنا نرى الدول العظمى بدالً من محاولة بلورة الوقائع على األرض 
ومغزى هذا الدرس . مرغمة على التأقلم وفقها، حتى لو فرض عليها ذلك التخلي عن صديق، مثل مبارك

مريكي إلسرائيل في المدى البعيد ليس أمراً بديهياً، وهذا ما يفرض على األخيرة أْن القاسي أْن التأييد األ
  .تعمل جاهدة للحفاظ على وجودها ولتعزيز قوتها

لكن من جهة أخرى، أضاف البروفيسور درور، فإنَّ األعاصير التي تعصف بالمنطقة تزيد في األهمية 
وقوية مثل إسرائيل، في منطقة لها أهميتها العالمية، فعلى  إستراتيجية لدولة مستقرة وديمقراطية -الجيو 

سبيل المثال، تستطيع إسرائيل في أوقات األزمات المساهمة في ضمان تدفق النفط الذي تحتاج إليه 
من هنا، على إسرائيل تدعيم مكانتها الدولية بناء على هذه الحقائق، مع التشديد على أن النزاع . أوروبا
  .يلي ال يشكل السبب األساسي في عدم االستقرار في المنطقة اإلسرائ-العربي
تثبت األحداث التي تمر بها المنطقة أنَّ قوة الشارع تزداد، األمر الذي يبشر بصعود أطراف جديدة : قال

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

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

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

وفي الوقت نفسه، يجب تطوير . يشن حرباً على إسرائيل سيسحق هو ومن يقدم المساعدة لهأن من 
وخلص إلى القول إن أهم . قدرات غير فتاكة من أجل احتواء عدوانية جماهير غاضبة والتصدي لها

ي االستنتاجات التي يمكن استخالصها من التدقيق العميق في دينامكية التغيير في الشرق األوسط وغرب
آسيا هي تلك المتعلقة بالعملية السلمية، إذ ال يمكن االعتماد على ثبات اتفاقات سالم محلية في بيئة تتجه 

والمطلوب بدالً من ذلك هو كتلة حرجة من اتفاقات السالم تقلص توجيه الطاقة . نحو التغييرات السريعة
ية التقدم نحو اتفاق شرق أوسطي الكامنة في األعاصير ضد إسرائيل، ولهذا الغرض على الدولة العبر

يشمل األطراف اإلسالمية، يشمل دولة فلسطينية، وانسحابات إسرائيلية، وتسويق موضوع الالجئين، 
وإعطاء األطراف اإلسالمية مكانة خاصة في الحوض المقدس، والسعي إلى تطبيع عالقات إسرائيل مع 

 لن يمنع األعاصير، ولكن سنضمن عدم توجيه أغلبية الدول العربية واإلسالمية، مشيرا إلى أن هذا
  .طاقتها ضد إسرائيل، على حد قوله

  18/5/2011، القدس العربي، لندن
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  الضغوط القوية من جانب الالجئين الفلسطينيين تنهك اإلسرائيليين: موردخاي كيدار .259
والشرق موردخاي كيدار ـ أستاذ في قسم الدراسات العربية . قال د :الناصرة ـ زهير أندراوس

أوسطية في جامعة بار ـ إيالن، وباحث في معهد بيغن ـ السادات للدراسات اإلستراتيجية في ورقة 
بحثية نشرها على الموقع االلكتروني للمعهد إن المواجهات العنيفة التي شهدتها الحدود اإلسرائيلية يوم 

السبب األول للمواجهات . قليميةاألحد الماضي لم تكن لتقع لوال تضافر عدد من األسباب السياسية واإل
هو تصاعد اإلحساس أن الشعب قادر على التغيير واإليمان بقدرة الجماهير العزل على التغلب على 

ويبدو أن الصدور العارية للمحتجين هي السالح الجديد غير التقليدي لجمهور . الحكام الديكتاتوريين
ولقد استخدم التونسيون . ر النظام على مواجهتهالشباب اليائس والعاطل عن العمل، والذي ال يقد

. والمصريون واليمنيون والسوريون هذا السالح ضد حكامهم، وحالياً يستخدمه الفلسطينيون ضد إسرائيل
أما السبب الثاني فيكمن في بروز قدرة الفيس بوك والتويتر على االلتفاف على قمع النظام وعلى تنظيم 

ولعبت وسائل االتصال االجتماعي دوراً مهماً في أحداث يوم األحد . اهيرحركات االحتجاج وتعبئة الجم
  .الماضي

ّ في  وبرز التطور الثالث، كما قال المستشرق اإلسرائيلي، في مشاركة النظامين السوري واللبناني
 األحداث، إذ لم يكن ممكناً أن تصل الحافالت التي أقلت الجماهير الفلسطينية الغاضبة إلى الحدود

اإلسرائيلية من دون علم الحكومتين وموافقتهما ورغبتهما في تحويل األنظار عن مشكالتهما الداخلية في 
كيدار، هو الصلة اإليرانية بسورية ولبنان وغزة، فهذه الساحات . العامل الرابع، برأي د. اتجاه إسرائيل

استخدامه من أجل تحميل إسرائيل الثالث واقعة تحت تأثير آيات اهللا، وليس هناك من تاريخ أفضل يمكن 
لكنّه استدرك قائالً إنّه يتحتم علينا ). مايو( أيار 15مغبة ما يحدث في الشرق األوسط من تاريخ النكبة 

أال نهمل العامل اإلسرائيلي الذي له أهمية كبيرة بالنسبة إلى العرب الذين اعتقدوا طوال األعوام الماضية 
فحزب الليكود الذي كان تاريخياً من معارضي قيام .  الضغط الخارجيأن إسرائيل ال تتنازل إال تحت

كما أن القدس الموحدة التي كانت موضع إجماع . دولة فلسطينية بات اليوم مستعداً للموافقة على نشوئها
إسرائيلي طوال أعوام عديدة أصبحت اليوم موضع انقسام، وحتى حق عودة الالجئين الفلسطينيين الذي 

محل إجماع بين مختلف األطياف اإلسرائيلية هو اليوم قيد إعادة النظر من جانب بعض كان رفضه 
  .سياسيي اليسار اإلسرائيلي، على حد تعبيره

لدى مشاهدة أعداء إسرائيل التنازالت التي قدمتها في أمور أساسية تحت الضغط : كيدار قائالً. وتابع د
خطوطها الحمر، ويعتقدون أن تزايد الضغوط عليها الخارجي، أصبحوا يدركون أن ال مغزى حقيقياً ل

سيدفعها إلى تقديم المزيد من التنازالت، وأن الضغوط القوية من جانب الالجئين الفلسطينيين من شأنها 
  .أن تنهك اإلسرائيليين وتدفعهم إلى تقديم تنازالت في هذا الموضوع أيضاً

، فإن 2008ة الرصاص المسبوك ضد غزة سنة ، وعملي2006وعلى الرغم من حرب لبنان الثانية سنة 
صورة إسرائيل اليوم هي صورة الدولة الضعيفة الجبانة التي يمكن النيل منها من خالل تقرير 

 -وتعتقد الدول المجاورة إلسرائيل أن المجتمع اإلسرائيلي ـ ال سيما النخبة اإلسرائيلية . غولدستون مثالً
عن كل شيء مقابل عودة الهدوء إلى حياتها المرفهة وأنها فقدت هي نخبة مسالمة مستعدة ألن تتنازل 

  .رغبتها في القتال
وخلص إلى القول إن األحداث التي شهدناها يوم األحد هي بداية مسار وسط دينامكية تصاعدية يمر بها 

كون لذا، على إسرائيل أن تدرس خطواتها جيداً من أجل مواجهة الواقع الجديد، وأن ت. الشرق األوسط
حازمة على الصعيد الدبلوماسي وصارمة على الصعيد العسكري، كما أنها يجب في الوقت نفسه أن 

  .تمارس ضبط النفس ألن تصاعد عمليات القتل سيزيد من تعقيد الوضع، على حد تعبيره
  19/5/2011، القدس العربي، لندن
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  حتماالت المتوقعةالموقف األمريكي الجديد من الصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي واال .260
شهدت عملية سالم الشرق األوسط الفلسطينية ـ اإلسرائيلية تطوراً جديداً بسبب الموقف الرسمي  : الجمل

األمريكي الذي أعلنه الرئيس أوباما في خطابه األخير، وطالب فيه بضرورة إقامة الدولـة الفلـسطينية                
مريكي، وما هي ردود األفعال التـي       م، فما هي حقيقة الموقف األ     1967ضمن حدود ما قبل حرب عام       

برزت، وما هو تأثير الموقف األمريكي المحتمل على سيناريو الصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي خـالل   
  الفترة المقبلة؟

  التطورات الجديدة الجارية: مسرح الصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي* 
ل تأثيرات العديد من تطورات األحـداث  دخل ملف الصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي مرحلة جديدة، بفع 

  تسيبي ليفني:والوقائع الجارية والتي كان أبرزها
توقيع اتفاق مصالحة حركة فتح ـ حركة حماس، والذي أنهى حاالت الخالف العدائية بين الطرفين  •     

  .بما أفسح المجال واسعاً أمام تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية
لسطينيين بعمليات الحشد الجماهيري وتسيير المواكب ضمن فعاليات ذكرى النكبة،          قيام الالجئين الف  •    

  .بما تضمن القيام بعبور األعداد الكبيرة من الالجئين للحدود اإلسرائيلية مع لبنان وسوريا وقطاع غزة
استقالة مبعوث السالم األمريكي في الشرق األوسط السيناتور جورج ميتشل علـى خلفيـة تعنـت                •    

  .الحكومة اإلسرائيلية إزاء ملف المفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية
قيام اإلدارة األمريكية رسمياً وعلى لسان الرئيس األمريكي باراك أوباما بتحديد الموقف األمريكـي              •    

  .م1967الذي طالب اإلسرائيليين بقبول قيام الدولة الفلسطينية ضمن حدود ما قبل حرب 
 إلى دفع ملف عملية سالم الشرق األوسط، باتجاه مرحلة نوعية جديدة، وتشير الوقـائع               أدت هذه الوقائع  

الجارية حالياً إلى احتماالت أن تتعرض إسرائيل للمزيد من الضغوط بواسـطة األمـريكيين وبواسـطة                
يـام  أما الطرف الفلسطيني، فمن المحتمل أن يسعى إلى القيام بتوحيد موقفه خالل األ            . االتحاد األوروبي 

  .القادمة استعداداً للتطورات الجارية على خطوط أطراف مثلث تل أبيب ـ واشنطن ـ بروكسل
هذا، وتقول المعلومات والتقارير بأن العديد من األطراف العربية والشرق أوسطية تقوم في هذه األيـام                

  .بالضغط على الفصائل الفلسطينية المتناحرة من أجل تجميد أو إنهاء خالفاتها
  سيناريو االنقالبات الوقائية: ارطة طريق التحركات الجاريةخ* 

تقول المعلومات والتسريبات، بأن كل واحد من الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي يقوم حالياً بالمزيد مـن               
التحركات الدبلوماسية الوقائية، على أمل أن ينجح في تحقيق االستباق الوقائي ضـد انقـالب الطـرف                 

  :لخصوص نشير إلى اآلتياآلخر، وفي هذا ا
سعى رئيس الوزراء اإلسـرائيلي إلـى زيـارة العاصـمة           : خارطة طريق التحركات اإلسرائيلية   •    

البريطانية لندن، والتفاهم مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وبعد ذلك بدأ رئـيس الـوزراء                
متحدة األمريكية، وذلك لعقد اللقاءات مع الرئيس       اإلسرائيلي نتانياهو زيارته الجارية حالياً إلى الواليات ال       

األمريكي أوباما وكبار المسؤولين األمريكيين إضافة إلى حضور فعاليات منظمة اإليباك التي تمثل كبرى              
  .منظمات اللوبي اإلسرائيلي الناشطة في أمريكا

ني يجري حالياً ضـمن     تقول التسريبات، بأن الحراك الفلسطي    : خارطة طريق التحركات الفلسطينية   •    
حيث تسعى حركة فتح وحركة حماس إلى التفاهم        ) الداخلي(عدد من المسارات، وهي المسار الفلسطيني       

مع بقية األطراف الفلسطينية من أجل حشد الدعم المطلوب لمواقفها، إضافة إلى وجـود مـسار خـاص          
وعلـى  .. مـصالحة األخيـرة  يتعلق بحوار حركة فتح ـ حركة حماس من أجل إكمال إنفاذ ترتيبـات ال  

، تقول التسريبات بأن حركة فتح وحركة حماس تكثفان االتصاالت مع بعض األطراف             )المسار العربي (
وعلـى  . القاهرة ـ الرياض ـ الدوحـة ـ عمـان     : العربية، وعلى وجه الخصوص مع أطراف مربع

ذا الخصوص نشير إلى أنه     ، تنحصر التحركات الفلسطينية بين أنقرا وموسكو، وفي ه        )المسار الخارجي (
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لم يعد خافياً على أحد االتصاالت الجارية حالياً بين أنقرا وحركة حماس الفلسطينية، أما بالنسبة لموسكو،                
فتقول المعلومات والتسريبات بأن وفداً فلسطينياً مشتركاً يجمع حركة حماس وحركة فتح سـوف يقـوم                

قاءات مع كبار المسؤولين الـروس، وذلـك بهـدف          بزيارة العاصمة الروسية موسكو، من أجل عقد الل       
الحصول على موقف روسي مساند للموقف الفلسطيني، في اجتماعات اللجنة الرباعية وأيضاً في اجتماع              
الجمعية العامة لألمم المتحدة الذي سوف يتطرق لموضوع االعتراف بالدولـة الفلـسطينية وعاصـمتها               

  .القدس الشرقية
 أن جامعة الدول العربية لم تسع حتى اآلن لجهة القيام بأي فعاليات لجهة النظر               هذا، وتجدر اإلشارة إلى   

والتنسيق وترتيب المواقف إزاء التطورات الهامة الجارية في ملف الصراع الفلسطيني ـ اإلسـرائيلي،   
 الجديد  سواء بالنسبة الجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة، أو بالنسبة لبروز الموقف الرسمي األمريكي            

  .إزاء عملية سالم الشرق األوسط
  تطورات البيئة السياسية الداخلية والخارجية: الموقف اإلسرائيلي* 

برغم اهتمام اإلسرائيليين الشديد خالل األسابيع الماضية بمتابعة تطورات الحدث السوري وقبله تطورات             
 بالتطورات الجارية في ملف عملية      الحدث المصري، فقد ظلت الساحة السياسية اإلسرائيلية مهتمة أيضاً        

  الرئيس األمريكي باراك أوباما:سالم الشرق األوسط، وفي هذا الخصوص نشير إلى اآلتي
تبادل االتهامات بين رموز األحزاب السياسية اإلسرائيلية حـول موقـف حكومـة نتانيـاهو إزاء                •    

فع شخصيات إسرائيلية مثل الجنرال إيهود المفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية، وذلك على النحو الذي د 
باراك والجنرال بن أليعازر إلى توجيه االنتقادات العلنية محملين نتانياهو ووزيـر خارجيتـه أفيغـدور                
ليبرمان بدفع الدبلوماسية اإلسرائيلية إلى مواجهة الكارثة في اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة المحدد              

  .م القادم، والذي سوف يعترف بالدولة الفلسطينية2011) سبتمبر(له شهر أيلول 
تبادل االتهامات بين رموز األحزاب السياسية اإلسرائيلية حول الموقف اإلسرائيلي المطلوب لجهـة             •    

التعامل مع الموقف األمريكي الرسمي األخير الذي أكد على مطالبة تل أبيب بقبول مشروع إقامة الدولة                
  .م1967 ما قبل حرب عام الفلسطينية ضمن حدود

تتفاوت ردود األفعال اإلسرائيلية إزاء الموقف األمريكي، وفي هذا الخصوص  تحدثت تـسيبي ليفنـي                
زعيمة حزب كاديما المعارض مؤكدة الوقوف إلى جانب الموقف األمريكي، إضافة إلى انتقادها لموقـف               

ات أنه سوف لن يؤدي إال إلى اإلضـرار         رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو على أساس اعتبار       
إضافة إلى مطالبة نتانياهو بـالتنحي عـن منـصب رئـيس الـوزراء              . بمصالح إسرائيل االستراتيجية  

  .اإلسرائيلي
تقول المعلومات والتسريبات، بأن االتصاالت اإلسرائيلية جارية على قدم وساق مع األطراف األوروبية             

للضغط على اإلدارة األمريكية من أجل دفعها باتجاه تعديل الموقف ) انياألمانيا ـ فرنسا ـ بريط  (الثالثة، 
األمريكي الرسمي بما يتطابق مع الموقف اإلسرائيلي، وفي هذا الخصوص جاءت زيارة نتانيـاهو إلـى                
العاصمة البريطانية لندن، ولكن، من المتوقع أن تشهد نافذة عالقات عبر األطلنطي تفاهماً بين واشـنطن                

وبـرغم التحركـات    .  على خلفية زيارة الرئيس األمريكي أوباما إلى العاصمة البريطانية لنـدن           ولندن،
اإلسرائيلية المكثفة، فإن االحتمال ضعيف بأن تجد تل أبيب سندها القوي في أوروبا، وتجعل منه بـديالً                 

  !لسندها القوي في واشنطن
  22/5/2011، الجمل بما حمل

  

  مقاالت 
  



  

  

 
 

  

            184ص                                                     24/5/2011 الثالثاء :التاريخ

  رات الشارع العربياألحزاب والنخب وثو .261
  علي بدوان

كشفت األحداث األخيرة والهبات واالنتفاضات الشعبية النوعية التي عمت وال تزال تعـم العديـد مـن                 
عن هشاشة حضور وفعـل وتـأثير       , األقطار والبلدان العربية في تونس ومصر وانتقاالً إلى ليبيا واليمن         

  .ربية وفي مجتمعاتها المحليةمختلف األحزاب التقليدية في الخريطة السياسية الع
 لدور النخب الفكرية والسياسية فـي اللحظـات التـي           -أو تواضع حضور  -كما كشفت عن غياب كبير      

  .سبقت اندالع الحراكات الشعبية
فما هي حقيقة الحال، وهل كان الزلزاالن التونسي والمصري يتسمان بالعفوية التامة دون أي تأثير مـن                 

السياسية واالجتماعية ومختلف النخب ذات الشأن العام، وهل ركبت األحزاب          أحزاب المعارضة وقواها    
 موجات السخط الشعبي وانتفاضات الشارع، أم إن فـي األمـر            -المعارضة وغير المعارضة  -التقليدية  

  .تبسيطا للواقع، وسذاجة في قراءة التحوالت إياها؟
  تخلف عن حركة الناس

ولمتتبع أحوال البلدان العربية أن يسجل الكم الهائل من المالحظـات           في البداية، يمكن للمراقب الحيادي،      
على دور وفاعلية وتأثير األحزاب التقليدية وغير التقليدية العربية المحسوبة على صفوف المعارضة، أو              

، وتخلفها  )كما كان الحال في تونس على سبيل المثال       (على صفوف االئتالفات الحزبية مع الحزب الحاكم        
كة الناس والشارع الشعبي العربي، واندغامها في إطار بنى األنظمة حتى كادت تفقـد هويتهـا                عن حر 

  .السياسية والفكرية
وهو ما بان واضحاً في اللحظات األولى من اندالع شرارات االنتفاضات المتتالية فـي بعـض البلـدان                  

قدرتها على تحريك الشارع    العربية، حيث كشفت تلك االنتفاضات عن ضعف المعارضات التقليدية وعدم           
وقيادته نحو التغيير واإلصالح، وعجزها عن المبادرة والنزول بالناس إلى الميدان بشكل كبير وبـزخم               

  .مؤثر يتجاوز نزول بضع مئات من أعضاء تلك األحزاب أو أنصارها كما جرت العادة
ار تلـك األحـزاب وعلـى       كما يمكن للمراقب والمتابع، أن يسجل الكم الكبير من المالحظات على مس           

أوضاعها الداخلية، واألمراض التي ابتليت بها، وترهل قياداتها وتشابهها بشكل كبيـر مـع األحـزاب                
الحاكمة، وعدم تبنيها لبرامج واضحة لإلصالح، واالبتعاد عن جيل الشباب الحامل األساسي والمحـرك              

على الدوام، وقزمت أداءها، ودفعتها نحو      ألي تغيير محتمل، فضالً عن صراعاتها الداخلية التي أوجعتها          
التكلس والتقوقع في معظم األحيان، لتصبح بناها ومؤسساتها التنظيمية بعيدة عن الديمقراطية الحقيقية في              

  .تبادل المواقع القيادية والهيئات التنظيمية
الفـصائل   ك -أو في إطار تحالف مع الـسلطات المحليـة        -فهناك في المنطقة العربية أحزاب معارضة       

الفلسطينية مثالً ومنها اليسارية على وجه الخصوص، ما زال أمينها العام جاثماً في موقعه القيادي منـذ                 
أربعة عقود ونيف، وهناك أحزاب عربية يسارية، انتقلت زعامتها التاريخية التي امتدت لعقود طويلة من               

بالحديث عن الديمقراطيـة الداخليـة فـي    األب إلى الزوجة ثم إلى االبن، بالرغم من أدبياتها التي تضج        
  .بنيتها، وعن الديمقراطية مع شعبها، وعن مساعيها من أجل دمقرطة حياة بلدانها

 إلـى االنـشقاقات     -المعارضة وغير المعارضـة   -وقد دفعت تلك األزمات العديد من األحزاب العربية         
ناها وفي شرايين حياتها وسيرتها، وفي      مع سيادة االستبداد الداخلي في ب     ) كالفطريات(والتناسل الهندسي   

مسار وآليات اتخاذ القرار فيها، على يد قيادة جعلت من الحزب إمارة محكمة اإلغالق، يجتمع فيها الناس                 
حول شخص واحد، يأمرهم وينهاهم بما يشاء وبما يجب، وليس لهم إال أن يسمعوا ويطيعـوا ويلتزمـوا                  

والهيمنة الشخصية على يده ومعه مجموعة ضـيقة ال يتجـاوز           بأمره، عبر سنوات من التسيير الفردي،       
عددها أصابع اليد الواحدة، وهو ما أضعف من حضورها وتأثيرها في نهاية المطاف في الشارع وبـين                 
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في حضرة النظام الـسياسي     " الديكور الديمقراطي "الناس، وحولها إلى أحزاب متواضعة، أو إلى أحزاب         
  .حوالالرسمي في بلدانها بأحسن األ

  ولكن.. دور ال يمكن إنكاره
لكن في المقابل ال يمكن إال لجاحد ومتحامل، اتخاذ طريق اإلنكار الكامـل والتـام، بـالرغم مـن كـل         
المالحظات الجوهرية واألساسية، لدور وفعل وتأثير القوى واألحـزاب المختلفـة والنخـب الـسياسية               

التـي هيـأت    ... ليمن والبحرين والمغـرب    في مصر وتونس وا    -خصوصاً المعارضة منها  -والفكرية  
وعملت على شحذ الهمم، ومراكمة عملية تعبئة الشارع والناس خالل سنوات طويلة من عملها ووجودها               
على األرض، وعلى رفع منسوب االحتقان في وجه األنظمة الطاغية التي ارتكبت كل اآلثـام والمفاسـد          

نحو التواؤم مـع مـا يريـده الغـرب     ) الالوطني(ي داخل بالدها، وانحازت في خطها السياسي الخارج      
وخصوصاً الواليات المتحدة بالنسبة لعموم قضايا المنطقة وعلى رأسها القـضية الفلـسطينية، ومـسائل               

  .التسوية في الشرق األوسط
ومن هنا، فإن الحديث عن عفوية الزلزال الشعبي العربي المتواصل في العديد من بلدان العالم العربـي،                 

أمر صحيح جداً مـن     , من قمقمه في تونس والقاهرة وبنغازي وصنعاء والمنامة       " المارد الشعبي "ج  وخرو
حيث المعنى العام، لكنه ال يعني البتة تغييب أدوار جميع تلك األحزاب والقوى والنخب المقصودة بجـرة         

  .قلم تغييباً كلياً
بفعل الترهل من جهة ثانية، لكن قسماً       فهي وإن كانت بأغلبها تغط في سبات عميق بفعل القمع من جهة و            

منها كان يعيش حالة من الحراك المتواصل في التأسيس لنهوض الشارع العربي، وال ننسى في الوقـت                 
نفسه أن معظم أحزاب المعارضة العربية بكافة تالوينها الفكرية واأليديولوجية، تعرضت بشكل عام لقمع              

لدانها، ووصلت األمور إلى حدود حظـر نـشاط وعمـل           شديد، ولحمالت تنكيل متواصلة في مختلف ب      
غالبيتها، ومنعها من العمل العلني، بل ومالحقتها وزج قادتها وكوادرها في المعتقالت وتحـت شـروط                

  .قاسية من العسف والتنكيل، وهو ما أدى بها إلى النزول تحت األرض والعمل بشكل سري
ية مع حركة اإلخوان المسلمين في مصر علـى سـبيل           هذا ما حدث تاريخياً خالل العقود الثالث الماض       

المثال، ومع حركة النهضة في تونس، ومع العشرات من األحزاب القومية واليسارية المحـسوبة علـى                
  .التيارات الماركسية في هذين البلدين العربيين وفي عموم بلداننا العربية

  ركوب الموجة وتجاوز التخلف
يد، والرصين في قراءته للوقائع، أن يلحظ الفوارق والتخوم، وأن يميـز            وبالطبع، يفترض في المتابع الج    

في القراءة والمتابعة بين أحزاب عربية معارضة اشتقت خيارات العمل الوطني الديمقراطي في بلـدانها               
وفق برامج تغيير إصالحية على أساس السعي نحو المشاركة، وخوض معارك االنتخابات الديمقراطيـة              

والجمعيات والمؤسسات وحتى االنتخابات البرلمانية، تحت عنوانها المباشـر أو تحـت أي             في النقابات   
 اشتقت طريـق المواجهـة      -وهي قليلة العدد على كل حال     -عنوان آخر، وبين أحزاب عربية معارضة       

 والصدام المسلح المباشر مع أنظمة بلدانها واختارت خطاباَ سياسياً وحتى فكرياً متطرفاً، أوصـلها إلـى               
حدود المواجهات المسلحة مع أجهزة األمن والقوات المسلحة في بلدانها، فضاعت مطالبها الديمقراطيـة              
المحقة في مجرى سياسات التطرف وخطاب التصادم الهدام في بيئة عربية رسمية متخمة بأنظمة القمـع                

شدة في مناخ أنظمـة     وأجهزة األمن المستنفرة على الدوام، وانتهى بها المطاف لتصبح أحزابا محظورة ب           
  .ال تقبل المساومة معها، وال تقبل الحوار مع قوى تتبنى أشكاالً عنفية من العمل في سعيها للتغيير

وعلى كل حال، فإن العفوية في اندالع ثورتْي مصر وتونس، وامتداد شرارات اللهيب باتجاه أكثر مـن                 
مـستمرة  " نفـخ "، أو من دون عملية قطر عربي، ال يعني البتة أن الشارع هب ونهض من دون مقدمات 

الصراخ الداخلي الذي يلخص تناقضات الوضع الداخلي في كل بلد من البلدان المقـصودة              " سعارات"لـ
  .وعلى كل مستوياته االجتماعية والمطلبية والسياسية
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نخـب  فالنفخ الداخلي اليومي، وفي اختزانه التراكمي لسعار التناقضات، جاء بكل األحوال على أيـدي ال              
السياسية والفكرية وعلى أيدي رجاالت وشخصيات القوى السياسية، وبفعل موجـات اإلعـالم الجديـد               
وتقنياته التي كسرت كل الحواجز والسدود، والتي أبدع الشبان في استثمارها في سياق تحـشيد النـاس                 

  .وتحرضهم لالنتفاضة على واقعهم القائم، وعلى المظالم السائدة
 بعـد حادثـة الـدهس     1987ينية الكبرى األولى على سبيل المثال، انطلقت نهاية عام          فاالنتفاضة الفلسط 

الشهيرة للعمال الفلسطينيين في منطقة جباليا بقطاع غزة، التي قامت بها سيارة عسكرية لالحتالل، فهـل                
  .؟...كانت انطالقتها نتيجة الحادث فقط

  الجواب بالطبع ال
يث لم يكن ألحد أن يحدد زمان ومكان شـراراتها األولـى، إال أن              فهي انتفاضة عفوية في انطالقتها، ح     

 -بتفاوت بين أدوار وفعل وتأثير فـصائلها      -االحتقان كان قد أخذ مداه الواسع، وعموم القوى الفلسطينية          
كانت قد ساعدت على مراكمة وتخليق مناخات االنتفاضة، بفعل نشاط كوادرها ومؤسساتها وحتى عملها              

  .م داخل فلسطينالفدائي المقاو
وفي مثال آخر، فإن حركة اإلخوان المسلمين في مصر، وبالرغم من الحظر الرسمي لها، ومعها بعـض          
األحزاب الناصرية القومية، كانت تعمل على الدوام على تحريك مناخات الـشارع المـصري، وتثيـر                

ل من قادتها والعشرات من     حراكات هامة لم تهدأ لحظة واحدة خالل العقود الثالثة الماضية، وهو ما جع            
كوادرها، زواراً دائمين لغرف التحقيق وزنازين االستخبارات والجهات األمنية المصرية، وقد سـاهمت             

االحتقان بين النـاس    " سعارات"تلك الحراكات في مراكمة التعبئة العامة في الشارع المصري، وفي نفخ            
  .جراء المظالم والمفاسد الواقعة

عبارة عامة نسبية تمس معظم القوى والنخب، ومع ذلك فإن حركة           " ركوب الموجة "من هنا، فإن نظرية     
الشارع تفترض بالضرورة تجاوز حالة التخلف عنها من قبل بعض القوى واألحزاب، وتفترض عليهـا               

  .أن توائم دورها وبرنامجها وفعلها مع برنامج الشعب المطروح على المأل
  تخلف األحزاب يفرض البدائل

 األحزاب العربية المعارضة عن حركة الشارع العربي بشكل عام، نتيجـة الـبطش والقمـع                إن تخلف 
والتنكيل الذي هشمها وهشم دورها في مختلف بلداننا العربية، ونتيجة حياتها الداخلية التي عاشـتها فـي                

بة، التـي   أجواء غير صحية تفتقر للحد األدنى من الديمقراطية الداخلية، دفع نحو صعود التيارات الـشا              
بدأت اآلن تبلور نفسها بنفسها ضمن إطارات وتجمعات مختلفة في مصر وتونس وليبيا وغيرهـا، فـي                 
مجموعات كبيرة من الشباب وصغار السن، وخصوصاً خاليا الجامعات والمعاهد العليـا إضـافة إلـى                

وهـو  (النـاس   حديثي التخريج، ولتسبق أحزاب المعارضة، التي وجدت نفسها تلحق باالنتفاضة وحركة            
  ).أمر جيد على كل حال

واليمن وغيرها غداً، والتي أشـعل لهيبهـا مئـات          , ومن هنا، فإن انتفاضتْي مصر وتونس، وليبيا اآلن       
اآلالف من الشباب الفتي، في سن الحلم والتوهج، وشارك فيها الماليين من أبناء الشعب بمختلف طبقاته                

رن الحادي والعشرين، عهد الثورات التي ال تنتظر األحزاب         وفئاته، دشّنت عهد الثورات الشعبية في الق      
التقليدية المعارضة وغير المعارضة على حد سواء، فهي جاءت محمولة على حامـل اجتمـاعي غيـر                 
تقليدي، حيث لم يكن هذا الحامل الطبقة العاملة أو طبقة الفالحين، مثلما حدث في بعض نماذج الثـورات           

  .لحة مثلما يحدث عادة في االنقالبات العسكريةالشيوعية، وال القوات المس
أخيراً، إن على األحزاب العربية التي تدعي وتقدم نفسها باعتبارها رافعة لحركـة النـاس، وألهـداف                 

  .الشعب، أن تعيد االعتبار لذاتها، وأن تغادر أسباب تخلفها الذاتية وغير الذاتية
الشارع عليه أن يكون في قلبها، وأال يعيش حياة نائية          كما عليها أن تدرك أن من يريد التواؤم مع حركة           

في جزيرة روبنسون كروزو، وال أن تكون نجما طارقاً يعبر عباب السماء، بل يفترض فيهـا أن تعيـد                   
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االعتبار لذاتها حتى تكون وليدة التاريخ والجغرافيا، تعيش أطوار مجتمعاتها، وتعيش على أرض الواقـع           
  .بنى سياسية وفكرية يتقدمها جيل الشبابالذي تتوالد فيه كل يوم 

  4/4/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  السلوك اإلسرائيلي تجاه الثورات العربية .262
  محسن صالح. د
وبعبارة أخرى  . يقوم المشروع الصهيوني على أساس معادلة جوهرها أن شرط بقائه هو ضعف ما حوله             

 هو إنهاء المشروع الـصهيوني، الـذي يجـثم          فإن شرط صعود المشروع النهضوي العربي اإلسالمي      
  .كالسرطان في قلب األمة العربية واإلسالمية

  جوهر المعادلة الصهيونية
ولذلك، فإن المشروع الصهيوني يلتقي مع المشروع اإلمبريالي الغربي في إبقاء المنطقة المحيطـة بـه                

ضارياً ثالثاً؛ وهو ما سـيؤدي مـن جهـة      ضعيفة أوالً، ومفككة ومنقسمة ثانياً، ومتخلفة مادياً معنوياً وح        
  .رابعة إلى إبقاء المنطقة تحت الهيمنة األجنبية، ومصدراً للمواد الخام وسوقاً للمنتجات الغربية

وبالفعل، فمنذ أكثر من ستين عاماً والمنطقة العربية المحيطة بفلسطين المحتلة تعاني من عوامل التخلف               
يرات الحاصلة في المنطقة، إذا ما استمرت في االتجـاه الـصحيح،            ولذلك، فإن التغ  . واالنقسام والضعف 

  .فإنها قد تُشكِّل اختراقاً في معادلة الصراع، قد يتطور ليمسَّ جوهر المشروع الصهيوني
المشروع الصهيوني قام واستمر على أساس االختالل الهائل في موازين القوى مع الفلسطينيين واألنظمة              

لقوة اإلسرائيلية واألميركية حالة الهدوء في الجبهـات العربيـة، وتحـول            وفرضت غطرسة ا  . العربية
المحكومـة  (األنظمة العربية نحو مسار التسوية السلمية؛ ولم يكن ذلك نتيجة قناعات شـعوب المنطقـة                

  ".بحق إسرائيل في الوجود"بجدوى التسوية أو بما يعرف ) بأنظمة دكتاتورية فاسدة
من أنظمتها العاجزة المستبدة، وقيام أنظمة تعبر عن كرامة األمة وحريتهـا            ولذلك، فإن تحرر الشعوب     

وعزتها، سيؤدي إلى نظرة مختلفة في إدارة الصراع مع الكيان الصهيوني، ال تقوم على قاعدة األنانيـة                 
ـُطرية أو التبعية الغربية، وإنما على قاعدة نهضوية ترفض الدنية في دينها ودنياها، وال تقبل بأ                قـل  الق

  .من تحرير األرض واإلنسان واستعادة كافة الحقوق المغتصبة
  مخاطر إستراتيجية تواجه إسرائيل

منذ سنوات تحدث الخبراء واإلستراتيجيون الصهاينة عن ثالثة مخـاطر إسـتراتيجية تواجـه الكيـان                
  :اإلسرائيلي

 وما قد ينتج عنه من نمـو        .في داخل فلسطين المحتلة   " المتطرفة" تصاعد القوى والتيارات اإلسالمية      -1
" إسرائيل"، وتوليها القيادة الفلسطينية، وتعطّل مسار التسوية، وعدم قدرة          "حجر فرعون "قوى المقاومة في    

  .على فرض شروطها على الفلسطينيين
، التي قـد تحـل      "المتطرفة" ضعف وفساد األنظمة العربية في المنطقة مع تصاعد القوى والتيارات            -2

  ".إسرائيل"نظمة، مما يشكل بيئة محيطة معادية لـمحلَّ هذه األ
 التنامي السكاني الفلسطيني في فلسطين المحتلة، مع نضوب الهجرة اليهودية، بحيث سيتجاوز عـدد               -3

  ).2015حوالي سنة (الفلسطينيين في فلسطين التاريخية عدد اليهود في بضع سنين 
فإذا مـا أخـذت     . في وسط عاصفة لم تكتمل معالمها     ما زلنا في وسط موجة الثورات العربية، وما زلنا          

التغيرات شكلها اإليجابي وتم استكمالها إلنتاج أنظمة سياسية جديدة قادرة على التعبير عن إرادة شعوبها؛               
  .فإن الخطر اإلستراتيجي الذي تحدث عنه اإلسرائيليون سيصبح أمراً محققاً
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صاصه واستيعابه وإعادة توجيهه، بحيث يعيد إنتاج أنظمة        أما إذا اتخذت التغيرات شكالً مؤقتاً يجري امت       
فاسدة مستبدة، فإن الكيان اإلسرائيلي قد ينجو من هذه الموجة؛ ربما بانتظار موجة أخـرى تـتعلم مـن                   

  .سابقتها كيفية فرض إرادة الشعوب
  انعكاسات المشهد العربي

 في المنطقة المحيطة بفلسطين المحتلـة،       المشهد العربي إذا ما استكمل عملية تغييره اإليجابية، خصوصاً        
  :فسيفتح المجال أمام التغييرات التالية التي ستتعلق بشكل مباشر وغير مباشر بالكيان اإلسرائيلي

  . تشكيل فضاء إستراتيجي رسمي وشعبي أكثر تأييداً للمقاومة، وأكثر عداء للكيان اإلسرائيلي-1
  . الفلسطينية تفعيل البعد العربي واإلسالمي للقضية-2
 انفتاح الباب أمام قيام مشروع عربي إسالمي نهضوي، قد يقلب معادلة الصراع وموازين القوى مع                -3

  .الكيان اإلسرائيلي على المدى المتوسط والبعيد
 إضعاف الهيمنة األميركية والغربية على أنظمة المنطقة، وإنهاء حالة التبعيـة، وصـناعة األنظمـة                -4

  .وفق مصالحها وأولوياتها دونما إمالءات خارجيةلقرارها المستقل، 
جديد في المنطقة، يملك القوة واإلرادة والحرية والكرامة، ويكسر حاجز الخوف، وال            " إنسان" صناعة   -5

يقود عملية التطور السياسي واالقتصادي واالجتماعي والعسكري فقط، وإنما ال يرضى ألرضه ومقدساته             
  .يعطي الدنية في دينه ودنياهأن تبقى تحت االحتالل، وال 

 تراجع مشروع التسوية السلمية مع األنظمة العربية، وإلغاء أو تجميد أو تعطيل اتفاقيتْي كامب ديفـد                 -6
  ".إسرائيل"ووادي عربة؛ وكذلك تراجع وتعطُّل عملية التطبيع بين األنظمة العربية و

تحقيق تكافؤ أو تفوق مستقبلي في مواجهة        استغالل أمثل لمقدرات وثروات األمة، مما قد يتيح فرص           -7
  .الكيان اإلسرائيلي
  المشهد اإلسرائيلي

" إسـرائيل "المشهد اإلسرائيلي يظهر الكثير من االرتباك والقلق في األوساط السياسية اإلسرائيلية، إذ إن              
ل المنطقـة   القائمة على أساس فرضية منطقة محيطة ضعيفة مفككة متخلفة، ترى كابوساً حقيقياً في تحو             

  .إلى حالة قوية متماسكة متقدمة
فشل اإلسرائيليون في تقديم مشروع تسوية يمكن أن يوافق عليه العرب، حتى وهم في أضـعف وأسـوأ                  

وأغراهم الضعف العربي بمزيد    . حاالتهم، وتعمد اإلسرائيليون أسلوب إدارة الصراع وليس حّل الصراع        
  .قائق على األرضمن العنجهية وإجراءات التهويد وبناء الح

، بعـد أن فقـدت عمليـة        "فرصتهم الذهبية "غير أن تبدل األوضاع قد يظهر أن اإلسرائيليين قد خسروا           
ليس هذا فحسب، وإنما سيزيد األمر تعقيداً بالنسبة لإلسـرائيليين أن           ". زبائنها"التسوية معناها كما فقدت     

حـو االتجاهـات الدينيـة واليمينيـة، كمـا أن           مجتمعهم الصهيوني في فلسطين المحتلة يزداد ميـوالً ن        
  .اإلسرائيليين يفتقدون رؤية موحدة لكيفية حّل الصراع مع الفلسطينيين والعرب

هذا فضالً عن أن غرور القوة العسكرية ما زال يسهم في إفساد الحسابات السياسية الحالية والمـستقبلية                 
  .لإلسرائيليين

  السلوك اإلسرائيلي المحتمل
رجح أن يميل السلوك اإلسرائيلي إلى مزيد من االنغالق واالنعزال؛ ذلك أن الكيان اإلسرائيلي               من الم  -1

يعيش في جوهره أزمة الخوف على الذات والخوف من المستقبل، كمـا يعـيش أزمـة الالمـشروعية                  
 إلـى   ولعل التغيرات ستزيد من هذه المخاوف، مما قد يدفعه        . والالقبول في المحيط الذي أوجد نفسه فيه      

  ".العقلية الغيتوية"التمسك أكثر بإحدى مواصفاته القديمة الجديدة وهي 
 ال يظهر أن التغيرات الحالية ستدفع اإلسرائيليين إلى تقديم تنـازالت حقيقيـة مرتبطـة بمـشروع                  -2

التسوية، كالموافقة على المبادرة العربية أو ما شابه؛ وإن كان من الممكـن أن تتحـدث عـن بعـض                    
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شكلية، التي تَعرف مسبقاً أنها مرفوضة فلسطينياً وعربياً، كما ستحاول اسـتغالل األوضـاع              العروض ال 
  ".تطرفاً"في الوقت الذي يزداد فيه العرب " السالم"للتحدث عن حرصها على 

لالعتماد بشكل أكبر على القوة العسكرية، وستتهيأ الحتماالت المواجهة مع أي من            " إسرائيل" ستسعى   -3
فمع سقوط حسني مبارك قامت الحكومة اإلسرائيلية بزيـادة ميزانيتهـا         . طوق، وخصوصاً مصر  بلدان ال 

يـوم  -وتحدث وزير الـدفاع اإلسـرائيلي إيهـود بـاراك           .  مليون دوالر  700األمنية العسكرية بنحو    
قد تطلب مساعدة عـسكرية     " إسرائيل" عن أن    - في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال       8/3/2011

  . إضافية بقيمة عشرين مليار دوالرأميركية
إلى إعادة تأكيد دورها الوظيفي بالنسبة ألميركا والعالم الغربي، باعتبارها حليفـاً            " إسرائيل" ستسعى   -4

وهو ما ذكـره بـاراك فـي        . إستراتيجياً مستقراً يمكن الوثوق به ويمكن االعتماد عليه في هذه المنطقة          
إسرائيل قويـة ومـسؤولة سـتكون       " ستريت جورنال، عندما أكّد أن       مقابلته المشار إليها أعاله مع وول     

  "!!.عنصر استقرار في هذه المنطقة المضطربة
. إلى الحفاظ على رصيدها العالمي الذي يتآكل مع الزمن حتى في أوروبا وأميركا            " إسرائيل" ستسعى   -5

  .ضالً عن الهند والصينكما ستسعى إليجاد حلفاء جدد كاليونان وبلغاريا ومقدونيا وأوكرانيا، ف
وحلفاؤها استغالل حالة االضطراب وعدم االسـتقرار الناشـئة عـن الثـورات             " إسرائيل" ستحاول   -6

واالحتكاكات والصدامات بين الشعوب وأنظمتها، ثم تلك االختالفات واالختالالت الناشـئة عـن تعـدد               
  .ها الحقيقيةاجتهادات مكونات الثورة وعناصرها، لحرف مسارات التغيير عن وجهت

ولعل من أخطر الجوانب السعي إلثارة العداوات والنعرات العرقية والطائفية، بشكل يؤدي إلى مزيد من               
  .وهي توجهات لم تعد سرا في العديد من األوساط. التفتيت واالنقسام في المنطقة العربية

قد نـشر   )  في العالم  وهو مفكر يهودي صهيوني أميركي، وأحد أشهر المستشرقين       (وكان برنارد لويس    
 فـي  Executive Intelligence Research Projectمقاالً في مجلة تصدرها وزارة الدفاع األميركية 

كرديـة، وسـنية،    (، اقترح فيه إعادة تقسيم المنطقة بتقسيم العراق إلى ثالث دول            2003حزيران  /يونيو
دن إلى دولتين إحداهما للفلـسطينيين      ، واألر )علوية، ودرزية، وسنية  (، وسوريا إلى ثالث دول      )وشيعية

، )مسيحية، وشيعية، وسنية، ودرزيـة، وعلويـة      (والثانية لمن أسماهم البدو، ولبنان إلى خمس دويالت         
والسعودية لعدة دويالت، كما كان الوضع قبل أن يوحدها الملك عبد العزيز بن سـعود، ومـصر إلـى                   

جنوبية زنجية وشمالية عربية، وموريتانيا إلى دولتـين        ، والسودان إلى دولتين     )إسالمية، وقبطية (دولتين  
  .عربية وزنجية، كما اقترح إنشاء دولة خاصة بالبربر، واقترح تقسيم إيران إلى أربع دول

وقد علّق برنارد لويس بقوله إن ذلك سيخدم اإلسرائيليين، ألن تلك الدول والكيانات لن تكون فقط غيـر                  
، "إسرائيل"، وألنها ستكون أضعف من      ...شلُّها الخالفات التي ال تنتهي    قادرة على أال تتحد، ولكن سوف ت      

  .لمدة خمسين سنة قادمة على األقل" إسرائيل"فإن هذا سيضمن تفوق 
ويظهر أن المحلل اإلسرائيلي المعروف ألوف بن تابع فكرة برنارد لويس، وكتب في جريدة هآرتس في                

ة المنطقة، وأن الوضع يبشر بنهاية الحـدود والترتيبـات    أن الثورات العربية ستعيد صياغ  25/3/2011
بيكو لم تمزق المشرق العربي بما فيه الكفايـة،         /بيكو، على اعتبار أن سايكس    /الناشئة عن اتفاقية سايكس   

  .وأن السنوات المقبلة ستشهد دوالً جديدة
دية، وسـوريا، وليبيـا،     وتوقع ألوف بن انفصال إمارات الخليج عن اتحاد دولة اإلمارات، وتقسيم السعو           

وأكد أن هذا االنقسام سيسهل األمـر       . والسودان، واليمن، وظهور كردستان، وانفصال الصحراء الغربية      
  ".إسرائيل"على 

إن المطلوب من شباب الثورة وحكمائها، ومن كل من تعنيهم عملية اإلصالح والتغيير، أن يتنبهـوا وأن                 
 طائفية أو قبلية، وأن يفوتوا الفرصة على أولئـك الـذين            يكونوا على حذر من أي دعاوى عنصرية أو       

بغـض  (يحاولون النفخ في نار الفتنة، كما أن عليهم أن يضعوا على أيدي قصيري النظر والمتهـورين                 
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، ممن يمكن أن ينجر إلى وسائل وأسـاليب تـؤدي لتـأجيج المـشاعر               )النظر عن حماسهم وإخالصهم   
  .ج المجتمع الواحدالعنصرية والمذهبية وإلى تمزيق نسي

مكتوفة األيدي وهي ترى تحوالت إسـتراتيجية كبـرى فـي المنطقـة             " إسرائيل"وبشكل عام، فلن تقف     
المحيطة بها؛ ولن تتوقف عن محاولة البقاء كقوة كبرى في المنطقة، وعن السعي إلى أن تظل هي مـن                   

  .يفرض شروط اللعبة، وأن تبقى في مأمن من أي مخاطر محتملة
تعرف في قرارة نفسها أنها تسير عكس حركة التاريخ، وأال ضمان لقوتهـا إلـى مـا ال                  " ئيلإسرا"لكن  

  .نهاية، كما ال ضمان لضعف المنطقة إلى ما ال نهاية، وأن الظلم واالحتالل ال بد أن تكون له نهاية
  6/4/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  ورة فلتقرعأجراس الث: الغضب العربي الساطع لم يصل إلى فلسطين .263

  صقر ابو فخر
إنها لمفارقة غريبة حقاً أن تكون فلسطين أكثر بالد العرب هدوءاً اليوم، مع أنها ظلت طـوال أربعـين                   

وما نشهده اليوم في طـول  . عاماً تقريباً أكثر المناطق صخباً واشتعاالً وتأثيراً في أحوال المشرق العربي      
ا وهناك، هو، بال شك، انبعاث جديد لإلرادة العربية، ومن          البالد العربية وعرضها، مع اختالف الشدة هن      

وهو، في الوقت نفسه، تحرر مزدوج من االسـتبداد         . الصعب، بعد اآلن، رد عقارب الساعة إلى الوراء       
الذي طال ليله كثيراً، ومن الفساد الشامل الذي نخر الحياة اليومية في البلدان العربيـة، وشـوه عالقـة                   

  .وأورث هذه المجتمعات الخوف والركود واالستكانة وتغليب السالمة على الكرامةالمواطن بالدولة، 
الراجح أن هذه الثورات المتنقلة ليس من غاياتها تحقيق المهمات المجهضة التي سعت حركات التحـرر                

 .الوطني العربية لتحقيقها منذ خمسينيات القرن العشرين، والتي كان في مقدمها الخالص من االسـتعمار              
لكن ربما تتمكن هذه الثورات من ردم الفوات التاريخي الذي علق العرب فـي شـراكه جـراء النكبـة                    

 أيضاً، فتستطيع حينذاك مجـاراة العـصر واالنخـراط          1967 وجراء هزيمة    1948الفلسطينية في سنة    
عية، واحتـرام   اإليجابي في العالم المعاصر، وفي الحداثة الكونية التي تتضمن قيم الحرية الفردية والجما            

إرادة الشعب، وتأسيس ديموقراطية تامة كنظام سياسي يقوم على فـصل الـسلطات وتـداول الـسلطة                 
وفي سياق آخر، ربما ال     . باالنتخاب، وتعزيز قدرة المجتمع المدني في الدفاع عن مصالح الناس األحرار          

لكن، فـي  . المرحلة ألسباب كثيرةتتمكن اإلرادة الشعبية المنتفضة اليوم من تحقيق جميع غاياتها في هذه  
الوقت نفسه، ما عاد في اإلمكان اليوم، وبعد هذه التجارب العربية المجيدة، لوي عنق التاريخ إلى الوراء                 
على االطالق، ألن إرادة الشعب الحرة تولد اليوم وهي متسربلة بالدهشة، واألمل ببزوغ الحرية، وهـي                

عنيه هذه الوالدة من إعادة بناء جديدة للنظم السياسية واالجتماعيـة           والدة جديدة للعالم العربي كله، بما ت      
  .العربية على أسس ديموقراطية معاصرة، وعلى أنقاض الهياكل العتيقة والرثة التي عاشت طويالً

، 1919 إلى الثورة المصرية في سـنة        1882جميع الثورات العربية السابقة، من ثورة عرابي في سنة          
 التي قادها سلطان األطرش، وبالثورة المصرية العظيمة التي         1925سورية الكبرى سنة    مروراً بالثورة ال  

 وجميـع ثـورات التحـرر    1954، حتى ثورة الجزائر في سنة      1952قادها جمال عبد الناصر في سنة       
، كانت كلها   1965الوطني في المغرب وتونس واليمن، وصوالً إلى الثورة الفلسطينية المعاصرة في سنة             

وفي أحيان قليلة أخـرى ضـد الـنظم الـسياسية المتهالكـة             . هة ضد الخارج، أي ضد االستعمار     موج
 يوليـو   23مثال ذلك النظام الملكي في مصر الذي قضت عليـه ثـورة             (والمتحالفة مع هذا االستعمار     

هنـا  و. لكن الثورات العربية الحالية موجهة، بالدرجة األولى، إلى النظم السياسية في الـداخل            ). 1952
لكـن  . تكمن قوتها وقدرتها على ابتداع أساليب غير متوقعة في سعيها إلى التغيير الديموقراطي العاجـل             

حتى هذه القدرة لها حدود، ويعتورها الضعف أحياناً، ومنشأ هذا الضعف هو أن الثورة ضد المـستعمر                 
 تؤدي إلـى حـروب أهليـة        لكن الثورة ضد الحاكم المستبد ربما     . كانت توحد الشعب كله خلف الثائرين     
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. متمادية، فلهؤالء الحكام قاعدة اجتماعية تضيق أو تتسع بحسب أحوال كل بلد وتكويناتـه االجتماعيـة               
وهؤالء الحكام ليسوا عصابة كما يتردد في الدعايات السياسية، بل يمثلون شبكة من المصالح المتداخلـة                

ماءات العشائرية والطائفية، ويديرون مصالح أمنيـة       ومن الوالءات السياسية المتعددة الوجوه، ومن االنت      
وسياسية إقليمية، األمر الذي يجعل التغيير شأناً عسيراً أحياناً، ومدخالً إلى زعزعة البنى المستقرة، وإلى               

والـدول  . »الدول الرخوة «ويحصل ذلك في ما يسمى عادة       . ما يجعل تحكّم الخارج بالداخل أمراً يسيراً      
ة لها بالقوة المالية أو الديموغرافية أو الجغرافية، إنما هي تلـك الـدول التـي تـصدر                  الرخوة ال عالق  

مؤسساتها الدستورية القوانين، لكن كبار القوم فيها يستطيعون دائماً خرق هذه القـوانين والتهـرب مـن       
 بوسـائل   وهذه الحال ترغم من هم أدنى مرتبة على خرق القوانين أيضاً          . تبعات ذلك جراء قوتهم المالية    
أي ان الدول الرخوة هي، في نهاية المطاف، ذات مـستوى عـاٍل مـن               . أخرى كاستخدام الرشوة مثالً   

الفساد، والسلطة فيها تحتكرها فئة محدودة من رجال األمن ورجال األعمال والسياسيين، بينما الحريـات               
طالة واتـساع الفجـوة بـين       فيها معدومة، والنظام السياسي غير ديموقراطي، ويعاني الشعب الفقر والب         

طبقات المجتمع، وتسلّط أجهزة القمع على حياة الناس، والترقي االجتماعي أو االقتـصادي محـصورة               
  .بالدولة وحدها

لكن، هل سـتغير هـذه الثـورات        . لن يكون العالم العربي، بعد هذه الثورات المتالحقة، كما كان قبلها          
كسوفاً للقضية الفلسطينية في خضم هذه الثـورات، مـع أن           موازين القوى مع اسرائيل؟ لنالحظ أن ثمة        

الذي نجده فـي    » االنتفاضات«هو اختراع فلسطيني حديث، وهو يختلف عن مصطلح         » انتفاضة«تعبير  
الكتب القديمة التي تتحدث عن انتفاضات الفالحين مثالً في القرن التاسع عشر أو في النصف األول مـن        

روف، بدقة، لماذا يظهر المشهد الفلسطيني ساكناً في هذه األيام إال مـن             ومن غير المع  . القرن العشرين 
ويمكن القول، من بـاب التـرجيح، إن النـضال المريـر الـذي خاضـه                . تحركات متفرقة هنا وهناك   

الفلسطينيون طوال أكثر من أربعين سنة متواصلة، وخـصوصاً منـذ انطـالق الكفـاح المـسلح فـي                   
وكانت النتيجة أن العالم العربي، وال سيما بعد الخروج الفلـسطيني           . هم، قد استنفد بعض قوا    1/1/1965

، أدار ظهره إليهم، ما مكّن إسرائيل       1991 أو بعد حرب الخليج األولى في سنة         1982من لبنان في سنة     
من توسيع مستعمراتها في األراضي الفلسطينية، واختراق بعض الدول العربية علناً، وقطع الطريق على              

تأسيس دولة فلسطينية مستقلة، والحصول، في الوقت نفسه، على دعـم ال متنـاٍه مـن الواليـات     إمكان  
  .المتحدة األميركية

هل يلوح أي أمل في إمكان اندالع انتفاضة فلسطينية على غرار االنتفاضات العربية المحتدمة؟ الجواب               
 ضـد إسـرائيل؟ وإذا كـان        انتفاضة ضد من؟ ضد فتح أم ضد حمـاس أم         : يتحول، فوراً، إلى تساؤل   

المطلوب من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة القيام بانتفاضة جديدة، فماذا عن بقية الفلسطينيين في               
سورية واألردن ولبنان ودول الشتات الكثيرة؟ ما دور هؤالء في النضال الفلسطيني الجديد، وفي صـوغ        

  معالم المرحلة الجديدة؟
لكن الواضح في هذا الميـدان أن       .  تعكس الحال السديمية للقضية الفلسطينية     بالطبع ال جواب، بل همهمة    

 على األقـل، يتهـادى حقـاً، وال         1988حّل الدولتين الذي سعت له منظمة التحرير الفلسطينية منذ سنة           
ومبادرة السالم العربية لفظت أنفاسها في سـنة        . خيارات مضمونة في أيدي الشعب الفلسطيني حتى اآلن       

جراء العدوان على غزة، وجراء تخلي معظم الدول العربية عن قضية فلسطين، وتحولهـا إلـى                 2009
  .مجرد دول متبرعة فحسب

إذا كانت مبادرة السالم العربية ماتت، وحل الدولتين يتهادى، والوعود األميركية خُلبية، فإن الخيـارات               
ل المثال، إلى مجلس األمن، على أهميتـه        فالذهاب، على سبي  . السياسية األخرى المتاحة ساذجة أو بدائية     
والعودة إلى التفاوض والظهر    . األميركي في االنتظار  » الفيتو«السياسية واالعالمية، ال يجدي نفعاً، ألن       
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والدعوة إلى حل السلطة الفلسطينية ال تقدم أي مكسب سياسي للقضية الفلـسطينية او              . عارٍ ال طائل منه   
  .للشعب الصامد تحت االحتالل

إذا صرفنا االنتباه عن االحتماالت السياسية التكتيكية، الممكنة أو المستحيلة، إلى ميدان الثورات الـشعبية             
العربية السلمية، المدهشة والمجيدة، وإلى تأثيرها المباشر في فلسطين، فإن الشعب الفلـسطيني يمتلـك،               

االحتالل، وضد االنقسام، وضـد الفـساد،       بدوره، خياراً استراتيجياً مهماً هو الثورة المدنية الشاملة ضد          
والثورة المدنية تعني، في جوهرها، استعمال القوة ال        . وضد تخلي الحكومات العربية عن قضية فلسطين      

استخدام العنف، أي تجنيد طاقات الشعب الفلسطيني ومناصريه من العرب وشعوب العالم لتنظيم حملـة               
ائيلي، على أن تتضمن هذه الحملة االعتصامات المفتوحة،        مديدة ومنسقة ومتضافرة ضد االحتالل االسر     

والتظاهرات اليومية التي ال تهدأ، وتنظيم الجهد القانوني واإلعالمي والـسياسي فـي عواصـم العـالم                 
المختلفة، عالوة على المقاطعة االقتصادية واألكاديمية إلسرائيل، والفضح اليومي لممارساتها القمعيـة،            

ضائية في العالم لمحاسبتها، وفي الداخل للحد من مصادرة المنـازل أو بيعهـا فـي                وتمويل الدعاوى الق  
القدس ويافا وعكا، ودعم المزارعين الذين ُأتلفت محاصـيلهم، والمـواطنين الـذين هـدمت منـازلهم،                 

 ومن المؤكد أن ثمة خوفاً إسرائيلياً جدياً من إطالق حركة حقوق مدنية           . ومساعدتهم على البقاء والصمود   
عالمية لمناصرة الفلسطينيين على غرار حملة الحقوق المدنية للسود في الواليات المتحدة األميركية فـي               
ستينيات القرن العشرين، أو على غرار حملة مكافحة العنصرية في جنوب افريقيا ومقاطعة الحكومـات               

 بأن يفكر فيها المفكـرون      فمن يتصدى لهذه المهمة الجديرة    . العنصرية، لكن بزخم أكبر بكثير هذه المرة      
  والباحثون وذوو التجربة والخبرة السياسية ملياً، وأن ينعموا النظر فيها جدياً وعلمياً وعملياً في آن؟

  14/4/2011، السفير، بيروت
  
  
  

  تجسيد البيئة في المرحلة ما بعد مبارك .. تحديات مصر طويلة األمد .264
  ديفيد شينكر

  ملخص تنفيذي 
لثالثين الماضية اعتمدت واشنطن على مصر بقيادة حسني مبارك، جنباً إلى جنب مع             على مدى األعوام ا   

وبينما ساهمت االستبدادية في السخط المتنامي ثـم        . إسرائيل، في تشكيل األساسٍ لهيكلها األمني اإلقليمي      
 الواليات  عدم االستقرار داخلياً في النهاية، كانت مصر تحت حكم مبارك شريكاً لعقود طويلة، مما ساعد              

  . المتحدة على تعزيز غاياتها الجوهرية في تحقيق السالم واالستقرار في الشرق األوسط
.  والتي أنهت عهد مبارك إنجازاً رائعاً للمصريين       2011يناير  /في كانون الثاني  " ثورة البردي "وقد كانت   

ي باالرتياب واألمل في الوقـت      ومع ذلك، فبالنسبة للواليات المتحدة تتميز هذه الفترة من االنتقال السياس          
فتغييرات القيادة في مصر نادرة بشكل ملحوظ، وأدت اثنان من انتقـاالت الـسلطة              . نفسه، لسبب وجيه  

.  إلى تحوالت جذرية في السياسة المصرية      -- إلى جمال عبد الناصر وأنور السادات        --الثالثة األخيرة   
  . عتقاد بأن نقل السلطة الحالي سيكون مختلفاًولدينا القليل من األسباب الوجيهة تدعونا إلى اال

وعلى األقـل، سـتمارس     . لمصر ما يزال غير واضح    ] المنحني[وبالنظر إلى الموقف اليوم فإن المسار       
قوى داخلية الضغط على الحكومة القادمة للتخلي عن سياسات الرئيس مبارك وإعادة ضبط عالقاتها مع               

لى الثناء في جميع أنحاء الشرق األوسط والشعبية داخلياً ربما تفكر           وسعياً للحصول ع  . الواليات المتحدة 
أي مناهـضة   (القيادة المصرية الجديدة أيضاً في إعادة توجيه سياسة خارجية تعكـس نزعـة شـعبوية                

. »حزب العدالـة والتنميـة    «واختصاراً فإن مصر يمكن أن تصبح مشابهة لتركيا في ظل حكم            .) للغرب
 ومـستفيدة مـن المـساعدة الخارجيـة األمريكيـة           --ديقة للواليات المتحدة    وبال شك ستبقى مصر ص    
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 لكن من غير المرجح أنها ستبقى الحليف الموثوق الذي كانت واشنطن معتادة             --الدوالرات  ] بمليارات[
  . عليه في ظل مبارك

 أن الحكومـة    وعلى الرغم من احتمال قيام القيادة المرتقبة في القاهرة بإبعاد نفسها عـن واشـنطن، إال               
وداخلياً على وجـه    . الجديدة سوف تواجه حشداً من المعضالت الضاغطة في السياسة المحلية واإلقليمية          

التحديد، تظل المشكالت المنهكة باقية وسوف تستمر بإثارة االستياء والغضب، وربما المزيد مـن عـدم                
  . االستقرار، إن لم تتم معالجتها
تي ساهمت في اإلطاحة بنظام مبارك سوف تستمر في صياغة الـسياسات            وفي الحقيقة فإن نفس القوى ال     
. وتأتي الحوكمة على رأس قائمة المظالم المصرية القائمة منذ مدة طويلة          . المصرية في السنوات المقبلة   

ورغم أن الشكاوى المستقبلية إزاء الحوكمة ربما ال تعني القمع و اإلقصاء السياسي والفساد المستـشري                
إال أن  " وحكومـة رجـال األعمـال     "تحت حكم مبارك    " الحزب الوطني الديمقراطي  "ثل بقوة في    الذي تم 

ويرجع ذلك إلى أن اإلحتقان الشعبي في مصر في ظل مبارك كان مرتبطاً             . االعتراضات لن تخمد تماماً   
النظام وعلى الرغم من رحيل     . جزئياً بالتوصيل الضعيف للخدمات، والتصور العام بعدم كفاءة الحكومة        

إال أن جهاز أمن الدولة والجهاز اإلداري اللذين استحثا تلك المظالم ما يزاالن بشكل كبير كما هما ممـا                   
  . يؤكد أن الحوكمة سوف تبقى مصدراً لإلحباط بالنسبة للكثير من المصريين

 الكثيـر مـن     إال أنه حـرك   " ثورة البردي "وبالمثل فإنه بينما لم يكن االقتصاد هو الدافع الرئيسي وراء           
وعلى هذه الجبهة أيضاً سوف ترث الحكومة الجديدة من النظام القـديم            . السخط الشعبي السائد في مصر    

النـاتج  "ورغم اإلصالحات االقتصادية الكبيرة التي نفذتها القيـادة الـسابقة، و          . مشاكل معقدة ال تحصى   
لى الطبقات الدنيا حيث أن معدالت الفقر       الذي كان يعلو بثبات إال أن الثروة لم تنحدر إ         " المحلي اإلجمالي 

العالية ال تزال قائمة، وتستمر معدالت كبيرة للبطالة والبطالة المقنعة، وما تزال إعانات التعويض التـي                
كما هي، وما يزال العمال الذين ليسوا على قدر عاٍل من           ] اقتصادية وال تحل المشاكل   [تؤدي إلى أضرار    

اقصة التجهيز مما يزود سوق العمالة المصرية بمرشحين غيـر أكفـاء            التدريب يتخرجون في مدارس ن    
ورغم التغييرات الهائلة في حكومة مصر إال أن هيكل االقتصاد الوطني ما يزال كما هو ممـا       . للوظائف

يضمن أن تلك اإلحباطات سوف تستمر في تجسيد القوى السياسية واالجتماعية المحركة في الدولة على               
  . لمنظورمدى المستقبل ا

ففـي  . لكـن بعجـز   ] بمعالجتـه [وتشكل الشؤون الخارجية مجاالً آخر سوف تبدأ القاهرة ما بعد مبارك            
السنوات األخيرة شهدت مصر تآكالً وانحداراً شديداً لنفوذها اإلقليمي إلى درجة أن مصر تظهـر اليـوم                

والتي سـيكون لزامـاً علـى       إن بعض األمور األكثر تحدياً،      .  على كل جبهة تقريباً    --كقوة متراجعة   
الحكومة المصرية المقبلة التعامل معها هي العالقات مع جيرانها بمن فيهم دول غير مستقرة إن لم تكـن                  

  ). غزة(والشرق ) السودان(والجنوب ) ليبيا(فاشلة أصالً، وكذلك مع األراضي في ناحية الغرب 
ل أصغر على منبع نهر النيـل بمـن فيهـا           وفي الوقت نفسه، تواجه القاهرة مبادرة غير مسبوقة من دو         

 -- مليار متر مكعب من المياه 55.5إثيوبيا والكونغو ورواندا وأوغندا، من بين دول أخرى تتنازع على         
إن الموضوع المهم   .  الذي تسيطر عليه مصر تقليدياً     --أي ما يقرب من ثلثي التدفق السنوي لنهر النيل          

ج مبارك من الصورة، هو أن القاهرة سوف تبني سياسة جديدة           بشكل خاص بالنسبة لواشنطن، بعد خرو     
 دمشق وطهران اآلخذة في الصعود إقليمياً إلى جانب تابعيها اإلرهـابيين            -- أو التكيف مع     --لمواجهة  

  . »حزب اهللا«و » حماس«
ي إن خروج مبارك لم يحسم التحديات التي يفرضها وضع مصر اإلقليمي المتقلص، حيث أن الحكومة الت               
. ستخلفه سيتعين عليها قريباً مواجهة المشاكل المذكورة أعاله، وتهديدات خارجية أخرى علـى الدولـة              

ومما يعقد األمور أن كل هذا سوف يحدث بينما تفتح مصر نفسها لسياسات تنافسية حقيقية للمرة األولـى             
" التجربـة الليبراليـة   "هذه  وحتى لو كانت الحكومة القادمة على مستوى هذه المهمة فإن           . منذ ستين عاماً  
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وتحديداً، إن خطة الجيش النتقال السلطة قد تفشل أو يمكن أن تسعى بدالً مـن               . بعيدة عن النجاح المؤكد   
وحتى إذا نجحت الديمقراطية وتمكن الليبراليـون مـن أن   . ذلك إلى فرض نسخة معدلة من النظام القديم   

إصالح النظام االقتصادي فربما قد ينتج عن ذلك هزيمتهم         يتم انتخابهم، فإنهم لو فشلوا في تخفيف الفقر و        
  . من قبل اإلسالميين غير الليبراليين في االنتخابات التالية

وفي حين تجتاز مصر أول مرحلة انتقال سياسية لها فيما يقرب من ثالثين عاماً ينبغي على واشنطن أن                  
وعلـى أبـسط    . ع شـريكها األمريكـي    تساعد القاهرة على السير نحو مستقبل أفضل، بشكل متواكب م         

المستويات، فإن هذا يعني قبول ما سيكون على األرجح قيام حكومة جديدة بقيادة الليبراليين، واالستثمار               
» اإلخوان المسلمين « سواء كانوا من جماعة      --بقوة وبسرعة في نجاحها خشية من أن يقوم اإلسالميون          

وفي الوقت نفسه، ينبغي أن تتطلع السياسة       . استغالل فشلها  ب --أو الناشط عمرو خالد     " حزب الوسط "أو  
األمريكية إلى االستفادة من التغيير في القيادة للمساعدة على الدفع بتحسينات في الحوكمـة المـصرية،                

  . وإعادة إنعاش دور القاهرة اإلقليمي التقليدي
ئمة بين البلدين، مـا يـزال نفـوذ         وعلى الرغم من الروابط العسكرية والسياسية المستمرة والعميقة القا        

ومع ذلك، ما يزال بإمكان واشنطن اتخاذ خطوات للمساعدة على          . الواليات المتحدة لدى القاهرة متواضعاً    
ويجدر بالسياسة  . تثبيت استقرار النظام الجديد، وفي الوقت نفسه تعزيز التغير االيجابي للشعب المصري           

  :  من بين خطوات أخرى--نتقالية في مصر القيام بما يلي األمريكية الفعالة خالل هذه الفترة اال
كما هو الحال مع الثورة، سوف يكون المصريون مسؤولون عن أداء العمل الشاق             . تشجيع انتقال شفاف  

بيد، تستطيع واشنطن أن تلعب دوراً في جعـل العمليـة           . لضمان سير العلمية االنتقالية باتجاه ديمقراطي     
إن . ي يبدو أن ضباط الجيش الذين يديرون عملية االنتقال يكرهون التكيف معـه            شفافة، وهو مطلب شعب   

المعهـد  "و" المعهـد الـديمقراطي الـوطني     "إحدى الطرق لالنخراط في هذا الجهد هو تقديم التمويل لـ           
 للعمـل مـع     -- وجميعها أمريكية    --" المؤسسة الدولية لألنظمة االنتخابية   "، وكذلك   "الجمهوري الدولي 

ولدى هذه الكيانات األمريكية تجارب     . ظمات المصرية غير الحكومية أثناء هذه الفترة المعقدة المقبلةً        المن
في تقديم الخبرة الفنية المطلوبة بشدة، ويمكنها أن تتبادل مع المؤسسات المصرية تلك الدروس الحاسـمة                

  .  جماهيري أولوية قصوىالمستفادة من انتقاالت مشابهة، والتي كان يعتبر فيها تحقيق أقصى منجز
بعد الثورة، سيكون من المغري لواشنطن التي تعاني من صعوبات          . إعادة توزيع التمويل للمجتمع المدني    

مالية أن تعلن النصر، وتعيد توزيع أو منع األموال المكرسة للديمقراطية واألنشطة المتعلقة بالحوكمة في               
وفي الحقيقة فإنه مـن المهـم اآلن بـشكل          . ر سديدة إال أن خطوة من هذا القبيل سوف تكون غي        . مصر

وللمساعدة على منع اندالع ثورة مضادة، ينبغي على        . متزايد الحذر من إعادة تخندق االستبداد في الدولة       
واشنطن أن تعمل بشكل طموح على تحويل التمويل بعيداً عن منظمات المجتمع المدني التي كان يرعاها                

وباإلضافة إلى تمويل منظمات المجتمـع      . ات محلية لم تخترها حكومة مبارك     النظام السابق، ونحو منظم   
المدني المكرسة لتعزيز التنمية الديمقراطية ينبغي على واشنطن أن تركز على تمويل المساعي األخـرى         
غير المثيرة للجدل مثل محاربة الفساد وهي اآلفة التي كلفت مصر ما يقرب من ستين مليار دوالر بـين                   

  . 2008 و 2000عامي 
الناتج المحلـي   "تبلغ معونة الواليات المتحدة لمصر نحو ربع بالمائة من          . تأجيل التخفيضات في المعونة   

في تلك البالد، لذا فإن التزام واشنطن المالي هو رمزي أكثر منه مؤثر، لكنه ما يزال يـربط                  " اإلجمالي
اعدتها عند نفس مستويات فتـرة مبـارك،        ينبغي على واشنطن أن تتمسك بمس     . مصر بالواليات المتحدة  

إن الموضوع المهم بشكل خاص هو استمرار التمويل        . بشرط استمرار قيام عملية إصالح سياسي حقيقي      
وبصورة . األمريكي للجيش المصري الذي هو أحد المصادر القليلة الحقيقية لنفوذ واشنطن في تلك الدولة             

ض مساعدات إنسانية واقتصادية إضافية فوريـة للـشعب         مماثلة، ينبغي أن تكون واشنطن مستعدة لعر      
وفي حين ليس من المرجح أن ينجح تقديم القمح وحده في تلميع سمعة الواليات المتحـدة، إال                 . المصري
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بإمكان . أنه سيقطع شوطاً طويالً في إعادة ترسيخ ارتباط ايجابي بين الواليات المتحدة والشعب المصري             
كثر التزامها للشعب المصري من خالل مساعدتها في كشف وإعادة األصول           واشنطن أن تُظهر بصورة أ    

  . التي تم تحصيلها بصورة غير مشروعة من قبل المقربين للنظام السابق
إن األحداث التي أدت إلى الثورة الحالية كانـت متجـذرة فـي الحوكمـة               .التشديد على األداء الحكومي   

حة في رؤية نجاح الحكومة الجديدة فيما فشل فيه مبـارك،           ولدى واشنطن مصل  . الضعيفة للنظام السابق  
إن معالجة الفقـر    . وتحديداً في المساعدة على تعزيز وصول ثمار االقتصاد إلى عموم الشعب المصري           

وبدالً من توزيع اإلعانات فقط، ينبغي تـشجيع        . سيكون الموضوع األكثر أهمية بالنسبة للحكومة الجديدة      
ماهير المعدمة في مصر عن طريق خلق وظائف أعلى ربحـاً، وتحـسين نظـام      القاهرة على تمكين الج   

وأثناء هذه الفترة ينبغي على واشـنطن أن تعيـد توجيـه            . التعليم الضعيف األداء والمغلوب على أمره     
وإذا . المساعدة األمريكية بعيداً عن إصالح القطاع المالي للوفاء باالحتياجات األساسية للمصريين الفقراء           

اإلسـالم  "يمكن أن ينمو شعور بأن      ] في تلبية تطلبات الشعب المصري    [تنجح حكومة ليبرالية علمانية     ال  
وبـالنظر  . وعلى المدى القريب إن هذا ربما يعني تأجيل المزيد من اإلصالحات االقتصادية           ". هو الحل 

ها فإن الوقت الحالي    إلى فرص اإلسالميين في االستفادة من أخطاء حكومة ليبرالية فاشلة في أول فترة ل             
  . ليس مناسباً للتعبير عن القلق من منع اإلعانات

ينبغي على إدارة أوباما أن توضح أن الواليات المتحدة ال تريد إسالميين غيـر              . دعم ديمقراطية ليبرالية  
 وفـي   .ليبراليين في السلطة، وأنها تسعى بدالً من ذلك إلى تعزيز الديمقراطية والليبراليين الديمقراطيين            

الحقيقة سوف يتم تعزيز مكاسب الثورة فقط إذا تم الحفاظ على انتصار أولئك الملتـزمين بالديمقراطيـة                 
في مصر هي بالكاد تؤهل أن تعتبـر داعمـة لديمقراطيـة            » اإلخوان المسلمين «كما أن جماعة    . الدائمة

ديد قواعـد هـذا االنتقـال،       وفي حين تدرك إدارة أوباما نفوذ واشنطن المحدود في تح         . ليبرالية علمانية 
 دعم تمديد المرحلة االنتقاليـة      --تستطيع هذه اإلدارة أن تساعد على تسوية الملعب السياسي عن طريق            

يجب على الواليات المتحدة أيضاً أن تتطلع إلى تعزيز اإلصالح في القطاع األمني في              . على سبيل المثال  
ورغـم ذلـك، ربمـا أن       . روف غير ديمقراطية  مصر حيث عمل جهاز أمن الدولة لمدة طويلة تحت ظ         

. الموضوع األهم هو أن واشنطن يجب أن تستمر في االنخراط في التطـورات الـسياسية فـي مـصر                  
وبالرغم من أن الليبراليين سيحسنون صنعاً في أول انتخابات ما بعد مبارك، بيـد يتوجـب علـيهم أن                   

 وإال ربمـا يفـوز اإلسـالميون فـي          --طية   بما في ذلك إقامة مؤسسات ديمقرا      --ينجزوا المطلوب   
  . االنتخابات الثانية

تبادلت واشنطن والقاهرة تقليدياً مجموعة واسعة      . إعادة ترسيخ مصر كفاعل إقليمي ودعم العالقة الثنائية       
ومع ذلك، ففـي حـين      . من االهتمامات والمصالح اإلقليمية التي عززت عالقة استراتيجية طويلة المدى         

صر اإلقليمي في السنوات األخيرة، إال أن واشنطن والقاهرة سعت جاهدة بصورة متزايدة             تضاءل نفوذ م  
إن مصر والواليات المتحدة والمجتمع الدولي سيستفيدون حقاً إذا ما          . للوصول إلى رؤية إقليمية مشتركة    

دة على استقرار هذه    إن المساع . لعبت القاهرة دوراً إقليمياً نشطاً، والذي ربما يبدأ بالسودان وليبيا وغزة          
 علـى   --الدول المجاورة من خالل الوسائل السياسية أو العسكرية لن تحسن فقط مكانة مصر اإلقليمية               

وفي الوقت  .  وإنما ستمنع أيضاً انتشار أية آثار جانبية خطيرة محتملة في مصر نفسها            --حساب طهران   
حفاظ على عالقة عمل جيدة مع الحكومـة        نفسه، سيتوجب على واشنطن أن ترتفع إلى مستوى التحدي لل         

 على رفضها لسياسات مبـارك      -- على األقل جزئياً     --المصرية الجديدة التي سوف تعتمد مصداقيتها       
ولن يكون هذا مأثرة عادية حيث ستكون أمام مصر الجديدة فرصة جيـدة لكـي تبـدو                 . الموالية للغرب 

صديق مهـم وإن    :  أي --األقل في الوقت الراهن      على   --وكأنها تشبه تركيا، دون الجانب اإلسالمي       
  . كان ال يمكن االعتماد عليه



  

  

 
 

  

            196ص                                                     24/5/2011 الثالثاء :التاريخ

وعلى الرغم من أن الحفاظ على عالقات وثيقة مع مصر الجديدة سوف تكتنفه عقبـات، يجـب علـى                   
واشنطن أن تجد طرقاً إلزالتها خاصة بالنظر إلى إعادة التنظيم االستراتيجي في سياسة تركيا، وصـعود                

وربما يبدو  . صور اإلقليمي الواسع االنتشار بأن الواليات المتحدة تنسحب من الشرق األوسط          إيران، والت 
. للثورة في مصر واعداً بشكل جيد لكن نجاحه المستمر أبعد مـن أن يكـون مؤكـداً                ] المنحني[المسار  

ون مـن   وبالنظر إلى األحداث غير العادية في تونس وليبيا وسوريا وعبر أنحاء العالم العربـي، سـيك               
غير أن واشنطن يجب أن تبقى منخرطـة فـي          . الصعب الحفاظ على التركيز على التطورات في مصر       

  . األحداث بصورة نشطة أكثر من أي وقت مضى
إن مصر هي الرائد اإلقليمي، كونها الدولة العربية التي لديها أكبر عدد من السكان واألكثر تـأثيراً فـي                   

. قراطية سوف تنتظم تباعاً دوالً أخرى تمر هي أيضاً بمرحلة انتقاليـة           وإذا نجحت تجربتها الديم   . السابق
إنجازاً رائعاً للشعب المصري لكن ما يزال من الالزم إكمال العمل الشاق فـي              " ثورة البردي "لقد كانت   

ينبغـي  . لدى واشنطن مصلحة قوية في المحصلة، ويجب أال تتظاهر بغيـر ذلـك            . تعزيز الديمقراطية 
ذها لمساعدة القاهرة على إدارة التغيير مع الحفاظ على االستقرار في الوقت نفـسه، حيـث                استخدام نفو 

  . يعتمد عليها مصير أكثر من ثمانين مليون مصري، بل وربما المنطقة بأسرها
ديفيد شينكر هو زميل أوفزين، ومدير برنامج السياسات العربية في معهد واشـنطن لـسياسة الـشرق                 

قاً منصب كبير المساعدين للشؤون السياسية في وزارة الدفاع األمريكية المخـتص            األدنى، وقد شغل ساب   
  .بدول المشرق العربي

 14/4/2011 لسياسات الشرق االدنى، معهد واشنطن
  

  من األحداث في سوريا" إسرائيل"تقدير موقف  .265
  عدنان أبو عامر

 من أحداث داخلية خالل األسـابيع       انشغلت الساحتان السياسية واألمنية في إسرائيل بما يدور في سوريا         
القليلة الماضية، وبدا األمر لكل متابع للشأن اإلسرائيلي كما لو أن ما يحصل في شوارع دمشق ودرعـا                  
والالذقية، إنما يعد شأناً إسرائيلياً داخلياً لكثرة التحليالت والمتابعات والتقييمات، التـي تناولـت الـشأن                

وحظيـت المواجهـات التـي      ! سياسياً، وعسكرياً، واجتماعياً، وطائفياً   : السوري بجميع تفاصيله الدقيقة   
  .تشهدها سوريا باهتمام وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بمختلف أشكالها وتوجهاتها

  سوريا االعتدال والممانعة
يبدو من األهمية بمكان اإلشارة إلى النقاط المتعلقة بـاإلدراك اإلسـرائيلي لـسوريا، والقائمـة علـى                  

  :بارات التاليةاالعت
  .فالتطورات الجارية في سوريا، تمثل تطورات تجري في بلد مجاور إلسرائيل:  جغرافياً-1
ما زالت سوريا في حالة حرب مع إسرائيل، برغم االحتماالت القائلة بإمكانية أن تكون بلـداً   :  رسمياً -2

  .مرشحاً للدخول في اتفاقية سالم معها
كبيرة، بما في ذلك األسلحة الصاروخية، والرؤوس الحربية الكيمياويـة           تمتلك سوريا ترسانة أسلحة      -3

ذات القدرة على ضرب إسرائيل، وإذا وقعت هذه الترسانة العسكرية في يد اإلسالميين، كما تـرى تـل                  
  .أبيب، فمن الممكن أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى اندالع حرب شرق أوسطية كبيرة

ساؤالت اإلسرائيلية المتعلقة بما إذا كانت مناشدات دمـشق القائلـة            يوجد ارتفاع متزايد في سقف الت      -4
  !بضرورة استئناف محادثات السالم مع إسرائيل ما زالت سارية المفعول، وتتمتع بالجاذبية

 على مدى السنوات الماضية، ظلت المؤسسة األمنية اإلسرائيلية تطالب الحكومات المتعاقبة بضرورة             -5
حالل السالم، والسبب في ذلك، إدراكها بأنَّ التوصل إلى اتفاق سالم ناجح معهـا،              تلبية نداءات دمشق بإ   

وإن كان ثمنه إرجاع الجوالن، فإنه سيتيح إلسرائيل فرصة إبعادها عن إيـران، وضـرب حـزب اهللا                  
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وحركة حماس، وهذا أمر سيعزز أهدافها اإلستراتيجية الكبيرة، وعلى النقيض من رئيس الوزراء السابق              
، ما زال يقاوم توصيات وضغوط المؤسسة       "بنيامين نتنياهو "، فإن رئيس الوزراء الحالي      "ود أولمرت إيه"

  .األمنية التي تطالبه بالتفاوض مع دمشق
السياسي والعسكري، تتابع ما يجري في المحافظـات        : وهكذا بات واضحاً أن القيادة اإلسرائيلية، بشقيها      

 بأثرها المتوقع على زعزعة استقرار البالد هناك، ولعل أدل على           السورية بانتباه شديد، خاصة ما يتعلق     
الرئيس اإلسرائيلي، يرافقه عدد من     " شمعون بيريز "ذلك ما قام به جملة من القيادات اإلسرائيلية يتزعمهم          

قادة الجيش بزيارة للحدود الشمالية قرب الجوالن، وإعالنه بما ال يدع مجاالً للشك أن أي زعزعة داخلية                 
  "!جبهة حربية"ي سوريا، ستخفف عن إسرائيل ف

ومما يؤكد المخاوف اإلسرائيلية، وفقاً لما ذكرته المحافل البحثية، أن تل أبيب تعرف كيف تتعامـل مـع                  
في حـال   " سوريا أخرى "المسؤولين السوريين الموجودين في دمشق، لكنها ال تعرف كيف ستتعامل مع            

د تشير إلى احتمال تصاعد الموقف هنـاك بـصورة دراماتيكيـة     تغير النظام، في ضوء التوقعات التي ق      
  .من الممكن انفجاره في أي وقت" أتون بركان ملتهب"خالل األيام المقبلة، مما سيضعها على 

كل ذلك يعني أن النظام السوري، وفقاً للتقدير اإلسرائيلي، وإن نجح في تهدئة المظاهرات، فلن يـستطيع   
 في العديد من المدن والمناطق األخرى، وربما يصل األمـر إلـى إمكانيـة             كبح جماح بقية االحتجاجات   

  .سقوطه في حال إصراره على التعامل بعنف مع المتظاهرين
وتنقل أوساط إسرائيلية عن ضباط كبار في هيئة األركان أن قيادات الجيش السوري وضعت الكثير مـن         

راً لموقعها اإلسـتراتيجي، وتحـسباً إلمكانيـة        في مدينة درعا، نظ   " سكود"األسلحة، وبالتحديد صواريخ    
اندالع معركة مع إسرائيل في أي وقت، مما أثار تساؤالت عميقة في تل أبيـب حـول مـصير هـذه                     
الصواريخ بالتحديد إن سقطت المدينة في أيدي المتظاهرين؟ وهل من الممكن أن يستخدموها لمواجهـة               

  إن تغيرت األمور؟" تقبلالمس"إسرائيل؟ وما هو مصير العالقة مع سوريا 
  تسخين الجبهة الشمالية

في ظل المتابعة الحثيثة من قبل المحافل اإلسرائيلية بقلق آلخر التطورات الميدانية في سوريا، فإن تـل                 
ـ      " األسد"أبيب تبدو واثقة من أن الرئيس        بدأ يضرب بقـوة    " الدومينو""في خطر، ألن مفعول ما وصفته ب

 كسر الشعب حاجز الخوف، وخرج الناس إلى الشوارع، وحطمـوا التماثيـل             نظام الحكم هناك، بعد أن    
  .الضخمة، وأضرموا النار في مباني المؤسسات الحكومية الرسمية

وقدرت األوساط اإلسرائيلية أن استمرار األمور في سوريا على هذا النحو، سيؤثر لفتـرة طويلـة مـن              
لى الشرق األوسط عموماً، وأمن إسرائيل خـصوصاً،        انعدام االستقرار، وستكون له آثار بعيدة المدى ع       

  .السيما وأن إيران من بين المستفيدين من التطورات الحاصلة في المنطقة
وترى تل أبيب أن سقوط مبارك، واألحداث في البحرين، والضغط الذي تعيشه العربية السعودية عمـل                

في ذلك المحور، وبالتالي فإن ضعف      دمشق، واألخيرة تعتبر الحجر الرئيسي      -على تعزيز محور طهران   
  .نظام األسد، ناهيك عن سقوطه، سيعد ذلك ضربة شديدة إليران، وحزب اهللا وحماس

لخصوم المعسكر اإليراني، وعلى رأسهم المعسكر الموصـوف        " مساحة تنفس "كما أن هذا الوضع يعطي      
! النزاع مع إسرائيل " تسخين"الل  باالعتدال، لكنه يخلق إغراء إليران وسوريا للتخفيف عن األخيرة من خ          

فيما اعتبرت أوساط عسكرية أنَّ التخوف في الجيش اإلسرائيلي ينصب علـى مـصير األسـلحة غيـر       
التقليدية الكيمياوية والبيولوجية التي بحوزة سوريا، وعلى عدم وجود ضمان بأن تبقى المنطقة الـشمالية               

  !على الحدود معها هادئة في حال تغير األمور
 إطار التركيز اإلسرائيلي على الشأن السوري في اآلونة األخيرة، فإنها تذكر ألـف سـبب يجعـل                  وفي

تصنيف الرئيس السوري ضمن النوع الذي لن يبدو متهاوناً في التراجع أمام التطورات الداخلية، محصية               
  :أسباباً عديدة منها، على ذمة التحليل اإلسرائيلي
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 أن الحديث يدور عن أعداد مختلفة من الضحايا، فإن هنـاك خيطـاً              فرغم:  العنصر الجيني العائلي   -1
، وبين قتلى األسابيع األخيرة في درعـا        1982يربط بين ما حصل بحق اإلخوان المسلمين في حماة عام           

  .وصنمين ودمشق
منـاعم  ، لكنها تتمتع بكل     "األقلية"فالرئيس ليس وحيداً، وهو ممثل الطائفة العلوية        :  االنتماء الطائفي  -2

  .السلطة، وإذا رحل دون صراع، فإن فقدان االمتيازات سيخرج على الطائفة بأسرها
  .ضد إسرائيل، وال يعتقد أنه حان الرحيل" بطل الكفاح"فاألسد يرى نفسه كـ:  القناعة الداخلية-3
اب، وال  على حد سواء، عقدا حلفاً مع األسد الش       " أحمدي نجاد وحسن نصر اهللا    "فـ:  اإلسناد اإلقليمي  -4

  .يعتقدان أن عليه أن يرحل
فاألسد يقدر بأن وضعه أفضل بكثير من وضع القذافي، ويعـرف أن            :  االزدواجية األخالقية الدولية   -5
، سيفكرون ألف مرة قبل إطالق الصواريخ على القصر الرئاسـي فـي             "أوباما وساركوزي وكاميرون  "

  .دمشق كي يحموا المنتفضين
ئيل بحذر مستقبل العالقات بين سوريا مـن جهـة، والفـصائل المـسلحة              في ذات السياق، ترقب إسرا    

الموجودة هناك كحماس وحزب اهللا، حيث ترعاها دمشق، وتدعمها سياسياً، معربة عن قلقها من مواصلة               
ـ              " التحرش"دعمها لها، لمحاولة صرف األنظار عما يحصل هناك من تطورات داخلية، والضغط عليها ل

  !مربإسرائيل، إن لزم األ
وداعـاً للـسالم مـع      "وربما وصل األمر ببعض اإلسرائيليين لإلعالن صراحة أنه يمكن القول بكل ثقة             

  .، ألنه لو أرادت األخيرة السالم فعلياً مع إسرائيل، ألصبح متأخراً جداً اآلن"سوريا
  البديل القادم

 قد يكمن في اكتشافه فجـأة أن  تزعم األوساط اإلسرائيلية أن السبب الوجيه لرحيل األسد في هذه اللحظة،          
قسماً كبيراً من الجيش وقوات األمن لديه، يرفض قمع المتظاهرين، وينضم إليهم، وإلى أن يحصل هذا،                
فمسموح له مواصلة ذات الخطاب، كالوعد باإلصالحات، وعدم القلق، وبالتالي فإن أحداً مـن زعمـاء                

  .الغرب لن يحرك ساكناً
 اإلسرائيلية تحاول المفاضلة بين نظام وآخر في المنطقة العربيـة، يبـدو             وفي حين أن المؤسسة األمنية    

الوضع في األحداث السورية مختلفاً ومغايراً، بالنظر إلى الحساسية الدقيقة للدولة السورية، السيما علـى               
دى سياسي، بالنسبة إلسرائيل، ما يتطلب من األخيرة أن تدير تقييماتها لما يحصل ل            -صعيد الموقع الجيو  

قراءة سليمة للتطورات الداخلية هنـاك، والمزيـد مـن          : جارتها الشمالية وفق أساسات هامة، تقوم على      
رأس "التأهب األمني، إلى جانب الحوار والتنسيق الوثيقين مع الواليات المتحدة، واألهم من كـل ذلـك                 

  .للفرص التي قد ينطوي عليها الوضع الجديد" مفتوح
سابق ألوانه محاولة تقدير وجهة سوريا، إال أن أهمية األحداث فيهـا حاليـاً              وفي حين أنه ما زال من ال      

ليست بحجمها، وإنما في كونها غير مسبوقة في هذه الدولة التي لم تشهد مظاهرات كهذه منـذ ثالثـين                   
بـين  " الحلف غير المقدس  "عاماً، ما يعني أن تغير األمور بصورة دراماتيكية يعني بشكل تلقائي انهيار             

  .ريا وإيرانسو
وفي الوقت الذي ما زالت فيه األوساط اإلسرائيلية تنظر بعين من الترقّب إلى مـآالت األوضـاع فـي                   

هل هذه هي نهاية سلطة عائلة األسد؟ أم أنها نهايـة           : سوريا، فقد بدأت تطرح أسئلة استشرافية من قبيل       
سرائيلية التعبير في الماضـي أن  إلسرائيل؟ خاصة في ظل اعتياد رؤساء الحكومات اإل     " الخيار السوري "

يفحصوا إمكانية التوصل إلى تسوية مع دمشق، أو إعالن ذلك على األقل، كلما وصـل التفـاوض مـع                   
ـ         ، خطوا خطـوات عمليـة،      "رابين ونتنياهو وباراك  "الفلسطينيين إلى وضع حرج، بل إن بعضاً منهم، ك

  .من الرفض السوري" حائط صد"لكنهم صدموا سريعاً بـ
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الفرضـيات  "ذلك، فإن القراءة اإلسرائيلية لما يحصل في سوريا اليوم تؤكد مجموعة مما أسـمتها               ومع  
  :التي وقع فيها النظام هناك، وهي" الخاطئة

ـ       -1 ، التي تمنح األقلية العلوية حمايـة مـن         "المظلة اإليرانية " رفضه التخلي عما يوصف في إسرائيل ب
  .األكثرية السنية

  .الذي يساعده في لبنان" حزب اهللا"ة بإضعاف تأييده لـ عدم الرغبة السوري-2
  .، لقمع كل شرارة معارضة"نظام طوارئ"وهب له ذريعة إقامة " إسرائيل" عدم السالم مع -3

، ومنها سوريا، ألنه    "ربيع الشعوب العربية  "ومع ذلك، فإن هناك قراءة تشاؤمية في إسرائيل لما يقال إنه            
ـ قد يتجلى بعد وقت قليل أنه        ، ما يؤكد أن فرضية نزولها عن هضبة الجـوالن،          "شتاء طويل مظلم  "بدء ل

   . ما يقال إنه شرق أوسط غير مستقرقد ُأنزل عن جدول األعمال، بسبب
ألنه على سبيل المثال لو وقعت إسرائيل مع سوريا على اتفاق في شأن انسحاب إلى الـساحل الـشرقي                   

ذا كانت احتماالت أن يتم الحفاظ عليها؟ سواء بقي نظام الحكـم            ، فما "ترتيبات أمنية "لبحيرة طبريا مقابل    
  الحالي، أو حل نظام آخر محله؟

فإن ما تقدم من تقييم لما تفكر به الدوائر اإلسرائيلية تجاه األحداث الدائرة في سوريا، قد ال يقدم                  .. أخيراً
العربية، ومنها سوريا، تنطلق    رؤية صحيحة ثاقبة، خاصة وأن الرؤى اإلسرائيلية لما يحصل في المنطقة            
  .من اعتبارات أمنية استخبارية بحتة، لم تثبت صحتها في الكثير من األحيان

، وما  "ناقل الكفر ليس بكافر   "ومع ذلك، فإن ما تقدم من قراءة إسرائيلية، ينطبق عليه المقولة السائدة بأن              
آخر العواصم العربية مناوأة لتل أبيب من       ذلك إال اجتهاد بحثي لمحاولة استقراء التوجه اإلسرائيلي نحو          

جهة، ودعوة لصناع القرار فيها والمتحالفين معها من جهة أخرى، لإلمعان بجد هذه المرة في القـراءة                 
قريبـة ومتوسـطة   "اإلسرائيلية الواردة آنفاً، ألن فيها الكثير مما يمكن استلهامه من قرارات وتوجهـات            

  .المدى" وبعيدة
 17/4/2011،  الدوحةموقع الجزيرة نت،

  
  العرب والثورة المصرية .266

  مصطفى الفقى. د
جاء علي مصر حين من الدهر كانت تجسد فيه أحالم امتها العربية وآمال شعوبها في التحرر الـوطني                  
والتنمية الشاملة والعدالة االجتماعية عندما تزعم قيادتها تيار قومي في مواجهة الضغوط االجنبية والقوي              

رغم أننا نعترف أن لتلك المرحلة من المد القومي الذي قادته القـاهرة سـلبياته ايـضا وأن                  و, الخارجية
  .الصورة لم تكن وردية تماما كما أن مساحة الديمقراطية

 كانت ضيقة كما غابت الرؤية البعيدة للمستقبل القومي وتقلصت مساحة السياسة والدبلوماسـية لـصالح               
اشر ولكن ظلت مصر تحتل مساحة كبيرة في قلب امتها العربية الي ان             أجهزة األمن وأدوات التوجيه المب    

جاء حين اخر من الدهر خصوصا في العقدين االخيرين فتراجع الدور االقليمي لمصر ولم تعـد شـيئا                  
  !!مذكورا

وكنا نشعر بالخزي والخجل لمواقفها االنسحابية من كثير من المجاالت فتركت مساحة فارغة علي ساحة               
ألوسط حتي حاولت الدبلوماسيتان االيرانية والتركية ملء ذلك الفراغ ومصر ترقب ما يجـري              الشرق ا 

في صمت وترفض االشتباك الدبلوماسي أو الحوار السياسي مع الغير وهما منها بأن ذلك منجاة ودليـل                 
 يعنـي   علي ادخار الجهود للبناء الداخلي واالنصراف عن المشكالت الخارجية وذلك تفكير مغلوط النـه             

ببساطة ان مصر تبدو وكأنها تفرط في عروبتها وتتنازل عن دورها استجابة لضغوط خارجية ومؤثرات               
وكنا نري نظرات االشفاق والتعاطف من اشقاءنا العرب في المناسبات المختلفة وهم يتـساءلون              , اجنبية

ل جيل جديد من أبناء الـشعب       في لوعة وقلق أين انتم؟ ولم نكن نستطيع تقديم االجابة الشافية اال ان تكف             
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المصري بصيحاتهم المدوية في ميدان التحرير من تغيير المشهد كامال عندها قال العرب فـي صـوت                 
ولكي ال استغرق في تحليل ال يخلو من عاطفة فانني اتقدم برؤيتنا لطبيعـة الـدور                ) مصر عادت ( واحد

  : وتضحياتها المشهودة وأقول ما يليالعربي لمصر في اطار مسئولياتها القومية ودورها التاريخي
ان تاريخ نظرية الدور بالنسبة لمصر طويل وواضح فلقد حكمت الجغرافيا طبيعة الموقع الوسطي              : أوال

لـ مصر في قلب العالم العربي فضال عن وقوفها علي البوابة الشمالية الشرقية للقارة االفريقيـة ولقـد                  
فمصر القوية هـي التـي      ! تشتري به تعاونا اقتصاديا ملموسا    كانت مصر دائما تبيع دورا سياسيا نشطا        

تمارس دورا يجذب اليها الغير ويسمح بتدفق االستثمارات وأفواج السياح ووفود طالبي العلـم وراغبـي                
متابعة التجربة المصرية في مراحلها المختلفة فال يتوهم أحد الدور هي طريق من اتجاه واحد تعطي فيه                 

 طريق مزدوج يؤدي الي التضامن السياسي والتعـاون االقتـصادي واالنـدماج             مصر وال تأخذ بل هو    
  .الثقافي
ان الصورة الذهنية للدور المصري وتحريكه مستقادة لدي الكثيرين من مرجعيـة واحـدة وهـي                : ثانيا

العصر الناصري بما له وما عليه وربما عصر محمد علي ايضا بفتوحاته وانتكاساته وواقـع األمـر ان                  
 السياسي الخارجي ال يعني علي االطالق التورط في مغامرات عسكرية أو الدخول في مواجهـات                الدور

اقليمية حادة ولكنه يعني النفقات المطلوبة والتضحيات المسحوبة ولكن العائد دائما ايجابي بالنـسبة لــ                
أمر أوسع مـن    مصر فالدور ال يعني فقط حرب اليمن أو نكسة يونيه في ستينيات القرن الماضي ولكنه                

ذلك وأشمل فاذا كانت الطموحات االمبراطورية لـ محمد علي تختلف عن التطلعات القومية لـ جمـال                
عبالناصر فانهما معا يختلفان عن توجهات قائد آخر هو أنور السادات الذي أظنه ثاني رجل دولـة فـي                   

ثيرة وأثناء نظام الحكـم     التاريخ المصري الحديث بعد محمد علي ولقد قلت ذلك صراحة في مناسبات ك            
السابق علي اعتبار ان عبدالناصر قامة قومية عالمية هي أقبرب لفكرة الزعيم البطل منها الي فكرة رجل                 

  .الدولة أو الرئيس المناور
ان الدور المصري التزام سياسي ال يمكن الخروج عنه الن مصر بلد ال يعيش وحـده وال يقبـل                   : ثالثا

ها مجالها الحيوي مع اعتراضي علي ذلك التعبير لما ينطـوي عليـه مـن               العزلة وهي تجد في عروبت    
مرجعية ترتبط ببعض مراحل الفكر النازي قبيل الحرب العالمية الثانية ولكني استخدمها هنا للداللة علي               
أن البيئة االقليمية لـ مصر هي عربية الطابع حتي ولو كانت افريقية الموقع والمجال الحيوي هنا تعبير                 

  .ترك ينسحب علي مصر وشقيقاتها العربيات في تكافؤ وندية وتوازنمش
إنني أتساءل هل يمكن لـ مصر التي تملك واحدا من أقدم االجهـزة الدبلوماسـية فـي عالمنـا                   : رابعا

الدولة الفارسية لكي تكون متحدثا وحيدا حول مستقبل        , المعاصر ان تترك هي وغيرها من الدول العربية       
. ته بدعوي الحوار أو النزاع حول الملف النووي وهل نترك ايضا للدبلوماسية التركيـة             المنطقة واحتماال 

أن تتحرك وحدها علي الساحة االقليميـة ان االمـر مختلـف اذ يجـب ان                . مع تقديرنا لبعض جوانبها   
نتصرف كقوي فاعلة وليس مجرد ارقام علي خريطة ومن يتصور ان هناك تعارضـا بـين القطريـة                  

 قصير النظر عاجز الرؤية الن االنتماء الي الكيان االصغر يعزز بالضرورة االنتماء الـي               والقومية هو 
فالوطنية المصرية ال تتعارض مع القومية العربية بل هما انتمـاءان متكـامالن بـشهادة               , الكيان االكبر 

  .التاريخ وواقع الجغرافيا أي بالزمان والمكان بل والسكان أيضا
ليست تعبيرا سياسيا معيبا حتي ينتقده المتحمسون لالنكفـاء القطـري والنظـرة             ان كلمة الدور    : خامسا

الشعوبية كذلك فان كلمة ال في الدبلوماسية ال تعني استئناف الحرب في اليوم التالي وال تـدل علـي أن                    
ولقد الحظـت   , الدور يمضي في اتجاه سلبي بل هي تأكيد لوضوح الحوار وسالمة الرؤية وعمق التفكير             

السنوات االخيرة ان موافقة مصر علي كثير مما طلب منها واستجابتها للضغوط عليها قـد أطاحـت           في  
بجزء كبير من هيبتها االقليمية ودورها الحيوي ووضعتها في موقف ال تحسد عليه ولعلـه مـن حقـي                   

ل  لتمثي 4002شخصيا أن اسجل هنا انني رفضت الضغوط الشديدة التي مورست علي زيارة اسرائيل عام             
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مصر في االحتفال بمرور ربع قرن علي توقيع اتفاقية السالم حيث أكدت انني ال اقبـل نفـسيا زيـارة                    
اسرائيل في ظل ممارساتها العدوانية في العقود االخيرة ومع ذلـك فـانني اسـجل التزامـي بالـسالم                   

لهـا ان تعـود     والمحافظة عليه فهناك فارق بين ان نقول ال وبين ان نقرع طبول الحرب التي ال نريـد                  
ولكننا نطالب بالدولة العبرية باحترام قرارات الشرعية الدولية والدخول مع العرب والفلـسطينيين فـي               

  .مفاوضات جادة ال توقفها باالستيطان وال تجمدها بمواصلة العدوان
 ان قضية الدور المصري هي معطاة تاريخية وواحدة من المسلمات التي ال يجب التشكيك فيها أو الحـد                 

من قيمتها وأنا أتذكر ان الوطنية المصرية تقدم دائما االرضية الصالحة للقومية العربية انتمـاء وفكـرا                 
وسلوكا وانه مما يدعو الي االرتياح ان يكون من تداعيات ثورة يناير المصرية صـحوة فـي الجهـاز                   

 وتراجع المكانة فمصر    الدبلوماسي بقيادته الجديدة لكي تصلح اخطاء الماضي وترمم اثار انكماش الدور          
تفتح ذراعيها للدول العربية واالفريقية وكافة القوي العالمية التي تتفهم طبيعة الدور المـصري وتـدرك                

انني أريد ان اقول بايجاز ان الدور القومي المصري هو ركن ركـين مـن شخـصية الدولـة                   .. ابعاده
اك العسكري مع الهكسوس ولقد توالت علـي        المصرية منذ ابرام المعاهدة االولي من الحيثيين أو االشتب        

ارض الكنانة الحضارات ووفدت اليها الثقافات ولكنها ظلت دائما معقد االمل وموطن الرجـاء النـه ال                 
يوجد من يعيش وحده كذلك فإننا لم نعثر بعد علي من عاش الزمان كله ووجد في كل مكان علي نحـو                     

فالقضية مفتوحـة والجـدل     , كمة ويفرض رأيا علي غيره    دائم حتي يجعله ذلك قادرا علي أن يحتكر الح        
  .مطلوب والحوار حضارة

  19/4/2011، األهرام، القاهرة
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  سعيد نفاع

ئيل على جدول    المدرار مطرا والمدرار ثورات في ربوعنا لم يبق مكانا إلسرا          2011يبدو أن فجر العام     
أعمالنا، رسميا ونخبويا وشعبيا، إال على الهوامش وفي ذيول نشرات األخبار، اللهـم إال عنـدما تُـسيل              

  فهل وأين ولماذا اختفت إسرائيل من الصورة؟. بعض الدم في غزة معفية من حظر جوي
ء الـذي جمعـه     كان موقف نتنياهو الداعم للنظام المصري إبان انطالق الثورة المصرية خـالل اللقـا             

والمستشارة األلمانية، دليال على ضيق أفق، وعلى أن الرجل يعيش خارج التطور التاريخي حتـى مـن                 
وقد أذهله بنفسه موقفُه خالل أيام قصيرة لما تعرض له من نقد ليعيد صياغته، مفـسرا        . منظور مصلحي 

كما حدث في إيران، ومن دون      أن كل ما قصد ليس دعما لديكتاتورية وإنما هو تحذير من بديل إسالمي،              
كان واضحا أن موقفه هذا بصياغتيه، جاء كون سيدته أمريكا كانت وما            . أن يتراجع جوهريا عن موقفه    

  .شتاء الشعوب العربية' مدرارية'زالت تتخبط أمام 
عاد نتنياهو مؤخرا ليوبخ بعض أعضاء كتلته البرلمانية بقوله ردا على اجتهاداتهم في ما هو حاصل في                 
المنطقة، بأنهم غير واعين لما يدور حولهم وفي العالم ويناطحون الجدران، وهو غير ناو على فعل ذلك                 

ومؤخرا وجه طاقم حكومته الى أن يصمتوا تجاه الحادث في سورية، رغم ما رشـح               . ولن ينطح الجدار  
  .'األسد دخل على خط الال ـ عودة إلى الوراء'عن مؤسسته األمنية تقديرها أن 

فتئ أن بدأ الترويج لخطة يعدها لحل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني سيعلنها أمام االجتماع الـسنوي               وما  
، تلـك المـسماة     'اللجنة العامة للشؤون األمريكية اإلسرائيلية الداعمة إلسرائيل      'مايو القادم أمام    /في أيار 

فلماذا هنالك وليس في إسرائيل     : ؤل، وهذان، المكان والزمان، لإلعالن بحد ذاتهما مثيران للتسا        )اإليباك(
  وأمام مؤسساتها؟
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' اإليباك'غير أن تطورا جديدا جاء، إذ دعي إللقاء كلمة أمام الكونغرس األمريكي فوجدها منصة أهم من                 
سربت تفاصيل هذا المشروع ورغم سريته المفروضة، لوسائل اإلعالم وعـن سـبق             . لطرح مشروعه 

سطينيا، ولم يكد يحصل هذا التسريب حتى جـاءت نتـائج اسـتطالع             إصرار لجس النبض إسرائيليا وفل    
وبــــكل ثمـــن، إذ أن     ' مناطحة الجدران 'ألعضاء حزبه لتثبت أن جمهور هذا الحزب ناو على          

منهم أفادوا بأنهم ضد أية مبادرة تجاه الفلسطينيين، وكل ذلك قبل عملية قتل العائلة فـي مـستوطنة                  ' 83
الموقف ودعموه بالذات بالحاصل في العالم العربي إثباتا لعدم جدوى أي تحـرك             إيتمار، الذي عزز هذا     

  .أو مشروع
وأقوال بعض العالمين ببواطن األمور من الفلسطينيين، بأن نتنياهو         ' التسريبات'مفاد هذا المشروع حسب     

طبعـا  ' لةدو' بحق الفلسطينيين في     2009يونيو  /الذي كان اعترف بخطاب جامعة بار إيالن في حزيران        
حاال ولكن فـي حـدود      ' دولة'على مقاسه ووليدة مفاوضات، يريد اآلن أن يطور مشروعه ليطرح إقامة            

وإنما على القضايا المعرفة بالقـاموس اإلسـرائيلي   ' الدولة'مؤقتة، على أن يتم التفاوض الحقا ليس على     
لفلسطينيون حدا لطلب االعتراف    سبتمبر الموعد الذي وضعه ا    /بالجوهرية، وكل ذلك استباقا طبعا أليلول     

ـ     بأن الخطر األكبر الـذي     '، ولكن األهم ما كان رشح عن نتنياهو من تعليل           67أمميا بالدولة في حدود ال
  .'تواجهه إسرائيل هو الدولة ثنائية القومية المتكونة ميدانيا

. دليل رهبة وخوف  إذا إسرائيل في مكانها ولم تختف إال عن رأس جدول أعمالنا، وصمتها مريب ولكنه               
فنتنياهو وحزبه وائتالفه كانوا مرتاحين قبل الثورات العربية، فبغياب تحـرك عربـي فاعـل ضـدهم،                 
وضعف وانقسام فلسطيني في مواجهتهم، وانتصار حلفائهم الجمهوريين على أوبامـا فـي االنتخابـات               

يتو األمريكي على قرار    النصفية، كل ذلك جعلهم وحسب اجتهاداتهم في منأى عن خطر محدق، وجاء الف            
مجلس األمن منعا إلدانة االستيطان وفي عز تخليهم عن مبارك ورغم اعتراف اإلسـرائيليين بأنـه تـم                  

فلم العجلـة والـزمن يلعـب فـي     . الحصول على الفيتو بشق النفس، إال أنه جاء داعما ظاهريا لموقفهم  
  صالحهم؟

 أضالع المثلث الفلسطيني وما يفعلون هم في        المصريون وما يمثلون والسوريون وكيف يخرجون وثالثة      
نهاية األمر المقررون وكل ما عدا ذلك زبد، ولذلك فإن نتائج ما سوف ينبثق عـن ثـورة المـصريين                    
وانتفاضة السوريين وموقف الفلسطينيين سيكون الجدار الذي ال يريد نتنياهو مناطحته ويحاول االلتفـاف              

  .عليه ال االنكفاء أمامه
اآلتية من مصر وعلى لسان عمرو موسى األوفر حظا للفوز بالرئاسة، ورئـيس الـوزراء               التصريحات  

عصام شرف ووزير الخارجية نبيل العربي في كل ما يتعلق بالعالقة المـستقبلية بإسـرائيل، وإصـرار            
اه الفلسطينيين على موقفهم من طلب االعتراف بالدولة ومن دون التنازل عن الثوابت والنوايا المعلنة تج              

  .المصالحة كلها بشائر خير في تدعيم الجدار
يبقى الموقع الثالث سورية وركائزها الداخلية والتحالفية، هذا الموقع يهتز اهتزازا عنيفا ودونـه سـيبقى                

ـ                 أنـصاف  'الجدار مصدوعا، وإن كان حسب من حسب أن أحدا نسي للرئيس األسد تكنيته الـبعض بـ
ة منهم البينة، وإن كان أحد نسي لسورية موقفها من المقاومة العراقية            فله في الفضائيات المدعوم   ' الرجال

وهنـا ال يختلـف     . والفلسطينية واللبنانية وإيران فله أيضا في هذه الفضائيات بينات على تفضيل رحيله           
موقف نتنياهو ورغم سكوته وإسكات وزرائه عن التطرق للحاصل في سورية لكن ليس مـن الـصعب                 

  .قفه المفضل، رحيل األسداستنباط حقيقة مو
في برنامج تلفزيوني إسرائيلي مهم اختلف خبيران إسرائيليان أحدهما رئـيس مجلـس األمـن القـومي                 

هـل  : األسبق، وثانيهما رئيس قسم الشرق األوسط في أحد المعاهد اإلستراتيجية اإلسرائيلية حول السؤال            
  مصلحة إسرائيل في بقاء نظام األسد أم ذهابه؟
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، فقاطعه  'ان بقاءه أفضل فنحن آمنين من الشمال وال ندري إن كان البديل سيمنحنا هذا الهدوء              'ل  الثاني قا 
. 'أن هذا الهدوء آني وعلى العكس فذهابه يضعف إيران ومواقعها حولنا ويضمن لنا هدوءا أثبـت               'الثاني  

 الديمقراطية التـي    وطال النقاش بينهما كل يدعم وجهة نظره وطبعا لم يكن همهما ال حقوق اإلنسان وال              
  .هما واحتها في الشرق

هذان الموقفان يتطابقان كلية وتماما مع مواقف عربية رسمية ونخبوية وشعبية من رحيل أو بقـاء                : أوال
النظام، مع الفوارق في كل ما يتعلق بالحقوق اإلنسانية، فالبعض يعيب على سورية ونظامها غياب الفعل                

عنى ممانعتها ومقاومتها، والجوالن محتل وهـادئ ولـسنين طويلـة           المباشر ضد إسرائيل ويشكك في م     
ومطمئن الى أن البديل سيكون أحسن، والبعض اآلخر تفهم موقفها على ضوء اختالل الموازين واكتفـى                
بالممانعة والمقاومة موقفا فيهما ضمان لخط كان سيوِلد حتما الحلول وإن طال انتظارها، ولكنـه اليـوم                 

  .مدعما بالحرية واإلصالح وهذا البعض قلق من البديليريد هذا الموقف 
ال يمكن فهم صمت نتنياهو وعطفا على موقفه من ثورة مصر عدم مباالة تجاه الحاصل في سورية                 : ثانيا

وعدم تبنيه ومؤسسته موقف أحد من الرجلين أعاله، وهو وهي المعطيان وزنا لمـا يقولـه خبراؤهمـا                  
  .ن مجرد معلقينوالحديث يدور عن خبيرين وليس ع

فيما يتعلق بالمواقف العربية أعتقد أن الموقف األصح في سورية ولسورية هو إيجاد القاسم المشترك بين                
النظام والمنتفضين وبعملية إصالح عميقة تضمن الحقوق المشروعة للمواطن في الحرية ولقمة العـيش              

لسورية، وما من شك أن اإلصالح سيعزز       الكريمة وحمايته من الفساد، وتضمن الموقف الممانع والمقاوم         
  .هذا الموقف الذي نحن ما زلنا بحاجة إليه وربما اليوم أكثر من قبل وبالذات على ضوء الثورة العربية

واألمر الطبيعي إذا وجد هذا القاسم المشترك ويمكن أن يوجد، فالرئيس اتخذ خطوات إصالحية عميقـة،                
ثيرون ال تهون عليهم ال سورية داخليا وال مواقفهـا خارجيـا،      وهنالك من المعارضين وطنيون أحرار ك     

وال يستهينن أحد بنتائج الصدام إن بقي       . وسيحقق هذا القاسم األهداف بجلها إن لم يكن بكلها ولو بعد حين           
  .تناحريا، ال على سورية كيانا وال على سورية موقفا

حا البتة القول ان إسرائيل تفضل النظام القائم        أما في ما يتعلق بالموقف اإلسرائيلي فأعتقد أنه ليس صحي         
نعـرف  ' أروقتها'إسرائيل تعرف حق المعرفة ونحن الذين نعيش في         . على البديل وليس في صمتها بينة     

وال ضـمان   . أيضا أن قلقها األساس مثل قلق وصيتها أمريا هو من المحور الهاللي المتشكل في شمالها              
إن تعرض وسطه الهتزاز، خصوصا ونحن نرى نجما يسطع في جنوبه           البتة أن يبقى هذا الهالل متصال       

من مصر نتمنى أال يخفت ضوؤه، وهذه مسؤولية النظام السوري كمـا هـي مـسؤولية المعارضـين                  
السوريين الوطنيين وبهذا يقطعون دابر المؤامرة وليس من باب النظرية ودابر المتـآمرين ولـيس مـن                

  .الحدس
  'التجمع الوطني الديمقراطي'زب محام وعضو الكنيست عن ح' 

25/4/2011، القدس العربي، لندن  
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  محسن صالح. د

فرضت الثورات والتغيرات التي يشهدها العالم العربي واقعا جديدا، أخذ يقلـب الحـسابات اإلقليميـة،                
سرائيلي نفسه في وسط عاصفة لم يعتدها، وفـي بيئـة           ووجد الكيان اإل  . وينعكس على األوضاع الدولية   

وهي بيئة تنعكس بشكل مباشر على الملف الفلسطيني، بـل          . إقليمية، يجري تشكيلها، لم تكن في حساباته      
  .على مستقبل الوجود الصهيوني في فلسطين

واجـه تـسونامي    إسرائيل ت "رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق وزير الدفاع الحالي إيهود باراك قال إن            
" واحة االستقرار في بحـر هـائج  "هي " إسرائيل"وعندما قال رئيس الوزراء الحالي نتنياهو إن       ". سياسي
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إنها حتى لو كانت كذلك، فإنه يفـضل أن         "علَّق عليه رئيس الكيان اإلسرائيلي نفسه شمعون بيريز قائالً          
أما شـاؤول موفـاز رئـيس لجنـة     "!! لعكسيهدأ البحر، ألن البحر هو الذي يؤثر على الواحة، وليس ا     

، "إنذار إستراتيجي إلسـرائيل   "العالقات الخارجية في الكنيست، فرأى أن ما حدث في مصر وتونس هو             
  ".زلزال تاريخي"بينما وصف الوزير موشيه يعلون ما يحدث بأنه 

ولعـل  . ياسية واألمنيـة  المتابع للشؤون اإلسرائيلية يالحظ حالة القلق واالرتباك التي تسود األوساط الس          
إن العالم العربي ينقلب رأسا على عقب،       "المحللة اإلسرائيلية أمونة آلون قدمت وصفًا معبرا عندما قالت          

وهكذا إسرائيل أيضا، فاألرض التي تهتز تحت الدول المجاورة تهتز تحت إسرائيل أيضا، ويكفي النظر               
وأكدت أن عصر التعالي اإلسـرائيلي      "!! ا ال نفهم شيًئا   فيما يحصل اآلن في الشرق األوسط كي نفهم أنن        

  .على العرب قد انتهى
وكانت هناك مشاعر لدى الكثير من اإلسرائيليين بأن الحكومة اإلسرائيلية ال تتفاعل وال تتعامل بـشكل                
صحيح مع الوضع، حتى إن جريدة هآرتس اتهمت حكومة نتنياهو بأنها تدير الظهر للعالم، وأن سياستها                

على غرار مـا    " انقالب سياسي "ودعت هآرتس في مقال آخر إلى       . تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة    
  .يحدث في العالم العربي

  التعامل مع الملف الفلسطيني
إن الكثير من اإلسرائيليين ممن تحدثوا عن التغيرات في العالم العربي، ركزوا على ضرورة التعامل مع                

، تعجـل بعقـد     "تنـازالت " السرعة واالنفتاح، بل وتقديم مبادرات سياسية و       الملف الفلسطيني، بمزيد من   
وقد أكد علـى هـذه      . تسوية سلمية مع أبي مازن وقيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية في رام اهللا            

الفكرة من القيادات اإلسرائيلية شمعون بيريز، وإيهود باراك، وتسيبي ليفني، وشاؤول موفاز، وبنيـامين              
  .وغيرهم... ن إليعازرب

ووافق العديد من التحليالت ما ذهب إليه إيهود باراك من أن هناك حركـة دوليـة لالعتـراف بدولـة                    
في حالة العزلة التي وجدت جنـوب أفريقيـا   " إسرائيل"، ووضع "إسرائيل"فلسطين، ولنزع الشرعية عن  

الية تلحق أضرارا بالغـة، وذات طبيعـة        نفسها فيها، قُبيل إنهاء نظامها العنصري، وأن حالة الجمود الح         
  ".إسرائيل"إستراتيجية بـ

ـ        " إسرائيل"وأشارت إلى أن وضع      . سـيتزايد " إسرائيل"في العالم سيئ للغاية، وأن عدد الدول المناوئة ل
لذلك دعت إلى تحريك عملية التسوية، وإعادة بناء الثقة مع السلطة الفلسطينية، من خالل برنامج يـرى                 

ون أنه ذو جدوى، ألن الوصول إلى وضع متأزم مع السلطة الفلسطينية، سيقود المنطقـة إلـى                 الفلسطيني
لنجد أنفسنا فـي وضـع يمكـن    "وقد نبه بنيامين بن إليعازر إلى أنه ال بد من إجراء سياسي  . توتر كبير 

  ".التعامل معه، ألن البديل أن نجد أنفسنا في عالم مختلف، ونظام آخر يتسم باألصولية
أصحاب الكتابات والدعوات لتحريك العمليـة الـسلمية،   ) إن لم يكن كل( أن الملفت للنظر أن معظم   غير

، لم يقدم أية رؤية جادة تصل إلى الحد األدنى الذي           "إسرائيل"وخصوصا من المعنيين بصناعة القرار في       
يه وقيادة الـسلطة وحركـة      بما في ذلك محمود عباس ومساعد     " اعتداالً"يمكن أن يقبله أكثر الفلسطينيين      

لدفع عجلة المفاوضات،   " مغريات وحوافز "وما زال هؤالء القلقين على مسار التسوية، يتحدثون عن          . فتح
  .دون أن يقدموا أية حلول حقيقية
ولكنهم قـد يختلفـون فـي حجـم         ". حل المشكلة "وليس  " إدارة المشكلة "أي أن هؤالء ما زالوا يحاولون       

قديمها للفلسطينيين كوقف البناء في المستوطنات، أو رفع بعض الحواجز، أو تخفيف            الحوافز التي ينبغي ت   
  ...الحصار، أو تحسين االقتصاد الفلسطيني

بعـد سـقوط النظـام      (وقد تحدثت بعض الكتابات عن أن الشريكين اإلستراتيجيين المتبقيين في المنطقة            
  . الضفة الغربية والجبهة الشرقيةهما السلطة الفلسطينية واألردن، وأنهما يضمنان) المصري
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غير أنها نبهت إلى تعقيدات العالقة مع هذين الطرفين،         ". إسرائيل"وطالبت بتعزيز عالقة هذا المحور مع       
خصوصا في خضم التغييرات والتحديات التي يشهدها الطرفان، فضالً عن مشاكل العالقة معهمـا فـي                

سرائيليين، ودعوات العديد من اإلسرائيليين إلى تبني       ضوء تعطل مسار التسوية وحاالت اإلحباط من اإل       
لحل القضية الفلسطينية، وهو ما يمكن أن يفجـر العالقـة مـع             " الوطن البديل "وفكرة  " الخيار األردنى "

  .األردن ومع السلطة الفلسطينية
  البدائل والخيارات المحتملة

 استجابات متشابهة، فقد يتحولون إلى      إن تعرض اإلسرائيليين إلى ضغوط كبيرة ال يؤدي بالضرورة إلى         
، وقد تجبرهم هذه    "السور والقلعة "وعقلية  " الجيتو"تفاعل أكثر انغالقًا وأكثر عدوانية، ويعودون إلى عقلية         

الضغوط على أوضاع يضطرون فيها إلى أن يكونوا، أكثر استعدادا للمساومة ولتقديم التنازالت التكتيكية              
تبط إلى حد كبير بموازين القوى على األرض، وبتقدير المصالح والمخـاطر            واألمر مر . واإلستراتيجية

  .الحقيقية المحتملة، وبالبيئة اإلقليمية والدولية
ولذلك ربما يتعامل اإلسرائيليون مع عدد من الخيارات والبدائل والمسارات، ويفاضـلون بينهـا، وهـي                

.  بين اثنين منها أو أكثر، وبـدرجات متفاوتـة         ليست كلها بالضرورة بدائل متعارضة، كما قد يتم المزج        
  :وأبرز هذه المسارات والبدائل

ويستند هذا البديل إلى جوهر السياسة اإلسرائيلية المبنية على إدارة األزمـة، ولـيس              : الدولة المؤقتة -1
فرض وإلى تأجيل البت في القضايا النهائية وخصوصا مصير القدس والالجئين ما أمكن، بينما يتم               . حلها

كما يـسعى صـانعو     . الوصول إليه في نهاية المطاف    " إسرائيل"الحقائق على األرض بالشكل الذي تريد       
السياسة اإلسرائيلية من خالله إلى االلتفاف على استحقاق إعالن الدولة الفلسطينية، الذي قد يواجهونه في               

  .أيلول القادم في األمم المتحدة/سبتمبر
 إلى الفكرة نفسها، إذ تدعو إلى االعتـراف بدولـة   7/3/2011شف عنها في   وتستند خطة نتنياهو التي كُ    

فلسطينية بحدود مؤقتة، وإلى اتفاق مرحلي طويل األمد، يرافقه مسار مفاوضات حـول الحـل الـدائم،                 
وإطالق سراح أسرى، وإزالة حواجز عسكرية، وإبقاء قوات إسرائيلية في غور األردن من دون سـيادة                

 وتجميد البناء االستيطاني في المستوطنات المعزولة، وتوسيع االسـتيطان فـي الكتـل              إسرائيلية عليه، 
  .االستيطانية وفي شرقي القدس

مشكلة هذا المسار أن الفلسطينيين رفضوه مسبقًا، ألنه قد يشكل وصفة الحل النهائي باألمر الواقع، وهو                
ولذلك اعترفت بعض الشخصيات    . لتسويةمراوغة إسرائيلية للهروب من االستحقاقات النهائية لمشروع ا       

  .اإلسرائيلية بعدم جدواه، فذكر الوزير السابق يوسي سريد أن مبادرة نتنياهو ليست سوى مولود ميت
وهو سيناريو يعتمد على البرنامج الذي سبق أن تبناه رئـيس الـوزراء             : االنسحاب األحادي الجانب  -2

، على أمل أن ينفذه في الـضفة        2005ع غزة في خريف     اإلسرائيلي السابق أريل شارون، ونفذه في قطا      
  .الغربية الحقًا

عن مسؤولياتها تجاه الفلسطينيين، وفي أنها ستنسحب من أقل         " إسرائيل"تكمن مزايا هذا البديل في تخلي       
فيما عـدا   (قدر من األرض في الوقت الذي ستتخلى فيه عن عبء العدد األكبر من سكان الضفة الغربية                 

  ).سشرقي القد
وستظهر األمر وكأنها انسحبت من األراضي المحتلة، وأن ما تبقى ال يتعدى كونه مشكلة حدودية بـين                 
بلدين، في حين ستُبقي على القدس وعلى األراضي خلف جـدار الفـصل العنـصري وعلـى الكتـل                   

  .االستيطانية
لفلـسطينيين، حتـى يـتم      عاد هذا البديل للطرح مجددا، مع انعدام فرص تحقيق تسوية متفق عليها مع ا             

  .فرضه كواقع جديد، وبحيث يبدو وكأنه مكسب للفلسطينيين وتضحية من اإلسرائيليين
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أما ما يجعل اإلسرائيليين في حالة تردد في التعامل معه فهو أنه قد يؤدي إلى سيطرة حماس أو تيـارات           
  .المقاومة على األراضي التي يتم االنسحاب منها

، "إسـرائيل "وهو خيار يعتمد على فكرة أن الوقت ال يعمل لصالح : قي للتسويةالوصول إلى إطار حقي   -3
لعقد تسوية سلمية، وأن الثمن     " قيادات كهذه "، وأفضل من    "ظروف كهذه "وأنها لن تجد مستقبالً أفضل من       

  .الذي ستدفعه مستقبالً هو أعلى بكثير مما قد تدفعه اآلن
دة الحالية لمنظمة التحرير والسلطة في رام اهللا، كما تقبله العديد           ولعل الوصول إلى إطار حقيقي تقبله القيا      

 فلسطينيون مقربـون مـن      2003من القيادات اإلسرائيلية، يتمحور حول مبادرة جنيف التي أطلقها سنة           
وتتلخص فـي دولـة     ... السلطة ومن فتح، وإسرائيليون من حزب العمل وميريتس واليسار اإلسرائيلي         

بالكتـل  " إسـرائيل "ة وقطاع غزة، مع تبادل محدود في األراضي يؤدي الحتفـاظ            فلسطينية على الضف  
، وترتيبـات خاصـة     1948االستيطانية، وتنازل الفلسطينيين عن حق العودة إلى األرض المحتلة سـنة            

  .بالقدس مبنية على سيادة الفلسطينيين على األحياء العربية، واإلسرائيليين على األحياء والمواقع اليهودية
ويبدو هذا الخيار مستبعدا في هذه المرحلة في ظل ضعف اليسار اإلسرائيلي وتراجعه وتفتته، وفي ظـل                 
تصاعد التيارات اليمينية والدينية اإلسرائيلية، مع عدم وجود رغبة أميركية في الضغط الحقيقـي علـى                

ة، هـذا باإلضـافة إلـى       ثم إن الفلسطينيين أنفسهم ما زالوا رافضين للتنازل عن حق العـود           ". إسرائيل"
  .اعتراضاتهم األخرى على المبادرة

ويستهدف هذا المسار تسريع وتنشيط عملية حسم هوية المناطق التي ترغـب            : تفعيل مشاريع التهويد  -4
في ضمها، قبل االنتهاء من أية مفاوضات، وقبل أن تتعرض ألية ضـغوط شـديدة مغـايرة                 " إسرائيل"

 لحسم هوية القدس يهوديا وإسرائيليا، وتهويد المناطق خلف الجـدار           ويقتضي المسار السعي  . لتوجهاتها
  .وقد يصل في ذروته إلى السيطرة على المسجد األقصى. العنصري

وقد ينجح هذا المسار مؤقتًا في فرض ما يريد ضمن المعادالت الحالية، التي تجعل األوضاع الفلسطينية                
لكن هذا المسار سيحسم خيارات الشعب الفلسطيني       . هيونيوالعربية غير قادرة على تحدي المشروع الص      

باتجاه المقاومة، وينهي مشروع التسوية، وسيساعد على إيجاد بيئة معادية أكبر للكيان اإلسرائيلي، فـي               
  ".إسرائيل"حين تصب التغيرات في العالم العربي في تأجيج عملية الصراع ضد 

بعض الصيحات اإلسرائيلية المنادية بالقيام بضربات عسكرية       تعالت  : الضربات االستباقية أو الوقائية   -5
وقد دعـت رئيـسة حـزب    ). قبل تطور مشاكلها الداخلية   (موجعة لحماس في غزة ولحزب اهللا وسوريا        

كاديما تسيبي ليفني إلى تدمير حماس في غزة قبل أن يتغير المحيط العربي، في الوقت الذي دعت فيـه                   
  ".بل فوات األوانق"إلى بدء التفاوض مع عباس 

كما قال قادة مخابرات إسرائيليون إنه ال يمكن لجم صيحات القدس وفلسطين في ميادين التظاهر العربية                
إال بتوجيه ضربات عسكرية موجعة لحماس وحزب هللا وسوريا ألن مـن شـأن ذلـك تغييـر البيئـة                    

  .ل دون انهيار السلطة الفلسطينيةاإلستراتيجية، وإرغام مصر على التأكيد على التزامها بالسالم، والحؤو
ما زالت الالعب الرئيسي    " إسرائيل"يسعى داعمو هذا المسار إلى التأكيد، في غمرة التغيرات الهائلة، أن            

في المنطقة، وأنها هي من يفرض شروط اللعبة، وأنها لن تسمح بتغيير موازين القوى لصالح التيـارات                 
ـ   أن تستبق األمور لدعم شركائها     " إسرائيل"ت المقاومة، كما تحاول     وتيارا" إسرائيل"النهضوية المعادية ل
  .في مشروع التسوية

بيت "وتريد أن تذكر الجميع باألثمان الهائلة التي يمكن أن يدفعها أي نظام جديد يرغب في الخروج عن                  
  .األميركي اإلسرائيلي" الطاعة

ه هو مزيد من استعداء الشعوب واألنظمـة        غير أن مؤيدي هذا المسار ربما لم يدركوا أن كل ما يفعلون           
، ومزيد من تسريع الدعم لقوى المقاومة الفلسطينية، وأن الذين خرجـوا طلبـا للحريـة                "إسرائيل"ضد  
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والكرامة في بالدهم، لن يسمحوا لكرامتهم وكرامة إخوانهم في فلسطين أن تهان، وهـو مـا يعنـي أن                   
  .تجنبها" إسرائيل"معادية، وبحسابات جديدة طالما حاولت ستعود لتحاط بفضاءات إستراتيجية " إسرائيل"

. ، فإنه مقبل على أزمة حقيقية إن عاجالً أو آجالً         "فكّر وقدر "أيا تكن خيارات الجانب اإلسرائيلي، ومهما       
ذلك أنه موجود في بيئة ترفضه وتعاديه، وأي تغير حقيقي في موازين القوى لن ينعكس فقط على حجـم                  

  .ي يحتلها، وإنما على مستقبله ووجودهالمساحات الت
  27/4/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  التقييم اإلسرائيلي للتطورات السورية .269

  عدنان أبو عامر
بما يدور في سوريا من أحداث داخلية خالل األسابيع         ) إسرائيل(انشغلت الساحتان السياسية واألمنية في      

للشأن اإلسرائيلي كما لو أن ما يحصل في شوارع دمشق ودرعـا            القليلة الماضية، وبدا األمر لكل متابع       
والالذقية إنما يعد شأناً إسرائيلياً داخلياً لكثرة التحليالت والمتابعات والتقييمـات، التـي تناولـت الـشأن        

وحظيـت المواجهـات التـي      ! سياسياً، وعسكرياً، واجتماعياً، وطائفياً   : السوري بجميع تفاصيله الدقيقة   
  . وريا باهتمام وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بمختلف أشكالها وتوجهاتهاتشهدها س

  : ومن األهمية بمكان اإلشارة للنقاط المتعلقة باإلدراك اإلسرائيلي لسوريا القائمة على االعتبارات التالية
  ). إسرائيل(فالتطورات الجارية في سوريا، تمثل تطورات تجري في بلد مجاور لـ: جغرافياً. 1
، برغم االحتماالت القائلة بإمكانية أن تكون بلداً        )إسرائيل(ما زالت سوريا في حالة حرب مع        : رسمياً. 2

  . مرشحاً للدخول في اتفاقية سالم معها
تمتلك سوريا ترسانة أسلحة كبيرة، بما في ذلك األسلحة الصاروخية، والرؤوس الحربية الكيمياويـة              . 3

ذا وقعت هذه الترسانة العسكرية في يد اإلسالميين، كما تحذر تـل  ، وإ)إسرائيل(ذات القدرة على ضرب  
  . أبيب، فمن الممكن أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى اندالع حرب شرق أوسطية كبيرة

يوجد ارتفاع متزايد في سقف التساؤالت اإلسرائيلية المتعلقة بما إذا كانت مناشدات دمـشق القائلـة                . 4
  ! ما زالت سارية المفعول، وتتمتع بالجاذبية) إسرائيل(مع بضرورة استئناف محادثات السالم 

على مدى السنوات الماضية، ظلت المؤسسة األمنية اإلسرائيلية تطالب الحكومات المتعاقبة بضرورة            . 5
تلبية نداءات دمشق بإحالل السالم، والسبب في ذلك، إدراكها بأنَّ التوصل إلى اتفاق سالم ناجح معهـا،                 

فرصة إبعادها عن إيران، وضـرب حـزب اهللا         ) إلسرائيل(رجاع الجوالن، فإنه سيتيح     وإن كان ثمنه إ   
  . وحركة حماس، وهذا أمر سيعزز أهدافها االستراتيجية الكبيرة
السياسي والعسكري، تتابع ما يجري في      : بصورة أو بأخرى، بات واضحاً أن القيادة اإلسرائيلية، بشقيها        

 خاصة ما يتعلق بأثرها المتوقع على زعزعة استقرار الـبالد هنـاك،             المحافظات السورية بانتباه شديد،   
ومما يؤكد المخاوف اإلسرائيلية، وفقاً لما ذكرته المحافل البحثية، أن تل أبيب تعرف كيف تتعامـل مـع                  

فـي  " سوريا أخرى "المسئولين السوريين الموجودين في دمشق حالياً، لكنها ال تعرف كيف ستتعامل مع             
نظام، في ضوء التوقعات التي قد تشير إلى احتمال تصاعد الموقف بصورة دراماتيكية خالل              حال تغير ال  

  . من الممكن انفجاره في أي وقت" أتون بركان ملتهب"األيام المقبلة، مما سيضعها على 
كل ذلك يعني أن النظام السوري، وفقاً للتقدير اإلسرائيلي، وإن نجح في تهدئة المظاهرات، فلن يـستطيع   
كبح جماح بقية االحتجاجات في المدن والمناطق األخرى، وربما يصل األمر إلى إمكانية سـقوطه فـي                 

  . حال إصراره على التعامل بعنف مع المتظاهرين
لكن األوساط اإلسرائيلية تزعم أن السبب الوجيه لرحيل األسد في هذه اللحظة، قد يكمن في اكتشافه فجأة                 

ات األمن لديه، يرفض قمع المتظاهرين، وينضم إليهم، وإلى أن يحـصل            أن قسماً كبيراً من الجيش وقو     
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هذا، فمسموح له مواصلة ذات الخطاب، كالوعد باإلصالحات وعدم القلق، وبالتالي فإن أحداً من زعماء               
  . الغرب لن يحرك ساكناً

 في سوريا، فإن تـل      وفي ظل المتابعة الحثيثة من قبل المحافل اإلسرائيلية بقلق آلخر التطورات الميدانية           
ـ      " األسد"أبيب تبدو واثقة من أن الرئيس        بدأ يضرب بقـوة    " الدومينو""في خطر، ألن مفعول ما وصفته ب

نظام الحكم هناك، بعد أن كسر الشعب حاجز الخوف، وخرج الناس إلى الشوارع، وحطمـوا التماثيـل                 
  . الضخمة، وأضرموا النار في مباني المؤسسات الحكومية الرسمية

قدرت األوساط اإلسرائيلية أن استمرار األمور في سوريا على هذا النحو، سيؤثر لفتـرة طويلـة مـن              و
خصوصاً، ) إسرائيل(انعدام االستقرار، وستكون له آثار بعيدة المدى على الشرق األوسط عموماً، وأمن             

  . والسيما وأن إيران لن تكون من المستفيدين من التطورات الحاصلة في سوريا
حين أن المؤسسة األمنية اإلسرائيلية تحاول المفاضلة بين نظام وآخر في المنطقة العربيـة، يبـدو                وفي  

الوضع في األحداث السورية مختلفاً ومغايراً، بالنظر إلى الحساسية الدقيقة للدولة السورية، والسيما على              
ـ  -صعيد الموقع الجيو    تدير تقييماتها لما يحـصل      ، ما يتطلب من األخيرة أن     )إسرائيل(سياسي، بالنسبة ل

قراءة سليمة للتطورات الداخلية هناك، والمزيد مـن  : لدى جارتها الشمالية وفق أساسات هامة، تقوم على  
رأس "التأهب األمني، إلى جانب الحوار والتنسيق الوثيقين مع الواليات المتحدة، واألهم من كـل ذلـك                 

  .للفرص التي قد ينطوي عليها الوضع الجديد" مفتوح
  2/5/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  
  
  
  

  خطوة على طريق التسوية...  الفلسطينيةةالمصالح .270
  جيمي كارتر

إننا بصدد لحظة حاسمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فبرعاية الحكومة المصرية وقع أمس الفصيالن                
هما معاً بخوض انتخابـات     ، على اتفاقية المصالحة التي ستسمح ل      "حماس"و"فتح  "الفلسطينيان الرئيسيان،   

  .تشريعية ورئاسية خالل مدة زمنية ال تتجاوز السنة
غير أن المجهود الفلسطيني ومن ورائه الدعم المصري يتطلب مساعدة أخرى مـن الواليـات المتحـدة                 
والمجتمع الدولي، ألنه بهذه المساعدة نستطيع المساهمة في ترسيخ الديمقراطية الفلسطينية وإقامة األسس             

تي ستقوم عليها الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها الشرط األساسـي               ال
  .لبلوغ سالم آمن مع إسرائيل

لكن إذا اختار المجتمع الدولي ومعه الواليات المتحدة الوقوف بعيداً، أو إضعاف اتفاق الوحدة الوطنيـة                
ألراضي الفلسطينية المحتلة قد يتدهور في المرحلة المقبلـة         الموقع عليه أمس األربعاء، فإن الوضع في ا       

وتغرق المنطقة في موجة جديدة من العنف ودوامة متالحقة من الفوضى تضر بالجميع وعلـى رأسـهم                 
  . إسرائيل التي ستفقد أمنها وسالمة حدودها

 ال بد من قراءتـه فـي        فاالتفاق األخير بين الفلسطينيين الذي جاء بعد فترة طويلة من الخصام واالنقسام           
التـي  " الصحوة العربيـة  "سياق ما يجري في المنطقة العربية، إذ يمكن اعتباره مساهمة فلسطينية تجاه             

انطلقت بإطاحة نظامين في تونس ومصر واستمرار تداعياتها في بلدان أخرى قاسمها المشترك المطالبة              
نطقة طويالً، لكن االتفاق هو أيـضاً حاجـة         بالحرية والكرامة وإنهاء الحكم الفردي الذي طغى على الم        

  .داخلية فلسطينية تروم إنهاء حالة االنقسام وإعادة اللحمة الوطنية الفلسطينية إلى تماسكها
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، أن هدفهما األسمى في نيل حقوقهما الوطنيـة وإقامـة           "حماس"و" فتح"فقد أدرك الفصيالن الفلسطينيان،     
نته االنقسام، ويعاد رص الصفوف، هذا باإلضافة إلى ما يؤشـر           دولة فلسطينية مستقلة لن يتحقق ما لم ي       

إليه االتفاق من أهمية مصر المتنامية في المنطقة بعد سقوط النظام السابق ودور الديمقراطية في تكريس                
هذا الدور، فبعدما أزاحت عنها رداء االنحياز والمخاوف غير المبررة نجحت القاهرة في إقناع الطرفين               

 بالقاهرة من قبل فـتح      2009وقيع على االتفاق من خالل الجمع بين اتفاق سابق وقع في أكتوبر             معاً بالت 
وإضافة بعض التطمينات لتبديد تحفظات حماس التي رفضت التوقيع في وقت سابق على االتفاق، وهكذا               

جاه التوافـق   حماس ولعبت دوراً مهماً في الدفع بات      "تكون مصر قد أخذت بعين االعتبار انشغاالت حركة         
وإعالن المصالحة، وبموجب االتفاق يلتزم الطرفان بتعيين توافقي ألعضاء لجنة االنتخابات والمحكمـة             

  .االنتخابية التي ستشرف على مراقبة االقتراع
وقد أتيح لي شخصياً مراقبة ثالثة انتخابات فلسطينية وأستطيع التأكيد أن تلك المؤسسات أشـرفت علـى       

يع بنزاهتها وحريتها وابتعادها عن العنف والتزوير والتجاوزات التي عادة ما تضرب            انتخابات شهد الجم  
مصداقية باقي العمليات االنتخابية في المنطقة، وتعهد الطرفان أيضاً، بمقتضى االتفـاق الموقـع عليـه،        

تـشكيل  ، هذا باإلضافة إلى     "فتح"، أو   "حماس"بتشكيل حكومة من التكنوقراط ال وجود فيها ألعضاء من          
لجنة عليا لإلشراف على الملف األمني يرأسها الرئيس الفلسطيني مباشرة، وذلك بـدعم متواصـل مـن                 
مصر التي عبرت عن استعدادها للتنسيق األمني مع السلطة الفلسطينية في هذا المجال وبتوافق كامل مع                

  ".حماس"
اق ومنع فشله؟ أوالً ألن هـذا الـدعم         لكن لماذا يتعين على الواليات المتحدة والمجتمع الدولي دعم االتف         

ينسجم مع المبادئ المعلن عنها والمتمثلة في احترام حقوق الفلسطينيين ورغبتهم في إرساء ديمقراطيتهم،              
" الرباعيـة الدوليـة   "، التي رفضت نتيجتها     2006فازت في االنتخابات التشريعية عام      " حماس"فمع أن   

 األوروبي واألمم المتحدة وروسيا وأوقفت الدعم المقـدم للـسلطة           المكونة من الواليات المتحدة واالتحاد    
في حكومة الوحدة الوطنية التي سرعان ما سقطت، وبدالً من تـأجيج            " حماس"الفلسطينية بسبب مشاركة    

التنافس والصراع بين الطرفين من قبل المجتمع الدولي عليه الوقوف إلى جانبهما ودفعهمـا إلـى حـل                  
  .نتخاباتالمشاكل عن طريق اال

أما السبب الثاني الذي يدفع المجتمع الدولي لدعم االتفاق هو ما قد يؤدي إليه مـن توقيـع وقـف دائـم                      
إلطالق النار بين إسرائيل والفلسطينيين، فرغم المخاوف اإلسرائيلية المشروعة من انتقال العنـف إلـى               

اليات المتحدة العمـل مـع األطـراف        الضفة الغربية وقصف البلدات اإلسرائيلية، إال أنه يتعين على الو         
  .جميعاً لضمان التوقيع على اتفاق لوقف إطالق النار

وأخيراً يمكن للمصالحة الفلسطينية في حال نجاحها أن تقود إلى اتفاق نهائي بشأن حل الدولتين، ال سيما                 
تـستطيع حكومـة    وأن أبا مازن مازال قادراً على التفاوض باسم الفلسطينيين، وبمساعدة لجنة الرباعية             

جلعاد "الوحدة الوطنية القادمة التفاوض مع إسرائيل حول تبادل السجناء الفلسطينيين بالجندي اإلسرائيلي             
وتجميد المستوطنات، وقد أبدى القيادي في حماس، خالد مشعل، خـالل حـديثي معـه، مرونـة                 " شليط

 الفلسطينيون في استفتاء عام، وهو ما       ملحوظة عندما قال إنه سيقبل اتفاق حل الدولتين إذا ما صادق عليه           
  .يعني اعترافاً بحق إسرائيل في الوجود مقابل إقرار هذه األخيرة أيضاً بدولة فلسطينية مستقلة

الذي يدعو إلى تدمير الدولة العبريـة، وهـو         " حماس"ورغم التحفظات التي تثيرها إسرائيل بشأن ميثاق        
ب التذكير أيضاً أن إسـرائيل فاوضـت منظمـة التحريـر            أمر يجانب الصواب ويتعين تغييره، فإنه يج      

الفلسطينية في اتفاقات أوسلو، بينما ميثاقها يدعو للشيء ذاته، وقد تطلب األمر من المنظمة خمس سنوات                
وفي الوقت الذي يشتكي في اإلسرائيليون من غياب الشريك الفلـسطيني فـي ظـل                .قبل تغيير ميثاقها  

، لكن ومهما   "حماس"، فإنهم يرفضون أيضاً حكومة وحدة وطنية تشارك فيها          "حماس"و" فتح"االنقسام بين   
العمـل  " الرباعية"يكن الموقف اإلسرائيلي اختار الفلسطينيون الوحدة، وألنها وحدة هشة فإنه يتعين على             
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مع الفلسطينيين لضمان استمرار المصالحة علها تطلق مفاوضات الوضع النهائي مع إسـرائيل، وتنهـي              
  .ع في الشرق األوسطالصرا

  "واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس"ينشر بترتيب خاص مع خدمة *
  5/5/2011، االتحاد، ابوظبي

  
  ليست هناك مفاجأة في المصالحة الفلسطينية .271

  عزام األحمد
استنتاجات وتساؤالت وتحليالت اطلعت عليها خالل تواجدي في القاهرة طيلة األسبوع األخير، قرأتهـا              

الصحف المصرية، فيها الكثير من المغالطات والمعلومات غير الموضوعية، وأحيانـا بـسوء             في بعض   
كان من ضمنها ما قرأتـه للكاتـب فهمـي          ... نية، وهذا إما لنقص المعلومات، أو عن قصد غير بريء         

سـقط مبـارك ونجحـت      ' أيار تحـت عنـوان       1هويدي في جريدة الشروق المصرية الصادرة بتاريخ        
  .'المصالحة

نت أتمنى أن يتجه الكتاب الذين تناولوا موضوع المصالحة الفلسطينية في كتاباتهم إلى االبتعـاد عـن                 ك
أسلوب التشكيك والسلبية وإطالق األحكام الجائرة في استنتاجاتهم، والتوجه نحو تشجيع القوى الفلسطينية             

نذ أربع سنوات، وخاصـة     على أخذ العبر والدروس من حالة االنقسام التي واجهت الشعب الفلسطيني م           
األضرار الفادحة التي لحقت بالقضية الفلسطينية نتيجة ذلك، وخاصة استغالل ورقة االنقسام من الجانب              

  .اإلسرائيلي للتهرب من تنفيذ استحقاقات عملية السالم
التوسع ويجب أال نتجاهل أن إسرائيل استغلت االنقسام في التشكيك بالتمثيل الفلسطيني واإلسراع بعمليات              

  .في االستيطان بالضفة الغربية والقدس واستكمال بناء جدار الفصل العنصري وتهويد القدس
إن االنقسام الذي حصل في الساحة الفلسطينية جريمة بحق الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، التي كاد               

  .االنقسام أن يعصف بها
 أشد قادة إسرائيل تطرفـا وتنكـرا للحقـوق          ولعل التصريحات المتكررة التي أطلقها أفيغدور ليبرمان،      

، 'قبرصة الحالـة الفلـسطينية    'الفلسطينية، والتي كان يرددها بالتأكيد على ضرورة العمل على ما أسماه            
وكل هذا لتتوفر كل الشروط المطلوبة للتهرب من عملية السالم من قبل إسرائيل والحيلولـة دون قيـام                  

  .دسدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها الق
كما أن حلفاء إسرائيل وفي مقدمتهم الواليات المتحدة األميركية اتخذوا من االنقسام ذريعة للتهرب مـن                

  .استحقاقات عملية السالم
وفي سياق الحديث عن اتفاق المصالحة، هناك تساؤل يجول في خاطر البعض ما الذي حدث حتـى تـم                   

أة؛ ألن الحوار الذي جرى برعاية مصرية وبـدعم         االتفاق بهذه السرعة؟، ونجيب بأن االتفاق لم يتم فج        
عربي استمر حوالي عامين، سبقته جهود سودانية وتركية وفلسطينية وغيرها، وسابقا تم البحث والتداول              
المستفيض للقضايا كلها، ولكن إرادة إنهاء االنقسام لم تكن موجودة داخل الساحة الفلسطينية، واآلن نريد               

  .يجابية القائمة، ومن هنا بعد أن اتفقنا ال نريد أن نطرح من هي هذه األطرافالحفاظ على األجواء اإل
ولكن ال بد من القول إن مواقف هذه األطراف لم تكن معزولة عن المحيط اإلقليمي، حيث لعبت بعـض                   
الجهات دورا تخريبيا في جهود المصالحة، وكان لها مصلحة في استمرار االنقسام ألغراض وأهداف ال               

  . لها بالمصالح الوطنية الفلسطينيةعالقة
وهنا يطرح السؤال، كما يردد ذلك الكثيرون، أين كانت مصر ومواقفها من هذه المصالحة وهـي التـي                  

  .ترعى الحوار؟
وأنا بصفتي أحد المشاركين في الحوارات واالتصاالت التي جرت في الخرطوم وعمان وأنقرة وبيروت              

ل وضوح لو توفرت اإلرادة لدى األطراف الفلـسطينية لمـا تعثـرت             ورام اهللا والقاهرة وغزة، أقول بك     



  

  

 
 

  

            211ص                                                     24/5/2011 الثالثاء :التاريخ

، وحركتي حماس والجهاد    'ف.ت.م'عملية المصالحة، ومصر احتضنت الحوار الشامل بمشاركة فصائل         
، ثم رعت الحوار الثنائي بين حركتي فتح وحماس، وبعد ذلك أعدت ما            2009اإلسالمي، بداية شهر آذار     

وهي في الحقيقة إجمال لما اتفق عليه بين الفـصائل الفلـسطينية واقتراحـات              ،  'الورقة المصرية 'يسمى  
مصرية لتجاوز الخالف في بعض بنود الورقة بعد زيارات لمسؤولين مصريين لكل من رام اهللا ودمشق،                
وطلبت مصر في حينه من حركتي فتح وحماس أوال التوقيع على هذه الورقة دون تعـديل أو تغييـر أو                    

يتبع ذلك التوقيع عليها من كافة الفصائل التي شاركت في الحوار، وحددت مـصر جـدوال                الخ، ل ..ملحق
م، 15/10/2009زمنيا إلنجاز ذلك، وقامت حركة فتح بالتوقيع على تلك الورقة في الموعد المحدد يـوم            

اعدات رغم الضغوط األميركية الهائلة التي تعرض لها الرئيس أبو مازن، بما في ذلك التهديد بقطع المس               
  .التي تقدم للسلطة الوطنية الفلسطينية، وقد رفضت حماس في حينه التوقيع على الورقة

وألنني أنا من وقع على هذه الورقة باسم حركة فتح، أبلغت القيادة المصرية في ذلك الحـين أن هنـاك                    
هـا فـي    في صياغة الورقة، وهذا ما أعلنتـه حين       ' األمن'انحيازا لوجهة نظر حركة حماس فيما يخص        

، فـأي   !تصريحات لوسائل اإلعالم الفلسطينية، وأثارت غضب واحتجاج السفير المصري لدى فلسطين؟          
، إنني أذكر بتصريح أدلى به القيادي فـي حركـة           !!انحياز ضد حماس يتحدث عنه السيد فهمي هويدي       

ـ               شق فـي   حماس وعضو وفدها للحوار السيد إسماعيل األشقر، قبيل اجتماع حركتي فتح وحماس في دم
حماس ليس  'م، والذي نشر في مواقع حماس الرسمية، وأكد خالله أن           2010التاسع والعاشر من نوفمبر     

، والتصريح موجود في    'لديها أي تحفظ على ما ورد في موضوع األمن، الذي ورد في الورقة المصرية             
  .أرشيف هذه المواقع ويمكن الرجوع إليه

لنسبة إلينا، ألن حماس هي من صاغت االتفاق مع مصر فـي            وهذا التصريح ليس غريبا أو مستغربا با      
  !.، فأي انحياز يتحدث عنه السيد هويدي من قبل مصر لصالح وجهة نظر حركة فتح؟'األمن'هذا الجزء 

ال أريد أن استعرض مواقف الجميع، سواء أكانت فصائل أو دول من عملية المصالحة اآلن، بعدما تـم                  
ركتي فتح وحماس، وبقية الفصائل األخرى، وبعد االحتفـال بـإعالن هـذا             االتفاق والتوقيع عليه من ح    

  .االتفاق
التـي أعـدت قبـل يـوم        ' الورقـة المـصرية   'وبما أننا اتفقنا أوضح بأنه تم بالنهاية التوقيـع علـى            

م، كما هي دون تعديل أو تغيير أو إضافة، ولألسف بعد إضاعة أكثر من سنة ونـصف،                 15/10/2009
 على محضر اجتماع بين حركتي فتح وحماس تضمن تفاهمات حول مالحظات على بعض              كما تم التوقيع  

  .النقاط الواردة في الورقة المصرية
وبالنسبة لنا في حركة فتح ال نعتبر أن في هذه التفاهمات تغييرا لما ورد في الورقة المصرية نفسها، ألن                   

 لجنة االنتخابات، ومحكمـة االنتخابـات،       التفاهمات تضمنت كيفية تنفيذ ما ورد في الورقة حول تشكيل         
سـبتمبر  /وملف األمن وملف منظمة التحرير الفلسطينية، وهي مسائل تم االتفاق عليها في شهر أيلـول              

الماضي في اجتماعات دمشق التي جرت العام الماضي بترتيب من قبل الوزير عمر سليمان بين حركتي                
يس أبو مازن حول تشكيل حكومة من كفاءات وطنيـة          فتح وحماس، وأضيف لها ما ورد في مبادرة الرئ        

مستقلة، وموعد إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني وفق إعالن القـاهرة             
، وفي ضوء ذلك نسأل السيد هويدي، أين الجديد الذي تم ما بعد نظام الرئيس السابق حـسني                  2005عام  

قالك بأن ما ساهم في التوصل لالتفاق أن الرئيس أبو مازن فقد حليفه             مبارك، وبخاصة أنك تحدثت في م     
  !!.وسنده، مبارك؟

إن سند فلسطين وشعبها وقضيته في مصر هو الشعب المصري، وهذا الشعب كان وما زال وسيبقى في                 
  .كل المراحل مساندا لفلسطين، وحقائق التاريخ تؤكد ذلك، والدعم ال يرهن أو يرتبط بأشخاص

، 2011 ينـاير    25ال كل المفكرين والقادة المصريين سابقا منذ عشرات السنين، واليوم بعد ثورة             وكما ق 
  !.إن ثوابت مصر ال تتغير بتغير أنظمتها وحكامها، أتعرف هذه الحقيقة يا سيد هويدي؟
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أتمنى أن يتوقف السيد هويدي وكل الكتاب عن تناول موضوع المصالحة الفلـسطينية بهـذه الـسلبية،                 
عوهم لقول كلمة حق، وإبراز إيجابيات االتفاق الذي تم، واالتفاق كله إيجابيات ولنـسمع نـصائحكم                وأد

وآراءكم، ونحن بحاجة لها كفلسطين فيما يخص كيف نحفظ وحدتنا وننفذ االتفاق علـى األرض، وعـدم              
ا وحقوقنا، شعبا   وضع عقبات أو عراقيل أمام تنفيذه بما يحمي الوحدة الداخلية الفلسطينية، ويحمي قضيتن            

  .فلسطينيا وأمة عربية
  5/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   السياديالقرارعودة  .272

  محمد السعيد ادريس
لسنوات طولة مضت، تمتد إلى تلك الفترة من نهاية عهد الرئيس األسبق أنور السادات التي تكثفت فيهـا                  

عـام  ” اإلسرائيلية“ النهاية عن توقيع معاهدة السالم المصرية        عالقات القاهرة مع واشنطن، وأسفرت في     
 ظل قرار السياسة الخارجية المصرية مقيداً ومحكومـاً باعتبـارات الحفـاظ علـى العالقـات                 1979،

االستراتيجية مع الواليات المتحدة وااللتزام بمعاهدة السالم مع الكيان الصهيوني، لم يعبر هـذا القـرار،               
صالح مصر الحيوية وبالذات عالقاتها العربية ودورها القومي، إضافة إلى دور مصر            وفي قضايا تمس م   

اإلفريقي وخاصة في دول منابع النيل عن مصالح مصرية بقدر ما كان يعبر عن االلتـزام بمـا تمليـه                    
، وكانت النتيجة الحتمية هي ضياع المصالح وتآكل مكانة مصر          ”إسرائيل”العالقات مع كل من أمريكا و     

لعربية واإلقليمية، بعد أن توارى الدور المصري عربياً، وفرضت قيود هائلة علـى قرارهـا الخـاص                 ا
  .بعالقاتها اإلقليمية

الـدعوة  . اآلن ومع سقوط نظام حسني مبارك ونجاح الثورة التي رفعت على رأس أهدافها وشـعاراتها             
يه هذه السيادة من تحرير للقرار الوطني       إلى تحقيق مجتمع العدالة والحرية، والسيادة الوطنية بكل ما تعن         

هذه األهداف بدأت تأخذ طريقهـا علـى مـستوى البنـاء     . والحفاظ على كرامة الوطن وعزته وحريته     
  .الداخلي أوالً، ومن بعده على مستوى عالقات مصر العربية واإلقليمية والدولية

ة بالعالقة مع إيـران، فقـد حرصـت         هذا التوجه واجه أول اختباراته في تجاوز األزمة الطارئة الخاص         
مصر على أن تدافع عن خياراتها الوطنية بفتح صفحة جديدة مع كل الدول بما فيها إيـران مـع تأكيـد                     
حرصها على التزاماتها القومية نحو الدول العربية الخليجية، وعلى أال يكـون االنفتـاح علـى إيـران                  

 الخليجية واألمن الخليجي، حيث أكـدت أن أمـن   وتحسين العالقات معها على حساب أمن الدول العربية     
وأكدت ذلك على لسان رئيس الحكومة الدكتور عصام شرف وعلى لـسان            ” خط أحمر “وعروبة الخليج   

وزير الخارجية الدكتور نبيل العربي، وكانت زيارة رئيس الحكومة للسعودية والكويت وقطـر خطـوة               
  .مهمة لتأكيد كل هذه االلتزامات 

 الثاني فيتعلق بالقضية الفلسطينية، فإذا كان المجلس األعلى للقوات المسلحة قد أعلن التـزام               أما االختبار 
مصر باالتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة عليها، فإن الحكم الجديد الذي حرص على عـدم تفجيـر                

يا الداخليـة  حرصاً على تركيز االهتمام علـى القـضا  ” إسرائيل“خالفات مبكرة حول معاهدة السالم مع    
المترتبة على سقوط النظام السابق، فإنه كان حريصاً في الوقت ذاته علـى قيـام مـصر بمـسؤولياتها                   
القومية، ثقة منه بأن هذه المسؤوليات أمور سيادية وطنية خالصة ال تقيدها معاهـدات أو اتفاقيـات وأن                  

لح الوطنية والقومية وأنه آن اآلوان      ال يعني التخلي عن المصا    ” إسرائيل“التزام مصر بمعاهدة السالم مع      
ألن توضع هذه المعاهدة في حجمها الدقيق من دون أي تجاوز على أمـل أن تخـضع هـذه المعاهـدة                     

  .لمراجعات واجبة ربما لم يحن أوانها بعد
بشأن قطـاع غـزة،     ” إسرائيل“هكذا بدأ القرار الوطني المصري يتحرر من أعباء التنسيق السياسي مع            

  .2005د منها للتحرر أيضاً من اتفاقية المعابر التي تنظم المرور في معبر رفح منذ عام كخطوة ال ب
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خطوة التحرر األولى بدأت بدعم مصر لجهود المصالحة الفلسطينية ورعايتها للحوارات الخاصة بـذلك،              
 ونجاح هذه الجهود في تحقيق تقدم كبير سوف يكتمل بالتوقيع علـى اتفـاق المـصالحة بـين الـسلطة                   

، وتلت هذه الخطوة إعالن مصر عزمها على فتح معبر رفح بشكل كامل من              ”حماس“الفلسطينية وحركة   
اإلعالن جاء على لسان وزير الخارجية      . على قطاع غزة    ” إسرائيل“أجل تخفيض الحصار الذي تفرضه      

وأن ” مر مـشين  أ“المصري الذي أكد أن مصر لن تقبل ببقاء معبر رفح مغلقاً، واصفاً هذا اإلغالق بأنه                
هنـا بالتحديـد أدرك     .” قـرار سـيادي   “القرار المصري الخاص بالفتح الكامل والدائم للمعبـر بأنـه           

الخطر، فالقضية ليست في الدعم المصري للمصالحة الفلسطينية أو لفتح معبر رفح، ولكن             ” اإلسرائيليون“
باء هائلة خضعت لها في عالقاتها      أن تبدأ مصر ممارسة حقوقها السيادية وتحرير إرادتها الوطنية من أع          

  .مع الواليات المتحدة والكيان الصهيوني
العصبية والمتوترة إزاء هذا التوجه المصري الجديد تكشف أنه لـم يـتم ال              ” اإلسرائيلية“إن ردود الفعل    

في سابقة غير معهودة منـذ توقيـع معاهـدة          ” إسرائيل“بالتشاور المصري مع الواليات المتحدة وال مع        
  .”اإلسرائيلية“سالم المصرية  ال

يؤكـد جديـة    ” إسـرائيل “العنيف على المصالحة الفلسطينية واعتبارها خطراً على        ” اإلسرائيلي“الهجوم  
للـسطلة الفلـسطينية بـين      ” إسرائيل“فتخيير  . ، من التوجهات المصرية الجديدة      ”اإلسرائيلية“المخاوف  

غيـر مباشـر    ” إسـرائيلياً “يمكن اعتباره تخييراً    ” لإسرائي“أو السالم مع    ” حماس“المصالحة مع حركة    
أيضاً، ومن ثم على مصر التي عادت إلـى ممارسـة           ” إسرائيل“لمصر بين توجهها الجديد والسالم مع       

أن تكـون   ” إسـرائيل ”سيادتها على قراراتها الوطنية وأن تحرر إرادتها من قيود العالقة مع أمريكـا و             
لن تقتصر على ما يمكن اعتباره ضمن إطار ما هو          ” إسرائيلية”يكية و مستعدة لمواجهة تحديات جديدة أمر    

عربي أو إقليمي من اهتمامات أو مصالح مصر بل سيمتد حتماً إلى الداخل المصري نفسه، خـصوصاً                 
وأن اتباع النظام السابق من رجال أعمال وسياسيين وإعالميين ما زالوا يتطلعون إلى استرداد نفـوذهم                

د للتعاون مع كل شياطين األرض السترداد هذا النفوذ، ناهيك عما يربط الكثير من هؤالء               ولديهم االستعدا 
يتحـدثون عـن أن     ” اإلسرائيليين“للدرجة التي جعلت    ” اإلسرائيليين”من عالقات سابقة مع األمريكيين و     

ند انتهاء  في مصر ع  ” الخالفة السياسية “وأمريكا سوف يكون لهما دور قوي في تقرير مستقبل          ” إسرائيل“
  .حكم حسني مبارك

تحديات هائلة يفرضها قرار تحرير اإلرادة الوطنية وعودة مصر إلى ممارسة سيادتها، ولذلك فإن الربط               
بين ما هو خارجي وما هو داخلي، بين الرغبة في تحرير القرار الوطني في عالقات مصر الخارجيـة                  

د متحرر من قيود الـضغوط الداخليـة وأتبـاع          وبين تثبيت الثورة وانتصارها، وإقامة نظام سياسي جدي       
  .النظام السابق أضحى أمراً حتمياً للعودة بمصر من جديد إلى عهد القرار الوطني السيادي

  5/5/2011، الخليج، الشارقة
  

  روسيا والشرق األوسط الجديد .273
  معهد األبحاث القومي األمني /تسفي ماجن 

أت روسيا من الهزات التي وقعت في الشرق األوسط فـي           تفاج: ترجمة مركز عكا للدراسات اإلسرائيلية    
والتـي تميـزت    , وأفقدتها قدرتها على تحديد الطريق الصحيح على ضوء الواقع الجديد         , الفترة األخيرة   

  .بعدم االستقرار والغموض
قادت رغبة روسيا في الحفاظ على مكانتها في الشرق األوسط زعمائها للبحث عن البدائل السياسية فـي                 

فالتقديرات الروسية لها وجهات؛ فهي من ناحية تواجه الخطر         . حاولة لالندماج في المنطقة في المستقبل     م
خاصة فيما إذا وقع لديها عملية مماثلة من العصيان         , والتي قد تتأثر مباشرة   , من فقدان اإلنجازات السابقة   
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 الثورية من خالل إعادة تقييم دورها       ومن ناحية أخرى إمكانية االستفادة من التغييرات      , المدني في داخلها  
  .اإلقليمي

, ويبدو أن روسيا عازمة حقاً على تعزيز المبادرات السياسية الجديدة مع جميع الجهـات فـي المنطقـة                 
  .وخاصة على القناة الفلسطينية اإلسرائيلية

تعتبـر أن  مع بداية األحداث التي وقعت في الشرق األوسط لم تبدي روسيا قلقها، خاصة وأنهـا كانـت        
خاصة تلك الدول التي تقيم عالقات اقتصادية كبيرة مـع          , الدول العربية مستقرة ومن المستبعد أن تنهار      

ومـن  ,  مليارات دوالر  4فمع ليبيا لوحدها وقعت روسيا اتفاقاً على بيع أسلحة تبلغ قيمتها نحو             ( روسيا    
لى جانب التعـاون فـي المجـاالت        هذا إ )  غير الواضح ما الذي سيحدث اآلن وماذا سيكون مصيرها          
  ).بما في ذلك التحالفات المعادية للغرب ( السياسية التي تم نسجها على مر السنين بعد الجهود الكبيرة 

وأن تأثيرها  , تعتقد القيادة الروسية الحالية أن الثورات في الشرق األوسط أدت إلى تغييرات بعيدة المدى             
  . سيتواصل لسنوات عديدة

  : تداعيات السلبية التي تميز المرحلة االنتقالية الحالية هناك أمرين وهي ومن بين ال
الذي ربما يسيطر على دول الشرق      ) اإلسالم المتشدد (األول؛ هناك تهديد مباشر موجه إلى روسيا بسبب         

وربما يؤدي هذا النموذج السلبي لألحداث في الشرق األوسط قد يقـدم نموذجـاً              . األوسط عقب الثورات  
  ل إسالمية أخرى تقع إلى جوار روسيالدو
هناك مخاوف من أن اعتماد المنهج الديمقراطي في الحكم في الدول العربية كنيجة لهذه الثورة قـد                 : ثانياً

وفي المقابل مـن    , يؤدي إلى ابتعاد هذه الدول عن التحالف مع روسيا باعتبار ذلك منافيا للسيادة الوطنية             
  .وسيا في المنطقة مثل الصينالممكن ان تدخل دول منافسة لر

فـي المجـال    : ومع ذلك فيمكن أن نذكر بعض الجوانب التي تصب في منفعة المصالح الروسية؛ فمثالً               
وهو ما  يضمن لها على األقـل فـي الوقـت            , االقتصادي والذي يتمثل في االرتفاع الحاد بأسعار النفط       

باإلضافة إلى إمكانية نجاح روسيا في تطوير       . الطاقةالحالي أرباحاً مرتفعة مما يجعلها مصدراً هاماً لنقل         
وفـي  . وربما أيضاً تستطيع تشكيل كتلة سياسية جديدة داعمة لهـا         . عالقات إيجابية مع األنظمة الجديدة    

  .النهاية تتحول التطورات الحاصلة في الشرق األوسط إلى وضع إيجابي بالنسبة لها
ثم عملت روسيا   . ث اتسم بالمرونة ملحوظة في وقت سابق      النشاط الدبلوماسي الروسي على ضوء األحدا     

ودعم قوات الثوار؛ وحتى إن كان ذلك يشمل عـدم ارتياحهـا فـي              , على التخلي عن األنظمة المنهارة    
عدا عن كونه مخالف للرأي العام الداخلي في روسيا الداعم لألنظمـة العربيـة              , التعاون مع دول الغرب   

  .السابقة
عندما قرر الرئيس الروسي ميدفيديف في نهاية األمـر تأييـد           . اً في الوضع الليبي   وهذا األمر ظهر جلي   

  .1973دون االعتراض على القرار رقم , قرار األمم المتحدة حول العقوبات ضد نظام القذافي
والذي كـشف   ( وهذا القرار أدى إلى انتقادات عارمة وخاصة من جانب رئيس الحكومة فالديمر بوتين              

  ) .وجود اختالف في وجهات النظر في القيادة الروسية بعد ذلك عن 
وكذلك ضد  , فإن روسيا ال تزال تعارض استخدام القوة مع القذافي        , ومع ذلك وعلى الرغم من هذا الدعم      

  .أي دولة أخرى في المنطقة
والذي يبعث برسائل مزدوجة يعكس نية االسـتفادة الروسـية مـن جميـع              , هذا السلوك المميز للتحرك   

  : طرافاأل
وأيضاً عدم المـساس    , اإلبقاء على وجود عالقة جيدة مع الغرب والواليات المتحدة أوالً وقبل كل شيء            

وأيضاً االستعداد لتحسين العالقة مع القيـادة الليبيـة         . بعالقاتها مع القذافي الذي يصارع من أجل البقاء       
  . الساحة الدوليةومحاولة كسب عدد من النقاط في. المستقبلية ولفقاً لمبدأ مماثل
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التي تقع بين احتمال قيام أنظمة      ,  هذه السياسة تعكس المعضلة الروسية بشأن األزمة في الشرق األوسط           
وبين احتمـال تعـاظم صـعود القـوى         , ديمقراطية تكون أكثر استقاللية في تعاملها مع الدول الكبرى        

  .اإلسالمية المتطرفة غير المريح لها كذلك
والتي تشارك فيها جهات إسالمية غير مؤيدة للتوجهات الغربية بشكل          , الشاملة المعتدلة ويبدو أن األنظمة    

  .واضح هو الحل األكثر احتماالً
وجدير بالذكر أن عدداً من الزعماء الروس يوجد لديهم شعور متزايد حول ضعف الواليات المتحدة فـي                

ل الفرص لتعزيز نفوذها فـي الـشرق   الساحة الدولية، وهذا الشيء يزيد من طموحات روسيا في استغال    
والذي يبث  , وفي الواقع يوجد اآلن نشاط روسي في دول الشرق األوسط         . والنظام الدولي بأكمله  , األوسط

  . الفلسطينية–تقديراته في تعزيز مبادرات سياسية جديدة بما في ذلك القناة اإلسرائيلية 
ويـشمل ذلـك    . مكثفة مع معظم الدول في المنطقة     وفي هذا السياق فإننا نشاهد سلسلة من االتصاالت ال        

ففي نهاية شهر مارس من هذا العام زار كل من رئيس الحكومـة             . تزايد بارز بالنسبة لزيارات موسكو    
ووزير الخارجية السعودي وأيضاً زيارة وزيـر الخارجيـة         , ورئيس السلطة الفلسطينية  , بنيامين نتنياهو 

 كل هذه الزيارات رسائل روسية تتعلق بأهمية تجديد العملية          ورافق. لمصر) سيرجى الفروف (الروسي  
  .السلمية في الوقت الحالي بالذات؛ نظراً الحتمال التأثير اإليجابي لتهدئة الوضع في المنطقة

وفي هذا السياق فإن إسرائيل لديها استعداد للمرونة أكثر من ذي قبل بسبب وعيها للتـداعيات الـسلبية                  
كل ذلك يشير إلى ضرورة المزيد من االهتمام بتنسيق المواقف مع الـدول             . لمنطقةلألحداث التي تشمل ا   

  .خاصة أن روسيا تحاول المبادرة بمقترحات لتحريك عملية السالم, الكبرى في الواقع الدولي الجديد
والجدير بالذكر في هذا السياق أن الحوار والتنسيق في الخطوات مع إسرائيل طرح أثناء زيارة رئـيس                 

  .لحكومة بنيامين نتنياهو إلى موسكوا
والمرحلة القادمة لهذا التطور فمن المتوقع أن تقوم أوروبا على األرجح بطرح مبـادرة جديـدة علـى                  

وال يمنع ذلك روسيا من صياغة أفكار خاصة بها أو على األقل حصولها علـى نقـاط                 , الرباعية الدولية 
ى مشاركة روسيا في العملية السلمية بموقف يكون أكثـر          والتأكيد عل , نجاح لها من أجل تعزيز قراراتها     

  .تأثير من الماضي
وفي كل األحوال فإننا نرى أن االقتراح الروسي للرباعية الدولية يشتمل أيضاً على النموذج المعـروف                

  .مع بعض التغييرات المعينة وفقاً للروح الجديدة في المنطقة
 اتخاذ قرارات بناءه يمكن أن تساهم في تخفيف الوضـع فـي             وبالنسبة للجنة الرباعية فيجب عليها اآلن     

  . المنطقة بأكملها وبشكل إيجابي
هـذه العمليـة    . فاالقتراح المتبلور يتعلق في تحريك الحوار بين األطراف برعاية اللجنة الرباعية الدولية           
ق اإلجازات التي   تكون مستمرة ومتواصلة ولها أهداف مرحلية تقديرية يمكن أن تعمل على إمكانية تحقي            

  .أو عند انعدام هذه األهداف يمكن تحميل المسئولية على األطراف المختلفة . تمكن من استمرار التقدم
ومن المقترح أن تبدأ هذه العملية بلجنة دولة من روسيا ومن المقترح أن تكون مـشتركة مـع مواقـف                    

  .الصين والهند والالتي تساندان بتعزيز القرار في المستقبل
لكن من المتوقع أن يطرح على مائدة الحوار فـي اجتماعـات            , ي الحقيقة أن هذا االقتراح ليس جذاباً      وف

  .اللجنة الرباعية القادمة
  .وإذا كان األمر كذلك فإن الواقع الحالي في الشرق األوسط يشوبه عدم اليقين الكامل

من خـالل معرفـة األضـرار       . روسيا بعد انتعاشها السريع تحاول شق طريقها خالل األحداث المعقدة         
ويشمل ذلـك   . ودراسة مسارات العمل في المستقبل للحفاظ على مكانتها في الشرق األوسط          ,الواقعة عليها 

عـن  . والتي انهارت مع سقوط األنظمة القديمة     , محاولة واضحة لبلورة بدائل لمنظومة العالقات السابقة      
  .طريق استغالل الوضع الذي نشأ في المنطقة
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ويمكن أن نرى رغبتهـا فـي       . لك في الجهود السياسية الروسية لمراجعة موقفها الدولي برمته        ويتضح ذ 
وفي المقابل تعمل روسيا على شق طريقها في تعزيز العملية السياسية علـى             , تكوين كتلة سياسية تؤيدها   

  . الفلسطيني بقيادتها–المسار اإلسرائيلي 
 بداية المنافسة مجدداً بين القوتين العظيمتين على النفـوذ           ويمكن تلخيص هذه الصورة الناشئة باعتبارها     

  .في الشرق األوسط الجديد
  10/5/2011، مركز عكا للدراسات اإلسرائيلية

  
  اوسوري... اليمن... ليبيا:  الثورة العربيةوحركةالغرب  .274

  بشير نافع . د
اضـي، كانـت المظـاهرات      فبرايـر الم  /خالل أيام من اندالع الثورة الشعبية الليبية في منتصف شباط         

في بنغـازي، علـى     . الجماهيرية الحاشدة تحرر أكثر من نصف البالد من قوات النظام وأجهزته األمنية           
وجه الخصوص، ثاني أكبر مدينة ليبية، حيث مقر كتيبة الفضيل، إحدى أهم مراكز الـتحكم والـسيطرة                 

ائل، وتحرير كافة المعتقلين من زنازينهـا،       الرئيسة للنظام، نجح الشعب الليبي في اقتحام مقر الكتيبة اله         
  .وطرد كافة الموالين للنظام إلى خارج المدينة

ولم تقتصر الثورة الشعبية الليبية على مناطق الشرق والوسط، فخالل أيام قليلة من اندالع الثـورة فـي                  
األخرى، في إجدابيا   مدينة بنغازي، كان الليبيون ينتفضون من أجل حريتهم وكرامتهم في كافة أنحاء ليبيا              

ولكن العنف الذي استخدمه النظـام فـي   . ومصراتة والزاوية والزنتان، بل وفي العاصمة طرابلس أيضاً      
مواجهة شعبه كان بال حساب؛ وما أن أدرك انهيار أجهزته األمنية في أغلب المدن الثائرة، حتى أطلـق                  

وألن ليبيـا بلـد فـسيح       . طرته على البالد  العنان للقوات العسكرية الخاصة لقمع الثورة وإعادة بسط سي        
األرجاء، بكثافة سكانية ليست كبيرة، وألن الثورة الليبية، كما كل الثورات العربية األخرى لـم تطلقهـا                 
قيادة واحدة أو حزب سياسي ما، لم يكن من السهل التحكم في رد الفعل الشعبي علـى سياسـة القمـع                     

  . الدموية التي تبناها النظام
وهنـا،  . القوى الليبية الشعبية إلى حمل السالح، تحولت الثورة إلى مواجهة مسلحة مع النظـام             وبذهاب  

  .وفرت ليبيا فرصة غير متوقعة للتدخل الغربي في مجريات حركة الثورة العربية
كتبت من قبل، وأود إعادة التوكيد هنا، أن حركة الثورة العربية ال يجب أن تفهم مـن جهـة شـعاراتها                     

الـشبان التونـسيون    . لمتعلقة بالحريات وحكم القانون والتخلص من طبقـات الحكـم الفاسـدة           األبرز ا 
والمصريون الذين نجحوا في إطاحة أنظمتهم الحاكمة كانوا يدركون على وجه اليقين طبيعة هذه األنظمة               

رك لـم   والخروج الشعبي الهائل والمهيب الذي وضع نهاية لحكمي بن علي ومبا          . وارتباطاتها الخارجية 
في قلب حركة الثورة العربية، وفي المخزون الجمعي لماليـين العـرب            . تحركه مطالب فئوية محدودة   

الذين خرجوا ويخرجون إلى شوارع مدنهم، ثمة رد تاريخي على إهانة المئة عام التي وجهت للعـرب،                 
الستقالل التي قاتل من    وعلى السرقة الفادحة التي قامت بها نخب دولة ما بعد االستعمار المباشر لوعود ا             

بكلمة أخرى، ما تحمله حركة الثورة العربية من أهداف ال يقتصر على إقامة دولة              . أجلها اآلباء واألجداد  
القانون، وحرية األحزاب، ووضع نهاية الحتكار السلطة والثروة؛ بل أيضاً إعادة تأسيس العالقـة مـع                

قدراتهم، باالحتالل المباشر مـرة وبـصورة غيـر         القوى الغربية التي استباحت بالد العرب وعبثت بم       
  . مباشرة مرة أخرى

وكما كان حرص الجماهير العربية على أن ال تتحول الثورة إلى دمار أهوج للذات، فالواضح أنهـا لـم                   
ال يريد العرب قطيعة مع الغرب، وهـم يـدركون عمـق            . تتبن موقفاً انفعالياً للعالقة مع القوى الغربية      

ة مع الجار الغربي، ولكنهم يريدون لهذه العالقة أن تؤسس على تقـدير للخـصوصيات               وضرورة العالق 
والمصالح، على عدم التدخل في الشأن الداخلي واحترام خيارات الشعوب، وعلى أن يوضع حد لالنحياز               
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رة وألن هذا التوجه كان وال يزال أحد المحددات الرئيسية لتوجهـات الثـو            . الغربي البشع للدولة العبرية   
. العربية، فإن أحداً في تونس ومصر لم يكترث كثيراً للموقف الفرنسي أو األمريكي من مطالب الثورتين               

لم ترفع الثورتان التونسية والمصرية شعارات ما تتعلق بفرنسا وأمريكا، بالرغم مـن الـوعي العميـق                 
ير العربية في البلدين من     تحركت الجماه . بعالقة نظامي الحكم السابقين في تونس ومصر بالقوى الغربية        

اعتقاد عميق بأن هذه ثورتها، ثورتها هي، وأنها وحدها من سيقرر مصير بالدها، بغض النظـر عـن                  
ولذا، فقد تعلق موقف واشنطن أو لندن أو باريس برؤيـة العواصـم الغربيـة               . سياسات القوى الغربية  

  .بمصير الثورة وحركة الشعبلمستقبل عالقتها بالشعوب وبالحكم الجديد الذي ستقيمه، وليس 
في مصر وتونس، كما نعلم، لـم يكـن الموقـف           . بيد أن ليبيا أصبحت استثناء، واستثناء كبير بال شك        

عرضت فرنسا ساركوزي إرسال الجندرمة لمـساعدة بـن        . الغربي من الثورة الشعبية إيجابياً في البداية      
األمريكية أسابيع وهي تؤكد على اسـتقرار       علي على قمع الحركة الجماهيرية، وظلت وزيرة الخارجية         

النظام في مصر؛ بينما لم تنبس عاصمة أوروبية واحدة بكلمة واحدة تجاه الثورة المصرية حتى انقلـب                 
ما حدث، بالطبع، أن القوى الغربية سرعان ما أدركت         . الموقف األمريكي في صورة لم تعد تقبل التأويل       

 العربي، وعملت على اتخاذ مواقف إيجابية من القوى الشعبية كلمـا            عمق تيار الثورة والتغيير في العالم     
أستشعرت قدرتها على تحقيق أهدافها، على أن تنتظر لتعيد ترتيب أوراقها في مرحلة ما بعـد التغييـر                  

ـ         . وقد كان االستثناء الليبي مكلفاً بالتأكيد     . االنتقالية ة ففي ليبيا أتيح للقوى الغربية أن تقول للشعوب العربي
أنها لن تستطيع إنجاز هدف التخلص من نظام القمع والسيطرة بدون مساعدة غربية؛ بل أكثر من ذلـك،                  

فـي ليبيـا، باختـصار،      . أنها ال تستطيع حتى حماية نفسها من أدوات قمع النظام بدون التدخل الغربي            
ة العربيـة، وعـامالً     أصبحت القوى الغربية، من حيث لم يرد الليبيون ولم يسعوا، طرفاً في حركة الثور             

  .هاماً في تقرير مصير إحدى حلقاتها
في اليمن، تقوم الدول الغربية، سيما الواليات المتحدة، من حيث جوهر الـسياسة، ولـيس بالـضرورة                 

أليس من المدهش، بعد ثالثة شهور من االنتفاضة الشعبية العارمة          . شكلها، بدور أشبه بما يحدث في ليبيا      
، أن مسؤوالً غربياً واحداً لم يقل بعد أن الوقت قد حان لذهاب علي عبد اهللا صالح،                 في كافة أنحاء اليمن   

أو أن انتقاالً سلمياً منظماً للسلطة البد أن يبدأ، كما قيل منذ األسبوع الثاني للثورة المـصرية؟ االعتـذار               
 فـي الحـرب ضـد       لواشنطن والعواصم الغربية األخرى بأنها مدينة لعبد اهللا صالح لمساعدته الكبيـرة           

اإلرهاب، أو أنها تخشى سيطرة القوى اإلرهابية على اليمن بعد سقوطه، أو أنها تقدر وجود دعم شعبي                 
فالدول الغربية كانت مدينة لمبارك أكثر بكثير مـن عبـد اهللا صـالح،              . معتبر لنظامه، هو محض هراء    

لم تفكر كثيراً في أيادي الـرئيس       ولكنها عندما رأت أن من المصلحة الوقوف إلى جانب المطالب بذهابه            
وتعي العواصم الغربية جميعها أن الشباب اليمني الذي أطلق الثورة ويقودها ال عالقة             . المصري السابق 

له بأية منظمات إرهابية، ناهيك عن تجمع األحزاب اليمنية المعارضة؛ هذا إضافة إلى أن حركة الثـورة                 
أما . ها الطريق الوحيد لمحاصرة جماعات اإلرهاب وتهميشها      العربية الشعبية أثبتت في صورة قاطعة أن      

الدعم الشعبي لعبد اهللا صالح، إن سلمنا بوجود مثل هذا الدعم، فال يمكن أن يقارن بحجم الحركة اليمنيـة         
  .الشعبية المطالبة بالتغيير ووضع نهاية لحكم الرئيس وأقربائه

غييراً لن يتم بدون قرار منها، وأن الشعب اليمني، مهما  ما تعمل القوى الغربية على توكيده في اليمن أن ت         
بلغ اتساع حركته الجماهيرية، لن يستطيع إطاحة صالح بدون قرار وموقف غربيين، تماماً كما هو الحال                

ما شهدته تونس ومصر، تقول الرسالة الغربية للشعوب العربية، كان استثناء ال القاعدة، وليس              . في ليبيا 
 يمكن أن تنجز هدفها بدون مساعدة غربية؛ ألن مصير هذه المنطقة من العالم يرتبط في                ثمة ثورة شعبية  

المخرج الـذي صـاغته     / والمدهش، مرة أخرى، في الحالة اليمنية، أن الحل       . النهاية بالدور الغربي فيها   
ي المجال  دول مجلس التعاون الخليجي، التي ال يمكن القول بأنها على خصومة ما مع السياسة الغربية ف               

العربي، لم يجد دعماً ملموساً من واشنطن أو من أية عاصمة أطلسية أخرى، بـالرغم مـن أن الحـل                    
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الخليجي لم يستجب كلية لمطالب الثورة اليمنية الشعبية، وبني أصالً على هدف االنتقال السلمي، السلس،               
  . والحذر للسلطة

 على تصميمهم ووحدتهم، واستمروا في اتباع نهـج         في النهاية، بالتأكيد، سيستطيع اليمنيون، إن حافظوا      
. الثورة السلمية الشعبية، إحداث التغيير وتحقيق أهداف ثورتهم بدون القرار الغربي، وربما بالرغم منـه              

ولكن المسألة األهم اآلن هي سورية، حيث يواجه الشعب بقدر من العنف ال يقل، إن لم يزد، عن العنف                   
والواضح، بعد أكثر من شهرين على اندالع الحركـة الـشعبية           . بي حركة شعبه  الذي واجه به النظام اللي    

وبينما تؤكـد وزيـرة     . السورية، أن عاصمة غربية واحدة لم تقل بعد أن على النظام السوري أن يذهب             
مايو أن نظام األسد ال يمكن أن يقارن بنظام القذافي، وأن           / ايار 7الخارجية األمريكية في حديث لها يوم       

نطن لم تزل تثق بقدرة الرئيس بشار على اإلصالح، فإن تصريحات سابقة للرئيس أوباما أوحت بأن                واش
واشنطن يمكن أن تقايض الموقف من التغيير في سورية بموقف دمشق من العالقة مع طهـران وقـوى                  

وبية، إلى  من جهة أخرى، سارعت واشنطن أوالً، ثم مجموع الدول األور         . المقاومة الفلسطينية واللبنانية  
فرض عقوبات ما على النظام السوري وقادته، ليس هناك من يرى، حتى في اإلدارات الغربية نفـسها،                 

  .أن من الممكن أن تترك أثراً على سياسة النظام السوري تجاه شعبه
تبني النظام خيار القمع الشامل للشعب، وشعور السوريين المتزايد بأن هذه فرصتهم التاريخيـة إلقامـة                

ة العقل، والستعادة حريتهم وكرامتهم، يعني أن الحركة السورية قد تأخذ زمناً أطول بكثير مما أخذته                دول
الثورتان التونسية والمصرية، وما يمكن أن ينتهي إليه األمر في اليمن؛ وأن الوضع السوري قد يـصبح                 

 أوسـاط المعارضـة     في المقابل، ثمة شكوى متزايدة في بعض      . أكثر دموية من أية حالة عربية أخرى      
الخطـر، أن تتحـول هـذه    . السورية في الخارج من غياب موقف غربي ملموس من الحدث الـسوري           

الشكوى المشروعة، بتزايد حجم القمع واتساع سفك الدماء، إلى دعوة للتدخل الخارجي على النمط الليبي               
  .أو ما يشبهه

ية بالدور الغربي في ليبيا؛ وألن سورية هـي         ما ال يجب أن يغيب، أن الرأي العام العربي ليس سعيداً كل           
سورية، فإن األغلبية العربية، كما هي األغلبية السورية بالتأكيد، لن تقبل بأي حال من األحـوال تـدخالً      

  .غربياً في سماء دمشق أو على أرضها
، ومـصير   مستقبل بالدنا هو شأننا، وشأننا وحـدنا      : هذا وقت للعودة إلى أولويات حركة الثورة العربية       

  . سورية البد أن يقرره الشعب السوري، والشعب السوري وحده، مهما بلغت التضحيات
  12/5/2011، وكالة سما اإلخبارية
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  دانيال فايبس
اآلن، ومصر في بدء عهد جديد في تاريخها، يمكن ان نوجه نظرة الى تعقيدات مصر الجديدة لنفهم ما قد               

  .يحدث هناك
ما تزال روح الثورة من ميدان التحرير حية، لكن المتظاهرين بعيدون عن مراكز القـوة فـي أروقـة                    

 الحكومة يجب عليها ان تخدم الشعب ال بالعكس؛ والحكـام           –إن أفكارا ثورية سمعت في الميدان       . الحكم
ولة وال سيما    دخلت قلوب جزء كبير من مواطني الد       –يجب ان ينتخبهم الشعب؛ وحقوق مواطنة للجميع        

قد تُحدث هذه االفكار العجائب في األمد البعيد، لكن من يتمسكون اآلن بهذه االفكار ال ينتمـون                 . الشباب
  .الى مجموعة االشخاص الذين يتولون السلطة

*   *   *  
لم يتوَل الجيش الحكم مع انصراف حسني مبارك، فقد فعل          .  يبدو ان النظام العسكري سيظل يحكم مصر      

منـذ  . الملكية الدستورية " الضباط األحرار " عندما أسقط انقالب عسكري برئاسة       1952ذلك في   الجيش  
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 محمد نجيب وعبد الناصر والسادات ومبارك والجنـرال         –ذلك الحين حكم مصر عسكري بعد عسكري        
 فـالجيش   –ومع مرور الوقت وسع الجيش قبضته من المجال السياسي الى االقتصادي            . الطنطاوي اآلن 

. وم مسؤول عن انتاج أكثر المنتوجات المصرية، من هوائيات التلفاز الى استخراج زيـت الزيتـون               الي
سـيفعل  . اعتاد الجيش القوة والحياة المرفهة التي تثمرها وسيصعب عليه أن يتخلى عن هـذه الملـذات               

دستور أم يقمـع    الجيش كل ما يجب للحفاظ على قوته وال يهم هل يحاكم مبارك وأبناء عائلته أم يغير ال                
  .بالقوة مقاومة السلطة العسكرية

*   *   *  
مـن الـذراع العـسكرية      " الضباط األحرار "نشأت حركة   .  ينبغي أن نقول ان الجيش ليس علمانيا تماما       

من جهة ثانية يفترض ان تخيـف حركـة االخـوان           . لالخوان المسلمين ولها توجه اسالمي حتى اليوم      
  .االمسلمين أقل مما ينسب اليه

 فالحركة ليست في الحقيقة حركة شعبية كبيرة بـل هـي فـي         – تعاني الحركة مشكالت تنظيمية كبيرة      
واالخوان المسلمون يتعرضون النتقاد جماعات اسالمية أكثر تطرفا        . األساس منظمة يحكمها قادة مدللون    

انية تُنسب خطـأ    حركة علم "مثل القاعدة التي تسخر من ضعف االخوان المسلمين وتزعم انها في مصر             
  ".الى االسالم

كالعالم السياسي في العراق    ( في واقع االمر، المجال السياسي في مصر يكثر فيه الالعبون المزدوجون            
الى اآلن يتعاون الجيش واالسالميون مثال على األقليات الدينية مثل األقبـاط وفـي مواجهـة                ). وسوريا

  .القوى الديمقراطية الحقيقية عند الشباب
ى سبيل المثال أباحت القيادة العسكرية الجديدة لالسالميين انشاء احزاب واالفراج عن فريـق مـن                 عل

اعضاء االخوان المسلمين من السجون بعد أن جرت محاكمتهم في عهد مبارك؛ وفي مقابل ذلك امتـدح                 
لذي يفتـرض ان    قادة االخوان المسلمين نشاط الجيش منذ ُأبعد مبارك وعبروا عن تأييد استفتاء الشعب ا             

  .يتم برعاية الجيش
 – من جهة ثانية، يحسن الجيش استغالل خوف المواطنين والعالم من االخوان المـسلمين واالسـالميين      

فالجيش باسم الخوف في الداخل والخارج من سيطرة اسالمية ال يسوغ فقط استمراره في حكم مصر بل                 
فعلى سبيل المثال سمح    . لعبة منذ ايام مبارك نفسه    تعلم الجيش ال  . في اعمال قاسية في مواجهة معارضيه     

وبهذا عرض  . 2005 ممثال لالخوان المسلمين بأن ينتخبوا لمجلس الشعب في سنة           88مبارك بدهاء لـ    
على الجمهور وعلى العالم الخطر الكامن لمصر، وجعل استبداده ضروريا؛ وبعد أن أوضح الوضع مكّن               

  .2010ين أن ينتخب لمجلس الشعب في مندوبا واحدا فقط لالخوان المسلم
 في الخالصة، في حين ستظل تهب على مصر رياح التقدم من ميدان التحرير ورياح اسـالم االخـوان                  

  . يبدو ان الجيش هو الذي سيستمر في حكم مصر مع تغييرات تجميلية في الظاهر–المسلمين 
  12/5/2011اسرائيل اليوم 
 12/5/2011، وكالة سما اإلخبارية
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  صالح النعامي
بقلق شديد تراقب الطبقة السياسية والقوى الحزبية والنخب العسكرية في إسرائيل مجريـات االنتفاضـة               

. ونيالسورية، وتحاول أن تستشرف تداعياتها وإسقاطاتها المختلفة على البيئة اإلستراتيجية للكيان الصهي           
ويمكن القول أن اإلسرائيليين باتوا معنيين بتالفي مظاهر التخبط وتأثير الصدمة التي اتسم بها الـسلوك                
اإلسرائيلي في أعقاب اندالع الثورة المصرية التي أفضت إلى السقوط المدوي لنظام الرئيس المـصري               

حاول أن تبلور تـصورات إزاء      من هنا فإنه يمكن القول أن القوى اإلسرائيلية ت        . المخلوع حسني مبارك  
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". موضوعية"الواقع السوري المستجد، وتجتهد في تشخيص خارطة المصالح اإلسرائيلية بناء على قراءة             
ومن خالل الجدال الداخلي الدائر في إسرائيل إزاء ما يحدث في سوريا، تطرح القوى اإلسرائيلية ثـالث                 

  :تساؤالت رئيسة، وهي
 يشكل تهديداً حقيقياً على نظام بشار األسد؟ وهل سقوط هذا النظام يمثـل              هل ما يجري في سوريا حالياً     

  .مصلحة إسرائيلية؟ وما يتوجب على إسرائيل عمله في حال سقط النظام أو تجاوز األحداث؟
ممثلة في مراكز   " الوطني"يتصدى لإلجابة على السؤال األول القائمون على محافل التقدير االستراتيجي           

بعة لجهازي االستخبارات العسكرية والموساد ووزارة الخارجية ونخبـة مـن المستـشرقين           األبحاث التا 
المرتبطين بمؤسسة الحكم، حيث يجمع هؤالء على إنه طالما ظلت مدينتا دمشق وحلـب خـارج دائـرة            

  . االحتجاجات والمظاهرات، فإنه بإمكان النظام حسم االنتفاضة بالوسائل األمنية
  قاء األسد ورحيلهمصالح إسرائيل بين ب

وفي المقابل فإن هناك استقطابا واضحا بين القوى اإلسرائيلية المختلفة إزاء تقييم المصلحة اإلسـرائيلية               
في بقاء نظام األسد أو سقوطه، ولم يبرز هذا االستقطاب بناء على خلفية أيديولوجية أو حزبية، بل على                  

ئيلية العليا في بقاء النظام أو سقوطه، ولو أخـذنا          ، عبر محاولة تلمس المصالح اإلسرا     "موضوعية"أسس  
على سبيل المثال مواقف وزراء الحكومة من القضية، لوجدنا أن كالً من وزير الدفاع إيهود براك، الذي                 

، ووزير التعليم جدعون ساعر، ووزير االستخبارات دان مريدور اللـذين ينتميـان             "يسار الوسط "يمثل  
 يرون مصلحة إسرائيل في بقاء نظام األسد، في حـين أن نـائبي رئـيس                لحزب لحزب الليكود اليميني   

الوزراء موشيه يعلون وبني بيغن المنتميان لليكود ووزير الجبهة الداخلية متان فلنائي، الذي يمثل يـسار                
وفي داخل المؤسسات الحزبية والكنيست     . الوسط يرون أن سقوط النظام السوري يمثل مصلحة إسرائيلية        

" مهنـي "وفي المؤسسة األمنية، هناك تباين      ". الموضوعية" مقاربة المسألة على ذات االعتبارات       فإنه تتم 
تقليدي شبه دائم بين تقديرات الجيش، ممثل في شعبة االستخبارات العسكرية وبين جهاز الموساد، فيمـا                

حة إسرائيلية، في   يتعلق بالشأن السوري، حيث أن معظم قادة الجيش يرون أن بقاء نظام األسد يمثل مصل              
حين يرى الموساد أن البيئة اإلستراتيجية إلسرائيل ستتحسن بشكل كبير في حال سقط النظام الحالي في                

وقبل الخوض في موازنة تأثير كل من الفريقين على دائـرة صـنع القـرار، فإننـا سـنتناول                   . دمشق
  .ة في استنتاجاتهماالمسوغات التي يسوقها كل طرف لتبرير وجهة نظره، والقواسم المشترك

  مسوغات المتحمسين لبقاء النظام السوري
الكامنة في بقاء   " المزايا"لسقوط نظام األسد، وهي تشير لجملة       " الخطيرة"تحذر هذه النخب من التداعيات      

  :النظام، وتحديداً تلك التي خبرتها من خالل التجربة العملية
كثر هدوءا مقارنة مع الحـدود مـع الـدول العربيـة            الحدود بين إسرائيل وسوريا حالياً هي الحدود األ       

ولـيس اعتباطـا أن     . األخرى، على الرغم من أن سوريا في حالة حرب مع إسرائيل من ناحية رسمية             
تستقطب هضبة الجوالن أعداداً كبيرة من المستوطنين اليهود الجدد لإلقامة فيها بفعل الهدوء التام علـى                

  .جانبي الحدود
السوري في عهد بشار ووالده مسألة تغيير ميزان القوى االسـتراتيجي الـذي يميـل               عدم وضع النظام    

وفي المقابل فإن كل ما يعنـي النظـام هـو           . لصالح إسرائيل على األجندة الوطنية السورية بشكل جدي       
الحفاظ على حكم األقلية العلوية، مع كل ما يعنيه هذا من حشد موارد سوريا لمتطلبات األمـن الـداخلي                   

وقد أسهم هذا الواقع في تمكين إسرائيل من        . تي تضمن استقرار الحكم ومواجهة المعارضة من الداخل       ال
  .تطوير قدراتها الحربية والتقنية لمواجهة تهديدات أخرى

يمثل النظام السوري نموذجاً للنظام العربي الذي نجحت إسرائيل في مراكمة قوة الردع  تجاهه بـشكل                  
عدم محاولة هذا النظام الرد على االستفزازات اإلسرائيلية التي تمثلـت فـي             واضح، والدليل على ذلك     

، وقيام الموساد بتصفية    2006قصف المنشأة البحثية النووية السورية في شمال شرق سوريا أواخر عام            
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عدد من المسؤولين عن البرنامج النووي السوري، عالوة على تصفية قائد الذراع المـسلح لحـزب اهللا                 
  .نيةعماد مغ

سقوط النظام القائم يعني المخاطرة بصعود اإلسالميين للحكم، السيما جماعة اإلخوان المـسلمين، علـى               
اعتبار أنها أكثر جماعات المعارضة السورية تنظيماً، ويسهم هذا السيناريو في تغيير البيئة اإلستراتيجية              

أثير نفس الجماعة على دائـرة صـنع        إلسرائيل بشكل سلبي للغاية، ألنه سيتزامن مع الصعود المتوقع لت         
  .القرار في مصر

سيؤدي سقوط النظام أو إضعافه إلى إيجاد حالة من عدم االستقرار الخطيرة في المنطقة، قد تفضي إلـى                  
 كان عـدم    1967وهناك من يذكر أن أحد أهم أسباب اندالع حرب عام           . حروب ال ترغب بها إسرائيل    

وهناك خـشية أن    .  الحرب، مما دفع حكامها للتحرش بإسرائيل      استقرار األوضاع في سوريا عشية هذه     
يلجأ النظام السوري إلى تسخين الجبهة مع إسرائيل، أو أن يضغط على حزب اهللا وحركة حماس للقيـام                  

  .بذات المهمة كمخرج أخير لتفادي السقوط
 عصابات مـسلحة،    اندالع حرب أهلية أثناء االنتفاضة أو بعد سقوط النظام يحمل في طياته خطر تشكل             

ستتجه للعمل المسلح ضد إسرائيل، وسيكون من الصعب جداً على إسرائيل الضغط عليها عسكرياً لعـدم                
  .وجود عنوان سلطوي واحد وجامع، كما هو الحال مع النظام الحالي

علـى  " غير مـسؤولة    " في حال سقط النظام، فإن هناك خطرا داهما يتمثل في إمكانية سيطرة جماعات              
سانة العسكرية السورية، السيما المخزون السوري من الصواريخ، التي يغطى مداها جميع المدن في              التر

  .ومما يفاقم هذا الخطر تأكد إسرائيل من أن الكثير من هذه الصواريخ مزودة برؤوس كيماوية. إسرائيل
عالمية علـى   حتى لو تأسس نظام ديمقراطي في سوريا في أعقاب األسد، فإن هذا سيضاعف الضغوط ال              

  .إسرائيل لالنسحاب من هضبة الجوالن، كجزء من تسوية شاملة للصراع
الخشية من أن يؤدي سقوط نظام األسد إلى التأثير سلباً على استقرار نظام الحكم في األردن، الذي يعتبر                  

م في  أوثق حلفاء إسرائيل في المنطقة، والذي ينطوي سقوطه على تهديد وجودي إلسرائيل، لدوره الحاس             
تأمين الحدود الطويلة جداً التي تفصل األردن عن فلسطين، والتي يتطلب تأمينها دفع كل ألويـة المـشاة                  

  .المختارة في الجيش اإلسرائيلي لتنفيذ هذه المهمة، في حال غاب التعاون األردني
عبر تحوله  سقوط النظام السوري، بعد سقوط نظام مبارك، وفي حال تبعه تغيير صيغة الحكم في األردن                

، الذي سيضم حزاما مـن األنظمـة        "القوس السني   " إلى ملكية دستورية، يعني مواجهة تل أبيب خطر         
  . المعادية إلسرائيل، ابتداء من مصر وانتهاء بتركيا

  مسوغات المتحمسين لسقوط النظام
سرائيل بعضاً  أما المتحمسون لسقوط النظام السوري، فيرون أن غياب هذا النظام عن الساحة سيعوض إ             
التي "  الفوائد  " من خسائرها الناجمة عن سقوط نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، وتتمثل             

  : في التالي- حسب هذا الفريق -ستجنيها إسرائيل 
إسقاط النظام السوري يمثل ضربة قوية للمحور اإليراني في المنطقة، حيث ستفقد طهران موطأ قدم هام                

فمـوانئ سـوريا ومطاراتهـا      . حزب اهللا وحركة حماس   : بالتواصل مع حلفائها اآلخرين   جداً يسمح لها    
تستخدم في نقل السالح اإليراني لحزب اهللا، عالوة على أن سوريا تمنح الغطـاء الـسياسي لحركـات                  
 المقاومة الفلسطينية عبر السماح لها باتخاذ دمشق مقراً لقياداتها، مع العلم بأن إيران تمثل فـي الوقـت                 

  .الحالي أكبر تهديد إستراتيجي إلسرائيلي
سيؤدي سقوط النظام السوري إلى حدوث تغيرات جوهرية في موازين القوى داخـل الـساحة اللبنانيـة                 
وسيعزز من مكانة فريق الرابع عشر من آذار القريب من الغرب، في الوقت الذي سيتقلص فيه هـامش                  

 حلفائه، السيما أولئك الذين اقتربوا منه بـسبب وقـوف           المناورة أمام حزب اهللا، وسيتخلى عنه كثير من       
وسيؤدي هذا التطور إلى طرح مسألة سالح حزب اهللا بقوة في الجدل الـداخلي اللبنـاني،                . سوريا خلفه 
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، المتعلقة بمنع تهريب السالح إلـى حـزب اهللا          1701وسيكون باإلمكان تطبيق بنود قرار مجلس األمن        
  .مثل مصلحة إسرائيلية من الطراز األولعبر الحدود مع لبنان، وهذا ي

على الرغم من مخاطر حالة الفوضى التي قد تنشب في أعقاب سقوط النظام، فإنه مما ال شك فيه أن هذا                    
الحدث يمثل تحوالً إيجابياً هائالً في البيئة اإلستراتيجية إلسرائيل، على اعتبار أن هناك احتماال كبيرا أن                

اب مؤسساتها بالشلل، مما يعني أن أي نظام سيخلف النظام الحـالي سـيجد              تتفكك الدولة السورية وتص   
  .نفسه مضطراً لقضاء وقت طويل في محاوالت استعادة االستقرار والعافية

على الرغم من أن النظام الحالي يتجنب التصادم المباشر مع إسرائيل، إال أنه في المقابل معنـي ببقـاء                   
السياسية له، على اعتبار أن بقاء الصراع يساعد في صرف أنظـار            حالة الصراع، ويتهرب من التسوية      

  .السوريين عن االهتمام بالشأن السياسي الداخلي، السيما قضية استئثار األقلية العلوية بالحكم
ال يوجد أساس متين لالعتقاد بأن اإلخوان المسلمين هم الذين سيتولون مقاليد األمور بعد سقوط النظـام،                 

فـي نفـس    . تعاف من الضربة القاصمة التي تلقتها مطلع الثمانينيات من القرن الماضـي           فالجماعة لم ت  
من السوريين ينتمون ألقليات مذهبية ودينية وقومية، فال يوجد لإلخـوان علـيهم أي              % 40الوقت، فإن   

  .تأثير، فضالً عن وجود تأثير قوي للعلمانيين داخل صفوف السنة
  .خارجية ستجعله أكثر اعتداالً تجاه إسرائيلحاجة النظام الجديد للمساعدات ال
  القواسم المشتركة بين الفريقين

هناك عدد من القواسم المشتركة التي يتفق عليها المحذرون من سقوط النظام السوري والمتحمـسون               
  :له، وتتمثل في التالي

ت إلى سقوطه، يتوجـب     سواء تمكن النظام السوري من تجاوز االنتفاضة الشعبية المنادية بالحرية، أم أد           
على إسرائيل التراجع نهائياً عن فكرة الموافقة على االنسحاب من هضبة الجوالن مقابل أي اتفاق تسوية                

  .بين إسرائيل وسوريا، بسبب حالة انعدام اليقين التي ستسود هذا القطر لفترة طويلة
 العالم العربي، على اعتبـار أنـه ال      التراجع نهائياً عن فكرة عقد اتفاقيات تسوية مع أنظمة استبدادية في          
  .يوجد احتمال أن تحترم األنظمة التي ستحل محلها هذه االتفاقيات

سقوط الرهانات على عقد اتفاقية تسوية مع سوريا يستوجب إحداث تغيير جوهري على العقيدة األمنيـة                
  . اإلسرائيلية، يستجيب للمخاطر والفرص التي تنطوي عليها التحوالت في اإلقليم

  موقف دائرة صنع القرار
بخالف الملفات األخرى التي يوجد للمستوى العسكري تأثير كبير في بلورة المواقف بشأنها، مثل الملفين               
الفلسطيني واللبناني، فإنه من ناحية تقليدية احتكر ديوان رئاسة الوزراء البت في مسألة التعـاطي مـع                 

  .سوريا
ط على عدم إبداء موقف علني مما يجري في سوريا، بل إنـه             وعلى الرغم من أن نتنياهو لم يحرص فق       

وبخ الوزراء الذين تفوهوا بشأن ما يجري هناك، وأصدر قراراً يلزم الوزراء وكبار موظفي الدولة بعدم                
لكن هذا القرار تحديدا، ضمن مؤشرات أخرى، يدلل علـى أن           . اإلدالء بأي تصريحات بهذا الخصوص    

  ".األفضل ضمن خيارات سيئة" لفريق الذي يرى نظام األسد نتنياهو يميل بشكل واضح ل
وبكل تأكيد يأخذ نتنياهو بعين االعتبار حقيقة أن األصوات الصادرة عن ذوي االختصاص المهني مـن                
جنراالت ورجال استخبارات في االحتياط وفي الخدمة، وكبار المستشرقين المؤسساتيين تبـدي حماسـاً              

جعل نتنياهو يميل لهذا الخيار حقيقة أن ما حدث في سوريا، وبغض النظر عن              والذي ي . لبقاء نظام األسد  
نتائجه النهائية يمثل مسوغاً لتبرير رفضه االنسحاب من هضبة الجوالن في أي تسوية مع سوريا؛ ثم إن                 

  .أكبر على هذا الرفض" صدقية " النظام السوري إن تمكن من البقاء سيكون ضعيفاً مما  يضفي 
  حرك اإلسرائيلي لتقليص األضرارآليات الت
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من الواضح إن دوائر صنع القرار في تل أبيب ال تكتفي بتوصيف األضرار المحتملـة والناجمـة عـن                   
وعلى الـرغم   . سقوط النظام السوري، بل هي قد شرعت بالتحرك بالفعل لضمان تقليص هذه األضرار            

، فإن إسرائيل الرسمية شرعت بالفعل بإجراء       من أن التحركات اإلسرائيلية الرسمية تتسم بالسرية الشديدة       
. اتصاالت سرية مع الواليات المتحدة والدول األوروبية لثنيها عن اتخاذ موقف صارم تجاه نظام األسـد               

بعض وسائل اإلعالم اإلسرائيلية قد رصدت معالم هذا التحرك اإلسرائيلي الرسمي، رغم غطاء الـسرية               
 يريد تكرار تجربة تدخله الفج والعلني عند اندالع الثـورة المـصرية،             فنتنياهو ال . الكثيف الذي يتم فيه   

. عندما أرسل البرقيات والموفدين على عجل للواليات المتحدة وأوروبا تحمل طلب اإلبقاء على مبـارك              
ويدركون في محيط نتنياهو اآلن أن هذا التدخل العلني بالذات قد أساء كثيراً لمبارك ونظامـه، لدرجـة                  

والذي يساعد نتنياهو في تحركه الخفي هذا       . دارة األمريكية ترسل برسالة شديدة اللهجة لنتنياهو      جعلت اإل 
حقيقة أن جميع قادة الدول األوروبية يشيرون بهذا الشكل أو ذاك إلى نفس المحاذير التي رصدها الفريق                 

  . اإلسرائيلي المتحمس لبقاء األسد
  "ثوري"مقترح : قنوات سرية إسرائيلية

للتعاطي مع األوضاع السورية الحاليـة،      " ثورية"هناك من المقربين لدوائر الحكم من يقدم مقترحات         لكن  
وبعض هؤالء يقترحون على نتنياهو أن يستغل الوضع القائم ومحاولة فتح قناة اتصال سرية مع النظـام                 

على البقاء عبـر    أن تساعد إسرائيل النظام بشكل سري       : السوري، وأن يعرض عليه صفقة قوامها التالي      
عالقاتها الدولية واإلقليمية، مقابل فك النظام ارتباطه بإيران والمقاومة الفلسطينية وحزب اهللا، دون أن يتم               

أحد الذين يقفون وراء هذا االقتراح هو إيتمـار         . تضمين الصفقة أي التزام بشأن مصير هضبة الجوالن       
ي رأس الوفد اإلسرائيلي المفاوض مع سوريا عـام  رابينوفيتش، سفير إسرائيل األسبق في واشنطن، والذ     

  .، وأحد مراجع االستشراق الهامة، السيما فيما يتعلق بسوريا1998
وحسب رابينوفيتش فإن هناك احتماال بأن تغري الصفقة األسد الذي يعي أنه ال يقاتل من أجل عدم إسقاط                  

  .فهنظام حكم، بل يحرص على عدم سقوط طائفة بأكملها، على حد توصي
  معضلة الترسانة السورية

كيف بإمكاننا تفادي انتقـال     : في حال سقط النظام السوري، فإن أكثر األسئلة أهمية التي تطرح إسرائيليا           
الترسانة العسكرية الكبيرة السورية أليدي جماعات وتنظيمات مسلحة معادية إلسرائيل، السيما وأن هـذا     

وعلى الرغم من أن المداوالت التي تجرى بهذا الشأن تتم داخل           . قد يمثل خطراً إستراتيجياً على إسرائيل     
أكثر أروقة صنع القرار ومحافل التقدير اإلستراتيجي سرية، إال أنه يمكن القول أن إسرائيل ستلجأ للتالي                

  :لمواجهة هذه المعضلة
ت تستغل إسرائيل حالة الفوضى المرتقبة بعد سقوط النظام فـي تـدمير مخـازن الـسالح ومنظومـا                 

الصواريخ، ومرابض الطائرات السورية، مستغلة المعلومات االستخباراتية التي بحوزتها، وعبر عمليات           
  .سرية، ال يظهر أثرها فيها

يحاول الموساد تصفية األشخاص المرتبطين بتطوير برامج تطوير األسلحة، سواء الصواريخ التقليدية أو             
  .عراق بعيد سقوط نظام صدام حسينالكيماوية، وهذا سيمثل تكرارا لما حدث في ال

  . استغالل الظروف الطارئة وتوجيه ضربات قاصمة لقيادات المقاومة الفلسطينية في دمشق
  العسكرية اإلسرائيلية أمام واقع الجديد

مما الشك فيه أن سقوط النظام السوري سيفرض على المؤسسة العسكرية واالستخباراتية في إسـرائيل               
وإن كان الجيش يطالب بإضـافة عـشر   . هة التحديات الناجمة عن الواقع الجديد  خطط عمل جديدة لمواج   

مليارات دوالر على موازنته العامة بشكل عاجل لمواجهة التحديات الناجمة عن سقوط نظام مبارك، فإنه               
يمكن القول أن الجيش سيطلب مبلغاً مماثالً في أعقاب سقوط نظام األسد، وهذا سيثقل كاهـل الخزانـة                  
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سرائيلية، وسيؤثر على مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة للمستوطنين، ناهيك عن التحوالت في نشر              اإل
  .القوات في شمال إسرائيل

  خالصة
يمكن القول أن الزخم الذي بات يميز الثورات الهادفة لفرض بيئة مواتية للتحول الديمقراطي في العـالم                 

 أنفاسها، وهي باتت تعيش حالة عصف ذهني متواصل في          العربي يجعل إسرائيل غير قادرة على التقاط      
لكن مما ال شك فيه أن قدرة الكيان الصهيوني على          . سعيها لتقليص األضرار الناجمة عن هذه التحوالت      

تالفي مخاطر التحول الديمقراطي في العالم العربي محدودة للغاية، وهي في كل األحوال أقل بكثير مـن                 
  .لتحوالتالطاقة الكامنة في هذه ا

  15/5/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  "سرائيلإ"الربيع العربي فصل جديد في الصراع مع  .277
  عماد األزرق

فصل جديد في الصراع العربي اإلسرائيلي، سطر سطوره األولى في ذكرى نكبة فلسطين، غيـر أنـه                 
وفه هذه المرة هو    فصل مختلف عن كل فصول تاريخ الصراع العربي اإلسرائيلي؛ ألن الذي يسطر حر            

الشعوب العربية وليست الحكومات العربية، ليؤكد أن نسائم ربيع الثورات العربية لن تتنـسمه الـشعوب      
التي ثارت لتحقيق الحرية والديمقراطية فقط، وإنما ستنسحب هذه النسائم إلى قضية العرب في كل مكان                

  .وفي كل زمان
لى أنقاض الدولة الفلسطينية المغتصبة أراضيها، أعلن العرب        ففي اليوم الذي شهد إعالن الدولة العبرية ع       

أن الصراع لم ينته بعد، وأن الرهان اإلسرائيلي على نسيان األجيال الجديدة للقضية الفلسطينية ولحقـوق                
الشعب الفلسطيني هو رهان خاسر، حيث خرج العرب في دول النطاق فـي سـوريا واألردن ولبنـان                  

سطينية المحتلة، لتؤكد أن فلسطين هي قضية العرب جميعاً من المحيط إلـى             ومصر، وفي األراضي الفل   
الخليج، وأن على إسرائيل أن تعيد التفكير ألف مرة في طرق ووسائل تعاطيها مع القضية الفلـسطينية؛                 
ألن واقعاً جديداً تشهده المنطقة العربية، وعليها أن تعي ذلك جيداً قبـل أن يجرفهـا طوفـان الغـضب                    

  .العربي
  نجاح الثورات أطلق الطموحات

جمال عبدالجواد أن النجاح الـذي حققتـه        . أكد مدير مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية د       
الثورات العربية في إسقاط نظم ووضع نظم أخرى أطلق طموحات الشعب الفلسطيني إلسقاط االحـتالل               

لجوار في مساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق       اإلسرائيلي، وهو ما أطلق أيضاً طموحات شعوب دول ا        
  .حلمه في إقامة دولته الفلسطينية على كامل ترابه، وإزالة االحتالل اإلسرائيلي عن األراضي العربية

وأضاف الجواد أنه الشك في أن إسرائيل تنظر بعين الريبة إلى الثورات العربية، وتتوجس منها خيفـة،                 
طرأ على السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وفي تعاطيهـا مـع            وهي ترى التغيير الكبير الذي      

الحكومة اإلسرائيلية، نفس الشيء بالنسبة للوضع في سوريا إذ تخشى إسرائيل من سقوط نظـام بـشار                 
األسد القائم، وتغيير الخريطة السياسية في سوريا مما ينعكس سلباً على طريقة إدارة الصراع اإلسرائيلي               

  .السوري
من جانبه يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة صالح سالم أن فصالً جديداً ومختلفاً فـي التـاريخ                  
العربي بدأ، مشيراً إلى أن هذا الفصل الجديد من التاريخ العربي يخص الشعوب العربية التـي كـسرت                  

 وعنفوانـاً كلمـا زادت   حاجز الخوف، متوقعاً أن يزيد الهبة العربية من أجل فلسطين، وتـزداد فعاليـة             
الـشعوب  «: وتكررت الثورات في الدول العربية، لتصل إلى ثورة عربية شاملة ضد إسـرائيل، قـائال              
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العربية العزل من السالح يمكنها دخول فلسطين، ومعاقبة الحكومة اإلسرائيلية على ما ترتكبه من جرائم               
  .»ن يوقفها أحدفي حق الفلسطينيين والعرب، فالشعوب عندما تثور ال يمكن أ

  مرحلة جديدة
ولفت إلى أن الهبة الشعبية العربية في ذكرى نكبة فلسطين، هي بداية مرحلة جديدة من الوعي العربـي                  
بقضاياه وهمومه القومية، مشددا على أن الشعوب العربية من اآلن لن تنتظر مواقف حكوماتها التي قـد                 

  .ة فيما هو قادم من أحداثتكون متخاذلة، وأنها ستأخذ بنفسها زمام المبادر
علـى  «: وبشأن السيناريوهات التي قد تلجأ إليها إسرائيل لمعالجة ما حدث في ذكرى النكبة، قال سـالم               

المدى البعيد البد وأن تعترف إسرائيل بالدولة الفلسطينية، وذلك إدراكاً منها بأن عصراً جديـداً وعهـداً                 
 بالفعل، وعليها أن تعي حجم هذه التغيرات التي طرأت على           جديداً قد بدأ وأن الشعوب العربية قد تغيرت       

وأعرب عن توقعه بأن تحاول اسرائيل التغلغل داخل الشعوب العربية ومحاولة التاثير            . »الشعوب العربية 
فيها، وتحسين سياستها تجاه التعامل مع القضية الفلسطينية؛ ألنه لم يعد يجدي التعامل مع هذه التغيـرات                 

السالح أو العنف، مشيرا إلى موافقة حكومة نتانياهو على تحويل عائدات ضـريبية تـصل      بأي نوع من    
 مليون دوالر إلى السلطة الفلسطينية هي خطوة في هذا االتجاه في محاولـة امتـصاص                86قيمتها إلى   

  .الغضب الشعبي العربي، وعدم زيادة االحتقان العربي، حتى ال ينفجر الموقف
  غضب بلغ الذروة

مفكر الفلسطيني عبدالقادر ياسين، فأرجع الهبة العربية غير المسبوقة في ذكرى النكبـة، إلـى أن                أما ال 
الغضب العربي الفلسطيني قد بلغ ذروته، وأن الجزء األكبر من هذا الغضب راجع إلى الجـرائم التـي                  

طينيين، كمـا أن    يرتكبها االحتالل اإلسرائيلي في األراضي المحتلة، وأفعاله الفظة تجاه العرب والفلـس           
جزءاً من هذا الغضب راجع إلى القيادات الفلسطينية نفسها وانقسامها وتشرذمها، وهو ما أدى إلى انفجار                

  .دول الطوق العربي والداخل الفلسطيني
وأضاف ياسين أن ما من شك أن ما جرى داخل فلسطين وفي دول الطوق كان أحد محدداته األساسـية                   

ة، والمد الثوري الذي تشهده الدول العربية، مشيرا إلى أن الشروط الذاتية للقيام             الثورات العربية المتالحق  
بثورة فلسطينية عربية تعصف بإسرائيل لم تكتمل بعد، وأن المطلوب هو خلق جبهة فلـسطينية موحـدة                 
على إجماع وطني، مؤكدا أن عندها وعندها فقط، يمكن أن تكون هناك ثورة فلسطينية مماثلة للثـورات                 

وأوضـح أن   . لعربية قادرة على إقامة الدولة الفلسطينية وإزالة الغبن الواقع على الـشعب الفلـسطيني             ا
إسرائيل ستحاول خالل الفترة المقبلة تفجير اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي تم توقيعه مـؤخراً               

 استحقاقات ولضمان استمرار    بين الفصائل الفلسطينية لتجد الذريعة والمبرر للتهرب من أي التزامات أو          
الصراع الفلسطيني الفلسطيني، كما ستحاول مواصلة االعتداء على قطاع غزة، وتشديد الخنـاق علـى               

  .الضفة الغربية، وربما تعيد احتالل ممر صالح الدين، المعروف إسرائيلياً بممر فالديلفي
 18/5/2011، البيان، دبي
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  الوف بن
عربية دقت أمس االول باب اسرائيل، في التظاهرات التي عقدها فلسطينيون من سوريا ولبنـان               الثورة ال 

تسلل المتظاهرين الى البلدة الدرزية التي على سفوح        . في مجدل شمس ومارون الراس احياء ليوم النكبة       
 عن االحـداث    ومنقطعة تماما » الفيال في الغابة  «جبل الشيخ حطم الوهم في أن اسرائيل تعيش بنعيم في           

 اكثر مـن    –االنتفاضة ضد نظام االسد في سوريا هددت باالنتقال الى اسرائيل           .  الدراماتيكية من حولها  
» المقاومـة «فالرئيس بشار االسد أمل في ان وقوفـه علـى رأس            . الثورات في الدول العربية االخرى    

يه، ثار التخـوف مـن أن       وعندما اهتز كرس  . السرائيل ستنجيه من مصير نظيريه في تونس وفي مصر        
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االسد، او من سيحل محله، سيحاول احتدام النزاع مع اسرائيل كي يحصل على الشرعية بين الجمهـور                 
ولكن رغم الخطر في أن يضعضع االسد الهدوء واالستقرار في          .  السوري وفي العالم العربي بشكل عام     

فقد امتنعت اسرائيل عن التـدخل الـى        وعليه،  . الحدود الشمالية، يبدو سقوطه في اسرائيل كخطر أكبر       
خوفـا مـن    «الجيش االسرائيلي يمكنه أن ينشر قوة كبيرة في هضبة الجـوالن            . جانب المنتفضين ضده  

وهكذا يشل الجيش السوري فيبقيه في الطرف االخر من الحدود، بدال من أن يذبح المتظاهرين               » التصعيد
لجلوس بهدوء، وترك االسد يقمع التمرد واالمـل       ا –ولكن السياسة كانت معاكسة     . في درعا وفي حمص   

أمس االول تضعضع الهدوء وتجسد سيناريو الرعـب الـذي تخافـه            . في أن الردع واالستقرار سيبقيان    
ان يبدأ الالجئون الفلسطينيون ببساطة السير من مخيماتهم خلف الحدود، في محاولة            : اسرائيل منذ قيامها  

اسرائيل استعدت لتظاهرات يوم النكبة في الضفة الغربية، في شرقي          . »حق العودة «الن يحققوا باقدامهم    
اكثـر  .  وحصلت بدال منها على أبناء الشتات الفلسطيني على االسيجة         –القدس، في الجليل وفي المثلث      

فال يمكن السيطرة في كل الـساحة وتوزيـع         . مما كان هنا خطأ استخباري، كان هنا تجسيد لقيود القوة         
سارعت اسرائيل الى اتهـام     .  دوما ستبقى ثغرة أقل تحصينا، والخصم سيكتشفها      . ل مكان القوات على ك  

، على حد تعبير الناطق بلسان      »خارقي النظام السوريين واللبنانيين   «االسد وكالمعتاد ايران ايضا بارسال      
ولكـن مـن الـصعب      . »لصرف االنتباه عن قمع التظاهرات فـي سـوريا        «الجيش االسرائيلي، وذلك    

الفتراض بان تتغير السياسة في الشمال فتحاول اسرائيل تسخين الحدود ردا على ذلك، كي تساعد على                ا
الجهد االسرائيلي سيكون نحو عزل الحادثة وتهدئة المنطقة مـن          . اسقاط االسد وتغييره بنظام اكثر راحة     

عزز حملته االعالميـة    رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حاول استغالل االحداث في الشمال كي ي          . جديد
هذا «. وحسب نهجه، فها هو برهان آخر على أن اسرائيل تتعاطى مع قوات تسعى الى ابادتها              . لواشنطن

بل هـو تـشكيك     «، عقب نتنياهو على اقتحام الحدود في الجوالن،         »1967ليس كفاحا في سبيل خطوط      
كان نتنياهو بحث عـن تعزيـز       اذا  . »بمجرد وجود دولة اسرائيل، الذي يسمونه مصيبة يجب اصالحها        

سجل . حديث العهد لخطاباته عن الكارثة الثانية، فان متظاهري الحدود من سوريا ولبنان وفروه له أمس              
نتنياهو أمس االول انجازا صغيرا آخر، مع قرار الرئيس االميركي باراك اوباما القـاء الخطـاب امـام                

رائيل في اميركا كي يشتم المـستوطنات واالحـتالل         فاوباما لن يقف في معقل التأييد الس      . مؤتمر ايباك 
كلمته في المؤتمر، بدال من ارسال نائبه أو موظف كبير آخر،           . ويطلب من نتنياهو الخروج من المناطق     

الرئيس سيتحدث عـن أهميـة      . تدل على أن اوباما ال يعتزم الصدام مع نتنياهو في اللقاء القريب بينهما            
 من طرح مطالب ملموسة، وسيغلف دعوته لتقسيم البالد بالكثير من الهذر            دولة فلسطينية، ولكنه سيحذر   

تأييد جمهور مؤتمر ايباك النتخابه لوالية ثانية أهـم         . ضد النظام االيراني وااللتزام بتعزيز أمن اسرائيل      
لحالية الى  وبالتالي فان لنتنياهو احتماال طيبا الن يجتاز بنجاح رحلته ا         .  له بكثير من مستقبل الفلسطينيين    

ولكن لتمترسه في موقع الضحية المهددة يوجـد        . واشنطن دون ان يتنازل عن ملمتر واحد من المناطق        
هذا ما حصل في يـوم      . فهو يحرم نفسه من حرية العمل، ويترك كل المبادرة الى الطرف العربي           . ثمن

اعمال «هرات على الجدار    اال يرى الرأي العام في الغرب بالمظا      : ويوجد خطر آخر  . 2011النكبة للعام   
اذا كان هذا ما سيحصل، فان      . ، بل احتجاج مشروع لشعب مقموع بطرده واهانته       »متسللين«لـ  » شغب

    . معركة نتنياهو االعالمية ستكون أصعب واكثر تعقيدا بكثير منها اليوم
  17/5/2011، هآرتس
  18/5/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
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عندما نتعامل مع الواقع العربي المتغير الجديد، يجب أن نأخذ باالعتبار التفاوت بين بلد وآخر من حيث 
فهذه البلدان أصبحت مسرحا . ما تحقق في كل بلد، أو ما زال في طور التحقق في البلدان األخرى

لم ) الربيع العربي(هايات هذه العملية الجارية والمتواترة في مشهد عربي أطلق عليه للتغيير في انتظار ن
ونظرا لطبيعة المطلوب هنا والمتعلق بتأثير المتغيرات الثورية العربية على . يسبق له مثيل في الماضي

مصر أكثر من المسألة الفلسطينية وكيفية التعامل مع نتائجها، فإن التركيز على التغيير الذي وقع في 
غيرها يكون مبررا، نظرا لدور مصر المرتبط بحجمها ووزنها السياسي والعسكري والحضاري من 

 1979ناحية، ووضعها الجديد المتغير كدولة عربية كبرى ارتبطت مع إسرائيل باتفاقية سالم منذ عام 
 عند البعض اآلخر، التغيير يدخل الرعب إلى نفوس بعض الناس، كما يدخل السرور.  من ناحية أخرى

أما الفلسطينيون فيبدو لي أنهم كانوا موزعين بين هذا وذاك في بداية األمر، ولكن كان يجب أن ال 
يخشى الفلسطينيون من التغيير، فنحن كنا بحاجة إلى التغيير قبل أن تبدأ ثورات التغيير في البالد 

ندنا ما دمنا أخفقنا في العمل السياسي مع كنا قد وصلنا إلى قناعات واضحة بضرورة التغيير ع. العربية
 سنة مفاوضات بال جدوى، كما أدركنا 18إسرائيل، وأدركنا أن المفاوضات كانت على مدى أكثر من 

بأن التعامل مع الواليات المتحدة األمريكية كمرجعية للمفاوضات كان مقلبا كبيرا ال جدوى من التمسك 
ة السابقة خطأ ال بد أن يتغير بما يتفق مع قناعاتنا الجديدة به، وأن استمرارنا في تحالفات المرحل

ومتطلباتها، ثم وقعت جريمة االنقسام في الساحة الفلسطينية، ثم العجز عن معالجته لسنوات طويلة، ثم ما 
ترتب على ذلك من تراجع في التأييد والدعم العربي والعالمي، مما عرض صورة النضال الفلسطيني إلى 

السلبية، كل هذا كان يكفي للتفكير في إعادة النظر في تفاصيل المرحلة السياسية تمهيدا للتغيير االهتزاز و
 .المطلوب إلنقاذ كل شيء

إذن كنا نحن قبل ثورات التغيير في البالد العربية في أمس الحاجة إلى التغيير كطريق للخروج من 
تعارضة مع متطلبات السالم إن لم نقل المعادية المرحلة المستعصية التي سببتها السياسة اإلسرائيلية الم

وكانت هذه حاجة فلسطينية، فجاءت , كنا نفكر في تغيير بعض المفاهيم واألساليب. له  وهي كذلك فعال
ثورات التغيير في البالد العربية كحاجة عربية تكاملت مع الحاجة الفلسطينية في التغيير فعززتها وجعلت 

فأصبحت الحاجة حاجتان، الحاجة األولى فلسطينية، والحاجة . أي وقت مضىمنها حاجة ملحة أكثر من 
الثانية حاجة عربية، بمعنى أن أي تغيير فلسطيني في هذه المرحلة  يجب أن يأخذ بمنتهى الجدية التغيير 

رات وعندما كنا نفكر في التغيير على المستوى الفلسطيني قبل اندالع الثو.  الذي وقع في البالد العربية 
العربية الحالية، لم نكن نفكر في تغيير النظام أو القيادة، ولكن كنا نفكر في تغيير لمنهجنا السياسي 
ومفاهيمنا التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اآلن من إخفاق، وكان هذا يستدعي التفكير وإعادة النظر في 

  .التقدم وتجاوز تلك المرحلة المتعثرةتحالفاتنا العربية وغير العربية بما يعود على شعبنا من قدرة على 
اآلن وقد أصبح التغيير في الساحة الفلسطينية أكثر إلحاحا وأشد حاجة، ولم يعد هناك أية إمكانية إلهمال 
هذه الحاجة الملحة لكي ال نترك أنفسنا في موقع التخلف واالبتعاد عن التطور الطبيعي للمحيط العربي، 

فكير والعمل على التغيير في المفاهيم والتحالفات وإقامة العالقات مع يتوجب علينا أن نباشر في الت
  .األنظمة العربية الجديدة بما يتفق مع طبيعة التغيير الذي تحقق فيها

نحن كنا حلفاء أو على درجة عالية من العالقة مع األنظمة العربية التي رفضتها شعوبها وانتفضت 
  . الثورةضدها وخصوصا النظام الذي ساد مصر قبل

اآلن وهذه الشعوب في مرحلة التغيير التي لم تصل إلى نهاياتها بعد في هذه البلدان، وهو تغيير ثوري، 
يمتد إلى النظام السياسي واإلداري والمالي والدستوري وغيره، فهل نستطيع أن نقيم عالقات جيدة مع 

م علينا أن نتفهم طبيعة ما يحدث ونغير األنظمة الجديدة الناشئة عن هذه الثورات على األسس السابقة ؟ أ
نحن من مفاهيمنا بما يتوافق مع المرحلة الجديدة، ونعيد النظر في تحالفاتنا السابقة ومنهجنا السياسي 
الذي ساهم بشكل كبير في إيصالنا إلى هذه المرحلة، أو إلى هذه الحالة أقول علينا أن نغير لكي ننجح في 
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 هذه البلدان الشقيقة التي تتعرض للتغيير؟ كما علينا أن نغير لكي تتقبلنا هي استقطاب األنظمة الجديدة في
  .في نفس الوقت

إذا نظرنا إلى التغيير الذي يجري اآلن في بعض البلدان العربية، نجد أنه تغيير قائم على رفض الظلم 
الحركات الثورية العربية واالستبداد والفساد، وهذه عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية داخلية، لم ترفع 

الجديدة خالل مرحلتها األولى أي نوع من الشعارات التي ال تتصل باال وضاع الداخلية الخاصة بالبلد 
وأنا أرى بأن هذا المنهج هو منهج صحيح في المرحلة المبكرة من العمل واإلنجاز الثوري في هذه . ذاته

  :البلدان وذلك لعدة أسباب
مثل هذه الثورات، وهي حركة شعبية شبابية ليس لها جذور تنظيمية أو امتدادات إن حركة ثورية _    1

حزبية أو سياسية، تكون في أشد الحاجة في مراحلها األولى إلى استقطاب أوسع نطاق ممكن من 
الجماهير الشعبية في بلدها، وهذا يعني أنها تكون مضطرة        في المراحل األولى أن تركز على 

داخلية التي هي بطبيعة الحال محط اهتمام أبناء الشعب في ذلك البلد لكي تحافظ على زخمها األوضاع ال
  .واستمرار يته

إن رفع شعارات في هذه المرحلة تتعلق بمصالح خارج نطاق البلد المعني سوف يتيح المجال _     2
لك مما هي في غنى عنه في للمناوئين للثورة  تصنيف الحركة الثورية، أو اتهامها باالرتباط، أو غير ذ

  .          مراحلها األولى والتي يجب أن تكرس إلنجاز نجاحات ملموسة لشعبها
هذه الثورات تفجرت ونهضت خارج نطاق فعل القوى السياسية التقليدية، وهي حركة جماهيرية _     3

بكل أشكاله ومجاالته من وطغيان مظاهر الفساد , تشكلت بسبب الشعور بالظلم وغياب العدالة االجتماعية
ناحية، وانعدام الثقة باألحزاب والقوى السياسية القائمة منذ عشرات السنين وفشل هذه األحزاب في 

  .تحقيق طموحات شعوبها
لسبب من األسباب يتعلق بصدق توجهها وتعبيرها عن إرادة جماهيرها خطت هذه الثورات _     4

ها وهي بدون قيادة لها بالمعنى التقليدي، وكانت معتمدة على خطواتها األولى، وحققت عددا من إنجازات
التحرك الجماهيري اليومي الضخم والمندفع تحت لوائها رغبة منه  في التغيير بعد أن فقد الثقة 
باألحزاب والقوى السياسية التقليدية القائمة، وبعد أن سئم حياة القهر واغتصاب الحقوق وتزوير 

لقيادة لحركة الجماهير الثورية يشكل حالة سلبية ال يجوز إطالة أمدها على الديمقراطية، إن غياب ا
  .اإلطالق

إذا كان هذا هو الحال مع هذه الحركات الثورية العربية اآلن، وهو اآلمر الذي يجعل من وضوح مواقف 
 حد هذه الثورات إزاء القضايا العربية وخصوصا قضية فلسطين في البداية أمرا يكتنفه الغموض إلى

كبير، إال أن هذا األمر لن يدوم طويال ولم يبتعد عن وعي هذه الماليين التي تتحرك اآلن في المدن 
  :وذلك لعدة عوامل أهمها, العربية المختلفة

إن التحرك الثوري الجماهيري العربي في عدد من البلدان جاء بعد عقود طويلة من تحكم نظم _     1
نة من الظلم والتخلف والخضوع للهيمنة األمريكية ومن ورائها استبدادية وضعت شعوبها تحت هيم

  .الصهيونية، وإشعال الصراعات التي تهدد عدداً كبيراً من األقطار العربية بالتمزق العرقي أو الطائفي 
إن الثورة على الظلم واالستبداد والفساد الداخلي ال يمكن أن تكون غير ذلك تجاه الظلم _     2

لطغيان والهيمنة الخارجية، وال سيما عندما ترتبط األنظمة المستبدة والطاغية في بلدانها واالستبداد وا
بالقوى الخارجية الطامعة ذات الطبيعة العدوانية التوسعية واالستعمارية من خالل المصالح المشتركة بين 

  .النظامين المستبدين في الداخل والخارج
متردي والوصول إلى درجة الثورة عليه لتغييره بنقيضه يحمل إن الوعي على الواقع الداخلي ال_     3

معه الوعي على امتدادات الواقع المذكور للسياسة الخارجية التي تعكس الوجه اآلخر للواقع الداخلي 
لذلك عندما سقط . المتردي، فالسياسة الداخلية لنظام ما، والسياسة الخارجية له هما وجهان لعملة واحدة 
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ي مصر ألسباب داخلية ظاهرها  الظلم واالستبداد والفساد في البالد،  سقطت معه الرؤية نظام مبارك ف
  .التي كان يعالج بواسطتها مسألة الصراع مع إسرائيل وهي مظلة سياسته الخارجية

ولذلك لم يمر وقت طويل على الثورة في مصر مثال وبعد تشكيل الحكومة المصرية األولى بعد الثورة 
 تقفز مسألة فلسطين إلى مكانتها الطبيعية األولى في سلم اهتمامات حكومة جمهورية مصر الشعبية لكي

  .العربية كما هي في سلم أولويات الجماهير العربية في كل مكان
هنا تجدر العودة إلى النظرة المتفحصة لألنظمة المنهارة أمام الثورة الشعبية الحالية وشعاراتها وأهدافها 

بل من خالل الشعارات التي حددتها الحركات الثورية في مختلف األقطار نستطيع . هاالتي تسعى لتحقيق
فلو ذهبنا من تونس إلى القاهرة فليبيا وصنعاء . تحديد نوعية األنظمة التي استهدفتها الثورة وطبيعتها

غيير الشعب يريد ت( وسوريا والعراق نجد أن هناك شعارا مشتركا يرفع في عواصم تلك البلدان وهو 
رفعت وما زالت ترفع في وجه عدد من رؤساء هذه الدول، والنداءات المطالبة ) ارحل ( وكلمة ) النظام 

بالحرية والديمقراطية هي شعارات مشتركة أينما تجمع الناس في أي شارع من شوارع أية مدينة من 
 أن تتحرك اآلن وبنفس وأنا أتصور لو أن الظروف سمحت لباقي شعوب األمة العربية. مدن هذه البلدان

القدر من الحرية لتكررت نفس الشعارات واألهداف من أطراف المحيط األطلسي غربا، إلى بحر العرب 
وعندما تتسع دائرة االحتجاجات الشعبية الرافضة للواقع العربي الرديء وتمتد إلى بلدان جديدة . شرقا

عن ما رأيناه في األقطار والمدن العربية أخرى سنرى بالتأكيد من األهداف والشعارات ما ال يختلف 
  .وهذا يعني أن الهم العربي هو هم واحد وبالتالي األمل العربي هو أمل واحد. المنتفضة في هذه المرحلة

تغيير النظام هو المطلب الشعبي المشترك بين جميع الحركات الجماهيرية في مختلف ) التغيير(إذن 
ملية التغيير،  وواضح أن الوصول إلى قناعة التغيير عند المدن والعواصم التي شهدت وتشهد ع

الجماهير العربية قد تولدت من خالل معاناتها المريرة طوال العقود الماضية مما أفرزته لها األنظمة 
المتهالكة من ضيم وقهر واستبداد وانصياع لألجنبي، واحتالل جزء عزيز من وطنها في فلسطين 

اإلسالمية والمسيحية فيها، والعجز المخزي لألنظمة العربية أمام هذا كله، وتهويده، وتدنيس المقدسات 
والروح االنهزامية للنظام العربي أمام اإلهانات اليومية المتكررة للنظام العنصري الصهيوني في فلسطين 

 فراغ أو فالتغيير لم يأت من. وغيرها من البالد العربية وتهديده للمستقبل العربي كله على المدى البعيد
كترف ثوري بل جاء كمحصلة علمية وواقعية وإرادة جادة في معالجة ما استفحل في الجسم العربي من 
أمراض سياسية واجتماعية واقتصادية وأخالقية لم يعد يجدي معها عالج بعض مظاهر الواقع الفاسد أو 

شيئا، بل هي تشكل مرتعا إخضاع المجتمع كل المجتمع إلى عملية تخدير آني ال تغير من واقع الحال 
  .الستفحال الفساد فيه

إن ظاهرة الثورة التي انتشرت وبسرعة فائقة منطلقة من بلدان المغرب العربي بالتحديد من تونس إلى 
أقصى المشرق العربي في البحرين على وجه التحديد، مرورا بليبيا وبمصر وسوريا واألردن والعراق 

شعوب هذه األمة لم تكن في غفلة من أمرها، بل كانت تترقب الفرصة واليمن، تؤكد بالدليل القاطع أن 
المناسبة لإلفصاح عن إرادتها الحرة بعمل جماهيري ثوري حاسم، كما تؤكد وحدة األلم ووحدة األمل 
لهذه األمة، فكان التتابع السريع غير المخطط له، من بلد إلى آخر في زمن قياسي، دون أن ينتقل مثل 

ثوري إلى بلدان غير عربية من الدول المجاورة كالسنغال وتشاد وإثيوبيا واريتريا في هذا العمل ال
رغم أن المشاكل االقتصادية واالجتماعية . إفريقيا،  أو إلى تركيا وإيران في آسيا على سبيل المثال

 إلى وغيرها من المشاكل الداخلية موجودة في جميع دول العالم مع اختالف عمقها ومظاهرها من بلد
آخر، إال أن هذه المشاكل المتشابهة في معظم بلدان العالم لم تصنع ثورة من نفس النسيج في بلدان غير 

  .عربية كما حدث ويحدث في البلدان العربية في  هذه المرحلة التاريخية
ذه لعل ما يشير إلى المبعث القومي لهذه الثورات في بلداننا العربية هو الشعور المشترك لدى شعوب ه

األمة بما تتعرض له من استهداف خارجي وعدوان صهيوني منهجي، وهيمنة أمريكية مرفوضة أوغلت 
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في استالب اإلرادة الحرة لألنظمة العربية دون أي اكتراث إلرادة شعوبها أو أي احترام لحقوقها الوطنية 
 وعنصرا إضافيا هاما ويشكل هذا العامل الخارجي إحساسا مشتركا بالغ األهمية, ولوجودها من األساس

 .وسمة مميزة لشعوب األمة العربية الواحدة في حراكها الثوري الراهن, للمشاكل الداخلية
, 1979النظام السابق في مصر مثال كان قد ارتبط مع إسرائيل بمعاهدة سالم وقعت في كامب ديفيد عام 

دعت رموزه في السجون تمهيدا ولكن هذا النظام  انهار اآلن أمام ثورة شعبية عارمة أطاحت به وأو
لمحاكمتهم، وهي تخوض اآلن عملية تغيير للدستور والنظام السياسي لكي تشمل الثورة جميع مناحي 
الحياة السياسية واإلدارية والثقافية واالجتماعية المصرية وما تحمله من وقائع ودالالت سياسية 

إذن الثورة وما تأتي به إلى المجتمع هي . نيةواجتماعية فاسدة تتعارض مع منهج الثورة وأهدافها الوط
والعالقة بين مصر وإسرائيل الناشئة عن اتفاقية .  نقيض لألوضاع التي اندلعت الثورة للقضاء عليها

 مثال والتي أخرجت مصر من دائرة الصراع مع إسرائيل ليست استثناء أمام هذه 1979كامب ديفيد لعام 
والت التطبيع المستمرة بين الشعب العربي في مصرا لرافض خصوصا بعد أن فشلت محا, القاعدة

  .للتطبيع مع إسرائيل على مدى أكثر من ثالثين سنة
لكي نتعرف على االتجاه الثوري الجديد في البالد العربية عموما نحو قضية فلسطين وإسرائيل، فان ذلك 

راقب بدقة مواقف إسرائيل يتطلب إلى جانب ما يسطره هذا التوجه الجديد من مواقف صريحة، أن ن
المعبر عنها على لسان المسئولين العسكريين والسياسيين واإلعالميين تجاه ما يتحقق من تغيير في البالد 
العربية عموما وفي جمهورية مصر العربية خصوصا، فهذه المواقف تتضمن المؤشرات الحقيقية 

  .والواقعية لعملية التغيير في البالد العربية
 الذي كان يبتهج فيه الشعب العربي في مصر ومعه العديد من الشعوب العربية األخرى ان لم ففي الوقت

يكن جميعها بما يتحقق من تغيير ديمقراطي ووطني في جمهورية مصر العربية كانت صرخات الرعب 
ياسية تدوي في إسرائيل خوفا وتحسبا للمستقبل المجهول، بعد انهيار النظام الذي اعتبرته األوساط الس

والعسكرية اإلسرائيلية أنه كان نظاما نموذجيا بالنسبة إلسرائيل وأمنها منذ ثالثين سنة، ومن ثم أخذت 
نبيل العربي . تكيل االتهامات لرموز النظام الجديد أمثال السيد عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، ود

 توجهه إسرائيل بشكل تلقائي لكل وزير الخارجية، واعتبرتهما معاديين للسامية، وهذا االتهام هو الذي
من ال تتمكن من استقطابه، أو لكل من ينتقد سياستها وممارساتها في األرض الفلسطينية المحتلة والتي 

  .تتعارض مع مباديء القانون الدولي وحقوق اإلنسان، وأحكام القانون الدولي اإلنساني
رئيس الوزراء الذي وجه االتهام إلسرائيل كما احتجت إسرائيل بعد ذلك على السيد يحيى الجمل نائب 

بأنها وراء الفتنة الطائفية في مصر، وقال آن إسرائيل تريد تقسيم مصر عبر ثورة مضادة لثورة الشباب 
من ناحية أخرى قال مصدر عسكري إسرائيلي أن .  يناير بعد أن دمرت العراق وقسمت السودان25

يؤدي إلى انقالب في نظرية األمن اإلسرائيلية، ولذلك حصول تغيير جوهري في النظام المصري ربما 
ارتفعت األصوات اإلسرائيلية وفي مقدمتها نتنياهو نفسه التي تطالب بضرورة االحتفاظ بغور األردن 

  .كحدود أمنية إلسرائيل في ضوء التغيرات العربية الراهنة
النظرة السياسية المصرية لقد ضاعف من تحسبات إسرائيل ومخاوفها مما جرى من تغيير حاسم في 

باإلشارات التي بعثت بها الدبلوماسية المصرية الجديدة إلى إيران والعالم فيما يتعلق بالعالقات المصرية 
نبيل العربي أن إيران لست عدوا، ثم لقاءه مع رئيس . اإليرانية عندما قال وزير خارجية مصر الجديد د

 وتسلمه رسالة من نظيره اإليراني علي أكبر صالحي ترحب بعثة رعاية المصالح اإليرانية في القاهرة
هذه الحقائق التي تشير بشكل واضح إلى رفض . بتطوير العالقات بين البلدين وتدعوه لزيارة إيران

السياسة المصرية الجديدة محاوالت الواليات المتحدة وإسرائيل تصوير إيران وكأنها هي العدو للعرب 
دفعت وزير الحرب اإلسرائيلي ايهود باراك إلى تصوير التحوالت الثورية والمنطقة وليس إسرائيل، 
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العربية بأنها أشبه بهزة أرضية تاريخية سوف تدفع بحدوث ما يعتبره تسونامي دبلوماسي، في ذات 
  .اللحظة من شأنها أن تدفع باتجاه إفقاد إسرائيل شرعيتها بالكامل

طينية وعربية متواصلة رسمية وشعبية من أجل إنهاء على مدى أربع سنوات، بذلت خاللها جهود فلس
االنقسام الفلسطيني وإعادة الوحدة إلى الشعب والوطن الفلسطيني الذي تعرض لعملية تقسيم بالقوة 
العسكرية، غير أن هذه الجهود لم تفلح في حينها، ويبدو لي أنه كان األمر يحتاج إلى دماء عربية تراق 

 فلسطينية لكي ينتهي االنقسام وتتم المصالحة بين الفلسطينيين في الضفة إلى جانب ما أريق من دماء
وغزة، وكأن مشيئة اهللا عز وجل، وإرادة الطبيعة، وسمو المقدسات وطهارة الدم العربي الذي اختلط 

 عادت من جديد لتصرخ أمام كل ضمير عربي بان فلسطين أمانة جليلة 1948بتراب فلسطين منذ عام 
رب كل العرب شعوبا وحكومات وعلى العرب أن يتحملوا مسئولياتهم الوطنية والقومية في أعناق الع

  .والدينية واألخالقية تجاهها وتجاه مقدساتهم فيها
ميدان التحرير في القاهرة، ومدينة درعا السورية رمزان للحركة الثورية الشعبية العربية، كانا وما زاال 

لمطالبة بالتغيير نحو الحرية والديمقراطية والقضاء على الفساد مسرحين لفعاليات الجماهير العربية ا
والظلم واالستبداد، وقد شهد كل منهما سقوط الضحايا، واختلط ترابهما بدماء الشهداء من شعبي مصر 

فانتصر شعب مصر بانهيار نظام مبارك، وانتصر شعب سوريا عندما تمكن من . وسوريا العربيين
اإلرادة الشعبية في التغيير وتطلعه إلى الحرية والديمقراطية والقضاء على وضع النظام أمام حقيقة 

الفساد، وبالتالي وجد كل من حلفاء النظامين المصري والسوري من الفلسطينيين أنفسهم في وضع ال 
يحسدون عليه خصوصا بعد أن تراجعت الواليات المتحدة قبل ذلك عن التزاماتها بمباديء عملية السالم، 

راجع عن مواقفها السابقة بعدم شرعية االستيطان، وهي التي أعلنتها في بداية حكم الرئيس اوباما، ثم والت
استعمالها لحق النقض الفيتو إلبطال مفعول قرار أمام مجلس األمن يدين االستيطان اإلسرائيلي في 

 من ناحية، ثم دخول األرض الفلسطينية، وتأثير هذا كله على حركة فتح والسلطة الوطنية الفلسطينية
النظام السوري في صراع يصعب التنبؤ بمصيره ومستقبله، وصمت إيران أمام ذلك، وتحول اإلخوان 
المسلمون في مصر إلى حزب سياسي يعمل داخل نطاق الساحة الوطنية المصرية وما يعنيه ذلك من 

حركة حماس من ناحية أخرى، تخلي اإلخوان المسلمون عن فكرة الجماعة، وبالتالي تأثير هذا كله على 
قد جعل من الطرفين الفلسطينيين في مواجهة مع الذات واإلسراع في ذهاب كل منهما في اتجاه اآلخر 
ليصنعا معا المصالحة الفلسطينية ويعيدا الوحدة الوطنية الفلسطينية بعد انهيار حلفاء المرحلة السابقة 

  .للطرفين
من تغيرات سياسية أساسية في محيطنا العربي تغيير في إذن من الطبيعي أن يترتب على ما وقع 

  .التحالفات بما يتوافق مع طبيعة المرحلة ونتائج المتغيرات السياسية
، كان موضوع التحالفات مطروحاً 2011عندما كنا نحن الفلسطينيون نفكر في التغيير قبل شهر يناير 

زءا من العوامل السلبية التي أدخلتنا إلى مرحلة بقوة باعتبار أن تحالفاتنا في المرحلة السابقة كانت ج
لذلك كان أمر التغيير في التحالفات ضرورة هامة، وقد جعل التغيير الذي وقع . الجمود والتراجع لسنوات

في عدد من البلدان العربية وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية جعل من مصر بعد الثورة الشعبية فيها  
في قائمة تحالفاتنا إذ بعد أكثر من ثالثين سنة من إبعاد مصر عن دورها الطبيعي صاحبة المكانة األولى 

في معركة األمة كلها مع العدوان الصهيوني أالحتاللي، تعود مصر إلى مكانتها الطبيعية وتأدية دورها 
ديث لها القيادي القومي على أيدي الجماهير الشعبية في ثورة وطنية وقومية عارمة لم يشهد التاريخ الح

مثيال، ثورة شعبية سلمية رغم الدماء التي نزفت في مختلف المدن المصرية من اجل أن تنتصر الثورة 
الشعبية، وبهذا اإلصرار، وهذه التضحيات سطرت هذه الثورة انتصاراتها بتغيير النظام ورموزه ما من 

لحرية والديمقراطية والعدالة، وفي شأنه أن يشكل بداية التغيير في السياسات الداخلية للدولة بما يضمن ا
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السياسات الخارجية التي تعيد الكرامة لمصر، وإعادة مصر من جديد إلى ما يتناسب مع مكانتها العربية 
  .والدولية كثقل بشري وعسكري وحضاري وقيادي لألمة العربية كلها

عية لتتحمل مسئولياتها فالتغيير الذي وقع في مصر والذي وضعها على أول الطريق إلى مكانتها الطبي
القومية وتؤدي دورها الطليعي الفعال كما كان في الماضي قد حررنا نحن  من عملية التغيير الخاصة بنا 
مع جمهورية مصر العربية، بل أعاد لنا أمر تعزيز عالقتنا األخوية الصلبة مع النظام الجديد في 

نشط في تحقيق المصالحة الفلسطينية، وإنهاء جمهورية مصر العربية وال سيما بعد أن قامت بدورها ال
االنقسام الفلسطيني، واتخاذ قرارها السيادي في التعبير عن النية في فتح معبر رفح بشكل دائم، ومطالبة 
وزير الخارجية نبيل العربي الواليات المتحد باالعتراف بدولة فلسطين، وتكرار الحقيقة التاريخية 

 فلسطين بحكم الجغرافيا، والتاريخ، والمصلحة القومية، والدين، واللغة، المعروفة بان أمن مصر من أمن
وهذا يستدعي العمل ضمن مفهوم المرحلة الجديدة بعودة الطابع القومي لها . والمستقبل المشترك

والتخلص من النزعة القطرية القاتلة فيما يتعلق بقضية فلسطين وتحرير أرضها وإحقاق حقوق شعبها 
  .الوطنية

زال الوضع في سوريا غير مستقر بل يتجه العنف فيها شيئا فشيئا إلى االتساع واالنتشار، وازدياد ما 
سقوط الضحايا من أبناء الشعب السوري المطالبين بالحرية والديمقراطية وإنهاء الفساد في العديد من 

وبالتالي فان . أمرا مبكراالمدن السورية، األمر الذي يجعل من عملية التنبؤ بما سيؤول إليه الوضع هناك 
الحديث عن عالقة ما مع سوريا في هذه المرحلة حديث ما زال مبكرا أمام إصرار طرفي النزاع هناك 
الشعب من ناحية والنظام من ناحية أخرى على مواقفهما في التصعيد، وان كنا نتمنى بكل إخالص 

  .ا الشقيقة الفتنة وإراقة الدماءالحرية والتقدم واالزدهار للشعب السوري الشقيق وتجنيب سوري
ففي مرحلة ما قبل التغيير العربي، وقبل اندالع انتفاضة الشعب السوري التي انطلقت شرارتها األولى 
من مدينة درعا كان التفكير في إطار التغيير الفلسطيني يتجه أحيانا إلى إعادة النظر في العالقة مع 

هجا يساعد في الوصول إلى المصالحة الفلسطينية وإنهاء سوريا وبالتالي مع إيران لعل في ذلك من
غير أن التغيير . االنقسام الذي طال انتظاره لسنوات أربعة طويلة ولم يكن المستفيد منه إال إسرائيل

العربي كان أسرع من تفكيرنا سواء في مصر أو في سوريا مما أدى إلى تغيير حاسم من نمط التفكير 
لتغيير فينا اآلن وفي هذه المرحلة ضرورة أساسية بما يتفق مع ما وقع من في التغيير بحيث أصبح ا

تغيير في كل قطر بعينه من األقطار التي تعرضت للتغيير وخصوصا جمهورية مصر العربية أوال وقد 
  .تكون سوريا ثانيا

  أهم إفرازات الثورات الشعبية العربية الحديثة
لى أهمية العامل القومي في الكفاح من أجل فلسطين،      إعادة الوعي الفلسطيني والعربي ع-1

  .والصراع مع العدو الصهيوني
     الحركات الشعبية العربية بددت المخاوف وأعادت األمل في أن األجيال العربية الجديدة ليست -2

خارج الصراع، وإنما أثبتت وعيها وقدرتها على مواجهة التحديات الكبرى ممثلة في التخلف والقهر 
والفساد واالستبداد على الصعيد الداخلي، ومواجهة التدخل والسيطرة األجنبية والعدوان على الصعيد 

  .     الخارجي
     إن الثورة في أي بلد عربي للقضاء على الظلم واالستبداد والفساد المتحكم داخل الدولة، هي وجه -3

جنبية، والعدوان الخارجي، واالحتالل لعملة واحدة وجهها اآلخر هو ثورة للقضاء على السيطرة األ
  .العسكري، واالضطهاد العنصري

     التأكيد على أهمية البعد القومي للقضية الفلسطينية، وسقوط كل التيارات القطرية الضيقة سواء -4
كانت فلسطينية أو عربية، وهذا يشكل في نفس الوقت حافزا إلعادة النظر في بعض السياسات التي 
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، وأعطت المبرر لبعض الدول العربية لتتخلى عن مسئولياتها القومية بشان هذه 1974عام اعتمدت منذ 
  .القضية، مما أضعف الموقف الفلسطيني وبدد الجهد العربي

     التوجه إلى الشعوب واالهتمام بها بدل أن يكون العمل مع األنظمة على حساب شعوبها، ألن -5
  .األنظمة زائلة والشعوب هي الباقية

 18/5/2011-17وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
  

  تشكيك وقلق؟: الثورات العربية من منظور إسرائيلي  .280
  سمير جبور

األدبيات الصهيونية والسيما المنشورة منها باللغة العبرية حافلة بتقويمات مختلفة إزاء ما يمكن أن تؤول               
ن هذه التقويمات بعض التشكيك فـي قـدرة الثـورات           وتتضم.اليه الثورات العربية وال سيما في مصر        

العربية على تحقيق أهدافها من جهة، وتخوفات وقلق وهواجس إزاء ما يحمله المستقبل وما ستؤول إليه                
  ..الثورات العربية من قيام مجتمعات عربية تتمتع بحصانة وطنية من جهة أخرى

ية ببيئة إستراتيجية مريحة خالية من التهديد فـي         المعروف ان إسرائيل نعمت خالل العقود الثالثة الماض       
وكانت إسـرائيل   .مواجهة عالم عربي مستكين، لم تشكل قضية فلسطين او الخطر الصهيوني أي هم له               

تراهن على بقاء أنظمة عربية مستبدة ، تقمع شعوبها التي تربطها بالقضية الفلسطينية عالقـة وجدانيـة                 
.  إسرائيل وإستهدافها للشعوب العربية وال سـيما الـشعب الفلـسطيني           وعاطفية ، وناقمة على عدوانية    

  .والعقلية الصهينية تقوم على أساس التعامل مع الحكام وإلغاء دور الشعوب
  "غير مشجعة" نتائج 

يشكك بعض المعلقين إإلسرائيليين في نتائج اإلنتفاضات الشعبية ويؤكدون على تعثّرها وما يعتريها مـن               
بيل المثال في تقديرالبروفيسور شلومو أفينيري الخبير في شؤون الشرق األوسـط ،انـه    على س . مخاطر

بعد مرور اربعة شهور منذ بداية الثورات في العالم العربي يتبين من خالل مجمل مرحلي، أن النتـائج                  
 تـزال   مسيرة الدمقرطة ال  " مثال انه تم إسقاط الطغاة في مصر وتونس ولكن          ". بعيدة عن كونها مشجعة   "

وفـي ليبيـا ال     . وفي سوريا ال يجد نظام أألسد حرجا في إطالق النارعلى المتظاهرين          ". غير مضمونة 
وفي اليمن فإن الوضـع ال      . يزال الثوار عاجزين على التغلب على القذّافي على الرغم من غارات الناتو           

ي زين العابـدين ومبـارك      مثل نظام " معتدلة  " وعلى حد قول أفينيري ان أنظمة مستبدة        . يزال غامضا 
انظمة عربية ، ليست لديها مشكلة اخالقية وال حتى سياسية في قتل أبناء شـعوبها     "في حين أن    . سقطت  

المذبحة التي وقعت ضد    " واشار افينيري إلى نقطة أخرى تطمئن إسرائيل وهي أن          ". ، ال تزال صامدة     
خالل المظاهرات  ) التي برزت   ( المسيحية   –مية  أألقباط في األسبوع الماصي تشير إلى أن أألخوة اإلسال        

وهذا ليس فجـرا    . كما أن خطر الفوضي يحوم في أألفق      .، لم تنجح في التغلّب على عداوات دينية قديمة        
  .، كما يعتقد افينيري" ليوم جديد

  !أنظمة ديموقراطية 
تابـات اإلسـرائيلية    بغض النظر عن محاوالت التشكيك هذه ، تبقى اسباب القلق هي الطاغية علـى الك              

كانت إسرائيل تتخوف دائما وأبدا من سقوط بعض األنظمة العربية المتواطئة معها لتحل محلها أنظمـة                .
وهذا ما  .جديدة ديموقراطية تبني جيوشا قوية وقدرات دفاعية وهجومية ، وتلتزم بحماية الوجود العربي              

يل تدرك أن أألنظمة العربية التـي سـتفرزها         إسرائ.يسبب في إختالل ميازين القوى بينها وبين العرب         
إنتفاضات اليقظة الشعبية لن تكون داعمة للقضية الفلسطينية، ولن تكون قادرة على التـصدي للـصلف                
الصهيوني ولن تكون مؤثّرة في إعادة الكرامة إلى شعوبها، إالّ متى اقأمت مجتمعات متطورة مرتكـزة                

الليبرالية التي هي أنجع ألوسائل والمثل العليا التي تكفـل سـالمة            إلى مباديء الديموقراطية والعلمانية و    
الوحدة الوطنية وتقضي على اإلنقسام وتقطع الطريق على محاوالت إسرائيل وأعوانهـا فـي المنطقـة                
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وهذا ال يتاح إآل يتطبيق العلمانية بإعتبارهـا أسـلوب          .إلشعال فتن طائفية وحروب دينية ال طائل تحتها         
إنها نهج يسمح بالتعددية الفكرية والثقافية والسياسية ،وهذه أسس الديموقراطية          . يديولوجية  حياة وليست إ  

يجب أن يبقى الخطاب العلماني ذات نظرة وطنية وديموقراطية شاملة قوامها إحترام            .."الليبرالية الحقيقية   
  .." .عقائد وديانات الشعوب العربية بجميع مشاربها ومصادرها

   تقلق إسرائيل؟أية ديموقراطية
من المعروف ان السمة الغالبة على هذه الثورات الشعبية تتمثل في المطالبة بتحقيق الديموقراطية التـي                

وهذا يتطلب من أألنظمة الجديدة إقرار مبدأ الحريات وضمان         . تعني إطالق الحريات الفردية والجماعية      
وهذا ال يتحقق إالّ بإرسـاء اسـس        . ل دولته الحقوق بحيث يسترد المواطن كرامته وإحساسه بأألمان داخ       

  .دولة للجميع ، أي دولة الحق والقانون واشاعة ثقافة المساواة وحقوق أإلنسان
الثـورات  :"هذه هي الديموقراطية التي تخشاها إسرائيل والتي حذّر منها المعلٌق أإلسرائيلي تسفي مازال              

مون عن الديموقراطية، ولكن أإلختبار الحقيقي لنتائج       والجميع يتكل . في الدول العربية ال تزال في أوجها        
هذه الثورات لن يكمن في تغييرات محدودة في الدستور او في مؤسسات الحكم، وإنما في تغيير أساسـي                  

فصل الدين عن الدولة ، قوانين مدنية جديدة فصل واضـح للـسلطات وال              : في النظام الديني والسياسي     
ومنح النساء مساواة كاملة وكذلك جميع أألقليات ، وتوفير حل مالئم للشعوب            سيما أألنفتاح على اآلخر ،      

  .. "غير العربية التي تطالب بإستقاللها
  ثورة مصر محور القلق اإلسرائيلي

 عقود تتمتع ببيئة إستراتيجية مريحة لم تحلم بهـا فـي            4او3من نافل القول أن إسرائيل ظلت أكثر من         
تلك المعاهدة التي وفرت لها أمنـا       . بينها وبين مصر وأألردن     " السالم" دة  حياتها وال سيما في ظل معاه     

اجتياح لبنان  (ورفاهية إقتصادية على حساب الشعبين المصري والفسطيني ، ويدا طليقة في شن الحروب              
). 2010 -2009...  ، وحرب حزيران على لبنان وحرب الرصاص المسكوب ضد قطاع غزة             1982

  :لمخاوف اإلسرائيلية حول الثورة في مصر ، كما هي مستمدة من الصحافة العبرية وبالتالي تتمحور ا
 7( التأخير في إستمرار تدفق الغازالطبيعي او إتقطاعه كونه أهم بند في معاهدة السالم بـين البلـدين،                -

  )مليارات متر مكعب في السنة
وإسرائيل قلقـة مـن     . السالم معها،   تصاعد قوة القوى السياسية في مصر المعادية إلسرائيل وإلتفاق          -

  موقف النظام ألمصري الجديد تجاه اإلتفاق ،
  مدى تاثير أألصوات المعادية إلسرائيل على السلطة المؤقتة للمجلس العسكري ،-
منذ توقيع إتفاق السالم بين مصر وأسرائيل ، فان الكثيرين من المصريين يؤمنون بأن هذا اإلتفاق يكبل                 -

يء الى مكانتها إلقليمية ويساهم في إستمرار الطريق المـسدود الـذي وصـلت إليـه                ايادي مصر ويس  
  المفاوضات مع إلفلسطينيين

إسرائيل قلقة ألن مصر تمر اآلن في مرحلة إنتقالية وليس معروفا من سيأتي الى الحكـم ،فيمـا بعـد                    -
ولـيس المقـصود حركـة      ،وربما ستتعزز قوة القوى السياسية التي تعارض إتفاق السالم مع إسرائيل،            

أألخوان المسلمين وحسب ، وإنما ايضا قوى سياسية أخرى مثل الحزب الناصـري وأحـزاب وطنيـة                 
  علمانية أخرى

  .تخوفات إسرائيلية أخرى
وتـساءل احـد المعلقـين      . الى المنـاطق الفلـسطينية المحتلـة        " تاثير الدومينو " التخوف من إمتداد    -

ي العالم العربي إلى المناطق الفلسطينية ؟ انه لـيس مـن المـستبعد              هل ستصل الثورات ف   : اإلسرائيليين
وهذه . يقوم بها الجيل الناشيء المتاثر كثيرا بما يحدث في الدول العربية            " ثورة فلسطينية   "إمكان حدوث   

 15وأشار الى أن شباب فلسطين حدد تـاريخ         .، على حد قوله   " الثورة لن تحمل طابعا حزبيا او تنظيميا      
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وهذا ما ثبت خالل المسيرات الـشعبية الـى المنـاطق           . لقيام بمظاهرات إحتجاجية على أإلحتالل    أيار ل 
  .المحتلة في ذكرى يوم النكبة 

ونبه آخر من مخاوف اسرايل في هذه المرحلة من التغييرات التي قد تطرأ على وجود الكتلة الغربيـة                  -
ويبدو ان األوروبيين مهتمون بمزيد مـن       .قة  إ حتمال خروج أألميركيين من المنط     ,.. في الشرق أألوسط  

  .النفوذ للحؤول دون غمر اوروبا بالمهاجرين
وفي راي معلق إسرائيلي آخر انه ينبغي على إسرائيل أن تتحقق مـن أن حـدودها آمنـة جـدا، وان                     -

لـة  المؤسسة أألمنية تجري تعديالت تتالءم والتغييرات المستجدة ، ويبدو انها قادرة على تجـاوز المرح              
  .الحالية بسالم من خالل تأثير قليل عليها

المخاوف اإلسرائيلية طبيعية إذ فقـدت إسـرائيل نتيجـة          " وعلى حد قول أحد المحللين اإلسرائيليين ان        
للثورة في مصر العالقة مع الرئيس حسني مبارك ونائبه الجنرال عمر سليمان اللذين كانا حليفين مهمين                

اآلن :" ويضيف هذا المحلل اإلسـرائيلي      ". رضا توسع إيران وتعاظم قوتها      ايدا أإلستقرار اإلقليمي وعا   
تنتظرإسرائيل نظام الحكم الجديد غير المعروف ، وتلوح اآلن بوادر تغييـر فـي المنـاخ المـصري ،                   
وتستطيع القوى المتطرفة التعبير عن رايها في إسرائيل بحرية وضد إتفاق الـسالم ويبـدو أن الـسلطة                  

  ".ؤقتة ال تعمل على إسكات هذه القوىالعسكرية الم
ربما سائل يسال هل المخاوف اإلسرائيلية حقيقية او دراماتيكية او مبـالغ فيهـا؟ خالصـة القـول أن                   
المخاوف اإلسرائيلية تصبح حقيقية متي قامت أنظمة عربية جديدة تؤمن بالديموقراطية الحقة وإإلصالح             

وتحريـر  . قائم على المساواة والحريات الفرديـة والعامـة       وفصل الدين عن الدولة وإقامة مجتمع مدني        
المرأة العربية من جميع القيود لتصبح عضوا فعاال في المجتمع ، إنما هو ضرورة ملّحة من أجل إقامـة                   

  ..مجتمعالحداثة
  سيناريو إستراتيجي لمواجهة ااإلنتفاضات الشعبية

عرض الجنرال متقاعد عـوزي     "  جديد -متقييم وضع أألمن القومي في شرق أوسط قدي       " وتحت عنوان   
التـاثيرات اإلسـتراتيجية   ) الذي شغل منصبي نائب رئيس الركان ورئيس مجلس أألمـن القـومي       (ديان

" المحتملة التي قد تنجم عن الثورات العربية بالنسبة الى إسرائيل طارحا بعض التساؤالت ونافيا إحتمـال               
محذّرا من المبالغـة فـي اهميـة        " ي الشرق األوسط  ولكن هناك شيء جديد ف    . تشكل شرق اوسط جديد     

ولكن من الواضح اليوم أن ما كـان لـن          ." الثورات في العالم العربي بالنسبة الى منطقتنا والعالم باسره          
؟ ".ولكن ماذا سيكون؟ وكيف سيؤثرهذا على إسرائيل ؟ وفي األساس كيف ستتعامل إسرائيل معه             . يكون  

)27/03/2001(  
الخبـز والعمـل ،     :ل دان عند بعض السمات التي تميز الثورات العربية واسـبابها مثـل            وتوقّف الجنرا 

 الشيعية ،وأإلمتعاض من فساد أألنظمة الحاكمة ، والمطالبـة بالديموقراطيـة ايـضا       –والكراهية السنية   
  ولكن ليس بمفهومها في دول اخرى،

  .ومن دون حركة تضامنأإلنتفاضة من أألسفل ، من جذور الشعب من دون حركة منظمة -
" الفلسطيني هو ليس أساس المشكالت في منطقتنا ، وان إنهاء هذا النـزاع  –ثبت أن النزاع أإلسرائيلي    -

على الرغم مـن أن معظـم أألنظمـة         " لن يكون الحل وال العالج للتوتر بين أإلسالم األصولي والغرب         
برز إسرائيل كجزيرة من الديموقراطية     وفي خضم هذه الفوضى ت    " المعرضة للخطر هي موالية للغرب ،       

  ).التي ال تقدرها حق قدرها(وتشكّل ثروة إستراتيجية للواليات المتحدة 
  ...وابرزت الثورات فشل المخابرات -

  كيف سيؤثر كل ذلك على إسرائيل ؟: ويتساءل الجنرال ديان 
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 ، ليس في ليبيا النائية وحسب       عودة عدم اليقين وعدم اإلستقرار، وبصورة كبيرة ، الى الشرق األوسط          -
الى اين تسير مصر ؟كيف سيبدو العراق بعدعدد من السنين؟وأألردن جارنا؟           : ، وانما ايضا على عتبتنا      

  هل تهدد المظاهرات في سوريا نظام األسد؟ وعلى من سيأتي الدور؟
 تلوح من أألفق    ولكن. دمقرطة ورخاء   –يمكن أن نرى في أألفق البعيد وميض ضوء         : " ويستطرد ديان   

على سبيل المثال   . القريب مكامن الفشل ومشكالت كبرى ، وصراعات قوى عنيفة وأساس إقتصادي واه             
  الخ... ، ستصحو مصر في القريب على واقع من البنى التحتية الضعيفة وعلى الفقر 

  أإلرهاب سيطّل براسه بصورة اشد عنفا-
ي تشكّل الخطر األمني أألساسي على إسرائيل عـالوة         ستبقى إيران التي تسعى إلى إمتالك سالح نوو       -

  "أإلرهاب النووي" على 
ورسم ديان خطوط السياسة التي ينبغي على إسرائيل إنتهاجها لمعالجة تبعيات التطورات المستجدة فـي               

  :العالم العربي 
روخي فـي  إستعادة الثقة الشخصية وخلق ردع في مواجهة اإلرهاب الصا– حرب فعاّلة على أإلرهاب     -

يجب مواصلة سياسة الرد على كل عملية إطالق نار من قطاع غزة ولكن بقوة أكبـر بكثيـر                  . الجنوب  
  ...لبلوغ الهدف النهائي إنهيار حكم حماس وعزل القطاع وإسترداد جلعاد شاليط

  ".السالم سيجلب أألمن" بأن : التخلص من وهم الصيغ التي برهنت على فشلها الذريع -
أإلعتراف يإسرائيل كدولة يهودية عاصمتها القدس الموحـدة وعـدم          : ن أساس كل تسوية     يجب أن يكو  

  .السماح لالجيء واحد بالعودة
  .حدود قابلة للدفاع ، وال سيما في غور األردن كحد شرقي إلسرائيل-
 فلـسطينية لـن تكـون       –وربما ان صيغة مملكة أردنية هاشمية       . ضم األردن إلى عملية المفاوضات      -
ولة اآلن، ولكنها ستبقى في نهاية المطاف صيغة التسوية األفضل وأألكثر معقولية بالنسبة الى جميـع                مقب

  .الفرقاء 
   علينا عزل سوريا وعدم تقويتها--
" ثم أن إلنتقال مصر الى      .  بالنسبة الى مصر ، فإن قدرتنا على التاثير في ما يجري في مصر ضئيلة                -

التالي علينا في هذه المرحلة إنتهاج سياسة عالقات تـصحيحية مـن            وب. مغزى إستراتيجي " محور الشر 
 المصري على ما هـو، والسـيما        –إستمرار إتفاق السالم أإلسرائيلي     : خالل الحرص على ثالث قضايا    

تجريد سيناء من السالح، وإستمرار تدفق الغاز ، وحرمان إيران من قدرة نووية عمالنيـة وألمحافظـة                 
وعلى إسرائيل استخدام سوط المساعدات المالية ضد مـصر مـن   . ناة السويس   على حرية المرور في ق    
  ."اجل إلزامها بهذه األمور

 بلورة القوة العسكرية في إتجاه بناء قوة عسكرية فعالة وإستخدامها عمليانيا وبصورة مرنة لمواجهة               --
  .إمكان بلورة جبهة شرقية وحتى جبهة جنوبية 

مة على دعم عملية دمقرطة ، والتذكير بان الديموقراطية ليست مجرد حكم             إنتهاج سياسة خارجية قائ    --
تعليمية تشمل حكم   –األكثرية الذي يتم التوصل إليه بواسطة إنتخابات حرة متسرعة بل هي عملية ثقافية              

  ..القانون ، وضمان حريات األقليات وأألفراد، ومنع التحريض والعمل على التثقيف بالسالم الحقيقي
بل أمامنا مهمة من الدرجة األولـى    ". تقويم وضع " خلص عوزي ديان بأنه ال ينبغي أإلكتفاء بعملية         ويست

  ". الديموقراطية –مواصلة بناء دولتنا اليهودية 
 20/5/2011، القدس العربي، لندن

  
  وتردد.. غموض وتناقض: أوباما بعد الخطاب.. التغيير يهز العالم العربي .281

  هشام ملحم
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الرئيس األميركي باراك أوباما، بشكل ال لبس فيه، تأييد بـالده ووقوفهـا الـى جانـب                  أكد   -واشنطن
وسعى أوباما في أول خطاب مفصل له حول االنتفاضات         . الحركات اإلصالحية السلمية في العالم العربي     

جهـة،  التي تعصف بالمنطقة منذ ستة أشهر الى التوفيق بين القيم والمبادئ الديموقراطية األميركية من               
  . وبين المصالح االقتصادية واإلستراتيجية للواليات المتحدة من جهة أخرى

يجب « إنه   - وهو الثالث الذي يوجهه الى العالمين العربي واإلسالمي        -الرئيس األميركي أكد في خطابه    
أن ال يشكك أحد في أن الواليات المتحدة ترحب بالتغيير الذي يعزز حـق تقريـر المـصير وتـوفير                    

لكن أوباما الذي يشدد دائما على أن لكل دولة عربية وضع خاص بها، اعترف بأنه في بعض                 . »الفرص
وتضمن الخطاب نوعا مـن     . األوقات ال تنسجم مصالحنا القريبة المدى مع رؤيتنا البعيدة المدى للمنطقة          

هرية المباشرة   حين قال إن بالده خدمت مصالحها الجو       - نادرا ما يمارسه رئيس في السلطة      -النقد الذاتي 
خالل العقود الماضية بما في ذلك مكافحة اإلرهاب ووقف انتشار األسلحة النووية وغيرها، ولكن الوقت               

علينا أن نعترف بان اإلستراتيجية المبنية فقط على السعي         .. قد حان اآلن لالنتقال الى ما هو أبعد منذ لك         
  .ح لشخص بالتعبير عن رأيهالضيق لخدمة هذه المصالح لن تملي معدة فارغة وال تسم

األهم من ذلك، أن اإلخفاق في االعتراف بتطلعات الناس العـاديين سـوف يعـزز الـشكوك                 : وأضاف
  .المتقيحة منذ سنوات بان الواليات المتحدة تعمل على خدمة مصالحها على حسابهم

  رؤية تقدمية غير مكتملة
شعوبها في تقرير المصير بحرية، ذّكـرت       يتضمن الخطاب رؤية تقدمية شجاعة لمستقبل المنطقة وحق         

، الـذي   )1921- 1913(المؤرخين برؤية مماثلة للرئيس األميركي الثامن والعشرين وودرو ويلـسون           
طرح رؤية جديدة لعالم ما بعد الحرب العالمية األولى تشمل حق تقرير المصير لشعوب العالم الخاضعة                

  . التعاون الدوليلالستعمار، ونبذ االتفاقات الدولية السرية و
صحيح أن خطاب أوباما أعاد تأكيد تمسك إدارته ببعض المسلمات والمبادئ والقـيم العامـة المتعلقـة                 

والموقـف مـن    » الربيع العربـي  «بالقضيتين الرئيسيتين اللتين تطرق إليهما الخطاب، أي الموقف من          
 أي آليـة عمـل إلحيـاء        اإلسرائيلي، إال أن الخطاب لم يتضمن خريطـة طريـق أو          -الصراع العربي 

بأن ) بعد أيام من استقالة مبعوثه الخاص للشرق األوسط جورج ميتشل         (المفاوضات، ربما القتناع أوباما     
  . ردم الهوة الشاسعة بين الطرفين سيتطلب وقتا وجهودا دولية مكثفة

ارب لكن، في ما يتعلق بالحركات االحتجاجية، فقد كان واضحا من خالل صراحة أوبامـا حـول تـض                 
المصالح والقيم األميركية في بعض األحيان، أنه ليس من السهل اعتماد أسلوب أو مقيـاس واحـد فـي                   
التعامل مع دول ومجتمعات ونخب سياسية حاكمة مختلفة في مراحل تطورها الـسياسي واالقتـصادي                

  . واالجتماعي في منطقة واسعة اسمها العالم العربي
من الصعب أن تتعامل مثال مـع المطالـب         : ه المعضلة، بقوله  وقد عبر مصدر أميركي مسؤول عن هذ      

المشروعة للمتظاهرين في البحرين، وهي دولة صديقة وحليفة وتوجد فيها قيادة األسطول األميركي فـي   
الخليج، لجأت الى قمع التظاهرات، بطريقة متطابقة تماما للتي نتعامل بها مع نظام لـه تـاريخ قمعـي                   

  .يد معمر القذافي في ليبياوإرهابي مثل نظام العق
تضمن الخطاب مواقف ومطالب وتوقعات سوف ترضي وتغضب أصدقاء وخصوم الواليات المتحدة في             

  . آن
  فرصة أخيرة لألسد

إما : فاالنتقاد القوي الذي وجهه أوباما الى النظام السوري، ووضعه للرئيس بشار األسد أمام خيار واضح              
ديموقراطية التي يطالب بها الشعب السوري واما الخـروج مـن الطريـق،             قيادة العملية االنتقالية الى ال    

سوف يشجع السوريين ويلهمهم على مواصلة احتجاجاتهم ضد حكم ساللة األسد المستمر منذ أكثر مـن                
ولكن يبدو أن أوباما، وعلى الرغم من الصفعة التي وجهها لنظيره السوري، ال يزال مـستعدا                .  سنة 40
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إذا توقف عن قتل المتظاهرين، وأفرج عـن المعتقلـين، وسـمح            «سد فرصة أخيرة    إلعطاء الرئيس األ  
للمراقبين من منظمات حقوق اإلنسان بالوصول الى مدن مثل درعا، والبـدء بعمليـة جديـة لالنتقـال                  

إال أن هذا الموقف من األسد لن يلقى االرتياح من قبل الشعب الـسوري الـذي                . »الديموقراطي للسلطة 
ا ال تزال واشنطن تقول إنه بعد أن استخدم الدكتاتور المدفعية والدبابات وقتل المئـات مـن                 سيقول لماذ 

كان من الالفـت أن البيـت األبـيض دعـا بعـض      . (المدنيين العزل، يجب أن يعتبر إصالحيا محتمال  
الشخصيات السورية المعارضة لحضور الخطاب في مقر وزارة الخارجية، وهو ما حصل أيـضا فـي                

  ).فارات األميركية في المنطقةبعض الس
  انتقاد األصدقاء

فتوجيه االنتقادات الى دول حليفة أثارالتساؤالت      . موقف أوباما من اليمن والبحرين تحديدا كان أيضا الفتا        
  .واالنتقادات، ال سيما في دول مجلس التعاون الخليجي

داقية، فعلينـا أن نعتـرف بـأن        إذا أرادت أميركا أن تتمتع بالمـص      : وما قاله أوباما في هذا الخصوص     
وهـذا  .. أصدقاءنا اآلن في المنطقة لم يتجاوبوا مع مطالب التغيير بطريقة تنسجم والمبادئ التي أعلناها             

ينطبق على اليمن، حيث على الرئيس علي عبد اهللا صالح تنفيذ تعهداته بنقل السلطات، وينطبـق أيـضا                  
  . على البحرين

 استغالل أحداث البحرين، أضاف أوباما أن حكومته أوضحت للمنامـة    وبعد أن اعترف بان إيران تحاول     
وخـالل  . أن االعتقاالت الجماعية واستخدام القوة القاسية تتنافى مع الحقوق الدولية للمواطنين البحرينيين           

تطرقه لقضية حرية العبادة والتعايش الديني، قال أوباما إن نجاح حركـات التغييـر يجـب أن يتمتـع                   
لقبطي بحق العبادة بحرية في مصر، كما يجب أن ال تتعرض مساجد الـشيعة للتـدمير فـي                  المسيحي ا 
  .البحرين

  1967خطوط السالم 
ففي إشارة الفتة   . وتضمن الخطاب مواقف وطروحات سترضي وتغضب الفلسطينيين واإلسرائيليين معا        

لم يعد باإلمكـان تـأخير       «:أغضبت رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو، قال الرئيس األميركي        
ويجب أن تتركز المفاوضات في المرحلـة       .. وهنا على إسرائيل أن تتحرك بشجاعة     .. مفاوضات السالم 

، ووفق مـا يلبـي      1967األولية على مسائل الحدود واألراضي، التي يجب أن تكون مبنية على خطوط             
 من تأجيل التفـاوض حـول قـضيتي         وال بد .. تطلعات الفلسطينيين وحقهم في دولة متكاملة ذات سيادة       

  . »..مستقبل القدس وعودة الالجئين
في الوقت نفسه، انتقد أوباما محاوالت الفلسطينيين اللجوء الى الجمعية العامة لألمم المتحدة في سـبتمبر                

هذه اإلجراءات الرمزية لعزل إسرائيل لن تـؤدي الـى          : وقال. المقبل للحصول على اعتراف دولي بهم     
على القادة الفلـسطينيين أن يقـدموا       : ينية مستقلة، واضعا الكرة في الملعب الفلسطيني بالقول       دولة فلسط 

إجابة صادقة عن السؤال المتعلق بكيفية تفاوض إسرائيل مع السلطة الفلسطينية إذا كانت حرمة حمـاس،             
ون فـور انتهـاء الخطـاب، سـارع المرشـح         ! التي ترفض االعتراف بإسرائيل، ممثلة بهذه الـسلطة       

 برمـي   - وكأنهم فـي جوقـة واحـدة       -الجمهوريون للرئاسة لتوجيه االنتقادات القاسية ألوباما، واتهامه      
، بينمـا انقـسمت المنظمـات اليهوديـة        )تعبير أميركي عن الخيانـة    (» إسرائيل تحت عجالت الحافلة   «

  .األميركية بين مؤيد ومعارض
  ما بعد الخطاب

ي ألقاه الرئيس األميركي في القاهرة، لكنه اتـسم بـالمواقف           لم يكن خطاب الخميس ببالغة الخطاب الذ      
: والسؤال الذي طرحه وسوف يطرحه الكثير من المعنيين به، وتحديدا العرب، هو           . األخالقية واإلنسانية 

  ماذا بعد الخطاب؟ وما الذي يمكن توقعه بالنسبة للحلول والبدائل العملية؟
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. لى شعبيته بعد عملية قتل زعيم القاعدة أسـامة بـن الدن  أوباما ألقى خطابه عقب تحسن ملحوظ طرأ ع 
 28: ولكن هذه الشعبية بقيت متدنية في العالمين العربي واإلسالمي، وهي وفق استطالعات مؤسسة بيو             

» الـصديق العـدو   «في باكستان التي تسمى اآلن بسخرية        % 10في تركيا، و   % 12في األردن، و  % 
عسكرية في توفير   -اد شكوك األميركيين بضلوع شخصيات استخباراتية     للواليات المتحدة في أعقاب ازدي    

  . الدعم لبن الدن
» الربيـع العربـي   «سيبقى ناقصا، ألكثر من سبب، أبرزها أن نجاح         » الربيع العربي «موقف أوباما من    

مـصر  (حتى في الدولتين اللتين شهدتا تغييرا في القيادة السياسية بعد اإلطاحـة برئيـسين متـسلطين                 
التي تقوم بها قوى الماضي     » الثورة المضادة «، هو نجاح غير مضمون بسبب ما يسميه البعض          )تونسو

المتجذرة والمعارضة للتغيير وغيرها من القوى والفئات المدفوعة بمصالحها الضيقة أو التي تسعى الـى               
ولة عـن حركـات     وقد كان أوباما محقا حين قال إن أميركا لم تكن مـسؤ           . تعميق االستقطابات الداخلية  

 هـي التـي     - وليس العالم الخارجي   -فشعوب هذه الدول  . التغيير واالنتفاضات بل شعوب المنطقة ذاتها     
ستقرر مصيرها، فيما األنظار موجهة الى نوع وقيمة الدعم الذي ستقدمه واشنطن وغيرهـا مـن دول                 

  .الغرب للحفاظ على ديمومة انجازات انتفاضات التغيير واستثمارها
  21/5/2011، الكويتالقبس، 

  
  
  
  

  كيف يعتزم أوباما التعاطي مع نتائج هذه الثورات العربية؟ .282
  تسفي بارئيل

 هكذا ينبغي أن نفهم اإلستراتيجية األميركيـة        –إذا لم تقف شعوبكم إلى جانبكم، فنحن سنقف إلى جانبكم           "
، محـرر صـحيفة     ، قضى، أول من أمس، طارق الحميد      "الجديدة التي وجدت تعبيرها في خطاب أوباما      

. ليس بعد اليوم، مثلما وعد أوباما، العالقة فقط مع النخب، بل مباشرة مـع الـشعوب               ". الشرق األوسط "
ولكـن  . ظاهرا، هذا تغيير جوهري إن لم نقل تاريخيا، في سياسة الواليات المتحدة في الشرق األوسـط               

شعوب أخـرى، مثلمـا كتـب       يبدو أنه حتى حسب هذا الفهم الجديد، فهناك شعوب دماؤها أرخص من             
مثال، الشعب الفلسطيني الذي فرض عليه أوباما تعليمات وقيوداً         . صاحب الرأي السعودي حسين شبكشي    

أوباما مؤمن بحـق تقريـر المـصير،        . واضحة كيف يتعين عليه أن يتقدم في المفاوضات مع إسرائيل         
 قتيال  850وري، الذي رغم سقوط     وكذا الشعب الس  . شريطة أن يستوي هذا الحق مع المصالح األميركية       

في المظاهرات ال يزال يجد صعوبة في أن يرى كيف تعتزم اإلدارة األميركية مساعدته، وهكذا أيـضا                 
  .الشعب اليمني الذي ال يزال ال يرى نهاية لحكم علي عبد اهللا صالح

ول الشرق األوسط وبين    المشكلة التي يقف أوباما أمامها هي التسوية بين الرؤيا المنشودة الموجهة لكل د            
االضطرار للحرص على المصالح األميركية التي تملي معالجة مختلفة في كل دولة ودولة؛ التوازن بين               
الدعم المناسب للعصيان المدني ضد أنظمة الطغيان والخوف من أن يقيم هؤالء الثوار أنظمة مناهـضة                

  .ألميركا
به اتهامات حادة ضد النظام البحرينـي لقمـع         برزت هذه الصعوبة على نحو خاص عندما وجه في خطا         

تمرد الشيعة، ولكنه لم يقل كلمة عن أن السعودية بعثت بقوة عسكرية إلى البحرين كي تساعد ذات النظام                 
  .القمعي

مصر وان كان يمكنهـا أن      . ، كتب محلل مصري   "أوباما سيحاكم حسب أفعال إدارته وليس حسب رؤياه       "
ولكن رغم الخطاب   . ن بالتزام بمساعدة حيوية جدا بحجم ملياري دوالر       تكون راضية فقد حظيت منذ اآل     
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 مليار دوالر، وحين تكون هذه هي مساهمة الـسعودية          4أعلنت السعودية بأنها ستساعد مصر بمبلغ نحو        
في رؤيا أوباما، من يمكنه أن يشكو منها لقمع حقوق اإلنسان، غياب البرلمان أو أي مؤشرات ديمقراطية                 

  . سينال الحظوة السياسية، الواليات المتحدة أم السعودية؟أخرى؟ ومن
اوباما، الذي وقف الى جانب المتظاهرين ومحبي اإلصالحات في الدول العربية، منح في نظـرة إلـى                 

ولكـن التـسويغ   . الوراء رخصة للثورات، إذ إن هذه بدأت دون أن تسأل على اإلطـالق رأي أميركـا   
يق وذلك ألنه سيتعين على أوباما أن يوضح كيف يعتزم التعاطي مع            األميركي هذا هو مجرد نصف الطر     

اإلخوان "مثال، هل سيوافق على إدارة حوار مع حكومة مصرية تضم في عضويتها             . نتائج هذه الثورات  
؛ الحركة التي ال تعترف بدولة إسرائيل؟ فهل سيحرمها المساعدات السخية إذا ما قرر البرلمان               "المسلمين

هـل  . يد تجميد عالقاته مع إسرائيل إلى أن توافق على التقدم فـي المـسيرة الـسياسية؟               المصري الجد 
سيسحب قاعدة األسطول الخامس من البحرين ردا على قمع الشيعة؟ هل سيتبنى نتائج انتخابات البرلمان               

  ادة ؟ هل سيوافق على إع"حماس"الفلسطيني والحكومة الفلسطينية حتى لو شارك فيها مسؤولون كبار من 
تقسيم اليمن إلى شمالي وجنوبي إذا كان هذا قرار الشعب اليمني؟ على هذه األسئلة ال يمكن إيجاد أجوبة                  

  .في خطابه
  23/5/2011، "هآرتس"

  24/5/2011األيام، رام اهللا، 
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